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Measúnú Riosca um Chosaint Leanaí  
Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí (LCYP Chiarraí) 

 

De réir alt 11 den Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus de réir cheanglas Chaibidil 8 de Nósanna 
Imeachta Cosanta Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna 2017, seo a leanas an 
Measúnú Riosca Scríofa ar Chomhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí.      

 

1. Ainm na seirbhíse á soláthar:  
 

Comhpháirtíocht Áitiúil Óige Chruthaitheach Chiarraí a sholáthraíonn deiseanna níos fearr do 
chruthaitheacht na hóige i gCiarraí. 

 

2.  An tSeirbhís agus na prionsabail chun leanaí a chosaint ó dhochar:  

Soláthraíonn LCYP Chiarraí na seirbhísí/gníomhaíochtaí seo a leanas do leanaí agus do dhaoine 

óga: 

 Ceardlanna agus cláir foghlama agus rochtain ar dheiseanna do dhaoine óga a bheith 

cruthaitheach ar fud Chontae Chiarraí. 

Creidimid go bhfuil leas leanaí agus daoine óga atá ag freastal ar na seirbhísí fíorthábhachtach. Tá Tús 
Áite do Leanaí mar bhonn agus taca lenár dtreoirphrionsabail: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas 
Leanaí, Cosaint Leanaí: Treoir maidir le Beartas de chuid Tusla, Nós Imeachta agus Cleachtas, 
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Linbh agus reachtaíocht reatha mar an tAcht um 
Thús Áite do Leanaí 2015, an tAcht um Chúram Leanaí 1991, an tAcht um Chosaint do Dhaoine a 
Thuairiscíonn Mí-Úsáid Leanaí 1998 agus an tAcht um Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012. 

Baineann ár dtreoirphrionsabail le gach ball foirne íoctha, saorálaithe, comhaltaí coiste/boird, agus 
cliaint laistigh den eagraíocht. Caithfidh gach ball coiste/boird, baill foirne, saorálaithe, cliaint agus mic 
léinn clárú leis na treoirphrionsabail seo agus na nósanna imeachta um chosaint leanaí agus cloí leo. 
Déanfar athbhreithniú ar na treoirphrionsabail agus ar na nósanna imeachta um chosaint leanaí gach 
bliain, nó níos luaithe más gá mar gheall ar shaincheisteanna seirbhíse nó athruithe sa reachtaíocht nó 
sa bheartas náisiúnta. 

Cuireann LCYP Chiarraí i bhfeidhm go hiomlán agus gan aon mhodhnú Nósanna Imeachta Cosanta 
Leanaí na Roinne do Bhunscoileanna agus Iar-Bhunscoileanna mar chuid den chosaint iomlán leanaí 
agus i gcur i bhfeidhm 'Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí '. 
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Teagmhálaí Ainmnithe: Deirdre Enright, Comhordaitheoir Óige Chruthaitheach, LCYP Chiarraí.  

Fón: 085 8734946           R-phost: denright@kerryetb.ie. 
 

Leas-Teagmhálaí Ainmnithe: Seamus Whitty 

Fón: 086 0409025   R-phost:  swhitty@kerryetb.ie 
 

3. Measúnú Riosca 
 

Seo a leanas liosta de na gníomhaíochtaí a d’aithin bainistíocht na Scoile, an grúpa óige agus an 
fhoireann mar ghníomhaíochtaí de chuid LCYP Chiarraí a scrúdaíodh agus clár Riosca á ullmhú.   

 

Teacht agus imeacht laethúil mac léinn/daoine óga 

Foghlaim óige éascaithe i suíomh seomra  

Foghlaim óige éascaithe i suíomh lasmuigh 

Gníomhaíochtaí lasmuigh 

Gníomhaíochtaí Spóirt 

Turais LCYP Chiarraí 

Turais LCYP Chiarraí le fanacht thar oíche 

Turais LCYP Chiarraí le taisteal thar lear 

Úsáid leithreas/áiteanna athraithe/cithfholcadáin in úsáid ionaid ag LCYP Chiarraí  

Imeachtaí tiomsaithe airgid ina mbíonn mic léinn páirteach  

Úsáid áiseanna lasmuigh den láthair le haghaidh gníomhaíochtaí LCYP Chiarraí  

Socruithe iompair LCYP Chiarraí 

Iompar dúshlánach a bhainistiú i measc na mac léinn, lena n-áirítear úsáid chuí srianta ó bhéal nó srianadh 
fisiceach/neamhfhisiciúil nuair is gá 

Cógas a thabhairt 

Garchabhair a thabhairt  

Cosc a chur ar bhulaíocht i measc mac léinn agus dul i ngleic léi 
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Oiliúint a chur ar phearsanra LCYP Chiarraí i gcúrsaí cosanta / cumhdach leanaí 

Cúram do mhic léinn a bhfuil leochaileachtaí / riachtanais shonracha acu mar   

 Mic léinn ó mhionlaigh eitneacha / imircigh 

 Baill den lucht siúil  

 Leanaí leispiacha, aeracha, déghnéasacha nó trasinscneacha (LGBT) 

 Mic léinn a mheastar a bheith LGBT 

 Mic léinn de chreidimh reiligiúnacha mionlaigh 

 Leanaí / Daoine Óga faoi chúram 

 Leanaí / Daoine Óga ar CPNS 

 

Earcaíocht ar phearsanra LCYP Chiarraí lena n-áirítear - 

 Teagascóirí 

 Cúram Tréadach 

 Teagascóirí Seachtracha / Aoi-Chainteoirí 

 

Oibrithe don aos óg / ceannairí / Oibrithe Deonacha / Tuismitheoirí i mbun gníomhaíochtaí LCYP Chiarraí 

Cuairteoirí / conraitheoirí i láthair le linn teagaisc / éascú cruthaitheach 

Cuairteoirí / conraitheoirí i láthair le linn / i ndiaidh ghníomhaíochtaí LCYP Chiarraí  

Mic Úsáid Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide ag mic léinn le linn gníomhaíochtaí LCYP Chiarraí in 
ionaid 

Smachtbhannaí a chur i bhfeidhm faoi Chód Iompair LCYP Chiarraí  

Úsáid físeán / grianghrafadóireacht / meáin eile chun imeachtaí / riachtanais churaclaim Chiarraí LCYP a 
thaifeadadh 

Áiseanna ceaintín 

Moil chruthaitheachta 

Cuairteoirí buail isteach 

Cuairteanna ar shuíomhanna seachtracha 
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Rinneamar measúnú ar aon fhéidearthacht díobhála do leanbh nó do dhuine óg agus leas á bhaint 
acu as Clár LCYP Chiarraí. Seo thíos liosta de na réimsí riosca a sainaithníodh agus liosta de na 
nósanna imeachta chun na rioscaí sin a bhainistiú. 

 

 

Uimh. 

 

Riosca Sainaitheanta 

 

Leibhéal 
Riosca 

Sainaitheanta 

Nós imeachta i bhfeidhm chun riosca 
sainaitheanta a bhainistiú. 

1 Riosca díobhála gan a bheith 
aitheanta ag pearsanra LCYP 
Chiarraí  

Meánach  Cuirtear cóip den Ráiteas um Chosaint 
Leanaí de chuid LCYP Chiarraí ar fáil do 
phearsanra uile LCYP Chiarraí  

 Ceanglaítear ar Phearsanra LCYP Chiarraí 
cloí leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 
2015  

 Tá Oiliúint um Chosaint Leanaí / Cumhdach 
Leanaí TUSLA bainte amach ag na foirne ar 
fad agus moladh dóibh oiliúint PDST ar líne 
a dhéanamh. 

2 Riosca díobhála gan bheith 
tuairiscithe i gceart agus go 
pras ag pearsanra LCYP 
Chiarraí 

Meánach  Cuirtear cóip den Ráiteas um Chosaint 
Leanaí de chuid LCYP Chiarraí ar fáil do 
phearsanra uile LCYP Chiarraí  

 Cuirtear Nósanna Imeachta Cosanta Leanaí 
do Bhunscoileanna agus Iar-
Bhunscoileanna 2017 ar fáil do phearsanra 
LCYP Chiarraí   

 Ceanglaítear ar Phearsanra LCYP Chiarraí 
cloí le Nósanna Imeachta Cosanta Leanaí 
do Bhunscoileanna agus Iar-
Bhunscoileanna 2017 agus éilítear ar gach 
ball foirne cláraithe cloí leis an an Acht um 
Thús Áite do Leanaí 2015  
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 Tá Oiliúint um Chosaint Leanaí / Cumhdach 
Leanaí TUSLA bainte amach ag na foirne ar 
fad agus moladh dóibh oiliúint PDST ar líne 
a dhéanamh. 

3 Riosca go ndéanfadh ball de 
phearsanra LCYP Chiarraí 
dochar do leanbh nó do 
dhuine óg le linn 
gníomhaíocht LCYP Chiarraí 

Íseal  Cloíonn LCYP Chiarraí le riachtanais 
reachtaíochta grinnfhiosrúcháin an Gharda 
Síochána agus ciorcláin ábhartha DES 
maidir le hearcaíocht agus 
grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  

 Cloíonn LCYP Chiarraí le próiseas smachta 
comhaontaithe don fhoireann teagaisc  

4 Riosca go ndéanfadh leanbh 
eile dochar do leanbh le linn 
gníomhaíocht LCYP Chiarraí 

Íseal  Beartas a chloíonn go hiomlán le 
riachtanais Nósanna Imeachta 
Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus 
Iar-Bhunscoileanna de chuid na Roinne  

 Tá cód iompair i bhfeidhm ag LCYP Chiarraí 
do mhic léinn agus soláthraíonn sé cóip de 
Leabhrán Faisnéise LCYP Chiarraí do gach 
mac léinn mar chuid d’ionduchtú na mac 
léinn 

5 Riosca go ndéanfadh oibrí 
deonach nó cuairteoir chuig 
LCYP Chiarraí dochar do 
leanbh in LCYP Chiarraí 

Ard  Caithfidh gach Saorálaí nó Cuairteoir síniú 
isteach. 

 Ní fhágtar aon oibrí deonach ná cuairteoir 
ina aonar le leanbh. 

 Tá Beartas maidir le cuairteoirí / 
aoichainteoirí / saorálaithe ag LCYP 
Chiarraí 
 

6 Riosca go ndéanfadh ball de 
phearsanra LCYP Chiarraí, ball 
foirne d’eagraíocht eile nó 
duine eile dochar do leanbh 
agus an leanbh ag glacadh 
páirt i ngníomhaíochtaí LCYP 
Chiarraí taobh amuigh de LCYP 
Chiarraí e.g. turas LCYP 
Chiarraí nó imeacht taibhithe 

Ard  Tá beartas agus nósanna imeachta 
soiléire i bhfeidhm ag LCYP Chiarraí 
maidir le turais LCYP Chiarraí.  

 Bíonn ETB Chiarraí nó pearsanra eile 
comhcheangailte in éineacht le mic léinn  
ar feadh cuid d’achar an tsocrúcháin. 

 Tá beartas agus nósanna imeachta i 
bhfeidhm ag LCYP Chiarraí chun daoine 
seachtracha a úsáid i seachadadh an 
churaclaim. Déantar grinnfhiosrúchán an 



  
 
 

 
LCYP Chiarraí, BOO Chiarraí, Lárphointe, Bóthar John Joe Mhic Shíthigh, Trá Lí, Co. Chiarraí 

 

Gharda Síochána ar gach ball foirne 
teagaisc de chuid ETB Chiarraí a théann 
le mic léinn ar thurais LCYP Chiarraí nó 
chuig imeachtaí spóirt. 

7 Riosca díobhála mar gheall ar 
bhulaíocht linbh 

Íseal  Tá Beartas Frithbhulaíochta ag LCYP 
Chiarraí a chloíonn go hiomlán le 
riachtanais Nósanna Imeachta 
Frithbhulaíochta do Bhunscoileanna agus 
Iar-Bhunscoileanna de chuid na Roinne. 

8 Riosca díobhála mar gheall ar 
mhaoirseacht neamhleor ar 
leanaí ar scoil 

Íseal  Feidhmíonn LCYP Chiarraí róta 
ionadaíochta nuair a bhíonn baill foirne as 
láthair 

9 Riosca díobhála mar gheall ar 
mhaoirseacht neamhleor ar 
leanaí agus iad ag freastal ar 
ghníomhaíochtaí taobh 
amuigh de LCYP Chiarraí 

Meánach  Déanann baill foirne LCYP/ETB Chiarraí 
maoirseacht ar ghníomhaíochtaí uile LCYP 
Chiarraí. 

10 Riosca díobhála mar gheall ar 
chaidreamh/chumarsáid 
mhíchuí idir leanbh agus 
leanbh eile nó duine fásta eile 

Ard  Cuirtear cóip den Ráiteas um Chosaint 
Leanaí de chuid LCYP Chiarraí ar fáil do 
phearsanra uile LCYP Chiarraí 

 Cuirtear Nósanna Imeachta Cosanta Leanaí 
do Bhunscoileanna agus Iar-
Bhunscoileanna 2017 ar fáil do phearsanra 
uile LCYP Chiarraí   

 Ceanglaítear ar Phearsanra LCYP Chiarraí 
cloí le Nósanna Imeachta Cosanta Leanaí 
do Bhunscoileanna agus Iar-
Bhunscoileanna 2017 agus éilítear ar gach 
ball foirne cláraithe cloí leis an Acht um 
Thús Áite do Leanaí 2015  

 Tá Oiliúint um Chosaint Leanaí / Cumhdach 
Leanaí TUSLA bainte amach ag na foirne ar 
fad agus moladh dóibh oiliúint PDST ar líne 
a dhéanamh. 

11 Riosca díobhála mar gheall ar 
leanaí a bheith ábalta rochtain 
a fháil go míchuí ar ríomhairí, 

Ard  Cloíonn LCYP Chiarraí le beartas ICT BOO 
Chiarraí maidir le ICT in úsáid ag mic léinn. 
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na meáin shóisialta, fóin agus 
gairis eile agus iad ag freastal 
ar ghníomhaíochtaí MG 
Chiarraí 

 Cloíonn LCYP Chiarraí le beartas fón póca 
ETB Chiarraí maidir le húsáid fóin phóca ag 
mic léinn. 

12 Riosca díobhála mar gheall ar 
chód iompair neamhleor 

Íseal  Cloíonn LCYP Chiarraí le cód iompair BOO 
Chiarraí.  

13 Riosca díobhála i staid 
teagaisc, comhairleoireachta, 
cóitseála duine le duine 

Meánach  Cloíonn LCYP Chiarraí le riachtanais 
reachtaíochta grinnfhiosrúcháin an Gharda 
Síochána agus ciorcláin ábhartha DES 
maidir le hearcaíocht agus 
grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  

 Cloíonn LCYP Chiarraí le cóid iompair BOO 
Chiarraí do phearsanra LCYP Chiarraí 
(foireann teagaisc agus neamhtheagaisc) 

 Cloíonn LCYP Chiarraí le próiseas smachta 
comhaontaithe don fhoireann teagaisc  

14 Riosca díobhála a dhéanann 
ball de phearsanra LCYP 
Chiarraí i gcumarsáid le mic 
léinn ar bhealach iomchuí trí 
na meáin shóisialta, téacsáil, 
gaireas digiteach nó ar aon 
bhealach eile 

Meánach  Cloíonn LCYP Chiarraí le riachtanais 
reachtaíochta grinnfhiosrúcháin an Gharda 
Síochána agus ciorcláin ábhartha DES 
maidir le hearcaíocht agus 
grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  

 Cloíonn LCYP Chiarraí le cóid iompair BOO 
Chiarraí do phearsanra LCYP Chiarraí 
(foireann teagaisc agus neamhtheagaisc) 

 Cloíonn LCYP Chiarraí le próiseas smachta 
comhaontaithe don fhoireann teagaisc  

15 Riosca díobhála a dhéanann 
ball de phearsanra LCYP 
Chiarraí a fhaigheann 
rochtain/a scaipeann ábhar 
míchuí trí na meáin shóisialta, 
téacsáil, gaireas digiteach nó 
ar bhealach eile 

Meánach  Cloíonn LCYP Chiarraí le riachtanais 
reachtaíochta grinnfhiosrúcháin an Gharda 
Síochána agus ciorcláin ábhartha DES 
maidir le hearcaíocht agus 
grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána  

 Cloíonn LCYP Chiarraí le cóid iompair BOO 
Chiarraí do phearsanra LCYP Chiarraí 
(foireann teagaisc agus neamhtheagaisc) 

 Cloíonn LCYP Chiarraí le próiseas smachta 
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comhaontaithe don fhoireann teagaisc  

16 Riosca díobhála mar gheall ar 
úsáid áiseanna LCYP Chiarraí 
ag gníomhaireachtaí 
seachtracha le linn am LCYP. 

Íseal  Caithfidh gach Saorálaí nó Cuairteoir síniú 
isteach. 

 Ní fhágtar aon oibrí deonach ná cuairteoir 
ina aonar le leanbh. 

 Iarrtar ar gach saorálaí admháil CSS LCYP 
Chiarraí a shíniú  

17 Riosca díobhála mar gheall ar 
theacht agus scaoileadh 
laethúil mac léinn lasmuigh 
d’uaireanta oibríochta. 

Íseal  Cuirtear tuismitheoirí ar an eolas faoi 
uaireanta oibriúcháin LCYP Chiarraí. 

 Tá nósanna imeachta soiléire ann maidir le 
mic léinn a scaoileadh. 

 Tá nósanna imeachta soiléire ann maidir le 
glasáil agus díghlasáil foirgneamh a 
úsáideann LCYP Chiarraí 

 

Nuair a bhí an measúnú riosca seo á chur i dtoll a chéile, rinne LCYP Chiarraí iarracht na rioscaí 
díobhála atá ábhartha do LCYP Chiarraí a aithint agus a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta 
leordhóthanacha i bhfeidhm chun gach riosca a shainaithnítear a bhainistiú.  Cé nach féidir gach riosca 
díobhála a thuar agus a bhaint amach, tá na nósanna imeachta atá liostaithe sa mheasúnú riosca seo i 
bhfeidhm ag LCYP Chiarraí chun riosca a bhainistiú agus a laghdú a mhéid agus is féidir. 

4. Nósanna Imeachta 
 

Forbraíodh an Ráiteas um Chosaint Leanaí de réir na gceanglas faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 
2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um Chosaint agus Leas Leanaí (2017), agus Cosaint Leanaí: 
Treoir maidir le Beartas, Nós Imeachta agus Cleachtas de chuid Tusla. Chomh maith leis na nósanna 
imeachta atá liostaithe sa mheasúnú riosca, tacaíonn na nósanna imeachta seo a leanas leis an 
gcuspóir atá againn leanaí a chosaint agus iad ag baint leas as an tseirbhís:  

 

 Nós imeachta chun líomhaintí faoi mhí-úsáid nó mí-iompar i gcoinne oibrithe / saorálaithe 
linbh atá ag baint leas as ár seirbhís a bhainistiú; 

 Nós imeachta chun oibrithe agus saorálaithe a earcú agus a roghnú go sábháilte chun oibriú 
le leanaí; 

 Nós imeachta chun oiliúint agus faisnéis um chosaint leanaí agus rochtain orthu a sholáthar, 
lena n-áirítear eachtra dhíobhálach a aithint; 

 Nós imeachta chun Tusla a chur ar an eolas maidir le hábhair imní ó thaobh cosaint leanaí nó 
leas leanaí; 

 Nós imeachta chun liosta a choinneáil de na daoine sa tseirbhís ábhartha ar dhaoine 
sainordaithe iad; 
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 Nós imeachta chun duine ábhartha a cheapadh. 
 

Tá na nósanna imeachta go léir atá liostaithe ar fáil ach iad a iarraidh. 

 

5. Cur i bhFeidhm 
 

Nuair a bhí an measúnú riosca seo á dhéanamh, rinne LCYP Chiarraí iarracht na rioscaí díobhálacha atá 
ábhartha do LCYP Chiarraí a aithint agus a chinntiú go bhfuil nósanna imeachta leordhóthanacha i 
bhfeidhm chun gach riosca a shainaithnítear a bhainistiú.  Cé nach féidir gach riosca díobhálach a thuar 
agus a bhaint amach, tá na nósanna imeachta atá liostaithe sa mheasúnú riosca seo i bhfeidhm ag 
LCYP Chiarraí chun riosca a bhainistiú agus a laghdú a mhéid agus is féidir. 

 

Chuir LCYP Chiarraí an measúnú riosca seo i gcrích an 11 Meitheamh 2020.  Déanfar é a 
athbhreithniú mar chuid d’athbhreithniú bliantúil LCYP Chiarraí ar an Ráiteas um Chosaint Leanaí. 

 

Sínithe   Deirdre Enright     Dáta 11 Meitheamh 2020  

 

Comhordaitheoir Óige Chruthaitheach, LCYP Chiarraí, BOO Chiarraí.  

 

Sínithe Norma Moriarty      Dáta 11 Meitheamh 2020  

 

 

 
 


