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ar Phraghas
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Sholáthraithe Seirbhísí
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Táimid ag iarraidh go mbeidh an oiread
tuismitheoirí agus teaghlach agus is féidir in
ann rochtain a fháil ar thacaíochtaí airgeadais
i gcomhair cúraim leanaí nuair a bheidh fáil
orthu i mí Mheán Fómhair.
Táimid ag iarraidh rudaí a dhéanamh chomh
simplí agus is féidir duit.
Déanfar gach tacaíocht airgeadais do leanaí a
íoc díreach leatsa.
Agus is furasta clárú don chlár nua.

Athruithe Tábhachtacha á gcur i
bhfeidhm go luath
Ó mhí Mheán Fómhair 2017, beidh tacaíochtaí airgeadais níos mó ar fáil do
bhreis teaghlach ag do sheirbhís atá cláraithe le Tusla.
Leagtar síos sa treoirleabhar gairid seo an méid eolais a theastóidh uait
faoi na RÁTAÍ FÓIRDHEONTAIS FEABHSAITHE nua atá beartaithe agus NA
CRITÉIR INCHÁILITHEACHTA faoin gClár Fóirdheontais Chúraim Leanaí
Pobail.
Tá na hathruithe tosaigh seo á dtabhairt isteach mar an chéad chéim i
dtreo na Scéime nua Cúraim Leanaí ar Phraghas Réasúnta, an scéim nua
chuimsitheach tacaíochta airgeadais do thuismitheoirí i dtreo chostais a
gcúraim leanaí, a bhuíochas do mhaoiniú a fuarthas i gCáinaisnéis 2017.
Déanfar cónascadh sa deireadh thiar leis an Scéim Cúraim Leanaí ar
Phraghas Réasúnta ar na sprioc-scéimeanna cúraim leanaí reatha go
léir, lena n-áirítear an Scéim Fóirdheontais Cúraim Leanaí Pobail agus
an Scéim Cúraim Leanaí Oiliúna agus Fostaíochta, agus déanfar córas ar
líne díobh a bheidh éasca le húsáid agus níos éifeachtúla. Beidh GACH
soláthraí cúraim leanaí atá cláraithe le Tusla in ann iarratas a dhéanamh,
lena n-áirítear soláthraithe cúraim leanaí bunaithe in ionaid (m.sh. naíonraí,
réamhscoileanna agus ionaid cúraim lae) agus feighlithe leanaí.
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Cúraim Leanaí
ar Phraghas
Réasúnta ag tosú leatsa

2
2

Faigh Cabhair agus Tacaíocht Breise
	Ár láithreán gréasáin nua
affordablechildcare.ie
ina bhfuil rannán tiomnaithe le haghaidh
Soláthraithe Seirbhíse.
	Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar na
hathruithe go léir a bhfuil cuntas orthu
sa Treoirleabhar seo ó do Choiste Cúraim
Leanaí Cathrach/Contae. Tabharfaidh an
Coiste tacaíocht duit freisin chun tosú
amach agus conradh a fháil.
	Tá na sonraí teagmhála do do Choiste
Cúraim Leanaí áitiúil ar fáil ar
affordablechildcare.ie

3

Is Fiú go Mór do Phost
Is fiú go mór an post atá agat ag tabhairt cúraim agus ag soláthar
luathoideachais do leanaí na tíre. Tá an post atá agat riachtanach do gach
leanbh agus teaghlach agus thar a bheith tábhachtach do leanaí ó chúlraí atá
faoi mhíbhuntáiste níos mó. Díríonn an fhianaise go léir ar an ról criticiúil atá
ag cúram agus oideachas na luathóige ó thaobh cabhrú le GACH leanbh fás
agus forbairt go cothrom.
Ceann de phríomhthosaíochtaí an Rialtais is ea a chinntiú gur féidir le hÉirinn
athrú ó thír ina bhfuil ceann de na córais chúraim leanaí is daoire ar domhan
go dtí tír ina bhfuil ceann de na córais is fearr - do sholáthraithe cúraim leanaí
agus ar mhaithe le leanaí agus tuismitheoirí.
Seo cuid de na cúiseanna a bhfuil Cúram Leanaí ar Phraghas Réasúnta
chomh tábhachtach:
1.
2.
3.
4.

Tacaíonn sé le cáilíocht ar fud na hearnála cúraim leanaí.
Éascaíonn sé rannpháirtíocht sa mhargadh saothair.
Cuireann sé torthaí dearfacha chun cinn don leanbh.
Cuireann sé comhionannas chun cinn i soláthar cúraim leanaí tríd an
mbearna sa rochtain ar chúram leanaí ardchaighdeáin, ar phraghas
réasúnta a chúngú.
5. Cuidíonn sé le laghdú na bochtaineachta in Éirinn.

Is fiú go mór
an post atá agat ag
déanamh cúraim
agus ag soláthar
luathoideachas
do leanaí ár náisiúin
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Á Dhéanamh Níos Éasca Duit
Táimid ag iarraidh rudaí a dhéanamh chomh simplí agus chomh héasca
agus is féidir duit. Is rímhaith a thuigimid na héilimh agus na srianta faoina
n-oibríonn tú. Ar an gcúis sin, rinneamar iarracht gan ach líon fíor-bheag
athruithe agus aon riachtanais riaracháin a dhéanamh - rud a thabharfaidh
triail duitse an obair thábhachtach atá ar bun agat a dhéanamh - cuidiú chun
tús maith a thabhairt do leanaí sa saol.
A mhéid is féidir, rinneamar iarracht oibriú laistigh de na córais agus na
socruithe riaracháin reatha, atá ar eolas go maith agat cheana féin.
Tá sé Simplí
Tá Cúram Leanaí ar Phraghas Réasúnta simplí.
Ciallaíonn sé ó Mheán Fómhair 2017, go mbeidh GACH TEAGHLACH i
dteideal tacaíochta airgeadais i gcomhair cúram leanaí a fháil le haghaidh
aon linbh idir 6 - 36 mí atá ag freastal ar chúraim leanaí lánaimseartha nó
páirtaimseartha in ionad atá cláraithe le Tusla, cosúil le do cheann. Agus
beidh na mílte eile in ann tuilleadh tacaíochta a fháil le haghaidh leanaí suas
go dtí aois 15.
Seo iad na príomhathruithe:
1. Ó Mheán Fómhair beidh fóirdheontas uilíoch nua i gcomhair cúraim
leanaí ar fáil do leanaí idir 6 agus 36 mí (nó go dtí go gcáilíonn siad
le haghaidh an chláir réamhscoile saor in aisce). Ní dhéanfar tástáil
acmhainne chun cáiliú don fhóirdheontas uilíoch; beidh sé ar fáil do
theaghlaigh beag beann ar a leibhéal ioncaim.
2. B
 eidh méaduithe suntasacha suas le 50% i rátaí fóirdheontais cúraim
leanaí ar fáil faoin Scéim CCS le haghaidh leanaí ó bhreith go dtí 15
bliana d’aois.
3. B
 eidh Banda nua incháilitheachta ‘D’ ann a bheidh dírithe go háirithe
ar theaghlaigh a bhfuil cárta cuairte dochtúra acu do leanaí os cionn 6
bliana.
4. Déanfar leasuithe ar na critéir cháilitheachta reatha lena chinntiú go
mbainfidh tuilleadh teaghlach leas as cúram leanaí ar phraghas réasúnta.
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Tuiscint a fháil ar an Incháilitheacht
agus Rátaí Athbhreithnithe
1. Tacaíochtaí Spriocdhírithe CCS Méadaithe
Leanfar den tacaíocht spriocdhírithe. Mar sin féin, déanfar athbhreithnithe
móra ar na rátaí. Tugtar achoimre sa tábla thíos ar na rátaí nua, ar na critéir
cháilitheachta agus ar an leibhéal seirbhíse. Is treoir amháin iad na rátaí sin,
Band A
(le cárta leighis mura luaitear a mhalairt)
Critéir incháilitheachta

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Pinsean Baintrí/Baintrí Fir
Cúnamh Feirme
Pinsean Stáit
Pinsean na nDall
Íocaíocht Chaomhnóra
Sochar Breoiteachta/
Díobhála
Liúntas Míchumais
Sochar/Liúntas Cúramóra
Liúntas um Fhilleadh ar an
Obair/
Oideachais
Fostaíocht Phobail/
Scéim Shóisialta Tuaithe

Ráta seachtainiúil
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(Íocaíocht Lá
Iomlán ((5 uair an
chloig +))

€145

(Íocaíocht
pháirtaimseartha
((3:31-5:00))

€80

(Íocaíocht
sheisiúnach ((2:163:30))

€45

(Íocaíocht
Leathsheisiúin
((1:00 - 2:15))

€22.50

·
·
·

·
·
·
·
·

Liúntas Cúraim Bhaile
Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh
(FIS)
Scoláirí Meánscoile Pinsean
Easláine Pinsean Míchumais
Atreoruithe Oifigiúla ó Tusla
(níl gá le cárta leighis)
Atreoruithe an Altra Sláinte
Poiblí FSS
(níl gá le cárta leighis) Tús
Scéim Dreasachta Poist
Páirtaimseartha
Gateway

agus féadfaidh téarmaí agus coinníollacha áirithe a bheith ann, a gheobhaidh
tú sa Doiciméad ar Rialacha an Chláir ar www.pobal.ie

Banda AJ
(le cárta leighis)

Banda B

Banda D

·

·
·

· Cárta Cuairte Dochtúra
(os cionn 6 bliana
amháin)***
· Tuismitheoirí nach
gcáilíonn a thuilleadh
i gcomhair Banda A/
AJ i mbliana ach a bhí
deimhnithe a bheith
ar Bhanda A/AJ ag
deireadh na scoilbhliana
roimhe sin

·

Sochar/Liúntas
Cuardaitheora Poist*
Liúntas Leasa
Forlíontach**

Cárta Leighis
Tuismitheoirí atá ag
fáil íocaíochtaí Leasa
Shóisialaigh atá
liostaithe faoi Bhanda A/
AJ ach nach bhfuil cárta
leighis acu

**faigheann tuismitheoirí a
cháilíonn i gcomhair Banda
AJ faoi íocaíochtaí Liúntas
Leasa Forlíontach an cúram lae
fóirdheontais uasta de €80 le
haghaidh cúraim lae iomláin in
aghaidh na seachtaine

***Tabhair faoi deara nach gcáilíonn
an cárta cuairte dochtúra do leanaí
idir 0-6 bliana d’aois i gcomhair
maoiniú fóirdheontais CCS/CCSP.

€80

€70

€50

€80

€35

€25

€45

€25

€17

€22.50

€12.50

€8.50

*faigheann tuismitheoirí a cháilíonn
i gcomhair Banda AJ faoi liúntas/
sochar Cuardaitheora Poist an
cúram leanaí uasta ar fóirdheontas
de €80 le haghaidh cúraim lae
iomláine in aghaidh na seachtaine.
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2. Fóirdheontas Nua Uilíoch
Beidh an banda nua uilíoch ar fáil do gach leanbh idir 6 mhí agus an t-am
a bhféadfaidh siad an clár réamhscoile saor in aisce a thosú, agus nach
bhfuil ag fáil aon fhóirdheontas CCS spriocdhírithe. Ní dhéanfar aon tástáil
maoine air seo agus tá sé ar fáil do theaghlaigh a bhfuil leanaí acu i gcúram
acmhainne atá cláraithe le Tusla - mar sheirbhísí poiblí nó príobháideacha.
D’fhonn cáiliú, ní mór don tuismitheoir uimhir PSP an linbh agus an
tuismitheora a thabhairt duitse, an soláthraí seirbhíse. Tá achoimre de na rátaí
atá ar fáil sa tábla
Cineál Seisiúin CCS

Banda Uilíoch (Banda U CCS)
(Fóirdheontas Seachtainiúil)

Lánaimseartha (.i. 5 uair an chloig nó níos mó)

€20

Páirtaimseartha (.i. 3.31 go 5 uair an chloig)

€10

Seisiúnach (.i. 2.16 go dtí 3.30 uair an chloig)

€7

Leathsheisiúnach (.i. 1 go dtí 2.15 uair an chloig)

€3.50

3. Incháilitheacht Nua Níos Leithne
Ní bheidh aon teaghlach thíos leis na hathruithe atáthar a thabhairt isteach.
Go deimhin cáileoidh níos mó teaghlach le haghaidh fóirdheontas níos
mó mar gheall ar na hathruithe. Tá Banda D nua cruthaithe a chiallaíonn
go mbeidh níos mó teaghlach in ann cáiliú le haghaidh na rátaí tacaíochta
céanna leo sin a bhí ar Bhanda B in 2016/2017.
Tá achoimre sa tábla seo ar na critéir cháilitheachta athbhreithnithe nua.
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2016/17

2017/18

3 Bhanda (A, AJ, B)

4 Bhanda (A, AJ, B, D)

TUS (le Cárta Leighis) Banda AJ roimhe seo

TUS (le Cárta Leighis) Banda A anois

Dreasacht Poist Pháirtaimseartha (Le Cárta
Leighis) Banda AJ roimhe seo

Dreasacht Poist Pháirtaimseartha (Le Cárta
Leighis) Banda A anois

Gateway (le CL) Banda AJ

Gateway (le CL) Banda A

Cártaí Cuairte Dochtúra - Banda B

Cártaí Cuairte Dochtúra - Bogtha go Banda D

Banda A sa bhliain roimhe sin - Íoschéimnithe go
dtí Banda B nuair nach bhfuiltear incháilithe chun
leanúint i mBanda A

Banda A anuraidh - Íoschéimnithe go dtí Banda
B nuair nach bhfuiltear incháilithe chun leanúint i
mBanda A

Banda AJ - Caidhpeáilte ag €80

Banda AJ - Caidhpeáilte ag €80

Tá sé éasca tosú ag síniú agus conradh a
dhéanamh in athuair
Dhá Chineál Conartha
Seo iad na príomhshonraí maidir leis an dá chonradh atá ar fáil anois trí do
thairseach PIP.
Beidh liostaí na dtáillí agus feidhmeanna Féilire ar fáil ó lár mhí Iúil.
1. CCS
•	
Leis an gconradh seo bítear in ann maoiniú a choimeád le haghaidh
na bliana bunaithe ar chlárúcháin taobh istigh de thréimhse
“roghbhlúire” san Fhómhar. Tabharfaidh Pobal scéala duit maidir le
dátaí oscailte agus deiridh na tréimhse roghbhlúire.
•	
Tá foráil ann i gcomhair réamhíocaíochta ag tús na bliana bunaithe ar
mhaoiniú CCS na bliana roimhe sin.
2. CCS Plus
•	Tagann sé seo in ionad an “CCS Príobháideach” a bhí ar fáil i mbliain
chlár 2016/2017 agus síneann sé é.
•	
Ní mór do sholáthraithe pobail aon chlárúcháin a dhéanamh le
haghaidh an fhóirdheontais uilíoch faoin gconradh.
•	
Ní mór do sholáthraithe pobail clárúcháin a dhéanamh lasmuigh
den tréimhse roghbhlúire faoin gconradh seo.
•	I gcás ina bhfuil leanbh cláraithe le haghaidh conradh CCS Plus, íoctar
maoiniú suas go dtí an dáta deiridh a chuirtear ar an PIP mar an lá
deiridh thinrimh. I gcás seirbhísí CCS Plus, áireofar an tréimhse fógra
coicíse leis an lá deiridh thinrimh a chuirtear ar PIP.
Téigh i dteagmháil le Foireann Oibríochta Luathbhlianta & Daoine Óga i
bPobal, atá ar fáil chun tacú leat tríd na gnéithe teicniúla den phróiseas
chun an córas a chur ar bun.
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Soláthraithe Reatha
Más soláthraí thú cheana féin, beidh na socruithe chun rochtain a fháil ar
na fóirdheontais Chúraim Leanaí ar Phraghas Níos Réasúnta ar eolas go
maith agat. Níl aon athrú mór i gceist ón bpróiseas athchonraitheoireachta in
2016/2017. Seo hiad na céimeanna:
1.
2.
3.
4.

Logáil isteach i do Thairseach PIP
Athdheimhnigh PAU (Príomhúsáideoir Údaraithe) d’eagraíochta
Ní mór don PAU do d’eagraíocht do chonradh a chur i ngníomh ar líne
Cuir isteach an liosta táillí agus féilire seirbhísí do d’eagraíocht ar PIP

Soláthraithe Pobail
Más soláthraí pobail CCS thú agus más mian leat CCS Universal (Uilíoch)
a rochtain ní mór duit an conradh CCS Plus a úsáid anuas ar an gconradh
CCS le haghaidh na scéimeanna spriocdhírithe.
Moltar go láidir duit leanúint ag déanamh clárúchán faoin gconradh CCS
nuair is ceadmhach é sin a dhéanamh, toisc go dtugann sé tuilleadh cosaintí
duit, tugann sé acmhainní níos inbhuanaithe duit agus tabharfaidh sé deis
duit pleanáil chun cinn.
Soláthraithe Príobháideacha atá Cláraithe le haghaidh CCSP faoi
láthair
Más soláthraí CCS Príobháideach thú agus más mian leat an fóirdheontas
spriocdhírithe agus/nó uilíoch a rochtain ní mór duit clárú leis an gconradh
CCS Plus.
o

Tagann sé in ionad an “CCS Príobháideach” a bhí ar fáil i mbliain chlár
2016/2017 agus a leathnaíonn é.

o

I gcás ina bhfuil leanbh cláraithe le haghaidh conradh CCS Plus, íoctar
maoiniú suas go dtí an dáta deiridh a chuirtear ar an PIP mar an lá deiridh
thinrimh. Áireofar leis sin an tréimhse fógra coicíse.

Fanfaidh téarmaí na gconarthaí mar an gcéanna go bunúsach. Tá soiléiriú
tugtha ar roinnt gnéithe, a raibh éiginnteacht fúthu blianta roimhe seo.
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Iarratasóirí Nua ar an gClár Maoinithe CCS
Mura raibh tú rannpháirteach i scéim cúraim leanaí le fóirdheontas riamh, níl
le déanamh agat ach dul i dteagmháil le do Choiste Cúraim Leanaí Cathrach/
Contae (CCC).
Tacóidh siad leat chun iarratas a chur isteach chuig an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige agus clárú le Pobal chun an Tairseach PIP a rochtain - córas ar
líne a bheidh mar ionad ilfhreastail agat le haghaidh gach rud a bhaineann le
riarachán cúraim leanaí, clárúcháin, conraitheoireacht agus íocaíochtaí.
Tá roinnt céimeanna le glacadh ar an Tairseach PIP, ar bhonn aonuaire, chun
d’aitheantas a dhéanamh amach agus an t-údarás atá agat gníomhú ar son
na cuideachta.
Is féidir le foireann CCC thú a threorú agus tacú leat leis an iarratas seo
agus leis an bpróiseas tosaigh. A luaithe is a bheidh na chéad chéimeanna
sin curtha i gcrích gheobhaidh tú treoir ó Phobal maidir leis an bpróiseas
conraitheoireachta.
Leanaí a chlárú
Beidh sraith treoracha agus físeán chun insint duit cad a dhéanfaidh tú ar
shuíomh gréasáin Phobal, agus treoir céim ar chéim maidir le leanaí a chlárú.
Seachas na socruithe nua conraitheoireachta, níl aon athrú ar an bpróiseas
agus beidh eolas maith ag daoine a d’úsáid PIP roimhe seo orthu.
Beidh an clárú don fhóirdheontas uilíoch nua an-chosúil leis sin le haghaidh
an Chláir ECCE.
Chun leanbh a chlárú le haghaidh an fhóirdheontais nua uilíoch, cláróidh tú
an leanbh mar is gnách agus úsáidfidh tú an mhír aníos faoi ‘cineál seisiúin’
ar fhoirm chlárúcháin PIP.
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Cláir Eile
1.

Cúram agus Oideachas na Luath-óige (ECCE)
Ní dhéanfar aon athruithe ar Ghairm Cláir ECCE in 2017/2018.
Tabharfaidh tú tagairt nua do AIM faoi deara i do chuid conarthaí.
Comhtháthaítear dhá chlár ar leithligh sa chonradh nua - AIM agus
ECCE - agus iad in aon doiciméad amháin.
Beidh Liosta Táillí ECCE agus na Féilirí Seirbhíse ar fáil i lár an
Mheithimh 2017.

2.

Cúram Leanaí Oiliúna agus Fostaíochta
Beidh na cláir Oiliúna agus Fostaíochta fós mar an gcéanna ó thaobh
incháilitheachta de, ach tá na rátaí leasaithe.
Tá na rátaí leasaithe leagtha amach sa tábla thíos:
Cláir Cúraim Leanaí Oiliúna agus Fostaíochta
(Fóirdheontais Seachtainiúla Reatha agus Beartaithe)
CETS

ASCC

ASCC

CEC PS

Reatha

Ó
M Fómh
2017

Reatha

Ó
M Fómh
2017

Reatha

Ó
M Fómh
2017

Reatha

Ó
M Fómh
2017

Lánaim

145

145

105

145

-

-

-

-

Páirtaim

80

80

-

-

80

80

80

80

Iarscoile

45

45

40

45

40

45

-

-

Iarscoile
le
hIompar

80

80

80

80

-

-

-

-

Rinneadh gach iarracht a chinntiú go raibh na sonraí sa treoir seo
ceart nuair a cuireadh i gcló í. Tá na sonraí iomlána maidir le rátaí agus
incháilitheacht ar fáil i ndoiciméid maidir le rialacha agus treoirlínte an
chláir ar www.pobal.ie.
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Cúram Leanaí
ar Phraghas Réasúnta
Céim thábhachtach
i dtreo na Scéime nua
Cúraim Leanaí ar Phraghas
Réasúnta

“Ag bogadh ó cheann de na
córais chúraim leanaí is daoire
ar domhan go dtí an ceann is
uaillmhianaí. Turas nach mór dúinn
a ghlacadh céim amháin ag an am ....
Deimhnímid go bhfeicfidh tuismitheoirí
na mílte leanaí an tairbhe ina gcuid pócaí
ó mhí Mheán Fómhair. Seo céim mhór
chun cinn.”
An Dr Katherine Zappone TD,
An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige
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Téigh chuig
affordablechildcare.ie
inniu. Faigh amach cén chaoi
ar féidir le teaghlaigh tosú ag
baint tairbhe as cúram leanaí
caighdeánach ar phraghas
réasúnta ó Mheán Fómhair.

