
Ag Coinneáil
Leanaí Slán

Ag cabhrú le tuismitheoirí agus le cúramóirí seirbhísí agus

gníomhaíochtaí sábháilte a roghnú le haghaidh leanaí

Chun breis faisnéise agus oiliúint a fháil maidir le cleachtais
sábháilte le leanaí, déan teagmháil le:

Coiste Cúraim Leanaí Chathair agus Chontae na
Gaillimhe,
9b Lárionad Miondíola Lios Báin,
Bóthar Thuama,
Gaillimh.
Teil:   091 752039
Facs:  091 735701
R-phost:  mail@galwaychildcare.com
Láithreán Greasáin:  www.galwaychildcare.com

Admhálacha:
An Bhilleog ‘Have Fun & Be Safe’

The N.S.P.C.C. & Volunteer
Development Agency,

Tuaisceart Éireann

Coiste Áitiúil um Chosaint Leanaí
Mhaigh Eo a d’eisigh an bhilleog seo

i dtosach

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Health Service Executive

Tá sé de cheart ag tuismitheoirí agus
mar dhualgas orthu a chinntiú go
bhfuil leanaí sábhailte i gcónaí.

Faigheann an-chuid gníomhaíochtaí tacaíocht
ó oibrithe deonacha a thugann go fial dá gcuid
ama chun gníomhaíochtaí rialta a sholáthar

dod’ pháiste.

Anois, níos mó ná riamh, beidh grúpaí ag éileamh
rannpháirtíocht tuismitheoirí chun cabhrú leo

chun sábhailteacht leanaí a chinntiú.

BÍ RANNPHÁIRTEACH

Tá freagracht ar eagraíochtaí gan leathcheal a dhéanamh
ar éinne, a bheith oscailte agus fáilteach agus sásta
eolas a roinnt fúthu féin agus faoina gcuid
gníomhaíochtaí. Is cuma má fhaigheann oibrithe
íocaíocht nó nach bhfaigheann ba chóir a bheith ag
súil le hard-chaighdeán ó gach eagraíocht maidir le
sábháilteacht agus leas leanaí.



Tá an líon seirbhísí agus grúpaí a sholáthraíonn
gníomhaíochtaí do leanaí ag méadú i gcónaí. Cuirtear
creiseanna agus seirbhísí réamhscolaíochta in iúl
d’Fheidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte (FSS). Tá dualgas
cúraim, áfach, ar gach seirbhís agus gach grúpa agus iad
ag obair le leanaí.
Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag tuismitheoirí
go bhfuil a gcuid leanaí sábháilte agus go bpléifear leo go
dearfach nuair a bhíonn baint acu le seirbhísí agus le
gníomhaíochtaí.

Céard ba chóir duit a chinntiú?
Cuirfidh dea-eagraíocht fáilte roimh cheisteanna faoina
gcuid imeachtaí agus mar gheall ar na beartais agus na
cleachtais atá acu maidir le leanaí.

Ba chóir go mbeadh beartas chosaint leanaí ag gach
eagraíocht, de réir Threoirlínte Náisiúnta um Chosaint agus
Leas Leanaí, ‘ Tús Áite do Leanaí’, ina bhfuil ráitis agus
treoirlínte maidir le páistí a choimeád sábháilte. Ba chóir
go gclúdódh an beartas na réimsí seo a leanas.

An bhfuil an fhoireann agus na hoibrithe
deonacha oiriúnach lena bheith ag obair
le leanaí?
Ba chóir go rachadh an fhoireann agus na hoibrithe
deonacha ar fad tríd nós imeachta earcaíochta ceart lena
n-áirítear agallaimh, teistiméireachtaí agus, san áit is féidir,
grinnfhiosrúchán na nGardaí. (Tugtar cur síos ar an treoir
maidir leis an méid sin thuas sa bhfoilsiúchán ‘Ár nDualgas
Cúraim Príonsabail an Dea-Chleachtais Chun Cosaint a
Thabhairt do Leanaí agus do Dhaoine Óga’).

An bhfuil cód iompraíochta i scríbhinn?
Ba chóir go gcinnteodh cód iompraíochta i scríbhinn go
bpléifear le leanaí go dearfach agus thabharfadh sé le fios
nár chóir íde béil a thabhairt do leanaí nó nár chóir
caitheamh anuas orthu. Ba chóir go dtabharfadh sé
comhairle do bhaill foirne agus d’oibrithe deonacha obair
a dhéanamh le leanaí i gcomhshaoil oscailte.

Cén chaoi a dhéanann an eagraíocht
bainistíocht ar an bhfoireann agus ar
na hoibrithe deonacha?
Ba chóir go mbeadh duine éigin i gceannas i gcónaí a
dhéanann maoirsiú ar an bhfoireann agus ar oibrithe
deonacha agus a chinntíonn go bhfuil siad ar an eolas
maidir lena róil agus a gcuid freagrachtaí.

An dtairgíonn siad oiliúint go rialta don
fhoireann agus d’oibrithe deonacha?
Seachas oiliúint scileanna, ba chóir go mbeadh oiliúint
ar gach oibrí i dtaobh chosaint leanaí.

Cén chaoi an féidir le leanaí agus a
dtuismitheoirí nó a gcúramóirí imní a
chur in iúl?
Ba chóir go mbeadh nós imeachta gearáin i bhfeidhm.
Má tá imní ort:
- Labhair leis an duine atá i gceannas.
- Muna bhfuil tú sásta leis an bhfreagra déan gearán 
foirmeálta i scríbhinn le ceannasaí na heagraíochta nó
an ghrúpa.

An bhfuil a fhios ag an eagraíocht conas
imní maidir le leas leanaí a chur iúl do
FSS?
Iarrtar ar gach grúpa/eagraíocht duine ainmnithe agus
nós imeachta a bheith acu chun freagairt a thabhairt ar
ábhar imní maidir le cosaint agus leas leanaí. Tá an duine
ainmnithe freagrach as comhairle a lorg ó FSS má tá imní
orthu faoi shábháilteacht nó leas linbh.

Cén chaoi a sholáthraíonn an eagraíocht
riachtanais cúraim phearsanta?
I gcás leanaí atá an óg, nó leanaí atá faoi mhíchumas, ba
chóir go mbeadh socruithe comhaontaithe le tuismitheoirí
agus le leanaí maidir lena riachtanais cúraim phearsanta.

Céard iad na socruithe nuair a théann leanaí
ar thurasanna?
Ba chóir go gcuirfí ar an eolas tú faoi na socruithe ar fad,
lena n-áirítear iompar, maidir le gach turas, agus bá chóir
do chead a iarraidh.

An bhfuil Clúdach Árachais ag an eagraíocht?
Ba chóir go mbeadh clúdach árachais a thugann breac-
chuntas ar an gcóimheas cuí idir dhaoine fásta agus leanaí
ag gach grúpa le haghaidh gach gníomhaíocht a dhéanann
siad.

An gcuireann an eagraíocht comhairliúchán
leanúnach chun cinn idir thuismitheoirí agus
daoine óga?
Ba chóir go gcuirfeadh gach eagraíocht gníomhaíochtaí ar
fáil a spreagann rannpáirtíocht ghníomhach tuismitheoirí.

BA CHÓIR A BHEITH AR AN AIRDEALL
FAOI:
- Ghníomhaíochtaí a n-iarrtar ar thuismitheoirí gan a

bheith páirteach iontu nó a iarrtar orthu gan a bheith
ag faire orthu

- Iompar a spreagann súgradh garbh, píonóis a náiríonn 
nó bulaíocht.

- Dhaoine aonair a ghlacann ceannas agus a oibríonn go
neamhspleách ó threoirlínte na heagraíochta.

- Dhaoine aonair a léiríonn fabhraíocht nó a thugann 
duaiseanna pearsanta do pháistí faoi leith.

- Theagmháil mhíchuí fhisiciúil á mholadh.
- Dhroch-chumarsáid agus easpa rannpháirtíochta 

tuismitheoirí, rud a fhágann imníoch tú.
- Leanaí a fhágann nó a éiríonn as freastal ar 

ghníomhaíochtaí gan aon chúis soiléir.
- Chuirí do leanaí am a chaitheamh ina n-aonair le baill 

foirne nó le hoibrithe deonacha.

CUIMHNIGH:
Éist le do pháistí agus cuir ceisteanna orthu
faoi na gníomhaíochtaí ina mbíonn siad
páirteach.


