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Вступ
Цей документ було написано, щоб спробувати допомогти вам у
зв’язку з переїздом до Ірландії. Ми дуже раді вітати вас в Ірландії та
хочемо допомогти вам і вашим родинам орієнтуватися в культурних
відмінностях, поки ви знаходитесь тут. Деякі із наших законів та
способів виховання можуть відрізнятися від законів вашої країни. Тож
ми сподіваємося, що ця інформація трохи заощадить ваш час та буде
вам корисною.
Сюди включено кілька практичних вказівок, які ми сподіваємося, допоможуть
вам зорієнтуватися в перші роки життя дитини в Ірландії, від догляду за дітьми
дошкільного віку та системи шкільного навчання, аж до нагляду за дітьми та
служб підтримки сім’ї. Ми також включили в цей документ деякі інші розділи, які
сподіваємося, будуть вам корисні.
Цей посібник було розроблено агенцією дітей та сім’ї (Тусла) за участю сімей, які
нещодавно прибули до Ірландії.
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Що таке права дитини
в Ірландії
Права дітей включають право на здоров’я, освіту, сімейне життя,
ігри та відпочинок, достатній рівень життя та на захист від будь-яких
видів насильства та шкоди. Права дитини починаються з моменту
народження дитини і аж до повноліття. В Ірландії повноліття у 18 років,
якщо не перебувають в офіційному шлюбі.
Обов’язки батьків та опікунів

Нагляд за дітьми

В Ірландії батьки та опікуни несуть основну
відповідальність за піклування та захист
своїх дітей. У деяких випадках через низку
причин, батьки можуть бути не в змозі
забезпечити піклування та захист своїх
дітей, та іноді може знадобитися більш
інтенсивна допомога, щоб уберегти дітей від
таких обставин. За цих обставин Ірландська
держава може втрутитися, спираючись
на допоміжні засоби, існуючі сили сім’ї.
Різні штати за віком пропонують підтримку,
щоб допомогти сім’ї подолати труднощі та
забезпечити безпеку дитини.

Більшість батьків або опікунів змушені
проводити деякий час подалі від своїх
дітей, незалежно від того, чи це на тривалі
періоди, наприклад на роботу, чи коротші
періоди, як от - соціальна діяльність.

Завдяки допомозі більшість сімей можуть
внести необхідні зміни до свого виховання,
щоб захистити свою дитину. Прийнято
вважати, що дитина найкраще почувається
у власній родині.
Треба знати, що в Ірландії жоден дорослий
не має права давати ляпаси або бити
дитину ні вдома, ні в школі.
Важливо знати, що в Ірландії забороняються
законом всі форми тілесних покарань дітей.
Це можна розглядати як злочин і передати
на розгляд в Ірландську поліцію.

Дітей ніколи не можна залишати одних,
тому батьки повинні дбати про те, щоб
за дитиною доглядали друзі, яким вони
довіряють, або послуга догляду за дітьми чи
опікуни.
Немає встановленого віку, з якого законно
можна залишати дітей вдома самих,
оскільки це залежить від того, чи дитина
достатньо доросла, щоб залишитися сама.
В Ірландії діти віком до 14 років вважаються
недостатньо дорослими, щоб їх залишали
самих вдома або без нагляду батьків або
опікуна. Для старших підлітків це рішення
приймають батьки або опікун, виходячи з
рівня зрілості дитини та життєвих обставин.
Діти дорослішають у різному віці, але нижче
наведено приблизний посібник щодо того,
коли діти можуть залишатися вдома самі:
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Чи можу я залишити дитину вдома саму?
Ні, навіть на кілька хвилин.
Чи можу я залишити свою маленьку
дитину вдома саму?
Маленьких дітей ніколи не можна залишати
вдома самих , навіть на недовгий час.
Чи можу я залишити свою старшу дитину
саму вдома?
Дітям, віком до 14 років не рекомендується
залишатися вдома самим, не більше ніж на
дуже короткий час.
Чи можу я залишити свого підлітка
самого вдома?
Підлітків, старше 16 років можна залишати
вдома самих.
Якого віку має бути няня?
Якщо вам потрібна няня, ви завжди маєте
бути переконані, що няня старша 16 років.
Ви повинні попросити пред’явити 2 листи
з попередньої роботи, щоб перевірити,
що вона достатньо відповідальна, щоб
залишитися з вашими дітьми.
Якщо дитину залишають саму та без
нагляду, особливо в групах, і є будь-які
проблеми з цього приводу, то за таких
обставин соціальні працівники Тусла можуть
втрутитися, щоб вирішити ці проблеми та
підтримати сім’ю.

Служби підтримки сім’ї
Сімейне життя не завжди легке,
особливо у важкі часи перехідного віку та
невизначеності. Служба підтримки сім’ї
Тусла може допомогти. Найпростішим
способом розпочати вирішення проблеми
- це просто поговорити з кимось про свою
проблему. Існує багато груп підтримки для
дорослих, підлітків, дітей та опікунів, які
дають людям можливість розповісти власні
історії та підтримати один одного. Послуги
з підтримки сім’ї, як правило, надаються
сім’ям у їхніх власних будинках і громадах.

Незалежно від ваших обставин Тусла надає
широкий спектр послуг, які пропонують
поради та підтримки сім’ям. Сюди входять
працівники підтримки сімей, соціальні
працівники, молодіжні працівники, центри
сімейних ресурсів, групи підтримки
та консультаційні служби. Ці послуги
надаються через місцеві центри сімейних
ресурсів та мережі підтримки дітей та
сім’ї. Ці види послуг допомагають сім’ям
вирішувати складні проблеми, забезпечують
стабільне середовище для життя дітей
і надають підтримку батькам, яким це
важливо.
Центри сімейних ресурсів знаходяться
в центрі багатьох громад і є чудовим
джерелом інформації та консультаційної
підтримки. Вони також пропонують широкий
спектр програм підтримки сім’ї та батьків:
https://www.familyresource.ie/
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Контакти для підтримки родини
Мережі підтримки дітей та сім’ї

https://www.tusla.ie/familysupport/

Підтримка батьківства

https://www.tusla.ie/parenting-24-seven

Місцеві групи соціальної роботи

https://www.tusla.ie/get-in-touch/duty-social-workteams/

Комітет з обслуговування дітей та
молоці

https://www.cypsc.ie/contact.36.html

Підтримки батьківства урядом
Ірландії

https://www.gov.ie/en/publication/91ea0-supportand-advice/#local-support-for-parents

Захист та благополуччя дітей
Агенство у справах дітей та сім’ї (Тусла)
відповідає в Ірландії за безпеку та
благополуччя дітей. Ірландська поліція
теж несе відповідальність за безпеку та
добробут дітей відповідно до ірландського
законодавства.
В Ірландії кожен несе відповідальність
за повідомлення про те, що діти, з якими
вони контактують, можуть потерпіти від
жорстокого поводження або зневаги.
Що робити, якщо ви стали свідком
занепокоєння щодо дитини
В Ірландії існує юридичний обов’язок
кожного повідомляти про будь-які проблеми
та занепокоєння щодо дитини. В Ірландіїі
Тусла завжди має бути поінформована,
якщо у вас є обгрунтовані підстави для
занепокоєння, щодо того, що дитина
зазнавала, зазнає чи ризикує стати жертвою
жорстокого поводження чи зневаги...

Це також стосується випадків, якщо
ви стали свідком чогось у груповій
обстановці або в центрі розташування.
Якщо ви турбуєтеся про благополуччя
та безпеку дитини, ви повинні негайно
зв’язатись з черговою соціальною групою/
спеціалізованою групою Тусла.Контактні
пункти без затримок:
https://www.tusla.ie/get-in-touch/duty-socialwork-teams/
Як повідомити про занепокоєння дитини?
Ви завжди повинні інформувати Тусла,
якщо у вас є обгрунтовані підстави для
занепокоєння щодо того, що дитина
могла зазнати чи ризикує стати жертвою
жорстокого поводження. Ви можете
повідомити про своє занепокоєння
особисто, по телефону або письмово до
місцевої служби соціальної роботи за
місцем проживання дитини.Контактні дані
груп соціальної роботи Тусла: https://www.
tusla.ie/children-first/contact-a-social-worker3/
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Проблеми захисту дітей можуть включати:
• Докази, наприклад травми або поведінку,
що відповідає насильству і навряд чи
були спричинені будь-яким інший чином
• Будь-яке занепокоєння щодо можливого
сексуального насильства
• Постійні ознаки того, що дитина страждає
від емоційної або фізичної занедбаності
• Дитина каже або вказує іншим способом,
що вона зазнала насильства
• Визнання або вказівка дорослого чи
дитини на ймовірне насильство, яке вони
вчинили
• Обліковий запис від особи, яка бачила
насильство над дитиною

Якщо ви є патронатним вихователем,
вам знадобиться додаткова інформація,
доступна тут:
https://www.tusla.ie/children-first/mandatedpersons/foster-carers/
будь-які питання або занепокоєння відносно
дітей у неробочий час можна негайно
повідомити:
https://www.garda.ie/en/contact-us/stationdirectory/
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Система догляду за дітьми
в Ірландії
Дошкільний догляд за дітьми
В Ірліндіїі, як правило, діти віком до 6 років
мають доступ до певної форми дошкільної
освіти. Існують 2 основні схеми допомоги
дітям у цьому:
1. Програма догляду та освіти дітей
раннього віку (ECCE)
2. Національна програма догляду за дітьми

ECCE - безкоштовна дошкільна
програма
Безкоштовна програма дошкільного віку,
доступна для всіх дітей протягом 2-х років до
початку початкової школи. Це триває з вересня
по червень по 3 години 5 днів на тиждень.
Діти підходять для цієї програми - це такі, яким
на вересень місяць виповнилося 2 роки і 8
місяців. Ця схема закінчується, коли дитині
виповнилося 5 років і 6 місяців. З будь-яких
питань щодо цієї схеми ECCE звертатисяt:
eyqueries@dcya.ie

Національна програма догляду
за дітьми
Це додаткова схема (NCS), яка огортає
схему (ECCE). Це забезпечує додаткове
фінансування, підтримка фінансових витрат
та догляд за дітьми за години, проведені поза
шкільним закладом. Існують три типи схем:
1. Універсальний, 2. Оцінений дохід,
3. Від спонсора.
За додатковою інформацією контактувати
www.ncs.gov.ie або +353 1 906 8530.

Спонсорські рекомендації: якщо вам надано
тимчасовий захист, національна схема догляду
за дітьми (NCS) може покривати повну вартість
догляду за дитиною за умовами спонсорства
NCS. Тусла може бути однією з спонсорських
агенцій.

Що для мене, як батьків означає
рекомендація спонсора?
Особа, яка працює з вами з Тусла, заповнить
для вас форму рекомендації. У цій формі буде
вказано кількість годин догляду за дітьми,
які ви можете використовувати на тиждень.
Максимальна кількість годин на тиждень
становить 45 год. Ви можете використовувати
ці години з зареєстрованою в Туслі службою
догляду за дітьми. У формі рекомендації також
буде вказано, як довго триватиме реферал.
Загалом це буде на 1 рік.

Де я можу отримати більше інформації?
За телефоном +353 1 906 8535 з 9.00 до 17.00
з понеділка по п’ятницю або
sponsors@ncs.gov.ie
Міські комітети з догляду за дітьми також
підтримують та допомагають сім’ям, які
займаються доглядом за дітьми раннього віку.
Також інформацію про підтримку та допомогу
сім’ям можна знайти за адресою
www.myccc.ie. Дітям від 4 до 18 років буде
надано підтримку в доступі до державної
початкової або післяшкільної освіти,
яка надається державою відповідно до
необхідності.
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Система освіти
в Ірландії
Зарахування до школи
В Ірландії діти повинні ходити до школи з
6 до 16 років. Перші роки навчання в школі
називаються роками початкової школи.
Ця освіта безкоштовна, і всі діти повинні
відвідувати її за законом. Для початку
навчання в школі дитині повинно бути не
менше 4 років на початку навчального
року. В Ірландії батьки або опікуни повинні
слідкувати, щоб дитина ходила до школи
щодня. Батьки та опікуни також повинні
повідомити школу та пояснити причину,
якщо дитина була відсутня. Школа має
повідомляти службу підтримки освіти Тусла,
якщо дитина пропустила 20 або більше
днів у навчальному році, або якщо вона
стурбована тим, що ваша дитина пропускає
забаго уроків.
Інформація про відвідування школи: https://
www.tusla.ie/uploads/content/english_leaflet.
pdf
Наступний етап школи в Ірландії
називається «Середня або післяпочаткова
школа» та підходить для дітей у віці від 12
до 18 років. Відвідування школи є важливим
для учнів віком до 16 років. Більшість
середніх шкіл безкоштовні.
Щоб ваша дитина розпочала навчання, ви
можете звернутись до своєї місцевої школи,
і вони нададуть інформацію про те, як
зареєструватись.
Список шкіл можна знайти тут:
https://www.gov.ie/en/directory/
category/495b8a-schools/

Регіональні освітні та мовні групи
(REALTs) також були створенні в Ірландії
у зв’язку з збільшенням кількості дітей, які
втікають від війни в Україні та потребують
місць у школі. REALTs підтримує українські
сім’ї та допомагає у зарахуванні дітей
до школи. Українські родини, які мають
труднощі з отриманням місця у школі, можуть
зв’язатися з місцевою командою REALT тут:
https://www.gov.ie/en/publication/48639information-for-schools-ukraine/
Співробітники служби підтримки освіти
Тусла (TESS) є ключовими членами команд
REALT і також допоможуть сім’ям, якщо у них
виникнуть труднощі з пошуком місця в школі:
https://www.tusla.ie/tess/get-in-touch/
або +353 1 7718636 / +353 1 7718586
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Інша інформація, яка може бути
корисною
Вік згоди на секс
В Ірландії на законних підставах ви можете
дати згоду на секс у віці 17 років. Це
однаково не залежно від вашої сексуальної
орієнтації або статі, чи статі, з якою ви
сексуально активні. Більше інформації
можна знайти тут:
https://www.citizensinformation.ie/en/birth_
family_relationships/children_s_rights_and_
policy/
У якому віці люди можуть одружуватися
в Ірландії?
Люди можуть одружувати в Ірландії з 18
років. Якщо особа не досягла 18 років, вона
повинна звернутися до суду, щоб отримати
дозвіл для шлюбу.
Законний вік для роботи
В Ірландії діти середнього шкільного віку
(від 14 до 18 років) іноді отримують роботу
на неповний робочий день влітку або вихідні
дні. Молоді люди, які навчаються в коледжі,
також іноді працюють неповний робочий
день.
Молода особа може працювати неповний
робочий день з 14 років, а повний робочий
день - з 16 років. Однак, якщо люди не
досягли 18 років, існують обмеження щодо
кількості часу, який молоді люди можуть
працювати, і типу роботи, яку можна
виконувати.
Додаткова інформація про роботу:
www.citizensinformation.ie

Право на гендерну рівність
В Ірландії ви можете визначити свою стать
у будь-якому віці. Для юридичного визнання
вашої статі вам повинно бути більше 18
років:
https://www.citizensinformation.ie/en/
birth_family_relationships/changing_to_your_
preferred_gender.html
Алкоголь і закон
Щоб купувати алкоголь в Ірландії , вам
має бути 18 років або більше. Продавати
, купувати або давати алкоголь особам,
які не досягли 18 років - заборонено. В
Ірландії заборонено розпивати алкоголь у
громадських місцях.
Проживання з Ірландською сім’єю
Ми сподіваємося, що проживання з
приймаючою сім’єю в Ірландії буде
позитивним досвідом для більшості сімей.
Однак, якщо виникають якісь проблеми і
вам потрібна будь-яка інформація з цього
приводу, зв’яжіться з:
• Ірландський червоний хрест , якщо ваше
проживання було організовано через цю
організацію: 1800 753343
• якщо вам потрібно державне житло,
зверніться до служби підтримки IPAS.
Цілодобово за адресою:
ipasinbox@equality.gov.ie
Для загальної інформації:
• Ірландська рада у справах біженців:
www.irishrefugeecouncil.ie
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Домашнє насильство та гендерне
насильство
В Ірландії домашнє насильство є
неприйнятним і суперечить закону. Ви можете
повідомити про це в An Garda Síochána
(Ірландську поліцію), якщо це станеться з вами
чи вашою родиною. Домашнє насильство
стосується застосування фізичної, емоційної
сили або погрози застосування фізичної сили,
влючаючи сексуальне насильство у близьких
стосунках дорослих. Це включає насильство,

вчинене збоку подружжя, партнера, сина, дочки
або будь-якої іншої особи, яка має близькі
стосунки або проживає з жертвою.
Згідно із законодавством про домашнє
насильство в Ірландії існує захист, доступним
шляхом отримання наказів про безпеку
та наказів про заборону (щоб заборонити
людині наближатися до вас чи вашого дому).
Додаткову інформацію можна отримати:
www.legalaidboard.ie

Телефон довіри та служби в кризових ситуаціях
Ірландська поліція - 24 години

Телефон: 999/112 або місцевий відділок Garda
https://www.garda.ie/en/

Національна лінія допомоги у разі
згвалтування - 24 години

Телефон: 1800 778888
https://www.drcc.ie/services/

Гаряча лінія допомоги жінкам 24 години

Телефон: 1800 341900
https://www.womensaid.ie/

Мережа розвитку чоловіків

Телефон: 1800 816588
https://mensnetwork.ie/

Чоловіча допомога в Ірландії

Телефон: 01 554 3811
https://www.mensaid.ie/
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Список організацій, які працюють з
людьми, які недавно прибули до Ірландії
Підтримка імігрантів провінції Клер

www.clareimmigrantsupportcentre.com

Crosscare
(Інформаційно-адвокатська служба для
біженців)

www.livinginireland.ie
info@newcommunities.ie
refugeeservice@crosscare.ie

Підтримка прав усіх мігрантів, що
проживають у Лімерику та регіон
Середнього Заходу

www.dorasluimni.org

Допомога сім’ям,молоді та дітям, які
перебувають у групі ризику або безхатьки

www.focusireland.ie

Рада імігрантів в Ірландії

www.immigrantcouncil.ie

Клініка підтримки імігрантів у провінції
Кілкені

www.frmcgrathcentre.ie/immigrant-supportclinic/

Міжнародна організація з міграції

https://ireland.iom.int/

Ірландська рада у справах біженців

www.irishrefugeecouncil.ie

Єзуїтська служба у справах біженців

www.jrs.ie

Міжкультурна акція Мейо

https://www.mayo.ie/en-ie/living-in-mayo/
living-services/mayo-intercultural-action

Організація, яка займається правами
людини, соціальною справедливістю та
рівністю

www.nascireland.org

Партнерство нових громад

www.newcommunities.ie
info@newcommunities.ie

Організація, яка працює з жінками, які
постраждали від проституції та інших форм
сексуальної експлуатації

www.ruhama.ie

Працює з шукачами притулку

www.spirasi.ie

Міжнародний ресурс Тралі

www.tirc.ie

Агенство ООН у справах біженців

www.unhcr.org/en-ie
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Інші корисні контакти
Національна служба поліції в Ірландії

https://www.garda.ie/en/contact-us/stationdirectory/

Організація, яка працює з дітьми та сім’ями

www.barnardos.ie

Інформація про права дітей за
законодавство в Ірландії:

www.childrensrights.ie

Інформація та послуги для молоді

www.cypsc.ie

Інформація про права та закони

www.citizensinformation.ie

Допомога з дошкільними місцями

www.myccc.ie

Департамент у справах дітей, рівності,
інтеграції інвалідів та молоді
(урядовий департамент Ірландії, який
відповідає за дітей)

www.gov.ie/dcediy
Телефон: +353 1 6473000
contact@equality.gov.ie

Відділ соцзахисту з відповідальністю за всі
соц виплати та права для дорослих та дітей

www.gov.ie/en/organisation/department-ofsocial-protection

Інформація про освіту та навчальні місця

www.etbi.ie

Керівник служби охорони здоров’я

https://www.hse.ie/eng/health/child/
childsafety/checklist-first-aid.pdf

Контрольний список для батьків щодо
безпеки дітей для керівника служби охорони
здоров’я (HSE), включаючи захист дітей

https://www2.hse.ie/babies-children/childsafety/at-home/child-proof-your-home/

Служба охорони здоров’я (HSE) Підтримка
осіб, які доглядають за дітьми з обмеженими
можливостями Пільги та права (служба
охорони здоров’я Ірландії)

https://www2.hse.ie/services/disabilitysupport-and-services/support-forcarers-of-children-with-a-disability/
benefits-and-entitlements-for-carers-ofchildren-with-a-disability.html

Керівник служби охорони здоров’я (HSE)
Послуги з інвалідності дітей (служба
охорони здоров’я Ірландії)

https://www2.hse.ie/services/disabilitysupport-and-services/childrens-disabilityservices/find-a-childrens-disability-service.
html

Служба охорони здоров’я в підтримку
інвалідів

https://www.hse.ie/eng/services/list/4/
disability/

Телефон довіри від наркотиків та алкоголю

Безкоштовний телефон: 1800 459 459
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Підтримка психічного здоров’я

https://www2.hse.ie/services/mental-health/
services-search/
Телефон: 1800 111 888

Ірландський уряд

www.gov.ie

ISPCC - Комплекс послуг дітям та сім’ї

www.ispcc.ie

Рада правової допомоги

www.legalaidboard.ie

Національна програма догляду за дітьми
(дошкільний вік):

https://www.ncs.gov.ie/en/
Телефон: +353 1 906 8530 універсальний/дохід Оцінені заявки
Телефон: +353 1 906 8535 - рекомендації
спонсорів

Національна мережа дитинства (надає
підтримку сектору раннього дитинства)

https://www.ncn.ie/index.php/for-parents

Національна батьківська рада

www.npc.ie

Підтримка батьків

www.parentline.ie
Телефон: +353 1 8733500

Регіональні освітні та мовні групи (щоб
допомогти з місцями в школі)

https://www.gov.ie/en/publication/48639information-for-schools-ukraine/

Емоційна підтримка 24 год на добу 365 днів
на рік

https://www.samaritans.org/ireland/
samaritans-ireland/

Тусла, агенство дітей та сім’ї

Tusla, Child and Family Agency,
The Brunel Building,
Heuston South Quarter,
Saint John’s Road West,
Dublin 8. D08 X01F
Телефон: +353 1 7718500
info@tusla.ie
www.tusla.ie

Тусла агенство дітей та сім’ї

https://www.tusla.ie/get-in-touch/duty-socialwork-teams/
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