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1. TREOIRLÍNTE & CÓD CLEACHTAIS UM CHOSAINT LEANAÍ DE CHUID
ÓGRAS

Mar bhall den phobal, má bhíonn imní ort faoi leanbh ach mura bhfuil tú cinnte faoi
cad ba chóir duit a dhéanamh, nó má bhíonn imní ort faoi shábháilteacht nó leas
linbh, ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh de do
chuid FSS áitiúil
Má bhíonn imní faoi leanbh ar cheannairí, tuismitheoirí, baill foirne agus orthu siúd a
bhfuil baint acu leis an eagraíocht, ba chóir teagmháil a dhéanamh le Maedhbh Ní
Dhónaill ag 00353 86 6018520 nó le Anita Nic Amhlaoidh ag 00 353 85 7028787 na
Daoine Ainmnithe maidir le Tús Áite do Leanaí in Ógras nó teagmháil a dhéanamh le
Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh de chuid an FSS le comhairle a fháil (féach Aguisín 9).
Má cheapann tú go bhfuil leanbh i mbaol láithreach agus nach féidir leat teagmháil
a dhéanamh le Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh de chuid an FSS, ba chóir duit
teagmháil a dhéanamh leis na Gardaí ag stáisiún ar bith de chuid an Gharda
Síochána.
I dTuaisceart Éireann ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le The Gateway Team /
Iontaobhais Cúram Sláinte agus Sóisialta (HSCT). Tá seirbhís éigeandála 24 uair an
chloig á feidhmiú acu freisin.
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Oibrí Óige/Oibrí Deonach/Ceannaire
TUAIRISCIÚ CHUIG

Teagmhálaí Ainmnithe
A CHUIREANN É AR AGHAIDH CHUIG

CFA/Tusla agus/nó An Garda Síochána
nó Gateway Team/Iontaobhas Cúram Sláinte & Sóisialta
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2. RÉAMHRÁ
Comhlíonann na Treoirlínte agus Cód Cleachtais a leanann é seo, a chuir Ógras le
chéile, na riachtanais atá leagtha amach ag Children First 2017. Chomh maith leis sin
comhlíonann siad na riachtanais atá leagtha amach in Safeguarding Vulnerable
Groups (Northern Ireland) Order 2007 (SVG Order) agus The Children Order 1995 (NI).
Táimid anois ag brath ar Cheannairí, Baill Foirne agus Oibrithe Deonacha de chuid
Ógras lenár bPolasaí um Chosaint Leanaí a chur i bhfeidhm trínár struchtúir, treoirlínte
agus cleachtais oibre atá leagtha amach sa doiciméad seo. Leis an gcur chuige seo
cuirfear le caighdeáin oibre ár n-eagraíochta. Má chuirtear ár bPolasaí um Chosaint
Leanaí i bhfeidhm go cruinn cinnteofar go bhfuil na ceannairí iad féin agus na daoine
óga faoina gcúram á gcosaint. Chomh maith leis sin beifear in ann a chur in iúl do
thuismitheoirí na ndaoine óga seo, dílseacht na heagraíochta d’fhorbairt iomlánaíoch
a leanaí.
Le cur i bhfeidhm an pholasaí is gá struchtúr a thabhairt isteach ina gcinnteofar go
mbíonn na leanaí, tuismitheoirí, ceannairí agus baill foirne ar an eolas faoi na
saincheisteanna atá i gceist. Ní mór an t-iompar nach bhfuil ceadaithe a leagan
amach go soiléir. Chomh fada agus atá leanaí faoinár gcúram tá dualgas soiléir
orainn iad a ullmhú dá ról mar shaoránaigh mhaithe.
De réir mar a athraíonn na dlíthe agus rialacháin ar an saincheist faoi chosaint leanaí/
leanaí a chosaint agus ár modhanna oibre féin á bhforbairt, caifear leasaithe cuí a
dhéanamh ar ár bpolasaí agus treoirlínte chun iad a choinneáil suas chun dáta. Beidh
sé i gceist freisin baill, baill foirne agus ceannairí chomh maith le tuismitheoirí a
choinneáil go hiomlán suas chun dáta maidir leis an bpolasaí agus modhanna oibre
Ógras. Beidh gá ann freisin le heolas, traenáil agus grinnfhiosrú a chur ar fáil do na
ceannairí agus baill foirne nua uile.
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3. RÁITEAS POLASAÍ ÓGRAS MAIDIR LE COSAINT LEANAÍ AGUS DAOINE
ÓGA
Tá Ógras tiomanta do rannpháirtíocht iomlán na leanaí agus daoine óga inár gcuid
oibre a chur chun cinn agus a éascú. Tá sé mar aidhm againn timpeallacht shábháilte
agus shláintiúil a chur ar fáil do dhaoine óga a mbímid ag obair leo agus táimid
tiomanta i gcónaí lena sábháilteacht agus leas a chinntiú.
An phríomhaidhm atá againn ná soláthar oibre óige dár mbaill a chinntiú agus a
fheabhsú agus a chinntiú go mbíonn taithí dhearfach ag na daoine óga uile a bhíonn
rannpháirteach lenár seirbhísí. Má thagann an fhadhb faoi mhí-úsáid chun cinn,
moltar do na ceannairí polasaí na heagraíochta maidir le Cosaint Leanaí agus Daoine
Óga a leanúint agus teagmháil a dhéanamh leis an Teagmhálaí Ainmnithe.
4. CÓD EITICE AGUS AN DEA-CHLEACHTAS LE BHEITH AG OBAIR LE DAOINE
ÓGA
Is é polasaí na heagraíochta glacadh le Cód Eitice agus Dea-chleachtas
d’fhonn treoir a chur ar fáil dár gceannairí agus a n-aird a tharraingt ar na pointí
seo a leanas:
 Ní mór leanaí faoinár gcúram a chosaint ó dhochar
 Ní mór baill agus ceannairí a chosaint ó chúisimh bhréige a dhéanamh
ina n-aghaidh
 Caidreamh maith a bhunú agus a choimeád le tuismitheoirí
 Aitheantas a thabhairt go bhfuil cearta ag leanaí agus daoine fásta
araon mar dhaoine aonair agus nach mór dóibh meas a bheith acu ar a
chéile
 Tá na baill foirne uile agus gach duine a chuidíonn le hÓgras inár gcuid
oibre ar an eolas faoi na treoirlínte dea-chleachtais agus tá siad ar an
eolas faoi pholasaí cosaint leanaí na heagraíochta ar an iomlán
 Cuirtear ár dtreoirlínte agus nósanna imeachta in iúl do na leanaí agus
daoine óga a bhfuil baint acu lenár gcuid oibre
 Cuirtear ár dtreoirlínte agus nósanna imeachta in iúl do thuismitheoirí na
leanaí a bhfuil baint acu lenár gcuid oibre freisin
 Tá beirt Theagmhálaí Ainmnithe ceaptha le déileáil le haon ghearáin nó
saincheisteanna a thagann chun cinn a bhfuil baint acu le sábháilteacht
nó leas linbh/ duine óig ar bith a fhreastalaíonn ar ár gclubanna,
imeachtaí nó cruinnithe. Tá an traenáil chuí curtha ar na teagmhálaithe
ainmnithe agus tá siad ar an eolas faoi na nósanna imeachta atá le
leanúint sa chás go mbíonn líomhain, ábhar imní nó nochtadh faisnéise
maidir le mí-úsáid leanaí.
 Déileáiltear le cásanna maidir le hamhras faoi mhí-úsáid de réir pholasaí
agus treoirlínte Cosaint Leanaí na heagraíochta
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Tá córas earcaithe agus traenála éifeachtach i bhfeidhm lena chinntiú
go roghnaítear oibrithe deonacha oiriúnacha
Déanfaidh Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána nó Access
NI grinnfhiosrú ar gach duine fásta a bhíonn ag obair le daoine óga in
Ógras
A chinntiú go bhfuil nósanna imeachta araíonachta i bhfeidhm
d’fhostaithe, ceannairí agus baill na heagraíochta
Léireoidh na baill foirne, ceannairí agus áisitheoirí meas agus tuiscint do
chearta, sábháilteacht agus leas na leanaí agus na ndaoine óga
Cuirfear i gcoinne iompar/teanga na leanaí/daoine óga atá mí-oiriúnach
Beidh an mhaoirseacht chuí agus na teorainneacha i bhfeidhm le linn na
n-imeachtaí
Cuirtear an cóimheas cuí de dhaoine fásta is daoine óga i bhfeidhm do
gach cruinniú nó imeacht a bhíonn ar siúl ag Ógras (10:1 atá molta).
D’fhéadfadh an cóimheas brath ar suíomh ar leith, aois na rannpháirtithe
agus a gcumas/míchumas nó riachtanais speisialta eile
Eagraítear imeachtaí ar bhealach ina gcinntítear go mbíonn an spraoi,
foghlaim, sábháilteacht agus rannpháirtíocht is fearr agus is féidir iontu
Tá na háiseanna agus foirgnimh a úsáideann na clubanna óige sábháilte
do dhaoine óga
Déanfaidh Ógras gach iarracht lena chinntiú go bhfuil na timpeallachtaí
fisiciúla compordach, gur féidir rochtain iomlán a dhéanamh orthu agus
go bhfuil siad oiriúnach don obair atá ar siúl le linn a chuid imeachtaí
Tá gach imeacht agus cruinniú faoi chumhdach Árachais Dliteanais
Phoiblí de chuid Ógras
Tá córas i bhfeidhm le teagmhais nó timpistí ar bith a thaifeadadh a
tharlaíonn nuair atá leanbh/duine óg faoi chúram Ógras
Tá an t-eolas/ na doiciméid seo a leanas ag teastáil ó Ógras maidir le
gach leanbh/duine óg atá ag freastal ar thurais lae, nó ar aon
ghníomhaíocht a bhíonn ar siúl as baile
 Foirm Cheadaithe Thuismitheoirí
 Sonraí teagmhála don teaghlach/chaomhnóir, uimhreacha
teagmhála éigeandála san áireamh
 An t-eolas leighis uile cuí
 Eolas a bhaineann le riachtanais speisialta ar bith a
d’fhéadfadh a bheith ag an leanbh/duine óg ó thaobh
rochtana de, aiste bia, cuidiú teanga etc.
Tá meas ag Ógras ar phrionsabail an chomhionannais agus na
héagsúlachta agus cuireann Ógras iad chun cinn agus oibríonn sé leis na
leanaí uile ar bhealach atá íogair ó thaobh an chultúir de laistigh de
chomhthéacs an dlí agus de Choinbhinsiún an NA um Chearta an Linbh.
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5. SAINMHÍNIÚ AR MHÍ-ÚSÁID LEANAÍ
Cur síos ar Mhí-úsáid Leanaí faoi chúig cheannteideal:
1) Faillí
2) Mí-úsáid Mhothúchánach
3) Mí-úsáid Chorpartha
4) Drochúsáid ghnéasach
5) Bulaíocht
Faillí
Is í an fhaillí linbh an chatagóir mí-úsáide is minice a thuairiscítear, in Éirinn agus
go hidirnáisiúnta. Aithnítear an fhaillí leanúnach ainsealach de bheith
fíordhíobhálach d’fhorbairt agus d’fholláine an linbh, agus féadann iarmhairtí
diúltacha fadtéarmacha tromchúiseacha bheith léi.
Tarlaíonn an fhaillí nuair nach bhfaigheann leanbh dóthain cúraim nó
maoirseachta sa mhéid agus go ndéantar díobháil cholanda nó fhorbartha
don leanbh. Sainmhínítear í go ginearálta i dtéarmaí an chúraim, mar a mbíonn
sláinte, forbairt nó leas linbh lagaithe de bharr easpa bia, éadaí, teasa,
sláinteachais, cúraim leighis, spreagtha intleachtúil nó maoirseachta agus
sábháilteachta. Féadann faillí mhothúchánach teacht freisin ó dheacrachtaí
ceangail bheith ag an leanbh. Feidhmíonn réimse fachtóirí dul i bhfeidhm ar
mhéid na díobhála ar shláinte, forbairt nó leas an linbh. Áirítear leis na fachtóirí
sin méid, más ann dó, an tionchair dhearfaigh ar shaol an linbh chomh maith le
haois an linbh agus minice agus comhsheasmhacht na faillí.
Baineann an fhaillí leis an mbochtanas, ach ní hamhlaidh gurb é an bochtanas
is cúis léi. Tá sí ceangailte go láidir le drochúsáid substaintí ag tuismitheoirí, leis
an bhforéigean teaghlaigh, le meabhairghalar tuismitheora agus leis an
míchumas.
Bheadh imní réasúnta do leas an linbh ann nuair a éiríonn an fhaillí ina gné
choitianta sa ghaol idir an leanbh agus an tuismitheoir nó an cúramóir.
D’fhéadfadh sí sin éirí soiléir mar a bhfeiceann tú leanbh thar thréimhse ama, nó
féadann iarmhairtí na faillí bheith follasach bunaithe ar amharc amháin ar an
leanbh.
Is gnéithe iad seo a leanas den fhaillí linbh:
 Leanaí fágtha ina n-aonar gan dóthain cúraim agus maoirseachta
 Míchothú, easpa bia, bia mí-oiriúnach nó beathú neamhrialta
 Gan forás ar chúis neamhorgánach, .i. leanbh gan bheith ag méadú
ina meáchan; ní hamháin de bharr míchothaithe ach de bharr
díothachta mothúchánaí freisin
 Teip chun dóthain cúraim a sholáthar d’éilimh leighis agus forbartha
an linbh, lena n-áirítear spreagadh intleachtúil
 Coinníollacha cónaithe neamhdhóthanacha - coinníollacha
míshláintiúla, saincheisteanna comhshaoil, lena n-áirítear easpa teasa
agus troscáin leordhóthanaigh
 Easpa éadaí cuí
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Neamhaird don sláinteachas bunúsach
Easpa cosanta agus nochtadh don chontúirt, lena n-áirítear contúirt
mhorálta, nó easpa maoirseachta iomchuí d’aois an linbh
Mainneachtain mharthanach chun freastal ar scoil
Tréigean nó fágáil

Mí-úsáid Mhothúchánach
Is ionann an mhí-úsáid mhothúchánach drochíde chórasach mhothúchánach
nó shíceolaíochta an linbh mar chuid den chaidreamh for-iomlán idir cúramóir
agus leanbh. Deacrachtaí aonuaire agus anois is arís idir tuismitheoir/cúramóir
agus leanbh; ní mheastar iad ina mí-úsáid mhothúchánach. Tarlaíonn an mhíúsáid nuair nach sásaítear éileamh bunúsach linbh d’aird, cion, dearbhú,
comhsheasmhacht agus slándáil, de bharr éagumais nó neamhshuime óna
dtuismitheoirí nó óna gcúramóir. Is féidir leis an mí-úsáid mhothúchánach tarlú
nuair a bhíonn aosaigh ar freagrach iad as cúram a thabhairt do leanaí
neamhfheasach agus gan bheith ábalta (ar réimse cúiseanna) éilimh
mhothúchánacha agus forbartha a leanaí a shásamh. Ní so-aitheanta í an mhíúsáid mhothúchánach toisc nach bhfeictear na héifeachtaí go furasta.
Bheadh imní réasúnta do leas an linbh ann nuair a éiríonn an t-iompar ina ghné
choitianta sa chaidreamh idir an leanbh agus an tuismitheoir nó an cúramóir.
Is féidir an mhí-úsáid mhothúchánach a fheiceáil i roinnt de na bealaí seo
a leanas:
 Diúltú
 Easpa compoird agus grá
 Easpa ceangail
 Easpa spreagtha iomchuí (m.sh spraoi agus súgradh)
 Easpa leanúnachais chúraim (m.sh. gluaiseachtaí rialta, go háirithe
cinn neamhphleanáilte)
 Easpa leanúnach molta agus spreagtha
 Cáineadh, searbhas, naimhdeas nó milleán buanseasmhach ar an
leanbh
 Tromaíocht
 Tuismitheoireacht choinníollach ina mbraitheann cúram nó cion don
leanbh ar a gcuid iompair nó gníomhartha
 Róchosantacht mhíchuibheasach
 Pionós neamhcholanda míchuí (m.sh. leanbh a chur faoi ghlas i
seomra leapa)
 Coimhlintí teaghlaigh leanúnacha agus foréigean teaghlaigh
 Ionchais rí-mhíchuí de leanbh i gcoibhneas lena n-aois agus lena
gcéim forbartha
Ní fhéadann comhartha ar bith den mhí-úsáid mí-úsáid mhothúchánach
bheith ann mura dtarlaíonn sí le cineál mí-úsáide éigin eile. Féadtar
comharthaí na mí-úsáide mothúchánaí a fheiceáil i leanbh éigin trína
mbearta nó trína mothúcháin ar roinnt bealaí. Áirítear leo sin ceangal
neamhdhiongbháilteachta, míshonas, lagmheas orthu féin, tearcghnóthachtáil
oideachasúil agus forbartha, glacadh rioscaí agus iompar ionsaitheach.
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Ba chóir go dtabharfaí faoi deara nach mbíonn táscaire ar bith ina fhianaise
dhochloíte den mhí-úsáid mhothúchánach. Is dóichí go rachaidh an mhí-úsáid
mhothúchánach i bhfeidhm go diúltach ar leanbh mar a maireann sí thar
thréimhse fhada agus mar a mbíonn easpa fachtóirí cosantacha eile.
Mí-úsáid Chorpartha
Is ionann an mhí-úsáid chorpartha agus pé uair a dhéanann duine éigin
díobháil cholanda do leanbh d’aontoil nó a chuireann iad i mbaol bheith
gortaithe go colanda. Féadann sí tarlú mar theagmhas amháin nó mar phatrún
teagmhas. Bíonn imní réasúnta ann mar a ndéantar, nó mar a bhféadfadh
díobháil bheith déanta do shláinte agus/nó forbairt an linbh mar thoradh ar
mhí-úsáid chorpartha amhrasach.
Is féidir na gnéithe seo a leanas a áireamh leis an mí-úsáid chorpartha:
 Pionós corpartha
 Greadadh, buille boise, bualadh nó ciceáil
 Brú, creathadh nó caitheamh
 Baint liomóg, baint plaice, tachtadh nó tarraingt gruaige
 Úsáid an fhórsa iomarcaigh le láimhsiú
 Nimh a thabhairt do dhuine d’aonghnó
 Plúchadh
 Tinneas cumtha/spreagtha
 Ciorrú baill ghiniúna ban
Áirítear foráil leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 lena gcealaítear an
chosaint sa dlí coiteanna den smachtú réasúnta in imeachtaí cúirte. D’fhéadfaí
an chosaint sin a agair le tuismitheoir nó duine éigin eile in údarás a smachtaigh
leanbh go colanda. Ciallaíonn an t-athrú sa reachtaíocht anois i gcás na nionchúiseamh a bhaineann le hionsaí nó le cruálacht cholanda, duine a riarann
an pionós úd le leanbh nach féidir brath ar an gcosaint de smachtú réasúnta in
imeachtaí dlíthiúla. Is éard is toradh ón méid sin go mbíonn feidhm anois ag na
cosaintí sa dlí a bhaineann le hionsaí do leanbh ar an gcaoi chéanna agus a
bhíonn feidhm leo i gcás aosaigh.
Drochúsáid ghnéasach
Tarlaíonn an drochúsáid ghnéasach nuair a bhaineann duine éigin eile leas as
leanbh dá sásamh nó dá spreagadh gnéasach, nó do shásamh nó spreagadh
daoine eile. Áirítear léi baint an linbh le gníomhartha gnéis (glacaireacht,
muríniú, gnéas béil nó treáiteacht) nó nochtadh an linbh do ghníomhaíocht
ghnéasach go díreach nó tríd an bpornagrafaíocht. Féadann drochúsáid
ghnéasach leanaí speictream leathan gníomhaíochtaí drochúsáideacha a
chlúdach. Is annamh a bhaineann díreach teagmhas amháin léi, agus tarlaíonn
sí thar achar roinnt blianta i roinnt cásanna. Is coitianta a tharlaíonn an
drochúsáid ghnéasach laistigh den teaghlach, lena n-áirítear siblíní níos sine
agus daoine muinteartha. Tagann cásanna drochúsáide gnéasaí chun cinn
den chuid is mó trí nochtadh ag an leanbh nó a siblíní/gcairde, ó amhrais le
duine fásta, agus/nó le hairíonna colanda.

Ba chóir go meabhrófaí go bhféadann an ghníomhaíocht ghnéasach le
duine óg bheith ina drochúsáid ghnéasach fiú mura n-aithníonn an duine
óg i gceist í mar dhrochúsáideach.
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Áirítear na samplaí seo a leanas leis an drochúsáid ghnéasach:
 Gníomh gnéasach ar bith a dhéantar d’aontoil i láithreacht linbh
 Cuireadh chun méirínteachta gnéasaí nó méirínteacht nó ainteagmháil
d’aonghnó ar chorp linbh, bíodh sí ag duine nó ag oibiacht éigin chun
críche an spreagtha nó an tsásaimh ghnéasaigh
 Glacaireacht i láithreacht linbh nó baint linbh le gníomh glacaireachta
 Comhriachtain ghnéasach le leanbh, bíodh sí ina gnéas béil, faighne nó
tóna
 Dúshaothrú gnéasach linbh, lena n-áirítear:
 Cuireadh, spreagadh nó comhéigniú linbh chun bheith páirteach
sa striapachas nó i dtáirgeadh na pornagrafaíochta linbh [mar
shampla, nochtadh, mainicíneacht nó galamaisíocht chun críche
an spreagtha, an tsásaimh ghnéasaigh nó gnímh ghnéasaigh éigin,
lena n-áirítear a thaifeadadh (ar scannán, fístéip nó meáin eile) nó
mí-ionramháil, chun na gcríoch úd, d’íomhá le ríomhaire nó le
bealach éigin eile]
 Cuireadh a thabhairt do, comhéigniú nó spreagadh do leanbh
chun bheith páirteach in aon ghníomh gnéasach, mígheanasach
nó gáirsiúil, nó chun féachaint orthu
 Ábhar gáirsiúil a thaispeáint do leanaí, ar minic é ina ghné den
phróiseas ‘mealltóireachta’ ag na daoine a dhéanann drochúsáid
 Nochtadh linbh d’ábhar míchuí nó drochúsáideach trí fhaisnéis na
teicneolaíochta agus na cumarsáide
 Gníomhaíocht ghnéasach chomhthoiliúil lena mbaineann aosach agus
duine faoi aois
Is é An Garda Síochána a phléifidh le gnéithe coiriúla ar bith de chás
drochúsáide faoin reachtaíocht ábhartha um cheartas coiriúil. Breithneofar
ionchúiseamh ciona ghnéasaigh i gcoinne linbh laistigh de chuspóir foriomlán
leas agus chosaint an linbh. Is í sábháilteacht an linbh a bhíonn in uachtar, agus
níor cheart sábháilteacht linbh bheith i mbaol ag céim ar bith mar gheall ar imní
faoi shláine imscrúdaithe choiriúil.
Maidir leis an mí-úsáid ghnéasach ar leanaí, ba chóir go dtabharfaí faoi deara
gurb ionann aois na comhthola le comhriachtain ghnéasach sa dlí coiriúil agus
17 bliain do bhuachaillí agus cailíní araon. Is mídhleathach é caidreamh collaí
ar bith mar a mbíonn páirtí amháin nó an bheirt pháirtithe faoi aois 17 bliain.
B’fhéidir ámh nach mbreathnófaí air mar dhrochúsáid ghnéasach ar leanbh. Is
féidir teacht ar mhionsonraí na ndíolúintí do thuairisciú sainordaithe cásanna
gníomhaíochta gnéasaí comhthoiliúla faoi aois áirithe i gCaibidil 3 den Treoir
seo.
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Na cúinsí ina n-éiríonn leanaí níos leochailí don díobháil
Má bhíonn tú ag plé le leanaí, caitheann tú bheith ar an airdeall faoin
bhféidearthacht go dtiocfaidh imní leasa nó cosanta aníos i ndáil le leanbh
a thagann os do chomhair. Caitheann duine iontaofa bheith ag leanbh chun
is go mbraithfidís iontaoibh chun bheith in ann a ndrochúsáid a nochtadh.
Caithfidh a fhios bheith acu go gcreidfear iad agus go bhfaighidh siad
an cúnamh a theastaíonn uathu. Féadann siad bheith leochaileach don
drochúsáid leanúnach mura mbíonn na nithe sin ar fáil.
Féadann leanaí áirithe bheith níos leochailí don drochúsáid ná leanaí eile.
D’fhéadfadh tráthanna nó cúinsí sonracha bheith i gceist freisin nuair a
fhéadann leanbh bheith níos leochailí don drochúsáid ina mbeatha. Na leanaí
le míchumais, le deacrachtaí cumarsáide, faoi chúram agus ina gcónaí as
baile, nó leanaí le tuismitheoir nó le tuismitheoirí dá mbaineann fadhbanna
ina mbeatha féin; is féidir leo bheith níos leochailí don díobháil.
Tá an liosta seo a leanas ceaptha chun cabhrú leath chun an réimse
saincheisteanna a aithint i mbeatha linbh lenar féidir iad a chur i mbaol níos
mó na drochúsáide nó na faillí. Tá sé tábhachtach go gcuimhneofá nach gá
aon cheann de na fachtóirí seo bheith ann go mbítear ag baint drochúsáide
as leanbh sna cúinsí nó sna himthosca úd.


Fachtóirí tuismitheora nó cúramóra:
 Mí-úsáid drugaí/alcóil
 Andúile, lena n-áirítear an cearrbhachas
 Saincheisteanna meabhairshláinte
 Saincheisteanna le míchumas tuismitheoirí, lena n-áirítear míchumas
foghlama nó intleachtúil
 Caidrimh achrannacha
 Foréigean teaghlaigh
 Tuismitheoirí is déagóirí



Fachtóir linbh:
 Aois
 Inscne
 Gnéasacht
 Míchumas
 Saincheisteanna meabhairshláinte, lena n-áirítear féindíobháil agus
féinmharú
 Deacrachtaí cumarsáide
 Gáinneáil/Dúshaothrú
 Drochúsáid roimhe seo
 Cúramóir óg



Fachtóirí pobail:
 Gnásanna cultúrtha, eitneacha, reiligiúnacha nó
creideamhbhunaithe sa teaghlach nó sa phobal; b’fhéidir nach
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sásaíonn na caighdeáin leasa nó cosanta leanaí a theastaíonn sa
dlínse seo
 Cleachtais sonracha do chultúr, lena n-áirítear:
― Ciorrú baill ghiniúna ban
― Pósadh éigeantais
― Foréigean onóir-bhunaithe
― Radacú


Fachtóirí comhshaoil:
 Saincheisteanna tithíochta
 Leanaí a bhíonn as baile agus nach gcónaíonn lena dtuismitheoirí,
bíodh sé go sealadach nó go buan
 Bochtanas/Impí déirce
 Tromaíocht
 Imníocha Idirlín agus i ndáil leis na meáin sóisialta



Inspreagadh nó toilteanas lag na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí chun
bheith rannpháirteach:
 Neamhfhreastal ag coinní
 Easpa léargais nó tuisceana ar an gcaoi a bhfuiltear ag dul i
bhfeidhm ar an leanbh
 Easpa tuisceana faoin méid a chaithfidh a tharlú chun athrú a chur
i gcrích
 Seachaint na teagmhála nó drogall chun saothrú leis na seirbhísí
 Éagumas nó neamhthoilteanas chun cloí le pleananna
comhaontaithe

Ba chóir duit na fachtóirí sin a bhreithniú mar chuid den fhéidearthacht go
bhféadann leanbh bheith i mbaol drochúsáid a fhulaingt agus nuair a thugtar
imníocha réasúnta chun airde Tusla.
Tromaíocht
Aithnítear go dtéann an tromaíocht i bhfeidhm ar bheatha líon méadaitheach
leanaí, agus is féidir imníocha fíora a ghiniúint léi faoi leas linbh.
Is féidir an tromaíocht a shainmhíniú mar ionsaí athfhillteach – bíodh sé íde béile,
síceolaíochta nó fisiciúil – a dhéanann duine aonair nó grúpa i gcoinne daoine
eile. Is iompar é a bhíonn cráiteach agus imeaglach d’aontoil, agus tarlaíonn sé
den chuid is mó i measc leanaí i dtimpeallachtaí sóisialta ar nós scoileanna.
Áirítear léi nósanna iompair ar nós ionsaitheachta colanda, an
chibearthromaíocht, damáiste do mhaoin, imeagla, leithlisiú/eisiamh, maslú,
béadán mailíseach agus sracadh. Is féidir leis an tromaíocht bheith mar
dhrochúsáid freisin bunaithe ar aitheantas inscne, rogha ghnéasach, cine,
eitneachas agus fachtóirí reiligiúnacha. Is amhlaidh i gcás na bhforbairtí sa
teicneolaíocht nua-aimseartha ar féidir le leanaí bheith ina n-íospartaigh freisin
don tromaíocht neamhtheagmhálach, trí mheán na bhfón póca, an idirlín agus
gaireas pearsanta eile.
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Cé gur féidir tromaíocht a fheidhmiú ar leanbh ar bith, féadann roinnt acu
bheith níos leochailí di. Áirítear leo siúd: leanaí le míchumais nó le
sainriachtanais oideachasúla; iad siúd ó mhionghrúpaí eitneacha agus
imirceacha; ón Lucht Siúil; leanaí leispiacha, aeracha, déghnéasacha nó
trasinscneacha (LGBT) agus iad siúd a bhraitear mar leanaí LGBT; agus leanaí ó
chreidimh reiligiúnacha mionlaigh.
Féadann leochaileacht mhéadaitheach bheith ann roimh an tromaíocht i
measc leanaí le sainriachtanais oideachasúla. Is amhlaidh go háirithe an méid
sin i measc iad siúd nach dtuigeann leideanna sóisialta agus/nó dá mbaineann
deacrachtaí leo ag cumarsáid. B’fhéidir nach mbeadh tuiscint ag roinnt leanaí
le riachtanais chasta ar imthosca sóisialta, agus go gcuirfidís muinín iomlán i
ngach aon duine. Féadann na leanaí sin bheith níos leochailí toisc nach mbíonn
na hoilteachtaí ná na hacmhainní sóisialta céanna acu le leanaí eile chun
iompar tromaíochta a aithint agus chun iad féin a chosaint ina coinne.
Is fadhb faoi leith sna scoileanna í an tromaíocht de bharr go gcaitheann leanaí
go leor dá gcuid ama inti, agus go mbíonn siad i ngrúpaí sóisialta móra. Is iad
údaráis na scoile sa chéad ásc a bhíonn freagrach as plé leis an tromaíocht sin.
Caitheann cód iompair agus beartas frith-thromaíochta bheith i bhfeidhm ag
boird bhainistíochta scoile. Más ball foirne tú i scoil éigin, ba chóir go
mb’fheasach duit freisin faoi bheartas frith-thromaíochta do scoile agus faoi na
treoirlínte ábhartha faoin gcaoi a gcaitear léi.
I gcásanna tromaíochta tromchúisí mar a meastar an t-iompar bheith
beagnach drochúsáideach, b’fhéidir go gcaithfeá atreorú a dhéanamh chuig
Tusla agus/nó chuig An Garda Síochána.
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6. TREOIRLÍNTE DO CHEANNAIRÍ
D’fhonn iarracht mhór a chur i gcrích lena chinntiú nach ndéantar mí-úsáid ar
leanaí nó nach ndéantar líomhaintí bréige, ba chóir do cheannairí cloí leis na
treoirlínte seo a leanas:
6.1. GINEARÁLTA
















Bí ar an eolas faoi do chuid freagrachtaí mar cheannaire nuair a bhíonn tú ag
obair le leanaí agus le ceannairí eile sa chlub
Sa chás go mbíonn mí-iompar curtha i leith baill de Ógras nó Óg-Ógras agus
nach mór a leithéid de mhí-iompar a mhíniú don bhall, moltar go mbíonn beirt
cheannaire club óige a bheith i láthair nuair a phléitear an cás leis an mball atá
i gceist
Moltar do cheannairí Ógras go bhfuil sé riachtanach go dtugtar
príobháideachas do bhaill óga i suanliosanna, seomraí folctha, leithris agus i
seomraí feisitis. Moltar go láidir go mbíonn ceannairí Ógras in éineacht le duine
fásta eile, ma bhíonn gá le duine fásta a bheith i láthair ina leithéid de shuíomh
Cé go n-aithnímid go mbíonn sé oiriúnach do bhaill foirne/ceannairí a bheith ag
obair ar bhonn duine le duine le leanbh/duine óg, níor chóir do bhall foirne/oibrí
deonach an iomarca ama a chaitheamh leo féin le leanbh/ duine óg ar leith.
Sa chás go mbíonn ar dhuine fásta bualadh le leanbh/duine óg ina (h)aonar
ba chóir an doras a choinneáil oscailte agus ba chóir go mbeadh duine fásta
eile ar an eolas faoin gcruinniú
Ba chóir go mbeadh na socruithe codlata mar seo a leanas, go socraítear
suanliosanna dá gcuid féin do bhuachaillí agus do chailíní faoi mhaoirseacht
beirt cheannaire ar a laghad den inscne chéanna. Tá sé tábhachtach go
gcuirtear cóimheas na gceannairí agus na mball san áireamh.
Cloígh leis an dea-chleachtas i ngach gníomhaíocht club go háirithe nuair a
bhíonn daoine óga rannpháirteach i ngníomhaíochtaí ar bhonn cónaithe nó i
dturais as baile.
Níor chóir go mbeadh aon teagmháil fhisiciúil nach gá idir duine fásta agus
duine óg cé go mbeidh amanna ann mar shampla, nuair a bheadh sé iomchuí
lámh a chur ar ghualainn linbh/duine óig atá ag goilleadh le sólás a thabhairt
dó/di. Níor chóir go mbeadh teagmháil fhisiciúil ann ach amháin chun freagairt
do riachtanais an linbh agus ba chóir go mbeadh sé oiriúnach d’aois agus
leibhéal forbartha an linbh
Ní mór do cheannairí Ógras gach deis a thapú le freastal ar chúrsaí traenála
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6.2. TIMPISTÍ AGUS TEAGMH AIS




Coimeád leabhar timpistí agus teagmhas ina gcuirtear isteach dátaí agus
mionsonraí, atá sínithe ag an gceannaire fásta
Moltar teagmhais faoi mhí-iompar a bhreacadh síos i bhfoirm tuairisce agus a
chur i leataobh sa leabhar timpistí/teagmhas agus ba chóir go mbeadh an
leabhar seo ar fáil do na ceannairí eile atá ag obair leis an ngrúpa
Ba chóir na nithe seo a leanas a bhreacadh síos sa tuairisc seo:
a)
b)
c)
d)
e)

Cad a tharla?
Cé a bhí i láthair ag an am?
An t-am agus áit ar tharla an teagmhas
Aon rud a dúirt ball nó baill a bhí i láthair
Gortú nó damáiste a rinneadh ar dhuine ar bith nó ar áiseana an chlub
óige
f) Moltaí maidir leis an bhfadhb a réiteach
3.1 Gníomhaíochtaí ina bhfuil ag Fanacht as Baile Thar Oíche i gCeist
Áit a mbíonn gníomhaíochtaí ina bhfuil ag fanacht as baile thar oíche i gceist,
ní mór tosca breise a chur san áireamh a dtugtar fúthu sna treoirlínte thíos.






Déanfar socruithe iompair sásúla agus sábháilte
Beidh clúdach árachais dóthanach ann leis na gníomhaíochtaí atá ar bun a
chlúdach
Gheobhfar cead ó thuismitheoir/caomhnóir do gach rannpháirtí, roimh an turas
agus san áireamh beidh eolas faoi gach rannpháirtí faoi na nithe seo a leanas:
o Sonraí teagmhála tuismitheora/caomhnóra agus duine eile atá
ainmnithe ag an tuismitheoir/caomhnóir sa chás nach mbíonn
tuismitheoir/caomhnóir ar fáil i gcás éigeandála
o Eolas leighis uile ábhartha don rannpháirtí agus cead le hidirghabháil
leighis a dhéanamh, más gá
o Aon riachtanais speisialta a bheadh ag an rannpháirtí, aiste bia,
riachtanais leighis, riachtanais tacaíochta, etc. san áireamh.
Coimeádfaidh an ceannaire/ball foirne ar an turas an t-eolas uile cuí lena náirítear sonraí teagmhála, ailléirgí, cógais leighis, riachtanais aiste bia etc. don
duine óg
o Beidh tuismitheoirí/caomhnóirí go hiomlán ar an eolas faoin gclár nó
amchlár don imeacht agus gheobhaidh siad cóip den chlár;
o Tabharfar sonraí teagmhála iomlána do na tuismitheoirí den ionad/brú
óige/lóistín agus den bhall foirne atá i gceannas an imeachta;
o Cinnteoidh Ógras go bhfuil an mórthimpeall fisiciúil sábháilte,
compordach, insroichte agus oiriúnach don obair atá ar bun;

17
o Beidh cóimheas oiriúnach de dhaoine fásta is daoine óga ag an
imeacht – b’fhéidir go n-athróidh sé seo ag brath ar aois agus cumas an
ghrúpa atá i gceist;
o Beidh an inscne chuí ann bunaithe ar an maoirseacht don imeacht;
o Cuirfear lóistín ar fáil i seomraí aonghnéis, agus ní bheidh suanliosanna á
roinnt le baill nach cuid den ghrúpa iad;
o Beidh grinnfhiosrú an Gharda Síochána nó grinnfhiosrú ó Access NI
déanta ar bhaill foirne agus ceannairí Ógras a oibríonn ag imeacht
cónaithe le daoine óga;
o Tá córas i bhfeidhm ag Ógras le taifeadadh a dhéanamh d’aon timpistí
nó teagmhais agus daoine óga faoinár gcúram
o Beidh ball foirne amháin ainmnithe mar an ‘príomhtheagmhálaí’ don
imeacht agus tabharfar sonraí teagmhála an duine seo do na
tuismitheoirí/caomhnóirí agus do na rannpháirtithe. Ba chóir gach
gearán, ábhar imní etc. a chur ar aghaidh chuig an duine seo (seachas
gearáin a bhaineann le sábháilteacht agus leas an duine óig)
o Tabharfar sonraí teagmhála Theagmhálaí Ainmnithe Ógras freisin do na
tuismitheoirí/caomhnóirí. Ba chóir gearáin a bhaineann le sábháilteacht
agus leas na leanaí/daoine óga a dhéanamh chuig an Teagmhálaí
Ainmnithe.
6.3. TREOIRLÍNTE FÓIN PÓC A

Go minic tugtar fóin póca do leanaí ó thaobh na sábháilteachta de, ionas
go mbeidh Tuismitheoirí/Caomhnóirí in ann coinneáil i dteagmháil leo lena
chinntiú go bhfuil siad sábháilte. Creideann Ógras nach bhfuil sé ciallmhar
cosc a chur ar dhaoine óga fóin póca a bheith acu toisc go bhfuil a bhfóin
tábhachtach dóibh ós rud é go dtugann siad cineál neamhspleáchais
dóibh. Chomh maith leis sin is féidir teagmháil a dhéanamh go tapaidh agus
go héasca leis na fóin póca, agus dá bharr sin is bealach sábháilte agus
éifeachtach é le tabhairt faoi ghnóthaí den Chlub.
Mar sin féin, le teicneolaíocht den tsórt seo, is féidir teagmháil phearsanta
dhíreach a dhéanamh le daoine óga, agus i gcásanna áirithe baintear
úsáid aisti chun teorainneacha pearsanta a shárú agus le dochar a
dhéanamh do dhaoine óga. Laistigh de Chlubanna tá gá leis an
bhfreagracht agus an tsábháilteacht a spreagadh agus fóin póca in úsáid
ag daoine fásta agus daoine óga.
Mar Dhuine Óg ná déan dearmad: Má fhaigheann tú grianghraf, ríomhphost
nó teachtaireacht atá gáirsiúil, déan nóta de na hamanna agus na dátaí
agus abair le Tuismitheoir/Caomhnóir é nó le hOifigeach na Leanaí/leis an
Duine Ainmnithe laistigh den Chlub. Bí cúramach cé acu a dtugann tú
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d’uimhir fóin dó/dóibh agus ná freagair aon uimhreacha nach bhfuil tú ar an
eolas fúthun-aithníonn tú. Athraigh d’uimhir fóin sa chás go mbíonn bulaíocht
nó ciapadh i gceist. Ná húsáid an fón in áiteanna áirithe; má úsáideann tú
d’fhón ceamara go neamhfhóirsteanach d’fhéadfá cur isteach nó fearg a
chur ar dhuine eile, e.g. seomraí feistis. Caith le d’fhón mar a chaithfeá le
haon earra luachmhar eile chun é a chosaint ó bheith goidte, caillte nó ó
mhí-úsáid.
Mar Cheannaire/Ball Foirne ná déan dearmad: Agus téacsanna grúpa in
úsáid le cumarsáid a dhéanamh i measc daoine óga cuir é seo in iúl do na
Tuismitheoirí/ Caomhnóirí ón tús le do thoil. Níl sé oiriúnach cumarsáid
leanúnach a bheith le daoine óga ar leith ach amháin má bhaineann sé go
díreach le hobair na heagraíochta/an chlub.
6.4. TREOIRLÍNTE GHRINAGHRAFADÓIREACHTA AGUS SCANNÁNAÍOCHTA

Ba chóir na treoirlínte seo a leanas a chur i bhfeidhm maidir le húsáid
íomhánna daoine óga ar shuíomhanna gréasáin agus i bhfoilseacháin eile,
toisc go raibh údair imní ann faoi na contúirtí a bhaineann go díreach agus
go hindíreach le leanaí agus le daoine óga trí úsáid a bhaint as grianghraif
ar shuíomhanna gréasáin agus foilseacháin eile na heagraíochta. Ní mór do
gach ball Club comhoibriú lena chéile le cosc a chur orthu siúd ar mian leo
dochar a dhéanamh do dhaoine óga.
Ná déan dearmad, má bhíonn treoirlínte grianghrafadóireachta nó
scannánaíochta ann, ní bhaineann sé seo le cosc a chur ar Thuismitheoirí/
Caomhnóirí ó ghrianghraif a ghlacadh. Tá siad ann lena chinntiú go
ndéanann na daoine úd amháin a bhfuil de cheart acu grianghraif a
ghlacadh a leithéid. Is féidir le duine ar bith a bhíonn imníoch faoin
ngrianghrafadóireacht a bhíonn ar siúl ag imeachtaí nó ag seisiúin traenála
teagmháil a dhéanamh leis an Teagmhálaí Ainmnithe agus iarraidh air/ uirthi
déileáil leis an ábhar.
Más féidir déanfaimid iarracht mainicíní nó léaráidí a úsáid agus
gníomhaíocht á cur chun cinn agus gan úsáid a bhaint as céadainm agus
sloinne daoine aonair i ngrianghraf. Leis seo laghdaítear an baol ann go
léireoidh daoine laistigh agus lasmuigh den eagraíocht spéis
neamhfhóirsteanach agus spéis nach bhfuil ag teastáil ann. Ba chóir do
bhaill den phobal a fhreastalaíonn ar imeacht de chuid Ógras cead a lorg ó
eagraithe an imeachta más mian leo ceamaraí/ trealamh scannánaíochta
a fheidhmiú.
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Níl sé fóirsteanach fón póca a úsáid i gcásanna áirithe (i.e. fón ceamara i
seomraí feistis – agus gan iad a bheith in úsáid ag daoine óga san
áireamh)
I gcomhthéacs laethúil tabhair do d’aire má bhíonn ball ainmnithe ar
shuíomhanna gréasáin nó Leathanach/Próifíl Facebook de chuid Ógras,
ansin seachain a ngrianghraf a úsáid agus má úsáidtear grianghraf ansin
seachain an duine óg a ainmniú.
Iarr cead ón duine óg lena (h)íomhá a úsáid. Leis seo cinnteofar go bhfuil
siad ar an eolas faoin mbealach ina n-úsáidfear an íomhá le
hionadaíocht a dhéanamh don eagraíocht.
Bealach amháin leis seo a chur i gcrích ná foirm cheadaithe
Thuismitheoirí/Chaomhnóirí. Féach Aguisín (v) Foirm Cheadaithe
Thuismitheoirí.
Bain úsáid as íomhánna de dhaoine óga amháin atá gléasta go
fóirsteanach leis an mbaol a laghdú go mbainfear úsáid
neamhfhóirsteanach astu. In ábhar an ghrianghraif ba chóir díriú ar an
ngníomhaíocht agus gan díriú ar leanbh ar leith.
Má bhíonn ábhar imní agat lean na nósanna imeachta um chosaint
leanaí, agus cinntigh go gcuirtear é in iúl don Duine Ainmnithe nó, más
gá, na Seirbhísí Sóisialta agus/nó An Garda Síochána/Iontaobhas Cúram
Sláinte agus Sóisialta.
Tá cosc ar fhéinghraif ina mbíonn ceannairí/baill foirne agus daoine óga
ar leith i gceist

6.5. CÓD IOMPAIR DO CHRUI NNITHE AGUS IMEACHTAÍ CLUB










Léireoidh gach ball foirne/ceannaire meas agus tuiscint do na daoine óga
atá i gceist
Cuirfear in éadan iompar/teanga neamhfhóirsteanach;
Cuirfear liosta ‘bunrialacha’ le chéile do gach club, agus beidh na daoine
óga rannpháirteach iontu agus déanfar iad seo a dháileadh ar gach
rannpháirtí agus aontófar iad, ag tús gach bliana den chlub agus roimh
imeacht. Beidh na bunrialacha ar taispeáint sa chlub le linn
cruinnithe/imeachtaí;
Léireofar meas i gcónaí do phríobháideachas gach baill agus go háirithe
sna suanliosanna, seomraí feisitis, cithfholcadáin agus leithris;
Ba chóir na baill a spreagadh le tuairisciú a dhéanamh chuig ball foirne nó
ceannairí sa chás go mbíonn bulaíocht ar siúl agus ba chóir don
cheannaire/ball foirne i gceannas a bheith ar an eolas faoi seo;
Ba chóir do cheannairí agus ball foirne gan aon fhabhraíocht a léiriú d’aon
bhall amháin agus ba chóir a chinntiú gur caidreamh dearfach atá ann a
bhfuil mar aidhm aige tógáil ar neamhspleáchas agus féinriar an duine óig.
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7. AG DÉILEÁIL LE NOCHTADH FAISNÉISE FAOI MHÍ -ÚSÁID

Aithníonn agus spreagann Ógras luach rannpháirtíocht iomlán na ndaoine óga i
ngach gné dár gcuid oibre agus déanaimid gach iarracht lena chinntiú go mbíonn a
gcuid taithí le hÓgras sona agus torthúil. Sa chás go nochtann duine óg faisnéis faoi
mhí-úsáid tá sé riachtanach go ndéileálann an ball foirne/oibrí deonach atá i gceist
leis seo go híogair agus go gairmiúil. Is iad seo a leanas na treoirlínte chun tacaú leis
an oibrí/oibrí deonach i dtaca leis seo:












Freagair go socair;
Éist go cúramach agus go hairdeallach; glac leis an duine óg go dáiríre;
Cuir an duine óg ar a s(h)uaimhneas a rá leo go bhfuil an rud ceart déanta
aige/aici trí labhairt leatsa;
Ná tabhair gealltanas rud ar bith a choinneáil faoi rún;
Cuir ceisteanna díreach le soiléiriú amháin a fháil. Ná cuir treoircheisteanna;
Seiceáil arís leis an duine óg go bhfuil an rud atá cloister agat i gceart agus
intuigthe;
Ná léirigh aon tuairimí faoin duine a deirtear a rinne an mhí-úsáid;
Déan taifead den chomhrá a luaithe agus is féidir, chomh mion agus is féidir.
Sínigh agus cuir dáta ar an taifead;
Cinntigh leis an duine óg go dtuigeann sé/sí na nósanna imeachta a bheidh
ann ina dhiaidh sin;
Cuir an t-eolas ar aghaidh chuig duine de na Teagmhálaithe Ainmnithe, ná
déan iarracht déileáil leis an bhfadhb tú féin amháin;
Caith leis an eolas go rúnda.
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8. IOMPAR A MHEASTAR A BHEITH DO-GHLACTHA IN ÓGRAS / ÓG-ÓGRAS

Is é aidhm threoirlínte na heagraíochta, oibrithe deonacha agus baill foirne a íoctar a
spreagadh le caighdeán na hoibre óige a fheabhsú agus le hobair a dhéanamh go
dícheallach, ag aithint ag an am céanna go bhféadfadh iompar do-ghlactha a
bheith ann.
Ba chóir go mbeadh oibrithe deonacha agus baill foirne ar an eolas go bhféadfadh
an líne idir caidreamh oibre agus cairdeas le rannpháirtithe, mar iompar do-ghlactha,
tosú go minic de bharr na línte sin a shárú.
Is iad seo a leanas na hiompair nach bhfuil inghlactha i measc leanaí, daoine óga,
oibrithe deonacha ná ball foirne.











Searbhas
Daoine eile a uirísliú
Daoine eile a náiriú
Fabhraíocht a léiriú do dhaoine áirithe i gcomparáid le daoine eile
Daoine ar leith a fhágáil as gníomhaíochtaí
Glaoch ainmneacha
Caint mhaslach nó comharthaí maslacha
Ag súgradh go garbh nó lámh a leagan ar dhuine go neamhfhóirsteanach
Ag déanamh tagairtí neamhfhóirsteanacha do chúrsaí gnéis (caint, scéalta grin
agus comharthaí)
Bulaíocht – bulaíocht choirp, ó bhéal nó mhothúchánach

Níl na hiompair a liostaítear thuas inghlactha cé nach gá go mbeadh baint ag na
hÚdaráis Reachtúla le gach cás agus d’fhéadfaí déileáil le roinnt cásanna faoi
Pholasaí um Chosaint Leanaí na hEagraíochta.
9. AG DÉILEÁIL LE hIOMPAR DÚSHLÁNACH NÓ TRIOBLÓIDEACH
I gcásanna go mbíonn iompar dúshlánach nó trioblóideach ann le leanaí/daoine
óga, coinneofar taifead de seo sa chás go mbíonn ar cheannaire nó ball foirne
idirghabháil a dhéanamh nó sa chás go bhfuil sábháilteacht agus folláine daoine eile
i mbaol. Sa chás go mbíonn a leithéid iompair i gceist, ba chóir go mbeadh beirt
oibrí/cheannaire i láthair le déileáil leis an gcás. Má bhíonn ball foirne i láthair ag an
am, ba chóir dóibh an fhoirm tuairisce teagmhas/timpistí a chomhlánú.
San áireamh i dtuairisc an teagmhais ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas:
 An clár nó an ghníomhaíocht ar bhí ar bun ag an am;
 Dáta an Teagmhais;
 Taifead de cad a tharla;
 Mionsonraí de na daoine a bhí i gceist;
 Mionsonraí den áit agus am ar tharla sé;
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Taifead de na rudaí suntasacha a dúradh;
Taifead d’aon ghortú a rinneadh ar dhuine nó aon damáiste a rinneadh ar
readmhaoin;
Mionsonraí faoi conas a réitíodh nó a fágadh an suíomh.

9.1. BULAÍOCHT

Is féidir iompar bulaíochta a shainmhíniú mar iompar ionsaitheach leanúnach, cibé an
bulaíocht ó bhéal, síceolaíochta nó chorpartha a dhéanann duine aonair nó grúpa
daoine i gcoinne daoine eile.
San áireamh mar shamplaí den Bhulaíocht tá na nithe seo a leanas:
 Ag spochadh
 Ag greannú
 Ag bagairt
 Ag bualadh
 Sracadh
 Eisiamh
Ní sheasfaidh Ógras d’iompar bulaíochta ar bith a dhéanann daoine óga nó daoine
fásta agus déileáilfear le teagmhais ar bith láithreach i gcomhréir lenár bpolasaí
frithbhulaíochta.
10. SEACHAIN NA SUÍOMHANNA SEO A LEANAS NUAIR ATÁTHAR AG OBAIR
LE CLUBANNA ÓGRAS NÓ ÓG-ÓGRAS







11.

Más féidir ná bí leat féin le leanbh
Níor chóir do cheannairí síob a thabhairt do leanaí/daoine óga ina
gcarranna ach amháin i gcás éigeandála (Aguisín (vii))
Ná tabhair leanaí leat chuig do theach
Níor chóir go mbeadh níos mó ná deich mball faoi chúram cheannaire
Ógras a bhfuil taithí aige/ aici agus atá sároilte
Níor chóir go mbeadh níos mó ná cúig ball faoi chúram ceannairí óga ach
ba chóir go mbeidís faoi mhaoirseacht duine fásta
Moltar do cheannairí Ógras teagmháil fhisiciúil a sheachaint má bhíonn siad
ag glacadh páirte i gcúrsaí spóirt nó i ngníomhaíochtaí ina mbíonn daoine
óga i gceist.
CEARTA AN DUINE ÓIG

Tá Ógras den tuairim “is é is leanbh ann duine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nach
bhfuil nó nach raibh pósta”. Rinne Tuaisceart Éireann Coinbhinsiún an NA um Chearta
an Linbh a dhaingniú in 1991 agus rinneadh é a dhaingniú i bPoblacht na hÉireann in
1992. Go bunúsach is é an Coinbhinsiún bille de chearta do gach leanbh. Tá cearta
ann a bhaineann le gach gné de shaol leanaí agus san áireamh ann tá an ceart le
bheith beo, forbairt a dhéanamh, cosaint a fháil agus a bheith rannpháirteach.
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Is féidir achoimre a dhéanamh ar bhunphrionsabail an Choinbhinsiúin mar seo a
leanas:
 I) Neamh-idirdhealú (Airt. 2):
Baineann gach ceart le gach duine gan aon eisceacht. Tá dualgas ar an Stát
leanaí a chosaint ó aon chineál idirdhealaithe agus dul i ngleic lena gcearta a
chur chun cinn.
 II) Ar Mhaithe le Leas an Linbh (Airt. 3):
Ba chóir go gcuirfí san áireamh leas an linbh i ngach gníomhartha a bhaineann
leis/léi. Déanfaidh an Stát cúram fóirsteanach a sholáthar don leanbh nuair
nach ndéanann na tuismitheoirí ná daoine eile a bhfuil an fhreagracht orthu a
leithéid a dhéanamh.
 III) Marthanacht agus Forbairt (Airt. 6):
Tá an ceart dúchasach le bheith beo ag gach leanbh agus tá dualgas ar an
Stát marthanacht agus forbairt an linbh a chinntiú.
 IV) Tuairim an Linbh (Airt. 12):
Tá an ceart ag an leanbh a t(h)uairim a léiriú go neamhshrianta agus an tuairim
sin a bheith curtha san áireamh maidir le hábhar nó gnás ar bith a chuireann
isteach ar an leanbh.
Tá tábhacht ar leith ag líon airteagal den Choinbhinsiún i dtaca le Cosaint Leanaí:
i) Airteagal 19
a shonraíonn go nglacfaidh páirtithe na bearta reachtacha, riaracháin,
sóisialta agus oideachais cuí leis an leanbh a chosaint ó aon chineál foréigin
choirp nó mheabhraigh, gortaithe nó mí-úsáide, agus é/ í faoi chúram
tuismitheoir(í), caomhnóir(í) dlíthiúil/dlíthiúla nó faoi aon duine eile atá i mbun
cúraim an linbh.
ii) Déanann Airteagail 34 agus 35 tagairt faoi seach do chosaint na leanaí ó
dhúshaothrú gnéasach agus ó bheith díolta, gáinneáil a dhéanamh orthu
agus ón bhfuadach.
12.

NA PRÍOMHLUACHANNA A BHAINEANN LE hOBAIR ÓIGE

I gcomhréir leis na príomhluachanna a bhaineann le hObair Óige is iad seo a leanas
ár gcleachtas agus soláthar oibre:






Dírithe ar an duine óg: ag aithint chearta na ndaoine óga agus a rannpháirtíocht
ghníomhach agus dheonach a choinneáil lárnach
Tiomanta le sábháilteacht agus folláine daoine óga a chinntiú agus a chur chun
cinn
Oideachasúil agus forásach
Tiomanta don chomhionannas agus don chuimsitheacht a chinntiú agus a chur
chun cinn sa phlé a dhéantar le daoine óga agus le daoine fásta
Tiomanta d’obair ar ardchaighdeán a sholáthar don aos óg agus tiomanta do
shíorfheabhsú
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13.

AN STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTÚIL

Ball
Aon bhall faoi bhun 19 mbliana d’aois a fhreastalaíonn ar chlub Ógras nó Óg-Ógras
atá cláraithe leis an bpríomhoifig tríd an gclub áitiúil, nó duine ar bith atá ag obair
mar cheannaire nó atá mar bhall den Choiste Stiúrtha.
Ceannaire Óg
Baill atá idir 15 bliana agus 19 mbliana d’aois a chabhraíonn le ceannairí fásta le
himeachtaí a eagrú agus a reáchtáil sa chlub óige. Cabhraíonn siad freisin ag
imeachtaí réigiúnacha agus náisiúnta anois is arís. Toghtar ceithre cheannaire óga ag
Comhdháil Bhliantúil Ógras chun freastal ar chruinnithe de Choiste Stiúrtha Ógras (an
coiste freagrach as an eagraíocht a reáchtáil)
Ceannairí
Daoine os cionn 19 mbliana d’aois a oibríonn ar bhonn deonach do Ógras trí
chlubanna a reáchtáil ina gceantair féin. Toghtar trí cheannaire ag Comhdháil Ógras
freisin chun freastal ar chruinnithe den Choiste Stiúrtha.
Coistí Réigiúnacha
Is féidir coiste réigiúnach a bhunú in aon áit ina bhfuil trí chlub nó níos mó. Cuireann
na coistí seo an deis ar fáil do chlubanna le níos mó aithne a chur ar a chéile agus le
himeachtaí réigiúnacha a eagrú. Is féidir le gach coiste réigiúnach duine a ainmniú ar
an gCoiste Stiúrtha.
An Coiste Seasta
Beidh Coiste Seasta Ógras déanta suas díobh seo a leanas:
(i)
Uachtarán Chonradh na Gaeilge nó ionadaí an Uachtaráin;
(ii)
Cathaoirleach Ógras;
(iii)
Leaschathaoirleach Ógras;
(iv)
Cisteoir Ógras.
Is é feidhm an Choiste Seasta acmhainní daonna, cúrsaí forbartha agus airgeadais na
heagraíochta a stiúradh. Cuirfear cinntí an Choiste Seasta chuig an gCoiste Stiúrtha le
bheith faofa.
Fanfaidh gach Coiste Seasta i bhfeidhm go dtí go dtoghtar oifigigh nua ag an gcéad
chruinniú eile den Choiste Stiúrtha, tar éis an Chruinnithe Ghinearálta Bhliantúil (An
tÓgrastal).
An Coiste Stiúrtha
Tá an Coiste Stiúrtha freagrach as an eagraíocht. Ós rud é go bhfuil ionadaithe ó na
Coistí Réigiúnacha chomh maith le Ceannairí Óige agus Fásta ar an gCoiste Stiúrtha,
leis an gcóras cinntítear go bhfuil ionadaíocht á déanamh do gach aonad den
eagraíocht ar an gCoiste Stiúrtha.
Foireann Ógras
Tá foireann oibre lánaimseartha ag Ógras. Bunaíonn na hOifigigh Forbartha clubanna
agus eagraíonn siad imeachtaí agus cúrsaí do na clubanna. Tá Stiúrthóir Ógras
freagrach as an bhfoireann agus is féidir teagmháil a dhéanamh leo in Oifig Ógras ag
+353 1 4751487.
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14.

TEAGMHÁLAÍ AINMNITHE

Tá beirt Theagmhálaí Ainmnithe (TA) um Chosaint Leanaí ceaptha ag Ógras.
Gníomhaíonn an TA mar acmhainn do dhuine óg, ball foirne agus oibrí deonach ar
bith a bhíonn ábhair imní acu maidir le Cosaint Leanaí. Téann gach plé a bhaineann
le Cosaint Leanaí tríd an Teagmhálaí Ainmnithe a d’fhéadfadh é a chur ar aghaidh
dá réir sin chuig an FSS nó chuig na Gardaí nó chuig The Gateway Team i dTuaisceart
Éireann.
Teagmhálaí Ainmnithe Ógras:
Maedhbh Ní Dhónaill
Teileafón Oifige: 00 353 1 4751487
Fón póca: + 353 (0) 86 6018520
R-phost: maedhbh@ogras.ie
Seoladh: Ógras, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2.
Teagmhálaí Ainmnithe Cúnta:
Anita Nic Amhlaoidh
Fón póca: + 353 (0) 85 7028787
Seoladh: Gaelscoil Nás na Ríogh, Cnoc an Phíobaire, An Nás, Co. Chill Dara
Tá beirt Theagmhálaí Ainmnithe (TA) ceaptha ag Ógras. Is é seo a leanas ról na
dTeagmhálaithe Ainmnithe:










Ní mór dó/di obair de réir na dtreoirlínte atá leagtha amach ag na húdaráis
chuí agus aontaithe ag Ógras
Cásanna a bhfuil amhras fúthu nó líomhaintí maidir le mí-úsáid leanaí a
thuairisciú chuig an mBord Sláinte nó an Garda Síochána (Children First 2017) nó
chuig The Gateway Team/Iontaobhas Cúram Sláinte agus Sóisialta
Dul i mbun plé nó idirghabháil a dhéanamh leis an eagraíocht, baill na
heagraíochta, an fhoireann agus na húdaráis de réir mar is gá.
Teagmháil a choinneáil leis na húdaráis agus le gníomhaireachtaí/grúpaí
tacaíochta eile
A chinntiú go bhfuil tacaíocht ar fáil dóibh siúd atá tar éis fulaingt, agus do na
ceannairí óige agus na baill foirne a thuairiscíonn an cás nó a bhfuil líomhaintí
déanta ina gcoinne.
Comhairle a thabhairt maidir leis an dea-chleachtas sa réimse seo
Cúrsaí traenála agus ceardlanna a eagrú agus a éascú faoi na treoirlínte um
chosaint leanaí
Cuntais chruinne, shábháilte agus faoi rún a choinneáil maidir le haon chás a
thuairiscítear chuige/chuici
A bheith ar an eolas faoi na hathruithe reatha a bhaineann le Soláthar,
Cleachtais, Seirbhísí, Tacaí, Dualgais agus Riachtanais agus Polasaithe Dlíthiúla.

Má cheapann an TA gur ábhar imní é iompar nó drochthionchar ceannaire, ní mór
don cheannaire sin éirí as gach gné d’obair óige le Ógras go dtí go dtarlaíonn
fiosrúchán.
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15.

AG DEILEÁIL LE DROCHAMHRAS/EOLAS/LÍOMHAIN

Na Céimeanna a Mholann Ógras má Thuairiscíonn Oibrí Deonach
Drochamhras/Eolas/Líomhain
faoi Dhuine Eile san Eagraíocht
Eolas nó Drochamhras

Déan Taifead agus Tuairiscigh

Teagmhálaí Ainmnithe

A bheith ar fáil do

Oibrí Sóisialta Tusla/
An Garda Síochána / Gateway
Team/Iontaobhas Cúram Sláinte
agus Sóisialta

Lorg tacaíocht

An Próiseas




Cuireann an tOibrí Deonach in iúl don Teagmhálaí Ainmnithe (TA) maidir leis an
drochamhras/eolas atá tugtha faoi dear aige/ aici.
Má chuireann an tOibrí Deonach é in iúl do bhall foirne sa chéad dul síos, ba
chóir don duine sin, tríd an méid is lú eolais a lorg, an tOibrí Deonach a threorú
chuig an TA
Cuirfidh an TA tuairisc ar fáil i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha
amach sa pholasaí.

I gcásanna ina ndéanann eagraíocht cinneadh nár chóir eolas a chur ar aghaidh chuig an mBord Sláinte nó chuig An
Garda Síochána nó chuig The Gateway Team/Iontaobhas Cúram Sláinte agus Sóisialta, ba chóir don eagraíocht ráiteas
i scríbhinn a dhéanamh chuig an bhfostaí nó chuig an oibrí deonach a d’ardaigh an cheist, ag míniú cén fáth nach
bhfuil céimeanna oifigiúla á nglacadh aici. Ba chóir comhairle a chur air/uirthi go bhfuil cead iomlán aige/aici
comhairle a lorg nó eolas a chur ar fáil don bhord sláinte, do An Garda Síochána nó don Iontaobhas Cúram Sláinte
agus Sóisialta, cibé ceann lena mbaineann sé, más rud é go bhfuil siad fós imníoch faoin gceist. Beidh forálacha an
Achta um Chosaint Daoine a Thuairiscíonn Mí-Úsáid Leanaí, 1998 i bhfeidhm sa mhéid is go gníomhaíonn duine ‘go
réasúnach agus de mheon macánta’. Foinse: Children First 2017)(Lth 18) Níl a leithéid de reachtaíocht i dTuaisceart
Éireann.
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NA CÉIMEANNA A MHOLANN ÓGRAS MÁ BHÍONN FOSTAÍ AMHRASACH NÓ MÁ
BHÍONN EOLAS NÓ LÍOMHAIN AIGE/ AICI FAOI OIBRÍ DEONACH NÓ BALL DEN GHRÚPA
Bí airdeallach

Déan Taifead agus Tuairiscigh

Teagmhálaí Ainmnithe

/

Tusla/An Garda Síochána/The Gateway Team/
Iontaobhas Cúram Sláinte agus Sóisialta (TÉ)

Stiúrthóir

Ceannaire Club

Ní mór don fhostaí é a chur in iúl don Teagmhálaí Ainmnithe. Pléifidh sé/sí an cás agus
cabhróidh sé/sí i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha amach thuas. Níor chóir
a rá le ceannaire an chlub ach go bhfuil deacracht ann agus go bhfuil cás á
thuairisciú chuig an Teagmhálaí Ainmnithe. Tuairisceoidh an TA é i gcomhréir leis na
coinníollacha atá liostaithe thuas. Bunaithe ar an tuairisc déanfaidh an TA cinneadh
maidir leis an méid eolais ar chóir a thabhairt do cheannaire an chlub.
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NA CÉIMEANNA A MHOLANN ÓGRAS MÁ BHÍONN LÍOMHAIN DÉANTA I GCOINNE BAILL
FOIRNE NÓ MÁ BHÍONN DROCHAMHRAS FAOI LÍOMHAIN MAIDIR LE BALL FOIRNE

Déan
teagmháil le

Teagmhálaí
Ainmnithe (TA)
nó Stiúrthóir
Ógras

An FSS/Na Gardaí
Gateway
Team/Iontaobhas
Cúram Sláinte &
Sóisialta (TÉ)

An duine faoina bhfuil
an líomhain déanta ina
c(h)oinne nó faoina
bhfuil drochamhras

Ina leithéid de chás tá sé riachtanach a fháil amach ar dtús faoin nós imeachta
gearáin san eagraíocht. (Féach Children First 2017, Aguisín 4 Leathanach 66-67)
Bíonn an ról mar an Teagmhálaí Ainmnithe ag an Stiúrthóir agus ba chóir é/ í a chur ar
an eolas faoi líomhain i gcoinne baill foirne gan tuilleadh fiosrúcháin a dhéanamh.
Má bhíonn líomhain i gcoinne an Stiúrthóra, ba chóir é seo a thuairisciú chuig an
Teagmhálaí Ainmnithe Cúnta nó chuig Cathaoirleach an Choiste Stiúrtha láithreach.
Déileálfaidh an TA Cúnta leis an gcás i gcomhréir le nós imeachta na heagraíochta
um ghearáin.
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AGUISÍN (I)
FOIRM THUAIRISCITHE CHAIGHDEÁNACH
(le hábhair imní um Chosaint & Leas Leanaí a thuairisciú, Poblacht na hÉireann)
________________________________________________________________
1. Dáta an Tuairiscithe
2. Sonraí an Linbh
Ainm:
___________________________
Fireann ⃝ Baineann ⃝
Seoladh:
___________________
Dáta Breithe _________ Aois _______
___________________
Scoil ____________________________
Ainm Bréige ___________________ Seoladh do chomhfhreagras (má bhíonn sé
difriúil)
Teileafón
___________________
Teileafón ________________________
3. Sonraí na nDaoine a thuairiscíonn ábha(i)r imní
Ainm:
___________________ Uimh. Theileafóin ____________________
Seoladh:
___________________ Gairm Bheatha
___________________
___________________ Gaol leis an gcliant __________________
Is mian leis an tuairisceoir nach n-ainmneofaí é/í ⃝
Phléig an tuairisceoir é leis na tuismitheoirí/caomhnóirí ⃝
4. Tuismitheoirí ar an Eolas faoin Tuairisciú
An bhfuil tuismitheoirí/caomhnóirí an Linbh ar an eolas go bhfuil an t-ábhar imní seo
á thuairisciú?
Tá ⃝ Níl ⃝
5. Sonraí faoin Tuairisciú
(Sonraí faoi dhátaí, amanna an ábhair/na n-ábhar imní, líomhain(tí), nó
teagmha(i)s, cé a bhí i láthair, cur síos ar aon ghortuithe a tugadh faoi deara,
tuairim(í) na dtuismitheoirí, tuairim(í) an linbh, más eol í/iad.)
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FOIRM THUAIRISCITHE CHAIGHDEÁNACH
(le hábhair imní um Chosaint & Leas Leanaí a thuairisciú, Poblacht na hÉireann)
6. Gaolmhaireachtaí
Sonraí na Máthar
Sonraí an Athar
Ainm: ____________________________ Ainm: ______________________________
Seoladh:
Address:
(má tá sé difriúil ó cheann an linbh) (má tá sé difriúil ó cheann an linbh)
Uimhreacha Teileafóin: ______________ Uimhreacha Teileafóin: _____________
______________
_____________
7. Ainm agus seoladh pearsanra nó gníomhaireachtaí eile a bhfuil baint acu leis
an leanbh seo
Ainm
Seoladh
Oibrí Sóisialta
ASP(Altra Sláinte Poiblí)
DG (Dochtúir Ginearálta)
Ospidéal
Scoil
Gardaí
Club Óige
Eile (sonraigh)

8. Sonraí an duine/ na ndaoine a deirtear a bhfuil ábhar imní faoi/ fúthu maidir leis
an leanbh
Gaol leis an leanbh: ____________ Aois __________ Fireann ⃝ Baineann⃝
Ainm: ___________________________ Gairm Bheatha: _______________________
Seoladh: __________________________________________________________________
9. Sonraí an duine atá ag comhlánú na foirme
Ainm: ________________________________ Gairm Bheatha: __________________
Síntihe: ________________________________ Dáta:
________________________
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AGUISÍN (II)

FOIRM THUAIRISCITHE CHAIGHDEÁNACH
(LE SAINCHEISTEANNA UM CHOSAINT LEANAÍ A THUAIRISCIÚ I dTUAISCEART
ÉIREANN
FOIRM THUAIRISCITHE ÁBHAR IMNÍ UM CHOSAINT LEANAÍ A BHFUIL AMHRAS FÚTHU
Ba chóir na ceisteanna a fhreagairt ina n-iomláine.
Ba chóir don Oifigeach Ainmnithe um Chosaint Leanaí an tuairisc seo a
choinneáil faoi rún agus choimeád in áit shábháilte.

Ainm an Duine ag comhlánú
na tuairisce:
Ainm na hEagraíochta:
Ainm an Linbh/an Duine Óig:
Aois:
Ainm na dTuismitheoirí/
na gCaomhnóirí:
Seoladh Baile:

Postchód:
Uimhir Theileafóin:
ÁBHAR IMNÍ:
Comhlánaigh an bosca thíos le do thoil má rinne leanbh/duine óg nochtadh
faisnéise.
Cathain a bhí an nochtadh faisnéise / ábhar imní? (Cuir isteach an dáta/am)

Cén áit a ndearnadh an nochtadh faisnéise / ábhar imní
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Cad iad na cúinsí ba chúis leis an nochtadh faisnéise/ ábhar imní?

An raibh daoine eile i láthair nuair a rinneadh an nochtadh faisnéise / ábhar
imní?
Bhí bhí, sonraigh ainmneacha
Ní raibh
Má
/ poist

Cad é an nádúr den nochtadh faisnéise/ ábhar imní a bhí ann?

Tabhair focail chruinne an linbh/duine óig le do thoil
Déan cur síos ar aon chomharthaí de ghortú coirp atá le feiceáil ar an
leanbh/duine óg

Déan cur síos ar aon chomharthaí / athruithe mothúchánacha nó iompair a
le feiceáil sa leanbh/duine óg

Ar ainmníodh duine ar bith nó ar luadh duine ar bith mar chuid de na líomhaintí
(más ea, déan taifead de na sonraí le do thoil)?

Cad é an rud is fearr le déanamh amach anseo atá comhaontaithe/ a ndearnadh
cinneadh faoi?
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Sínithe:

Dáta:

Curtha ar aghaidh chuig: -

Ceannaire / Oifigeach Aimnithe

Dáta:
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AGUISÍN (III)

ÓGRAS
Foirm Iarratais d’Oibrithe Deonacha
Ainm:
___________________________________________________________________________
Seoladh:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Uimhir Fóin: (Lá) (Tráthnóna) _______________________________________________
Dáta Breithe: ___/___/___ Áit a rugadh tú: __________________________________
Gairm Bheatha: __________________________________________________________
Cén fáth ar mian leat a bheith i do Cheannaire Óige?:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tabhair sonraí maidir le haon oideachas/traenáil a bhí agat in obair óige nó
aon taithí a bhí agat a bhain le himeachtaí óige / clubanna óige roimhe seo.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
An bhfuil tú ag fulaingt de bharr míchumais nó galair a d’fhéadfadh cur
isteach in amanna ar do chumas le hobair a dhéanamh le daoine óga? Más
ea, tabhair sonraí le do thoil.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Na hamanna a bheidh tú ar fáil (cuir tic leis na hamanna a bheidh tú ar fáil le
do thoil)
Am

Dé
Luain

Dé
Máirt

Dé
Déardaoin Dé
Céadaoin
hAoine

Dé
Sathairn

Dé
Domhnaigh

Maidin
Iarnóin
Tráthnóna
Tabhair an t-ainm, seoladh agus uimhir fóin agus an teideal de bheirt (nach
bhfuil gaol agat leo), a bhfuil aithne an-mhaith agat orthu a bheadh in ann
teistiméireacht a chur ar fáil dúinn:
(1) Ainm:
_____________________________________________________________________
Seoladh: _______________________________________________________________
Uimhir Fóin: __________________

Teideal: ____________________________

(2) Ainm: ______________________________________________________________
Seoladh: ______________________________________________________________
Uimhir Fóin: __________________

Teideal: ___________________________

Deimhním nach bhfuil aon rud i mo chúlra pearsanta ná gairmiúil a
fhágann nach duine oiriúnach mé le bheith ag obair le daoine óga.
Deimhnín go bhfuil an t-eolas atá tugtha thuas fíor agus cruinn agus go
bhfuilim sásta cloí leis na téarmaí agus na coinníollacha
ballraíochta/rannpháirtíochta.
Sínithe: ________________________________________________________________
Dáta: _________________________________________________________________

D’Ógras amháin/Don oifig amháin
Dearbhú:

Fón

Cuairt

Litir

Arna dheimhniú ag: __________________________________________
Dáta:
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AGUISÍN (IV)

ÓGRAS
FOIRM TEISTIMÉIREACHTA D’OIBRITHE DEONACHA
Tá __________________________________________ tar éis spéis a léiriú le bheith
ina (h)oibrí deonach agus tá sé/sí tar éis d’ainm a thabhairt mar mholtóir. Is é
atá i gceist leis an bpost seo ná a bheith i dteagmháil le daoine óga agus is
mian linn a fháil amach an bhfuil aon bhuairt ort faoin iarratasóir seo a bheith
i dteagmháil le daoine óga.
Tá

Níl

Má fhreagair tú “Tá” cuirfimid freagra chugat go discréideach.
Más rud é go bhfuil tú sásta an fhoirm seo a a chomhlánú beidh an t-eolas ar
fad atá san fhoirm seo faoi rún go huile is go hiomlán. Ní roinnfear é ach
amháin le maoirseoir an iarratasóra atá díreach os a c(h)ionn más rud é go
ndéantar an post mar oibrí deonach a thairiscint dó/di. Ba mhór againn é go
mbeifeá oscailte agus fíreannach agus breithiúnas á dhéanamh agat ar an
duine seo agus is mian linn ár mbuíochas a chur in iúl duit roimh ré as an
bhfoirm seo a chomhlánú.
1. Cé chomh fada is atá aithne agat ar an duine seo?
___________________________________________________________________________
2. Cén chaoi/ cén áit ar chuir tú aithne air/uirthi?
___________________________________________________________________________
3. Cad iad na tréithe atá ag an duine seo a fhágann go mbeadh sé/sí
oiriúnach le bheith in a (h)oibrí deonach in eagraíocht óige?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tabhair do mheas ar an duine seo, faoi na nithe seo a leanas (cuir tic leis an
mbosca is infheidhme)
Lag

Measartha

Go Maith

An-Mhaith

Ar
Fheabhas

Freagracht
Aibíocht
Muiníneach
Iontaofacht
Sínithe: ______________________________ Dáta: ___________________________
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AGUISÍN (V)

ÓGRAS
Foirm Cheadaithe ó Thuismitheoirí
(Parental Consent Form)
Tá cead ag (ainm) (Child’s name)
>>>..................................................................................
Ó Chlub Ógras/Óg-Ógras (Club Name)
..........................................................................
Dul ar thuras le hÓgras/Óg-Ógras
Beidh siad ag fágáil baile ag (am) ................................ ar an (lá)
....................................
They will be leaving home at (time)
on the (day)
An dáta ........................................................... agus ag filleadh ar ais ag (am)
…...............
Ar an lá ........................................................
...........................................................

an dáta

I gcás timpiste/ tinnis tá cead ag ball d’fhoireann Ógras/Óg-Ógras mo
mhac/iníon a thogáil chuig dochtúir nó ospideál mura féidir linn teagmháil a
dhéanamh leat.
(In the event of an accident/illness a member of Ógras staff can bring my
son/ daughter to the doctor or hospital, if we have not been able to make
contact with you.)
Síniú: ...............................................
(Tuismitheoir /Caomhnóir)
Dáta: ...............................................

Líon isteach an fhoirm seo agus tabhair ar ais é go dtí do cheannaire áitiúil.
(please fill out this form and return it to your local leader)
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AGUISÍN (VI)

ÓGRAS
Foirm cheadaithe le grianghraif nó físeáin de thuismitheoirí na leanaí a úsáid.
Aithníonn Ógras an riachtanas atá ann leas agus sábháilteacht na ndaoine
óga uile atá ag glacadh páirte i ngníomhaíocht ar bith a bhaineann lenár neagraíocht a chinntiú.
De réir ár bpolasaí um chosaint leanaí ní thabharfaimid cead grianghraif,
físeáin ná íomhánna eile de dhaoine óga a ghlacadh gan chead a fháil ó
na tuismitheoirí/cúramóirí agus leanaí.
Ós rud é go mbeidh do leanbh ag glacadh páirte i(n) ( Turas Ógras )
a bheidh ar siúl ( cuir isteach áit agus dáta agus am do ghníomhaíochta nó
imeachta ) ba mhaith linn cead a fháil uait le grianghraif/físeáin a ghlacadh
d’imeacht nó gníomhaíocht ina mbeadh íomhánna de do linbh. Is é is dóichí
ná go n-úsáidfí na híomhánna seo:
•
mar thaifead den ghníomhaíocht nó den imeacht
•
i dtuairisc meastóireachta scríofa den ghníomhaíocht nó den imeacht
a bheadh le feiceáil ag Foras na Gaeilge nó ag An Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige
•
mar ábhar poiblíochta le haghaidh gníomhaíochtaí nó
gníomhaíochtaí breise ar bhileoga/shuíomhanna gréasáin/irisí/na
meáin shóisialta
•
i léaráidí de na gníomhaíochtaí nó imeachtaí in ailt fhoilsithe
•
in iarratais ar dheontais amach anseo
Glacfaidh Ógras leis na céimeanna uile lena chinntiú go mbaintear úsáid as
na híomhánna seo chun críocha sin dá bhfuil siad beartaithe amháin. Má
thagann tú ar an eolas go bhfuil na híomhánna seo in úsáid go
neamhfhóirsteanach ba chóir duit é sin a chur in iúl do Ógras láithreach. Mar
atá leagtha amach in Aguisín (viii) ní fhoilseoidh Ógras grianghraif le
hainmneacha na leanaí/na ndaoine óga.
Bheimis buíoch díot dá bhféadfá an fhoirm seo a chur ar ais chuig do
cheannaire club óige áitiúil faoin (cuir isteach an dáta faoinar mhaith leat an
fhoirm chomhlánaithe a bheith curtha ar ais).
Tugaimse/ Ní thugaimse _______________________________________ (ainm an
tuismitheora/chaomhnóra) cead do Ógras grianghraf nó físeán a ghlacadh
de mo leanbh.
Dáta:
Tugaimse _____________________________ (ainm an linbh) cead do Ógras
grianghraf nó físeán a ghlacadh díom agus mé ag glacadh páirte i(n)
______________________________ (ainm an imeachta nó na gníomhaíochta)
Dáta:
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AGUISÍN (VII)

TREOIRLÍNTE MAIDIR LE hÍOMHÁNNA DE LEANAÍ AGUS DAOINE ÓGA FAOI
BHUN 18 MBLIANA D’AOIS A ÚSÁIDE
Réamhrá
Tá an fiúntas a bhaineann le grianghraif/íomhánna de leanaí agus daoine
óga a úsáid san obair a dhéanann Ógras, mar uirlis fhoghlama agus
fhorbartha nó i gcúrsaí bolscaireachta, margaíochta agus dearaidh
cruthaithe anois le fada. Mar sin féin, caithfidh Ógras na híomhánna seo a
úsáid go freagrach chun an duine óg, an eagraíocht, agus úsáid na níomhánna seo a chosaint. Is fíor é seo faoi ghrianghraif/íomhánna ina gceart
féin agus i bhfoirm fhoilsithe (go leictreonach nó ar bhealaí eile).
Na Príomhábhair Imní
 Go bhféadfaí leanaí/daoine óga a aithint nuair atá grianghraf/íomhá
in éineacht le heolas pearsanta
 Úsáid, athchóiriú nó cóipeáil neamhfhóirsteanach d’íomhánna le
húsáid ar shuíomhanna gréasáin pornagrafaíochta leanaí agus/nó
chun críche mealltóireachta.
 Grianghraif/íomhánna neamhfhóirsteanacha a ghlacadh de
leanaí/daoine óga
 Dáileadh neamhfhóirsteanach de ghriangraif/íomhánna de
leanaí/daoine óga trí fhón póca, ríomhphost nó meáin leictreonacha
eile.
Treoirlínte le hÍomhánna a Thaifeadadh
(i)
Ní mór go mbeadh na leanaí/ daoine óga atá i dtaifeadtaí a
bheith gléasta go hiomlán agus ní mór go gclúdódh na baill
éadaigh sheachtracha a gcabhail.
(ii)
Níor chóir grianghraf a ghlacadh de leanaí/daoine óga agus éadaí
snámha á gcaitheamh acu.
(iii)
Ba cheart go ndíreodh an grianghraf/íomhá ar an ghníomhaíocht.
Nuair is féidir ba chóir íomhánna de leanaí agus daoine óga a
thaifeadadh i ngrúpaí beaga seachas mar leanaí/daoine óga
aonair.
(iv)
Ba chóir grianghraif/íomhánna chuí a úsáid an t-am ar fad.
(v)
Ba chóir go mbeadh na baill foirne agus oibrithe deonacha in ann
trealamh grianghrafadóireachta agus digiteach a úsáid go fóill mar
uirlis traenála. Mar sin féin, ba chóir go mbeadh daoine óga agus a
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a bheith ar an eolas go bhfuil sé seo mar
chuid den chlár oibre.
(vi)
Ba chóir a bheith cúramach agus a leithéid grianghraf/íomhánna á
stóráil.
Treoirlínte le hÍomhánna a Fhoilsiú/Athchruthú
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Níor chóir mionsonraí pearsanta leanaí ar nós seoladh ríomhphoist,
seoladh baile agus uimhreacha teileafóin a nochtadh riamh.
 Tá sé inghlactha an t-ainm baiste, sloinne agus ainmh an chlub
óige/tionscadail a fhoilsiú. Ná cuir eolas breise ar fáil a d’fhéadfadh
cuidiú le duine leanbh/duine óg a aimsiú nó a d’fhéadfaí a úsáid mar
uirlisí mealltóireachta (caithimh aimsire/rudaí a bhfuil spéis aige/aici
iontu, rudaí a thaitníonn/nach dtaitníonn leis/léi, etc.).
 Más rud é go gcaithfidh tú eolas breise a chur ar fáil, ar nós ainm an
chlub/an tionscadail/na gníomhaíochta, ansin seachain an
leanbh/duine óg a ainmniú sa ghrianghraf/san íomhá.
 Ba chóir cead a lorg ón leanbh agus ón tuismitheoir/gcaomhnóir. Tá sé
seo san áireamh sna foirmeacha cheadaithe agus toilithe a úsáideann
Ógras.
Is féidir an fhoirm cheadaithe a líonadh isteach nuair atá an fhoirm iarratais
ghinearálta á líonadh isteach ag an duine óg agus é/í ag glacadh páirte i
gclub/gcampa/ngníomhaíocht agus ba chóir go mbeadh cuid ann a
chlúdaíonn cead le híomhánna cuí de leanbh/duine óg a úsáid d’obair na
heagraíochta. Ba chóir go mbeadh na prionsabail chéanna i bhfeidhm don
Fhoirm Cheadaithe Thuismitheoirí.


Agus grianghrafadóirí seachtracha/gairmiúla in úsáid cinntigh go bhfuil na
sonraí teagmhála iomlána de ghrianghrafadóir ar bith a úsáidtear ag an
eagraíocht/gclub.
Mínigh go soiléir do ghrianghrafadóirí gairmiúla go mbeidh na híomhánna
uile a ghlactar faoi úinéireacht Ógras, agus nach féidir iad a úsáid nó a dhíol
chun críche ar bith eile.
Mínigh go soiléir nach mór na claonchlónna / profaí etc. a thabhairt don
eagraíocht.
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AGUISÍN (VIII)

DAOIN ÓGA Á nIOMPAR
Is saincheist an-íogair í an cheist faoi leanaí a iompar do gach duine a bhfuil
baint acu le hobair óige.
Déanann go leor oibrithe deonacha cur síos ar an gcaoi nach bhféadfadh a
ngrúpaí feidhmiú gan dea-thoil na n-oibrithe deonacha agus na
dtuismitheoirí ag cinntiú go dtagann na leanaí abhaile nó go ndéantar iad a
iompar chuig imeachtaí i gcarr príobháideach.
Go ginearálta, ní mholtar do gtugann oibrithe ná ceannairí Ógras síoba ina
gcarranna do dhaoine óga aonair, go háirithe ar aistir fhada. Táimid den
tuairim seo anois de réir mar a d’fhás an t-eolas atá againn faoin gcaoi ina
bhfuil forbairt tagtha orthu siúd atá ag iarraidh dochar a dhéanamh do
leanaí.
Is léir gurb é an dea-chleachtas atá ann gan leanbh a iompar leis/léi féin.
Ach uaireanta d’fhéadfadh cásanna teacht aníos ina mbeadh gá leis seo a
dhéanamh. Má baineadh úsáid as na roghanna eile ar fad agus nach mór
do dhuine fásta leanbh a iompar tá líon beart sábháilteachta ann ar chóir a
chur i bhfeidhm leis an mbaol a íoslaghdú:










Ba chóir go gcuirfí in iúl do thuismitheoirí faoin duine a bheidh ag
iompar a linbh, na cúiseanna taobh thiar de agus cé chomh fada is a
bheidh an t-aistear.
Ba chóir do dhuine seachas an duine atá le tiomáint labhairt leis an
leanbh faoi na socruithe iompair agus a sheiceáil leis/léi go bhfuil sé/sí
compordach faoi na pleananna.
Ní mór don tiománaí a chinntiú go bhfuil árachas aige/aici le daoine
eile a iompar, go háirithe má bhíonn post aige/ aici a íoctar nó má
bhíonn costais á n-éileamh aige/aici.
Ba chóir don tiománaí iarracht a dhéanamh níos mó ná leanbh
amháin a bheith aige/aici sa charr.
Agus leanaí á ligean amach tar éis gníomhaíochta/grúpa, ba chóir
d’oibrithe/ oibrithe deonacha an leanbh a ligtear amach ag an
deireadh a athrú. Is é an rogha is fearr beirt leanbh a ligean amach ag
ionad aontaithe i.e. i gceann amháin de na tithe teaghlaigh.
Ba chóir an duine a fhágann na leanaí abhaile a athrú; leis seo
laghdófaí an baol d’aon duine ar leith ó bheith leis/ léi féin i gcónaí leis
an leanbh.
Ba chóir go mbeadh pointe teagmhála agus fón póca a bheith ag an
tiománaí dá mbrisfeadh sé síos.
Cinntigh go bhfuil na leanaí ar an eolas faoina gcearta agus go bhfuil
duine éigin ann le dul i muinín leis/léi nó le tuairisciú a dhéanamh
chuige/chuici faoi aon ábhair imní a d’fhéadfadh a bheith acu.
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Má chruthaítear cultúr sábháilteachta laistigh den ghrúpa/eagraíocht ansin
is é is dóichí go labhróidh an leanbh/duine óg le duine eile má mhothaíonn
siad míchompordach faoi shuíomh.
Bailiú déanach
Féadfaidh deacrachtaí áirithe a bheith ag clubanna agus ceannairí leis seo.
Ba chóir treoirlínte a chur ar fáil do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thugann
faoin gceist agus a leagann amach an fhreagracht atá orthu agus na
hiarmhairtí mar gheall ar bhailiú déanach. Ba chóir go mbeadh uimhreacha
teagmhála do thuismitheoirí/chaomhnóirí ag na grúpaí agus más féidir uimhir
theagmhála eile a bheith acu.
Ba chóir go mbeadh uimhir theagmhála ag na tuismitheoirí/caomhnóirí don
ghrupa lena chur in iúl dóibh mar gheall ar éigeandálaí nó más rud é go
bhféadfadh bailiú déanach a bheith ann.
Ba chóir do leanaí criosanna sábhála a chaitheamh an t-am ar fad.

AGUISÍN (IX)

Cé hiad na daoine sainordaithe?
Is ionann daoine sainordaithe agus daoine a mbíonn teagmháil acu le leanaí
agus/nó le teaghlaigh, agus a bhíonn in eochairphost mar gheall ar a
gcáilíochtaí, oiliúint agus/nó ról fostaíochta, chun cuidiú chun leanaí a
chosaint ó dhíobháil. Áirítear le daoine sainordaithe gairmithe ag obair le
leanaí sna hearnálacha oideachais, sláinte, ceartais, óige agus cúraim
leanaí. Is daoine sainordaithe iad freisin gairmithe áirithe b’fhéidir nach noibríonn go díreach le leanaí, ar nós na ndaoine úd sa chomhairleoireacht
d’aosaigh nó sa tsíciatracht. Áirítear leis an liosta freisin cúramóirí altrama
agus baill den chléireachas nó oibrithe cúraim thréadaigh le heaglais nó le
pobal creidmheach éigin eile.
Tá gach fhostaithe dá chuid Ógras ina duine sainordaithe.
Cad iad na hoibleagáidí dlíthiúla do dhuine sainordaithe?
Bíonn dhá phríomhoibleagáid dhlíthiúla ag daoine sainordaithe faoin Acht
um Thús Áite do Leanaí 2015. Is iad sin:
1. Díobháil do leanaí os cionn tairsí sainithe a thuairisciú le Tusla;
2. Cúnamh le Tusla má iarrtar orthu, chun imní a mheasúnú a
tháinig faoi réir tuairisce sainordaithe.
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Sloinntear in Alt 14(1) den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015:
‘…where a mandated person knows, believes or has reasonable
grounds to suspect, on the basis of information that he or she has
received, acquired or becomes aware of in the course of his or
her employment or profession as such a mandated person, that
a child–
(a) has been harmed,
(b) is being harmed, or
(c) is at risk of being harmed,
he or she shall, as soon as practicable, report that knowledge,
belief or suspicion, as the case may be, to the Agency.’
Cuirtear oibleagáidí ar dhaoine sainordaithe le hAlt 14(2) den
Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 chun aon nochtuithe le leanbh
a thuairisciú:
‘Where a child believes that he or she–
(a) has been harmed,
(b) is being harmed, or
(c) is at risk of being harmed,
and discloses this belief to a mandated person in the course of a
mandated person’s employment or profession as such a person,
the mandated person shall, … as soon as practicable, report that
disclosure to the Agency.’
Sainítear an díobháil in Alt 14(2) den Acht um Thús Áite do Leanaí
2015
mar seo a leanas:
‘harm means in relation to a child –
(a) assault, ill-treatment or neglect of the child in a manner
that seriously affects, or is likely to seriously affect the
child’s health, development or welfare, or,
(b) sexual abuse of the child.’
Imní faoi shainordú a thuairisciú
Na critéir do thuairisciú: sainmhínithe agus tairseacha
Mar dhuine sainordaithe, ní foláir duit de réir na reachtaíochta chun aon
eolas, creideamh nó amhras réasúnta go ndearnadh díobháil do leanbh, go
bhfuiltear á ndíobháil, nó go bhfuil siad i mbaol a ndíobhála a thuairisciú.
Sainmhínítear an díobháil san Acht mar ionsaí, drochíde, faillí nó mí-úsáid
ghnéasach, agus cuimsíonn sí teagmhas amháin nó ilteagmhais. Cuirtear síos
ar na ceithre chineál mí-úsáide i gCaibidil 2. Tugtar achoimre thíos ar an
tairseach díobhála i leith gach catagóir mí-úsáide ag a mbíonn oibleagáid
dhlíthiúil ar dhaoine sainordaithe chun imníocha a thuairisciú.
Má bhíonn tú in amhras an sásaíonn d’imní an sainmhíniú dlíthiúil den
díobháil chun tuairisc shainordaithe a cheapadh, is féidir le Tusla comhairle
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a sholáthar ina leith sin. Is féidir leat teacht ar mhionsonraí an duine chun
teagmháil a dhéanamh leo agus chun d’imní a phlé leo ar láithreán gréasáin
Tusla (www.tusla.ie). Mura sásaíonn d’imní an tairseach don tuairisciú
sainordaithe, ach go mbraitheann tú gur imní réasúnta atá ann faoi leas nó
cosaint linbh, ba chóir duit í a thuairisciú le Tusla faoin Treoir seo.
Nochtuithe mí-úsáide ó leanbh
Má fhaigheann tú nochtadh díobhála ó leanbh mar dhuine sainordaithe, a
bhíonn os cionn na dtairseach a leagtar amach thuas, ní foláir duit tuairisc
shainordaithe faoi imní a dhéanamh le Tusla. Ní gá duit fírinne na n-éileamh
ná creidiúnacht an linbh a bhreithniú. Mura sásaíonn an imní an tairseach
chun tuairisciú mar imní shainordaithe, ba cheart duit í a thuairisciú le Tusla
mar imní réasúnta de réir na Treorach seo.
Má fhaigheann tú nochtadh díobhála ó leanbh, d’fhéadfá bheith
drogallach chun é sin a thuairisciú ar roinnt cúiseanna. Mar shampla, b’fhéidir
go ndéarfadh an leanbh nach dteastódh uathu an nochtadh a thuairisciú,
nó féadfaidh tú glacadh leis an tuairim go bhfuil an leanbh sábháilte anois,
agus b’fhéidir nach dteastóidh dlúthbhaint Tusla ón leanbh ná óna
dteaghlach. Caithfidh tú Tusla a chur ar an eolas ámh i leith gach priacal do
leanbh os cionn na tairsí, óir nach gcreideann baint priacail de leanbh
amháin nach mbíonn leanbh ar bith eile i mbaol. Féadann an t-eolas a
fhaightear sa nochtadh bheith ríthábhachtach do mheasúnú priacail Tusla i
leith linbh éigin eile, bíodh sé anois nó amach anseo.
Ba chóir duit plé le nochtuithe mí-úsáide go híogair agus go gairmiúil. Moltar
an cur chuige seo a leanas mar dhea-chleachtas chun plé leis na nochtuithe
sin.
 Fan socair nuair a fhaigheann tú an nochtadh
 Éist go cúramach agus go haireach
 Glac go tromchúiseach lena bhfuil á rá ag an leanbh
 Cuir an leanbh ar a suaimhneas gur ghlac siad an beart ceart chun
labhairt leat
 Ná geall chun rud ar bith a choinneáil rúnda
 Ná cuir ceisteanna ach ar chúiseanna soiléirithe amháin. Ná cuir
treoircheisteanna
 Ceadaigh leis an leanbh arís gur ceart agus gur tuigeadh an méid
a chuala tú
 Ná nocht aon tuairimí faoin mí-úsáideoir líomhnaithe
 Déan cinnte go dtuigeann an leanbh na nósanna imeachta a
thiocfaidh ina dhiaidh
 Breac síos taifead scríofa den chomhrá chomh luath agus is féidir,
chomh mionsonraithe agus is féidir
 Caith go rúnda leis an eolas, faoi réir riachtanais na Treorach agus na
reachtaíochta sin
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Plé le líomhain chúlghabhálach
Féadann roinnt aosach drochúsáid a nochtadh, ar le linn a leanbhaoise a
tharla sí. Féadann na nochtuithe sin teacht chun cinn nuair a fhreastalaíonn
aosach ar chomhairleoireacht, nó nuair a thugtar cóireáil dóibh as fadhb
shíciatrach nó shláinte éigin. Más comhairleoir nó gairmí sláinte tú mar
shampla, agus go bhfaigheann tú nochtadh ó chliant go ndearnadh
drochúsáid dóibh mar leanbh, ba chóir duit an t-eolas sin a thuairisciú le
Tusla, óir go bhféadann priacal reatha bheith ag an mí-úsáideoir líomhnaithe
do leanaí.
Má sholáthraíonn tú comhairleoireacht mar dhuine sainordaithe, moltar duit
do chliaint a chur ar an eolas, sula dtosaíonn an chomhairleoireacht, má
thagann aon saincheisteanna cosanta leanaí aníos agus gurb inaitheanta é
an té a rinne an choir, nach mór duit an t-eolas a thabhairt do Tusla. Mura
mbraitheann do chliant bheith in ann bheith rannpháirteach in imscrúdú ar
bith, d’fhéadfaí srianta tromchúiseacha bheith ag Tusla ina gcumas chun
freagairt don líomhain chúlghabhálach.
Ní bhíonn feidhm leis na riachtanais tuairiscithe de réir an tAcht um Thús Áite
do Leanaí 2015 ach amháin d’eolas a fuair tú mar dhuine sainordaithe nó ar
éirigh tú feasach faoi ó tháinig an tAcht féin i bhfeidhm, is cuma ar tharla an
díobháil roimh an tráth sin nó ina dhiaidh sin. Má bhaineann imní réasúnta
duit faoi dhrochúsáid roimhe seo, mar ar tháinig an t-eolas chun d’airde
roimh an Acht agus go mbaineann priacal leanúnach féideartha le leanaí,
ba chóir duit é a thuairisciú le Tusla faoin Treoir seo.
Díolúintí ó riachtanais chun tuairisciú
Gníomhaíocht Ghnéasach Chomhthoiliúil faoi bhun aoise
Is ionann aois dhlíthiúil na comhthola de réir an tAcht um an Dlí Coiriúil
(Cionta Gnéasacha) 2006 agus 17 bliain d’aois. Cé gur mídhleathach é
caidreamh collaí mar a mbíonn páirtí amháin nó an bheirt pháirtithe faoi
bhun 17 bliain d’aois, d’fhéadfaí nach mbreathnófaí air mar dhrochúsáid
leanaí nuair a dhéantar tuairisc shainordaithe le Tusla.
Is ann do roinnt díolúintí ó ghníomhaíocht ghnéasach chomhthoiliúil faoi
bhun aoise a thuairisciú faoi alt 14(3) den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
Má bhíonn tú sásta go sásaítear na critéir seo a leanas go léir, ní gá duit
tuairisc a thabhairt do Tusla:





Is idir 15 agus 17 bliain d’aois é/iad an duine óg/na daoine óga
Ní mó an difríocht aoise eatarthu ná 24 mí
Ní bhaineann aon difríocht nithiúil idir a n-aibíocht ná a gcumas chun
comhthoiliú
Ní bhaineann imeagla ná dúshaothrú ar cheachtar duine leis an
gcaidreamh idir na daoine a bhíonn páirteach sa ghníomhaíocht
ghnéasach
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Maíonn na daoine óga i gceist go neamhbhalbh nach dteastaíonn
uathu go nochtar aon eolas faoin ngníomhaíocht le Tusla

Ciallaíonn sé sin go hiarbhír má shásaítear na critéir thuas go léir, ní gá duit
mar dhuine sainordaithe gníomhaíocht ghnéasach chomhthoiliúil idir
déagóirí níos sine a thuairisciú mar dhrochúsáid ghnéasach le Tusla.
Caithfidh gach duine, lena n-áirítear daoine sainordaithe, tacú leis an
eochairphrionsabal gurb é leas an linbh atá in uachtar, agus má bhíonn
aon imníocha agat, fiú nuair a shásaítear na critéir thuas go léir, déanann
tú tuairisc le Tusla.

Imníocha a forbraíodh lasmuigh de dhualgais ghairmiúla
Ní bhíonn feidhm leis an oibleagáid dhlíthiúil de réir an Achta chun tuairisciú
ach amháin le heolas a fhaigheann tú i gcaitheamh do shaothair nó
d’fhostaíochta gairmiúla. Ní bhíonn feidhm léi d’eolas a fhaigheann tú
lasmuigh de do chuid oibre, ná d’eolas a thugtar duit ar bhunús caidrimh
phearsanta seachas ceann gairmiúil. Cé nach dtagann an oibleagáid
dhlíthiúil chun tuairisciú aníos ach amháin i leith dualgas fostaíochta nó
gairmiúil, ba chóir duit comhlíonadh le ceanglas na Treorach seo chun gach
imní réasúnta a thuairisciú le Tusla.
Comhthuairisciú
Is mar dhuine sainordaithe ar féidir leat tuairisc a dhéanamh i gcomhar le
duine ar bith eile, bíodh an duine sin ina nduine sainordaithe nó ná bíodh.
Mar shampla, d’fhéadfadh sé sin éirí aníos i gcúinsí ina nglactar le leanbh
isteach chun rannóg éigeandála an ospidéil, agus go dtugann roinnt
gairmithe sláinte cóireáil dóibh, nó i scoil éigin mar a mbaineann imníocha
don mhúinteoir, don chúntóir sainriachtanas (SNA) agus don phríomhoide
faoin leanbh céanna, agus gur mian leo comhthuairisc a dhéanamh le Tusla.
Eolas a thabhairt don teaghlach go bhfuiltear ag déanamh tuairisce
Ní gá duit de réir an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 an teaghlach a chur
ar an eolas go bhfuiltear ag déanamh tuairisce faoin reachtaíocht le Tusla. Is
é an dea-chleachtas ámh é chun a insint don teaghlach go bhfuiltear ag
déanamh tuairisce agus i dtaobh na bhfáthanna don chinneadh.
Ní gá an teaghlach a chur ar an eolas go bhfuiltear ag déanamh tuairisce
má chuirtear an leanbh i mbaol a thuilleadh ach é sin a dhéanamh, nó go
bhféadfadh eolas an teaghlaigh ar an tuairisc cur isteach ar chumas Tusla
chun measúnacht priacail a dhéanamh. Ní gá duit eolas a thabhairt don
teaghlach freisin má chreideann tú go réasúnta gur féidir tú a chur i mbaol
díobhála ón teaghlach ach é sin a dhéanamh.
Eolas a thabhairt don fhostóir nó don duine idirchaidrimh ainmnithe
Mar chuid dá nósanna imeachta tuairiscithe um chosaint leanaí
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teastaíonn ó Ógras go gcuirfeadh daoine sainordaithe an Stiúrthóir agus
duine den dá DP ar an eolas má rinneadh tuairisc shainordaithe agus cóip
den tuairisc a sholáthar.
Bíonn oibleagáid reachtúil ort mar dhuine sainordaithe chun imníocha faoi
dhíobháil a thuairisciú, ar imníocha iad a shásaíonn nó a sháraíonn an
tairseach a leagtar amach san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, go
díreach le Tusla. Ní rud ar bith san Acht ámh chun tú a chosc ó thuairisc
shainordaithe a dhéanamh i gcomhar le duine idirchaidrimh ainmnithe nó ó
chóip a sholáthar den tuairisc shainordaithe a thaisc tú le Tusla d’fhios an
duine idirchaidrimh ainmnithe.
Ba cheart go mb’fheasach duit mar dhuine sainordaithe gurb ortsa a
luíonn na hoibleagáidí dlíthiúla de réir an tAcht um Thús Áite do Leanaí
2015 chun imníocha a thuairisciú, agus nach luíonn siad ar an duine
idirchaidrimh ainmnithe
Iarmhairtí an neamhthuairiscithe
Ní ghearrtar pionóis choiriúla leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 ar
dhaoine sainordaithe a mhainníonn chun tuairisc a dhéanamh le Tusla. Ba
chóir go mb’fheasach duit ámh go mbaineann iarmhairtí féideartha le
mainneachtain chun tuairisciú. Bíonn roinnt beart riaracháin ann a
bhféadfadh Tusla glacadh leo, má thagann sé aníos tar éis imscrúdaithe
nach ndearna tú tuairisc shainordaithe agus gur fágadh leanbh i mbaol agus
go ndearnadh díobháil dóibh dá éis sin.
Is féidir le Tusla:
 Gearán a thabhairt do Choiste Inniúlachta chun Cleachta le
comhlacht rialaitheach ar ball de tú
 Eolas a thabhairt faoi do mhainneachtain chun tuairisc a dhéanamh
chuig Biúró Náisiúnta an Gharda Síochána um Ghrinnfhiosrúchán
D’fhéadfaí an t-eolas sin a nochtadh dá réir do d’fhostóirí reatha nó
ionchasacha nuair a dhéanfar grinnfhiosrú ort an chéad uair eile
Is amhlaidh go ginearálta a mheasann go leor fostóirí mainneachtain
chun imní faoi chosaint linbh a thuairisciú mar ábhar disciplíneach. Tugtar
spreagadh d’fhostóirí chun tagairtí d’oibleagáidí i ndáil leis an tuairisciú
éigeantach a áireamh leis na cóid iompair agus leis na conarthaí fostaíochta
do dhaoine ábhartha.
Ní foláir de réir An tAcht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis um Chionta in aghaidh
Leanaí agus Daoine Soghonta a Choinneáil Siar) 2012 go gcaitheann duine
ar bith le heolas faoi chion tromchúiseach i gcoinne linbh, óna bhféadfadh
cúiseanna nó ionchúiseamh teacht an méid sin a thuairisciú leis An Garda
Síochána. Is cion coiriúil é chun mainneachtain chun tuairisciú faoin Acht de
réir na reachtaíochta sin. Tagann an oibleagáid sin sa bhreis ar aon
oibleagáid faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
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