TREOIRLÍNTE
DO THUISMITHEOIRÍ

MAIDIR LE PLANET YOUTH
Tionscadal sláinte poiblí nuálaíoch is ea Planet Youth atá á chur chun feidhme i gcontaetha
Ros Comáin, Mhaigh Eo agus na Gaillimhe. An aidhm atá aige sláinte agus sonas daoine óga in ár
bpobail a fheabhsú, agus cabhrú leo a lánacmhainneacht a bhaint amach.
Seoladh an Suirbhé Planet Youth is deireanaí i measc 4,478 dalta idir 15-16 bliana déag d’aois i ngach
ceann de mheánscoileanna Ros Comáin, Mhaigh Eo agus na Gaillimhe i rith mhí na Nollag 2020.
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AM TEAGHLAIGH
Bhí roinnt torthaí an-dearfach ag suirbhé Planet Youth
maidir le saol an teaghlaigh agus na caidrimh atá ag
déagóirí lena dtuismitheoirí. Dúirt 88% go bhfuil sé
éasca bá agus cairdiúlacht a fháil óna dtuismitheoirí.
Thuairiscigh déagóirí go gcaitheann siad go leor ama
lena dtuismitheoirí agus dúirt 88% acu go bhfuil a
fhios ag a dtuismitheoirí cá bhfuil siad um thráthnóna.
Nuair a bhíonn na spéiseanna céanna ag teaghlaigh,
béilte le chéile go rialta agus gníomhaíochtaí agus
cruinnithe le chéile, bíonn deis ann labhairt le
déagóirí, agus éisteacht leo. De réir mar a théann
siad in aois, tá sé tábhachtach cumarsáid bhríoch a
choinneáil leo chun an caidreamh a chothú, agus a
bheith ar an eolas, agus spéis a léiriú, lena bhfuil ag
tarlú ina saol.
Is muide, tuismitheoirí, na heiseamláirí is tábhachtaí
dár ndéagóirí agus tá sé tábhachtach mar sin go
dtugaimid dea-shampla dóibh lenár n-iompar féin.
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TREOIRLÍNTE MAIDIR LE
hAM OS COMHAIR SCÁILEÁN
Tháinig sé chun solais i suirbhé Plant Youth go bhfuil
50% den aos óg ag caitheamh 3 uair an chloig nó
níos mó ar na meáin shóisialta. Tá a fhios againn
go gcuireann an iomarca ama os comhair scáileán
isteach ar obair bhaile agus ar chaithimh aimsire,
agus go bhféadfadh sé a bheith díobhálach do
mheabhairshláinte an duine. Ba cheart an méid ama a
chaitear os comhair scáileán a theorannú do 2 uair an
chloig in aghaidh an lae nuair atá obair bhaile agus
gníomhaíochtaí eile déanta.
Ba cheart go mbeadh scáileáin casta as ar a laghad
uair an chloig roimh am codlata agus a bheith
coinnithe amach ó sheomraí codlata ag am codlata.
Más féidir leat na treoirlínte sin a shocrú agus a aontú
i gcéad bhliain na meánscoile, éireoidh siad níos
tábhachtaí agus do leanbh ag dul in aois. Labhair le do
leanbh faoina bhfuil ar siúl acu ar líne agus tabhair deashampla dóibh maidir leis an méid ama a chaitheann tú
féin os comhair scáileán.
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TREOIRLÍNTE d’AM CODLATA
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Léirigh suirbhé Planet Youth nach bhfuil os cionn
leath de dhaoine óga ag fáil a ndóthain codlata.
Seo a leanas na treoirlínte a mholtar d’am codlata:

AN CHÉAD
BHLIAIN

09:30PM

AN DARA
BLIAIN

09:45PM

AN TRÍÚ
BLIAIN

10:00PM

AN
IDIRBHLIAIN

10:15PM

AN CÚIGIÚ
BLIAIN

10:30PM

BLIAIN NA
hARDTEISTE

10:45PM

Tá codladh chomh tábhachtach céanna d’fhorbairt agus d’fholláine do
linbh is atá cothú agus gníomhaíocht fhisiciúil. Moltar do dhéagóirí ar
a laghad idir 8 agus 10 n-uair an chloig codlata gan bhriseadh a fháil
gach oíche. Mar shampla, ba cheart go mbeadh dalta sa chéad bhliain
a chaithfidh éirí ag 07:30am a bheith ina chodladh faoi 09:30pm le go
bhfaighidh sé nó sí 10 n-uair an chloig codlata.

SPÉISEANNA, CAITHIMH
AIMSIRE & SPÓIRT
Tá sé tábhachtach go dtabharfaí spreagadh do dhaoine
óga leanúint orthu ag glacadh páirte i ngníomhaíochtaí
struchtúrtha atá ar ardchaighdeán agus faoi mhaoirseacht agus
iad ag dul in aois.
Tá ról lárnach ag gníomhaíocht fhisiciúil le go mbeifí
sláintiúil agus folláin ach níl spéis ag gach leanbh i gcúrsaí
spóirt. Nuair a bhíonn caithimh aimsire agus spéiseanna eile
ag leanaí a dtugann deiseanna dóibh a bheith páirteach ina
bpobal lasmuigh den scoil, ligeann sé dóibh tuilleadh forbartha
a dhéanamh ar a scileanna sóisialta, agus teacht aniar a chothú.
Aithnítear go laghdaítear an seans go mbainfidh daoine óga
mí-úsáid as substaintí nó go mbeidh siad páirteach i mí-iompar
frithshóisialta má ghlacann siad páirt i ngníomhaíochtaí ar
ardchaighdeán agus struchtúrtha faoi mhaoirseacht.
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ÚSÁID SUBSTAINTÍ
Éireoidh do leanbh níos fiosraí faoi alcól agus
faoi dhrugaí eile de réir mar a théann siad in aois.
Thug an suirbhé le fios go raibh alcól ólta ag
33% dár leanaí faoin am a raibh trí bliana déag
slánaithe acu. I gcás na leanaí sin a dúirt go raibh
triail bainte acu as cannabas, bhain 61% acu triail
as alcól faoi thrí bliana déag d’aois.
Tá úsáid alcóil nó drugaí i gcás duine óg in
ann cur isteach ar fhorbairt na hinchinne, agus
méadóidh sé na seansanna go mbeifí tugtha
do dhruga agus iad fásta. Méadaíonn sé chomh
maith an dóchúlacht go mbeifí páirteach in
iompair ghuaiseacha eile.

SOLÁTHAR ALCÓIL
ÓN TUISMITHEOIR
Tá an seans go raibh déagóir ólta le mí anuas 3.5 uair
níos airde ina gcás siúd a fhaigheann alcól óna
dtuismitheoirí.

Faigheann

18%

alcól ó
thuismitheoir

Anuas ar an alcól a fháil óna dtuismitheoirí,
thuairiscigh beagnach an tríú cuid de dhéagóirí go
raibh siad ag ól ag teach cara.
Tá an fhianaise soiléir gurb é an rud is fearr a
d’fhéadfadh muid a dhéanamh, mar thuismitheoirí,
ná úsáid alcóil a chur siar chomh fada agus is féidir.
Má tá muide, mar thuismitheoirí, ar aon intinn nach
dtabharfaimid alcól inár dtithe do leanaí eile, is féidir
linn difear mór a dhéanamh san fhadtéarma do
shláinte agus leas ár ndaoine óga.
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Is féidir leat na scéalta is déanaí
a fháil mar aon le hacmhainní,
tuilleadh eolais agus naisc ag
láithreán gréasáin Planet Youth.

Western Region
Drug & Alcohol Task Force
Meitheal Drugaí an Iarthair

www.planetyouth.ie

