Comhpháirtíocht Chruthaitheacht Óige Chiarraí
Ráiteas um Chosaint Leanaí
Baineann Comhpháirtíocht Chruthaitheacht Óige Chiarraí (LCYP Chiarraí) le tionscadal píolótach náisiúnta a
chuireann deiseanna cruthaitheachta ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga ina bpobal féin. Oibríonn sé le
daoine de gach aois idir aon bhliain d'aois suas go dhá bhliain is fiche d'aois.
I gcomhréir le riachtanais an Achta um Thús Áite do Leanaí 2015, Tús Áite do Leanaí: Treoir Náisiúnta um
Chosaint agus Leas Leanaí 2017, agus Treoir Tusla ar Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí a ullmhú, tá an
Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí a leagtar amach sa doiciméad seo comhaontaithe ag Coiste Oibre don
Aos Óg de Bhord Oideachas agus Oiliúna Chiarraí.
1. Ghlac Comhpháirtíocht Chruthaitheacht Óige Chiarraí agus cuirfidh sí i bhfeidhm gan aon athrú,
Nósanna Imeachta BOO maidir le Cosaint Leanaí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, mar
chuid den Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí foriomlán seo.
2. Is í Deirdre Enright, Comhordaitheoir Chruthaitheacht Óige, an Phearsa Ainmnithe Caidrimh (DLP).
3. Is é Seamus Whitty, Oifigeach Forbartha Óige, an Leasphearsa Ainmnithe Caidrimh (Leas DLP).
4. Aithníonn LCYP Chiarraí go dtéann breithnithe maidir le cosaint agus leas leanaí i bhfeidhm ar gach
gné de rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga i gcláir, imeachtaí agus ceardlanna cruthaitheachta,
agus nach mór iad a léiriú i polasaithe, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí an LCYP.
Cloífidh LCYP Chiarraí tríd a polasaithe, nósanna imeachta, cleachtais agus gníomhaíochtaí leis na
prionsabail seo a leanas i ndáil le dea-chleachtas maidir le cosaint agus leas leanaí:
Déanfaidh LCYP Chiarraí na nithe seo a leanas:







aitheantas a thabhairt go bhfuil cosaint agus leas leanaí ríthábhachtach, gan beann ar aon
bhreithnithe eile;
cloí go hiomlán lena hoibleagáidí reachtúla faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015 agus faoi
reachtaíocht ábhartha eile maidir le cosaint agus leas leanaí;
comhoibriú go hiomlán leis na húdaráis reachtúla ábhartha i ndáil le cúrsaí maidir le cosaint
agus leas leanaí;
glacadh le cleachtais sábháilte chun an fhéidearthacht atá ann go dtarlódh dochar nó timpistí
do leanaí a laghdú agus oibrithe a chosaint ar an riachtanas rioscaí nach bhfuil gá leo a thógáil
ar féidir líomhaintí mí-úsáide nó faillí a bheith mar thoradh orthu;
cleachtas oscailteachta le tuismitheoirí/caomhnóirí agus rannpháirtíocht tuismitheoirí a
spreagadh maidir le hoideachas a chur ar a leanbh (leanaí); agus
lán-urraim a thabhairt do riachtanais rúndachta ag plé le hábhair maidir le cosaint leanaí.

Cloífidh LCYP Chiarraí leis na prionsabail thuas maidir le mac léinn fásta ar bith a bhfuil
leochaileacht ar leith aige.
5. Tá na Nósanna Imeachta agus na Bearta seo a leanas i bhfeidhm.




Maidir le ball foirne ar bith a bhfuil aon imscrúdú ar bun ina leith (cibé slí a thuairiscítear) i ndáil
le haon ghníomh, neamhghníomh nó cúinse maidir le leanbh ag freastal ar ghníomhaíochtaí
LCYP, cloíonn LCYP Chiarraí leis na nósanna imeachta a leagtar amach in alt 11 den Acht um
Thús Áite do Leanaí 2015 agus Caibidil 8 de Nósanna Imeachta Cosanta Leanaí do
Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017 agus leis na nósanna imeachta araíonachta
ábhartha comhaontaithe d'fhoireann atá foilsithe ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais
agus Scileanna.
Maidir le rogha nó earcaíocht foirne agus a bhfeiliúnacht le bheith ag obair le leanaí, cloíonn
LCYP Chiarraí le ceanglais grinnfhiosrúcháin reachtúla an Achta um an mBiúró Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta), 2012 go 2016 agus leis an dualgas níos













leithne maidir le treoir ar chúram a leagtar amach i gciorcláin ábhartha grinnfhiosrúchán agus
earcaíochta an Gharda Síochána foilsithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus atá ar fáil
ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna.
Maidir le faisnéis a chur ar fáil agus, nuair is gá, teagasc agus oiliúint, don fhoireann maidir le
tarlú dochair a shainaithint (mar a shainmhínítear san Acht 2015) tá na nithe seo a leanas
déanta ag an scoil:
o Cóip de Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí BOO Chiarraí tugtha do gach ball foirne.
o A chinntiú go dtugtar cóip de Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí BOO Chiarraí do gach
ball foirne nua.
o Spreagadh a thabhairt don fhoireann leas a bhaint as oiliúint ábhartha.
o Spreagadh a thabhairt do bhaill Choiste Stiúrtha agus do Choiste Oibre don Aos Óg
LCYP Chiarraí leas a bhaint as oiliúint ábhartha nuair is cuí
o Coimeádann LCYP Chiarraí taifid ar gach ball foirne agus ar oiliúint chomhaltaí an
Bhoird.
Maidir le himní ar chosaint leanaí a thuairisciú do Tusla, ceanglaítear ar phearsanra BOO
Chiarraí/ LCYP Chiarraí cloí leis na nósanna imeachta a leagtar amach sna Nósanna Imeachta
Cosanta Leanaí do Bhunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna 2017, lena n-áirítear i gcás
múinteoirí cláraithe, na cinn maidir le tuairisciú sainordaithe faoin Acht um Thús Áite do Leanaí
2015.
Maidir le haon chásanna ina dtéann an LCYP i gcomhaontú le tríú páirtithe, lorgófar ráiteas
dearbhaithe roimh ré ó thríú páirtithe ina ndeirtear go bhfuil oibleagáidí maidir le Cosaint
Leanaí á gcomhlíonadh acu mar a shainítear sa reachtaíocht ábhartha maidir le Cosaint agus
Cumhdach Leanaí.
Tá an DLP atá ainmnithe thuas ceaptha ag LCYP Chiarraí mar an "duine ábhartha" (mar a
shainmhínítear san Acht um Thús Áite do Leanaí 2015) mar an chéad phointe teagmhála i ndáil
le Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí an LCYP.
Is daoine sainordaithe iad na múinteoirí cláraithe agus na teagascóirí atá fostaithe ag BOO
Chiarraí/ LCYP Chiarraí faoin Acht um Thús Áite do Leanaí 2015.
I gcomhréir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí 2015, tá measúnú déanta ag LCYP Chiarraí
maidir le haon dochar a d'fhéadfadh a bheith ann do leanbh le linn dó a bheith ag freastal ar
ghníomhaíochtaí LCYP. Measúnú i scríbhinn ina leagtar amach na réimsí riosca a sainaithníodh
agus tá nósanna imeachta an LCYP chun na rioscaí sin a bhainistiú mar aguisín in éineacht leis
na nósanna imeachta seo.
Is féidir teacht ar na nósanna imeachta éagsúla dá dtagraítear sa Ráiteas seo via na leathanaigh
LCYP ar láithreán gréasáin BOO Chiarraí nó cuirfear ar fáil iad ach iad a iarraidh ar LCYP Chiarraí.

6. Tá an ráiteas seo foilsithe ar láithreán gréasáin BOO agus ar fáil go réidh do thuismitheoirí agus do
chaomhnóirí ach iad a iarraidh. Cuirfear cóip den Ráiteas seo ar fáil do Tusla agus don Roinn má
iarrtar sin uirthi.
7. Athbhreithneofar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí seo go bliantúil nó a luaithe is indéanta tar
éis athrú ábhartha ar aon ní dá dtagraíonn an ráiteas seo.
Ghlac Coiste Oibre don Aos Óg Bhord Oideachais agus Oiliúna Chiarraí leis an Ráiteas maidir le Cumhdach
Leanaí Déardaoin an 14 Eanáir 2021.
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