
 

ÁBHAR ACMHAINNE - Ag Iompar Daoine Óga. 

Ó thaobh a bheith ag Iompar/Tiomáint daoine óga tá sé ina cheist leochaileach dóibh siúd atá ag plé 

le hobair óige. 

Go ginearálta ní moltar go dtabharfadh na hoibrithe síobanna do dhaoine óga go mór mhór ar 

thurasanna fada.  Shíolraigh an tuairm seo de bharr eolais bhreise faighte maidir le suíomhanna inar 

gortaíodh daoine óga.    

Dár ndóigh is dea-chleachtas atá ann gan síob a thabhairt  in aon chor do dhuine óg leis/léi féin, 

seachas i suíomh nach bhfuil aon rogha eile ann.  Muna bhfuil aon rogha eile ann agus más gá do 

dhuine fásta síob a thabhairt do dhuine óg tá cúpla céim sábháilteachta le cur sa tsiúl chun a laghad 

riosca a bheith ann: 

 Is cóir tuismitheoirí a chur ar an eolas cé a bheidh ag tabhairt síob dá bpáiste, na fáthanna agus 

cé chomh fada is a bheidh an turas. 

 Is cóir do dhuine eile seachas an tiománaí labhairt leis an duine óg le féachaint an bhfuil siad 

compordach maidir leis na pleananna. 

 Caithfear go mbeidh an t-árachas cuí ag an tiomanaí daoine eile a iompar, go mór-mhór má 

fhaigheann siad íocaíocht nó costais taistil. 

 Is cóir don tiománaí níos mo ná páiste amháin a iompar ag an am chéanna más féidir. 

 Ag tabhairt síob do pháistí i ndiaidh imeacht/grúpa is cóir go ndéanfadh oibrithe/ daoine 

deonacha an páiste deirenach a tógtar abhaile a athrú go rialta. 

 An rud is fearr ná go bhfágfaí beirt lena chéile ag áit go n-aontófaí leis – ceann do na bailte acu. 

 Is cóir go n-athrófaí an duine a thiomáineann na páistí abhaile; laghdódh sé seo an riosc do 

dhuine aonarach a bheith fágtha leis an duine óg. 

 Is cóir go mbeadh pointe teagmhála agus uimhir guthán ar fhaitíos  go mbrisfeadh an carr síos. 

 Cinntigh go bhfuil fios ag an duine óg ar a gcearta agus go bhfuil duine fásta ann chun labhairt 

leis/léi má tá aon imní orthu. 

Má tá cultúr sábhailteachta cruthaithe laistigh don ghrúpa bheadh sé níos éasca don duine óg 

labhairt le duine éigin má tá siad mí-chompordach faoi rud éigin. 

Ag bailiú go déanach.  

 Is féidir le seo deacrachtaí a chruthú don eagraíocht/club.  Is cóir don chlub treoirlínte a 

sholáthar do thuistí/caomhnóirí ag leagadh síos na freagrachtaí atá orthu agus na h-iarmhairtí a 

bhaineann le páiste a bhailiú go déanach. Is cóir go mbeadh uimhir teagmhála ag an chlub do 

thuismitheoir/caomhnóir agus nuair is féidir uimhir teagmhála eile i gcás práinne.    

 Is cóir go mbeadh uimhir teagmhála ag an tuismitheoir/caomhnóir do cheannairí an chlub le cur 

in iúl dóibh i gcás práinne go bhfuil féidearthacht ann go mbeidh siad déanach  ag bailiú  an 

pháiste. 

 Is cóir go gcaithfí crios sábhála an t-am ar fad. 

 I gcás Ógras molann muid do oibrithe deonacha gan síob a thabhairt do pháistí ach amháin i gcás 

práinne agus ansin ba chóir cloí leis na treoirlínte atá leagtha amach thuas. 

Más rud é go mbaineann ceannaire úsáid as a c(h)arr féin chun baill a iompar, cuimhnigh gur in 
aghaidh a (h)árachais féin agus ní faoi árachas Ógras a dhéanfar aon éileamh má tharlaíonn 
timpiste.  
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