
Informacje dla opiekunów dziecięcych na temat Krajowego Planu Działania 
dot. Opieki nad Dziećmi (2021 - 2028) 

Wprowadzenie 

Opiekunowie dziecięcy odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zarówno wczesnej nauki i opieki, jak 
i opieki nad dziećmi w wieku szkolnym w Irlandii. Dla wielu dzieci są oni ich głównym opiekunem poza 
rodzicami, często od wczesnego dzieciństwa aż do lat szkolnych. Opiekunowie włączają opiekę nad 
dziećmi do swojego życia rodzinnego i dają dzieciom możliwość uczestniczenia w codziennych 
aktywnościach, w których uczestniczyłyby we własnym domu rodzinnym.  Opiekunowie są często 
ukochaną i stałą postacią w życiu dziecka - niemalże drugą rodziną.  

Opiekunowie dziecięcy są wysoko cenieni przez wielu rodziców ze względu na domową atmosferę, 
silne i trwałe relacje, niewielki stosunek liczby dzieci do liczby dorosłych oraz elastyczność, jaką mogą 
zaoferować. Opiekunowie zajmują się dziećmi w różnym wieku, co może dać rodzicom dodatkową 
korzyść w postaci rodzeństwa będącego pod wspólną opieką.   

Departament Dzieci, Równości, Niepełnosprawności, Inkluzji i Młodzieży (DCEDIY) opracował Krajowy 
Plan Działania dot. Opieki nad Dziećmi, który został opublikowany w kwietniu 2021 roku. Ten plan 
działania ma na celu ułatwienie dostępu, poprzez opiekę nad dziećmi, do wysokiej jakości i przystępnej 
cenowo opieki nad dziećmi.  

Czym jest Krajowy Plan Działania dot. Opieki nad Dziećmi? 

Plan działania jest strategią, która będzie rozwijana przez następne 8 lat, określającą kroki w kierunku 
regulacji, wsparcia i dotacji dla wszystkich płatnych, niespokrewnionych opiekunów dzieci.  Plan 
działania będzie oznaczał zmiany i znaczące korzyści dla dzieci, opiekunów i rodzin korzystających z ich 
usług. 

 Plan działania stanowi realizację następujących przedsięwzięć: 
• Program dla rządu - zbadanie możliwości przyspieszenia dostępu do dotacji dla opiekunów

niespokrewnionych z dziećmi.
• First 5 - promowanie i wspieranie rejestracji płatnych, niespokrewnionych opiekunów

dziecięcych, którzy obecnie kwalifikują się do rejestracji w Tusla i objęcie regulacją wszystkich
innych płatnych, niespokrewnionych opiekunów na zasadzie stopniowego wprowadzania w
życie strategii.

Jaki jest cel Krajowego Planu Działania dot. Opieki nad Dziećmi? 

Celem planu działania jest zapewnienie większego uznania dla opieki nad dziećmi oraz wspieranie 
opiekunów w ich pracy polegającej na zapewnianiu wysokiej jakości wczesnej nauki i opieki oraz opieki 
nad dziećmi w wieku szkolnym, wspierając w ten sposób rozwój dziecka i wyniki w nauce oraz 
pomagając rodzinom.   

Plan działania ma na celu wspieranie wyboru rodziców i zwiększenie dostępności elastycznej i 
przystępnej cenowo wczesnej nauki i opieki oraz opieki nad dziećmi w wieku szkolnym dla rodziców 
pracujących. 

Dla kogo jest Krajowy Plan Działania dot. Opieki nad Dziećmi? 

 Plan działania ma na celu wsparcie wszystkich płatnych, niespokrewnionych opiekunów do dzieci, 
rodziców korzystających lub rozważających korzystanie z usług opieki nad dziećmi oraz samych dzieci. 

Plan działania nie dotyczy w pierwszej kolejności niań i au pair, które pracują w domu dziecka i są 
pracownikami rodziców dziecka.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie korzyści Krajowy Plan Działania dot. Opieki nad Dziećmi przyniesie opiekunom? 

Plan działania określa krok po kroku ścieżkę wsparcia w zakresie regulacji, wsparcia i dotacji. 
Umożliwi on opiekunom dziecięcym dostęp do różnych form wsparcia, aby pomóc im w spełnieniu 
wymogów regulacyjnych, jakościowych i szkoleniowych. Opiekunowie będą mieli dostęp do wsparcia 
finansowego i możliwości szkoleniowych, w tym rozszerzonego funduszu dla osób uczących się. Plan 
działania pomoże poprawić jakość usług, wesprze wyniki dzieci i zapewni większe uznanie i wsparcie 
dla opiekunów dziecięcych. Umożliwi to większej liczbie opiekunów wzięcie udziału w krajowym 
programie opieki nad dziećmi i stworzy dla nich korzystną motywację do zarejestrowania się w Tusla.  
To z kolei umożliwi rodzicom dostęp do dotacji, które wcześniej nie były dla nich dostępne.  

W jaki sposób przyszłe zmiany będą konsultowane z opiekunami? 

Konsultacje z opiekunami już wpłynęły na rozwój planu działania. Opiekunowie nadal będą w centrum 
uwagi, a kluczowe etapy planu będą z nimi konsultowane na różne sposoby, np. poprzez sieć opieki 
nad dziećmi, grupy fokusowe, konsultacje internetowe itp. 

W szczególności ważne będzie, aby poglądy i opinie opiekunów były odzwierciedlone w rozwoju 
nowych przepisów i procesów inspekcji, aby zapewnić, że są one dostosowane do domu i środowiska 
opieki nad dziećmi.  

Opiekunowie będą uczestniczyć w 4 Grupach Doradczych, aby upewnić się, że ich opinie zostaną 
wysłuchane. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jaka jest wizja Krajowego Planu Działania dot. Opieki nad Dziećmi? 

Wizją Planu Działania jest zapewnienie, że: 

dzieci, rodziny i społeczności Irlandii mogą doświadczyć korzyści płynących z wysokiej 
jakości opieki nad dziećmi w opartym na relacjach, domowym i rodzinnym 
środowisku.  

uczenie się przez całe życie, ciągłość opieki i elastyczność, którą zapewnia wysokiej 
jakości opieka nad dziećmi są doceniane oraz wspierane przez rozwój odpowiedniego 
systemu zapewnienia jakości, który chroni i wzmacnia ten od dawna uznany i 
szanowany model opieki nad dziećmi. 

 



Co się z tym wiąże?  

 Etap 1: 
Przygotowanie 

(2-3 lat) 

Etap 2: Etap przejściowy 
(3-5 lat) 

Etap 3: Pełne wdrożenie 
rozpocznie się do 2028 
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Opracowanie 
nowych przepisów 

dotyczących 
opiekunów 
dziecięcych 

 

Nowe przepisy dotyczące 
opiekunów dziecięcych 

wchodzą w życie 

 
Weryfikacja nowych 

przepisów dotyczących 
opiekunów dziecięcych 
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Opracowanie 
programów 

szkoleniowych dla 
opiekunów 
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programu 

szkoleniowego 
 

 
Program podnoszenia 
jakości dostępny dla 

opiekunów dziecięcych, 
którzy ukończyli 

podstawowy program 
szkoleniowy 

 
 

 
Zakończenie programu 
podnoszenia jakości dla 

obecnych opiekunów 
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Zbadanie możliwości 
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Zwiększenie poziomu 

wsparcia oraz poprawa 
jakości wsparcia dla 

opiekunów dziecięcych 
 

 
Zapewnienie wsparcia 

merytorycznego na 
równych zasadach dla 
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Wspieranie opiekunów 
dziecięcych, którzy 
spełniają aktualne 

wymogi regulacyjne, 
aby móc uczestniczyć 

w krajowym programie 
opieki nad dziećmi 

 

 
 

Dostęp do krajowego 
programu opieki nad 

dziećmi dla wszystkich 
opiekunów, którzy 

spełniają nowe wymogi 
regulacyjne, w tym 

podstawowy program 
szkoleniowy 

 

 

National Childcare Scheme 
otwarty dla wszystkich 

opiekunów, którzy 
spełniają nowe wymagania 

regulacyjne, w tym 
program podnoszenia 

jakości 
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Opracowanie 
strategii konsultacji i 

komunikacji 
 

 

Wprowadzenie w życie 
strategii konsultacji i 
komunikacji 

 

 
Dalsze wcielanie w życie 
strategii konsultacji i 
komunikacji 
 

Co należy zrobić teraz? 

Na razie nie ma potrzeby, aby podejmować jakiekolwiek działania. Będziemy się 
komunikować z opiekunami dziecięcymi na kluczowych etapach wdrażania Planu Działania.  
W celu uzyskania aktualnych informacji, prosimy o śledzenie nas na facebooku i stronie 
internetowej, które będą aktualizowane w miarę rozwoju wydarzeń. 



 

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji i wsparcie? 

Local City/County Childcare Committees  Childminding Ireland   

Early Childhood Ireland     Barnardos  

National Parents Council    National Childhood Network 

 

Słowniczek pojęć 

First Five: First 5 to strategia całego rządu mająca na celu poprawę jakości życia niemowląt, małych 
dzieci i ich rodzin.  Jest to 10-letni plan, który ma pomóc w zapewnieniu wszystkim dzieciom 
pozytywnych wczesnych doświadczeń i zagwarantować im dobry start w życiu.   

Podstawowy program szkoleniowy:  Zostanie opracowany podstawowy program szkoleniowy 
dostosowany dla opiekunów dziecięcych. Podstawowy program szkoleniowy będzie dostępny podczas 
Fazy 1, a jego ukończenie będzie warunkiem wstępnym do rejestracji w Tusla. Uwzględnienie 
doświadczenia, umiejętności i wcześniejszej nauki opiekuna będzie zintegrowane z ewaluacją 
podstawowego programu szkoleniowego. 

Program podnoszenia jakości(QDP):  Program podnoszenia jakości szkoleń i poradnictwa, który jest 
dostosowany do opieki nad dziećmi zostanie opracowany jako kontynuacja podstawowego programu 
szkoleniowego, oferując opiekunom dzieci lokalną i pełną wsparcia ścieżkę rozwoju jakości.  Do 2028 
roku, opiekunowie dziecięcy zarejestrowani w Tusla będą musieli ukończyć QDP w ciągu kilku lat, aby 
pozostać zarejestrowanym w Tusla. Uwzględnienie doświadczenia, umiejętności i wcześniejszej nauki 
opiekuna będzie zintegrowane z ewaluacją programu podnoszenia jakości. 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Krajowym Planie Działania dot.Opieki nad Dziećmi. 

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

