
Lámhleabhar na gCinnirí 

Seo treoir do chinnirí a bhíonn ag obair le clubanna óige chun
go mbeidh siad in ann ionad sábháilte a chruthú do dhaoine óga.
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Focal ón bPríomhoifigeach

Tá Muintearas páirteach i bpleanáil agus i gcur i bhfeidhm
cláracha don óige ó bunaíodh an Togra i 1980. Ceapadh
Oifigeach Óige i 1985, agus tosaíodh ar chláracha don óige a
chur chun cinn i gCeantar na nOileáin. Leathnaíodh amach na
gcláracha óige chuig ceantair éagsúla Gaeltachta sa tréimhse ina
dhiaidh sin, go mór mhór cláracha caitheamh aimsire do
dhaoine óga sna Gaeltachtaí le linn saoire an tsamhraidh. 

Tá Muintearas faoi láthair ag reáchtáil Scéim na gCampaí
Samhraidh thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus
Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta i ngach uile ceantar
Gaeltachta. Tugadh cúramaí Óige na Gaeltachta ar an Togra sa
mbliain 2015. Is mar chuid den chúram áirithe seo a shocraigh
muid an lámhleabhar seo a chur le chéile ar mhaithe le hard-
chaighdeán dea-chleachtais a chinntiú i gclubanna/eagraíochtaí
Óige na Gaeltachta. Tá cur chuige, spriocanna agus straitéis
Mhuintearais i leith cúrsaí óige Gaeltachta le fáil sa cháipéis
“Straitéis Óige don Ghaeltacht” atá ar fáil ó Mhuintearas ag 091-
551145 nó www.muintearas.com .

Is é aidhm an lámhtleabhair seo ná seirbhís óige ar bhun
dearfach agus seasmhach a chur ar fáil do chinnirí/oibrithe
deonacha/leanaí/daoine óga/tuismitheoirí/caomhnóirí agus
do phobal na Gaeltachta. Tá muid buíoch as an urraíocht a
chuireann Údarás na Gaeltachta ar fáil ar mhaithe le Óige na
Gaeltachta a rith ach níl aon cheist ann ach gur chóir an clár Óige
na Gaeltachta a chuir ar an stádas céanna lena mhacasamhail do
eagraíochtaí óige atá ag feidhmniú sa tír seo faoi láthair.

Séan Ó Coistealbha, Príomh Oifigeach, 8 Deireadh Fómhair 2021

Buíochas

Tá muid faoi chomaoin mhór as an t-am agus dea-oibre a thug
is a thugann na coistí deonacha, na tuismitheoirí, caomhnóirí,

1

Lámhleabhar na gCinnirí



daoine aonaracha agus eagraíochtaí a thacaíonn lenár
gClubanna agus Ionaid Óige. Tá muid an-bhuíoch as tacaíocht
an NYCI agus an chead a thug siad dúinn leas a bhaint as a
saothair “Working Safely in a Youth Club – Guidance for Youth

leaders on how to create a safe environment.” Tá muid thar a bheith
buíoch freisin don GRD a thug tacaíocht agus maoiniú dúinn
chun an lámhleabhar seo a dhearadh agus a fhoilsiú.  Caithfidh
mé buíochas a ghabháil leis an bhfoireann agus mo
chomhghleacaithe ar fad a oibríonn go díograsach ar son na
hÓige. Is laochra sibh!

Angela Ní Thuathail, Bainisteoir Óige, 8 Deireadh Fómhair 2021

Réamhrá

Cuireann sé ríméad orainn go bhfuil an lámhleabhar seo
foilsithe againn. Tá an lámhleabhar seo curtha le chéile chun
eolas agus tacaíocht a chur ar fáil dár gCinnirí atá ag obair le
daoine óga agus iad ag reachtáil Clubanna Óige/Ionaid Óige
agus imeachtaí Óige sna Gaeltachtaí ar fad. Tá líon na gclubanna
ag ardú le gach aon bhliain agus tá muid thar a bheith buíoch
do na laochra atá sa bpobal atá ag roinnt a gcuid ama go
flaithiúil chun deiseanna sóisialta agus siamsaíochta a chur ar
fáil do dhaoine óga sna bailte Gaeltachta ar fud na Réigiúin.  

Le tamall anois, d’aithin muid go raibh éileamh an-mhór ag
teacht ó Chinnirí atá ag obair le daoine óga go deonach maidir
le pacáiste a mbeadh treoir ann a d’fhéadfadh siad lámh a leagan
go héasca air chun tacú leo an Club, Ionad Óige agus Imeachtaí
a riaradh go héifeachtach, go sábháilte agus go rathúil i rith na
bliana. Mar thoradh ar an riachtanais seo, bheartaíomar an treoir
seo a eagrú agus a fhoilsiú. Is mian linn go mbeadh an
lámhleabhar seo mar fhoinse a chothaíonn treoir do na Cinnirí
deonacha agus iad i mbun a gcuid oibre seachtain i ndiaidh
seachtaine. 
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Tá an lámhleabhar forbartha seo ag teacht le polasaithe agus
céimeanna Mhuintearais/Óige na Gaeltachta, i dteannta eolais
agus treoir atá cuimsithe ag an Eagraíocht anois óna dtaithí a
bheith ag soláthar seirbhísí leathan agus ag obair leis an Óige
tré mheán na Gaeilge sna Gaeltachtaí le blianta fada. Fiú le
Covid-19 ar an tairseach againn, tá  bunús maith anseo a
chabhróidh le hobair Óige. 

Ar ndóigh, tá comhairle agus tacaíocht leanúnach le fáil ón
ár gcuid Oifigí Forbartha Óige sna Gaeltachtaí maidir leis na
polasaithe agus céimeanna atá againn i leith cosaint leanaí agus
beidh muid in ann tacú libh le bhur gcuid oibre agus
tionscnaimh le daoine óga.  Chomh maith leis an leabhrán seo,
tá pacáiste riaracháin freisin ag Muintearas/Óige na Gaeltachta
atá mar thacaíocht ar bhun seachtainiúil do lucht eagraithe agus
coistí na gClubanna.

Ráiteas Misin Óige na Gaeltachta/Muintearas

Seirbhís óige den scoth a chuir ar fáil do leanaí/daoine óga idir
seacht mbliana d’aois agus ocht mbliana déag d’aois agus do
phobal na Gaeltachta.

• Go bhfuil sé mar chuspóir forbairt iomlán an linbh/duine
óg a chur chun cinn i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil,
spreagúil, fáiltiúil, sonasach agus tacúil.

• Na clubanna/eagraíochtaí óige a reachtáil trí mheán na
Gaeilge.

• Úsáid nádúrtha na Gaeilge a chothú agus a bhunú i measc
na leanaí/daoine óga a dhéanann freastal ar an
gclub/eagraíocht óige.

• Deiseanna comhionannais a chuir chun cinn do gach
leanbh/duine óg a dhéanann freastal ar an gclub/
eagraíocht óige.

• Seirbhís tacaíochta a chuir ar fáil do thuismitheoirí/
caomhnóirí agus do theaghlaigh óga na Gaeltachta.
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Muintearas/Óige na Gaeltachta

Is óg eagraíocht náisiúnta é Óige na Gaeltachta a chuireann
seirbhísí agus tacaíocht ar fáil do ghrúpaí deonacha, coistí,
tuismitheoirí, scoileanna, pobal na Gaeltachta chomh maith le
bheith mar threoraí gníomhach ag tacú le stráitéisí Stáit chun
cur leis an obair agus freastal ar an óige sna ceantracha
Gaeltachta atá sna réigiúin anseo.  

Na Réigiúin: 42 Club/Ionad Óige le ballraíocht 1,534
duine óg!

• Cúige Uladh
◦ Co. Dún na nGall, 

• Cúige Chonnacht/Laighean – Ceann cheathrú i
Muintearas, Tír an Fhia, Leitir Móir
◦ Co. na Gaillimhe
◦ Co. Mhaigh Eo
◦ Co. na Mí

• Cúige Mumhan
◦ Co. Chiarraí, 
◦ Co. Chorcaí, 
◦ Co. Port Láirge

Tá Oifigeach Forbartha Óige lán-aimseartha amháin fostaithe i
ngach réigiún chun na seirbhísí agus an tacaíocht seo a chur ar
fáil. Tá ár gceanncheathrú lonnaithe i Muintearas, i dTír an Fhia,
Leitir Móir, Co. na Gaillimhe.

Tá fócas ár gcuid oibre dírithe ar na príomhréimsí seo a leanas
• Clubanna & Ionaid Óige
• Tionscnaimh Óige Réigiúnda
• Tionscnaimh Óige Idirnáisiúnta
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Aidhmeanna Óige na Gaeltachta

Is iad aidhmeanna ginearálta Óige na Gaeltachta ná go mbeadh:
• Struchtúr buan atá aitheanta go náisúnta don óige ag

feidhmiú sa Ghaeltacht.
• Seirbhísí don óige a fhorbairt agus a fheidhmiú go

hiomlán trí mheán na Gaeilge.
• Feidhm a bhaint as aon fhoinse breise eolais,

comhairleoireachta agus airgeadais atá ar fáil ar bhun
náisiúnta le tacú leis an óige sa Ghaeltacht,.

• Foireann riaracháin/forbartha fostaithe le cabhair airgid
ó Údarás na Gaeltachta.

• Comhoibriú agus cumarsáid a chothú le seirbhísí eile sna
réigiúin agus go náisiúnta.

• Tacú le forbairt áiseanna áitiúla don Óige.
• Forbairt ar an Stráitéis Óige don Ghaeltacht le deiseanna

agus cothrom na féinne a thabhairt don aos óg sna
Gaeltachtaí ar fad- macasamhail na ndeiseanna atá ag
daoine óga sa Ghalltacht.  

Céard é Club Óige na Gaeltachta?

Is éard atá i gceist le club Óige na Gaeltachta ná grúpa daoine a
thagann le chéile go deonach gach seachtain chun imeachtaí
agus caitheamh aimsire a chuir ar siúl do dhaoine óga sna haois-
ghrúpaí 7-12 bliain d’aois agus 13-18 bliain d’aois i
dtimpeallachtaí atá sábháilte, compordach, taitneamhach ina
bhfuil atmaisféar comhbhách, spraíúil agus cairdiúil.

Seo cuid de na seirbhísí leanúnach a chuireann Óige na
Gaeltachta ar fáil do chlubanna/Ionaid Óige má ghlacann siad
ballraíocht iomlán linn:

• Saineolas ar obair óige le tacaíocht riaracháin,
comhairle agus eagrú imeachtaí agus tionscnaimh san
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earnáil dheonach agus poiblí chun tacú le daoine óga,
• Seirbhís tiománta fóirne don óige agus don phobal trí

mheán na Gaeilge,
• Struchtúr, polasaithe agus cúrsaí do Chosaint Leanaí
• Grinnfhiosrúcháin na nGardaí Síochána, 
• Polasaí Árachais dliteanas poiblí ar fáil ar €8.50 an ball

do gach chlub, 
Deontas do €200 le fáil ag clubanna nua-bhunaithe ach
cloí le coinníollacha ballraíochta Óige na Gaeltachta,

• Scéimeanna maoinithe a fháil le haghaidh (1) taisteal
chuig imeachtaí agus (2) imeachtaí agus ceardlanna a
reachtáil. 

• Deis tograí/imeachtaí a phleanáil agus a chur faoin ár
mbráid i gcomhair maoiniú.

• Polasaithe agus céimeanna don obair óige, 
• Lámhleabhar atá mar threoir do na Cinnirí sna clubanna

agus sna hIonaid Óige. 
• Pacáiste riaracháin le foirmeacha atá ag teastáil chun club

a reáchtáil gach seachtain i rith an chlub bhliain
• Cúrsaí Traenála do Chinnirí, tá sé seo thar a bheith

tairbheach chun tús a chur le bunú club nó Ionad Óige. 
• Cúrsaí Garchabhrach.
• Eagrú agus maoiniú d’imeachtaí Réigiúnda agus

Náisiúnta.
• Imeachtaí, turais, comórtaisí agus eile a eagrú ar bhun

réigiúnach.

Céard é Ionad Óige?

Is áis atá san Ionad Óige chun spás agus imeachtaí agus
caitheamh aimsire a chur ar fáil do dhéagóirí ina measc féin le
tacaíocht maoirseoireachta le hoibrithe Óige amháin i láthair i
dtimpeallachtaí atá sábháilte, compordach, taitneamhach ina
bhfuil atmaisféar comhbhách, spraúil agus cairdiúil.  
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Riachtanais le bheith i do chinnire

• A bheith líofa i nGaeilge.
• A bheith 18 mbliana d’aois ar a laghad.
• Réamh-scrúdú nó Grinnfhiosrúcháin na nGardaí

Síochána a bheith déanta 
• Cúrsa Cúram Leanaí ar líne “Children First” le Túsla a

bheith déanta.
• Sásta a bheith ag obair leis an óige.
• A bheith sásta tús áite a thabhairt do Shláinte agus

Sábháilteacht an duine óig i gcónaí.

Tá traenáil agus oiliúnt saor in aisce le fáil ón bhfoireann óige do

ghearrchúrsa traenála do chinnírí 

Ag forbairt cód iompair le gasúir agus daoine óga

Tugann cód iompair cúnamh do ghasúir agus daoine óga
tuiscint níos fearr a fháil ar a gcuid cearta agus freagrachtaí agus
iad i mbun gníomhaíochtaí sa Chlub. Chun go n-oibreoidh sé
seo, caithfidh na gasúir/daoine óga a bheith in ann an cód
iompair a chur le chéile iad féin le cúnamh ón bhfoireann. Tá
fianaise ann go dtugann códanna iompair deis do
ghasúir/daoine óga tuiscint níos fearr a fháil ar chóimheas agus
ar chothrom na féine. Nuair a dhéanann siad amach a gcód
iompair féin bíonn meas acu air.

Chun cód iompair éifeachtach a chur i gcrích, ba cheart go
mbeadh deis ag na gasúir/daoine óga plé agus díospóireacht a
dhéanamh air.
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Le tacaíocht ó na hOifigigh Forbartha Óige, ba cheart go mbeadh
na míreanna seo a leanas le fáil sa gcód iompair:

• Aidhmeanna ginearálta an chlub/Ionad Óige.
• Cur síos ar chearta agus freagrachtaí a bhaineann le ball

na heagraíochta go léir.
• Cur síos ar na bealaí a spreagtar dea-iompair.
• Luach saothair de bharr dea-iompair.
• Cur síos ar iompar neamhoiriúnach.
• Bealaí chun cultúr tacaíochta agus timpeallacht

dhearfach a bhaint amach.
• Cur síos ar an gcur chuige maidir le bainistiú

iompraíochta.
• Straitéisí chun glacadh le héagsúlacht agus difríochtaí

san eagraíocht.
• Straitéisí chun cosc a chur ar bhulaíocht agus droch mí-

iompair eile.
• Próisis chun bainistiú a dheánamh ar choimhlint. 
• Nósanna imeachta chun tuismitheoirí a chur ar an eolas.
• Sonraí maidir leis an tacaíocht atá ar fáil do dhaoine óga,

oibrithe agus tuismitheoirí.
• Meicníochtaí maidir le monatóireacht agus athbreithniú

ar an bpolasaí iompair.
• Naisc le polasaithe eile, mar shampla: bulaíocht, cosaint

leanaí, nós imeachta le gearáin a dhéanamh, mí-úsáid
substaintí srl.

Ba chóir go ndéanfaí plé agus cíoradh ar an gcód seo le
gasúir/daoine óga nuair a thagann siad isteach san eagraíocht
ar dtús, agus ba chóir go ndéanfaí athbhreithniú air ó am go
ham.
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Cód iompair na gcinnirí

Nuair a bhíonn cinnire i bhfeighil daoine óga, bíonn cúram faoi
leith air/uirthi a chinntiú go bhfuil an duine óg sábháilte i
gcónaí agus ag fáil aire cheart.  Nuair a bhíonn tú i bhfeighil
daoine óga, tá tú ag glacadh freagracht as sábháilteacht na
ndaoine óga agus ag cinntiú nach bhfuil siad i gcontúirt ag aon
am.  Tá tuismitheoirí ag cur a muinín sa gcinnire maidir le
sábháilteacht an duine óig nuair a bhíonn sé/ sí leis an gClub
Óige.

Treoir do na Cinnirí

• Ná bíodh cinnire ina aonar le duine óg ag aon am.
• Níor chóir do chinnire síob a thabhairt do dhuine óg ina

charr.
• Níor chóir do chinnire a bheith faoi thionchar alcóil nó

drugaí nuair atá sé i gceannas ar dhaoine óga.  Má bhíonn
an cinnire faoi thionchar alcóil nó drugaí ba chóir
iarraidh air an t-ionad a fhágáil láithreach.  

• Fiú agus mura mbeidh cinnire ar an róta feitheoireachta,
níor chóir dó/dí a bheith i dtimpeallacht an duine óig ag
aon am nuair atá sé/sí faoi thionchar drugaí nó alcóil.

• Ná bíodh drugaí nó alcól ar iompar ag cinnire nuair atá
sé leis an gClub Óige.

• Níor chóir do chinnire tagairt go míchuí d’úsáid alcóil nó
drugaí, go háirithe úsáid iomarcach, nuair a bhíonn sé/sí
le daoine óga, sé sin mura bhfuil an chaint atá dá tabhairt
aige/aici ina ábhar oideachasúil.
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Slán Sábháilte. Cód Iompair chun oibriú le leanaí
agus le daoine óga: dea-chleachtais agus cultúr
cosanta a chur chun cinn:

Tá treoir anseo chun cultúr sábháilte, cosanta a chruthú do
dhaoine óga, don fhoireann agus d’oibrithe deonacha. Chun
treoir iomlán a fháil maidir le nósanna imeachta cosanta leanaí,
féach le do thoil ar Pholasaí Cosanta Leanaí Mhuintearas
Teo/Óige na Gaeltachta.

Nósanna le spreagadh:
• Caitheamh le gach leanbh agus duine óg le meas agus le

dínit.
• Bíodh daoine óga páirteach sna cinntí a théann i

bhfeidhm orthu.
• Oibrigh i gcónaí i dtimpeallacht oscailte, agus fan amach

ó rudaí atá príobháideach nó as radharc.
• Bí aireach le achar sábháilte agus oiriúnach a choinneáil

idir thú féin agus daoine óga (m.sh. gan pubaill, áiseanna
cithfholcadáin a roinnt nó caidreamh míchuí nó
pearsanta a bheith agat leo).

• Bí cinnte go bhfuil faisnéis agus cáipéisí chuí agat. Má
bhíonn imeachtaí agus cruinnithe le heagrú do leanaí
agus do dhaoine óga, nó nuair a fhreastalaíonn siad ar
imeachtaí / cruinnithe, ba cheart an fhaisnéis/cáipéisí
seo a leanas a bheith á iarraidh ag baill foirne
Mhuintearas Teo maidir le gach leanbh nó duine óg a
fhreastalaíonn ar an ócáid / cruinniú:
◦ Foirm Toilithe nó cead le haghaidh gach imeachta nó

gníomhaíochta ar leith;
◦ Sonraí teagmhála don teaghlach / do chaomhnóirí,

lena n-áirítear uimhreacha teagmhála éigeandála;
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◦ Faisnéis a bhaineann le haon cheisteanna, riachtanais
nó riachtanais speisialta (e.g. míochaine, sláinte, aiste
bia, cúnamh teanga);

◦ Úsáid foirm tuairiscithe chun nóta soiléir a choinneáil
ar aon eachtraí nó ábhair imní.

• Má tá teagmháil fhisiciúil riachtanach (m.sh. i gcás
éigeandála), inis don duine óg go soiléir cad atá á
dhéanamh agat agus cén fáth, iarr a gcead agus tabhair
roghanna nuair is féidir.  Bíodh oibrí eile i láthair más
féidir.

• Ba chóir measúnú riosca a dhéanamh ar gach
gníomhaíocht, imeacht nó seisiún chun sábháilteacht
daoine óga a chinntiú.

• Agus tú ag obair le grúpa le inscne measctha ann, ba
chóir go mbeadh baill foirne / Oibrithe deonacha le
hinscne mheasctha chun gach gníomhaíocht a bhainistiú.

Cleachtais le Seachaint

• Níor chóir d’oibrithe síob a thabhairt do leanaí aonair nó
do dhaoine óga nó taisteal ina n-aonar le daoine óga ina
gcarr.  Sa chás nach gcuirfeadh sé seo isteach ar bheartas
Sláinte agus Sábháilteachta Mhuintearas Teo (e.g. duine
óg a fhágáil leis féin ag ionad) ba cheart duit iarracht a
dhéanamh glaoch ar thuismitheoir / caomhnóir an duine
óig chun a chinntiú cad a bheidh á dhéanamh agat.  Ba
cheart duit iarraidh ar an duine óg suí sa suíochán cúil
freisin.

• Níor chóir d’oibrithe daoine óga a thabhairt chuig a
mbaile nó teach oibrí eile.

• Ba chóir d’oibrithe uaireanta a sheachaint ina mbíonn
siad ina n-aonar le daoine óga.  Sa chás nach féidir
cruinniú príobháideach le leanbh aonair / duine óg a
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sheachaint, ba chóir é a reáchtáil in áit oscailte i
bhfianaise daoine eile nó i seomra atá infheicthe dóibh
siúd lasmuigh.  Moltar aontú a fháil ó chomhghleacaí
monatóireacht a dhéanamh agus breathnú isteach ar an
gcruinniú. 

• Má ghlacann duine óg páirt in athbhreithniú ar a mbaint
le clár mar thoradh ar iompar suaiteach nó do-ghlactha,
moltar go bhfeicfidh an dara ball foirne/oibrí deonach
an t-athbhreithniú seo.

• Níor cheart d’oibrithe a gcumarsáid leictreonach
‘pearsanta’ féin a úsáid (e.g. fóin phóca, láithreáin
líonraithe shóisialta) chun teagmháil a dhéanamh le
daoine óga, mura gcomhaontaíonn an coiste
bainistíochta leis seo.

Cleachtais Do-Ghlactha

• Cur isteach ar phríobháideacht leanaí agus dhaoine óga
agus iad ag dul go dtí an leithreas nó ag cithfholcadh, ag
athrú nó ag cóiriú.

• Cluichí míchuí coirp nó gnéis gríosaitheach.
• Cóiríocht codlata a roinnt le leanbh aonair nó le duine óg.
• Barúlacha gnéis a thabhairt le fios faoi leanbh nó duine

óg nó fiú amháin le spraoi.
• Teagmháil mhíchuí agus ionsáite de chineál ar bith.
• Ag cúlchaint nó ag magadh faoi leanbh nó duine óg.
• Teanga mhíchuí, bhréan, ghnéasach nó idirdhealaitheach 
• Pionós coirp de chineál ar bith.
• Úsáid neamhdhleathach drugaí.
• Alcól a úsáid le linn imeachta.
• Bulaíocht de chineál ar bith, lena n-áirítear glaoch

ainmneacha nó cáineadh leanúnach.
• ‘Ag piocadh’ ar dhuine óg mar gheall ar chúlra a
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theaghlaigh, an bealach a ghléasann siad nó a saintréith
choirp.

• Ciníochas nó seicteachas de chineál ar bith.
• Fabhar agus eisiamh - ba cheart tacaíocht agus spreagadh

comhionann a thabhairt do gach duine óg
• Teanga maslach nó gothaí

Má tharlaíonn aon cheann díobh seo a leanas ní mór duit é a
thuairisciú chuig an duine sin atá freagrach as cosaint leanaí san
ionad.

• Gortú duine óg.
• Is cosúil go bhfuil sé / sí i bponc ar bhealach ar bith.
• Is cosúil go bhfuil duine óg ag mothú gnéasach de bharr

do ghníomhartha.
• Míthuiscint ar an duine óg mar gheall ar rud atá déanta

agat.
• Déantar líomhain fút féin nó faoi chomhghleacaí.

Ag cur Measúnú Riosca le chéile do Chlub Óige
Treoir maidir le measúnú riosca a chur i gcrích.

Tugann measúnú riosca a reáchtáiltear mar chuid de phleanáil
cláir, deis do chinnirí óige na cuinsí agus gníomhaíochtaí ina
bhféadfadh daoine óga nó cinnirí a bheith i mbaol a aithint. Is
féidir ansin na rialacháin chuí a chur i bhfeidhm. Tá an measúnú
riosca idirghníomhach agus leanúnach, agus ba chóir
athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacháin go minic.
Go ginearálta, tá chúig chéim ag baint le measúnú riosca:

• Baoil a aithint. Is éard is baol ann ná rud ar bith ar féidir
leis dochar a dhéanamh, is éard a chiallaíonn riosca ná
an seans mór nó beag go bhféadfaí duine éigin a ghortú
de bharr an baol sin.

• Na daoine a bhféadfaí a ghortú agus an chaoi a dtarlódh sé a
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aithint. Cuimhnigh ar na grúpaí daoine sin a bhfuil riosca
ag baint leo agus na bealaigh a d’fhéadfaí dochar a
dhéanamh dóibh.

• Anailís a dhéanamh ar an riosca. Anois agus gach príomh
bhaol aitheanta agat, déan staidéar orthu go bhfeicfidh
tú cén saghas dochar a bhaineann le gach ceann acu. 

• Plean a chur i bhfeidhm. Déan cinnte go bhfuil pleananna
leanúnacha ann agus go bhfuil siad á gcur i bhfeidhm
chun déileáil le haon riosca a thagann chun solais.  Má
bhíonn imeachtaí / gníomhaíochtaí nua i gceist, tá sé
tábhachtach measúnú riosca a dhéanamh orthu agus iad
a chur sa bplean freisin.

• Athbhreithniú. Nuair a dhéantar athbhreithniú ar an
bpróiséas, ba chóir na ceisteanna seo leanas a chur san
áireamh; 
◦ An bhfuil sé ag obair? 
◦ An raibh sé éifeachtach? 
◦ An bhfuil sé suas chun dáta? 
◦ Athraíonn cuinsí ó am go ham, agus seans go mbeidh

uasdhátú le déanamh ar an measúnú riosca.

Leid: Moltar go mbeadh gach measúnú riosca curtha i bhfoirm
scríofa.

Cóimheas

Mar gheall ar na hathruithe a thiteann amach ó lá go lá, ní féidir
treoir ar leith a mholadh a chuimsíonn gach gníomhaíocht a
bhaineann le gasúir agus daoine óga. Ach tá sraith
eochairphrionsabail a mholtar mar dea-chleachtais:

• Moltar go ndéanann foireann/daoine deonach (go
háirithe nuair atá eagraíochtaí óige nó
grúpghníomhaíochtaí i gceist agus líon mór daoine óga
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ag freastal orthu) cinnte go bhfuil neart cúnaimh le fáil
maidir le heagrú gníomhaíochtaí agus go mbeadh béim
ar leith ar spraoi, foghlaim, sábháilteacht agus
rannpháirtíocht. Tá sé tábhachtach go mbeadh cóimheas
ceart ann maidir le hinscne idir gasúir agus na daoine
fásta a bhíonn ag déanamh bainistiú ar imeachtaí agus
na láithreacha a bhíonn á n-úsáid. 

• An íosmhéid maidir le cóimheas don duine fásta/daoine
óga go hiondúil ná beirt daoine fásta le deichniúr daoine
óga, agus duine fásta eile sa mbreis le gach deichniúr ina
dhiaidh sin arís. Is fiú cur san áireamh na cuinsí áitiúla,
aois na ngasúr agus taithí na n-oibrithe. B’fhéidir go
mbeadh an cóimheas seo níos ísle arís ag braith ar
shábháilteacht, cumas/míchumas na ndaoine óga agus
an cineál gníomhaíochta a bhíonn ar bun. 
◦ Aoisghrúpa 4-6 1:  5
◦ Aoisghrúpa 7-12 1:10
◦ Aoisghrúpa 13-18 1:15

• Bíonn córas ag go leor grúpaí/eagraíochtaí a thugann
cead do dhaoine óga faoi 18 bliain d’aois a bheith ina
gcinnirí sóisearacha.  Ba chóir gur deis a bheadh anseo
don duine óg forbairt a dhéanamh ar a gcuid misnigh
agus tuiscint a fháil ar chúrsaí freagrachta, ach níor cheart
ach oiread go mbeadh freagracht iomlán leagtha orthu
bainistiú a dhéanamh ar ghrúpa gasúir.  Is féidir le cinnirí
sóisearacha faoi 18 cur leis an méid cinnirí fásta a bhíonn
ag déanamh maoirsiú ar imeachtaí. Ní féidir aon duine
faoi 18 bliain d’aois a chuir san  áireamh don bpríomh
chóimheas.
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Ag obair duine-le-duine le daoine óga

Tá dhá phríomh chás ina bhféadfadh sé go mbeadh duine fásta
ag obair le duine óg agus iad leo féin:

• Cás frithghníomhach; má chuireann an duine óg ceist ar
oibrí ag iarraidh cruinniú príobháideach nó sa gcás go
gcaithfear duine óg a baint amach as grúpa.

• Tá sé mar chuid de phíosa oibre atá struchtúrtha,
pleanáilte. 

Treoir maidir leis na cásanna seo:
• Cás frithghíomhach:

◦ Más gá dul ag caint le duine óg go príobháideach,
déan iarracht é seo a dhéanamh ar bhealach oscailte
agus a bheadh le feiceáil ag daoine eile.

◦ Mura féidir é sin a dhéanamh, déan iarracht bualadh
leis an duine óg i seomra atá oscailte agus feiceáil
mhaith isteach ann, an doras a bheith oscailte agus
daoine a bheith thart ar an láthair.

◦ Ba cheart don duine fásta duine eile ón bhfoireann a
chur ar an eolas go bhfuil cruinniú den tsórt seo ag
tarlú agus an fáth atá leis. Ba cheart taifead a
choinneáil ar na cruinnithe seo ag cur san áireamh an
áit, an dáta, ainmneacha, am, an chúis leis an
gcruinniú agus an toradh.

◦ Ní cheart don duine fásta caint duine-le-duine, le
haon duine óg nuair nach bhfuil aon duine eile sa
bhfoirgneamh.

◦ Ba cheart go mbeadh cruinniú duine-le-duine
eagraithe ag am a bheadh feiliúnach, ní deireanach
san oíche mar shampla, agus in ionad feiliúnach.
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• Mar chuid de phíosa oibre atá struchtúrtha agus
pleanáilte:
◦ Ba cheart go mbeadh bunús soiléir, aidhm,

modheolaíocht, meicníocht, meastóireachta agus
plean oibre ag baint leis an gclár nó gníomhaíocht.

◦ Ba chóir go n-eagrófaí aon chruinniú atá bainteach
leis an obair seo i dtimpeallacht a bheadh feiliúnach
(ag cur san áireamh na pointí thuasluaite).

◦ Caithfidh struchtúr maith maoirseachta a bheith i
gceist chun tacaíocht a chur ar fáil don obair seo, agus
go mbeadh freagra ar cheisteanna a d’fhéadfadh
teacht chun solais.

◦ Ba cheart go mbeadh na tuismitheoirí/caomhnóirí ar
an eolas maidir leis an  gcineál oibre atá i gceist agus
an mbunús atá leis, ba chóir freisin go mbeadh cead
scríofa fáighte ó na tuismitheoirí agus caomhnóirí.

◦ Caithfidh an oibrí agus an duine óg cloí le cód
iompair soiléir.

◦ Ba chóir go mbeadh sonraí teagmhála duine ar leith
ar fáil do dhaoine óga sa chás go mbeadh aon imní
orthu, nó dá mbeadh siad míchompordach maidir le
haon ghné de na cruinnithe seo.

Moltar don fhoireann a bheith ar an airdeall maidir leis na
rioscaí a bhaineann le cruinniú den tsóirt seo (ag bualadh le
duine óg leo féin) mar shampla, sábháilteacht phearsanta agus
líomhaintí bréagacha. Ba cheart measúnú riosca a dhéanamh go
rialta chun na rioscaí seo a laghdú.

Teagmháil Fhisiceach

Tarlaíonn teagmháil fhisiceach le gasúir agus daoine óga mar
chuid de ghníomhaíochtaí a bhaineann le obair óige. Ach tá sé
rí-thábhachtach go mbeadh aon teagmháil fhisiciúil a bhíonn ag
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fostaithe agus oibrithe deonacha le gasúir agus daoine óga
oiriúnach dá gcuid rólanna agus freagrachtaí.

• Tá sé in aghaidh an dlí aon phionós fisiceach a ghearradh
ar pháistí. Chomh maith leis seo tá sé in aghaidh an dlí
aon chineál freagra fisiceach a thabhairt ar droch iompar,
ach amháin sa gcás go gcaithfear é úsáid nuair atá
géarghá i gceist, nuair a úsáidtear é chun srian a
choinneáil ar dhuine. 

• Nuair a bhíonn gá le teagmháil fhisiceach, ba chóir go
míneodh an duine fásta don ghasúr/duine óg an fáth atá
leis agus cén cineál teagmháil fhisiceach atá chun tarlú.
Ach amháin i gcás éigeandála, ba chóir go bhfiafródh an
duine fásta cead ar an ngasúr ar dtús.

• Níor cheart go ndéanfaí teagmháil le réigiún na mball
giniúna, mása, brollach nó le aon pháirt eile den chorp a
chuirfeadh isteach nó a chuirfeadh náire ar ghasúr.

• Ba cheart go dtarlódh aon teagmháil fhisiceach i láthair
oscailte nó poiblí, níor chóir go dtarlódh sé faoi rún nó i
ngan fhios do dhaoine.
Ba chóir go mbeadh daoine aireach le teagmháil
fhisiceach maidir le éagsúlachtaí cultúrtha nó creidimh
agus a bheith cúramach i gcónaí i dtaobh cúrsaí inscne.

• D’fhéadfadh sé go mbeadh tacaíocht nó cúnamh ar leith
ag teastáil ó dhaoine óga le míchumas. Nuair a chrochtar
suas go fisiciúil gasúir/daoine óga le míchumas nó nuair
a thugtar tacaíocht láimhe dóibh, ba chóir go dtaispeánfaí
meas agus dínit don ghasúr/duine óg sin. Caithfear
treoirlínte sláinte agus sábháilteachta a leanacht chun
sábháilteacht an ghasúir agus an chúntóra a chinntiú.

• D’fhéadfadh sé go mbeadh cásanna ann nuair a bhíonn
sólás nó tacaíocht ag teastáil ó ghasúir/dhaoine óga a
bheadh trína chéile. Ba chóir go mbeadh oibrithe ar an
airdeall maidir leis an mbealach a chuireann siad é seo ar

19

Lámhleabhar na gCinnirí



fáil agus a bheith aireach maidir le cúrsaí aoise. Níor
cheart go nglacfadh oibrí leis go mbíonn gach
gasúr/duine óg ag lorg teagmháil fhisiceach nuair a
bhíonn siad trína chéile.

• Ba chóir go gcinnteodh fostaithe agus oibrithe deonacha
nach mbeadh teagmháil fhisiceach neamhriachtanach nó
teagmháil fhisiceach gan chúis mar ghnáth chleachtais i
gcultúr an chlub, go háirithe leis an duine óg céanna thar
thréimhse ama.

Leid: Ba chóir gasúir agus daoine óga a spreagadh chun labhairt
amach má mhothaíonn siad míchompordach nó faoi bhagairt de
thoradh aon teagmháil fhisiceach.

Eolas a Thaifeadadh agus a Roinnt

I ngach cás, cásanna ina dtagann aon chúis imní ó nochtadh a
rinneadh faoi rún san áireamh, tá sé thar a bheith tábhachtach
sonraí faoin líomhain nó faoin eachtra a thaifead, fiú muna
gcuirfear an cás ar aghaidh chuig TUSLA/ Gardaí srl…

Maidir le tuarascálacha i scríbhinn, tá roinnt treoirlínte dea-
chleachtais le sonrú.  Ba chóir go mbeadh tuairiscí scríofa:

• Fíriciúil, seasmhach agus cruinn.
• Tráthúil nó scríofa chomh luath agus is féidir tar éis an

eachtra/líomhain/nochtadh eolais;
• Scríofa go soiléir agus sa chaoi nach féidir an téacs a

scriosadh. Ná húsáid leithéidí tipp-ex chun ceartú a
dhéanamh air.

• Dátaithe agus sínithe go cruinn agus an síniú inaitheanta
go soiléir.

• Ba cheart d’aon comhfhreagras breise a ghintear/a
fhaightear i ndáil le cás cosanta / cosaint leanaí a stóráil
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san áit chéanna leis an tuarascáil.
• Ba cheart aon tuairiscí / foirmeacha comhlánaithe a

stóráil in áit shábháilte.
• Ba cheart d’eagraíochtaí nó grúpaí socruithe a leagan

amach maidir le rochtain ar aon cháipéis mar seo. Níor
cheart go mbeidh fáil ag aon duine ar cháipéisí, ach
amháin ag na daoine sin a bhfuil ceart acu an fhaisnéis
sin a fheiceáil.

• Ba cheart na cáipéisí seo a stóráil chomh fada agus a
mheasann an eagraíocht a mbeidh siad ag teastáil nó
úsáideach.  Is leis an eagraíocht na cáipéisí seo, ní leis an
duine a rinne an tuairisciú ar dtús.

• Má bhíonn amhras ort maidir le haon cheann de na pointí
thuas, iarr comhairle.

Ní sárú rúndachta cosanta sonraí é faisnéis a sholáthar do na
gníomhaireachtaí reachtúla chun leanbh a chosaint.

Leid: Coinnigh cóipeanna d’fhoirm tuairiscithe TUSLA. Tá siad
ar fáil ó láithreán gréasáin TUSLA

www.tusla.ie/children-first/publications-and-forms/#SRP

Ag baint úsáid as na Meáin Shóisialta go Sábháilte

Tá a lán deiseanna ag baint leis na meáin shóisialta maidir le
obair Óige ó thaobh teagmháil le daoine óga.  Bíonn daoine óga
ag roinnt eolais, ag caint le chéile agus ag lorg comhairle agus
treoir ar na meáin shóisialta.  Bíonn baol freisin ann go mbeidh
dúshláin agus rioscaí ag baint leis na meáin shóisialta, agus
caithfear bainistiú a dhéanamh orthu seo.  Caithfidh cinnirí óige
tabhairt faoi cheisteanna áirithe nuair a bhaintear úsáid as na
meáin shóisialta mar chuid d’obair óige. 
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Teorainneacha
• D’fhéadfadh úsáid Láithreáin Líonraithe Shóisialta (LLS)

agus go háirithe próifíl phearsanta an teorainn idir saol
pearsanta agus saol próifisiúnta an cinnire óige a shárú.
D’fhéadfadh fadhbanna éagsúla a bheith mar thoradh ar
ghlacadh le daoine óga isteach i líonra pearsanta.

• Má bhíonn sé ar intinn agat úsaid a bhaint as LLS agus
tú ag obair le daoine óga, moltar duit na roghanna atá ar
fáil maidir le cruthú próifíl eagraíochta/aitheantais a
fhiosrú. Tabharfaidh sé seo deis duit ansin cumarsáid a
dhéanamh le daoine óga taobh istigh de theorainneacha
proifisiúnta.

Polasaí
• Déan staidéar ar pholasaí na heagraíochta chun cinntiú

go bhfuil fios agat ar an mbealach ceart chun na meáin
shóisialta a úsáid agus tú ag obair le daoine óga.

• Aontaigh, i gcomhar leis an mbainistíocht, ar chóras
monatóireachta maidir leis an mbealach a úsáideann tú
na meáin shóisialta agus tú ag obair le daoine óga.

• Aontaigh ar chóras tuairiscithe don DLP maidir le haon
údár imní a thiocfadh chun solais mar gheall ar úsáid na
meáin shóisialta i d’eagraíocht óige.

Prionsabail le cuimhniú orthu
• Seachain eolais pearsanta a roinnt leis na ndaoine óga a

mbíonn tú ag obair leo.
• Tá an fhreagracht ort féin maidir le do chuid iompar ar

líne.
• Coinnigh do bhogearra frithvíris cothrom le dáta.

Leid: Tá eolas agus traenáil do chinnirí óga agus daoine óga
maidir le sábháilteacht ar líne le fáil ar shuíomh gréasáin NYCI
ag: www.websafety.youth.ie
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Ag iompar daoine óga i bhFeithiclí

Is dúshlán ar leith é d’oibrithe óige córas iompair cuí a chur ar
fáil do ghasúir. Go ginearálta, ní mholtar d’oibrithe síob a
thabhairt do dhuine óg aonair, go háirithe ar thuras fada. An
cleachtas is fearr ná gan síob a thabhairt do dhuine óg aonair,
ach uaireannta tarlaíonn sé go mbíonn sé riachtanach/ nach
mbíonn aon rogha eile ann.

Muna mbeidh aon rogha eile ann ach go gcaithfidh an duine
fásta síob a thabhairt don ghasúr, tá cúpla céim le tógáil ar
mhaithe le sábhailteacht agus chun an riosca a laghdú:

• Caithfear tuismitheoirí a chur ar an eolas maidir le h-
ainm an duine atá ag tabhairt síob don ghasúr, cén fáth
agus cé chomh fada a bheidh an turas.

• Ba chóir go gcuirfeadh duine eile seachas an tiomanaí
ceist ar an ngasúr an bhfuil siad sásta agus compordach
leis na socruithe.

• Caithfidh an tiomanaí déanamh cinnte go bhfuil árachas
acu chun daoine a iompar sa charr.

• Ba cheart go ndéanfadh an tiomanaí iarracht go mbeadh
níos mó ná gasúr amháin sa gcarr.

• Nuair a bhíonn gasúir á bhfágáil sa mbaile tar éis
gníomhaíochta/ grúpa, ba chóir go ndéanfadh
oibrithe/daoine deonacha malartú ar an ngasúr a fhágtar
ar deireadh. Go hidéalach, bheadh beirt ghásúir fágtha
ag pointe ar leith a bheadh socraithe róimhré, mar
shampla ag ceann de thithe na ngasúir 

• Níor cheart gurbh é/í an duine céanna a d’fhágfadh na
gasúir sa mbaile i gcónaí, laghdóidh sé seo an riosca go
mbeadh duine amháin go seasta leis na gasúir.

• Ba cheart go mbeadh pointe teagmhála ag an tiomanaí
agus uimhir fón póca (do thuismitheoirí) ar fhaitíos go
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gcliseadh ar an gcóras tiomána.
• Cinntigh go bhfuil eolas ag na gasúir maidir lena gcuid

cearta agus go bhfuil duine ar fáil dóibh chun déileáil le
h-aon imní ná fadhb a d’fhéadfadh a bheith acu. Má
bhíonn timpeallacht shábháilte ar fáil laistigh den
eagraíocht/grúpa, beidh níos mó seans ann go labhróidh
an gasúr le duine eile má bhíonn siad míchompordach ar
chúis éigin.

• Tuismitheoir / caomhnóir ag bailiú gasúir go deireanach
- is ábhar dúshlanach é seo do ghrúpaí / eagraíochtaí. Ba
chóir go mbeadh fáil ag tuismitheoirí/caomhnóirí ar na
treoirlínte atá leagtha amach mar gheall ar an bhfadhb
seo agus aon tagairt atá iontu maidir le freagrachtaí
tuismitheoirí, agus na torthaí a thiteann amach de bharr
gasúir a bheith á mbailiú go deireanach. Ba chóir go
mbeadh uimhreacha teagmhála do thuismitheoirí/
caomhnóirí ag grúpaí agus, más féidir, go mbeadh
uimhir malartach ar fáil chomh maith.  Ba chóir go
mbeadh uimhir teagmhála an ghrúpa ag tuismitheoirí/
caomhnóirí chun go mbeadh deis acu iad a chur ar an
eolas maidir le haon phráinn nó dá mbeadh siad déanach
ag bailiú gasúir.

• Ba chóir go mbeadh crios sábhála ar ghasúir i gcónaí.

Is fiú a luaigh go bhfuil eagraíochtaí ann a chuireann cosc ar a
gcuid fostaithe síob a thabhairt do ghasúir/daoine óga de bharr
cúrsaí árachais. Ach ba chóir go ndéanfadh eagraíochtaí forbairt
ar nósanna imeachta chun go mbeadh siad ábalta deileáil go
réasúnach le cásanna a bheadh práinn ag baint leo.
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Ag pleanáil turas lae nó cónaithe

An bhfuil na daoine óga:
• Páirteach den méid is féidir maidir le heagrú an turais,

tar éis glacadh le conradh dea-iompair le himpleachtaí,
agus glacadh le teorainneacha maidir le ham saor?

• ar an eolas maidir leis na héadaí cuí?
• sonraí teagmhála na gcinnirí?

An bhfuil na tuismitheoirí/cúramóirí:
• tar éis cóip a fháil do pholasaí agus nósanna imeachta na

heagraíochta maidir le cosaint leanaí?
• tar éis cead a thabhairt i bhfoirm scríofa go mbeidh a

ngasúr ag dul ar an turas?
• tar éis gach eolas a chur ar fáil maidir le sonraí

teagmhála, sonraí sláinte (m.sh. ailléirgí, tinnis, cogais
leighis agus riachtanais chothaithe an duine óig)?

• tar éis eolas a fháil maidir leis na sonraí a bhaineann le
bailiú agus fágáil na ndaoine óga/rannpháirtithe?

An bhfuil seo déanta ag na cinnirí óige:
• measúnú riosca déanta roimh ré?
• oibrí ar leith roghnaithe chun freagracht a ghlacadh

maidir leis an turas.
• a bheith cinnte go mbeidh an mhaoirseacht chuí i láthair

agus é leagtha amach i gceart maidir le hinscne? 
• go bhfuil Oifigeach Óige/Oibrí Óige ag baile a bhfuil

gach eolas agus uimhreacha teagmhála ina seilbh acu i
gcás éigeandála

• cinntiú go bhfuil a gcuid árachais féin acu agus go bhfuil
an cumhdach chuí ann le haghaidh na himeachtaí ar fad?

• seiceáil go bhfuil an t-árachas ceart in áit maidir le cúrsaí
iompair, go bhfuil na tiománaithe cáilithe agus gach crios
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sábhála ag obair i gceart?
• seiceáil déanta ar an trealamh sábhála agus seiceáil

déanta ar an bhfearas garchabhrach freisin?
• cinntiú go bhfuil socruithe cuí in áit má athraíonn cúinsí

i gcás éigeandála, tinnis srl?
• go bhfuil plean in áit má chaithfear dul abhaile luath,

agus go bhfuil buiséad agus airgead teagmhais ar fáil?
• go bhfuil seiceáil déanta ar na hionaid lasmuigh maidir

le polasaí sábháilteachta leanaí, sláinte agus
sábháilteachta, nósanna imeachta earcaíochta atá
sábháilte, cumhdach árachais, seomraí gléasta agus
codladh ar fáil do bhuachaillí agus cailíní (más gá) agus
rochtain do dhaoine le míchumas (más gá)?

An bhfuil an méid seo a leanas tógtha san áireamh má bhítear
ag fanacht thar oíche:

• an bhfuil rochtain ar oibrithe an ionaid 24/7?
• an bhfuil na socruithe cuí déanta ó thaobh seomraí de,

i.e. seomraí ar leith do bhuachaillí, do chailíní agus don
fhoireann (ach go mbeadh an fhoireann gar go leor chun
maoirseacht a dhéanamh más gá)?

• an bhfuil seirbhís mhaoirseachta agus shlándála ag an
ionad?

• an bhfuil polasaí drugaí agus alcóil ag an ionad?

Leid: Ba chóir coimheas foirne do dhaoine óga a mhéadú i gcónaí
maidir le gníomhaíochtaí lasmuigh den láthair, chun a bheith
ullamh deileáil le cás ar bith a d’fhéadfadh tarlú.
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Má bhíonn siad ar thuras thar oíche

Seiceáil go bhfuil:
• Rochtain ar oibrithe an ionaid 24/7.
• Seomraí ar leith ar fáil do bhuachaillí, cailíní agus an

fhoireann (ach go mbeadh an fhoireann gar go leor chun
maoirseacht a dhéanamh más gá).

• Seirbhís mhaoirseachta agus shlándála ag an ionad.
• Polasaí drugaí agus alcóil ag an ionad.

Má bhíonn siad ag dul thar lear

Ar sheiceáil tú?
• go bhfuil an páipéarachas cuí faighte, m.sh. pas, víosa.
• go bhfuil cóipeanna de doiciméid agus uimhreacha pas

ag an bhfoireann atá sa mbaile agus thar lear.
• go bhfuil clúdach árachais ann don turas ar fad, agus do

na himeachtaí a bheidh ag tarlú le linn an turais.
• go bhfuil eolas cuimsitheach ar fáil maidir le clár ama an

turais.
• go bhfuil sonraí teagmhála na gcinnirí atá lonnaithe go

háitiúil agus sa bhaile ar eolas ag an bhfoireann agus ag
na daoine óga.

• go bhfuil eolas agaibh ar éagsúlachtaí timpeallachta,
cultúir, airgidis agus am chriosanna (time difference).

• go bhfuil eolas agaibh ar éagsúlachtaí dlí mar shampla
ól, aois toilithe, drugaí srl.

• an bhfuil vacsainiú riachtanach?
• an bhfuil seiceáil rialta agus seisúin faisnéise á dhéanamh

leis an bhfoireann agus na daoine óga?
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Ag déileáil le hiompraíocht dhúshlánach

Nuair a bhítear ag deileáil le hiompraíocht dhúshlánach, ba
chóir go mbeifí cúramach go mbeadh aon fhreagra ar chomhréir
leis an iompraíocht a bhíonn i gceist, go mbeadh sé curtha i
bhfeidhm chomh luath agus is féidir agus go dtabharfaí míniú
iomlán don duine óg agus na tuismitheoirí/cúramóirí.  Nuair a
bhítear ag deileáil le duine atá trioblóideach moltar, más féidir,
go mbeadh níos mó ná cinnire amháin i láthair.  Agus iad ag
tabhairt faoi na cásanna seo, ba chóir go gcuirfeadh cinnirí na
roghanna seo a leanas san áireamh:

• Sos – ón ngíomhaíocht, grúpa nó obair aonair;
• Cúiteamh – an próiséas a bhaineann leis;
• Aisíoc – ag tabhairt rud éigin ar ais;
• Atreisiú – duais mar thoradh ar dhea-iompair,

impleachtaí de bharr iompraíocht dhiúltach;
• An dochar a bhaint as an scéal – ag labhairt faoi leis an

duine óg;
• Níos mó maoirseachta ó chinnirí
• Úsáid a bhaint as ‘conarthaí’ aonaracha nó

comhaontuithe maidir lena cuid rannpháirtíocht amach
anseo nó go leanúnach;

• Pionóis nó impleachtaí, m.s. turas a chailleadh;
• Ag lorg tacaíochta agus saineolas bhreise i gcomhair le

áisíneachtaí eile chun a chinntiú go gcomhlíontar
riachtanais an duine óig, m.s. áisíneachtaí a bhaineann le
tacaíocht teaghlaigh;

• Díbirt ar bhun sealadach nó go buan.

Níor cheart iad seo leanas a úsáid mar bhealaí chun iompraíocht
gasúr/duine óg a smachtú:

• Pionós fisiceach nó bagairt,
• Diúltú labhairt nó idirghníomhú leis an duine óg;
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• Ag coinneáil bia, uisce, rochtain ar leithris nó aon áis
riachtanach eile ó ghasúr;

• Caint bhagarach, scigmhagadh nó náiriú.

Leid: Moltar gur chóir nóta a dhéanamh d’aon eachtra a
bhaineann le iompraíocht dhúshlánach a éilíonn idirghábháil ó
oibrí agus a chuireann sláinte daoine i mbaol.  Ba chóir go
mbeadh foirm nó leabhar ar leith ar fáil chun taifead a choimeád
ar aon eachtra a tharlaíonn.

Ag obair le gasúir le riachtanais speisialta nó le
míchumais

Chun timpeallacht shábháilte oibre a chothú, tá roinnt gnéithe
le cur san áireamh:

• d’fhéadfadh gasúir a bhfuil riachtanais speisialta nó
míchumais acu brath ar dhaoine fásta níos mó ná gasúir
eile le haghaidh a gcúram agus a gcuid sábháilteachta.
Mar sin, bíonn tábhacht ar leith ag baint le cúrsaí
íogaireachta agus cumarsáid shoiléir.

• ba chóir go mbeadh tuismitheoirí ar an eolas agus iad
toilteanach nuair is gá tascanna pearsanta áirithe a
chomhlíonadh le gasúir/daoine óga a bhfuil riachtanais
speisialta acu 

• ba cheart tuairimí an duine óig a chuir san áireamh más
féidir, nuair a bhíonn socruithe á ndéanamh.

• agus cúramaí pearsanta den sórt sin á gcomhlíonadh, ní
mór íogaireacht a thaispeáint don gasúir agus na
tascanna a dhéanamh le discréid.

• níor cheart go dtabharfadh fostaithe/oibrithe deonach
fireann cabhair de chailíní sa leithreas nó sna seomraí
gléasta.
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• b’fhéidir gur fearr le leanaí fireann a bheith in éineacht
le fostaithe / oibrithe deonach fireann sa leithreas nó sna
seomraí gléasta, níor cheart neamhaird a dhéanamh dó
seo agus ba chóir déanamh dá réir nuair is ceart/ is féidir.

• Má bhíonn aon tasc ann a bhaineann le cúram pearsanta
agus go bhfuil sé ar chumas an ghasúir é a dhéanamh
dóibh féin, níor cheart go ndéanfadh an fostaí/oibrithe
deonach é seo dóibh. 

• má tharlaíonn sé go mbíonn gá an nós imeachta cuí a
athrú, ba chóir bainisteoirí líne agus tuismitheoirí/
caomhnóirí a chur ar an eolas ar an bpointe boise.

Cumarsáid le Tuismitheoirí / Caomhnóirí

Tá sé tábhachtach go mbeadh cumarsáid mhaith ag cinnirí uile
na gclubanna Óige le tuismitheoirí / caomhnóirí leanaí agus
daoine óga.  Is íomaí cruth a bhíonn ar an gcumarsáid seo, agus
caithfear cumarsáid a mheas sna rudaí ata oiriúnach don
struchtúir atá ar do chlub.

• Ba chóir go mbeadh toiliú i scríbhinn ó thuismitheoirí ag
cinnirí club chun ballraíocht a bheith ag a leanbh / a
chlann.

• Ba chóir go mbeadh sonraí ar nós seoladh baile, sonraí
teagmhála, eolas ábhartha mhíochaine (leigheas) nó aiste
bia, a bheidh ar an bhfoirm cláraithe chomh maith le
haon riachtanais speisialta eile ar chóir go mbeadh fios
ag cinnirí an chlub orthu

• Ba chóir do thuismitheoirí faisnéis a fháil faoi mhisean,
éiteas agus cleachtas an chlub.

• Ba chóir do thuismitheoirí polasaithe agus nósannna
imeachta na gclubanna a fháil, beartais cosanta agus
cosanta leanaí san áireamh.

• Ní mhór do chlubanna sonraí teagmhála tuismitheoirí/
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caomhnóirí agus duine eile malartach a bheith acu i gcás
éigeandála.

• Ba chóir tuismitheoirí a chur ar an eolas má bhíonn
daoine óga le dul ar thurais nó chun gníomhaíochtaí a
dhéanamh a dteastaíonn toiliú sonrach uathu.

• Ba chóir tuismitheoirí a chur ar an eolas má thagann
saincheisteanna chun cinn do dhaoine óga, nuair a
mheastar é chun leas na ndaoine óga.

• Ba chóir do chinnirí club an fhaisnéis go léir faoin duine
óg agus faoin teaghlach a láimhseáil ar bhealach an-
chúramach agus rúnda.

Caithfidh cinnirí na gclubanna gach foinse eolas maidir le páistí agus
an teaghlach a láimhseáil ar bhealach rúnda agus cúramach.

Leid: Chun cabhrú leat an leagan do thuismitheoirí maidir le
beartas cosanta leanaí an chlub a fhorbairt, féach le do thoil ar
pholasaí agus céimeanna Mhuintearas Teo/Óige na Gaeltachta
le cabhair ón Oifigeach Forbartha Óige i do cheantar.

Comhoibriú le heagraíochtaí eile

Ó am go ham, beidh ar eagraíochtaí / grúpaí teacht le chéile
chun tograí comhoibritheacha a bhaint amach (m.sh. turais,
comórtaisí, gníomhaíochtaí oideachasúil, srl). Tá roinnt
impleachtaí agus saincheisteanna le smaoineadh air sula
gcuirfear tús leis an togra: 

• An bhfuil polasaí ag na heagraíochtaí / grúpaí eile
maidir le cosaint leanaí? Cén saghas polasaithe a bheidh
i bhfeidhm le linn tréimhse an togra comhoibritheach? 

• An bhfuil duine idirchaidrimh ainmnithe (DLP) ag gach
grúpa / eagraíocht? Cén ról atá le bheith acu le linn an
togra (dualgaisí, tuairisciú, srl)? Cén córas atá i bhfeidhm
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chun cumarsáid agus caidreamh oscailte a spreagadh idir
na rannpháirtithe go léir le linn an togra?

• An bhfuil an traenáil / eolas riachtanach ag na cinnirí
uilig ó na grúpaí / eagraíochtaí atá páirteach san togra
maidir le dea-chleachtais?

• An bhfuil polasaí & cód iompair ag na heagraíochtaí /
grúpaí do dhaoine fásta agus do dhaoine óga? Cé acu de
na polasaithe atá le cur i bhfeidhm le linn tréimhse an
togra, nó an mbeidh polasaí & cód iompair nua le forbairt
atá oiriúnach don togra seo? 

• Maidir le polasaithe agus nósanna imeachta ábartha eile
ar nós ‘Sláinte agus Sábhailteacht’, ‘Frith-Bhulaíocht’,
‘Mí-Úsáid Substaintí’, ‘Gearáin’, srl., céard iad na
polasaithe agus nósanna imeachta a bheidh i bhfeidhm
le linn tréimhse an togra, nó an mbeidh polasaithe nua le
forbairt? 

• Cén córas atá i gceist chun eolas ginearálta a roinnt idir
na grúpaí / eagraíochtaí? An bhfuil duine ar leith le
hainmniú mar theagmháilí ag gach grúpa? 

• An mbeidh cruinnithe eagraithe go rialta le déanamh
cinnte go mbeidh an togra ag bogadh ar aghaidh? 

• An bhfuil na grúpaí/eagraíochtaí aontaithe maidir le
cúrsaí iompair, árachais, maoirseachta agus cead
tuismitheoirí?

Tá cumarsáid agus eagrúchán go  rí-thabháchtach maidir le
chomhoibriú éifeachtach a bhaint amach.
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Foinsí Eolais
Eolais maidir le cosaint agus sábhailteacht

leanaí san rannóg obair óige.

www.childprotection.ie

Eolas ginearálta maidir le cosaint and sábháilteacht leanaí.

www.tusla.ie

Áiseanna
Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

www.gov.ie

‘Children First’. Treoracha náisiúnta maidir le
sábháilteacht & leas leanaí 2011

www.gov.ie/en/publication/114c50-children-first-national-
guidelines-for-the-protection-and-welfare-of/

Uirlisí ón NYCI do chlubanna óige maidir le dearadh, athbhreithniú,
agus luacháil a dhéanamh ar a gcóras cosaint leanaí.

www.youth.ie/documents/protecting-our-children-and-
young-people-nyci/

Traenáil
Traenáil ar fáil san rannóg obair óige.

www.childprotection.ie

Traenáil & urraíocht ar fáil ón eagraíocht Túsla faoi chosaint leanaí.

www.tusla.ie/children-first/roles-and-
responsibilities/organisations/children-first-training 

Is féidir teangmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Forbartha Óige
áitiúil le eolais a fháil faoi urraíocht agus seribhísí atá ar fáil do

clubanna óige i do cheantar.
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Nótaí
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Nótaí
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