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ACHOIMRE AN CHÉAD 5

Is straitéis uile-rialtais í An Chéad 5 chun saol naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh  
a fheabhsú. Plean deich mbliana atá ann a chinntíonn go mbíonn taithí dearfach ag gach  
leanbh go luath ina saoil agus go bhfaigheann siad tús maith sa saol.

Baineann An Chéad 5 úsáid as an bhfianaise taighde chun spriocanna, cuspóirí agus 
gníomhartha sonracha a aithint chun na spriocanna sin a bhaint amach agus léiríonn sé 
an t-ionchur riachtanach a theastaíonn ó gach cuid den Rialtas chun tacú le leanaí (agus a 
dteaghlaigh) sna luathbhlianta. Tá An Chéad 5 tiomanta do thionscnaimh mhóra maidir le 
saoire teaghlaigh, seirbhísí sláinte leanaí, tacaí tuismitheoireachta, pobail atá oiriúnach don 
leanaí agus seirbhísí luathfhoghlama agus cúraim i measc raon leathan gníomhartha. Cuirfidh 
an Straitéis feabhas suntasach ar luath-óige agus cuirfidh sí go mór le saol ár leanaí is óige, ár 
sochaí agus ár ngeilleagar sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma.

Tá an fhís don luath-óige bunaithe ar na gnéithe is tábhachtaí de shaol leanaí óga 
- dea-shláinte sa luath-óige a thosaíonn sa tréimhse thoirchis, am le tuismitheoirí 
i dtimpeallacht bhaile chothaitheach agus spraíúil ina gcomhlíontar riachtanais 
ábhartha, luathfhoghlaim agus cúram súgradhbhunaithe ar ardchaighdeán, 
aistriú dearfach chuig an mbunscoil, agus pobail chuimsitheacha, thacúla ina 
bhforbraítear na luathbhlianta.

Fís na luath-óige  
Seo a leanas fís An Chéad 5:

Déanfar luacháil ar luathbhlianta na naíonáin agus na leanaí óga go léir mar 
thréimhse chriticiúil agus ar leithligh ar chóir dóibh taitneamh a bhaint astu. 
Tabharfar cúnamh do theaghlaigh agus cuirfear ar a gcumas naíonáin agus leanaí 
óga a chothabháil agus tacú lena bhforbairt, le tacaíocht bhreise dóibh siúd a 
dteastaíonn sí uathu. Beidh na daoine sin a bheidh ag cur seirbhísí ar fáil do naíonáin, 
leanaí óga agus a dteaghlaigh oilte chun cur lena gcuid foghlama, forbartha, sláinte 
agus folláine. Cabhróidh comhthéacsanna pobail le naíonáin agus leanaí óga an leas 
is mó a bhaint as na luathbhlianta agus a gcumas a chomhlíonadh.

STRAITEIS AN CHEAD 5
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Leagann An Chéad 5 amach plean chun tacaíochtaí agus seirbhísí comhtháite, trasearnála 
agus ardchaighdeáin a fhorbairt - córas éifeachtach luath-óige - a chuirfidh an fhís seo i 
gcrích agus a chabhróidh le gach naíonán agus leanbh óg in Éirinn dea-thaithí a bhaint amach 
sna luathbhlianta. Tá teaghlaigh lárnach ar fud An Chéad 5 mar gheall ar a ról ríthábhachtach 
maidir le tacú le leanaí óga.

Óige sláintiúil ag tosú sa tréimhse thoirchis 
Tacóidh córas éifeachtach luath-óige le tuismitheoirí ullmhú go maith le haghaidh 
toirchis, rochtain a fháil ar chúram réamhbhreithe d’ardchaighdeán, roghanna sláintiúla 
a dhéanamh le linn toirchis agus taithí dhearfach le linn breithe. Ciallaíonn sé seo go 
gcuirfear acmhainní faisnéise ardchaighdeáin ar fáil agus go ndéanfar seirbhísí sláinte 
a fheabhsú, lena n-áirítear teagmháil bhreise le máithreacha atá ag iompar, chun cúram 
máithreachais den scoth a chinntiú.

I gcéad míonna agus blianta an linbh, leanfaidh córas éifeachtach luath-óige ar 
aghaidh ag tacú le tuismitheoirí chun naisc láidre a chruthú, meabhairshláinte 
dhearfach a choimeád, roghanna sláintiúla a dhéanamh agus athbhreithnithe 
sláinte leanaí, vacsaíní agus scagadh a chur ar fáil ar bhonn uilíoch. Déanfar 
leanaí le riachtanais bhreise a aithint chomh luath agus is féidir agus 
gheobhaidh siad tacaíocht chuí.

Am le chéile le tuismitheoirí go háirithe sa chéad bhliain i dtim-
peallacht bhaile chothaitheach agus spraíúil ina gcomhlíontar 
riachtanais leanaí
Cuirfidh córas éifeachtach luath-óige ar chumas aithreacha agus máithreacha 
aire a thabhairt dá leanaí sa bhaile le linn a gcéad bhliain trí theidlíochtaí saoire 
thuismitheoireachta níos faide. Tabharfaidh sé tacaíocht do mháithreacha tosú agus 
leanúint ar aghaidh ag beathú a leanaí leis an gcíoch, agus ullmhóidh sé tuismitheoirí 
maidir le tuiscint a fháil ar fhorbairt, cothú agus sábháilteacht leanaí agus 
súgradh agus luathfhoghlaim a chur chun cinn. Tabharfaidh idirghabhálacha 
níos déine tacaíocht do theaghlaigh leochaileacha chun dul i ngleic le dúshláin 
ghearrthéarmacha nó fhadtéarmacha.

Tabharfaidh córas éifeachtach luath-óige roghanna do thuismitheoirí maidir 
le hobair agus cúram a láimhseáil. Ciallaíonn sé sin rochtain ar shocruithe atá 
oiriúnach don teaghlach a thacaíonn le cothromaíocht oibre is saoil agus a 
chinntiú go bhfuil ioncam ón obair leordhóthanach chun teaghlach a chothabháil, 
agus é a fhorlíonadh nuair is gá, ionas go mbeidh acmhainní leordhóthanacha 
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ag gach teaghlach agus go gcomhlíonfar riachtanais ábhartha na leanaí. Ciallaíonn sé 
chomh maith go mbeidh luathfhoghlaim agus cúram, ar chineálacha éagsúla, ar fáil ar 
phraghas réasúnta agus ar ardchaighdeán, ionas go mbeidh rannpháirtíocht i bhfostaíocht, 
lánaimseartha nó páirtaimseartha, ina rogha inmharthana do thuismitheoirí, agus fios acu 
go bhfuil a gcuid leanaí ag fáil aire mhaith.

Eispéiris Luathfhoghlama agus Cúraim (ELC) súgradhbhunaithe  
ar ardchaighdeán
Cinnteoidh córas éifeachtach luath-óige go mbeidh na daoine atá ag tabhairt 
aire do leanaí óga ullamh chun tacú le forbairt luath-óige. I gcás cúraim ag 
an teaghlach, cairde agus comharsana, ciallaíonn sé sin go gcuirfí faisnéis, 
acmhainní agus tacaíochtaí ar fáil go forleathan sa phobal áitiúil. I gcás 
soláthar níos foirmiúla agus íoctha, ciallaíonn sé sin fórsa oibre dea-
cháilithe a bhfuil ardmheas air, creat curaclaim atá curtha i bhfeidhm 
go comhsheasmhach agus cuntasacht maidir le cloí le caighdeáin agus 
rialacháin cáilíochta, go háirithe do ELC arna fhóirdheonú go poiblí. 

Aistriú dearfach chuig an mbunscoil
Ciallóidh córas éifeachtach luath-óige go n-éireoidh leis na leanaí  
sin atá ag tosú ar scoil trí chumarsáid níos fearr a chumasú idir 
suíomhanna ELC, bunscoileanna agus tuismitheoirí, go háirithe 
do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu; ag tacú le foghlaim 
súgradhbhunaithe leanbhlárnach sna luathbhlianta sa bhunscoil;  
agus ag ullmhú bunscoileanna chun freastal ar leanaí óga trí líon  
níos lú leanaí sna ranganna, níos mó ama agus spáis le bheith 
ag súgradh, agus stíleanna teagaisc idirghníomhacha.

Tacaíocht sa phobal
Cinnteoidh córas éifeachtach luath-óige go mbeidh na pobail cuimsitheach, le háiteanna 
inar féidir imirt agus foghlaim, le deiseanna do thuismitheoirí agus do leanaí óga teacht le 
chéile, agus tacaíochtaí agus seirbhísí cuimsitheacha a chothaíonn forbairt luath agus a 
thugann aghaidh ar riachtanais bhreise, agus idirchaidreamh gníomhach le gach leanbh agus 
tuismitheoir. Ciallaíonn sé sin spás poiblí sa phobal atá dírithe ar naíonáin agus leanaí óga, 
tacaíocht do ghrúpaí tuismitheoirí agus leanaí agus áiteanna eile inar féidir le teaghlaigh 
óga teacht le chéile, chomh maith le seirbhísí comhtháite ina mbeidh an lucht saothair sna 
seirbhísí sláinte, Luathfhoghlama agus Cúraim, bunscolaíochta agus seirbhísí tacaíochta 
teaghlaigh ag obair as lámh a chéile.
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Leagtar amach i gcreat na ceithre Sprioc, naoi gCuspóir, cúig bhloc tógála agus 37 Gníomh 
Straitéiseach an bealach chun an fhís seo a thabhairt i gcrích.  Cuirtear an creat sin i láthair  
i Sracfhéachaint ar An Chéad 5.

Is é an creat seo is bunús le réimse leathan gníomhartha ar fud shaol leathan na leanaí.  
Tá cur síos mion ar na gníomhartha sin i Straitéis iomlán An Chéad 5. 

Tá cúig phríomhréimse gnímh ann a dtiocfaidh athrú orthu mar gheall ar an Straitéis: 
Céimeanna Móra An Chéad 5.

 1   Rochtain ar raon níos leithne roghanna do thuismitheoirí  
chun obair agus cúram a chothromú   
D’fhonn tacú le leanaí níos mó ama a chaitheamh lena dtuismitheoirí, go háirithe 
sa chéad bhliain, leagann An Chéad 5 amach pleananna chun scéim nua saoire 
thuismitheoireacta a fhorbairt. Tabharfaidh sé seo teidlíochtaí leathnaithe ar shaoire 
íoctha d’aithreacha agus do mháithreacha araon. Beidh raon beart ag gabháil leis an 
scéim seo chun socruithe oibre solúbtha atá oiriúnach do theaghlaigh a fhorbairt.

2  Múnla nua maidir le tacaíocht tuismitheoireachta
 Déanfaidh An Chéad 5 tacaíochtaí tuismitheoireachta atá ann cheana féin ar fud 
Ranna agus Gníomhaireachctaí Rialtais a chuíchóiriú agus a fheabhsú. Cuirfear 
faisnéis agus treoir inrochtana ar ardchaighdeán ar fáil do thuismitheoirí chun iompar 
sláintiúil a chur chun cinn, luathfhoghlaim dhearfach shúgradhbhunaithe a éascú 
agus na coinníollacha a chruthú chun naisc láidre tuismitheoirí-leanaí a chruthú 
agus a chothabháil. Cuirfear leanúntas seirbhísí tuismitheoireachta - ó uilíoch go 
spriocdhírithe - lena n-áirítear cláir thuismitheoireachta ardchaighdeáin, ar fáil chomh 
maith. Bunóidh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Aonad Tuismitheoireachta nua 
chun an obair thábhachtach seo a stiúradh.

CEIMEANNA MORA 
AGUS  CREAT AN CHEAD  5 
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CEIMEANNA MORA 
AGUS  CREAT AN CHEAD  5 

3   Forbairtí nua maidir le sláinte leanaí
 Mar cheann de na príomhghníomhartha déanfar fórsa saothair maidir le sláinte 
leanaí tiomnaithe a fhorbairt a bheidh dírithe ar dtús in áiteanna ina bhfuil dlús ard 
daonra agus míbhuntáiste. Leagtar amach sa Straitéis bearta nua chun iompraíochtaí 
dearfacha sláinte agus meabhairshláinte naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh 
a chur chun cinn. Aithnítear bearta chun an Clár Náisiúnta um Óige Sláintiúil 
a fheabhsú tuilleadh. Déanfar seachadadh na mbeart seo faoi stiúir Oifig Éire 
Shláintiúil a bunaíodh le déanaí sa Roinn Sláinte i gcomhpháirtíocht le Ranna agus 
Gníomhaireachtaí Rialtais eile. 

4  Athchóiriú ar an gcóras Luathfhoghlama agus Cúraim (ELC)  
 Cuireann An Chéad 5 leis na forbairtí suntasacha i Luathfhoghlaim agus Cúram (agus 
cúram leanaí maidir le leanaí in aois scoile) le blianta beaga anuas agus féachann sé le 
feabhas a chur ar inacmhainneacht, inrochtaineacht agus cáilíocht. I measc na mbeart 
tá an Scéim um Chúram Leanaí Inacmhainne á tabhairt isteach, bogadh go forásach 
i dtreo lucht saothair gairmiúil ELC atá á threorú ag céimithe, leathnú rialachán agus 
tacaíochtaí do na feighlithe leanaí go léir agus do sheirbhísí cúram leanaí maidir le 
leanaí in aois scoile, agus múnla maoinithe nua do ELC a thabhairt isteach. Faoin múnla 
seo, tabharfar tacaíocht d’fhostóirí chun coinníollacha oibre níos fabhraí a sholáthar a 
mheallfaidh agus  choinneoidh comhaltaí foirne. Beidh struchtúr rialachais neartaithe 
mar bhonn taca ag na hathchóirithe seo ag leibhéal náisiúnta agus áitiúil. 

5   Pacáiste de bhearta chun dul i ngleic le bochtaineacht luath-óige 
Aithníonn An Chéad 5 bearta nua a thabharfaidh aghaidh ar bhochtaineacht sa luath-
óige. Áireofar orthu sin rochtain leathnaithe ar Luathfhoghlaim agus Cúram saor in 
aisce agus fóirdheonaithe, síneadh ar an Scéim Teasa agus Folláine agus an Scéim 
um Thithe Níos Teo agus ar Chláir Chócaireachta Pobail agus clár béilí a thabhairt 
isteach i roinnt suíomhanna ELC. Ina theannta sin, cruthóidh múnla de chineál DEIS do 
shuíomhanna ELC tuilleadh deiseanna chun an bhearna a chaolú idir na leanaí is mó atá 
faoi bhuntáiste agus faoi mhíbhuntáiste.
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chun cinn do naíonáin, leanaí 
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5. Seirbhísí sláinte ardchaighdeáin

5.1  An Clár Náisiúnta Óige Sláintiúla a 
fhorbairt chun freastal níos fearr ar 
riachtanais naíonán agus leanaí óga

5.2  Feabhas a chur ar theacht ar chúram 
teiripeach agus leighis do naíonáin 
agus leanaí óga

6. Meabhairshláinte dhearfach

6.1  Feabhas a chur ar shaincheisteanna 
meabhairshláinte a shainaithint go 
luath do naíonáin agus leanaí óga 

6.2  Feabhas a chur ar theacht ar 
thacaíochtaí meabhairshláinte, 
a chomhtháthaítear 
isteach i suíomhanna a 
fhreastalaíonn ar leanaí

1. Cothromaíocht a bhaint amach idir oibriú agus cúram a thabhairt   
1.1  Cúram do leanaí a éascú ag 

tuismitheoirí sa bhaile go háirithe 
i rith na chéad bhliana

1.2  Barr feabhais a chur ar theacht ar 
oibriú a thacaíonn le teaghlaigh 
lena ligean do leanaí níos mó ama 
a chaitheamh le tuismitheoirí 

2. Faisnéis, seirbhísí agus tacaíochtaí do thuismitheoirí
2.1  Faisnéis, acmhainní agus feachtais 

a chomhordú do thuismitheoirí
2.2  Samhail shrathach de 

thacaíocht tuistithe

3. Acmhainní praiticiúla agus ábhartha 
3.1  Bearta a chur chun cinn chun ioncam 

teaghlaigh a uasmhéadú agus díriú 
ar leith ar bhochtaineacht in aois an 
pháiste

3.2  Tacú le cóiríocht oiriúnach a fhorbairt 
do theaghlaigh le leanaí

3.3  Pobail a thacaíonn le leanaí a 
dhearadh agus a fhorbairt

7. Timpeallacht dhearfach foghlama baile
7.1  Tacú le tuismitheoirí chun 

timpeallachtaí spraíúla foghlama 
baile a sholáthar do naíonáin agus 
leanaí óga

7.2  Tacú le rannpháirtíocht tuismitheoirí 
i luathfhoghlaim leanaí in LFC agus ar 
scoil

7.3  Patrúin rollaithe agus 
rannpháirtíochta dhearfacha in 
LFC agus ar scoil a chinntiú 

8. Teacht ar LFC inacmhainne ardchaighdeáin 
8.1  LFC ardchaighdeáin a dhéanamh níos 

inacmhainne
8.2  An fháil a bhíonn ar LFC 

ardchaighdeáin a fhóirdheonaítear go 
poiblí a shíneadh

8.3  A chinntiú go gcuireann LFC 
ardchaighdeáin rannpháirtíocht, 
cuimsiú sóisialta agus éagsúlacht 
chun cinn

9. Aistrithe lena dtacaítear   
9.1  Bearta chun faisnéis a mhalartú chun 

tacú le haistrithe leanaí   
9.2  Leanúnachas a mhéadú idir LFC agus 

suíomhanna bunscoile
9.3  Foghlaim do leanaí a chothú fad 

a aistríonn siad ó LFC chuig an 
mbunscoil

Spriocanna Gníomhartha StraitéiseachaCuspóirí

Bloc Tógála 1: 
Ceannaireacht, 
rialachas, comhoibriú

Bloc Tógála 2: 
Rialáil, cigireacht, 
dearbhú cáilíochta

 
 

Bloc Tógála 3: 
Lucht saothair oilte 
agus inbhuanaithe

Bloc Tógála 4: 
Taighde, sonraí, 
monatóireacht agus 
meastóireacht

Bloc  
Tógála 5: 
Infheistíocht 
straitéiseach

Gníomhartha Straitéiseacha

1.A Cur i bhfeidhm agus rialachas

1.B Ceannaireacht chóras luath-óige 

1.C Tionscadail chomhoibritheacha

Gníomhartha Straitéiseacha

2.A A Caighdeáin a fhorbairt, a 
bharrfheabhsú agus a chur i bhfeidhm

2.B Rialáil agus cigireacht a athchóiriú

Gníomhartha Straitéiseacha

3.A Riachtanais foirne a shainaithint agus 
dul i ngleic leo

3.B Feabhas a chur ar oiliúint agus FGL 
tosaigh don fhoireann luath-óige go léir

3.C LFC a ghairmiúlú; tacú le fostóirí 
chun lucht saothair ardchaighdeáin a 
mhealladh agus a choimeád

Gníomhartha Straitéiseacha

4.A Tacú le taighde luath-óige

4.B Sonraí riaracháin agus torthaí a 
fhorbairt 

4.C Monatóireacht dhaingean a 
dhéanamh ar fud an Rialtais 

Gníomhartha Straitéiseacha

5.A A Níos mó cistiú poiblí 

5.B Meicníochtaí d’infheistíocht 
straitéiseach

5.C Bearta chun dul chun cinn a 
rianú

3 4 51 2

SRACFHEACHAINT AR 
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meabhairshláinte a shainaithint go 
luath do naíonáin agus leanaí óga 

6.2  Feabhas a chur ar theacht ar 
thacaíochtaí meabhairshláinte, 
a chomhtháthaítear 
isteach i suíomhanna a 
fhreastalaíonn ar leanaí

1. Cothromaíocht a bhaint amach idir oibriú agus cúram a thabhairt   
1.1  Cúram do leanaí a éascú ag 

tuismitheoirí sa bhaile go háirithe 
i rith na chéad bhliana

1.2  Barr feabhais a chur ar theacht ar 
oibriú a thacaíonn le teaghlaigh 
lena ligean do leanaí níos mó ama 
a chaitheamh le tuismitheoirí 

2. Faisnéis, seirbhísí agus tacaíochtaí do thuismitheoirí
2.1  Faisnéis, acmhainní agus feachtais 

a chomhordú do thuismitheoirí
2.2  Samhail shrathach de 

thacaíocht tuistithe

3. Acmhainní praiticiúla agus ábhartha 
3.1  Bearta a chur chun cinn chun ioncam 

teaghlaigh a uasmhéadú agus díriú 
ar leith ar bhochtaineacht in aois an 
pháiste

3.2  Tacú le cóiríocht oiriúnach a fhorbairt 
do theaghlaigh le leanaí

3.3  Pobail a thacaíonn le leanaí a 
dhearadh agus a fhorbairt

7. Timpeallacht dhearfach foghlama baile
7.1  Tacú le tuismitheoirí chun 

timpeallachtaí spraíúla foghlama 
baile a sholáthar do naíonáin agus 
leanaí óga

7.2  Tacú le rannpháirtíocht tuismitheoirí 
i luathfhoghlaim leanaí in LFC agus ar 
scoil

7.3  Patrúin rollaithe agus 
rannpháirtíochta dhearfacha in 
LFC agus ar scoil a chinntiú 

8. Teacht ar LFC inacmhainne ardchaighdeáin 
8.1  LFC ardchaighdeáin a dhéanamh níos 

inacmhainne
8.2  An fháil a bhíonn ar LFC 

ardchaighdeáin a fhóirdheonaítear go 
poiblí a shíneadh

8.3  A chinntiú go gcuireann LFC 
ardchaighdeáin rannpháirtíocht, 
cuimsiú sóisialta agus éagsúlacht 
chun cinn

9. Aistrithe lena dtacaítear   
9.1  Bearta chun faisnéis a mhalartú chun 

tacú le haistrithe leanaí   
9.2  Leanúnachas a mhéadú idir LFC agus 

suíomhanna bunscoile
9.3  Foghlaim do leanaí a chothú fad 

a aistríonn siad ó LFC chuig an 
mbunscoil

Spriocanna Gníomhartha StraitéiseachaCuspóirí

Bloc Tógála 1: 
Ceannaireacht, 
rialachas, comhoibriú

Bloc Tógála 2: 
Rialáil, cigireacht, 
dearbhú cáilíochta

 
 

Bloc Tógála 3: 
Lucht saothair oilte 
agus inbhuanaithe

Bloc Tógála 4: 
Taighde, sonraí, 
monatóireacht agus 
meastóireacht

Bloc  
Tógála 5: 
Infheistíocht 
straitéiseach

Gníomhartha Straitéiseacha

1.A Cur i bhfeidhm agus rialachas

1.B Ceannaireacht chóras luath-óige 

1.C Tionscadail chomhoibritheacha

Gníomhartha Straitéiseacha

2.A A Caighdeáin a fhorbairt, a 
bharrfheabhsú agus a chur i bhfeidhm

2.B Rialáil agus cigireacht a athchóiriú

Gníomhartha Straitéiseacha

3.A Riachtanais foirne a shainaithint agus 
dul i ngleic leo

3.B Feabhas a chur ar oiliúint agus FGL 
tosaigh don fhoireann luath-óige go léir

3.C LFC a ghairmiúlú; tacú le fostóirí 
chun lucht saothair ardchaighdeáin a 
mhealladh agus a choimeád

Gníomhartha Straitéiseacha

4.A Tacú le taighde luath-óige

4.B Sonraí riaracháin agus torthaí a 
fhorbairt 

4.C Monatóireacht dhaingean a 
dhéanamh ar fud an Rialtais 

Gníomhartha Straitéiseacha

5.A A Níos mó cistiú poiblí 

5.B Meicníochtaí d’infheistíocht 
straitéiseach

5.C Bearta chun dul chun cinn a 
rianú

3 4 51 2

SRACFHEACHAINT AR 

11



12


