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Is cuid lárnach de leanaí a choinneáil slán ó dhíobháil é oiliúint agus faisnéis um Chumhdach Leanaí a 

sholáthar i seirbhísí LLC agus SAC.  Ceanglaítear ar sheirbhísí ELC agus SAC, mar sholáthraithe 

seirbhísí ábhartha, faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 oiliúint um chumhdach leanaí a 

sholáthar dá n-oibrithe. Dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh Straitéis Oiliúna um Chumhdach Leanaí ag 

seirbhísí chun a chinntiú go bhfuil gach ball foirne ar an eolas faoina ról agus faoina bhfreagrachtaí 

faoin Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015 agus faoin Treoir Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí, 2017, 

Mar gheall ar an éileamh reatha ar oiliúint, b'fhéidir nach mbeidh gach ball foirne in ann freastal ar 

Oiliúint um Chumhdach Leanaí - Tús Áite do Leanaí i gcónaí.  D'fhonn tacú leis an bhfoireann go léir, 

tá neart acmhainní agus tacaíochtaí oiliúna ar fáil chun a chinntiú go n-oibríonn gach ball foirne atá 

ag obair i seirbhísí ELC agus SAC le cur chuige leanbh-lárnach a ligeann do gach leanbh a 

lánacmhainneacht a fhás, a fhorbairt agus a bhaint amach agus céimeanna cuí a ghlacadh chun 

leanaí a chosaint.   

'Is éard is cosaint leanaí ann ag cinntiú cleachtas sábháilte agus freagairtí cuí ó oibrithe agus oibrithe 

deonacha ar imní faoi shábháilteacht nó leas leanaí, má thagann siad seo chun cinn. Is éard atá i 

gceist le cumhdach leanaí ná an leanbh a chosaint ar dhíobháil, a leas a chur chun cinn agus é sin a 

dhéanamh timpeallacht a chruthú a chuireann ar chumas leanaí agus daoine óga a 

lánacmhainneacht a fhás, a fhorbairt agus a bhaint amach'  

Cumhdach Leanaí Tusla: Treoir maidir le Beartas, Nós Imeachta agus Cleachtas 

Tá cuid de na hacmhainní agus na tacaíochtaí seo ar fáil thíos: 

Clár Ríomhfhoghlama Tús Áite do Leanaí Tusla i gcónaí 

Is é Clár Ríomhfhoghlama Tús Áite do Leanaí Tusla an oiliúint íosta um chumhdach leanaí ba chóir a 

bheith ag gach ball foirne in ELC agus SAC.  Clúdaíonn an clár seo topaicí lena n-áirítear: 

• Mí-úsáid leanaí a aithint agus a thuairisciú 

• Ról na ndaoine sainordaithe  

• Freagrachtaí na n-eagraíochtaí a oibríonn le leanaí chun leanaí a chosaint 

• Ról na nDaoine Idirchaidrimh Ainmnithe 

Is féidir teacht ar Chlár Ríomhfhoghlama Tús Áite do Leanaí Tusla anseo. 

 

Duine Sainordaithe Tús Áite do Leanaí Tusla: Clár Ríomhfhoghlama Ról agus Freagrachtaí 

An Duine Sainordaithe um Thús Áite do Leanaí Tusla: Cuireann Clár Ríomhfhoghlama Róil agus 

Freagrachtaí eolas agus tuiscint ar fáil ar ról agus ar fhreagrachtaí daoine sainordaithe mar atá 

leagtha amach san Acht um Thús Áite do Leanaí, 2015.  Is iad seo a leanas príomhthorthaí foghlama 

an chláir seo: 

• Freagrachtaí dlíthiúla duine sainordaithe a thuiscint  

• Bí ar an eolas faoi na sainmhínithe agus na tairseacha le haghaidh tuarascálacha sainordaithe 

agus neamh-shainordaithe 

https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
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• Cúnamh sainordaithe agus an próiseas atá i gceist a thuiscint  

• Ról na ndaoine sainordaithe a thuiscint chun idirchaidreamh agus cumarsáid a dhéanamh le 

Tusla 

An Duine Sainordaithe um Thús Áite do Leanaí Tusla: Is féidir teacht ar an gClár Ríomhfhoghlama Ról 

agus Freagrachtaí anseo. 

 

An Treoir Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí, 2017 

Déantar cur síos sa Treoir Náisiúnta um Thús Áite do Leanaí maidir le Cosaint agus Leas Leanaí, 2017, 

ar na ceithre phríomhchineál mí-úsáide agus leagtar amach ann na céimeanna ba chóir a ghlacadh 

chun a chinntiú go gcosnaítear an leanbh nó an duine óg ó dhíobháil.   Tugtar breac-chuntas 

sa Treoir freisin ar róil na bpríomhchomhlachtaí reachtúla a bhfuil baint acu le leas agus cosaint 

leanaí: Tusla - An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, agus An Garda Síochána. Tá sonraí 

ann maidir le conas imní faoi leanbh a thuairisciú agus cad a tharlaíonn nuair a fhaigheann Tusla an 

tuairisc. 

Is féidir teacht ar Threoir Náisiúnta Tús Áite do Leanaí anseo. 

An Doiciméad Acmhainne um Chosaint Leanaí – Ráiteas um Chumhdach Leanaí, Beartas agus 

Nósanna Imeachta; Treoir maidir le Seirbhísí Luathfhoghlama agus Cúraim agus Cúraim Leanaí 

d'Aois Scoile in Éirinn 

Is acmhainn é an doiciméad seo do sheirbhísí ELC agus SAC atá ag forbairt, ag athbhreithniú nó ag 

nuashonrú a Ráitis um Chosaint Leanaí agus nósanna imeachta gaolmhara.  Tá teimpléid, tacaíochtaí 

agus treoir sa doiciméad chun tacú le ráitis, beartais agus nósanna imeachta láidre um chosaint 

leanaí a fhorbairt a choinneoidh leanaí slán ó dhíobháil. 

Is féidir teacht ar an gCáipéis Acmhainne um Chosaint Leanaí anseo. 

An Clár Náisiúnta um Chosaint Leanaí - Bleaist Faisnéise 

Táirgeann an Clár Náisiúnta um Chosaint Leanaí 'Bleaist Faisnéise' go rialta chun tacú le ELC agus SAC 

a n-oibleagáidí maidir le cumhdach leanaí a thuiscint.  Foilsítear na 'Bleaisteanna Faisnéise' seo go 

rialta ar thopaicí éagsúla um chumhdach leanaí 

Is féidir teacht ar bhleaisteanna faisnéise an Chláir Náisiúnta um Chosaint Leanaí anseo. 

Seimineár Gréasáin um Athbhreithniú ar Chosaint Leanaí Tús Áite do leanaí 
 

Forbraíodh an seimineár gréasáin seo chun aird a tharraingt ar phríomhghnéithe na Fondúireachta 

Tús Áite do Leanaí duine le duine.  Is é an cuspóir atá leis ná fónamh mar acmhainn athbhreithnithe 

do chleachtóirí ELC, cleachtóirí SAC agus Feighlithe Leanaí agus is féidir iad a fháil anseo.  

 

https://www.tusla.ie/children-first/mandated-persons/mandated-person-role-and-responsibilities-elearning-module/
https://childsafeguardingelc.ie/wp-content/uploads/2019/10/Children-First-National-Guidance-for-the-Protection-and-Welfare-of-Children.pdf
https://childsafeguardingelc.ie/wp-content/uploads/2021/11/2Child-Safeguarding-Resource-Document-Child-Safeguarding-Statement-Policy-and-Procedures_-Guidance.pdf
https://childsafeguardingelc.ie/category/english/
https://childsafeguardingelc.ie/early-learning-care-services/
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Chomh maith leis na hacmhainní atá leagtha amach thuas, tá i bhfad níos mó tacaíochtaí agus 

acmhainní ar fáil ar shuíomh gréasáin an Chláir Náisiúnta um Chosaint Leanaí – 

www.childsafeguardingelc.ie 

 

 

http://www.childsafeguardingelc.ie/

