
GAA ag dul  
i ngleic le  
Bulaíocht  

TiG le BulAíochT TArlú ó
Dhuine óg go Duine óg

Dhuine óg go Duine Fásta

Dhuine Fásta go Duine óg

Dhuine Fásta go Duine Fásta

Oifigeach Leanaí an Chumainn

Má tá imní ort nó má cheapann tú go bhfuil duine éigin ina ábhar, faighteoir 
nó íospartach Bulaíochta laistigh den Chumann ba chóir duit teagmháil a 
dhéanamh le hOifigeach Leanaí an Chumainn a dhéileálfaidh le do cheist.  

Tá an Cumann Lúthchleas Gael  ag iarraidh timpeallacht 
tacúil a chruthú nach nglactar le haon saghas bulaíochta ann. 

Glacaimid cur chuige eagraíochtúil le dul i ngleic le bulaíocht 
agus táimid tiomanta do struchtúir agus oiliúint chuí a 
chur i bhfeidhm chun déileáil le líomhaintí bulaíochta.  

Breathnaítear ar eachtraí bulaíochta mar sháruithe 
tromchúiseacha ar ár gCód Dea-Chleachtais i Spórt don Óige.

Táimid tiomanta d’éiteas measa a bhaint amach chun cumas 
ár mball ar fad a uasmhéadú agus iad ag imirt nó páirteach 

inár gCluichí Gaelacha.

Tá sé mar fhreagracht ar gach duine sa Chumann bulaíocht a chosc nó déileáil 
le cásanna má tharlaíonn siad. Is é an cur chuige atá againn timpeallacht 
thacúil a chruthú nach bhfuil sé inghlactha bulaíocht a dhéanamh ann agus 
ina bhfuil éiteas ag an gCumann go bhfuil sé ‘ceart go leor insint’ má tá eolas 
agat ar chásanna bulaíochta.

Ba chóir d’imreoirí, cóitseálaithe, oiliúnaithe agus lucht féachana inár 
gCumainn:

	Meas a léiriú ar cheart gach duine imirt agus bheith páirteach i 
dtimpeallacht atá sábháilte agus slán agus a thugann moladh agus 
aitheantas

	A chinntiú go gcaitear le gach duine le meas, dínit agus íogaireacht

	A aithint go bhfuil gach duine tábhachtach agus go bhfuilimid ar fad 
speisialta de bharr ár ndifríochtaí

	Dul i ngleic le gach cineál claontachta agus comhionannas a chur chun 
cinn

	Cothrom na féinne, iompar measúil agus cinnireachta a mhúnlú

	Daoine a dhímholadh ó chuidiú le bulaíocht

Tá freagracht ar an Oifigeach Leanaí i ngach Cumann as ‘éiteas 
frithbhulaíochta’ a chur chun cinn agus a chinntiú go gcloíonn an Cumann 
leis an Cód Dea-Chleachtais i Spórt don Óige.

Bulaíocht a chosc

Ag Déileáil le Bulaíocht
Cén chaoi a bhfuil a fhios agat gur Bulaíocht atá ann?
 Cuir na ceisteanna seo a leanas ort féin:  

Dírithe 
An bhfuil an t-iompar dírithe ar ghrúpa nó ar dhuine aonair?
Tréimhse Ama 
An bhfuil an t-iompar ag dul ar aghaidh ar feadh tréimhse ama?
Minicíocht 
Cé chomh minic is a tharlaíonn an t-iompar agus an bhfuil patrún i gceist?
Sprioc  
An bhfuil sé mar sprioc ag an iompar pian/dochar/anacair a thabhairt do 
dhuine aonair nó grúpa?

Tá sé mar fhreagracht ar na Cumainn a chinntiú:
	Go mbraitheann an té a bhfuil an Bhulaíocht á dhéanamh orthu  

 sábháilte
		Go stoptar an Bhulaíocht agus go dtéitear i ngleic le hiompar an bhulaí
		Go bhfuil gach ball sna Cumainn nó gach duine a fhreastalaíonn ar  

ár gcluichí agus gníomhaíochtaí ar an eolas nach  
nglactar le Bulaíocht sa Chumann Lúthchleas Gael

Céard is Bulaíocht ann?  
‘Sainmhínímid Bulaíocht mar ‘ionsaitheacht leanúnach, bíodh sin i bhfoirm 
béil, síceolaíoch nó fisiceach, a dhéanann duine nó grúpa ar dhuine/dhaoine 
eile.’

Tá go leor samplaí difriúla bulaíochta ann:
Bulaíocht Bhéil:•  bagairt iarmhairtí, scaipeadh ráflaí, glaoch 
ainmneacha, spochadh, ráitis ghnéis/chiníocha/seicteacha, aird a 
tharraingt ar chuma fhisiceach nó cumas spóirt duine.

Bulaíocht Fhisiceach: • ciceáil, dorn a chaitheamh, bualadh, seile a 
chaitheamh, greim a bhaint, cor coise a chur, goid nó scriosadh maoin 
agus trealamh.

Bulaíocht Mhothúchánach: • neamhaird a dhéanamh, daoine a 
fhágáil amach agus daoine a fháil i dtrioblóid, iad a fhágáil amach as 
cluichí, labhairt fúthu taobh thiar dá ndroim, nótaí/litreacha/graifítí 
gránna a scríobh, litreacha/teachtaireachtaí téacs/ríomhphoist nó 
teachtaireachtaí gránna a scríobh ar láithreacha gréasáin shóisialta.

Inár gcluichí agus ag ár ngníomhaíochtaí d’fhéadfadh daoine difriúla bheith 
páirteach i dtarluithe bulaíochta. D’fhéadfadh imreoirí/cóitseálaithe/
oiliúnaithe/meantóirí/tuismitheoirí/lucht féachana/daoine mórthimpeall 
bheith i gceist. 


