
Роль Спорту Ірландії (Sport Ireland)
Компетенція Sport Ireland полягає у розробці та розповсюдженні керівних принципів і кодексів практики, що 
сприяють передовій практиці захисту дітей у спорті відповідно до вказівок із захисту дітей та законодавства. З 
метою просування цієї функції Sport Ireland співпрацює з більш ніж 60 автономними національними керівними 
органами спорту, щоб підвищити обізнаність і сприяти поведінці, щоб підтримувати належну практику та чесну 
гру в усіх видах спорту.

У кожному клубі є службовець клубу у справах дітей (СКСД) і призначена контактна особа 
(ПКО) 
•  Службовці клубу у справах дітей (СКСД): Службовці у справах дітей призначаються у клубах, щоб 

провайдерами для дітей та представляти їх на рівні комітетів.
•  Призначена контактна особа (ПКО): особа, відповідальна за повідомлення державним органам про 

звинувачення або підозри щодо жорстокого поводження з дітьми та проблеми добробуту. Ця особа 
надаватиме інформацію будь-кому в організації/клубі, хто займається питаннями захисту/благополуччя дітей.

Обов’язки спортивних організацій
•  Основна мета для всіх, хто займається дитячим спортом, полягає в тому, щоб забезпечити безпечне, 

позитивне та сприятливе середовище, де діти можуть розвивати та покращувати свої фізичні та соціальні 
навички.

•  Щоб створити культуру безпеки, яка сприяє благополуччю та захисту дітей, організації, що працюють з 
дітьми та молоддю, повинні:
- Провести оцінку ризику завдання шкоди та підготувати Висновки про безпеку дитини.
- Розробити, запровадити та переглянути організаційну Політику захисту дітей, яка описує процедури та 

практику.
- Розробити, запровадити та переглянути організаційні кодекси поведінки/практичні вказівки під час роботи 

з дітьми та молоддю.

У кожному національному керівному органі (НКО) є державний службовець у справах дітей (ДССД).
•  Державний службовець у справах дітей (НССД): деякі сфери, за які відповідає ДССД:

- Пропагування цінностей, поглядів і структур, які роблять спорт приємним для дітей.
- Знання відповідного законодавства про захист дітей.
- Забезпечення дотримання інтересів дітей на порядку денному Керівного органу.

ЗАГАЛЬНА СПОРТИВНА ІНФОРМАЦІЯ, ЩО 
СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ІРЛАНДІЇ



Лідери спорту в Ірландії

Навчання з охорони
Sport Ireland вимагає від усіх національних керівних органів надання можливості усім учасникам, які працюють 
з дітьми та молоддю, пройти семінари із захисту Sport Ireland.
•  Майстер-класи з базових заходів безпеки Захист 1.
•  Термін дії: 3 роки.
•  Очікувані учасники: будь-яка особа, яка працює з молоддю, взаємодіє з нею або бере участь у плануванні/

управлінні заходами чи подіями з молоддю (відповідно до вимог НКО).
•  Наступні спортивні лідери можуть допомогти вам знайти навчальний курс Safeguarding 1: 

- Службовець  дитячого клубу (СДК).
- Веб-сайт місцевих спортивних партнерств (МСП) або координатор МСП.

Перевірка безпеки
Переконайтеся, що особа пройшла перевірку в Національному бюро перевірки або в Access NI
відповідним спортивним керівним органом до початку роботи з дітьми або людьми 
групи ризику. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до керівного органу спорту, до якого ви бажаєте 
записатись.

Відповідне законодавство в Ірландії
• Закони про Національне бюро перевірок (діти та незахищені особи) 2012–2016: відповідно до цих 

законів роботодавці зобов’язані отримувати інформацію про перевірку будь-кого, хто працює з дітьми або 
вразливими дорослими.

•  Перший Закон, що стосується дітей 2015 року:  Перший Закон, що стосується дітей 2015 року є важливим 
доповненням до добробуту дітей та системи захисту, оскільки він допоможе забезпечити доведення до відома 
проблем захисту дітей Tusla без зволікання

•  Закон про догляд за дітьми 1991 року: це головний законодавчий акт, який регулює політику догляду за 
дітьми в Ірландії. Згідно з цим Законом, Tusla несе статутну відповідальність за сприяння добробуту дітей, 
які не отримують адекватний догляд і захист.

Більше інформації

Tusla 
Агентство у справах дітей та сім’ї (Tusla) була створена 1 січня 2014 року і є спеціалізованим державним 
органом, відповідальним за покращення добробуту та результатів для дітей. Воно презентує найповнішу 
реформу захисту дітей, раннього втручання та служб підтримки сімей, яка коли-небудь проводилася в Ірландії. 
Щоб отримати доступ до веб-сайту Tusla, відвідайте тут: https://www.tusla.ie/

Sport Ireland Ethics 
Sport Ireland має спеціальний розділ із захисту та етики на своєму веб-сайті, до якого можна отримати доступ за 
наступним посиланням: https://www.sportireland.ie/ethics

Державні керівні органи (ДКО)  
Державні керівні органи (ДКО) спорту, що  визнаються Sport Ireland, є центром ірландського спорту. ДКО є 
ключовими агенціями з надання послуг Sport Ireland у досягненні її стратегічних та операційних цілей. Щоб 
знайти список національних керівних органів спорту, будь ласка, відвідайте тут:
https://www.sportireland.ie/national-governing-bodies/ngb-contact-finder

Місцеві спортивні партнерства (МСП)
Роль МСП та інших партнерів полягає у більшому залеченні до спорту по всій країні. Для пошуку списку 
місцевих спортивних партнерств, відвідайте тут:https://www.sportireland.ie/participation/lsp-contact-finder


