
  

1 Cód Cleachtais 
 

Ainm na hEagraíochta 
 
 

 
Cumhdach Leanaí, Daoine Óga  

agus/nó Aosach Soghonta 

 
Cód Cleachtais 

 
 
 

Tá an Cód Cleachtais seo um Chumhdach bunaithe ar threoirlínte agus reachtaíocht ar a 
gcuirtear síos sna doiciméid seo a leanas:  

 

 The Safeguarding Vulnerable Groups (Northern Ireland) Order 2007 

 Children (NI) Order 1995 

 The Public Interest Disclosure (NI) Order 1998 

 The Sexual Offences (NI) Order 2008 

 Co-operating to Safeguard Children DHSSPS 2003 

 DHSS – Childcare – ‘Our Duty to Care’ 

 The Public Interest Disclosure Act 1998 

 An tAcht um Chúram Leanaí 1991 (PÉ)  

 Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, An Roinn 

Sláinte agus Leanaí 2011 (PÉ) 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil (faisnéis um chionta in aghaidh leanaí agus daoine 

soghonta a choinneáil siar) 2012 

 An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 

 An tAcht Meabhair-Shláinte 2001 

 Ár nDualgas Cúraim, An Roinn Sláinte agus Leanaí 2002 (PÉ) 

 An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 (PÉ) 

 
 

Is é atá ina leanas cód cleachtais um chumhdach do bhaill foirne/saorálaithe, leanaí, 

daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta  Is cóir dóibh agus dá dtuismitheoirí/cúramóirí cloí 

leis an gcód cleachtais agus a chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm é chun leas agus 

sábháilteacht leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta a chinntiú 
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Dáta Comhaontaithe ag Ainm na hEagraíochta  

 

Dáta Athbhreithnithe: 

 

 

NÓTA AR NA TÉARMAÍ CUMHDACH AGUS COSAINT LEANAÍ I MBÉARLA AGUS I 

NGAEILGE 

 

Táthar ag úsáid an fhocail safeguarding níos minice le blianta beaga anuas sa Bhéarla i 

raon leathan cúinsí agus dálaí, iad i bhfad níos leithne ná réimsí a bhaineann le leanaí 

agus le cosaint leanaí. Féadfar é a shainmhíniú mar gach rud is féidir a dhéanamh chun 

an riosca go ndéanfaí dochar do leanaí/daoine óga agus aosaigh shoghonta a íoslaghdú. 

 

Baineann safeguarding le bheith réamhghníomhach agus bearta a chur i bhfeidhm roimh 

aon teagmháil le leanaí, le daoine óga nó le haosaigh shoghonta lena chinntiú go 

gcoimeádfar leanaí/daoine óga agus aosaigh shoghonta slán. D’fhéadfadh a leanas bheith 

san áireamh: 

 

 a chinntiú go ndéantar seiceáil agus promhadh mar is ceart ar bhaill 

foirne/saorálaithe nuair a earcaítear iad; 

 treoirlínte do dhaoine a theagmhaíonn le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta mar chuid dá ról lena chinntiú gurb eol dóibh an méid nach mór dóibh a 

dhéanamh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a choimeád slán; 

 treoirlínte i gcomhair ócáid nó imeacht le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta a phleanáil agus bearta a chur i bhfeidhm chun an riosca a íoslaghdú go 

mbeadh aon saincheist ann a bhaineann le cosaint leanaí. 

 

Glactar leis anseo gurb ionann an téarma Béarla “safeguarding” agus “cumhdach” i 

nGaeilge 
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Príomhthéarmaí 
comhaontaithe 
 
Aois toilithe 

I dTuaisceart Éireann tháinig The Sexual Offences (NI) order i bfheidhm i bhFeabhra 2009 

agus tugtar ann creat soiléir chun gach duine a chosaint ó choir gnéasach agus leagtar 

amach ann an aois toilithe dhleathach chun bheith rannpháirteach i ngníomhaíocht 

ghnéasach ag 16 bliana d’aois. 

 

I bPoblacht na hÉireann faoin Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha) 2006 is é an 

aois toilithe 17 mbliana d’aois. Ba é cuspóir an Achta na dlithe ar chiontaí gnéasacha a 

neartú agus a thabhairt chun dáta.  Tá aon duine a ghlacann páirt i ngníomh gnéasach le 

leanbh atá faoi bhun 17 mbliana d’aois ciontach i gcion agus féadfar iad a chiontú nó a 

dhiotáil. 

 

Leanbh/duine óg 

In TÉ ciallaíonn “leanbh” duine faoi bhun 18 mbliana d’aois de réir The Children (NI) Order 

1995; Safeguarding Vulnerable Groups (NI) Order 2007 (mar a leasaigh Protection of 

Freedoms Act 2012 é)  

 

In PE ciallaíonn “leanbh” duine faoi bhun 18 mbliana d’aois seachas duine atá nó a bhí 

pósta.  (Alt 2 An tAcht um Chúram Leanaí 1991; An Bille um Thús Áite do Leanaí 2014; 

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, 2011) 

 

Tuismitheoir/cúramóir  

Chun chríocha an doiciméid seo úsáidtear an téarma seo chun tuismitheoirí, cúramóirí 

dleathacha agus/nó cúramóirí a chur san áireamh. 

 

Droch-chleachtas 

Iompar ar féidir leis leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a chur i mbaol dochair nó 

mí-úsáide, nó baill foirne/saorálaithe i mbaol líomhna iompair mhíchuí. 

 

I measc samplaí tá: 

 obair leat féin gan ghá agus/nó i suíomhanna príobháideacha nó gan bhreathnú; 
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 leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a spreagadh chun rúin a choinneáil; 

 gan meas agus dínit a léiriú ar thuairimí leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta; 

 teip treoirlínte comhaontaithe a leanúint e.g. má tá teagmháil fhisiciúil nó tacaíocht ag 

teastáil; 

 gan eolas breise, tuairimí agus/nó cead linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta 

agus tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí a lorg de réir mar is bainteach; 

 gan na scileanna, cáilíochtaí agus árachas atá riachtanach a bheith agat le haghaigh 

gníomhaíochta; 

 gan ligean do thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí bheith páirteach. 

Baill foirne/saorálaithe 

Úsáidtear an téarma seo sa doiciméad chun ní hamháin baill foirne a chur san áireamh atá 

ionadaíoch ar an eagraíocht, ach chomh maith le sin saorálaithe, mic léinn nó comhaltaí 

boird.  

 

Údaráis Reachtúla 

Is iad seo údaráis a chuireann cosaint agus leas leanaí, daoine óga agus/nó aosach 

soghonta chun cinn, agus a bhfuil freagracht acu as mí-úsáid amhrasta nó iarbhír a fhiosrú 

agus/nó a dheimhniú.  Tá 2 údarás reachtúla in TÉ agus in PÉ araon ar a bhfuil freagracht 

maidir le cosaint leanaí, daoine óga agus aosach soghonta. 

In TÉ is iad an PSNI agus an tIontaobhas Sláinte agus Cúraim Shóisialta atá ann; in PÉ is 

iad Tusla agus an Garda Síochána atá ann. Tá na feidhmeanna Leanaí agus Seirbhísí 

Teaghlaigh de FSS anois mar chuid den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, 

Tusla. Cuireadh Tusla ar bun de réir dlí ar an 1 Eanáir 2014. 

 

Aosach Soghonta (TÉ): 

‘Is é is aosach soghonta ann aon duine 18 mbliana d’aois nó níos mó nach bhfuil, nó 

b’fhéidir nach bhfuil, aire a thabhairt dó nó di féin nó nach bhfuil in ann é nó i féin a 

chosaint ar dhochar suntasach nó ar dhúshaothrú. D’fhéadfadh sé go bhfuil seo amhlaidh 

mar gheall ar fhadhb mheabharshláinte aige nó aici, nó míchumas, nó lagú céadfach, nó 

go bhfuil sé nó sí sean agus lag, nó go bhfuil tinneas de chineál éigin air nó uirthi. Mar 

gheall ar a s(h)oghontacht, d’fhéadfadh an duine bheith ag fáil seirbhís chúraim sa bhaile, 

sa phobal nó bheith ina c(h)ónaí in áras cúraim cónaithe, áras altranais nó suíomh 

cónaithe éigin eile’. (‘Adult Abuse – Guidance for Staff’, arna fhoilsiú ag Oifig Thuaisceart 

Éireann agus an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta agus Sábháilteachta Poiblí in 2009 

www.nidirect.gov.uk). Is sainmhíniú infheidhme seo a léiríonn a bhfuil ar leathanach 10 de 

Safeguarding Vulnerable Adults Regional Adult Protection & Policy Procedural Guidance 

agus a léirítear in Safeguarding Vulnerable Adults - A Shared Responsibility). Tabhair do 

d’aire le do thoil go bhfuilimid faoi láthair i dtréimhse aistrithe agus go bhfuil an sainmhíniú 

seo faoi athbhreithniú agus mar sin athróidh téarmaí. 

  

 

http://www.nidirect.gov.uk/
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Aosach Soghonta (PÉ): 

‘ciallaíonn duine soghonta duine, seachas leanbh: 

a)  a bhfuil neamhord aigne air nó uirthi, cibé acu de dheasca tinneas meabhrach nó 

néaltrú, 

b)  a bhfuil míchumas intleachtúil air nó uirthi, 

c)  a bhfuil mallachar coirp air nó uirthi, cibé acu de dheasca díobhála, breoiteachta nó 

aoise, nó 

d)  a bhfuil míchumas coirp air nó uirthi, ar de chineál nó de chéim é -  

i)  a chuireann srian ar chumas an duine a bheith san airdeall roimh dhíobháil ó 

dhuine eile, nó 

ii)  arb é an toradh atá air go mbíonn cabhair ag teastáil ón duine i ndáil le 

gníomhaíochtaí na beatha laethúla, lena n-áirítear gléasadh, ithe, siúl, ní agus 

folcadh.’ 

  

An tAcht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012. 

  

Sainmhínítear é freisin san Acht um Cheartas Coiriúil (Faisnéis um Chionta in Aghaidh 

Leanaí agus Daoine Soghonta a Choinneáil Siar) 2012 mar: 

‘Ciallaíonn duine soghonta duine (lena n-áirítear leanbh atá 17 mbliana d’aois): 

 a bhfuil neamhord aigne air nó uirthi, cibé acu de dheasca tinneas meabhrach nó 

néaltrú; 

 a bhfuil míchumas intleachtúil air nó uirthi; 

 a bhfuil mallachar coirp marthanach nó díobháil choirp mharthanach air nó uirthi.’ 

  

I gcásanna áirithe, tá miondifríochtaí san fhoclaíocht agus nuair atáthar ag breithniú 

‘aosach soghonta’, tá sé tábhachtach freisin machnamh ar na tosca ar féidir leo duine a 

dhéanamh níos soghonta (e.g. aonrú sóisialta agus mothúchánach, mí-úsáid substaintí, 

foréigean, dúshaothrú, athruithe i ndálaí teaghlaigh/airgeadais etc.) 
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1 Ráiteas ar Chód Cleachtais 
 
Tá an cód cleachtais seo infheidhmithe ar gach ball foirne/saorálaí, mar a shainmhínítear 

sa ghluais, a bhféadfadh teagmháil dhíreach nó neamhdhíreach a bheith acu le leanaí, 

daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. 

 

Tá Ainm na hEagraíochta tiomanta do chleachtas a chosnaíonn leanaí, daoine óga 

agus/nó aosaigh shoghonta ó dhochar.  Glacann baill foirne/saorálaithe lena bhfreagracht, 

agus aithníonn siad í, timpeallacht a chur ar fáil ina gcuirtear chun cinn sábháilteacht 

leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta i gcónaí.  

 

Chun seo a bhaint amach déanfaimid a leanas: 

 

 feasacht a fhorbairt ar na saincheisteanna a d’fhéadfadh bheith ina n-údair le 

dochar ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta; 

 timpeallacht oscailte a chruthú trí ‘Oifigeach Ainmnithe’ a chur in iúl, lenar féidir le 

leanaí, daoine óga agus/nó Aosaigh Shoghonta labhairt má theastaíonn uathu 

labhairt; 

 glacadh le treoirlínte cumhdaigh trí chóid chleachtais do bhaill foirne/saorálaithe san 

eagraíocht; 

 nósanna imeachta earcaíochta, roghnúcháin agus bainistíochta a chinntiú. Mar 

chuid de na nósanna imeachta seo tugtar tacaíocht rialta agus maoirseacht do 

bhaill foirne/saorálaithe; 

 a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta maidir le gearán, casaoid agus araíonacht 

san áireamh inár mbunreacht; 

 eolas a roinnt maidir le hábhair imní le leanaí, daoine óga agus/nó Aosaigh 

Shoghonta, tuismitheoirí/cúramóirí agus daoine eile nach mór a fhios a bheith acu; 

 cleachtais mhaithe agus shábháilte a chinntiú; 

 bheith páirteach in oiliúint ar chumhdach a chuirtear ar fáil tríd na gníomhaireachtaí 

éagsúla agus naisc a neartú leis na gníomhaireachtaí seo; 

 polasaithe cumhdaigh a choinneáil faoi athbhreithniú rialta; 

 nósanna imeachta a bheith againn a bhaineann go sonrach le bulaíocht, turais ar 

shiúl, modhanna taistil agus grianghrafadóireacht. 

 

Tá an ceart ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta bheith sábháilte. Ba chóir 

do gach ball foirne/saorálaí a chinntiú go bhfuil tús áite ag an mbunphrionsabal seo thar 

gach ní eile. 

 

Tá an cód cleachtais seo infheidhmithe ar gach duine a bhaineann le Ainm na 

hEagraíochta, baill foirne, saorálaithe, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, 

agus tuismitheoirí/cúramóirí. 
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2 Ráiteas ar Chomhionannas 

 
Tá Ainm na hEagraíochta tiomanta a chinntiú go bhfuil an comhionannas comhtháite i 

ngach gné dá fhorbairt: 

 

 Tá meas ag Ainm na hEagraíochta ar chearta, dínit agus luach gach duine agus 

caithfidh sé le gach duine go cothrom laistigh de chomhthéacs na heagraíochta, 

gan aird ar aois, cumas, inscne, creideamh reiligiúnach, gnéasacht nó stádas 

sóisialta/eacnamaíoch; 

 Tá Ainm na hEagraíochta tiomanta don cheart a bheith ag gach duine taitneamh a 

bhaint as a ngníomhaíocht i dtimpeallacht atá saor ó bhagairt na himeagla, an 

chiaptha agus/nó na mí-úsáide; 

 Tá freagracht ar gach ball foirne cur in éadan iompraíocht leatromach agus 

comhdheiseanna a chur chun cinn; 

 Pléifidh Ainm na hEagraíochta le haon tarlúint d’iompraíocht leatromach go 

dáiríre, de réir nósanna imeachta smachta. 

 

Lorgóidh baill foirne/saorálaithe treoir ar bheith ag obair le leanaí, daoine óga agus/nó 

aosaigh shoghonta ar a bhfuil míchumas ó: gníomhaireachtaí seachtracha; 

tuismitheoirí/cúramóirí; agus na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta iad féin le 

tabhairt faoi leochaileacht leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta ar a bhfuil 

míchumas. 
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3 Ráiteas ar Rúndacht 
 
Ní ghealfaidh baill foirne/saorálaithe laistigh de Ainm na hEagraíochta rúin a choinneáil.  

Leanfar nósanna imeachta iomlán maidir le nochtadh a thuairisciú, ach ní roinnfear eolas 

rúnda ach ar bhonn riachtanais, le tús áite ag leas leanaí, daoine óga agus/nó aosach 

soghonta. 

 

Ní ligfear don rúndacht tús áite a ghlacadh ar chearta leanaí, daoine óga agus/nó aosach 

soghonta bheith cosanta ó dhochar. 

 

Tá ráiteas iomlán ar chód cleachtais cumhdaigh le feiceáil agus ar fáil in áitreabh na 

heagraíochta do gach páirtí leasmhar le léamh.  
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4 Eolas ar Mhí-úsáid 
 
Is ceisteanna tábhachtacha iad eolas cúlra maidir le mí-úsáid, prionsabail ghinearálta an 

chumhdaigh agus an cumas mí-úsáid a aithint agus freagairt di. Mórábhar imní do Ainm 

na hEagraíochta is ea cumhdach ár leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta in obair 

na heagraíochta.  

 

Ach tá sé lán chomh tábhachtach bheith feasach ar tháscairí ar mhí-úsáid leanaí, daoine 

óga agus/nó aosach soghonta ag daoine eile lasmuigh den eagraíocht ar mhaithe le 

sábháilteacht agus leas leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta. 

 

Caithfidh baill foirne/saorálaithe bheith feasach ar a ról agus a bhfreagracht as an 

gcleachtas cumhdaithe is fearr a ghabháil de láimh i gcónaí, tabhairt faoi fhreastal ar 

oiliúint chuí chun feasacht a ardú ar cheisteanna a bhaineann le mí-úsáid agus iad a chur 

ar an eolas faoina bpolasaí, nósanna imeachta agus treoirlínte maidir le cumhdach.  
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5 Sainmhínithe ar Mhí-úsáid 
 
Is féidir mí-úsáid leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta a chatagóiriú mar fhisiciúil, 

mothúchánach, gnéasach, agus/nó faillí. Baineann na catagóirí breise, airgeadais, 

institiúideach agus leatromach, le haosaigh shoghonta. Féadann mí-úsáid tarlú mar 

ghníomh aonair, aonuaire, nó d’fhéadfadh sí tarlú an iliomad uaireanta thar thréimhse 

ama. Tugtar breac-chuntas ar cheithre chatagóir mí-úsáide i dtaca le leanaí in Co-

operating to Safeguard Children (TÉ) agus Tús Áite do Leanaí: Treoirlínte Náisiúnta um 

Chosaint agus Leas Leanaí (PÉ). 

 

 TÉ PÉ 
Mí-úsáid 
Chorpartha 

...gortú fisiciúil d’aonturas ar 
leanbh nó teip thoiliúil 
neamartach gortú fisiciúil nó 
fulaingt a chosc.  

...aon chineál gortú 
neamhthimpisteach nó gortú de 
thoradh teip thoiliúil nó neamartach 
leanbh a chosaint.  

E.g. bualadh; croitheadh; dó; nimhiú; plúchadh; coinneáil is seomra nó i gcliabhán; drugaí 
a thabhairt go mícheart chun iompar a smachtú; siondróm Munchausen trí ionadaí. 

Mí-úsáid 
Mhothúchánach 

...drochíde leanúnach 
mhothúchánach linbh, a bhfuil 
de thoradh air drochthionchair 
dhiana leanúnacha ar fhorbairt 
mhothúchánach an linbh.  

...de ghnáth is sa chaidreamh idir 
cúramóir agus leanbh atá seo le 
feiceáil seachas in eachtra faoi leith 
nó i bpatrún eachtraí. Tarlaíonn sé 
nuair nach riartar ar riachtanas 
linbh ar chion, moladh, 
leanúnachas agus slándáil.  

E.g. Dúshaothrú a dhéanamh ar leanbh nó leanbh a thruailliú; cúis a thabhairt do leanbh 
go minic eagla a bheith orthu nó a bhrath go bhfuil siad i gcontúirt; a chur in iúl do leanbh 
go bhfuil siad gan luach, nach bhfuil grá ag aon duine orthu, nach bhfuil siad maith go leor, 
nó nach bhfuil de luach orthu ach sa mhéid is go gcomhlíonann siad riachtanais duine eile; 
cáineadh, tarcaisne, doicheall nó lochtú síoraí; tuismitheoireacht choinníollach ina 
ndéantar an leibhéal cúraim a thugtar do leanbh teagmhasach ar a n-iompair nó a 
ngníomhartha agus gan an tuismitheoir/caomhnóir a bheith ar fáil go mothúchánach; 
neamhfhreagrúlacht; bheith neamhleanúnach, míchuí nó míréadúil maidir lena bhfuiltear 
ag súil leis ó leanbh (lena n-airítear a gcumas rud éigin a thuiscint nó iad féin a iompar ar 
bhealach áirithe); róchosaint nó tearc-chosaint. 

 

 TÉ PÉ 
Mí-úsáid 
ghnéasach 

…lena mbaineann a thabhairt ar 
leanbh nó leanbh a mhealladh 
chun páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí gnéasacha, 
bíodh nó ná bíodh an 
leanbh/duine óg eolach ar a 
bhfuil ag tarlú.  
 

…tarlaíonn sé nuair a úsáideann 
duine eile leanbh ar son a 
s(h)ásaimh nó a g(h)riogtha 
ghnéasaigh féin nó daoine eile.  

E.g. gníomhaíochtaí lena mbaineann teagmháil chorpartha, lena mbaineann ionsaí agus 
sárú ar chaidreamh muiníne idir aosach agus leanbh. Gníomhaíochtaí nach mbaineann 
teagmháil chorpartha leo, lena n-áirítear a thabhairt ar leanaí bheith ag breathnú ar ábhar 
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pornagrafach nó bheith páirteach ina léiriú, nó leanaí a spreagadh iad féin a iompar ar 
bhealaí gnéasacha míchuí. Comhráite nó rudaí ráite atá míchuí agus gáirsiúil nó 
iompraíochtaí, geáitsí nó gnúis arbh fhéidir ciall mhealltach nó dhímheasúil ó thaobh gnéis 
a bhaint astu. 

Faillí …teip leanúnach riar ar 
riachtanais fhisiciúla agus/nó 
shíceolaíocha linbh, ar dócha go 
mbeidh dochar suntasach ann dá 
toradh*.  

…neamhghníomh, ina 
bhfulaingíonn an leanbh dochar 
suntasach* nó lagú forbartha.  
 

*Is é is dochar ann drochíde nó lagú sláinte nó forbairt linbh. Dearbhaítear dochar 
suntasach de réir sláinte agus forbairt linbh i gcomparáid lenar féidir bheith ag súil leis i 
leanbh ar chomhaois. Tarlaíonn sé nuair a dhéantar faillí i riachtanais linbh an oiread sin 
go gcuirtear isteach go mór ar a leas agus/nó a bhforbairt. 
E.g. teip bia imleor, éadaí, teas, sláinteachas, dídean agus cosaint ó dhochar fisiciúil nó ó 
chontúirt; teip cúram leighis imleor a dheimhniú má tharlaíonn gortú; easpa spreagtha 
agus maoirseachta. Tagann faillí chun solais de ghnáth thar thréimhse ama e.g. 
d’fhéadfadh sé nach bhfuil maoirseacht nó sábháilteacht imleor ag leanbh a fhulaingíonn 
sraith mionghortuithe; d’fhéadfadh sé go bhfuil cothú imleor á cheilt ar leanbh nach bhfuil 
ag cur suas meáchain nó a bhfuil a n-airde go suntasach faoi bhun an mheáin; 
d’fhéadfadh sé go bhfuil spreagadh intleachtúil á cheilt ar leanbh atá as láthair ón scoil go 
leanúnach.  

 
Cuimsíonn na catagóirithe mí-úsáide maidir le haosaigh shoghonta iad seo thuas, le 
catagóirithe breise a bhaineann le haosaigh shoghonta amháin.  Safeguarding Vulnerable 
Adults A Shared Responsibility (TÉ)  An Chomhairle Náisiúnta um Aosú agus Daoine 
Aosta (Tag FFS) (PÉ).   
 

 TÉ PÉ 
Mí-úsáid 
Chorpartha 

...lena mbaineann bualadh, 
boiseog, brú, dó, cógas a 
thabhairt do dhuine a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
dóibh, duine a shrianú nó a 
smachtú ar bhealach míchuí. 

...aon chineál dochair 
neamhthimpistigh nó fórsa fisiciúil a 
bhfuil gortú corpartha de thoradh 
air. 

E.g. briseadh cnámh, brú craicinn, dó, pian, marcanna, gan a bheith ag iarraidh go 
mbainfidh duine dóibh. 

Mí-úsáid 
shíceolaíoch 

...lena mbaineann mí-úsáid 
mhothúchánach, íde béil, uirísliú, 
bulaíocht agus bagairtí a úsáid. 

...d’fhéadfadh sé go n-áireofaí leis 
úsáid shíoraí bagairtí, uirísliú, 
bulaíocht, imeaglú, aonrú, mionnaí 
móra agus foclaíocht eile a bhfuil 
de thoradh uirthi míshuaimhneas 
intinne nó corpartha. 

E.g. diúltach don chomhluadar, ródhíograiseach gach a n-iarrtar orthu a dhéanamh, gan a 
bheith in ann rudaí a dhéanamh a bhíodh siad ábalta a dhéanamh, gan a bheith in ann a 
n-aird a dhíriú. 

Mí-úsáid 
airgeadais 

...lena mbaineann maoin, 
sócmhainní nó ioncam aosaigh 
shoghonta a úsáid gan a gcead 
nó iad idirbhearta airgeadais 
nach dtuigeann siad a dhéanamh 
chun sochair do dhuine eile. 

...tá mí-úsáid airgeadais nó maoine 
sainmhínithe mar úsáid 
neamhúdaraithe agus mhíchuí 
cistí, maoine nó aon acmhainní.  
D’fhéadfadh sé go n-áireofaí leis 
seo goid, comhéigean, calaois, mí-
úsáid cumhacht aturnae, agus 
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 TÉ PÉ 
chomh maith le sin gan cuid de 
chostais tí a íoc má shocraíodh seo 
roimh ré. 

E.g. airgead, sealúchas nó a mhí-úsáid nó sochair a mhí-úsáid. Rochtain ar airgead nó ar 
shealúchas a rialú nó a choinneáil siar agus brú a chur ar dhuine maidir lena dtiomna nó 
lena n-oidhreacht. 
 

Mí-úsáid 
ghnéasach 

...gníomhaíocht ghnéasach 
dhíreach nó indíreach is ea é, 
nach féidir leis an aosach 
soghonta a cheadú nó nach 
gceadaíonn siad. 

...tagraíonn sé d’aon ghníomhartha 
gnéasacha nár cheadaigh aosach 
soghonta nó nach raibh siad in ann 
a cheadú. 

E.g. i measc comharthaí corpartha tá tochas nó frithireacht sna baill ghiniúna nó galar 
gnéas-tarchurtha, teanga gáirsiúil, gan a bheith ag iarraidh go mbainfí dóibh, iompar 
gnéasach míchuí, athrú cuma. 

Faillí ...cuidiú a theastaíonn ó aosach 
soghonta a tharraingt siar nó gan 
é a thabhairt, agus iad ag fulaingt 
dá bharr sin. 

...tagraíonn sin don chuidiú a 
theastaíonn ó dhuine soghonta le 
haghaidh gníomhaíochtaí 
tábhachtacha a bhaineann leis an 
saol laethúil a cheilt orthu arís agus 
arís eile. 

E.g. iad a bheith i bpéin nó a bheith míchompórdach, an-ocras nó tart a bheith orthu, iad a 
bheith míshlachtmhar, teip ar a sláinte, athrú ina n-iompar. 

Leatromach  ...iompar a dhéanann idirdhealú 
idir duine amháin agus duine eile 
is ea bunús le haghaidh 
claontachta nó caitheamh go 
míchothrom le duine. 

...d’fhéadfadh sé go n-áirítear leis 
ciníochas, aoiseachas, leatrom 
bunaithe ar mhíchumas, cineálacha 
eile ciaptha, míchlú a tharraingt ar 
dhuine. 

E.g. leatrom mar gheall ar bhunadh eitneach, creideamh, teanga nó aois duine 

Institiúideach ...teip eagraíochta seirbhís chuí 
agus ghairmiúil a thabhairt 
d’aosaigh shoghonta 

...d’fhéadfadh sé tarlú laistigh de 
shocrú cúraim chónaithe agus 
géarchúraim lena n-áirítear teach 
altranais, ospidéil ghéarmhíochaine 
agus socruithe othar cónaitheach, 
agus d’fhéadfadh sé go mbeidh 
droch-chaighdeáin chúraim i gceist, 
nó gnáthaimh righne agus freagairtí 
neamhimleor ar riachtanais chasta. 

E.g. áirítear leis teip na cosaintí riachtanacha a chinntiú atá i bhfeidhm chun aosaigh 
shoghonta a chosaint agus chun dea-chaigheáin chúraim a choinneáil. 
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6 Freagairt ar Nochtadh Mí-úsáide 
 

Déan i gCónaí Ná Déan Riamh 

 

 Fan socair 

 Dearbhaigh do leanbh, duine óg agus/nó 
aosach soghonta: 

- go raibh an ceart acu an nochtadh a 
dhéanamh; 

- nach orthu atá an locht; 

- go bhfuiltear ag éisteacht leo agus á 
gcreidiúint 

 Éist & Clois, tabhair am don duine chun a 
bhfuil ag teastáil uathu a rá 

 Mínigh go gcaithfidh tú an t-eolas a chur 
ar aghaidh chuig an Oifigeach Ainmnithe 

 Déan taifead agus tuairiscigh don 
Oifigeach Ainmnithe 

 

 

 Ná cuir ceisteanna treoracha 

 Ná geall rúin a choinneáil 

 Ná déan gníomhaíochtaí faoi dheifir a 
d’fhéadfadh bheith neamhchuí 

 Ná tabhair breithiúnas ar mhí-úsáideoir 
líomhnaithe 

 Ná féach leis an scéal a fhiosrú tú féin 
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7 Treoirlínte le haghaidh 

Líomhaintí/Eachtraí a Thuairisciú 
 
 Déan taifead de gach eachtra a thuairiscítear nó a fheictear i bhfoirm nó i leabhar 

eachtraí. 

 Cuir in iúl don Oifigeach Ainmnithe a luaithe agus is féidir. 

 Má bhaineann an líomhain/imní leis an Oifigeach Ainmnithe, tuairiscigh go díreach 

don Leasoifigeach Ainmnithe. 

 Cóip amháin chuig an Oifigeach Ainmnithe/Leasoifigeach Ainmnithe laistigh de 24 

huaire. 

 Deimhnigh rúndacht – ar bhonn riachtanais eolais amháin cuirfidh an tOifigeach 

Ainmnithe in iúl do thuismitheoirí/cúramóirí, ach amháin go gcuirfeadh sin an 

leanbh, an duine óg agus/nó an t-aosach soghonta faoi thuilleadh riosca. 

 Beidh an tOifigeach Ainmnithe freagrach as aon tuairisc a stóráil in áit shlán 

shábháilte. 
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8 An tOifigeach Ainmnithe 
 
Tá Oifigigh Ainmnithe um chumhdach freagrach as feidhmiú mar fhoinse comhairle ar 

nithe a bhaineann le cumhdach, as gníomhaíocht a chomhordú laistigh den eagraíocht 

agus as teagmháil le húdaráis reachtúla maidir le cásanna amhrasta nó iarbhír mí-úsáide.  

 

Ba chóir don Oifigeach Ainmnithe a chinntiú go bhfuil sé/sí eolach ar cheisteanna a 

bhaineann le cumhdach agus go dtugann sé/sí faoi aon oiliúint a mheastar is gá chun an t-

eolas is deireanaí a bheith aige/aici ar fhorbairtí nua. 

 

Is é/í an tOifigeach Ainmnithe in Ainm na hEagraíochta: 

 

AINM      Fón/Fón póca: 

 

Is é/í an Leasoifigeach Ainmnithe in Ainm na hEagraíochta: 

 

AINM      Fón/Fón póca: 

 

    

Cuirfear na hOifigigh Ainmnithe in aithne do bhaill foirne, leanaí, daoine óga agus aosaigh 

shoghonta agus tuismitheoirí/caomhnóirí mar an duine dá gcuirfear ábhair imní in iúl. Má 

bhaineann an imní leis an Oifigeach Ainmnithe, tuairiscigh le do thoil don Leasoifigeach 

Ainmnithe. 

 

Is cóir ainmneacha agus uimhreacha teagmhála na nOifigeach Ainmnithe a bheith ar 

taispeáint san eagraíocht in áit fheiceálach. D’fhéadfadh seo bheith i bhformáid 

mhalartach a thuigeann gach leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta, ball foirne agus 

saorálach, i.e. grianghraif. 
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9 Nósanna Imeachta Sábháilte le 

haghaidh Baill Foirne/Saorálaithe a 
Earcú 

 
Tá dea-intinn ag bunús na ndaoine atá ag iarraidh bheith ag obair le pá nó go deonach le 

leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta laistigh de Ainm na hEagraíochta agus tá 

siad dea-spreagtha agus gan iad ní bhiemis in ann feidhmiú.   

 

Ar an drochuair, féachfaidh roinnt daoine aonair le heagraíochtaí mar ár n-eagraíocht féin 

a úsáid chun teacht ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar mhaithe le 

cúiseanna neamhchuí.  Mar sin, tá sé riachtanach nósanna imeachta earcaíochta agus 

roghnúcháin a bheith againn chun daoine nach bhfuil oiriúnach a scagadh agus a 

dhíspreagadh ó ionadaíocht a dhéanamh dúinn.  

 

 Is cóir baill foirne/saorálaithe a roghnú, a oiliúint agus a mhaoirsiú go cúramach. 

Caithfidh coiste bainistíochta na heagraíochta cuibheas ball foirne nua/saorálaithe a 

dhearbhú le bheith páirteach agus ní mór a rannpháirtíocht a bheith ceadaithe ag 

an gcoiste d’aon ghuth. 

 Caithfidh gach ball foirne/saorálaí atá ag obair le leanaí, daoine óga agus/nó 

aosaigh shoghonta foirm iarratais na heagraíochta féin a chomhlánú, ina bhfuil 

féindearbhú. 

 Caithfidh daoine i bpoist oiriúnacha foirm nochta AccessNI/Ghrinnfhiosrúchán na 

nGardaí a thugann cead le Ainm na hEagraíochta a chumasú le seiceáil 

AccessNI/Ghrinnfhiosrúcháin na nGardaí a dhéanamh (CAITHFEAR dearbhú 

aitheantas a chur ar fáil).  

 Is réamhriachtanas é seanchiontuithe nó cásanna ar feitheamh a fhógairt agus toiliú 

le seiceáil AccessNI/Ghrinnfhiosrúchán na nGardaí le bheith ceadaithe bheith ag 

obair le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. 

 Caithfidh GACH ball foirne/saorálaí toiliú le cloí le cód cleachtais um chumhdach na 

heagraíochta agus éilítear orthu an cód cleachtais a shíniú (Aguisín 3). 

 Is cóir aon ábhair imní nó aon easaontú maidir le hoiriúnacht ball foirne/saorálaithe 

a chur chuig an Oifigeach Ainmnithe. Pléifear na nithe seo leis an gcoiste 

bainistíochta agus déanfar gníomh cuí, lena n-áirítear freagairt fhoirmiúil i scríbhinn 

chuig an té atá i gceist más gá. Ní phléifidh an eagraíocht seo le hábhair imní 

maidir le baill foirne/saorálaithe ar leithligh. 
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10 Oiliúint do Bhaill Foirne/Saorálaithe 
 
Cinnteoidh an eagraíocht: 

 

 go bhfuil oideachas and oiliúint ar bhunphrionsabail an chumhdaigh le fáil ag gach 

ball foirne/saorálaí atá ag obair le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta.  

Tá Ainm na hEagraíochta tiomanta do bheith ag nuashonrú agus ag athbhreithniú 

go leanúnach ár gcóid cleachtais reatha um chumhdach. Ba chóir a leanas a bheith 

san áireamh in oiliúint ar chumhdach: 

- bunfheasacht ar cheisteanna a bhaineann le cumhdach  

- cód cleachtais um chumhdach na heagraíochta. 

Roghnófar oiliúint go cúramach lena chinntiú go bhfuil sí imleor. Tá 3 uaire an chloig 

ar a laghad ag teastáil le haghaidh bunfheasacht a thógáil agus lorgóimid an oiliúint 

sin ó sholáthraí oiliúna ar leith ag a bhfuil taithí agus eolas ar an dea-chleachtas; 

 

 tá gach ball foirne/saorálaí i ndiaidh freastal ar oiliúint ar fheasacht ar chumhdacha 

laistigh de shé mhí ó thosaigh siad ina bpost; 

 

 ba chóir go bhfaighidh gach ball foirne/saorálaí ionduchtú agus oiliúint atá oiriúnach 

dá ról. Is cóir oiliúint a athnuachan agus a athbhreithniú go rialta do bhaill 

foirne/saorálaithe nua agus de réir reachtaíocht athraitheach. 
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11. Cóid Iompair 
 
Mar gheall ar chóid iompair tá a fhios ag baill foirne, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta, agus a dtuismitheoirí/cúramóir inár n-eagraíocht cén t-iompar a bhfuiltear ag 

súil leis agus céard atá doghlactha. Cuirfidh sé in iúl do chách freisin cad iad na pionóis a 

chuirfear i bhfeidhm as gan cloí leis an gcód.  

 

Cuirfear cód iompair scríofa ar taispeáint go feiceálach nó cuirfear in iúl é do chách a 

bhaineann lenár n-eagraíocht. Cuirfear i bhfeidhm go seasmhach é. Tá cód iompair ag an 

eagraíocht seo do bhaill foirne/saorálaithe (Aguisín 3), leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shogonta (Aguisín 4) agus tuismitheoirí/cúramóirí (Aguisín 5). 
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12 Treoirlínte Sláinte agus 

Sábháilteachta 
 
Tá Ainm na hEagraíochta tiomanta do shábháilteacht gach linbh/duine óig agus/nó 

aosaigh shoghonta a chinntiú trí mheasúnú riosca a chur i gcrích le haghaidh imeachtaí 

agus trí iarracht a dhéanamh cóir leighis garchabhrach a thabhairt i leith gortú, timpistí 

agus cásanna breoiteachta le linn a imeachtaí. 

 

Má tharlaíonn timpiste a bhaineann le leanaí agus/nó aosaigh shoghonta, leanfar an nós 

imeachta seo a leanas: 

 

 déan teagmháil le seirbhísí éigeandála/dochtúir ginearálta más gá; 

 déan taifead mionsonraithe de gach fíric a bhaineann leis an timpiste, finnéithe, etc; 

 comhlánaigh 2 chóip den Fhoirm Timpistí (Aguisín 15) i leith GACH timpiste; 

 déan teagmháil le tuismitheoirí/cúramóirí; 

 cuir cóip amháin den fhoirm chuig leabhar/fillteán eachraí; 

 cuir cóip amháin chuig an Oifigeach Ainmnithe lena thaifeadadh nó le haghaidh 

gníomhaíocht atá ag teastáil; 

 ceadaigh aon ghníomhaíocht atá ag teastáil ó bhainisteoirí sinsearacha. 

 

Is cóir do bhaill foirne agus do shaorálaithe cloí le leibhéal cuí maoirseachta agus 
coibhneas.  Bheadh a leanas de réir dea-chleachtais de ghnáth: 
 

 ó 3-7 bliana d’aois: 1 cheannaire le haghaidh 8 leanbh/duine óga; 

 8 mbliana +:  2 cheannaire do suas le 20 leanbh/duine óg. 
 
Braithfidh líon na gceannairí/maoirseoirí a theastaíonn ar an ngníomhaíocht, láthair, méid 
an ghrúpa agus na riachtanais sa ghrúpa. 
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13 Tacaíocht agus Maoirseacht 
 
Aithníonn Ainm na hEagraíochta gur den dea-chleachtas é córas tacaíochta agus 

maoirseachta ar bhaill foirne/saorálaithe a chur ar bun. Cuirfidh seo ar chumas ball 

foirne/saorálaithe bheith níos éifeachtaí trí riachtanais oiliúna a aithint agus plé go tapa le 

deacrachtaí.  Tairgfear do bhaill foirne/shaorálaithe deiseanna rialta a n-eispéiris a 

athbhreithniú agus aon riachtanais oiliúna nó tacaíochta eile a aithint. 
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14 Cur i bhfeidhm agus Infhaighteacht 

Faisnéise 
 
Tá sé tábhachtach sreabhadh éasca eolais a bheith ann idir baill foirne/saorálaithe, leanaí, 

daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta agus tuismitheoirí/cúramóirí maidir le cur chun 

cinn na heagraíochta agus an méid is féidir linn a bhaint amach i dtaca le leanaí, daoine 

óga agus/nó aosaigh shoghonta.  Éileoidh an eagraíocht seo go gcomhlíonfar foirm toilithe 

tuismitheora/cúramóra le haghaidh gach linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta 

(féach Aguisín 14). 

 

Ba chóir do thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí bheith eolach ar a ndéanaimid agus conas 

a dhéanamaid é, agus beidh ball foirne/saorálaí ar fáil i gcónaí le linn gníomhaíochtaí le 

haghaidh ceisteanna nó comhairle. 

 

Nuair is cuí, cuirfear amach litreacha (nó teagmháil fóin) maidir le tuilleadh eolais nó 

sonraí maidir le hócáid, etc. 

 

Beidh athbhreithniú rialta ar pholasaithe an Fhorais Teanga trí chruinnithe leis an 

bhfoireann/saorálaithe agus aiseolas ó leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

agus tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí.  
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15  Teagmhálacha Úsáideacha 
 
Tuaisceart Éireann 
 
Iontaobhais Sláinte agus Cúraim Shóisialta - Foirne Geatabhealaigh 
www.hscni.net 

 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim 
Shóisialta Bhéal Feirste 

028 9050 7000* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim 
Shóisialta an Tuaiscirt 

0300 123 4333* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim 
Shóisialta an Deiscirt 

0800 783 7745* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim 
Shóisialta an Oirdheiscirt 

0300 100 0300* 

Iontaobhas Sláinte agus Cúraim 
Shóisialta an Iarthair 

028 7131 4090 * 

Seirbhís taobh amuigh d’uaireanta oibre 
Tá uimhir amháin réigiúnach le haghaidh 
cásanna a chur ar aghaidh taobh amuigh 
d’uaireanta oibre:  028 9504 9999 

 
Iontaobhais Sláinte agus Chúraim Shóisialta – Seirbhís Cumhdaigh d’Aosaigh 
 

Béal Feirste (028) 9504 1744 (028) 9504 9999 

Tuaisceart (028) 9441 3125 (028) 9504 9999 

Oirdheisceart (028) 9250 1277 (028) 9504 9999 

Deisceart (028) 37412015 (028) 9504 9999 

Iarthar (028) 71611366  (028) 9504 9999 

 
Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart Éireann 
 

Éigeandáil 999 

Neamhéigeandáil 101 

Ceisteanna Ginearálta 101 

 
Aonad Cosanta Poiblí PSNI Is cóir d’eagraíochtaí a ghlacann leis an gCód 

Cleachtais seo uimhir a stáisiúin PSNI áitiúil a chur 
isteach. 

 
Childline (TÉ) Saorghlao 0800 1111 

http://www.hscni.net/
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Cabhairlíne NSPCC (TÉ) 0808 800 5000 
 
Poblacht na hÉireann 

 

Tusla – An Ghníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach 

Suíomh gréasáin: www.tusla.ie 
Fón: 01 7718500 
Ríomhphost: info@tusla.ie 

Tá na feidhmeanna Leanaí & Seirbhísí Teaghlaigh de FSS anois mar chuid den 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, Tusla.  Cuireadh Tulsa ar bun de réir dlí 
ar an 1 Eanáir 2014.  

 
In éigeandáil déan teagmháil, le do thoil, leis an nGarda síochána, nó ní fheidhmíonn 
Tusla ach le linn gnáthuaireanta oifige: 
 

An Garda Síochána 999 / 112 

Is cóir duit an tseirbhís seo a úsáid má tá coir nó eachtra ar siúl anois nó má tá duine éigin 
i gcontúirt láithreach. 
 
An Garda Síochána Is cóir d’eagraíochtaí a ghlacann leis an gCód 

Cleachtais seo uimhir a stáisiúin Garda Síochána áitiúil 
a chur isteach. 

 
ChildLine (PÉ) 1800 66 66 66 
 
Cabhairlíne ISPCC (PÉ) 01 6767 960 
 

http://www.tusla.ie/
mailto:info@tusla.ie
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AGUISÍN 1 
 

Sreabhchairt maidir le hábhair imní 
inmheánacha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gceachtar cás, is cóir an tOifigeach Ainmnithe/Leasoifigeach Ainmnithe a chur ar 

an eolas. 

Mura bhfuil a fhios agat cé uaidh ar chóir duit comhairle a lorg, nó má tá imní ort faoi 

d’ábhair imní a roinnt leis an Oifigeach Ainmnithe/Leasoifigeach Ainmnithe, déan 

teagmháil dhíreach leis na húdaráis reachtúla (nó le NSPCC ar 0808 800 5000 nó le 

ISPCC ar 01 6767 960). (Ag céim ar bith den phróiseas). 

 

Má tá imní ort faoi iompar 
baill foirne/saorálaí déan machnamh... 

An bhféadfadh sé gur droch-chleachtas 
tromchúiseach nó sárú ar an gcód 

cleachtais é? 

An bhféadfadh sé gur ceist maidir le cumhdach é freisin? 

 

Pléifidh Oifigeach Ainmnithe na 
heagraíochta leis mar atá socraithe sa 

chód cleachtais  

Tuairiscigh ábhar imní d’Oifigeach Ainmnithe na 
heagraíochta; caithfidh siad ansin sábháilteacht an linbh, 
duine óig agus/nó aosaigh shoghonta agus leanaí, 
daoine óga agus/nó aosach soghonta eile a chinntiú.  
Cuirfidh an duine seo an uair sin ábhair imní ar aghaidh 
chuig na húdaráis reachtúla (a d’fhéadfadh na 
péas/gardaí a thabhairt isteach). Is cóir don oifigeach seo 
Oifigeach Ainmnithe Fhoras na Gaeilge a chur ar an 
eolas freisin. 

Má bhaineann ábhair imní leis an 
Oifigeach Ainmnithe, tuairiscigh don 

Leasoifigeach Ainmnithe 

Iniúchadh ag an gCoiste Smachta 

Torthaí Féideartha Fiosraithe: 
• Cás ar bith le freagairt 
• Comhairle/rabhadh ag teastáil maidir le 

hiompar amach anseo nó pionóis 
• Tuilleadh oiliúna agus tacaíochta ag teastáil 
• Fionraí 
• Cuir ar aghaidh chuig an tSeirbhís Nochtaithe 

agus Urchoisc i ngach cás in TÉ. Cinntigh go 
ndéantar teagmháil le hOifigeach Ainmnithe 
Fhoras na Gaeilge. 

 

Coiste Achomharc 

Má bhaineann an líomhain/imní le 
hOifigeach Ainmnithe na heagraíochtas, 
tuairiscigh go díreach don Leasoifigeach 
Ainmnithe; cuirfidh siad sin na hábhair 
imní ar aghaidh chuig na húdaráis 

reachtúla. 

I ngach cás cinntigh go ndéantar 
teagmháil le hOifigeach Ainmnithe 

Fhoras na Gaeilge. 

Torthaí Féideartha: 

 Fiosrú péas/Iontaobhais Sláinte agus 
Cúraim Shóisialta nó Garda/FSS - 
comhagallamh prótacail 

 Imeachtaí coiriúla 

 Cur ar ais chuig Coiste Smachta 

 Imeachtaí sibhialta féideartha 

D’fhéadfadh 

D’fhéadfadh 
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Sa cholún ar chlé is féidir an cheist a chur ar aghaidh go seachtrach, go foirmiúil nó 

go neamhfhoirmiúil, le haghaidh comhairle.  Tar éis an toraidh sheachtraigh (colún 

ar dheis), is féidir an t-ábhar a chur ar ais chuig Coiste Smachta na heagraíochta. 

 

Plé le hábhair imní faoi chomhghleacaí 

Tá tromlach mór na ndaoine a oibríonn le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghont 

dea-spreagtha agus ní dhéanfadh siad dochar choíche do leanbh, duine óg agus/nó 

aosach soghonta. Ar an drochuair, tá roinnt daoine ann a dhéanann, agus tá sé 

ríthábhachtach go gcruthóidh Ainm na hEagraíochta timpeallacht ina mbeidh baill 

foirne/saorálaithe toilteanach agus compordach a n-ábhair imní a lua, go háirithe ábhair 

imní a bhaineann le duine éigin lena n-oibríonn siad no a bhfuil aithne acu orthu.  Arís, is 

cóir an cód cleachtais um chumhdach a leanúint. 

 

Le linn fiosrú, is cóir tacaíocht a thabhairt don duine a luann ábhair imní agus don mhí-

úsáideoir amhrasta.  Nuair atá an fiosrú i gcrích, caithfidh an eagraíocht a shocrú cén 

gníomh is gá, más ann d’aon ghníomh, chun nach dtarlóidh a leithéid riamh arís. 
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Tuairiscigh don Oifigeach 
Ainmnithe 

Má bhaineann ábhair imní leis an Oifigeach 
Ainmnithe, tuairiscigh don Leasoifigeach 

Ainmnithe 

 
 

Neamhshoiléir Soiléir 
Socraigh an bhfuil cúis réasúnta 
ann le hábhair imní (tagair don 

chód cleachtais) 

déanfaidh siad a 
leanas 

Cur in iúl don duine a 
luaigh an t-abhar imní. 

Cinntigh go dtugtar 
tacaíocht chuí don leanbh, 

duine óg agus aosach 
soghonta ach cinntigh 

rúndacht 

Is cóir don Oifigeach 
Ainmnithe comhairle a lorg 

ó údaráis reachtúla. 

 

An é an tuismitheoir/cúramóir 

an mí-úsáideoir líomhnaithe? 

Cuir ar aghaidh go foirmiúil 

chuig údaráis reachtúla 

Inis do 
thuismitheoir/cúramóir tar 

éis comhairle a lorg ó 
údaráis reachtúla 

Pléigh le húdaráis 
reachtúla conas a 

chuirfear 
tuismitheoir/cúramóir ar 

an eolas 

téigh ar 
aghaidh 

cás ar bith 
le freagairt 

Sea Ní hea 

Torthaí Féideartha: 

 Fiosrú péas/Iontaobhais Sláinte agus Cúraim Shóisialta nó Garda/FSS Tusla – 
comhagallamh prótacail 

 Imeachtaí coiriúla 

 Cur ar ais chuig Coiste Smachta 

 Imeachtaí sibhialta féideartha 

Má tá imní ort faoi iompar linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta 
a bhaineann le d’eagraíocht 

 

AGUISÍN 2 

Sreabhchairt maidir le hábhair imní 
sheachtracha 
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AGUISÍN 3 
 

Cóip den Chód iompair don fhoireann 
 

Tá deis mhór ag baill foirne/saorálaithe a bhfuil baint acu le leanaí, daoine óga agus/nó 

aosaigh shoghonta bheith ina n-eiseamláirí dearfacha agus cuidiú muinín duine a thógáil. 

Seo a leanas cód iompair don fhoireann i Ainm na hEagraíochta.  

 

Táthar ag súil lena leanas ó bhaill foirne/saorálaithe: 

 

 sábháilteacht gach linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta a chinntiú trí 

mhaoirseacht chúramach, réamhphleanáil chuí gníomhaíochtaí, agus modhanna 

sábháilte a úsáid i gcónaí; 

 leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh chun glacadh le 

freagracht as a n-iompar féin; 

 caitheamh le gach leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta go cothrom agus a 

chinntiú go mothaíonn siad go gcuirtear luach orthu, agus gan fabhar a léiriú d’aon 

duine thar dhaoine eile; 

 gach leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a spreagadh gan idirdhealú a 

dhéanamh maidir le creideamh reiligiúnach, cine, inscne, aicmí sóisialta nó easpa 

cumais; 

 gan súgradh garbh nó contúirteach, nó bulaíocht a cheadú, agus drochtheanga 

agus iompar míchuí a dhíspreagadh; 

 buíochas a léiriú i leith iarrachtaí gach linbh, duine óig, agus/nó aosaigh shogonta; 

 bheith dearfach, lách agus moladh a thabhairt chun cuspóirí na heagraíochta a chur 

chun cinn i gcónaí; 

 gan dúshlán a thabhairt aon líomhaint de mhí-úsáid leanaí de chineál ar bith nó gan 

í a thaifeadadh más cuí. Tá eachtraí agus timpistí le taifeadadh i leabhar 

eachtraí/timpistí na heagraíochta.  Cuirfear tuismitheoirí/cúramóirí ar an eolas; 

 tuairiscigh timpistí nó eachtraí mí-úsáide líomhnaithe nó droch-chleachtas don 

Oifigeach Ainmnithe; 

 tabhair mion-gharchabhair i láthair daoine eile agus nuair is gá cuir cásanna níos 

tromchúisí chuig garchabhróir na heagraíochta; 

 bíodh rochtain agat ar ghuthán chun teagmháil láithreach a dhéanamh le seirbhísí 

éigeandála más gá; 

 ná déan mí-úsáid fhisiciúil, mhothúchánach nó ghnéasach ar leanaí, daoine óga 

agus/nó aosaigh shoghonta go fisiciúil; 

 coinnigh rúndacht maidir le faisnéis leochaileach; 

 léirigh meas ar thuairimí leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta agus éist leis 

na tuairimí sin; 

 glac am chun treoracha mhíniú lena chinntiú go dtuigtear iad go soiléir; 

 forbair caidreamh oibre cuí le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh leochaileacha 

bunaithe ar chomh-mhuinín agus meas; 
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 bí i d’eiseamláir, ag léiriú i gcónaí caighdeán ard in iompar agus i ndreach (smacht 

agat ort féin féin/tiomanta/coinneáil ama), cuimhnigh, is ó eiseamláir a 

fhoghlaimíonn leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta; 

 ná caith tobac nó alcól riamh le linn gníomhaíochtaí na heagraíochta; 

 ná caith drugaí mídhleathacha le linn gníomhaíochtaí a bhaineann le hobair; 

 ná húsáid teanga mhíchuí nó ábhair chomhrá mhíchuí le linn gníomhaíochtaí a 

bhaineann le hobair.  

 bíodh cáilíochtaí cuí bailí agus clúdach árachais agat; 

 ná bíodh glacadh agat riamh le sáruithe rialacha, súgradh garbh nó úsáid substaintí 

toirmiscthe; 

 iad féin a chosaint ó líomhaintí bréagacha trí: 

- gan barraíocht ama a chaitheamh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta ar shiúl ó dhaoine eile; 

- gan leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a thabhairt abhaile leo 

riamh; 

- gan garchabhair a thabhairt lena mbaineann éadaigh a bhaint de leanbh, 

duine óg agus/nó aosach soghonta mura bhfuil daoine eile i láthair. 

 

Tá ceart ag baill foirne/saorálaithe ar a leanas: 

 

 rochtain ar oiliúint leanúnach agus ar eolas ar gach gné de ghníomhaíochtaí do 

leanaí/daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, a stiúradh/a bhainistiú, go háirithe 

ar chumhdach; 

 tacaíocht agus iad ag tuairisciú mí-úsáid amhrasta; 

 rochtain ar sheirbhísí tacaíochta gairmiúla; 

 go gcaithfidh an eagraíocht go cothrom cóir leo; 

 cosaint a bheith acu ó mhí-úsáid ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, 

baill foirne/aosaigh eile agus tuismitheoirí/caomhnóirí; 

 gan bheith fágtha i mbaol agus iad ag obair le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta. 

 

Pléifear le haon oilghníomh agus mí-iompar ginearálta láithreach agus tuairisceofar é ó 

bhéal don Oifigeach Ainmnithe. Féadfar duine a dhíbirt ón eagraíocht de thoradh ar shárú 

leanúnach ar an gcód iompair.  

 

Má chuirtear ball foirne/saorálaí amach is féidir leo sin a achomharc, agus déanfaidh 

coiste na heagraíochta na cinntí deireanacha nó cuirfear an cás ar aghaidh chuig an 

eagras rialaithe ag brath ar na nósanna imeachta smachta san eagraíocht. 
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GNÍOMHAÍOCHT ÉIGEANDÁLA/GARCHABHAIR 
 
 
Ba chóir do gach ball foirne/saorálaí bheith réidh le plean gnímh má tharlaíonn éigeandáil 
agus bheith eolach ar ár nósanna imeachta garchabhrach.  Áireofar leis seo: 
 

 rochtain ar threalamh garchabhrach; 

 teagmháil fóin an rannpháirtí; 

 teagmháil teileafóin chuig na seirbhísí éigeandála. 

 
 

 

 

 

_______________________________________ 

Síniú an bhaill foirne 

 

_______________________________________ 

Ainm an bhaill foirne 

 

_______________________________________ 

Dáta  

 
Le síniú ag gach ball foirne/saorálaí. 
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AGUISÍN 4 
 

Cóip den chód iompair do leanaí, daoine óga 
agus/nó aosaigh shoghonta 

 
Tá Ainm na hEagraíochta go hiomlán tiomanta do leas leanaí, daoine óga agus/nó 

aosach soghonta a chumhdach agus a chur chun cinn. Creideann an eagraíocht go bhfuil 

sé tábhachtach go léireoidh baill foirne/saorálaithe agus tuismitheoirí/cúramóirí a 

bhaineann leis an eagraíocht meas agus tuiscint ar shábháilteacht agus leas daoine eile i 

gcónaí. Mar sin, moltar do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta bheith oscailte i 

gcónaí agus aon ábhair imní nó gearáin a d’fhéadfadh bheith acu faoi aon ghné den 

eagraíocht a roinnt leis an Oifigeach Ainmnithe. 

 

Tá an eagraíocht seo ann do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ba chóir 

dóibh eispéireas dearfach a thabhairt, mar ar féidir leo rudaí nua a fhoghlaim i 

dtimpeallacht shábháilte dhearfach.  

Mar leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a bhaineann le Ainm na hEagraíochta, 

táthar ag dréim leis uait go gcloífidh tú leis an gcód iompair. 

 

Táthar ag dréim lena leanas ó leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta: 

 

 bheith dílis agus an dara seans a thabhairt dá gcairde; 

 bheith cairdiúil agus fáilte ar leith a chur roimh leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta nua; 

 tacaíocht agus tiomantas a léiriú do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

eile, sólás a thabhairt nuair is gá; 

 gan baint a bheith acu le piarbhrú míchuí agus gan daoine eile a bhrú chun rud 

éigin nach maith leo a dhéanamh; 

 aire a thabhairt do gach trealamh de chuid na heagraíochta; 

 caithfidh gach leanbh, duine óg agus/nó aosagh soghonta meas a léiriú ar chearta, 

dínit agus luach gach rannpháirtí is cuma faoi aois, inscne, cumas, cine, cúlra 

cultúrtha nó creideamh reiligiúnach nó féiniúlacht ghnéasach; 

 ná húsáid drochtheanga nó tagairtí ciníocha/seicteacha a riamh. Áirítear leis seo 

bulaíocht le cineálacha nua teicneolaíochta mar sheomra comhrá, suíomhanna 

líonraithe sóisialta nó téacsáil; 

 ná déan bulaíocht agus ná bí ag súgradh go garbh agus contúirteach ar bhonn 

leanúnach; 

 is cóir do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta cloí le hamanna 

comhaontaithe le haghaidh gníomhaíochtaí agus a chur in iúl don duine cuí tá siad 

ag dul a bheith mall; 

 caithfidh baill éadaigh oiriúnacha a chaitheamh le haghaidh ócáidí áirithe; 

 caithfidh baill aon táillí le haghaidh gníomhaíochtaí a íoc más gá; 
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 ní ceadmhach do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta tobac a 

chaitheamh ar áitreabh na heagraíochta nó le linn dóibh bheith ag déanamh 

ionadaíochta thar ceann na heagraíochta; 

 ní ceadmhach do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta alcól nó drugaí de 

chineál ar bith a chaitheamh ar áitreabh na heagraíochta nó le linn dóibh bheith ag 

déanamh ionadaíochta thar ceann na heagraíochta; 

 meas a léiriú ar leanaí eile, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta; 

 iad féin a choinneáil sábháilte; 

 iompar míchuí nó cúinsí atá contúirteach do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta a thuairisciú; 

 dúshlán a thabhairt faoi bhulaíocht ar do chomhpáirtithe nó sin a thuairisciú; 

 gan bheith foréigneach nó ionsaitheach riamh. 

 

Déan cinnte go bhfuil SPRAOI i d’eagraíocht. 

 

Tá ceart ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar a leanas: 

 

 bheith sábháilte agus sona sa ghníomhaíocht atá roghnaithe acu; 

 go n-éistfear leo; 

 go léireofar meas orthu agus go gcaithfear go cothrom leo; 

 príobháideachas; 

 sult a bhaint as a ngníomhaíocht i dtimpeallacht chaomhnach; 

 go gcuirfear iad ar aghaidh le haghaidh cabhair ghairmiúil más gá; 

 cosaint a bheith acu ó mhí-úsáid ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

eile, nó ó dhaoine taobh amuigh den eagraíocht; 

 páirt a ghlacadh ar bhonn cothrom, atá cuí dá gcumas; 

 go gcreidfear iad; 

 cabhair a lorg. 

 

Pléifidh baill foirne/saorálaithe le haon oilghníomh agus mí-iompar ginearálta tuairisceofar 

sin ó bhéal don Oifigeach Ainmnithe.  Is é a bheidh de thoradh ar mhí-iompar leanúnach 

go gcuirfear amach ó ghníomhaíochtaí an Fhorais Teanga iad. Cuirfear in iúl do 

thuismitheoirí/caomhnóirí ag gach céim. 

 

Má chuirtear aon duine amach is féidir le tuismitheoirí/cúramóirí sin a achomharc, agus 

déanfaidh coiste na heagraíochta na cinntí deireanacha nó cuirfear an cás ar aghaidh 

chuig an eagras rialaithe ag brath ar na nósanna imeachta smachta san eagraíocht. 

 

_______________________________________ 

Síniú (leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta) 

 

_______________________________________ 

Ainm (leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta) 
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Is cóir an fhoirm seo a bheith sínithe ag do thuismitheoir/cúramóir le freagracht tuismitheora (féach lastall) nó 

cúramóir: 

 
_______________________________________ 

Síniú Tuismitheora/Cúramóra: 

 

_______________________________________ 

Ainm an Tuismitheora/Chaomhnóra 

 

_______________________________________ 

Dáta 

 

 

I dTuaisceart Éireann ciallaíonn freagracht tuismitheora go bhfuil freagrachtaí ag 

tuismitheoirí i leith a linbh nó a leanaí, seachas cearta orthu. Sainmhíníonn sé freisin cé a 

bhfuil freagracht tuismitheora acu, rud atá tábhachtach nuair atáthar ag fáil toiliú le 

haghaidh rannpháirtíocht linbh, duine óig agus/nó aosach soghonta i ngníomhaíochtaí. 

 

I bPoblacht na hÉireann tá cearta tuismitheoirí ar chaomhnóireacht clúdaithe ag an Acht 

um Chaomhnóireacht Naíon, 1964: 

 

(1)  Beidh athair agus máthair naín ina gcaomhnóirí i gcomhpháirt ar an naíon. 

(2)  Ar athair naín d'fháil bháis beidh an mháthair, má mhaireann sí, ina caomhnóir ar 

an naíon, ina haonar nó i gcomhpháirt le haon chaomhnóir a cheap an t-athair nó 

an chúirt. 

(3)  Ar mháthair naín d'fháil bháis, beidh an t-athair, má mhaireann sé, ina chaomhnóir 

ar an naíon ina aonar nó i gcomhpháirt le haon chaomhnóir a cheap an mháthair nó 

an chúirt. 

(4)  I gcás naín neamhdhlisteanaigh is í máthair an naín a bheidh ina caomhnóir ar an 

naíon. 
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AGUISÍN 5 

Cóip den chód iompair do 
thuismitheoirí/cúramóirí 

 
Tá Ainm na hEagraíochta go hiomlán tiomanta do leas leanaí, daoine óga agus/nó 

aosach soghonta a chumhdach agus a chur chun cinn.  

 

Creidimid go bhfuil sé tábhachtach go léireoidh baill foirne/saorálaithe agus 

tuismitheoirí/cúramóirí a bhaineann leis an eagraíocht meas agus tuiscint ar 

shábháilteacht agus leas daoine eile i gcónaí. Mar sin, moltar do thuismitheoirí/cúramóirí 

bheith oscailte i gcónaí agus aon ábhair imní nó gearáin a d’fhéadfadh bheith acu faoi aon 

ghné den eagraíocht a roinnt leis an Oifigeach Ainmnithe. 

 

Ba chóir eispéireas dearfach a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a 

fhreastalaíonn ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an eagraíocht, mar ar féidir leo rudaí 

nua a fhoghlaim i dtimpeallacht shábháilte dhearfach.  

 

Mar thuismitheoir/cúramóir linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta a bhaineann le 

Ainm na hEagraíochta, táthar ag dréim leis uait go gcloífidh tú leis an gcód iompair. 

 

Táthar ag súil lena leanas uaibh mar thuismitheoirí/cúramóirí: 

 

 bhur leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh go dearfach agus 

spéis a léiriú sa ghníomhaíocht atá roghnaithe acu. 

 tacú le rannpháirtíocht bhur leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta agus 

cuidiú leo sult a bhaint as an ngníomhaíocht; 

 gan brú a chur ar bhur leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, nó a 

thathaint orthu, páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí nach mian leo; 

 an Fhoirm Toilithe agus Sláinte a bhaineann le rannpháirtíocht leanaí, daoine óga 

agus/nó aosach soghonta i ngníomhaíochtaí a eagraíonn an eagraíocht a 

chomhlánú; 

 na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a fhágáil ag gníomhaíochtaí 

agus a thógáil uathu go poncúil; 

 a chinntiú go bhfuil éadaigh oiriúnachach dhóthanacha ar bhur leanaí, daoine óga 

agus/nó aosaigh shoghonta do na coinníollacha aimsire atá ann; 

 aon imní sláinte a bhaineann le bhur leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a 

shonrú ar an bhfoirm toilithe, is cóir aon athrú i sláinte an linbh, an duine óig 

agus/nó an aosaigh shoghonta a thuairisciú do bhaill foirne/saorálaithe roimh 

imeachtaí; 

 a chur in iúl do bhaill foirne/saorálaithe roimh imeacht ó ghníomhaíocht duit má tá 

leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta le tógáil go luath ó ghníomhaíocht; 
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 bhur leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a spreagadh cloí leis na rialacha 

agus a mhúineadh dóibh nach féidir leo ach a ndícheall a dhéanamh; 

 dea-shampla a thabhairt trí imirt chothrom a aithint agus éachtaí an uile dhuine a 

mholadh; 

 sibh féin a iompar go freagrach; ná tarraing náire ar bhur leanbh, duine óg agus/nó 

aosach soghonta; 

 teanga cheart chuí a úsáid i gcónaí; 

 bhur leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a spreagadh chun glacadh le 

freagracht as a n-iompar féin; 

 buíochas agus tacaíocht a léiriú do bhaill foirne/saorálaithe; 

 a chinntiú go bhfuil bhur leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta poncúil; 

 bheith réadúil agus tacúil; 

 éadaigh chearta agus trealamh ceart a chur ar fáil do bhur leanbh, duine óg 

agus/nó aosach soghonta de réir gníomhaíochtaí; 

 a chinntiú go bhfuil riartar ar riachtanais sláinteachais agus bhia bhur linbh, duine 

óig agus/nó aosaigh shoghonta; 

 aitheantas a thabhairt do thábhacht agus ról bhaill foirne/saorálaithe na 

heagraíochta, a thugann a gcuid ama le rannpháirtíocht leanaí, daoine óga agus/nó 

aosach soghonta sna gníomhaíochtaí a chinntiú.  

 

Mar thuismitheoirí/cúramóirí tá ceart agaibh ar a leanas: 

 a fhios a bheith agaibh go bhfuil bhur leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta 

sábháilte; 

 go gcuirfear in iúl daoibh aon fhadhbanna nó ábhair imní a bhaineann le bhur 

leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta; 

 go gcuirfear in iúl daoibh má ghortaítear bhur leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta; 

 go lorgófar bhur gcead le haghaidh rudaí mar thurais, grianghrafadóireacht, meáin, 

etc. 

 cur le cinnteoireacht laistigh den eagraíocht; 

 gearán a dhéanamh má tá ábhair imní agaibh. 

Pléifidh an eagraíocht le haon oilghníomh agus sárú ar an gcód iompair seo láithreach. 

Is é an gníomh deiridh má leanann tuismitheoir/cúramóir ar aghaidh ag sárú an chóid 

iompair ná go bhféadfadh an eagraíocht, ar an drochuair, ar an leanbh, an duine óg  

agus/nó an t-aosach soghonta imeacht ón eagraíocht. 

 
_______________________________________ 
Síniú Tuismitheora/Caomhnóra 
 
_______________________________________ 
Ainm an Tuismitheora/Caomhnóra 
 
_______________________________________ 
Dáta 
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AGUISÍN 6 
 

Foirm tuairiscithe le haghaidh ábhair imní 
maidir le cumhdach 

 
SEO FOIRM CHAIGHDEÁNACH AINM NA HEAGRAÍOCHTA LE HAGHAIDH ÁBHAIR IMNÍ 
MAIDIR LE CUMHDACH AGUS/NÓ LEAS A THUAIRISCIÚ. 
 

I gcás éigeandála is cóir teagmháil a dhéanamh leis an nGarda Síochána/PSNI. 

 

FOIRM TUAIRISCITHE LE HAGHAIDH ÁBHAIR IMNÍ AMHRASTA MAIDIR LE 
CUMHDACH 

 
Caithfear ceisteanna a fhreagairt ina n-iomláine 
 
Is cóir an tOIFIGEACH AINMNITHE an fhoirm seo a choinneáil faoi rún agus in 
áit shlán  
 

Ainm an duine ag déanamh 
na tuairisce 

 

Ainm na hEagraíochta  

Ainm an linbh, duine óig 
agus/nó aosaigh shoghonta 

 

Aois  

Ainm an 
Tuismitheora/Chaomhnóra/ 

Chúramóra 

 

Seoladh baile  

 
 

Postchód  

Uimhir fóin  

ÁBHAR IMNÍ 

Comhlánaigh an bosca thíos, le do thoil, má tá nochtadh déanta ag 
leanbh/duine óg/aosach soghonta. 
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Cén uair a bhí an nochtadh/ábhar imní? (Cuir isteach dáta/am) 

 

Cén áit a raibh an nochtadh/ábhar imní? 

 

Cad iad na tosca ónar lean an nochtadh/ábhar imní? 

 

 

 

 

An raibh daoine eile i láthair nuair a tharla an nochtadh/ábhar imní?  

Bhí  Ní raibh  

Má bhí, tabhair ainmneacha/róil le do thoil 

 

 

 

Cén cineál nochta/ábhar imní a bhí ann? 

 

 

 

 

 

Tabhair focail an linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta féin 

Cuir síos ar aon chomharthaí de ghortú fisiciúil ar an leanbh, duine óg agus/nó 
aosach soghonta 
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Cuir síos ar aon chomharthaí/athruithe mothúchánacha nó iompraíochta sa 
leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta 

 

 

 

 

Ar ainmníodh aon duine nó ar cuireadh aon rud i leith aon duine mar chuid de 
na líomhaintí (má ainmníodh nó má cuireadh, déan taifead de shonraí le do 
thoil)? 

 

 

 

 

Cén gníomh amach anseo atá comhaontaithe/socraithe? 

 

Síniú:   Dáta:  

Cás curtha ar aghaidh chuig:  
 
_____________________________ ___________________ 
Oifigeach Ainmnithe Dáta: 
 
Tá treoir forbartha ag an eagraíocht de réir an Data Protection Act 1998 in TÉ agus an Achta 
um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003 in PÉ, agus tá aontaithe aige gur chóir taifid ar chásanna a 
cuireadh ar aghaidh chuig eagrais reachtúla maidir le saincheist um chumhdach faoi 
leanbh/duine óg/aosach soghonta a choinneáil suas le seacht mbliana. Baineann seo le TÉ 
agus PÉ. Is cóir an fhaisnéis seo a choinneáil faoi ghlas i gcaibnéad slán agus rochtain ar na 
heochracha a choinneáil faoi dhiansmacht.  
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AGUISÍN 7 
 

Treoirlínte maidir le húsáid grianghraif agus 

íomhánna leanaí, daoine óga agus/nó aosach 

soghonta 
 

Bhí ábhair imní ann faoi na rioscaí atá ann go díreach nó go hindíreach do leanaí, daoine 

óga agus/nó aosaigh shoghonta ó ghrianghraif a úsáid ar shuíomhanna idirlín agus i 

bhfoilseacháin eile. Is féidir grianghraif a bhfuil faisnéis phearsanta in éineacht leo a úsáid 

chun leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a shainaithint – seo X a chónaíonn in 

y, ball den chlub z, a bhfuil dúil acu i ngrúpa ceoil áirithe. Is féidir leis an bhfaisnéis seo 

leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta a chur in aithne do dhuine ar mhian leo 

mealltóireacht a dhéanamh ar an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta sin ar 

mhaithe le mí-úsáid. D’fhéadfadh inneachar an ghrianghraif a úsáid agus a oiriúnú lena 

úsáid go míchuí chomh maith.  

 

Tá socraithe ag Ainm na hEagraíochta go gcaithfimid polasaí a fhorbairt maidir le húsáid 

íomhánna leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar ár suíomh idirlín, meáin 

shóisialta agus i bhfoilseacháin eile. Tá machnamh déanta againn ar an gcineál íomhánna 

atá oiriúnach agus a léiríonn ár gcuid oibre go cuí gan leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shogonta a chur faoi riosca níos mó.  Tá deimnithe againn go dtacaíonn 

tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí leis an bpolasaí seo. Nuair atáthar ag meas na rioscaí 

féideartha a bhaineann le híomhánna d’obair na heagraíochta a úsáid, is é an toisc is 

tábháchtaí úsáid mhíchuí fhéideartha íomhánna leanaí, daoine óga agus/nó aosach 

soghonta. 

 

Trí fheasacht a mhéadú ar na rioscaí féideartha agus bearta cuí a dhéanamh is féidir 

féidearthacht na mí-úsáide íomhánna a laghdú. 

 

Déanfaidh Ainm na hEagraíochta a leanas: 

 

 machnamh ar mhainicíní nó léaráidí a úsáid más ag cur gníomhaíochta chun cinn 

atáimid; 

 gan chéad ainm agus sloinne daoine a úsáid i ngrianghraf. Laghdaíonn sé seo an 

riosca aird mhíchuí gan iarraidh a fháil ó dhaoine laistigh agus lasmuigh den 

eagraíocht. 

 

Treoir 

 

 Má úsáidtear ainm an linbh, an duine óig agus/nó an aosaigh shoghonta, ná húsáid 

a ngrianghraf. 
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 Má úsáidtear grianghraf, ná hainmnigh an leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta. 

 Iarr cead an linbh, an duine óig agus/nó an aosaigh shoghonta an grianghraf a 

úsáid. Cinntíonn sé seo go bhfuil siad ar an eolas maidir leis an gcaoi a bhfuil na 

híomhánna le húsáid le Ainm na hEagraíochta a léiriú. Bealach amháin le seo a 

bhaint amach is ea foirm ceadaithe an linbh, an duine óig agus/nó an aosaigh 

shoghonta. 

 Ná húsáid ach íomhánna de leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta atá 

gléasta go cuí chun an riosca a bhaineann le húsáid mhíchuí a laghdú. Maidir leis 

an inneachar féin tá sé deacair a shonrú céard go díreach atá cuí nuair a 

chuimhnítear ar an éagsúlacht mhór gníomhaíochtaí. Ach is léir go bhfuil 

gníomhaíochtaí áirithe (i.e. snámh, gleacaíocht agus ócáidí faoin aer) nuair atá an 

riosca mí-úsáide féideartha i bhfad níos mó ná mar a bhaineann le hócáidí eile. Leis 

na gníomhaíochtaí seo is cóir d’inneachar an ghrianghraif díriú ar an ngníomhaíocht 

agus ní ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta faoi leith, agus is cóir 

íomhánna den aghaidh iomlán agus den chorp a sheachaint.  Mar shampla, bheadh 

leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta i linn snámha cuí nó, más ar thaobh 

na linne atá siad, ón gcoim nó ón ngualainn suas. 

 Cruthaigh nós imeachta aitheanta chun úsáid íomhánna míchuí a thuairisciú chun 

na rioscaí a laghdú do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta.  Lean ár 

bpolasaí agus ár nósanna imeachta um chumhdach, agus cinntigh go gcuirtear in 

iúl don Oifigeach Ainmnithe agus do na gníomhaireachtaí reachtúla. 
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AGUISÍN 8 
 

Treoirlínte frithbhulaíochta a bhaineann le leanaí, 

daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 
 

Tá Ainm na hEagraíochta tiomanta dó a chinntiú nach bhfuil aon leanbh, duine óg 

agus/nó aosach soghonta ag fulaingt bulaíochta agus cloífimid go daingean leis na 

treoirlínte seo a leanas 

 

An duine aonair 
 

 Meas a léiriú don ghá atá ag gach uile leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta 

le timpeallacht mar a bhfuil sábháilteacht, slándáil, moladh, aitheantas agus 

deiseanna freagracht a ghlacadh ar fáil, agus a gcearta ar seo. 

 Meas a léiriú ar mhothúcháin agus tuairimí gach aon duine. 

 A aithint go bhfuil gach duine tábhachtach agus go ndéanann ár ndifríochtaí gach 

duine againn speisialta. 

 Buíochas a léiriú do dhaoine eile a chur in iúl trí aitheantas a thabhairt dá dtréithe, 

don méid a thugann siad agus dá ndul chun cinn. 

 Sábháilteacht a chinntiú trí rialacha agus cleachtais a bheith mínithe go maith 

agus le feiceáil do chách. 

 

Bulaíocht 

 Ní ghlacfar nó ní bheifear i bhfách le bulaíocht. Tabharfar aghaidh ar gach cineál 

bulaíochta. Is féidir a leanas a áireamh mar bhulaíocht: 

- brú fisiciúil, ciceáil, bualadh, liomóg, etc; 

- glaoch ainmneacha, taircaisne, spréadh ráflaí, cleithmhagadh leanúnach 

agus ciapadh mothúchánach trí mhagadh, uirísliú agus neamhaird 

leanúnach ar dhaoine aonaracha; 

- achasáin, graifití nó gothaí atá seicteach/ciníoch; 

- ráitis agus/nó ráite a bhaineann le gnéas; 

- teagmháil fhisiciúil gan iarraidh. 

 Is mó baol an chineáil seo íospartha do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta ó mhionlaigh eitneacha, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

a bhfuil míchumas acu, nó dóibh siúd atá aerach nó leispiach, nó dóibh siúd a 

bhfuil deacrachtaí foghlama acu, agus d’fhéadfadh sé go maith go ndíreofar orthu. 

 Tá an fhreagracht ar gach uile dhuine bheith ag obair le chéile leis an mbulaíocht a 

stad – baill foirne, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, 

tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí. 
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 Bunófar fóraim chuí laistigh den eagraíocht, le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta, tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí agus baill foirne, chun tabhairt faoin 

mbulaíocht, monatóireacht a dhéanamh uirthi agus í a stad. 

 Tá an tiomantas ag an eagraíocht an bhulaíocht a aithint go luath agus gníomh 

pras a dhéanamh i gcomhar le déileáil léi. 

 Is cóir polasaí agus cleachtas a chomhaontú trí chomhairliúchán le baill foirne 

agus saorálaithe na heagraíochta. 

 Is cóir leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh an oiread a 

dhéanamh dóibh féin agus is féidir. 

 Is cóir polasaí agus cleachtas a athbhreithniú go rialta i bhfianaise riachtanais 

athraitheacha agus athruithe a ghlacann gníomhaireachtaí eile (e.g. scoileanna). 

 

Tacaíocht do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

 Ba chóir a fhios a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta cé a 

éistfidh agus a thacóidh leo. 

 Is cóir gur ball foirne ag a bhfuil taithí (an tOifigeach Ainmnithe) a thugann 

comhairle agus cabhair. 

 Is cóir rochtain a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar 

uimhreacha cabhairlínte. 

 Is cóir a insint do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta céard atá á 

thaifeadadh, cén comhthéacs agus cén fáth. 

 Is cóir córais a bhunú chun an doras a oscailt do leanaí, daoine óga agus/nó 

aosaigh shoghonta ar mian leo labhairt faoin mbulaíocht nó aon saincheist eile a 

bhaineann dóibh. Caithfear baic ar labhairt a bhriseadh síos lena chur ar a gcumas 

do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta dul chun cainte le 

haosaigh/ceannairí. 

 Éistfear go cúramach le haon duine a a thuairiscíonn eachtraí bulaíochta agus 

tabharfar tacaíocht dóibh, is cumas má é an leanbh, duine óg agus/nó aosaigh 

shoghonta ar a bhfuiltear ag déanamh bulaíochta nó más é an leanbh, duine óg 

agus/nó aosach soghonta atá ag déanamh na bulaíochta. 

 Fiosrófar aon eachtra bulaíochta tuairiscithe go hoibiachtúil agus mar chuid de 

éistfear go cúramach le gach aon duine atá páirteach. 

 Tabharfar tacaíocht agus cabhair do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

a bhfuiltear ag déanamh bulaíochta orthu, chun a gceart a sheasamh taitneamh a 

bhaint as ár ngníomhaíochtaí agus maireachtáil i dtimpeallacht shábháilte inar féidir 

leo forbairt go folláin. 

 Tabharfar tacaíocht agus spreagadh dóibh siúd a dhéanann bulaíocht chun 

bulaíocht a stad. 

 Caithfear pionóis lena mbaineann tréimhsí fada aonraithe, nó a uiríslíonn daoine 

agus a chuireann cuma amaideach nó a mothaíonn siad aisteach dá mbarr, a 

sheachaint. 
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Tacaíocht do thuismitheoirí 
 Is cóir treoir an Fhorais Teanga maidir le bulaíocht a chur in iúl do 

thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí. 

 Pléifear aon eachtra bulaíochta le tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí an linbh, duine 

óig agus/nó aosaigh shoghonta 

 Lorgófar comhairle tuismitheora/cúramóra maidir le gníomhaíocht agus déanfar 

comhaontuithe maidir le cad iad na gníomhaíochtaí is cóir a dhéanamh. 

 Tabharfar eolas agus comhairle ar dhéileáil le bulaíocht. 

 Is cóir tacaíocht a thairiscint do na tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí lena n-áirítear 

eolas ar ghníomhaíochtaí eile nó línte tacaíochta. 
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AGUISÍN 9 
 

Treoirlínte ar shíob a thabhairt do leanaí, daoine 

óga agus/nó aosaigh shoghonta i do charr 
 

Féadann an cheist a bhaineann le síob a thabhairt do dhaoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta i do charr bheith an-íogair do bhaill foirne agus do 

thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí.  Molann Ainm na hEagraíochta do bhaill foirne gan 

leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a thabhairt ar thurais leo féin ina gcarr. 

Táthar tar éis teacht ar an tuairim seo de réir mar tá méadú tagtha ar ár n-eolas ar an 

gcaoi is féidir dochar nó dúshaothrú a dhéanamh ar dhaoine. Ar an drochuair, caithfimid 

aghaidh a thabhairt ar an bhfíric go rachaidh mionlach de dhaoine eile isteach in 

eagraíocht mar an ceann seo againn chun bheith in ann teacht ar leanaí, daoine óga 

agus/nó aosaigh shoghonta le cuma a chur a ról go bhfuil sé inghlactha, ag tabhairt údar 

le dlúth-theagmháil a bheith acu le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. 

 

Is léir gurb é an cleachtas is fearr gan síob a thabhairt do leanaí, daoine óga 

agus/nó aosaigh shoghonta leat féin.  

 

Mura bhfuil aon rogha eile fágtha agus má chaithfidh duine fásta síob a thabhairt do 

leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, tá roinnt beart sábháilteachta ann a 

mholann an eagraíocht a chur i bhfeidhm chun an riosca a laghdú: 

 

 is cóir seiceáil ghrinnfhiosrúcháin AccessNI/Garda a bheith déanta ar an tiománaí, 

dála gach ball foirne a bhfuil rochtain acu ar leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta. Is cóir ceadúnas tiomána an tiománaí a bheith feicthe ag an eagraíocht 

chun a chinntiú nach bhfuil aon droimscríobh ann; 

 is cóir tuismitheoirí/cúramóirí a chur ar an eolas cé an duine a thabharfaidh síob do 

na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, cad iad na cúiseanna, agus cá 

fhad a ghlacfaidh an turas; 

 is cóir go labhróidh duine nach an tiománaí beartaithe iad labhairt leis na leanaí, 

daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta faoi na socruithe taistil agus chun a 

sheiceáil go bhfuil siad ar a suaimhneas faoina bhfuil beartaithe; 

 caithfidh an tiománaí (agus an eagraíocht) a chinntiú go bhfuil árachas acu chun 

síob a thabhairt do dhaoine eile, go háirithe más post le tuarastal atá acu nó má tá 

siad ag éileamh costas: 

 ba chóir go bhféachfadh an tiománaí le níos mó ná aon leanbh, duine óg agus/nó 

aosach soghonta amháin a bheith sa charr; 

 is cóir an duine a fhágann an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta abhaile a 

athrú ar a seal; laghdódh seo an riosca aon duine amháin a bheith leo féin i gcónaí 

leis an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta; 
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 ba chóir pointe teagmhála agus fón póca a bheith ag an tiománaí má bhriseann 

siad síos; 

 cinntigh go bhfuil leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta eolach ar a 

gcearta agus go bhfuil duine an ar féidir leo labhairt leo nó aon ábhair imní a 

bheadh acu a thuairisciú dóibh. Má chruthaítear cultúr sábháilteachta laistigh den 

eagraíocht is dóchúla go labhróidh na leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta le duine eile má bhraitheann siad míchompórdach faoi chúinsí; 

 is cóir do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta criosanna sábhála a 

chaitheamh i gcónaí. Tá freagracht dhleathach ar an tiománaí a chinntiú go bhfuil 

leanbh faoi 14 ag caitheamh crios sábhála (i.e. is iad an duine fásta a mbeadh orthu 

aon fhíneáil a íoc) ach tá freagracht mhorálta orthu a chinntiú go bhfuil gach 

paisinéir ag caitheamh crios sábhála. 

 

Dála gach comhairle ní dhéanfaidh na nósanna imeachta seo ach an riosca a 

mhaolú: is é an chomhairle is fearr gan síob a thabhairt do leanaí, daoine óga 

agus/nó aosaigh shoghonta leat féin i gcarr. 
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AGUISÍN 10 
 

Treoirlínte maidir le daoine óga agus/nó aosaigh 
shoghonta a thabhairt ar shiúl ar thurais 

 

 

D’fhéadfadh sé go mbeadh ceardlanna cónaithe agus am ar shiúl ó bhaile mar chuid 

d’imeachtaí agus gníomhaíochtaí. Ach beidh leibhéal áirithe pleanála ag teastáil le 

haghaidh na dturas a shílfeá is simplí ar fad. Tugtar breac-chuntas thíos ar roinnt 

ceisteanna a ndéanfaidh Ainm na hEagraíochta machnamh orthu nuair atáthar ag 

taisteal le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. 

 

Cumarsáid le: 

 

 leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta – ba chóir iad a bheith ar an eolas 

faoi na pleananna taistil, ionad agus am tógtha, am pillte agus aon chostais. Ba 

chóir tuiscint shoiléir a bheith ag leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ar 

cén caighdeán iompraíochta a bhfuiltear ag súil leis uathu. Caithfidh a fhios a bheith 

leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta cad é is gá dóibh a thabhairt leo; 

 tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí – is coir iad a chur ar an eolas faoin méid thuas 

agus caithfear foirm toilithe a bheith comhlánaithe acu ina dtugtar sonraí ar aon 

fhadhbanna teanga ar chóir don bhainisteoir/ceannaire aitheanta bheith eolach 

orthu. Is cóir ainm agus sonraí teagmhála an bhainisteora/ceannaire aitheanta a 

bheith ag tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí i gcás éigeandála; 

 baill foirne eile – caithfear iad a chur ar an eolas maidir lena bhfreagrachtaí roimh 

an turas. Más turas fada atá i gceist, tá sé tábhachtach cúrsa taistil a bheith ag baill 

foirne/saorálaithe. 

 

Taisteal 

 

Seo a leanas roinnt bunphointí: 

 

 cinntigh go bhfuil ceadúnas cuí agus bailí ag an tiománaí; 

 fág méid ama cuí chun an turas a dhéanamh; 

 smaoinigh ar thionchar tráchta agus dálaí aimsire; 

 má tá mionbhus in úsáid cinntigh go bhfuil gach suíochán dírithe chun tosaigh agus 

go bhfuil siad go léir feistithe le crios sábhála má tá leanaí, daoine óga agus/nó 

aosaigh shoghonta ar iompar, agus go bhfuil taithí ag tiomáint mionbhus ag an 

tiománaí;. 

 cinntigh go gcaitheann ceannairí, leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

criosanna sábhála; 

 seiceáil go bhfuil árachas cuí ann don turas; 
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 soiléirigh riachtanais mhaoirseachta le ceannairí eile. Níor cheart breathnú ar an 

tiománaí mar mhaoirseoir le linn an turais; 

 deimhnigh go bhfuil an fheithicil ródacmhainneach. 

 

Cóimheas 

 

Ag brath ar an ngníomhaíocht féadann an cóimheas daoine fásta le leanaí, daoine óga 

agus/nó aosaigh shoghonta bheith éagsúil, ach cibé a mheastar a bheith cuí is cóir é a 

mhéadú nuair atáthar ag taisteal as baile. 

 

Árachas 

 

Chomh maith le hárachas an mhionbhus/chairr, caithfidh an bainisteoir a chinntiú go 

gclúdaíonn árachas ginearálta na heagraíochta taisteal go himeachtaí as baile, 

trasteorainn etc. 

 

Éigeandálacha 

 

Deimhnigh go bhfuil clúdach árachais ag an bhfeithicil le haghaidh briseadh síos agus an 

fheithicil a aisghabháil. Is cóir ar a laghad oiliúint a bheith faighte ag duine amháin de na 

ceannairí i nósanna imeachta na garchabhrach agus is cóir fearas garchabhrach a bheith 

ar fáil. Is cóir rochtain a bheith an gceannaire ar fhón póca agus sonraí teagmhála do na 

leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta go léir.  

 

Níl ina bhfuil thuas ach bunphointí comhairle agus ní treoirlínte cuimsitheacha iad. 
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AGUISÍN 11 
 

Treoirlínte maidir le cumhdach leanaí, daoine óga 
agus/nó aosach soghonta ar shuíomhanna 

líonraithe shóisialta agus ar mheáin shóisialta 
 

 

Tá athrú ó bhonn mar gheall ar na meáin shóisialta sa chaoi a dteagmhaíonn daoine le 

chéile agus a n-idirghníomhaíonn siad.  Tá ráchairt mhéadaitheach ar Facebook, Twitter, 

blaganna, teachtaireachtaí meandracha agus suíomhanna malairte grianghraf agus 

físeán, agus tugann siad deis chun teagmháil a dhéanamh le leanaí, daoine óga agus/nó 

aosaigh shoghonta. 

 

Mar sin féin, de thoradh ar shuíomhanna líonraithe shóisialta tá réimse rioscaí féideartha 

ann do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta maidir le cumhdach. 

 

Cad iad na rioscaí féideartha do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta ar shuíomhanna líonraithe shóisialta agus ar mheáin 

shóisialta? 

 

Leis na cineálacha teicneolaíochta go léir atá ag teacht chun cinn tá an fhéidearthacht ann 

go dtarlódh mí-úsáid. I measc rioscaí a bhaineann le seirbhísí idirghníomhacha 

d’úsáideoirí tá: cibearbhulaíocht, mealltóireacht agus mí-úsáid fhéideartha, goid 

aitheantais agus i measc ábhar mí-oiriúnach arbh fhéidir a fheiceáil tá ábhar a bhaineann 

le féindochar, ábhar ciníoch, ábhar fuatha agus pornografaíocht a bhaineann le daoine 

fásta. 

 

Úsáideann an chuid is mó leanaí, daoine óga agus/nó aosach soghonta an t-idirlíon ar 

bhealadh dearfach ach in amanna iompraíonn siad iad féin ar bhealaí a d’fhéadfadh iad 

féin a chur i gcontúirt. Ní gá gur ón teicneolaíocht féin a eascróidh cuid rioscaí, ach ó 

iompraíochtaí as líne a shíneann isteach sa fíorshaol, agus vice versa. Féadfaidh a leanas 

a bheith i measc rioscaí féideartha, ach ní liosta cuimsitheach é: 

 

 bulaíocht ag comhpháirtithe agus daoine a mheasann siad bheith ina ‘gcairde’; 

 fainsnéis phearsanta a phostáil a d’fhéadfadh leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta a aithint agus a aimsiú; 

 mealltóireacht ghnéasach, mealladh, dúshaothrú agus teagmháil mí-úsáide le 

strainséirí; 

 teagmháil le hinneachar míchuí; 

 bheith páirteach in inneachar mídhleathach nó míchuí a dhéanamh nó a scaipeadh; 

 faisnéis phearsanta a ghoid; 
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 teagmháil le faisnéis faoin fhéindochar agus idirghníomhú le daoine eile a 

spreagann féindochar; 

 teagmháil le hinneachar a bhaineann le ciníochas nó fuath; 

 iompar foréigneach, leithéid físbhascadh, a spreagadh; 

 gníomhaíochtí mar chaitheamh drugaí nó an iomarca a ól a chur chun cinn; 

 

 dochar fisiciúil do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta chun físeán a 

dhéanamh, leithéid aithris a dhéanamh ar éachtaí agus gníomhaíochtaí a 

bhaineann le rioscaí a ghlacadh; 

 imeacht agus rith ar shiúl ón mbaile mar gheall ar theagmhálacha déanta ar líne. 

 

Táscairí féideartha ar mhealltóireacht ar líne agus ar dhúshaothrú 

leanaí, daoine óga agus aosaigh shoghonta 

 

Tá ábhar imní ann chomh go bhféadfadh úsáid seirbhísí líonraithe sóisialta an 

fhéidearthacht a bhaineann le dúshaothrú páistí agus daoine óga a mhéadú. Ar 

dhúshaothrú is féidir teagmháil le hinneachar díobhálach a áireamh (lena n-áirítear 

pornagrafaíocht ina bhfuil daoine fásta agus íomhánna mídhleathacha de mhí-úsáid 

leanaí/aosaigh shoghonta), agus leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a 

spreagadh chun inneachar nó íomhánna míchuí díobh féin a phostáil. Bhí roinnt cásanna 

ann freisin inar úsáid daoine fásta líonrú sóisialta agus seirbhísí úsáideoirí 

idirghníomhacha eile mar mhodh le páistí agus daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a 

mhealladh i gcomhair mí-úsáid ghnéasach. I measc teicníochtaí mealltóireachta ar líne tá: 

 

 sonraí pearsanta a bhailiú, mar aois, ainm, seoladh, uimhir fóin póca, ainm 

scoile/ionaid lae agus grianghraif; 

 cruinnithe a ghealladh le mórphearsaí nó daoine clúiteacha nó marsantacht a 

thairiscint; 

 ticéid ar shaorchonradh chuig ócáidí spóirt nó ceoil a thairiscint; 

 fíorbhronntanais a thairiscint, lena n-áirítear cluichí leictreonacha, ceol nó 

bogearraí; 

 daoine óga nó leanaí a íoc le hiad féin a nochtadh agus gníomhartha gnéasacha a 

dhéanamh; 

 bulaíocht agus iompraíocht imeaglaithe, lena n-áirítear sceitheadh ar an pháiste trí 

theagmháil a dhéanamh lena dtuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí le hinsint dóibh 

faoi chomhfhreagras nó faoi phostálacha a a linbh, duine óig agus/nó aosaigh 

shoghonta ar shuíomh líonraithe sóisialta, agus/nó a rá go bhfuil a fhios acu cá 

bhfuil an leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta ina gcónaí, a mbíonn siS ag 

imirt spóirt nó a dtéann siad ar scoil; 

 ceisteanna míchuí agus/nó ceisteanna a bhaineann leis an ngnéas a chur; 

 iarraidh bualadh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta as líne; 
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 íomhánna a bhaineann le gnéas a chur chuig leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta, a léiríonn ábhar do dhaoine fásta nó mí-úsáid leanaí, daoine óga agus/nó 

aosach soghonta eile: 

 ligean orthu gur mionaoiseach iad nó féiniúlacht bhréagach a úsáid ar shuíomh 

líonraithe shóisialta le bob a bhualadh ar leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta; 

 suíomhanna a bhaineann le scoil nó caithimh aimsire a úsáid le faisnéis a bhailiú 

faoi spéiseanna linbh, duine óig agus/nó aosaigh shoghonta agus faoi na rudaí is 

maith agus nach maith leo. Déanann an chuid is mó suíomhanna líonraithe 

leathanach gréasáin/próifíl páiste/duine óig/aosaigh shoghonta príobháideach mar 

réamhshocrú leis an riosa go roinnfí eolas pearsanta i limistéar poiblí den suíomh a 

laghdú. 

 

Tuairisciú ábhar imní maidir le mí-úsáid fhéideartha ar líne 

 

Ba chóir do gach ball foirne bheith eolach ar nósanna imeachta tuairiscithe na 

heagraíochta. Tá sé tábhachtach tuairisciú d’Oifigeach Ainmnithe na heagraíochta. 

 

Sa chás go bhféadfadh leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta bheith i 

gcontúirt láithreach, cuir glaoch i gcónaí ar 999 le haghaidh cabhair ó Sheirbhís 

Póilíneachta Thuaisceart Éireann/An Garda Síochána. 

 

Tá sé tábhachtach athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaithe reatha um chumhdach chun 

a chinntiú go dtugann siad faoi shaincheisteanna a bhaineann le cumhdach ar líne, lena n-

áirítear na rioscaí féideartha do leanaí agus daoine óga ar líne, dúshaothrú gnéasach, 

mealltóireacht ar líne agus cibearbhulaíocht. 
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AGUISÍN 12 

 

Treoir ar mheáin shóisialta a úsáid do dhaoine a 
oibríonn le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta 
 

Tá Ainm na hEagraíochta tiomanta dó a chinntiú nach bhfuil eispéiris dhiúltacha ag aon 

leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta mar gheall ar mheáin shóisialta agus cloífimid 

go daingean leis na treoirlínte agus cód cleachtais seo a leanas. 

 

Gnáthchuid de shaol an uile lae anois is ea iad na meáin shóisialta agus suíomhanna 

gréasáin líonraithe. Tá a lán daoine cláraithe ar shuíomhanna líonraithe mar Facebook, 

Youtube, Instagram, Myspace agus Twitter, etc.  Tugann na meáin shóisialta deiseanna ar 

leith d’eagraíochtaí spóirt teagmháil, naisc agus caidrimh ar leith a dhéanamh le daoine i 

modh cruthaitheach, dinimiciúil ina bhfuil úsáideoirí ina rannpháirtithe gníomhacha. Is féidir 

eolas faoi ócáid nó faoi fheachtas a scaipeadh go mear i measc lucht tacaíochta i bpobail 

ar líne. Ach ní mór dúinn bheith eolach go bhféadfaidh na suíomhanna seo bheith mar 

fhóram diúltach ina bhfuil gearáin agus cúlchaint agus ní mór aire a thabhairt nach 

sáraítear Cód Iompair do chlub/d’eagraíochta nó an Data Protection Act 1998 in TÉ agus 

an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú) 2003 in PÉ. 

 

Na rioscaí  

 

Leis na cineálacha teicneolaíochta go léir atá ag teacht chun cinn tá an fhéidearthacht ann 

go dtarlódh mí-úsáid. I measc rioscaí a bhaineann le seirbhísí idirghníomhacha 

d’úsáideoirí tá: cibearbhulaíocht, mealltóireacht agus mí-úsáid fhéideartha, goid 

aitheantais agus i measc ábhar mí-oiriúnach arbh fhéidir a fheiceáil tá ábhar a bhaineann 

le féindochar, ábhar ciníoch, ábhar fuatha agus pornografaíocht a bhaineann le daoine 

fásta. Leagann Athbhreithniú Byron amach na rioscaí do pháistí a bhaineann leis an 

Idirlíon. Tá siad le feiceáil sa tábla seo thíos.  

 

 Trádáil Ionsaitheach Cúrsaí gnéis Luachanna 

Inneachar  

(páiste mar 

fhaighteoir)  

Fógraí  

Turscar  

Urraíocht  

Eolas pearsanta  

Ábhar 

foréigneach/fuatha  

Pornagrafaíocht 

nó ábhar 

gnéasach nach 

n-iarrtar  

Claonadh  

Ciníoch  

Eolas 

míthreorach  

Teagmháil 

(leanbh mar 

rannpháirtí)  

Rianú  

Eolas pearsanta a 

bhailiú  

Bulaíocht, ciapadh 

nó stalcaireacht a 

fhulaingt  

Bualadh le 

strainséirí  

Mealltóireacht 

ar leanbh  

Féindochar  

Daoine ag 

áiteamh, gan 

iarraidh, ar 

leanbh  
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Iompraíocht 

(leanbh mar 

ghníomhaí)  

Íoslódáil 

mhídhleathach  

Bradaíl  

Cearrbhachas  

Sceamáileacha  

Sceimhlitheoireacht  

Bulaíocht nó 

ciapadh ar dhuine 

eile  

Gnéastéacsáil - 

Ábhar míchuí a 

chruthú agus a 

uaslódáil  

Eolas/comhairle 

atá míthreorach 

a chur ar fáil  

 

Rialacha a bhfuil sé éasca cuimhneamh orthu – cóipeáilte ó pholasaí 

club spóirt 

 

Má tá a bpróifíl phearsanta féin ag ball foirne nó saorálaí ar shuíomh gréasáin a 

bhaineann le meáin shóisialta, ba chóir dóibh a chinntiú nach féidir le haon duine eile 

rochtain a fháil ar aon ábhar, meáin nó faisnéis ón bpróifíl sin: 

 

a) nach bhfuil siad sásta go mbeadh rochtain ag daoine eile air; agus/nó 

b) a chuirfeadh isteach ar a ról ag déanamh ionadaíochta ar son Ainm na 

hEagraíochta  

 

Mar bhunriail, mura mbeifeá sásta daoine eile tráchtaireachtaí, meáin nó faisnéis áirithe a 

fheiceáil, ná postáil iad ar shuíomh fóraim phoiblí.  Nuair atá tú ag úsáid suíomhanna 

meán sóisialta is cóir a leanas a chur san áireamh: 

 

 Athraigh do shocruithe príobháideachais ar an bpróifíl ionas nach bhfeicfidh aon 

duine do thráchtaireachtaí ach daoine atá glactha agat mar chairde. Is cóir do 

dhaoine a leathanach a ghlasáil ar dhaoine nach cairde iad. 

 Athbhreithnigh na daoine atá ar an liosta cairde ar do phróifíl phearsanta.  De 

ghnáth níor cheart duit glacadh le hiarratais chairdis mura bhfuil aithne agat go fíor 

ar an duine nó na daoine atá i gceist. 

 Bí cinnte go bhfuil séantóirí ar bhlaganna pearsanta a mhíníonn go bhfuil na tuairimí 

a léirítear pearsanta agus nach bhfuil siad ionadaíoch ar Ainm na hEagraíochta. 

 Cinntigh go bhfuil faisnéis a fhoilsítear ar shuíomhanna meán sóisialta ag cloí le cód 

iompraíochta Ainm na hEagraíochta. 

 Bí airdeallach ar an dóigh ar féidir d’iompar a cheapadh via íomhánna, postálacha 

nó tráchtaireachtaí nó imreoidh siad tionchar ar chlú Ainm na hEagraíochta. 

 Freagair don bhulaíocht ar líne - ba cheart plé lena ndeirtear ar líne amhail is go 

ndeirtear san fhíorshaol é. 

 Níor cheart do dhaoine a bhfuil údarás acu daoine faoi 18 a bhfuil baint acu le Ainm 

na hEagraíochta a bheith mar chairde acu agus ná déan tráchtaireacht ar dhaoine 

ar leith trí do leathanach pearsanta. 

 

Prionsabail 

 

 Má tá tú ag déanamh ionadaíochta thar ceann Ainm na hEagraíochta go hoifigiúil, 

tá sé tábhachtach go gcuireann do chuid postálacha an meon dearfach céanna in 
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iúl agus a dhéanfadh Ainm na hEagraíochta ina chomhfhreagras go léir. Bí 

measúil ar gach duine, cine, creideamh agus cultúr. Ní hamháin go dtarraingíonn 

an bealach a n-iompraíonn tú thú féin ar líne aird ort féin - tarraingíonn sé aird go 

díreach ar Ainm na hEagraíochta. 

 Nuair a easaontaíonn tú le tuairimí daoine eile, coinnigh é cuí agus béasach. Má tá 

tú i ndálaí a d’fhéadfadh éirí teasaí, ná bí cosantach nó ná scor den chomhrá go 

tobann. Tá sé tábhachtach freisin gan freagra a thabhairt nuair atá tú tógtha, ar 

bhealach a chuirfeadh aiféala ort ar ball. Tá cead agat comhairle a lorg nó scor den 

chomhrá ar bhealach béasach a thabhaíonn dea-chlú ort agus ar Ainm na 

hEagraíochta. 

 

 

Chun tuilleadh eolais a fháil ar mheáin shóisialta is féidir comhairle a fháil ar: 

 

Tuaisceart Éireann – Safer Network, 

http://www.safenetwork.org.uk/help_and_advice/pages/using_social_media.aspx 

 

Poblacht na hÉireann – Internet Safety / Safe Click Code 

http://www.ispcc.ie/campaigns-lobbying/ongoing-priorities/internet-safety/1050 

 

http://www.safenetwork.org.uk/help_and_advice/pages/using_social_media.aspx
http://www.ispcc.ie/campaigns-lobbying/ongoing-priorities/internet-safety/1050
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AGUISÍN 13 

 

Treoirlínte maidir le teachtaireachtaí téacs agus 
ríomhphoist 

 

Teachtaireachtaí téacs 

 

Cloífidh Ainm na hEagraíochta go daingean leis na treoirlínte seo agus leis an gcód 

cleachtais seo a leanas maidir le teachtaireachtaí téacs agus ríomhphoist le leanaí, daoine 

óga agus/nó aosaigh shoghonta. 

 

Tá teachtaireachtaí téacs ar na cineálacha cumarsáide is dírí nó tá fón póca ag an gcuid is 

mó leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta i rith an ama, ach, do leanaí, daoine 

óga agus/nó aosaigh shoghonta, áirítear ar na rioscaí a bhaineann le teachtaireachtaí 

téacs a leanas: 

 

 rochtain mhíchuí ar shonraí pearsanta, iad a úsáid nó iad a roinnt (e.g. 

ainmneacha, uimhreacha fóin phóca); 

 teagmháil gan iarraidh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ag daoine 

fásta a bhfuil drochrún acu; 

 bulaíocht trí théacs ag comhpháirtithe; 

 ábhair ghránna nó míchuí ar bhealach eile a bheith curtha chucu; 

 mealltóireacht le haghaidh mí-úsáid ghnéasach; 

 teagmháil dhíreach agus mí-úsáid féin. 

 

I measc rioscaí do dhaoine fásta tá: 

 

 míchiall a bhaint as a gcumarsáid le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta; 

 fiosrú féideartha ag údaráis inmheánacha nó reachtúla; 

 gníomh smachta féideartha. 

 

Tuigeann Ainm na hEagraíochta gurb ann do na rioscaí seo agus gur chóir bearta 

sábháilteachta éifeachtacha a bheith i bhfeidhm chun leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta a chosaint agus an riosca a laghdú don eagraíocht.  Mar gheall ar úsáid 

teachtaireachtaí téacs chun cumarsáid a dhéanamh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh 

shoghonta ar leith, is mó an baol don leanbh, duine óg agus/nó aosach soghonta agus 

don bhall foirne/saorálaí. Mar sin, níor chóir d’eagraíocht a shocrú teachtaireachtaí téacs a 

úsáid gan plé inmheánach agus comhaontú i scríbhinn. Cinnteoidh sé sin gur féidir a bhfuil 

an eagraíocht ag súil leis agus riachtanais na heagraíochta maidir le cumhdach a 

shoiléiriú. 
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Seo a leanas bun-treoirlínte le haghaidh teachtaireachtaí téacs: 

 

 is cóir d’eagraíochtaí bearta a dhéanamh chun a aithint cén áit a bhfuil nó cén uair 

atá teachtaireachtaí téacs ag teastáil chun cumarsáid a dhéanamh le leanaí, daoine 

óga agus/nó aosaigh shoghonta agus nósanna imeachta ábhartha a fhorbairt chun 

fónamh ar riachtanais ar leith gach eagraíochta; 

 níor chóir teachtaireachtaí téacs ó bhaill foirne/saorálaithe san eagraíocht a bheith 

déanta ar leithligh, ba chóir plé agus comhaontú/nósanna imeachta a bheith ann; 

 is cóir cóipeanna de gach teachtaireacht a chur chuig an Oifigeach Ainmnithe san 

eagraíocht, a tá in ann a chinntiú go bhfuil gach teachtaireacht á húsáid go cuí; 

 is cóir toiliú tuismitheora/caomhnóra/cúramóra a fháil sula gcuirtear aon 

teachtaireacht téacs chuig aon leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta. Is 

cóir an rogha a thabhairt do thuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí bheith cóipeáilte 

isteach in aon teachtaireachtaí téacs a chuirfí chuig a leanbh, duine óg agus/nó 

aosach soghonta; 

 is cóir eolas a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta, 

tuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí agus do bhaill foirne/saorálaithe ar conas aon 

ábhair imní a bhaineann le teachtaireachtaí téacs míchuí a thuairisciú de réir 

pholasaí na heagraíochta um chumhdach; 

 is cóir gach uimhir fóin a stóráil i gcaibnéad slán faoi ghlas nó ar chóras 

leictreonach faoi chosaint pasfhocail nach bhfuil rochtain air ach ag na baill 

foirne/saorálaithe is gá chun téacs a chur chuig an leanbh, duine óg agus/nó 

aosach soghonta; 

 ba chóir nach mbainfeadh inneachar téacsanna ach le gnó/gníomhaíocht na 

heagraíochta; 

 níor chóir aon teanga ghránna, mhaslach nó mhíchuí a bheith sna teachtaireachtaí 

téacs riamh agus is cóir aire a thabhairt aon róchairdeas nó teanga arbh fhéidir an 

chiall chontráilte nó míthuiscint a bhaint as; 

 níor chóir leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta a spreagadh téacsáil ar 

ais; b’fhearr é a úsáid mar mhodh cumarsáide aon bhealaigh. Is cóir leanaí, daoine 

óga agus/nó aosaigh shoghonta a chur ar an eolas, má thograíonn siad nó más gá 

dóibh téacs a chur chuig ionadaithe na heagraíochta, gur chóir dóibh a chinntiú 

nach mbaineann ábhar teachtaireachtaí ach le nithe a bhaineann leis an 

ngnó/gníomhaíocht agus gur gá dóibh a dtuismitheoirí/caomhnóirí/cúramóirí a 

chóipeáil isteach i gcónaí; 

 is cóir an deis a thabhairt do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta 

tarraingt siar ó thuilleadh teachtaireachtaí téacs a fháil; 

 déanfar machnamh ar thús a chur le polasaithe um chumhdach agus nósanna 

imeachta smachta na heagraíochta má tharlaíonn aon sárú ar an treoirlíne seo, 

lena n-áirítear comhairliúchán leis na húdaráis reachtúla nó tagairt dóibh má 

thagann comharthaí chun solais ar ghníomhaíocht mhídhleathach (e.g. 

mealltóireacht le haghaidh mí-úsáide). 
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Ríomhphost 

 

Is mian lena lán eagraíochtaí ríomhphoist a úsáid chun rochtain ar a n-eagraíocht a 

fheabhsú.  Do leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta is iad na rioscaí i dtaca le 

cumhdach a bhaineann le ríomhphost ná: 

 

 rochtain mhíchuí ar shonraí pearsanta, iad a úsáid nó iad a roinnt (e.g. 

ainmneacha, uimhreacha fóin phóca); 

 teagmháil gan iarraidh le leanaí, daoine óga agus/nó aosaigh shoghonta ag daoine 

a bhfuil drochrún acu; 

 bulaíocht trí théacs nó ar líne ag comhpháirtithe; 

 ábhair ghránna nó míchuí ar bhealach eile a bheith curtha chucu. 
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AGUISÍN 14 

 

Foirm toilithe shamplach do 
thuismitheoirí/cúramóirí 

 

 

Comhlánaigh an fhoirm seo, le do thoil, sínigh í agus cuir í ar ais chuig 

_____________________________ faoin: ____________________ 

 

Ainm an Linbh:________________________ Dáta Breithe:______________________ 

 

Tuismitheoir/Caomhnóir (le freagracht 

tuismitheora)/Cúramóir:__________________________ 

 

 

I dTuaisceart Éireann sainmhíníonn an Children (NI) Order 1995 Alt 6 toiliú tuismitheora. 

Tá freagracht tuismitheora ag an máthair i gcónaí.  Faigheann an t-athair nádúrtha 

freagracht tuismitheora má tá sé pósta ar an máthair ag am na breithe nó má phósanna sé 

í ina dhiaidh sin, nó trí chomhaontú fianaithe ag dlíodóir nó trí Ordú Freagrachta 

Tuismitheoireachta, nó tar éis an 15 Aibreán 2002 má chomhchláraíonn siad breith an 

linbh.   

 

I bPoblacht na hÉireann tá cearta tuismitheoirí ar chaomhnóireacht clúdaithe ag an Acht 

um Chaomhnóireacht Naíon, 1964: 

 

(1)  Beidh athair agus máthair naín ina gcaomhnóirí i gcomhpháirt ar an naíon. 

(2)  Ar athair naín d'fháil bháis beidh an mháthair, má mhaireann sí, ina caomhnóir ar an 

naíon, ina haonar nó i gcomhpháirt le haon chaomhnóir a cheap an t-athair nó an 

chúirt. 

(3)  Ar mháthair naín d'fháil bháis, beidh an t-athair, má mhaireann sé, ina chaomhnóir ar 

an naíon ina aonar nó i gcomhpháirt le haon chaomhnóir a cheap an mháthair nó an 

chúirt. 

(4)  I gcás naín neamhdhlisteanaigh is í máthair an naín a bheidh ina caomhnóir ar an 

naíon. 

 

Seoladh: __________________________________________________________ 
 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Cód Poist: __________________________________________________________ 
 

Teil. (lá):  _________________________ Teil. (oíche):________________ 
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Fón póca:  _________________________ Ríomhphost: 

______________________ 

 

Dochtúir Teaghlaigh: _________________________  

Uimhir Theileafóin an Dochtúra Teaghlaigh:______________ 

 

An bhfuil aon riocht sláinte/ailléirge ag do leanbh, duine óg agus/nó aosach 

soghonta ar chóir go mbeadh an eagraíocht ar an eolas fúthu (lena n-áirítear aon 

cógas reatha): TA/NÍL 

 

Tabhair sonraí le do thoil (i.e cógas a chaithfear a thabhairt, etc.):  

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Sonraí teagmhála éigeandála: (Murab ionann agus a bhfuil thuas) 

 

Ainm: __________________________________  

Uimhir Theileafóin: ________________ 

 

Caidreamh leis an leanbh: 

_____________________________________________________ 

 

 

TOILIÚ (léigh go cúramach le do thoil) 

 

 Aontaím go nglacfaidh mo mhac/iníon páirt i ngníomhaíochtaí Ainm na 

hEagraíochta.  

 Dearbhaí, ar feadh m’eolais, nach bhfuil aon riocht sláinte seachas a liostaítear 

thuas ag mo mhac/iníon.  

 Toilím do mo mhac/iníon taisteal in aon chineál modh iompair, mionbhus nó 

mótarfheithicil atá á thiomáint ag tiománaí aitheanta do Ainm na hEagraíochta.  

 Tuigim nach nglacann Ainm na hEagraíochta le haon fhreagracht as caillteanas, 

damáiste nó gortú mar gheall ar nó le linn bheith ag freastal ar ghníomhaíochtaí 

eagraithe ag Ainm na hEagraíochta ach amháin nuair is féidir a thaispeáint go 

bhfuil caillteanas, damáiste nó gortú de thoradh díreach ar fhaillí de chuid Ainm na 

hEagraíochta. 

 

 

Síniú: _____________________________ (Tuismitheoir/Caomhnóir/Cúramóir)  

 

 

Dáta:  _____________________________ 
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AGUISÍN 15 

Foirm tuairiscithe timpiste shamplach 

FOIRM TUAIRISCITHE TIMPISTE 

 

AINM NA HEAGRAÍOCHTA 

Baill foirne ag freastal:  

DUINE DÍOBHÁLAITHE 

Ainm:  

Dáta breithe: Scoil: 

Seoladh:  

SONRAÍ NA TIMPISTE 

Dáta:  

Am: Am na tuairisce: 

Áit dhíreach: Tuairiscithe ag cé: 

Gortú: Cineál agus conas a tharla an timpiste: 

Cuir síos ar an ngníomhaíocht a bhí ar siúl, mar shampla 

traenáil/cluiche/athrú éadaigh. 

 

 

 

Ainm agus sonraí teagmhála finnéithe: 

Ar tugadh garchabhair?  Tugadh   Níor tugadh 

Ar cuireadh 
tuismitheoirí/cúramóirí 
ar an eolas?  

 Cuireadh   Níor cuireadh 

Cé a chuir/cén t-am: 

Cé a chomhlánaigh an 
fhoirm: 

 

Ar tuairiscíodh don 
Oifigeach Ainmnithe? 

 Tuairiscíodh   Níor tuairiscíodh 

Ainm/síniú an Oifigigh Ainmnithe 
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Cuir ar taifead aon ghníomh breise le déanamh: 

An bhfuil an leanbh, 
duine óg agus/nó 
aosach soghonta 
tagtha ar ais chun na 
heagraíochta? 

 Tuairiscíodh  

Níor tuairiscíodh 

Síniú ionadaí de lucht na hardbhainistíochta: 

________________________________________________ 

 

Priontáil ainm: 
_______________________________________________ 

 

Post: 
________________________________________________ 

 
An 
ndearnadh 
teagmháil le 
ceann ar bith 
dá leanas? 

 

 

Péas  Rinneadh   Ní dhearnadh  

Otharcharr Rinneadh  Ní dhearnadh   

 

 

 

Is taifead fírinneach na fíricí thuas ar an timpiste/tarlúint 

 

Síniú ______________________________________ Dáta ____________ 

 

Ainm _______________________________________ 


