Wybór
placówki opieki
nad dziećmi

Czym jest Family Information Service?
Family Information Service (FIS) to bezpłatna i bezstronna placówka
informacyjna i doradcza dla WSZYSTKICH rodziców/opiekunów dzieci i
młodzieży w wieku od narodzin do 20 roku życia oraz osób z nimi
współpracujących. FIS udostępnia informacje, zapewnia porady i
wsparcie, aby mogli Państwo znaleźć i wybrać:
•
•
•
•

zarejestrowaną placówkę opieki nad dziećmi
niezarejestrowaną placówkę opieki nad dziećmi
zajęcia dla dzieci i młodzieży
organizacje oferujące wsparcie dla rodzin

FIS zapewnia też informacje dotyczące:
• wsparcia w zakresie kosztów opieki nad dziećmi
• podjęcia pracy w sektorze opieki nad dziećmi
• szkoleń w zakresie opieki nad dziećmi
FIS to idealne miejsce, gdzie można uzyskać informacje
odnośnie wsparcia dla rodziny. Lokalna placówka FIS będzie
mogła przekazać Państwu informacje dopasowane do Państwa
potrzeb, zatem najlepiej skontaktować się z nią w pierwszej
kolejności.

Jak skontaktować się z lokalną placówką FIS?
W każdym okręgu samorządowym znajduje się placówka FIS, a
dane kontaktowe placówek znajdują się na stronach 12-14.
FIS ściśle współpracuje z placówkami świadczącymi usługi opieki
nad dziećmi w Państwa okolicy, aby zapewniać poprawne i
aktualne informacje o ich ofercie. Niniejsza broszura zawiera
informacje, które należy wziąć pod uwagę, rozważając dostępne
dla Państwa opcje opieki nad dziećmi.
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1. Jak wybrać placówkę opieki nad dziećmi?
a) Należy skontaktować się z jak największą ilością placówek zanim
wybiorą Państwo tę najlepszą dla siebie i swojego dziecka; należy
dowiedzieć się w biurze FIS, które placówki są zarejestrowane w Care
and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW) – patrz rozdział 3.
b) Poniższe pytania mogą być pomocne w ustaleniu, czego oczekują
Państwo od placówki opieki nad dziećmi:
•
•
•
•
•
•

Czy jest to miejsce przyjazne?
Czy jest to stymulujące otoczenie dla dziecka?
Jakie wyposażenie i udogodnienia posiada?
Czy jest to miejsce opiekuńcze?
Czy harmonogram godzin jest odpowiedni dla Państwa potrzeb?
Czy zapewniane są posiłki, przekąski, pieluchy itp., czy
konieczne jest ich dostarczenie?
• Jaki jest koszt opieki?
• Czy w placówce są wolne miejsca?
Aby zadać dodatkowe pytania, należy skontaktować się z
lokalnym biurem FIS lub odwiedzić stronę internetową FIS.
Patrz rozdział 6 (str. 12-14) – dane kontaktowe FIS.
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c) Po znalezieniu placówki opieki nad dziećmi, która spełnia
oczekiwania, warto ją wypróbować, udając się na krótkie wizyty z
dzieckiem, aby mogło się oswoić z nowym miejscem. Pomoże to
rodzicom i dziecku nabrać pewności siebie i poczuć się bardziej
komfortowo.
Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach
dziecka (UNCRC) to międzynarodowe porozumienie, promujące
prawa dzieci poniżej 18 roku życia. Osoby opiekujące się dziećmi
oraz pracujące z dziećmi i młodzieżą mają obowiązek uznawać
prawa dzieci oraz pomagać im realizować ich potencjał jako
indywidualne osoby. Artykuły UNCRC stypulują, że należy zadbać
o to, aby dzieci były bezpieczne, należy się nimi opiekować i je
pielęgnować i traktować je z szacunkiem. UNCRC uznaje również i
wspiera rolę rodziców w wychowywaniu dziecka.
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2. Pomoc w zakresie kosztów opieki nad
dziećmi

Opieka nad dziećmi może wydawać się kosztowna, ale rodzinom
może przysługiwać pomoc finansowa, która obecnie obejmuje:
1. Dopłaty i ulgi podatkowe (Tax Credits/Universal Credits)
2. Programy Assisted Places i Helping Hands
3. Bezpłatną edukację w niepełnym wymiarze godzin dla 3- i 4-latków
4. Wsparcie pracodawcy w zakresie opieki, w tym bony na opiekę
5. Program Flying Start
Lokalne biuro FIS zapewnia też informacje nt. równowagi
między pracą a rodziną, Jobcentre Plus i innych miejscowych
programów wsparcia.
Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurze:
Wsparcie dla rodziców i pomoc finansowa w zakresie
kosztów opieki nad dziećmi.
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3. Rodzaje placówek opieki nad dziećmi
(zarejestrowane i niezarejestrowane)
Osoby, które zapewniają odpłatnie usługi opieki nad dziećmi poniżej 8
roku życia przez więcej niż 2 godziny dziennie muszą być zarejestrowane
w inspektoracie Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW).
W tym rozdziale podajemy krótki opis rodzajów zarejestrowanych i
niezarejestrowanych placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi,
które są dostępne.
Więcej informacji w lokalnym biurze FIS (dane kontaktowe str. 12-14).

Placówki zarejestrowane
Opiekun dzieci (Childminder):
Opiekunowie dzieci zapewniają opiekę nad dziećmi w swoich
domach i działają na terenie lokalnej społeczności.
Przedszkole (Day Nursery):
Przedszkola zapewniają opiekę nad dziećmi, od noworodków po dzieci
5-letnie. Są one zazwyczaj otwarte od wczesnych godzin porannych do
wczesnych godzin wieczornych, od poniedziałku do piątku, przez cały
rok. Zapewniają one troskliwe, bezpieczne, stymulujące otoczenie i
opiekę w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin nad
niemowlakami i przedszkolakami. Niektóre zapewniają też opiekę
przed rozpoczęciem zajęć szkolnych i po ich zakończeniu dla starszych
dzieci oraz w okresie ferii czy wakacji szkolnych.
Grupy zabawowe (Playgroups) / Cylchoedd Meithrin:
Grupy zabawowe oferują zajęcia dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat,
zazwyczaj przez 2-3 godziny rano lub popołudniu, typowo w okresie
trwania trymestru szkolnego. Cylchoedd Meithrin to grupy zabawowe
w języku walijskim, które umożliwiają dzieciom naukę języka (i stanie
się dwujęzycznymi).
Wybór placówki opieki nad dziećmi

7

Edukacja w niepełnym wymiarze godzin dla 3- i 4-latków
Wszystkie dzieci mają prawo do bezpłatnej, dobrej jakości edukacji w
akredytowanej placówce w trymestrze po ich trzecich urodzinach.
Niepełny wymiar godzin oznacza minimum 10 godzin tygodniowo
przez mniej więcej tyle samo tygodni, co rok szkolny. Placówką
akredytowaną może być szkoła, grupa zabawowa, przedszkole lub
opiekun dzieci.
Pozaszkolne świetlice dla dzieci (childcare clubs):
Pozaszkolne świetlice dla dzieci pomagają rodzicom i opiekunom,
którzy pracują lub uczęszczają na szkolenia. Świetlice oferują grupy
poranne (breakfast clubs), polekcyjne (after school clubs), programy
wakacyjne (holiday play schemes) i opiekę kompleksową (wrap around
day-care) dla dzieci w wieku szkolnym.
Otwarte programy zabawowe (Open access playschemes)
Są to miejsca, gdzie dzieci mogą uczęszczać zgodnie z potrzebą bez
zapisywania się. Muszą być zarejestrowane w CSSIW, jeżeli zapewniają
opiekę dzieciom poniżej 8 roku życia przez ponad 2 godz. dziennie.

Niezarejestrowane

Następujące rodzaje placówek opieki nad dziećmi nie są zobowiązane do
rejestracji w CSSIW. (Korzystając z placówki, która nie jest
zarejestrowana lub akredytowana, rodzice nie mogą uzyskać pomocy
finansowej ze strony państwa brytyjskiego).
•
•
•
•

Zajęcia, które trwają mniej niż 2 godziny
Au pair
Niania (babysitter)
Członkowie rodziny i znajomi

Rodzaje opieki nad dziećmi (mogą być zarejestrowane /
akredytowane):
Następujęce formy opieki nad dziećmi nie są zazwyczaj rejestrowane w
CSSIW, ale wymagają rejestracji w określonych okolicznościach:
• Niania (nanny)
• Żłobek (creche)
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Opieka nad dzieckiem w domu (Childcare at Home) – program
Voluntary Approval Scheme Wales:
Każda osoba, z wyjątkiem bliskich krewnych, która zapewnia opiekę nad
dzieckiem w domu dziecka może złożyć wniosek o akredytację.
Aby uzyskać akredytację w ramach tego programu, opiekun musi:
• mieć 18 lub więcej lat
• mieć odpowiednie kwalifikacje – więcej informacji udzieli CSSIW
(www.cssiw.org.uk/)
• mieć stosowny certyfikat w zakresie udzielania pierwszej pomocy
• mieć stosowne zezwolenie po sprawdzeniu w rejestrze skazanych
(Enhanced Disclosure and Barring Service Check)
Lokalne biuro FIS udziela dodatkowych informacji o akredytacji
opiekunów dzieci, pracujących w domu dziecka oraz o dostępie do
stosownej pomocy finansowej ze strony państwa brytyjskiego, do
której mogą być Państwo upoważnieni.

Uwaga:
Program Childcare at Home
Voluntary Approval Scheme
w Walii jest programem
akredytowanym. Mimo iż nie
obejmuje on rejestracji,
pomoc finansowa od rządu
brytyjskiego może być
dostępna.
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4. Minimalne Normy Krajowe
Placówki, które są regulowane przez inspektorat Care and Social
Services Inspectorate Wales (CSSIW) muszą spełniać obowiązujące
obecnie Minimalne Normy Krajowe dot. regulowanych usług opieki nad
dziećmi (National Minimum Standards for Regulated Child Care), które
można znaleźć na stronie rządowej: www.gov.wales
Normy określono zgodnie z art. 30 (3) Części 2
Rozporządzenia ws. dzieci i rodzin (Walia) (Children and
Families (Wales) Measure) z 2010 r. Osoby zarejestrowane
są zobowiązane przesztrzegać norm, które dotyczą rodzaju
zapewnianej opieki.
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5. Opieka nad dziećmi dla wszystkich
(Childcare for All)
Lokalne biuro FIS pomoże Państwu znaleźć miejscową
placówkę opieki nad dziećmi odpowiednią do
indywidualnych potrzeb Państwa dziecka.

Udzieli też informacji na temat pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem.
Programy afiliacyjne na terenie całej Walii pomagają dzieciom z
dodatkowymi potrzebami uzyskać dostęp do rówieśniczych grup
zabawowych/cylchoedd meithrin.

Dostępność
Wszystkie placówki opieki nad dziećmi muszą spełniać wymogi
Ustawy równościowej (Equality Act) z 2010 r. oraz przeprowadzić
„uzasadnione dostosowania”, aby oferować opiekę dzieciom
niepełnosprawnym. Zakazuje się im traktować dzieci
niepełnosprawne “mniej przychylnie” niż dzieci pełnosprawne w
wyniku ich niepełnosprawności lub choroby. Można zatelefonować
do Biura porad i wsparcia w zakresie równości EASS (Equality
Advisory Support Service) pod numer 0808 800 0082, aby uzyskać
porady i informacje.
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6. Przydatne dane teleadresowe
Family Information Service – dane kontaktowe wg samorządu
Anglesey

01248 725800
cis@anglesey.gov.uk
www.younganglesey.org.uk

Blaenau Gwent

08000 32 33 39 (bezpłatne z tel. stacjonarnego)
fis@blaenau-gwent.gov.uk
www.blaenau-gwent.gov.uk

Bridgend

01656 643643
familyinfo@bridgend.gov.uk
www.Bridgend.gov.uk/FIS

Caerphilly

01443 863232
fis@caerphilly.gov.uk
www.caerphilly.gov.uk/fis

Cardiff

029 2035 1700
fis@cardiff.gov.uk
www.childcareincardiff.info/fis

01267 246555
Carmarthenshire childreninfo@carmarthenshire.gov.uk
www.fis.carmarthenshire.gov.uk
Ceredigion

01545 574187
fis@ceredigion.gov.uk
www.fis.ceredigion.gov.uk

Conwy

01492 577788 / 577865
plant.children@conwy.gov.uk
www.conwyfamilyinformation.co.uk

Denbighshire

01745 815891
fis@denbighshire.gov.uk
www.denbighshire.gov.uk
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Flintshire

01244 547017
www.fisflintshire.co.uk

Gwynedd

01286 675570
SMS: 07920083909
Gwynedd-Ni@gwynedd.gov.uk
www.gwynedd-ni.org.uk

Merthyr Tydfil

01685 727400
fis@merthyr.gov.uk
www.merthyrfis.org

Monmouthshire

01633 644527
info@monfis.org.uk
www.monfis.org.uk

Neath
Port Talbot

01639 873018
fis@npt.gov.uk
www.nptfamily.com

Newport

0800 328 84 83
01633 840669
family.informationservice@newport.gov.uk
www.newport.gov.uk/fis

Pembrokeshire

01437 775700
fis@pembrokeshire.gov.uk
www.pembrokeshire.gov.uk

Powys

0300 111 0234
01597 827666
fis@powys.gov.uk
www.powys.gov.uk/fis

Rhondda
Cynon Taf

0800 180 4151 BEZPŁATNE z tel. stacjonarnego
0300 111 4151 BEZPŁATNE z tel. komórkowego
fis@rctcbc.gov.uk

Wybór placówki opieki nad dziećmi

13

Swansea

01792 517222
fis@swansea.gov.uk
www.swansea.gov.uk/fis

Torfaen

BEZPŁATNA INFOLINIA 0800 0196330
fis@torfaen.gov.uk
www.torfaenfis.org.uk

Vale of
Glamorgan

01446 704 704
FIS@valeofglamorgan.gov.uk
www.valeofglamorgan.gov.uk/fis

Wrexham

01978 292094
E-mail: fis@wrexham.gov.uk
www.wrexham.gov.uk/fis

Strona rządu walijskiego
www.gov.wales
Oficjalna strona internetowa rządu walijskiego.
Care and Social Services Inspectorate Wales (CSSIW)
www.cssiw.org.uk
Tel.: 0300 7900 126
E-mail: cssiw@wales.gsi.gov.uk
CSSIW ma za zadanie kontrolowanie, że usługi opieki spełniają
normy, których mają prawo oczekiwać usługobiorcy. Jest to
organizacja operacyjnie niezależna od rządu walijskiego.
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Poniżej
znajduje
wybranych
organizacji,that
które
The following
are się
justlista
a number
of organisations
are mogą
able
zapewnić
informacje,
pomoc
i
wsparcie.
Aby
uzyskać
dodatkowe
to provide information, help and support. For further contacts,
informacje,
należy
się z lokalnym biurem FIS.
please contact
your skontaktować
local FIS.
Disability Benefits Helpline
www.gov.uk/disability-benefits-helpline
Disability Living Allowance (DLA) – 0345 712 3456
Attendance Allowance (AA) – 0345 6055
Personal Independence Payment (PIP) – 0345 850 3322
Informacje i porady odnośnie renty inwalidzkiej - Disability Living
Allowance – i innych świadczeń socjalnych.
Jobcentre Plus
www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
0345 604 3719 (angielski)
0345 604 4248 (walijski)
Jobcentre Plus stanowi część Ministerstwa Pracy i Emerytur
(Department for Work and Pensions). Świadczy usługi osobom w
wieku produkcyjnym, pomagając im znaleźć pracę, a pracodawcom
znaleźć pracowników.
Tax Credits
www.hmrc.gov.uk/taxcredits
www.gov.uk/browse/benefits/tax-credits
Tax Credit Helpline
Tel.: 0345 300 3900
Strona rządu Zjednoczonego Królestwa, wyjaśniająca dopłaty oraz
zawierająca kalkulator, pomocny w wyliczeniu należnych świadczeń.
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Universal Credit
www.gov.uk/universal-credit
Universal Credit Helpline
Tel.: 0345 600 0723
Walijski (złożenie wniosku): 0800 012 1888
Walijski (zgłoszenie zmian): 0345 600 3018
Tel. tekstowy: 0345 600 0743
Citizens Advice Bureau
www.citizensadvice.org.uk
Biuro Porad Obywatelskich, czyli Citizens Advice Bureau, zapewnia
informacje i porady bezpośrednio, telefoniczne oraz mailowo i przez
internet. Zajmują się sprawami dotyczącymi świadczeń socjalnych,
długów i kwestii mieszkaniowych.
Contact a Family
www.cafamily.org.uk
0808 808 3555
Contact a Family to organizacja zapewniająca porady i
wsparcie rodzinom dzieci niepełnosprawnych.
Mudiad Meithrin
www.meithrin.co.uk/
01970 639639
Mudiad Meithrin to organizacja, której celem jest
umożliwienie każdemu dziecku w Walii dostępu do
edukacji przedszkolnej w języku walijskim.
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Professional Association for Childcare and Early Years
(PACEY Cymru)
www.pacey.org.uk
0845 880 1299 (Walia)
PACEY to Profesjonalne Stowarzyszenia na rzecz Opieki Nad
Dziećmi i Edukacji Przedszkolnej. Organizacja ustalająca
standardy, która promuje dobre praktyki i wspiera usługodawców
zapewniających opiekę nad dziećmi i ich edukację, aby mogli
zapewniać usługi na jak najwyższym poziomie.
National Day Nurseries Association
www.ndna.org.uk
01824 707823 (biuro w Walii)
NDNA to krajowa członkowska organizacja pożytku publicznego
zrzeszająca przedszkola. Zapewnia informacje, wsparcie,
porady i zasoby dla przedszkoli, aby mogły zapewniać jak
najlepszą opiekę dzieciom.
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs
www.clybiauplantcymru.org
029 2074 1000
Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs promuje i wspiera
wysokiej jakości, przystępną cenowo, łatwo dostępną
opiekę nad dziećmi poza szkołą.
Wales Pre-school Providers Association (Wales PPA)
www.walesppa.org
029 2045 1242
Wales Pre-school Providers Association (Wales PPA)
zapewnia informacje, zasoby i wsparcie rodzicom i
placówkom przedszkolnym, aby poprawiać rozwój i edukację
dzieci.
Wybór placówki opieki nad dziećmi
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Play Wales
www.playwales.org.uk
029 2048 6050
Organizacja promująca dostęp do wysokiej jakości grup
zabawowych dla wszystkich dzieci; zapewnia wsparcie w
zakresie organizowania przestrzeni do zabawy dla dzieci,
planowania placów zabaw, edukacji i szkoleń w zakresie
organizacji przestrzeni i doświadczeń zabawowych dla dzieci.
Groundwork Wales
www.groundwork.org.uk
01495 222605
Groundwork Wales ma na celu zwiększyć dostęp oraz jakość
zabaw dziecięcych na świeżym powietrzu, na całym terenie Walii.

Informacje poprawne w chwili druku.
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