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Treoirlínte Náisiúnta
Cáilíochta do Chúram Leanaí
ar Aois Scoile
Is éard atá sa doiciméad seo aschur an Ghrúpa Oibre (tá
mionsonraí san Aguisín) a bhunaigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí
Óige i gcomhréir leis an gcéad ghníomh a sainaithníodh sa Phlean
Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile (2017) agus is
ionann é agus fianaise ar shainchúram an Ghrúpa Oibre a bheith
á chomhlíonadh.
Tá sé beartaithe go gcuirfidh na Treoirlínte, a gcuimsítear iontu
treoirlínte, comhpháirteanna agus gnéithe, leis na rialacháin a
bhaineann le seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile.1 Is é atá mar
aidhm leis na Treoirlínte seo cabhair agus treoir a thabhairt do
sholáthróirí agus comhaltaí foirne seirbhísí cúraim leanaí ar aois
scoile agus iarracht a dhéanamh na híoschaighdeáin atá sonraithe
sna rialacháin a chomhlíonadh agus a shárú.

1 Rialacháin Tosaigh – na Rialacháin fán Acht um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta)
(Clárú Seirbhísí ar Aois Scoile) 2018 – a tháinig i bhfeidhm in 2019. Tá tús curtha le hobair chun
rialacháin chuimsitheacha a fhorbairt a thiocfaidh in áit na Rialachán tosaigh, nuair a bheidh siad
tugtha chun críche agus i bhfeidhm.

Réamhrá an Aire

Cúis áthais dom na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí
ar Aois Scoile a fhoilsiú, acmhainn thábhachtach do na seirbhísí éagsúla a
sholáthraíonn cúram leanaí ar aois scoile in Éirinn – sa lá atá inniu ann agus
amach anseo freisin.
Is éard atá san fhoilseachán seo aschur an Ghrúpa Oibre a bhunaigh an Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige i gcomhréir leis an gcéad ghníomh a aithníodh sa
Phlean Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile (Action Plan for School
Age Childcare) (2017). Páirteach sa Ghrúpa Oibre bhí páirtithe leasmhara agus
saineolaithe i gcúram leanaí ar aois scoile. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil
le comhaltaí an Ghrúpa Oibre as tabhairt faoina gcúram go díograiseach agus
as a dtiomantas d’ardchaighdeán i seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile.
Cuimsítear san fhoilseachán seo treoirlínte, comhpháirteanna agus gnéithe.
Déantar cur síos ar na gnéithe a bhaineann le seirbhís ar ardchaighdeán agus
tá sé mar aidhm leis a léiriú conas is féidir le seirbhísí na híoschaighdeáin
atá sonraithe sna rialacháin a shárú. Tá sé beartaithe gur uirlis phraiticiúil a
bheidh ann, agus go mbeidh sé mar bhonn le hoiliúint agus le tacaíochtaí eile a
chabhróidh le soláthróirí cúraim leanaí ar aois scoile seirbhísí ar ardchaighdeán
a thairiscint do leanaí.
Teastaíonn cúram leanaí ar aois scoile ó go leor teaghlach agus is tacaíocht
dhearfach atá ann do go leor leanaí. Is am é chun sos a ghlacadh, scíth a
ligean agus tamall a chaitheamh i mbun fóillíochta, agus – nuair atá cúram ar
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ardchaighdeán á sholáthar – is áit é freisin inar féidir le leanaí fás agus forbairt
a dhéanamh go sóisialta agus go mothúchánach, díriú ar na rudaí is spéis leo
agus cur lena bhfuil ar eolas acu.
Tá fás agus forbairt shuntasach tagtha ar líon na dteaghlach a bhfuil úsáid á baint
acu as cúram leanaí ar aois scoile le blianta beaga anuas, agus tá mé tiomanta
d’fhorbairt a dhéanamh ar na deiseanna atá ann le haghaidh soláthar iarscoile.
Cabhróidh agus treoróidh na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta seo seirbhísí cúraim
leanaí ar aois scoile chun na híoschaighdeáin atá sonraithe sna rialacháin a
chomhlíonadh agus a shárú. Tá roinnt mhaith dul chun cinn déanta againn, ach
fós féin tá cúram leanaí ar aois scoile fós ag luathchéimeanna na forbartha agus
féadfaidh an foilseachán seo tuilleadh dul chun cinn fós a threorú.
Cúis áthais dom go leagtar béim shuntasach sna Treoirlínte seo ar chearta
leanaí, cosaint agus leas leanaí, comhionannas agus éagsúlacht, agus
comhshaolachas. Chomh maith leis sin, fáiltím go croíúil roimh an mbéim
shuntasach atá á leagan sna Treoirlínte ar éisteacht le guthanna na leanaí
agus oibriú i ndlúthchomhar le tuismitheoirí, teaghlaigh agus pobail.
Próiseas ríthábhachtach ag céimeanna éagsúla d’fhorbairt na dtreoirlínte
seo ba ea comhairliúchán, lena n-áirítear comhairliúchán le leanaí in 2016,
comhairliúchán le tuismitheoirí agus le soláthróirí in 2019, agus tástáil dréacht
deiridh na dTreoirlínte le roinnt soláthróirí in 2020. Tá tuarascáil phróiseas
comhairliúcháin 2019 á foilsiú agam ag an am céanna leis na Treoirlínte seo.
Leanfaidh mo Roinn ag cur leis na Treoirlínte sna blianta amach romhainn
nuair a fhorbrófar rialacháin chuimsitheacha do chúram leanaí ar aois scoile
agus nuair a fhorbrófar cúrsaí oiliúna chun tacú le comhaltaí foirne seirbhísí ar
ardchaighdeán a sholáthar i gcomhréir leis na Treoirlínte seo.

An tAire Roderic O’Gorman TD
Meán Fómhair 2020
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Réamhrá
Thionscain An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige forbairt na dTreoirlínte Náisiúnta
Cáilíochta do sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile i ndiaidh fhoilsiú an Phlean
Gníomhaíochta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile idir-rannach (An Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige (DCYA) agus An Roinn Oideachais agus Scileanna (DES)), a seoladh
in 2017.
Tá na treoirlínte cáilíochta seo bunaithe ar dhea-chleachtas fianaisebhunaithe i
dtíortha éagsúla, lena n-áirítear an Astráil, an Nua-Shéalainn, an Ríocht Aontaithe,
agus SAM. Lena chois sin, tá doiciméid treorach agus moltaí curtha i dtoll a chéile
ag go leor eagraíochtaí in Éirinn, lena n-áirítear Coistí Contae i gCúram Leanaí,
Eagraíochtaí Náisiúnta Deonacha um Chúram Leanaí, agus Coláiste Mhuire Gan
Smál, chun tacú le agus feabhas a chur ar chaighdeán na seirbhísí cúraim leanaí ar
aois scoile.
D’fhorbair, d’athbhreithnigh agus d’aontaigh saineolaithe earnálacha ar chúram
leanaí ar aois scoile na seacht réimse cáilíochta atá mar bhonn leis na treoirlínte
cáilíochta a bhfuil cur síos déanta orthu sa doiciméad seo.
Tacaíonn na seacht dtreoirlíne seo, arb ionann iad agus tagarmharc cáilíochta, le
gach gné den soláthar seirbhíse. Cé go bhfuil an chosúlacht idir ábhar roinnt de
na treoirlínte dosheachanta, tá na treoirlínte teoranta do sheacht réimse chun
aon fhorluí neamhriachtanach agus crostagairt iomarcach idir na treoirlínte a
sheachaint. Snáithe coiteann idir na Treoirlínte ar fad é béim shuntasach a bheith
á leagan ar Chearta an Linbh, Cosaint agus Leas Leanaí, Comhionannas agus
Comhshaolachas.

Sainmhíniú ar Chúram Leanaí ar Aois Scoile
Dírítear go sonrach sna Treoirlínte seo ar chúram leanaí ar aois scoile
ionadbhunaithe agus ní dhéileáiltear le cúram leanaí ar aois scoile i
dtimpeallachtaí baile (feighlíocht leanaí). Chun críche an doiciméid seo, seo a
leanas an sainmhíniú atá luaite le cúram leanaí ar aois scoile:
Aon seirbhís ionadbhunaithe do leanaí scoile atá idir 4-14 bhliain d’aois (na
blianta sin san áireamh), a fheidhmíonn i rith ceann amháin nó níos mó de na
tréimhsí seo a leanas:
– Roimh an scoil
– I ndiaidh na scoile
– I rith na laethanta saoire scoile
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D’fhéadfadh go mbeadh na seirbhísí seo á soláthar i suíomhanna éagsúla:
– Seirbhísí neamhspleácha do leanaí scoile;
– Cuid de sholáthar seirbhíse atá á thairiscint ag soláthróirí réamhscoile
seisiúnacha nó páirtaimseartha (e.g. sa chás gur ann do sheisiún maidine
réamhscoile, agus soláthar tráthnóna iarscoile);
– Tá cuid den soláthar seirbhíse á tairiscint ag soláthraí cúraim lae iomlán/
creise;
– Ailínithe le scoil.
D’fhéadfaí go mbeadh éagsúlacht mhór áiseanna le fáil i suíomhanna - hallaí
pobail, áitreabh creiseanna/cúraim lae, áitreabh réamhscoile, áiseanna
neamhspleácha saintógtha, áitreabh scoile, ionaid adhartha, leabharlanna, etc.
D’fhéadfadh go mbeadh seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile á mbainistiú ar
roinnt bealaí difriúla, e.g. coistí bainistíochta deonacha, daoine príobháideacha
nó scoileanna. D’fhéadfadh go mbeadh nó nach mbeadh maoiniú Stáit nó
maoiniú eile á fháil ag seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile.
Úsáideann seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile raon téarmaí chun cur síos
a dhéanamh ar an gcineál seirbhíse atá á thairiscint: clubanna bricfeasta,
clubanna iarscoile, cláir lasmuigh den scoil, campaí samhraidh, etc. ‘Clubanna
obair bhaile’ a thugtar orthu uaireanta. Pointe tábhachtach, áfach, is ea gur
iondúil go mbíonn clubanna atá dírithe go sonrach ar obair bhaile á dtreorú ag
múinteoirí cáilithe. D’fhéadfadh go mbeadh siad seo neamhspleách, gur cuid
de sholáthar scoile iad, nó go bhfuil siad á bhfeidhmiú mar chuid de sheirbhís
cúraim leanaí ar aois scoile. Sna clubanna seo, leagtar an phríomhbhéim ar
obair bhaile a chríochnú agus tacú le foghlaim fhoirmiúil na leanaí. Is féidir na
clubanna seo atá dírithe go sonrach ar obair bhaile a idirdhealú ón ‘tacaíocht
obair bhaile’ a sholáthraítear mar chuid de sheirbhís cúraim leanaí ar aois scoile,
nach nglactar leis mar phríomhghníomhaíocht na seirbhíse. D’fhonn cloí leis
an sainmhíniú ar ‘sheirbhísí ar aois scoile’ atá luaite in Acht um Chúram Leanaí
1991, ní áirítear clubanna atá dírithe go sonrach ar obair bhaile laistigh de
shainchúram an doiciméid seo.2

2 Sainmhínítear in Acht um Chúram Leanaí 1991 (Alt 58A, arna leasú le hAcht um Thacaíocht Cúraim Leanaí
2018) ‘seirbhís ar aois scoile’ mar sheirbhís do leanaí ar aois scoile atá faoi 15 bhliain d’aois a ‘sholáthraíonn
raon gníomhaíochtaí atá forbarthach, oideachasúil agus dírithe ar chaitheamh aimsire, a reáchtáiltear
lasmuigh d’uaireanta scoile, arb é an phríomhaidhm atá leo cúram a chur ar fáil do leanaí sa chás nach bhfuil a
dtuismitheoirí ar fáil’ agus nach soláthraíonn díreach gníomhaíochtaí a bhaineann leis na healaíona, obair óige,
spórt iomaíoch nó caitheamh aimsire, teagasc, nó teagasc reiligiúnach.
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Cúram Leanaí ar Aois Scoile - Guthanna Leanaí Scíth agus Spraoi
Sonraítear an méid seo a leanas in Airteagal 12 (1) de Choinbhinsiún na Náisiún
Aontaithe um Chearta an Linbh (1989) ‘Dearbhóidh Páirtithe Stáit don leanbh
a bhfuil ar a c(h)umas a t(h)uairimí féin a bhunú, an ceart na tuairimí sin a
nochtadh le saoirse i ndáil le gach ní a bhaineann leis an leanbh, agus tabharfar
aird chuí ar thuairimí an linbh de réir aois agus aibíocht an linbh’.
Tá ceart éisteachta ag an leanbh agus ceart go ndéanfaí a t(h)uairimí agus a d(h)
earcthaí a urramú. Níl ról aosach i dtacú le leanaí an méid sin a dhéanamh le
meas faoina luach. Tacaíonn deiseanna comhairliúcháin maidir le raon topaicí le
leanaí le cinnteoireacht agus le rannpháirtíocht.
Tá ceart spraoi an linbh cumhdaithe in Airteagal 31, ina n-aithnítear ‘ceart an
linbh chun sosa agus scíthe (agus) chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí
spraoi agus fóillíochta’. Tá am spraoi, ag a bhfuil an poitéinseal gach gné
d’fholláine an linbh a fheabhsú: fisiciúil, mothúchánach, sóisialta, agus cognaíoch
(Burdette & Whitaker, 2005) ríthábhachtach i saol gach linbh. Tá an tiomantas
seo do, agus an t-aitheantas atá á thabhairt do thábhacht spraoi sonraithe sna
creataí cleachtais Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na LuathÓige, agus Aistear: Creat Churaclam na Luath-Óige.
Cé go ndíríonn an dá chreat cleachtais ar leanaí idir aois breithe agus sé
bliana d’aois, tá na prionsabail thacúla díreach chomh hábhartha céanna do
riachtanais leanaí níos sine. Dá réir sin, tá Síolta agus Aistear mar bhonn leis na
Treoirlínte seo.
Tugann seirbhís éifeachtach cúraim leanaí ar aois scoile aitheantas do
thábhacht an spraoi. Bíonn am saor ag leanaí agus deiseanna tabhairt
faoi ghníomhaíochtaí spraíúla nach bhfuil chomh struchtúrtha sin, a
chabhraíonn le leanaí agus le daoine óga féith na cruthaitheachta a aclú,
scileanna samhlaíochta agus smaointeoireachta teibí a fhorbairt, scileanna
ceannaireachta agus sóisialta, féinmheas, réimsí spéise agus caithimh aimsire,
scileanna réitigh coinbhleachta agus gnóthachtálacha acadúla, a fhorbairt nó a
fheabhsú.

Cad Chuige Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta?
D’eascair forbairt na dTreoirlínte Náisiúnta Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim
Leanaí ar Aois Scoile ó thiomantas sa Phlean Gníomhaíochta do Chúram Leanaí
ar Aois Scoile caighdeáin cháilíochta do chúram leanaí ar aois scoile a fhorbairt.
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Moladh caighdeáin cháilíochta nuair a foilsíodh an Plean Gníomhaíochta in
2017 mar gur glacadh ag an am sin le rialacháin do chúram leanaí ar aois scoile
mar uaillmhian níos fadtéarmaí. B’éigean an t-ord seo a athrú nuair a cuireadh
bonn reachtúil faoin Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí trí Acht um Thacaíocht
Cúraim Leanaí 2018. Tháinig na Rialacháin tosaigh i bhfeidhm i mí Feabhra
2019, inar leagadh amach íoscheanglais atá infheidhmithe le dlí do sheirbhísí
ar aois scoile. D’fhonn idirdhealú soiléir idir íoscheanglais dhlíthiúla agus an
tuairisc ar dhea-chleachtas a chinntiú, atá corpraithe sna dréachtchaighdeáin
cháilíochta, rinneadh na dréachtchaighdeáin cháilíochta a athfhrámú mar
Threoirlínte Cáilíochta.
Is cuspóir de chuid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige, na Roinne Oideachais
agus Scileanna agus comhaltaí de Ghrúpa Oibre na gCaighdeán Cúraim Leanaí
ar Aois Scoile a d’fhorbair na Treoirlínte, é cur chun feidhme na dTreoirlínte
Náisiúnta Cáilíochta.
Is sainchomhartha é na Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta a bheith á gcur chun
feidhme ag soláthróirí agus comhaltaí foirne cúraim leanaí ar aois scoile
d’fhorbairt ghairmiúil, a chuireann tuismitheoirí ar a suaimhneas agus a
sholáthraíonn deiseanna fiúntacha do leanaí. Is ann dóibh chun cur ar chumas
ghairm an chúraim leanaí ar aois scoile comhthuiscint ar cháilíocht a fhorbairt
mar aon le teanga choiteann agus caighdeánú cleachtais.

Seo a leanas Cuspóirí Uileghabhálacha na dTreoirlínte Náisiúnta
Cáilíochta:
a) Ionchais leanaí/daoine óga agus a dtuismitheoirí maidir le soláthar
seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile ionadbhunaithe a shainmhíniú
b) Cáilíocht na seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile a fhorbairt agus a
fheabhsú
c) Eolas a chur ar fáil d’fhorbairt mhaoinithe na hearnála amach anseo.

Príomhphrionsabail atá ag Tacú leis na Treoirlínte Náisiúnta
Cáilíochta do Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile
Tá na seacht bprionsabal seo a leanas ag tacú leis na Treoirlínte seo do
Sheirbhísí Cúraim Leanaí ar Aois Scoile
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1. Tá comhaltaí foirne agus leanaí ag tacú le comhionannas, éagsúlacht agus
neamh-idirdhealú
Áirítear i gcomhionannas tiomantas d’eispéiris dhearfacha do gach leanbh
beag beann ar chine, craiceann, gnéas, teanga, reiligiún, tuairim pholaitiúil
nó eile, bunaidh náisiúnta, eitneach nó sóisialta, maoin, míchumas, stádas
breithe nó eile, a dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí. Chun é seo a chinntiú,
d’fhéadfadh go mbeadh tacaíochtaí breise ag teastáil ó ghrúpaí difriúla.
Cuid de ról an aosaigh é leanaí a ullmhú do dhomhan atá ag síorathrú.
Eascraíonn tuiscint agus glacadh ó chaidreamh dáiríre le daoine ag a bhfuil
cúlraí éagsúla a cheadaíonn malartú tuairimí agus scéalta agus, ceiliúradh a
dhéanamh ar chultúir agus ar thraidisiúin éagsúla.
Áirítear in idirdhealú ceart chun comhionannais imní agus urraime i
dtimpeallacht thacúil atá saor ó dhochar. Beidh meas ag éiteas agus
cleachtas seirbhís cúraim leanaí ar aois scoile ar éagsúlacht agus cuirfear
comhionannas agus neamh-idirdhealú chun cinn.
2. Tá an ceart ag leanaí chun a nguth a nochtadh, a bheith rannpháirteach
agus a bheith ag spraoi agus sos a ghlacadh
Tá ceart éisteachta ag leanaí i ndáil le saincheisteanna a bhfuil tionchar díreach
acu ar a leas féin, le haird chuí ag féachaint dá n-aois agus dá n-aibíocht. Ar an
gcuma chéanna, tá ceart ag leanaí gan tuairim a nochtadh. Tá ceart ag leanaí a
bheith ag spraoi agus sos a ghlacadh. Ní mór d’aosaigh é seo a urramú.
Ciallaíonn a chinntiú go bhfuil cearta leanaí agus daoine óga á gcomhlíonadh
go gcumasaítear iad chun rogha a dhéanamh, tuairim a nochtadh i ndáil le
cinntí a bhfuil tionchar acu orthu, agus go nglactar leo mar rannpháirtithe
gníomhacha ina bhforbairt agus ina bhfoghlaim féin.
Is den tábhacht é go mbíonn ról agus cuspóir lárnach ag leanaí agus daoine
óga laistigh den tseirbhís, go mbíonn rogha acu maidir le conas a chaitheann
siad a gcuid ama sa suíomh, go spreagtar iad chun páirt ghníomhach a
ghlacadh i bhforbairt cláir agus, go bhfuil deiseanna d’fhorbairt ghairmiúil
acu laistigh de chomhthéacs teorainneacha cuí.
3. Glacann seirbhísí cur chuige iomlánaíoch maidir le forbairt an linbh,
aithnítear éagsúlacht riachtanais na leanaí agus forbraítear láidreachtaí
agus cumas leanaí
Tugann cur chuige iomlánaíoch aitheantas do riachtanais shóisialta,
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mhothúchánacha agus fhisiciúla, mar aon le riachtanais chognaíocha, leanaí
agus daoine óga agus a dtuismitheoirí agus a dteaghlaigh.
Éilíonn leibhéil dhifriúla riachtanais straitéisí difriúla chun iad a
chomhlíonadh, lena n-áirítear straitéisí do leanaí ag a bhfuil riachtanais
bhreise agus riachtanais chasta.
Tá láidreachtaí agus cumas ag gach leanbh. Fásann agus forbraíonn leanaí
bunaithe ar a láidreachtaí agus a gcumas. Nuair a bhíonn meas ag leanaí agus
ag daoine mórthimpeall orthu, lena n-áirítear comhaltaí foirne i seirbhísí
cúraim leanaí ar aois scoile, nuair a thuigeann siad agus nuair a thacaíonn
siad le láidreachtaí agus le cumas an linbh, bíonn deis foghlama agus
forbartha níos fearr ag an leanbh.
4. Is compháirtithe iomlána agus luachmhara iad tuismitheoirí i seirbhísí
cúraim leanaí ar aois scoile agus spreagtar agus tacaítear le rannpháirtíocht
ghníomhach na dtuismitheoirí ar fad
Mar chomhpháirtithe iomlána agus luachmhara sa tseirbhís, spreagtar
tuismitheoirí chun braistint úinéireachta agus nasc a fhorbairt leis an
suíomh. Fáiltítear rompu sa tseirbhís, agus lorgaítear tacaíocht agus cúnamh
uathu. Bíonn baint ag tuismitheoirí le cinntí a bhfuil tionchar acu ar a leanaí
agus tacaíonn an tseirbhís leo leis an ról sin. Tá sé ríthábhachtach tacú le
tuismitheoirí ag a bhfuil cúlra éagsúla páirt a ghlacadh sa tseirbhís, agus
bíonn an chumarsáid agus an plé leis na tuismitheoirí ar fad rialta, oscailte,
dhá bhealach agus lánbhrí.
5. Tairgeann seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile timpeallacht atá cosúil leis
an mbaile atá oiriúnach don leanbh agus duine óg
I rith tréimhsí lasmuigh den téarma scoile, bíonn deiseanna agus am ag
leanaí agus daoine óga aithne a chur orthu féin. Oibríonn sé seo ar an
mbealach is fearr nuair nach bhfuil bacainn á cruthú ag an spás atá ar fáil.
Tá sé riachtanach gur áit shábháilte agus spreagúil í an tSeirbhís Cúraim
Leanaí ar Aois Scoil (School Age Childcare, SAC) ina spreagtar leanaí agus
daoine óga cabhrú leis na timpeallachtaí a chruthú. Tá an bhéim á leagan
ar thimpeallacht chairdiúil agus fháilteach a chruthú; suíomh atá cosúil leis
an mbaile, ar spás fisiciúil slachtmhar tarraingteach é a chuirtear in oiriúint
do riachtanais agus do réimsí spéise na ngrúpaí leanaí agus daoine óga atá
á úsáid. Is é an cur chuige is fearr spásanna éagsúla a bheith ar fáil, taobh
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istigh agus taobh amuigh, chun freastal ar riachtanais na n-aoisghrúpaí ar fad
a bhfuil an tseirbhís á húsáid acu.
6. Ní mór do sheirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile tacú le hionadaíocht agus
rannpháirtíocht leanaí ar aois scoile ó chúlraí éagsúla
Tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt do chúlraí éagsúla leanaí agus
daoine óga. Áirítear anseo grúpaí atá ag déileáil le bochtaineacht agus
eisiamh sóisialta, atá i mbaol luathfhágála scoile, atá ag déileáil le bulaíocht,
deacrachtaí meabhairshláinte agus/nó riachtanais speisialta oideachais,
leanaí a bhaineann le mionlaigh imircigh agus eitneacha, leanaí atá faoi
mhíchumas agus/nó drochshláinte fhisiciúil, leanaí ar iarrthóirí tearmainn iad
agus leanaí dídeanaí, leanaí i gcúram agus leanaí LGBTI+.
Tá sé ríthábhachtach próisis agus struchtúir a bhunú agus a chothabháil atá
mar bhonn le cuimsiú agus rannpháirtíocht na ngrúpaí seo i seirbhísí cúraim
leanaí ar aois scoile.
7. Tá ról ríthábhachtach, éascaitheach ag aosaigh i seirbhísí cúraim leanaí ar
aois scoile
Príomhról atá le comhlíonadh ag an aosach i seirbhís cúraim leanaí ar aois
scoile é treallús agus smaointe leanaí agus daoine óga a éascú, seachas iad a
threorú. Spreagann aosaigh éascaitheacha idirghníomhaíocht i measc leanaí
agus idir leanaí agus aosaigh, agus glactar leis go mbíonn taiscéalaíocht agus
cur i bhfeidhm smaointe iontacha mar thoradh ar idirghníomhaíocht shóisialta.
Tá ról lárnach ag intinniúlacht in idirghníomhaíochtaí idir aosaigh agus
leanaí agus daoine óga. Is ionann intinn agus cinneadh gníomhú ar bhealach
sonrach, nó rud éigin a dhéanamh d’aon turas. Is den tábhacht é go mbíonn
idirghníomhaíochtaí agus gníomhaíochtaí aosach le agus
le haghaidh leanaí agus daoine óga intinneach agus
machnamhach, chun iad a threorú agus tacú leo
de réir mar a fhásann siad.
Ar an gcuma chéanna, ní mór dá seirbhís tacú le
haosaigh atá ag obair i gcúram leanaí ar aois scoile
chun na scileanna agus na hinniúlachtaí a fhorbairt
a chuirfidh ar a gcumas ról éascaitheach a bheith
acu, a mbeidh dea-shampla á thabhairt acu.
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Ag obair leis na Treoirlínte
Treoirlínte - Comhpháirteanna - Gnéithe
Cuimsítear Comhpháirteanna agus Gnéithe i ngach ceann den seacht
dTreoirlíne.
I dteannta a chéile, clúdaíonn siad príomhréimsí cleachtais a bhfuil ról lárnach
acu i ndáil le soláthar Cúram Leanaí ar Aois Scoile ar ardchaighdeán. Sna
Comhpháirteanna roinntear gach Treoirlíne i bpáirteanna soláimhsithe, agus
déantar na páirteanna sin a roinnt ina nGnéithe. Leagann na gnéithe seo béim
mhionsonraithe ar ghnéithe sonracha den soláthar seirbhíse.

Element

Gné
Comhpháirt

Treoirlíne

Gné

Comhpháirt

Tá na Treoirlínte
leagtha amach
i gcaibidlí

Is ionann na
Comhpháirteanna
agus rannáin gach
Treoirlíne

Gné

Is sna Gnéithe
atá na mionsonraí
le fáil

Tá Crostagairt á léiriú i lúibíní ( ), áit a bhfuil réimsí cleachtais áirithe
idirghaolmhar.
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he
sonraí

Cúram Leanaí ar Aois Scoile
Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta
Figiúr 1:

Treoirlíne 7
Comhpháirtíochtaí
Comhoibríocha
le Tuismitheoirí,
Teaghlaigh agus Pobail

Treoirlíne 6
Clár Gníomhaíochtaí

Treoirlíne 5
Caidreamh a
Chothú agus
Idirghníomhaíochtaí
Tacúla

Treoirlíne 1
Ceannaireacht, Rialachas agus
Bainistíocht Seirbhíse

Treoirlínte
Náisiúnta
Cáilíochta
SAC

Treoirlíne 2
Foireann agus
Cleachtas
Gairmiúil

Treoirlíne 3
An Timpeallacht
Treoirlíne 4
Sláinte, Folláine
agus Sábháilteacht
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Treoirlínte agus a
gComhpháirteanna
Treoirlíne 1. Ceannaireacht, Rialachas agus Bainistíocht Seirbhíse
Braitheann rath na seirbhíse ar struchtúr bainistíochta atá éifeachtach,
freagrach agus freagrúil a bheith i bhfeidhm a chinntíonn go bhfuil an
reachtaíocht, na rialacháin agus na ceanglais chonarthacha infheidhme ar fad á
gcomhlíonadh lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht,
cosaint agus leas leanaí, bainistíocht airgeadais, riarachán agus bainistíocht
acmhainní daonna.

Comhpháirteanna
1.1

Cearta an Linbh

1.2

Reachtaíocht, Rialacháin agus Ceanglais Chonarthacha

1.3

Éiteas na Seirbhíse

1.4

Beartais agus Nósanna Imeachta

1.5

Struchtúr Bainistíochta

1.6

Doiciméad

1.7

Tacaíochtaí Foirne

1.8

Feabhas Cáilíochta

1.9

Casaoidí agus Gearáin
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Treoirlíne 2. Foireann agus Cleachtas Gairmiúil
Cinntíonn an lucht bainistíochta, i ndáil le hearcaíocht agus roghnú, go bhfuil
na luachanna, dearcthaí agus miontas cuí ag an bhfoireann ar fad atá oiriúnach
le bheith ag obair i réimse an chúraim leanaí ar aois scoile. Tá na scileanna, an
t-eolas agus na cáilíochtaí cuí ag an bhfoireann chun a ról agus freagrachtaí a
chomhlíonadh.

Comhpháirteanna
2.1

Earcaíocht

2.2

Cáilíochtaí

2.3

Coimeád Taifead

2.4

Freagrachtaí Tuairiscithe

2.5

Obair Bhaile

2.6

Pleanáil agus Cur Chun Feidhme Cláir

2.7 	Cumarsáid agus Caidreamh idir an Lucht Bainistíochta agus an
Fhoireann
2.8

Forbairt Ghairmiúil Foirne

Treoirlíne 3. An Timpeallacht
Tá cuma shlachtmhar ar an timpeallacht, tá sí sábháilte, inrochtana agus inoiriúnaithe.
Tá troscán éagsúil atá oiriúnach do na haoisghrúpaí éagsúla atá ag freastal ar an
tseirbhís ar fáil. Tá dóthain trealaimh agus ábhar ar fáil agus tá siad roghnaithe go
cúramach chun eispéiris éagsúla dhúshlánacha agus spreagúla taobh istigh agus
taobh amuigh a sholáthar. Téitear i gcomhairle le leanaí/daoine faoin timpeallacht
agus bíonn siad páirteach in athbhreithniú, measúnú agus ceannach trealaimh.

Comhpháirteanna
3.1

Reachtaíocht agus Rialachán

3.2

Dearadh, Leagan Amach agus Eagar

3.3

Sábháilteacht

3.4

Comhshaolachas
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Treoirlíne 4. Sláinte, Leas agus Sábháilteacht
Soláthraíonn an lucht bainistíochta agus foireann timpeallacht shábháilte, go
fisiciúil agus go síceolaíoch, shláintiúil do leanaí agus daoine óga, foireann,
tuismitheoirí, cuairteoirí agus oibrithe deonacha.

Comhpháirteanna
4.1

Reachtaíocht agus Rialachán

4.2

Cosaint agus Leas Leanaí

4.3

Measúnú Riosca

4.4

Sábháilteacht Dóiteáin

4.5

Sábháilteacht Bia

4.6

Timpistí, Éigeandálaí agus Tinneas

4.7

Sláinte agus Leas

4.8

Maoirseacht

4.9

Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i Sláinte & Sábháilteacht

4.10

Folláine Leanaí agus Daoine Óga

4.11

Bia agus Cothú

4.12

Gníomhaíochtaí a Chuireann an tSláinte Chun Cinn

4.13

An tIdirlíon, Na Meáin Dhigiteacha, agus Fóin Phóca
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Treoirlíne 5. Caidreamh a Chothú agus Idirghníomhaíochtaí Tacúla
Ba cheart go gcuirfí fáilte roimh gach leanbh agus duine óg atá ag freastal ar an
tseirbhís, go mbeidís ar a gcompord agus go mothóidís go bhfuil meas orthu.
Bunaíonn an fhoireann caidreamh cairdiúil, dearfach, comhoibríoch a thacaíonn
le scileanna sóisialta, féinmheas, folláine agus féiniúlacht leanaí/daoine óga.

Comhpháirteanna
5.1

Éagsúlacht, Comhionannas, agus Cuimsiú

5.2

Caidreamh a Chothú

5.3

Idirghníomhaíochtaí Tacúla

5.4

Caidreamh a Fhorbairt le Leanaí/Daoine Óga Nua

5.5

Cur Chuige Príomhtheagmhálaí

5.6

Éisteacht le, Cloisteáil agus Freagairt do Ghuth an Linbh

5.7

Freagairt d’Iompar Leanaí agus Daoine Óga

5.8

Straitéis um Chosc Bulaíochta

Treoirlíne 6. Clár Gníomhaíochtaí
Soláthraíonn an tseirbhís raon leathan gníomhaíochtaí spraoi, sosa agus
fóillíochta chun freastal ar riachtanais agus ar réimsí spéise aonair agus
coiteanna leanaí agus daoine óga. Oibríonn an fhoireann i gcomhpháirt le
leanaí agus daoine óga chun clár a fhorbairt atá lán le heispéiris agus deiseanna
a thacaíonn le forbairt iomlánaíoch leanaí agus daoine óga.

Comhpháirteanna
6.1

Pleanáil do Spraoi agus Fóillíocht

6.2

Clár Gníomhaíochtaí

6.3

Spraoi

6.4

Sos agus Scíth

6.5

Acmhainní agus Trealamh

6.6

Tacú le hObair Bhaile Leanaí agus Daoine Óga
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Treoirlíne 7. Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha le Tuismitheoirí,
Teaghlaigh agus Pobail
Tá ról lárnach ag comhpháirtíochtaí agus naisc chomhoibríocha agus mheasúla
le leanaí agus daoine óga, tuismitheoirí, teaghlaigh, scoileanna agus pobail i
soláthar seirbhíse.

Comhpháirteanna
7.1

Comhpháirtíochtaí le Tuismitheoirí agus Teaghlaigh

7.2

Comhpháirtíochtaí le Scoileanna

7.3

Comhpháirtíochtaí le Pobail
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Cúram Leanaí ar Aois
Scoile
Treoirlínte Náisiúnta Cáilíochta, Comhpháirteanna agus Gnéithe
Treoirlíne 1.
Ceannaireacht, Rialachas agus Bainistíocht Seirbhíse
Braitheann rath na seirbhíse ar struchtúr bainistíochta atá éifeachtach,
freagrach agus freagrúil a bheith i bhfeidhm a chinntíonn go bhfuil an
reachtaíocht, na rialacháin agus na ceanglais chonarthacha infheidhme
ar fad á gcomhlíonadh lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le sláinte agus
sábháilteacht, cosaint agus leas leanaí, bainistíocht airgeadais, riarachán agus
ceanglais acmhainní daonna.
1. 1

Cearta an Linbh

1.1.1

Tacaíonn Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh
1989, arna dhaingniú ag Éirinn in 1992, leis na treoirlínte seo, agus
leagtar béim ar leith ar na nithe seo a leanas:
• Leas is fearr an linbh/duine óig
• Neamh-idirdhealú
• Ceart spraoi
• Ceart rogha agus rannpháirtíochta
• Urraim do dhearcthaí an linbh/duine óig

1.1.2

Tá cearta an linbh ag tacú le seirbhísí, urraim d’indibhidiúlacht, ionracas
agus neamhspleáchas gach linbh/duine óig.

1. 2

Comhlíontacht le Reachtaíocht, Rialacháin agus Ceanglais
Chonarthacha

Feidhmíonn na daoine atá i mbun na seirbhíse a bhainistiú agus atá ag obair
sa tseirbhís de réir an dlí, comhlíontar an reachtaíocht agus na rialacháin
infheidhme ar fad, mar aon le ceanglais chonarthacha, e.g. Le haghaidh
scéimeanna maoinithe Stáit.
1.2.1

Tá Comhlíontacht le Rialacháin ríthábhachtach. Is iad na Rialacháin
tosaigh atá i bhfeidhm do chúram leanaí ar aois scoile na Rialacháin
fán Acht um Chúram Leanaí 1991 (Seirbhísí Luathbhlianta) (Clárú
Seirbhísí ar Aois Scoile) 2018. Tá Rialacháin Chuimsitheacha á
bhforbairt i láthair na huaire.
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Áirítear sna Rialacháin reatha, tosaigh (nach mbaineann le seirbhísí sealadacha
nó buail isteach do leanaí ar aois scoile), ceanglais a bhaineann leis na nithe seo
a leanas:
• Clárú (Rialachán 5)
• Clár Sheirbhísí Luathbhlianta Tusla (Rialachán 6)
• Áitreabh (Rialachán 11)
• Na sonraí ar an gClár a athrú (Rialachán 7)
• Fógra a chur chuig Tusla má Dhúnann Seirbhís (Rialachán 7)
• Faisnéis a Sholáthar do Tusla (Rialachán 15)
• Leibhéil Foirne (Rialachán 9)
• Beartais agus Nósanna Imeachta do Sheirbhís SAC (Rialachán 10)
• Gearáin maidir le Seirbhís (Rialachán 13)
• Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (An Biúró Náisiúnta
Grinnfhiosrúcháin) (Rialachán 8)
• Ceanglais Árachais (Rialachán 12)
Áirítear i measc na Reachtaíochta tábhachtaí eile:
• Cosaint agus Cumhdach Leanaí
• Dlí Fostaíochta
• Dlí Comhionannais
• Rialacháin Sláinte & Sábháilteachta
• Rialacháin Bia
• Galair Thógálacha
• Rialacháin Tobac
• Rialacháin Tógála agus Pleanála
• Rialacháin Dóiteáin
• Sábháilteacht Bréagáin
• Airgeadas agus Cánachas
• An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR)
• Saoráil Faisnéise
Níl an liosta seo uileghabhálach agus ba cheart comhairle ghairmiúil a lorg, de
bhrí go bhfuil an reachtaíocht á nuashonrú go leanúnach.
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D’fhéadfadh go mbeadh ceanglais chonarthacha ag seirbhís nach mór iad a
chomhlíonadh, e.g. le haghaidh scéimeanna maoinithe Stáit.
1.2.2

Tá duine ainmnithe ag an tseirbhís, laistigh den lucht bainistíochta,
atá freagrach as comhlíontacht a chinntiú leis an reachtaíocht
ábhartha ar fad lena chinntiú go bhfuil an tseirbhís ar an eolas faoi aon
reachtaíocht, rialacháin nó ceanglais chonarthacha nua a bhféadfadh
tionchar a bheith acu ar chleachtas.

1. 3

Éiteas na Seirbhíse

Tá an t-éiteas atá ag tacú leis an tseirbhís bunaithe agus tá gach gné den
chleachtas á threorú aige.
1.3.1

Tá fianaise ar an éiteas scríofa le fáil san fhís, aidhmeanna, cuspóirí
agus prionsabail, agus tá feidhme na seirbhíse agus ráiteas cuspóra á
sainmhíniú ann.

1.3.2

Tá an t-éiteas ionadaíoch ar éagsúlacht na seirbhíse agus an phobail.

1.3.3

Tá an t-éiteas mar bhonn leis an gcleachtas trína dtacaíonn beartais
agus nósanna imeachta le hidirghníomhaíochtaí agus caidreamh
dearfach idir comhaltaí foirne/leanaí agus daoine óga; tuismitheoirí/
teaghlaigh; agus idir comhaltaí foirne/comhaltaí foirne agus lucht
bainistíochta/comhaltaí foirne.

1.3.4

Déanann an bainisteoir, i gcomhpháirt le comhaltaí foirne,
tuismitheoirí, leanaí, daoine óga agus daoine eile de réir mar is
gá (scoileanna, mar shampla), an t-éiteas a athbhreithniú agus a
nuashonrú go rialta.

1.3.5

Tarraingítear aird na bpáirtithe leasmhara ar fad, lena n-áirítear leanaí,
tuismitheoirí, comhaltaí foirne, oibrithe deonacha, ar éiteas na seirbhíse.

1. 4

Beartais agus Nósanna Imeachta

Forbraítear raon beartas agus nósanna imeachta cuimsitheacha i gcomhairle
le comhaltaí foirne, tuismitheoirí, leanaí / daoine óga agus daoine eile de réir
mar is gá. Déantar athbhreithniú orthu go rialta, gach bliain ar a laghad, de
réir athruithe reachtacha nó rialála agus cuirtear iad seo ar fáil do gach duine
a bhfuil an tseirbhís á húsáid acu, nó do dhaoine a bhfuil sé beartaithe acu an
tseirbhís a úsáid.
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1.4.1

Tá an t-éiteas ag tacú le beartais, nósanna imeachta agus cleachtas na
seirbhíse.

1.4.2

Tá beartais agus nósanna imeachta doiciméadaithe atá á gcur chun
feidhme go comhsheasmhach ag tacú le cleachtais laistigh den
tseirbhís, atá ar fáil go héasca sa tseirbhís, agus atá á n-athbhreithniú
agus á nuashonrú go rialta, gach bliain, ar a laghad.

1.4.3

Tá córais bunaithe lena chinntiú go dtuigeann gach comhalta foirne,
tuismitheoir agus oibrí deonach, na beartais agus nósanna imeachta
ábhartha, agus go gcloíonn siad leo.

Féach ar Aguisín 1 áit a bhfuil liosta de na réimsí beartais molta.
1. 5

1.5 Struchtúr Bainistíochta

Tá struchtúr bainistíochta soiléir bunaithe atá ag feidhmiú laistigh d’éiteas na
seirbhíse.
1.5.1

Tarraingítear aird na dtuismitheoirí ar fad ar an struchtúr bainistíochta.
Lorgaítear tuairimí tuismitheoirí, agus cuireann an lucht bainistíochta
na tuairimí sin san áireamh trí ionadaíocht ar choiste nó trí phróiseas
comhairliúcháin.

1.5.2

Tá na cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí cuí ag an mbainisteoir
chun a ról a chomhlíonadh.

1.5.3

Is ar an lucht bainistíochta nó bainisteoir atá an fhreagracht fhoriomlán
as riarachán, próisis agus nósanna imeachta airgeadais, soláthar foirne,
timpeallacht, trealamh agus gníomhaíochtaí.

1.5.4

Tá córais bainistíochta airgeadais bunaithe chun cuntasacht agus
cobhsaíocht airgeadais a chinntiú, agus chun comhlíontacht le
ceanglais éigeantacha chánachais agus tuairiscithe airgeadais a
chinntiú.

1. 6

Doiciméad

Tá taifid eagraithe agus beartais agus nósanna imeachta soiléire bunaithe ar
mhaithe le bainistíocht éifeachtúil agus shábháilte na seirbhíse.
1.6.1

Tá córas bunaithe chun tinreamh leanaí/daoine óga agus comhaltaí
foirne a thaifeadadh gach lá, nuair a shroicheann siad an tseirbhís agus
nuair a fhágann siad an tseirbhís. (1.7.7)
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1.6.2

Taifid chuimsitheacha rollaithe ina gcuimsítear an fhaisnéis ábhartha a
bhaineann le gach leanbh atá ag freastal ar an tseirbhís, lena n-áirítear:
• Ainm agus dáta breithe an linbh/duine óig
• Ainm, seoladh agus sonraí teagmhála tuismitheoirí/caomhnóirí
• Sonraí na scoile a bhfuil an leanbh/duine óg ag freastal uirthi.
• Socruithe chun leanaí a fhágáil ag an scoil (más gá)
• Údarú chun an leanbh/duine óg a bhailiú ón tseirbhís (4.2.3)
• Sonraí teagmhála i gcás éigeandála
• Sonraí maidir le haon tinneas, ailléirgí, míchumas, riachtanais leighis
• Sonraí maidir le sainriachtanais chothaithe linbh/duine óig
• Ainm agus sonraí teagmhála dochtúra
• Cead cógas a riar
• Cead dul ar thurais
• Cead a bhaineann le grianghraif, físeán, meáin shóisialta, etc.

1.6.3

Tá taifid agus faisnéis á stóráil go cuí de réir na reachtaíochta Cosanta
Sonraí, lena n-áirítear Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí
an AE. Tá cearta cosanta sonraí i bhfeidhm sa chás go bhfuil sonraí á
gcoimeád ar ríomhaire, ar pháipéar, i bhfoirm físeán, taifeadtaí agus
grianghraf digiteach.

1.6.4

Ní roinntear taifid agus faisnéis faoi leanaí/daoine óga aonair ach le
tuismitheoir/caomhnóir an linbh/duine óig agus coimeádtar iad ar
bhealach slán agus faoi rún.

1.6.5

Coimeádtar sonraí pearsanta leanaí, tuismitheoirí, comhaltaí foirne
agus oibrithe deonacha chun críocha dlíthiúla, atá sonraithe go soiléir.
Coimeádtar a bhfaisnéis phearsanta sábháilte. Ní mór go mbeadh
faisnéis atá á stóráil ceart go fíorasach, iomlán agus cothrom le dáta,
agus tá an fhaisnéis le hathrú nó le baint mura bhfuil.

1.6.6

Tá a fhios ag leanaí/daoine óga, tuismitheoirí, comhaltaí foirne agus
oibrithe deonacha má tá a gcuid sonraí pearsanta á gcoimeád ag an
tseirbhís; tá a fhios acu gur féidir leo cóip dá bhfaisnéis phearsanta a
lorg ón tseirbhís; agus tá a fhios acu go bhfuil an ceart acu na sonraí
seo a rochtain.
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1.6.7

Tá córais bunaithe lena chinntiú go ndéileáiltear le gach casaoid agus
gearán go tráthúil, go ndéantar iad a imscrúdú go cothrom agus go
comhsheasmhach, go bhfreagraítear dóibh agus go ndéantar iad
a dhoiciméadú de réir éiteas, bheartais agus nósanna imeachta na
seirbhíse. (1.9.3)

1.6.8

Tá taifid maidir le hearcaíocht foirne, roghnú agus sonraí pearsanra
(e.g. cáilíochtaí, Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána etc.) á gcoimeád
go cuí agus á stóráil de réir na reachtaíochta Cosanta Sonraí. (2.3.1)

1.6.9

Tá an fhios ag leanaí/daoine óga, tuismitheoirí, comhaltaí foirne agus
oibrithe deonacha go bhfuil an ceart acu gearán a chur faoi bhráid
an Choimisiúin náisiúnta um Chosaint Sonraí má chreideann siad
nach bhfuil aird tugtha ag an tseirbhís ar a gcuid oibleagáidí maidir le
príobháideacht agus cosaint sonraí.

1. 7

Tacaíochtaí Foirne

Tacaítear leis na comhaltaí foirne ar fad atá ag obair sa tseirbhís chun timpeallachtaí
sábháilte, chomhbhácha, spéisiúla agus spraíúla a chruthú do leanaí, chun
caidreamh cairdiúil, measúil a chothú le leanaí/daoine óga, tuismitheoirí, comhaltaí
foirne, an lucht bainistíochta agus daoine eile de réir mar is cuí.
1.7.1

Cinntíonn an lucht bainistíochta/bainisteoir go reáchtáiltear próiseas
cuimsitheach ionduchtaithe do gach comhalta foirne nua, comhaltaí
foirne atá ag filleadh ó shaoire fhada, mic léinn agus oibrithe
deonacha. (2.1.4)

1.7.2

Tá córas bunaithe lena chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach duine
aonair a thosaíonn ag obair leis an tseirbhís ar a ról féin agus an méid a
bhfuiltear ag súil leis uathu.

1.7.3

Tá socruithe oiriúnacha soláthar foirne bunaithe lena chinntiú
gur ann do na cóimheasa cuí foirne agus leanaí chun maoirseacht
shábháilte agus caidreamh tacúil a ráthú agus chun tacú leis an gclár
gníomhaíochtaí leis na leanaí, lena n-áirítear:
• Seomraí gníomhaíochta
• Taobh amuigh
• Turais
• Iompar
• Rannpháirtíocht sa phobal
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Turais, iompar agus rannpháirtíocht sa phobal – de réir cheanglais árachais na
seirbhíse.
Ní mór go sonrófaí sna rialacháin íoschóimheas idir aosaigh-leanaí a
cheanglaítear de réir dlí. Ní mór do sheirbhísí cloí leis an gcóimheas seo i
gcónaí. É sin ráite, bíonn go leor seirbhísí dírithe air nó cuireann siad cóimheas
níos ísle idir aosaigh agus leanaí chun feidhme
1.7.4

Tá próiseas tacaíochta, maoirseachta agus breithmheasa foirne
bunaithe chun deis a thabhairt do chomhaltaí foirne a bhfeidhmíocht
féin a mheas agus machnamh a dhéanamh ar a bhfeidhmíocht féin,
agus díriú ar aon saincheisteanna nó ábhair imní a d’fhéadfadh a
bheith acu ar bhealach struchtúrtha agus measúil.

1.7.5

Reáchtáiltear cruinnithe foirne rialta, a thaifeadtar ar mhaithe le
cumarsáid éifeachtach a chinntiú, agus forbairt na foirne a chur chun
cinn.

1.7.6

Tá uainchlár foirne bunaithe ina bhfuil eolas le fáil faoi cé atá ar
dualgas gach lá, lena n-áirítear cé atá freagrach as fágáil agus bailiú le
haghaidh na scoileanna éagsúla (más infheidhme).

1.7.7

Tá nós imeachta bunaithe chun neamhláithreacht foirne a chlúdach
agus déileáil lena leithéid.

1.7.8

Tá cód iompraíochta bunaithe don fhoireann.

1. 8

Feabhas Cáilíochta

Tá córas bunaithe chun forbairt cáilíochta na seirbhíse a chinntiú.
1.8.1

Tá córais bunaithe chun próisis féinmheasúnaithe agus feabhas
cáilíochta a dhoiciméadú.

1.8.2

Tá comhaltaí foirne tiomanta do, agus freagrach as athbhreithniú
agus measúnú leanúnach a dhéanamh ar gach gné den soláthar agus
cleachtas seirbhíse, agus cur leis na próisis féinmheasúnaithe agus
feabhsaithe cáilíochta laistigh den tseirbhís.

1.8.3

Is féidir le leanaí/daoine óga, tuismitheoirí agus comhaltaí foirne cur
leis an measúnú agus leis an athbhreithniú ar an tseirbhís agus ar an
gclár gníomhaíochtaí atá á thairiscint.
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1. 9

Casaoidí agus Gearáin

Tá córas bainistíochta éifeachtach bunaithe lena chinntiú go ndírítear ar agus
go ndéileáiltear le haon chasaoid nó gearán go tráthúil agus go cuí.
1.9.1

Tá faisnéis shoiléir, ar fáil go héasca agus ar taispeáint in áit fheiceálach
laistigh den tseirbhís, ar fáil do gach páirtí leasmhar, maidir le conas
casaoid nó gearán a dhéanamh, agus conas a dhéanann an tseirbhís
iad a bhainistiú, lena n-áirítear:
• Cé leis ba cheart gearán a dhéanamh
• Am freagartha
• Próiseas imscrúdaithe
• Próiseas chun freagra/toradh a roinnt
• Próiseas achomhairc má tá duine míshásta leis an toradh

1.9.2

Déantar gach casaoid agus gearán a imscrúdú go cothrom agus go pras
de réir an bheartais agus an nóis imeachta.

1.9.3

Déantar gach casaoid agus gearán a dhoiciméadú agus de réir na
gceanglas rúndachta. (1.6.7)

1.9.4

Tá córas bunaithe lena chinntiú go bhfuil a fhios ag leanaí agus daoine
óga cé leis is féidir gearán a dhéanamh agus tuigeann siad an nós
imeachta a bhaineann lena leithéid a dhéanamh. Cuirtear eolas faoin
nós imeachta gearán ar fáil i dteanga a thuigeann leanaí.
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Treoirlíne 2.
Foireann agus Cleachtas Gairmiúil
Cinntíonn an lucht bainistíochta, i ndáil le hearcaíocht agus roghnú, go bhfuil
na luachanna, dearcthaí agus meonta cuí ag an bhfoireann ar fad atá oiriúnach
le bheith ag obair i réimse an chúraim leanaí ar aois scoile. Tá na scileanna, an
t-eolas agus na cáilíochtaí cuí ag an bhfoireann chun a ról agus freagrachtaí a
chomhlíonadh.
2. 1

Earcaíocht

Tá beartais agus nósanna imeachta cuimsitheacha agus láidre maidir le
hearcaíocht agus roghnú i bhfeidhm, agus cuimsítear iontu an reachtaíocht
fostaíochta ábhartha ar fad.
2.1.1

Earcaíonn an tseirbhís comhaltaí foirne agus oibrithe deonacha
trí phróiseas láidir earcaíochta, a áirítear ann grinnfhiosrúchán an
Gharda Síochána (Grinnfhiosrúchán póilíneachta más gá), cruthúnas ar
aitheantas, CV cothrom le dáta agus, dhá theistiméireacht dearbhaithe
ar a laghad, i scríbhinn agus ó bhéal, ó fhoinsí creidiúnacha, lena
n-áirítear ceann ón bhfostóir is déanaí.

2.1.2

Déanann an tseirbhís tréaniarracht comhaltaí foirne leis na cáilíochtaí
cuí a earcú atá in ann cur le héagsúlacht laistigh den fhoireann,
bunaithe ar a gcúlra, eispéiris agus scileanna.

2.1.3

Eisítear conarthaí fostaíochta laistigh de mhí amháin ó thús a chur le
fostaíocht (de réir na reachtaíochta fostaíochta).

2.1.4

Cinntíonn an lucht bainistíochta go bhfuil clár cuimsitheach
ionduchtaithe bunaithe do gach pearsanra nua, agus tugtar neart
tacaíochta do chomhaltaí foirne i rith na tréimhse phromhaidh. (1.7.1)

2.1.5

Tá sainchuntas poist shoiléir ag gach comhalta foirne.

2.1.6

Tá struchtúir bainistíochta líne bunaithe, a gcuimsítear iontu
maoirseacht rialta, breithmheas bliantúil, bainistíocht feidhmíochta,
agus forbairt ghairmiúil leanúnach (continuing professional
development, CPD) atá oiriúnach d’fhorbairt agus d’aoisraonta leanaí/
daoine óga sa tseirbhís.
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2. 2

Cáilíochtaí agus Oiliúint

2.2.1

Fostaíonn an tseirbhís comhaltaí foirne ag a bhfuil scileanna, taithí,
oiliúint agus cáilíochtaí atá oiriúnach dá ról agus freagrachtaí.

2.2.2

Tá cáilíochtaí foirne ag teacht le – nó ag leibhéal níos airde ná – na
ceanglais cháilíochta a d’fhéadfadh a bheith sonraithe sna Rialacháin.

2. 3

Coimeád Taifead

Tá córas bunaithe chun sonraí pearsanra foirne, mac léinn (atá i mbun
socrúchán oibre) agus oibrithe deonacha a choimeád de réir bheartas cosanta
sonraí na seirbhíse, agus i gcomhlíontacht leis na ceanglais náisiúnta Cosanta
Sonraí. (1.6.3)
2.3.1

Coimeádann an tseirbhís taifid iomlána agus chuimsitheacha foirne
dóibh siúd ar fad atá fostaithe sa tseirbhís, lena n-áirítear:
• Cruthúnas ar aitheantas
• Stair fostaíochta, de réir mar is cuí
• Dhá theistiméireacht, lena n-áirítear ceann ón bhfostóir is déanaí
• Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (Grinnfhiosrúchán
póilíneachta más gá)
• Fianaise ar cháilíochtaí
• Sonraí teagmhála neasghaoil
• Conradh fostaíochta agus sainchuntas poist/sonraíocht faoin
bpearsa

2.3.2

Coimeádtar Punanna Mic Léinn chun tacú leo siúd atá i mbun
socrúcháin oibre laistigh den tseirbhís lena n-áirítear:
• Aitheantas agus sonraí teagmhála na mac léinn
• Litir réamheolais ón gcoláiste
• Sonraí teagmhála Theagascóir/Mhaoirseoir an Choláiste
• Litir árachais ón gcoláiste
• Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána (Grinnfhiosrúchán
póilíneachta más gá)
• Dhá theistiméireacht, lena n-áirítear ceann ón bhfostóir is déanaí
• Taifead ar chruinnithe tacaíochta idir comhaltaí foirne agus mic léinn
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2.3.3

Tá beartais agus nósanna imeachta bunaithe chun treoir agus tacaíocht
a thabhairt do mhic léinn atá i mbun socrúcháin oibre, mar aon le
hoibrithe deonacha.

2.3.4

Cinntíonn an lucht bainistíochta go nglacann na mic léinn/oibrithe
deonacha ar fad páirt i bpróiseas ionduchtaithe.

2. 4

Freagrachtaí Tuairiscithe

Tá tuiscint mhaith ag na comhaltaí foirne ar fad ar nósanna imeachta coimeád
taifead agus tuairiscithe na seirbhíse i ndáil le taifid leanaí/daoine a choimeád.
2.4.1

Cuireann na comhaltaí foirne ar fad na taifid riachtanacha ar fad i
gcrích do leanaí/daoine óga aonair, lena n-áirítear monatóireacht
laethúil, measúnú, taifid ar dhul chun cinn, imeachtaí speisialta, úsáid
trealaimh/timpeallachta, timpistí/teagmhais/tinneas, etc.

2.4.2

Tá córas bunaithe chun cur ar chumas comhaltaí foirne faisnéis shoiléir
a chur ar fáil do phríomhtheagmhálaí linbh/duine óig (de réir mar is
cuí). (5.5)

2.4.3

Tá córais bunaithe lena chinntiú go mbíonn cumarsáid rialta idir
comhaltaí foirne agus tuismitheoirí/caomhnóirí, agus go gcoinnítear ar
an eolas iad faoi gach rud a bhaineann lena leanbh.

2.4.4

Tuigeann an lucht bainistíochta agus na comhaltaí foirne na nósanna
imeachta tuairiscithe atá le comhlíonadh acu de réir na Treorach Náisiúnta
Tús Áite do Leanaí agus Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. (4.2.6)

2. 5

Obair Bhaile

Níl aon cheanglas ann go mbeadh tacaíocht obair bhaile á soláthar ag
suíomhanna cúraim leanaí ar aois scoile. Má sholáthraíonn an suíomh
tacaíocht obair bhaile ba cheart go mbeadh an tacaíocht sin á soláthar ar
bhealach atá comhaontaithe le leanaí agus lena dtuismitheoirí/caomhnóirí.
Tuigeann agus leanann comhaltaí foirne beartais agus nósanna imeachta na
seirbhíse i ndáil le tacaíocht obair bhaile.
2.5.1

Tá beartas agus nós imeachta bunaithe le haghaidh tacaíocht obair
bhaile, agus tá aird tugtha ar na nithe seo a leanas:
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• An t-uasmhéid ama leithdháilte le haghaidh obair bhaile (6.6.4)
• An cineál maoirseachta a dhéantar ar obair bhaile
• Freagracht tuismitheoirí
• Timpeallacht shuaimhneach agus chiúin a sholáthar
2.5.2

Roinntear agus comhaontaítear an beartas seo le tuismitheoirí agus
leanaí/daoine óga.

2.5.3

Ag tús na bliana, pléitear agus comhaontaítear ionchais tuismitheoirí
maidir le hobair bhaile a chríochnú.

2.5.4

oláthraítear timpeallacht chiúin agus shuaimhneach do gach leanbh/
duine óg atá ag déanamh obair bhaile.

2.5.5

Cinntítear go bhfuil cothromaíocht idir tacaíocht obair bhaile agus
riachtanais eile an linbh/duine óig, lena n-áirítear am chun scíth
a ligean, scileanna nua a fhorbairt, bia a ithe, páirt a ghlacadh i
ngníomhaíochtaí fisiciúla, agus am sóisialta.

2. 6

Pleanáil agus Cur Chun Feidhme Cláir

Déanann comhaltaí foirne eispéiris agus gníomhaíochtaí spreagúla,
dúshlánacha spraíúla a phleanáil, a chur chun feidhme agus a mheas bunaithe
ar réimsí spéise, riachtanais agus cumas leanaí/daoine óga, i gcomhpháirt le
leanaí/daoine óga. (6)
2.6.1

Soláthraítear am gan teagmháil chun cur ar chumas comhaltaí
foirne gníomhaíochtaí spraoi agus fóillíochta a phleanáil, mar aon le
hathbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí sin
mar fhoireann, agus i dteannta le leanaí/daoine óga.

2.6.2

Cinntíonn comhaltaí foirne go gcuimsítear i ngníomhaíochtaí agus in
eispéiris deiseanna le haghaidh:
• Scíth agus spraoi
• Réimsí spéise, scileanna agus caitheamh aimsire nua
• Am sóisialta le cairde nó siblíní
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2.6.3

Cuimsítear gníomhaíochtaí struchtúrtha agus neamhstruchtúrtha sa
chlár gníomhaíochtaí. Freagraíonn na comhaltaí foirne do dheiseanna
le haghaidh gníomhaíochtaí gan choinne, bunaithe ar réimsí spéise
agus riachtanais leanaí/daoine óga.

2.6.4

Tá deiseanna ag leanaí/daoine óga gníomhaíochtaí taobh istigh agus
taobh amuigh a rochtain, spreagann agus tacaíonn comhaltaí foirne le
leanaí/daoine óga páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht fhisiciúil.

2.6.5

Cuirtear sláinte, folláine, foghlaim agus forbairt leanaí/daoine óga
chun cinn trí raon leathan gníomhaíochtaí spraíúla agus spéisiúla,
atá bunaithe ar a réimsí spéise, cumas, buanna agus riachtanais i
gcomhairle leo.

2.6.6

Tairgtear raon gníomhaíochtaí éagsúla chun tacú le leanaí/daoine óga
foghlaim fúthu féin, a bpobal agus an domhan mórthimpeall orthu.

2.6.7

Tugann comhaltaí foirne aird air agus taifeadann siad eispéiris agus
forbairt leanaí/daoine óga, trí úsáid a bhaint as breathnóireachtaí, agus
doiciméid mar shampla, chun a n-eispéiris a fheabhsú agus a fhorbairt,
agus eolas a chur ar fáil do phleanáil clár.

2.6.8

Caithtear go cothrom agus go comhsheasmhach le gach leanbh/duine
óg. Seachnaíonn comhaltaí foirne fabhar sa chaidreamh a bhíonn acu
le leanaí/daoine óga.

2.6.9

Tuigeann agus urramaíonn comhaltaí foirne luachanna agus creidiúintí,
a bhaineann le cúlra cultúrtha, eitneach agus reiligiúnach na leanaí/
daoine óga.

2. 7

Cumarsáid agus Caidreamh idir an Lucht Bainistíochta agus an
Fhoireann

Tacaíonn an lucht bainistíochta, comhaltaí foirne, mic léinn agus oibrithe
deonacha lena chéile sna hidirghníomhaíochtaí eatarthu, agus tacaítear le
muinín fhrithpháirteach, meas, rúndacht agus cleachtas eiticiúil.
2.7.1

Tá beartais agus nósanna imeachta bunaithe chun cumarsáid
éifeachtach idir an lucht bainistíochta, comhaltaí foirne agus gach
páirtí leasmhar eile a éascú.

2.7.2

Tá straitéis bunaithe chun cumarsáid shoiléir a chinntiú le agus idir
gach comhalta foirne.
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2.7.3

Tuigeann gach comhalta foirne a róil agus a bhfreagrachtaí aonair.

2.7.4

Oibríonn comhaltaí foirne i gcomhpháirt trí eolas a roinnt, pleanáil,
measúnú agus cur chun feidhme comhpháirteach an chláir
gníomhaíochtaí. Chomh maith leis sin, forbraíonn siad tuiscint
choiteann ar conas cuspóirí cláir a chomhlíonadh.

2.7.5

Tacaíonn agus foghlaimíonn comhaltaí foirne óna chéile trí aitheantas
a thabhairt d’éagsúlacht, láidreachtaí pearsanta agus eispéiris
ghairmiúla a chéile, agus/nó cáilíochtaí/oiliúint.

2.7.6

Tá beartas frithbhulaíochta bunaithe ag an tseirbhís chun ráiteas
a sholáthar maidir le hionchais foirne agus oibrithe deonacha,
déileáil le bulaíocht san ionad oibre, agus na nósanna imeachta
chun déileáil le bulaíocht a leagan amach go soiléir. Tarraingítear
aird gach páirtí leasmhar ar an mbeartas seo. Reáchtáiltear iniúchtaí
rialta, trí thacaíocht nó maoirseacht nó athbhreithniú leanúnach ar
fheidhmíocht foirne lena chinntiú nach bhfuil aon bhulaíocht ag tarlú.

2.7.7

Tá na nósanna imeachta frithbhulaíochta cothrom agus trédhearcach,
agus ceadaíonn siad próis chuí.

2. 8

Forbairt Ghairmiúil Foirne

Déantar feidhmíocht gach comhalta foirne a bhreithmheas. Tá pleananna
forbartha aonair bunaithe chun tacú le comhaltaí foirne le féinmheas agus le
machnamh, forbairt ghairmiúil leanúnach agus feabhas leanúnach.
2.8.1

Tá comhaltaí foirne tiomanta do dheiseanna leanúnacha oiliúna,
faisnéise agus forbartha a rochtain. Déantar riachtanais foirne a
mheasúnú agus a phleanáil agus a mheas go cúramach, agus déantar
monatóireacht ar thionchar na hoiliúna ar chleachtas.

2.8.2

Tá córas éifeachtach bunaithe ag an tseirbhís chun riachtanais
forbartha foirne a shainaithint agus tacú leo. (1.7.4)

2.8.3

Freastalaíonn agus cuireann gach comhalta foirne le cruinnithe foirne
rialta. Taifeadtar na cruinnithe seo i scríbhinn.

2.8.4

Tacaíonn Bainisteoirí Líne le comhaltaí foirne agus soláthraíonn siad
aiseolas agus comhairle chuí. (1.7.4)
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Treoirlíne 3.
An Timpeallacht
Tá cuma shlachtmhar ar an timpeallacht, tá sí sábháilte, inrochtana agus
inoiriúnaithe. Tá troscán éagsúil atá oiriúnach do na haoisghrúpaí éagsúla atá
ag freastal ar an tseirbhís ar fáil. Tá dóthain trealaimh agus ábhar ar fáil agus
tá siad roghnaithe go cúramach chun eispéiris éagsúla dhúshlánacha agus
spreagúla taobh istigh agus taobh amuigh a sholáthar. Téitear i gcomhairle
le leanaí/daoine óga faoin timpeallacht agus bíonn siad páirteach in
athbhreithniú, measúnú agus ceannach trealaimh.
3. 1

Comhlíontacht le Reachtaíocht agus Rialachán

Tá an reachtaíocht agus rialachán ábhartha ar fad á chomhlíonadh ag an
bhfoirgneamh agus ag an timpeallacht.
3.1.1

Tá gach ceanglas dlí á chomhlíonadh ag an áitreabh, lena n-áirítear:
• Tógáil agus Pleanáil
• Sláinte, Sábháilteacht agus Leas
• Sábháilteacht dóiteáin
• Árachas
• Saoráidí leithris agus sláinteachais
• Sábháilteacht Bia
• Teas, aeráil, agus soilsiú
• Inrochtaineacht

Níl an liosta seo uileghabhálach agus tá an reachtaíocht á nuashonrú go leanúnach.
3. 2

Dearadh, Leagan Amach agus Eagar

Tá an timpeallacht fhisiciúil tarraingteach agus mealltach. Ag teacht le héiteas,
fís agus, cuspóir na seirbhíse, tá Leanaí/daoine óga agus teaghlaigh ó gach
cúlra agus cumas á n-urramú agus, á gcur san áireamh.
3.2.1

Áirítear sa tseirbhís cineálacha éagsúla gnéithe lena n-áirítear foráil
le haghaidh: sos, scíth, am sóisialta le cairde, tacaíocht obair bhaile,
réimsí gníomhaíochta, spraoi fisiciúil, rochtain ar thimpeallachtaí
nádúrtha, etc.
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3.2.2

Tacaíonn agus spreagann an timpeallacht taobh istigh agus taobh
amuigh neamhspleáchas agus féinriail leanaí/daoine óga in atmaisféar
sábháilte agus cairdiúil, cur chuige a léiríonn nádúr neamhfhoirmiúil
seirbhísí cúraim leanaí ar aois scoile.

3.2.3

Tá an timpeallacht pleanáilte ionas go mbeidh sí in ann freagairt
d’aoiseanna leanaí/daoine óga difriúla atá ag freastal ar an tseirbhís,
tá spás á sholáthar do leanaí níos óige agus níos sine/daoine óga chun
páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ina n-aonar nó le cairde nó piaraí
atá an aois chéanna leo nó aoiseanna measctha de réir mar is cuí.

3.2.4

Éascaíonn an dearadh agus an leagan amach gluaiseacht idir na
timpeallachtaí taobh istigh agus taobh amuigh. Téitear i gcomhairle
le leanaí/daoine óga maidir le dearadh agus leagan amach na
timpeallachta d’fhonn a chinntiú go bhfuil a gcuid riachtanas agus
réimsí spéise á gcomhlíonadh.

3.2.5

Tá na timpeallachtaí taobh istigh agus taobh amuigh solúbtha agus
inoiriúnaithe chun tacú le réimsí spéise, riachtanais agus cumas gach
leanbh/duine óig.

3.2.6

Soláthraíonn an timpeallacht taobh istigh raon réimsí inar féidir níos
mó ná gníomhaíocht amháin, a bhfuil leanbh/duine óg aonair nó grúpa
leanaí/daoine óga páirteach iontu, a reáchtáil, rud a thacaíonn lena
rogha agus lena réimsí spéise.

3.2.7

Soláthraíonn an spás taobh amuigh deiseanna inar féidir le leanaí/
daoine óga triail a bhaint as leibhéal oiriúnach riosca, rud a thacaíonn
le forbairt féinrialach, féintuilleamaí agus folláine. (6.2.6)

3.2.8

Tacaíonn an spás taobh amuigh (más féidir) le réimsí den dúlra agus
den timpeallacht nádúrtha, réimsí foscaidh agus gníomhaíochta, agus
tacaítear le spéis leanaí/daoine óga ina dtimpeallacht nádúrtha.

3.2.9

Ní mór smaoineamh go cúramach ar an úsáid atá á baint as réimsí
neamhghníomhaíochta eile lena n-áirítear an forhalla / halla iontrála,
áiseanna stórála, leithris, cistin agus réimsí ullmhúcháin bia agus seomraí bia.

3.2.10 Líon oiriúnach áiseanna leithreas inrochtana, ar leithligh curtha ar
fáil le rochtain ar leithris ilinscne do leanaí/daoine óga trasinscne. Ba
cheart go mbeadh aonaid diúscartha táirgí sláintíocha i gcubhachail
amháin, ar a laghad, i leithreas na mban. (5.1.8)

33

3.2.11 Tá réimsí ainmnithe ar fáil do chomhaltaí foirne agus do thuismitheoirí,
i.e. seomra foirne, leithris foirne, spás oifige agus spás cruinnithe do
thuismitheoirí (más féidir).
3. 3

Sábháilteacht

Tá foirgnimh, spásanna taobh istigh agus taobh amuigh, troscán, trealamh, áiseanna
agus acmhainní sábháilte, tá dea-bhail orthu agus siad oiriúnach don fheidhm.
3.3.1

Áirítear sna beartais agus nósanna imeachta sláinte agus
sábháilteachta sláine gach páirtí leasmhar sa tseirbhís mar aon leis na
foirgnimh agus ábhair.

3.3.2

Cuirtear measúnuithe riosca i gcrích go rialta agus déantar iad a
dhoiciméadú chun aon ghuaiseacha a bhaineann leis an tseirbhís, ar an
suíomh, nó nuair a ghlactar páirt i dturais, a shainaithint, a laghdú agus
a fáil réidh leo. (4.3)

3.3.3

Tá córas bunaithe chun rochtain ar an tseirbhís a bhainistiú agus a
mhonatóiriú, lena n-áirítear taifead a choimeád de gach cuairteoir
chuig an tseirbhís.

3.3.4

Déantar maoirseacht chuí ar gach leanbh/duine óg atá ag freastal ar
an tseirbhís, agus bíonn aosach sa seomra/limistéar le grúpaí leanaí/
daoine óga an t-am ar fad. (1.7.3)

3.3.5

Déantar gníomhaíochtaí lasmuigh den suíomh a phleanáil roimh ré, agus
cuirtear ceanglais sláinte agus sábháilteachta san áireamh agus tugtar aird
mar is cuí ar aois/céim agus riachtanais leanaí/daoine óga, lena n-áirítear:
• Árachas
• Toiliú tuismitheora
• Sonraí teagmhála tuismitheora/caomhnóra mar aon le sonraí
teagmhála i gcás éigeandála
• Maoirseacht: cóimheasa aosach/leanaí arna gcinneadh le
Rialacháin agus ag polasaí árachais na seirbhíse
• Taifid leanaí: clár, riachtanais leighis, ailléirgí bia agus sonraí
ábhartha eile
• Iompar: an cineál iompair atá le húsáid
• Garchabhair: fearas garchabhrach agus duine/daoine atá oilte i
ngarchabhair
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3. 4

Comhshaolachas

Tá ról gníomhach ag an
tseirbhís in aire a thabhairt
do thimpeallachtaí taobh istigh
agus taobh amuigh agus cuireann
an tseirbhís le todhchaí inbhuanaithe
freisin.
3.4.1

Tugtar aird ar phrionsabail an
chaomhantais (laghdaigh, athúsáid,
athchúrsáil) agus tá fianaise orthu le fáil ar fud na
seirbhíse.

3.4.2

Spreagann an tseirbhís feasacht comhshaoil trí ghníomhaíochtaí le
leanaí/daoine óga. (6.5.8)

3.4.3

Feidhmíonn comhaltaí foirne mar eiseamláirí maithe i ndáil leis an
gcomhshaol a chur chun cinn agus a chosaint.
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Treoirlíne 4.
Sláinte, Folláine agus Sábháilteacht
Soláthraíonn an lucht bainistíochta agus foireann timpeallacht shábháilte, go
fisiciúil agus go síceolaíoch, shláintiúil do leanaí agus daoine óga, foireann,
tuismitheoirí, cuairteoirí agus oibrithe deonacha.
4. 1

Comhlíontacht le Reachtaíocht agus Rialachán

Déileálann na comhaltaí foirne ar fad atá fostaithe laistigh den tseirbhís le
saincheisteanna sláinte, sláinteachais agus sábháilteachta.
4.1.1

Tá beartais agus nósanna imeachta scríofa ag an tseirbhís a áirítear
iontu na ceanglais reachtacha a chosnaíonn sláinte agus sábháilteacht
na ndaoine ar fad atá rannpháirteach sa tseirbhís, lena n-áirítear
leanaí/daoine óga, comhaltaí foirne, tuismitheoirí, cuairteoirí agus
oibrithe deonacha.

4.1.2

Spreagann agus tacaíonn comhaltaí foirne le leanaí/daoine óga
nósanna maithe a fhorbairt i ndáil le sláinteachas agus sábháilteacht.

4.1.3

Tá cumhdach árachais oiriúnach ann do leanaí/daoine óga atá ag
freastal ar an tseirbhís.

4.1.4

Tá mótarárachas oiriúnach do bhailiúcháin agus tá ceadúnas tiomána
bailí ag an tiománaí, tá teastas reatha NCT ar an bhfeithicil agus tá an
fheithicil ródacmhainneach, agus tá criosanna sábhála agus suíocháin
ardaithe linbh ar fáil do gach leanbh/duine óg más gá.

4. 2

Cosaint agus Leas Leanaí

Is gné lárnach de gach cleachtas laistigh den tseirbhís é Cosaint Leanaí. De réir na
reachtaíochta, tá ráiteas um chumhdach leanaí agus beartas agus nós imeachta
um chosaint agus leas leanaí agus Ráiteas um Chumhdach Leanaí ag an tseirbhís.
4.2.1

Tá tuiscint chuimsitheach ag an bhfoireann ar, agus cloíonn siad
le, Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus an Treoir Náisiúnta do
Chosaint agus Leas Leanaí (2017).

4.2.2

Tá cúrsaí oiliúna curtha i gcrích ag na comhaltaí foirne ar fad, agus tá
rochtain acu ar oiliúint leanúnach maidir le cosaint agus leas leanaí.
Déantar an oiliúint a athnuachan uair amháin gach trí bliana.
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4.2.3

Tuigeann na comhaltaí foirne ar fad a ról agus a bhfreagracht maidir
le riachtanais leanaí/daoine óga a chomhlíonadh, agus tá siad
airdeallach chomh fada is a bhaineann le freagairt do, agus obair
leantach a dhéanamh i ndáil le haon ábhair imní faoi leas linbh/duine
óig. Sonraítear go soiléir sa Bheartas um Chosaint agus Leas Leanaí an
próiseas a bhaineann le hábhair imní faoi chosaint agus leas leanaí a
thuairisciú (e.g., faillí nó mí-úsáid) agus déileáil le nochtadh de réir Acht
um Thús Áite do Leanaí (2015).

4.2.4

Ceaptar Teagmhálaí Ainmnithe agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe.

4.2.5

Roinntear eolas soiléir faoin mBeartas um Chosaint agus Leas Leanaí le
tuismitheoirí/caomhnóirí agus cuirtear an beartas ar fáil do gach páirtí
leasmhar. (2.4.4)

4. 3

Measúnú Riosca

Cuirtear measúnuithe riosca i gcrích go rialta, taifeadtar na torthaí agus
déileáiltear le haon saincheisteanna a eascraíonn ó na measúnuithe. Sainaithnítear
guaiseacha go soiléir agus bainistítear iad. Tá duine ainmnithe ag an tseirbhís ar a
bhfuil an fhreagracht fhoriomlán tuairisciú go díreach don lucht bainistíochta.
4.3.1

Sonraítear go soiléir sa Bheartas Measúnaithe Riosca an duine
atá freagrach, uainiú, minicíocht agus plean gníomhaíochta chun
measúnuithe riosca a chur i gcrích.

4.3.2

Tá baint ghníomhach ag na comhaltaí foirne ar fad agus tá siad oilte
i rioscaí agus i nguaiseacha a shainaithint agus a bhainistiú. Sa chás
go sainaithnítear rioscaí, tuairiscíonn comhaltaí foirne don lucht
bainistíochta iad agus cuirtear céimeanna praiticiúla i gcrích chun iad
a bhainistiú. Cuirtear measúnuithe riosca rialta i gcrích i ndáil leis na
réimsí seo a leanas, lena n-áirítear, ach níl siad teoranta do:
• An timpeallacht fhisiciúil
• An comhshaol, coinníollacha aimsire mar shampla
• Gníomhaíochtaí
• Trealamh
• Turais
• Saincheisteanna iompair
• Cosc agus rialú ionfhabhtaithe

37

4.3.3

De réir Alt 20 d’Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair
2005, ullmhaítear ráiteas sábháilteachta, sínítear é agus taispeántar
é in áit fheiceálach laistigh den tseirbhís. Sainaithnítear ann na
guaiseacha, déantar measúnú ar na rioscaí, agus sainaithnítear na
rialuithe atá le cur i bhfeidhm, an duine/na daoine atá freagrach agus
na hacmhainní atá riachtanach chun sábháilteacht daoine atá ag obair
a chinntiú. (3.3.2)

4.3.4

Tá an lucht bainistíochta/bainisteoir freagrach ar bhonn leanúnach as
a chinntiú go dtuigeann na daoine ábhartha ar fad gur ann don Ráiteas
Sábháilteachta, agus go dtuigeann siad a bhfuil sonraithe ann.

4.3.5

Déantar athbhreithniú ar an Ráiteas Sábháilteachta uair sa bhliain, ar a
laghad, nó níos minice de réir mar is gá.

4. 4

Sábháilteacht Dóiteáin

Is saincheist leanúnach nach mór don lucht bainistíochta agus do na
comhaltaí foirne ar fad sa tseirbhís déileáil léi é eagar agus cur chun feidhme
sábháilteacht dóiteáin éifeachtach.
4.4.1

Tá pleananna, beartais agus nósanna imeachta scríofa ag an tseirbhís
do dhóiteáin agus éigeandálaí eile.

4.4.2

Tá oifigeach dóiteáin ainmnithe ceaptha.

4.4.3

Tá na comhaltaí foirne agus na hoibrithe deonacha ar fad oilte i
nósanna imeachta sábháilteachta dóiteáin.

4.4.4

Reáchtáiltear druileanna dóiteáin míosúla le gach leanbh/duine óg
agus aosach san fhoirgneamh. Déanann an lucht bainistíochta agus na
comhaltaí foirne iad seo a thaifeadadh agus a mheas.

4.4.5

Tá na comhaltaí foirne, leanaí/daoine óga, oibrithe deonacha agus
tuismitheoirí ar fad ar an eolas faoi, agus tuigeann siad na nósanna
imeachta sábháilteachta dóiteáin.

4.4.6

Tá nósanna imeachta éigeandála á dtaispeáint in áit fheiceálach sa
tseirbhís, agus tá comharthaí soiléire ar na láithreacha tionóil sábháilte
ainmnithe. Tá na comharthaí seo inrochtana/inléite ag cách (ar fáil i
dteangacha difriúla/Braille etc.)

4.4.7

Tá clár den trealamh sábháilteachta dóiteáin ar fad á choimeád.
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4.4.8

Déantar an trealamh sábháilteachta dóiteáin ar fad a sheirbhísiú gach
bliain, ar a laghad, nó ag minicíocht eile atá sonraithe ag an déantúsóir,
agus coimeádtar taifead den tseirbhís.

4. 5

Sábháilteacht Bia

Déantar bia a cheannach, a stóráil agus a ullmhú de réir na rialachán náisiúnta
bia (féach ar shuíomh gréasáin Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann). Tá an
tseirbhís cláraithe le Roinn Sláinte Comhshaoil HSE má tá bia á sholáthar.
4.5.1

Tá na comhaltaí foirne ar fad atá ag láimhseáil bia oilte i mbainistíocht
agus i gcur chun feidhme chórais HACCP.

4.5.2

Tá beartais agus nósanna imeachta cuimsitheacha ag an tseirbhís le
haghaidh na nithe seo a leanas:
• Glacadh le táirgí bia ó sholáthróirí bia
• Bia a cheannach agus a iompar
• Bia a stóráil agus a chosc ó éilliú
• Láimhseáil bia, ullmhúchán, lena n-áirítear cócaráil, próiseáil bia,
fuarú agus atéamh bia
• Riar bia

4. 6

Timpistí, Éigeandálaí agus Tinneas

Tá beartais agus nósanna imeachta cuimsitheacha bunaithe chun déileáil le
héigeandálaí lena n-áirítear leanaí/daoine óga nó comhaltaí foirne a éiríonn
tinn le linn dóibh a bheith ag freastal ar an tseirbhís.
4.6.1

Tá pleananna forbartha, tá cleachtadh déanta agus tá siad curtha chun
feidhme chun timpistí agus teagmhais a bhainistiú go héifeachtach.

4.6.2

Tá Rialacháin a bhaineann le hoiliúint Gharchabhrach á gcomhlíonadh
ag an tseirbhís.

4.6.3

Tá na comhaltaí foirne ar fad oilte i ngarchabhair agus tá beartas & nós
imeachta soiléir i bhfeidhm le hoiliúint cothrom le dáta.

4.6.4

Tá beartais agus nósanna imeachta scríofa bunaithe chun leanaí/
daoine óga atá tinn a bhainistiú lena n-áirítear:
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• Faisnéis do thuismitheoirí/caomhnóirí maidir lena bhfreagrachtaí i
ndáil le leanaí/daoine óga atá tinn
• Teagmháil a dhéanamh le tuismitheoirí/caomhnóirí má tá leanbh/
duine óg tinn nó má bhíonn timpiste aige/aici le linn dó/di a bheith
ag freastal ar an tseirbhís
• Socruithe chun aire a thabhairt do leanbh/duine óg a éiríonn tinn nó
ag a bhfuil timpiste le linn dó/di a bheith ag freastal ar an tseirbhís
• Toiliú i scríbhinn ó thuismitheoir/caomhnóir cóireáil a thabhairt,
lena n-áirítear cógas a riar, cóir leighis a lorg, etc.
• Tuigeann tuismitheoirí/caomhnóirí na freagrachtaí atá orthu má éiríonn
leanbh/duine óg tinn nó má bhíonn timpiste ag leanbh/duine óg
• Taifid ar chóireáil/cógas riartha
4.6.5

Tá bosca garchabhrach lán, agus dáta cuí ar gach rud, oiriúnach
le haghaidh líon na leanaí/daoine óga agus comhaltaí foirne san
fhoirgneamh. Déantar an bosca garchabhrach a athbhreithniú agus a
nuashonrú go rialta. Tá seicliosta den ábhar ar fad atá le fáil sa bhosca
garchabhrach ar fáil.

4.6.6

Déileáiltear le gach timpiste agus teagmhas de réir an bheartais
timpistí agus teagmhas, déantar na sonraí a thaifeadadh agus a roinnt
le tuismitheoirí.

4. 7

Sláinte agus Leas

Tacaíonn an tseirbhís le gach gné de shláinte agus d’fholláine leanaí/daoine
óga. Spreagtar leanaí/daoine óga chun breis freagrachta a ghlacadh as a
sláinte fhisiciúil agus folláine féin. (4.9)
4.7.1

Tá beartas agus treoirlínte bunaithe ag an tseirbhís chun leanaí agus
comhaltaí foirne ag a bhfuil galair thógálacha a eisiamh.

4.7.2

Tá faisnéis ar fáil do chomhaltaí foirne, leanaí/daoine óga agus
tuismitheoirí/caomhnóirí maidir le tinneas/galair thógálacha, moltaí
imdhíonta agus tréimhsí eisiata.

4.7.3

Tá beartas agus nós imeachta soiléir ag an tseirbhís chun cógas a riar.

4.7.4

Tá nós imeachta ann chun cumarsáid a dhéanamh le húdaráis ábhartha
agus le tuismitheoirí/caomhnóirí má tharlaíonn ráig de ghalar tógálach.
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4.7.5

Gníomhaítear de réir comhairle agus treoir ghairmiúil láithreach, mar
shampla, dúntar an tseirbhís má thugtar tinneas tógálach faoi deara.

4. 8

Maoirseacht Leanaí agus Daoine Óga

Tá an lucht bainistíochta freagrach as a chinntiú go bhfuil cóimheasa cuí foirne
bunaithe (1.7.3). Cinntíonn cur chun feidhme chur chuige an phríomhtheagmhálaí
go bhfuil comhalta foirne amháin freagrach as gach leanbh (5.5).
4.8.1

Ní bhíonn aon tionchar rómhór ag comhaltaí foirne ar na leanaí, ach fós
féin bíonn tuiscint mhaith acu ar staid na leanaí/daoine óga a bhfuil siad
freagrach astu, ionas gur féidir leo cabhrú leo agus tacú leo nuair is gá.

4.8.2

Tá comhaltaí foirne oilte chun a gcuid leibhéal maoirseachta a oiriúnú
bunaithe ar réimse na seirbhíse agus na scileanna, raon aoise, dinimic
agus méid an ghrúpa leanaí/daoine óga a bhfuil maoirseacht á
déanamh air.

4.8.3

Eagraítear an timpeallacht, trealamh, troscán agus gníomhaíochtaí
chun maoirseacht éifeachtach a chinntiú agus ag an am céanna tugtar
deis do leanaí/daoine óga tairbhe a bhaint as spásanna príobháideacha
agus ciúine ag brath ar a n-aois agus a gcuid riachtanas.

4. 9

Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine Óga i Sláinte & Sábháilteacht

Tacaíonn an tseirbhís le forbairt thuiscint leanaí/daoine óga ar shláinte
agus ar shábháilteacht trí dhea-shamplaí a thabhairt an t-am ar fad, rudaí a
mhíniú go soiléir agus eiseamláiriú agus teagasc faoi chleachtais sláinte agus
sábháilteachta.
4.9.1

Tugann comhaltaí foirne léargas ar chleachtais sláinte agus
sábháilteachta lena n-áirítear dea-shláinteachas agus féinchúram.

4.9.2

Spreagtar leanaí/daoine óga chun gnáthaimh cúraim phearsanta a
fhoghlaim agus a chleachtadh, cosúil le boladh coirp a bhainistiú, aire a
thabhairt do chraiceann agus gruaig, etc.

4.9.3

Spreagtar agus tacaítear le leanaí/daoine óga cabhrú lena chéile,
comhoibriú, agus breis freagrachta a ghlacadh as sláinte, sábháilteacht
agus folláine phearsanta.

4.9.4

Spreagtar leanaí/daoine óga chun aon rud atá ag déanamh imní dóibh
a phlé le comhaltaí foirne.
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4.9.5

Spreagtar leanaí/daoine óga chun páirt a ghlacadh i gcleachtais sláinte
agus sábháilteachta e.g. fearais gharchabhrach a athbhreithniú agus a
nuashonrú. (4.6.5)

4.9.6

Spreagtar agus tacaítear le leanaí/daoine óga chun rudaí a ghlanadh
suas ina ndiaidh, a bheith freagrach as a gcuid earraí pearsanta, agus
páirt a ghlacadh in ullmhú béilí sa tseirbhís más cuí, boird a chóiriú,
páirt a ghlacadh i dtascanna sa tseirbhís, etc.

4. 10

Folláine Leanaí agus Daoine Óga

Mothaíonn leanaí/daoine óga go bhfuil fáilte rompu, go bhfuil siad slán agus
go bhfuil meas orthu. Tá tuiscint chomhpháirteach ar luachanna agus ar mheas
do gach duine (leanaí/daoine óga agus aosaigh) laistigh den tseirbhís.
4.10.1 Tá cód iompair forbartha i gcomhpháirt leis na leanaí/daoine óga agus
tuismitheoirí/caomhnóirí, ina ndéantar cur síos ar straitéisí chun tacú
le hidirghníomhaíochtaí measúla idir daoine aonair agus grúpaí. (5.6.5)
4.10.2 Soláthraíonn an tseirbhís deiseanna agus eispéiris a chabhraíonn
le leanaí/daoine a bheith muiníneach, inspreagadh a mhéadú agus
meonta dearfacha a fhorbairt.
4.10.3 Tá eolas ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga faoi mheabhairshláinte
agus folláine, foinsí tacaíochta, etc. agus tuigeann na comhaltaí foirne
an t-ábhar atá ar fáil.
4.10.4 Tá beartas agus nósanna imeachta frithbhulaíochta bunaithe ag
an tseirbhís, le hionchur ó leanaí/daoine óga agus tuismitheoirí/
caomhnóirí, chun bulaíocht i measc leanaí/daoine óga sa tseirbhís
a chosc agus aird a tharraingt ar a leithéid agus chun imscrúdú a
dhéanamh ar bhulaíocht agus déileáil le bulaíocht. (5.8) (7.2.2)
4.10.5 Glacann agus tacaíonn an tseirbhís le cur chuige frithchlaonta a
urramaíonn agus a admhaíonn éagsúlacht na leanaí/daoine óga,
tuismitheoirí/caomhnóirí agus teaghlach atá ag freastal ar an tseirbhís.
(1.1.1)
4.10.6 Cuirtear ar chumas leanaí/daoine óga a dtuiscintí agus a dtuairimí a
chur in iúl, más mian leo, ar bhealach measúil.
4.10.7 Déanann comhaltaí foirne cumarsáid ar bhealach measúil agus
oiriúnach le gach leanbh/duine óg, lena chéile, le tuismitheoirí/
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caomhnóirí, teaghlaigh, agus páirtithe leasmhara eile a bhfuil an
tseirbhís in úsáid acu.
4.10.8 Urramaítear dínit agus príobháideacht leanaí/daoine óga i gcónaí.
4.10.9 Forbraíonn comhaltaí foirne caidreamh dearfach le gach leanbh/duine
óg, tuismitheoir/caomhnóir, teaghlach agus lena chéile.
4. 11

Bia agus Cothú

Soláthraíonn an tseirbhís bia agus cothú oiriúnach, agus tacaítear le nósanna
agus dearcthaí dearfacha maidir le bia sláintiúil agus gníomhaíocht fhisiciúil mar
chuid de stíl mhaireachtála sláintiúil.
4.11.1 Cinntíonn an beartas maidir le bia sláintiúil go gcuirtear éagsúlacht
mhór béilí cothroma agus cothaitheacha ar fáil, mar aon le dóthain
sneaiceanna agus deochanna.
4.11.2 Cuirtear béile te cothaitheach ar fáil do gach leanbh/duine óg atá
ag freastal ar an tseirbhís le haghaidh tréimhse níos faide ná uair an
chloig, más gá.
4.11.3 Soláthraíonn seirbhísí roimh am scoile bricfeasta cothaitheach, más gá.
4.11.4 Tá rochtain ag leanaí/daoine óga ar bhia ag amanna difriúla i rith an
lae, babhla torthaí, mar shampla. Tá uisce inólta ar fáil an t-am ar fad.
4.11.5 Bíonn am agus spás ag leanaí/daoine óga suigh síos agus taitneamh a
bhaint as a mbéilí agus amanna sneaice sa tseirbhís.
4.11.6 Glactar le hamanna béile agus sneaice mar ócáidí sóisialta ina
roinntear eispéiris dhearfacha bia idir leanaí/daoine óga agus
comhaltaí foirne lena n-áirítear ullmhúchán béile agus cóiriú boird, am
idirghníomhaíochta, am comhrá, am chun scéalta a roinnt agus réimsí
spéise a phlé, etc.
4.11.7 Cuirtear riachtanais aonair leanaí/daoine óga san áireamh, cosúil le
sainriachtanais chothaithe, reiligiúnacha nó chultúrtha.
4. 12

Gníomhaíochtaí a Chuireann an tSláinte Chun Cinn

Cuirtear gníomhaíochtaí a bhaineann le bia sláintiúil agus cothú na sláinte
san áireamh trí raon gníomhaíochtaí, a áirítear ina measc plé, spraoi, scéalta,
ceol, dánta, cuairteanna, cócaireacht/bácáil/ullmhú bia, tionscadail taighde,
nuachtlitreacha, etc.
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4.12.1 Tacaíonn comhaltaí foirne le tuismitheoirí/caomhnóirí agus téann
siad i gcomhairle le agus i mbun plé leo maidir leo teachtaireachtaí
dearfacha a bhaineann le cothú na sláinte.
4.12.2 Oibríonn an tseirbhís le tuismitheoirí/caomhnóirí chun tacú le leanaí/
daoine óga glacadh le nósanna agus iompar sláintiúil maidir le bia ar
feadh an tsaoil.
4.12.3 Cuimsítear sa tseirbhís gníomhaíocht atá dírithe ar chothú na sláinte
tríd an gclár ar fad, mar shampla, An Foras Sláinte Fiacla, Smart Start
Éire na Sláinte.
4. 13

An tIdirlíon, Na Meáin Dhigiteacha, agus Teicneolaíocht Mhóibíleach

Soláthraítear timpeallacht shábháilte agus thacúil idirlín sa tseirbhís. Tacaítear
le leanaí/daoine óga chun feasacht agus freagracht a fhorbairt, i ndáil le
húsáid oiriúnach an idirlín, na meán digiteach agus fón póca. Tá leanaí/daoine
óga agus tuismitheoirí/caomhnóirí páirteach i bhforbairt beartas agus nósanna
imeachta agus cód cleachtais a bhaineann leis na meáin shóisialta, fóin phóca/
táibléid agus am scáileáin.
4.13.1 Is féidir le comhaltaí foirne agus leanaí/daoine óga an t-idirlíon a
rochtain ar bhealach sábháilte.
4.13.2 Tá beartas maidir le fón póca i bhfeidhm do chomhaltaí foirne agus do
leanaí/daoine óga.
4.13.3 Tá beartas maidir le caighdeán am scáileáin bunaithe lena n-áirítear,
cluichí ríomhaire, agus úsáid na teilifíse.
4.13.4 Téitear i gcomhairle le agus bíonn baint ag tuismitheoirí/caomhnóirí,
leanaí/daoine óga leis na meáin dhigiteacha agus shóisialta a bhfuil
rochtain ag leanaí/daoine óga orthu nuair a bhíonn siad ag freastal ar
an tseirbhís.
4.13.5 Cruthaíonn na comhaltaí foirne feasacht agus soláthraíonn siad
faisnéis maidir le cibearbhulaíocht agus ríomhbhulaíocht. (5.8.2)
4.13.6 Comhaontaítear ar agus roinntear gach beartas agus nós imeachta a
bhaineann leis an úsáid a bhaineann leanbh/duine óg as an idirlíon, na
meáin dhigiteacha agus fóin phóca le tuismitheoirí/caomhnóirí agus
leanaí/daoine óga.
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Treoirlíne 5.
Caidreamh a Chothú agus Idirghníomhaíochtaí Tacúla
Ba cheart go gcuirfí fáilte roimh gach leanbh agus duine óg atá ag freastal
ar an tseirbhís, go mbeidís ar a gcompord agus go mothóidís go bhfuil meas
orthu. Bunaíonn an fhoireann caidreamh cairdiúil, dearfach, comhoibríoch a
thacaíonn le scileanna sóisialta, féinmheas, folláine agus féiniúlacht leanaí/
daoine óga.
5. 1

Éagsúlacht, Comhionannas, agus Cuimsiú

Tá meas ar gach leanbh/duine óg agus ní bhíonn orthu déileáil le hidirdhealú
agus dochar. Pleanálann agus cruthaíonn comhaltaí foirne deiseanna chun
cabhrú le leanaí/daoine óga foghlaim faoi chomhionannas, éagsúlacht,
cothroime agus meas do dhaoine eile trí spraoi, gníomhaíochtaí agus
idirghníomhaíochtaí.
5.1.1

Tá Beartas cuimsitheach maidir le Comhionannas, Éagsúlacht agus
Cuimsiú bunaithe ag an tseirbhís a thacaíonn le rannpháirtíocht gach
leanbh/duine óig. Áirítear anseo leanaí/daoine óga ó mhionlaigh
aitheanta, beag beann ar a gcúlra cultúrtha, cumas nó míchumas.

5.1.2

Tacaíonn na comhaltaí foirne le cleachtais atá freagrúil agus
cuimsitheach ó thaobh cultúir de. Tá éagsúlacht, comhionannas agus
cuimsiú ag tacú le gach gné den chleachtas laistigh den tseirbhís.

5.1.3

Forbraítear agus spreagtar dearcthaí dearfacha. Tugann comhaltaí
foirne dúshlán cleachtas agus dearcthaí míchuí.

5.1.4

Cuimsíonn na comhaltaí foirne ábhar agus nithe a thugann léargas
ar theangacha agus ar chultúir pobal do leanaí/daoine óga nach é an
Béarla a dteanga dhúchais, rud a chiallaíonn go bhfuil comhdheiseanna
ag gach leanbh/duine óg páirt a ghlacadh i gcomhráite duine le duine
agus comhráite i ngrúpaí beaga le comhaltaí foirne.

5.1.5

Spreagann an lucht bainistíochta agus na comhaltaí foirne meas ar na
difríochtaí a bhaineann le leanaí/daoine óga aonair, agus cuireann siad
ar a gcumas teacht ar thuiscint orthu féin mar dhaoine suntasacha, a
bhfuil meas orthu agus ag a bhfuil braistint chómhuintearais.

5.1.6

Tá luachanna agus creidiúintí na leanaí, tuismitheoirí/caomhnóirí agus
a dteaghlaigh á n-urramú agus tá meas orthu.
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5.1.7

Tá an tseirbhís tiomanta do sheirbhísí inrochtana a chur ar fáil do
leanaí agus do dhaoine óga faoi mhíchumas.

5.1.8

Tá an tseirbhís tiomanta do sheirbhísí sábháilte, inrochtana a chur ar
fáil do leanaí agus daoine óga atá leispiach, aerach, déghnéasach agus
trasinscneach (LGBT+).

5. 2

Caidreamh a Chothú

Tacaíonn an suíomh le forbairt shóisialta agus mhothúchánach leanaí agus daoine
óga agus cothaíonn comhaltaí foirne cleachtais agus gníomhaíochtaí a fhorbraíonn
scileanna sóisialta agus, bunaítear timpeallacht shábháilte agus dhearfach ina
gcuirtear caidreamh sláintiúil agus cuimsitheach chun cinn ar bhonn gníomhach.
5.2.1

Cuirtear caidreamh dearfach agus freagrúil chun cinn go
comhsheasmhach idir comhaltaí foirne agus leanaí/daoine óga, leanaí/
daoine óga agus a bpiaraí, comhaltaí foirne agus comhghleacaithe, agus
le comhpháirtithe cláir eile lena n-áirítear teaghlaigh agus an pobal.

5.2.2

Cothaíonn comhaltaí foirne caidreamh le piaraí chun tacú go
gníomhach le fás agus forbairt iomlán leanaí agus daoine óga.

5. 3

Idirghníomhaíochtaí Tacúla

Tá ról lárnach ag cothú idirghníomhaíochtaí, nasc agus caidreamh dearfach idir
aosaigh – leanaí/daoine fásta agus piaraí, agus a dtimpeallacht shoch-chultúrtha
níos leithne, in obair na gcomhaltaí foirne i suíomhanna ar aois scoile.
5.3.1

Tá na comhaltaí foirne cairdiúil, tá suim agus spéis acu ina gcuid oibre,
agus tá meas acu ar na leanaí agus ar na daoine óga.

5.3.2

Tá comhaltaí foirne fáilteach, is éisteoirí gníomhacha iad, iompraíonn
siad iad féin go dearfach agus labhraíonn siad go suáilceach dearfach
nuair a bhíonn siad i mbun idirghníomhaíochta le leanaí/daoine óga,
tuismitheoirí/caomhnóirí etc.

5.3.3

Idirghníomhaíonn comhaltaí foirne ar bhealach tacúil agus spreagúil
chun tacú le foghlaim agus le forbairt leanaí agus daoine óga.

5.3.4

Ceadaíonn comhaltaí foirne rannpháirtíocht chomhpháirteach i
gcomhráite le leanaí agus daoine óga.

5.3.5

Úsáideann comhaltaí foirne idirghníomhaíochtaí dearfacha le leanaí
agus daoine óga, a áirítear iontu ceisteanna oscailte, agus tugann siad
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aitheantas do agus forbraíonn siad straitéisí idirghníomhaíochta chun
tacú le foghlaim agus forbairt.
5.3.6

Tacaíonn comhaltaí foirne le hidirghníomhaíochtaí dearfacha idir piaraí.

5.3.7

Cleachtann comhaltaí foirne scileanna sóisialta dearfacha le gach
duine sa timpeallacht agus leagann siad béim ar idirghníomhaíochtaí
sóisialta dearfacha.

5.3.8

Tugann comhaltaí foirne aird dhearfach ar gach leanbh agus duine óg
agus soláthraítear tacaíocht agus comhairle 1:1.

5.3.9

Tá comhaltaí foirne airdeallach ar na pearsantachtaí difriúla sa ghrúpa
agus bíonn siad airdeallach ar rudaí áirithe sula dtarlaíonn siad.

5.3.10

Déileálann comhaltaí foirne le hathruithe gan choinne a d’fhéadfadh
tarlú i rith an lae, agus cuireann siad gníomhaíochtaí agus an sceideal in
oiriúint dá leithéid chun freastal ar riachtanais na leanaí agus daoine óga.

5.3.11 Bíonn comhaltaí foirne báúil, tuisceanach agus tacúil i leith
mhothúcháin an duine aonair nuair a bhíonn siad i mbun
idirghníomhaíochta agus cabhraíonn siad le leanaí agus daoine óga a
gcuid mothúchán féin a thuiscint agus a phróiseáil.
5.3.12 Cloíonn na comhaltaí foirne le straitéisí treorach iompair ar bhonn
comhsheasmhach.
5. 4

Caidreamh a Fhorbairt le Leanaí/Daoine Óga Nua

Sonraítear sa bheartas agus sna nósanna imeachta aistrithe bealaí do
chomhaltaí foirne chun tacú le leanaí/daoine óga nua socrú isteach sa
timpeallacht nua, cabhrú leo caidreamh dearfach a fhorbairt le haosaigh agus
leanaí/daoine óga eile.
5.4.1

Tá córas bunaithe chun deis a thabhairt do leanaí/daoine óga
agus tuismitheoirí cuairt a thabhairt ar an tseirbhís roimh an dáta
tosaithe ionas gur féidir leo aithne a chur ar na comhaltaí foirne, an
príomhtheagmhálaí, leanaí/daoine óga eile, leagan amach agus modh
oibre na seirbhíse.

5.4.2

Baineann comhaltaí foirne tairbhe as an tréimhse socraithe isteach
chun caidreamh a fhorbairt le leanaí/daoine óga, a gcuid ainmneacha
a fhoghlaim, eolas a bhailiú faoina réimsí spéise, na rudaí a thaitníonn
leo agus na rudaí nach dtaitníonn leo.
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5.4.3

Oibríonn comhaltaí foirne le tuismitheoirí/caomhnóirí agus forbraíonn
siad caidreamh dearfach le teaghlaigh. Cruthaítear deiseanna chun
réimsí spéise agus ábhair imní a phlé.

5.4.4

Soláthraíonn comhaltaí foirne timpeallacht atá sábháilte ó thaobh
mothúchán de inar féidir le leanaí/daoine óga a bheith ar a suaimhneas
agus sábháilte.

5. 5

Cur Chuige Príomhtheagmhálaí

Tá cur chuige príomhtheagmhálaí i bhfeidhm ag an tseirbhís. Forbraíonn an
príomhtheagmhálaí caidreamh ar leith le gach leanbh/duine óg a bhfuil sé/sí
freagrach as/aisti, tacaítear le haistrithe, agus is ionann an príomhtheagmhálaí
agus nasc idir an tseirbhís, an leanbh/duine óg agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí.
5.5.1

Roinntear eolas faoi chur chuige an phríomhtheagmhálaí le
tuismitheoirí/caomhnóirí (modh oibre, buntáistí, ról agus freagrachtaí
an phríomhtheagmhálaí).

5.5.2

Oibríonn an príomhtheagmhálaí, tuismitheoirí/caomhnóirí agus leanaí
le chéile chun eolas a roinnt, faoi phearsantacht/nósanna, réimsí
spéise, riachtanais, na rudaí a thaitníonn leo agus na rudaí nach
dtaitníonn leo, rogha gníomhaíochtaí spraoi/fóillíochta, cultúr agus
teangacha baile an linbh/duine óig, mar shampla.

5.5.3

Baineann an príomhtheagmhálaí úsáid as an bhfaisnéis atá bailithe,
i dteannta lena mbreathnóireachtaí, comhráite agus an méid atá
foghlamtha acu faoi phearsantacht/nósanna gach leanbh/duine óg a
bhfuil sé/sí ag faire amach dó/di, d’fhonn cur ar a c(h)umas tacaíocht
níos fearr a chur ar fáil do leanaí/daoine óga aonair de réir mar is gá.

5.5.4

Soláthraíonn cur chuige an phríomhtheagmhálaí deiseanna do
chomhaltaí foirne gníomhaíochtaí a phleanáil do ghrúpaí beaga leanaí
bunaithe ar an méid atá ar eolas aige/aici faoi réimsí spéise agus
riachtanais fhorbarthacha an linbh aonair.

5.5.5

Tacaíonn an príomhtheagmhálaí le leanaí/daoine óga le linn dóibh a
bheith ag aistriú idir suíomhanna e.g. ó oideachas na luath-óige go dtí
an bhunscoil, agus ón scoil go dtí suíomhanna cúraim leanaí ar aois
scoile, agus chuig an iar-bhunscoil.

5.5.6

Tá comhaltaí foirne oilte i gcur chuige an phríomhtheagmhálaí agus tá tuiscint
shoiléir acu ar chasacht an chuir chuige agus ar an méid atá i gceist leis.
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5.5.7

Glacann comhaltaí foirne páirt i bpróisis fhoirmiúla agus
neamhfhoirmiúla chun faisnéis a roinnt maidir le foghlaim agus forbairt
leanaí i dteannta le tuismitheoirí/caomhnóirí agus teaghlaigh.

5. 6

Éisteacht le, Cloisteáil agus Freagairt do Ghuth an Linbh

Oibríonn an lucht bainistíochta, comhaltaí foirne agus leanaí/daoine óga le
chéile chun beartais, agus nósanna imeachta a fhorbairt, cinntí a dhéanamh,
agus comhaontú maidir le saincheisteanna a bhfuil tionchar acu ar na leanaí/
daoine óga.
5.6.1

Úsáidtear modhanna éagsúla comhairliúcháin lena chinntiú go bhfuil
deis ag gach leanbh/duine óg a gcuid tuairimí a chur in iúl go sonrach
maidir le spraoi, caitheamh aimsire, réimsí spéise, na rudaí a thaitníonn
leo agus na rudaí nach dtaitníonn leo, agus aird a tharraingt ar aon
saincheisteanna nó ábhair imní a d’fhéadfadh a bheith acu.

5.6.2

Tugtar cluas éisteachta do agus cuirtear gníomh i gcrích bunaithe ar
smaointe agus ar thuairimí leanaí agus daoine óga. Forbraítear Cód
Iompraíochta i gcomhpháirt le leanaí/daoine óga, a spreagann forbairt
féinmhuiníne, folláine agus caidreamh dearfach le daoine eile i measc
leanaí/daoine óga.

5.6.3

Éisteann comhaltaí foirne ar bhonn gníomhach le leanaí agus le daoine
óga agus is comhpháirtithe i gcomhrá iad.

5.6.4

Tacaíonn agus éascaíonn aosaigh forbairt mhothúchánach agus
shóisialta leanaí/daoine óga, agus tuigeann siad an tábhacht a
bhaineann lena leithéid i ndáil le folláine mheabhrach.

5.6.5

Glacann leanaí agus daoine óga páirt i bplé agus i gcaibidlíocht a
bhaineann le cód iompraíochta chomhaontaithe. (4.10.1)

5.6.6

Eagraítear eispéiris agus gnáthaimh chun an méid tairbhe agus is féidir
a bhaint as na deiseanna atá ar fáil do leanaí agus do dhaoine óga a
dtuairimí agus a moltaí a roinnt.

5. 7

Freagairt d’Iompar Leanaí agus Daoine Óga

Tacaítear le leanaí agus daoine óga páirt a ghlacadh i rialú a n-iompair féin agus
coinbhleachtaí a réiteach. Tá straitéisí bunaithe lena chinntiú go bhfuil tacaíocht
dhearfach ar fáil do, agus go bhfuil comhoibriú idir leanaí/daoine óga.
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5.7.1

Déileálann comhaltaí foirne ar bhealach réamhghníomhach le hiompar
dearfach agus sóisialta agus cuireann siad na hiompair seo san áireamh
ina gcuid idirghníomhaíochtaí le leanaí/daoine óga.

5.7.2

Cinntíonn na comhaltaí foirne go bhfuil straitéisí um chosc
bunaithe chun coinbhleachtaí a laghdú agus scileanna sóisialta agus
mothúchánacha a chur chun cinn agus a fhorbairt.

5.7.3

Spreagann agus éascaíonn comhaltaí foirne leanaí/daoine óga chun
aon choinbhleachtaí idirphearsanta a d’fhéadfadh tarlú a réiteach,
d’fhonn cabhrú leo straitéisí oiriúnacha fadhbréitigh a fhoghlaim agus
a chleachtadh.

5.7.4

Pleanálann comhaltaí foirne pleananna idirghabhála aonair do leanaí/
daoine óga a bhfuil a n-iompar dúshlánach an t-am ar fad trí thacú le
scileanna atá oiriúnach d’fhorbairt, cosúil le héisteacht ghníomhach,
comhoibriú, réiteach coinbhleachta agus deiseanna do leanaí/daoine
óga feidhmiú mar thacaíochtaí piaraí agus mar mheantóirí.

5.7.5

Cinntíonn comhaltaí foirne go bhfuil an timpeallacht oiriúnach chun
tacú le leanaí/daoine óga caidreamh dearfach a fhorbairt lena bpiaraí.

5.7.6

Tugann comhaltaí foirne deis do leanaí/daoine óga scileanna
ceannaireachta agus cinnteoireachta a fhorbairt.

5.7.7

Díríonn comhaltaí foirne ar riachtanais fhorbarthacha leanaí/daoine
óga trí neamhspleáchas a chothú trí thacaíocht agus treoir, agus
cruthaítear dúshláin do leanaí agus do dhaoine óga.

5.7.8

Tacaítear le comhaltaí foirne chun iompar leanaí/daoine óga a
bhainistiú trí thacaíocht, maoirseacht agus oiliúint más cuí.

5. 8

Straitéis um Chosc Bulaíochta

Tuigeann agus aithníonn comhaltaí foirne na cineálacha éagsúla d’iompar
bulaíochta a d’fhéadfadh tarlú. Oibríonn siad le chéile chun fís chomhroinnte
de thimpeallacht mhothúchánach dhearfach a fhorbairt agus a chothabháil.
5.8.1

Tá beartas agus nósanna imeachta soiléire bunaithe ag an tseirbhís
chun iompar dearfach a chur chun cinn ionas go bhfuil a fhios ag
leanaí/daoine óga, tuismitheoirí/caomhnóirí agus comhaltaí foirne
nach nglactar le hiompar ar leith, e.g. bulaíocht. Léirítear sa bheartas
seo aois agus céim forbartha an linbh/duine óig agus áirítear ann
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nósanna imeachta nach mór iad a leanúint. Ba cheart go n-áireofaí
próis chuí agus éisteacht chóir sna nósanna imeachta seo. (4.10.4)
5.8.2

Cruthaíonn an lucht bainistíochta/bainisteoir feasacht, soláthraíonn
siad faisnéis agus cruthaíonn siad deiseanna plé le comhaltaí foirne
agus leanaí/daoine óga maidir leis na dainséir a bhaineann le bulaíocht,
lena n-áirítear cibearbhulaíocht agus ríomhbhulaíocht.

5.8.3

Tacaítear le tuismitheoirí/caomhnóirí chun páirt a ghlacadh i
dtionscnaimh um chosc bulaíochta cun cabhrú/tacú leo labhairt lena
leanaí/daoine óga faoi bhulaíocht, agus cuirtear ar a gcumas scileanna
sóisialta a fhorbairt chun aon iompar bulaíochta a chosc, a aithint agus
a thuairisciú.

5.8.4

Spreagtar bá, cineáltas agus comhbhá do dhaoine eile agus léiríonn na
haosaigh sa suíomh an méid sin.

Treoirlíne 6.
Clár Gníomhaíochtaí
Soláthraíonn an tseirbhís raon leathan gníomhaíochtaí spraoi, sosa agus
fóillíochta chun freastal ar riachtanais agus ar réimsí spéise aonair agus
coiteanna leanaí agus daoine óga. Oibríonn an fhoireann i gcomhpháirt le
leanaí agus daoine óga chun clár a fhorbairt atá lán le heispéiris agus deiseanna
a thacaíonn le forbairt iomlánaíoch leanaí agus daoine óga.
6. 1

Pleanáil do Spraoi agus Fóillíocht

Soláthraíonn an tseirbhís clár gníomhaíochtaí cothrom, ionchuimsitheach chun
deiseanna spraoi, sosa agus fóillíochta a chruthú chun tacú le sláinte, folláine,
foghlaim agus forbairt leanaí agus daoine óga.
6.1.1

Tá baint ghníomhach ag gach páirt leasmhar le heispéiris agus
gníomhaíochtaí pleanála a sholáthar idir am neamhstruchtúrtha agus
struchtúrtha, ina dtugtar deis do leanaí/daoine óga gníomhaíochtaí a
roghnú nó spraoi ina n-aonar nó le leanaí/daoine óga eile.

6.1.2

Tarlaíonn comhairliúcháin le leanaí/daoine óga ar bhonn leanúnach
chun deis a thabhairt dóibh cur go gníomhach mar rannpháirtithe agus
mar fhorbróirí an chláir ar aois scoile, ionas go bhfuil sé bunaithe ar a
gcuid riachtanas, na rudaí a thaitníonn leo agus a réimsí spéise.
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6.1.3

Spreagtar leanaí/daoine óga chun pleanáil agus measúnú a dhéanamh
agus cabhrú le gníomhaíochtaí cur chun feidhme.

6.1.4

Tugtar cuireadh do agus spreagtar tuismitheoirí/caomhnóirí chun a
saineolas, caitheamh aimsire agus réimsí spéise a roinnt le leanaí/
daoine óga sa tseirbhís.

6.1.5

Tá pleananna bunaithe ar chomhairliúchán, agus cuimsítear riachtanais,
na rudaí a thaitníonn leo agus réimsí spéise leanaí/daoine óga aonair
agus grúpaí leanaí/daoine óga.

6.1.6

Déantar athbhreithniú agus modhnú ar phleananna cláir de réir mar
is gá, lena chinntiú go bhfuil siad ag freastal ar réimsí spéise agus ar
riachtanais gach leanbh/duine óig.

6.1.7

Tá an cur chuige pleanála sách solúbtha chun deis a thabhairt do
leanaí/daoine óga páirt a ghlacadh ann agus rogha a dhéanamh maidir
leis an rud is mian leo a dhéanamh agus is féidir é a chur in oiriúint dá
riachtanais athraitheacha.

6. 2

An Clár Gníomhaíochtaí

Tá béim mhór á leagan ag an tseirbhís ar am spraoi chun tacú le forbairt
iomlánaíoch leanaí/daoine óga agus soláthraítear raon leathan gníomhaíochtaí
agus deiseanna chun tacú le riachtanais agus le réimsí spéise na leanaí/daoine
óga ar fad atá ag freastal ar an tseirbhís.
6.2.1

Tá gnáthamh laethúil agus seachtainiúil bunaithe, atá solúbtha agus a
fhreastalaíonn ar riachtanais gach leanbh/duine óig atá ag freastal ar
an tseirbhís ar aois scoile.

6.2.2

Tá an clár gníomhaíochtaí bunaithe ar éiteas na seirbhíse
d’ionchuimsiú, a fhreastalaíonn ar agus a léiríonn nádúr éagsúil na
dteaghlach agus leanaí/daoine óga atá ag freastal ar an tseirbhís.

6.2.3

Tugtar léargas dearfach ar chúlra cultúrtha na leanaí/daoine óga sa tseirbhís
sa timpeallacht, trí phictiúir, leabhair, ceol, gníomhaíochtaí, acmhainní, bia, etc.

6.2.4

Tugtar deis do na leanaí/daoine óga atá ag freastal ar an tseirbhís
foghlaim faoi na difríochtaí atá idir a dteaghlaigh agus a gcultúir trí
spraoi, tionscadail taighde, drámaíocht agus cócaireacht, mar shampla.

6.2.5

Cuirtear san áireamh sa chlár gníomhaíochtaí réimsí spéise agus cumas
aonair na leanaí/daoine óga agus an fhaisnéis a bhailítear ó thuismitheoirí.
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6.2.6

Tairgeann an clár gníomhaíochtaí deiseanna do leanaí/daoine óga
dul sa seans agus dul i ngleic le dúshláin chun teacht ar bhealaí nua
foghlama agus réimsí spéise nua a fhorbairt. (3.2.7)

6.2.7

Tairgeann an clár gníomhaíochtaí deiseanna do leanaí/daoine óga
tairbhe a bhaint as na healaíona, mar shampla: damhsa, gluaiseacht,
drámaíocht, scéalaíocht, puipéadóireacht, ceol, fuaim, péinteáil,
líníocht, ábhair shomhúnlaithe, dramhealaín, dealbhóireacht, 3T,
teicstílí, fabraic, grianghrafadóireacht, beochan, ábhair nádúrtha.

6.2.8

Tá neamhspleáchas ag na leanaí/daoine óga ar fad sa timpeallacht
(taobh istigh agus taobh amuigh) mar aon le rogha agus saoirse
gluaiseacht thart go saor laistigh den tseirbhís.

6. 3

Spraoi

Soláthraíonn an tseirbhís raon leathan gníomhaíochtaí agus deiseanna spraoi
chun tacú le forbairt iomlánaíoch leanaí agus daoine óga lena n-áirítear
folláine, scileanna cumarsáide agus teanga, agus a bhforbairt fhisiciúil,
shóisialta, mhothúchánach agus chognaíoch.
6.3.1

Cruthaítear deiseanna laistigh den chlár chun páirt a ghlacadh in
eispéiris spraoi éagsúla lena n-áirítear rannpháirtíocht sna healaíona
agus in obair chruthaitheach, gníomhaíochtaí fisiciúla, cluichí lena
mbaineann rialacha, teicneolaíocht, eolaíocht, gníomhaíochtaí a
bhaineann leis an dúlra agus gníomhaíochtaí tionscadalbhunaithe.

6.3.2

Tairgeann an clár seo eispéiris agus deiseanna éagsúla chun forbairt
buanna, scileanna, réimsí spéise agus caitheamh aimsire nua a spreagadh.

6.3.3

Tuigeann comhaltaí foirne agus tá meas acu ar an luach
a bhaineann le spraoi i saol na leanaí/daoine óga de
gach aois agus déantar monatóireacht leanúnach
ar chaighdeán na ndeiseanna spraoi.

6.3.4

Spreagann na comhaltaí foirne na leanaí/
daoine óga chun aithne a chur ar an
timpeallacht nádúrtha, trí thaithí a fháil
ar spraoi agus foghlaim amuigh faoin aer,
eolas agus tuiscint níos fearr ar an dúlra a
fhorbairt, lena n-áirítear gairneoireacht, e.g.
gníomhaíochtaí garraíodóireachta agus fáis
agus aire a thabhairt don timpeallacht.
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6.3.5

Ceadaíonn spás agus leagan amach na dtimpeallachtaí taobh
istigh agus taobh amuigh do leanaí/daoine óga úsáid a bhaint as a
dtionscnamh féin, a gcuid réimsí spéise a scrúdú agus a fhorbairt.

6.3.6

Cruthaítear deiseanna chun eispéiris agus réimsí spéise a fhorbairt trí
chuairteanna eagraithe ar stiúideonna taifeadta, stáisiúin raidió áitiúla,
músaeim, dánlanna etc.

6.3.7

Tairgeann an tseirbhís clár gníomhaíochtaí, deiseanna agus eispéireas
a fhreastalaíonn ar leanaí/daoine óga de gach aois agus cumas lena
n-áirítear an méid seo a leanas:
• Deiseanna laethúla raon leathan gníomhaíochtaí a chlúdach atá ar
fáil i gcónaí do leanaí/daoine óga le scrúdú, le triail a bhaint astu nó
lena scíth a ligean.
• Deiseanna foghlama ó thaithí nó tionscadalbhunaithe chun deis a
thabhairt do leanaí/daoine óga caitheamh aimsire, scileanna agus
réimsí spéise a fhorbairt agus fonn foghlama a bheith orthu nó a
bheith díograiseach faoin bhfoghlaim.
• Eispéiris foghlama seirbhísí pobail chun deiseanna éagsúla a
sholáthar chun leanaí/daoine óga a ullmhú agus a áireamh i raon
tionscadal ina bpobal.

6. 4

Sos agus Scíth

Príomhghné den soláthar seirbhíse é deiseanna agus spásanna a sholáthar do
leanaí/daoine óga chun sos a ghlacadh, scíth a ligean agus tairbhe a bhaint as
am ciúin príobháideach.
6.4.1

Tuigeann leanaí/daoine óga agus comhaltaí foirne an tábhacht
a bhaineann le ham chun sos a ghlacadh agus scíth a ligean.
Soláthraítear troscán compordach, e.g. toilg, málaí pónairí, cúisíní móra
le suí orthu ag am scéalta, agus bogfheisteas eile.

6.4.2

Spreagann agus múineann comhaltaí foirne agus/nó daoine eile
atá oilte go cuí, a dtugann an lucht bainistíochta cuireadh chun na
seirbhíse dóibh, teicnící scíthe cosúil le domhainanálú agus cleachtaí
sínte, ióga agus aireachas.

6.4.3

Cruthaítear deiseanna agus spásanna do leanaí/daoine óga chun a
scíth a ligean agus taitneamh a bhaint as am príobháideach/pearsanta.
(3.2.2)
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6.4.4

Tá réimsí ann inar féidir le leanaí/daoine óga aonair am a chaitheamh
leo féin agus réimsí sóisialta inar féidir leo labhairt go ciúin le cairde nó
le comhaltaí foirne. (3.2.1)

6. 5

Acmhainní agus Trealamh

Soláthraítear raon leathan acmhainní agus ábhar aoisoiriúnach, agus cuirtear
aoiseanna measctha na leanaí/daoine óga atá ag freastal ar an tseirbhís san
áireamh.
6.5.1

Tá an trealamh, troscán agus acmhainní sa timpeallacht inrochtana, tá
dea-bhail orthu agus tá siad oiriúnach d’aoiseanna na leanaí/daoine
óga atá ag freastal ar an tseirbhís.

6.5.2

Tá go leor ábhar nádúrtha agus oscailte ann a cheadaíonn do leanaí/
daoine óga páirt a ghlacadh i gcineálacha éagsúla eispéireas spraoi.

6.5.3

Tá an trealamh agus na hacmhainní inrochtana do leanaí/daoine óga
de gach cumas.

6.5.4

Léirítear sna hacmhainní agus trealamh éagsúlacht na leanaí/daoine
óga, lena n-áirítear cumas agus inscne.

6.5.5

Tá raon ábhar ón bhfíorshaol le fáil sa timpeallacht cosúil le potaí,
pannaí, cupáin, teileafóin, málaí, éadaí, etc. chun spraoi bréige a éascú.

6.5.6

Tá éagsúlacht leabhar ar fáil a chlúdaíonn raon leathan ábhar a
bhaineann le téamaí, cultúir dhifriúla, etc. Chomh maith leis sin, bíonn
deiseanna ag leanaí/daoine óga cuairt a thabhairt ar an leabharlann
áitiúil.

6.5.7

Cuirtear uirlisí ceoil éagsúla ar fáil chun cúrsaí fuaime a scrúdú agus
tamall a chaitheamh i mbun ceoil. Is féidir uirlisí ceoil a thabhairt
ón mbaile, le treoir ó thuismitheoirí. Chomh maith leis sin, bíonn
deiseanna ag leanaí/daoine óga cuairt a thabhairt ar stiúideónna
taifeadta/stáisiúin raidió áitiúla etc.

6.5.8

Bailítear fuíollábhair oiriúnacha chun cruthaitheacht a spreagadh trí
athchúrsáil/uaschúrsáil. (3.4.2)

6.5.9

Cruthaítear deiseanna teicneolaíocht cosúil le ríomhairí, ceamaraí,
táibléid, etc. a úsáid de réir na mbeartas a bhaineann leis an idirlíon
agus úsáid scáileáin. (4.13.)
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6.5.10 Tá raon leathan acmhainní agus trealamh breise ar fáil chun dúshlán
leanaí/daoine óga a thabhairt agus chun taiscéalaíocht, machnamh
agus fiosracht a spreagadh.
6.5.11 Téitear i gcomhairle le leanaí/daoine óga agus bíonn siad páirteach i
gceannach ábhar nó trealamh nua.
6. 6

Tacú le hObair Bhaile Leanaí agus Daoine Óga

Níl aon cheanglas ann go mbeadh tacaíocht obair bhaile á soláthar ag
suíomhanna cúraim leanaí ar aois scoile. Má sholáthraíonn an suíomh
tacaíocht obair bhaile ba cheart go mbeadh an tacaíocht sin á soláthar ar
bhealach atá comhaontaithe le leanaí agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí.
Cinntíonn an beartas obair bhaile go dtéitear i gcomhairle le leanaí, a
dtuismitheoirí/caomhnóirí agus scoileanna chun cabhrú le tacú le foghlaim
leanaí trí ghníomhaíochtaí spraíúla agus taitneamhacha a sholáthar a
thacaíonn leis an gcuraclam bunscoile. (7.2.2) (7.1.5)
6.6.1

Cothaíonn comhaltaí foirne dearcthaí dearfacha maidir le hobair
bhaile agus spreagann siad dearcadh dearfach i ndáil le foghlaim, rud a
chothaíonn muinín na leanaí as a gcumas féin.

6.6.2

Úsáideann comhaltaí foirne gníomhaíochtaí spraíúla agus spleodracha
chun tacú le hobair bhaile e.g. quizeanna, scéalta, ealaín, plé, cluichí,
etc. má léiríonn na leanaí/daoine óga spéis ina leithéid.

6.6.3

Cinntíonn na comhaltaí foirne go gcruthaítear atmaisféar tacúil nuair
atá leanaí/daoine óga i mbun obair bhaile trí phiarthacaíocht agus
foghlaim chomhroinnte a spreagadh.

6.6.4

Soláthraíonn an tseirbhís tacaíocht, spás oiriúnach
agus an leithdháileadh uasta ama do leanaí am a
chaitheamh i mbun obair bhaile. (2.5.1)

6.6.5

Forbraítear agus comhaontaítear an beartas
obair bhaile le tuismitheoirí, a áirítear ann
freagracht tuismitheoirí as obair bhaile a
gcuid leanaí a léamh, a sheiceáil agus a
shíniú.
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Treoirlíne 7.
Comhpháirtíochtaí Comhoibríocha le Tuismitheoirí, Teaghlaigh agus Pobail
Tá ról lárnach ag comhpháirtíochtaí agus naisc chomhoibríocha agus mheasúla
le leanaí agus daoine óga, tuismitheoirí, teaghlaigh, scoileanna agus pobail i
soláthar seirbhíse.
7. 1

Comhpháirtíochtaí le Tuismitheoirí agus Teaghlaigh

Oibríonn an lucht bainistíochta/bainisteoir i ndlúthchomhar le tuismitheoirí/
caomhnóirí agus léirítear meas ar agus spreagtar rannpháirtíocht tuismitheoirí.
Tá córas bunaithe ag an tseirbhís chun faisnéis a chur ar fáil do thuismitheoirí/
caomhnóirí maidir le foghlaim, forbairt agus folláine etc. a leanaí agus
rannpháirtíocht i dtacú leis an tseirbhís laistigh den phobal.
7.1.1

Tá próiseas éifeachtach rollaithe agus treorach bunaithe ag an tseirbhís
do thuismitheoirí/caomhnóirí agus teaghlaigh.

7.1.2

Tá ról lárnach ag rannpháirtíocht tuismitheoirí i rath na seirbhíse.
Spreagtar rannpháirtíocht tuismitheoirí go gníomhach, agus forbraíonn
agus cothaíonn comhaltaí foirne caidreamh dearfach agus freagrúil le
tuismitheoirí/caomhnóirí agus teaghlaigh.

7.1.3

Cuireann tuismitheoirí/caomhnóirí le, agus tá siad airdeallach ar agus
tuigeann siad príomhbheartais, nósanna imeachta agus faisnéis faoin
tseirbhís.

7.1.4

Tá beartas bunaithe chun faisnéis maidir lena leanaí a roinnt le
tuismitheoirí/caomhnóirí. Cinntíonn comhaltaí foirne go bhfuil
deiseanna ann chun faisnéis a roinnt, ar bhonn foirmiúil agus
neamhfhoirmiúil, maidir le leanaí/daoine óga lena dtuismitheoirí/
caomhnóirí ag deireadh gach lae, mar is gá agus mar is cuí.

7.1.5

Téitear i gcomhairle le tuismitheoirí/caomhnóirí faoin leibhéal
tacaíochta obair bhaile atá á sholáthar agus tá siad ar an eolas faoi
bheartas tacaíochta obair bhaile na seirbhíse. (6.6)

7.1.6

Tuigeann na comhaltaí foirne ar fad cúlraí cultúrtha agus reiligiúnacha na
dtuismitheoirí agus teaghlach agus léiríonn siad meas agus urraim ina leith.

7.1.7

Aistrítear faisnéis scríofa lena n-áirítear beartais agus nósanna
imeachta go teangacha difriúla do na teaghlaigh ar fad atá ag freastal
ar an tseirbhís.
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7.1.8

Lorgaítear agus breithnítear tuairimí agus dearcthaí tuismitheoirí/
caomhnóirí nuair a bhíonn an clár ar aois scoile á mheas, agus ina
dhiaidh sin, soláthraítear nuashonruithe rialta do thuismitheoirí/
caomhnóirí i ndiaidh measúnú a dhéanamh ar an gclár.

7.1.9

Tá bord faisnéise ann agus/nó modh cumarsáide ar líne, chun faisnéis
reatha a sholáthar go rialta maidir le, mar shampla, imeachtaí pobail,
nuashonruithe beartais, turais, seisiúin faisnéise do thuismitheoirí agus
faisnéis eile atá ábhartha do thuismitheoirí/teaghlaigh.

7. 2

Comhpháirtíochtaí le Scoileanna

Oibríonn an tseirbhís agus an scoil le chéile, chomh fada agus is féidir, chun
aistriú deas réidh idir an dá shuíomh a sholáthar do leanaí/daoine óga.
7.2.1

Bunaítear agus cothaítear caidreamh éifeachtach leis na scoileanna a
bhfuil na leanaí/daoine óga ag freastal orthu agus, leis na scoileanna
sa cheantar nach bhfuil aon leanaí dá gcuid ag freastal ar an tseirbhís i
láthair na huaire.

7.2.2

Oibríonn an tseirbhís i gcomhpháirt leis na scoileanna sa cheantar
áitiúil agus comhoibrítear leo ar bhealaí éagsúla, mar shampla:
• Eolas maidir leis an tseirbhís, éiteas, aidhmeanna, cuspóirí agus clár
gníomhaíochtaí a roinnt leo
• Faisnéis/tuarascálacha maidir le gníomhaíochtaí agus imeachtaí atá
ar bun sa tseirbhís a roinnt
• Cruinnithe agus caidreamh a bhunú le foireann na scoile
• Cuairt a thabhairt do phearsanra na scoile chuig ceiliúradh
teaghlaigh nó pobail a reáchtálann an tseirbhís
• Freastal ar ghníomhaíochtaí scoile
• Nuachtlitreacha a mhalartú
• Sceideal saoire na scoile a sholáthar a luaithe a bhíonn sé ar fáil
• Straitéis chomhpháirteach maidir le bulaíocht a chosc a
chomhaontú (5.8) (4.10.4)
• Beartas tacaíochta obair bhaile na seirbhíse a phlé i gcomhpháirt
leis na scoileanna agus tuismitheoirí (6.6)
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7.2.3

Tacaítear le haistriú leanaí/daoine óga trí fhaisnéis ábhartha a roinnt
agus freagrachtaí idir an tseirbhís, tuismitheoirí/caomhnóirí agus scoil
a shoiléiriú.

7.2.4

Éisteacht le guthanna leanaí i rith an aistrithe idir an dá shuíomh.
An gnáthamh iarscoile a phleanáil agus a mhíniú e.g. cé a bheidh ag
spraoi leo, cén sneaic a bheidh acu, cé a bhaileoidh iad (tuismitheoir,
seantuismitheoir, feighlí leanaí), an mbeidh siad ag spraoi taobh
amuigh, an mbeidh siad ag dul chomh fada leis an bpáirc etc.

7. 3

Comhpháirtíochtaí le Pobail

Tugtar léargas sa tseirbhís ar luachanna agus dearcthaí pobail, agus cuirtear le,
agus úsáidtear, acmhainní pobail
7.3.1

Tá liosta ainmneacha agus teagmhálaithe sa cheantar áitiúil ag
an tseirbhís a bheidh in ann an clár gníomhaíochtaí a fheabhsú,
cosúil le leabharlanna, músaeim, páirceanna, amharclanna, ionaid
gharraíodóireachta, etc.

7.3.2

Forbraítear comhpháirtíochtaí le grúpaí pobail áitiúla, seirbhísí pobail
cosúil le grúpaí óige, gnóthaí áitiúla, gníomhaireachtaí oiliúna, coláistí,
ollscoileanna, árais do sheandaoine agus eagraíochtaí ábhartha eile.

7.3.3

Cruthaítear deiseanna do phríomhtheagmhálaithe ón bpobal cuairt
a thabhairt ar an tseirbhís, cosúil le Garda áitiúil, fiaclóir, altra
sláinte poiblí, stáisiún dóiteáin, garraíodóirí, ceoltóirí, ealaíontóirí,
lúthchleasaithe.

7.3.4

Tá na comhaltaí foirne agus an lucht bainistíochta páirteach i líonraí
gairmiúla/grúpaí piarthacaíochtaí áitiúla agus/nó
náisiúnta, a gCoiste Contae agus Cathrach i gCúram
Leanaí, Eagraíochtaí Náisiúnta Deonacha um
Chúram Leanaí.

7.3.5

Cuireann na comhaltaí foirne
gníomhaíochtaí i bhfeidhm a thacaíonn
le agus a théann chun tairbhe an phobail
áitiúil agus a chiallaíonn go bhfuil leanaí/
daoine óga sofheicthe mar shaoránaigh
ghníomhacha sa phobal. (6.3.7)
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Aguisín 1
Liosta de Bheartais Mholta le haghaidh Seirbhísí
Ba cheart don tseirbhís a chinntiú go bhfuil ceanglais rialála a bhaineann le
beartais agus nósanna imeachta á gcomhlíonadh. Ina theannta sin, seo a leanas
liosta de bheartais agus nósanna imeachta molta chun tacú le dea-chleachtas:
– Beartas um Riar Cógais
– Beartas Iontrála agus Táillí
– Beartas Frithbhulaíochta
– Beartas um Theacht agus Imeacht
– Beartas Ionduchtaithe Leanaí/ Daoine Óga
– Beartas Cosanta Leanaí/ Daoine Óga
– Beartas Bailithe Leanaí/ Daoine Óga
– Beartas Rúndachta
– Beartas na bPlandaí Dainséaracha
– Beartas Cosanta Sonraí
– Beartas um Aslonnú/Dúnadh Éigeandála
– Beartas Comhdheiseanna
– Beartas Sábháilteachta Dóiteáin
– Beartas Sábháilteachta Bia
– Beartas Casaoidí agus Gearán – Comhaltaí Foirne, Tuismitheoirí agus
Leanaí
– Beartas Sláinte agus Sábháilteachta
– Beartas um Bia Sláintiúil
– Beartas Obair Bhaile
– Beartas Tinnis agus Timpistí
– Beartas um Rialú Ionfhabhtuithe
– Beartas Idirghníomhaíochtaí
– Beartas um Rannpháirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
– Beartas an Phríomhtheagmhálaí
– Beartas um Láimhsiú Sábháilte
– Beartas um Leanbh/Duine Óg ar Iarraidh
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– Beartas na bhFón Póca
– Beartas na dTuras agus na gCuairteanna
– Beartas Fliú Paindéimeach
– Beartas Rannpháirtíochta
– Beartas Comhpháirtíochta
– Beartas Grianghrafadóireachta, Físeáin agus na Meán Sóisialta
– Beartas Spraoi, Fóillíochta agus Sosa
– Beartas um Chur Chun Cinn Iompar agus Caidreamh Dearfach
– Beartas Measúnaithe Riosca
– Beartas um Earcaíocht Shábháilte
– Beartas um Úsáid Shábháilte an Idirlín
– Beartas um Chumhdach Leanaí/Daoine Óga
– Beartas um Fhágáil agus Bailiú ón Scoil
– Beartas Tobac, Alcóil agus Drugaí
– Beartas um Neamhláithreacht Foirne
– Beartas um Breithmheas, Tacaíocht agus Maoirseacht Foirne
– Beartas Araíonachta Foirne
– Beartas Ionduchtaithe agus Forbartha Foirne
– Beartas Earcaíochta Foirne
– Beartas um Oiliúint agus Forbairt Leanúnach Ghairmiúil (CPD) Foirne
– Beartas Ionduchtaithe Mic Léinn
– Beartas um Shocrúchán Oibre Mic Léinn
– Beartas um Fhionraí agus Eisiamh
– Beartas um Aistrithe
– Beartas na Leanaí Neamhbhailithe
– Beartas na n-oibrithe deonacha
– Beartas an Liosta Feithimh
– Beartas Sceithireachta
Níl an liosta seo uileghabhálach agus d’fhéadfadh go mbeadh roinnt beartas
nasctha le beartais eile
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Aguisín 2
Comhaltaí Ghrúpa Oibre na gCaighdeán
Cúraim Leanaí ar Aois Scoile
– Barnardos
– Coistí Cúraim Leanaí na hÉireann
– Feighlíocht Leanaí na hÉireann
– An Chomhghuaillíocht um Chearta Leanaí
– An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (Cathaoirleach)
– An Roinn Oideachais agus Scileanna
– Luath-óige Éireann
– Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann
– An Gréasán Náisiúnta Óige
– Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí - Bunscoil
– PLÉ
– Pobal/Tús Níos Fearr – Seirbhís Forbartha Cáilíochta Luathbhlianta
Náisiúnta
– An Líonra um Fhorbairt Cáilíochta Seirbhísí Lasmuigh den Scoil
– Ionadaí Soláthar ar Aois Scoile
– Tusla
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