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POLASAÍ UM CHOSAINT LEANAÍ  

DO BHAILL FOIRNE  

Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 

(GRETB) 

 

Sainmhínithe agus Rólanna 
 

Sainmhíniú ar ‘Leanbh’ 

 

Sna treoirlínte seo, ciallaíonn “leanbh” duine faoi bhun ocht mbliana déag (18) d’aois, seachas aon 

duine atá nó a bhí pósta. 

 

Sainmhíniú ar ‘Duine Soghonta’ 

 

Sna treoirlínte seo, ciallaíonn “duine soghonta” duine, seachas leanbh, 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 air nó uirthi, cibé acu de dheasca díobhála, breoiteachta nó 

aoise, nó a bhfuil míchumas coirp air nó uirthi, ar de chineál nó de chéim é a chuireann srian ar 

chumas an duine a bheith san airdeall roimh dhíobháil ó dhuine eile, nó 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. 

 

Duine Idirchaidrimh Ainmnithe (DIA/DLP) 

 

Tá ról an DIA leagtha síos sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí agus is ról é atá criticiúil do 

scaipeadh eolais ar gach ball foirne agus, chomh maith leis sin, do chomhordú oiliúna maidir le 

ceisteanna um chosaint leanaí ina scoil/ionad/suíomh féin faoi seach. 

Faoi mar is gá do DIA i scoil tuairisc a chur ar fáil don Bhord Bainistíochta, in ionaid/suíomhanna 

gan Bhord, is gá sna cásanna sin tuairisc a chur ar fáil don Phríomhfheidhmeannach nó don 

Stiúrthóir ábhartha. 

 

Teagmhálaí Ainmnithe um Chosaint Leanaí (TACL/CPL) 

 

Is é an ról atá ag an TACL ná tacaíocht a chur ar fáil don DIA, soiléire a sholáthar i dtaca leis na 

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí agus a chinntiú go bhfaightear comhairle chuí dlí. Ní ról 

DIA atá i gceist in aon chor, ach ról atá go hiomlán comhairleach. 
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Réamhrá 
 

Toisc spleáchas agus anabaíocht leanaí, tá siad i mbaol ó mhí-úsáid ar bhealaí éagsúla. Tá 

freagracht phríomhúil ar thuismitheoirí nó caomhnóirí as cúram agus cosaint a gcuid leanaí. Tá 

freagracht ar GRETB, áfach, a chinntiú go gcosnaítear leanaí a ghlacann páirt in aon seirbhísí nó 

gníomhaíochtaí a chuireann GRETB ar fáil. 

 

Baineann an polasaí seo le gach ball foirne GRETB. Is gá go mbeadh fostaithe tuisceanach do 

shoghontacht/leochaileacht leanaí le linn dóibh a gcuid dualgas a chomhlíonadh, agus gníomhú 

ar bhealach freagrúil/mothálach i gcónaí. Tá sé tábhachtach a rá gur ar na húdaráis reachtúla atá 

an fhreagracht mí-úsáid amhrasta linbh a fhiosrú/imscrúdú, agus nach dtabharfadh an DIA/TACL 

nó aon fhostaí eile GRETB faoi aon fhiosrú/imscrúdú. 

 

Forbraíodh an polasaí seo de réir Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus 

Iar-Bhunscoileanna 2017, a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna. 

 

Tá an polasaí seo dírithe ar an uile dhuine a mbíonn teagmháil acu le leanaí le linn ghnáthchúrsa 

a gcuid dualgas, chun treoir a chur ar fáil maidir le hiompar cuí timpeall ar leanaí agus mar ba 

cheart gníomhú má bhíonn amhras faoi mhí-úsáid fhisiciúil, ghnéasach nó mhothúchánach agus 

faillí. 

 

Ní léamh/léiriú dlíthiúil é an Polasaí seo ar an reachtaíocht. 

 

Ráiteas Polasaí um Chosaint Leanaí 
 

Tá GRETB tiomanta do chur chuige leanbhlárnach/páistelárnach inár gcuid oibre, sna seirbhísí 

agus gníomhaíochtaí uile a chuirimid ar fáil. Tugaimid faoi thimpeallacht shábháilte a sholáthar, 

inarb é leas an linbh an rud is tábhachtaí. Chuige sin, glactar agus tugtar feidhm do Nósanna 

Imeachta um Chosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017 (dá ngairfear 

Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí uaidh seo amach) in uile réimse soláthair GRETB agus do 

gach ball foirne, beag beann ar ghrád nó ról. 

 

Chomh maith leis sin, aithníonn GRETB go mb’fhéidir go mbeadh cásanna ann ina bhféadfadh 

imní faoi mhí-úsáid a bheith i gceist maidir le daoine fásta soghgonta. Cuimsíonn na Nósanna 

Imeachta um Chosaint Leanaí daoine fásta soghonta freisin. 

 

Chun cloí leis na prionsabail agus treoir atá sna Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí thuasluaite 

in ionaid agus suíomhanna nach mbíonn aon struchtúr Bord Bainistíochta ag feidhmiú, tarmligfidh 

Príomhfheidhmeannach GRETB, faoi Alt 13 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013, ról 

an DIA [DLP] don duine atá ag bainistiú/comhordú an ionaid/an tsuímh. 

 

Lena chois sin, cinnteoidh an Príomhfheidhmeannach gach a leanas: 
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• Bunófar ról Teagmhálaí Ainmnithe um Chosaint Leanaí (TACL/CPLP) don eagraíocht chun 

tacú le DIAnna a gcuid rólanna a chomhlíonadh. Tarmligfear an ról seo do ghráid 

shinsearacha ag an bPríomhoifig, ar mhaithe le leanúnachas cur chuige agus saineolas 

comhairleach a fhorbairt. 

• Go bhfuil Nósanna Imeachta Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána i bhfeidhm le 

haghaidh gach fostaí agus oibrí deonach ábhartha 

• Go gcuirtear oiliúint chuí i gcosaint leanaí ar fáil do gach fostaí 

• Go gcoinnítear tuairisciú faoi mhí-úsáid amhrasta nó nochtaithe faoi rún 

 

http://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme 

  
http://cms.pdst.ie/ChildProtectionGuidelines 

  
Cé go bhfuil riachtanais shainordaitheacha ar thuairisiciú i bhfeidhm do chatagóirí áirithe foirne, 

tá freagracht ar gach ball foirne aon údar imní a bheadh acu a ardú leis an DIA [DLP] atá 

bainteach lena gColáiste/Ionad/Suíomh. 

 

 

Nós Imeachta 
 

Is iad na nósanna imeachta atá le bheith i bhfeidhm in uile chás de mhí-úsáid amhrasta ná Child 

Protection Procedures , a d’fhoilsigh an Roinn Oideachais agus Scileanna. Nuair atá imní ar bhall 

foirne faoi mhí-úsáid amhrasta, caithfidh siad, mar chéad chéim, a n-údair imní a chur faoi bhráid 

an DIA [DPL]. Ach a dtuairiscítear údair imní, leanfaidh an DIA na Nósanna Imeachta um Chosaint 

Leanaí, lorgóidh an té sin comhairle chuí, agus tuairisceoidh sí/sé a bhfuil ag tarlú do na húdaráis 

reachtúla ábhartha. 

 

http://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme
http://cms.pdst.ie/ChildProtectionGuidelines
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Child-Protection/child_protection_guidelines.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Child-Protection/child_protection_guidelines.pdf

