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SÉANADH DLÍTHIÚIL
Is é is aidhm don doiciméad seo faisnéis ghinearálta a thabhairt maidir le hiarratais ar chlárú faoi alt
39 den Acht Carthanas 2009. Níl sé ina ráiteas críochnúil, agus níl sé deartha chun a bheith ina ráiteas
críochnúil, ar na dlíthe, na caighdeáin, na beartais agus na nósanna imeachta is infheidhme maidir
le cosaint leanaí. Tá an fhaisnéis sa doiciméad seo tógtha ó acmhainní faisnéise maidir le cumhdach
agus cosaint leanaí a sholáthair an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Tusla - An Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach. I gcás go bhfuil obair le leanaí i gceist leis na gníomhaíochtaí de chuid
carthanais, ba cheart aon cheisteanna a bhaineann le measúnú riosca, seiceálacha sábháilteachta
agus cosaint a chur ar an ngníomhaireacht Stáit chuí. Féadfaidh eagraíochtaí a gcomhairle dlí
neamhspleách féin a fháil nuair a bhíonn siad ag déanamh cinntí ar cheann ar bith de na nithe a
ndéantar tagairt dóibh sa doiciméad seo.
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An Rialálaí Carthanas

Réamhrá

I gcás go bhfuil obair le daoine soghonta i gceist leis na gníomhaíochtaí de chuid eagraíochta
carthanúla (“carthanas”), tá sé tábhachtach go mbeadh nósanna imeachta measúnaithe
riosca, seiceálacha sábháilteachta agus cosaintí atá leordhóthanach i bhfeidhm ag an
gcarthanas, ar nithe iad a chomhlíonann ceanglais faoi dhlí na hÉireann agus caighdeáin,
beartais agus nósanna imeachta náisiúnta.
De réir an Achta Carthanas 2009, áirítear le daoine soghonta seanóirí, leanaí agus daoine óga,
na heasláin agus an lucht míchumais.
Cé nach dtagann cosaint daoine soghonta faoi shainchúram reachtúil an Rialálaí Carthanas, is
amhlaidh go dtagann saincheisteanna a bhaineann le nósanna imeachta measúnaithe riosca,
seiceálacha sábháilteachta agus cosaint chun cinn i gcomhthéacs iarratas ar chlárú ar an gClár
Carthanas agus i gcomhthéacs na gcaighdeán riachtanach rialachais laistigh de charthanais
chláraithe.

Ceanglais Chlárúcháin
FDe bhun alt 39 den Acht Carthanas 2009, chuir an Rialálaí Carthanas Clár Carthanas ar bun,
rud ar a liostaítear gach carthanas cláraithe agus ar a soláthraítear faisnéis faoi na carthanais
sin, lena n-áirítear na hiontaobhaithe agus an cuspóir carthanúil atá acu. Tá an Clár Carthanas
ar fáil go poiblí agus is féidir é a rochtain trí shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas:
www.charitiesregulator.ie
Maidir le haon charthanas a bhfuil sé beartaithe aige oibriú nó gníomhaíochtaí a sheoladh sa
Stát, ceanglaítear air iarratas a dhéanamh chuig an Rialálaí Carthanas ar chlárú ar an gClár
Carthanas.
Leagtar amach in alt 39(5) den Acht Carthanas 2009 na nithe nach mór a bheith in aon iarratas
ar chlárú ar an gClár Carthanas, lena n-áirítear an ceanglas go sonrófaí in aon iarratas –

“na nósanna imeachta measúnachta priacail, na seiceálacha sábháilteachta
agus na cosaintí a úsáideann an eagraíocht charthanúil i gcás go n-áirítear
ar a cuid gníomhaíochtaí a bheith ag obair le daoine soghonta (lena n-áirítear
seanóirí, leanaí agus daoine óga, na heasláin, an lucht míchumais agus an
lucht éislinne)”.1
Ní mór d’iarratasóirí ar stádas carthanúil na doiciméid sin a sholáthar agus foirm iarratais
á cur isteach acu. Ní mór d’iarratasóirí a chinntiú go gcomhlíonann na nósanna imeachta
measúnaithe riosca, na seiceálacha sábháilteachta agus na cosaintí lena mbaineann
na ceanglais dhlíthiúla agus na caighdeáin is infheidhme maidir leis na gníomhaíochtaí
beartaithe agus iarbhír a dhéantar agus go bhfíoraítear go neamhspleách iad.
1

Mír (l) d’alt 39(5) den Acht Carthanas 2009
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Caighdeáin Riachtanacha Rialachais
D’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas an Cód Rialachais do Charthanais i mí na Samhna 2018. Leagtar
amach sa Chód Rialachais do Charthanais sé chroíphrionsabal agus 32 chaighdeán a bhfuiltear ag
súil leis go gcomhlíonfaidh gach carthanas cláraithe iad. Leagtar amach ann freisin 17 gcaighdeán
bhreise do na carthanais is casta.
Foráiltear don méid seo a leanas le Prionsabal 4 den Chód Rialachais do Charthanais, a
bhaineann leis an bprionsabal nach mór d’iontaobhaithe carthanais rialú a fheidhmiú ar a
gcarthanas:

“Ní mór do gach carthanas, is cuma cé chomh casta agus atá siad, seasamh le
gach ceanglas dlíthiúil agus rialála a bhaineann leis an obair a dhéanann siad. Is
iad na hiontaobhaithe carthanais atá freagrach as a chinntiú go seastar leis na
ceanglais sin”.
Maidir leis na Croíchaighdeáin a thagann faoin bprionsabal um rialú a fheidhmiú, foráiltear leo
go gceanglaítear ar charthanais roinnt nithe a dhéanamh chun an prionsabal a chur i bhfeidhm.
Áirítear leo sin na nithe seo a leanas:
“Faigh amach cé na dlíthe agus na ceanglais rialála a bhaineann le do charthanas agus
comhlíon na dlíthe agus na ceanglais sin”2, agus
“Sainaithin aon rioscaí a d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar do charthanas agus conas a
bhainisteofar iad”.3
Maidir leis na caighdeáin bhreise a thagann faoin bprionsabal um rialú a fheidhmiú agus a bhfuil
feidhm acu maidir leis na carthanais is casta, foráiltear leo don méid seo a leanas:
“Bíodh nósanna imeachta scríofa i bhfeidhm agat chun deimhin a dhéanamh de go
gcomhlíonann tú gach ceanglas dlíthiúil agus rialála atá ábhartha” (caighdeán breise 4.7); agus
“Déan breithniú ar chaighdeáin bhreise dea-chleachtais a ghlacadh, ar caighdeáin iad a
bhaineann leis an obair ar leith a dhéanann do charthanas” (caighdeán breise 4.9).
Mar achoimre, cuirtear in iúl go soiléir sa Chód Rialachais nach mór do charthanais cloí le gach
ceanglas dlíthiúil agus rialála agus nach mór dóibh nósanna imeachta scríofa a bheith i bhfeidhm
acu le haghaidh déanamh amhlaidh. Ní mór do charthanais sainaithint a dhéanamh ar rioscaí,
agus ar conas a bhainisteofar na rioscaí sin, agus caighdeáin dea-chleachtais a ghlacadh freisin.
Tá feidhm ag na ceanglais sin i ngach réimse, lena n-áirítear i gcás go n-oibríonn carthanas le
daoine soghonta.
I gcás go bhfuil obair le daoine soghonta i gceist le gníomhaíochtaí an charthanais, tá sé
ríthábhachtach go mbeadh iontaobhaithe an charthanais agus gach duine a oibríonn agus a
dhéanann obair dheonach leis an gcarthanas ar an eolas faoi na ceanglais chosanta is infheidhme
agus go mbeadh na nósanna imeachta measúnaithe riosca, na seiceálacha sábháilteachta agus
na cosaintí atá riachtanach i bhfeidhm acu.
2

Croíchaighdeán 4.2

3

Croíchaighdeán 4.5
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Carthanais a Sholáthraíonn Seirbhísí Thar Lear
I gcás eagraíochtaí a bhfuil sé beartaithe acu seirbhísí a sholáthar do dhaoine soghonta
thar lear, is amhlaidh, le linn dó féachaint ar iarratas ar chlárú ó eagraíocht den sórt
sin, go ndéanfaidh an Rialálaí Carthanas breithniú ar an gceanglas atá ann nósanna
imeachta measúnaithe riosca, seiceálacha sábháilteachta agus cosaintí a shonrú
ach tagairt a dhéanamh do dhlíthe náisiúnta agus d’aon treoir, aon bheartais agus
aon nósanna imeachta náisiúnta a bhfuil feidhm acu i bPoblacht na hÉireann. Ní mór
do charthanais a chinntiú, áfach, go gcomhlíonann siad na ceanglais sin maidir le
cosaint daoine soghonta atá i bhfeidhm sa tír ina bhfuil seirbhís á soláthar acu nó ina
soláthróidh siad seirbhís. Ba cheart do charthanais comhairle neamhspleách a lorg i
gcás nach bhfuil siad cinnte faoi na hoibleagáidí atá orthu.

Cuspóir an Treoirnóta seo
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go bhfuil an treoir seo dírithe ar charthanais a
oibríonn le leanaí. Chuir an Rialálaí Carthanas treoir ar leith le chéile do charthanais a
bhfuil obair le daoine soghonta (aosaigh) i gceist lena gcuid gníomhaíochtaí. Tá an treoir
sin ar fáil ar shuíomh Gréasáin an Rialálaí Carthanas ag www.charitiesregulator.ie.
Is é cuspóir an treoirnóta seo forbhreathnú leathan a thabhairt ar phrionsabail um
chosaint, ar phríomhcheanglais reachtacha agus ar threoir, beartais agus nósanna
imeachta iomchuí náisiúnta a bhaineann le cosaint agus leas leanaí.
Sainaithnítear sa treoir seo freisin acmhainní atá ar fáil ó ghníomhaireachtaí eile ar
mhaithe lena chinntiú go bhfuil cosaintí lena dtugtar cosaint leordhóthanach do leanaí
i bhfeidhm. Cabhróidh sé sin le heagraíochtaí atá ag iarraidh iarratas a dhéanamh ar
chlárú ar an gClár Carthanas. Cabhróidh sé le carthanais chláraithe freisin, agus iad
ag iarraidh na caighdeáin atá leagtha amach sa Chód Rialachais do Charthanais a
chomhlíonadh.
Níl an treoirdhoiciméad seo ina ráiteas críochnúil ar na dlíthe, na caighdeáin, na
beartais agus na nósanna imeachta is infheidhme maidir le cosaint leanaí. Tá an
fhaisnéis sa doiciméad seo tógtha ó acmhainní faisnéise maidir le cumhdach agus
cosaint leanaí a sholáthair an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Tusla - An
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. I gcás go bhfuil obair le leanaí i gceist
leis na gníomhaíochtaí de chuid carthanais, ba cheart aon cheisteanna a bhaineann le
measúnú riosca, seiceálacha sábháilteachta agus cosaint a chur ar an ngníomhaireacht
Stáit chuí.
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Prionsabail um Chosaint
– Leanaí

Tá an beartas um leas agus cosaint leanaí bunaithe ar chreat dlíthiúil a sholáthraítear
go príomha leis an Acht um Chúram Leanaí, 1991, agus leis an Acht um Thús Áite do
Leanaí, 2015. Tá an beartas agus an treoir a bhfuil feidhm acu sa réimse seo leagtha
amach i dtreoir arna heisiúint ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige de bhun alt 6 den
Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.
Sa doiciméad Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, 20174
tugtar treoir d’eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí iomchuí do leanaí maidir le leanaí a
choinneáil sábháilte ó dhíobháil le linn dóibh leas a bhaint as seirbhís.
Tá leasanna is fearr an linbh ar an toisc is tábhachtaí5. Cinnteoidh soláthraí seirbhíse
iomchuí, a mhéid is indéanta, go bhfuil gach leanbh a bhaineann leas as seirbhís ón
soláthraí sábháilte ó dhíobháil le linn dó/di leas a bhaint as an tseirbhís sin6.
Is ann do roinnt eochairphrionsabal um chosaint agus leas leanaí a bhfuil beartas an
Rialtais agus dea-chleachtas an Rialtais dóibh sin a phléann le leanaí bunaithe orthu7.

4

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, 2017

5

Cuid 1(7) den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015

6

Cuid 2(10) den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015

7

Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige, 2017 (arna eisiúint faoi
alt 6 den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015)
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Is iad seo a leanas na heochairphrionsabail sin;

Luíonn an fhreagracht as sábháilteacht agus leas leanaí ar chách.
Ba cheart leasanna is fearr an linbh a bheith ar an rud is
tábhachtaí.
Is é an aidhm fhoriomlán i ngach plé le leanaí agus lena dteaghlach
ná idirghabháil go comhréireach chun tacú le teaghlaigh leanaí a
choinneáil sábháilte ó dhíobháil.
Ba cheart d’idirghabhálacha ón Stát cur leis na láidreachtaí agus
na tosca cosantacha atá ann cheana sa teaghlach.
Baineann ríthábhacht le luath-idirghabháil maidir le torthaí níos
fearr a ghnóthú. I gcás gur gá don Stát idirghabháil chun leanaí a
choinneáil sábháilte, ba cheart a laghad idirghabhála agus is féidir
a dhéanamh.
Níor cheart leanaí a scaradh óna dtuismitheoirí/óna gcaomhnóirí
ach amháin tar éis triail a bhaint as gach bealach malartach atá
ann chun iad a chosaint.
Tá sé de cheart ag leanaí chun go gcloisfí iad, go n-éistfí leo agus
go ndéanfaí beart de réir a mbriathair. Agus aird á tabhairt ar a
n-aois agus ar an tuiscint atá acu, ba cheart dul i ndáil chomhairle
leo agus ról a thabhairt dóibh maidir le gach ní agus cinneadh a
d’fhéadfadh dul i bhfeidhm ar a saol.
Tá sé de cheart ag tuismitheoirí/caomhnóirí chun urraim a fháil
agus ba cheart dul i ndáil chomhairle leo agus ról a thabhairt dóibh
maidir le nithe a bhaineann lena dteaghlach.
Caithfear cothromaíocht chuí a bhaint amach idir cosaint a
thabhairt do leanaí agus urraim a thabhairt do na cearta agus na
riachtanais atá ag tuismitheoirí/caomhnóirí agus ag teaghlaigh.
Caithfidh leas an linbh teacht chun tosaigh nuair a bhíonn coimhlint
ann.
Is gníomhaíocht ilghníomhaireachta ildisciplíneach í cosaint leanaí.
Caithfidh gníomhaireachtaí agus gairmithe obair le chéile ar
mhaithe le leasanna leanaí.
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Croícheanglais ar
Eagraíochtaí a Oibríonn
le Leanaí

Is é an aidhm atá leis an gcuid seo den treoir cabhrú le gach carthanas a oibríonn le
leanaí agus daoine óga cultúr sábháilteachta a chruthú a chuireann leas na leanaí
agus na ndaoine óga a úsáideann a gcuid seirbhísí chun cinn. Maidir le carthanais a
sholáthraíonn ‘seirbhís iomchuí’ mar atá sainmhínithe san Acht um Thús Áite do Leanaí,
2015, beidh oibleagáidí reachtúla sonracha orthu faoin reachtaíocht sin. Ceann de
na príomhchuspóirí atá leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, is ea a chinntiú
go gcoinníonn eagraíochtaí leanaí sábháilte ó dhíobháil le linn dóibh leas a bhaint as
seirbhísí. Baineann an reachtaíocht agus an treoir ghaolmhar leis na hoibleagáidí atá ar
sholáthraithe seirbhíse iomchuí a chinntiú, a mhéid is indéanta, nach ndéantar díobháil
d’aon turas do na leanaí a bhaineann leas as a gcuid seirbhísí agus nach dtugtar
drochúsáid d’aon turas do na leanaí sin. Cé nach féidir deireadh a chur leis an riosca ar
fad, ba cheart d’eagraíochtaí beartais agus nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun
an riosca a bhainistiú agus a laghdú a mhéid is féidir.
Leagtar leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, oibleagáidí sonracha ar eagraíochtaí
a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí, lena n-áirítear an ceanglas atá ann chun:
Leanaí a choinneáil sábháilte ó dhíobháil le linn dóibh leas a bhaint as an tseirbhís.
Measúnú riosca a dhéanamh chun a shainaithint cé acu a d’fhéadfaí nó nach
bhféadfaí díobháil a dhéanamh do leanbh nó duine óg le linn dó/di seirbhís a fháil.
Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a fhorbairt, rud ina leagtar amach na beartais agus
na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun na rioscaí a sainaithníodh a bhainistiú.
Duine iomchuí a cheapadh chun bheith ar an gcéad phointe teagmhála don
Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí ón eagraíocht.
Forchuirtear leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, spriocdhátaí ar eagraíochtaí
le haghaidh measúnú riosca a dhéanamh agus le haghaidh Ráiteas maidir le Cosaint
Leanaí a ullmhú araon. Maidir le carthanais a sholáthraíonn seirbhís iomchuí do leanaí,
ní mór dóibh na ceanglais a chomhlíonadh laistigh de thrí mhí ón dáta a tosaíodh an
tseirbhís.
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Seirbhísí Iomchuí
Eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhís iomchuí do leanaí, is eagraíochtaí iad a bhfuil
freagrachtaí reachtúla orthu faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.
Ba cheart d’eagraíocht breathnú ar an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, chun a
fháil amach cé acu atá nó nach bhfuil sí ina soláthraí seirbhíse iomchuí. Is féidir an
sainmhíniú ar sholáthraí a fháil in alt 8 den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015. Is féidir
an liosta seirbhísí iomchuí a fháil i Sceideal 1 a ghabhann leis an Acht um Thús Áite do
Leanaí, 2015.
Mar atá leagtha amach sa doiciméad Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta, is amhlaidh,
chun cáiliú mar sholáthraí seirbhíse iomchuí faoin Acht, nach mór don soláthraí
seirbhíse duine amháin eile ar a laghad a fhostú chun an tseirbhís sin a sholáthar.
Ciallaíonn sé sin gur díolmhaithe faoin Acht atá cineálacha gníomhaíochtaí agus
seirbhísí a sholáthraíonn daoine a n-oibríonn leo féin agus nach bhfostaíonn duine
eile (e.g. teagascóirí a sholáthraíonn teagasc ar bhonn duine le duine agus feighlithe
leanaí). Is díolmhaithe freisin atá gníomhaíochtaí a dhéantar mar chuid de chaidreamh
teaghlaigh nó pearsanta gan aon tairbhe tráchtála a bheith i gceist. Sampla de sin is ea
seantuismitheoir a thugann aire do gharleanbh nó duine a thugann síob chun na scoile
do leanaí a c(h)omharsan.

An Rialálaí Carthanas

4

Treoir maidir le Cosaint d’Eagraíochtaí Carthanúla a Oibríonn le Leanaí

11

Measúnú Riosca

Faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, ní mór do sholáthraí seirbhíse iomchuí measúnú
riosca a dhéanamh. Féachtar sa mheasúnú sin ar an bhféidearthacht atá ann go ndéanfaí
díobháil do leanaí le linn dóibh bheith faoi chúram na heagraíochta. Ba cheart a thabhairt
faoi deara gur leis an riosca go mbeadh drochúsáid ann a bhaineann an riosca ina leith sin.
Ní bhaineann sé leis an riosca ginearálta sláinte agus sábháilteachta. Tá sainmhíniú ar leith
ar dhíobháil. Tá an sainmhíniú sin leagtha amach thíos faoin gceannteideal “A Thuiscint cé na
Rioscaí ba cheart a Mheasúnú”.
Úsáideann an eagraíocht an measúnú riosca sin ansin chun Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a
dhréachtú, rud ina leagtar amach conas a bhainisteofar na rioscaí lena mbaineann.
Is é is measúnú riosca ann ná cleachtadh ina scrúdaíonn an eagraíocht gach réimse den
tseirbhís ó thaobh cúrsaí cosanta de chun a fháil amach cé acu a d’fhéadfadh nó nach
bhféadfadh aon chleachtais nó aon ghnéithe ar leith den tseirbhís leanaí a chur i mbaol.
Tá sé mar aidhm leis an bpróiseas measúnaithe riosca cur ar chumas na heagraíochta:
Rioscaí féideartha a shainaithint
Beartais agus nósanna imeachta a fhorbairt chun rioscaí a íoslaghdú ach freagairt go
tráthúil do rioscaí féideartha
Athbhreithniú a dhéanamh ar cé acu a tógadh nó nár tógadh réamhchúraimí
leordhóthanacha chun deireadh a chur leis na rioscaí sin nó chun iad a laghdú

A Thuiscint cé na Rioscaí ba cheart a Mheasúnú
In alt 11(1)(a) den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, sainmhínítear riosca mar “aon
fhéidearthacht atá ann go ndéanfaí díobháil do leanbh le linn dó/di leas a bhaint as an
tseirbhís”. Sainmhínítear díobháil mar a leanas in alt 2 den Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015:

“i ndáil le leanbh, ciallaíonn díobháil –
a)

Leanbh a ionsaí, drochúsáid a thabhairt dó nó di nó faillí a dhéanamh
ann nó inti ar bhealach a dhéanann difear tromchúiseach, nó ar dóigh dó
difear tromchúiseach a dhéanamh, do shláinte, forbairt nó leas an linbh,
nó

b)

Drochúsáid ghnéasach a thabhairt do leanbh, cibé acu gníomh,
neamhghníomh nó imthoisc aonair nó sraith nó teaglaim gníomhartha,
neamhghníomhartha nó imthosca nó aon ní eile is cúis léi.”
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Cosaint

Ceanglaítear leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, ar eagraíochtaí a sholáthraíonn
seirbhís iomchuí Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a ullmhú. Is ráiteas scríofa é sin, ina
sonraítear an tseirbhís atá á soláthar agus na prionsabail agus na nósanna imeachta a
gcloífear leo chun a chinntiú, a mhéid is indéanta, go bhfuil leanbh a bhaineann leas as an
tseirbhís sábháilte ó dhíobháil. Ba cheart don soláthraí a chinntiú go dtugtar aird chuí sa
Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí ar an Treoir seo, ar aon treoirlínte eile maidir le cosaint leanaí
arna n-eisiúint ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus ar aon treoirlínte a bhaineann le ráitis
maidir le cosaint leanaí arna n-eisiúint ag Tusla faoi alt 11(4) den Acht um Thús Áite do Leanaí,
2015.

Na Nithe ba cheart a bheith sa Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí
Mar atá leagtha amach thuas, leagtar leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, oibleagáidí
ar eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí iomchuí do leanaí. Is iad seo a leanas na hoibleagáidí
sin:
Leanaí a choinneáil sábháilte ó dhíobháil le linn dóibh leas a bhaint as an tseirbhís [alt 10]
Measúnú riosca a dhéanamh chun a shainaithint cé acu a d’fhéadfaí nó nach bhféadfaí
díobháil a dhéanamh do leanbh nó duine óg le linn dó/di leas a bhaint as an tseirbhís [alt
11(1)(a)] agus
Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a fhorbairt [alt 11(3)], rud ina gcuimseofar an measúnú
riosca scríofa agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun na nithe seo a leanas a
dhéanamh:
- Aon riosca a sainaithníodh a bhainistiú
- Imscrúdú a dhéanamh ar líomhain in aghaidh aon bhaill foirne faoi aon ghníomh, aon
neamhghníomh nó aon imthoisc a bhaineann le leanbh atá ag baint leas as an tseirbhís
- Baill foirne a roghnú agus a earcú atá oiriúnach do bheith ag obair le leanaí
- Faisnéis agus oiliúint a thabhairt do bhaill foirne ar shaincheisteanna a bhaineann le
cumhdach agus cosaint leanaí
- Baill foirne, cibé acu is daoine faoi shainordú iad nó nach ea, a chumasú chun tuairisc
a thabhairt do Tusla de réir an Achta nó de réir aon treoirlínte arna n-eisiúint ag an Aire
Leanaí agus Gnóthaí Óige
- Liosta a chothabháil de na daoine san eagraíocht ar daoine faoi shainordú iad faoin Acht
- Duine iomchuí san eagraíocht a cheapadh chun críocha an Achta
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Chomh maith leis sin, ba cheart forbhreathnú a thabhairt sa Ráiteas maidir le Cosaint
Leanaí ar na bearta atá i bhfeidhm ag an eagraíocht chun a chinntiú go gcosnaítear
leanaí ar dhíobháil. Féadfar tagairt a dhéanamh ann freisin do bheartais níos mine is
féidir a chur ar fáil ach iad a iarraidh.
Tá tuilleadh cabhrach le Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a fhorbairt ar fáil ar shuíomh
Gréasáin Tusla (www.tusla.ie).
Ní mór an Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a athbhreithniú gach dhá bhliain, nó níos
luaithe ná sin i gcás go raibh athrú ábhartha ann ar aon cheann de na saincheisteanna
dá dtagraítear ann.

An Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a Chur ar Fáil
A luaithe a bheidh sé críochnaithe, ní mór don eagraíocht an Ráiteas maidir le Cosaint
Leanaí a scaipeadh ar gach ball foirne. Chomh maith leis sin, ní mór don eagraíocht
an Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a thaispeáint go poiblí agus é a chur ar fáil do
thuismitheoirí agus caomhnóirí, do Tusla agus do dhaoine den phobal ach é a iarraidh.

An Clár um Neamhchomhlíonadh
Foráiltear leis an Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, go ndéanfaidh Tusla clár um
neamhchomhlíonadh a bhunú agus a chothabháil do sholáthraithe seirbhíse a
mhainnigh cóip den Ráiteas maidir le Cosaint Leanaí a thabhairt do Tusla tar éis
iarraidh orthu déanamh amhlaidh. Faoin Acht, ní mór do Tusla an clár a chur ar fáil lena
iniúchadh ag an bpobal ag a phríomhoifig ag gach am réasúnach.
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Seiceálacha Sábháilteachta

Ar aon dul leis an Acht Carthanas 2009, is amhlaidh, chun críocha clárúcháin, nach mór na
seiceálacha sábháilteachta a úsáideann an eagraíocht charthanúil a shonrú san iarratas uaithi.
Measann an Rialálaí Carthanas go n-áirítear le seiceálacha sábháilteachta an beartas agus
na nósanna imeachta um chosaint agus leas leanaí, ar nithe iad atá dearbhaithe a bheith i
gcomhréir leis an doiciméad Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta, 2017, agus ina gcumhdaítear
na nithe seo a leanas ar a laghad:
Déileáil le hábhair imní cosanta leanaí (lena n-áirítear bainistiú a dhéanamh ar líomhaintí faoi
dhrochúsáid in aghaidh baill foirne/oibrithe deonacha)
Ábhair imní cosanta leanaí a thuairisciú
Obair go sábháilte le leanaí
Baill foirne/oibrithe deonacha a earcú agus a bhainistiú
Róil agus freagrachtaí (lena n-áirítear daoine faoi shainordú agus an duine iomchuí)
Faisnéis agus oiliúint maidir le cosaint leanaí
Ról a thabhairt do thuismitheoirí agus do leanaí
Na straitéisí cosanta a chur chun feidhme agus a athbhreithniú

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar Bhaill Foirne/Oibrithe
Deonacha
Tá na hoibleagáidí reachtúla atá ar fhostóirí i ndáil le ceanglais ghrinnfhiosrúcháin an Gharda
Síochána do dhaoine a oibríonn le leanaí agus le daoine soghonta leagtha amach sna
hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012–
2016.
Eisíonn Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána nochtaí grinnfhiosrúcháin
chuig eagraíochtaí a fhostaíonn daoine a oibríonn ar bhonn lánaimseartha, páirtaimseartha nó
deonach nó ar bhonn socrúcháin mhic léinn le leanaí agus/nó daoine soghonta. Ní dhéanann an
Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin cinntí ar a oiriúnaí atá aon duine do bheith ag obair le leanaí
agus daoine soghonta. Ina ionad sin, eisíonn an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin nochtadh
grinnfhiosrúcháin chuig an eagraíocht earcaíochta ionchasach agus é ag freagairt d’iarraidh
scríofa ar ghrinnfhiosrúchán. Is é atá sa nochtadh sin i gcásanna áirithe ná mionsonraí faoi
chiontuithe nó faoi ionchúisimh atá ar feitheamh agus faisnéis shonraithe eile faoin duine atá le
grinnfhiosrú.
Is faoin eagraíocht earcaíochta i gcónaí a bhíonn sé cinntí a dhéanamh ar a oiriúnaí atá
duine dá (h)earcú agus níor cheart na torthaí ón ngrinnfhiosrú a úsáid ach mar chuid amháin
den chinneadh earcaíochta.
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Liosta Acmhainní – Leanaí

https://www.tusla.ie/children-first/
Foinsíodh an fhaisnéis sa treoir seo ó fhoilseacháin ó Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach (www.tusla.ie).
Ar shuíomh Gréasáin Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, tugtar faisnéis
d’eagraíochtaí a oibríonn le leanaí agus le teaghlaigh maidir le cosaint agus leas leanaí. Tá an
fhaisnéis sin ar fáil lena híoslódáil.

Foilseacháin, Doiciméid Tacaíochta, Teimpléid Shamplacha agus
Foirmeacha
An tAcht um Thús Áite do Leanaí, 2015
Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí, 2017
Aguisín a ghabhann le Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí –
Sábháilteacht ar Líne
Treoir maidir le hÁbhair Imní faoi Chosaint nó Leas Leanaí a Thuairisciú chuig Tusla
Prionsabail Dea-Chleachtais d’Eagraíochtaí chun Cláir Oiliúna Tús Áite do Leanaí a Fhorbairt
Treoir maidir le Ráiteas um Chosaint Leanaí a Fhorbairt
Prótacal Cúnta faoi Shainordú d’Fhoireann Tusla
Cumhdach Leanaí: Treoir maidir le Beartas, Nós Imeachta agus Cleachtas
Comhphrótacal Oibre d’Idirchaidreamh idir an Garda Síochána/Tusla - An Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach
An tAcht um Thús Áite do Leanaí agus Tuairisciú faoi Shainordú – Cad a chiallaíonn siad do
Chúramóirí Altramais
Teimpléad Samplach don Ráiteas um Chosaint Leanaí
Foirm Thuairisce ar Chosaint agus Leas Leanaí
Foirm Thuairisce ar Chosaint agus Leas Leanaí – Treoirnótaí
Foirm Thuairisce ar Mhí-Úsáid Chúlghabhálach
Foirm Thuairisce ar Mhí-Úsáid Chúlghabhálach – Treoirnótaí
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D’fhorbair Tusla tairseach Gréasáin do ghairmithe chun go mbeidh siad in ann
Foirmeacha Tuairisce ar Chosaint agus Leas Leanaí a chur isteach go sábháilte. Chun
an tairseach a úsáid, beidh ar eagraíochtaí cuntas a chruthú ar dtús. Tá treoir úsáideora
achomair ar fáil ar shuíomh Gréasáin Tusla chun cabhrú leis na daoine sin atá ag
tuairisciú den chéad uair tríd an tairseach Gréasáin.
Tá caighdeáin náisiúnta i bhfeidhm ag an Údarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte
le haghaidh cosaint agus leas leanaí (2012) agus is féidir iad a rochtain ar a shuíomh
Gréasáin ag www.hiqa.ie.
Tá faisnéis agus acmhainní ar fáil ar shuíomh Gréasáin na Roinne Leanaí agus Gnóthaí
Óige ag www.dcya.gov.ie freisin.
Tá faisnéis reachtaíochta ar fáil ar www.gov.ie
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Aguisín - Reachtaíocht Iomchuí
d’Eagraíochtaí a Oibríonn le
Leanaí
Sa doiciméad Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017),
leagtar amach roinnt príomhphíosaí reachtaíochta a bhaineann le leas agus cosaint leanaí. Tá
forbhreathnú achomair ar an reachtaíocht iomchuí ar fáil i dTábla 1 thíos. Níl sé ceaptha a bheith
ina thuairim dlí ná ina chomhairle dlí agus, má bhíonn amhras ort, ba cheart duit féachaint ar an
reachtaíocht bunaidh.

Tábla 1
An tAcht um Thús
Áite do Leanaí,
2015

Is é atá san Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015, ná rud tábhachtach
a chuirfidh leis an gcóras um leas agus cosaint leanaí toisc go
gcabhróidh sé lena chinntiú go dtarraingeofar aird Tusla ar ábhair
imní maidir le cosaint leanaí gan mhoill. Foráiltear leis an Acht
d’ábhair imní maidir le leas agus cosaint leanaí a bheith á dtuairisciú
go héigeantach ag gairmithe tábhachtacha; do mheasúnú riosca
cuimsitheach agus pleanáil chuimsitheach le haghaidh cultúr láidir
cosanta sna heagraíochtaí uile a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí;
do chlár um neamhchomhlíonadh a sholáthar; agus do bhuntacú
reachtúil leis an nGrúpa Forfheidhmithe Idir-Rannach um Thús Áite do
Leanaí, rud a dhéanann cur chun cinn agus formhaoirseacht ar chur
chun feidhme agus comhlíonadh an Achta um Thús Áite do Leanaí ar
fud earnálacha difriúla.

An tAcht um
Chúram Leanaí,
1991

Is é seo an príomhphíosa reachtaíochta lena rialáiltear an beartas um
chúram leanaí in Éirinn. Faoin Acht seo, tá freagracht reachtúil ar Tusla
as cur chun cinn a dhéanamh ar leas na leanaí sin nach bhfuil cúram
agus cosaint leordhóthanach á bhfáil acu. I gcás go n-aimseofar
nach bhfuil cúram agus cosaint leordhóthanach á bhfáil ag leanbh,
beidh dualgas ar Tusla na bearta cuí a dhéanamh chun leas an linbh
a chur chun cinn. Is féidir go n-áireofar leis sin tacú le teaghlaigh a
dteastaíonn cúnamh uathu chun cúram agus cosaint a thabhairt dá
leanaí. Leagtar amach san Acht um Chúram Leanaí freisin an creat
reachtúil le haghaidh leanaí a thógáil faoi chúram, más gá.
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Na hAchtanna
um an mBiúró
Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin
(Leanaí
agus Daoine
Soghonta),
2012–2016

Faoi na hAchtanna seo, tá sé ina cheanglas ar fhostóirí nochtadh
grinnfhiosrúcháin a fháil i leith aon duine atá ag déanamh obair
iomchuí le leanaí nó le haosaigh shoghonta. Leis na hAchtanna,
cruthaítear cionta agus pionóis do dhaoine a mhainníonn cloí le
forálacha na nAchtanna. Tá na hoibleagáidí reachtúla atá ar fhostóirí i
ndáil le ceanglais ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána do dhaoine
a oibríonn le leanaí agus le haosaigh shoghonta leagtha amach sna
hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus
Daoine Soghonta), 2012–2016. I gCuid 1 de Sceideal 1, leagtar
amach an obair iomchuí nó na gníomhaíochtaí iomchuí a bhaineann le
leanaí.

An tAcht um
Cheartas Coiriúil
(Faisnéis faoi
Chionta in
aghaidh Leanaí
agus Daoine
Soghonta a
Choimeád Siar),
2012

Faoin Acht seo, is cion coiriúil é faisnéis a choimeád siar má
bhaineann sí le cion tromchúiseach, lena n-áirítear cion gnéasach, in
aghaidh duine atá faoi bhun 18 mbliana d’aois nó in aghaidh duine
soghonta. Tagann an cion chun cinn i gcás gurb eol do dhuine nó go
gcreidfidh sé nó sí go ndearnadh cion sonraithe in aghaidh linbh nó
duine soghonta agus go mbeidh faisnéis aige nó aici a chabhródh le
duine eile a ghabháil, a ionchúiseamh nó a chiontú sa chion sin, agus
go mainneoidh sé nó sí gan leithscéal réasúnach an fhaisnéis sin a
nochtadh a luaithe is indéanta déanamh amhlaidh do chomhalta den
Gharda Síochána. Tá forálacha na reachtaíochta maidir le faisnéis a
choimeád siar de bhreis ar aon cheanglais tuairiscithe atá ann faoin
Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.

An tAcht um
an Dlí Coiriúil
(Cionta
Gnéasacha),
2017

Leis an Acht seo, tugtar aghaidh ar dhúshaothrú gnéasach leanaí
agus spriocdhírítear orthu sin a ghlacann páirt sa ghníomhaíocht
choiriúil sin. Leis an Acht, déantar cionta de leanaí a fháil nó a
sholáthar le haghaidh dúshaothrú gnéasach a dhéanamh. Leis
an Acht freisin, déantar cionta de na cineálacha gníomhaíochta
a d’fhéadfadh teacht aníos sna luathchéimeanna den phróiseas
creiche sula ndéantar dúshaothrú iarbhír ar an leanbh, mar shampla
úsáid a bhaint as teicneolaíocht nua-aimseartha chun teacht i dtír
ar leanaí agus socruithe a dhéanamh chun bualadh le leanaí i gcás
go bhfuil sé ar intinn ag an duine dúshaothrú gnéasach a dhéanamh
ar an leanbh. Aithnítear leis an Acht freisin gurb ann do chaidreamh
comhthoiliúil piaraí idir daoine faoi aois, mar atá cásanna a dtagann
aon ghníomhaíocht ghnéasach laistigh de theorainneacha aoise
diansainithe iontu agus nach bhfuil an caidreamh cothrom le himeaglú
ná le dúshaothrú iontu.
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An tAcht um
Cheartas Coiriúil
2006
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Le halt 176 den Acht seo, rinneadh cion de leanaí a chur i mbaol go
meargánta. Déanfaidh duine an cion sin i gcás go mbeidh údarás nó
smacht aige nó aici ar leanbh nó ar dhrochúsáideoir agus go gcuirfidh
sé nó sí leanbh i mbaol go hintinneach nó go meargánta:
1. Trína chur faoi deara, nó trína ceadú, an leanbh a chur nó a fhágáil
i riocht lena gcruthaítear baol substaintiúil don leanbh go dtiocfaidh
sé nó sí chun bheith ina íospartach nó ina híospartach díobhála
tromchúisí nó drochúsáide gnéasaí; nó
2. Trí mhainneachtain bearta réasúnacha a dhéanamh chun leanbh
a chosaint ar bhaol den sórt sin agus a fhios aige nó aici go bhfuil
leanbh i riocht den sórt sin.

An tAcht um
Chosaintí do
Dhaoine a
Thuairisceoidh
Drochúsáid
Leanaí, 1998

Leis an Acht seo, tugtar cosaint duit i gcás go dtabharfaidh tú tuairisc
ar dhrochúsáid amhrasta leanaí d’oifigigh ainmnithe de chuid Tusla
nó de chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó do chomhaltaí
den Gharda Síochána, ar choinníoll gur de mheon macánta atá an
tuairisc agus nach bhfuil sí mailíseach. Áirítear le hoifigigh ainmnithe
freisin daoine atá údaraithe ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Tusla
chun tuairiscí ar ábhair imní shainordaithe faoi leanbh a fháil agus a
admháil ó dhaoine faoi shainordú faoin Acht um Thús Áite do Leanaí,
2015. Mar thoradh ar an gcosaint dhlíthiúil sin, is amhlaidh, i gcás
go dtabharfaidh tú tuairisc ar dhrochúsáid amhrasta leanaí agus
go gcruthófar go bhfuil sí gan bhunús, go mbeadh ar ghearánaí a
thionscain caingean a chruthú nár ghníomhaigh tú go réasúnach
agus de mheon macánta agus an tuairisc á tabhairt agat. I gcás go
dtabharfaidh tú tuairisc de mheon macánta agus le leas an linbh, is
féidir go gcosnófar thú faoin dlí coiteann trí chosaint na pribhléide
srianta. Is féidir leat an liosta iomlán de dhaoine in Tusla agus i
bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar oifigigh ainmnithe iad faoi
Acht 1998 a fheiceáil ar shuíomh Gréasáin an dá ghníomhaireacht
(www.tusla.ie agus www.hse.ie).
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