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Maireann An Chéad 5 bliana saolré agus imríonn siad tionchar marthanach ar an saghas duine 
a dhéantar dínn. Baineann ríthábhacht le tús sona agus sláintiúil sa saol, tús imríonn tionchar 
dearfach agus cothaitheach ar leanaí. Tá an tús agus na deiseanna is fearr sa saol tuillte ag ár 
leanaí chun a lánchumas a bhaint amach. 

Is é Straitéis An Chéad 5 an chéad straitéis dá samhail in Éirinn agus cuireann se leis an iomaí 
forbairt dhearfach a rinneadh ar mhaithe le leanaí óga le blianta beaga anuas. Áirítear leis 
seo saoire theaghlaigh, luathfhoghlaim agus cúram fóirdheonaithe, cúram DG saor in aisce, 
an t-ospidéal leanaí nua, tacaíochtaí tuistithe níos fearr, agus soláthar uilíoch réamhscoile. 
Leagfaidh forbairtí breise sna limistéir seo an bhunchloch faoin Straitéis agus féachfaidh siad le 
barr mór feabhais a chur ar an luath-óige in Éirinn. 

Cuimsítear fís an Rialtais do shochaí níos fearr sna saghsanna seo seirbhísí a chabhraíonn le 
sochaí níos fearr agus níos cuimsithí i dtaobh cúrsaí sóisialta de a dhéanamh dínn, a chuireann 
na deiseanna is fearr ar fáil do gach naíonán agus leanbh. De réir mar a leanann ár ngeilleagar 
ag dul ó neart go neart, cuirfidh an Rialtas níos seirbhísí ar fáil a chabhraíonn leis an bhfís seo 
a fhíorú agus feabhas a chur ar shaol na saoránach go léir. 

Léirítear i Straitéis An Chéad 5 na huaillmhianta agus an dóchas a chothaíonn tuismitheoirí dá 
leanaí agus táim ag tnúth le monatóireacht a dhéanamh ar conas a chabhraíonn na forbairtí seo 
leis an nglúin amach anseo de leanaí óga in Éirinn chun teacht i mbláth agus an rath a bhaint 
amach dóibh féin. Níl a shárú d’infheistíocht dár dtír ann. Is mian linn a chinntiú go mbíonn níos 
mó deiseanna agus saol níos fearr ag ár leanaí ná mar a bhí againn.

Is breá an rud an óige ach ní thagann sí faoi dhó. 

Leo Varadkar TD
AN TAOISEACH

BROLLACH  
AN TAOISIGH
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Is luachmhar an rud an luath-óige agus imríonn sé tionchar ollmhór ar thodhchaí linbh. 

Ba cheart gach deis a thabhairt do naíonáin agus leanaí óga le linn a luath-óige chun fiosrú, 
forbairt agus teacht i mbláth. Ar an drochuair, ní hamhlaidh a bhíonn an scéal i gcónaí. 

Tá dualgas orainn i dtaobh na mball is óige den tsochaí chun na coinníollacha a chruthú don 
tús is fearr agus is féidir sa saol a chruthú. Áirítear leis seo dul i ngleic le neamhionannas ar 
féidir leis teacht chun solais i luath-óige an linbh, fiú sula mbeirtear ar an leanbh.

Is ceart agus is cóir an tús is fearr sa saol a thabhairt do gach leanbh. Tá tréimhse shona 
agus shásta tuillte ag leanaí in aois an linbh.

Lorgaíonn an chéad straitéis náisiúnta seo don luath-óige, An Chéad 5, lena chinntiú go 
mbíonn tús láidir agus comhionann ag leanaí óga.

Tá bearta soiléire ann ar féidir linn aghaidh a thabhairt orthu chun an tírdhreach a athrú ó 
bhonn do naíonáin agus leanaí óga agus teaghlaigh in Éirinn.  

Tá súil caite againn ar an bhfianaise faoin méid a chuireann feabhas ar luathbhlianta saol linbh.  
Rinneamar fís den fhianaise sin. Baineadh spriocanna, cuspóirí agus gníomhartha inbhraite ar 
leith sa straitéis seo den fhís seo, An Chéad 5.

Leagtar amach in An Chéad 5 Chéim Mhóra lastall na hathruithe móra a bhainfear amach tríd 
an Straitéis seo.

Níl aon Roinn ná Aire amháin freagrach as seo. Tá an Rialtas agus an tsochaí iomlán 
freagrach as. Táim ag tnúth le hoibriú le mo chomhghleacaithe chun an straitéis seo a 
fhíorú.

Tús maith, láidir, cothrom ba cheart a bheith ag gach leanbh sa chéad chúig bliana dá shaol.

An Dr Katherine Zappone TD
AN tAIRE LEANAÍ AGUS GNÓTHAÍ ÓIGE

BROLLACH AN AIRE
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AN CHEAD 5  CHEIM MHORA

 1  Teacht ar réimse níos fairsinge de roghanna do thuismitheoirí chun  
 cothromaíocht a bhaint amach idir oibriú agus cúram a thabhairt 
  Chun tacú le leanaí níos mó ama a chaitheamh lena dtuismitheoirí, go háirithe 

sa chéad bhliain, leagtar amach in An Chéad 5 pleananna chun scéim nua saoire 
thuismitheoireachta a fhorbairt. Déanfaidh seo teidlíochtaí a sholáthar do shaoire 
íoctha d’aithreacha agus máithreacha araon. Gabhfaidh réimse beart leis an scéim seo 
chun socruithe oibre solúbtha níos fearr a thacaíonn le teaghlaigh a fhorbairt.  

2  Samhail nua de thacaíocht tuistithe
Déanfaidh An Chéad 5 na tacaíochtaí reatha tuistithe a chuíchóiriú agus a fheabhsú 
i measc réimse ranna agus gníomhaireachtaí rialtais. Cuirfear faisnéis agus treoir 
inrochtana ardchaighdeáin ar fáil do thuismitheoirí chun iompar sláintiúil a chur chun 
cinn, luathfhoghlaim dhearfach shúgradhbhunaithe a éascú agus na coinníollacha a 
chruthú chun ceangail láidre idir tuismitheoirí agus leanaí a chruthú agus a chothú. Ina 
theannta sin, cuirfear cantanam seirbhísí tuistithe ar fáil - idir seirbhísí uilíocha agus 
spriocdhírithe - cláir thuistithe ardchaighdeáin ina measc. Bunóidh an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige (an RLGÓ) Aonad Tuistithe nua chun an obair thábhachtach seo a stiúradh. 

3   Forbairtí nua ar shláinte leanaí
Príomhghníomhaíocht chun fís inbhainte amach a dhéanamh de An Chéad 5 a bheidh 
i lucht saothair tiomnaithe sláinte leanaí a fhorbairt, a bheidh dírithe i dtosach ar 
cheantair ina bhfuil ard-dlús daonra agus míbhuntáiste. Leagtar amach sa Straitéis 
bearta nua chun iompar dearfach sláinte agus meabhairshláinte naíonán, leanaí óga agus 
a dteaghlach a chur chun cinn. Ina theannta sin, sainaithnítear bearta chun barr breise 
feabhais a chur ar an gClár Náisiúnta Óige Sláintiúla. Déantar an Oifig Éire Shláintiúil 
sa Roinn Sláinte baint amach na mbeart seo a stiúradh i gcomhar le príomhranna agus 
príomhghníomhaireachtaí eile rialtais.
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4  Athchóiriú an chórais Luathfhoghlama agus Chúraim (LFC) 
Cuireann An Chéad 5 leis na forbairtí an-suntasacha a rinneadh ar luathfhoghlaim agus 
cúram (agus cúram leanaí ar aois scoile) le blianta beaga anuas agus féachann sé le feabhas 
breise a chur ar inacmhainneacht, inrochtaineacht agus cáilíocht. I measc na mbeart, tá: 
an Scéim Cúram Leanaí Inacmhainne a thabhairt isteach, druidim de réir a chéile i dtreo 
lucht saothair luathfhoghlama agus cúraim gairmiúil atá faoi stiúir céimithe, rialacháin agus 
tacaíochtaí a shíneadh chun gach feighlí leanaí agus seirbhís chúram leanaí ar aois scoile a 
chuimsiú, agus samhail nua chistithe a thabhairt isteach do LFC. Faoin tsamhail seo, tacófar 
le fostóirí chun coinníollacha oibre níos fabhraí a sholáthar a dhéanfaidh an fhoireann a 
mhealladh agus a choimeád. Buntacóidh struchtúr treisithe rialachais ar leibhéal náisiúnta 
agus áitiúil leis na hathchóirithe seo.   

5   Pacáiste beart chun dul i ngleic le bochtaineacht luath-óige
Sainaithnítear in An Chéad 5 bearta nua a rachaidh i ngleic le bochtaineacht sa luath-óige. 
Ina measc seo, beidh teacht níos fairsinge ar LFC saor in aisce agus fóirdheonaithe, síneadh 
a chur leis na Scéimeanna Teasa agus Folláine agus Tithe Níos Teo, Cláir Chócaireachta 
Pobail agus clár béilí a thabhairt isteach chuig roinnt suíomhanna LFC. Anuas air sin, 
cruthófar deiseanna breise chun an bhearna a laghdú idir na leanaí is mó a bhfuil buntáiste 
acu agus is mó atá faoi mhíbhuntáiste trí shamhail de chineál DEIS a thabhairt isteach do 
shuíomhanna LFC.

Ciara, 4 bliana d’aois
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Fís 
Léireofar luach ar luathbhlianta gach naíonáin agus linbh óig mar thréimhse ríthábhachtach 
agus ar leith ar cheart taitneamh a bhaint aisti. Cabhrófar le teaghlaigh agus cuirfear 
ar a gcumas naíonáin agus leanaí óga a chothú agus tacú lena bhforbairt, agus cuirfear 
tacaíocht bhreise ar fáil dóibh siúd óna dteastaíonn sé.  Beidh ar chumas iad siúd a 
sholáthraíonn seirbhísí do naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh cur lena bhfoghlaim, 
forbairt, sláinte agus folláine. Cabhróidh comhthéacsanna pobail le naíonáin agus leanaí 
óga chun an tairbhe is mó a bhaint dá luathbhlianta agus a lánchumas a bhaint amach.  

SCEAL NA LUATH   OIGE

Sna leathanaigh oscailte seo den Straitéis An Chéad 5, leagtar fís optamach amach go 
hachomair don luath-óige. Tá de chuspóir ag An Chéad 5 an fhís seo a fhíorú.

Tá sé bunaithe ar na caibidlí is tábhachtaí i saol leanaí óga: sláinte mhaith sa luath-óige a 
thosaíonn le linn toirchis, am a chaitheamh le tuismitheoirí i dtimpeallacht chothaitheach 
agus spraíúil bhaile, áit a bhfreastalaítear ar riachtanais ábhartha, luathfhoghlaim agus cúram 
ardchaighdeáin súgradhbhunaithe, aistriú dearfach chuig an mbunscoil, agus comhthéacs 
tacúil cuimsitheach níos fairsinge sa phobal i gcoitinne ina dtiteann na luathbhlianta amach.  

Cinntíonn córas luath-óige a fheidhmíonn go maith go dtugtar tacaíocht uasta i ngach ceann 
de na limistéir seo do naíonáin agus leanaí óga.  

Leagtar amach sa Straitéis An Chéad 5 conas córas tacaíochtaí agus seirbhísí 
comhtháite trasearnála agus ardchaighdeáin a fhorbairt – córas éifeachtach 
luath-óige – a chabhróidh le gach naíonán agus leanbh óg in Éirinn chun eispéiris 
dhearfacha luatha a bheith acu. Mínítear sa Straitéis an fáth ar cheart an córas seo 
a fhorbairt, an chuma ba cheart a bheith uirthi agus, ar an rud is tábhachtaí, 
na gníomhartha riachtanacha.  

Déantar breithniú ar an teaghlach ar fud An Chéad 5 nuair a 
chuirtear a ról ríthábhachtach san áireamh maidir le tacú le 
heispéiris dhearfacha do leanaí óga. 

Tá an t-aistear luathbhlianta spreagúil agus tábhachtach. 
Cinntímis gurb iontach an scéal é do gach leanbh.
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Luathóige shláintiúil ag tosú ón toircheas
Tosaíonn an fhoghlaim roimh bhreith. Imríonn an méid a thiteann amach i rith 
toirchis, agus roimh ghiniúint, tionchar ar fhorbairt linbh1,2. Is féidir le seiceálacha 
luatha sláinte fadhbanna a shainaithint sula bhforbraíonn siad. Is féidir leis an saghas 
ceart seirbhísí ag an am ceart an oiread sin difríochta a dhéanamh3,4.

Tacóidh córas n éifeachtach luath-óige le tuismitheoirí chun ullmhúchán maith 
a dhéanamh do thoircheas, teacht ar chúram ardchaighdeáin réamhbhreithe, 
roghanna sláintiúla a dhéanamh i rith toirchis agus eispéiris dhearfacha bhreithe a 
bheith acu. Ciallaíonn seo acmhainní faisnéis ardchaighdeáin a chur ar fáil, agus barr 
feabhais a chur ar sheirbhísí sláinte, teagmháil bhreise ina measc le máithreacha atá ag súil 
le leanbh, cúram sármhaith máithreachais a chinntiú5.

Le linn luathmhíonna agus luathbhlianta linbh, leanfaidh córas éifeachtach luath-óige ag 
tacú le tuismitheoirí chun ceangail láidre a chruthú, meabhairshláinte dhearfach a chothú, 
agus roghanna sláintiúla a dhéanamh, agus athbhreithnithe sláinte linbh, vacsaínithe agus 
scagthástáil  a sholáthar ar bhonn uilíoch. Sainaithneofar leanaí a bhfuil riachtanais bhreise 
acu a luaithe agus is féidir, agus gheobhaidh siad an tacaíocht chuí6,7.

Am a chaitheamh le tuismitheoirí, go háirithe sa chéad bhliain i 
dtimpeallacht chothaitheach agus spraíúil bhaile, ina bhfreastalaítear ar 
riachtanais ábhartha leanaí
Is iad an caidreamh idir an tuismitheoir agus an leanbh, caidreamh idirthuismitheora, agus an 
timpeallacht bhaile8 an bhunchloch faoi fhorbairt luath-óige9 Baineann tábhacht ar leith leis 
an gcéim roimh bhreithlá trí bliana linbh chun an inchinn a fhás.  Is é bainne cíche an fhoinse 
is fearr do chothú do naíonán10. Baineann naíonáin an tairbhe is mó as aird aonair a fháil ó 
chúramóir grámhar agus freagrúil agus cuireann seo ar a gcumas ceangail láidre a 
chruthú. I gcaitheamh agus i ndiaidh na míonna ríthábhachtacha seo, tá caidreamh 
teaghlaigh,11,12 agus súgartha agus taiscéaladh a chothú i gceartlár fhorbairt linbh13. 

Bíonn impleachtaí ollmhóra ag cúinsí fostaíochta tuismitheoirí - cé acu má oibríonn 
nó mura n-oibríonn siad lasmuigh den bhaile, cathain a oibríonn siad agus cé mhéid a 
thuilleann siad i dtaobh leanaí14, ní dá laghad mar gheall ar an luach a léiríonn leanaí 
óga agus tuismitheoirí araon ar am a chaitheamh le chéile mar theaghlachn15.

Cuirfidh córas éifeachtach luath-óige ar chumas aithreacha agus máithreacha cúram 
a thabhairt do leanaí i rith a gcéad bhliana trí theidlíochtaí saoire thuismitheoireachta 
níos flaithiúla. Tacóidh sé le máithreacha chun tús a chur le, agus leanúint le, cothú 
cíche agus a chur ar chumas tuismitheoirí forbairt linbh, cothú agus sábháilteacht a thuiscint 
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agus tacú leis agus luathfhoghlaim agus súgradh a chur chun cinn. Tacóidh idirghabháil 
níos déine le teaghlaigh leochaileacha chun dúshláin ghearrthéarmacha nó fhadtéarmacha 
a shárú16.  

Cuirfidh córas éifeachtach luath-óige roghanna ar fáil do thuismitheoirí faoi chothromaíocht 
a bhaint amach idir oibriú agus cúram a thabhairt. Ciallaíonn sin rochtain ar shocruithe a 
thacaíonn le teaghlaigh a sholáthraíonn tacaíocht do chothromaíocht oibre is saoil, agus a 
chinntiú gur leor ioncam ón obair chun tacú le teaghlach, agus cur leis, nuair is gá, chun go 
mbíonn dóthain acmhainní ag teaghlaigh agus go bhfreastalaítear ar riachtanais ábhartha 
leanaí. Ciallaíonn sé, chomh maith, luathfhoghlaim agus cúram, de shaghsanna éagsúla, a 
bheith inacmhainne agus ar ardchaighdeán chun gur rogha inmharthana do thuismitheoirí é 
rannpháirtíocht i bhfostaíocht, cé acu go lánaimseartha nó go páirtaimseartha, agus muinín a 
bheith acu go bhfuil cúram maith á thabhairt dá leanaí17.  

Caitheann go leor leanaí óga go leor dá lá agus cúram á thabhairt dóibh ag daoine nach 
a dtuismitheoirí iad.  Is féidir cúram neamhthuismitheora a sholáthar trí mheascán de 
dhaoine muinteartha nach bhfuil gaol gar leo agus LFC bunaithe sa bhaile nó in ionad. 
Príomhchinntitheach i dtaobh cáilíochta iad na daoine aonair a bhíonn 
bainteach i bhfoghlaim agus cúram a sholáthar agus, chun go mbeidh leanaí 
faoi bhláth, caithfidh gur féidir leo na saghsanna caidrimh a chothú agus 
timpeallachtaí a chruthú atá mar shaintréith d’eispéiris dhearfacha. Tá LFC 
ardchaighdeáin an-luachmhar do leanaí a bhfuil dúshláin rompu sa bhaile. 

Eispéiris ardchaighdeáin shúgradhbhunaithe 
Luathfhoghlama agus Cúraim (LFC) 

Cinnteoidh córas éifeachtach luath-óige go mbíonn ar chumas acu siúd a thugann cúram 
do leanaí óga chun tacú le forbairt luath-óige. I gcás cúraim ag teaghlach, cairde agus 
comharsana, ciallaíonn seo faisnéis, acmhainní agus tacaíochtaí a chur ar fáil níos fairsinge 
sa phobal áitiúil. I dtaobh soláthar níos foirmiúla agus a n-íoctar as, ciallaíonn seo lucht 
saothair atá cáilithe go cuí agus ar a léirítear luach, creat curaclaim a chuirtear i bhfeidhm 
go comhsheasmhach agus cuntasacht as cloí le caighdeáin cháilíochta agus rialacháin18, go 
háirithe i dtaobh LFC a fhóirdheonaítear go poiblí.  

Aistrithe dearfacha chuig an mbunscoil
Aistriú mór is ea an t-aistriú chuig bunoideachas i saol leanaí 
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óga. Is féidir le haistriú réidh a chinntiú go gcuireann leanaí tús dearfach leis an scoil. Tosca 
tábhachtacha iad an aois a thosaíonn leanbh an scoil, struchtúr na timpeallachta foghlama 
agus na tacaíochtaí a chuireann tuismitheoirí agus múinteoirí ar fáil19.

Déanfaidh córas éifeachtach luath-óige an scoil a thosú níos rathúla trí chumarsáid 
níos mó a chumasú idir suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim, bunscoileanna agus 
tuismitheoirí, go háirithe do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu; foghlaim níos 
súgradhbhunaithe agus dírithe ar an leanbh i luathbhlianta na bunscoile; go mbíonn ar 
chumas bunscoileanna freastal ar leanaí óga trí mhéideanna ranga níos lú; níos mó ama 
agus spáis le súgradh, agus stíleanna idirghníomhacha múinteoireachta20. 

Rhys, 4 bliana d’aois
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Comhthéacsanna tacúla pobail

Is é an Pobal ina gcónaíonn naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh an cúlra d’fhorbairt i 
gcaitheamh na luathbhlianta agus déanann se eispéiris laethúla a mhúnlú21.

Cinnteoidh córas éifeachtach luath-óige go mbíonn pobail cuimsitheach, agus go mbíonn 
áiteanna iontu le súgradh agus foghlaim, go mbíonn deiseanna iontu do thuismitheoirí 
agus leanaí óga chun casadh lena chéile, agus go mbíonn tacaíochtaí agus seirbhísí 
cuimsitheacha ann a chothaíonn luathfhorbairt agus a fhreagraíonn do riachtanais bhreise, 
agus a lorgaíonn go réamhghníomhach chun gach leanbh agus tuismitheoir a spreagadh 
chun gnímh22. 

Ciallaíonn seo spás pobail poiblí a dheartar agus aird ar naíonáin agus leanaí óga, tacaíocht 
do ghrúpaí tuismitheoirí agus lapadán agus áiteanna eile inar féidir le teaghlaigh óga 
casadh lena chéile, chomh maith le seirbhísí comhtháite ina mbíonn comhfhriotal ag 
an lucht saothair laistigh de na seirbhísí sláinte, LFC, bunoideachais agus tacaíochta 
teaghlaigh agus ina n-oibríonn siad as lámh a chéile23. 
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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 
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Ba dheacair don ghlúin roimhe seo an domhan a shamhlú faoi mar a raibh cur amach ag 
leanaí óga air sa chéad cheathrú den aonú haois is fiche in Éirinn. Tá athrú ó bhonn tagtha 
ar mhéid an teaghlaigh, patrúin oibre tuismitheoirí, luathfhoghlaim agus cúram a sholáthar, 
agus teacht ar fhaisnéis agus seirbhísí. B’fhéidir gurb é an rud is tábhachtaí ná go 
n-aithnítear naíonáin agus leanaí óga níos mó ina gceart féin agus don mhéid a chuireann 
siad leis an domhan24.

Is eol do dhuine ar bith a raibh cur amach acu ar naíonán nua a thabhairt ar an saol 
agus a thug a luathfhorbairt faoi deara a gcumas ó dhúchas agus a n-ábaltacht ollmhór 
a fhorbraítear le linn chéad mhíonna agus bhlianta linbh.  Ar leibhéal duine aonair agus 
teaghlaigh, is maith a thuigtear an tábhacht a bhaineann le tacú le fás agus foghlaim 
luath25. Caithfidh seirbhísí agus tacaíochtaí a bheith pleanáilte agus curtha ar fáil, áfach, ar 
bhealach córasach agus comhtháite lena chinntiú go mbíonn gach leanbh óg faoi bhláth. 
Cuirtear an treoirphlean ar fáil sa Straitéis seo, an chéad cheann dá samhail in Éirinn. 

An gá atá le Straitéis
Imríonn go leor tosca tionchar ar chéim na luath-óige. Taispeánann an fhianaise thaighde 
go n-imríonn an baile agus an teaghlach an tionchar is mó26. Baineann olltábhacht leis an 
bpobal i gcoitinne27, seirbhísí sláinte28 agus suíomhanna LFC29, chomh maith, chun saol 
naíonán agus leanaí óga a mhúnlú.  

Teastaíonn réimse de ghníomhartha comhcheangailte atá nasctha le fís uileghabhálach 
ó thacú go réamhghníomhach le forbairt dhearfach luath-óige. Ní féidir le haon bheart 
aonair dul i ngleic leis na riachtanais go léir, nó a bheith éifeachtach nuair a sholáthraítear 
iad ar bhonn aonair. Tá seirbhísí agus tacaíochtaí tagtha chun cinn le himeacht ama, agus 
is éagsúil go mór an soláthar reatha, ag brath ar chúinsí agus láthair theaghlach, agus níor 
cuireadh na seirbhísí ar fáil do go leor leanaí agus teaghlach a theastaíonn uathu dá bharr.  

Cuirtear fís chuimsitheach ar fáil in An Chéad 5 do na 
seirbhísí agus tacaíochtaí a theastaíonn. Leagtar amach 
ann plean d’fhorbairt, cistiú agus oibriú chun dul i ngleic 
le hilroinnt agus chun acmhainneacht a uasmhéadú 
ar gach leibhéal.  Léiriú soiléir é an Straitéis seo ar 
thodhchaí inar féidir le gach naíonán, leanbh óg agus a 
dteaghlaigh brath ar thacaíochtaí comhsheasmhacha, 
gan aird ar ioncam nó láthair theaghlaigh.

REAMHRA

23



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

Forbairt na Straitéise
Cuireann forbairt An Chéad 5 le Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile (BOBF): An Creat 
Beartais Náisiúnta do Leanaí agus Daoine Óga, (2014–2020) ina leagtar amach clár 
uaillmhianach ar fud an Rialtais chun feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus daoine óga 
idir 0 agus 24 bliain d’aois. Treisíonn An Chéad 5 le gealltanais a rinneadh in BOBF chun 
feabhsúcháin a sholáthar i measc na gcúig thoradh náisiúnta (Gníomhach agus sláintiúil; 
Gnóthachtáil san fhoghlaim; Sábháilte agus cosanta; Slán go heacnamaíoch; Ceangailte, 
meas á léiriú agus ag rannchuidiú).

Chuir Right from the Start, Tuarascáil an tSainghrúpa Chomhairligh ar an Straitéis 
Luathbhlianta, eolas ar fáil d’fhorbairt An Chéad 530. I measc na rannchuidithe tábhachtacha 
eile, tá comhairliúchán le leanaí óga agus dhá Dhíospóireacht Bheartais Oscailte. Iarradh sa 
chomhairliúchán ar 113 leanbh i measc 12 shuíomh LFC agus bunscoile cad a thaitin agus 
nár thaitin leo faoin áit a gcónaíonn siad agus cad ba mhian leo. Thug na Díospóireachtaí 
Beartais Oscailte páirtithe leasmhara ábhartha le chéile chun tosaíochtaí a shainaithint do 
ghníomhaíocht.  Anuas air sin, chuir aighneachtaí ó eagraíochtaí agus grúpaí leis an Straitéis. 

Chas Grúpa Idir-Roinne ar a raibh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (an RLGÓ) mar 
chathaoirleach i gcaitheamh 201831. Thit idirchaidreamh mionsonraithe déthaobhach 
amach laistigh den Ghrúpa seo, agus le Ranna agus Gníomhaireachtaí eile.

Comhlántacht agus breisíocht  
Teastaíonn sraith tionscnaimh agus beartais iltoiseacha a bhaineann le fostaíocht, 
oideachas, leas sóisialach, sláinte, tionscnaimh agus córais eile, seirbhísí do leanaí 
ina measc, lena chinntiú go dtacaítear leis na naíonáin agus leanaí óga go léir chun a 
lánchumas a bhaint amach. Cuirtear forbairtí a rinneadh le déanaí ar sheirbhísí leanaí agus 
tacaíochtaí níos fairsinge do theaghlaigh, anuas ar straitéisí agus cláir a imríonn tionchar ar 
leanaí óga, i láthair ar fud na cáipéise.  

Déantar tagairt do thionscnaimh mhóra bheartais eile sa Straitéis seo chun peirspictíocht 
níos iomláine a sholáthar. Mar shampla, leagadh amach i straitéisí náisiúnta le déanaí don 
Lucht Siúil agus Romaigh, daoine faoi mhíchumas, agus imircigh gealltanais mhionsonraithe 
do na grúpaí seo.  

Tá na gníomhartha a bheartaítear in An Chéad 5 in ainm is cur leis an soláthar reatha nó na 
bearnaí sa soláthar reatha a líonadh. Tá An Chéad 5 dírithe ar riachtanais leanaí ó bhreith go 
cúig bliana d’aois, agus gníomhartha nua agus breise a shainaithint chun feabhas a chur ar a 
n-eispéiris agus torthaí. Áirítear leis seo athbhreithniú a dhéanamh ar thacaíochtaí reatha 
agus leasú a dhéanamh faoi mar is gá. 
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An tábhacht a bhaineann leis an luath-óige  
Ní féidir leis an bhfianaise náisiúnta agus idirnáisiúnta a shéanadh gurb í an tréimhse 
réamhbhreithe a shine le cúig bliana d’aois an tréimhse is ríthábhachtaí i saol linbh agus go 
mbaineann ríthábhacht leis d’fhorbairt i gcaitheamh chúrsa an tsaoil. Ní sháraítear luas an 
fháis agus na foghlama ag aon chéim eile. Is féidir le go leor leor ionaidh agus taiscéalta do 
naíonáin a bheith sna luathbhlianta agus a dteaghlaigh agus tá aitheantas speisialta tuillte 
acu. I rith na tréimhse seo, is oscailte a bhíonn leanaí d’eispéiris ar féidir leo feabhas a 
chur ar a gcumas ó dhúchas32. Ina theannta sin, tréimhse ina bhfuil go leor leochaileachta 
í an luath-óige, agus is féidir le drocheispéiris luatha tionchar tromchúiseach agus buan a 
imirt33. Leagtar an bhunchloch sa chéim seo faoi fhorbairt níos déanaí agus cruthaíonn sé 
an deis is fearr chun acmhainneacht feadh an tsaoil a uasmhéadú. 

Tosaíonn forbairt ag teacht ar inchinn daoine go gairid i ndiaidh giniúna, agus leagtar 
líon easpónantúil de chonairí néaracha amach i míonna agus blianta luatha an tsaoil. 
Cuireann iad seo an ailtireacht ar fáil d’fhorbairt chognaíoch agus mhothúchánach amach 
anseo34,35. Déanann comhdhéanamh géiniteach linbh, a dtimpeallacht agus a gcaidreamh 
le tuismitheoirí agus daoine eile an ailtireacht seo a mhúnlú go hidirghníomhach. I rith na 
chéad trí bliana, cuirtear na bloic thógála do bhunscileanna agus inniúlachtaí i bhfeidhm36.

Léirítear i dtaighde fadaimseartha sláinte, chomh maith, na naisc idir an tsláinte in aosacht 
agus eispéiris luath-óige37,38. Méadaíonn drocheispéiris iolracha in aois an pháiste, ach go 
háirithe, an dóchúlacht go mór go mbeidh drochshláinte fhisiciúil agus mheabhrach acu 
níos déanaí sa saol39,40. Déanann taighde a rinneadh le déanaí forbairt an chumais chun 
aird a thabhairt agus díriú ar fhaisnéis thábhachtach (feidhmiú feidhmiúcháin) sa luath-óige 
a nascadh leis an tsláinte a bhí ag daoine agus na torthaí geilleagracha a bhaineann siad 
amach níos déanaí sa saol41,42. Mar gheall ar na naisc dhea-bhunaithe idir eispéiris luath-
óige agus torthaí níos déanaí, tá réasúnaíocht láidir gheilleagrach ann le hinfheistíocht i 
luathbhlianta an tsaoil43. Baineann daoine aonair agus an tsochaí tairbhe as infheistíocht 
sa luath-óige, trí fheabhas a chur ar ionchais fhadtéarmacha oideachais, fostaíochta agus 
sláinte agus cosc a chur ar thorthaí díobhálacha. 

Tá tairbhí suntasacha láithreacha ann, chomh maith. Cuireann infheistíocht i luathbhlianta 
feabhas ar eispéiris do leanaí san am i láthair a chinntíonn gur féidir leo an tairbhe is mó a 
bhaint d’aois an pháiste. Tá LFC inrochtana agus inacmhainne, fáil mhéadaithe ar shaoire 
thuismitheoireachta, agus oibriú a thacaíonn leis an teaghlach nasctha, chomh maith, le 
glacadh le fostaíocht ag tuismitheoirí, agus tá iarmhairtí dearfacha ann do theaghlaigh 
agus an geilleagar44,45. 

COMHTHEACS 
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Straitéis ina leagtar leanaí ag an gcroílár  

Is é an pointe tosaigh don Straitéis seo chun breithniú a dhéanamh ar naíonáin agus 
leanaí óga ar an gcéad dul síos, agus ar an méid is mó a dhéanann difear dóibh. Ó bhreith, 
daoine aonair agus baill den tsochaí ghníomhacha, inniúla agus chruthaitheacha iad leanaí 
óga a bhfuil a suimeanna, eispéiris, dúshláin agus a ndearcthaí féin ar leith acu. Tá cearta 
daonna ag gach leanbh óg atá cumhdaithe i ndlí na hÉireann agus i gCoinbhinsiún na 
Náisiúin Aontaithe um Chearta an Linbh (CNACL), an ceart chun beatha, marthanais agus 
forbartha, sláinte, cothú leordhóthanach, slándáil gheilleagrach, timpeallacht shláintiúil 
agus shábháilte, oideachais agus súgartha.   

Céim uathúil den bheatha is ea an luath-óige chun na cearta seo a fhíorú. Bíonn leanaí 
an-leochaileach, áfach, i dtaobh shárú a gceart, agus na bochtaineachta, idirdhealú, 
cliseadh teaghlaigh agus angar eile. Teastaíonn cosaint speisialta ó leanaí chun a gcearta a 
fheidhmiú.

Aithníonn an Stát a ról maidir le seasamh le cearta an linbh. Comhlíonann sé an ról seo trí 
reachtaíocht, beartais, agus seirbhísí a dhéanann cearta a aithint agus a chur chun cinn, 
agus trí thacú le cearta leanaí óga a aithint i dteaghlaigh agus pobail. Cuirtear prionsabail 
shárleasanna an linbh, cuimsiú, neamh-idirdhealú chun cinn sa Stát agus lorgaítear go 
gníomhach agus léirítear meas ar ghlór an linbh. Tá gach leanbh óg i dteideal a ndearcthaí 
a léiriú, ar cheart a chur in iúl, which should be “an tromachar cuí a thabhairt dóibh i 
gcomhréir le haois agus aibíocht an linbh” (CNACL).  

Déanann Coiste na NA um Chearta an Linbh monatóireacht ar an CNACL, a sholáthraíonn 
treoir ar chearta leanaí óga sa luath-óige. Spreagann an Coiste rialtais chun monatóireacht 
a dhéanamh ar an bhfáil atá ar agus ar inrochtaineacht seirbhísí ardchaighdeáin do 
leanaí óga, trí shonraí córasacha a bhailiú, ina measc siúd. Chun tacú leis an gceart chun 
marthanais agus forbartha, spreagtar don Stát dul i mbun na mbeart féideartha go léir 
chun feabhas a chur ar chúram imbhreithe do mháithreacha agus naíonáin, básmhaireacht 
naíonán agus leanaí a laghdú, agus folláine na leanaí óga go léir a chur chun cinn. Anuas 
ar na seirbhísí uilíocha, ba cheart aird faoi leith a thabhairt do leanaí faoi chúinsí deacra. 
Cuireann moltaí Choiste na NA um Chearta an Linbh faisnéis ar fáil don Straitéis seo.
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Straitéis atá curtha ar an eolas ag fianaise agus glórtha leanaí óga 
Tá forbairt na Straitéise seo fianaisebhunaithe. Léiríonn seo an méid atá dearfach i 
luathbhlianta leanaí agus ba cheart é a chomhdhlúthú agus cur leis, agus an méid a 
bhaineann d’eispéiris leanaí agus an méid ba cheart a athrú. Úsáideadh fianaise chun an 
príomhthionchar a shainaithint ar fholláine leanaí agus na tosca a leagann an bhunchloch 
faoi fhorbairt dhearfach leanaí sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. 

Tacaíonn tuairimí leanaí leis na torthaí taighde go mbaineann an tábhacht is mó leis an 
mbaile agus an teaghlach.  Ba é caidreamh sa bhaile agus sa teaghlach, gníomhaíochtaí 
ina measc le tuismitheoirí, siblíní agus seantuismitheoirí, ar an rud ab fhearr faoi shaol na 
leanaí a ndeachthas i  gcomhairle leo46. 

Ar an gcuma chéanna, leag ionchur páirtithe leasmhara béim ar thacú le teaghlaigh 
agus tuistiú47. Baineann ríthábhacht le teaghlaigh; go háirithe sna luathbhlianta nuair a 
dheimhníonn cúinsí teaghlaigh go leor d’eispéiris leanaí48. 

Tuismitheoirí agus teaghlaigh
Tagraíonn ‘tuismitheoirí’ do mháithreacha, aithreacha agus iad siúd a bhfuil freagracht 
tuismitheora orthu i gcaidreamh éagsúil tuistithe. D’fhéadfaí a áireamh leis seo tuismitheoirí 
altrama, tuismitheoirí uchtála, leastuismitheoirí, caomhnóirí dlíthiúla, agus cúramóirí49,50. 
Tugann an Phríomh-Oifig Staidrimh (POS) sainmhíniú ar theaghlach mar “lánúin le nó gan 
leanaí, nó teaghlach aontuismitheora le leanbh amháin nó níos mó”51. Cé nach bhfuil aon 
sainmhíniú foirmiúil idirnáisiúnta, d’fhéadfaí a áireamh le ‘teaghlach’ iad siúd a dhéanann 
soláthar do chúram leanaí, ar nós an teaghlaigh núicléigh, an teaghlach sínte, agus socruithe 
eile52. Léirítear sa sainmhíniú níos fairsinge seo comhthéacs na hÉireann inar athraigh 
struchtúr an teaghlaigh le blianta beaga anuas.

Imríonn an caidreamh idir naíonáin agus leanaí óga agus a gcúramóirí tionchar bunúsach53.
Ceadaíonn an caidreamh seo do naíonán nó leanbh óg ciall a bhaint díobh féin, den 
domhan thart orthu agus dá n-áit ann. Imríonn idirghníomhú daoine muinteartha le 
naíonán nó leanbh óg tionchar ar fholláine, athléimneacht agus oiriúnú don domhan. 
Is iomaí toisc a mhúnlaíonn iompar teaghlaigh, tacaíochtaí agus acmhainní atá ar fáil, 
meabhairshláinte agus folláine thuismitheora, caidreamh tuismitheoirí, agus oideachas 
agus fostaíocht tuismitheora ina measc54. 
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Amach ón teaghlach, tacaíonn gairmithe, seirbhísí agus institiúidí leis an teaghlach, 
naíonáin agus leanaí óga. Teastaíonn eispéiris ar chaighdeán maith, chomh maith, ó leanaí 
taobh amuigh den bhaile, go háirithe i suíomhanna LFC agus sa bhunscoil55. Bíonn leanaí 
agus tuismitheoirí ag trácht faoi thimpeallachtaí sábháilte taobh amuigh, agus deiseanna 
chun súgradh agus páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí, mar ghnéithe taitneamhacha dá 
saol. Tá an tábhacht a bhaineann le súgradh, taiscéaladh agus fiosrú i dtaobh forbairt 
luath-óige dea-bhunaithe sa litríocht taighde56. 

Déanann fianaise thaighde agus comhairliúchán le páirtí leasmhar an bhéim a leagan 
ar an tionchar a imríonn sláinte fhisiciúil agus meabhairshláinte ar fholláine leanaí. Sna 
comhairliúcháin le leanaí, ba iad na rudaí nár thaitin leo nó a raibh eagla orthu rompu 
timpeallachtaí baolacha, gortú, agus easpa spáis le súgradh gan srian agus go sábháilte. 

Luathfhoghlaim agus Cúram   

Glacann An Chéad 5 leis an téarma Luathfhoghlaim agus Cúram, LFC, chun sainmhíniú a 
thabhairt ar “aon socrú rialáilte a sholáthraíonn oideachas agus cúram ó bhreith go dtí an 
aois éigeantach bhunscoile – gan aird ar shuíomh, cistiú, uaireanta oscailte nó ábhar cláir 
– agus áirítear leo cúram lae ionaid agus teaghlaigh; soláthar a chistítear go príobháideach 
agus agus go poiblí; soláthar réamhscoile agus réamhbhunscoile.” Áirítear le LFC LFC 
atá bunaithe in ionad agus LFC rialáilte atá bunaithe sa bhaile ach ní áirítear leis cúram 
seantuismitheora agus luathbhlianta na bunscoile.

Roghnaíodh an téarma seo mar gheall go n-aithníonn go bhfuil foghlaim agus cúram fite 
fuaite go dlúth lena chéile. Áirítear le cúram ardchaighdeáin foghlaim, agus braitheann 
foghlaim ardchaighdeáin ar chúram. 

Téarma atá i gceist le LFC ar féidir le cách tuiscint tríd is tríd a bhaint as, a chinntíonn go 
meallfaidh cineál agus luach na hoibre seo aitheantas níos fairsinge.

Straitéis do gach naíonán, leanbh óg agus a dteaghlaigh
Tá An Chéad 5 dírithe ar gach naíonán, leanbh óg agus a dteaghlaigh in Éirinn. Aithníonn sé 
nach mbíonn na riachtanais chéanna ag gach leanbh. Bíonn riachtanais bhreise ag roinnt 
leanaí agus bíonn siad i mbaol bheith faoi mhíbhuntáiste, mar gheall ar chúinsí aonair nó mar 
gheall gur le grúpa imeallaithe iad, nó a dteaghlaigh. 
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Áirítear leis seo leanaí faoi mhíchumas, ar a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte, 
atá i gcúram malartach, atá i mbaol faillí/mí-úsáide, imircigh linbh agus daoine 
neamhdhoiciméadaithe sa phróiseas cosanta, a maireann a dteaghlaigh faoin 
mbochtaineacht nó atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta, iad siúd a bhfuil cúlra leochaileach 
imirceach agus/nó dara teanga acu, iad siúd a bhfuil teacht teoranta ag a dteaghlaigh 
ar sheirbhísí, leanaí Romaigh agus den Lucht Siúil57. Bíonn baol bochtaineacht agus 
díothachta ar leith roimh leanaí i dteaghlaigh aontuismitheora. 

Caithfear a chur san áireamh i mbeartais agus cláir atá in ainm is freastal ar riachtanais 
leanaí, agus cur le dul i ngleic le míbhuntáiste, dúshláin ar leith a bhíonn roimh roinnt 
grúpaí leanaí agus a dteaghlaigh.  

Príomh-mheicníocht atá in uilíochas céimnitheach, a chuireann tacaíochtaí agus seirbhísí 
ar fáil do gach leanbh ar leibhéal uilíoch agus soláthar breise á dhéanamh do leanaí a bhfuil 
riachtanais bhreise acu nó dúshláin rompu, lena chinntiú go mbaineann gach naíonán, leanbh 
óg agus a dteaghlaigh tairbhe. Seo an bunús atá le Straitéis An Chéad 5. Tugann sé tús áite 
do sheirbhísí agus tacaíochtaí a threisiú do chách (mar shampla i dtuistiú, LFC agus seirbhísí 
sláinte), bearta ar leith ina measc do leanaí agus teaghlaigh óna dteastaíonn tacaíocht 
bhreise, agus a chinntíonn go bhfuil seirbhísí agus idirghabháil comhréireach i dtaobh an 
leibhéil mhíbhuntáiste.

Jayden, 4 bliana d’aois
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Straitéis ina bhfuil ról ag gach duine

Aithnítear in An Chéad 5 go mbíonn an ról is gníomhaí ag tuismitheoirí agus teaghlaigh, agus 
go mbíonn an fhreagracht is mó orthu, chun forbairt a linbh a mhúnlú. Tá comhfhregracht 
ar an Rialtas agus agus an tsochaí níos fairsinge, áfach, chun cabhrú leis na coinníollacha 
a chruthú chun cabhrú le tuismitheoirí agus teaghlaigh a leanaí a thabhairt aníos agus a 
lánchumas a bhaint amach. Teastaíonn cur chuige uile-Rialtais uileshochaí ó An Chéad 5 chun 
a spriocanna a bhaint amach.
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FIS  SPRIOCANNA   
PRIONSABAIL AGUS AN CREAT 
GNIOMHAIOCHTA

Fís 
Léireofar luach ar luathbhlianta gach naíonáin agus linbh óig mar thréimhse ríthábhachtach 
agus ar leith ar cheart taitneamh a bhaint aisti. Cabhrófar le teaghlaigh agus cuirfear 
ar a gcumas naíonáin agus leanaí óga a chothú agus tacú lena bhforbairt, agus cuirfear 
tacaíocht bhreise ar fáil dóibh siúd óna dteastaíonn sé. Beidh ar chumas iad siúd a 
sholáthraíonn seirbhísí do naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh cur lena bhfoghlaim, 
forbairt, sláinte agus folláine. Cabhróidh comhthéacsanna pobail le naíonáin agus leanaí 
óga chun an tairbhe is mó a bhaint dá luathbhlianta agus a lánchumas a bhaint amach.

Spriocanna
Sprioc A: Teaghlaigh agus pobail láidre agus thacúla

Sprioc B: Sláinte fhisiciúil agus meabhairshláinte optamach

Sprioc C: Luathfhoghlaim dhearfach shúgradhbhunaithe 

Sprioc D: Seirbhísí agus tacaíochtaí a oibríonn níos fearr i gcóras éifeachtach luath-óige

Prionsabail 
Baintear na prionsabail atá mar bhonn agus taca faoi An Chéad 5 ó Right from the Start58.  

• Tréimhse thábhachtach agus ar leith í an luathóige sa saol nach mór a chothú, meas 
agus a léiriú uirthi agus nach mór tacú léi ina ceart féin. 

• Imríonn caidreamh agus idirghníomhú le páirtithe eile, agus na timpeallachtaí ina 
dtiteann siad amach, ról lárnach i gcáilíocht eispéiris leanaí sa luath-óige.

Caitlin, 3 bliana d’aois
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• Ba cheart go mbeadh seirbhísí agus tacaíochtaí a chuirtear ar fáil do leanaí agus a 
dteaghlaigh a bheith ar ardchaighdeán, inacmhainne agus inrochtana do chách, agus ba 
cheart dóibh a aithint go dteastóidh tacaíocht bhreise ó roinnt leanaí agus teaghlach i 
gcomhthráth. 

• Teastaíonn ó sheirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar go ndéanann gach duine a oibríonn 
le leanaí agus teaghlaigh cumarsáid agus comhoibriú lena chéile agus le leanaí agus 
teaghlaigh in atmaisféar cóimheasa agus comhchuspóra/comhpháirtíochta. 

• Caithfidh an tsochaí luach a léiriú ar agus tacú le tuismitheoirí, caomhnóirí, teaghlaigh 
agus gach duine a chuireann folláine, foghlaim agus forbairt leanaí óga chun cinn.  

• Ba cheart go mbeadh beartais rialtais a bhaineann le leanaí a bheith curtha ar an eolas 
ag fianaise, trí chaighdeáin idirnáisiúnta dea-chleachtais agus ag cearta leanaí.

Creat gníomhaíochta
Soláthrófar na ceithre Sprioc trí naoi gCuspóir chomhcheangailte (faoi Spriocanna A, B 
agus C) agus cúig Bhloc Tógála (faoi Sprioc D). Leagtar Gníomhartha Straitéiseacha amach 
faoi gach Cuspóir agus Bloc Tógála. Sonraítear gníomhartha ar leith atá le cur chun cinn i 
gcaitheamh na chéad trí bliana sa tábla Gníomhartha anuas ar na príomhranna Rialtais a 
shainaithnítear do gach gníomh. Seo an creat gníomhaíochta d’fhad An Chéad 5 agus leagann 
sé an bonn faoi mhonatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm.  

Mar Straitéis bheo ina ndéantar athbhreithniú ionsuite i ndiaidh trí bliana, bíonn súil leis go 
gcuirfear gníomhartha ar leith leis lena soláthar idir an meántéarma agus an fadtéarma de 
réir mar a chuirtear cur i bhfeidhm chun cinn.

Áireofar le cur i bhfeidhm clár An Chéad 5 agus clár Taighde agus Meastóireachta An Chéad 
5. Fiosróidh clár Trialacha An Chéad 5 tionscnaimh nuálacha chun éifeachtacht a thástáil i 
gcomhthéacs Éireannach, agus inbhuanaitheacht a dheimhniú do chur i bhfeidhm ar fud na 
tíre. Tacóidh clár Taighde agus Meastóireachta An Chéad 5 leis na trialacha seo, agus cuirfidh 
sé leis an tuiscint atá ar shaol leanaí óga agus a dteaghlaigh agus na seirbhísí agus tacaíochtaí 
a dhéanfaidh an difear is mó dóibh.
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Lucht Siúil

DLUS DAON RA

ar náisiúnaigh  
neamh-Éireannacha iad

PASSPORT

5.5%

faoi mhíchumas
3.4% 

1.3%

TEAGHLAIGH

TEAGHLACH IN ÉIRINN IS É AN  
MEÁNLÍON LEANAÍ I DTEAGHLAIGH  

INA BHFUIL LEANAÍ 0-5 2.13

285,656

1% 
AITHREACHA 
AONAIR67% 

TEAGHLAIGH 
LANÚINE PÓSTA

17%  
TEAGHLAIGH LANÚIN 
CHOMHCHÓNAITHE

15% 
MÁITHREACHA 
AONAIR

NAIONAIN AGUS LEANAI OGA (0-5) IN EIRINN
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Cuspóir 1
Cabhrófar le tuismitheoirí chun cothromaíocht a bhaint amach idir oibriú agus cúram 
a thabhairt lena chur le forbairt optamach linbh agus a oirfidh is mó do chúinsí a 
dteaghlaigh.  

Cuspóir 2
Bainfidh tuismitheoirí tairbhe ó fhaisnéis agus seirbhísí ardchaighdeáin, bunaithe ar 
láidreachtaí agus seirbhísí ar ghnéithe éagsúla de thuistiú chun tacú le forbairt linbh agus 
caidreamh dearfach teaghlaigh feadh cantanam riachtanais. 

Cuspóir 3
Tacófar le teaghlaigh agus pobail chun an t-ábhar riachtanach agus na hacmhainní 
praiticiúla a sholáthar do leanaí chun forbairt dhearfach a spreagadh sna luathbhlianta. 

SPRIOC A
Teaghlaigh agus pobail láidre 
agus thacúla

Layla, 4 bliana d’aois
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Fostaíocht tuismitheoirí
• Níl an dóchúlacht chéanna ann go mbíonn máithreacha leanaí idir aois 0-5 bliana 

fostaithe i gcomparáid le haithreacha.

• Ráta fostaíochta ban idir 20 agus 44 bliain d’aois: 67.6%

 – 85.7% i measc ban gan leanaí 

 – 60% i measc ban a bhfuil a leanbh is óige idir aois 4 agus 5 blian

 – 43.5% i measc máithreacha a dhéanann tuistiú leo féin a bhfuil a leanbh is óige idir 
aois 4 agus 5 bliana

• Ráta fostaíochta fear idir 20 agus 44 bliain d’aois: 88.3% 

 – 90.2% i measc fear a bhfuil a leanbh is óige idir aois 4 agus 5 bliana 

 – 89.1% i measc fear gan leanaí

Am chun oibriú agus don teaghlach
• Oibríonn tromlach na bhfear agus na mban go lánaimseartha; is dóchúla go 

n-oibreoidh fir níos mó uaireanta an chloig. 

 – D’oibrigh 23% de mhná agus 10.5% d’fhir atá fostaithe ní ba lú ná 30 uair an chloig 
sa tseachtain.

 – D’oibrigh 74.4% d’fhir agus 52.3% de mhná atá fostaithe 35 uair an chloig nó ní ba 
mhó sa tseachtain.

• Braitheann thart ar leath tuismitheoirí leanaí cúig bliana d’aois lasmuigh den bhaile 
nach raibh siad i láthair le linn am a chaitear leis an teaghlach mar gheall ar an obair.

• Is é a thaitníonn is mó le leanaí réamhscoile ná am a chaitheamh lena dtuismitheoirí 
agus teaghlach.

• Laghdaigh an tríú cuid de mháithreacha a d’oibrigh go lánaimseartha i rith toirchis a 
n-uaireanta oibre i ndiaidh na breithe.

CUSPOIR 1 
Cabhrófar le tuismitheoirí chun cothromaíocht a 
bhaint amach idir oibriú agus cúram a thabhairt 
lena chur le forbairt optamach linbh agus a 
oirfidh is mó do chúinsí a dteaghlaigh.
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CUSPOIR 1 

Cabhrófar le tuismitheoirí chun cothromaíocht a bhaint amach idir oibriú agus cúram 
a thabhairt lena chur le forbairt optamach linbh agus a oirfidh is mó do chúinsí a 
dteaghlaigh.

An fáth a bhaineann tábhacht leis seo 
Bíonn roghanna éagsúla ag tuismitheoirí leanaí óga maidir le cothromaíocht a bhaint 
amach idir freagrachtaí oibre cúraim. Múnlaíonn an fhostaíocht, ioncam agus cúinse níos 
fairsinge airgeadais agus na líonraí neamhfhoirmiúla de thacaíocht atá ar fáil a gcinntí. 
Imríonn an bonneagar reachtaíochta a rialaíonn am saor ón obair chun cúram a thabhairt, 
teacht ar shocruithe solúbtha oibre agus inrochtaineacht saghsanna éagsúla de chúram 
neamhthuismitheora tionchar ar na cinntí seo faoi fhostaíocht íoctha agus uaireanta nó 
patrúin oibre.

Glacann mná atá fostaithe i rith toirchis le teidlíochtaí do shaoire mháithreachais íoctha 
in ardchomhréireanna, cé nach bhfuil iad siúd atá i bhfostaíocht nó féinfhostaíocht 
neamhbhuan chomh dóchúil céanna amhlaidh a dhéanamh59. Tá baint idir glacadh le saoire 
mháithreachais neamhíoctha agus acmhainneacht na máthar íoc as60. As na mná siúd 
a bhí fostaithe i rith toirchis a d’fhill ar an obair, rinne 35% díobh amhlaidh ag deireadh 
na tréimhse saoire máithreachais reachtúla íoctha agus d’fhill 31% díobh ag deireadh na 
tréimhse saoire máithreachais reachtúla íoctha agus neamhíoctha61. Ghlac thart ar 12% ní 
ba lú ná a dteidlíocht do shaoire reachtúil íoctha. Bhí baint ag an acmhainn tuillimh níos 
lú, méid teaghlaigh níos mó agus oibriú i bpost sealadach nó in eagraíocht bheag i rith 
toirchis le fanacht lasmuigh den mhargadh saothair i ndiaidh gur saolaíodh leanbh. 

Tugann taighde le fios go mbaineann leanaí tairbhe ó chúram tuismitheora sa chéad 
bhliain den saol62.  Tugtar achoimre ar réimse taighde a fhiosraíonn an caidreamh idir 
cúram a bheith á thabhairt ag tuismitheoirí agus torthaí leanaí i mBosca 1. Cruthaíodh 
go bhfuil caidreamh idir tuismitheoir agus naíonán sa tréimhse luath i saol linbh 
ríthábhachtach maidir le forbairt shóisialta, mhothúchánach agus chognaíoch. Léirítear 
go soiléir na tairbhí a bhaineann le cothú cíche eisiach a dhéanamh, do naíonáin agus 
máithreacha araon, i rith na chéad sé mhí, agus molann an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, 
UNICEF agus FSS é seo, anuas ar chothú cíche a dhéanamh i dteannta meascán bianna 
eile go dtí aois dhá bhliain63.  
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Tacaítear go tréan le beartais a éascaíonn cúram a thabhairt do leanaí sa bhaile ag 
tuismitheoirí, go háirithe le linn a gcéad bhliana, agus a chinntiú go mbíonn na deiseanna 
siúd ar fáil do theaghlaigh ar fud an speictrim ioncaim64, Tugann an fhianaise le fios, 
chomh maith, an gá atá le teorainn a chur leis na huaireanta a chaitheann leanaí an-óga 
in LFC, trí, mar shampla, shocruithe solúbtha oibre do thuismitheoirí. Caithfidh muinín 
a bheith ag tuismitheoirí go bhfuil a leanaí sábháilte, sásta agus go dtugtar cúram maith 
dóibh in LFC ardchaighdeáin. Déileáiltear leis na saincheisteanna seo faoi Spriocanna C 
agus D.  

Tá tromlach mór tuismitheoirí leanaí óga fostaithe65. Nuair a bhí príomhchúramóir leanaí 
cúig bliana d’aois ag an obair lasmuigh den bhaile, b’ionann an meánlíon uaireanta an 
chloig a oibríodh sa tseachtain agus 29. Ní bhíonn comhréireanna substainteacha de 
phríomhchúramóir agus cúramóirí tánaisteacha leanaí cúig bliana d’aois i láthair ar mhaithe 
le ham a chaitheamh leis an teaghlach mar gheall ar an obair66. Tugann taighde a rinne le 
déanaí in Éirinn le fios gur mian le tuismitheoirí leanaí óga níos mó ama a chaitheamh leo, 
óna dteastaíonn tacaíocht airgeadais níos fearr agus solúbthacht níos mó san fhostaíocht 
chun cothromaíocht oibre is saoil níos fearr a éascú67,68. 

Robyn, 5 bliana d’aois
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Cúram tuismitheora agus luathfhorbairt: Achoimre ar fhianaise
• De réir na teoirice ceangail, is léir, chun teacht faoi bhláth, teastaíonn caidreamh slán 

comhsheasmhach iontaobhach ó leanaí le daoine fásta a bhfuil aithne mhaith acu 
orthu, agus atá freagrúil dá chumarsáid, suimeanna agus riachtanais69. Tá baint ag 
caidreamh íogair agus freagrúil idir an tuismitheoir agus an leanbh le scileanna níos 
láidre i measc leanaí óga agus inniúlacht shóisialta agus scileanna barrfheabhsaithe 
oibre níos déanaí ar scoil70,71.  

• Tá baint idir saoire thuismitheoireachta íoctha agus sláinte mháthartha agus linbh 
níos fearr agus deimhníodh i staidéir go bhfuil baint ann le rátaí níos ísle de dhúlagar 
máthartha72, rátaí níos ísle de bhásmhaireacht naíonán73, líon níos ísle de naíonáin ar 
a bhfuil meáchan íseal ar bhreith dóibh74, cothú cíche níos mó75 agus úsáid níos mó a 
bhaint as cúram sláinte coisctheach76. 

• I dtíortha ina bhfuil saoire thuismitheora nó mháithreachais íoctha níos faide, is gnách 
go bhfreastalaíonn soláthar luathfhoghlama agus cúraim ar leanaí ó 12 mhí d’aois agus 
níos sine, agus caitear leis seo mar thosaíocht i dtaobh torthaí leanaí, murab ann do 
rioscaí i dtimpeallacht bhaile an linbh77. 

• Tá roinnt fianaise ann a nascann fostaíocht mháthartha le huaireanta fada an chloig sa 
chéad bhliain, go háirithe má tá sé luath i ndiaidh na breithe, le torthaí níos measa do 
roinnt leanaí78. I gcás leanaí idir 1 agus 5 bliana d’aois, ní imríonn fostaíocht mháthartha 
aon drochthionchar, ach d’fhéadfaí tionchar diúltach a imirt má tá leanaí i gcúram leanaí 
ar dhroch-chaighdeán d’uaireanta fada79.  

• D’fhéadfadh tréimhsí fadálacha i luathfhoghlaim agus cúram ionadbhunaithe tionchar 
diúltach a imirt ar thorthaí cognaíocha agus sochmhothúchánacha leanaí, go háirithe 
i gcás leanaí níos óigen80, ach tugann taighde le fios ó the aois 2–3 bliana ar aghaidh 
go n-éiríonn níos fearr le leanaí i seirbhísí ardchaighdeáin luathfhoghlama agus cúraim 
ná má fhann siad díreach ag an mbaile81. Tá nasc le fada an lá idir uairenta fada a 
chaitheamh i gcúram leanaí, i.e. os cionn 32 uair an chloig sa tseachtain, agus torthaí 
laga i bhforbairt teanga agus chognaíoch i measc leanaí faoi 3 bliana d’aois82.
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Ar fud na hEorpa, is fearr le mná agus fir araon níos lú uaireanta an chloig a oibriú 
don chuid is mó da saol, go háirithe sa chéim den saol ina bhfuil leanaí acu83. I 
gcomhthéacs idirnáisiúnta, tá ceangal idir solúbthacht níos mó san fhostaíocht agus 
rátaí níos airde d’fhostaíocht bhaineann agus tá éileamh suntasach ar réimse roghanna 
solúbtha oibre i measc tuismitheoirí a oibríonn84. Cé go mbaineann ríthábhacht le 
tacú le rochtain tuismitheoirí ar chúram leanaí inacmhainne, teastaíonn pacáiste níos 
fairsinge de thacaíochtaí agus forálacha do thuismitheoirí leanaí óga, chomh maith, chun 
rannpháirtíocht san fhostaíocht a éascú.

An méid atá ag tarlú anois

Máithreachais, atharthacht agus saoire uchtaíoch
Tá máithreacha in Éirinn atá fostaithe i rith toirchis i dteideal saoire 26 seachtain a fháil 
thart ar am breithe a naíonáin, ar gá dhá sheachtain, ar a laghad, de a ghlacadh roimh 
an dáta a bhfuil súil leis go saolófar an naíonán. Ón mbliain 2017 ar aghaidh, tá saoire 
mháithreachais agus sochair bhreise i bhfeidhm nuair a bheirtear ar naíonáin go réamhaibí. 
In 2017, bronnadh 43,865 éileamh ar shochar máithreachais agus meastar go raibh breis 
agus 90% de mná a rinne na héilimh fostaithe85. Íocann roinnt fostóirí ‘breisiú’ le ráta 
seachtainiúil an tsochair ach meastar nach ndéanann níos lú ná leath díobh é seo86. 

Tá máithreacha i dteideal saoire mháithreachais bhreise neamhíoctha 16 seachtaine. 
Meastar gurb ionann an glacadh iomlán nó páirteach agus idir 41%87 agus 47%88.  

Ón mbliain 2016 ar aghaidh, is féidir le haithreacha in Éirinn saoire atharthachta dhá 
sheachtain a fháil, nach mór a thosú sula mbaineann a leanbh sé mhí d’aois amach. Íoctar 
sochar atharthachta ar an ráta céanna a íoctar sochar máithreachais.  In 2017, cuireadh 
an sochar ar fáil do 26,559 athair le linn do chéad bhliain iomlán na scéime a bheith i 
bhfeidhm89. Níl aon sonraí ar fáil faoi mhéid bhreisiú an fhostóra.  

I gcás tuismitheoirí uchtála, tá na teidlíochtaí céanna, go mór mór, ar fáil ó shaoire 
uchtaíoch agus scéimeanna sochair a bhíonn ar fáil do scéimeanna saoire theaghlaigh eile.   

Socruithe solúbtha oibre agus bearta eile
Tá máithreacha a fhilleann ar an obair sula mbaineann a leanbh sé mhí d’aois amach i 
dteideal sosanna íoctha cothaithe cíche nó lachta nó laghdú íoctha ar uaireanta oibre a 
fháil go dtí 26 seachtain i ndiaidh bhreith an naíonáin chun meascán de chothú cíche agus 
oibriú a éascú. 
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Treoir an Aontais Eorpaigh maidir le Cothromaíocht 
Oibre is Saoil
• Cuid de phacáiste beart chun dul i ngleic le 

tearcionadaíocht a dhéanamh do mhná i bhfostaíocht, 
agus chun tacú lena ndul chun cinn ina ngairm bheatha trí 
choinníollacha feabhsaithe chun a ngealltanais oibre agus 
teaghlaigh a shásamh. 

• Is é an príomhthogra gur cheart saoire thuismitheoireachta 
íoctha a bheith ar fáil, a aithníonn gurb éifeachtaí agus cuí 
atá saoire íoctha ná neamhíoctha chun aithreacha agus 
máithreacha araon a spreagadh chun am a ghlacadh saor ón 
obair chun cúram a thabhairt dá leanaí. 

• Go sonrach, beartaíonn an treoir go mbíonn teidlíocht 
do cheithre mhí de shaoire thuismitheoireachta, agus go 
n-íoctar as mí go leith. Níor cheart go mbeadh dhá mhí den 
tsaoire inaistrithe idir tuismitheoirí.  

• Treisíonn an treoir an ceart ag a bhíonn ag tuismitheoirí 
iarraidh ar shocruithe solúbtha oibre, ar nós uaireanta nó 
patrúin sholúbtha oibre agus cianoibriú.

Tá tuismitheoirí i dteideal saoire thuismitheoireachta neamhíoctha 18 seachtaine neamhíoctha a 
ghlacadh, chomh maith, roimh bhreithlá ocht mbliana a linbh. Níl sonraí ar fáil ar ghlacadh leis an 
tsaoire seo.

Nuair a fhilleann tuismitheoirí ar an obair i ndiaidh saoire thuismitheoireachta, tá siad i dteideal 
iarraidh ar phatrún athraithe oibre ar feadh tréimhse sheasta, ach is féidir leis an bhfostóir 
na hiarrataí siúd a dhiúltú. Cuireann treoir a rinneadh ar fud na hEorpa le déanaí, Teaghlaigh 
Níos Láidre, treoir agus tacaíocht ar fáil do thuismitheoirí chun cothromaíocht a bhaint amach 
idir freagairt ar oibre agus cúraim, agus d’fhostóirí chun freagairt ar riachtanais tuismitheoirí a 
oibríonn.  

Faoi mar a dtagraítear dó in áiteanna eile, i measc na mbeart eile chun tacú le tuismitheoirí chun 
cothromaíocht a bhaint amach idir oibriú agus cúram a thabhairt, tá an Creidmheas Cánach do 
Chúramóirí Baile agus fóirdheonú LFC (cúram leanaí ar aois scoile)90.
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Comhthéacs an bheartais níos fairsinge 
Cuireadh tús le Treoir Eorpach maidir le Cothromaíocht Oibre is Saoil in Aibreán 2017 agus 
beartaíonn sí ceart do shaoire thuismitheoireachta íoctha a thabhairt isteach. 

Ag an tráth céanna, cuimsítear sa Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta 2016 gealltanas chun 
saoire thuismitheoireachta íoctha a fhairsingiú sa chéad bhliain de shaol linbh. Ó Eanáir 2018 
ar aghaidh, scrúdaigh grúpa idir-rannach faoi stiúir na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais 

Molly, 5 bliana d’aois
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conas an gealltanas seo a oibríochtú agus an Treoir Eorpach maidir le Cothromaíocht Oibre 
is Saoil á cur san áireamh i gcomhthráth. Mhol an grúpa seacht seachtaine de shaoire 
thuismitheoireachta íoctha a thabhairt isteach do gach tuismitheoir, a thabharfar isteach go 
déanach in 2019, agus chur i bhfeidhm go hincriminteach i gcaitheamh amfhráma trí bliana.    

Tugann an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (an RGFN) tús áite do rannpháirtíocht sa lucht 
saothair a mhéadú. Trína bPlean Gnímh maidir le Poist 2018, tá saincheisteanna ábhartha 
beartais á sainaithint ag an RGFN do chohóirt ag a bhfuil rátaí ísle rannpháirtíochta sa mhargadh 
saothair, mná ina measc, a chuirfidh le píosa oibre níos mó maidir le rannpháirtíocht faoina 
dtabharfaidh an RGFN in 2019.

Gníomhartha Straitéiseacha
Sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas chun Cuspóir 1 a bhaint amach.  
Cuirtear sonraí breise ar fáil i dtábla na nGníomhartha. 

1.1 Máithreacha agus aithreacha a éascú chun cúram a thabhairt dá leanbh sa bhaile i rith  
 a gcéad bhliana.

1.2 Barr feabhais a chur ar theacht ar oibriú solúbtha a thacaíonn le teaghlaigh.
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Caidreamh idir tuismitheoirí agus leanaí
• Bíonn caidreamh ceanúil agus cairdiúil ag 97% de phríomhchúramóirí agus cúramóirí 

tánaisteacha lena leanbh. 

 – Glacann dhá thrian de thuismitheoirí leis an stíl optamach tuistithe.

 – Tugann tromlach mór na dtuismitheoirí in Éirinn le fios go bhfuil a gcur chuige is 
‘cairdiúil, comhsheasmhach agus íseal i dtaobh doichill’. 

• Tugann tuismitheoirí leanaí cúig bliana d’aois íseal-leibhéil choimhlinte le fios idir an 
tuismitheoir agus an leanbh. 

 – Is dóchúla a bheidh leibhéil níos airde de choimhlint lena leanbh ag tuismitheoirí a 
mbíonn deacracht acu streachailt leis an saol.

 – Is dóchúla a thabharfaidh tuismitheoirí a bhfuil leibhéil ard struis orthu go bhfuil 
caidreamh acu lena leanbh nach bhfuil chomh dearfach céanna.

Tacaíocht do thuismitheoirí
• Nuair a theastaíonn cabhair ó thuismitheoirí le tuistiú nó fadhb theaghlaigh nach 

bhféadfaidís a bhainistiú:  

 – Lorgaíonn 74% díobh cabhair óna neasteaghlach

 – Lorgaíonn 28% díobh cabhair óna dteaghlach sínte 

 – Lorgaíonn 25% díobh cabhair ó chairde 

• Ba mhaith le 27% de dhaoine feabhsúcháin a thabhairt faoi deara i seirbhísí 
tacaíochta tuistithe.

Leanaí leochaileacha
• In 2016, bhí 1,190 leanbh i gcúram Tusla cúig bliana d’aois nó ní b’óige. 

• In 2014, chónaigh 899 leanbh faoi aois ceithre bliana i dtearmann do mhná ar feadh 
tréimhse áirithe ama.

CUSPOIR 2 
Bainfidh tuismitheoirí tairbhe ó fhaisnéis agus 
seirbhísí ardchaighdeáin, bunaithe ar láidreachtaí 
agus seirbhísí ar ghnéithe éagsúla de thuistiú chun 
tacú le forbairt linbh agus caidreamh dearfach 
teaghlaigh feadh cantanam riachtanais.
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CUSPOIR 2 

Bainfidh tuismitheoirí tairbhe ó fhaisnéis agus seirbhísí ardchaighdeáin, bunaithe ar 
láidreachtaí agus seirbhísí ar ghnéithe éagsúla de thuistiú chun tacú le forbairt linbh 
agus caidreamh dearfach teaghlaigh feadh cantanam riachtanais.

An fáth a bhaineann tábhacht leis seo 
Tá ceangail dhlútha ann idir idirghníomhú tuismitheoirí le leanaí agus torthaí leanaí91,92. 
Tugann tromlach na dtuismitheoirí faoi deara gur dearfach agus sásúil an t-eispéireas 
é leanaí a thógáil aníos93, agus tugann formhór na leanaí ceangal dlúth faoi deara lena 
dtuismitheoirí agus bíonn siad sásta ina dteaghlaigh94. Cé gur féidir le formhór na 
dtuismitheoirí aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a thagann chun solais, is féidir le go leor 
díobh tairbhe a bhaint, chomh maith, as tacaíochtaí breise95. 

Is é iompar tuismitheoirí an toisc is tábhachtaí sa tuiscint a bhíonn ag naíonáin ar a 
nádúr féin agus ar a bhfolláine shíceolaíoch96. Baineann tábhacht bhunúsach leis an 
gcaidreamh a bhíonn ag an naíonán le príomhchúramóir agus a stíl cheangail. Imríonn 
forbairt limistéir na hinchinne a bhaineann le rialáil mhothúchánach sna chéad 18 mí 
tionchar ríthábhachtach ar conas a dhéanann leanaí foghlaim, caidreamh a chruthú agus 
mothúcháin agus iompar a rialáil97. Is féidir le príomhchúramóirí cabhrú le naíonán a 
bhrath go bhfuil aire á tabhairt dóibh agus go bhfuil luach á léiriú orthu agus a chur ar 
chumas an linbh atá ag fás chun tuiscint dhearfach ar a nádúr féin agus ionbhá do dhaoine 
eile a fhorbairt. Cuireann caidreamh slán ceangail bonn sábháilte ar fáil ónar féidir leis 
an leanbh na domhan a fhiosrú98. Nuair nach féidir le tuismitheoirí nó cúramóirí a bheith 
comhsheasmhach nó freagrúil a dhóthain, b’fhéidir go mbeidh forbairt an naíonáin thíos 
leis. Nuair atá tuismitheoirí ag streachailt, is féidir le seirbhísí luath-idirghabhála tacú le 
tuismitheoirí agus leanaí óga chun torthaí optamacha a bheith acu99.

Is féidir le tosca níos fairsinge, ar nós struis agus dúlagair, tionchar suntasach a imirt ar 
idirghníomhú tuismitheoirí lena leanaí100. Leagtar béim i dtaighde a rinneadh le déanaí 
an tábhacht a bhaineann le caidreamh idirthuismitheora ar thorthaí leanaí. Is féidir le 
cleachtais dhearfacha tuistithe srian a chur le tionchar coimhlint idirthuismitheora agus 
féadfaidh sé dul chun sochair mheabhairshláinte agus fholláine fhadtéarmach an linbh101.

Is féidir le tuistiú a dhéanamh ar leanaí óga a bheith dúshlánach agus strusmhar. Tugtar 
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le fios i suirbhé a rinneadh le déanaí go mbraitheann formhór na dtuismitheoirí an-
chorraithe amanna, agus ní bhraitheann breis agus an tríú cuid díobh go bhfuiltear ag tacú 
leo102.  Ba mhaith leo teacht ar ní ba mhó faisnéise agus tacaíochta – faisnéis Éireannach 
fhianaisebhunaithe, ach go háirithe, ar thuistiú agus forbairt an linbh103.

Tráth leochaileachta is ea an luath-óige, agus tá baol níos airde ann roimh leanaí an-
óga, mar gheall ar na hardleibhéil chúraim a theastaíonn ag an gcéim seo. Is dóchúla 
go dtabharfaidh leanaí mí-úsáid nó faillí faoi deara sa chás go dtugtar faoi mhí-úsáid 
substaintí, foréigean baile nó saincheisteanna meabhairshláinte i dteaghlaigh104.

Tá nasc idir an méid tacaíocht phraiticiúil agus mhothúchánach a bhíonn ag tuismitheoirí 
agus cleachtais tuistithe105. Tá ceangal ann, chomh maith, idir an tacaíocht a bhraitear 
agus leibhéil níos ísle de strus i measc tuismitheoirí106. Cé go mbíonn teacht ag roinnt 
tuismitheoirí ar ardleibhéal tacaíochta trína dteaghlach agus níos fairsinge, níl teacht ag 
tuismitheoirí eile air seo; níl an dóchúlacht chéanna ann go mbeidh líonraí de thacaíocht 
shóisialta ag tuismitheoirí atá thíos leis an mbochtaineacht, atá dífhostaithe agus ag a 
bhfuil leibhéil ísle oideachais.  

Féadtar a áireamh le tuistiú faisnéis, seirbhísí, oiliúint, comhairleoireacht agus bearta 
eile a dhíríonn ar an tuiscint atá ag tuismitheoirí ar a ról tuistithe107. An chuid is mó den 
am, is leor faisnéis fhianaisebhunaithe, treoir iontaofa agus dearbhú108,109. Ag amanna 
eile, mar shampla, sa tréimhse i ndiaidh go saolaítear leanbh, agus ag príomhamanna 
eile, d’fhéadfadh tuismitheoirí tairbhe a bhaint as leibhéil níos airde de thacaíocht 
fhoirmiúil nó neamhfhoirmiúil. Imríonn fáil a bheith ar agus glacadh le seirbhísí tacaíochta 
fianaisebhunaithe tuistithe tionchar dearfach ar chleachtais tuistithe, agus ar fhorbairt an 
linbh, dá bharr110.  

Freagrachtaí tuismitheora
Tá príomhfhreagracht ar thuismitheoirí as a leanaí 
a thabhairt aníos. Cuirfidh stáit cúnamh ar fáil do 
thuismitheoirí maidir lena bhfreagrachtaí chun 
leanaí a thabhairt aníos agus institiúidí, saoráidí 
agus seirbhísí a fhorbairt do chúram leanaí.   

Achoimre ar airteagal 18 den CNACL 
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Beartas Chomhairle na hEorpa ar thuistiú dearfach 
Tagraíonn tuistiú dearfach d’iompar tuismitheora a léiríonn meas ar shárleasanna leanaí 
agus ar a gcearta, faoi mar a leagtar amach i gCoinbhinsiún na Náisiúin Aontaithe um 
Chearta an Linbh, coinbhinsiún ina gcuirtear san áireamh riachtanais agus acmhainní 
tuismitheoirí, chomh maith. Déanann an tuismitheoir dearfach leanaí a chothú, a chumasú, 
a threorú agus a aithint mar dhaoine aonair ina gceart féin. Ní hionann tuistiú dearfach 
agus tuistiú ceadaitheach leagann sé na teorainneacha amach a theastaíonn ó leanaí chun 
cabhrú leo a lánchumas a fhorbairt a mhéid agus is féidir. Léiríonn tuistiú dearfach meas ar 
chearta leanaí agus tugann sé leanaí aníos i dtimpeallacht neamhfhoréigeanach.

An méid atá ag tarlú anois

Tacaíocht tuistithe
Tá réimse fairsing faisnéise, comhairle agus tacaíochta ar fáil do thuistiú trí earnálacha 
stáit, pobail agus deonacha agus foinsí príobháideacha agus cistítear iad trí mheicníochtaí 
éagsúla.  Tá láithreáin ghréasáin, línte gutháin comhairle agus ardáin eile ar fáil do 
thuismitheoirí111. Is éagsúil go mór a bhíonn an fháil ar sheirbhísí tuistithe grúpbhunaithe 
fud fad na tíre, agus is amhlaidh atá réimse, líon agus cáilíochtaí na ngairmithe a bhíonn 
bainteach i soláthar.  

Cuireann an tSeirbhís Altranais Sláinte Poiblí (ASP) tacaíocht duine le duine ar fáil 
do thuismitheoirí gach naíonáin. Cuireann gairmithe sláinte agus oibrithe tacaíochta 
teaghlaigh seirbhísí eile duine le duine ar fáil, teiripeoirí urlabhra agus teanga, síceolaithe 
agus pearsanra Tusla agus DGanna ina measc, a bhfuil critéir cháilitheachta éagsúla acu, 
tairseacha aoise ina measc. (Déantar plé breise ar sholáthar seirbhísí FSS faoi Sprioc B.) 

Cuirtear tacaíochtaí tuistithe duine le duine níos déine ar fáil i limistéir áirithe. Tacaíonn 
FSS agus Tusla, faoi láthair, le Clár na Máithreacha Pobail a sholáthar i naoi gceantar. 
Buntacaíon meascán de chistiú daonchairdiúil agus infheistíocht phoiblí le cláir duine le 
duine a sholáthar, go príomha i gceantair faoi mhíbhuntáiste. Úsáideann seirbhísí teiripe 
Tusla agus roint cleachtóirí LFC modh Marte Meo.

Rinne Coistí Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga (CSLDÓ) an réimse seirbhísí tuistithe a 
leagan amach atá ar fáil ina gceantair112.
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Tacaíocht tuistithe san earnáil pobail agus dheonach 

Baineann tábhacht le líonraí tacaíochta neamhfhoirmiúla do thuismitheoirí113. Cuirtear 
tacaíochtaí éagsúla ar fáil do thuismitheoirí ar bhonn deonach, trí líonraí teaghlaigh agus 
grúpaí piaraí ina measc. Oibríonn grúpaí tuismitheoirí agus naíonán nó lapadán in go leor 
pobal. Ina theannta sin, cuireann tionscnaimh atá faoi stiúir oibrithe deonacha tacaíocht 
ar fáil maidir le cothú cíche agus tacaíocht eile ar fáil maidir le tuistiú ar bhonn aonair 
nó grúpa. Déanann roinnt eagraíochtaí tacaíocht agus creidiúnú a chomhordú agus a 
sholáthar do cheannairí grúpa oibrithe deonacha. Tá cistiú deontais ar scála beag ar fáil 
chun tacú leis na gníomhaíochtaí seo. Tá roinnt seirbhísí tacaíochta tuistithe ar fáil ar 
bhonn tráchtála.

As na heagraíochtaí pobail agus earnála deonaí a sholáthraíonn cistiú do thuistiú, oibríonn 
roinnt díobh ar leibhéal náisiúnta, agus tá roinnt eile i bhfad níos lú. Is Tusla, FSS agus 
gníomhaireachtaí náisiúnta eagraíochtaí a chuireann a gcistiú ar fáil, anuas ar eagraíochtaí 
daonchairdiúla; braitheann go leor díobh ar thiomsú airgid.  

Tionscnamh coiscthe agus luath-idirghabhála is ea an clár Óige Ceantarbhunaithe (ABC) a 
dhíríonn go sainráite ar thacú le tuismitheoirí. Déanann an Daonchairdeas Atlantach agus 
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige an clár a chomhchistiú, agus dhírigh sé ar infheistíocht 
i seirbhísí in 13 cheantar faoi mhíbhuntáiste chun cur chuige a thástáil agus a mheasúnú 
i leith feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus teaghlaigh i mbaol bochtaineachta. 
Déanann cuibhreannais áitiúla atá faoi stiúir eagraíochtaí earnála pobail agus deonaí 
maoirseacht, den chuid is mó, air agus díríonn an clár ar a chinntiú go mbaineann seirbhísí 
an tionchar amach, go bhfuil siad tráthúil agus inrochtana, agus go bhfuil ar chumas acu a 
bheith inbhuanaithe.  Cuirfear an mheastóireacht náisiúnta ar chlár ABC i gcrích in 2018 
agus déanfaidh sé forbairt amach anseo a threorú.

Ethan, 4 bliana d’aois
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Tacaíochtaí tuistithe a chuirtear ar fáil tríd an gclár ABC 
Seirbhísí tuistithe grúpbhunaithe

• Bíonn bonn fianaise láidir agus bonneagar dea-fhorbartha oiliúna ag go leor cláir 
thuistithe agus bíonn ábhair ar fáil.   

• Bíonn grúpaí á reáchtáil ag réimse gairmithe, altraí sláinte poiblí, teiripeoirí urlabhra 
agus teanga, síceolaithe, oibrithe sóisialta, oibrithe tacaíochta teaghlaigh, cleachtóirí 
luathbhlianta agus múinteoirí teagmhála baile agus scoile ina measc, daoine eile ina 
measc.  

• I measc na smplaí, tá Triple P, Incredible Years, Parents Plus, cláir thuistithe 
Hanen, Ciorcal Slándála, litearthacht teaghlaigh agus cláir uimhearthachta, cúrsaí 
suathaireachta naíonáin, cúrsaí réamhbhreithe. 

Tacaíochtaí tuistithe duine le duine

• Tá fianaise láidir idirnáisiúnta ann i dtaobh an chuir chuige ina dtugtar cuairt ar an 
mabile agus rinneadh meastóireacht dhian ar roinnt samhlacha a chur i bhfeidhm in 
Éirinn. 

• Cuireann réimse gairmithe sláinte agus cúraim shóisialaigh tacaíochtaí duine le duine ar 
fáil. 

• I measc na samplaí, tá Ullmhú don Saol, Clár Baile Tuismitheoirí-Leanaí, Máithreacha 
Pobail, Lifestart, Marte Meo agus cuartaíocht bhaile Mheabhairshláinte Naíonáin.  

Tacaíocht tuistithe Tusla
Tá cabhrú le tuismitheoirí agus tacaíochtaí teaghlaigh a sholáthar i gcroílár obair Tusla, 
an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach114. Lorgaíonn Straitéis Tacaíochta 
Tuistithe 2013 Tusla lena chur ar chumas cleachtóirí a thugann faoi obair phromóisin agus 
choisctheach chun níos mó ama a chaitheamh le teaghlaigh. Tacaíonn Tusla le réimse idir 
fógairt na gclár, seirbhísí nó faisnéis, agus tacaíocht dhian a sholáthar. Nuair a chuireann 
tuistiú leanaí i mbaol, cuirtear níos mó idirghabháil treorach ar fáil.
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Díríonn Clár Cosc, Comhpháirtíocht agus Tacaíocht Teaghlaigh Tusla (PPFS)115 ar obair 
luath-idirghabhála agus choisctheach tuistithe. Ag cur leis an gcleachtas reatha oibre 
sóisialta, cuireann PPFS seirbhísí comhordaithe, ildisciplíneacha agus ilghníomhaireachta ar 
fáil ar gach leibhéal gátair. Conair mhalartach thacaíochta é i leith idirghabháil um chosaint 
leanaí agus tá sé in ainm is an líon leanaí a laghdú a thagann isteach i gcúram. Tacaítear 
lena obair trí 50 Príomhtheachtaireacht ar Thacaíocht Tuisithe a fhoilsiú; láithreán gréasáin 
Tuistithe 24/7; na Seaimpíní Tacaíochta Tuistithe laistigh de Tusla agus gníomhaireachtaí 
comhpháirtíochta; agus tionscnaimh chun rannpháirtíocht tuismitheora a spreagadh agus 
tacú leo. 

Bealach é Meitheal, Samhail Chleachtais Náisiúnta Luath-Idirghabhála Tusla, chun oibriú 
le leanaí agus teaghlaigh chun riachtanais a shainaithint go luath agus chun tacaíochtaí 
praiticiúla a thabhairt. Cuireann sé ar chumas cleachtóirí in eagraíochtaí éagsúla chun 
cumarsáid a dhéanamh lena chéile agus oibriú lena chéile.  

Cuireann Ionad Acmhainní Teaghlaigh Tusla (IAT) croíchistiú ar fáil do 109 IAT, agus 
tá 11 ionad nua ar na bacáin. Cuireann gach IAT réimse tacaíochtaí ar fáil chun 
míbhuntáiste a chomhrac agus feidhmiú dearfach teaghlaigh a chur chun cinn; oibríonn 
sé go féinrialaitheach agus le daoine aonair, teaghlaigh, pobail, agus gníomhaireachtaí 
reachtúla agus neamhreachtúla. Reáchtáiltear roinnt cláir fhianaisebhunaithe agus seirbhísí 
tacaíochta tuistithe, anuas ar chomhairleoireacht do dhaoine aonair agus grúpaí, trí 
IATanna116.

Tá freagracht reachtúil ar Tusla chun leas leanaí a chur chun cinn nach bhfuil cúram agus 
cosaint leordhóthanach á soláthar dóibh. Is éard a bhaineann le formhór obair Tusla 
seirbhísí cosanta agus leasa leanaí atá curtha ar an eolas ag reachtaíocht agus treoir Tús 
Áite do Leanaí117. Faoin Straitéis um Chosaint agus Leas Leanaí nua, tugadh an Creat 
um Chomharthaí Sábháilteachta isteach. Cur chuige é seo atá bunaithe ar láidreachtaí 
agus atá eagraithe i dtaobh sábháilteachta i leith cásobair um chosaint leanaí. Tá 
seirbhísí leasa agus um chosaint leanaí118 ar leith ó thacaíocht teaghlaigh ach baineann 
tacú le tuismitheoirí leo, chomh maith, chun dul i ngleic le buarthaí leis an idirghabháil 
comhréireach chun leanaí a choimeád sábháilte.
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Clár Cosc, Comhpháirtíocht agus Tacaíocht Teaghlaigh Tusla
• Tacú le rannpháirtíocht leanaí i gcinntí a imríonn tionchar orthu

• Tacú le tuismitheoirí chun scileanna tuistithe a fhorbairt

• Glacadh le cur chuige nua i dtaobh coimisiúnú, ag tosú le tuistiú a choimisiúnú

• Cur chuige ceantarbhunaithe coiscthe agus luath-idirghabhála a chur i bhfeidhm trí 
Líonraí Tacaíochta Leanaí agus Teaghlaigh agus Meitheal

• Feasacht a mhúscailt ar chláir chun tacú le teaghlaigh agus pobail

Comhthéacs an bheartais níos fairsinge  
Buntacaítear i Ráiteas Beartais Ardleibhéil an Rialtais maidir le Tacú le Tuismitheoirí agus 
Teaghlaigh (2015) le beartas tacaíochta tuismitheoirí agus teaghlaigh. Leagtar béim ann ar 
an ngá atá le cur chuige céimnitheach i dtaobh seirbhísí a sholáthar agus leagann béim ann 
ar an tábhacht a bhaineann le seirbhísí réamhghníomhacha fianaisebhunaithe comhtháite, le 
leanaí agus a dtuismitheoirí ag an ionad.  

Cuirtear an bonn reachtúil ar fáil san Acht um Chúram Leanaí, 1991, arna leasú ag an Acht 
fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, 2013, d’fheidhmeanna um chosaint agus 
leas leanaí Tusla agus eagraíochtaí eile. Táthar ag tabhairt faoi athbhreithniú ar an Acht faoi 
láthair, chun dul i ngleic le bearnaí agus feabhsúcháin oibríochtúla a shainaithint. Cuirfidh sé 
beartas, cleachtas agus forbairtí reatha reachtaíochta san áireamh agus cuirfidh sé eolas ar 
fáil chun Acht leasaithe a dhréachtú. Tá bonn reachtaíochta Tusla chun tacaíocht teaghlaigh 
a sholáthar á scrúdú sa chomhthéacs sin.

Chun an bonneagar reatha a ailíniú agus a shaothrú i limistéar an choisc agus na luath-
idirghabhála do leanaí agus teaghlaigh, tá aistriú an Chláir Óige Ceantarbhunaithe á stiúradh 
ag an RLGÓ do Tusla ó 2018 ar aghaidh, a dhéanfar a ailíniú leis an gclár PPFS, a mhionleasú 
agus forbairt san áireamh. Éascóidh sé bearta nuálacha a sholáthar go leanúnach, agus 
déanfaidh sé cleachtas fianaithe a phríomhshruthú chun feabhas a chur ar thorthaí do leanaí 
agus teaghlaigh.
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Gníomhartha Straitéiseacha 
Sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas chun Cuspóir 2 a bhaint amach.  
Cuirtear sonraí breise ar fáil i dtábla na nGníomhartha. 

2.1  Comhoibriú a stiúradh ar fud na Ranna Rialtais agus na nGníomhaireachtaí Stáit 
chun acmhainní faisnéise a fhorbairt, a dhearadh agus a scaipeadh chun tacú le 
tuistiú.

2.2  Samhail shrathach seirbhísí tuistithe a fhorbairt a thógtar ar bhonn soláthair 
uilíoch, agus tacaíocht bhreise a chur ar fáil do thuismitheoirí ar aon dul lena 
leibhéal riachtanais ar bhonn céimnitheach.

Niamh, 5 bliana d’aois
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Bochtaineacht
• Mhair 8.8% de leanaí idir aois 0 agus 5 bliana faoin mbochtaineacht 

chomhsheasmhach in 2016 anuas ó 11.2% in 2014.

• Tá 16% de leanaí aois 0-5 bliana are i mbaol bochtaineachta.

• Tá 32.3% de theaghlaigh aontuismitheora i mbaol bochtaineachta.

• Bíonn 9.4% de leanaí idir aois 0 agus 5 bliana thíos le bochtaineacht fuinnimh.

Riachtanas tithíochta agus easpa dídine
• Teastaíonn tithíocht shóisialta ó 34,628 teaghlach ina bhfuil leanaí (ar gach aois). 

 – Teaghlaigh aontuismitheora iad 64% díobh.

 – Teaghlaigh lánúineacha iad 35% díobh.

 – Saghsanna eile de theaghlaigh iad 1% díobh.

• Tá 1,754 teaghlach ina bhfuil 3,824 leanbh cleithiúnach (ar gach aois) gan dídean.  

 – Teaghlaigh aontuismitheora iad 62% díobh seo.

Easpa poist
• In 2016, bhí 12% den daonra iomlán idir aois 0 agus 59 bliain i dteaghlaigh gan 

phoist.

 – Mhair 5% de leanaí idir aois 0 agus 5 bliana i dteaghlaigh gan phoist.

 – Mhair 36% de leanaí den Lucht Siúil idir aois 0 agus 5 bliana i dteaghlaigh gan phoist.

Oideachas máthartha
• Príomh-réamh-mheastóir de thorthaí leanaí is ea oideachas máthartha.

• An leibhéal ab airde de cáilíocht oideachais a bhain an mháthair amach:

 – Tá cáilíocht mheánoideachas deiridh céime bainte amach ag 34% de mháithreacha 
leanaí idir aois 0 agus 5 bliana.  

 – Tá cáilíocht tríú leibhéal bainte amach ag 55% de mháithreacha leanaí idir aois  
0 agus 5 bliana. 

CUSPOIR 3 
Tacófar le teaghlaigh agus pobail chun an t-ábhar 
riachtanach agus na hacmhainní praiticiúla a 
sholáthar do leanaí chun forbairt dhearfach a 
spreagadh sna luathbhlianta.
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CUSPOIR 3 

Tacófar le teaghlaigh agus pobail chun an t-ábhar riachtanach agus na hacmhainní 
praiticiúla a sholáthar do leanaí chun forbairt dhearfach a spreagadh sna luathbhlianta.

An fáth a bhaineann tábhacht leis seo 
Imríonn cúinsí airgeadais teaghlach tionchar mór ar thorthaí leanaí119. Cuireann slándáil 
gheilleagracha ar chumas teaghlach na coinníollacha a chruthú a theastaíonn chun tacú le 
forbairt dhearfach. Imríonn ísealioncam tionchar cúisíoch ar thorthaí foghlama, sóisialta-
mhothúchánacha agus sláinte do leanaí, ní hamháin mar gheall go bhfuil ceangal idir an 
bhochtaineacht agus saintréithe eile120. Is féidir le hioncam laghdaithe nuair a bhíonn 
leanaí óg, costais LFC agus costais eile a bhaineann le leanaí óga tionchar suntasach a 
imirt ar airgeadas teaghlaigh, go háirithe i measc teaghlach nach bhfuil slán i dtaobh cúrsaí 
geilleagracha de. 

Tá tionchar na bochtaineachta ar aois an pháiste láithreach agus fadtréimhseach araon. Sa 
ghearrthéarma, imríonn se tionchar ar chaighdeáin mhaireachtála, rochtain ar sheirbhísí 
agus deiseanna d’fhorbairt, agus bíonn sé mar chúis le strus laistigh de theaghlaigh. 
Deimhníonn fostaíocht tuismitheora ioncam teaghlaigh go mór mór agus bíonn ceangal 
dlúth idir é agus torthaí leanaís121, agus imríonn leibhéal oideachais an phríomhchúramóra 
an tionchar céanna122. Imríonn leochaileacht gheilleagrach123, go háirithe nuair a bhíonn sé 
seasmhach124, tionchar ar fhorbairt shochmhothúchánach leanaí. Is féidir le drochshláinte 
agus cruatan eascairt as easpa dídine go luath sa saol125 agus is féidir le tithíocht ar 
chaighdeán íseal cur le bochtaineacht fuinnimh agus drochthorthaí sláinte.

I gcaitheamh an fhadtéarma, imríonn bochtaineacht in aois an pháiste tionchar ar 
torthaí daoine fásta, gnóthachtáil oideachais agus fostaíocht ina measc: tá ceangal idir 
bochtaineacht a mbítear thíos leis idir toircheas agus cúig bliana d’aois le tuilleamh agus 
stádas geilleagrach níos ísle san aosacht126. Imríonn míbhuntáiste teaghlaigh tionchar 
ar leanaí, méadaíonn sé an dóchúlacht go mbeifear thíos le míbhuntáiste san aosacht. 
Téitear i ngleic le bochtaineacht linbh agus teaghlaigh anois agus amach anseo trí thacú le 
teaghlaigh a bheith nó éirí slán i dtaobh cúrsaí airgeadais.
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Baineann ríthábhacht le cúinsí tithíochta agus an phobail i gcoitinne, chomh maith, i 
dtaobh luathfhorbairt leanaí trí thimpeallachtaí a sholáthar d’fhás agus foghlaim agus 
aitheantas a mhúnlú.  Cuireann clóis súgartha, páirceanna, leabharlanna, linnte snámha, 
agus gníomhaíochtaí spóirt, ealaíona agus cultúrtha sa phobal feabhas suntasach ar 
cháilíocht saol laethúil leanaí127. Bíonn ceangal dearfach ann idir áiteanna áitiúla a 
bhaineann le leanaí agus sláinte fhisiciúil, folláine agus inniúlacht shóisialta i measc leanaí 
óga128, agus tá ceangal ann idir spás glas a bheith ann i bpobal linbh agus rátaí murtaill 
níos ísle129.

Baineann ríthábhacht le súgradh i measc leanaí óga. Is é súgradh an bealach a 
fhoghlaimítear agus féadfaidh sé feabhas a chur ar scileanna cognaíocha agus sóisialta. 
Cuireann sé an mheabhairshláinte chun cinn. Ina theannta sin, éascaíonn sé forbairt 
néareolaíoch agus taiscéaladh féinstiúrtha an domhain i measc leanaí. Deimhníonn 
dearcthaí leanaí óga go mbaineann an-tábhacht le taobh istigh agus taobh amuigh130. In 
ainneoin méadú 550% ar an líon clóis súgartha idir 2004 agus 2018131, tá níos lú leanaí ag 
súgradh taobh amuigh. Is é is cúis leis an laghdú easpa spásanna sábháilte chun súgradh 
taobh amuigh; imní tuismitheoirí faoi shábháilteacht a leanaí agus brú méadaitheach ar 
leanaí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí struchtúracha, i measc tosca eile132. Imríonn 
pleanáil áitiúil tionchar mór, dá bharr, ar leanaí óga, agus coincheapa atá ag teacht chun 
cinn go hidirnáisiúnta iad dearadh agus pleanáil a thacaíonn le leanaí133. Sainaithníodh 
tithíocht agus limistéir shúgartha oiriúnacha a sholáthar mar shaincheist ar leith do roinnt 
teaghlach den Lucht Siúil. Mar shampla, tugadh le fios i staidéar a rinneadh in 2010 
nach raibh limistéir shúgartha ar fail i 77.5% de láithreáin ghrúpthithíochta nó láithreáin 
stad134. Sainaithníodh i staidéar a rinneadh ní ba dhéanaí  i gcás an 12% de theaghlaigh an 
Lucht Siúil a mhair i gcarbháin nó tithe soghluaiste, ní raibh aon saoráidí camrais ag 29% 
díobh135.
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An ceart chun caighdeán maireachtála 
leordhóthanach  
Tá an ceart ag gach leanbh chun caighdeán 
maireachtála a bheith aige/aici atá leordhóthanach 
dá bhforbairt – fisiciúil, meabhrach, spioradálta, 
morálta agus sóisialta. Cé go bhfuil an 
phríomhfhreagracht ar thuismitheoirí agus 
caomhnóirí as soláthar a dhéanamh do riachtanais 
ábhartha an linbh, tá freagracht ar an Stát, 
chomh maith, chun cabhrú le tuismitheoirí 
agus caomhnóirí chun deireadh a chur leis an 
mbochtaineacht nuair is gá. 

Achoimre ar Airteagal 27 den CNACL

An ceart chun súgartha 
Tá an ceart ag gach leanbh chun scíth a ghlacadh 
agus tabhairt faoi ghníomhaíochtaí fóillíochta, 
súgartha agus áineasa atá oiriúnach d’aois an 
linbh, agus chun páirt gan srian a ghlacadh sa saol 
cultúrtha agus sna healaíona.

Achoimre ar Airteagal 31 den CNACL
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An méid atá ag tarlú anois

Tacaíochtaí reatha
Tá réimse beartas, scéimeanna agus seirbhísí i bhfeidhm chun tacú le teaghlaigh ina bhfuil 
leanaí óga chun freastal ar a riachtanais phraiticiúla agus ábhartha. I measc na mbeart 
ioncam teaghlaigh atá bunaithe go forleathan, tá íocaíocht uilíoch SocharLinbh, anuas ar 
an gCreidmheas Cánach do Chúramóirí Baile136. Tá de chuspóir ag an reachtaíocht phá 
íosta agus chearta fostaíochta pá cothrom agus inbhuanaithe a sholáthar do gach oibrí, 
tuismitheoirí naíonán agus leanaí óga ina measc. 

Liostaítear anseo scéimeanna ioncam teaghlaigh eile spriocdhírithe nó ar a ndéantar tástáil 
mhaoine.

• Íocaíochtaí seachtainiúla do leanaí cáilitheacha anuas ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh ar 
ráta duine fhásta iad Méaduithe do Leanaí Cáilithe (MLC).

• Leantar le MLC a íoc mar chuid den Díbhinn Teaghlaigh um Fhilleadh ar Obair nuair a 
fhilleann tuismitheoir ar an obair ó leas sóisialach137.

• Cuireann an Íocaíocht Teaghlaigh Oibre (ÍTO) tacaíocht airgeadais ar fáil d’fhostaithe 
ísealioncaim le leanaí138. 

• Tá scéim na hÍocaíochta Teaghlach Aontuismitheora (ÍTA) ar fáil go dtí go mbaineann an 
leanbh is óige i dteaghlach aontuismitheora seacht mbliana d’aois amachn139. Féadtar 
Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas a chur ar fail do thuismitheoirí aonair, chomh maith, 
do chúrsaí dara agus tríú leibhéal140.

• Íocaíocht bhliantúil ar a ndéantar tástáil mhaoine do leanaí os cionn ceithre bliana 
d’aois is ea Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil141.

• Cabhraíonn Íocaíochtaí ar Riachtanais Eisceachtúla (ÍRE) le híoc as caiteachas 
bunriachtanach aonuaire, agus d’fhéadfadh na costais a bhíonn le híoc maidir le 
naíonán nó leanbh óg a bheith i gceist leis142. Déantar tástáil mhaoine ar ÍREanna agus 
bíonn siad cás-sonrach. 

• Íocaíocht mhíosúil nach ndéantar tástáil mhaoine air is ea Liúntas Cúram Baile a 
íoctar le cúramóir linbh atá faoi mhíchumas trom a chónaíonn sa bhaile a dteastaíonn 
cúramóir suntasach leanúnach uaidh/uaithi. 

• Tá Deontas Máithreachais aonuaire ag FSS ar fáil do mháithreacha a bhfuil cárta 
leighis acu.
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Ina theannta sin, tá baint lárnach ag seirbhísí ardchaighdeáin inacmhainne, inrochtana 
agus ardchaighdeáin maidir le dul i ngleic le folláine linbh. Déileáiltear le seirbhísí sláinte 
leanaí faoi Sprioc B agus déileáiltear le seirbhísí LFC faoi Sprioc C. Luaitear seirbhísí agus 
tacaíochtaí eile do theaghlaigh anseo.

Tá ar leanaí oideachas éigeantach a thosú faoi aois sé bliana agus tosaíonn go leor leanaí an 
scoil a óige le haois ceithre bliana143. Cuirtear bunoideachas ar fáil saor in aisce den chuid is 
mó, cé go mbíonn roinnt costais choimhdeacha le híoc. Is féidir le leanaí a fhreastalaíonn ar 
bhunscoil ag a bhfuil stádas DEIS (ina bhfuil comhréireanna leanaí a chónaíonn i gceantair 
ard-díothachta) teacht ar thacaíochtaí breise144. Cuireann Scéim na mBéilí Scoile acmhainní 
ar fáil do roinnt scoileanna, do ghrúpaí áitiúla eile agus eagraíochtaí deonacha eile chun bia 
rialta cothaitheach a sholáthar do leanaí ar scoil. 

Cuireann údaráis áitiúla tacaíochtaí tithíochta sóisialta ar fáil dóibh siúd a shásaíonn na 
riachtanais ioncaim. Áirítear leis na tacaíochtaí seo tionóntachtaí i réadmhaoin atá faoi 
úinéireacht agus bainistíocht an údaráis áitiúil; comhlacht faofa tithíochta; nó i réadmhaoin 
atá á bainistiú ag an údarás áitiúil nó a fuair an t-údarás áitiúil ar léas ó úinéir réadmhaoine 
príobháideach; agus na tionóntachtaí a thacaíonn leis an Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta i 
dtithíocht ar cíos san earnáil phríobháideach.

Áirítear le tionscnaimh níos fairsinge saorthaisteal ar iompar poiblí145 do leanaí a shine le 
haois cúig bliana. Cuireann 330 brainse leabharlainne poiblí agus 31 leabharlann taistil 
acmhainní agus spásanna ar fáil do theaghlaigh ina bhfuil leanaí óga. Is féidir le húdaráis 
áitiúla nó grúpaí pobail iarratas a dhéanamh ar chistiú chun feabhas a chur ar shaoráidí 
agus conláistí áitiúla poiblí146.

Cuireann an Clár Gníomhachtaithe Cuimsithe Shóisialta agus Pobail (an CGCSP) 
2018–2022147 cistiú ar fáil chun dul i ngleic le bochtaineacht agus eisiamh sóisialta trí 
rannpháirtíocht agus comhpháirtíochtaí áitiúla. Tá leanaí agus teaghlaigh faoi mhíbhuntáiste 
ar cheann de na spriocghrúpaí148. 
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Slándáil shóisialach 
Tá an ceart ag gach leanbh chun tairbhe a bhaint 
as slándáil shóisialach cé acu go díreach nó trína 
dtuismitheoirí nó caomhnóirí.  Ba cheart don stát 
cúnamh airgeadais nó sochair do leanaí a sholáthar 
óna dteastaíonn siad mar gheall ar a gcúinsí ar leith 
nó an easpa acmhainní atá acu.  

Achoimre ar Airteagal 26 den CNACL

Comhthéacs an bheartais níos fairsinge  
Cuirtear treoir ar fáil i Moladh an Choimisiúin Eorpaigh 2013 ‘Infheistiú i Leanaí: Córas an 
Mhíbhuntáiste a Bhriseadh’149 do bheartais chun dul i ngleic le bochtaineacht leanaí agus 
eisiamh sóisialta.

Buntacaíonn Moladh an Choimisiúin Eorpaigh leis an gCur Chuige Uile-Rialtais i leith 
Bochtaineacht Leanaí a Chomhrac, comhthionscnamh i measc Ranna Rialtais agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha. Sainaithnítear sa chur chuige gníomhartha chun tionchar suntasach a imirt 
ar bhochtaineacht leanaí, mar seo a leanas150: 

• Cúram DG uilíoch saor in aisce a sholáthar, feabhas a chur ar fhreagrúlacht córais 
sláinte chun dul i ngleic le riachtanais leanaí faoi mhíbhuntáiste;

• An costas ar oideachas ar gach leibhéal a laghdú, feabhas a chur ar scileanna 
litearthachta agus uimhearthachta scileanna, idirghabháil luath a dhéanamh chun 
feabhas a chur ar thorthaí;

• Timpeallacht shábháilte leordhóthanach tithíochta agus mhaireachtála a chur ar fáil 
do leanaí, é a dhéanamh indéanta do theaghlaigh agus leanaí chun cónaí i dtithíocht 
inacmhainne ardchaighdeáin;

• Iarrachtaí a threisiú lena chinntiú go mbíonn rochtain éifeachtach ag gach teaghlach, 
teaghlaigh leochaileacha agus faoi mhíbhuntáiste ina measc, ar LFC inacmhainne 
ardchaighdeáin a dhíríonn ar shárleasanna leanaí agus atá freagrúil do shocruithe oibre 
tuismitheoirí;
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• Tacaíocht bharrfheabhsaithe a chur ar fáil chun tuismitheoirí a (ath-)chomhtháthú 
isteach sa mhargadh saothair tríd an Straitéis Bealaí chun Oibre agus an Straitéis 
Náisiúnta Scileanna;

• Dídhreasachtaí a shainaithint agus a chomhrac a bhíonn roimh thuismitheoirí nuair 
a dhéanann siad an margadh saothair a iontráil, fanacht ann nó dul chun cinn a 
dhéanamh ann, anailís ina measc ar éifeachtacht tacaíochtaí inoibre agus scéimeanna 
eile, an tacaíocht atá ar fáil a chur chun cinn agus obair ísealphá agus neamhbhuan a 
chomhrac151.

Déantar tagairt sa Chur Chuige Uile-Rialtais i leith Bochtaineacht Leanaí a Chomhrac 
gealltanas 2014 chun laghdú ar a laghad dhá thrian a bhaint amach faoin mbliain 
2020 ar líon na leanaí atá faoin mbochtaineacht chomhsheasmhach, agus an líon sin 
a laghdú faoi bhreis agus 100,000 ó bhuaiclíon 2014. Tugtar faoi deara go bhfuil an 
sprioc uaillmhianach agus dúshlánach, leagtar béim sa pháipéar ar an ngá atá le freagairt 
iltoiseach i measc seirbhísí leanaí agus teaghlaigh, anuas ar aistrithe airgid thirim. Foilsíodh 
páipéar leasaithe eagraíochtaí neamhrialtasacha le déanaí ar bhochtaineacht leanaí. Tugtar 
cuntas thíos ar straitéisí móra náisiúnta eile a chuireann le tacú le hacmhainní teaghlaigh 
agus pobail. 
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Infheistiú i Leanaí: Córas an Mhíbhuntáiste a Bhriseadh
Rochtain ar acmhainní leordhóthanacha 

• tacú le rannpháirtíocht tuismitheoirí sa mhargadh 
saothair, ach go háirithe dóibh siúd nach bhfuil teacht 
acu ar an margadh saothair agus atá i dteaghlaigh i 
mbaol

• soláthar a dhéanamh do chaighdeáin leordhóthanacha 
mhaireachtála trí mheascán de shochair

Rochtain ar sheirbhísí ardchaighdeáin inacmhainne

• neamhionannas a laghdú ar aois óg trí infheistiú i 
gcúram agus oideachas na luath-óige  

• tionchar an chórais oideachais ar chomhionannas 
deiseanna a fheabhsú

• freagrúlacht córais sláinte a fheabhsú chun dul i ngleic 
le riachtanais leanaí faoi mhíbhuntáiste

• tithíocht shábháilte leordhóthanach agus timpeallacht 
mhaireachtála a sholáthar do leanaí

• tacaíocht teaghlaigh agus cáilíocht suíomhanna cúraim 
mhalartaigh a bharrfheabhsú

An ceart atá ag leanaí páirt a ghlacadh

• tacú le rannpháirtíocht gach linbh i ngníomhaíochtaí 
súgartha, caitheamh aimsire, spóirt agus cultúrtha

• meicníochtaí a chur i bhfeidhm a chuireann 
rannpháirtíocht leanaí chun cinn i gcinnteoireacht a 
imríonn tionchar ar a saol 
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Bearta eile a chuireann cuimsiú chun cinn agus a théann i ngleic le 
hidirdhealú 
Is é cuimsiú gníomhach téama an Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Ionchuimsiú Sóisialta. 
Díríonn an plean ar a chur ar chumas gach duine, iad siúd is mó atá faoi mhíbhuntáiste ina 
measc, chun páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí, post a bheith acu ina measc sin. Tugtar 
cuntas ar ghníomhartha chun tacú le hioncam trí fhostaíocht agus cabhrú le daoine an lucht 
saothair a iontráil. Leagtar amach ann spriocanna i dtaobh leibhéil íocaíocht leasa chun an 
bhochtaineacht choibhneasta a laghdú agus cuirtear feabhas ann ar theacht ar sheirbhísí 
ardchaighdeáin chun díothacht a íoslaghdú. 

Cuireann Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – Pobail a Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú barr 
feabhais ar sheirbhís leabharlainne chun freastal ar riachtanais leanaí, teaghlach agus gach 
duine aonair. Díríonn bearta ar leith ar leanaí agus teaghlaigh agus aimsíonn siad iad siúd 
nach bhfuil úsáid á baint acu as leabharlanna faoi láthair. 

Is é téama uileghabhálach Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní chun comhionannas 
san ionad oibre, oideachas, an teaghlach, boird phoiblí agus chorparáideacha, an spórt agus 
na healaíona a chur chun cinn. Tacaíonn gníomhartha a bhaineann le tacaíochtaí tuistithe, 
saoire thuismitheoireachta agus cúram leanaí le leanaí óga go háirithe. 

Aithnítear sa Straitéis Náisiúnta um Lánpháirtiú an Lucht Siúil agus na Romach riachtanais 
ar leith leanaí an Lucht Siúil agus Romaigh agus a dtuismitheoirí. Baineann gníomhartha 
le comhairliúchán agus rannpháirtíocht le leanaí, soláthar seirbhíse atá cuí i dtaobh cúrsaí 
cultúrtha de agus cearta leanaí. 

Sainaithnítear sa Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Daoine faoi Mhíchumas gníomhartha chun 
feabhas a chur ar shaol daoine faoi mhíchumas ionas gur féidir leo a lánchumas a bhaint 
amach. 

Sainaithnítear sa Straitéis um Imeascadh Imirceach gníomhartha chun tacú le himeascadh níos 
fearr agus an bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta a laghdú i measc imirceach.

Trí Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Coinníollacha Glactha), 2018, ghlac Éire le 
Coinníollacha Idirnáisiúnta Glactha an AE (Athmhúnlú) lena n-áirítear forálacha 
tábhachtacha maidir le sláinte, oideachas, cearta leanaí agus coinníollacha ábhartha 
d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta, agus leagtar amach ann meicníochtaí tacaíochta ar 
leith ar gá iad a sholáthar do dhaoine leochaileacha a shainítear laistigh de na Rialacháin.

Tacaíonn tionscnaimh sparánachta éagsúla (mar shampla, an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn) le 
tuismitheoirí aonair sa bhreisoideachas nó san ardoideachas. 
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Straitéisí náisiúnta níos fairsinge   
Mar chuid de Bealaí chun Oibre, an Plean Gnímh maidir le Teaghlaigh gan Phoist, bainfear triail 
phíolótach as seirbhís fostaíochta atá dírithe ar an teaghlach do thuismitheoirí leanaí óga, 
a chabhróidh le daoine aistriú ó leas go fostaíocht, agus a dhéanfaidh scéimeanna leasa a 
athchóiriú chun tacú le teaghlaigh oibre. Tá de chuspóir an phlean an chomhréir theaghlach 
gan phoist a laghdú go dtí faoi 13%, agus an sciar den daonra ar aois oibre i dteaghlaigh 
gan phoist a laghdú go dtí faoi bhun 8%. Lorgaítear sa Straitéis seo chun 50,000 duine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach a aistriú isteach i bhfostaíocht faoi 2020.  

Áirítear le spriocanna straitéiseacha an Phlean Gnímh maidir le Poist 2018 200,000 post 
breise a chruthú faoi 2020, 135,000 post lasmuigh de Bhaile Átha Cliath ina measc. Ar 
cheann de na ngníomhartha tá anailís a dhéanamh ar na saincheisteanna ábhartha beartais 
do chohóirt ina bhfuil rannpháirtíocht íseal sa mhargadh saothair, mná ina measc.    

Is é Éire a Atógáil (2016) plean gníomhaíochta an Rialtais ar thithíocht agus easpa dídine. 
Áirítear leis na spriocanna an soláthar foriomlán tithe nua a mhéadú aníos go dtí 25,000 
sa bhliain faoi 2020; 50,000 aonad tithíochta sóisialta breise a sholáthar i gcaitheamh na 
tréimhse go dtí 2021; agus freastal ar riachtanais tithíochta 87,000 teaghlach breise trí 
scéim na hÍocaíochta Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) agus an Scéim Cóiríochta Cíosa.   

Plean straitéiseach ardleibhéil is ea Creat Pleanála Náisiúnta Tionscadal Éireann 2040 
don fhás agus forbairt a fhad le 2040, agus tá sé in ainm is infheistíocht phoiblí agus 
phríobháideach a threorú.

Gníomhartha Straitéiseacha
Sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas chun Cuspóir 3 a bhaint amach.  
Cuirtear sonraí breise ar fáil i dtábla na nGníomhartha.   

3.1  Ag cur leis an mbonneagar reatha tacaíochtaí, tionscnaimh a athbhreithniú agus 
a fhorbairt chun ioncaim theaghlaigh ina bhfuil leanaí óga a uasmhéadú, agus 
díriú ar leith ar leanaí i mbaol bochtaineachta. 

3.2  Tacú le cóiríocht oiriúnach a fhorbairt chun freastal ar riachtanais naíonán, 
leanaí óga agus a dteaghlach. 

3.3  A chinntiú go gcuirtear riachtanais agus cearta naíonán, leanaí óga agus a 
dteaghlach san áireamh, nuair a bhíonn bonneagar fisiciúil agus sóisialta á 
dhearadh agus á fhorbairt ionas go dtacaíonn pobail ina mbeirtear ar leanaí agus 
ina dtógtar aníos iad, le luathfhorbairt dhearfach.
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Cuspóir 4
Tacófar le tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail chun tabhairt faoi iompar sláinte 
dearfaí agus é a chur chun cinn i measc naíonán agus leanaí óga, ag tosú ón tréimhse 
réamhghiniúna.  

Cuspóir 5
Bíonn teacht ag naíonáin agus leanaí óga ar phríomhsheirbhísí, seirbhísí coisctheacha agus 
sainseirbhísí cúram sláinte atá sábháilte, tráthúil, ar ardchaighdeáin, fianaisebhunaithe 
agus comhtháite, ag tosú ón toircheas.

Cuspóir 6
Tacófar le naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh chun taitneamh a bhaint as 
meabhairshláinte dhearfach.

SPRIOC B
Sláinte fhisiciúil agus 
meabhairshláinte optamach 
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Cúram réamhbhreithe
• Cuireadh cúram réamhbhreithe ar fáil do 99% de mhná torracha.

 – Cuireadh cúram réamhbhreithe ar fáil do 89.3% sa chéad ráithe.

 – Is ísle atá an glacadh le cúram luath réamhbhreithe i measc mná 15-19 mbliana d’aois 
(76.8%) agus mná dífhostaithe (81.3%).

Cothú cíche agus baint den chíoch
• Tá 54.4% de naíonáin á gcothú ag an gcíoch trí lá i ndiaidh go saolaítear iad, agus 

cothaítear 38.9% díobh ag an gcíoch ag trí mhí.

• Bíonn éagsúlacht shuntasach réigiúnach ann.

• Tá in Éirinn an ráta is ísle de chothú cíche san AE.

• Déantar beagnach leath na naíonán go léir a bhaint den chíoch agus a aistriú chuig 
bianna soladacha faoi cheithre mhí d’aois, roimh aois mholta sé mhí.

Murtall
• Tá meáchan sláintiúil ar 80% de leanaí ar aois cúig bliana, agus tá 20% díobh róthrom 

nó murtallach. 

• Bhí na leibhéil murtaill i bhfad ní b’airde i measc cailíní, agus leanaí sa chúigil ioncaim 
is ísle.

• Meastar gurb ionann na costais dhíreacha agus indíreacha a bhíonn ar mhurtall in aois 
an pháiste i gcaitheamh na saolré in Éirinn agus €4.6 billiún.

Bochtaineacht bhia
• Bíonn 10.2% de leanaí idir aois 0 agus 5 bliana thíos le bochtaineacht bhia, i 

gcomparáid le 9.2% den daonra foriomlán.

Iontrálacha ospidéil
• Scaoileadh 5,513 leanbh idir aois 0 agus 5 bliana ón ospidéal i ndiaidh príomhdhiagnóis 

i leith gortú agus nimhiú a dhéanamh.

Lobhadh na bhFiacla
• Tá lobhadh na bhfiacla ar 30% de leanaí cúig bliana d’aois. 

CUSPOIR 4 
Tacófar le tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail 
chun tabhairt faoi iompar sláinte dearfaí agus é a 
chur chun cinn i measc naíonán agus leanaí óga, 
ag tosú ón tréimhse réamhghiniúna.

69



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

CUSPOIR 4 

Tacófar le tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail chun tabhairt faoi iompar sláinte 
dearfaí agus é a chur chun cinn i measc naíonán agus leanaí óga, ag tosú ón tréimhse 
réamhghiniúna.  

An fáth a bhaineann tábhacht leis seo
Leagtar an bhunchloch do shláinte mhaith leanaí roimh agus i rith toirchis. Tá baint lárnach 
ag bearta réamhghiniúna maidir le torthaí toirchis do mháithreacha agus naíonáin152, cothú 
agus meáchan sláintiúil, scor ón tobac, laghdú ar alcól a ól agus forlíonadh aigéid fhólaigh 
chun cosc a chur ar fhabhtanna néarfheadáin153. Is féidir le réimse drochthorthaí eascairt 
as iompar míshláintiúil, riochtaí sláinte neamhbhainistithe, cúram réamhbhreithe déanach 
nó cúram réamhbhreithe ar bith agus nochtadh do strus máthartha i rith toirchis154,155. Tá 
ceangal, mar shampla, idir tobac a chaitheamh i rith toirchis agus deacrachtaí forbartha agus 
galair ainsealacha sa luath-óige agus ina dhiaidh156,157. Is féidir le halcól a ól i rith toirchis 
tionchar tromchúiseach a imirt ar fhorbairt inchinn an fhéatais. Tugann sonraí ó Ag Fás Aníos 
in Éirinn le fios go gcaitheann 20% de mhná toitíní agus go n-ólann 20% díobh alcól ag céim 
áirithe ina dtoircheas158. 

Braitheann naíonáin agus leanaí óga go mór ar a dtuismitheoirí lena sábháilteacht a 
chinntiú. Braitheann siad, chomh maith, ar a dtuismitheoirí agus teaghlaigh chun roghanna 
sláintiúla a dhéanamh maidir le cothú, gníomhaíocht choirp agus luathfholláine. Is féidir 
le suíomhanna LFC, bunscoileanna agus an pobal i gcoitinne róil shuntasacha súgartha a 
ghlacadh i sláinte leanaí. Is féidir le deiseanna do shúgradh, súgradh gníomhach ach go 
háirithe, nósanna sláintiúla a bhunú a chuireann le murtall in aois an pháiste a chomhrac.

Imríonn cothú cíche tionchar suntasach ar shláinte leanaí. Aithníodh le fada é mar an rud 
ba thábhachtaí i dtaobh cothú i naíonacht agus sa luath-óige, agus áirítear lena sochair 
do naíonáin forbairt shláintiúil na hinchinne, córais díleá agus imdhíonachta. Léiríonn 
naíonáin a chothaítear leis an gcíoch scóir chognaíocha forbartha níos láidre agus níl an 
dóchúlacht chéanna ann go bhforbróidh siad ionfhabhtuithe cluaise, srónach agus scornaí, 
gaistreintríteas, ionfhabhtuithe duáin agus cliabhraigh, plúchadh, eachma, diaibéiteas 
agus murtall159,160 agus tá nasc idir cothú cíche agus torthaí sláinte bhéil níos fearr161. 
Tacaíonn cothú cíche le meabhairshláinte dhearfach i measc naíonán, chomh maith, trí 
dhlúthchaidreamh a chothú agus ceangal a chur chun cinn. 
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Imríonn bochtaineacht bhia, i dtaobh easpa bia agus neamhábaltacht chun íoc as bia 
sláintiúil araon, tionchar diúltach ar shláinte, folláine agus forbairt leanaí, anuas ar a 
rannpháirtíocht shóisialta162. Is féidir le brúnna sóisialta an chomhréir  airgid a mhéadú 
a chaitear ar bhianna ina bhfuil go leor saille agus siúcra163. Cé go laghdóidh bearta 
níos fairsinge chun bochtaineacht ioncaim a chomhrac bochtaineacht bhia, is féidir le 
gníomhartha sonracha díriú, chomh maith, ar an tsaincheist a bhaineann le bochtaineacht 
bhia i measc leanaí.  

Is féidir le hiompar dearfach sláinte – ithe agus codladh go maith, tabhairt faoi aclaíocht 
go rialta, caint faoi fhadhbanna, níos lú alcóil a ól agus am a chaitheamh le daoine eile – 
difríocht mhór a dhéanamh don mheabhairshláinte agus folláine.   

Is féidir treo saol leanaí a athrú trí thacaíochtaí a chur i bhfeidhm i measc tuismitheoirí, ball 
den phobal agus iad siúd a chuireann seirbhísí sláinte ar fáil ó thráth na réamhbhreithe go 
dtí an luath-óige, agus feasacht a mhéadú orthu164

An méid atá ag tarlú anois
Cuimsíonn an Clár Náisiúnta Óige Sláintiúla athbhreithnithe sláinte, vacsaínithe agus 
scagthástáil leanaí. Tá siad saor in aisce do gach leanbh, agus éascaíonn siad rochtain 
chothrom agus inghlacthacht níos mó do theaghlaigh. Tá soláthar an chláir bunaithe ar 
shamhail chéimnitheach uilíochais ar “peirspictíocht é ina measctar an t-uilíochas agus 
acmhainní a dhíriú orthu siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu i dtaobh tacaíochta nó 
cosanta; i bhfriotal eile, cabhrú le gach duine agus cabhair bhreise a thabhairt dóibh siúd 
óna dteastaíonn sé is géire”165. Cuirtear cothú cíche chun cinn tríd an gClár seo trí Phlean 
Gníomhaíochta Cothaithe Cíche FSS a chur i bhfeidhm.  

Tá de chuspóir an Chláir um Chothú Sláinte agus Folláine Naíonán a forbraíodh trí Chlár 
Óige Sláintiúla FSS le tacaíocht dhaonchairdiúil, feabhas a chur ar shláinte agus folláine do 
naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh. Tá béim láidir ar an bhfaisnéis agus na tacaíochtaí 
gairmiúla a fheabhsú a sholáthraítear do thuismitheoirí i rith toirchis agus i rith na chéad trí 
bliana den saol. I measc na bpríomhacmhainní, tá leabhráin ar Toircheas Sláintiúil, Cúram a 
Thabhairt do do Naíonán agus Cúram a Thabhairt do do Leanbh.   

Cuirtear ar fáil sa Chlár Náisiúnta um Shláinte Bhan agus Naíonán tacaíochtaí um chur chun 
cinn na sláinte do mháithreacha agus dá naíonáin, scor ón tobac, rochtain ar sheirbhísí 
réamhbhreithe diaitéiteacha agus comhairle chothaitheach. Tá Tionscnamh Ospidéil a 
Thacaíonn le Naíonáin á fhorbairt ag an gclár seo faoi láthair. 
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Clár Náisiúnta um Beartú Tosaíochta Beartais is ea Bia Sláintiúil agus Maireachtáil 
Ghníomhach – HEAL a chinntíonn cur i bhfeidhm i measc sheirbhísí sláinte na bpleananna 
murtaill agus gníomhaíocht choirp. 

Feachtas feasachta ar shláinte cúig bliana is ea START le Safefood, FSS agus Éire Shláintiúil 
(Healthy Ireland), a bhfuil de chuspóir aige nósanna sláintiúla stíl mhaireachtála a fhorbairt i 
measc tuismitheoirí. 

Tá treoirlínte agus acmhainní Bia Sláintiúil don Saol a thacaíonn le roghanna bia níos sláintiúla 
á gcuimsiú isteach san obair chothaithe go léir i measc na foirne scoile, pobail agus seirbhís 
sláinte. 

Tacaíonn Tairbhe a bhaint as Gach Teagmháil le gairmithe sláinte lena chur ar chumas daoine 
roghanna níos sláintiúla a dhéanamh. Áirítear leis an tsamhail idirghabháil idir ísealdlús (i.e. 
comhairle achomair) agus sainseirbhísí ard-dlúis ar nós scor ón tobac.  

Clár oiliúna chothú na sláinte is ea Tús Cliste Éire Shláintiúil (Healthy Ireland Smart Start) faoi 
stiúir FSS i gcomhpháirtíocht leis an nGréasán Náisiúnta Leanbhaoise, lena chinntiú go 
dtacaítear le leanaí i suíomhanna LFC chun glacadh le hiompar sláintiúil stíl mhaireachtála. 

Tionscnamh de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna is ea Na Bratacha do Scoileanna 
Gníomhacha lena dtacaíonn Éire Shláintiúil chun scoileanna a aithint atá meáite ar phobal 
scoile a bhaint amach ar a gcuirtear oideachas fisiciúil agus gníomhach.

Forbraíodh Caighdeáin Chothaithe do Bhéilí Scoile lena chinntiú go gcloíonn clár na mBéilí 
Scoile leis na Treoirlínte Bia Sláintiúil don Bheatha.

Tá tuarascáil ar fhorlíonadh aigéid fhólaigh á tabhairt chun críche faoi láthair ag coiste beartas 
aigéid fhólaigh na Roinne Sláinte.

Tá creat chun cosc a chur ar mhurtall in aois an pháiste á fhorbairt, chomh maith, ag an nGrúpa 
Oibre um Meáchan Sláintiúil do Leanaí.  

Cuid lárnach de Rialacháin na Seirbhísí Luathbhlianta; Aistear, an Creat Náisiúnta do Luath-
Oideachas agus Curaclam na Bunscoile is ea cothú agus gníomhaíocht choirp. 

Cuireann an tSeirbhís Oideachais ar Shábháilteacht ar Bhóithre ar Fud na Tíre cláir ar fáil ar 
iompar sábháilte ar bhóithre go ginearálta, acmhainní agus cláir ar leith ina measc atá dírithe 
ar leanaí réamhscoile.
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Cuireann Pavee Point an Tionscadal Cúram Sláinte Príomhúil don Lucht Siúil, atá cistithe 
ag FSS, ar fáil chun scileanna an Lucht Siúil a fhorbairt chun faisnéis agus tacaíochtaí 
pobalbhunaithe sláinte a sholáthar do thuismitheoirí.

Is é Little Things an feachtas náisiúnta meabhairshláinte agus folláine atá dírithe ar bhearta 
laethúla fianaisebhunaithe, simplí agus cumhachtacha chun an mheabhairshláinte a chosaint 
agus tacú le daoine eile.

Comhthéacs an bheartais níos fairsinge 
Is é Éire Shláintiúil, Creat le haghaidh Sláinte agus Folláine Fheabhsaithe 2013–2025 an creat 
náisiúnta le haghaidh gníomh uile-Rialtais agus uile-shochaí chun feabhas a chur ar sláinte 
agus folláine daoine a chónaíonn in Éirinn.  Tá Beartas Cothaithe Náisiúnta nua á fhorbairt 
faoi láthair faoin gCreat seo.

Tá de chuspóir ag Meáchan Sláintiúil d’Éirinn, Beartas agus Plean Gníomhaíochta maidir le 
Murtall 2016–2025 an líon daoine a mhéadú a bhfuil meáchan sláintiúil orthu. Leagtar 
amach ann spriocanna ar leith do leanaí (i.e. 0.5% sa bhliain i dtaobh treocht anuas 
marthanach ar leibhéil de mheáchan breise i measc leanaí agus laghdú 10% ar an mbearna 
i leibhéil mhurtaill idir na grúpaí socheacnamaíocha is ísle) agus sainaithnítear ann réimse 
gníomhartha a bhainfidh torthaí intomhaiste amach. 

Tá de chuspóir Éire Ghníomhach a Bhaint Amach, Plean Náisiúnta Gníomhaíocht Choirp d’Éirinn 
2016–2026 leibhéil ghníomhaíochta coirp a mhéadú i measc an daonra. Sainaithnítear ann 
spriocanna ar leith do leanaí: méadú 1% sa bhliain ar an gcomhréir leanaí a thugann faoi ar 
a laghad 6 nóiméad de ghníomhaíocht choirp idir measartha agus bríomhar gach lá; agus 
laghdú 0.5% sa bhliain ar an gcomhréir leanaí nach dtugann faoi aon ghníomhaíocht choirp 
sheachtainiúil. 
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Tá de chuspóir ag Plean Gníomhaíochta FSS don Chothú Cíche 2016–2025 rátaí cothaithe 
cíche a mhéadú trí thacú le agus a chur ar chumas níos mó máithreacha cothú cíche a 
dhéanamh. Is ionann na spriocanna foriomlána agus méadú 2% ar rátaí faid cothaithe cíche 
idir 2016 agus 2021, agus go gcuirtear beartais chaighdeánaithe cothaithe cíche i bhfeidhm 
in 100% de Ghrúpaí Ospidéil agus Eagraíochtaí Cúram Sláinte Pobail. Príomhghníomh 
don Phlean seo is ea poist speisialtóra chliniciúil a sholáthar chun tacú le máithreacha a 
dhéanann cothú cíche in ospidéil chúraim phríomhúil agus mháithreachais araon. I measc na 
mbeart eile, tá sainchomhairleoirí lachtaithe ar líne, bileoga eolais agus  
www.breastfeeding.ie. 

Leagtar amach in Éire atá Saor ó Thobac, tuarascáil Ghrúpa Athbhreithnithe ar Bheartas Tobac, 
sprioc d’Éirinn a bheith saor ó thobac faoin mbliain 2025, agus tús áite a thabhairt do 
chosaint leanaí. Achtaíodh nó beartaíodh go n-achtófar reachtaíocht chun cosc a chur ar 
thobac a chaitheamh in áiteanna ina mbíonn leanaí i láthair (anuas ar thobac a chaitheamh 
i ngluaisteáin), agus tá údaráis áitiúla ag tabhairt faoi réimse gníomhaíochtaí chun clóis 
súgartha leanaí, páirceanna agus tránna a dhéanamh saor ó thobac. 

Cuirtear an creat ar fáil in Todhchaí Níos Fearr a Chruthú le Chéile, an Straitéis Náisiúnta 
Máithreachais 2016–2026 do sheirbhís mháithreachais nua agus níos fearr. 

Áirítear le Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú: Freagairt atá faoi stiúir ag an tSláinte i leith 
Úsáid Drugaí agus Alcóil in Éirinn2017–2025 gníomhartha chun riosca a mhaolú agus an 
tionchar a imríonn mí-úsáid substaintí i measc tuismitheoirí ar naíonáin agus leanaí óga a 
laghdú. 
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Gníomhartha Straitéiseacha
Sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas chun Cuspóir 4 a bhaint amach. 
Cuirtear sonraí breise ar fáil i dtábla na nGníomhartha. 

4.1   Iompar dearfach sláinte a chur chun cinn agus tacú leo i measc mná torracha, 
naíonán, leanaí óga agus a dteaghlaigh 

4.2  Tacaíochtaí agus seirbhísí iompar sláinte a chomhtháthú isteach i suíomhanna a 
fhreastalaíonn ar leanaí agus sa phobal i gcoitinne.

4.3   Sábháilteacht leanaí a chur chun cinn agus cosc a chur naíonáin agus leanaí óga 
a ghortú go neamhbheartaithe.
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Seiceálacha sláinte 
• Thug ASP cuairt ar 96.9% de naíonáin nuabhreithe laistigh de 72 uair an chloig i 

ndiaidh gur scaoileadh amach iad ón ospidéal, in aghaidh sprioc 98%.

• Rinneadh a scagthástáil sláinte forbartha deich mí ag am ceart ar 92.4% de naíonáin, 
in aghaidh sprioc 95%.

• Tá éagsúlacht shuntasach gheografach ann sa chomhréir de naíonáin a ndéantar 
seiceálacha sláinte orthu laistigh den spriocam.   

Vacsaínithe
• Bhain na rátaí glactha i dtaobh D3, P3, T3, Hib3, Polio3 agus HepB3 i measc leanaí ar 

24 mí d’aois an sprioc 95% amach. 

• Níor bhain na rátaí glactha i dtaobh MMR1, PCVb, PCV3, HIBb, MenCb, MenC2 agus 
MenC3 an sprioc amach.

Ospidéalú
• Scaoileadh 81,105 leanbh idir aois 0 agus 5 bliana amach ón ospidéal in 2016

 – Ba leanaí faoi aois bliain amháin 39% díobh.

• Is iad galair an chórais riospráide an chúis is coitianta go gcuirtear leanaí san ospidéal.

Liostaí feithimh
• Tá 4,242 leanbh ag feitheamh le measúnú ar riachtanas.

 – Bhí 80% díobh ag feitheamh le breis agus trí mhí. 

 – Tá éagsúlacht shuntasach gheografach ann.  

• Tá 2,815 de na leanaí idir aois 0 agus 5 bliana ar liostaí feithimh do chúram othair 
chónaithigh.

 – Bhí 16% díobh ag feitheamh le breis agus bliain amháin.

• Tá 39,992 de na leanaí idir aois 0 agus 5 bliana ar liostaí feithimh do chúram othair 
sheachtraigh.

 – Bhí 27% díobh ag feitheamh le breis agus bliain amháin.

Breitheanna réamhthéarma agus meáchan íseal breithe
• Rugadh ar 7% de leanaí roimh théarma. 

• Bhí meáchan íseal breithe ar 6% de na leanaí nuabhreithe.

• Tá difríochtaí suntasacha aicme sóisialta agus meáchan breithe íseal ann i measc 
breitheanna réamhthéarma.

CUSPOIR 5 
Beidh teacht ag naíonáin agus leanaí ar 
phríomhsheirbhísí, seirbhísí coisctheacha 
agus sainseirbhísí cúram sláinte atá sábháilte, 
ar ardchaighdeáin, fianaisebhunaithe agus 
comhtháite.
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CUSPOIR 5 

Beidh teacht ag naíonáin agus leanaí ar phríomhsheirbhísí, seirbhísí coisctheacha agus 
sainseirbhísí cúram sláinte atá sábháilte, ar ardchaighdeáin, fianaisebhunaithe agus comhtháite.

An fáth a bhaineann tábhacht leis seo 
Tá rochtain ar phríomhsheirbhísí, seirbhísí coisctheacha agus sainseirbhísí cúram sláinte 
ríthábhachtach chun sláinte gach naíonáin agus linbh óig a chur chun cinn agus a chosaint. 
I measc na seirbhísí uilíocha is tábhachtaí, tá cláir imdhíonta, scagthástála agus faireachais.  

Tá cláir imdhíonta i measc na hidirghabhála sláinte poiblí is cost-éifeachtúla atá ar fáil, agus 
tugann siad na milliúin leanbh ar fud an domhain slán as breoiteacht, míchumas agus bás 
gach bliain166. 

Cabhraíonn cláir dea-cháilíochta, fhianaisebhunaithe scagthástála agus faireachais 
forbartha le fadhbanna a shainaithint go luath, agus luathidirghabháil chomhfhreagrach a 
dhéanamh. Tá luath-idirghabháil agus cosc optamach, anuas ar bheith ar an mbealach is 
barainní chun cabhrú le leanaí agus teaghlaigh, agus brath fadtéarmach a laghdú ar réimse 
seirbhísí Stáit. 

Is féidir cúram a thabhairt d’fhormhór na leanaí trí réimse de thacaíochtaí cúraim 
phríomhúil. Tá riachtanais chúram sláinte leanaí ag éirí níos casta agus tá athrú ag teacht 
orthu mar gheall, mar shampla, go bhfuil níos mó leanaí a mbeirtear orthu go han-aibí ag 
maireachtáil167, líonta méadaithe leanaí ag a bhfuil saincheisteanna ainsealacha sláinte, 
murtall168, agus méadú géar ar ghalair ailléirgeacha169.  

Is bunriachtanach a chinntiú, sa chás go sainaithnítear míchumas nó moilleanna forbartha go 
luath, go mbíonn na seirbhísí cuí idirghabhála ar fáil ar bhonn comhsheasmhach agus cothrom.
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Sláinte agus seirbhísí sláinte
Tá an ceart ag gach leanbh taitneamh a bhaint as 
an gcaighdeán sláinte is airde agus is féidir, teacht 
a bheith aige/aici ar sheirbhísí agus saoráidí sláinte 
agus gaolmhara eile ar mhaithe le cóir leighis a chur ar 
ghalar agus sláinte a athshlánú. Tá an ceart ag leanaí 
faoi mhíchumas saol iomlán agus fónta a bheith acu 
laistigh den phobal agus cúram speisialta a fháil.

Achoimre ar airteagal 24 den CNACL

Leanaí faoi mhíchumas 
Tá an ceart ag gach leanbh faoi mhíchumas chun 
taitneamh a bhaint as saol iomlán agus fónta le 
dínit a chuireann chun cinn agus a thacaíonn le 
neamhspleáchas agus a éascaíonn rannpháirtíocht 
ghníomhach sa phobal.  Tá an ceart ag leanaí faoi 
mhíchumas chun cúram speisialta a fháil.  Ba cheart don 
Stát cúnamh a sholáthar a oireann do riocht an linbh 
agus do chúinsí a dteaghlaigh, saor in aisce, sa chás 
gur féidir. Áirítear leis seo teacht ar oideachas, seirbhísí 
cúram sláinte, athshlánú agus caitheamh aimsire le 
himeascadh sóisialta agus forbairt aonair a chinntiú.

Achoimre ar airteagal 26 den CNACL 
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An méid atá ag tarlú anois
Áirítear leis an gClár Náisiúnta Óige Sláintiúla an Scéim Cúram Máithreachais agus Naíonán, 
an Clár Sláinte, Imdhíonta, Scagthástála agus Faireachais Leanaí agus an Cárta Cuairte DG 
do leanaí faoi shé bliana d’aois.

Tá mná i dteideal cúram máithreachais saor in aisce a fháil faoin Scéim Cúram Máithreachais 
agus Naíonán, agus cuirtear clár cúraim ar fáil do mháithreacha atá ag súil le leanaí agus 
a bhfuil naíonáin nuabhreithe acu a shine le sé seachtaine i ndiaidh breithe. Roinntear an 
cúram idir an DG, an t-ospidéal agus seirbhísí pobail. Áirítear leis an scéim sé theagmhálaí 
réamhbhreithe, scrúdú ag DG ar an naíonán nuair a bhaineann sé/sí dhá sheachtain d’aois 
amach agus an mháthair agus an naíonán ag sé seachtaine.  

Cuirtear réimse de sheirbhísí uilíocha saor in aisce scagthástála agus faireachais ar fáil faoin 
gClár Sláinte, Imdhíonta, Scagthástála agus Faireachais Leanaí. Áirítear leo seo scagthástáil i 
dtaobh neamhoird mheitibileacha, tástáil éisteachta, agus seiceálacha agus measúnuithe 
rialta forbarthaag ASPanna (ag: 72 uair an chloig i ndiaidh go scaoiltear amach ón ospidéal 
iad i ndiaidh breithe, 3 mhí, 7–9 mí, 18–24 mí agus 3–4 bliana). Déanfaidh clár leasaithe a 
chur i bhfeidhm uainiú na bpointí teagmhála seo. Tugtar faoi sheiceáil scoilbhunaithe sláinte, 
éisteacht agus radharc ina measc, chomh maith, i naíonáin shóisearacha.

Cuimsítear sa Chlár Imdhíonta Aois an Pháiste Bunscoile (PCI) imdhíonadh ó bhreith go 13 
mhí saor in aisce. Cuimsíonn an PCI 13 ghalar170. Cuimsítear sa Chlár Imdhíonta Scoile (SIP) 
imdhíonadh leanaí ar aois scoile171.

Ó Iúil 2015 ar aghaidh, tá gach leanbh faoi shé bliana d’aois i dteideal Cárta Cuairte DG 
saor in aisce a fháil. Cuimsítear sa scéim, chomh maith, seiceálacha sláinte coisctheacha 
aoisbhunaithe ar aois dhá agus cúig bliana, agus córas cúraim do leanaí ar a bhfuil plúchadh. 
Tá Cárta Cuairte DG ag 90% de leanaí faoi aois sé bliana nó tá teacht acu ar Chárta Leighis 
iomlán, a shíneann rochtain ar réimse seirbhísí breise sláinte. Ó 2017 ar aghaidh, síneadh 
teidlíocht do chárta leighis iomlán do leanaí a bhfuil Liúntas Cúram Baile á fháil acu. 

Cuirtear cúram sláinte béil do leanaí ar fáil sa tSeirbhís Fiaclóireachta Poiblí (SFP), cóireáil 
éigeandála agus fiaclóireacht chúraim speisialta ina measc. Cuireann FSS cóireáil 
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fiaclóireachta saor in aisce ar fáil do leanaí réamhscoile agus bunscoile a ndearna DGanna 
nó scrúduithe sláinte scoile iad a atreorú. Tá athbhreithniú á dhéanamh ar an mbeartas seo 
faoi láthair chun teacht ar chúram coisctheach agus gnáthaimh a mhéadú do níos mó leanaí 
agus le leanúnachas cúraim a chumasú.  

Cuireann seirbhísí ospidéil phoiblí, cúram éigeandála ina measc, sainchúram (cúram treasach 
agus tánaisteach) saor in aisce ar fáil do leanaí in Éirinn a shine le sé seachtaine d’aois. 
Gearrtar táillí ina dhiaidh sin faoi chúinsí áirithe.  Cuirtear seirbhísí do leanaí ar fáil a bhfuil 
riachtanais leighis agus forbartha ar leith acu in ospidéil speisialaithe leanaí. Leantar le 
seirbhísí tánaisteacha agus treasacha do leanaí óga a fhorbairt. 

Treoirphlean do sheirbhísí nuabheirthe agus péidiatracha atá sa tSamhail Chúraim do 
Sheirbhísí Cúram Sláinte Péidiatrach. Déantar cur síos ann ar fhís do sheirbhísí ardchaighdeáin 
comhtháite inrochtana cúram sláinte ó bhreith. Leagtar béim ar luathbhrath agus cóireáil 
phras, agus díríonn an tSamhail ar chothú sláinte, tacaíocht do thuistiú, feabhas a chur 
ar fholláine leanaí agus rannpháirtíocht níos mó i measc leanaí agus teaghlach i bpleanáil 
seirbhísí. Ina theannta sin, rinneadh Samhlacha Cúraim do Sheirbhísí 172Nuabhreithe agus 
Cúram Péidiatrach173 agus Cúram Maolaitheach do Leanaí ar a bhfuil Riochtaí a Chiorraíonn 
an Saol174 a fhorbairt, chomh maith. 

Clár náisiúnta é Seirbhísí Míchumais a Thabhairt chun Cinn do Leanaí agus Daoine Óga 
(PDSCYP) chun dul i ngleic le héagothroime i soláthar seirbhíse agus a bhainfidh cur 
chuige náisiúnta aontaithe amach i leith seirbhísí sláinte míchumais. Cuirfidh an tsamhail 
nua seo conair shoiléir atreoraithe ar fáil do gach leanbh (0–18 mbliana d’aois), le samhail 
chomhtháite chúraim a cheadóidh casadh le leanaí i ngar dá mbaile nó scoil. Tá Foirne 
Líonra Míchumais Leanaí á gcur i bhfeidhm faoi láthair, agus leanann seirbhísí atá sonrach 
i dtaobh diagnóise de a oibriú idir an dá linn. Anuas air sin, tá gealltanas in Clár do Rialtas 
Comhpháirtíochta chun an líon teiripeoirí a mhéadú 25%.

Is féidir le leanaí a bhfuiltear in amhras orthu go bhfuil siad faoi mhíchumas iarratas a 
dhéanamh ar Mheasúnú ar Riachtanas faoin Acht um Míchumas (2005) lena dheimhniú 
má tá siad faoi mhíchumas, agus ráiteas a thabhairt dóibh ar chineál agus méid an 
mhíchumais.
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Comhthéacs an bheartais níos fairsinge
Bunaíodh Coiste Uile-Pháirtí an Oireachtais ar Thodhchaí an Chúraim Shláinte i 
Meitheamh 2016 chun fís traspháirtí a chruthú do thodhchaí seirbhísí sláinte agus cúraim 
shóisialta. Rinne an Coiste idirchaidreamh le páirtithe leasmhara trasna an chórais agus 
d’fhoilsigh sé an tuarascáil Sláintecare i mBealtaine 2017. Leagtar amach in Sláintecare 
an fhís go mbeidh teacht uilíoch ag gach saoránach ar chúram sláinte, i suíomhanna 
géara agus pobail araon, áit a bhfuil sábháilte, tráthúil agus inrochtana, agus a mbunaítear 
rochtain ar riachtanas, seachas cumas chun íoc.

Leagtar amach sa Straitéis um Chur i bhFeidhm Sláintecare a foilsíodh i Lúnasa 2018 clár an 
Rialtais d’athchóiriú sláinte chun tabhairt faoin bhfís seo. 

Díríonn an Straitéis ar chur chuige daonrabhunaithe a fhorbairt i leith pleanáil agus 
soláthar cúram sláinte. Is éard a bhainfidh leis seo máistirphlean cúram saoránach a 
fhorbairt i dtaobh conas ba cheart don chóras foriomlán sláinte oibriú, a chuirfidh eolas 
ar fáil do phleanáil mhionsonraithe seirbhíse, leithdháileadh acmhainní, pleanáil an lucht 
saothair agus beartas um beartú tosaíochta. Curtha ar an eolas ag an gcreat foriomlán 
uilechórais seo, dearfar samhlacha nua cúraim atá struchtúrach, comhtháiteach agus 
saincheaptha i leith riachtanas an daonra. Dearfar samhlacha cúraim thart ar ghrúpaí nó 
cohóirt sa daonra, leanaí ina measc.

Gníomhartha Straitéiseacha
Sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas chun Cuspóir 5 a bhaint amach. 
Cuirtear sonraí breise ar fáil i dtábla na nGníomhartha.

5.1   Acmhainní a chur ar fáil do agus tacú le cur i bhfeidhm, fairsingiú agus 
barrfheabhsú an Chláir Náisiúnta Óige Sláintiúla lena chinntiú go dtéann sé i 
ngleic níos fearr le riachtanais naíonán, leanaí óga agus teaghlach.

5.2   Soláthar teiripeach agus leighis a chur ar fáil do naíonáin agus leanaí óga ar 
bhonn comhsheasmhach, cothrom agus tráthúil.
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Róisín, 5 bliana d’aois 
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Meabhairshláinte leanaí cúig bliana d’aois
• Tá roinnt deacrachtaí ag 19% de leanaí cúig bliana d’aois le mothúcháin, díriú, 

iompar nó a bheith in ann caitheamh le daoine eile.

Dúlagar iarbhreithe
• Tugann 18% de mháithreacha dúlagar le fios trí mhí i ndiaidh breithe.

 – Is dóchúil go mbeidh 3% de mháithreacha nua thíos le breoiteacht mheabhrach 
níos tromchúisí.

Imeachtaí strusmhara saoil
• Bhí 18% de leanaí cúig bliana d’aois thíos le dhá imeacht strusmhara saoil nó ní ba 

mhó.

• Tá ceangal idir imeachtaí iolracha strusmhara a fhulaingt agus dóchúlacht níos 
airde go mbeidh fadhbanna iompraíochta ar dhuine. 

Seirbhísí meabhairshláinte
• Thug 54% de dhaoine le fios gur mhaith leo feabhsúcháin a thabhairt faoi deara ar 

sheirbhísí meabhairshláinte.

CUSPOIR 6 
Tacófar le naíonáin, leanaí óga agus a 
dteaghlaigh chun taitneamh a bhaint as 
meabhairshláinte dhearfach.
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CUSPOIR 6 

Tacófar le naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh chun taitneamh a bhaint as 
meabhairshláinte dhearfach.

An fáth a bhaineann tábhacht leis seo
Teastaíonn forbairt shóisialta agus mhothúchánach ó naíonáin agus leanaí óga chun 
taitneamh a bhaint as sláinte agus folláine mhaith. Tá sé fite fuaite go dlúth le gach 
fearann forbartha eile. Tá baol ardaithe roimh naíonáin agus leanaí óga nach mbaineann 
taitneamh as meabhairshláinte dhearfach go mbainfidh siad drochthorthaí amach ar féidir 
leo leanúint i gcaitheamh a saoil175. 

I gcás gach linbh, go háirithe leanaí óga, imríonn a gcaidreamh le daoine fásta ina saol 
agus an timpeallacht chúraim tionchar láidir ar mheabhairshláinte. Teastaíonn cothú 
cobhsaí, íogair agus freagrúil ó naíonáin agus leanaí óga chun caidreamh láidir a chruthú 
(ceangal)176,177. Is sona agus níos réchúisí leanaí a bhraitheann muintearas agus bíonn níos 
lú fadhbanna iompraíochta orthu178.  

Is féidir le strus teaghlaigh bheith mar chúis le fadhbanna sóisialta agus mothúchánacha. 
Is féidir le breoiteacht fhisiciúil ainsealach, míchumas nó gortú, idirscaradh fadálach ón 
bpríomhchúramóir, easpa dídine, bás tuismitheora nó neasghaoil, dúlagar tuismitheora 
nó andúil agus foréigean sa bhaile nó sa phobal baint de mheabhairshláinte linbh. Is féidir 
le strus agus tráma ainsealach sa luath-óige, a mhéadaíonn an bhochtaineacht, mí-úsáid 
leantach nó dúlagar trom máthartha tionchar diúltach suntasach a imirt ar an inchinn 
atá ag forbairt179. Is gnách go mbaineann leanaí a nochtar d’imeachtaí iolracha trámacha 
torthaí níos measa amach ná iad siúd a nochtar ach uair amháin dóibh180. I gcás leanaí a 
bhíonn thíos le hardstrus, teastaíonn sain-idirghabháil luath.  

Baineann ríthábhacht le meabhairshláinte tuismitheora, chomh maith, chun tacú 
le luathfhorbairt shóisialta agus mhothúchánach linbh181. Laghdaíonn droch-
mheabhairshláinte cumas tuismitheoirí chun tacú le forbairt an linbh. Féadfaidh 
deacrachtaí i measc leanaí eascairt as dúlagar iarbhreithe nach ndéantar a chóireáil182. 
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Is féidir le saincheisteanna meabhairshláinte tionchar a imirt ar chumas máthar ceangal 
dlúth a dhéanamh lena naíonán, agus, ar a uain sin, tionchar a imirt ar an gceangal slán a 
fhorbraíonn an naíonán183. Mar gheall ar dheacrachtaí neamhshainaitheanta, ní thugtar 
cabhair do go leor ban i dtaobh fadhbanna meabhairshláinte sa tréimhse imbhreithe184.

Is féidir an tionchar a imríonn luath-thráma a laghdú trí strus teaghlaigh a laghdú, tacú 
le hiompar dearfach tuistithe, idirghabháil chaidreamhbhunaithe agus feasacht agus 
scileanna iad siúd a fhorbairt a oibríonn le naíonáin, leanaí óga agus a dteaghlaigh185. 

An méid atá ag tarlú anois
Leagtar amach thíos réimse tionscnamh a chuireann meabhairshláinte dhearfach chun 
cinn i measc naíonán, leanaí óga agus teaghlach.  

Faoin Scéim Cúram Máithreachais agus Naíonán, déantar scagthástáil ar an máthair i dtaobh 
dúlagair nuair a dhéantar teagmháil leis an DG i ndiaidh na breithe. Bíonn príomhról ag 
ASPanna, chomh maith, chun scagthástáil a dhéanamh i dtaobh dúlagar iarbhreithe agus tá 
obair chun an ról sin a threisiú ar bun go leanúnach tríd an gClár Náisiúnta Óige Sláintiúla. 

Déanann forbairtí tríd an gClár um Chothú Sláinte agus Folláine Naíonán meabhairshláinte 
naíonáin a chur chun cinn agus tacú leis, modúil ríomhfhoghlama ina measc. 

Tá Samhail Chúraim do Shainseirbhísí Meabhairshláinte Imbhreithe á cur i bhfeidhm chun tacú 
leis na gníomhartha ar mheabhairshláinte a dtugtar cuntas orthu sa Straitéis Náisiúnta 
Máithreachais trí an gClár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán. Tá sainfhoirne 
ildisciplíneacha meabhairshláinte imbhreithe á bhforbairt chun cúram tánaisteach agus 
treasach a sholáthar.

Lorgaíonn an Clár Náisiúnta um Shláinte na mBan agus na Naíonán chun cur chuige 
iomlánaíoch a chinntiú i leith riachtanais chúram sláinte ban, riachtanais mheabhairshláinte 
ina measc, i gcúram réamhbhreithe agus iarbhreithe. Tá oiliúint á cur ar an bhfoireann sa 
limistéar seo chun mná atá i mbaol a shainaithint agus tacaíocht chuí a chinntiú.

Cuireann cleachtóirí cúraim phríomhúil cúram ar fáil do leanaí ar a bhfuil fadhbanna 
meabhairshláinte idir éadrom agus measartha, agus tacaíonn seirbhísí síceolaíochta leo nuair 
is gá nó, nuair a theastaíonn cabhair níos speisialaithe, tacaíonn Seirbhísí Meabhairshláinte 
do Leanaí agus d’Ógánaigh (CAMHS) pobalbhunaithe leo. Cuireann CAMHS cóireáil agus 
measúnú ar fáil do leanaí ag a bhfuil riachtanais chasta nó níos troime.  
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Tá líne chabhrach 24 uair an chloig agus seirbhísí tacaíochta meabhairshláinte digití á bhforbairt 
chun rochtain níos éasca a sholáthar ar thacaíochtaí agus an idirghabháil chuí trí úsáid a 
bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha.

Tá tionscadal teilitheiripe píolótach á thabhairt isteach chun na fiúntais a dheimhniú a 
bhaineann le cúram a chiansoláthar (teiripe ghréasáin) trí úsáid a bhaint as teicneolaíocht 
agus físchomhdháil. Déanfaidh an clár píolótach seo measúnú ar oiriúnacht an chuir chuige 
chun seirbhísí reatha a mhéadú.

Leantar le Comhairleoireacht i gCúram Príomhúil a fhorbairt. Rinne an príomhthionscnamh 
seo chun feabhas a chur ar sheirbhísí comhairleoireachta 114 síceolaí cúnta agus 20 síceolaí 
a cheapadh chun cabhrú le daoine óga.  

Mhol an Tascfhórsa Meabhairshláinte Óige Náisiúnta go gcuirtear faisnéis fhianaisebhunaithe 
maidir le meabhairshláinte dhearfach san áireamh i ngnáthsheirbhísí cúram imbhreithe. 
Mhol sé, chomh maith, oiliúint a chur ar an bhfoireann in ospidéil mháithreachais agus ar 
gach altra sláinte poiblí chun daoine a shainaithint atá thíos le dúshláin mheabhairshláinte 
agus iad a atreorú chuig na seirbhísí ábhartha. 

Cuirtear béim láidir ar fhorbairt shochmhothúchánach in Aistear, an Creat Náisiúnta do Luath-
Oideachas agus Curaclam na Bunscoile. Cuireann gné folláine/litearthachta mothúchánaí 
chlár Tús Cliste Éire Shláintiúil faisnéis agus treoir luachmhar ar fáil d’fhoireann LFC agus do 
thuismitheoirí araon shláinte mhothúchánach agus meabhairshláinte leanaí.

Sa bhunscoil, glacann an tSeirbhís Náisiúnta Oideachais Shíceolaíoch (NEPS), trí chásobair 
agus FGL do mhúinteoirí, príomhról i dtacú le folláine gach linbh. Ina theannta sin, cuirtear 
tacaíocht ar fáil do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus iad siúd atá i 
mbaol go ndéanfar imeallú orthu mar gheall ar mhíbhuntáiste.  

Folláine i mBunscoileanna: Cuireann Treoirlínte maidir le cothú na meabhairshláinte le NEPS, 
i gcomhairle le comhairleoirí ón Roinn Oideachais agus Scileanna, Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte, an Roinn Sláinte agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, eolas ar fáil 
d’obair bhunscoileanna.

Sainaithnítear in Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile an gá atá le glacadh le cur chuige 
idirghníomhaireachta i leas agus cosaint leanaí, prótacail a chomhordú (prótacail Díobháil 
Cheilte/Hidden Harm ina measc) idir gníomhaireachtaí a fhreastalaíonn ar leanaí agus daoine 
óga agus seirbhísí andúile, foréigean baile agus meabhairshláinte atá dírithe ar dhaoine fásta.
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Comhthéacs an bheartais níos fairsinge  
Fís d’Athrú: Sonraítear i dTuarascáil an tSainghrúpa ar Bheartas Meabhairshláinte 2006–2016 
samhail chuimsitheach de sholáthar seirbhíse meabhairshláinte d’Éirinn. Déantar cur 
síos ann ar chreat chun meabhairshláinte dhearfach a fhorbairt agus a chothú ar fud 
an phobail iomláin agus chun sainseirbhísí inrochtana pobalbhunaithe a sholáthar do 
dhaoine a bhfuil breoiteacht mheabhrach orthu. Bhain Fís d’Athrú deireadh a théarma 
10 mbliana amach in 2016. Tá ullmhúcháin d’athbhreithniú agus nuashonrú ar bheartas 
ar bun sa Roinn Sláinte ó thréimhse luath in 2016. Bunaíodh Grúpa Maoirseachta chun 
athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar an mbeartas reatha meabhairshláinte, agus 
díriú ar leith ar chosc príomhúil, luath-idirghabháil agus meabhairshláinte dhearfach, lena 
n-áirítear meabhairshláinte imbhreithe. Ag cur leis an tosaíocht i dTuarascáil Sláintecare 
chun córas comhtháite cúraim a chruthú, agus gairmithe cúram sláinte ag oibriú go dlúth 
le chéile, dhírigh obair athnuachana Fhís d’Athrú go príomha ar seirbhísí sláinte fisiciúla 
agus meabhairshláinte a chomhtháthú níos mó. Déanfar beartas athnuaite Fhís d’Athrú 
a fhorbairt laistigh de shamhail éiceolaíochta creat cúraim a aithníonn na cinntithigh a 
chuireann le droch-mheabhairshláinte, tosú luath tráma ina measc.

Straitéis náisiúnta is ea Ceangal don Saol, Straitéis Náisiúnta na hÉireann chun Féinmharú a 
Laghdú 2015–2020 chun féinmhárú a laghdú. Leagtar amach ann fís i dtaobh níos lú saol a 
chailleadh trí fhéinmhárú, agus pobail agus daoine aonair a chumasú le meabhairshláinte 
agus folláine fheabhsaithe. Tá an Straitéis tiomanta do phlean náisiúnta um chothú 
meabhairshláinte a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm in 2019.
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Gníomhartha Straitéiseacha
Sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas chun Cuspóir 6 a bhaint amach.  
Cuirtear sonraí breise ar fáil i dtábla na nGníomhartha. 

6.1   Feabhas a chur ar fhadhbanna meabhairshláinte a shainaithint go luath i measc 
naíonán, leanaí óga agus teaghlach.

6.2  Feabhas a chur ar theacht ar thacaíochtaí agus seirbhísí meabhairshláinte 
do naíonáin, leanaí óga agus teaghlaigh, agus díriú ar leith ar thionscnaimh 
a dhéanann tacaíochtaí agus díriú ar leith ar seirbhísí meabhairshláinte a 
chomhtháthú isteach i suíomhanna a fhreastalaíonn ar leanaí óga agus an pobal 
i gcoitinne.
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Cuspóir 7
Tacaítear le tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail chun timpeallacht chothaitheach agus 
spreagthach a sholáthar do luathfhoghlaim leanaí, ag tosú ó bhreith.

Cuspóir 8
Bíonn teacht ag leanaí ar LFC shábháilte, ardchaighdeáin, atá cuí i dtaobh cúrsaí forbartha 
de agus comhtháite, a léiríonn éagsúlacht an riachtanais.

Cuspóir 9
Tacaítear le leanaí ina n-aistrithe chuig (agus laistigh de) suíomhanna LFC agus ar aghaidh 
chuig an scolaíocht chun gur féidir leo teacht i dtír go hiomlán ar a gcéad chéim eile foghlama.

SPRIOC C
Luathfhoghlaim dhearfach 
shúgradhbhunaithe   
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Súgradh leanaí cúig bliana d’aois
• Imríonn 6% cluichí samhlaíochta nó ina ligtear orthu gach lá.

• Imríonn 66% tóraíocht gach lá.

• Rothaíonn 50% rothar nó trírothach gach lá.

• Imríonn 48% cluichí liathróide gach lá.

• Tarraingíonn 67% de chailíní cúig bliana d’aois agus 42% de bhuachaillí cúig bliana 
d’aois gach lá.

Léitheoireacht  
• Léitear le 57% de leanaí trí bliana d’aois gach lá.  

 – Léitear le 75% de leanaí sa chúigil uachtarach ioncaim ar bhonn laethúil.

 – Léitear le 43% de leanaí sa chúigil ioncaim is ísle ar bhonn laethúil. 

• Tá teacht ag 69% de leanaí bliana d’aois ar 30 leabhar do leanaí, ar a laghad, ina 
mbaile. 

• Canann nó déanann breis agus leath díobh aithris ar rainn agus filíocht gach lá. 

• Tugann 49% de leanaí cúig bliana d’aois cuairt ar leabharlann ó am go chéile,  
ar a laghad.

Idirchaidreamh tuismitheoirí le hoideachas leanaí
• Dar le múinteoirí, tá ‘suim an-mhór’ ag 76% de mháithreacha leanaí cúig bliana d’aois 

in oideachas a linbh.

CUSPOIR 7 
Tacaítear le tuismitheoirí, teaghlaigh agus 
pobail chun timpeallacht chothaitheach agus 
spreagthach a sholáthar do luathfhoghlaim 
leanaí, ag tosú ó bhreith.
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CUSPOIR  7 

Tacaítear le tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail chun timpeallacht chothaitheach agus 
spreagthach a sholáthar do luathfhoghlaim leanaí, ag tosú ó bhreith.

An fáth a bhaineann tábhacht leis seo 
Is iad tuismitheoirí agus teaghlaigh is imríonn an tionchar aonair is mó ar luathfhoghlaim 
leanaí186 sa chiall is leithne, forbairt chognaíoch, shóisialta, mhothúchánach agus 
iompraíochta ina measc. Caitheann naíonáin agus leanaí óga, go háirithe iad siúd faoi thrí 
bliana d’aois, níos mó ama sa bhaile ná mar a chaitear in aon suíomh eile. Is eol dúinn ón 
taighde gur tréimhse an-íogair é seo i dtaobh foghlaim leanaí. Go deimhin, i gcaitheamh na 
tréimhse giorra seo, tagann borradh níos tapúla ar inchinn linbh ná ag aon tráth eile sa saol187.

Titeann go leor de luathfhoghlaim leanaí amach trí shaghsanna éagsúla súgartha – 
súgradh faoi stiúir daoine fásta nó féinstiúrtha – a thacaíonn le forbairt foghlama agus 
scileanna leanaí (féach Bosca 3). Tá an rath a bhíonn ar leanaí sa luathfhoghlaim bunaithe 
i dtimpeallacht bhaile chothaitheach agus spreagthach foghlama188, faoi mar a léirítear i 
réimse staidéar. Is e an sainmhíniú a thugtar ar thimpeallacht bhaile foghlama chothaitheach 
agus spreagthach ‘timpeallacht a sholáthraíonn idirghníomhú agus gníomhaíochtaí oideachais 
(ar nós cluichí a imirt, amhráin a chanadh, léitheoireacht roinnte, agus cuairt a thabhairt ar 
mhúsaeim, leabharlanna agus clóis súgartha)’ 189,190.

Thángthas sa Staidéar ar Luathoideachas agus Forbairt (SEED) ar cheangal láidir idir 
an timpeallacht foghlama baile agus torthaí cognaíocha do leanaí ag aois trí bliana191. 
Ar an gcuma chéanna, deimhníodh in Ag Fás Aníos in Éirinn go ndearna táscairí i leith na 
timpeallachta foghlama baile (e.g. léitheoireacht, cluichí boird a imirt agus teagmháil a 
dhéanamh le seantuismitheoirí) stór focal leanaí a thuar ag aois cúig bliana192. Baineadh an 
tátal as i dtaighde Éireannach eile a rinneadh go n-imríonn an timpeallacht foghlama baile 
tionchar ar réimse scileanna leanaí ag aois trí bliana193.  
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Is éagsúil go mór cineál na dtimpeallachtaí foghlama baile. Ní thugann tuismitheoirí 
a bhfuil cáilíochtaí oideachais níos ísle faoi ghníomhaíochtaí foghlama baile, ar nós 
léitheoireachta, chomh minic céanna, i gcomparáid le tuismitheoirí a bhfuil cáilíochtaí 
níos airde acu 194 agus níl an dóchúlacht chéanna ann go bhfreastalóidh siad ar imeacht 
cultúrtha nó scoile195. Thángthas ar ghrádáin shóisialta, chomh maith, i nochtadh leanaí do 
stór focal sa bhaile. Go sonrach, faoin am a bhaineann leanbh aois trí bliana amach, léirigh 
taighde go mbíonn cur amach ag leanaí ar thart ar 45 milliún focal sa mheánteaghlach 
meánioncaim, i gcomparáid le 13 milliún focal sa mheánteaghlach ísealioncaim196. Imríonn 
socruithe tuismitheoirí maidir le cothromaíocht oibre is saoil tionchar ar an timpeallacht 
foghlama baile, chomh maith.  

Is soiléir go gcuireann LFC deiseanna ar fáil chun eispéiris leanaí a chothromú agus tá seo ar 
cheann de na rudaí a chuireann infheistíocht an Stáit chun cinn197. Is amhlaidh a dhéanann 
na pobail ina gcónaíonn leanaí, chomh maith198. Is ríthábhachtach, dá bharr, an gá atá le LFC 
ardchaighdeáin agus le pobail a sholáthraíonn deiseanna foghlama saibhre agus fairsinge agus 
tugtar tús áite dóibh sa Straitéis seo. Fiú nuair a chaitheann leanaí óga cuid shuntasach dá lá 
i suíomh LFC agus nuair a mhaireann siad i bpobail atá i bhfabhar luathfhoghlama, leanann 
tuismitheoirí agus teaghlaigh leis an tionchar is mó agus is fadálaí a imirt. 
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Súgradh sa luath-óige
Déantar cur síos in Aistear, Creat an Churaclaim Luath-Óige, ar na saghsanna éagsúla de 
shúgradh a dtugann leanaí fúthu ag céimeanna éagsúla. Mar shampla, is féidir le naíonáin tús 
a chur le ‘peek-a-boo’ (cluichí le rialacha) fad a bhíonn píosa fabraice á fhiosrú acu (súgradh 
taiscéalaíoch). Is féidir le leanaí níos sine a ligean orthu gur tógálaithe iad (súgradh ina ligtear 
orthu) nuair atá túr nó bóthar á thógáil acu (súgradh cuiditheach). Agus d’fhéadfadh leanaí 
eile a thaispeáint gur fearr leo saghas amháin súgartha, tacaítear leis an bhfoghlaim agus 
forbairt trí chur amach a bheith acu ar shaghsanna éagsúla súgartha. 

I rith na luath-óige, tagann athrú ar ról daoine fásta chun tacú le súgradh. Is féidir le daoine 
fásta timpeallacht shlán a sholáthar do leanaí ar gach aois chun súgradh agus taiscéaladh. 
Baineann leanaí ó bhreithe go 18 mí tairbhe ó chur chuige spraíúil i leith gnáthaimh 
thabhartha cúraim, ar nós beathú agus athrú. Is féidir le daoine fásta tacú le naíonáin de 
réir mar a bhaineann siad triail as rudaí nua agus mar a chleachtann agus a thugann siad faoi 
ghníomhaíochtaí arís eile. Baineann lapadáin tairbhe as idirghníomhú spraíúil  eachtrúil agus 
teacht a bheith acu ar roinnt saghsanna éagsúla de shúgradh. Baineann leanaí óga tairbhe 
as nuair a chuireann daoine fásta ábhartha spreagthach ar fáil chun tacú le súgradh agus 
idirghníomhú le leanaí eile. 

Teastaíonn spás, am agus saoirse ó leanaí chun taiscéaladh agus tabhairt faoi shúgradh 
féinstiúrtha. I measc na mbacainní féideartha roimh shúgradh i measc leanaí, tá teacht ar bith 
a bheith ar ábhar nó limistéir oiriúnacha shúgartha, chomh maith le nuair a dhéanann daoine 
fásta ró-stiúradh ar shúgradh nó nuair a chuireann siad cosc míchuí ar ghníomhaíochtaí 
áirithe (ar nós gníomhaíochtaí taobh amuigh nó súgradh torannach). Tá sé tábhachtach, ar an 
ábhar sin, feasacht a mhúscailt ar an tábhacht go mbíonn cur amach ag leanaí ar ‘foghlaim trí 
shúgradh’ agus súgradh féinstiúrtha araon.

Baineann leanaí tairbhe as súgradh taobh istigh agus súgradh taobh amuigh araon. Pléitear 
súgradh taobh amuigh faoi Chuspóir 3, agus sainaithnítear gníomhartha gaolmhara. Lena chois 
seo, is tábhachtach úsáid níos mó a bhaint as an timpeallacht taobh amuigh agus nádúrtha a 
chur chun cinn i measc leanaí, tacú le foghlaim leanaí faoin domhan nádúrtha ina measc.
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An méid atá ag tarlú anois
Cuireann an Grúpa Tuismitheoirí agus Lapadán deontais bheaga ar fáil do ghrúpaí, a aithníonn 
a dtacaíocht neamhfhoirmiúil do thuismitheoirí agus teaghlaigh, seantuismitheoirí agus 
feighlithe leanaí anuas ar leanaí óga. 

Déanann an NALA, an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh, láithreán gréasáin a 
óstáil do thuismitheoirí, helpmykidlearn.ie, chun smaointe agus acmhainní a sholáthar atá 
oiriúnach do leanaí ar aoiseanna éagsúla. 

Tá réimse tionscnaimh litearthachta LFC agus scoilbhunaithe i bhfeidhm, ar forbraíodh 
go leor díobh faoin Tionscnamh Óige Ceantarbhunaithe (ABC), Tionscnamh Rochtana 
Náisiúnta na Luathbhlianta (NEYAI), DEIS agus eagraíochtaí san earnáil pobail agus 
dheonach. Baineann Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna), grúpaí pobail agus an 
Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) le tionscnaimh eile litearthachta pobail 
agus teaghlaigh. 

Tionscnamh comhoibritheach trasrialtais litearthachta is ea An Ceart chun Léitheoireachta, a 
sholáthraíonn creat a chomhordaítear go náisiúnta do thacaíocht litearthachta agus forbairt 
léitheoireachta i ngach údarás áitiúil, atá faoi stiúir na seirbhíse leabharlainne. Tá líonraí 
áitiúla Ceart chun Léitheoireachta i ngach ceantar faoi stiúir an Leabharlannaí Cathrach/
Contae chun tacú le forbairt litearthachta, na cohóirt a shainaithint is mó óna dteastaíonn 
tacaíocht agus comhaontú a dhéanamh ar chur chuige, lena n-áirítear tionscnaimh do leanaí 
agus teaghlaigh.

Tá suíomhanna LFC suite go huathúil chun an timpeallacht foghlama baile a chur chun cinn. 
Tá baint lárnach ag oibriú i gcomhar le tuismitheoirí chun tacú le foghlaim leanaí sa bhaile in 
Aistear, Creat an Churaclaim Náisiúnta199. Mar an gcéanna leis sin, sainaithnítear in Síolta, 
an Creat Náisiúnta Cáilíochta200, comhpháirtíocht le tuismitheoirí agus teaghlaigh mar ghné 
lárnach de sholáthar cáilíochta. 

Tacaíonn an Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunbhrainse le rannpháirtíocht tuismitheoir 
san fhoghlaim agus cistíodh í le déanaí chun an tacaíocht a thugann sí a shíneadh do 
thuismitheoirí leanaí LFC.
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Ceanglaítear i mbille a bheidh ag teacht aníos Cairt Tuismitheoirí agus Scoláirí a thabhairt 
isteach lena chinntiú go ndéantar rannpháirtíocht tuismitheora i bhfoghlaim leanaí isteach i 
bPlean Feabhsúcháin gach scoile. 

Is é Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna (DEIS) príomhthionscnamh na Roinne 
Oideachais agus Scileanna chun míbhuntáiste oideachais a chomhrac. Díríonn DEIS go 
sonrach ar litearthacht agus uimhearthacht a fheabhsú i measc iad siúd is mó atá i mbaol 
gan a lánchumas a bhaint amach mar gheall ar a gcúinsí socheacnamaíocha. Tá ról lárnach 
ag Comhordaitheoir Teagmhála Baile agus Scoile agus Pobail Tusla i scoileanna DEIS chun 
tuismitheoirí agus scoileanna a nascadh chun freastal, rannpháirtíocht, coinneáil agus dul 
chun cinn feabhsaithe a spreagadh.  

Leagtar dualgas dlíthiúil ar thuismitheoirí san Acht Oideachais (Leas), 2000 a chinntiú go 
bhfreastalaíonn a leanaí ar an scoil gach lá ó aois sé bliana. Tá freagracht ar Sheirbhís Leasa 
Oideachais Tusla (EWS) lena chinntiú go bhfreastalaíonn gach leanbh ar scoil aitheanta 
nó go gcuirtear oideachas íosta áirithe air/uirthi, ar bhealach eile. Oibríonn Oifigigh Leasa 
Oideachais (OLOanna) chun feabhas a chur ar fhreastal agus rannpháirtíocht ar scoil. Leagtar 
teorainn sa reachtaíocht reatha ar scóip obair OLOanna go dtí go mbaineann an leanbh aois sé 
bliana amach, in ainneoin go rollaítear formhór na leanaí sa scoil roimhe seo.

Comhthéacs an bheartais níos fairsinge 
Téitear i ngleic in Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol: An Straitéis 
Náisiúnta chun Feabhas a chur ar Litearthacht agus Uimhearthacht i measc Leanaí agus 
Daoine Óga 2011–2020 forbairt scileanna litearthachta agus uimhearthachta. Foilsíodh 
athbhreithniú eatramhach ar an Straitéis seo, sa mhullach ar spriocanna nua a bhaineann leis 
an luath-óige, i Márta 2017.  

Plean atá in Éire Ildánach: An Óige Chruthaitheach chun tacú le rannpháirtíocht i 
ngníomhaíocht chultúrtha agus chruthaitheach do leanaí agus daoine óga. I measc leanaí 
óga, ach go háirithe, tá tionscadal FGL Luathbhlianta á fhorbairt agus gabhann Sparánacht 
Luathbhlianta leis seo do thionscadail chruthaitheacha leis seo. 

Tugtar chun suntais i gCairt na nEalaíon san Oideachas, 2012, an deis shuntasach a 
chruthaíonn soláthar uilíoch réamhscoile lena chur ar chumas leanaí óga réimse fairsing 
d’ealaíona a bhlaiseadh, ceol, péintéireacht, damhsa agus drámaíocht ina measc.  Tacaíonn 
curaclam Aistear go tréan le rochtain ar eispéiris ealaíon.  

Príomhfhorbairt ghaolmhar sa limistéar seo is ea Ár Leabharlanna Poiblí 2022 – Pobail a 
Spreagadh, a Cheangal agus a Chumasú (a dtugtar cuntas air faoi Sprioc A). 
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Gníomhartha Straitéiseacha  
Sainaithníodh na Gníomhartha Straitéiseacha seo a leanas chun Cuspóir 7 a bhaint amach. 
Cuirtear sonraí breise ar fáil i dtábla na nGníomhartha.

7.1  Tacú le tuismitheoirí chun timpeallacht spreagthach foghlama baile a sholáthar 
do naíonáin agus leanaí óga, agus díriú ar leith ar shúgradh a chur chun cinn.

7.2   Baint tuismitheora níos mó a éascú agus a spreagadh sa luathfhoghlaim i 
suíomhanna LFC agus bunscoileanna.

7.3   Bearta a ghlacadh lena chinntiú go mbunaítear patrúin dhearfacha rollaithe agus 
rannpháirtíochta i suíomhanna LFC agus bunscoileanna a luaithe agus is féidir. 
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Rannpháirtíocht san ELC
• Glacann 96% de leanaí páirt sa chlár uilíoch réamhscoile.

 – 88% de leanaí a bhfuil an príomhchúramóir atá acu dífhostaithe.

 – 90% de leanaí ag a bhfuil an príomhchúramóir a bhfuil iar-bhunoideachas íochtarach 
nó níos ísle ná sin orthu

 – Bíonn rannpháirteachas níos ísle ná sin i measc grúpaí áirithe.

• Ghlac 181,123 leanbh páirt in ELC a rinne an RLGO é a mhaoiniú in 2017/18.

 – Is ionann sin agus méadú de 23% ar an mbliain roimhe sin.

Costais ELC
• Tá na costais a bhaineann le ELC níos airde in Éirinn ná mar atá i dtíortha Eorpacha eile.

• Is ionann €177.92 agus an meánchostas seachtainiúil don ELC lántéarma.

 – Tá réimse i gceist leis sin de idir €146.56 sa Longfort go dtí €233.26 i nDún 
Laoghaire-Ráth an Dúin. 

An Éagsúlacht san ELC
• Fuair 6,000 leanbh atá faoi mhíchumas tacaíocht chun páirt a ghlacadh sa chlár 

uilíoch réamhscolaíochta tríd an tSamhail um Rochtain agus Ionchuimhsiú (AIM).

• Tá 75% de sheirbhísí ELC tar éis thuairisciú go bhfuil ar a laghad leanbh amháin ag freastal 
uirthi a bhfuil riachtanais bhreise acu; sin méadú de 9% ar an mbliain roimhe sin.

• Tháinig méadú de 8% ar an líon leanaí de chuid an Luchta Siúil a ghlac páirt in ELC in 
2017/2018.

CUSPOIR 8 
Teacht a bheith ag leanaí agus ag páistí óga ar 
Luathfhoghlaim agus Luathchúram do Leanaí (ELC) 
(agus ar chúram leanaí nuair atá siad d’aois scoile) 
atá sábháilte, d’ardchaighdeán, oiriúnach ó thaobh 
forbraíochta de, agus comhtháite, lena léirítear an 
éagsúlacht de na riachtanais a bhíonn ag leanaí.
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CUSPOIR 8 

Teacht a bheith ag leanaí agus ag páistí óga ar Luathfhoghlaim agus Luathchúram 
do Leanaí (ELC) (agus ar chúram leanaí nuair atá siad d’aois scoile) atá sábháilte, 
d’ardchaighdeán, oiriúnach ó thaobh forbraíochta de, agus comhtháite, lena léirítear an 
éagsúlacht de na riachtanais a bhíonn ag leanaí.

Cén fáth go bhfuil sé seo tábhachtach 
Cé gurb iad na tuismitheoirí agus an teaghlach na chéad oidí, agus na hoidí is tábhachtaí, 
a bhíonn ag leanaí agus ag páistí óga, de réir a chéile táthar ag tabhairt aitheantas ar an 
tábhacht agus ar an luach atá san ELC 201, 202. I ndiaidh tuismitheoirí agus an teaghlach, 
is é i dtimpeallacht ELC (sa bhaile agus in ionaid araon) a tharlaíonn an luathfhoghlaim i 
gcás formhór leanaí agus páistí óga in Éirinn sa lá atá inniu ann. Cuireann an ELC leis an 
mbunobair a chuirtear in áit sa bhaile agus cuidíonn sé le páistí an chéad chéim eile a thógáil 
ina dturas foghlama.

Figiúr 1: Na socruithe príomhúla ELC do leanaí d’aois idir 0 agus 5.
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Tá sé léirithe i stór fairsing taighde go dtugann ELC d’ardchaighdeán réimse forleathan 
de thairbhí díreacha a mhaireann go fada do leanaí, agus go gcuireann siad sin le torthaí 
foghlama agus sochaí-mothuithe atá dearfach. Léirítear i dtaighde a rinneadh sna SA go 
bhfuil i bhfad níos mó ardoideachais, agus tuillimh, leis, bainte amach ag daoine fásta a raibh 
ELC d’ardchaighdeán acu, agus gur suntasach an laghdú seans atá ann gur gabhadh iad as 
cionta ag 40 bliain d’aois, i gcomparáid leo siúd nach raibh203. Ar aon dul leis sin, léirítear san 
Effective Provision of Pre-School Education (EPPE) Study, píosa taighde a rinneadh i Sasana, 
go bhfuil torthaí foghlama agus socaí-mothúchánach ag leanaí a raibh ELC d’ardchaighdeán 
acu i gcomparáid le leanaí nach raibh, agus iad ag dul isteach sa bhunscoil204. Bhí na 
deacrachtaí seo feicthe chomh maith i staidéar a tháinig sna sála ar an bpíosa taighde seo a 
rinneadh ar na leanaí céanna ag deireadh a dtréimhse sa bhunscoil agus205 nuair a bhí siad 14 
bliana d’aois206.  

Táthar tar éis tús áite a thabhairt don tsaoire thuismitheoireachta íoctha agus do 
thacaíochtaí níos forleithne do thuismitheoirí chun cothromaíocht a bhaint amach idir cúram 
leanaí agus an obair sa straitéis seo mar gheall ar an tábhacht a bhaineann le tuistechúram sa 
chéad bhliain de shaol an linbh agus mar gheall ar an fhianaise atá ann gur féidir le tréimhsí 
fada ag fáil ELC in207, 208 ionaid a fhágáil drochthionchar ar thorthaí cognaíoch agus socaí-
mothúchánach don leanbh. Seachas na bhfoláireamh eisceachta siúd, bíonn éifeacht uilíoch 
ag tairbhí ELC d’ardchaighdeán, den chuid is mó, agus na tairbhí is suntasacha á dtabhairt do 
leanaí ó ghrúpaí leochaileacha, lena n-áirítear líonta tí ar ioncam íseal nó líonta tí imirceach 
agus do leanaí nach bhfuil mórán oideachas ar a dtuismitheoirí209, 210. Bíonn sé i bhfad níos 
dóchúla go bhfágfadh na buanna seo nuair a bhíonn meascán éagsúil de leanaí óga211. Is 
fairsing iad na buntáistí a bhaineann leis an ELC d’ardchaighdeán: Cuirtear tuismitheoirí ar a 
gcumas páirt a ghlacadh leis an oiliúint agus san obair leis an ELC, rud a fhágann go gcuirtear 
le hioncam an teaghlaigh agus go laghdaítear an baol atá ann de bhochtaineacht212. Dá bharr 
sin, sa straitéis seo, cuirtear tosaíocht lárnach don iarracht chun deimhniú go mbíonn an 
ELC d’ardchaighdeán (agus an cúram leanaí do pháistí ar aois scoile) inacmhainne agus go 
mbíonn fáil ar ag leanaí ar bhonn uilíoch, go háirithe ag leanaí ó chúlraí leochaileacha.

Ní mór go gcuirfear rochtain feabhsaithe ar ELC ar chur ar fáil in éineacht leis an gcaighdeán 
feabhsaithe. De réir an ECFE (OECD), ‘Ní fhágfar go mbeidh torthaí maith ann do leanaí, na 
buntáistí fadtéarmacha dearfacha don tsochaí ach oiread, más rud é go gcuirfear leis an rochtain 
atá ar fáil ar sheirbhísí gan aird a dhíriú ar an gcaighdeán de na seirbhísí sin. Ina theannta sin, tá 
sé léirithe i dtaighde go mbíonn drochthionchar fadtréimhseach aige ar fhorbairt an linbh nuair a 
bhíonn caighdeán íseal i gceist, seachas torthaí dearfacha213.  

103



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

Cuspóirí an Oideachais
Ba cheart go gcuirfeadh an t-oideachas le 
pearsantacht an linbh, leis na buanna atá aige, 
lena inniúlachtaí fisiciúla agus intinneacha, 
ionas go mbainfeadh sé amach barr a chumas, 
go dtaga meas ar an leanbh as cearta an duine, 
as a thuismitheoirí, as féiniúlacht, teanga agus 
luachanna cultúrtha. Ba cheart go dtabharfadh 
an t-oideachas na huirlisí don leanbh a bheadh 
gá leo chun saol lán freagrach a ghlacadh sa 
tsochaí.

Achoimre ar Alt 29 de Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Linbh (UNCRC) 

Bíonn na hidirghabhálacha a bhíonn idir na haosaigh is na leanaí ag croílár an chaighdeáin 
san ELC, agus bíonn an fheidhm is suntasaí ag na hidirghabhálacha siúd atá freagrach, 
lán geann agus leanúnach, agus nuair a bhíonn cóimheas de chúramóirí agus leanaí lena 
gceadaítear idirghníomhaíocht lán brí, agus i dtimpeallachtaí a éascaíonn forbairt foirne, 
chomh maith leis an tseasmhacht agus an tiomantas. Táthar tar éis béim a chur ar an 
tábhacht a bhaineann leis an ‘mbuansmaointeoireacht chomhroinnte’ a tharlaíonn idir baill 
foirne ELC agus leanaí214.

Téitear i ngleic le caighdeán an ELC níos mó faoi Bhloic thógála 3, 4 agus 5 maidir leis an 
rialúchán, caighdeáin, an gcigireacht, an bhfórsa oibre agus an maoiniú.
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Cad atá ag tarlú faoi láthair

Inacmhainneacht
Tá raon de thacaí uilíoch, dírithe ann a fhágann go mbíonn an ELC níos inacmhainneachta.

• Leis an gclár réamhscolaíochta uilíoch, soláthraítear 15 uair sa tseachtain d’oideachas 
réamhscoile do leanaí thar bhliain an chláir de 38 seachtain. Ó bhí Meán Fómhair 2018 
ann bíonn leanaí i dteideal do dhá bhliain den réamhscolaíocht uilíoch. 

• Cuirtear fóirdheontais sheachtainiúla ar fáil trí dhá scéim uilíoch, an Fóirdheontas um 
Chúram Leanaí Pobail agus an Fóirdheontas um Leanbaíocht sa Phobal chun na táillí 
a ghearrtar leis an ELC a sheac-chur. Bíonn CCS ar fáil do theaghlaigh a bhfuil Cárta 
Liachta acu nó atá ag fáil sochair leasa sóisialta.  

• Leis na Scéimeanna Oiliúna agus Fostaíochta um Chúram Leanaí tugtar fóirdheontas 
seachtainiúil ar fáil chun na táillí a ghearrann ionaid ELC (agus ionaid chúraim do leanaí 
scoile) a sheach-chur do thuismitheoirí atá ag freastal ar chúrsaí oideachais nó oiliúna 
atá faofa, ar scéimeanna Fostaíochta Poiblí, nó iadsan atá ag filleadh ar an obair agus a 
bhfuil cúram de dhíth acu dá leanaí atá ar aois scoile.  

• Tá tacaí ar leith do leanaí atá ina gcónaí i gcóiríocht éigeandála, in ionaid chóiríochta a 
chuireann an Stát ar fáil do dhaoine atá ag dul tríd an bpróiseas cosanta nó tríd an gclár 
do theifigh gur leanaí iad in Ionaid Fáiltiú agus Tionscnaimh Éigeandála (EROC).

Tá athleasaithe ó bhonn á gcur i bhfeidhm faoi láthair ar na scéimeanna seo, de réir an 
bhunphrionsabail uilíochas forchéimnitheach. Nuair a thógfar isteach é, tiocfaidh an Scéim 
Cúram Leanaí Inacmhainne (ACS) isteach in ionad na scéimeanna CCS agus TEC le scéim 
chuíchóirithe amháin. Faoin ACS, coinneofar leis go mbeidh teacht ag tuismitheoirí ar 
fhóirdheontas uilíoch chun cuidiú le costas ELC. Cuirfear fóirdheontais dírithe ar leanaí idir 6 
mhí d’aois agus 15 bliana d’aois ar fáil agus an méid d’airgead atá i gceist leis an bhfordheontas 
sin ag brath ar ioncam an teaghlaigh. Chomh maith leis sin cruthóidh ACS clár solúbtha don 
mhaoiniú todhchaíoch, ionas gur féidir le borradh teacht faoi amach anseo.
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An Soláthar
Táthar ag déanamh bearta chun deimhniú go bhfuil dóthain áiteanna d’ELC 
ardchaighdeáin (agus de chúram do leanaí scoile) ar fáil ar fud na tíre.

Faoi láthair, seirbhísí príobháideacha is iad an chuid is mó de na seirbhísí ELC (71%) agus tá 
an fuílleach dóibh pobalbhunaithe (29%)215 . Maidir leis le seirbhísí, bíonn raon fairsing dóibh 
i gceist, soláthraithe aonair aon-seomra, seirbhísí pobail den mheánmhéid, agus fiú seirbhísí 
móra seomra-iolracha. Bíonn éagsúlacht shuntasach ann maidir le haoisraon na leanaí agus 
maidir leis na huaireanta ar a gcuirtear an tseirbhís ar fáil. Is ionann an líon seirbhísí gurb 
é an clár uilíoch réamhscoile a chuireann siad ar fáil amháin agus timpeall ar 25%. Chomh 
maith leis sin tá líon beag de ranganna réamhscoile ann a maoiníonn an Roinn Oideachais 
agus Scileanna iad.  

Cé nach bhfuil rialú ar an gcúram scoile de leanaí scoile, cuireann seirbhísí atá rialaithe, 
seirbhísí príobháideacha agus pobalbhunaithe araon, a leithéid ar fáil, roinnt mhaith, bíodh 
sé sin laistigh d’ionaid ELC nó ar shuímh scoile. 

Táthar tar éis caiteachas caipitiúil suntasach a dhéanamh san ELC (agus sa chúram leanaí 
scoile) ó bhí 2000 ann tríd an gClár Comhdheiseanna Cúram Leanaí (2000-2006) agus an 
Clár Náisiúnta Infheistíochta sa Chúram Leanaí (2006-2013). Le déanaí, tá an margadh 
príobháideach tar éis freagra don éileamh méadaithe, cé go bhfuiltear tar éis freastal ar an 
mborradh atá ann leis an gClár Bliantúil um Chistiú Caipitil Luathbhlianta faoi choimirce 
an RLGO. Tá sé á léiriú i sonraí atá faighte le déanaí gur fadhb í an soláthar do ghrúpaí 
áirithe (leanaí faoi-3 bliana d’aois, agus páistí ó cheantair thuaithe nó ó limistéar atá faoi 
mhíbhuntáiste). 

Ina theannta sin, toisc go ndearnadh an ELC (agus an cúram do leanaí ar aois scoile) a aithint 
mar chuspóir beartais náisiúnta de chuid Éire 2040 An Tionscadal, an Chreatlach um Pleanáil 
Náisiúnta, fágfaidh sé sin go mbeidh níos mó infheistíocht chaipitiúil sna deich mbliana 
amach anseo, agus €250 milliún curtha in áirithe chun infreastruchtúr don ELC (agus don 
chúram do leanaí ar aois scoile) a fhorbairt. 

Is é is aidhm atá ag an bPlean Gníomhaíochta don Chúram do Leanaí ar Aois Scoile216 ná 
chun réiteach a dhéanamh leis an soláthar de chúram do leanaí ar aois scoile. Dealraíonn 
sé go ndéanfaidh an rialachán ar an gcúram do leanaí ar aois scoile, agus an méadú ar an 
maoiniú leis a bheidh ag teacht isteach, a chur leis níos mó borrtha fiú.
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Feighlithe páistí
Is mór an ról tábhachtach a bhíonn ag feighlithe leanaí do thuismitheoirí. Meastar go 
bhfuil timpeall is 35,000 feighlí leanaí in Éirinn. Caithfidh aon duine atá ag tabhairt cúram 
do cheathrar nó do chúigear páistí réamhscoile nach bhfuil gaolta dá chéile i mbaile an 
fheighlí clárú le Cigireacht na Luathbhlianta de Tusla ach tá níos lú ná 120 duine atá 
cláraithe san fhírinne. Faoi láthair na huaire ní cheanglaítear ar fheighlí leanaí eile a chlárú 
le Tusla. Agus mar gheall air sin, ní féidir leis an chuid is fearr de thuismitheoirí a úsáideann 
seirbhísí feighlithe leanaí in ann tairbhe a bhaint as fóirdheontais phoiblí, agus tá a lán 
leanaí in ionaid neamhrialaithe agus nach bhfuil ar cháilíocht dhearbhaithe.

Táthar tar éis a mholadh i dtuarascáil a tháinig amach le déanaí go mbogtar ar aghaidh i dtreo 
rialaithe na feighlithe leanaí íoctha, nach bhfuil gaolta leis na tuisimitheoirí 217, rud a bhfágfadh 
go mbeadh i bhfad níos mó roghanna ann do thuismitheoirí, go háirithe iadsan gurbh fhearr leo 
ELC bunaithe sa bhaile. Cuireann na moltaí sin le tacaíochtaí atá ann roimhe seo, lena n-áirítear 
Tionscnaimh um Fhorbairt Feighlithe Leanaí lena gcuirtear deontais ar fáil chun cuidiú le 
feighlithe leanaí an tsábháilteacht agus an caighdeán dá seirbhís a fheabhsú le tionscadail 
chaipitiúla bheaga, le mionleasuithe nó le fearas.
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Rochtain do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise acu
Cé go laghdaíonn fóirdheontais agus an rochtain feabhsaithe na bacainn atá ann 
chun rannpháirteachais, go háirithe maidir le grúpaí atá faoi mhíbhuntáiste, tá raon de 
thionscaíochtaí ann chomh maith chun a dheimhniú go ndéanann an soláthar ELC an 
rannpháirteachas a chur chun cinn, an t-ionchuimsiú sóisialta a neartú agus an éagsúlacht 
a aithint.

Leis an tSamhail Rochtana agus Chuimsithe (AIM), tugtar tacaíocht do sholáthraithe ELC 
eispéireas réamhscoile ina nglactar leis an ionchuimsitheacht ar fáil, lena ndeimhnítear go 
mbeidh leanaí atá faoi mhíchumas in ann glacadh go huile is go hiomlán sa chlár réamhscoile 
uilíoch. Samhail bunaithe ar an leanbh is ea AIM, ina bhfuil seacht leibhéal de thacaíocht 
fhorásach ag baint léi. Faoi láthair na huaire tá dul chun cinn á dhéanamh faoin AIM chun 
treoracha dearaí uilíoch a fhorbairt le haghaidh timpeallachtaí ELC, agus an tIonad Barr 
Feabhais um Dhearadh Uilíoch san Údarás Náisiúnta Míchumais ag déanamh maoirseacht 
air. Cuirfidh sé sin leis an raon de thacaí atá ar fáil faoin AIM roimhe seo, lena n-áirítear na 
Treoirlínte agus an Chairt um Éagsúlacht, Comhionannas agus Ionchuimsiú.

Tá Ranganna Luath-Idirghabhála ar fáil do leanaí idir 3 agus 5 bliana d’aois a bhfuil diagnóis 
déanta orthu go bhfuil Neamhord ar Speictream an Uathachais acu (ASD) ionas gur féidir 
luaththacaíocht ar fáil dóibh roimh dóibh tosú sa bhunscoil. Faoi láthair na huaire tá 130 
Rang Idirghabhála ASD atá nasctha le scoileanna príomhshrutha, bunscoileanna agus 
scoileanna speisialta araon.  

Leis an Scéim Deontais um Theagasc Baile tugtar seirbhís oideachais chúitigh ar fáil, mar 
bheart idirlinne amháin, do leanaí nach bhfuil áit ar fáil dóibh i scoil aitheanta. Chomh maith 
leis sin déantar foráil leis an Scéim Deontais um Theagasc Baile don idirghabháil oideachais 
luath do leanaí a bhfuil uathachas orthu (ASD) i gcásanna áirithe.

Leis an tSeirbhís Tacaíochta um Ionchuimsiú den an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas 
Speisialta (NCSE) cuirtear líonra de mhúinteoirí ar cuairt ar fáil a thacaíonn le leanaí atá 
bodhar/lagéisteach agus dall/lagamharc.

Cuireadh an gClár Réamhscoile Tús Luath i mbun in 1994/95 in 40 bunscoil i gceantair atá 
sainithe mar cheantair uirbeacha faoi mhíbhuntáiste ar fud na tíre. Cuirtear clár réamhscoile 
de bhliain amháin ar fáil leis, dírithe ar leanaí atá i mbaol nach mbainfidís amach sár a gcumas 
sa chóras scoile.
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Tá roinnt scoileanna speisialta a maoiníonn an FSS [HSE] iad a chuireann eagraíochtaí faoi Alt 
38 agus 39 iad ar siúl agus a thugann cúram ar leith do leanaí a bhfuil míchumas casta orthu 
go speisialta. Féadtar go bhfuil riochtaí a oireann speisialtóir a chuidiú leo ag freastal ar 
chuid de na réamhscoileanna seo, mar shampla leanaí a bhfuil míchumas intleachta trom nó 
dianmhíchumas intleachta orthu. 

Beidh Tionscadal Taispeántais um Thacaíocht Teiripe den ELC agus don Scoil atá á scaoileadh 
amach mar thriail ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí 
Óige agus an Roinn Sláinte ag forbairt samhail chun teiripe urlabhra agus teanga agus 
tacaíocht teiripe shaothair. Cuideoidh sé leis na seirbhísí ELC agus na scoileanna ELC chun 
an cumas atá iontu chun tacú le leanaí a bhfuil riachtanais teiripe urlabhra agus teanga agus 
teiripe shaothair orthu fad is atá siad ag díriú ar an luathchosc agus an luathdhiagnóis. 

Tá raon de thacaí do leanaí atá ag freastal ar ionaid ELC a ritear trí mheán na Gaeilge leagtha 
amach sa Phlean Gníomhaíochta 5-Bliana don Ghaeilge 2018-2022. 

Chomh maith leis sin, táthar tar éis dul chun cinn a bhaint amach maidir le feabhas a chur ar 
na slite atá ann chun rochtain a fháil ar bhreis tacaíochtaí um luath-thionscnaíochtaí agus 
cosaint, dála an Tionscnamh ABC (Area Based Childhood) nó An Leanbaíocht sa Cheantar 
Áitiúil. De réir a chéile táthar ag déanamh níos mó suntais de gur féidir ELC a uasfheabhsú 
sa bhealach seo.
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An comhthéacs leathan polasaithe  
Tá pointí cóimheasa agus spriocanna socraithe ag Baill Stát an AE 
maidir leis an bpáirt lena nglacann leanaí san ELC. 

In 2002, leag an Chomhairle Eorpach spriocanna síos don soláthar 
d’ELC foirmiúil do, ar a laghad, 90% de pháistí san Aontas idir thrí 
bliana d’aois agus aois éigeantach scoile, agus, faoi 2010, rochtain 
do, ar a laghad, 33% de leanaí faoi thrí bliana d’aois.

Sa Chreat Straitéiseach um Oideachas agus Oiliúint 2020 de chuid an AE, rinneadh 
tagarmharcáil a leagadh síos maidir leis an rannpháirteachas do leanaí idir ceithre bliana 
d’aois agus tús an oideachais bunscoile. 

Chomh maith leis sin, aithnítear an ELC mar ghné cuimsitheach maidir leis na spriocanna 
don fhorbairt dhomhanda sna Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe de chuid na Náisiúin 
Aontaithe 2015. 

Ina moltaí bliantúla ar thíortha ar leith atá déanta aige ó 2016 i leith, tá an Coimisiún 
Eorpach tar éis moltaí a dhéanamh maidir leis an ELC in Éirinn. Is é an ceann is deireanaí 
a rinne sé (2018) ‘Deimhnigh go bhfeidhmítear an Plean Forbartha Náisiúnta go héifeachtach, 
lena n-áirítear ... cúram leanaí inacmhainne d’ardchaighdeán’.

Táthar ag déanamh dul chun cinn ar thogra maidir le Moladh an Chomhairle chun 
tacaíocht le Baill Stáit chun feabhas a chur leis an oideachas luath-óige agus le córais 
chúraim luath-óige. Sa Mholadh seo tá roghanna ann a bhfuil sé mar sprioc acu:

• deimhniú go mbíonn rochtain mhaith ar sheirbhísí, go mbíonn siad acmhainneach agus 
inchuimsitheach;

• tacaíocht a thabhairt do proifisiúnú na foirne;

• cur leis forbairt curaclaim luathbhlianta ionas gur féidir leo freastal ar na riachtanais 
folláine agus oideachais na leanaí;

• monatóireacht agus measúnú ar na seirbhísí atá follasach agus comhtháiteach a chur 
chun cinn; 

• deimhniú go bhfuil dóthain maoinithe agus creatlach dlí, leis, don soláthar seirbhísí, 
lena n-áirítear Creatlacha Cáilíochta náisiúnta agus réigiúnacha atá saincheaptha a 
chruthú agus a chothabháil; agus

• tuairisciú de réir creatlach atá ann cheana féin ar thaithí agus ar dhul chun cinn maidir 
le rochtain ar chórais agus ar cháilíocht córas.
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Bearta Straitéiseacha 
Táthar tar éis na Bearta Straitéiseacha Breise seo a leanas a shainaithint chun Cuspóir 8  
a bhaint amach. Tá eolas níos beaichte ar fáil sa tábla a bhaineann le Gníomhartha. 

8.1   An ELC (agus an cúram do leanaí ar aois scoile) ardchaighdeáin do leanaí agus do 
pháistí óga a dhéanamh níos inacmhainne.

8.2   Coimeád agus sín amach soláthar ELC (agus cúram do leanaí ar aois scoile) 
fóirdheonaithe go poiblí chun freastal ar an mbealach is fearr ar na riachtanais 
forbartha atá ag babaithe agus ag leanaí óga, agus deimhnigh go léirítear leis seo 
riachtanais agus roghnachas na dtuismitheoirí is na dteaghlach chomh maith. 

8.3    Deimhnigh go gcuireann soláthar ELC le rannpháirteachas, go neartaíonn sé an 
t-ionchuimsiú sóisialta agus go dtugtar fáilte leis roimh an éagsúlacht trí tacaí 
agus seirbhísí ionchuimsithe do leanaí agus do theaghlaigh a bhfuil riachtanais 
bhreise acu.
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Tuismitheoirí ag ullmhú d’aistir a leanaí go dtí an bhunscolaíocht
• 86% - an céatadán de thuismitheoirí a fhreastalaíonn ar sheisiún eolais. 

• 81% - an céatadán de thuismitheoirí a thug cuairt ar an scoil lena leanbh.

Eolas a roinntear le tuismitheoirí chun tacú leis na haistrithe seo
• 92% - an céatadán de mhúinteoirí a fhaigheann eolas maidir le riachtanais speisialta 

atá ag leanaí. 

• 73% - an céatadán dóibh a fhaigheann eolas maidir le cúinsí teaghlaigh an linbh. 

• 27% - an céatadán dóibh a fhaigheann eolas maidir le láidireachta, suimeanna agus 
fadhbanna ar leith atá ag leanaí éagsúla.  

• 13% - an céatadán dóibh a fhaigheann eolas maidir leis na scileanna ar bhforbair na 
leanaí le linn don ELC.

An aois ar a dtosaíonn leanaí sa bhunscoil
• Tá an aois ar a dtosaíonn leanaí sa scoil ardaithe ón am a cuireadh tús leis an gclár 

uilíoch réamhscoile in 2010.

 – 1999/2000: 47% - an céatadán de na naíonáin shóisearacha a bhí ceithre bliana d’aois

 – 2009/2010 40% - an céatadán de na naíonáin shóisearacha a bhí ceithre bliana d’aois

 – 2017/2018 23% - an céatadán de na naíonáin shóisearacha a bhí ceithre bliana d’aois

Líon daltaí sna ranganna
• B’ionann 24.5 agus an mheánmhéid a bhí i ranganna bunscoile sa bhliain acadúil 

2017/2018. 

• 19% - an céatadán de leanaí atá cúig bliana d’aois atá i ranganna de 30 dalta nó níos mó.   

• 25% - an céatadán de leanaí atá cúig bliana d’aois atá i seomra ranga le breis is rang 
amháin ann.

Meoin i leith an luathbhunscolaíocht, agus eispéiris inti
• 85% - an céatadán de leanaí atá cúig bliana d’aois a bhíonn ag súil leis an scoil. 

• Gné coitianta de ranganna scoile naíonán is ea gníomhartha bunaithe ar an súgradh.

CUSPOIR 9 
Tabharfar tacaíocht do leanaí agus iad ag aistriú do 
(agus trí) thimpeallachtaí ELC agus ar aghaidh ina 
dhiaidh sin go dtí an bhunscolaíocht.
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CUSPOIR 9 

Tabharfar tacaíocht do leanaí agus iad ag aistriú do (agus trí) thimpeallachtaí ELC  
agus ar aghaidh ina dhiaidh sin go dtí an bhunscolaíocht. 

Cén fáth go bhfuil sé seo tábhachtach
Téann leanaí trí roinnt mhaith aistrithe agus iad ar aistear na luathfhoghlama: ón mbaile go 
dtí timpeallacht ELC; laistigh den timpeallacht ELC, agus, sa deireadh an t-aistear go dtí an 
bhunscoil. Garspoiceanna suntasacha is ea iad seo go léir do leanaí218. Cuireann sé leis an 
dea-mhéin a bhíonn ag na leanaí i leith na scoile nuair a bhíonn aistrithe dearfacha i gceist, 
agus cuireann sé sin leo chun caidreamh gníomhach a bheith acu leis an scoil agus cuidíonn 
sé leo tairbhí fadtréimhseacha a bhaint amach a sheasann leo as sin amach agus iad ag 
foghlaim agus ag cruthú gaolta cairdis níos déanaí ina saol.   

Táthar tar éis a aimsiú i dtaighde an t-aistriú go dtí an bhunscolaíocht mar am ina mbíonn 
seans maith de bheith dúshlánach agus striosmhar do leanaí agus dá dteaghlaigh - am ina 
gcuirtear níos mó brú ar leanaí i gcomhthéacs tacaíochtaí laghdaithe219. Caithfidh páistí dul i 
ngleic le roinnt mhaith athruithe, ina measc timpeallachtaí nua, caidrimh nua agus líon níos lú 
deiseanna a bheith ag súgradh220. 

Léirítear i dtaighde a rinneadh in Ag Fás Aníos in Éirinn gurb iad buachaillí, leanaí atá faoi 
mhíchumas nó a bhfuil riachtanas speisialta oideachais orthu, leanaí a bhfuil deacrachtaí 
sóisialta agus mothúchánacha, leanaí ó theaghlaigh ina bhfuil tuismitheoir aonair ann, 
leanaí ó theaghlaigh móra agus leanaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste soc-eacnamaíochta.221 

I gcomhairliúchán a rinneadh le déanaí leis an Údarás Náisiúnta Míchumais thar ceann na 
Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige agus na Roinne Oideachais agus Scileanna, cuireadh béim 
ar na dúshláin ar leith atá ann do leanaí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanais oideachais 
speisialta orthu222.

Is eol dúinn go bhfuil raon de thosca atá cabhrach nuair atáthar ag dul trí athruithe. Ina measc 
siúd tá: an aois ar a dtosaíonn leanbh sa scoil; ról na tuismitheoirí agus an teaghlaigh; agus, go 
háirithe, timpeallacht foghlama dearfach a bheith ann sa bhaile. Is féidir le raon d’áiseanna 
pobail (lena n-áirítear leabharlanna agus grúpaí tuismitheoirí agus lapadán) a bheith cuidiúil 
chomh maith. 

Tá sé aimsithe go mbíonn scileanna agus eolas áirithe, lena n-áirítear an féinmheas, scileanna 
sóisialta, an neamhspleáchas agus scileanna teanga agus cumarsáide, a bheith cuidiúil 
chun aistrithe a éascú223. Tugann am a caite leis an ELC roimh thús a chur leis an scolaíocht 
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foirmeálta deiseanna ar leith chun na gnéithe seo a chothú chomh maith le deis chun páirt 
a ghlacadh i ngíomhaireachtaí aistrithe gur féidir leo a bheith de chúnamh don leanbh chun 
ullmhuithe. Bíonn feidhm aige seo de bharr an ardchionroinn (glacann timpeall 96% den 
chohórt seo incháilithe) de leanaí páirt sa chlár uilíoch réamhscoile seo.

Ní amháin gur cheist shimplí atá ann de thuismitheoirí agus timpeallachtaí ELC chun 
deimhniú go bhfuil leanaí ‘réidh don scoil’, áfach. Chomh maith leis sin, caithfidh na 
scoileanna a bheith ‘réidh do leanaí óga’, a bheith ‘in ann na struchtúir agus an timpeallacht 
foghlama sa scoil a leasú chun ... freagra a thabhairt do na héagsúlachtaí agus riachtanais ar 
leith atá ag na leanaí éagsúla agus, ina theannta sin... chun tacú le tuismitheoití agus iad ag 
tabhairt cabhair iad féin dá leanaí leis an aistriú agus leis an fhoghlaim’224.

Bíonn naisc ghairmiúla de dhíth a bheith ann idir ionaid ELC agus scoileanna áitiúla más 
rud é go bhfuiltear chun aistrithe dearfacha a bheith ann agus chomh maith leis sin, tá sé 
tábhachtach go roinntear faisnéis idir na hearnálacha agus go mbíonn leanúnachas ann 
maidir leis an gcuraclam agus an oideolaíocht.

Ina theannta sin, ionas go mbeidh na haistrithe dearfach, tá sé riachtanach go mbíonn 
na tacaí atá de dhíth ann chun cur leis an fhoghlaim do gach uile leanbh, go háirithe do 
na leanaí siúd atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, do na leanaí siúd a bhfuil Béarla 
acu mar dhara teanga agus do leanaí atá faoi mhíchumas nó a bhfuil riachtanas speisialta 
oideachais orthu. Maidir leis na leanaí siúd, go háirithe, bíonn pleanáil agus tacaíocht 
bhreise de dhíth más rud é go bhfuiltear chun an próiseas a bheith chomh mín éasca is 
gur féidir é a bheith.

Oideachas
Tá ceart ag an leanbh oideachas a fháil; tá dualgas ag 
an Stát oibleagáid a chur go bhfreastalóidh gach uile 
leanbh ar scoil agus go mbeidh sé saor in aisce; cuir 
bearta i bhfeidhm chun deimhniú go bhfreastalaítear 
ar scoil go hiondúil. Ba cheart go riarfar an disciplín sa 
scoil ar bhealach a réitíonn le dínit dhaonna an linbh.

Achoimre ar Alt 28 de Choinbhinsiún na Náisiún 
Aontaithe um Chearta an Linbh (UNCRC)
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Cad atá ag tarlú faoi láthair
Le déanaí, tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA) tar éis a bheith 
bunaithe faoin Tionscnamh um Aistirú ó Réamhscoil go Bunscoil225 agus teimpléid don 
leithroinnt eolais maidir le foghlaim leanaí á tuairisciú ann. Chomh maith le sin, tá tionscnaimh 
dá leithéid de dhea-chleachtas a fheidhmítear ar bhonn áitiúil226, 227.

Leis an gComhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí, tugtar cabhair do thuismitheoirí tacaíocht a 
thabhairt dá leanaí maidir leis an aistriú chuig an mbunscoil.  

Tá an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) tar éis treoirleabhar do 
thuismitheoirí leanaí a bhfuil riachtanas speisialta oideachais orthu (SEN) chun cabhrú leo 
dul i ngleic leis an aistriú chuig an mbunscoil228.

Cuimsítear i bPlean DEIS 2017 a dhear an Roinn Oideachais agus Scileanna 
gníomhaíochtaí a bhaineann le conas na naisc atá ann idir ELC agus bunscoileanna a 
neartú agus conas tacú le haistrithe dearfacha a tharlaíonn le linn fhadthréimhse an 
tsaoil oideachais. Áirítear leo siúd an ath-insealbhú den ról atá ag na gComhordaitheoirí 
Teagmhála Baile, Scoile agus an Phobail tacaíocht a thabhairt do na haistrithe idir 
timpeallachtaí ELC agus timpeallacht fhoirmeálta na scoile.

Mar gheall ar fhairsinge an raoin i gcreat curaclaim Aistear, a oibríonn le gach uile chineál de 
thimpeallacht do leanaí atá idir 0 agus 6 bliana d’aois (lena n-áirítear teaghlaigh, seirbhísí 
ELC agus na luathbhlianta i mbunscoileanna), bítear in ann leis sin leanúnachas maidir 
leis an gcuraclam a bhaint amach leis. Mar sin féin, táthar tar éis éagsúlachtaí a thabhairt 
chun solais maidir leis an méid feasacht a bhíonn ann ar Aistear idir lonnaíochtaí ELC agus 
lonnaíochtaí bunscoile i staidéar a rinneadh le déanaí. Thuairiscigh múinteoirí bunscoile 
tréimhse ama níos giorra mar am sainithe don súgradh ná mar a luaigh cleachtóirí ELC, agus 
is mó an méid ama a dhéanann siad a shainaithint don súgradh lasmuigh den rang seachas 
laistigh de. Chomh maith leis sin, tugadh faoi deara sa staidéar sin gur minic a mhothaíonn 
cleachtóirí ELC go bhfuil siad ‘faoi bhrú a bheith réidh le gach uile rud sula thosaítear sa 
scoil’, agus go bhfuil tuilleadh soiléirithe de dhíth maidir le cad is cuspóir leis an gClár Uilíoch 
Réamhscolaíochta agus cad é go díreach an cur chuige oideolaíoch a bhfuiltear ag súil leis229. 

Bíonn dúshláin i gceist mar gheall ar na cóimheasa atá i ranganna luatha sna 
bunscoileanna, chomh maith le sriantachtaí lóistíochtúla eile (lena n-áirítear ranganna 
scoileanna ina bhfuil níos mó ná rang amháin ann) maidir le conas stíl mhúinteoireachta 
comhsheasmhach a chur i bhfeidhm agus curaclam bunaithe ar an súgradh chomh maith. 
Tiomnaítear don cóimheas dalta agus múinteoirí a laghdú i ranganna na naíonán beag 
agus na naíonán mór i gClár an Rialtais, rud a cuirfidh leis an gclár foghlama atá in fhís 
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Aistear. Chomh maith leis sin, tá tiomantas ann, agus saothar chun na críocha sin, leis, 
go ndéanfar cinnte de go léireofar bunphrionsabail Aistear sa Churaclam Bhunscoile 
athleasaithe. Dá bharr sin, deimhneofar go mbeidh comhsheasmhacht ann idir an soláthar 
d’ELC agus luathbhlianta na bunscoile.

I measc na tacaíochtaí eile atá ar fáil i mbunscoileanna chun cuidiú leis na páistí i leith na 
n-aistrithe agus i leith an rochtain go ginearálta, áirítear tuilleadh infheistíochta i soláthar 
gCuntóirí Riachtanas Speisialta (SNA) agus i soláthar an oideachais speisialta go ginearálta. 
D’iarr an tAire go ndéanfar athbhreithniú cuimsitheach ar an Scéim um SNA i Mheán Fómhair 
2016. De thoradh ar an Athbhreithniú seo, rinne grúpa oibre a bhunaigh an Chomhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE) moltaí maidir le samhail nua tacaíochta. 

Faigheann scoileann DEIS raon maith de thacaí lena n-éascaítear na hathraithe, lena 
n-áirítear méideanna ranganna laghdaithe i Scoileanna DEIS Banda 1 Uirbeacha, seirbhísí 
NEPS breise agus leathadh amach de na Cláir Incredible Years and Friends [Blianta agus 
Cairde Dochreidte].  

Déantar forálacha breise chun tacú le cuimsiúchán daltaí a bhfuil riachtanais oideachais 
speisialta acu i mbunscoileanna. Cuireann múinteoirí oideachais speisialta tacaíocht 
múinteoireachta breise ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais oideachais speisialta acu. 
Tá líon beag scoileanna speisialta ann a chuireann oideachas ar fáil do leanaí a bhfuil 
idirghabhálacha níos speisialaithe de dhíth orthu. Cuirtear ranganna speisialta, a bhfuil 
cóimheasa múinteoirí-daltaí atá laghdaithe go suntasach iontu ar fáil i scoileanna 
príomhshrutha. Cuirtear tacaíochtaí agus fearas teicneolaíochta oiriúnaithí do leanaí a bhfuil 
riachtanais oideachais speisialta acu. Le beartaithe iompair um oideachas speisialta déantar 
foráil do leanaí a bhfuil soláthar iompair bhreise nó cúnamh breise de dhíth orthu. Cuirtear 
oiliúint múinteoirí agus forbairt ghairmiúil leanúnach san oideachas speisialta ar fáil. Deartar 
foirgnimh scoile a dhearadh le bheith ionchuimsitheach agus chomh maith leis sin cuireann 
leasuithe a dhéantar d’fhoirgnimh leis an rochtain.
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Athbhreithniú cuimsitheach ar an Scéim um Chúntóirí Riachtanas 
Speisialta (SNA)
Tá roinnt moltaí san Athbhreithniú a phléann leis na cuspóirí seo a leanas a bhfuiltear tar 
éis iad a aithint: 

• Teacht a bheith ag daoine ar an tacaíocht iomchuí laistigh den scoil, ag an tráth 
iomchuí, agus í curtha ar fáil ag na daoine iomhchuí. 

• Tá raon de thacaí níos leithne ar fáil do dhaltaí a bhfuil riachtanais chúraim bhreise 
orthu faoi shamhail cisealaithe den tacaíocht 

• Tá tacaí cúraim atá curtha isteach sna scoileanna ar fáil ón am a gcláraítear sa scoil 

• Is don riachtanas measta a bhíonn an rochtain ar thacaíocht bunaithe seachas ar 
dhiagnóis de mhíchumas. 

• Beidh oiliúint agus cáilíochtaí níos fearr ag na baill foireann sna scoileanna a bheidh ag 
freastal ar na riachtanais bhreise atá ag daltaí áirithe agus beidh níos mó daingneachta 
tionachta acu ina bpost 

Cuirfidh an NCSE leis an méid seirbhíse gur féidir a bheith soláthraithe sa scoil, i 
gcomhoibriú leis na comhlachtaí ábhartha faoi coimirce an ROS, trí raon fairsing de thacaí 
a chur ar fáil lena n-áirítear an teiripe urlabhra agus teanga agus teiripe shaothair agus 
tacaíocht lena n-iompair chomh maith.

Bearta Straitéiseacha 

Táthar tar éis na Bearta Straitéiseacha Breise seo a leanas a shainaithint chun Cuspóir 9 a 
bhaint amach. Tá eolas níos beaichte ar fáil sa tábla a bhaineann le Gníomhartha. 

9.1   Tabhair isteach bearta chun an t-eolas a chomhroinnt, chun rannpháirtíocht 
a spreagadh ó na leanaí is óna dtuismitheoirí, agus forbair comhpháirtíochtaí 
tréana idir lonnaíochtaí ELC agus bunscoileanna chun tacú leis na haistrithe.

9.2   Méadaigh an leanúnachas sa churaclam agus san oideolaíocht ar fud 
lonnaíochtaí ELC agus luathbhlianta na bunscolaíochta.

9.3   Deimhnigh go bhfuil na tacaíochtaí atá de dhíth in áit chun cur leis an fhoghlaim 
i leith gach uile leanbh de réir mar a théann siad tríd an aistriú ó lonnaíochtaí 
ELC go dtí an bhunscoil. 
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SPRIOC D

Córas de sheirbhísí agus de thacaíochtaí éifeachtacha don luath-óige
In An Chéad 5, léirítear an uaillmhian atá ann raon de thacaíochtaí agus seirbhísí atá inrochtana, 
inacmhainne agus d’ardchaighdeán a chur ar fáil thar na deich mbliana atá amach romhainn. 
Baineann na tacaíochtaí agus na seirbhísí seo - atá mar chuid amháin den chóras luath-
óige - le raon d’earnálacha (i.e. an tuismitheoireacht agus an tacaíocht do theaghlaigh, an 
mheabharshláinte agus fholláine corp, agus ELC) agus thar chatagóirí éagsúla (uilíoch, dírithe 
agus dian). 

Tá béim láidir curtha ar theaghlaigh agus pobail a neartú, ar an gcosc agus ar an 
luathidirghabháil, agus ar naisc níos treise a chur i gcrích sna tacaithe agus seirbhísí uile luath-
óige chun cur leis an comhordanáidiú, leis an ailíniúchán agus leis an leanúnachas. Agus, níos 
tábhachtaí ná aon rud eile, cuirtear béim ar thorthaí feabhsaithe a bhaint amach do gach uile 
bhabaí, agus do na leanaí óga go léir agus dá dtuismitheoirí.

Cuirfear béim ar an infreastruchtúr a thacaíonn an córas luath-óige a athneartú de réir a chéile 
chun deimhniú go réadófar an fhís atá léirithe in An Chéad 5. Coinneofar leis na gníomhaíochtaí 
atá á ndéanamh sna cúig ghné infreastruchtúir - nó bloic thógála - a chur ar aghaidh chun 
deimhniú go mbeidh córas ann a bheidh éifeachtach agus comhtháiteach chun tacú leis an 
luathfhorbairt.
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SPRIOC D

Córas de sheirbhísí agus de thacaíochtaí 
éifeachtacha don luath-óige

Bloc Tógála 1
An Cheannaireacht tiomnaithe, an rialachas láidir, an comhoibriú dearfach agus 
rannpháirtíocht ghníomhach ailínithe timpeall comhfhís do bhabaithe, do leanaí óga agus dá 
dteaghlaigh.

Bloc Tógála 2
Réimeas rialaithe láidir, réimeas cigireachta láidir agus réimeas ráthaithe caighdeáin láidir 
chun caighdeáin a fhorfheidhmiú agus iad a ardú, leis. 

Bloc Tógála 3
Fórsa oibre a bheith ann a bhfuil na scileanna oiriúnacha acu, atá gairmiúil agus 
inbhuanaithe, a dtugtar tacaíocht dóibh agus a n-aithnítear an luach atá iontu, agus lena 
léirítear an éagsúlacht a bhíonn idir leanaí, páistí óga agus teaghlaigh. 

Bloc Tógála 4
Infreastruchtúr náisiúnta láidir don taighde agus do na sonraí a úsáidtear chun cur leis an 
bpolasaí agus leis an gcleachtas ar aon dul leis an gclár monatóireachta agus measúnaithe 
atá ag leanúint ar aghaidh. 

Bloc Tógála 5
Maoiniú poiblí breise a dhéantar a infheistiú go straitéiseach chun  
na torthaí is fearr a bhaint amach do bhabaithe, do leanaí óga  
agus dá dtuismitheoirí.  

3 4 5
1 2
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BLOC TOGALA 1   

An Cheannaireacht tiomnaithe, an rialachas láidir, an comhoibriú 
dearfach agus rannpháirtíocht ghníomhach ailínithe timpeall comhfhís do 
bhabaithe, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh. 
Caithfidh go gcuirfear struchtúir oiriúnacha agus ceannaireacht láidir i gcrích, i gcomhar 
leis an bhforógra den fhís fhoriomlán  agus den treo ina bhfuil an polasaí dírithe don 
chóras luath-óige ionas gur féidir na hathruithe a phleanáil, a chur i bhfeidhm agus a 
bhainistiú. Caithfidh neart mandáite tugtha do na struchtúir agus do na ceannairí sin, agus 
an t-údarás leis, chun deimhniú go ndéanfar comhoibriú maidir leis thar na Ranna Rialtais, 
na Gníomhaireachtaí Stáit agus thar ghníomhaireachtaí eile, leis. 

Léirítear an fhís atá comhroinnte ar fud an Rialtais chun saol babaithe, leanaí óga agus 
a dteaghlaigh in Éirinn a fheabhsú i bhfoilseachán na Straitéise seo, é féin. Rinne Grúpa 
Idir-Ranna, i gcomhar le hionadaithe ó Ranna Rialtais ábhartha, maoirsiú ar an Straitéis, ar 
bhforbair é trí idirtheagmháil forleathan idir Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit, 
agus lena gcuireadh leis le comhairliúcháin leithne. Cé go bhfuil an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige tar éis ról ceannaireachta a ghlacadh, agus go gcoinnítear leis sin fós, tá 
comhshealbhaíocht ar an treorphlean um dhul chun cinn atá leagtha amach sa Straitéis. 
Agus comhaontú ina ionad anois ar an bhfís don luath-óige, tá gá ann don cheannaireacht 
tiomnaithe agus do struchtúir rialachais chun an fhís seo a chur i bhfeidhm thar na deich 
mbliana atá amach romhainn. 

Mar a bhíonn i roinnt mhaith córas ar fud an domhain, tá córais il-leibhéil agus struchtúir 
il-leibhéil thar Ranna Rialtais, Ghníomhaireachtaí Stáit agus eagraíochtaí reamhrialtais, 
sa chóras luath-óige in Éirinn, agus gach aon cheann dóibh ag glacadh ról sa rialachas, 
sa cheannaireacht agus san fheidhmiúchán. Ionas go bhfeidhmíonn an Straitéis seo go 
héifeachtúil, tá sé tábhachtach go mbíonn na róil agus na sainchúraim a bhíonn ag na 
páirtithe go léir leagtha amach agus luaite go cruinn beacht. Tá sé tábhachtach chomh 
maith go gcuirtear córais i mbun chun  cur leis an gcomhoibriú agus an comhordanáidiú, 
go háirithe i réimsí ina roinntear róil agus freagrachtaí thar Ranna Rialtais, mar shampla 
i dtacaíochtaí tuismitheoireachta, i saoire thuismitheoireachta agus an ELC. Tá sé 
riachtanach go bhfeidhmíonn na gaolta idir na heagraíochtaí seo, agus i gcomhar le 
geallsealbhóirí eile lena n-áirítear leanaí óga, tuismitheoirí agus teaghlaigh, agus go dtugtar 
tacaíocht dóibh trí shocruithe tréana don chaidreamh gníomhach, don chomhairliúchán 
agus don chinnteoireacht.
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Tosaíochtaí do na deich mbliana amach anseo
Roimhe seo, tá an Straitéis Feidhmithe Sláintecare tiomnaithe do na struchtúir sheirbhíse 
sláinte a athchumrú chun an rialachas agus an fhreagracht a fheabhsú agus chun an 
soláthar de chúram cuimsithe ar bhonn áitiúil agus réigiúnach a éascú. Beidh freagracht 
ag an FSS (HSE) as an bpleanáil náisiúnta, as an straitéis náisiúnta agus as caighdeáin a 
bheartú, agus cuirfidh eagraíochtaí réigiúnacha cúraim cuimsitheacha a bhfuil freagracht 
acu as an bpleanáil agus an soláthar réigiúnach leis chomh maith. Tá obair i mbun chun 
na struchtúir eagraíochtúla a fhorbairt, lena n-áirítear na róil faoi seach don Roinn Sláinte, 
don ionad náisiúnta agus do na comhlachtaí réigiúnacha.  Ina theannta sin, tá Grúpa 
Athbhreithnithe Neamhspleách ag scrúdú an ról atá ag eagraíochtaí deonacha i seirbhísí 
cúraim shóisialta sláinte agus pearsanta, a mhaoinítear iad go poiblí, agus an caidreamh 
a bhíonn ann idir na heagraíochtaí deonacha seo agus an Stát. Cuirfidh na torthaí ón 
athbhreithniú seo le forbairt na struchtúr nua.

Tá gá ann forbairtí a réitíonn go maith le chéile san athdhearadh a dhéanfar ar an gcóras 
oibriúcháin don ELC chun deimhniú go mbeidh sé in ann déileáil leis an gclár gnó 
athchóirithe suntasach atá beartaithe. Bíonn dianmhaoirseacht agus tacaíocht de dhíth 
leis an tsamhail den mhargadh measctha de mhaoiniú poiblí atá ann faoi láthair lena 
gcuirtear seirbhísí ELC neamhspleácha ar fáil chun deimhniú go mbaineann sé amach na 
cuspóirí sa pholasaí. Beidh sé seo ina thosaíocht sna deich mbliana atá amach romhainn. 

Bearta Straitéiseacha
1.A   Struchtúir forfheidhmithe agus rialachais atá éifeachtach agus córais 

rannpháirtíochta poiblí a chur i bhfeidhm do An Chéad 5.

1.B  Cuir leis an gceannaireacht agus leis an rialachas ar fad an chórais luath-óige ar 
bhonn náisiúnta agus ar bhonn áitiúil.

 1.C  Tionscnaíochtaí comhoibríoch agus an fhorbairt seirbhíse comhtháite agus an 
soláthar de sin a chur ar aghaidh chun tacú le leanaí óga agus a dteaghlaigh.
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BLOC TOGALA 2   

Réimeas rialaithe láidir, réimeas cigireachta láidir agus réimeas ráthaithe 
caighdeáin láidir chun caighdeáin a fhorfheidhmiú agus iad a ardú, leis.
Tá sé riachtanach go mbeadh réimeas ráthaithe caighdeáin, agus caighdeáin, rialáil, 
cigireacht agus féinmheastóireacht mar chuid de sin, sa chóras luath-óige, chun na 
caighdeáin cháilíochta a ardú agus chun torthaí dearfacha do bhabaithe agus do leanaí 
óga a dhaingniú, agus chun tuismitheoirí a chur ar a muinín faoin tseirbhís.  

Le blianta beaga anuas tá  forbairtí suntasach curtha i bhfeidhm a fhágann go bhfuil 
timpeallacht chaighdeánach ann anois agus réimis rialacháin agus réimis chigireachta atá 
neartaithe ar fud an chórais luath-óige. Chomh maith leis sin, táthar tar éis roinnt mhaith 
gníomhaireachtaí speisialaithe a bhfuil freagracht ar leith acu as an gcáilíocht a bhunú. 
Ag an am céanna lenar tharla na forbairtí sin, cuireadh feabhsaithe sa chaighdeán den lucht 
saothair luath-óige (a dhéantar iad a phlé faoi Bhloc Tógála 3, agus forbairtí maidir leis an 
monatóireacht agus an measúnú, leis (a dhéantar iad a phlé faoi Bhloc Tógála 4).

Táthar tar éis caighdeáin den chúram sóisialta, lena n-áirítear an leas leanaí agus an chosaint 
leanaí230, an cúram cónaithe, an sainchúram agus an cúram altramais231, a fhorbairt agus 
déanann Foireann Leanaí de chuid HIQA cigireachtaí. Chomh maith leis sin, tá roinnt mhaith 
forbairtí déanta sa tsláinte leanaí, lena n-áirítear an fhorbairt de chaighdeáin an oideachais 
réamhbhreithe, d’fhorbairt an chúraim mháithreachais232 agus d’fhorbairt an chúraim 
sláinte233. 

Tá dhá chreatlach náisiúnta ann, Aistear, an chreatlach um churaclaim, agus Síolta, an 
chreat cháilíochta, lena gcuirtear leis an soláthar d’ELC d’ardchaighdeán do leanaí idir 
0-6 i ngach uile thimpeallacht, bíodh sé sin sa bhaile nó i mbunscoileanna. Le hacmhainn 
chomhtháite, Treoir Chleachtais Aistear/Síolta, tugtar treoir riachtanach ar fáil don 
féinmheastóireacht agus don phleanáil um fhorbairt chaighdeán don fhoireann sna 
timpeallachtaí seo. Táthar ag athfhorbairt curaclam bunscoile ar leith faoi láthair na huaire.

Déantar foráil do rialacháin don ELC le reachtaíocht234, agus ordaítear iontu, i measc 
nithe eile, cóimheasa de leanaí agus baill foirne, riachtanais maidir leis an íos-spás de 
dhíth, áiseanna don súgradh agus don scíth, agus sábháilteacht, sláinte agus caighdeáin 
leasa na leanaí. D’údar suntais, tugadh isteach íos-riachtanas cáilíochta éigeantach leis 
na rialacháin de cáilíocht Leibhéal 5 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) do gach 
aon bhall foirne ELC a oibríonn i gcuideachta leanaí. Clúdaítear soláthar ELC bunaithe in 
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ionaid agus soláthar áirithe bunaithe sa bhaile leis na rialacháin. Tá dhá chigireacht ann a 
dhéileálann leis an ELC. Is rialaitheoir reachtúil de sheirbhísí ELC é Tusla agus deimhníonn 
sé go gcomhlíontar le Rialacháin 2016, a bhfuil sé mar aidhm acu go gcosnófar sláinte, 
sábháilteacht agus leas na leanaí, agus go dtacófar le forbairt na leanaí a fhreastalaíonn 
i dtimpeallachtaí ELC. Tá freagracht ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna 
as measúnú a dhéanamh ar chaighdeán an oideachais a chuirtear ar fáil sa chlár uilíoch 
réamhscoile agus i mbunscoileanna, leis.

Tá raon de thacaíochtaí meantóireachta agus tacaíochtaí eile don ELC i bhfeidhm. Ina measc 
sin tá Seirbhís Forbartha Cáilíochta Tús Feabhsaithe, a thugann meantóireacht agus oiliúint 
ar an láthair agus tacaíocht do sholáthraithe ELC trí fhorfheidhmiú na Samhla Rochtana 
agus Chuimsithe (AIM) I measc na tacaíochtaí eile atá ar fáil, áirítear an Tionscaíocht 
Náisiúnta Síolta/Aistear chun cur leis an fheasacht, leis an tuiscint agus leis an fheidhmiú 
de na creatlacha náisiúnta cáilíochta agus curaclaim. Chomh maith leis sin, maoiníonn an 
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige foirne i 30 Coiste Cúram Leanaí Cathartha/Chontae agus 
sé Eagraíocht Náisiúnta Dheonach um Chúram Leanaí235 chun tacú le ELC (agus cúram do 
leanaí ar aois scoile) d’ardchaighdeán.   

D’ainneoin an méid gníomhaíochta atá ann thar na hearnálacha go léir, tá scóip 
shuntasach don fhorbairt bhreise. Mar shampla, tá éagsúlacht i gceist maidir leis an 
gcineál de thacaí atá ann do thuismitheoirí timpeall na tíre, agus maidir leis an gcaighdeán 
atá i gceist leo, chomh maith. Tugtar cúram do a lán leanaí agus do a lán páistí óga i 
dtimpeallachtaí neamhrialaithe, ó thaobh na feighlíochta leanaí de agus ó thaobh an 
cúram a thugtar do leanaí ar aois scoile araon. Tá éagsúlacht an-mhór i gceist leis an 
gcaighdeán atá san ELC rialaithe. Cé go bhfeidhmíonn an dá Chigireacht ELC feidhmeanna 
a chéile, measann na soláthraithe gur tromualach é dhá cigireacht a bheith ann, go 
háirithe nuair a chuirtear san áireamh go bhfuil tacaíochtaí cáilíochta eile socraithe chomh 
maith. Tá feidhmiúchán na gcreatlacha náisiúnta um caighdeáin agus curaclam don ELC 
comhsheasmhach ar fud seirbhísí.

Tosaíochtaí do na deich mbliana amach anseo
Sna deich mbliana atá amach romhainn tabharfar tús áite do shainaithint bearnaí sa 
chaighdeán de na seirbhísí agus de na tacaí luath-óige go léir agus chun réiteach a aimsiú 
maidir leo. Cuirfear béim ar leith go ndéanfar cinnte de go mbeidh an t-ardchaighdeán 
i gceist le gach uile chineál d’ELC, is cuma faoin áit nó faoin tráth ina gcuirtear ar fáil é: 
ionad-lonnaithe nó baile-lonnaithe; seirbhís phríobháideach nó seirbhís pobail; nó ag cén 
chuid de chúrsa beatha an linbh a fhreastalaíonn sé air. Fágann sé seo go síneofar amach 
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an rialúchán ionas go mbainfidh sé leis na feighlithe leanaí go léir a n-íoctar iad agus nach 
gaolta iad do na leanaí, agus leis an gcúram leanaí go léir do leanaí ar aois scoile. Fágann 
sé chomh maith go leanfar ar aghaidh i dtreo an soláthar ELC go léir a bheith measta 
le bheith comhionann, le dóthain acmhainní, dearbhaithe maidir le cáilíocht, agus go 
mbeifear ag déileáil leis an éagsúlacht atá ann maidir le slite cur chuige, mar shampla idir 
an soláthar do leanaí idir 1-3 bliana d’aois agus idir 3-6 bliana d’aois. 

Ar aon dul leis sin, déanfar bearta breise chun an chigireacht agus tacaíochtaí cáilíochta 
a chomhcheangail agus a comhordanáidiú chun córas tacaíochta a chur i mbun dála ann 
cheann atá leagtha amach don ECEC sa Chreat Cáilíochta de chuid an AE, lena n-áirítear 
creatlach féinmheastóireachta a réitíonn go maith le lonnaíochtaí ELC agus a ullmhaíonn 
lonnaíochtaí ELC don mheastóireacht sheachtrach. Cuirfidh sé seo leis an gcleachtas 
reatha idir Cigireachtaí agus an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta Tús Feabhsaithe.

Déantar plé ar fhorbairtí suntasacha eile maidir leis an fhórsa oibre faoi Bhloc Tógála 3.

Bearta Straitéiseacha  
2.A  Caighdeáin náisiúnta a fhorbairt, a fheabhsú agus a chur i bhfeidhm maidir leis 

na tacaíochtaí agus seirbhísí luath-óige atá ann.

2.B  Na córais rialúcháin agus cigireachta don ELC a athchóiriú ar bhonn 
forásaigh agus an dearbhú cáilíochta a neartú agus béim athneartaithe ar an 
fhéinmheasúnú. 
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BLOC TOGALA 3   

Fórsa oibre a bheith ann a bhfuil na scileanna oiriúnacha acu, atá gairmiúil 
agus inbhuanaithe, a dtugtar tacaíocht dóibh agus a n-aithnítear an luach 
atá iontu, agus lena léirítear an éagsúlacht a bhíonn idir leanaí, páistí óga 
agus teaghlaigh. 
Cuirfear tús áite dóibhsean a oibríonn le leanaí, le páistí óga agus lena dteaghlaigh, i 
gcroílár an chórais luath-óige. Tá ról lárnach acu sa soláthar de sheirbhísí d’ardchaighdeán, 
agus bíonn ról riachtanach acu chun na hathruithe a bhfuil gá leo a bheith tugtha isteach 
chun an fhís atá ann don luath-óige a chur i gcrích.

Scóip leathan atá ag an fhórsa oibre, agus sáraíonn sí na teorannacha gairmiúla agus 
eagraíochtúla a bhíonn ann de ghnáth. Bíonn éagsúlacht ag baint le riachtanais cháilíochta. 
Caithfidh gairmithe sláinte agus gairmithe cúraim shóisialta (leithéidí altraí sláinte phoiblí, 
oibrithe sóisialta, teiripeoirí urlabhra agus teanga, teiripeoirí saothair agus síceolaithe) 
agus múinteoirí cáilíochtaí a bhaint amach ar leibhéal céime. Caithfidh cleachtóirí 
eile, cleachtóirí ELC ina measc siúd, cáilíochtaí níos ísle ná sin a bhaint amach (cé go 
n-éiríonn le líon suntasach dóibh an uascháilíocht sin a shárú). Faoi láthair na huaire níl 
aon riachtanas cáilíochta iontrála ann d’fheighlithe leanaí a thugann cúram do níos lú ná 
ceathrar leanaí, nó do bhaill foirne a thugann cúram do leanaí ar aois scoile. 

Ar fud an fhórsa oibre, tá roinnt dúshlán maidir leis an soláthar foirne, an earcaíocht agus 
conas baill foirne a choinneáil. Tá an éagsúlacht de dhíth san fhórsa oibre chun cur leis an 
daonra atá ag éirí níos éagsúlaí de réir a chéile. Léirítear in iniúchtaí a dhéantar ar am altraí 
sláinte poiblí go gcuirtear bacainn ar an méid ama a bhíonn acu chun freastal ar shláinte 
leanaí mar gheall ar na dualgais eile atá acu, dála dualgais um urscaoileadh as ospidéal agus 
an daonra atá ag éirí níos sine de réir a chéile236. Tá roinnt mhaith doiciméadú déanta ar an 
soláthar agus an earcaíocht de chleachtóirí sláinte, de chleachtóirí oibre sóisialta agus de 
chleachtóirí ELC237, 238.    

Cúis imní ar leith is é an líon mór fostaithe a fhágann an post, go háirithe san fhórsa 
oibre ELC (25% faoi láthair), toisc go moltar de réir taighde go mbíonn tionchar ag 
comhsheasmhacht an taithí a bhíonn acu ar leanaí. Is ionann an mheánphá in earnáil an 
ELC agus €12.17 san uair239. Tá daichead is a dó faoin gcéad de na baill foirne ag obair go 
páirtaimseartha, agus tá 44% dóibh ar chonarthaí séasúracha, agus fágann sé sin nach rogha 
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mhealltach é a bheith ag obair san ELC do mhórán daoine. Tá deiseanna teoranta ann chomh 
maith chun breathnú, machnamh, pleanáil, obair foirne agus obair a dhéanamh i gcomhar a 
chéile le tuismitheoirí - gur réamhriachtanais iad go léir don soláthar d’ardchaighdeán.

Cé go bhfuiltear tar éis dul chun cinn a dhéanamh maidir le cáilíochtaí ELC a ardú, trí 
cheangaltais rialála agus cáilíochta conarthaí a thabhairt isteach, trí infheistíocht a 
dhéanamh san oideachas agus san oiliúint, agus tríd an fhostaíocht céimithe a dhreasú (faoin 
am seo tá céim ag 22% den fhórsa oibre), fós tá an leibhéal cáilíochta íseal den chuid is mó. 
Bíonn baint aige seo i seirbhísí do leanaí faoi thrí bliana d’aois go háirithe, timpeallacht ina 
mbíonn neamhréireacht le fáil maidir le cáilíochtaí. Bíonn dúshlán i gceist don fhórsa oibre 
ELC leis an gcáilíocht inathraitheach atá ann san oideachas tosaigh agus sna cláir oiliúna, 
lena n-áirítear an infhaighteacht de lonnaíochtaí d’ardchaighdeán le haghaidh socrúchán 
mac léinn240. Níl aon chomhlachas gairmiúil ná rialaitheoir ann don earnáil ELC (agus cúraim 
leanaí ar aois scoile).

Tosaíochtaí do na deich mbliana amach anseo
Sa Straitéis Náisiúnta um Máithreachas agus in Feidhmiú i dTeannta a Chéile ar son na Sláinte: 
Creatlach Straitéiseach Náisiúnta don Phleanáil um Fhórsa Oibre Sláinte agus Cúraim Sóisialta 
leagtar amach beartaithe don fhórsa oibre cúraim sláinte agus sóisialta do na deich mbliana 
atá amach romhainn. Tugtar tiomantas go gcuirfear an obair seo ar aghaidh i Straitéis 
Forfhiedhmithe Sláintecare Thairis sin, déanfaidh An Chéad 5 aithrithe suntasacha san 
fhórsa oibre sláinte leanaí a chur ar aghaidh.

Ar aon dul leis sin, cuirfear athchóirithe suntasacha i bhfeidhm san fhórsa oibre ELC 
(agus de leanaí ar aois scoile). Cuirfidh na hathchóirithe leis an obair a dhéanann an 
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Oideachais agus Scileanna, lena n-áirítear 
an Ciste Foghlaimeora, athbhreithniú ar na rólphróifíleanna, forbairt de chrítéir agus 
treoirlínte do cháilíochtaí ardoideachais, agus an tsamhail tuarthach chun scileanna a 
réamh-mheas a choimisiúnaigh an Sainghrúpa ar Riachtanais Scileanna sa Todhchaí.

Tiocfaidh Plean Forbartha um an bhFórsa Oibre as an Straitéis seo. Is é is aidhm atá 
aige sin ná fórsa oibre a bhfuil céimithe ann den chuid is mó, ar aon dul leis an moladh 
a fuarthas ó Chreat Cáilíochta an AE don ECEC go mbeadh deiseanna forbartha gairme 
á dtairiscint do na baill foirne go léir. Chomh maith leis sin déanfar dianiarracht chun an 
stádas agus an luach a aithnítear a bheith san fhórsa oibre ELC, agus béim ar leith maidir 
leis sin ar thacaíocht a chur ar fáil d’fhostaithe a thugann coinníollacha oibre maithe, rud 
a fhágfar go meallfar agus go gcoimeádfar baill foirne. Baineann na huaillmhianaí seo leis 
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an gcúram do leanaí ar aois scoile. Déanfaidh forbairt deiseanna oiliúna agus oideachais 
agus samhail maoiniúcháin nua (a bheidh á plé faoi Bhloc Tógála 5) an t-athrú céime seo a 
éascú.    

Tá an fórsa oibre aontaithe trí uaillmhian chomónta seirbhísí agus tacaí barrmhaitheasa a 
chur ar fáil do leanaí óga agus go mbainfear amach barr a gcumas. Roimhe seo, de ghnáth bhí 
tionscnaíochtaí ag feidhmiú laistigh de chatagóirí traidisiúnta den chleachtas dála na sláinte, 
an oideachais nó an leasa. Chun an fhís atá in An Chéad 5 a réadú, tá sé ríthábhachtach 
feidhmiú go comhoibríoch agus tacú le cleachtais idirdhisciplíneacha.  

Bearta Straitéiseacha
3.A   Na riachtanais atá de dhíth don fhoireann chun tacaí agus seirbhísí a sholáthar a 

shainaithint agus iad a chur i bhfeidhm.

3.B   Cuir leis an rochtain atá ann ar oiliúint tosaigh agus do Dheiseanna Forbartha 
Gairmiúla Leanúnaí chun deimhniú go mbíonn an fhoireann ag obair chun tacaí 
agus seirbhísí don luath-óige réitithe go huile is go hiomlán chun freastal ar an 
éileamh a bhaineann leis na róil ghairmiúla atá i gceist.

3.C   Córais a fhorbairt chun stádas na n-oibrithe ELC (agus stádas na n-oibrithe 
chúraim do leanaí ar aois scoile) agus stádas na bhfostaithe tacaithe a mhéadú 
ionas go gcuirfear leis na coinníollacha oibre atá acu chun baill foirne a 
mhealladh ionas go gcoimeádfar iad. 
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BLOC TOGALA 4   

Infreastruchtúr náisiúnta láidir don taighde agus do na sonraí a úsáidtear 
chun cur leis an bpolasaí agus leis an gcleachtas ar aon dul leis an gclár 
monatóireachta agus measúnaithe atá ag leanúint ar aghaidh. 
Tá an taighde agus sonraí riachtanach don chóras luath-óige. Cuireann infreastruchtúr láidir 
náisiúnta don taighde agus don sonraíoch, lena n-áirítear an tomhas fadaimseartha, leis 
an tuiscint atá againn ar cad é a fhágann dea-thorthaí do leanaí agus conas is féidir tacú le 
tuismitheoirí lena chois sin. 

Tá bunús láidir dá leithéid de bhonneagar náisiúnta ann roimhe seo. Ó 2000 i leith, táthar tar 
éis infheistíocht san eolas maidir le saolta leanaí agus saolta teaghlach a fheabhsú mar gheall 
ar aistriú a tharla sa cheapadh beartais go dtí an beartas bunaithe ar fhianaise. I measc taighde 
tábhachtach dá leithéid atá ann, áirítear an staidéar fadaimseartha ar leanaí náisiúnta, Ag Fás 
Aníos in Éirinn (GUI). Féachann GUI, a cuireadh tús leis in 2006, ar shaolta de bheagnach 20,000 
leanbh in Éirinn agus cuireann sé leis an mbunachar fhianaise ar an tionchar a bhíonn ag an 
eispéireas sa luathshaol ar thorthaí agus ar an fhorbairt. 

Táthar tar éis tús a chur le corpas taighde atá fós ag fás ar éifeachtúlacht idirghabhálacha 
éagsúla sa luath-óige a chuirtear ar fáil faoin gClár um Chosc agus Luathidirghabháil, an Clár 
Luathóige Bunaithe sa Cheantar agus an Clár clár um Chosc, Chomhpháirtíocht agus an Chlár 
um Thacaíocht Teaghlaigh de chuid Tusla. Chomh maith leis sin tá roinnt mhaith feabhsaithe 
curtha leis na córais sonraí riaracháin, lena n-áirítear forbairt an Bunachar Sonraí Ar Líne Leanaí 
Bunscoile (POD), an Córas Náisiúnta Faisnéise um Chúram Leanaí (NCCIS) agus an Mol Sonraí 
agus Faisnéise Náisiúnta um Thorthaí do Leanaí.

Tosaíochtaí do na deich mbliana amach anseo
Ag cur leis seo uile, tá roinnt mhaith spáis ann fós chun bonneagar taighde agus 
sonraíochta cuimsitheach a dhearadh lena gcuirfí sonraí a d’fhéadfaí cur i gcomparáid le 
sonraí náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir leis an fhorbairt leanaí, a shainaithneofaí seirbhísí 
atá éifeachtach, agus a dtacódh le soláthar seirbhíse comhtháite. Tá gá ann tuilleadh 
taighde a dhéanamh chun déileáil leis na bearnaí atá ann sa soláthar seirbhíse luath-óige. 
Beidh gá ann chomh maith, saincheisteanna a chur ar aghaidh lena n-áirítear sainmhínithe 
sonraithe comhréitithe agus cnuasaigh sonraithe, comhroinnt sonraí agus nascáil, chomh 
maith le scaipeadh sonraithe agus aistriú eolais.
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Ar aon dul leis sin, cuirfear trédhearcacht agus freagracht i gcrích maidir le conas torthaí 
feabhsaithe a chur ar fáil do bhabaithe agus do leanaí óga le córais mhonadóireachta agus 
measúnaithe. Cuirfidh na córais seo leis an bhfeabhsú gan stad gan staonadh agus déanfaidh 
siad na gníomhaíochtaí de chuid An Chéad 5 a athleasú fad is a bheidh béim coimeádta 
dírithe ar na spriocanna fadtréimhseacha atá ann.

Ar aon dul leis an dea-chleachtas, beidh an fhoireann ag glacadh páirt sa phróiseas 
monatóireachta agus measúnaithe, agus beidh leanaí agus tuismitheoirí ag glacadh páirt 
leordhóthanach chomh maith241.

Bearta Straitéiseacha
4.A   Lean ar aghaidh ag cur tacaíocht ar fáil don taighde a bheith déanta ar an saol 

atá babaithe agus do leanaí óga.    

4.B   Forbair agus cur le córas sonraí riaracháin do bhabaithe, do leanaí óga agus dá 
dteaghlaigh chun measúnú a dhéanamh ar an gcáilíocht agus chun cur leis an 
soláthar de thacaíochtaí agus seirbhísí comhcheangailte.

4.C   Cuir córais láidre monatóireachta agus measúnaithe i bhfeidhm trasna an 
Rialtais.
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BLOC TOGALA 5   

Maoiniú poiblí breise a dhéantar a infheistiú go straitéiseach chun na 
torthaí is fearr a bhaint amach do bhabaithe, do leanaí óga agus dá 
dtuismitheoirí. 
Baintear torthaí sóisialta agus eacnamaíochta as an infheistíocht a dhéantar sna 
luathbhlianta. Ach d’ainneoin méadaithe sa bhuiséad d’ELC (agus sa chúram do leanaí 
ar aois scoile) ó €260 milliún in 2015 go €574 milliún in 2019, tá an chionroinnt den 
leithdháileachán buiséid náisiúnta don ELC fós íseal i gcomparáid le tíortha forbartha.  
Tá an infheistíocht a dhéantar in aghaidh an duine don ELC fós íseal ar bhonn suntasach242 
ná mar atá an infheistíocht sa bhunoideachas. 

Cuireann An Chéad 5 deis ar fáil dul chun cinn suntasach a dhéanamh san infheistíocht ar an 
luath-óige thar thréimhse deich mbliana trí aird a dhíriú go sonrach ar an gcéim bunúsach seo.

Trí na mórmholtaí atá sa Straitéis seo a chur i bhfeidhm (an tsaoire thuismitheoireachta 
íoctha, fórsa oibre tiomnaithe do sláinte leanaí, samhail nua um mhaoiniú chun cur 
le cáilíocht an ELC agus an cúram do leanaí ar aois scoile, agus samhail nua de thacaí 
do thuismitheoirí) cuirfear go mór leis an méid maoiniúchán a bheidh leithroinnte do 
bhabaithe, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh. Leis an Straitéis seo cuimsítear an creatlach 
don infheistíocht phoiblí straitéiseach agus comhtháite ar mhaithe le leas babaithe, leanaí 
óga agus a dtuismitheoirí.  

Leagtar amach léarscáil treodóireachta sa straitéis i dtreo córas éifeachtach luath-óige 
chun cuidiú le cinntí infheistíochta. Trí fhorbairt na gcóras infreastruchtúrtha, go háirithe 
don mheasúnú agus don mheastóireach, uasmhéadtar an luacháil infheistíochta agus an 
fhreagracht as an rianú ar an dul chun cinn.

Tá Coiste na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Pháiste tar éis a mholadh gur cheart do 
bhuiséad an Stáit leanaí a dhéanamh sofheicthe ionas gur féidir leis monatóireacht a 
dhéanamh faoina bhfuil leanaí ag réadú a gcearta ar aon dul le hacmhainní an Stáit.  

Bearta Straitéiseacha:
5.A   Méadaigh an caiteachas poiblí ar sheirbhísí agus ar thacaíochtaí do bhabaithe, 

do leanaí óga agus dá dteaghlaigh

5.B   Forbair níos mó bealach chun cur chuige maidir le maoiniú tacaíochtaí agus 
seirbhísí do bhabaithe, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh.

5.C  Forbair córais iomchuí chun dul chun cinn ar an infheistíocht phoiblí sa luath-
óige a rianú.
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O FHIS GO GNIOMH
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AN FORFHEIDHMIU AGUS 
AN MHAOIRSEACHT

Brollach
Le An Chéad 5, tugtar aitheantas ar cé chomh tábhachtach is atá comhoibriú láidir a bheith 
ann leis na Ranna Rialtais, leis na Gníomhaireachtaí Stáit agus le gníomhaireachtaí eile 
ar mhaithe le torthaí feabhsaithe a bhaint amach do bhabaithe, do leanaí óga agus dá 
dteaghlaigh. Tugtar aitheantas do na réimsí oibre idirnasctha, agus go mbíonn babaithe, 
leanaí óga agus a dteaghlaigh faoi bhláth nuair a fheidhmíonn na geallsealbhóirí go léir, 
ar an leibhéal náisiúnta agus áitiúil i gcomhar a chéile. Tógfaidh an RLGÓ an tosaíocht 
ceannaireachta náisiúnta ar an gcomhiarracht seo agus deimhneoidh sé go réitíonn an 
polasaí náisiúnta leis an bhforfheidhmiú áitiúil. Is freagracht comhroinnte é forfheidhmiú 
de An Chéad 5, agus comhroinntear é ar fad an Rialtais. Beidh na Ranna Rialtais ábhartha 
ag cuardach na hacmhainní a cuireadh ar fáil do na gníomhaíochtaí atá leagtha amach sa 
Straitéis le linn próiseas na meastachán bliantúil.

Struchtúir forfheidhmithe
Tiocfaidh struchtúir forfheidhmithe de chuid An Chéad 5 laistigh d’fhorfheidhmiú foriomlán 
an BOBF. Táthar in ann cur chuige comhtháiteach maidir le seirbhísí agus tacaíochtaí a 
mbíonn torthaí acu ar bhabaithe, ar leanaí óga agus ar a dtuismitheoirí dá bharr. 

Cuirtear líonra fairsing cumasúcháin ar fáil do - le struchtúir forfheidhmithe an BOBF. Leis 
na struchtúir seo, tugtar geallsealbhóirí ar fud Ranna an Rialtais, Gníomhaireachtaí Stáit, 
agus na hearnálacha pobail agus deonacha, agus áirítear leo glórtha na leanaí agus na daoine 
óga. Leis seo, ceanglaítear an polasaí náisiúnta, an plean áitiúil agus an soláthar seirbhíse. 

Holly, 4 bliana d’aois 
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Coiste Comh-aireachta 

Sa deireadh, is ar an gCoiste Comh-aireachta ar an bPolasaí Sóisialta agus Seirbhísí Poiblí 
atá an fhreagracht as feidhmiú An Chéad 5. Tá an Taoiseach ina chathaoirleach ar an gCoiste 
Comh-aireachta agus is iad na comhaltaí air ná na hAirí ar na Ranna seo a leanas: Gnóthaí 
Eachtracha agus Trádála; Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta; Airgeadais agus Caiteachas Poiblí 
agus Athchóiriú; Dlí agus Cirt agus Comhionannais; Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaí; Leanaí agus Gnóthaí Óige; Sláinte; Oideachais agus Scileanna; Tithíochta, Pleanála 
agus Rialtais Áitiúil; Forbartha Tuaithe agus Pobail; agus Cultúir, Oidhreachta agus an 
Ghaeltacht chomh maith leis na hAirí Stáit ar na cúraim seo a leanas: an tArdoideachas; 
Ceisteanna Míchumais; Cothú na Sláinte; An Comhionannas; An Inimirce agus an 
tImeascadh; an Mheabharshláinte agus Daoine Scothaosta; An Rialtas Áitiúil agus an 
tAthchóiriú Toghchánach; An tSoláthar Poiblí, an Oscailteacht Rialtais agus an Ríomhrialtas 
agus an Ghaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin. Tugann Grúpa Oifigeach Sinsearach, a 
thagann le chéile roimh don Choiste Comh-aireachta agus a chuireann comhordanáidiú 
tras-rannach air, tacaíocht don Choiste Comh-aireachta. Cuireann Coistí Comh-aireachta 
ceisteanna substainteacha ar aghaidh chuig an Rialtas le bheith faofa.  

CUIBHREANNAS UM POLASAITHE DO LEANAÍ AGUS DAOINE ÓGA 

Tuarascáil bhliantúil ar dhul chun cinn

Tiomáin 
feidhmiúchán 
na dtiomantas

An forfheidhmiú a 
comhordú agus 
monatóireacht a 
dhéanamh air

Cuir moladh agus 
tacaíocht ar fáil 
don fhorfheidhmiú 
agus don fhorbairt

Maoirsigh an 
forfheidhmiú 
tras-Rialtais
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AN FHOIREANN FEIDHMIÚCHÁIN

AN COISTE COMH-AIREACHTA AR AN bPOLASAÍ SÓISIALTA

AN GRÚPA D’URRAITHEOIRÍ
•  Tiomáin na príomhcheisteanna agus téigh i ngleic leis na dúshláin

•  Mol na tosaíochtaí don bhliain
•  Beartaigh na tosaíochtaí agus, nuair is ábhartha, faomh cláir oibre

AN GRÚPA STIÚRTHA NÁISIÚNTA 
AR NA COISTÍ UM SHEIRBHÍSÍ 

DO LEANAÍ AGUS DAOINE ÓGA

COMHAIRLE CHOMHAIRLEACH 
UM NA LUATHBLIAINTA 

AGUS AN ÓIGE

GRÚPA OIBRE UM 
IDIRPHLÉ 

STRUCHTÚRTHA AN AE

FEIDHMEANNAS 
NÁISIÚNTA 

COMHAIRLE NA nÓg

Deimhniú an mhonatóireacht 
agus an tuairisciú

•  Dréacht-thuarascáil bhliantúil 
ar dhul chun cinn

•  Déan an dul chun cinn a thiomsú 
agus monatóireacht a dhéanamh 
air ó noda agus ó chomhpháirtithe

Deimhniú go n-ailínítear 
na straitéisí comhpháirte

•  Luathbhlianta
•  An Óige

•  Rannpháirtíocht

Deimhniú go 
mbíonn 

tacaíocht agus 
idirghníomhaíocht
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Cuibhreannas um Polasaithe do Leanaí agus Daoine Óga 

Is éard atá i mballraíocht an Chuibhreannais um Polasaithe do Leanaí agus Daoine Óga, ar 
a bhfuil an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige ina chathaoirleach air agus a thugann oifigigh 
shinsireacha de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Roinne an Taoisigh, ná 
ionadaithe ardleibhéil ó Ranna príomhúla agus Gníomhaireachtaí Stáit príomhúla de 
chuid an Rialtais, agus saineolaithe ainmnithe ag an gComhairle Cohmhairleach agus an 
Grúpa Stiúrtha Náisiúnta ar na Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga chomh 
maith. Déanann an Cuibhreannas maoirseacht ar fheidhmiú BOBF, agus déanann sé é sin a 
thiomáint, leis, thar Ranna, Gníomhaireachtaí agus earnálacha an Rialtais.  

An Grúpa d’Urraitheoirí

Is éard atá sa Ghrúpa d’Urraitheoirí ná oifigigh shinsearacha ó na Ranna Rialtais atá ag stiúir 
feidhmiú na réimsí gníomhaireachtaí thras-rannach sa BOBF. Tá a comhaltaí ina gcomhaltaí 
ar an gCuibhreannas um Polasaithe do Leanaí agus Daoine Óga chomh maith. Tugann an 
Grúpa d’Urraitheoirí moltaí maidir leis na tosaíochtaí atá ann chun freagra ar na riachtanais 
atá ag teacht chun cinn.  Beidh oifigigh shinsearacha de chuid fhoireann na Roinne Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais atá freagrach as an bpolasaí ar shaoire tuismitheora, agus 
an Rannóg Luathbhlianta sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ag dul isteach sa Ghrúpa 
d’Urraitheoirí. Beidh an treoir atá leagtha amach sa Straitéis seo de chúnamh chun cinneadh 
a dhéanamh maidir leis an gcéad sraith eile de thosaíochtaí tras-earnála de chuid an Ghrúpa 
d’Urraitheoirí.

An fhoireann feidhmiúcháin

Is í an fhoireann um Straitéis agus Polasaí do na Luathbhlianta an pointe lárnach ag a 
ndéantar teagmháil maidir leis an Straitéis seo. Déanfaidh an fhoireann seo tuairiscí bliantúil 
ar an dul chun cinn lena gcomhordánáidaítear iad leis an tuairisc BOBF. Cuardófar ionchuir 
ón nGrúpa Idir-rannach a rinne maoirseacht ar an Straitéis. I gcásanna ina dtagann dúshláin 
chun cinn, tá deiseanna chun na ceisteanna sin a phlé.

An Chomhairle Chomhairleach 

Tairngríonn an Chomhairle Chomhairleach ar an taithí atá ann sna hearnálacha pobail agus 
deonacha, ón saol acadúil, agus uathu siúd a bhfuil saintaithí acu ar conas obair i gcomhar 
le leanaí agus daoine óga. Cuireann sé leis an bhfeidhmiú tríd an gcomhthaithí agus an 
comh-eolas. Léireofar cé chomh leathan is atá an taithí atá ann maidir leis an luath-óige 
sna hainmniúcháin nua ar an gComhairle Chomhairleach.
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An rannpháirteachas Struchtúrtha 

Téann Comhairle na nÓg agus an grúpa Young Voices [nó Glórtha na nÓg] i dteagmháil le 
daoine óga idir 12 agus 18 mbliana d’aois, agus níos sine ná sin, fiú, ach níl aon struchtúr 
ar leith ann chun meoin leanaí faoi chúig bliana d’aois a léiriú. I bhfianaise na ndúshlán a 
bhaineann leis an teagmháil le leanaí an-óg (go háirithe le leanaí faoi thrí bliana d’aois), 
moltar gur ceart modheolaíochtaí a dhearadh le haghaidh an obair speisialta sin. Ar aon 
dul leis sin, tá sé i gceist go bhforbrófar próisis chun dul i dteagmháil le babaithe agus le 
leanaí óga. Cuirfear leis sin leis an obair a dhéanann CYPSC agus grúpaí eile.

An Grúpa Stiúrtha Náisiúnta ar na Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga

I measc na gcomhaltaí atá ar an nGrúpa Stiúrtha Náisiúnta ar na Coistí um Sheirbhísí 
do Leanaí agus Daoine Óga (CYPSC) tá ionadaithe ó na gníomhaireachtaí príomhúla de 
sheirbhísí do leanaí ar an mbonn náisiúnta, lena n-áirítear an FSS (HSE), Tusla, agus na 
Boird Oideachais agus Oiliúna. Cuireann an Grúpa Stiúrtha naisc leis an gCuibhreannas 
um Polasaithe do Leanaí agus Daoine Óga le feidhmiú ar an talamh trí 27 CYPSC ag 
leibhéal an údaráis áitiúil. Deimhníonn an Grúpa Stiúrtha go mbíonn cainéal cumarsáide 
soiléir ann idir an feidhmiú náisiúnta agus an feidhmiú áitiúil, agus tacaíonn sé leis an 
gcomhoibriú idir-ghníomhaireachta.

An phleanáil áitiúil agus an bonneagar seachadta 
Is éard is aidhm An Chéad 5 ná conas is fearr an phleanáil áitiúil agus an bonneagar a chur 
chun feidhme chun na forbairtí do leanaí, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh a thiomáint. 

Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga   

Déantar leis na Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga (CYPSC) raon leathan 
de sholáthraithe seirbhíse reachtúla, pobail, agus deonacha ar leibhéal an údaráis áitiúil. Is 
é an ról atá acu ná chun an comhoibriú idir-ghníomhaireachta a fheabhsú agus chun na cúig 
thoradh náisiúnta a chur i gcrích do leanaí agus do dhaoine óga atá leagtha amach in BOBF. 
Tacaíonn na CYPSC leis an fhorfheidhmiú ag an leibhéal áitiúil agus tiomáineann siad an 
obair idirghníomhaireachta. 

Déanann Bainisteoir Ceantair Tusla cathaoirleacht ar na CYPSC agus déanann an 
Príomhfheidhmeannach Cúnta ar an údarás áitiúil an leaschathaoirleach air. Bíonn 
comhordaitheoir áitiúil ar gach aon cheann dóibh. Chomh maith leis sin bíonn bainisteoirí 
sinsearacha ó na soláthraithe móra de sheirbhísí do leanaí agus dá dteaghlaigh, 
soláthraithe reachtúla, pobail agus deonacha araon, ina gcomhaltaí ar na CYPSC.  
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Ar gach aon CYPSC déantar feidhmiú Plean do Leanaí agus Daoine Óga (CYPP) trí-bliana 
a mhaoirsiú agus a fhorbairt chun feabhas a chur ar na torthaí do leanaí ina gceantar 
féin. Sa CYPP, leagtar amach tosaíochtaí an CYPSC agus cuimsítear plean gníomhaíochta 
mionsonraithe leis. Eascraíonn na gníomhaireachtaí agus na tosaíochtaí ón anailís riachtanas 
áitiúla agus ó na tosaíochtaí a thagann as an BOBF. Forbairt pholasaí shuntasach is ea an 
Straitéis seo a chuireann le hobair na CYPSC.

Déanann foirmeacha um threoirphlean CYPSC bonn chláir oibre do na CYPSC a bhunú 
bunaithe ar pholasaí agus ó treo straitéiseach a thagann ón DCYA, ón Grúpa Stiúrtha 
Náisiúnta ar CYPSC agus ó Chuibhreannas um Polasaithe do Leanaí agus Daoine Óga BOBF. 
Faoi láthair na huaire táthar ag déanamh an treoirphlean a uasdátú chun na hathruithe atá 
ag teacht isteach do CYPSC ar fud na tíre a bheith curtha san áireamh.

Oibríonn Líonraí de Sheirbhísí do Leanaí agus Teaghlaigh (CFSN) faoi leibhéal na 
CYPSC mar an córas áitiúil chun gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí líne thosaigh a 
chomhordánáidiú. Deimhnítear leis na CFSN go mbíonn teaghlaigh in ann teacht ar 
sheirbhísí a oireann dá riachtanais.

BOBF:  Cúig Thoradh Náisiúnta

1. Gníomhach agus sláintiúil 

2. Tairbhí a bhaint amach san fhoghlaim

3. Slán sábháilte

4. Sábháilte ar bhonn eacnamaíochta

5. Comhnasctha, measta 

Coistí Forbartha Pobail agus Áitiúil

Cuireann Coistí Forbartha Pobail agus Áitiúil (CFPA) cur chuige trasearnála i bhfeidhm i 
leith cláraithe um an fhorbairt phobail agus áitiúil. Is éard a chuimsítear le CFPA ná baill 
agus oifigigh údaráis áitiúil, Gníomhaireachtaí Stáit, agus daoine a oibríonn in earnáil 
na forbartha áitiúla, na forbartha pobail, agus in eagraíochtaí eacnamaíochta, cultúrtha 
agus comhshaoil. Baineann siad leas ar an taithí a bhíonn ag na gníomhairí áitiúla poiblí 
agus príobháideacha araon chun seirbhísí a chur ar fáil, go háirithe dóibh siúd a bhfuil 
an gá is géire orthu na seirbhísí sin a fháil. Tá na coistí seo freagrach as Pleananna Áitiúla 

Aimee,  
5 bliana d’aois 

140



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

Eacnamaíochta agus Pobail sé-bliana a fhorbairt. Beartófar na tosaíochtaí príomhúla atá sa 
Phlean i leith Leanaí agus Daoine Óga an CYPSC idir Coistí Forbartha Pobail agus Áitiúil le 
bheith curtha san áireamh sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail an údaráis áitiúil. 
Cuirfidh na tosaíochtaí beartaithe leis na cuspóirí uileghabhálacha de chuid Cuspóirí 
Pobail Inbhuanaithe sa Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail. Rachaidh na CYPSC 
agus na LCDC i dteagmháil le chéile ar bhonn leanúnach ar fheidhmiú na tosaíochtaí atá 
beartaithe san LECP.

Bonneagar ELC
Feidhmíonn eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí ar bhonn náisiúnta agus áitiúla chun 
tacú le riar agus soláthar seirbhísí ELC. Ar bhonn náisiúnta déanann Pobal scéimeanna 
maoiniúcháin a bhainistiú thar ceann RLGO. Tugann an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta Tús 
Feabhsaithe tacaíocht do sholáthraithe ELC trí mheantóireacht agus oiliúint a chur ar fáil, 
trí thacaíocht a thabhairt le forfheidhmiú an AIM, agus trí chur chuige comhtháite a chur 
i mbun chun ardchaighdeán a chur i gcrích ar fud na hearnála ELC. I ngach uile cheantar 
údaráis áitiúil, bíonn Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí (CCC) ag tabhairt 
tacaíocht do thuismitheoirí agus do sholáthraithe ELC, agus ag cruthú naisc idir gnéithe 
den pholasaí náisiúnta agus ag cur treoraíocht ar fáil maidir leis an soláthar áitiúil. Glacann 
na CCC ról gníomhaíoch sna Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí (CYPSC) agus i 
líonraí áitiúla eile. Cuireann Eagraíochtaí Náisiúnta Dheonacha um Chúram Leanaí raon de 
thacaí ar fáil san earnáil ELC.

Seasmhach i leith na todhchaí
Clúdófar an tréimhse idir 2019-2028 le An Chéad 5. Cé go bhfuil an fhís uileghabhálach 
do na deich mbilana atá amach romhainn socraithe, is ar na chéad chéimeanna atá na 
gníomhaíochtaí mionsonraithe dírithe. Táthar chun athbhreithniú a dhéanamh ar an Straitéis 
tar éis trí bliana maidir leis an fhreagracht agus chun deimhniú go gcoinneofar leis go mbeidh 
sé ábhartha. Cuirfear an dul chun cinn a bheidh déanta sa chéad chéim feidhmiúcháin san 
áireamh i bplean gníomhaíochta úrnua lena dtabharfar freagra do na dúshláin nó do na 
bacainní a bheidh á nochtadh faoin am sin, agus ina léireofar gníomhaíochtaí nua a bheidh 
de dhíth chun dul i ngleic le cúinsí éagsúla a bheidh toradh acu ar an eispéireas a bhíonn ag 
leanaí, páistí óga agus a theaghlaigh, agus ag na torthaí a bhaineann siad amach, leis. 

141



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

Ag tomhas an dul chun cinn 
Leis an BOBF, táthar ag aimsiú bealach chun feabhas a chur ar na torthaí a bhíonn ann do 
leanaí agus do dhaoine óga. Táthar tar éis tacar de thoscairí a fhorbairt chun an dul chun cinn 
a rianú thar na cúig chatagóir de thorthaí náisiúnta. Cé nach mínítear conas a bhíonn toradh 
ar leith ag gníomhaíocht nó tiomantas atá sa chreatlach polasaithe, nó fiú más rud go mbíonn 
a leithéid de thoradh ann, leis na táscairí, ag an am céanna cuidíonn na táscairí linn an dul 
chun cinn a rianú, athraithe nó treochta a aithint, agus cur leis tosaíochtaí a chinneadh. 

Cé go ndéantar míniúchán ar na torthaí a bhíonn ann do dhaoine óga idir 0 - 24 leis an BOBF, 
tá roinnt de na toscairí ann a bhaineann leis an luath-óige amháin. Is féidir iadsan a úsáid 
chun rianú a dhéanamh ar dul chun cinn leanaí agus páistí óga, agus déanfar tuairisc ar na 
táscairí a bhaineann le haois sa tacar táscaire BOBF. Tá táscairí breise ann a bhaineann le An 
Chéad 5 a chuirfear san áireamh chomh maith.
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TABLA DE GHNIOMHAIOCHTAI

Sprioc A: Teaghlaigh agus pobail atá láidir agus tacúil

Cuspóir 1
Tabharfar cúnamh do thuismitheoirí  cothromaíocht a bhaint amach idir 
obair agus cúram chun cuidiú le torthaí is fearr do leanaí a bhaint amach 
agus chun réiteach a aimsiú a oireann dá gcúinsí teaghlaigh.

Beart Straitéiseach 1.1: Bheith de chúnamh do mháithreacha cúram a 
thabhairt dá leanbh sa bhaile le linn an chéad bhliain dá shaol. 

1.1 Túsbhearta

• Bunófar scéim úrnua um Shaoire Thuismitheoireachta ar fáil 
don bheirt thuismitheoirí agus beidh sé i bhfeidhm faoi 2019. 
Ag teacht sna sála ar a bunaíocht sin, beidh sé d’aidhm ag an 
scéim nua um Shaoire Thuismitheoireachta a bheith ag fás 
go leanúnach ar feadh fhadthréimshe na Straitéise ionas go 
mbeidh tacaíocht do thuismitheoirí in Éirinn cúram a thabhairt 
dá gclann sa bhaile faoi 2028 ar feadh iomlán na chéad bliana 
trí roinnt scéimeanna íoctha um shaoire theaghlaigh. Faoi 
2021 beidh teidlíocht indibhidiúil de seacht seachtaine de 
shaoire thuismitheoireachta íoctha gur féidir a úsáid le linn 
luathbhlianta a leanaí, ionas gur féidir leis an leanbh, ar a mhéid, 
14 seachtaine breise de chúram tuismitheoireachta a bheith 
ar fáil dó linn dá chéad bliana. Déanfar an scéim um Shaoire 
Thuismitheoireachta a síneadh amach sa bhreis ar sin, thar na 
blianta den Straitéis, de réir mar a bhíonn acmhainn ann leis.

RDCC/ 
RGFCS

• Chomh luath is a bhunófar an scéim úrnua, cuirfear san 
áireamh athbhreithniú a dhéanamh ar éilimh maidir le 
scéimeanna um Shaoire/Sochar Atharthachta/Mháithreachais, 
go háirithe maidir le rátaí d’íocaíocht agus riachtanais 
incháilitheachta. Chomh maith leis sin, féadfar go dteastófar 
bearta breise chun cur leis an éileamh ar teidlíochtaí saoire.

RDCC/ 
RGFCS
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Beart Straitéiseach 1.2: Cur leis an teacht a bhíonn ann ar uaireanta oibre 
solúbtha a oireann do theaghlaigh

1.2 Túsbhearta 

• Tabhair faoi athbhreithniú a dhéanamh ar na forálacha 
gníomhaigh de bhun an Achta um Chosaint Mháithreachais 
(Leasú) 2004 maidir leis an gceist an teidlíocht reatha atá 
ann do shosanna cothuithe cíocha íoctha nó laghdú sa líon 
uaireanta oibre do mháithreacha san fhórsa oibre ó a shíneadh 
amach ó 26 go dtí 104 seachtain tar éis bhreith an linbh chun 
éascú an cothú cíocha ar aon dul leis an moladh ón Eagraíocht 
Domhanda Sláinte (WHO) go leanfar ar aghaidh leis an gcothú 
cíocha, i gcomhar le bia oiriúnach atá scamhardach agus 
sábháilte, go dtí go bhfuil an leanbh dhá bhliain d’aois.

RDCC

• Sín amach an soláthar atá ann do Shaoire Thuismitheoireachta 
neamhíoctha ó 18 go dtí 26 seachtaine, agus an uastheorainn 
maidir le haois an linbh gur féidir an tsaoire a úsáid suas go dtí 
a leasú ó 8 go 12 chun níos mó solúbthachta a chur ar fáil do 
thuismitheoirí.

RDCC

• Tabhair faoi athbhreithniú a dhéanamh ar an polasaí agus 
an taighde, reachtúil agus neamhreachtúil, atá ann roimhe 
seo ar cé chomh héifeachtúil is atá siad maidir leis an tslí ina 
gcuireann siad leis an obair solúbtha a oireann do theaghlaigh 
a bhfuil leanaí óga acu. Ar bhonn na torthaí athbhreithnithe 
agus taighde, forbair treoraíocht agus uirlisí chun fostaithe a 
éascú níos mó roghanna a oireann do theaghlaigh a thairiscint, 
ionas go n-éascófar le tuismitheoirí a gcuid oibre a dhéanamh 
cothrom lena dualgais cúraim leis an reachtaíocht fostaíochta, 
leis an gcultúr fostaíochta agus leis an gcleachtas, agus go 
gcuirtear an cothromas inscne chun cinn ag an am céanna. 

RDCC/ 
RGFN

• Forbair córas chun aitheantas a chur ar fhostaithe a oireann 
do theaghlaigh, ag cur leis an tsamhail Athena Swan san 
earnáil ardoideachais, agus leis an taithí i dtíortha eile, ar aon 
dul leis an obair réamh-chéime atá faoi bhun chun féachaint ar 
indéantacht agus tairbhí de “mharc den Chomhionannas, den 
Éagsúlacht agus den Chuimsiú” don ghnó.

RDCC/ 
RGFN
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Cuspóir 2 
Beidh sé de thairbhe do thuismitheoirí eolas agus seirbhísí d’ardchaighdeán, 
dírithe ar láidreachtaí, maidir le gnéithe éagsúla a bhaineann leis an 
tuismitheoireacht chun forbairt an linbh agus caidrimh dhearfacha 
theaghlaigh a thacú. Beidh sé seo oiriúnach do chéim forbartha an linbh 
agus don leibhéal de riachtanas an teaghlaigh.

Beart Straitéiseach 2.1: Stiúir agus treoir a thabhairt don chomhoibriú 
thar Ranna an Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit chun acmhainní 
eolais a fhorbairt, a dhearadh agus a scaoileadh amach chun cur leis an 
tuismitheoireacht.

2.1 Túsbhearta

• Comhdhlúthaigh, sruthlínigh agus neartaigh na hacmhainní 
eolais do thuismitheoirí le bheith in aon chlár comhtháithe, 
chun deimhniú go mbeidh eolas comhsheasmhach, inrochtana 
agus d’ardchaighdeán ar fáil chun cur le acmhainní mealltacha, 
a oireann don úsáideoir, agus atá d’ardchaighdeán, agus chun 
cur leis an sraith d’acmhainní atá ann roimhe seo.

RLGÓ

• Glac ról tosaíochta i bhfeachtas náisiúnta poiblí ar an 
tuismitheoireacht dhearfach. Ba cheart go gcuimseofar 
teachtaireachtaí agus moltaí praiticiúla do thuismitheoirí agus 
san fheachtas ar líne agus as líne araon. (Féach freisin Sprioc C.)

RLGÓ

• Cuir tionscnaíocht trialach den fhorbairt agus den fheidhmiú 
de Bhoscaí Babaithe agus Málaí Leabhar chun tacú leis an 
tuismitheoireacht agus béim leis ar an nascadh tuismitheoir-
babaí, ar fhaisnéis faoin fhorbairt babaithe agus faoin 
luathfhoghlaim agus faoi chur chun cinn na sábháilteachta 
babaithe. (Féach freisin Sprioc C.)

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 2.2: Forbair samhail cisealaithe de sheirbhísí 
tuismitheoireachta ar bhonn an tsoláthair uilíoch, agus breis taca ar fáil ó 
thuismitheoirí ar aon dul leis an méid ghá atá ann leis ar bhonn forchéimní.

2.2 Túsbhearta

• Forbair samhail náisiúnta de sheirbhísí tuismitheoireachta, 
de sholáthar uilíoch agus de soláthar dírithe, lena gclúdófar 
céimeanna príomhúla d’fhorbairt an linbh, agus tuismitheoirí 
agus leanaí curtha san áireamh i raon comhthéacsanna (mar 
shampla thuismitheoirí do leanaí a bhfuil riachtanais bhreise 
acu, tuismitheoirí atá ag maireachtáil leis an tinneas/míchumas, 
tuismitheoirí a bhfuil mí-úsáid drugaí sa teach, tuismitheoirí a 
bhfuil foiréigean baile sa teach, nó an méala, agus tuismitheoirí 
i gcúlraí cultúrtha éagsúla) agus caidrimh thuismitheoireachta 
(mar shampla tuismitheoirí uchtála, tuismitheoirí aonair, 
leastuismitheoirí, tuismitheoirí atá scartha nó colscartha, 
agus tuismitheoirí i dteaghlaigh aeracha, déghnéasacha agus 
trasinscne). Beidh an tsamhail bunaithe ar iniúchadh agus 
athbhriethniú críochnúil ar an soláthar seirbhíse atá ann 
roimhe agus cuirtear leis le taighde ar riachtanais tacaíochta 
tuismitheora. Beidh an RLGÓ dá treorú i gcomhar le Tusla, 
an FSS (HSE), SICAP agus páirtithe gaolmhara eile. Sonrófar 
na cineálacha de sheirbhísí tuismitheora sa tseirhbís gurbh 
cheart a bheith ar fáil do leanaí thar an soláthar uilíoch de 
chothú na sláinte, de sheirbhísí um chosc, agus de sheirbhísí 
ELC. Cuirfidh sé le clár PPFS Tusla, agus ailíneofar é leis an 
Creatlach Náisiúnta um Choimisiúnú do Thuismitheoirí, le 
maitrís fianaise den Thionscnamh Forbartha Cáilíochta agus 
Acmhainne agus le saothar na gCoistí Seirbhísí do Leanaí 
agus do Dhaoine Óga, agus déanfar leis samhail maoinithe a 
breacadh amach chun tacaí tuismitheoireachta a chur ar fáil ar 
fud na tíre chomh maith le creatlach follasach le hacmhainní 
a leithdháileadh chun deimhniú go bhfuil leibhéal soláthair 
seasmhach ann.

RLGÓ
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Tá dhá bunchlocha ann ar a mbunófar na seirbhísí 
tuismitheoireachta uilíoch faoin tsamhail 

 – breisfhorbairt an Chláir Náisiúnta um Leanbaíocht Sláintiúil 
trí sheirbhísí a chur ar fáil do thuismitheoirí agus do 
bhabaithe (ó bhabaithe réamhbhreithe go dtí trí bliana d’aois) 
(féach Bloc Tógála 3), agus

RS

 – forbairt seirbhísí ELC mar ghléas seachadta chun tacaí a 
chur ar fáil do thuismitheoirí. Déanfar é seo a phleanáil 
agus acmhainní a chur ar fáil dó trí shamhail maoinithe agus 
leagfar amach ar bhonn trialach (féach Bloc Tógála 5).

RLGÓ

Anuas air sin, agus ag cur leis an gclár PHN um chuartaíocht 
bhaile, déanfar comhaontas maidir le cur chuige roimh 
sheirbhísí cuartaíochta baile de réir an méid riachtanais atá 
de dhíth, ag féachaint don fhianaise Éireannach ar conas 
tionscnaíochtaí um chosc agus tionscnaíochtaí luathbhlianta a 
chur i bhfeidhm.

RLGÓ, 
RS

• Cuir leis an gclár um Chosc, Chomhpháirtíocht agus 
Thacaíocht Teaghlaigh de chuid Tusla trí infheistíocht 
leanúnach.

RLGÓ

•  Lean ar aghaidh ag cur Clár Bunathruithe Tusla i bhfeidhm, 
dírithe ar torthaí feabhsaithe a bhaint amach do leanaí agus 
teaghlaigh leochaileacha. Agus é i mbun polasaithe agus 
cleachtas a fhorbairt, féachfaidh Tusla don Straitéis, do na 
sruthanna oibre a bhaineann leis an gcosaint leanaí agus an 
leas leanaí, agus na cineálacha leochaileachta áirithe den 
aoisghrúpa sin a chlúdaítear leis an Straitéis.

RLGÓ
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Cuspóir 3
Tabharfar tacaíocht do theaghlaigh agus do phobail agus cuirfear ar a 
gcumas iad an t-ábhar oiriúnach agus na hacmhainní oiriúnacha a chur ar 
fáil do leanaí chun an fhorbairt dhearfach a spreagadh sna luathbhlianta.

Beart Straitéiseach 3.1: Tionscnaimh chun ioncaim theaghlaigh a bhfuil leanaí 
óga acu a athbhreithniú agus a fhorbairt, ag cuir leis an líonra de thacaí atá 
ann roimhe seo, agus béim ar leith ar leanaí atá i mbaol den bhochtanas. 

3.1 Túsbhearta

• Tabharfar faoi taighde agus anailís a dhéanamh ar an Scéim 
um Chreidmheas Cánach Cúramóra Baile, ar aon dul leis na 
Treoirlínte um Chaiteachas Cánach. Áireofar leis seo scrúdú 
ar na daoine a fhaigheann buntáiste ón scéim chomh maith le 
measúnú ar cé chomh éifeachtacht is atá sé chun tacaíocht a 
thabhairt do theaghlaigh ina bhfuil na tuismitheoirí ag obair 
agus atá ag tabhairt cúram do leanaí óga sa bhaile.

RO

• Tús a chur le hathbhreithniú ar éifeachtúlacht agus 
inrochtaineacht na socraithe chun íocaíochtaí cothabhála a 
chur ar fáil do thuismitheoirí nach cónaitheoirí Éireannacha 
iad, agus an athbhreithniú sin a chur ar aghaidh. Mar chuid 
den athbhreithniú seo áireofar scrúdú ar na socraithe atá 
ann i dlínsí eile chun fáil amach na roghanna atá ann chun an 
próiseas gnóthaithe cothabhála níos áisiúla do thuismitheoirí, 
chun cur leis na torthaí a bhíonn ann do leanaí agus chun 
laghdú an gá a bhíonn ann d’imeachtaí cúirte chun gnóthaithe 
cothabhála. Táthar chun tús a chur leis an athbhreithniú 
laistigh de dhá bhliain ó dháta fhoilseachán na Straitéise.  

RDCC

• Scéimeanna chun aghaidh a thabhairt ar an tearcrochtain 
fuinnimh a fhorbairt, leanúint ar aghaidh ag díriú ar leanaí óga 
a bhfuil riochtaí riospráide orthu agus an síneadh amach, an 
measúnú agus an príomhshruthú féidearthach den Scéim um 
Theolaíocht agus Folláine á chur san áireamh leis sin, agus 
go gcuardófar slite chun na sochair atá ar fáil faoin Scéim 
um Thithe níos Teo a chur ar fáil do níos mó teaghlach agus 
leanaí óga atá i mbaol den tearcrochtain fuinnimh, san earnáil 
cíosghnólachta chomh maith.

RCGAC 
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Beart Straitéiseach 3.2: Forbairt cóiríochta atá oiriúnach do 
riachtanais bábaithe, leanaí óga agus a theaghlaigh a thacú.

3.2 Túsbhearta

• Cuirfear raon de gníomhaíochtaí i bhfeidhm chun deimhniú go 
méadófar an rian atá ann de chóiríocht shóisialta, inacmhainne 
agus príobháideacha chun deimhniú go gcuirfear cóiríocht 
oiriúnach ar fáil do leanaí agus dá dtuismitheoirí ar aon dul 
leis na polasaithe atá breactha amach in Rebuilding Ireland, 
Plean Gníomhaíochta an Rialtais don tithíocht agus don easpa 
dídine. 

RTPRA

• Cuirfear níos mó áiseanna cóiríochta atá oiriúnach do 
theaghlaigh atá gan dídean ar fáil agus deimhneofar go 
soláthrófar na tacaíochtaí oiriúnacha do na teaghlaigh sin chun 
iad a thacú chun baile nua a oireann dóibh a aimsiú chomh 
tapa is gur féidir agus na riachtanais agus dálaí ar leith a 
bhaineann leo á gcur san áireamh maidir leis sin. 

RTPRA

• Ag teacht sna sála ar phróiseas comhairliúcháin, foilseofar 
caighdeáin don chóiríocht a thairgtear do dhaoine sa 
phróiseas cosanta chun deimhniú go mbíonn an soláthar 
seirbhíse agus tacaíochta do dhaoine atá ina gcónaí sa chineál 
seo chóiríochta, lena n-áirítear babaithe agus leanaí óga is a 
dtuismitheoirí, d’ardchaighdeán, agus go mbíonn sé oiriúnach 
dá riachtanais, sábháilte agus éifeachtach.

RDCC

• Tabhair moltaí sonracha ar conas teacht ar chóiríocht oiriúnach 
do theaghlaigh de chuid an Luchta Siúil a bhfuil babaithe agus 
leanaí óga acu, agus an obair a dhéanann an Sainghrúpa atá 
bunaithe le déanaí chun moladh a thabhairt ar an mbeartas 
roimh chóiríocht don lucht siúil á cur san áireamh leis sin, agus 
ag coimeád Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998, 
in aigne agus aon reachtaíocht eile a mbíonn tionchar aici ar 
sholáthar agus seachadadh cóiríochta don lucht siúil.

RTPRA
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Beart Straitéiseach 3.3: Deimhniú go gcuirtear riachtanais agus cearta 
babaithe, leanaí óga agus a dteaghlaigh i ndearadh agus san fhorbairt 
don infreastruchtúr ábharach agus sóisialta ionas go gcuirfear leis an 
luathfhorbairt dhearfach sna pobail ina bhfásann leanaí aníos.

3.3 Túsbhearta

• Treoirlínte d’údaráis áitiúla ar an bpleanáil agus ar an 
fhorbairt de phobail a oireann do leanaí. Beidh na treoirlínte 
seo dírithe ar phobail inbhuanaithe lena ndeimhneofar go 
mbeidh timpeallacht slán sábháilte ag leanaí chun spraoi, 
súgradh agus foghlaim a chruthú. Áirítear leo siúd moltaí 
maidir le spás taitneamhachta, scála oiriúnach, bealaí siúlóide 
agus rothaíochta, agus spásanna poiblí, ina measc spásanna 
imeartha agus timpeallachtaí nádúrtha.

RTPRA

• Cuir cleachtadh léarscáilíochta i mbun ar an bpolasaí, cleachtas 
agus soláthar reatha maidir leis an súgradh, agus béim ar 
leith ann ar an luath-óige agus ar an mbonn ar a ndéantar 
cinntí agus ar a ndéantar moltaí maidir le gníomhaíochtaí 
todhchaíoch.

RLGÓ

• Infheistigh i leabharlanna mar mhoil phobail, ar fud na tíre, 
agus béim ar leith ar leanaí óga agus a dtuismitheoirí (grúpaí 
do thuismitheorí agus leanaí, ábhair do thuismitheoirí, an 
fhorbairt de chodanna leanaí), ar aon dul le forfheidhmú an 
straitéis nua leabharlainne.

RFTP
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Sprioc B: An fholláine corp agus an sláinte mheabhrach a bharrfheabhsú 

Cuspóir 4
Tabharfar tacaíocht do thuismitheoirí, do theaghlaigh agus do phobail chun 
nósanna atá maith do dheashláinte mheabhrach bhabaithe agus leanaí óga 
a chur chun cinn, ón uair sula ghintear an leanbh fiú.

Beart Straitéiseach 4.1: Nósanna folláine atá maith don sláinte corp do mná 
atá torrach, do naíonáin, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh a chur chun cinn 
agus a thacú. 

4.1 Túsbhearta

• Lean ar aghaidh leis an dul chun cinn i dtreo sprioc ráta 
don chothú cíocha de réir mar atá leagtha amach sa Phlean 
Gníomhaíochta Náisiúnta um Chothú Cíocha (i.e. méadú 
bliantúil de 2% san fhadthréimhse a leantar leis an gcothú 
cíocha thar an tréimhse idir 2016 agus 2021). Chun an sprioc 
seo a bhaint amach, lean ar aghaidh ag tabhairt tacaíocht do 
mháithreacha chun cothú le cíocha tríd sheirbhís an PHN, 
caighdeánaigh polasaithe um chothú cíocha agus cuir postanna 
speisialaithe ar fáil sa chúram príomhúil agus in ospidéil 
mháithreachais araon de réir mbpríomhgníomhaireachtaí 
an Phlean Gníomhaireachtaí Náisiúnta um Chothú Cíocha. 
Féachfar ar méaduithe a chur leis an sprioc seo ag deireadh 
athbhreithniú an tríú bliana de An Chéad 5 in 2021.

RS

• Feabhsaigh an tacaíocht um baint den chíoch do 
thuismitheoirí tríd an gClár Náisiúnta do Leanaí Sláintiúil.

RS

• Déan foráil le pleanáil clainne cuimsitheach agus le seirbhísí 
cúraim sláinte atáirgthe, lena n-áirítear eolas agus comhairle 
do dhaoine atá ag smaoineamh ar leanbh a bheith acu agus 
cuir feachtas eolais náisiúnta i mbun chun tábhacht an sláinte 
roimh don choimpeart a chur chun cinn.

RS

• Forbair córais chun cuir leis an méad aigéid fólaigh i measc 
mná de gach aois gur féidir éirí torrach.

RS
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• Forbair agus cothabháil eolas cuimsitheach inacmhainne do 
thuismitheoirí ar gach uile ghné de shláinte agus folláine a 
linbh trí shuíomh gréasáin tuismitheoireachta um sláinte agus 
folláine an linbh, agus tacú leis sin leis na meáin shóisialta. 

RS

• Forbair, foilsigh agus scaoil amach treoirlínte ar iompar maidir 
le sláinte babaithe agus leanaí óga (Treoirlínte Aiste Bia do 
Leanaí 1 - 5 Bliana, Treoirlínte do Ghníomhaíocht Choirp sa 
Luath-Óige, Treoirlínte maidir leis an Neamhgníomhaireacht, 
lena n-áirítear Treoirlínte maidir leis an Tréimhse ama le 
Scáileán don Luath-Óige, Treoirlínte ar an Sláinte Béil, lena 
n-áirítear cuairteanna go dtí an fhiaclóir agus úsáid taois fiacla 
sa luath-óige).

RS

• Forbair plean um cosc ailse craicinn agus babaithe agus leanaí 
óga sainaitheanta ann mar ghrúpa tosaíochta.

RS

Beart Straitéiseach 4.2: Comhcheangail tacaíochtaí agus seirbhísí a 
bhaineann leis an iompar sláinte i lonnaíochtaí cúraim leanaí agus sa phobal 
mhór ina dtimpeall orthu.

4.2 Túsbhearta

• Dean athbhreithniú ar sholáthar Chlár Thús Cliste de chuid 
Éire Folláin, agus cuir leis sin, trí oibriú le lonnaíochtaí ELC 
chun cuir le forbairt sláinte agus folláine leanaí iontu, tríd an 
clár seo a shíneadh amach de réir a chéile go dtí gach uile 
lonnaíocht ELC agus do gach uile leanbh faoi thrí bliana d’aois.

RS, 
RLGÓ

• Sín amach na Cláir Cothuithe agus Cócaireachta 
Pobalbhunaithe.

RS

• Tabhair isteach bearta chun dul i ngleic leis an bochtaineacht 
bia i measc leanaí óga i lonnaíochtaí Luathfhoghlama agus 
Luathchúram agus i mbunscoileanna, agus go háirithe: cuir 
clár béilí ar siúl ar bhonn trialach i lonnaíochtaí ELC (RLGÓ); 
cuir clár béilí teo ar siúl ar bhonn trialach i nDEIS scoileanna 
(RGFCS agus ROS).

RLGÓ, 
RGFCS, 
ROS
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• Cuir sraith de Bhainne Scoile ar síneadh amach ar bhonn 
trialach de chuid Scéim Scoile an AE do lonnaíochtaí cúraim 
agus oideachais luath-óige, chun cur le samhail ar leith den 
scéim ina gcuirfear riachtanais na leanaí atá sa lonnaíocht ar 
leith san áireamh. De réir meastóireachta ar an scéim trialach 
agus, ag brath ar acmhainní, smaoinigh faoin scéim sin a 
uasmhéadú chun freastal ar níos mó lonnaíochtaí.

RTBM

• Forbair agus foilsigh Caighdeáin Bia Náisiúnta do Lonnaíochtaí 
ELC, lena n-áirítear uirlisí forfheidhmithe.

RS

Beart Straitéiseach 4.3: An chosaint leanaí a chur chun cinn agus gortaithe a 
dhéantar do babaithe agus do leanaí óga nach rabhthas ag súil leo a laghdú. 

4.3 Túsbhearta

• Deimhniú go gcuirtear an Clár um Sábháilteacht Leanaí 
nuashonraithe i ngníomh go huile is go hiomlán, agus, trí chur 
leis an gClár seo, go ndeimhnítear go mbíonn teachtaireachtaí 
sábháilteachta ar fáil i ngach uile thimpeallacht ELC, agus sa 
phobal mór chomh maith.

RS

• Plean cuimsitheach um chosc ar ghortú do leanaí a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm.

RS

• I gcomhthéacs na Straitéise Sábháilteachta ar na Bóithre 
2013-2020 agus, ag cur le forbairt an chaighdeáin oiliúna 
Cycle Right, déanfar an clár oiliúna rothaíochta a chur ar fáil 
ar bhonn píolótach chun scileanna rothaíochta a thabhairt 
isteach i réamhscoileanna agus do ghrúpaí leanaí ar aois 
naíonán beag agus naíonán mór roimh dheireadh 2018.

RITS
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Cuspóir 5
Go mbeidh teacht ag babaithe agus leanaí óga ar sheirbhísí cúraim sláinte, 
atá sábháilte, spriocúil, d’ardchaighdeán, atá bunaithe ar fhianaise agus atá 
cuimsithe, coisctheach agus speisialta araon, agus go gcuirfear tús leo siúd 
ón am a mbíonn an máthair torrach.

Beart Straitéiseach 5.1: Go dtabharfar acmhainní agus tacaíocht ar fáil 
d’fhorfheidhmiú an Chláir Náisiúnta um Páistí Folláin, agus go sínfear amach 
é agus go bhfeabhsófar é chun deimhniú go bhfreagraíonn sé ar bhealach 
níos fearr ar riachtanais babaithe, leanaí óga agus teaghlaigh, rud gur féidir 
a dhéanamh más rud go bhfuil oibrithe ann atá tiomnaithe do shláinte an 
linbh (féach Bloc Tógála 3).

5.1 Túsbhearta

• Déanfar athbheithniú ar cad atá sa Scéim um Chúram 
Máíthreachais agus um Chúram Leanaí, agus ar cad é an scóip 
atá i gceist leis, Caighdeánófar an scrúdú sláinte iarbhreithe 
a dhéantar ar an leanbh tar éis sé seachtaine (Mar chuid den 
Scrúdú Cliniciúil Bunóice) agus déanfar machnamh ar chlúdach 
na Scéime a síneadh amach go mbeadh baint aici leis an 
comhairliúchán réamh-bhreithe agus rudaí eile a tharlaíonn tar 
éis an scrúdú sláinte iarbhreithe a dhéantar ar an máthair tar 
éis sé seachtaine.

RS

• De réir mar is féidir mar gheall ar na hacmhainní atá ann, sín 
amach an méid cuairteanna réamhbhreithe gur féidir leis an 
altra sláinte poiblí tabhairt, ar aon dul leis an gá a bhíonn ann 
leis.

RS

• Cuir leis an úsáid a bhaintear as an gcúram réamhbhreithe sa 
chéad ráithe, go háirithe i measc grúpaí leochaileacha. 

RS

• Cuir leis an méid vacaínithe a thógtar le linn an toirchis trí an 
vaicsín don flú a chur chun cinn, tríd an tábhacht a bhaineann 
leis an vacsaín pertussis a chur chun cinn agus trí féachaint ar 
na córais atá ann chun an vacsaín a thabhairt. 

RS
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• Feabhsaigh an sceideal díonadh a thugtar faoin Clár Imdhíonta 
sa Luath-Óige de réir an dea-chleachtais idirnáisiúnta agus 
na moltaí ón gCoiste Molta um Imdhíonadh Náisiúnta agus 
leanúint ar aghaidh ag cur leis i dtreo an sprioc náisiúnta de 
95% comhlíonacht maidir leis an PCIP, ag fágáil go mbaintear 
amach ráta comhlíonta níos cothroime ar fud na tíre. 

RS

• Déan tomhais ar an méid a úsáidtear an cárta cuairt dochtúra 
do leanaí faoi 6 bliana trí athbhreithniú a dhéanamh ar an 
méid a nglactar leis na Measúnuithe Tráthúla ag dhá bhliain 
agus ag cúig bliana, agus cuir gníomhaíochtaí i bhfeidhm chun 
cur leis an ráta sin, más gá.

RS

• Leanúint ar aghaidh leis an dul chun cinn chun deimhniú 
go mbíonn t-amú agus an obair sa chlár scagthastála agus 
faireachais ar aon dul leis an fhianaise agus go mbíonn siad 
caighdeánaithe ar fud na tíre.

RS

• Deimhniú go gcuirtear an tsamhail leasaithe um scagthástáil 
chun diospláise corróige comhbheirthe a aimsiú chun feidhme 
ar fud na tíre. 

RS

• Tabhair isteach pacáiste uilíoch um shláinte fiacla do leanaí 
faoi sé bliana d’aois, lena dtacófar leis trí chlár scagthástála/
faireachais a chur i gcrích dírithe ar na haoisghrúpaí príomhúla 
agus ar ghrúpaí leochaileacha.

RS

• Deimhniú go ndéanfar na tionscnaíochtaí um fhorbairt 
caighdeáin a gcuireadh tús leo faoin Chlár um Cothú - Sláinte 
agus Folláine Leanaí - a phríomhshruthú agus go ndéanfar 
measúnú leanúnach orthu.

RS

• Déan athbhreithniú ar an tseirhbís/clár sláinte scoile agus 
déan é a leasú ar aon dul leis an fhianaise atá ann de réir an 
dea-chleachtais.

RS
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Beart Straitéiseach 5.2: Cuir soláthar teiripeach agus leighis ar fáil do 
babaithe agus do leanaí óga ar bhonn comhsheasmhach, cothromasach 
agus tráthúil.

5.2 Túsbhearta

• Cuir tús le feidhm na Samhla um Chúram do Sheirbhísí 
Chúraim Sláinte Péidiatraicigh.

RS

 – Méadaigh an líon de sainchomhairleoirí péidiatraiceacha atá 
ann, agus béim sa líon sin ar an péidiatraic ginearálta, ar an 
péidiatraic éagandála agus ar sláinte pobail leanaí.

 – Cuir leis an ról a bhíonn ag ard-chleachtóirí altranais, ag 
speisialtóirí altranais cliniciúla agus ag gairmithe cúraim 
sláinte agus sóisialta.

 – Forbair na haonaid réigiúnacha um ghéarphéidiatraic chun 
raon leordhóthain de sheirbhísí réigiúnacha a chur ar fáil. 

• Lean ar aghaidh ag tacú leis an athchumraíocht de sheirbhísí do 
leanaí atá faoi mhíchumas ar aon dul leis an gclár um Fhorbairt 
Sheirbhísí Míchumais do Leanaí agus do Dhaoine Óga.

RS

• Laghdaigh na liostaí feithimh atá ann do leanaí chun cúram 
príomhúil agus luath-idirghabháil a fháil, lena n-áirítear an 
t-aga feithimh.

RS

• Lean ar aghaidh ag forbairt an rochtain ar tacaíochtaí do 
leanaí a bhfuil míchumas/moillithe forbartha orthu trí ionaid 
freastalta leanaí (mar shampla AIM, Tionscadal Taispeántais 
Teiripe i Réamhscoileanna agus i Scoileanna, soláthar de 
thacaíochtaí altranais in ionaid ELC agus i scoileanna le 
haghaidh leanaí a bhfuil riachtanais chasta acu).

RLGÓ, 
ROS, 
RS

• Cuir leis an bpróiseas Measúnaithe Riachtanais chun deimhniú 
go mbítear in ann seirbhísí oiriúnacha a fháil go tapa.

RS

• Cuir bunaíocht an ospidéal leanaí nua ar aghaidh chun 
seirbhísí speisialta treasach agus ceathartha a chur ar fáil do 
leanaí i ngach cearn d’Éirinn.

RS
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Cuspóir 6
Tabharfar tacaíocht do babaithe, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh chun 
taitneamh a bhaint as meabhairshláinte dhearfach a bheith acu.

Beart Straitéiseach 6.1: An luath aitheantas d’fhadhbanna sláinte 
meabhrach maidir le babaithe, leanaí óga agus teaghlaigh a fheabhsú.

6.1 Túsbhearta

• Cuir eolas agus treoraíocht ar fáil chun an mheabhairshláinte 
dhearfach i measc mná torracha, babaithe, leanaí óga agus 
teaghlaigh a chur chun cinn agus a thacú agus feachtas 
eolais poiblí a chur i gcrích chun an feasacht atá ann ar 
cé chomh tábhachtach is atá sé an fhorbairt sóisialta, an 
mheabharshláinte dhearfach a chur chun cinn agus an 
tionchar a bhíonn ag tráma sa luath-óige do babaithe agus 
leanaí óga a laghdú. 

RS

• Cuir leis na hiarrachtaí an mheabharshláinte dhearfach a chur 
chun cinn i measc mná torracha, babaithe, leanaí óga agus 
a dteaghlaigh trí na hacmhainní go léir agus na teagmhála 
seirbhísí atá ann, agus chun na críocha sin, go sínfear amach 
Making Every Contact Count: A Health Behaviour Change 
Framework and Implementation Plan for Health Professionals 
in the Irish Health Service to include mental health.

RS

• Feabhsaigh an diagnóis a dhéantar ar mhná a bhfuil fadhbanna 
sláinte meabhrach acu a bhaineann leis an toircheas agus na 
seribhísí atá ar fáil dóibh, leis.

RS

• Sín amach an scagthástáil don dúlagar iarbhreithe a dhéanann 
Altranais Sláinte Poiblí go gach uile mháthair, trí cur chuige 
caighdeánaithe, bunaithe ar fhianaise, a chur i gcrích.

RS

• Cuir an uirlis scagthástála caighdeánach don fhorbairt 
sóisialta-mothúchánach ar fáil de réir a chéile ceistiúchán 
maidir le hAois agus Céimeanna - do gach uile leanbh óg ag an 
seiceáil forbarthach dhá bhliain.

RS

• Tacaigh leis an rochtain ar an fhorbairt ghairmiúil leanúnach do 
Mheabharshláinte Naíonán agus Luath-Óige dóibh siúd a oibríonn 
i gcuideachta babaithe, leanaí óga agus a dteaghlaigh ar aon dul le 
forbairt Thionscnamh an Lucht Saothair Leanaí (féach Sprioc D).

RS, 
RLGÓ
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Beart Straitéiseach 6.2: Feabhsaigh an rochtain atá ann ar thacaíochtaí agus 
seirbhísí meabhairshláinte do babaithe, do leanaí óga agus do theaghlaigh, 
agus béim ar leith ann ar thionscnaíochtaí a chomhcheanglaíonn tacaí agus 
seirbhísí um an meabhairshláinte isteach in ionaid leanaí-freastalta agus sa 
phobal mór chomh maith.

6.2 Túsbhearta

• Cuir an tSamhail Náisiúnta um Chúram Speisialta don 
Mheabharshláinte Imbhreithe i bhfeidhm agus lean le 
hacmhainní a chur ar fáil di.

RS

• Deimhniú go dtugtar tús áite do riachtanais babaithe, leanaí óga 
agus a dteaghlaigh san Fhís Athnuaithe don Athrú agus sa phlean 
náisiúnta nua um chothú na meabhairshláinte atá ar na bacáin.

RS

• Forbair agus costáil tograí chun an tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais a shíneadh amach don ELC. 

ROS

• Cuir leis an líon daoine gur féidir a fhreastail orthu leis 
na Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus d’Ógánaigh 
(CAMHS) sa phobal agus cuir na treoirlínte oibriúcháin 
leasuithe i bhfeidhm.

RS

• Feabhsaigh an rochtain ar ar sheirbhísí meabhairshláinte 
thuismitheoireachta (lena n-áirítear seirbhísí 
comhairleoireachta agus síceolaíochta) lena dtugtar cothabháil 
don lionn dubh máithreachais, do neamhoird imní agus don 
mhíúsáid substaintí agus aithint agus déileáil le haon bhearnaí 
atá ann sna seirbhísí meabhairshláinte do leanaí an-óga.

RS

• Dearbhaigh go bhfeabhsófar an teacht ar thacaí don 
mheabharshláinte do mháithreacha atá ag súil le leanbh a 
bheith acu agus a bhfuil bunóic acu chun deimhniú gur féidir 
an cúram iomchuí a chur ar fáil ar bhonn tráthúil ar aon dul le 
Straitéis Máithreachais Náisiúnta.

RS

• Cuir tacaíocht bhreise ar fáil do thuismitheoirí babaithe a 
fhaigheann diagnóis mhíchumais sa tréimhse imbhreithe agus 
dóibh siúd a bhíonn breith trámach nó méala acu. 

RS

• Lean ar aghaidh ag leathadh amach na Cláir Cliniciúla um 
neamhoird itheacháin, um féindíobháil agus um idirghabháil sa 
síocóis, agus infheistigh leo.

RS
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Sprioc C: An luathfhoghlaim dhearfach, bunaithe ar an súgradh

Cuspóir 7
Go dtugtar tacaíocht do thuismitheoirí, do theaghlaigh agus do phobail 
chun timpeallacht cothúil agus spreagthach a chur ar fáil dá leanaí chun na 
luathfhoghlama, ón mbreith amach.

Beart Straitéiseach 7.1: Tabhairt tacaíocht do thuismitheoirí agus do 
theaghlaigh chun lonnaíocht foghlama baile spreagthach a chur ar fáil do 
bhabaithe agus do leanaí óga, agus béim ar leith ar an súgradh a chur chun cinn.

7.1 Túsbhearta 

• Cuir feachtas faisnéise náisiúnta chun cur leis an bhfeasacht 
ar an ról tábhachtach a bhíonn ag tuismitheoirí agus ag 
teaghlaigh chun luathfhoghlaim a leanaí thacú agus le 
comhairle agus eoals ar conas tuismitheoirí a chur ar a 
gcumas lonnaíochtaí foghlama a chruthú. Faoin bhfeachtas 
seo, cuirfear feachtas léamh am luí i mbun. Tacófar seo le 
himeachtaí a oireann do leanaí i leabharlanna áitiúla chun suim 
san fhoghlaim a spreagadh ón aois óg, agus chun spreagadh 
a chur ar fáil, agus rochtain leis, ar ábhar léitheoireachta a 
oireann don aois i gceist. 

RLGÓ

• Cuir acmhainní ar fáil do thuismitheoirí chun cur le 
luathfhoghlaim súgradh a leanaí agus tús a chur leis sin le 
Tionscnaimh Trialach Bosca agus Málaí Leabhar do Bhabaithe 
tríd an gClár um Thrialacha An Chéad 5 (féach Bosca 1). 

RLGÓ, 
RFTP

• Forbair tacaí breise don teaghlach, lena n-áirítear 
seantuismitheoirí, cairde agus comharsana a thugann cúram 
neamhfhoirmeálta trí chur leis na tionscnaíochtaí atá ann 
roimhe seo, ina measc sin an Tionscnamh um Dheontas 
Thuismitheoir agus Lapadán.  

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 7.2: Éascaigh agus spreag níos mó rannpháirtíocht 
tuismitheoirí i luathfhoghlaim i lonnaíochtaí ELC agus i mbunscoileanna.

7.2 Túsbhearta

• Forbair treoir agus faisnéis do theaghlaigh agus do 
thuismitheoirí maidir leis an ELC (agus leis an gcúram do 
leanaí ar aoise scoile), lena n-áirítear faisnéis ar roghanna 
agus teidlíochtaí ELC chomh maith le treoraíocht ar na 
toscairí príomhúla gur soláthar d’ardchaighdeán atá i gceist. 
Le himeacht ama, féach ar an acmhainneacht atá ann gur 
féidir cuardaitheoir ELC fíor-ama a fhorbairt agus naisc leis ar 
thuairisc cigireachta agus faisnéis ábhartha eile.

RLGÓ

• Tacaigh níos mó rannpháirtíochta  tuismitheoireachta i 
luathfhoghlaim i lonnaíochtaí ELC agus i mbunscoileanna. 

RLGÓ, 
ROS

 – Cuir le comhairle, treoir agus oiliúint do lonnaíochtaí ElC agus 
bunscoileanna chun caidrimh oibrithe éifeachtach a bhunú leis 
na tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail go léir.

 – Tacaigh le lonnaíochtaí ELC nó bunscoileanna chun deiseanna 
a churuthú chun rannpháirtíocht tuismitheoirí a spreagadh 
agus a neartú dála cruinnithe tuismitheora-cleachtóra, bord 
comhairliúcháin tuismitheoireachta, oifigigh iarchaidrimh baile-
ELC, foireann sainithe do fhreagrachtaí le tacaíocht tuismitheoirí, 
lena n-áirítear tionscnaíochtaí i gcomhoibriú leis an gComhairle 
Náisiúnta na dTuismitheoirí (Réamhscoile agus Bunscoile).
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le gníomhaíochtaí dearfacha um chlárúchán agus rannpháirteachas i 
lonnaíochtaí ELC agus i mbunscoileanna chomh luath is gur féidir. 

7.3 Túsbhearta

• Déan measúnú mionsonraithe ar an gclár uilíoch réamhscoile 
chun grúpaí leanaí a chláraíonn níos lú ná an meánmhéid 
agus déan bearta chun cur leis an ráta clárúcháin agus 
rannpháirteachais i measc na grúpaí seo.

RLGÓ

• Sín na cumhachtaí reachtaíochta atá ag an tSeirbhís Leasa 
Oideachais do gach aon leanbh faoi shé bliana d’aois atá 
cláraithe i scoil aitheanta ar aon dul le forbairtí sa reachtaíocht.

RLGÓ
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Cuspóir 8
Teacht a bheith ag leanaí ar Luathfhoglaim agus ar Luath-chúram do Leanaí 
(ELC) atá sábháilte, d’ardchaighdeán, oiriúnach ó thaobh forbraíochta de, 
agus comhtháithe, lena léirítear an éagsúlacht de na riachtanais a bhíonn 
ag leanaí.

Beart Straitéiseach 8.1: An ELC (agus an cúram do leanaí ar aois scoile) 
ardchaighdeáin do leanaí agus do pháistí óga a dhéanamh níos inacmhainne.

8.1 Túsbhearta

• Lean ar aghaidh ag maoiniú agus ag tacú le dhá bhliain iomlán 
den chlár uilíoch réamhscoile. Idirghabháil chun athbhreithniú 
a dhéanamh ar an gclár agus, de réir na torthaí de sin, meas an 
gá atá ann athruithe a chur i bhfeidhm. Thar thréimhse iomlán 
na straitéise, tabhair isteach teidlíocht uilíoch dlíthiúil don 
réamhscolaíocht. 

RLGÓ

• Tabhair isteach an ACS chun fóirdheontas a thabhairt go poiblí 
ar chostas an ELC rialálaithe d’ardchaighdeán do theaghlaigh 
agus, le himeacht ama, agus de réir mar a bhfuiltear in ann de 
réir acmhainní, méadaigh de réir a chéile an líon teaghlaigh 
atá incháilithe d’fhórdheontais dírtihe agus deimhnigh go 
mbunaítear rátaí na ndeontas ar foirmle maoinithe láidir atá 
bunaithe ar chostas ELC d’ardchaighdeán a chur ar fáil. Tabhair 
faoi measúnú deireadh-thrí-bliana den ACS a dhéanamh agus, 
de réir thorthaí an mheasúnuithe sin, meas an gá atá ann 
leasuithe a chur leis an Scéim.

RLGÓ

• Mar chuid den athchóiriú ar an tsamhail maoinithe (a phléitear 
i Sprioc 4), forbair córas oiriúnach chun na táillí a ghearrtar ar 
thuismitheoirí as infheistíocht Stáit méadaithe a rialú maidir le 
inacmhainneacht agus caighdeán.

RLGÓ

• Cuir le clárúchán feighlithe leanaí íoctha, nach gaolta leis an 
leanbh iad, atá incháilithe chun clárú le Tusla faoi láthair na 
huaire ar aon dul leis an ullmhúchán don ACS a thabhairt 
isteach (féach chomh maith Sprioc 4).

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 8.2: Coimeád agus sín amach soláthar ELC (agus 
cúram do leanaí ar aois scoile) fóirdheonaithe go poiblí chun freastal ar an 
mbealach is fearr ar na riachtanais forbartha atá ag babaithe agus ag leanaí 
óga, agus deimhnigh go léirítear leis seo riachtanais agus roghnachas na 
dtuismitheoirí is na dteaghlaigh chomh maith. 

8.2 Túsbhearta

• Sín amach an rialúchán ionas go mbainfidh sé leis na feighlithe 
leanaí go léir a n-íoctar iad agus nach gaoil iad do na leanaí, 
agus leis an gcúram leanaí go léir do leanaí ar aois scoile ar 
bhonn céimithe (a phléitear faoi Sprioc 4).  Fágfaidh sé seo go 
mbeidh fóirdheontais ACS ar fáil do níos mó thuismitheoirí a 
úsáideann seirbhísí feighlithe leanaí. 

RLGÓ

• Tabhair faoi taighde ar riachtanais ELC (agus cúraim do leanaí 
ar aois scoile) a bhíonn ag tuismitheoirí a oibríonn uaireanta 
neamhghnácha nó atá ina gcónaí i bpobail tuaithe agus forbair 
moltaí ar conas freastal orthu as seo amach.

RLGÓ

• Cuir leis an toilleadh chun tuar beacht a dhéanamh ar an 
soláthar agus éileamh don ELC (agus cúram do leanaí ar aois 
scoile) trí measúnú rialta um riachtanais náisiúnta a dhéanamh. 

RLGÓ

• Lean ar aghaidh ag riar ciste inbhuaine lena ndeimhnítear 
go n-éirítear leis na seirbhísí atá ar fáil sna ceantair is mó 
míbhuntáiste, agus nach teiptear orthu de bharr an leibhéal 
ardaithe de riachtanas agus/nó luainithe sealadacha sa líon 
cliant agus meas na córais fhadtréimhseacha gur ceart cur 
chun feidhme mar chuid den tsamhail maoinithe nua.

RLGÓ
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• Uasdátaigh na Treoirlínte Náisiúnta Pleanála le haghaidh 
fhorbairt lonnaíochtaí ELC (agus Cúram do Leanaí ar Aois 
Scoile).

RTPRA

• Forbair agus foilsigh plean straitéiseach um chaiteachas 
caipitiúil chun caiteachas caipitiúil mórscála a chur i gcrích 
faoi Tionscadal 2040 agus aidhm aige chun deimhniú go 
freastalaíonn an éileamh atá ann ar ELC d’ardchaighdeán (agus 
don chúram do leanaí ar aois scoile d’ardchaighdeán) ar an 
soláthar. Mar chuid den phlean seo, cuimseofar na tionscadal 
trialacha faoi na Trialacha den Chlár An Chéad 5 lena ndírítear ar 
an gcleachtas nuálaíoch (mar shampla an soláthar ELC amuigh 
faoin spéir). 

RLGÓ

• Ba cheart an tairbhe a bhaintear as áiseanna scile agus 
áiseanna pobail atá ann roimhe seo agus a bhfuil na 
háiseanna a oireann do chúram do leanaí ar aois scoile acu 
a uasmhéadú nuair a bhíonn an t-éileamh ann agus nuair is 
féidir le pátrún/coimircí na scoile é sin a éascú. Meas conas 
a féadfar cur leis an úsáid méadaithe d’fhoirgnimh scoile, ag 
tabhairt na ceisteanna atá pléite go dtí seo san áireamh, agus 
lean ar aghaidh ag dul i ngleic le sealbhóirí maoine agus le 
húdaráis scoile ionas go n-éascófar leis an úsáid méadaithe 
d’fhoirgnimh scoile nuair is féidir. 

ROS

• Tabhair isteach bearta chun deimhniú go mbíonn teacht ag 
leanaí i gceantair Gaeltachta ar sholáthar ELC i nGaeilge.

RCOG
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Beart Straitéiseach 8.3: Deimhnigh go gcuireann soláthar ELC le 
rannpháirteachas, go neartaíonn sé an ionchuimsiú sóisialta agus go dtugtar 
fáilte leis roimh an éagsúlacht trí tacaí agus seirbhísí ionchuimsithe do 
leanaí agus do theaghlaigh a bhfuil riachtanais bhreise acu.

8.3 Túsbhearta

• Deimhnigh go ndéantar leis na caiteachas caipitiúil ar áiseanna 
todhchaíoch cur leis rannpháirteachas na leanaí go léir san 
ELC, agus go ndéantar leis lonnaíochtaí atá ionchuimsitheach 
agus inrochtana do gach aon leanbh, teaghlach agus cleachtóir 
a chur chun cinn, ag féachaint do Treoirlínte Uilíoch Deartha.

RLGÓ

• Lean ar aghaidh ag leathadh amach AIM chun deimhniú 
cuimsiúchán gach uile leanbh atá faoi mhíchumas in aon 
lonnaíocht de chuid an chláir uilíoch réamhscolaíochta. Tabhair 
faoi measúnú den AIM ag deireadh an tríú bhliain agus, ag 
brath ar thorthaí an mheasúnuithe sin agus ar forbairtí ábharta 
eile, smaoineamh ar feabhsaithe a chur leis, agus/nó síneadh 
ar, AIM do, mar shampla, na seirbhísí ELC uile, do na seirbhísí 
cúraim leanaí ar aois scoile uile agus/nó do leanaí a bhfuil 
riachtanais bhreise acu seachas míchumas. Mar chuid den 
mheasúnú seo, cuirfear tacaí eile atá ann do leanaí atá faoi 
mhíchumas agus atá san ELC san áireamh chomh maith leis an 
scóip atá ann iad a chomhdhlúthú agus a sruthlíniú faoin AIM, 
nó an teidlíocht agus an cleachtas agus an oiliúint a ailíniú.

RLGÓ
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Thacaíocht Teiripe den ELC, agus, de réir thorthaí an 
mheasúnuithe agus na forbairtí ábhartha eile, meas cén 
tsamhail ba cheart a leathadh amach (de réir mar atá 
inacmhainne).

ROS, 
RLGÓ, 
RS

• Tabhair isteach córais tríd an ACS (agus athbhretihnithe 
tráthúla orthu), chun deimhniú go mbíonn rochtain ag leanaí 
atá leochaileach go sonrach - lena n-áirítear leanaí atá gan 
dídean agus leanaí i soláthar díreach - ar ELC d’ardchaighdeán 
(agus do chúram leanaí ar aois scoile d’ardchaighdeán).

RLGÓ

• Forbair córais chun tacaí a chur ar fáil san ELC i nGaeilge nuair 
a bhíonn cionnranna arda de na leanaí ann atá ag foghlaim trí 
mheán na Gaeilge. 

RLGÓ

• Forbair córais chun tacaí breise a chur ar fáil do sheirbhísí 
ELC, i gcásanna ina bhfuil cionroinnt ard de na leanaí ann 
atá i mbaol bheith i mbochtaineacht chun tionchar an 
luathmhíbhunatáiste a laghdú. Forbair clár le haghaidh soláthar 
ELC i gcomhthéacs na dlúthmhíbhuntáiste, ag féachaint chuig 
an tsamhail DEIS, go háirithe.

RLGÓ
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Cuspóir 9
Tugtar tacaíocht do leanaí agus iad ag aistriú do (agus trí) thimpeallachtaí 
ELC agus ar aghaidh ina dhiaidh sin go dtí an bhunscolaíocht ionas go bhfuil 
siad in ann lán-deis an chéad chéim eile dá saol foghlama a bhaint amach.

Beart Straitéiseach 9.1: Tabhair isteach bearta chun an eolas a chomhroinnt, 
chun rannpháirtíocht a spreagadh ó na leanaí is óna dtuismitheoirí, agus 
forbair comhpháirtíochtaí tréana idir lonnaíochtaí ELC agus bunscoileanna 
chun tacú leis na haistrithe.

9.1 Túsbhearta

• Cuir faisnéis agus treoraíocht ar fáil do thuismitheoirí, do 
theaghlaigh agus do feighlithe leanaí is pobail maidir leis an 
pháirt gur féidir leo a ghlacadh chun tacú leis na haistrithe 
seo (agus comhairle agus faisnéis shaindeartha do ghrúpaí 
leochaileacha), lena n-áirítear treoraíocht do thuismitheoirí atá 
i mbun cinneadh a déanamh maidir leis an aois ar ba cheart a 
thosú sa scoil.

RLGÓ, 
ROS

• Cuir gníomhaíochtaí ar fáil ar bhonn céimneach (ina measc 
CPD comhroinnte) idir lonnaíochtaí ELC agus bunscoileanna, 
agus tabhair isteach teimpléid tuairiscithe de chuid NCCA agus 
ábhar tacaíochta eile gaolmhar leis faoi Chlár Trialacha An Chéad 
5 (féach Bosca 2). Forbair cur chuige náisiúnta chun tacú leis na 
haistrithe a dhéanann leanaí agus iad ag bogadh ar aghaidh trí 
lonnaíochtaí ELC, ag cur leis an obair sin.

RLGÓ, 
ROS
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Beart Straitéiseach 9.2: Méadaigh an leanúnachas sa churaclam agus sa 
oideolaíocht ar fud lonnaíochtaí ELC agus luathbhlianta na bunscolaíochta.

9.2 Túsbhearta

• Soiléirigh do lucht lonnaíochtaí ELC cad é an scéal maidir leis 
na meoin, na scileanna agus an eolas oiriúnach a oireann do 
leanaí agus iad ag dul tríd an aistriú go dtí an bunscoil.

RLGÓ, 
ROS

• Ailínigh an Curaclam Bunscoile athchóirithe leis na 
luathbhlianta sa bhunscoil le hAistear, an Creat-Churaclam na 
Luath-Óige, chun an gluaiseacht i luathfhoghlaim na leanaí a 
éascú agus iad ag leanúint ar aghaidh ó lonnaíochtaí ELC go 
dtí an bhunscoil.

ROS

• Forbair an leanúnachas sa mheastóireacht a dhéantar ar an 
gcuraclam agus sa oideolaíocht idir lonnaíochtaí ELC agus 
luathbhlianta na bunscolaíochta, agus aird tarraingthe ar na 
héagsúlachtaí struchtúrtha idir an dá chomhthéacs sin. Go 
háirithe, déan athbhreithniú ar na socruithe atá ann chun 
na cigireachta sna luathbhlianta den bhunscoil de réir mar 
a dhéantar an caidreamh le hAistear a fheabhsú tríd an 
athchóiriú a dhéanfar ar an gCuraclam Bunscoile (chun teacht 
ar gníomhaíochtaí breise a bhaineann leis an gcigireacht ar 
lonnaíochtaí ELC féach ar Bloc Tógála 2). 

ROS

• Le himeacht ama, féach ar cad é an mhéid iomchuí leanaí gur 
cheart a bheith i ranganna i luathbhlianta na bunscoile de réir 
mar a dhéantar Curaclam Bunscoile a ailíniú le hAistear, ag 
féachaint don tionchar a bheidh ag acmhainní lena chois sin.

ROS
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Beart Straitéiseach 9.3: Deimhnigh go bhfuil na tacaíochtaí atá de dhíth in 
áit chun cur leis an fhoghlaim i leith gach uile leanbh de réir mar a théann 
siad tríd an aistriú ó lonnaíochtaí ELC go dtí an bhunscoil.  

9.3 Túsbhearta

• Cuir maoiniú agus tacaíocht leanúnach ar fáil chun DEIS a 
chur i bhfiedhm agus chun cur leis.

ROS

• Forbair tograí chun moltaí ón Athbhreithniú Cuimsitheach ar 
an Scéim um SNA a chur i bhfeidhm. 

ROS

• Deimhnigh go ndéantar aird a bheith dírithe ar na haistrithe 
dearfacha ó ELC go dtí bunscoileanna leis an AIM agus leis 
an tSamhail Léirsithe agus Tacaíochta um Theiripe sa scoile 
agus san ELC. Ceanglófar leis sin go mbeidh comhoibriú luath 
agus tréan de dhíth idir seirbhísí tacaíochta Bunscoile (mar 
shampla an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta Tús Feabhsaithe, an 
Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta).

RLGÓ, 
ROS, 
RS

• Tabharfar tacaíocht don infheistíocht mhéadaithe in 
oideachas leanaí le Clár an Rialtais agus le tiomantas sa 
Phlean Gníomhaíochta um an Oideachas go n-ardófar na rátaí 
caipitíochta i mbunsoileanna agus i meánscoileanna de réir 
mar atá acmhainní leis.

ROS
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Sprioc D: Córas de sheirbhísí agus de thacaíochtaí éifeachtacha don luath-óige

Bloc Tógála 1
An Cheannaireacht tiomnaithe, an rialachas láidir, an comhoibriú dearfach 
agus rannpháirtíocht ghníomhach ailínithe timpeall comhfhís do bhabaithe, 
do leanaí óga agus dá dteaghlaigh.

Beart Straitéiseach 1.A: Cuir Struchtúir forfheidhmithe agus rialachais atá 
éifeachtach agus córais rannpháirtíochta poiblí i bhfeidhm do An Chéad 5.

1.A Túsbhearta

• Mar straitéis comhábhair de chuid BOBF, déanfar maoirseacht 
ar fhorfheidhmiú An Chéad 5 trí na struchtúir maoirseachta 
den BOBF chun cur chuige cuimsitheach agus cónasctha chun 
píomhghníomhairí a bhíonn tionchar acu ar saol babaithe, leanaí 
óga agus a dteaghlaigh, a éascú. Déanfaidh an Coiste Comh-
aireachta ar Bheartas Sóisialach agus Seirbhísí Poiblí, ar a bhfuil 
an Taoiseach ina chathaoirleach, maoirseacht ar fhorfheidhmiú 
An Chéad 5. Beifear ag cuardach ceapacháin nua ar an struchtúir 
forfheidhmithe den BOBF (i.e. Cuibhreannas um Polasaithe 
do Leanaí agus Daoine Óga, Grúpa Urraitheoirí, Comhairle 
Comhairleach) chun deimhniú go mbíonn an béim ann atá 
de dhíth ar bhabaithe, ar leanaí óga agus ar a dteaghlaigh. 
Bíonn rannpháirtíocht ghníomhach iltaobhach thar Ranna an 
Rialtais, Gníomhaireachtaí Stáit agus gníomhaireachtaí eile, á 
nglacadh sna struchtúir forfheidhmithe seo. Tá cur síos níos 
sonraithe le fáil ar na struchtúir forfheidhmithe sa chuid ar 
an Forfheidhmiú agus an Mhaoirseacht. Cuirfear Foireann 
Feidhmiúcháin An Chéad 5 sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 
chun tabhairt ar aghaidh comhordanáidiú agus monatóireacht 
ar fheidhmiúchán An Chéad 5, a bheidh ag dul i gcomhar le 
Foireann Feidhmiúcháin an BOBF.

RLGÓ, 
Na 
Roinne 
go Léir

171



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

Sp
rio

c 
D

: C
ór

as
 d

e 
sh

ei
rb

hí
sí 

ag
us

 d
e 

th
ac

aí
oc

ht
aí

 é
ife

ac
ht

ac
ha

 d
on

 lu
at

h-
ói

ge • Deimhneoidh Foireann Feidhmiúcháin An Chéad 5 go 
bhforbaireófar plean forfheidhmithe trí-bliana laistigh de shé 
mhí ó dháta foilseacháin na Straitéise seo agus clár ama ann 
maidir le conas a chuirfear i bhfeidhm é , lena n-áirítear cé a 
bheidh freagrach as na gníomhaíochtaí.

RLGÓ

• Ullmhóidh Foireann Feidhmiúcháin An Chéad 5 tuarascáil 
bhliantúil ar forfheidhmiú na Straitéise.

RLGÓ

• Déanfaidh Foireann Feidhmiúcháin An Chéad 5 athbhreithniú 
trí bliana ar an Straitéise chun plean feidhmithe breise a 
fhorbairt do na trí bliana a thagann sna sála orthu.

RLGÓ

• Tacú leis an rannpháirteachas bríomhar de leanaí óga agus 
de thuismitheoirí de leanaí óga i bhforbairt polasaithe, i 
gcláracha agus sa chleachtas a bhaineann leo, lena n-áirítear 
grúpaí nach bhfuil mórán cáil orthu. Beidh sé i gceist leis seo 
modheolaíochtaí agus córais oiriúnacha a fhorbairt agus iad 
a úsáid le haghaidh an chomhairle agus rannpháirteachas 
a spreagadh ó leanaí óga agus óna dtuismitheoirí, 
soláthar clár oiliúna rannpháirteachais leanaí dóibh siúd a 
oibríonn i gcomhar le leanaí agus foilseachán treoracha ar 
rannpháirteachas leanaí.    

Na 
Roinne 
go Léir 

• Cuir plean cumarsáide i bhfeidhm lena ndeimhneofar go bhfuil 
tuiscint mhaith ann ar thábhacht na forbartha luath-óige agus 
na foghlama luath-óige agus ar conas is féidir le tionscadail in An 
Chéad 5 cur leis an taithí a bhíonn ag babaithe agus leanaí óga.

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 1.B: An ceannaireacht agus an rialachas ar fud an 
chórais luath-óige a neartú, ar bhonn náisiúnta agus áitiúil.

1.B Túsbhearta

• Cuir leis an gceannasaíocht agus leis an ngníomaíocht 
trasearnála do thacaíochtaí tuismitheora trí Aonad Polasaithe 
um Thacaíocht Tuismitheoireachta a bhunú sa Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige.

RLGÓ

• Ag cuir leis an fhorbairt atá déanta ar an Cur Chuig Uile-
Rialtais Chun Dul i nGleic Leis an mBochtaineacht Leanaí, 
monatóireofar agus rianófar an cur chun cinn atá déanta chun 
sprioc um bochtaineacht leanaí a bhaint amach trí struchtúir 
forfheidhmithe BOBF faoi chomhcheannaireacht na Roinne 
Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus na Roinne Leanaí agus 
Gnóthaí Óige.

RGFCS

RLGÓ

• Cuir leis an obair atá déanta ag an ngrúpa oibre atá i bhfeidhm 
agus atá faoi cheannasaíocht na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, ar a bhfuil ionadaithe thar ceann na Roinne 
Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta, agus thar ceann na Roinne 
Leanaí agus Gnóthaí Óige, chun forbairt na moltaí maidir 
le Saoire Teaghlaigh agus an oibre solúbtha a oireann do 
theaghlaigh atá ag obair a thabhairt ar aghaidh.

RDCC, 
RGFCS, 
RGFN, 
RLGÓ

• Neartaigh an ceannaireacht agus an ghníomhaíocht 
thrasearnála don sláinte leanaí le hoifig nua a mbunófar - 
Oifig Sláinte na hÉireann - sa Roinn Sláinte, agus tríd an gClár 
Náisiúnta um Páistí Folláin de chuid an FSS (HSE) a síneadh 
amach agus a fheabhsú mar chlár polasaí tosaíochta. 

RS

• Sainmhíniú ceist na bochtaineachta bhreosla mar thosaíocht 
thrasearnála de réir BOBF, agus ar aon dul le forfheidhmiú 
iomlán Sláinte na hÉireann, faoi stiúir na Roinne Sláinte.

RS, 
Ranna 
eile, 
RLGÓ, 
ROS
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• Cuir córais fhoirmeálta i bhfeidhm chun an obair polasaithe, 
cleachtaidh agus forfheidhmithe de Roinn Leanaí agus Gnóthaí 
Óige agus den Roinn Oideachais agus Scileanna a ailíniú agus 
a comhordanáid, maidir leis an ELC, ag tosú leis an gComh-
mheabhrán Tuisceana.

RLGÓ, 
ROS

• Neartaigh na gaolta atá ann cheana féin idir an Roinn 
Leanaí agus Gnóthaí Óige agus an Roinn Oideachais agus 
Scileann, trí Grúpa Idir-Ranna ardleibhéil a bhunú chun cur 
le tairiscintí polasaithe agus chun taighde a choimisiúnú 
maidir le saincheisteanna leithne a mbíonn tionchar acu ar 
luathfhoghlaim babaithe agus leanaí óga (mar shampla leanaí 
ar aois tosaithe scoile; athruithe; an tionchar a bhíonn ag an 
réamhscolaíocht ar an soláthar bunscoile). 

RLGÓ, 
ROS

• Cuir le scóip an ról atá ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 
i bhforbairt curaclaim an ELC trí athraithe a chur i gcrích sna 
struchtúir rialachais NCCA. 

RLGÓ, 
ROS

• Déan athbhreithniú ar an gcóras oibriúcháin don ELC (agus 
don chúram do leanaí ar aois scoile), ar an leibhéal náisiúnta 
agus áitiúil, chun pleanáil, maoiniú, riarachán agus tacaíocht 
d’ardchaighdeán níos sruthlínigh a fhorbairt. Mar chuid den 
athbhreithniú seo, smaoinigh ar raon de roghanna lena n-áirítear 
Gníomhaireacht Reachtúil tiomnaithe, teacht a bheith ar na 
Gníomhaireachtaí Stáit atá ann roimhe seo nó bunú chraobh 
feidhmeannach sa Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 1.C: Tabhair tionscnaíochtaí comhoibríoch agus an 
fhorbairt agus an soláhtar seirbhísí chomhtháite ar aghaidh chun babaithe, 
leanaí óga agus a teaghlaigh a thacú.

1.C Túsbhearta

• Féachaint timpeall ar na féidireachtaí atá ann le forbairt agus 
soláthar seirbhíse comhtháite do babaithe, do leanaí óga agus 
dá dteaghlaigh, trí ionaid ELC a úsáid mar mhol nádúrtha don 
obair chomhoibríoch le teaghlaigh (mar shampla, clár treorach 
a chur ar siúl de chláir thuismitheoireachta in ionaid ELC). 

RLGÓ

• Cuir triail den fhorbairt de na hIonaid Luath-Óige i bhfeidhm 
lena dtugtar raon seirbhísí le chéile chun tacaíocht a thabhairt 
do thuismitheoirí agus do leanaí atá sna luathchéimeanna den 
fhorbairt. Féach Bosca 3. 

RLGÓ

• Forbair samhlacha de thionscnaimh rannpháirtíocht ar 
bhonn píolótach chun plé ceist an rialachais agus an 
inbhuanaitheacht san ELC ar bhealach níos fearr, i gcomhar le 
soláthraithe ELC pobail agus príobháideach. 

RLGÓ
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Bloc Tógála  2
Réimeas rialaithe láidir, réimeas cigireachta láidir agus réimeas ráthaithe 
caighdeáin láidir chun caighdeáin a fhorfheidhmiú agus iad a ardú, leis.

Beart Straitéiseach 2.A: Caighdeáin náisiúnta a fhorbairt, a fheabhsú agus a 
chur i bhfeidhm maidir leis na tacaíochtaí agus seirbhísí luath-óige atá ann.

2.A Túsbhearta

• Déan sraith de chaighdeáin cháilíochta do na tacaí agus na 
seirbhísí do thuismitheoirí a maoinítear an earnáil poiblí iad a 
fhorbairt agus a fhoilsiú.   

RLGÓ

• Forbair treoraíocht agus tacaíocht d’Ionaid Acmhainní 
Teaghlaigh chun soláthar an chláir FRC a fheabhsú agus a 
dhaingniú.  

RLGÓ

• Déan athbhreithniú ar na huirlisí measúnuithe agus 
scagthástála do bhabaithe, do leanaí óga agus do theaghlaigh 
atá ann faoi láthair, go háirithe na cinn sin a bhfuil riachtanais 
tacaíochta breise orthu, chun cur leis an comhoibriú idir 
gairmithe cúraim shóisialta agus le conairí atreoraithe 
éifeachtacha. Deimhniú go gcuirtear iad sin i bhfeidhm i 
gcónaí ar fud na tíre.

RS, 
RLGÓ

• Forbair creat curaclaim creidiúnaithe atá caighdeánach a 
fhorbairt don oideachas réamhbhreithe do thuismitheoirí.

DH

• Forbair caighdeáin cháilíochta don chúraim do leanaí ar aois 
scoile agus cuir i bhfeidhm iad. 

RLGÓ

176



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

Sp
rio

c 
D

: C
ór

as
 d

e 
sh

ei
rb

hí
sí 

ag
us

 d
e 

th
ac

aí
oc

ht
aí

 é
ife

ac
ht

ac
ha

 d
on

 lu
at

h-
ói

ge

• Forbair plean náisiúnta d’fhorfheidhmiú Síolta, an Creat 
Cáilíochta Náisiúnta, agus Aistear, Creat-Churaclam na Luath-
Óige, i ngach uile ionad ELC do babaithe agus do leanaí óga, 
agus cuir an plean sin i bhfeidhm. Áirítear leis seo forfheidhmiú 
na creatlacha seo a bheith mar cheangaltas conarthach de 
chuid scéimeanna maoiniúcháin na RLGÓ agus smaoinigh ar é a 
dhéanamh ina cheanglas reachtúil go gcloífear leis na creatlacha, 
am éigin amach romhainn. Déan athbhreithniú ar Aistear agus ar 
Síolta thar fhad thréimhse An Chéad 5 [an Chéad Chúig].  

RLGÓ, 
ROS

• Cuir clár trialach i bhfeidhm den fhorbairt “No Wrong Door” 
[“Níl aon Doras Mícheart Ann”] i seirbhísí do bhabaithe, do 
leanaí óga agus dá dteaghlaigh chun deimhniú go dtugtar 
tacaíocht iomchuí ó na gairmithe oiriúnacha sa phobal d’aon 
duine a chuardaíonn cuidiú ina cheantar féin, trí Choistí um 
Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga agus Líonraí Seirbhísí 
do Leanaí agus Teaghlaigh, agus nasctha leis an fhorbairt de 
Thionscnamh um Fhórsa Oibre leanaí. Tabharfar tacaíocht 
d’fhorbairt na tionscaíochta seo le treoirphlean leasuithe de na 
Coistí Contae agus Cathrach i gCúram Leanaí (CYPSC) agus do 
na Líonraí Tacaíochta do Theaghlaigh agus Leanaí.  

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 2.B: Athchóírigh an na córais rialachais agus cigireachta 
san ELC (agus an cúram do leanaí ar aois scoile) go leanúnach agus 
neartaigh an ráthú caighdeáin, le béim aththreisithe ar an fhéinmheasúnú.

2.B Túsbhearta

• Thar saoltréimshe An Chéad 5, déan athbhreithniú ar na 
Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Luathbhlianta) 2016 
agus ar an gCreat Cáilíochta agus Rialála atá gaolmhar leis de 
réir fianaise ar cad is fearr a chuireann le caighdeán na taithithe 
a bhíonn ag leanaí. I measc na réimsí a chuirfear san áireamh 
ar leith tá na híosleibhéil incháilithe rialála, na riachtanais spáis 
taobh amuigh agus taobh istibh, na cóimheasa de leanaí agus 
tuismitheoirí agus ó thaobh an líon daoine sa ghrúpa. Déanfar 
scrúdú ar athruithe incriminteacha ar na ceangaltais maidir 
le cáilíochtaí mar chuid den Phlean Forbartha don Fhórsa 
Oibre (féach Bloc Tógála 3). Déanfar measúnú ar scóip na 
Rialachán chomh maith maidir le hionaid éagsúla, go háirithe 
ionaid bunaithe i mbailí, chun deimhniú go bhfuil an rialú 
leordhóthanach.  

RLGÓ

• Rialacháin don Cúram do Leanaí ar Aois Scoile a thabhairt 
isteach agus é a shíneadh amach do gach uile fheighlí leanaí a 
íoctar é agus nach bhfuil gaolta leis na leanaí. Leagfar amach 
Plean Gníómhaíochta don Chúram Leanaí chun leanúint 
ara ghaidh i dtreo rialú agus tacaíocht níos fairsinge a chur 
i bhfeidhm maidir le feighlithe leanaí thar thadthréimhse na 
Straitéise, ag cur le tuarascáil an Ghrúpa Oibre 2018.

RLGÓ
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• Smaoinigh faoi na roghanna atá ann maidir le hathchóiriú 
an chlárúcháin agus na cigireachta ar ELC, lena n-áirítear 
feighlithe leanaí (agus cúram do leanaí ar aois scoile), chun 
deimhniú go mbeidh réimeas leordhóthanach i réim agus 
go mbeidh cur chuige níos chomhtháite i leith an ELC ann. I 
measc na céad chéimeanna atá ann cuimsítear go gcuirfear 
leis na ceangaltais um cháilíochtaí atá ann le bheith i do chigire 
luathbhlianta Tusla, agus triail a dhéanamh ar na cigireachtaí 
oideachasbhunaithe a bheith sínte amach le bheith déanta ar 
leanaí faoi thrí bliana d’aois.

RLGÓ

• Modhanna oiriúnacha a fhorbairt agus a úsáid ionas go 
léireofar tuairimí na leanaí agus na tuismitheoirí sa chigireacht 
a dheántar san ELC agus sa chúram do leanaí ar aois scoile.

RLGÓ

• Creat féinmheastóireachta athchóirithe don ELC chun tabhairt 
isteach in ionad an Chláir Ráthuithe Caighdeáin atá ann faoin 
am seo, Síolta, ionas gur féidir le soláthraithe measúnú a 
dhéanamh ar conas a d’fheidhmigh iad iad féin agus a mheas 
cárb lonnófar iad ar an speictream cáilíochta, idir comhlíonadh 
agus sármhaitheas.  

ROS, 
RLGÓ

• Ailínigh an infreastruchtúr feabhsaithe um cáilíochtaí 
náisiúnta timpeall ar an tseirbhís um Fhorbairt Cháilíochta Tús 
Feabhsaithe a oibríonn ar fud na tíre. Cuir struchtúr réigiúnach 
leis sin agus cuir leis an tacaíocht don earnáil trí sheirbhís 
speisialtórtha feabhsaithe a chuireann dlúth-chóitseáil, 
oiliúint agus comhairle ar fáil ar conas an cleachtas gairmiúil a 
fheabhsú (féach gníomhaíocht CPD). 

RLGÓ
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Bloc Tógála 3
Fórsa oibre a bheith ann a bhfuil na scileanna oiriúnacha acu, atá gairmiúil 
agus inbhuanaithe, a dtugtar tacaíocht dóibh agus a n-aithnítear an luach 
atá iontu, agus lena léirítear an éagsúlacht a bhíonn idir leanaí, páistí óga 
agus teaghlaigh

Beart Straitéiseach 3.A: Na riachtanais atá de dhíth don fhoireann chun 
tacaí agus seirbhísí a sholáthar a shainaithint agus iad a chur i bhfeidhm.

3.A Túsbhearta

• Forbair fórsa saothair tiomnaithe do shláinte leanaí ar aon dul 
leis na prionsabail atá leagtha amach in Sláintecare, ag cur le 
cur chuige dírithe ar na daoine atá ann, agus ar dtús dírithe 
ar cheantair ina bhfuil ard-dluas daonra nó míbhuntáiste ann, 
agus é coimeádta i gcuimhne go mbeidh tuilleadh acmhainní 
de dhíth chucu siúd.

RS

• Forbair plean straitéiseach ilbhliantúil Tusla ar an bhfórsa oibre, 
lena dhíreofar ar bealaigh nuálaíoch de chur chuige i leith na 
hearcaíochta agus i leith Oibrithe Sóisialta agus Cleachtóirí 
Sochair Theaghlaigh a choimeád. Mar chuid de seo beidh 
scéim thrialach ann de spáránaithe maoinithe do mic léinn 
den Lucht Siúil agus den Phobal Roma le bheith ina n-oibrithe 
sóisialta nó ina n-oibrithe cúraim le Tusla.

RLGÓ

• Raon bearta a thabhairt isteach ionas go mbeidh, faoi 2028: RLGÓ

 – beidh ceanglas íoscháilíochta a bheith ag na feighlithe leanaí 
rialálaithe go léir (an leibhéal ar leith le bheith socraithe ag 
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige faoi dheireadh 2019 
tar éis tabhairt amach Thuarascáil an Shainghrúpa). Cuirfear 
tréimhse ama oiriúnach ar fáil chun an ceangaltas seo a 
shásamh;

 – beidh ceanglas íoscháilíochta a bheith ag na baill foirne 
cúraim leanaí do leanaí ar aois scoile rialálaithe go léir (an 
leibhéal ar leith le bheith socraithe ag an Roinn Leanaí agus 
Gnóthaí Óige faoi dheireadh 2019). Cuirfear tréimhse ama 
oiriúnach ar fáil chun an ceangaltas seo a shásamh; agus
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 – beidh fórsa saothair san ELC ina mbeidh tosaíocht tugtha 
do chéimithe, agus cáilíocht oiriúnach ar leibhéal céime ar 
a laghad 50% de na baill foirne (i.e. na ceannairí seomra 
go léir, agus na bainisteoirí cúnta agus bainisteoirí go léir) a 
bheidh ag obair duine-le-duine i dtimpeallachtaí ELC ionad-
bhunaithe agus go mbeidh comhordaitheoirí  ag tabhairt 
tacaíocht le obair na bhfeighlithe leanaí (agus tús-sprioc de 
30% bainte amach faoi 2021). 

• Forbair Plean Forbartha don Fhórsa Oibre, a chuirfear leis le 
samhail réamhaisnéise forbartha ag an Gasra Saineolaithe ar 
Riachtanais Scileanna sa Todhchaí, chun deimhniú go mbeidh 
líon leordhóthanach foirne don ELC agus don fhoireann 
cúraim do leanaí ar aois scoile ag gach uile ghrád san earnáil. 
Tabharfaidh an Plean Forbartha um an Fhórsa Oibre tacaíocht 
chun na spriocanna thuasluaite a bhaint amach. Chomh 
maith leis sin, sa Phlean Forbartha um an Fhórsa Oibre, 
leagfar amach pleananna chun níos mó airde a tharraingt ar 
ghairmí san ELC (agus san earnáil chúraim do leanaí ar aois 
scoile) agus cuirfear creatlach gairmeacha ann chomh maith 
le deiseanna forbartha ceannaireachta, agus dá bharr sin uile 
cuirfidh sé le fórsa oibre ina mbeidh níos mó éagsúlachta agus 
cothromaíocht inscne ann. Chomh maith leis sin cuirfear an 
fhórsa oibre níos leithne san ELC agus sa chúram do leanaí ar 
aois scoile, lena n-áirítear iadsan a oibríonn sa chigireacht, sa 
mheantóireacht agus i róil oiliúna agus tacaíochta dóibhsean a 
éascaíonn socrúcháin chleachtais.

RLGÓ, 
ROS
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Beart Straitéiseach 3.B: Cuir leis an rochtain atá ann ar oiliúint tosaigh agus 
do Dheiseanna Forbartha Ghairmiúla Leanúnaí chun deimhniú go mbíonn 
an fhoireann ag obair chun tacaí agus seirhbísí don luath-óige réitithe go 
huile is go hiomlán chun freastal ar an éileamh a bhaineann leis na róil 
ghairmiúla atá i gceist.

3.B Túsbhearta

• Foilsigh critéir agus treoirlínte do cháilíochtaí ELC 
bhreisoideachais agus do cháilíochtaí ELC ardoideachais (agus 
don chúram leanaí ar aois scoile) lena n-áirítear riachtanais 
iontrála; an t-eolas agus an t-inneachar sna cláir agus conas 
a nascfar é sin leis an gcleachtas gairmiúil maoirsithe. Leis na 
caighdeáin agus na treoirlínte seo, tabharfar tacaíocht do chur 
i bhfeidhm Phlean Forbartha an Luchta Saothair trí chúnamh 
a thabhairt chun clár gnó comhroinnte a chruthú, agus 
cleachtas comónta agus tuiscint ar an ardchaighdeán, leis, 
(chun deimhniú go léirítear na creatlacha cleachta san oiliúint), 
agus lena seileofar na róil agus dualgais a bhíonn ag institiúidí 
oiliúna.  

ROS

• Ciste nua fóirdheontais náisiúnta a thabhairt isteach le 
haghaidh breis ELC agus ard-ELC (agus cúram do leanaí ar 
aois scoile) oideachais chun tacú le forfheidhmiú an Phlean 
Forbartha um an Fhórsa Oibre.   

RLGÓ

• Forbair clár náisiúnta do na deiseanna Forbartha Gairmiúla 
Leanúnaí (CPD) don fhórsa oibre ELC (agus don fhórsa 
oibre um chúram do leanaí ar aois scoile) a bheith curtha ar 
fáil tríd an tSeirbhís Forbartha Cáilíochta Tús Feabhsaithe. 
Déanfar naisc a fhorbairt leis an struchtúr náisiúnta do CPD 
do mhúinteoirí bunscoile sa bhealach seo le himeacht ama. 
Cuirfear deiseanna don soláthar de chláir CPD ar bhonn 
comhpháirteach ar fáil san áireamh, nuair a oireann sé sin.

RLGÓ
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• Déanfar athbhreithniú ar na roghanna agus na riachtanais 
atá ann maidir le gairmithe a oibríonn i gcuideachta babaithe, 
le leanaí óga agus a dteaghlaigh chun deimhniú go bhfuil an 
oiliúint speisialta atá de dhíth ar fáil, lena n-áirítear oiliúint a 
oireann don luath-óige go sonrach agus chun deimhniú go 
dtugtar tacaíocht dóibhsean a bhfuil babaithe agus leanaí óga 
acu chun tabhairt fúthu CPD a fháil ar bhonn rialta.

RLGÓ, 
RS, 
ROS

• Tionscnaíocht um Fhórsa Oibre Luath-Óige a fhorbairt. Sa 
tionscnaíocht seo cuimseofar an fórsa oibre um shláinte agus 
um chúram sóisialta agus an fórsa oibre luathfhoghlama, 
lena n-áirítear foireann ELC agus múinteoirí bunscoile, i 
measc grúpaí eile. Leis an Tionscnaíocht um Fhórsa Oibre 
Luath-Óige, déanfar deiseanna do ghairmithe a oibríonn i 
gcomhar le babaithe, le leanaí óga agus a dteaghlaigh chun 
foghlaim le chéile agus chun slite cur chuige comhoibríoch 
a fhorbairt, ar aon dul leis na forbairtí sa Tionscnamh um 
Fhorbairt Cáilíochtaí agus sa Chlár Náisiúnta um Páistí 
Folláin. Cuirfidh an tionscnamh oiliúint réamhsheirbhíse 
comhpháirtí ar aghaidh, agus modúil foghlamtha, leis, maidir 
le príomhcheisteanna atá ábhartha thar fhórsa oibre na 
luath-óige lena n-áirítear an fhorbairt leanaí, an nascadh 
agus an gean, an súgradh, an obair le tuismitheoirí, an obair 
chomhpháirteach, an foréigean teaghlaigh agus conas dul i 
ngleic leis an míbhuntáiste. Chomh maith leis sin, forbrófar 
córais chun an fhoghlaim agus an obair comhoibríoch a aithint 
leis an Tionscnamh um Fhórsa Oibre Luath-Óige (mar shampla 
tionscnaíochtaí dála Meitheal agus AIM ina bhfuil an béim ar 
an fhoireann a bheith dírithe ar an leanbh).

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 3.C: Córais a fhorbairt chun stádas na n-oibrithe ELC 
(agus stádas na n-oibrithe chúraim do leanaí ar aois scoile) agus stádas na 
bhfostaithe tacaithe a mhéadú ionas go gcuirfear leis na coinníollacha oibre 
atá acu chun baill foirne a mhealladh ionas go gcoimeádfar iad.

3.C Túsbhearta

• Forbair moltaí chun athbhreithniú a struchtúrú agus chun an 
comhlíonadh a mhaoirsiú le caighdeáin agus treoirlínte nua do 
na cláir breisoideachais agus ardoideachas maidir leis an ELC 
(agus an cúram do leanaí ar aois scoile) agus cuir clár i mbun 
den fhórsa oibre san ELC (agus sa chúram do leanaí ar aois 
scoile). Leis an struchtúr seo, le himeacht ama, féadfar leanúint 
i dtreo comhlachta caighdeáin gairmiúla chun an ghairm san 
ELC a chur chun cinn agus a rialú.

ROS, 
RLGÓ

• Ag féachaint don Phlean Forbartha Fórsa Oibre, agus ar 
aon dul le tabhairt isteach samhail nua maoinithe don ELC 
(agus don chúram do leanaí ar aois scoile), scrúdaigh an 
féidearthacht atá ann go dtógfar isteach breis rialaitheoirí 
caighdeáin (mar shampla, sín amach íocaíochtaí caipitíochta 
ardaithe) laistigh den chreat a chuireann an ACS ar fáil ionas 
gur féidir na dreasachtaí oiriúnacha a chur ar fáil chun baill 
foirne a mhealladh agus chun iad a choimeád, céimithe go 
háirithe, chun a bheith ag obair le leanaí de gach aon aois.

RLGÓ, 
ROS

• Tabhair faoi athbhreithniú a dhéanamh ar na cineálacha de 
coinníollacha oibre fabhracha a bhféadfar iad a hacmhainniú 
chun baill foirne a mhealladh agus a choimeád ag obair i 
lonnaíochtaí ELC mar gníomh príomhúil san fhorbairt samhla 
maoinithe nua (a gcuirfear síos níos sonraíochta uirthi níos 
faide). Mar chuid den athbhreithniú seo, féachfar ar cad é an 
tréimhse ama is fearr chun breathnú, machnamh, pleanáil, 
obair foirne agus obair a dhéanamh i gcomhar a chéile le 
tuismitheoirí. 

RLGÓ
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Bloc Tógála 4
Infreastruchtúr náisiúnta láidir don taighde agus do na sonraí a úsáidtear 
chun cur leis an polasaí agus an gcleachtas ar aon dul leis an gclár 
monatóireachta agus measúnaithe atá ag leanúint ar aghaidh.

Beart Straitéiseach 4.A: Leanúint ar aghaidh ag cur tacaíocht ar fáil don 
taighde a bheith déanta ar an saol atá babaithe agus do leanaí óga.

4.A Túsbhearta

• Tacaigh leis an leanúnachas agus an úsáid de Ag Fás Aníos in 
Éirinn agus, tar éis dul i gcomhairle le geallsealbhóirí príomhúla, 
féach don luach féideartha cohórt nua a chur i mbun. 

RLGÓ

• Cuir an Tionscnamh um Fhorbairt Cáilíochtaí agus Acmhainne 
i bhfeidhm chun tacú le príomhshruthú slite cur chuige um 
chosc agus um luath-idirghabháil ar fud na seirbhísí do leanaí.

RLGÓ

• Bunaigh faireachlann taighde An Chéad 5 chun taighde ar 
bhabaithe, ar leanaí óga agus ar a dteaghlaigh thar na réimsí uile 
dá saol, a bhailiú, a eagrú, agus a bhainistiú, agus ansin é a chur 
ar fáil. 

RLGÓ

• Forbair clár taighde agus meastóireachta An Chéad 5 chun 
cur leis an feidhmiú tacaíochta straitéise agus cur leis an méid 
fianaise a úsáidtear chun seachadadh seirbhíse nuálaíoch agus 
comhtháite a dhearadh.

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 4.B: Forbair agus cur le córas sonraí riaracháin do 
bhabaithe, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh chun measúnú a dhéanamh 
ar an gcáilíocht agus chun cur leis an soláthar de thacaíochtaí agus seirbhísí 
comhcheangailte.

4.B Túsbhearta

• Forbair córais riaracháin sonraí ar fud seirbhísí sláinte leanaí, 
leasa leanaí, cosaint leanaí, agus seirbhísí ELC, agus leathaigh 
amach iad sin. Ina measc, áirítear: 

 – An Córas Náisiúnta Faisnéise um Chúram Leanaí (NCCIS) 
i seirbhísí um chosaint leanaí agus leasa leanaí Tusla. Le 
himeacht ama, agus de réir mar is inacmhainne, cuir leis an 
NCCIS chun sonraí a bhailiú ar iomlán an obair a dhéanann 
Tusla.

RLGÓ

 – Córas Bainistíochta Cliniciúil Máithreachais agus 
Nuabhreithe (MN-CMS) ar fud ospidéil/aonad máithreachais 
ar bhonn ceimithe. Le himeacht ama, agus de réir mar is 
inacmhainne, sín amach an MN-CMS go seirbhísí pobail. 
Cuirfidh sé seo leis an soláthar de sheirbhísí is fearr do 
máithreacha agus do bhabaithe tar éis don bhreith.

RS

 – An Córas Náisiúnta Imdhíonta (Céim 1) agus Córas Náisiúnta 
um Fhaisnéis Sláinte Leanaí (Céim 2) chun tacú leis an 
soláthar agus an comhcheangal de sheirbhísí sláinte leanaí 
ar fud seirbhísí pobail, cúraim príomhúil agus ospidéil. Le 
himeacht ama, ba cheart go mbeadh teacht ar fáil ar na 
córais seo ag tuismitheoirí. Chomh maith leis sin, cuirfidh 
na córais faisnéise seo leis an doiciméadúchán agus leis an 
anailís de shonraí ar thorthaí.

RS

 – Bunachar Sonraí ELC chun cur le pleanáil agus forbairt 
ar sheirbhísí ELC, rud a chuirfidh leis an taithí atá ann 
as an Bunachar Ar Líne de Dhaltaí Bunscoile (POD). Ag 
féachaint don chosaint sonraí oiriúnach agus do shocruithe 
um chosaint sonraí oiriúnach, cuirfidh sé seo leis an 
monatóireacht ar dhul chun cinn leanaí agus iad ag aistriú 
ó ELC tríd an gcóras bunscoile agus ar aghaidh go dtí an 
mheánscoile agus siar thairis.

RLGÓ
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 – Déan tuilleadh forbartha ar an Mol Sonraí Náisiúnta um 
Thorthaí do Leanaí chun deimhniú go gcuirtear na táscairí 
ábhartha torthaí san áireamh agus bain tairbhe as i ndearadh 
agus i soláthar seirbhísí do leanaí, do dhaoine óga agus dá 
dteaghlaigh.  

RLGÓ

• Smaoinigh, i bpáirtíocht leis na Ranna Rialtais ábhartha, ar 
roghanna éagsúla chun sonraí reatha, níos mionsonraithe, a 
fhorbairt agus a fhoilsiú faoin nádúr de chineálacha saoire, 
agus faoin ráta glactha maidir leis, dála saoire máithreachais, 
saoire atharachta agus saoire thuismitheoireachta agus 
socruithe oibre solúbtha lena n-áirítear anailís ar sonraí 
Eurostat ar an fhórsa saothair, suirbhé an CSO ar líonta tí agus 
bealaí eile chur chuige. 

RLGÓ

• Feidhmiú i gcomhar le Ranna Rialtais príomhúla chun measúnú 
cén shonraí a bhaineann le babaithe agus le leanaí óga a 
bhailítear agus cad é an fhormáid ina mbailítear é. Ag brath ar an 
toradh air sin, cuirfear bunaíocht grúpa teicniúil san áireamh, de 
réir na struchtúr feidhmithe BOBF, ag a bhfuil an bhfreagracht 
na moltaí a dhéanamh maidir le armónú agus ailíniú a dhéanfar 
ar na sonraí a bhailítear 

RLGÓ

 – (mar shampla, taifead a dhéanamh de dháta breithe an linbh 
seachas a aois nó an aoisraon ina bhfuil sé) chun anailís agus 
comparáid níos éifeachtach a cheadú;

 – úsáid a bhaint as na rianairí oiriúnacha, lena n-áirítear an 
míchumas agus rianairí eitneachta, nuair atá sé sin ábhartha, 
agus 

 – cur chun tosaigh an roinnt sonraí ar aon dul leis an bPlean 
um Athnuachan na Státseirbhíse, lena gcuardaítear 
feabhsaithe ar conas a dhéantar sonraí a bhailiú, a bhainistiú 
agus a roinnt

• Forbair slite beachta cur chuige ar conas sonraí maidir 
le torthaí a bhailiú maidir le babaithe agus leanaí óga ag 
céimeanna forbartha príomhúla thar córais sláinte leanaí agus 
luath-óige. Go háirithe, féach ar an acmhainneacht atá ann 
do shonraí anaithnid ó uirlisí caighdeánaithe atá ann roimhe 
seo le húsáid don anailís, mar shampla Ceistiúchán Ages and 
Stages [Aoiseanna agus Céimeanna] a thugann Altraí Sláinte 
Poiblí ag an tástáil dhá-bhliain.

RLGÓ, 
RS
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Beart Straitéiseach 4.C: Cuir córais láidre monatóireachta agus measúnaithe 
i bhfeidhm trasna an Rialtais.

4.C Túsbhearta

• Ag tagairt do na táscairí a bhaineann le haois sa tacar táscairí 
BOBF agus don fhorbairt ghaolmhar leis sin de chreatlach 
tuairiscithe rialta, déanfar tacar de táscairí don luath-óige 
a chur le chéile agus a thuairisciú. Tá seans ann go gcuirfear 
táscairí breise leis a bhaineann le An Chéad 5 a chuirfear san 
áireamh.

RLGÓ

• Cuir an fhorbairt de cur chuige modheolaíochta ar aghaidh 
chun tacú le haon freagra leathan Rialtais don gCoiste NA um 
Chearta an Linbh agus do na moltaí a rinne sé gur cheart don 
Stát Éireannach “... measúnacht tionchair ar chearta leanaí a 
chur sa chreatlach don measúnacht tionchair shóisialta chun 
deimhniú go gcomhlíonann cinntí buiséadacha le hoibligeádaí 
faoin Choinbhinsiúin.”  

RLGÓ

• Forbair creatlach náisiúnta measúnuithe agus meastóireachta 
don ELC, ag féachaint siar ar Chreat Cáilíochtaí don ECEC den 
AE, lena n-áirítear sainaithint sraith de tháscairí beartaithe ar 
an gcáilíocht, agus ar an gcainníocht sa soláthar, agus foilsiú 
rialta tuarascála monatóireachta náisiúnta.

RLGÓ

• Forbair uirlis tomhais chun cáilíocht seirbhísí luath-óige a 
mheasúnú, agus chun tús a chur leis sin, úsáid a bhaint as uirlis 
chun cáilíocht an chleachtais i lonnaíochtaí ELC a thomhas 
agus a mhonatóiriú. Déanfar staidéar bonnlíne náisiúnta 
lena mbainfear tairbhe as an uirlis, agus é d’aidhm aige sin 
athbhreithnithe d’ardchaighdeáin a dhéanamh go rialta chun 
an dul chun cinn atá déanta maidir le méadú na gcaighdeáin 
cháilíochta a mheasúnú.

RLGÓ
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Bloc Tógála 5
Maoiniú poiblí breise a dhéantar a infheistiú go straitéiseach chun na 
torthaí is fearr a bhaint amach do bhabaithe, do leanaí óga agus dá 
dtuismithreoirí.

Beart Straitéiseach 5.A: Méadaigh an caiteachas poiblí ar sheirbhísí agus ar 
thacaíochtaí do bhabaithe, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh

5.A Túsbhearta

• Cuir leis an infheistíocht phoiblí in ELC d’ardchaighdeán (agus 
i gcúram do leanaí ar aois scoile d’ardchaighdeán) do gach uile 
bhabaí agus leanbh óg chun an cháilíocht a mhéadú agus chun 
déileáil le cheist na hinacmhainneachta den soláthar seirbhísí 
do theaghlaigh, go háirithe do theaghlaigh ar ioncam íseal. 
Faoi 2028 beidh an méid infheistíochta poiblí in ELC (agus i 
gcúram do leanaí ar aois scoile) tar éis a bheith dúbailte.

RLGÓ

• Soláhtar infheistíocht chaipitiúil tríd an bPlean Forbartha 
Náisiúnta chun an infreastruchtúr córais luath-óige a fhorbiart, 
lena n-áirítear foráil don cúram ELC agus do leanaí ar aois 
scoile, an Ospidéal Leanaí nua agus Aonaid um Chúram 
Práinneach, an tOspidéal Náisiúnta Máithreachais agus an Clár 
Tógála um Ionaid Chúraim Phríomhúil.

RLGÓ, 
RS

189



AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

Sp
rio

c 
D

: C
ór

as
 d

e 
sh

ei
rb

hí
sí 

ag
us

 d
e 

th
ac

aí
oc

ht
aí

 é
ife

ac
ht

ac
ha

 d
on

 lu
at

h-
ói

ge

Beart Straitéiseach 5.B: Forbair níos mó bealach chun cur chuige maidir le 
maoiniú tacaíochtaí do bhabaithe, do leanaí óga agus dá dteaghlaigh chun 
seirbhísí feabhsaithe a chur ar fáil.

5.B Túsbhearta

• I gcomhthéacs samhla nua de thacaithe tuismitheoireachta, 
glac le caighdeáin cháilíochta chun taca a chur faoi an 
maoiniúchán poiblí a dhéantar ar thacaithe tuismitheoireachta 
chun bonn níos straitéisí, comhsheasmhaí agus inbhuanaithe 
don obair seo, agus creatlach follasach, leis, le hacmhainní a 
leithdháileadh. 

RLGÓ

• I gcomhthéacs an Chur Chuige Oil-Rialtais chun Déileál leis 
an mBochtaineacht Leanaí, lean ar aghaidh ag cinneadh 
cad é an dearadh is fearr d’fhorlíonadh ioncam teaghlaigh 
chun a n-éifeachtúlacht agus a éifeachtacht a uasmhéadú 
chun an mbochtaineacht leanaí a híoslaghdú, agus chun cur 
le dreasachtaí chun fostaíochta ag an am céanna. Lean ar 
aghaidh ag forbairt cur chuige iltoiseacha chun dul i ngleic 
leis an mbochtaineacht leanaí, chun cur leis na polasaithe um 
fhorlíonadh ioncam teaghlaigh.   

RGFCS

• Forbair samhail mhaoinithe nua don ELC, agus tabhair an 
tsamhail sin isteach a chuirfidh leis an gcáilíocht soláthair 
feabhsaithe gan an inbhuanaitheacht do sholáthraithe ná an 
inacmhainneacht do thuismitheoirí a chur i mbaol. 

RLGÓ

• Déan forbairt bhreise ar an gcreat comhlíonta agus ar na 
treoirlínte airgeadais chun taca a chur faoi maoiniúchán 
poiblí ar an ELC agus ar an gcúram do leanaí ar aois scoile, 
agus córas beartaithe chun an maoiniúchán a aisbhaint ó 
lonnaíochtaí nach sásaíonn na ceangaltais atá ann (maidir le 
caighdeán nó coinníoll eile). 

RLGÓ
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Beart Straitéiseach 5.C: Forbair córais iomchuí chun dul chun cinn ar an 
infheistíocht phoiblí sa luath-óige a rianú.

5.C Túsbhearta

• Forbair táscairí, ag féachaint siar ar obair atá déanta roimhe 
seo, chun infheistíocht poiblí sa luath-óige a aithint go beacht 
thar réimsí príomhúla caiteachais agus chun bonnlíne a chur i 
gcrích gur féidir an dul chun cinn a thomhas leis. Chomh maith 
le rianú a dhéanamh ar an méid iomlán de chaiteachas poiblí a 
chaitear ar an luath-óige, forbair táscairí breise airgeadais agus 
neamhairgeadais, agus déan monatóireacht orthu siúd, chun 
an dul chun cinn ar fhorbairt córas éifeachtach luath-óige a 
rianú, mar shampla an méid (sa mheán) den ioncam teaghlaigh 
a chaitear ar ELC (agus ar cúram do leanaí ar aois scoile), 
spriocanna maidir leis an mbochtaineacht leanaí, rátaí glactha 
de theidlíochtaí dála saoire thuismitheoireachta, rátaí pá san 
ELC.   

RLGÓ

• Lean ar aghaidh ag tabhairt faoi Measúnachtaí Tionchar 
Sóisialta ar an infheistíocht sa luath-óige, agus mar thús leis 
sin déan athbhreithniú ar an tionchar sóisialta atá ag athraithe 
ar conas a mhaoinítear an ELC agus an cúram do leanaí ar aois 
scoile le déanaí.   

RLGÓ
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Bosca 1: Tionscnamh Píolótach na mBoscaí Naíonáin agus na Málaí 
Leabhar 
Cuireann Boscaí Naíonáin fáilte roimh leanbh nua isteach i dteaghlach, agus aithníonn siad 
an tráth an-tábhachtach seo do thuismitheoirí. Pacáistí earraí agus faisnéise iad Boscaí 
Naíonáin a chabhraíonn leis an aistriú chuig tuismíocht agus tá iontu earraí sábháilteachta, 
éadaí naíonáin, bréagáin bheaga, scuaba fiacla naíonáin, agus leabhair chun tacú le 
luathfhorbairt. Déanfaidh an triail phíolótach comhairliúchán le hearraí a dheimhniú atá 
le cuimsiú sa phacáiste. Cuireann Boscaí Naíonáin an deis ar fáil chun teachtaireachtaí 
tábhachtacha maidir le forbairt agus sábháilteachta an linbh a chur in iúl agus cruthaíonn 
sé deis luath chun ceangal a dhéanamh le tuismitheoirí a dteastaíonn seirbhísí tacaíochta 
uathu. 

Chomh maith leis sin, tástálfar agus bainfear triail phíolótach as tionscnamh ‘Málaí 
Leabhar’. Cuirtear forbairt teanga chun cinn nuair a léitear le leanaí óga agus cruthaíonn 
an fhianaise ceangal idir rochtain ar leabhair agus oideachas agus torthaí dearfacha eile. 
Cuirfidh an clár píolótach seo Málaí Leabhar ar fáil saor in aisce do theaghlaigh le leanaí 
óga ag príomhphointí i saol linbh (naíonacht, aistriú chuig an réamhscoil, aistriú chuig 
an mbunscoil). Beidh an tionscnamh seo nasctha le tionscadal píolótach na mBoscaí 
Naíonáin, trí bhainistíocht chomhordaithe, agus comhairliúchán agus cur i bhfeidhm 
cuíchóirithe. 

Forbróidh na tionscnaimh acmhainní faisnéise agus ábhair oiliúna. 

Deimhneofar an bhfuil na tionscnaimh oiriúnach lena dtabhairt isteach níos fairsinge trí 
mheastóireacht a dhéanamh ar anailís ar thionchar agus costas-tairbhe. 

SONRAI BREISE AR GHNIOMHARTHA
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Bosca 2: Teimpléid Aistrithe na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta (an CNCM) (Céim 1)

Tabharfar isteach teimpléid tuairiscithe deiridh an CNCM agus an t-ábhar tacaíochta 
a ghabhann leis i roinnt láithreáin taispeána ina bhfuil tacaíochtaí (oiliúint ina measc) 
a chuirtear ar fáil do thuismitheoirí, cleachtóirí agus múinteoirí, agus tacaíochtaí lena 
chinntiú go mbíonn baint bhríoch ag leanaí. Faoi réir torthaí meastóireachta agus aon 
fhorbairtí ábhartha eile, déanfar breithniú ar an oiriúnacht do thabhairt isteach náisiúnta. 
Fiosrófar riachtanas a thabhairt isteach i ngach suíomh LFC agus bunscoil chun tabhairt 
faoin tionscnamh seo.

Bosca 3: Ionaid Teaghlaigh agus Luath-Óige 
Cur leis an Ionad Teaghlaigh agus na líonraí seirbhíse LFC reatha, cistiú caipitil a ghiaráil 
in Éirinn 2040, agus a bheith curtha ar an eolas ag taithí náisiúnta agus idirnáisiúnta, triail 
phíolótach a bhaint as Ionaid Teaghlaigh agus Luath-Óige a thugann seirbhísí le chéile 
chun tacú le tuismitheoirí agus leanaí sna luathchéimeanna forbartha.  

D’fhéadfaí a áireamh leis na seirbhísí sláinte, folláine agus seirbhísí forbartha linbh agus 
máthartha, tacaíochtaí réamhbhreithe agus iarbhreithe, cothú cíche; seisiúin faisnéise 
do thuismitheoirí (ar ábhair ar nós cothú luath); tacaíochtaí agus seirbhísí tuistithe (cláir 
fhianaisebhunaithe agus samhlacha piarthacaíochta atá faoi stiúir tuismitheoirí araon); 
seirbhísí coisc agus luath-idirghabhála; soláthar LFC, tacaíochtaí feighlíochta leanaí ina 
measc; agus grúpaí tuismitheoirí agus lapadán. Déanfaidh forbairtí ar an lucht saothair 
sláinte leanaí agus gairmiúlú cleachtóirí LFC forbairt na n-ionad siúd a threisiú go mór.
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Bosca 4: Comhoibriú áitiúil LFC
Triail phíolótach a bhaint as samhlacha comhoibrithe áitiúla LFC chun dul i ngleic níos 
fearr le rialachas agus inbhuanaitheacht i LFC, i gcomhar leis an bpobal agus soláthraithe 
príobháideacha. 

Éascóidh seo comhoibriú seirbhísí, a laghdóidh an t-ualach ar shuíomhanna aonair 
agus a fheabhsóidh inbhuanaitheacht. Fiosróidh agus athbhreithneoidh an clár 
píolótach samhlacha reatha eagraithe soláthraithe. Bunóidh sé cantanam comhoibrithe 
do shaghsanna éagsúla de sholáthraithe (comhaontú ina measc ar roinnt roghanna 
do chomhoibriú ar féidir triail phíolótach a bhaint as nó é a aithris). Bainfidh sé triail 
phíolótach as samhlacha a sainaithníodh i gcaitheamh bliain iomlán d’oibriú agus 
déanfaidh sé moltaí ar shamhlacha a thabhairt isteach amach anseo.

Bunóidh an clár píolótach comhoibritheach áitiúil LFC, i.e. líonraí tíreolaíocha braisle 
de sholáthraithe trínar féidir struchtúir chomhoibrithe eascairt. Déanfar breithniú ar 
dhreasachtaí speisialta chun feighlithe leanaí a chur san áireamh.

Bosca 5: Samhail nua chistithe do LFC (agus cúram leanaí ar aois scoile)
Braitheann an tsamhail reatha chistithe do LFC (agus cúram leanaí ar aois scoile) go 
mór mór ar shamhail mhargaidh chun inacmhainneacht a sholáthar do thuismitheoirí, 
cáilíocht do leanaí agus inbhuanaitheacht do shuíomhanna. Tugann an taighde le fios go 
dteastaíonn infheistíocht láidir phoiblí, córais dhaingne rialála agus chigireachta, agus lucht 
saothair sainithe gairmiúlaithe. Céim mhór chun cinn a bheidh sa Scéim Cúram Leanaí 
Inacmhainne (SCLI) a thabhairt isteach sa bhonneagar cistithe do LFC (agus cúram leanaí 
ar aois scoile). Ceadóidh ardán an SCLI fóirdheontais inathraithe, mar shampla, chun 
an costais a léiriú a bhí ar sholáthar do leanaí níos óige, agus chun luamháin cháilíochta 
bhreise a thabhairt isteach. 

Cé go bhfuil an SCLI dírithe ar chostais a fhóirdheonú do thuismitheoirí (agus déantar 
méid iomlán an fhóirdheontais a sheach-chur in aghaidh táillí), tá réasúnaíocht láidir 
ann chun meicníocht chomhlántach a fhorbairt chun forbairt cáilíochta i suíomhanna a 
chistiú, go háirithe tacú le fostóirí chun coinníollacha oibre fabhracha a chur ar tairiscint 
(a shainaithin Creat Cáilíochta an AE amhail tionchar suntasach a imirt ar cháilíocht na 
seirbhíse). Déanfaidh samhail nua chistithe do LFC an méid seo a leanas:

194



Ciara, 3 bliana d’aois 

AN CHÉAD 5: STRAITÉIS UILE-RIALTAIS DO NAÍONÁIN, LEANAÍ ÓGA AGUS A dTEAGHLAIGH

• Cur le prionsabail reatha infheistíochta (infheistíocht a dhíriú ar bhearta thaobh an 
tsoláthair, cistiú a theorannú i leith soláthar rialaithe ina measc); comhairliúchán 
le páirtithe leasmhara a leanúint, comhaontú a dhéanamh ar shraith náisiúnta de 
phrionsabail infheistíochta LFC agus (cúram leanaí ar aois scoile) (mar shampla, gur cheart 
go laghdódh infheistíocht éagthroime sa soláthar do leanaí faoi agus os cionn trí bliana).  

• Clár an SCLI/ conarthaí an chláir uilíoch réamhscoile a fhorbairt chun an leibhéal íosta 
de cháilíocht a leagan amach do sholáthar LFC (agus cúram leanaí ar aois scoile) a 
chistítear go poiblí. (Tiocfaidh ardú incriminteach ar urlár na cáilíochta i gcaitheamh 
shaolré na straitéise de réir mar a thagann méadú ar infheistíocht.)

• Conradh barrfheabhsaithe a fhorbairt ina gcistítear suíomhanna chun táscairí áirithe 
cáilíochta a shásamh (le cois chonarthaí an SCLI/COLÓ). Is féidir a áireamh leis na 
táscairí cáilíochta siúd: cáilíocht íosta do Cheannaire Seomra agus/nó Cúntóirí do 
leanaí ar gach aois; tairiscint íosta seirbhíse (uaireanta oibre); leibhéil uasta táille do 
thuismitheoirí; bainisteoirí le leibhéil íosta de cháilíochtaí agus/nó taithí; ról bainisteora 
(fágtha ar lár ó chóimheasa idir an fhoireann agus leanaí); coinníollacha tacúla oibre, ar 
nós líon íosta uaireanta an chloig sa tseachtain as a n-íoctar do phleanáil/mhachnamh 
foirne do gach comhalta foirne; rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí náisiúnta forbartha 
cáilíochta; gníomhú mar mhol tacaíochta agus líonraí oiliúna d’fheighlithe leanaí áitiúla.

• Conradh barrfheabhsaithe a fhorbairt ina mbeadh cistiú breise ar fáil chun suíomhanna 
ardchaighdeáin LFC a sholáthar i bpobail atá faoi mhíbhuntáiste dlúth (samhail de 
shaghas DEIS). Is féidir a áireamh lena leithéid de shamhail cistiú breise do chóimheasa 
níos lú idir an fhoireann agus leanaí, foireann idirchaidrimh leis an teaghlach, tacaíochtaí 
breise tuismitheora, agus bia a sholáthar
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thionscadail ar scála beag i gceantair thuaithe ainmnithe ina bhfuil leibhéil shuntasacha de dhídhaonrú. In 2018, thacaigh 
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d’OTI. Cé go bhfuil an infheistíocht fós i bhfad níos ísle le bheith sásúil, ag an am céanna tá sé féaráilte a rá gur toscaire 
míthreorach é an OTI i gcomhthéacs na tíre seo. Cuireann an OECD, fiú, béim ar an fhíoras, i gcomhthéacs Éireannach, “ba 
cheart glacadh le toscairí eile” ós rud é go gcuirtear brabús gnólachtaí ilnáisiúntacha nach dhéanann aon rud sa tír, agus 
nach ndíolann aon rud inti ach oiread, d’ainneoin go bhfuil siad bunaithe anseo. Mar sin, ní toscaire beacht cruinn é de 
shláinte eacnamaíochta na tíre. Is dá bharr sin go bhfuil iarrachtaí á ndéanamh faoi láthair chun tomhas níos cruinne don 
bhorradh eacnamaíochta in Éirinn, agus ina measc sin, bunú córais nua darb ainm GNIStar.
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