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Roinn an Taoisigh  

Ráiteas um Chumhdach Leanaí 

1. Cúlra  

Éilítear san Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 ar eagraíochtaí ar soláthraithe ‘seirbhísí 
iomchuí’ iad faoin Acht, Ráiteas um Chumhdach Leanaí a fhoilsiú.  Tá mionsonraí sa 
Ráiteas sin maidir leis na seirbhísí iomchuí a sholáthraíonn foireann Roinn an Taoisigh do 
leanaí, mar aon leis na prionsabail agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun leanaí a 
chosaint ó dhíobháil fad is atá siad ag baint leasa as na seirbhísí sin.  

2. Réamhrá 

Is é cuspóir Roinn an Taoisigh, mar atá leagtha amach ina Ráiteas Straitéise 2017-2020, 
Clár an Rialtais a chur i bhfeidhm, cabhrú leis an Taoiseach agus leis an Rialtas geilleagar 
inbhuanaithe agus sochaí rathúil a fhorbairt, dul sa tóir ar leasanna na hÉireann thar lear 
agus todhchaí níos fearr a thógáil d’Éirinn agus dá saoránaigh. 

3. Seirbhísí iomchuí 

Bíonn an idirghníomhaíocht a bhíonn ag an bhfoireann le leanaí teoranta laistigh den 
Roinn féin.  Rinneadh athbhreithniú ar gach feidhm agus gníomhaíocht ar fud na Roinne i 
gcomhthéacs an Achta um Thús Áite do Leanaí.  Aimsíodh ar leibhéal corparáideach, gurb 
é an t-aon seirbhís a sholáthraíonn an Roinn de réir bhrí an Achta ná an soláthar 
tréimhsiúil ar shocrúcháin taithí oibre do scoláirí Idirbhliana nó do scoláirí tríú leibhéal 
faoi 18 mbliana déag [go sonrach mír 5(a) de Sceideal 1 maidir le soláthar deiseanna oiliúna 
do leanaí].    

Is seirbhís iomchuí a bheadh i bhfostú aon Oifigeach Cléireachais Sealadach freisin, faoi 
bhun 18 mbliana déag, ag an Roinn.  Cé nach bhfuil aon Oifigeach Cléireachais Sealadach 
fostaithe ag an Roinn faoi láthair, meastar go bhfuil na rioscaí céanna ann do na hOifigigh 
sin is atá do scoláirí Idirbhliana.  Dá bhrí sin, cuirfear na rioscaí a sainaithníodh agus na 
nósanna imeachta maolaithe a bhfuil cuntas orthu thíos in oiriúint mar is cuí d’aon 
Oifigeach Cléireachais Sealadach faoi bhun 18 mbliana déag.  

Níl ach comhlacht amháin faoi shainchúram na Roinne, an Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt 
Eacnamaíoch agus Shóisialach.  Dheimhnigh an Roinn nach soláthraí ‘seirbhís iomchuí’ í 
faoin reachtaíocht. 

4. Tiomantas chun leanaí a chosaint ó dhíobháil 

Tá an Roinn meáite ar na caighdeáin is airde de chosaint leanaí a chothú, ag teacht leis an 
reachtaíocht ábhartha go léir lena n-áirítear an tAcht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus 
bonn eolais aici ón dea-chleachtas lena n-áirítear Tús Áite do Pháistí - Treoir Náisiúnta do 
Chosaint agus Leas Leanaí agus Cosaint Leanaí Tusla: Treoir maidir le Nósanna Imeachta 
Beartais agus Cleachtas. 

5. Oibleagáidí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 i dtaca le seirbhísí iomchuí  

Toisc go meastar gur seirbhís iomchuí do leanaí é socrúchán scoláirí faoi bhun 18 mbliana 
déag sa Roinn, tá feidhm leis na prionsabail agus na hoibleagáidí seo a leanas:  

a) An leanbh a choimeád slán ó dhíobháil fad is atá sé nó sí ag baint leasa as an tseirbhís, 
[i.e. ar an socrúchán];  

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/36/enacted/en/pdf
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/20171002ChildrenFirst2017.pdf
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/20171002ChildrenFirst2017.pdf
https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy,_Procedure_and_Practice.pdf
https://www.tusla.ie/uploads/content/Tusla_-_Child_Safeguarding_-_A_Guide_for_Policy,_Procedure_and_Practice.pdf
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b) Measúnú a dhéanamh ar na rioscaí; agus  

c) Dul i ngleic leis na rioscaí sin, de réir mar a éilítear leis an Acht, i Ráiteas um Chumhdach 
Leanaí na Roinne.  

6. Daoine Iomchuí  

Níl aon ‘daoine sainordaithe’ sa Roinn faoi mar a shainmhínítear é sin i Sceideal 2 den Acht 
um Thús Áite do Leanaí, 2015.  

Tá Teagmhálaí Ainmnithe (an Oifigeach Pearsanra) agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe, 
(Ardoifigeach Feidhmiúcháin san Aonad Acmhainní Daonna), ceaptha ag an Roinn mar 
dhaoine iomchuí chun críocha an Achta um Thús Áite do Leanaí agus ag teacht leis an 
gcleachtas is fearr i gcosaint leanaí. Is í an tUas. Teresa Doolan an Teagmhálaí Ainmnithe 
agus is í an tUas. Christina Downey an Leas-Teagmhálaí Ainmnithe – tá na sonraí 
teagmhála i Rannán 8.  

Is iad sin na daoine ar cheart dul chucu le haon imní faoi chosaint leanaí laistigh den 
Roinn; tá siadsan freagrach as a chinntiú go leantar nósanna imeachta tuairiscithe laistigh 
den eagraíocht; agus gníomhóidh siad mar phointe teagmhála le gníomhaireachtaí 
lasmuigh de réir mar is gá, lena chinntiú go dtéitear i ngleic le gach ábhar imní faoi 
chosaint agus leas leanaí, go láimhseálfar iad agus go gcuirfear ar aghaidh go tapa chuig 
Tusla iad nuair is cuí. D’fhorbair an Roinn Prótacal Tuairiscithe don fhoireann atá bunaithe 
ar Thús Áite do Leanaí i gcás go gcaithfidh siad tuairisc a thabhairt ar a n-imní faoi leas 
agus cosaint leanaí.  

Is í an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a bhainistíonn earcaíocht sa Roinn. Tá sé mar nós 
go ndéanfaí grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar an bhfoireann go léir a earcaítear tríd 
an bpróiseas seo sula bhfostaítear iad.  Bíonn grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána de 
dhíth le haghaidh sannacháin shealadacha faoi chonradh.  

 

7. Measúnú Riosca agus Nósanna Imeachta 

Riosca Sainaitheanta Na nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun riosca(í) 
sainaitheanta a bhainistiú 

Go ndéanfar díobháil don 
leanbh nó go 
bhfulaingeoidh sé nó sí 
gortú ó bhall foirne nó ó 
dhuine nach bhfuil ar an 
bhfoireann fad is a bheidh 
sé nó sí ar a socrúchán 

i. Déanfar gach socrúchán, a fhógairt seachtain amháin roimh 
ré ar a laghad don Aonad Acmhainní Daonna.  

 
ii. Cuirfear an Teagmhálaí Ainmnithe nó an Leas-Teagmhálaí 

Ainmnithe in aithne do gach scoláire a bheidh ar shocrú ag 
an ionduchtú mar an pointe teagmhála dóibhsean, chun aon 
cheisteanna nó imní faoi mhí-úsáid a ardú, faoi 
bhulaíocht/ciapadh, iompar míchuí nó aon ábhar imní eile a 
bheadh ag an scoláire. 

 
iii. Tabharfar cóip de Ráiteas um Chumhdach Leanaí na Roinne 

agus de Phrótacal Tuairiscithe bunaithe ar Tús Áite do 
Leanaí do gach scoláire agus a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí, 
roimh ionduchtú nó mar chuid de na cáipéisí a gheobhaidh 
siad ag an ionduchtú. 
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iv. Déanfar maoirsiú ar an scoláire fad is a bheidh sé nó sí ar an 
socrúchán oibre. 

 
v. Cuirfear an scoláire ar an eolas faoin mBeartas TFC agus ní 

thabharfar rochtain Idirlín dó/di mura mbeidh sé ag teastáil 
go sonrach le haghaidh dualgas agus tabharfar é ansin faoi 
mhaoirseacht. Ní thabharfar rochtain ar aon fhaisnéis d’aon 
scoláire - faisnéis fhisiceach nó dhigiteach - nach bhfuil 
oiriúnach do mhionaoiseach.   
 

vi. Caithfidh gach ball foirne a bheidh ag maoirsiú nó ag obair 
go díreach ar bhonn aonair leis an scoláire an Clár 
ríomhfhoghlama um Thús Áite do Leanaí Tusla a 
chomhlánú sula dtosóidh an socrúchán oibre. Beidh 
deimhniú bailí ar feadh trí bliana ach an cúrsa ar líne a chur 
i gcrích. 

 
vii. Rachaidh an Teagmhálaí Ainmnithe nó an Leas-Teagmhálaí 

Ainmnithe i dteagmháil leis an scoláire leath bealaigh tríd 
an socrúchán agus arís nuair a bheidh sé curtha i gcrích ag 
an scoláire. 

 
viii. Cloífear le Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta na Roinne 

agus na rialuithe gaolmhara.  Caithfear cead i scríbhinn a 
fháil roimh ré do scoláire ar mian leis nó léi an foirgneamh a 
fhágáil i rith uaireanta an tsocrúcháin, ag am lóin nó chun 
freastal ar ócáidí lasmuigh den ionad oibre.   

 
ix. Beifear ag súil go gcloífidh an fhoireann go léir le cóid, 

beartais agus prótacail na Roinne agus na Státseirbhíse in 
idirghníomhaíochtaí le leanaí agus le daoine óga. I gcás nach 
gcomhlíontar agus go mainnítear ar na caighdeáin a 
bhfuiltear ag súil leo a chomhlíonadh d’fhéadfadh gníomh 
smachtaithe a bheith de thoradh air suas go dtí díbirt agus é 
sin san áireamh. 

 
Go bhféadfadh sé nach 
ndéanfaí díobháil a tharla 
nó líomhain díobhála 
(cibé ar tharla nó nár 
tharla sé i rith an 
tsocrúcháin) a nocht an 
scoláire nó a bhfuil ball 
foirne mar fhinné air nó in 
amhras gur tharla sé, a 
aithint nó a thuairisciú go 
cuí don Teagmhálaí 
Ainmnithe/Leas-
Teagmhálaí Ainmnithe 
agus/nó do na húdaráis 

i. D’fhorbair an Roinn Prótacal Tuairiscithe um Thús Áite 
do Leanaí.  Roimh an socrúchán oibre, cuirfidh an príomh-
mhaoirseoir ábhartha cóip shínithe chuig Acmhainní 
Daonna. Deimhneoidh sé nó sí do AD roimh an socrúchán 
gur cuireadh an fhoireann go léir ar an eolas maidir leis an 
bPrótacal Tuairiscithe.  
 

ii. Seiceálfaidh an príomh-mhaoirseoir lena mbaineann leis an 
bhfoireann, ar imeacht don scoláire, cibé an ndearnadh aon 
nochtadh, agus má rinneadh, gur cuireadh ar aghaidh iad 
chuig Teagmhálaí Ainmnithe na Roinne agus/nó chuig Tusla 
de réir mar is cuí. 

 
iii. Déanfaidh an Teagmhálaí Ainmnithe agus an Leas-

Teagmhálaí Ainmnithe an ríomhfhoghlaim agus deimhniú 

https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
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reachtúla ábhartha lena 
n-áirítear Tusla. 

Tusla de réir mar is gá gach trí bliana, agus déanfaidh aon 
fhoireann a dhéanann maoirseacht go minic ar scoláirí 
Idirbhliana ar socrú oibre an rud céanna. 

 

8. Cur i bhfeidhm agus Athbhreithniú 

Scaipfear Ráiteas um Chumhdach Leanaí na Roinne ar gach ball foirne, taispeánfar go poiblí é 
agus ar an inlíon, agus cuirfear ar fáil do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí é, don phobal 
agus do Tusla ach é a iarraidh.  
 
Is é seo an chéad leagan de Ráiteas um Chumhdach Leanaí Roinn an Taoisigh. Déanfar 
athbhreithniú mar is gá air de réir mar a chuirfear athruithe ábhartha in iúl don Oifigeach 
Pearsanra. 

Ní mór an Ráiteas um Chumhdach Leanaí, faoi alt 11(7) den Acht um Thús Áite do Leanaí, 
2015, a athbhreithniú tráth nach déanaí ná dhá bhliain ón dáta ar a bhfoilseofar é. Déanfar 
athbhreithniú ar an doiciméad tráth nach déanaí ná Mí an Mhárta 2020. 

 

Má tá ceisteanna agat, déan teagmháil le: 

Teagmhálaí Ainmnithe 

Teresa Doolan, Oifigeach Pearsanra 

619 4000  

Teresa.Doolan@taoiseach.gov.ie 

Nó  

Leas-Teagmhálaí Ainmnithe 

Christina Downey, AOF, Aonad AD 

619 4000 

Christina.Downey@taoiseach.gov.ie 

mailto:Teresa.Doolan@taoiseach.gov.ie

