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1. Réamhrá 
Aithníonn Cumann na bhFiann gur iomaí dúshlán atá le sárú againn i saol an lae 
inniu agus go gcuireann na dúshláin sin isteach ar ár sláinte agus ar ár 
bhfolláine. Tá sé tábhachtach go mbeadh polasaí ann chun deileáil le 
drochiompar. Cuireadh an polasaí seo le chéile ag cruinnithe rialta de chuid 
Chumann na bhFiann agus faomhadh ag an mBord é i Lúnasa 2018. Déanfar 
athbhreithniú bliantúil ar an bpolasaí. 
 
2. Gaol le Sainmheon Féiniúlachta an Chlub 
Meon a bheith ann gach duine a chothú le go mbeadh sé/sí ábalta barr a 
c(h)umais a bhaint amach, i dtimpeallacht ina ndéantar cúram de/di. Ní thagann 
droch iompar leis an sainmheon sin mar baineann sé an bonn de chaighdeán an 
oideachais agus bíonn tionchar diúltach aige ar gach duine. 
 
3. Polasaí Drochiompair 
Bealaí chun drochiompar a sheachaint: 

 
● Déantar gach iarracht i gCumann na bhFiann atmaisfeár a chruthú a 

spreagann meas ar dhaoine eile. 
● Leagtar an-bhéim ar aithne, féinmheas agus rannpháirtíocht na ndaltaí go 

rialta ag na himeachtaí. 
● Leagtar béim ar chlár ama a sholáthraíonn deiseanna do na daltaí a bheith 

gníomhach an t-am ar fad. 
● Tugann na Cinnirí agus na Feighlithe dea-shampla i gcónaí. 
● Labhraítear go rialta ag an gClub faoi chaighdeáin iompair atá inghlactha 

agus do-ghlactha ag na Feighlithe Ceannais. 
● Cuirtear na rialacha i gcuimhne do gach duine go rialta. 
● Cuirtear córas cinnireachta i bhfeidhm a thugann deis do na daltaí meas a 

léiriú ar a chéile agus a thugann freagrachtaí dóibh. 
● Moltar iarrachtaí na ndaltaí i gcónaí agus tugtar aitheantas dá réir. 
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Na Saghasanna Drochiompair 
Seo a leanas samplaí de dhrochiompar. 
 

(a) Caitheamh Toitíní 
Níl cead ag aon duine toitíní a chaitheamh ag na himeachtaí, ag am ar bith. 

 
(b) Drugaí/Alcól 

Níl cead ag aon duine drugaí nó alcól a bheith ina s(h)eilbh nó a úsáid ag 
na himeachtaí. 

 
(c) Fón Póca / MP3 / iPOD 

Ní cheadaítear d’aon dalta Fón Póca/MP3/iPOD a bheith in úsáid i rith 
imeachtaí Chumann na bhFiann.  

 
(d) Drochiompar 

● Drochtheanga 
● Drochmheas a léiriú ar a chéile agus ar an bhfoireann 
● Aisfhreagairt(í) 
● Damáiste do throscán/graifítí 
● A bheith in aon áit gan chead 
● A bheith imithe ón imeacht atá ar siúl gan chead 
● Dímheas ar rialacha agus ar chóras Chumann na bhFiann 
● Ag baint mí-úsáide as ceamaraí 
● Troid fhisiceach  
● Iompar garbh 
● Pleidhcíocht san Ionad 
● Searbhas 
● Neamhaird 
● Goid 
● Drochiompar leanúnach vs. uair amháin 
● Goid thromchúiseach  
● Ionsaí fisiceach ar bhall foirne 
● Béarla 
● Aon drochiompar eile a chuireann isteach ar dhuine nó ar reáchtáil an chlub. 
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(e) Bulaíocht 

Féach Polasaí Frithbhulaíochta na hEagraíochta thíos. 
 
Céimeanna chun drochiompar a imscrúdú agus chun déileáil leis: 
Seo a leanas na céimeanna a ghlactar i gcás droch-iompair. 

1. Labhraítear leis an dalta agus tugtar rabhadh ó bhéal dó/di. 

2. Glaotar ar an tuiste/caomhnóir chun a chur in iúl dó/di go bhfuil 

rabhadh faighte ag an dalta. 

3. Díbirt 

● I gcásanna díbeartha, rachaidh an Feighlí Ceannais i dteagmháil láithreach 
leis an mBainisteoir Sheirbhísí Iar Aire nó le duine ainmnithe ina (h)áit. 

● Tabharfar deis cheart don dalta a t(h)aobh féin den scéal a chur in iúl sula 
ndéanfar an cinneadh. 

● Rachfar i gcomhairle le tuiste/caomhnóir an dalta roimh ré agus tabharfar 
deis don dalta labhairt lena t(h)uiste/c(h)aomhnóir. 

● Is féidir leis an tuiste/caomhnóir achomharc a dhéanamh. 
● Cuirfear an cinneadh díbeartha in iúl le daonnacht agus le tuiscint don 

dalta agus dá t(h)uistí/c(h)aomhnóirí. 
● Beidh Taifead Drochiompair i ngach Club. Coinneofar taifead cruinn ar 

gach eachtra. 
 
Díbirt Láithreach 

● Caitheamh Toitíní/Galtoitíní 
● Drugaí 
● Alcól 
● Fágáil an halla/ionad gan cead 
● Ag cur sláinte agus sabháilteacht dalta eile i mbaol 
● Béarla (de réir na rialacha) 
● Goid d'aon turas 
● Dímheas ar rialacha agus ar chóras Chumann na bhFiann 
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Riail an Bhéarla   
(Ba chóir go mbeadh d’Oifigeach Iar Aire ar an eolas ag gach céim) 

Céim a 1: Tabhair rabhadh don dalta (Mínítear don dalta na 
céimeanna eile atá ann) 
Céim a 2: Glaoigh ar na tuismitheoirí  
Céim a 3: Díbirt ón gCumann 

 
Is gá cuntas a choinneáil ar gach cás Béarla, i gComhad an Bhéarla. Má tá tuiste 
ag iarraidh gearán a dhéanamh faoi dhíbirt leis an Ardoifig agus/nó leis an 
mBainisteoir Stiúrtha, cuirtear in iúl don tuiste go bhfuil duine ainmnithe san 
Ardoifig le déileáil leis sin agus gur chóir dóibh an gearán a chur i scríbhinn go 
dtí an Ardoifig. 
 
Treoirlínte le forbairt a dhéanamh ar chaighdeán Gaeilge na mball: 

(a) Fáiltiú – Tá 'fáiltíú 'le déanamh ag tús gach seisiúin ag gach Club sa 
chéad mhí i mbliain na gClubanna. Úsáidtear nathanna cainte éasca 
agus ba chóir go mbeadh siad ar eolas ag na daltaí faoi dheireadh na 
míosa. Úsáidfidh siad na nathanna seo le linn na bliana. 
(Samplaí i Lámhleabhar na bhFeighlithe) 
 

(b) Frása na Míosa – Beidh frásaí nua á múineadh gach mí. Ba chóir 
deimhin a dhéanamh de go bhfoghlaimíonn gach dalta a 
fhreastalaíonn ar na clubanna  na frásaí seo. Iarrtar ar na Feighlithe 
frása amháin a mhúineadh gach mí. Tá na frásaí seo dírithe ar 
cheartú  na mbotún is coitianta a chloistear i bhfrásaí a úsáideann 
daltaí ar na cúrsaí i rith an tSamhraidh. 
(Samplaí i Lámhleabhar na bhFeighlithe) 
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(c) Comhrá Neamhfhoirmiúil/Spraíúil – Ba chóir go gcaithfí deich 
nóiméad gach seachtain i lár an Chumainn ag caint lena chéile,  chun 
deis labhartha a thabhairt do gach páiste. Comhrá spraíúil atá i 
gceist. Tá go leor smaointe agus acmhainní ar fáil chun an  comhrá 
seo a spreagadh (Samplaí i Lámhleabhar na bhFeighlithe). 

 

Róil agus Freagrachtaí 

Déanfaidh Foireann Chumann na bhFiann comhordú agus monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an pholasaí Cód Smachta. Cuireadh an polasaí seo le chéile ag 
cruinnithe rialta de chuid Chumann na bhFiann agus faomhadh ag an mBord é i 
Lúnasa 2018.  Déanfar athbhreithniú bliantúil ar an bpolasaí. 
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Bunrialacha na gCinnirí 

Ar mhaithe le: 

 
1. Sábháilteacht 
2. Cothromaíocht 
3. Aire 
4. Ard-chaighdeán san obair 
5. Meas ort féin 
6. Meas ar dhaoine eile 
7. Forbairt Phearsanta an chinnire 
8. Cur le scileanna na gCinnirí 
9. Eolas ar ‘ceart’ agus ‘mícheart’ 

 

Iompar na gCinnirí 
● Ná fanaigí  i gcomhluadar a chéile ag an gClub ach bígí i measc na 
ndaltaí 
● Tugaigí cothrom na féinne do gach dalta 
● Ná gearr pionós ar dhalta 
● Ná leag lámh ar dhalta ar chúis ar bith 
● Níl cead fón a úsáid sa Chlub 
● Tá cosc iomlán ar drochtheanga 

 

Aire na nDaltaí 
● A bheith deas agus béasach 
● Meas a léiriú i gcónaí 
● Gan a bheith searbhasach nó maslach 
● Gan neamhaird a dhéanamh ar dhaltaí ciúine 
● Gan deifir a chur ar dhaltaí agus iad sa leithreas  
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A bheith Ullamh agus Aireach: 
● Ainmneacha/Sloinnte na ndaltaí a fhoghlaim 
● Gan a bheith i d’aonar le dalta 
● A bheith aireach i dtaobh bulaíochta 

 
Caighdeáin na hoibre: 

● Ard-chaighdeáin a bheith le gach gné den obair 
● Riail an Bhéarla a chur i bhfeidhm 
● Rialacha Chumann na bhFiann a chosaint 

 
Eile……..: 

● Treoir an Fheighlí Ceannais a leanúint i gcónaí 
● A bheith i do bhall gníomhach den fhoireann 
● Cosc iomlán ar ólachán, toitíní & drugaí 
● Gach rud a cheadú leis an bhFeighlí Ceannais 
● Gan rialacha nó córas Chumann na bhFiann a cháineadh 
● A bheith in am 
● Ceist  a chur muna bhfuil tú cinnte 

 
4. Polasaí Frithbhulaíochta 

 

Réamhrá 

Aithníonn Cumann na bhFiann gur iomaí dúshlán atá le sárú againn i saol an lae 
inniu agus go gcuireann na dúshláin sin isteach ar ár sláinte agus ar ár 
bhfolláine. Tá sé tábhachtach go mbeadh polasaí ann chun deileáil le bulaíocht. 
Cuireadh an polasaí seo le chéile ag cruinnithe rialta de chuid Chumann na 
bhFiann agus faomhadh ag an mBord é i Lúnasa 2018. Déanfar athbhreithniú 
bliantúil ar an bpolasaí. 
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Aidhmeanna agus Cuspóirí 

● Chun aird a dhíriú ar bhulaíocht mar iompraíocht nach nglactar leis i measc 
Feighlithe Ceannais, Feighlithe, Cinnirí, daltaí agus tuismitheoirí / caomhnóirí. 

● Éiteas Chumann na bhFiann a bhunú a spreagfadh daltaí chun eachtraí 
bulaíochta a nochtadh agus a phlé. 

● Atmaisféar dearfach a chruthú atá dírithe ar ómós don duine aonair. 

● Maoirseacht chuimsitheach a chur i bhfeidhm mar aon le bealaí 
monatóireachta trína bhféadfaí súil a choinneáil ar  ghníomhaíochtaí uile an 
Chlub. 

● Nósanna imeachta a fhorbairt chun iompraíocht bhulaíochta a imscrúdú 
agus chun déileáil léi. Déanfar iniúchadh iomlán ar gach eachtra bulaíochta. 

● Tacaíocht oiriúnach a thabhairt dóibh siúd atá faoi leatrom bulaíochta agus 
dóibh siúd atá páirteach ann. 

● Measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht pholasaí an chlub agus 
athbhreithniú a dhéanamh air go rialta. 
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Céard is bulaíocht ann? 

Ionsaí leanúnach siceolaíoch nó fisiciúil nó de chaint bhéil ag duine aonair nó ag 
grúpa ar dhaoine eile. 
 
Na Saghasanna Bulaíochta bunaithe ar iompar leanúnach 

● Ionsaí fisiciúil – ag brú, ag dornáil, ag ciceáil, ag priocadh srl. 
● Damáiste do shealúchas – tógáil, goid, stróiceadh,  rudaí  a chur i 
bhfolach, briseadh, srl. 
● Sracaireacht – éilimh ar airgead, éadaí, seoda, maisiúchán ar “iasacht” 
óna chéile.  
● Imeaglú – focail nó “leagan na súl” a chuireann fonn ionsaithe in iúl. 
● Aonrú – nuair a aonraítear duine / daoine áirithe d’aon ghnó. 
● Leasainmneacha maslacha – ainmneacha a ghortaíonn nó a náiríonn 
daltaí. 
● Fonóid – nuair a théann magadh thar fóir le ráitis phearsanta arís agus 
arís eile i gcás duine áirithe  
● Bulaíocht ar bhaill foirne – bulaíocht ar bhaill fhoirne an chlub trí ionsaí 
fisiciúil, díobhaíl do shealúchas, tarcaisne ó bhéal, bagairt ar an gclann, srl. 
● Iompar foirne – Feighlí Ceannais, Feighlí nó Cinnire ag cur le bulaíocht 
dalta trí shearbhas nó trí chaint mhaslaitheach ina bhfuil uirísliú i gceist, 
aon leagan cainte a bheadh bagarthach nó aon teagmháil nó aon rud a 
chuirfeadh náire ar dhuine 
● Mí-úsáid na Meán Sóisialta 

 

Torthaí Bulaíochta 

I measc na ndaltaí i gceist, bíonn easpa iontaoibhe, imní mhór, soghontacht, 
athruithe aoibhe agus iompair agus dochar déanta dá bhféinmhuinín agus dá 
bhféinmheas. Ní foláir mar sin bheith aireach faoi athruithe in iompar mar bíonn 
gá le hidirghabháil chiallmhar, thuisceanach. 
 
Na Tuartha agus Comharthaí a thugann le fios go bhfuil cos ar bolg á imirt ar 
dhalta 

● Ísliú sa rannpháirtíocht, agus laghdú suime. 
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● Pátrún de bhreoiteacht fhisiciúil (m.sh. tinnis cinn nó goile). 
● Athruithe gan mhíniú in aoibh nó iompar: tugtar iad seo faoi deara 
díreach roimh pé imeacht atá ina shuíomh bulaíochta don pháiste. 
● Comharthaí infheicthe imní nó crá – stadaireacht, cúlú, tromluí, 
caoineadh, caitheamh aníos; fonn an Chlub a fhágáil. 
● Páiste ag caint dá dheoin féin ar bhealach neamhghnách faoi dhalta nó 
faoi bhall foirne. 
● Sealúchas ar iarraidh nó loite. 
● Iarratas go minic ar airgead nó goid airgid, éadaí, maisiúchán, seodra. 
● Liúr nó gearradh gan mhíniú nó éadaí loite. 
● Mífhonn agus / nó diúltú labhairt faoina bhfuil ag goilliúint air / uirthi. 
● Dalta ag lorg airde go minic. 

 
Ní cruthú na comharthaí seo iontu féin go bhfuil an dalta faoi leatrom. Má 
tharlaíonn siad go minic nó i gcomhair lena chéile is cóir iniúchadh a dhéanamh 
orthu lena fháil amach cad atá ag cur as don dalta. 
 

Saintréithe in Iompar Bulaíochta 

Ní foláir don fhoireann ina iomlán a aithint gur féidir le haon dalta a bheith faoi 
leatrom nó mar údar le hiompar bulaíochta. Cé nach nglacfaimid le haon iompar 
bulaíochta tá sé tábhachtach a aithint go bhfuil an bulaí chomh maith leis an 
íospartach ag iarraidh cúnaimh agus comhairle. 
 
An tÍospartach – Is feidir le duine ar bith fulaingt de bharr bulaíochta. 
 
An Bulaí – Tá sé le tabhairt faoi deara gur féidir le heaspa muiníne a bheith ag 
cur isteach ar bhulaithe chomh maith le féinmheas íseal. Is minic a  dhéantar 
bulaíocht orthu siúd a chleachtann bulaíocht. Is maith leis an mbulaí go 
ndíreofaí aird air. Go minic is comhartha é sin go bhfuil cabhair ag teastáil ón 
mbulaí. 
 

Cá dtarlaíonn Bulaíocht? 

Tarlaíonn bulaíocht go minic agus in áiteanna éagsúla. Is féidir leis tarlúint in aon 
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áit sa chlub msh. sna leithris, sa chlós, turas ar an mbus, agus sa halla. Tá sé rí-
thábhachtach go mbíonn maoirseacht ar na daltaí an t-am ar fad. 
 
Nósanna imeachta chun Iompraíocht Bhulaíochta a imscrúdú agus chun déileaíl 
leis. 

● Déanfar gach iarracht eachtraí bulaíochta a sheachaint trí shúil ghéar a 
choinneáil ar iompar bhall an Chlub agus deánfar idirghabhaíl dá réir. 
● Déanfar iniúchadh iomlán ar gach tuairisc / eachtra bhulaíochta agus 
déileálfar leis an gcás dá réir. Spreagfar na daltaí le heachtraí bulaíochta a 
nochtadh agus a phlé. 
● Cuirfear an Feighlí Ceannais ar an eolas láithreach faoi gach eachtra 
bulaíochta. Seolfar tuairisc scríofa iomlán ar gach eachtra ar ais go dtí an 
duine ainmnithe.  
● Coinneofar taifead scríofa (ar na cainteanna) a bhíonn ag Feighlí 
Ceannais/ Feighlí/DCA leo siúd a bhíonn i gceist. 
● I gcásanna ina gcruthaítear go bhfuil bulaíocht i gceist, rachaidh an 
Feighlí Ceannais i dteagmháil láithreach leis an mBainisteoir Sheirbhísí Iar 
Aire nó duine ainmnithe ina (h)áit. 
● Ní cóir breithiúnas pearsanta a dhéanamh ar an suíomh. 
● Ar chomhairle an Bhainisteoir Sheirbhísí Iar Aire, rachfar i dteagmhaíl 
leis na tuismitheoirí ar an dá thaobh a luaithe agus is féidir. 
● Tabharfar aire cheart don bhulaí agus don íospartach. 

 
Bealaí chun Iompraíocht Bhulaíochta a sheachaint. 

● Cruthófar atmaisféar a spreagann omós sna Clubanna. 
● Tabharfaidh na Cinnirí, na Feighlithe srl. dea-shampla uathu i gcónaí. 
● Cuirfear córas docht, soiléir smachta i bhfeidhm i gcónaí. 
● Cothófar féinmheas i measc na ndaltaí. 
● Cruthófar atmaisféar sa chlub go dtuigfidh gach duine go bhfuil dualgas 
air / uirthi, cuma cén stádas atá aige/aici, aon iompar míchuí a thuairisciú. 

 

Gníomhaíochtaí Rathúlachta 

● Ceardlanna praicticiúla a dhíríonn ar scileanna cumarsáide a fhorbairt. 
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Bainfear usáid as modhanna éagsúla: drámaíocht, ealaín agus 
ceardaíocht, ceol, plé agus fístéipeanna chun na scileanna seo a fhorbairt. 
● Aiseolas dearfach a mhealladh ó Fheighlithe, Cinnirí, Tuismitheoirí agus 
Daltaí. 

 

Róil agus Freagrachtaí 

● Déanfaidh Foireann Chumann na bhFiann comhordú agus monatóireacht 
ar chur i bhfeidhm polasaí frithbhulaíochta. 

● Cuireadh an polasaí seo le chéile ag cruinnithe rialta de chuid Chumann na 
bhFiann agus faomhadh ag an mBord é i Lúnasa 2018.  

● Déanfar athbhreithniú bliantúil ar an bpolasaí. 
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Foirm Thuairiscithe ar Bhulaíocht 
 
Club: _______________________________ Dáta: ________________ 
 
Ainm an páiste: _____________________________________________ 
 
Seoladh: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Teileafón: 
Baile:____________ Obair:___________ Loco Parentis:__________ 
 
Liosta na ndaoine i gceist nó bainteach leis an eachtra: (Íospartach, Bulaí, Finné) 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Tuairisc iomlán ar an eachtra / cás bulaíochta: 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Tuairisc ar an imscrúdú a rinneadh. 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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Cén cinneadh / breithiúnas a rinneadh? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Teagmháil le tuismitheoirí: Tabhair sonraí. 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
Cén toradh a bhí ann: Déan cur síos 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
 
Siniú an Fheighlí Cheannais : __________________________________  
 
Dáta: _____/_____/__________ 
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5. Polasaí maidir le Fón Póca 
 

Réamhrá 

Aithníonn Cumann na bhFiann gur iomaí dúshlán atá le sárú againn i saol an lae 
inniu agus go gcuireann na dúshláin sin isteach ar ár sláinte agus ar ár 
bhfolláine. Tá sé tábhachtach go mbeadh polasaí ann maidir le fón póca. 
Cuireadh an polasaí seo le chéile ag cruinnithe rialta de chuid Chumann na 
bhFiann agus faomhadh ag an mBord é i Lúnasa 2018. Déanfar athbhreithniú 
bliantúil ar an bpolasaí. 
 

Nósanna Imeachta 

Ní cheadaítear d’aon dalta fón póca a bheith in úsáid i rith imeachtaí Chumann 
na bhFiann.  
 
Cuirfear an riail seo in iúl do thuismitheoirí agus do dhaltaí roimhré. Sa chás is 
go dteastaíonn ó dhalta teagmháil phráinneach a dhéanamh le tuismitheoir, 
tugtar deis dó/di sin a dhéanamh. 

 

Róil agus Freagrachtaí 

Déanfaidh Foireann Chumann na bhFiann comhordú agus monatóireacht ar 
chur i bhfeidhm an pholasaí. 
 
Déanfar athbhreithniú i rith an tsamhraidh gach bliain ar fheidhm an pholasaí 
nua. 
 
Polasaí Sceithireachta 
I gcás obair óige agus cúram leanaí, is éard atá i gceist le Sceithireacht ná imní a 
bhaineann le leas nó sábháilteacht leanaí agus daoine óga a ardú nó a 
thuairisciú. Tá dualgas ar gach duine a bhíonn i dteagmháil le leanaí ina 
ngnáthshaothar leas na leanaí a chosaint agus a chur chun cinn. 
Tá sé de dhualgas ar gach cúramóir leanaí mí-úsáid agus míchleachtas a 
thuairisciú nuair a bhíonn amhras orthu nó má tá imní orthu maidir leis an tslí 
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ina ndéantar cúram ar leanaí, is cuma cé air a mbíonn siad ag tuairisciú. Ba 
cheart go mbeadh siad ag faire amach do iompar mídhleathach, míchuí nó mí-
eiticiúil agus ba chóir dóibh aon rud den chineál sin a thuairisciú.  
 
Má bhaineann an imní le cúram leanaí, leanfar na gnáth phróisis mar atá leagtha 
amach sa Pholasaí Um Chosaint Leanaí. Ní chuirfear íospartaigh ar fheighlithe 
leanaí as ábhar a ardú faoin nós imeachta seo. 
 
Má dhéanann feighlí páiste líomhain mhailíseach nó bréagach i gcoinne feighlí 
linbh eile, déileálfaidh an Duine Caidreamh Ainmnithe leis an gcás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


