
Informace pro pečovatele o národním akčním plánu péče o děti (2021 - 2028) 
Úvod 

Pečovatelé o děti hrají v Irsku ústřední roli při poskytování raného učení a péče i při poskytování péče 
o děti školního věku.  Pro mnoho dětí je pečovatel jejich hlavním opatrovníkem kromě rodičů, kdy jeho
činnost často začíná v raném dětství a pokračuje ve školních letech. Pečovatelé začleňují péči o děti
do vlastního rodinného života a dávají dětem příležitost zažít každodenní činnosti, které by zažily ve
vlastní rodině.   Pečovatelé jsou často cennou a trvalou osobou v životě dítěte - stávají se téměř jeho
druhou rodinou.

Mnoho rodičů si pečovatelů velmi cení kvůli domácímu prostředí, jejich silným a trvalým vztahům, 
nízkému počtu dětí na jednoho dospělého ve skupinkách a flexibilitě, kterou mohou nabídnout. 
Pečovatelé pečují o děti všech věkových skupin, což může rodičům poskytnout další výhodu společné 
výchovy sourozenců.   

Ministerstvo pro děti, rovnost, zdravotní postižení, inkluze a mládež (DCEDIY) vypracovalo národní 
akční plán péče o děti, který byl zveřejněn v dubnu 2021. Cílem akčního plánu je zlepšit přístup k vysoce 
kvalitní a cenově dostupné péči o děti prostřednictvím pečovatelů.  

Co je Národní akční plán péče o děti? 

Akční plán je cesta, kterou je třeba vyvinout v příštích 8 letech a která stanoví kroky k regulaci, podpoře 
a dotacím pro všechny placené nepříbuzné pečovatele.  Akční plán bude zahrnovat změnu a významné 
výhody pro pečovatele, děti a rodiny využívající jejich služby. 

Akční plán naplňuje tyto závazky: 

• Program pro vládu - prozkoumat možnosti, jak urychlit přístup k dotacím pro nepříbuzné
pečovatele.

• Prvních 5 - propagovat a podporovat registraci placených, nepříbuzných pečovatelů, kteří jsou
v současné době způsobilí zaregistrovat se v Tusle, a rozšířit regulaci na všechny ostatní
placené, nepříbuzné pečovatele o děti po etapách po celou dobu trvání strategie.

Co je cílem Národního akčního plánu péče o děti? 

Cílem akčního plánu je poskytnout větší uznání za pečování o děti a podporovat pečovatele v jejich 
práci při poskytování vysoce kvalitního vzdělávání v raném věku a péče o děti ve školním věku, a tím 
podporovat rozvoj dítěte a výsledky učení a pomáhat rodinám.   

Akční plán si klade za cíl podpořit volbu rodičů a zvýšit dostupnost flexibilního a dostupného raného 
učení a péče o děti ve školním věku pro pracující rodiče. 

Pro koho je Národní akční plán péče o děti určen? 

Akční plán je navržen na podporu všech placených, nepříbuzných pečovatelů, rodičů využívajících 
nebo uvažujících o využívání služeb péče o děti a pro děti.  

Akční plán není primárně zaměřen na chůvy nebo au pair, které pracují v domově dítěte a jsou 
zaměstnanci rodičů dítěte. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaké výhody přinese národní akční plán pro péči o děti pečovatelům? 

Akční plán stanoví krok za krokem cestu k regulaci, podpoře a subvencím. Umožní pečovatelům 
přístup k různým podpůrným programům, které jim pomohou při plnění regulačních požadavků, 
požadavků na kvalitu a školení. Pečovatelé budou mít přístup  k finanční podpoře a možnostem 
školení, včetně rozšířeného Fondu studentů. Akční plán pomůže zlepšit kvalitu poskytování služeb, 
podpoří výsledky dětí a poskytne pečovatelům větší uznání a podporu. Poskytne více pečovatelům 
příležitost zapojit se do národního systému péče o děti a vytvoří pro ně pozitivní motivaci k registraci 
v Tusle.  To následně umožní rodičům přístup k dotacím, které jim dříve nebyly k dispozici.  

Jak budou pečovatelé seznámeni s budoucím vývojem? 

Konzultace s pečovateli již probíhají a informovaly je o vývoji akčního plánu. Pečovatelé budou i nadále 
ústředním tématem a budou v klíčových fázích dále konzultováni prostřednictvím různých způsobů, 
jako jsou sítě pečovatelů, cílové skupiny, online konzultace atd. 

Zejména bude důležité, aby se pohledy a názory pečovatelů odrazily ve vývoji nových předpisů a 
inspekčních postupů, aby se zajistilo, že jsou vhodné pro domácí prostředí a prostředí péče o děti.  

Pečovatelé budou součástí 4 poradních skupin, aby bylo zajištěno, že budou jejich názory vyslechnuty. 

  

 

Jaká je vize Národního akčního plánu péče o děti? 

Vizí akčního plánu je zajistit: 

Aby děti, rodiny a komunity v Irsku mohly zažít výhody kvalitního hlídání dětí v domácím 
prostředí rodinného života založeného na vztazích.  

Aby bylo uznáno celoživotní učení, kontinuita péče a flexibilita, kterou poskytuje kvalitní 
péče o dítě, podporovaná rozvojem vhodného systému zabezpečování kvality, který 
chrání a vylepšuje tento dlouho zavedený a respektovaný model péče o děti. 

 



Co to znamená?  

 Fáze 1: Přípravná 
(2-3 roky) 

Fáze 2: Přechod 
(3-5 let) 

Fáze 3: Úplná 
implementace 
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Co mám udělat? 

Nyní není třeba nic dělat. S pečovateli budeme v klíčových fázích provádění akčního plánu 
komunikovat.  Chcete-li mít aktuální informace, sledujte nás na facebooku a na webových 
stránkách, které budou aktualizovány podle vývoje. 



Kde mohu získat další informace a podporu? 

Local City/County Childcare Committees  Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland     Barnardos  

National Parents Council    National Childhood Network 

Glosář pojmů 

First Five: First 5 je celoevropská strategie ke zlepšení života kojenců, malých dětí a jejich rodin.  Jedná 
se o desetiletý plán, který má pomoci zajistit, aby všechny děti měly pozitivní počáteční zkušenosti a 
měly skvělý start do života.   

Základní školící program:  Bude vyvinut vzdělávací program specifický pro pečovatele. Program bude 
k dispozici během fáze 1, přičemž dokončení tohoto školícího programu je předpokladem pro 
registraci v Tusle. Uznání zkušeností, dovedností a předchozího vzdělání pečovatele bude začleněno 
do hodnocení vzdělávacího programu. 

Program rozvoje kvality (QDP):  V návaznosti na vzdělávací program bude vytvořen Program rozvoje 
kvality školení a mentoringu, který je specifický pro péči o děti a nabídne pečovatelům místní 
podporovanou cestu k rozvoji kvality.  Do roku 2028 budou muset pečovatelé registrovaní v Tusle 
absolvovat tento Program rozvoje kvality po několik let, aby zůstali registrovaní v Tusle. Uznání 
zkušeností, dovedností a předchozího vzdělání pečovatele bude začleněno do hodnocení Programu 
rozvoje kvality. 

Podrobnější informace naleznete v Národním akčním plánu péče o děti.  

http://www.myccc.ie/
https://www.childminding.ie/
https://www.earlychildhoodireland.ie/
http://www.barnardos.ie/
http://www.npc.ie/
http://www.ncn.ie/



