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Ba bhliain í 2021 inar tháinig dúshláin agus 
athruithe tábhachtacha aníos don tSeirbhís 
Phromhaidh de réir mar a leanamar lenár 
ngealltanais maidir le soláthar seirbhíse a shásamh 
agus sinn ag oibriú faoi dhúshláin neamhghnácha 
phaindéim COVID-19. Thug comhghleacaithe ar 
fud na Seirbhíse tús áite do sheirbhísí a sholáthar 
do na cúirteanna agus na príosúin agus caighdeán 
na seirbhísí do chliaint á chothú agus a chinntiú 
gur leanadh le bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar 
riosca inár bpobail i gcomhthráth.

Ba bhliain gharsprice í 2021 don tSeirbhís mar 
gheall gur sheolamar ár Ráiteas Straitéise 2021-
2023: Oibríonn Promhadh ar son Shábháilteacht an 
Phobail (Strategy Statement 2021-2023: Probation 
Works for Community Safety) nua, ina dtugtar 
cuntas ar ár n-uaillmhianta do na chéad trí bliana 
eile amach romhainn. Cuireann an Straitéis leis an 
mbonn láidir a leagadh agus cleachtas éifeachtach 
promhaidh á fhorbairt in Éirinn. Leagtar amach 
ann cuspóirí soiléire le smachtbhannaí pobail a 
fhairsingiú, comhoibriú feabhsaithe, forbairt foirne, 
éagsúlacht agus ionchuimsiú agus nuachóiriú ár 
n-eagraíochta.

Is deas liom a thabhairt le fios agus bliain amháin 
curtha dínn, go bhfuil dul chun cinn iontach 
déanta againn agus gur tosaíodh breis agus 60% 
de chaingne agus go bhfuil an dul chun cinn 
riachtanach déanta acu go gcríochnófar iad laistigh 
den tréimhse chuí. Is mar gheall ar thiomantas agus 

dúthracht ár gcomhghleacaithe fud fad na Seirbhíse 
go mór mór gur éirigh linn na spriocanna seo a 
bhaint amach.

Thugamar méadú marthanach faoi deara ar 
atreoruithe i gcaitheamh na bliana de réir mar a 
atosaíodh gnáthoibríochtaí i ndiaidh gur cuireadh 
isteach ar obair na gcúirteanna ag tús na bliana mar 
gheall ar COVID-19. In 2021, d’oibrigh an tSeirbhís 
le breis agus 15,400 ciontóir sa phobal agus 2,730 
príosúnach faoi choimeád. Thugamar breis agus 
10,000 Tuarascáil Mheasúnaithe Promhaidh chun 
críche, anuas ar 2,000 Tuarascáil Mheasúnaithe 
Seirbhíse Pobail.

Lean ár dtiomantas do chleachtas fianaisebhunaithe 
de bheith daingean in 2021 agus bhí gliondar croí 
orainn dhá phíosa taighde a fhoilsiú i limistéir 
thábhachtacha na meabhairshláinte agus na 
mí-úsáide substaintí. Cuirfidh torthaí an taighde seo 
eolas agus tacaíocht ar fáil d’fhorbairt mharthanach 
an dea-chleachtais chun oibriú le cliaint a bhfuil 
riachtanais chasta acu. Anuas air sin, lean ár 
nAonad Foghlama agus Forbartha de chinntiú go 
rabhamar, mar Sheirbhís, freagrúil d’fhorbairtí nua 
ar chleachtas agus ar reachtaíocht agus sceideal 
gnóthach agus nuálach oiliúna á sholáthar againn.

Ar deireadh, rud tábhachtach ar díríodh air in 
2021 a bhí i gcur le hacmhainn na Seirbhíse agus 
treochlár a fhorbairt chun úsáid agus inniúlacht 
smachtbhannaí pobail a neartú. Áiríodh leis seo 

Tá áthas an domhain orm Tuarascáil Bhliantúil na 
Seirbhíse Promhaidh don bhliain 2021 a chur faoi 
bhráid Helen McEntee, TD, an tAire Stáit sa Roinn Dlí 
agus Cirt. Leagtar amach sa tuarascáil seo an obair 
atá déanta sa tSeirbhís Phromhaidh, chomh maith 
lena fheabhas a d’éirigh léi le linn 2021 i gcoinne ár 
bpríomhchuspóirí agus ár dtosaíochtaí araon.
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athbhreithniú mionsonraithe ar ár struchtúir 
bhainistíochta sinsearaí agus ár gcumas a scóipeáil 
chun cuspóirí straitéiseacha a bhaint amach maidir 
le hionchuimsiú sóisialta. Chuamar i ngleic le 
bearnaí i scileanna criticiúla agus bhí díriú as an nua 
againn ar earcaíocht, aonad nua Gnóthaí Dlí agus 
Cáilíochta a bhunú agus speisialtóir nua Cumarsáide 
a cheapadh.

Táim muiníneach, dá bharr, go dtabharfaimid 
aghaidh ar 2022 agus seasamh i bhfad níos 
láidre againn mar Sheirbhís i leith ár ngealltanais 
straitéiseacha a shásamh, tionchar níos mó a 
sholáthar ar fud na hearnála dlí agus cirt agus, thar 
aon ní eile, torthaí níos fearr a bhaint amach dár 
gcliaint, a dteaghlaigh agus na pobail níos fairsinge.

 
 
 
Mark Wilson 
Stiúrthóir

“Ba bhliain í 2021 inar tháinig dúshláin agus 
athruithe tábhachtacha aníos don tSeirbhís 
Phromhaidh de réir mar a leanamar lenár 
ngealltanais maidir le soláthar seirbhíse a 
shásamh agus sinn ag oibriú faoi dhúshláin 
neamhghnácha phaindéim COVID-19.”

Mark Wilson 
Stiúrthóir
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Grafaic Faisnéise 2021 de réir Uimhreacha

Déileáladh le 15,448 
Ciontóir sa Phobal

Oibríodh le 2,730 
príosúnach

Thosaigh 218 
Ciontóir Filleadh 
ar an bPobal

Rinneadh 44 Measúnú 
don Bhord Parúil

Príosúnach Pianbhreithe
Saoil atá faoi
Mhaoirseacht sa Phobal

Rinneadh Maoirseacht sa Phobal 
ar 461 Ciontóir Gnéis

Críochnaíodh 10,013 
Tuarascáil Phromhaidh

15,448 2,044

10,013 

Críochnaíodh 2,044 
Measúnú ar Sheirbhís 
Pobail 

Rinne an tSeirbhís Phromhaidh 
670 ordú do Mhaoirseacht 
Iarchoimeádta 

670

218 

2,730

461

Rinneadh Bainistíocht ar 1,360 Ordú Seirbhíse Pobail, 
an méid seo a leanas ina measc ina iomláine:1,360

44

128

15.5% 84.5%
Mná Fir

7.57%   92.43%   
níos óige ná 18 mbliana 
d’aois nó 18 mbliana d’aois

níos sine ná 19 
mbliana d’aois

Fad an Ordaithe Promhaidh ba 
mhinice a gearradh

12 Mhí 221-240 Uair an Chloig
Fad an Ordaithe Seirbhíse Pobail 
ba mhinice a gearradh

uair an chloig d’obair 
sheirbhíse pobail in ionad

203,306 
bliain i bpríosún, 
ónar eascair luach

713 €2M
Breis agus €2 milliún d’obair neamhíoctha 
ar mhaithe le pobail ar fud na tíre

Na 6 Chion is Mó a mBíonn 
Atreoruithe chuig an tSeirbhís 
Phromhaidh ag Gabháil leo

Is ionann é sin agus díreach 
os cionn 77% de na hatreoruithe go léir

Próifíl 
Chiontóirí

1.  Cionta Drugaí

2.  Ionsaí

3.  Ord Poiblí 

4.  Trácht ar Bhóithre

5. Bhóithre

6.  Goid  



An tSeirbhís Phromhaidh
Bliain de réir Buaicphointí

MÁRTA 

Sheol an tAire Dlí agus Cirt, Helen 
McEntee, TD, an tuarascáil taighde 
meabhairshláinte leis an Dr 
Christina Power, ‘Moving Forward 
Together: Mental Health Among 
Persons Supervised by the Probation 
Service’.

MEÁN FÓMHAIR

Chomhfhorbair an tSeirbhís 
Phromhaidh agus Seirbhís Phríosúin 
na hÉireann ‘Bainistiú Nósanna 
Imeachta na Scéime um Fhilleadh ar 
an bPobal’ leasaithe.

SAMHAIN

Oifig nua na Seirbhíse 
Promhaidh ar Shráid 
Mulgrave, Luimneach i 
dteannta leis an bpríosún 
nua atá á thógáil.

SAMHAIN

Sheol an tAire Dlí agus Cirt, Helen 
McEntee, TD, an tuarascáil taighde 
ar mhí-úsáid drugaí agus alcóil, Informing 
& Supporting Change: Drug and Alcohol 
Misuse among People on Probation 
Supervision in Ireland leis an 
Dr Louise Rooney.

EAN BEAL MFMÁR IÚIL SAMHFEAB MEITH DFAIB LÚN NOLL
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IÚIL

Sheol an tAire Eatramhach Stáit ag 
an Roinn Dlí agus Cirt, Hildegard 
Naughton, TD, Ráiteas Straitéise 
2021-2023: ‘Oibríonn Promhadh ar son 
Shábháilteacht an Phobail’ .
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Ár bhFís: 
Pobail níos sábháilte agus níos ionchuimsithí 
ina dtéitear i ngleic go héifeachtach le ciontú, 
agus na cúiseanna a bhíonn leis.

Ár Misean: 
Seirbhísí a sholáthar do na cúirteanna 
agus don chóras dlí choiriúil 
níos fairsinge trí smachtbhannaí 
éifeachtacha pobail a sholáthar.

Ár bPrionsabail Threoracha:

• Gairmiúil agus Cuntasach 
• Trédhearcacht agus Oscailteacht
• Meas agus Iomláine
• Comhoibriú agus Comhpháirtíocht 
• Nuálaíocht agus Cruthaitheacht
• Bunaithe ar Fhianaise agus de réir Sonraí

Ráiteas Straitéise 2021-23

Sheol an tSeirbhís a Ráiteas Straitéise 
2021-23: Oibríonn Promhadh ar son 
Shábháilteacht an Phobail nua in Iúil 2021 
ina leagtar amach an treo straitéiseach 
don tSeirbhís Phromhaidh go ceann trí 
bliana.

Cuireann an Straitéis leis an mbonn láidir a leagadh 
agus cleachtas éifeachtach promhaidh á fhorbairt 
in Éirinn le blianta beaga anuas agus lorgaíonn 
sí le huaillmhianta nua a chur chun cinn maidir 
le smachtbhannaí ardchaighdeáin pobail ar a 
ndéantar maoirseacht, forbairt foirne, éagsúlacht 
agus ionchuimsiú agus an tSeirbhís Phromhaidh a 
nuachóiriú.
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Dírítear sa straitéis ar chúig cholún straitéiseacha agus 
ar spriocanna gaolmhara, a sainaithníodh amhail bheith 
riachtanach leis an bhfís seo a fhíorú. Tagann na limistéir 
thosaíochtaí seo go díreach le Straitéis 2021-23 na 
Roinne Dlí agus Cirt agus tacaíonn siad le prionsabail 
a leagtar amach i gClár an Rialtais: Ár dTodhchaí 
Chomhroinnte.

5 Cholún Straitéiseacha:

Ionchuimsiú a 
Chur chun Cinn

Ár bhFoireann a 
Chumasú

Comhoibriú agus 
Rannpháirtíocht  
a Neartú

Ár gCur Chuige 
a Nuachóiriú

Seirbhísí Pobail   
a Fheabhsú 

3 

1 

4

2

5
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Ráiteas Straitéise 2021-23:    
Ár nDul chun Cinn i mBliain 1

Tacaíonn plan gníomhaíochta ina bhfuil 106 
gníomh atá dírithe ar thorthaí a rianaítear in 
aghaidh na spriocanna ardleibhéil a leagtar amach 
inár straitéis le Straitéis na Seirbhíse Promhaidh 
2021-2023.

Forbraíodh an plean gníomhaíochta ina phlean 
oibre trí bliana ag a bhfuil 339 Príomhtháscaire 
Feidhmíochta (PTFanna) spriocdhírithe a bhfuil 
amlínte soiléire acu le haghaidh soláthair. Déanann 
an bhainistíocht shinsearach athbhreithniú ráithiúil 
ar an bplean oibre seo agus cinntíonn sé go 
ndéantar maoirseacht, monatóireacht agus cur i 
bhfeidhm éifeachtach ar spriocanna ardleibhéil na 
Seirbhíse.

Tá dul chun cinn maith déanta ag deireadh Bhliain 
1 na straitéise ag an tSeirbhís Phromhaidh lena 
chuspóirí straitéiseacha a sholáthar go rathúil 
agus cuireadh 60% de na gníomhartha agus 44% 
de na PTFanna curtha i dtaifead amhail bheith 
críochnaithe nó ar an mbóthar ceart lena gcríochnú 
go luath an 31 Nollaig 2021.

Straitéis na Seirbhíse Promhaidh 2021-
23 Stádas Gnímh an 31 Nollaig 2021

35
(33%)

64
(60%)

7
(7%)

Tá príomhtháscaire feidhmíochta beagnach 
críochnaithe (>75% Críochnaithe)

Príomhtháscaire feidhmíochta tosaithe agus 
ar an mbóthar le bheith críochnaithe (<50% 
Críochnaithe)

Níor cuireadh tús leis an bpríomhtháscaire 
feidhmíochta (Níos lú ná 10% críochnaithe)
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Colún 1:        
Sábháilteacht Phobail a Fheabhsú

In ainneoin bliain eile dhúshlánach agus dhothuartha, thug 
an tSeirbhís Phromhaidh tús áite dá croíchuspóir chun tacú le 
sábháilteacht phobail trí mhaoirseacht éifeachtach a dhéanamh 
ar 15,448 duine aonair faoi réir smachtbhannaí pobail agus 2,730 
laistigh de thimpeallacht an phríosúin. Agus seo á bhaint amach, 
lean an tSeirbhís d’fhreagairt do thimpeallacht COVID-19 a bhí 
ag teacht chun cinn agus dhírigh sí ar an idirghabháil ab fhearr 
fhianaisebhunaithe le hathchiontú a laghdú, an pobal a chosaint 
agus scor marthanach de chiontú a chumasú.

Athbhreithniú Cuimsitheach ar Mheasúnuithe 
Riosca
Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do chleachtas 
bunaithe ar fhianaise agus, dá bharr, aithníonn sí 
an gá atá le hathbhreithniú rialta a dhéanamh ar a 
uirlisí measúnaithe riosca lena chinntiú go bhfuil 
siad cothrom le dáta agus ar aon dul leis na forbairtí 
taighde is déanaí.

Thug an tAonad Foghlama agus Forbartha (F agus 
F) faoi athbhreithniú cuimsitheach ar gach ionstraim 
mheasúnaithe riosca a úsáideann an tSeirbhís, 
measúnú san áireamh ar a riachtanais náisiúnta oiliúna.

Áiríodh le príomhthorthaí an athbhreithnithe seo:

• Cinneadh le nuashonrú a dhéanamh ar ionstraim 
Mheasúnaithe Riosca Ionsaithe Céile V3 (SARA 
V3).. Léirítear in SARA V3 dul chun cinn sa taighde 
turgnamhach ar fhoréigean i measc páirtnéirí collaí 
agus téann sé i ngleic le saincheisteanna a tugadh 
chun solais in aiseolas a sholáthair úsáideoirí faoin 
uirlis. Chuir an Dr Randall Kropp, duine d’fhorbróirí 
uirlis SARA, oiliúint ar SARA V3 ar siúl ar líne. 
Cuireadh oiliúint ar 55 oifigeach promhaidh ó 
limistéir ar fud na Seirbhíse agus tá oiliúint bhreise 
ar na bacáin don bhliain 2022.

• Riachtanas chun dul i ngleic le riachtanais oiliúna 
in RM2000 agus S&A2007 na croí-ionstraimí a 
úsáidtear nuair a bhíonn measúnú agus bainistíocht 
á ndéanamh ar chiontóirí gnéis. D’oibrigh an 
tAonad F agus F le sainsoláthraithe le hoiliúint 
ar líne a fhorbairt ar an dá ionstraim agus bhí an 
dealramh air go raibh an-rath go deo air. Tugadh 
cuireadh do chomhghleacaithe sa Gharda Síochána 
páirt a ghlacadh i gceardlanna ar líne S&A2007.

• Forbraíodh mearthreoir maidir le hionstraimí 
measúnaithe riosca a úsáideann an tSeirbhís 
Phromhaidh mar acmhainn bhreise don fhoireann 
ar cuireadh oiliúint orthu ar na hionstraimí éagsúla 
a chur i bhfeidhm. Cuirtear léargas ginearálta 
soiléir agus gonta sa ‘sprioc- cháipéis’ nua seo ar 
infheidhmeacht agus fóntas gach ionstraime agus is 
treoir thagartha áisiúil í don fhoireann lena n-eolas 
a athnuachan ar feidhm gach ionstraime, limistéir 
san áireamh inar gá a bheith cúramach.

9Tuarascáil Bhliantúil 2021
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Oibriú le déantóirí Drochúsáide 
Páirtnéara Collaí
Glacann an tSeirbhís Phromhaidh le ról tábhachtach 
laistigh den chóras dlí choiriúil trí oibriú le ciontóirí 
agus íospartaigh araon agus comhoibriú le páirtithe 
leasmhara eile le gach saghas de tharlú drochúsáide 
páirtnéara collaí a íoslaghdú. Thug an tSeirbhís 
méadú suntasach ar chásanna drochúsáide 
páirtnéara collaí faoi deara le blianta beaga anuas 
i measc a riar fhoriomláin cásanna agus leanann 
sí, dá bharr, dé thús áite a thabhairt d’oiliúint, 
uasoiliúint agus comhoibriú chun dul i ngleic leis an 
tsaincheist thábhachtach seo.

Thug an tSeirbhís i Samhain 2021 faoi 
ghnáthiniúchadh ar chásanna drochúsáide páirtnéara 
collaí a bhainistigh an tSeirbhís a dheimhnigh 
go raibh 337 de na cásanna siúd ann maidir le 
promhadh ar aon lá ar leith. Thug an t- iniúchadh 
léargais seo chun solais go bhfuil méadú de bhreis 
ar dhá oiread tagtha ar chásanna drochúsáide 
páirtnéara collaí i gcaitheamh tréimhse trí bliana 
nuair a chuirtear i gcomparáid iad lena mhacasamhail 
d’iniúchadh faoinar tugadh in 2018.

Spreag COVID-19 gníomh comhtháite i measc na 
ngníomhaireachtaí stáit go léir go mbíonn súil le 
riachtanais agus le cásanna atá ag teacht chun cinn 
agus go bhfreagraítear dóibh. Lean an tSeirbhís 
Phromhaidh ag oibriú go dlúth in 2021 leis na 
baill den earnáil Eagraíochtaí Neamhrialtais a 
sholáthraíonn sainseirbhísí tacaíochta d’íospartaigh 
agus le soláthraithe an chláir dhéantóirí, Men 
Overcoming Violence (MOVE) Ireland agus 
Men Ending Domestic Violence (MEND). 
Lean an tSeirbhís de chomhoibriú le príomh-
chomhpháirtithe reachtúla, cosúil le Tusla agus an 
Garda Síochána le gníomhaíochtaí comhordaithe a 
chumasú.

I measc príomhbhuaicphointí eile ón mbliain 2021, 
bhí:

• Dhírigh Foghlaim agus Forbairt ar fheasacht 
a mhúscailt ar an gcreat dlíthiúil nua a tugadh 
isteach mar chuid de thosach feidhme an Achta 
um Fhoréigean Baile, 2018. Dearadh an oiliúint 
leis an eolas a fheabhsú ar chion nua an rialaithe 
chomhéignigh agus lena chinntiú go raibh ar 
chumas na foirne idirghabháil éifeachtach a 
dhéanamh le ciontóirí a rinne na cúirteanna 
a atreorú. Anuas air sin, chuir oiliúint ar uirlis 

mheasúnaithe riosca nua SARA V3 ar chumas 
oifigigh phromhaidh leochaileacht íospartaigh 
a shainaithint, anuas ar thosca riosca ciontóra i 
limistéar na drochúsáide páirtnéara collaí.

• Tacú le Gealltanais Chlár an Rialtais: Chuir an 
tSeirbhís le hiniúchadh a rinne sainchomhairleoirí 
neamhspleácha a bhí dírithe ar éifeachtacht 
na struchtúr reatha atá i bhfeidhm a scrúdú le 
maoirseacht a dhéanamh ar bheartas agus ar a 
chur i bhfeidhm i limistéar an fhoréigin bhaile, 
ghnéasaigh agus inscnebhunaithe. Tugadh faoin 
iniúchadh mar chuid de ghealltanais a dtugtar 
cuntas orthu i gClár an Rialtais: Ár dTodhchaí 
Chomhroinnte agus cuirfidh sé eolas ar fáil don Tríú 
Straitéis Náisiúnta ar Fhoréigean Baile, Gnéasach 
agus Inscnebhunaithe nua a fhorbairt, atá le foilsiú 
in 2022.

• Beartas agus treoirlínte leasaithe ar dhrochúsáid 
páirtnéara collaí: Thug an grúpa oibre um 
fhoréigean baile faoi athbhreithniú agus leasú 
cuimsitheach ar bheartas agus treoirlínte reatha na 
Seirbhíse maidir le drochúsáid páirtnéara collaí a 
thabharfaidh tacaíocht bhreise do dhea- chleachtas 
i measc cleachtóirí sa limistéar seo.

 

Oibriú le Daoine a Ciontaíodh i   
gCionta Gnéasacha
Oibrítear bainistiú ciontóirí gnéis sa phobal trí 
Mheasúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis 
(SORAM), tá sé á chomhstiúradh ag an nGarda 
Síochána agus an tSeirbhís Phromhaidh agus tugann 
Tusla, Tithíocht Údaráis Áitiúil agus Seirbhís Phríosúin 
na hÉireann tacaíocht dó.

Chinntigh úsáid réamhghníomhach a bhaint as 
comhoibriú idirghníomhaireachta gur leanadh de 
chruinnithe agus de nósanna imeachta bainistíochta 
riosca a chur ar siúl i rith chás na paindéime.

I measc na mbuaicphointí eile ón mbliain 2021, bhí:

• Saolta Níos Sábháilte: lean an clár cóireála ciontóirí 
gnéis sa phobal, atá cistithe ag an tSeirbhís 
Phromhaidh agus a chomhoibríonn an eagraíocht 
phobalbhunaithe, PACE agus foireann Promhaidh 
de chláir a sholáthar go náisiúnta ar Zoom.

• Thug an tSeirbhís faoi chlár píolótach d’uirlis riosca 
ciontóirí pornagrafaíochta leanaí (CPORT) agus 
áiríodh oiliúint ar líne leis ar a ndearna an tAonad 
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F agus F maoirseacht. Tá mar chuspóir ag CPORT 
feabhas a chur ar chruinneas an mheasúnaithe 
riosca do dhaoine a ciontaíodh i gcionta 
pornagrafaíochta leanaí. Déanfaidh an tSeirbhís 
athbhreithniú ar shonraí ó scéim phíolótach CPORT 
le heolas a chur ar fáil dá chur chuige amach anseo.

• Cuireadh aiseolas ar fáil faoi phrótacail nua 
Chomhairle na hEorpa lenar comhaontaigh 
Coiste na nAirí in Strasbourg i nDeireadh 
Fómhair 2021 tar éis gur glacadh le Moladh 
CM/Rec(2021)6 i dtaca le measúnú, bainistiú 
agus ath-imeascadh daoine a cúisíodh nó a 
ciontaíodh i gcion gnéasach. Thug an tSeirbhís 
suntas dá meabhrán mínitheach, a chuirfidh 
eolas ar fáil do chleachtas amach anseo. 

Sa Phictiúr: An Príomhoifigeach Promhaidh Cúnta, 
Carmel Donnelly, agus í ag labhairt ag an Seimineár 
Idirghníomhaireachta ar Fhoréigean Baile agus Rialú 
Comhéigneach 2021, a chuir an Bord um Chúnamh 
Dlíthiúil ar siúl in Eanáir 2021. 

Oibriú le Daoine Aonair a bhfuil 
Pianbhreitheanna Príosúin    
á gCaitheamh acu
Tá an tSeirbhís Phromhaidh lonnaithe i ngach ceann 
de na 12 phríosún ar fud na tíre, agus oibríonn sí 
mar chuid d’fhoirne ildisciplíneacha a thacaíonn le 
hath- imeascadh. D’oibrigh an tSeirbhís in 2021 le 
2,730 fear agus bean i bpríosún.

Áirítear leis an obair seo measúnuithe a dhéanamh 
ar phríosúnaigh ar gearradh pianbhreith saoil 
orthu agus ar thuairiscí ar dhálaí baile don Bhord 
Parúil. Tugann an fhoireann promhaidh faoi obair 
freisin atá dírithe ar chionta agus ath- imeascadh 
le daoine a bheidh faoi réir orduithe maoirseachta 
faoi shainordú cúirte ar a scaoileadh ó choimeád. 
Tugann oifigigh phromhaidh faoi mheasúnuithe 
freisin do phríosúnaigh a ndéantar breithniú orthu 
don Scéim um Fhilleadh ar an bPobal.

Lean Réigiún na bPríosún i rith 2021 d’oiriúnú do 
chúinsí síorathraitheacha COVID-19. Bhí ar gach 
foireann príosúin oiriúnú do bhearta áitiúla sláinte 
agus sábháilteachta do gach príosún. D’oibrigh 
oifigigh phromhaidh shinsearacha ar an talamh 
go dlúth le gobharnóirí aonair lena chinntiú go 
bhféadfadh an tSeirbhís leanúint de sholáthar 
a dhéanamh do dhaoine aonair faoi choimeád i 
gcaitheamh na bliana.

Oibriú leis an mBord Parúil nua:
Tar éis gur cuireadh tús leis an Acht Parúil in Iúil 
2021, cuireadh bonn reachtúil faoin bpróiseas 
parúil agus bunaíodh Bord Parúil nua, a tháinig in 
ionad an Bhoird Pharúil eatramhaigh.

I measc na bpríomhathruithe ar an bpróiseas 
parúil, tá - ní chuirtear cáilitheacht ar fáil ach do 
phríosúnaigh ar gearradh pianbhreith saoil orthu, 
titfidh chéad athbhreithnithe ar pharúl amach 
anois tar éis gur caitheadh dhá bhliain déag de 
phianbhreith saoil, is féidir le teaghlaigh íospartach 
a roghnú glór a bheith acu sa phróiseas parúil agus 
tá íospartaigh agus iarratasóirí ar pharúl i dteideal 
ionadaíocht dhlíthiúil a fháil.

Rinne Réigiún na bPríosún a gcuid oibre sa chéad 
leath den bhliain 2021 leis an mBord Parúil 
eatramhach, agus rinneadh ullmhúcháin sa dara 
leath den bhliain sula ndearnadh bord oibríochtúil 
den Bhord Parúil nua. Fuarthas na chéad iarrataí ar 
thuarascálacha faoin reachtaíocht nua ag deireadh 
2021. Áireofar leis an obair in 2022 prótacail agus 
nósanna imeachta leasaithe a fhorbairt ar aon dul 
leis an reachtaíocht nua.

Ceapadh Leah McCormack, Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta, mar ainmní na Seirbhíse 
Promhaidh ar an mBord Parúil nua.

Oibriú le hIonad Coinneála Leanaí Bhaile 
an Oibricigh
Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh seirbhís 
ionrochtana ar fáil d’Ionad Coinneála Leanaí Bhaile 
an Oibricigh dhá lá sa tseachtain. Is éard a bhaineann 
leis an obair seo cláir atá dírithe ar chionta a 
chomhéascú le daoine óga atá faoi choinneáil anuas 
ar obair aonair a dhéanamh leis na leanaí seo.
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In 2021, rinne an tSeirbhís Phromhaidh agus Baile 
an Oibricigh athbhreithniú ar a bprótacal lenar 
comhaontaíodh ar oibriú le chéile ag féachaint lena 
gcomhchur chuige i leith bainistíocht éifeachtach 
agus tréchúram leanaí agus daoine óga. Tháinig an 
bhainistíocht ó Bhaile an Oibricigh agus sa tSeirbhís 
Phromhaidh le chéile sa phróiseas athbhreithnithe 
chun comhaontú roinnte sonraí a fhorbairt 
agus comhaontú a dhéanamh leis na gealltanais 
chomhroinnte uileghabhálacha chun tacú le 
haistear gach duine óig. 

In 2021, fuair 9 nduine óga Ordú Coinneála agus 
Maoirseachta. D’oibrigh an tSeirbhís Phromhaidh 
le gach duine de na daoine óga seo fad a bhí 
siad faoi choinneáil agus tar éis gur scaoileadh 
leo. Freastalaíonn an fhoireann promhaidh ar 
chruinnithe pleanála socrúchán a eagraíodh ag Baile 
an Oibricigh i rith choinneáil an duine óig. Tacaíonn 
oifigigh phromhaidh le filleadh gach duine óig ar 
an bpobal ar bhealach pleanáilte, sábháilte agus, sa 
chás gur féidir, ar bhealach saoráideach.

De bhreis air sin, ar aon dul le héiteas Acht na 
Leanaí, 2001, sainaithníonn Baile an Oibricigh 
agus an tSeirbhís Phromhaidh aon daoine óga go 
réamhghníomhach atá faoi choinneáil a d’fhéadfadh 
tairbhe a bhaint as luathfhilleadh ar an bpobal. Bhain 
roinnt daoine óga sochar as luathfilleadh in 2021.

Dearbhú Dlíthiúil agus Cáilíochta
Bunaíodh Aonad Dearbhaithe Dhlíthiúil agus 
Cáilíochta (DDC) na Seirbhíse Promhaidh i mí na 
Nollag 2020 agus bhí sé i mbun feidhme in Eanáir 
2021.

Breisiúchán nua leis an tSeirbhís atá san Aonad 
agus tagann sé faoi chuimsiú na Stiúrthóireachta 
Tacaíochta agus Forbartha Gnó. Ó cuireadh tús 
leis, bhunaigh an tAonad bosca isteach ceisteanna 
dlí chun déileáil le hiarrataí ar leith ar eolas ón 
bhfoireann. Tá anailís ar cheisteanna dlí á húsáid 
chun eolas a chur ar fáil d’athbhreithnithe oiliúna 
agus beartais. Mar shampla, shainaithin ceisteanna 
carnacha lena mbaineann croí-shaincheisteanna 
an gá atá le beartais a fhorbairt a bhaineann 
le hobair na Seirbhíse Promhaidh maidir le 
ceisteanna díbeartha, saoirse gluaiseachta agus 
an Breatimeacht, i measc rudaí eile. Tá obair 
chomhordaithe le comhpháirtithe ar fud na 
hearnála ceartais choiriúil, an Roinn Dlí agus Cirt 
agus Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí san 
áireamh, mar thoradh ar na saincheisteanna seo.

Cuireann an tAonad Dearbhaithe Dhlíthiúil agus 
Cáilíochta go gníomhach le reachtaíocht nua a 
fhorbairt agus bhí baint mhór aige in 2021 sa Bhille 
um Cheartas Coiriúil (Smachtbhannaí Pobail) nua a 
dhréachtú agus d’oibrigh sé go dlúth leis an Roinn 
Dlí agus Cirt leis an mBille um Chiontóirí Gnéis 
(Leasú), 2021 a fhorbairt.

Cuireann an fhoireann san Aonad DDC le hoiliúint 
a fhorbairt agus a sholáthar maidir le cleachtais 
dhlíthiúla agus soláthraíodh seo ar líne agus i 
bpearsan. 

Sa Phictiúr: Stiúrthóir Bhaile an Oibricigh, Damien 
Hernon, i dteannta leis an bPríomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta agus Bainisteoir Réigiúnach 
Promhaidh do Dhaoine Óga (YPP), Olivia Keaveney, 
agus an Comhphrótacal d’Oibriú le Chéile á shíniú acu
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Filleadh ar an bPobal
I dtosach phaindéim COVID-19, d’fhorbair an 
tSeirbhís Phromhaidh agus Seirbhís Phríosúin 
na hÉireann socruithe sonracha eatramhacha 
oibríochtúla le cur i bhfeidhm leanúnach na Scéime 
um Fhilleadh ar an bPobal a éascú. Rinneadh 
Filleadh ar an bPobal a bhainistiú i rith na srianta 
trí theagmháil ar an nguthán le nósanna imeachta 
a bhí sainaitheanta go soiléir a bhí i bhfeidhm. Mar 
gheall ar an tiomantas d’fhorbairt agus do sholáthar 
leanúnach na Scéime um Fhilleadh ar an bPobal, 
chomhbhunaigh an tSeirbhís Phromhaidh agus 
Seirbhís Phríosúin na hÉireann nósanna imeachta 
leasaithe dá oibriú i Meán Fómhair 2021. Thug 
‘Bainistíocht Nósanna Imeachta na Scéime um 
Fhilleadh ar an bPobal’ cuntas ar an ról a ghlac 
gach eagraíocht in oibríochtaí na Scéime agus 
shínigh Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh agus 
Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Phríosúin na hÉireann iad. 
Scaipeadh iad ar an bhfoireann sa dá eagraíocht ina 
dhiaidh sin.

B’ard i gcónaí in 2021 do rátaí comhlíonta na 
Scéime um Fhilleadh ar an bPobal, ar an iomlán, 
(os cionn 85%) agus rinne an tSeirbhís maoirseacht 
ar 222 filleadh ar an bpobal a chríochnú i rith na 
bliana. Bhain ríthábhacht leis an gcomhpháirtíocht 
leanúnach idir Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus 
an tSeirbhís Phromhaidh le gach céim den Scéim 
um Fhilleadh ar an bPobal a bhainistiú lena chinntiú 
go ndearnadh é a bhainistiú go héifeachtúil, go 
héifeachtach agus go sábháilte. 

Seirbhís Pobail
Ba bhliain eile dhúshlánach é 2021 maidir leis an 
tseirbhís pobail a oibriú ar fud na tíre. Fad a lean 
srianta ardleibhéil náisiúnta de bheith i bhfeidhm, 
cuireadh teacht ar shuíomhanna / eagraíochtaí 
óstála ar fionraí. Cosúil leis an mbliain 2020, 
glacadh le cur chuige ‘stop agus tosaigh’ i leith chur 
i bhfeidhm na seirbhíse pobail.

I rith tréimhsí fionraí, lean an tSeirbhís leis na cliaint 
siúd nárbh fhéidir leo freastal ar shuíomhanna a 
éascú trí obair chláir chianda, nuair a bhí teacht 
uirthi. (E.g. cláir sheisiúnacha a théann i ngleic le 
coireacht gluaisteáin, tacú le smaointeoireacht agus 
meonta ar son cúrsaí sóisialta a fhorbairt agus forbairt 
scileanna infhostaitheachta a fhorbairt).

De réir mar a laghdaíodh srianta sa dara cuid den 
bhliain 2021, tosaíodh le hoibríochtaí seirbhíse 
pobail a chur ar fáil arís de réir a chéile. Méadaíodh 
an toilleadh ag láithreáin lasmuigh agus tosaíodh le 
láithreáin laistigh a oscailt arís ina bhféadfaí scaradh 
sóisialta agus bearta sonracha rialaithe COVID-19 a 
chur i bhfeidhm.

In ainneoin an chuir isteach seo, lean seirbhís pobail 
de thionchar dearfach sóisialta, geilleagrach agus 
timpeallachta a imirt ar bhailte agus ar phobail fud 
fad na tíre. I measc roinnt príomh-gharspriocanna i 
rith na bliana, bhí an méid seo a leanas:

• Glanadh Chanáil Eglinton (Contae na Gaillimhe)

• Gairdín céadfach a dhearadh agus a thógáil ag
Ionad Eachaí Ghort na Silíní (Contae Bhaile Átha
Cliath)

• Glanadh lasmuigh d’Ionad Lae Cúraim Baile
Bhaile Átha Cliath (Contae Bhaile Átha Cliath)

Rinne an tSeirbhís Phromhaidh bainistíocht in 2021 
ar 1,360 Ordú Seirbhíse Pobail.
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Teistiméireacht ó Óstach Seirbhíse 
Pobail: Meánscoil i gContae Bhaile Átha 
Cliath
“Bhí an t-ádh orainn, faoi stiúir an mhaoirseora 
seirbhíse pobail, a thabhairt faoi deara go dtiteann 
ath-imeascadh dearfach sa phobal amach ar 
bhonn laethúil. Déantar réimse fairsing oibre, 
cothabháil tailte, cothabháil fhoirgneamh na 
scoile, rialú bruscair, athchóiriú agus feabhsúcháin 
ghinearálta scoile ina measc. Creidim go mbíonn 
an rath geal ar an obair mar gheall ar chur chuige 
teagmhálach an mhaoirseora seirbhíse pobail. Gan 
aird ar an méid atá ag titim amach, bíonn baint 
dhíreach ag an maoirseoir leo siúd faoina gcúram. 
Tá seo sárluachmhar agus cinntíonn sé freisin go 
mbaineann na hoibreacha a dhéantar an caighdeán 
is airde agus is féidir. Tá súil agam go leanann an 
chomhpháirtíocht agus go dtiocfaidh fás uirthi.”

Pictiúir a glacadh sula ndearnadh agus i 
ndiaidh go ndearnadh seirbhís pobail an 
glantachán lasmuigh ag Ionad Lae Cúraim 
Baile Bhaile Átha Cliath

Scéal Cliaint: M’Aistear trí Sheirbhís Pobail
“Chabhraigh Seirbhís Pobail go mór liom agus le mo mheabhairshláinte. Bhí scanradh orm i dtosach, bhí 
mé leochaileach ó thaobh cúrsaí meabhrach de agus bhí an-eagla orm faoi na rudaí nach raibh ar eolas 
agam agus faoin bpróiseas. Bhí eagla orm go dtabharfaí breithiúnas orm faoi bhotún a rinne mé roimhe 
seo nár ghnách dom a dhéanamh. Bhraith mé gur dhuine an-dona a bhí ionaim. Ar an gcéad dul síos, chas 
mé le m’oifigeach promhaidh a rinne ionduchtú orm agus a thug spléachadh dom ar an bpróiseas. Tar éis 
an chruinnithe seo, bhí meon dearfach agam i leith seirbhís pobail i ndiaidh an meas agus an atrua a léirigh 
siad dom. Ansin, nuair a thosaigh mé seirbhís pobail, bhrath mé an-eaglach arís faoin bpróiseas agus bhí 
an-eagla orm. Bhí mo mhaoirseoir seirbhíse pobail thar a bheith cairdiúil agus cabhrach agus bhí an-spraoi 
agam leo. De réir mar a chuaigh mé i dtaithí air agus chur thug mé faoi, thosaigh torthaí na hoibre a rinne 
mé á dtabhairt faoi deara agam, agus thug seo an-sásamh dom agus bhain mé tairbhe phearsanta as.

Ní hamháin gur cuireadh ar an eolas mé ar chúrsaí éagsúla agus ar sheisiúin chóitseála a d’fhéadfainn a 
dhéanamh lasmuigh den phríosún, ach thosaigh spéis a bheith agam i gcóitseáil a dhéanamh ar pheil do 
dhaoine faoi mhíchumas. Is deacair an t-áthas a bhí orm agus an spraoi a bhí agam a chur i bhfriotal nuair 
a bhí mé ag idirghníomhú agus nuair nó a bhí páirt á glacadh agam ar mhaithe le riachtanais na leanaí seo. 
Bíonn an oiread sin spraoi acu agus is iontach an mothú é páirt a bheith agam.

Murach seirbhís pobail, ní bheadh na deiseanna seo curtha ar fáil dom. Bhí m’oifigeach promhaidh agus 
an maoirseoir seirbhíse pobail ar fáil ar an nguthán i gcónaí chun aon saghas cabhrach a theastaigh uaim 
a thabhairt dom. Táim an- bhuíoch den phróiseas seo, mar gheall go mbraithim go bhfuil rud éigin maith 
tugtha ar ais agam dár bpobal, rud a chuir le m’fhéinmheas agus a chabhraigh liom bheith ar an duine is fearr 
agus is féidir liom. Tá súil agam go mbraitheann daoine eile amach anseo an difear agus go mbíonn dóchas 
acu i gcónaí gur féidir leat rudaí maithe a dhéanamh de rudaí olca agus gur féidir leat tús úrnua sona sásta a 
dhéanamh. Beidh mé buíoch go deo de gach duine a bhí páirteach as cabhrú liom feadh mo bhealaigh.”
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Colún 2:  
Comhoibriú agus   
Rannpháirtíocht a Neartú

Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh, chun a fís a bhaint amach - 
pobail níos sábháilte agus níos ionchuimsithí a bheith ann, gur gá 
di oibriú go dlúth le réimse páirtithe leasmhara, comhpháirtithe 
ceartais choiriúil, úsáideoirí seirbhíse agus an pobal i gcoitinne 
agus an earnáil dheonach ina measc.

Bhain tábhacht ar leith leis seo in 2021 fad a lean sí le haghaidh 
a thabhairt ar dhúshláin na paindéime. D’fhoghlaim an tSeirbhís 
go leor rudaí fiúntacha ó chomhpháirtithe agus comhoibriú 
réigiúnach agus Eorpach agus bhain ríthábhacht le comhoibriú 
lena chinntiú go ndearnadh bainistiú éifeachtach ar riosca agus 
gur leanadh le tacaíochtaí a sholáthar dóibh siúd is leochailí.

RCeartas Aisiríoch
Tá aitheantas níos mó á thabhairt ag an tSeirbhís i 
gcónaí do ról an cheartais aisirígh mar chur chuige 
ar leith a dhéanann ciontóirí, íospartaigh agus an 
pobal a spreagadh chun gnímh chun dul i ngleic leis 
an díobháil a dhéanann coireacht, agus a dhéanann 
riachtanais faoi seach gach dreama díobh agus 
cothromaíocht á haimsiú eatarthu i gcomhthráth. 
Lean an tSeirbhís i rith 2021 de phrionsabail agus 
idirghabháil ceartais aisirígh a leabú isteach i 
gcleachtas maoirseachta. Fuair an tAonad Ceartais 
Aisirígh agus Seirbhísí Íospartaigh (an RHVSU) i 
rith na bliana 40 atreorú chun réimse idirghabháil 
ceartais aisirígh a sholáthar mar fhreagairt d’iarrataí 
a rinne an Chúirt.

I measc na mbuaicphointí eile in 2021, bhí:

• Foilsíodh páipéar ar cheartas aisiríoch a chur
i bhfeidhm sa tSeirbhís a rianaigh forbairt
ceartais aisirígh i gcleachtas promhaidh agus
cur i bhfeidhm níos fairsinge an chuir chuige,
ach go háirithe, ó bunaíodh an RJVSU in 2019.
Freagraítear sa pháipéar d’infheictheacht
mhéadaithe an chleachtais cheartais aisirígh
agus an pháirt a ghlactar ann laistigh den nós
imeachta traidisiúnta ceartais choiriúil agus
d’fhorbairtí beartais reachtaíochta a rinneadh le
déanaí, Clár an Rialtais san áireamh.

• Thit seoladh an láithreán gréasáin Cheartais
Aisirígh (www.restorativejustice.ie) amach in
Eanáir 2021 agus bhí sé ina thoradh ar obair an
Tionscadail Eorpaigh, Straitéisí Ceartais Aisiríoch
don Athrú (RJS4C).

15Tuarascáil Bhliantúil 2021
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• Thacaigh an tSeirbhís le léiriú an dráma ‘Stronger’, 
a insíonn scéal faoi aistear mná chun idirghabháil 
ceartais aisirígh a bhaint amach agus an taithí 
a bhí aici air. Léiríodh é mar chuid d’Fhéile 
Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath 2021 agus 
d’eascair bealach an-éifeachtach as le tuiscint an 
phobail a mhéadú ar an téama casta seo.

• Seachtain an Cheartais Aisirígh (an 21-28 
Samhain): Mar aitheantas ar an tseachtain 
idirnáisiúnta feasachta seo, d’eagraigh an tSeirbhís 
sraith imeachtaí a bhí in ainm is eolas a roinnt 
agus feasacht a mhúscailt ar cheartas aisiríoch go 
náisiúnta. I measc na mbuaicphointí, bhí an méid 
seo a leanas:

o Cuireadh fístaifeadadh den léiriú de ‘Stronger’ ar 
fáil do chomhghleacaithe agus comhpháirtithe le 
féachaint air ar líne i rith na seachtaine.

o Eagraíodh díospóireacht phainéil ar líne a bhí 
dírithe ar plé oscailte a chruthú le hionadaithe 
ó chleachtas, an saol acadúil agus abhcóideacht 
íospartach chun plé a dhéanamh ar théamaí 
laistigh den dráma.

o Eagraíodh ceardlann seimineár gréasáin ar líne 
do chomhghleacaithe maidir le ‘idirghabháil 
idir íospartaigh agus ciontóirí: cumhacht an 
phlé’ (victim offender mediation: the power 
of dialogue). Rinne ábhar cáis gan ainm an dul 
chun cinn a rinne atreorú, ullmhú agus éascú 
comhráite éascaithe a rianú i dtrí chás chasta.

o Chomhoibrigh an tSeirbhís le Bord Promhaidh 
Thuaisceart Éireann (PBNI) chun Seachtain 
an Cheartais Aisiríoch a chomhchur chun cinn 
agus tugadh cuireadh do chomhghleacaithe 
Thuaisceart Éireann páirt a ghlacadh sna 
himeachtaí.

o Rinne Le Chéile ceiliúradh i Samhain ar 
Sheachtain an Cheartais Aisirígh inar cuireadh 
roinnt imeachtaí i bpearsan agus ar líne ar 
siúl. I measc na n-imeachtaí, bhí seimineár ar 
líne a d’fhiosraigh tuairimí phobal i gcoitinne 
Luimnigh, ar iarradh orthu iad féin a shuíomh i 
gcás íospartach na coireachta agus machnamh 
a dhéanamh ar cibé acu an gcasfaidís nó nach 
gcasfaidís leis an gciontóir agus an cion a phlé.

      
Tacú le hÍospartaigh na Coireachta
Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta don líon 
íospartaigh na coireachta a laghdú trí athshlánú 
rathúil a dhéanamh ar chiontóirí agus leanann sé ag 
oibriú le comhpháirtithe ar fud na hearnála ceartais 
chun tacú le cearta íospartach.

I bhFeabhra 2021, seoladh Cairt Íospartaigh an 
Cheartais leasaithe i gcomhar le láithreán gréasáin 
tiomnaithe atá ceaptha freagairt níos éifeachtaí 
a sholáthar do riachtanais íospartach, faoi mar 
a cheanglaítear san Acht um Cheartas Coiriúil 
(Íospartaigh na Coireachta), 2017.

Tugtar cuntas i Mír 10 den Chairt ar ról agus 
feidhm na Seirbhíse Promhaidh agus conas is féidir 
léi freagairt go héifeachtach, laistigh den ról sin, 
do bhuarthaí agus riachtanais íospartach. Cheap 
an tSeirbhís bainisteoir sinsearach ar a bhfuil 
freagracht thiomnaithe as maoirseacht a dhéanamh 
ar an gcairt agus idirchaidreamh leanúnach a 
dhéanamh le comhghleacaithe na seirbhíse 
d’íospartaigh ar fud na roinne.

Sa Phictiúr: D’eagraigh an tSeirbhís Phromhaidh 
Seimineár Gréasáin Ceartais Aisirígh a d’fhiosraigh 
téamaí ábhartha laistigh de léiriú ‘Stronger’ a léiríodh 
i bhFéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath 2021

Sa Phictiúr: Seimineár gréasáin a chuir an 
Príomhoifigeach Promhaidh Cúnta, Ursula Fernee, ar 
siúl do Sheachtain an Cheartais Aisirígh 2021
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Tar éis gur foilsíodh an chairt leasaithe agus gur 
cuireadh le hobair na foirne san Aonad Seirbhísí 
Ceartais Aisirígh agus Íospartach (RHVSU), 
rinne an tSeirbhís beartas nua a dhréachtú ar 
idirchaidreamh a dhéanamh le híospartaigh. 
Sainaithnítear sa bheartas seo na snáitheanna ar 
leith d’idirchaidreamh a dhéanamh le híospartaigh 
atá fite fuaite i gcleachtas promhaidh.

Sholáthair an tAonad Seirbhísí Ceartais Aisirígh agus 
Íospartach oiliúint d’fhoireann na Seirbhíse Promhaidh 
ar pheirspictíocht an íospartaigh a chomhcheangal 
le cleachtas promhaidh agus d’fhorbair sí ábhair 
acmhainní chun treoir bhreise a sholáthar.

Anuas air sin, chuir an tAonad i Meán Fómhair le 
clár oiliúna ar líne d’fhoireann Bhiúró Náisiúnta an 
Gharda Síochána um Sheirbhísí Cosanta bunaithe ar 
‘Peirspictíocht an Íospartaigh i gCleachtas Promhaidh’. 

An Straitéis Ag Tacú le Daoine atá ag 
Oibriú chun Athrú a Dhéanamh
Sheol an tAire Dlí agus Cirt ‘Oibriú chun Athrú – 
Straitéis Fiontraíochta agus Fostaíochta Sóisialta 
2021-2023’ in 2020, ina leagtar amach spriocanna 
uaillmhianacha chun na roghanna fostaíochta a 
mhéadú do dhaoine a bhfuil taifid choiriúla acu 
agus cuireann sí le bonn láidir tacaíochtaí atá ar fáil 
cheana féin ar fud na hearnála ceartais choiriúil. 
Is éard a bhaineann leis an straitéis ná comhoibriú 
díreach idir an tSeirbhís Phromhaidh, Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann agus an Roinn Dlí agus Cirt.

D’oibrigh an tSeirbhís Phromhaidh go dlúth le 
Bainisteoir Tionscadal Fiontraíochta Sóisialta na 
hEarnála Ceartais Choiriúil, Siobhán Cafferty, chun 
dul chun cinn a chur chun cinn i measc 46 gníomh 

idirnasctha na straitéise. Cuireann Stiúrthóir na 
Seirbhíse Promhaidh, Mark Wilson, a dhéanann 
cathaoirleacht ar an gCoiste Stiúrtha Oibriú chun 
Athrú (WTC), maoirseacht bhreise ar fáil.

Cistiú KickStart
Sprioc inbhainte thábhachtach de Straitéis WTC is ea 
ciste KickStart a sholáthar a sholáthraíonn deontais 
d’fhiontair shóisialta ar fud na tíre agus atá dírithe ar 
theacht ar dheiseanna fostaíochta a mhéadú i measc 
daoine a rinneadh a chiontú i gcoireanna.

Rinne Pobal clár cistithe KickStart 2 a thabhairt 
chun cinn níos mó i rith 2021 agus síneadh amlíne 
an deontais go dtí Meitheamh 2022 mar gheall ar 
chur isteach arbh é COVID-19 ba chúis leo.

Dheimhnigh tuarascáil eatramhach ar chistiú 
KickStart 2 go bhfuil an dul chun cinn ceart á 
dhéanamh ag an gclár leis an sprioclíon deiseanna 
fostaíochta breise a bhaint amach. 

Cistiú na gCuntas Díomhaoin Faighte
Ceadaíodh Cistiú na gCuntas Díomhaoin €1.150m 
faoi Chlár na gCuntas Díomhaoin 2021 don tríú 
babhta de chistiú KickStart. D’iontráil an tSeirbhís 
Phromhaidh arís eile i gcomhaontú le Pobal maidir 
le riarachán an chláir.

Osclaíodh iarratais don tríú babhta de chistiú 
KickStart an 25 Samhain 2021. Fuarthas 27 iarratas, 
ar an iomlán, faoin scéim, agus beartaítear go 
ndéanfar measúnú ar na hiarratais go luath in 2022.

Bord Promhaidh Thuaisceart Éireann:
Lean an tSeirbhís Phromhaidh dá caidreamh dlúth 
oibre le comhghleacaithe in PBNI agus ghlac siad 
páirt i dtionscnaimh éagsúla roinnte i limistéir 
chomhspéise, forbairt cleachtais, foréigean baile, 
rannpháirtíocht úsáideoirí seirbhíse agus ceartas 
aisiríoch, i measc limistéir eile.

D’aithin an tSeirbhís freisin rannchuidiú POF an 
PBNI a bhí ag dul as oifig, Cheryl Lamont, a chuaigh 
ar scor i Meitheamh agus chuir sí fáilte roimh 
POF nua an PBNI a cheapadh, Amanda Stewart, a 
thosaigh a ról i nDeireadh Fómhair.

Sa Phictiúr: [Ó Chlé] Richard Deane, Ceann 
Idirchaidrimh Maoinitheoirí agus Dearaidh 
Clár ag Pobal, Siobhán Cafferty, Bainisteoir 
Tionscadal Fiontraíochta Sóisialta, Mark 
Wilson, Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh 
agus Joe Keaney.

Tuarascáil Bhliantúil 2021
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Iris Phromhaidh na hÉireann:
D’fhoilsigh an tSeirbhís Phromhaidh agus an PBNI 
an 18ú heagrán den Irish Probation Journal (IPJ) i 
Samhain 2021. Murab ionann agus blianta roimhe 
seo, seoladh an Irish ar líne mar gheall gur cuireadh 
Seimineár an Ghrúpa Chomhairligh Cosanta Poiblí 
(PPAG) ar ceal mar gheall ar COVID-19.

Leanann ailt le rannchuiditheoirí idirnáisiúnta de 
bheith san IPJ, a léiríonn an lucht léitheoireachta 
fairsing agus díograiseach atá ann. Ábhar mór 
spreagtha é an líon alt a scríobh cleachtóirí ó 
áiteanna ar fud oileán na hÉireann atá ag dul i méid. 
Pléitear réimse fairsing téamaí ceartais choiriúil 
san iris, athlonnú, monatóireacht leictreonach, 
fiontraíocht shóisialta, cleachtas bunaithe ar 
thráma, mí-úsáid substaintí, meabhairshláinte, 
oibriú le ciontóirí baineanna, ceartas aisiríoch 
agus coireacht eagraithe ina measc. Cuireadh 
an cheardlann ‘Scríbhneoireacht lena Fhoilsiú’ 
(Writing for Publication) ar siúl arís eile in Eanáir 
agus imeacht bunaithe bliantúil anois atá ann 
don tSeirbhís. Cuireann sé an deis ar fáil don 
choiste eagarthóireachta idirchaidreamh díreach a 
dhéanamh le húdair fhéideartha.

Cónaidhm an Phromhaidh Eorpaigh (CPE)
Lean an tSeirbhís Phromhaidh i rith 2021 de ról 
gníomhach a ghlacadh in CPE, faoi stiúir Gerry 
McNally, Stiúrthóir Cúnta, ina ról mar Uachtarán 
CPE fónaimh. Chuir comhghleacaithe ó limistéir 
ar fud na heagraíochta le agus d’fhreastail siad ar 
chomhdhálacha CPE, sainghrúpaí agus cruinnithe 
eile, ar thit roinnt díobh amach ar líne mar gheall ar 
COVID-19.

I measc roinnt de na buaicphointí in 2021, bhí:

• Comóradh 40 bliain ar chéad chruinniú CPE: 
Cuireadh 9ú Comhdháil CPE d’Ard-Stiúrthóirí 
Promhaidh ar bun i Samhain i gcomhoibriú le 
hAireacht Cheartais na Fraince ag an Abbaye de 
Saint Louis, Royaumont, i ngar do Pháras. Rinne 
an chomhdháil comóradh 40 bliain ar chéad 
chruinniú CPE siar i Samhain 1981 agus ghlac 
roinnt comhaltaí bunaigh páirt inti. Chuathas i 
ngleic i dtéama na comhdhála le ‘normáltacht 
nua’ an phromhaidh agus cuireadh cuir i láthair 
agus ceardlanna ar siúl ar cheannaireacht, athrú 
eagraíochta, dearbhú cáilíochta, oideachas agus 
oiliúint, meabhairshláinte agus foréigean baile.

• Rannpháirtíocht i Sainghrúpa CPE um Dhrochíde 
sa Teaghlach: Bhí comhaltaí an Ghrúpa Oibre um 
Fhoréigean Baile i dteannta comhghleacaithe ar 
fud na hEorpa i mí na Nollag 2021 chun freastal ar 
Shainghrúpa CPE um Dhrochíde sa Teaghlach, in 
Leuven, an Bheilg. Dhírigh seisiúin na gceardlann 
ar théamaí éagsúla, úsáid réaltacht fhíorúil a úsáid 
ina measc chun drochíde sa teaghlach teaghlaigh 
a athshlánú.

 

Sa Phictiúr: Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh, Mark 
Wilson, Príomhfheidhmeannach an PBNI, Amanda 
Stewart agus Ard-Rúnaí CPE, an Ginearál Willem 
van der Brugge ag Comhdháil Iubhaile Comórtha 40 
Bliain CPE ag Mainistir Royaumont sa Fhrainc

Sa Phictiúr: Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh, Mark 
Wilson agus Príomhfheidhmeannach nuacheaptha 
an PBNI, Amanda Stewart, i gCeanncheathrú an 
PBNI i mBéal Feirste.
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Comhairle na hEorpa
Lean an tSeirbhís Phromhaidh de chur le hobair 
chomhlachtaí Chomhairle na hEorpa agus 
sholáthair sí tuarascálacha nuashonraithe sonraí 
d’fhoilseachán bliantúil SPACE II ar anailís staitistiúil 
ar phromhadh ar fud na hEorpa. 

Bhí an Stiúrthóir i dteannta breis agus 80 
comhghleacaí ó áiteanna ar fud na hEorpa i Meán 
Fómhair ag 26ú Comhdháil Stiúrthóirí Seirbhísí 
Príosúin agus Promhaidh (CDPPS) de chuid 
Chomhairle na hEorpa i Maidéara. I measc na 
n-ábhar a pléadh, bhí meabhairshláinte agus an 
córas dlí choiriúil, daoine a ciontaíodh i gcionta 
gnéasacha, an tionchar a d’imir COVID-19 ar 
phríosúin agus ar phromhadh, anuas ar impleachtaí 
na hintleachta saorga maidir leis an gcóras dlí 
choiriúil. 

 
An 9ú Babhta de Mheastóireacht 
Fhrithpháirteach ar Aitheantas 
Frithpháirteach ar Chreatchinneadh 
2008/947/JHA Chomhairle an AE
Ghlac an tSeirbhís Phromhaidh páirt i Samhain 
2021 i gcuairt a thug sainphainéal AE mar chuid 
den 9ú Babhta de Mheastóireacht Fhrithpháirteach 
ar Aitheantas Frithpháirteach maidir le 
Creatchinneadh 2008/947/JHA Chomhairle an 
AE an 27 Samhain 2008. Ba é cuspóir na cuairte 
meastóireacht a dhéanamh ar phrionsabal an 

aitheantais fhrithpháirtigh a chur i bhfeidhm 
ar bhreithiúnais agus ar chinntí promhaidh ag 
féachaint le maoirseacht a dhéanamh ar bhearta 
promhaidh agus ar smachtbhannaí malartacha.

Chomhordaigh an Roinn Dlí agus Cirt an chuairt 
agus áiríodh léi cuairt ar Cheanncheathrú na 
Seirbhíse Promhaidh. Thug an Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta, cur i láthair don phainéal ar an 
dul chun cinn agus na dúshláin go dtí seo maidir leis 
an gCreatchinneadh a chur i bhfeidhm in Éirinn, faoi 
mar a bhain sé leis an tSeirbhís Phromhaidh. Chas 
an painéal chomh maith le hoifigigh phromhaidh 
éagsúla ó limistéir ar fud na Seirbhíse. Bhí an 
dealramh air go raibh cuairt an-táirgiúil ar fad agus 
tá súil le torthaí an mheasúnaithe in 2022.

Sa Phictiúr: Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh, Mark 
Wilson, i dteannta Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha 
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, Donna Creaven, ag 
26ú Comhdháil Chomhairle na hEorpa in Maidéara
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Colún 3:        
Ionchuimsiú a Chur chun Cinn

Chuir an tSeirbhís Phromhaidh lena gealltanais in 2021 go 
ndéanfar eagraíocht níos ionchuimsithí di trína cleachtas, 
beartais agus treoirlínte maidir le hoibriú le grúpaí leochaileacha 
agus eisiata in Éirinn a athbhreithniú. Anuas air sin, rinne an 
tSeirbhís forbairt bhreise ar a clár taighde ar shaincheisteanna 
ríthábhachtacha ionchuimsithe shóisialta a dhéanann difear do 
thorthaí úsáideoirí seirbhíse inniu.

I dtreo Cur Chuige ‘Dea-Chleachtais’ i 
leith Oibriú le Mná a Chiontaíonn.
Aithnítear sa taighde idirnáisiúnta go bhfuil 
dlúthbhaint idir na bealaí a ghabhann mná chun 
tabhairt faoin gcoireacht agus stair aois an pháiste 
agus thráma agus chruacháis, bhochtaineachta 
agus mhíbhuntáiste le linn a saoil agus ba cheart go 
mbuntacódh cur chuige atá bunaithe ar inscne agus 
ar thráma le gach idirghabháil.

Ag cur le tionscnaimh a rinneadh roimhe seo lena 
n-áirítear cóiríocht idirthréimhseach thiomnaithe 
do mhná agus cláir oideachais agus oiliúna piaraí, 
rinne an tSeirbhís Phromhaidh Críochnaithe 
tuarascáil scóipeála in 2021 dar teideal, ‘I dtreo 
Cur Chuige ‘Dea-Chleachtais’ i leith Oibriú le Mná a 
Chiontaíonn’ (Towards a ‘Best Practice’ approach with 
Women who Offend), a rinne athbhreithniú ar an 
gcleachtas reatha in aghaidh an chúlra taighde ‘dea- 
chleachtais’. Sainaithnítear deiseanna sa tuarascáil 
chun roinnt cur chuige reatha a aithris i measc 
réigiún atá freagrúil do riachtanas áitiúil agus do 
bhuarthaí an phobail agus cuireann siad cur chuige 
comhsheasmhach agus comhtháite ar fáil i leith ár 
n-oibre le mná.

Lá Idirnáisiúnta na mBan a cheiliúradh - 
an 8 Márta 2021
Dáta tábhachtach é Lá Idirnáisiúnta na mBan 
i bhféilire na Seirbhíse Promhaidh mar gheall 
go gcuireann sé an deis ar fáil éachtaí ban a 
cheiliúradh, go háirithe iad siúd sa chóras dlí 
choiriúil a dhéanann dianiarracht réimse dúshlán 
pearsanta agus sóisialta a shárú chun go dtiocfaidh 
fás agus forbairt orthu agus chun go mbainfidh siad 
athrú agus a lánchumas amach.

Rinne Grúpa Oibre Straitéis na mBan an cinneadh 
an lá a cheiliúradh trí phrós, filíocht agus pictiúir. 
Tugadh eispéiris na foirne agus na n-úsáideoirí 
seirbhíse le chéile i nuachtlitir thiomnaithe faoi 
théamaí éagsúla, ar dhírigh go leor díobh ar eispéiris 
saoil bhan agus chailíní a d’inis a scéalta, a léigh a 
bhfilíocht agus a thaispeáin a saothair ealaíne go 
flaithiúil.

Chuir an nuachtlitir ardán ar fáil don fhoireann fud 
fad na tíre chun a n-eispéireas d’idirchaidreamh 
éifeachtach le mná a roinnt, chun machnamh a 
dhéanamh ar na dúshláin bhreise a chruthaigh 
COVID-19 agus eolas a roinnt ar na tionscnaimh 
atá in ainm is freagairt do réimse riachtanas casta.
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Sa Phictiúr: Comhaltaí Grúpa Oibre Straitéis na mBan 
agus a lámha á síneadh go hard acu lena dtacaíocht 
a thaispeáint don téama #ChooseToChallenge do Lá 
Idirnáisiúnta na mBan 2021
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Scéal Cliaint:  Áit Chónaithe Nua agus 
Tús Nua do Bernie
Tháinig Bernie go Tús Nua in Eanáir 2020 tar 
éis gur fágadh gan dídean í agus gur chaith sí 
roinnt ama in Dóchas sular tháinig sí go Tús Nua. 
Tugadh an aire a theastaigh uaithi do Bernie chun 
cabhrú lena fadhbanna a shárú agus shocraigh sí 
isteach go maith in Tús Nua. Rinneadh ball ceanúil 
de theaghlach Tús Nua di go tapa agus thaitin 
sí go mór leis an bhfoireann agus leis na piaraí. 
Thabharfadh Bernie lámh chúnta i gcónaí agus 
ghlacfadh sí páirt i ngníomhaíochtaí na seirbhíse, 
cosúil le cócaireacht agus béilí comhchoiteanna 
a ullmhú don teach go léir agus chócaráil sí na 
donnóga ba dheise blas!

Ar mhaithe le cabhair agus tacaíocht na foirne 
in Tús Nua, bhí Bernie ábalta clárú agus liúntas 
an ÍCT a fháil. Chaith sí gach lá ag cuardach do 
réadmhaoin di féin chun cabhrú léi áit chónaithe 

nua lán le féidearthachtaí nua a fháil. Fuair Bernie 
post páirtaimseartha freisin le maisc a dhéanamh i 
rith na paindéime chun

cabhrú le gach duine a choimeád sábháilte. 
Glacadh léi ar deireadh i réadmhaoin ó dheas sa 
tír agus bhí an chosúlacht ar an scéal go raibh 
deireadh ag teacht lena haistear gan dídean ar 
deireadh thiar.

Rud amháin a chuir fíorbhuairt ar Bernie ná conas 
a thaistealódh sí go dtí an réadmhaoin mar gheall 
gurbh fhada an turas le taisteal é ó Bhaile Átha 
Cliath agus an oiread sin málaí aici. Ar ámharaí 
an tsaoil, mar gheall ar thabhartais fhiala, fuair 
Cumann Naomh Uinseann de Pól mionbhus 
nua agus bhí Bernie in ann é seo a úsáid dá 
haistear deiridh. Bhí príomhoibrí Bernie in ann í 
a iompar chuig a háit chónaithe nua ó Tús Nua, 
áit ar chabhraigh sí léi gach rud a bhaint dá málaí 
agus chun a chéad siopadóireacht grósaeirí a 
dhéanamh. Taitníonn a háit nua le Bernie anois 
agus cé go mbraitear uathu í i gCumann Naomh 
Uinseann de Pól, tá ríméid ar an bhfoireann go léir 
a fheiceáil go bhfuil na bacainní uile sáraithe aici 
agus gur bhain sí an sprioc dheiridh i seirbhísí do 
dhaoine gan dídean amach tar éis gur tugadh di an 
eochair dá háit chónaithe féin.

Lean Bernie le teagmháil a dhéanamh leis an 
bhfoireann agus beidh sí buíoch go deo dá gcuid 
tacaíochta go léir. Dúirt sí nárbh fhéidir léi é a 
dhéanamh murach Tús Nua.

Promhadh Daoine Óga
Fuair an tSeirbhís 621 atreorú cúirte do dhaoine 
óga in 2021. Ullmhaíonn an tSeirbhís tuairiscí 
mionsonraithe réamhcheada agus déanann sí 
tograí don chúirt tar éis na hatreoruithe a fháil. 
D’ullmhaigh an tSeirbhís Phromhaidh 584 tuairisc 
réamhcheada don Chúirt Leanaí in 2021.

Ar aon dul le héiteas Acht na Leanaí, 2001, tugtar 
an deis do gach leanbh nó duine óg ar a ndéanann 
an tSeirbhís maoirseacht chun páirt a ghlacadh ar 
an leibhéal is ísle idirghabhála agus is féidir le hiad 
agus an pobal sábháilte. Beart rogha dheiridh í 
coinneáil.

Déanann oifigigh phromhaidh maoirseacht ar 
dhaoine óga faoi mar a ordaíonn na cúirteanna, 
agus téann siad i ngleic le rioscaí agus riachtanais 
an duine óig agus déanann siad atreoruithe chuig 
na seirbhísí cuí chun dul i ngleic lena rioscaí agus 
lena riachtanais.

Rinne an tSeirbhís maoirseacht ar 566 duine óg in 
2021.

Sa Phictiúr: Úsáideoir seirbhíse, tugtar síob do 
Bernie i Mionbhus Uinseann de Pól go dtí a háit 
chónaithe nua
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Sa Phictiúr: Foireann Promhaidh Daoine Óga i 
Margadh an Fhéir.

Straitéis Ceartais i leith an Aosa Óig 
2021-2027
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh cuspóirí na 
Straitéise Ceartais i leith an Aosa Óig 2021-2027 
a fhormhuiniú le deiseanna a uasmhéadú chun 
athrú iompraíochta dearfach a chur chun cinn trí 
dheiseanna a fhorbairt agus a sholáthar do leanaí 
leochaileacha atá i mbaol bheith páirteach sa 
chóras dlí choiriúil nó atá páirteach ann cheana féin.

In 2021, thacaigh an tseirbhís leis an Straitéis 
Ceartais i leith an Aosa Óig ar bhealaí éagsúla, an 
méid seo a leanas ina measc:

• Tacú le agus acmhainní a sholáthar d’oifigigh
phromhaidh a imlonnú chun idirchaidreamh
éifeachtach a dhéanamh le leanaí agus daoine óga;

• Leanaí a athstiúradh ón gcoireacht, an córas dlí
choiriúil agus ó athchiontú;

• Tacú le leanaí i gcoinneáil agus tar éis gur
scaoileadh iad;

• Saintacaíocht a sholáthar do leanaí a atreoraíodh
chuig an tSeirbhís, cur chuige ceartais aisirígh
agus oibriú le leanaí san áireamh a rinne díobháil
ghnéasach;

• Cistíonn an tSeirbhís sé eagraíocht
phobalbhunaithe dhéag (EPBanna) a oibríonn
go díreach le daoine óga. Déanann oifigigh
phromhaidh atreoruithe díreacha chuig
na EPBanna seo agus i measc na seirbhísí
tá oideachas agus oiliúint, faoiseamh,
comhairleoireacht, meantóireacht agus
gníomhaíochtaí faoin aer. Gach bliain, tugann
EPB cistithe promhaidh tacaíocht do thart ar
400 duine óg.

• Leanadh le comhoibriú i measc na n-earnálacha
rialtais agus sochaí go léir chun deiseanna a
fhorbairt agus a sholáthar do leanaí agus daoine
óga, a dteaghlaigh agus a bpobail chun a gcumas
a neartú maireachtáil saor ón gcoireacht agus ón
díobháil. Áirítear leis seo oibriú le Tionscnaimh
Óige na Freagartha Comhghníomhaireachta
don Choireacht (YJARC), Greentown, an Scéim
Maoirseachta Bannaí, Tionscadail Athstiúrtha
Óige agus an earnáil dheonach níos fairsinge
reachtúil, phobail agus dheonach.

• In 2021, chabhraigh an tSeirbhís Phromhaidh
le fairsingiú na Scéime Maoirseachta Bannaí
go gcuirfí ar bun í i gcúirteanna i gCorcaigh
agus Luimneach agus déanann sí atreoruithe
díreacha nó is féidir léi a mholadh go ndéanann
gníomhaireachtaí eile atreoruithe chuig
maoirseacht bannaí, sa chás gur cuí.

Ag Oibriú le Pobal an Lucht Siúil
In 2021, d’oibrigh an tSeirbhís Phromhaidh ar roinnt 
tionscnaimh thábhachtacha atá dírithe ar fheabhas 
a chur ar thorthaí do bhaill de phobal an Lucht Siúil 
atá páirteach sa chóras dlí choiriúil. I measc na 
mbuaicphointí, bhí an méid seo a leanas:

• Thosaigh an tSeirbhís ag oibriú le Pavee Point
chun Treoirlínte Dea- Chleachtais a fhorbairt
d’oifigigh phromhaidh maidir le sonraí eitneacha a
bhailiú.

• Thug roinnt comhghleacaithe faoi chlár ‘Oiliúint
don Oiliúnóir’ i sonraí eitneacha a bhailiú a
sholáthair Pavee Point. Beartaíonn an tseirbhís
oiliúint a sholáthar ar shonraí eitneacha a bhailiú
do gach cleachtóir promhaidh in 2022.

• D’oibrigh an tSeirbhís le Pavee Point i mBealtaine
agus Samhain le hoiliúint ar líne a chomhsholáthar
dar teideal ‘Oibriú le Taistealaithe’ do 25 comhalta
foirne.

• Ghlac Stiúrthóir na Seirbhíse páirt i nDeireadh
Fómhair i gComhdháil Náisiúnta an Tionscnaimh
Taistealaithe i bPríosún ina raibh cainteoirí ó
Phobal an Lucht Siúil a bhfuil taithí acu ar an gcóras
dlí choiriúil agus pléadh an tionchar a imríonn 
príosúnacht ar a saol agus moltaí d’athrú dearfach.

• Tugadh cuireadh freisin i nDeireadh Fómhair don
tSeirbhís chun teacht i láthair Chomhchoiste an
Oireachtais ar Phríomh-Shaincheisteanna atá
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roimh Bhaill de Phobal an Lucht Siúil le léargas 
agus breithnithe a sholáthar maidir le treoracha 
beartais atá dírithe ar fheabhas a chur ar thorthaí 
agus ar chaighdeán na beatha do Thaistealaithe

Sa Phictiúr: Glacann an Stiúrthóir, Mark Wilson, páirt 
i gComhdháil Náisiúnta an Tionscnaimh Taistealaithe 
i bPríosún i dteannta Ard-Stiúrthóir Sheirbhís 
Phríosúin na hÉireann, Caron McCaffrey 

An Tionscadal um Thús Áite do Thithíocht
Bhunaigh an tSeirbhís Phromhaidh an Tionscadal um 
Thús Áite do Thithíocht na hEarnála Ceartais Choiriúil, 
i gcomhpháirtíocht Seirbhís Phríosúin na hÉireann 
agus Feidhmeannacht um Dhaoine ar Easpa Dídine 
Réigiún Bhaile Átha Cliath an 1 Deireadh Fómhair 
2018 chun tacú le gealltanais atá i bPlean um Chur 
i bhFeidhm Náisiúnta um Thús Áite do Thithíocht, 
2018-2021. Tá mar chuspóir ag an tionscadal a 
comhchoimisiúnaíodh i rith 3 bliana tithíocht bhuan 
a fháil agus tacaíochtaí ildisciplíneacha nach bhfuil 
teoranta ó thaobh ama de a sholáthar do dhaoine 
atá faoi mhaoirseacht phromhaidh sa phobal nó a 
bhfuil coimeád príosúin á fhágáil acu. Fuarthas 13 
thionóntacht in 2021 mar chuid den scéim phíolótach 
ceartais choiriúil i mBaile Átha Cliath.

Cheap an tSeirbhís Phromhaidh bainisteoir mar 
an t-ionadaí ainmnithe don tSeirbhís Phromhaidh 
agus do Sheirbhís Phríosúin na hÉireann sa 
Ghrúpa Náisiúnta um Chur i bhFeidhm Tús Áite do 
Thithíocht. Ba cheart go gcabhródh seo lena chinntiú 
go leantar ag díriú ar dhaoine atá páirteach sa chóras 
dlí choiriúil laistigh den Phlean Náisiúnta um Chur i 
bhFeidhm Tús Áite do Thithíocht 2022-2025.

Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh go dtarlaíonn 
go mbíonn easpa dídine ina gné an-suntasach in 
athchiontú, go háirithe ar scaoileadh ó choimeád. 
Nuair a chuirtear é seo san áireamh, gheall sí do 
thaighde nua a choimisiúnú in 2022 a scrúdaíonn 
an tionchar a imríonn easpa dídine ar dhaoine faoi 
mhaoirseacht phromhaidh in Éirinn. 

Taighde
Lean Coiste Taighde na Seirbhíse Phromhaidh in 
2021 ag oibriú go dlúth le taighdeoirí, comhlachtaí 
taighde agus institiúidí oideachais tríú leibhéal 
chun tograí agus tionscadail taighde iarchéime a 
fhorbairt agus a éascú. Ba ghnóthach an bhliain í i 
dtaobh aschur taighde. 

Taighde ar Mheabhairshláinte
D’fhoilsigh an tSeirbhís Phromhaidh ‘Moving 
Forward Together: Mental Health Among Persons 
Supervised by the Probation Service’, tuarascáil 
leis an Dr Christina Power, iar-Shíceolaí 
Cliniciúil Sinsearach ag an tSeirbhís, i Márta 
2021. Scrúdaítear sa tuarascáil saincheisteanna 
meabhairshláinte i measc daoine aonair faoi 
mhaoirseacht phromhaidh in Éirinn. Coimisiúnaíodh 
é i gcomhthéacs Phlean Ceartais 2021 agus a 
ghealltanais chun tascfhórsa nua trasrannach um 
meabhairshláinte a bhunú. Sheol an tAire Dlí agus 
Cirt, Helen McEntee, T.D. an tuarascáil.

Tugtar le fios i dtuarascáil an Dr Power go dtagann 
ar a laghad 40% de dhaoine faoi mhaoirseacht 
phromhaidh in Éirinn i láthair agus comharthaí 
orthu a chuireann in iúl go bhfuil ar a laghad fadhb 
mheabhairshláinte amháin orthu. Cuirtear seo i 
gcomparáid le 18.5% den daonra i gcoitinne. Ina 
theannta sin, tagann thart ar 50% díobh siúd go léir 
a ndéantar maoirseacht orthu i láthair agus ceann 
amháin nó níos mó de na saincheisteanna seo a 
leanas acu: mí-úsáid alcóil agus drugaí, caidreamh 
deacair sa teaghlach agus éagobhsaíocht chóiríochta. 
Sainaithníodh sa taighde freisin go bhfuil riachtanas 
suntasach síceolaíoch agus síciatrach ann i measc 
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daoine aonair a bhíonn faoi réir maoirseacht 
phromhaidh nach bhfreastalaítear air.

Baineann tábhacht leis an tuarascáil don earnáil 
cheartais choiriúil agus úsáidfear í chun eolas a 
chur ar fáil do bheartas agus le straitéis a fhorbairt. 
D’fhorbair an Grúpa Oibre Meabhairshláinte plean 
gníomhaíochta cúig bliana chun dul i ngleic le 
riachtanais agus saincheisteanna a sainaithníodh sa 
staidéar. 

De bhun an taighde seo, cheap FSS cliniceoir 
sinsearach chun dul ag oibriú le Grúpa Oibre 
Meabhairshláinte na Seirbhíse chun cabhrú leis an 
dá eagraíocht oibriú níos comhoibrithí le chéile.

Ar aon dul le taighde an Dr Power, bhunaigh 
an tAire Dlí agus Cirt Tascfhórsa Ardleibhéil ar 
Mheabhairshláinte agus ar Andúil. Déanann 
Mark Wilson, Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh, 
cathaoirleacht ar cheann amháin d’fhoghrúpaí an 
tascfhórsa atá dírithe ar shaincheisteanna pobail.

Rinne an Grúpa Oibre Meabhairshláinte 
ceiliúradh freisin ar Lá Domhan na Feasachta ar 
Mheabhairshláinte an 8 Deireadh Fómhair 2021 trí 
sheimineár gréasáin a chur ar siúl don fhoireann dar 
teideal, ‘Aire a Thabhairt don Mheabhairshláinte sa 
tSeirbhís Phromhaidh’.

Tuarascáil Taighde ar Mhí-Úsáid Drugaí 
agus Alcóil
Choimisiúnaigh an tSeirbhís Phromhaidh tuarascáil 
taighde dar teideal Informing & Supporting 
Change: Drug and Alcohol Misuse among People 
on Probation Supervision in Ireland a scríobh an 
Dr Louise Rooney, UCD agus a sheol an tAire Dlí 
agus Cirt Helen McEntee, TD ag imeacht ar líne i 
Samhain 2021.

Ag cur le taighde a rinneadh roimhe seo, 
sainaithnítear sa staidéar leitheadúlacht na mí-
úsáide substaintí i measc daoine faoi mhaoirseacht 
phromhaidh, a scrúdaíonn an caidreamh idir iompar 
mí-úsáide substaintí agus ciontú, agus a fhiosraíonn 

rannpháirtíocht daoine ar a ndéantar maoirseacht 
anuas ar fhreagairt na Seirbhíse Promhaidh. 
Thacaigh an Phríomh-Oifig Staidrimh (an POS) leis 
an taighde.

Deimhnítear sa tuarascáil gur thug 81% de chliaint 
na Seirbhíse Promhaidh le fios gur mhí-úsáid siad 
drugaí agus/nó alcól ag pointe áirithe ina saol. 
Tugadh na rátaí leitheadúlachta ab airde i leith mí-
úsáid drugaí agus alcóil i measc cliant idir 25 agus 
34 bliain d’aois. Cuireadh in iúl go bhfuil nasc idir 
alcól agus an cion reatha i measc 53% den sampla; 
tugadh le fios go raibh an nasc idir mí-úsáid drugaí 
agus an cion reatha ann i measc 48% den sampla.

Tugtar chun solais sa tuarascáil go gcuireann an 
tSeirbhís Phromhaidh pointe ríthábhachtach ar fáil 
inar féidir measúnú, idirghabháil agus atreorú cuí 
titim amach mar chuid de chonair an chúraim.

Mar fhreagairt, d’fhorbair an tSeirbhís Phromhaidh 
plean oibre mionsonraithe a théann i ngleic le 
croímholtaí an tuarascála.

Leanadh le hionadaíocht a dhéanamh don tSeirbhís 
Phromhaidh sa Choiste Maoirseachta Náisiúnta 
ar ar leagadh an tasc an Straitéis Náisiúnta ar 
Mhí-Úsáid Substaintí ‘Dochar a Laghdú, Téarnamh 
a Chothú’ (2017-2025) a chur i bhfeidhm agus 
déanfar ionadaíocht don tSeirbhís i roinnt de 
na Grúpaí Straitéiseacha um Chur i bhFeidhm 
nuabhunaithe.

Déantar ionadaíocht don tSeirbhís Phromhaidh 
chomh maith sa Choiste Maoirseachta um Imeaglú 
Bainteach le Drugaí agus um Ghníomhú i leith 
Foréigin (DRIVE). Grúpa idirghníomhaireachta atá 
sa choiste ina bhfuil ionadaithe ó na Tascfhórsaí 
Réigiúnacha agus Áitiúla Drugaí agus Alcóil, 
Ionchuimsiú Sóisialta FSS, an Garda Síochána, 
an tSeirbhís Phromhaidh, an earnáil phobail agus 
dheonach agus Tacaíocht Teaghlaigh. Cistítear 
DRIVE trí thionscnamh cistithe Shnáithe 3 
laistigh d’oifig Frank Feighan, TD, an tAire Stáit 
le freagracht as Sláinte Poiblí, Folláine agus an 
Straitéis Náisiúnta um Mí-Úsáid Substaintí. Dhírigh 
sé ar chumas pobal a fhorbairt chun freagairt 
d’imeaglú agus foréigean a bhaineann le drugaí.
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Iarrthóir Taighde PhD:  
Alison Coyne

Beidh an taighdeoir PhD Alison Coyne 
lonnaithe idir Meán Fómhair 2021 agus Lúnasa 
2024 in Deonach fad a thugann sí faoina 
taighde mar chuid de chlár Scoil Dlí Sutherland 
UCD. Cistíonn an Chomhairle um Thaighde 
in Éirinn agus an tSeirbhís Phromhaidh an 
tionscadal 3 bliana faoin gClár Iarchéime 
Fostaíochtbhunaithe. Fiosraítear an cheist seo 
a leanas i dtaighde Alison: ‘An bhfuiltear ag 
freastal in Éirinn ar riachtanais daoine fásta 
óga, a aistrítear ó Sheirbhís na hÉireann um 
Cheartas i leith an Aosa Óig go suíomhanna 
coinneála agus neamhchoinneála?’ 

Thosaigh Alison ag oibriú leis an bhfoireann in 
Deonach i Meán Fómhair 2021. Thosaigh sí 
trí ghrúpa oibre a chruthú ina raibh comhaltaí 
foirne de chuid an tSeirbhís Phromhaidh agus 
Deonach. Casann an grúpa oibre seo ar a 
chéile go démhíosúil chun plé a dhéanamh ar 
agus comhairle a thabhairt do Alison i dtaca 
le dul chun cinn an tionscadail. Rinne Alison 
Promhadh Daoine Óga a thionlacan go dtí an 
Chúirt Leanaí roinnt uaireanta chun léargas 
a fháil isteach in imeachtaí na Cúirt Dúiche 
speisialta. D’fhreastail sí freisin ar imeachtaí, 
seimineáir, agus comhdhálacha iolracha mar 
ionadaí na Seirbhíse Promhaidh.  

Seoladh an tuarascáil taighde ina leagtar amach 
samhail náisiúnta de réir sonraí chun freagairt 
d’imeaglú agus foréigean a bhaineann le drugaí i 
bpobail ina dhiaidh sin i Samhain 2021. 

Athbhreithniú ar Sheirbhís Pobail 
In 2021, choimisiúnaigh an tSeirbhís na taighdeoirí, 
an Dr Louise Kennefick, Ollscoil Mhá Nuad agus 
an Dr Eoin Guilfoyle, Ollscoil Bristol, chun tabhairt 
faoi ‘Athbhreithniú Fianaise ar Bheartas, Cleachtas 
agus Struchtúr Seirbhíse Pobail’ (Evidence Review of 
Community Service Policy, Practice and Structure).

Coimisiúnaíodh an t-athbhreithniú seo mar chuid 
de straitéis na Seirbhíse chun féidearthacht agus 
tairbhí na seirbhíse pobail i gcóras dlí choiriúil 
na hÉireann, agus chun an tsamhail reatha 
oibriúcháin a athchóiriú agus a athbheochan. 
Thug na hathbhreithneoirí faoi athbhreithniú 
deascbhunaithe litríochta ar thorthaí agus ar 
eolas ó irisleabhair acadúla, ábhair bheartais 
náisiúnta agus idirnáisiúnta, tuarascálacha, agus 
foilseacháin a bhaineann le seirbhís pobail ina 
gcuimsítear na príomhlimistéir seo a leanas: 
nuálaíocht straitéiseach, cleachtas oibríochtúil, 
struchtúr dlíthiúil, tionchar, measúnú agus forbairtí 
gaolmhara.

Foilseofar an t-athbhreithniú fianaise in 2022 agus 
déanfar athbhreithniú oibríochtúil ina dhiaidh sin ar 
sheirbhís pobail a chabhróidh le heolas a sholáthar 
do sholáthar seirbhíse pobail agus le hé a fhorbairt 
amach anseo. 
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Staitisticí faoi Athchiontú   
Promhaidh 2017
D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh (an POS) 
an staidéar is déanaí ar athchiontú de chuid na 
Seirbhíse Promhaidh i Samhain 2021. Dhírigh an 
staidéar ar chohóirt 2015, 2016 agus 2017.

I measc na bpríomhbhuaicphointí ón staidéar, bhí 
an méid seo a leanas:

• In 2017, rinne beagán faoi bhun an tríú 
cuid (29.3%) de dhaoine aonair a fuair ordú 
promhaidh athchiontú laistigh de bliain tar éis 
an t-ordú a fháil i gcomparáid le 35.5% i gcás 
chohórt 2008.

• Tháinig laghdú ar an ráta athchiontaithe 
promhaidh 1 bhliain idir 2016 agus 2017 anuas ó 
31% go 29%.

• Ní dhearnadh níos mó ná 60% de chohórt 
2015 athchiontú laistigh de 3 bliana. B’ionann 
athchiontú ina measc siúd ar gearradh 
maoirseacht phromhaidh orthu in 2015 agus 
49.2% i ndiaidh tréimhse 3 bliana i gcomparáid 
le figiúr 54.6% i ndiaidh 3 bliana maidir le 
cohórt 2008. Is ionann seo agus laghdú 5.4% ar 
athchiontú.

• Leanann dóchúlacht i bhfad níos mó a bheith 
ann go ndéanfaidh daoine óga athchiontú - 
bhí 42% de dhaoine níos óige ná 18 mbliana 
d’aois bainteach le teagmhais athchiontaithe i 
gcomparáid le díreach 8% de dhaoine níos sine 
ná 65 bliain

• Bhí 43% den athchiontú go léir a rinne daoine 
fásta níos óige ná 25 bliain d’aois in dhá 
chatagóir chiona, ord poiblí (22%) agus cionta 
bóthair agus tráchta (21%)

• Ar an iomlán, ní raibh an dóchúlacht chéanna 
ann go n-athchiontófaí mná i gcomparáid le fir 
(26.5% in aghaidh 28.1%)

• B’fhir an tromlach díobh siúd a fuair orduithe 
promhaidh in 2017 (86%).

Leanann torthaí ón staidéar le heolas a chur ar 
fáil do chleachtas agus straitéis níos fairsinge na 
Seirbhíse Promhaidh. Tá cóip den tuarascáil ar fáil 
trí láithreán gréasáin na Seirbhíse Promhaidh agus 
ar láithreán gréasáin an POS (https://www.cso.ie/
en/releasesandpublications/ep/p-prs/probationre-
offendingstatistics2017/)

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-prs/probationre-offendingstatistics2017/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-prs/probationre-offendingstatistics2017/
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/ep/p-prs/probationre-offendingstatistics2017/
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Eagraíochtaí  
Pobalbhunaithe  
i nGníomh

Sholáthair an tSeirbhís Phromhaidh 
cistiú €17.532m do 60 eagraíocht 
phobalbhunaithe (EPBanna) fud fad na tíre 
le seirbhísí a fhorbairt agus a sholáthar do 
chiontóirí ina bpobail in 2021. Cuireann na 
heagraíochtaí seo réimse seirbhísí ar fáil 
do chiontóirí i bpobail áitiúla, oiliúint agus 
oideachas, cláir bhainistíochta ciontóirí, 
tacaíocht chun teacht ar chóiríocht, cláir 
chóireála drugaí agus alcóil, agus teacht ar 
dheiseanna fostaíochta ina measc.

Cuireann na seirbhísí a fhorbraíonn agus a 
sholáthraíonn na EPBanna feabhas ar obair 
na seirbhíse in aghaidh a thabhairt ar iompar 
ciontaithe agus i dtacú le hathrú. Is minic freisin 
gur céim an-tábhachtach iad chun ciontóir a ath-
imeascadh isteach ina bpobal áitiúil.

Lean an tionchar a d’imir COVID-19 agus srianta 
rialtais le dúshláin a chur roimh an earnáil 
eagraíochtaí pobail agus a bhfoireann agus a 
gcliaint. Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh obair a 
n-eagraíochtaí cistithe uile, a lean le tacaíocht agus 
idirghabháil a sholáthar dá rannpháirtithe uile le 
bliain anuas.

Seo a leanas spléachadh ar roinnt buaicphointí i 
saolré na EPBanna cistithe in 2021.

Aistrítear For-Rochtain an Chnoic Theas go Láthair 
Nua i gCathair Luimnigh     
Ba bhliain mhór é 2021 i saolré Fhor-Rochtain an 
Chnoic Theas nuair a aistríodh an tionscadal daoine 

óga isteach i lár Chathair Luimnigh, tar éis go 
mbíodh sé suite i gcroílár phobal an Chnoic Theas 
ar feadh breis agus 31 bliain.

Tógann Rannpháirtithe in Stepping Out Oibilisc 
Nua i mBaile Átha Luain 
Cuireadh dealbh nua oibilisce in airde i bPáirc 
Burgess, Baile Átha Luain i mBealtaine. Dhear 
agus thóg rannpháirtithe sa chlár Stepping Out atá 
cistithe ag an tSeirbhís Phromhaidh atá bunaithe i 
mBaile Átha Luain agus atá tiomnaithe dóibh siúd 
ar bádh daoine muinteartha agus cairde leo in 
Abhainn na Sionainne. 
 

 
Aistrítear Tionscadal Malartach Bhaile Átha Í i 
gCeatharlach go Glas le Gairdín an tSráidbhaile 
Soláthraíonn Tionscadal Malartach Bhaile Átha Í 
réimse clár lena chur ar chumas daoine fásta nó 
daoine óga atá bainteach i ngníomhaíocht choiriúil 
a n-iompar ciontaithe a laghdú, feabhas a chur ar 
a roghanna saoil agus páirt dhearfach a ghlacadh 
sa phobal. D’oibrigh rannpháirtithe sa tionscadal in 
2021 ar ghairdín an tsráidbhaile.

Sa Phictiúr: Dealbh oibilisce curtha in 
airde i bPáirc Burgess, Baile Átha Luain ag 
rannpháirtithe in Stepping Out.

Gairdín an tSráidbhaile de chuid Thionscadal 
Malartach Bhaile Átha Í, Contae Cheatharlach



Lastar Soilse na Nollag i gCúil Mhín 
Chuir Pobal Teiripeach Chúil Mhín imeacht ar siúl 
i mí na Nollag lena soilse Nollag a lasadh. Is minic 
gur tráth an-deacair í an Nollaig dóibh siúd atá i 
mbun athshlánú, ach cuireann eagraíochtaí cosúil le 
Pobal Teiripeach Chúil ar chumas cliant taitneamh 
a bhaint as an Nollaig agus fios acu go bhfuil siad i 
dtimpeallacht shlán, shábháilte agus ina dtugtar aire 
dóibh. 

Seolann Cumann na hÉireann um Dheiseanna 
Ionchuimsithe Shóisialta (IASIO) Plean 
Straitéiseach Nua 
Sheol an tAire Dlí agus Cirt, Helen McEntee, TD, 
Plean Straitéiseach nua an IASIO don tréimhse 
2021-2023 ag imeacht fíorúil. Cuireadh an 
Plean Straitéiseach le chéile i ndiaidh próiseas 
comhairliúcháin fadréimseach le príomhpháirtithe 
leasmhara, lenar n-áiríodh cliaint, foireann an IASIO, 
foireann Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus na 
Seirbhíse Promhaidh, fostóirí agus eagraíochtaí eile. 

Fairsingíonn We Have A Dream (WHAD) a gCláir 
Ghníomhaíochtaí faoin Aer i mBaile Átha Cliath 
Lean WHAD le cláir ghníomhaíochtaí faoin aer 
a oibriú i rith 2021, agus d’oibrigh siad ar bhonn 
aisiríoch le daoine óga a dhírigh ar láidreachtaí an 
duine óig ar an mbealach sin a chuireann iompar 
dearfach chun cinn agus a spreagann rannpháirtithe 
díriú an athuair i dtreo todhchaí dhearfach. Chuir 
WHAD lena seirbhísí i limistéir i dtuaisceart Chathair 
Bhaile Átha Cliath, agus i limistéir eile i ndeisceart 
Bhaile Átha Cliath, cosúil le Tamhlacht agus  
Dún Laoghaire. 

Bliain Gnóthach do Mheantóireacht Le Chéile
Chuir Le Chéile a 4ú comhdháil bhliantúil oibrithe 
deonacha ar siúl go cianda i Meán Fómhair. Ba 
é téama na comhdhála ‘An Dóchas a Spreagadh, 
Creideamh san Athrú’ agus áiríodh leis óráid tosaigh 
le Mark Wilson, Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh.

Sheol Le Chéile a láithreán gréasáin nua in 2021 
freisin, agus is féidir teacht air ag www.lecheile.ie
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Rannpháirtithe WHAD agus páirt á glacadh acu sa 
chlár nuafhairsingithe gníomhaíochtaí faoin aer

Déanann Meantóireacht Le Chéile ceiliúradh ar 
Sheachtain an Cheartais Aisirígh 2021 i Luimneach
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Colún 4:          
Ár bhFoireann a Chumasú

Eagraíocht atá duinelárnach í an tSeirbhís Phromhaidh. Lean 
an tSeirbhís in 2021 le hinfheistiú ina daoine lena dtacair 
shainscileanna agus a cumas foriomlán a fhorbairt mar eagraíocht. 
Faoi mar a rinneadh an bhliain roimhe seo, tugadh tús áite do 
shábháilteacht agus folláine chomhghleacaithe lena chinntiú gur 
tugadh tacaíocht don fhoireann agus go raibh siad ceangailte fad 
a thug siad aghaidh ar thaoidí athraitheacha na paindéime.

Foghlaim agus Forbairt
In ainneoin na ndúshlán a chruthaigh COVID-19, 
lean an tSeirbhís le tús áite a thabhairt d’fhorbairt 
ghairmiúil leanúnach agus d’fhorbairt gairm bheatha 
don fhoireann go léir. D’fhreagair an tAonad 
Foghlama agus Forbartha (F agus F) do riachtanais 
scileanna a sainaithníodh agus d’fhorbairtí nua 
reachtaíochta trí fhéilire uaillmhianach oiliúna agus 
forbartha a sholáthar don fhoireann trí mheascán 
d’fhormáidí ar líne agus i bpearsan. Áirítear le 
hachoimre ar bhuaicphointí 2021:

• Ionduchtúchán d’Oifigigh Phromhaidh Nua: 
Sholáthair an tAonad F agus F dhá chlár 
ionduchtúcháin d’oifigigh phromhaidh in Aibreán 
2021 agus i nDeireadh Fómhair 2021. Cur chuige 
cumaisc a bhí sa dara clár a d’úsáid modhanna 
soláthair ar líne agus i bpearsan agus bhí sé 
ar cheann den chéad oiliúint a soláthraíodh ó 
thosaigh paindéim COVID-19.

• Oiliúint Bhainistíochta d’Oifigigh Phromhaidh 
Shinsearacha (OPSanna): Comhoibrigh an 
tAonad F agus F le ‘Theatre at Work’ le 
saincheardlann oiliúna dar teideal ‘Comhráite 
agus Cumarsáid Éifeachtach’ a dhearadh agus a 
sholáthar. D’úsáid an cheardlann oiliúna nuálach 
teicnící bunaithe ar an amharclannaíocht agus 

scileanna éascaithe le ceardlann idirghníomhach 
agus phraiticiúil fhíorúil a chruthú. Rinne 
an fhoireann F agus F é a chomhdhearadh 
agus rinneadh scripteanna de chásanna le 
fíorchásanna promhaidh a léiriú agus ghlac 
aisteoirí leis na róil a cheadaigh do rannpháirtithe 
breathnú agus machnamh a dhéanamh ar 
an ábhar agus páirt a ghlacadh ann. Ghlac 
50 oifigeach promhaidh, ar an iomlán, páirt 
i gceithre cheardlann a soláthraíodh i Meán 
Fómhair 2021.

• Cur Chuige Inscnethreoraithe i leith Oibriú le 
Ciontóirí Baineanna Sheol an tAonad F agus 
F clár oiliúna nua modúlach in Aibreán 2021 
chun tacú leis an bhfoireann bheith níos eolaí 
ar chúrsaí inscne agus a n-eolas, scileanna agus 
muinín as oibriú le cailíní agus mná atá páirteach 
san earnáil cheartais choiriúil a fhorbairt. Lena 
chur leis an oiliúint, d’úsáid an tAonad F agus 
F an uirlis ar líne ‘Padlet’ le clár fógraí fíorúil a 
fhorbairt don fhoireann, a sholáthair teacht gan 
stró ar acmhainní ábhartha cosúil le hailt, físeáin, 
etc. Cuireadh an clár oiliúna ar siúl do 36 ball 
foirne in 2021.

• Coireacht Fuatha agus Oiliúint Radacaithe: 
D’fhorbair agus thosaigh an tAonad F agus F 
seisiúin eolais a sholáthar faoin gcoireacht fuatha 



30 Oibríonn Promhadh do Shábháilteacht Phobail   

agus radacú chun ullmhú don reachtaíocht nua 
choireachta fuatha atá ag teacht chun cinn. 
Anuas air sin, roghnaíodh 5 bhall foirne go 
gcuirfí oiliúint orthu ar ionstraim mheasúnaithe 
riosca ‘VERA 2R’ (Measúnú Riosca ar Antoiscigh 
Fhoréigneacha 2 Leasaithe). Uirlis struchtúrach 
bhreithiúnais ghairmiúil é ‘VERA 2R’ a bhfuil de 
chuspóir aige measúnú a dhéanamh ar riosca an 
antoisceachais pholaitiúil fhoréignigh. Chuir baill 
den Líonra Feasachta ar Radacú an oiliúint seo 
ar siúl agus áiríodh léi rannpháirtíocht i measc 
chomhghleacaithe an Gharda Síochána agus 
fhoireann Síceolaíochta Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann.

• Clár Oiliúna Ciontóirí Gnéis: Cuireadh clár 
oiliúna nua ciontóirí gnéis a dhíríonn go sonrach 
ar dhul i ngleic le tosca riosca S&A2007 ar siúl 
i Meán Fómhair agus Samhain 2021. Tugadh 
‘Oibriú go hÉifeachtach le Ciontóirí Gnéis’ ar an 
oiliúint seo agus beartaítear níos mó seisiún a 
sholáthar in 2022. 

Creat Maoirseachta Ciontóirí na hÉireann 
a chur i bhfeidhm:
Rinne an tSeirbhís dul chun cinn suntasach 
in 2021 ar Chreat Maoirseachta Ciontóirí na 
hÉireann (IOSF), samhail shaincheaptha chleachtais 
promhaidh a théann i ngleic le gach gné d’aistear 
promhaidh úsáideoirí seirbhíse, a chur i bhfeidhm, 
agus tá sé bunaithe ar fhianaise agus buntacaíonn 
taighde leis.

Áirítear le hachoimre ar ghníomhaíocht 2021:

• Cuireadh Croí-Oiliúint ar Scileanna Promhaidh 
ar siúl do beagnach 200 oifigeach promhaidh 
agus oifigeach promhaidh sinsearach. Nuair 
a chuirtear bonn praiticiúil na hoiliúna seo 
san áireamh, d’úsáid oiliúnóirí F agus F bealaí 
nuálacha agus úrnua chun rannpháirtíocht agus 
idirghníomhú a chur chun cinn, agus d’eascair 
aiseolas dearfach ó rannpháirtíocht uaidh. 
Leanfar den oiliúint ar chroíscileanna promhaidh 
isteach in 2022.

• Sraith Straitéisí na Seirbhíse Promhaidh: Rinne 
an tSeirbhís forbairt na Sraithe Straitéisí (the 

Toolbox) – acmhainn foghlama ar líne foghlaim 
d’oifigigh phromhaidh a chur chun cinn agus tá 
sé le seoladh go luath in 2022.

• Lámhleabhar Cleachtais IOSF: Thosaigh 
an tSeirbhís i Samhain le Lámhleabhar 
Cleachtais IOSF nua a fhorbairt agus is céim 
thábhachtach de phróiseas um chur i bhfeidhm 
an IOSF é. Beartaítear go bhfoilseofar an 
lámhleabhar cleachtais in 2022 agus i measc na 
bpríomhghníomhartha a rinneadh in 2021, tá an 
méid seo a leanas:

o Ceapadh Velia Ltd le forbairt Lámhleabhar 
Cleachtais IOSF a fhorbairt, atá á fhorbairt de 
réir phrionsabal an chomhtháirgthe, a chinntíonn 
go mbíonn baint ag a mhéid d’fhoireann na 
Seirbhíse Promhaidh agus is féidir sa phróiseas.

o Ceapadh seisear ceannasaithe tionscadail 
le maoirseacht a dhéanamh ar obair sé 
ghrúpa oibre chomhfhreagracha ina bhfuil 
comhghleacaithe ó limistéir ar fud na Seirbhíse 
agus ó fheidhmeanna, gráid agus réigiúin 
éagsúla. Bhí díriú ar leith ag gach grúpa ar 
chéimeanna sonracha den IOSF nó ar phróiseas 
gaolmhar agus thug ball d’fhoireann Velia 
tacaíocht do gach grúpa oibre.

o o Ghlac breis agus 90 ball foirne páirt i 
Samhain i sraith grúpaí idirghníomhacha a 
dhírigh ar aiseolas a spreagadh chun eolas 
a chur ar fáil d’fhorbairt an lámhleabhair 
chleachtais.

Cur i bhfeidhm an Chuir Chuige 
Rioscabhunaithe ar Bhainistíocht  
Ualach Oibre 
Thosaigh an tSeirbhís in 2021 le Cur Chuige 
Rioscabhunaithe a chur i bhfeidhm i leith 
Bainistíocht Ualach Oibre, a forbraíodh i 
gcomhpháirtíocht le Brainse na nOifigeach 
Promhaidh, Ceardchumann Fórsa.  
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Nuair a chuirtear san áireamh prionsabail 
bhunúsacha an riosca, an riachtanais agus 
na freagrúlachta a léirigh daoine aonair faoi 
mhaoirseacht phromhaidh, tá mar chuspóir ag an 
gCur Chuige Rioscabhunaithe i leith Bainistíocht 
Ualach Oibre go ndéantar ualach oibre oifigigh 
phromhaidh a bhainistiú go cothrom agus go 
comhsheasmhach lena chinntiú gur féidir leo a róil 
agus freagrachtaí a shásamh go héifeachtach agus 
i gcomhréir le cleachtas promhaidh atá bunaithe ar 
fhianaise. 

Chun tacú lena chur i bhfeidhm, bunaíodh roinnt 
bearta tacaíochta foirne, Grúpa Maoirseachta um 
Chur i bhFeidhm san áireamh, ina bhfuil ionadaithe 
foirne agus bainistíochta ó limistéir ar fud na 
heagraíochta anuas ar ábhair acmhainní, i measc 
rudaí eile.  

 
Athbhreithniú ar Struchtúr Bainistíochta 
na Seirbhíse Promhaidh:
Choimisiúnaigh an tSeirbhís Phromhaidh an 
gnóthas seirbhísí gairmiúla, Mazars, i Lúnasa 2021 
chun tabhairt faoi mheasúnú mionsonraithe ar a 
Struchtúr Bainistíochta Feidhmiúcháin reatha ag 
féachaint le tacú le hacmhainní méadaithe chun na 
tosaíochtaí straitéiseacha a dtugtar cuntas orthu i 
Ráiteas Straitéise 2021-23 a shásamh.  

B’éard a bhain leis an athbhreithniú seo dul i 
gcomhairle le foireann bainistíochta na Seirbhíse 
Promhaidh anuas ar phríomhpháirtithe leasmhara 
ó limistéir ar fud na Roinne Dlí agus Cirt agus 
na hearnála ceartais choiriúil. Rinne Mazars a 
dtuarascáil a chur i gcrích i mí na Nollag 2021, agus 
roinnfear na torthaí leis an bhfoireann chun go 
ndéanfar plé breise orthu go luath in 2022.

Sláinte agus Sábháilteacht
Le tús COVID-19, ba é ba mhó ar dhírigh an tAonad 
Sláinte agus Sábháilteachta air ná a chinntiú go 
raibh ár n-oifigí de chuid na Seirbhíse Promhaidh 
sábháilte don fhoireann oibriú iontu agus sábháilte 
dár gcliaint. Lean seo ar aghaidh i rith 2021. 

Rinneadh measúnuithe riosca ar na hoifigí uile 
agus rinneadh bearta rialaithe COVID-19 a bhunú 

Rachel Lillis, Oifigeach Promhaidh 
Sinsearach agus Ceannasaí Tionscadail 
an IOSF
 “Chuir an taithí a fuair mé i mo phoist go 
dtí seo ar mo chumas tuiscint a fhorbairt ar 
conas daoine a chóitseáil agus a bhainistiú 
chun an rath a bhaint amach agus cleachtais 
agus beartais atá ag teacht chun cinn a 
chur i bhfeidhm. Lorg mé páirt a ghlacadh 
le tionscadal an IOSF mar gheall gur spéis 
liom dul chun cinn agus forbairt na Seirbhíse 
agus go bhfuil súil agam go gcuirfidh an IOSF 
conair mhaoirseachta ar fáil dúinn. Tá súil 
agam go n-eascróidh torthaí níos fearr do 
chliaint as idirghníomhú níos dírithe.”

Sarah-Jane Kavanagh, Oifigeach 
Promhaidh Sinsearach agus Ceannasaí 
Tionscadail an IOSF
“Creidim go múnlóidh creat Maoirseachta 
Ciontóirí na hÉireann todhchaí na Seirbhíse 
Promhaidh agus conas a sholáthraímid 
seirbhís phoiblí ardchaighdeáin. Tar éis 
gur chríochnaigh mé cúrsa i mbainistíocht 
tionscadal le déanaí, tá gliondar croí orm 
bheith mar bhall d’fhoireann forbartha clár 
a dhéanfaidh an lámhleabhar cleachtais a 
fhorbairt agus a chomhtháirgeadh i dteannta 
mo chomhghleacaithe agus Velia Ltd.”
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agus a chothú. Níor ceadaíodh coinní le cliaint 
ach trí choinne amháin agus rinneadh seiceálacha 
COVID-19 ar theacht i láthair dóibh. Tionóladh 
cruinnithe laistiar de scáileáin agus bhí maisc á 
gcaitheamh ag an bhfoireann agus ag cliaint araon. 
Leanadh de bhéasaíocht sláinteachais a chur ar 
bun ar fud na limistéar agus bhí comharthaíocht ar 
taispeáint ar ar leagadh amach na bearta rialaithe. 

Áirítear le hachoimre ar bhuaicphointí eile Sláinte 
agus Sábháilteachta:

• Athbhreithníodh an measúnú riosca ar cháipéisí 
do gach láithreáin seirbhíse pobail. Tugadh 
tromlach na seirbhíse pobail chun críche ag 
suíomhanna taobh amuigh agus bhí bearta diana 
rialaithe i bhfeidhm agus bhí idirchaidreamh 
leanúnach á dhéanamh le heagraíochtaí óstála. 

• Lean Príomhionadaithe na nOibrithe le cúnamh 
luachmhar a sholáthar i ngach oifig ar fud na 
tíre, agus rinne siad seiceálacha laethúla agus 
bhainistigh siad ceisteanna foirne fad a tháinig 
siad aníos.  

• Choimeád an fhoireann fillteán Sláinte agus 
Sábháilteachta COVID-19 ar an tairseach 
cothrom le dáta ag gach tráth agus bhí teacht 
gan stró ag an bhfoireann ar phrótacail agus ar 
bhuan-nósanna imeachta oibriúcháin. 

• Cuireadh oiliúint ar fáil i limistéir, sábháilteacht 
ó dhóiteán, oifigeach sábháilteachta, láimhsiú, 
garchabhair agus oiliúint athnuachana ina measc.   

• Tionóladh cruinnithe Sláinte agus Sábháilteachta 
COVID-19 gach coicís i gcaitheamh na bliana 
agus leanadh le hidirchaidreamh an-dlúth a 
dhéanamh leis an Roinn Dlí agus Cirt.

• Eisíodh cumarsáid rialta don fhoireann, treoirlínte 
san áireamh a d’eisigh an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte agus an tÚdarás Sláinte agus 
Sábháilteachta.  

• Lean sláinte agus sábháilteacht de bheith ar an 
gclár i gcás cruinnithe náisiúnta, réigiúnacha 
agus foirne. Lean an tSeirbhís le gach teagmhas/
timpiste a thuairisciú ar bhealach tráthúil don 
Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus lean 
sí le ceangal a dhéanamh leis an líonra i rith na 

bliana. 

An Tionscnamh ‘Suíochán ag an Tábla’
Thug an tseirbhís an tionscnamh nua ‘Suíochán ag 
an Tábla’ isteach in 2021, a sholáthair deis uathúil 
forbartha gairm bheatha ar fáil do chomhghleacaithe 
chun ballraíocht a ghlacadh de cheann den iomaí 
grúpa oibre agus pobal straitéiseach ar fud na 
heagraíochta. Bhí an clár in ainm is smaointeoireacht 
úrnua a chruthú agus an deis a sholáthar do 
chomhghleacaithe tionchar a imirt ar chinnteoireacht 
agus cur go bríoch le saincheisteanna fairsinge, 
cosúil le rialachas corparáideach, straitéis, 
meabhairshláinte, Taistealaithe, mná, sonraí, sláinte 
agus sábháilteacht, folláine, etc.

Léiríodh spéis shuntasach sa chlár nua agus 
d’ainmnigh 48 comhghleacaí iad féin chun ‘suíochán 
ag an tábla’ a ghlacadh. Thit meaitseáil amach i rith 
na bliana agus ghlac iarrthóirí ballraíocht den Ghrúpa 
Oibre Meabhairshláinte, an Coiste Folláine, Grúpa 
Dhualgas na hEarnála Poiblí agus Grúpaí Oibre an 
IOSF. Tá súil leis go gcruthófar níos mó deiseanna 
don fhoireann in 2022, ar aon dul leis an struchtúr 
bainistíochta nua a thabhairt isteach.

Bearta sláinte agus sábháilteachta curtha i bhfeidhm 
ar fud oifigí na Seirbhíse Promhaidh
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Yvette Kelly, Ard-Oifigeach 
Feidhmiúcháin, páirt i gcruinnithe 
Rialachais Ceartais Choiriúil.
“ Sholáthair an t-eispéireas seo deis 
luachmhar a cheadaigh dom idirchaidreamh a 
dhéanamh leis an mbainistíocht shinsearach 
agus a thabhairt faoi deara i gcleachtas conas 
a oibríonn rialachas ar leibhéal níos airde sa 
Roinn. Chuir seo le mo chuid staidéir, agus 
chuir sé teoiric le cleachtas mar gheall go 
raibh mo Theastas Gairmiúil i Rialachas ag an 
am á dhéanamh agam..”

Dale Murphy, Ard-Oifigeach 
Feidhmiúcháin, páirt i nGrúpa Oibre 
Dhualgas na hEarnála Poiblí
“ Iarradh orm páirt a ghlacadh sa ghrúpa 
oibre seo tar éis gur chríochnaigh mé 
Dioplóma Gairmiúil i gCearta Daonna agus 
Comhionannas leis an Foras Riaracháin. 
Cuireann an tionscnamh Suíochán ag an 
Tábla ar chumas na seirbhíse úsáid a bhaint 
as cáilíochtaí agus scileanna foirne ar fud na 
heagraíochta agus tugann sé deis luachmhar 
freisin oibriú ar bheartas do limistéir a 
mb’fhéidir nach bhfuil siad ceangailte go 
díreach lena ról féin. ”

Dámhachtainí Promhaidh EPIC
Ag cur leis an rath a bhí ar Ghradaim Foirne 2019 
tionscnaimh, lean an tSeirbhís in 2021 le ceiliúradh 
a dhéanamh ar a comhghleacaithe ildánacha 
agus tiomnaithe trí Ghradam EPIC Promhaidh 
nuabhrandáilte 2021 a sheoladh. Is éard atá i 
gceist leis an ngiorrúchán Béarla EPIC ná Daoine 
Éachtacha a Spreagann Athrú agus tá mar aidhm ag 
na gradaim an tsármhaitheas ar fud na heagraíochta 
a cheiliúradh, daoine aonair a bhaineann 
ardfheidhmíocht amach agus tionscadail nuálacha 
laistigh den tseirbhís a aithint 

Seoladh Gradaim EPIC Promhaidh i Meán 
Fómhair 2021 a seoladh agus tugadh cuireadh 
do chomhghleacaithe comhaltaí dá bhfoireann a 
ainmniú do ghradam amháin as seacht gcinn, iad 
seo a leanas ina measc:  

• An Gradam um Shábháilteacht Phobail a 
Fheabhsú

• An Gradam um Chomhoibriú agus 
Rannpháirtíocht

• An Gradam um Seaimpíní Cóitseála agus 
Ionchuimsithe

• An Gradam um Réalta atá ag Teacht chun Cinn

• An Gradam um Ár Seirbhís a Nuálú - iontrálacha 
don dá fhoireann agus do dhaoine aonair

• Freagairt do COVID-19 – Gradam Aitheantais 
Speisialta

  

Mar chuid de na gradaim, déanfaidh an tSeirbhís 
ceiliúradh ar na comhghleacaithe siúd a thiomnaigh 
breis agus 30 bliain chun oibriú leis an tSeirbhís 
Phromhaidh agus/nó leis an Roinn Dlí agus Cirt trí 
Ghradaim Fadseirbhíse.

Fuarthas breis agus 50 ainmniúchán, ar an iomlán. 
Ar an drochuair, bhí an searmanas bronnta 
gradam le cur siar mar gheall ar COVID-19, ach 
tá an tSeirbhís ag tnúth le himeacht i bpearsan a 
phleanáil in 2022 nuair a fhógrófar na buaiteoirí.
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Tús áite a thabhairt d’Fholláine Foirne
I ngeall ar na brúnna breise a tugadh isteach mar 
thoradh ar COVID-19, mhéadaigh an tSeirbhís 
a díriú ar folláine agus deiseanna a chruthú don 
fhoireann bheith ceangailte i gcónaí lena chéile i 
rith tréimhsí fada scartha shóisialta, suíomhanna 
oifige srianta agus cianoibrithe. Cé nach bhféadfadh 
imeachtaí folláine i bpearsan titim amach i rith 
2021, léirigh an Coiste Folláine nuálaíocht trí 
réimse fairsing gníomhaíochtaí agus seisiúin eolais 
agus tacaíochtaí a eagrú do chomhghleacaithe 
le páirt a ghlacadh iontu i gcaitheamh na bliana. 
Shín solúbthacht Zoom, ar go leor bealaí, aimsiú 
gníomhaíochtaí folláine agus tá roinnt léargas 
luachmhar faighte ag an gcoiste a chuirfidh siad 
chun feidhme isteach in 2022.

Faoi mar is gnách, ba é an t-imeacht ba rathúla in 
2021 an t-imeacht a cuireadh ar bun le haghaidh 
Lá Domhanda na bPeataí i nDeireadh Fómhair. 
Thit comórtas iomaíoch grianghraf do pheataí na 
foirne amach, agus fuarthas mórmhéid iontrálacha. 
Eisíodh nuachtlitir speisialta le héagsúlacht pheataí 
i líonra na Seirbhíse Promhaidh a léiriú. Cruthaíodh 
freisin go raibh an tóir mhór ar Dhúshlán na 
gCéimeanna i Samhain agus go raibh sé chomh 
hiomaíoch céanna mar a bhí riamh.

Eagraíodh roinnt seimineár trí sholáthraí an Chláir 
Chúnaimh d’Fhostaithe, Cúram Sláinte Laya agus 
sholáthair tacaíocht leanúnach ó Choiste Folláine 
“Justbe” na Roinne Dlí agus Cirt réimse ollmhór 
seimineár ábhartha ar limistéir, sláinte fhisiciúil agus 
meabhairshláinte, éagsúlacht agus ionchuimsiú, 
cultúr agus stair agus much níos mó ina measc.

I measc roinnt buaicphointí ó fhéilire folláine na 
Seirbhíse Promhaidh 2021, bhí an méid seo a 
leanas:

• Lá Idirnáisiúnta na mBan leis an gcainteoir 
Debbie Deegan ón gcarthanas ‘To Russia with 
Love’ (Márta)

• Comórtas Ealaíne na Cásca (Aibreán)

• Siúlóid Dúlra an Earraigh (Aibreán)

• Feasacht ar Ailse Chíche 100km in 30 Lá 
(Meitheamh)

• Seimineár Cúraim Sláinte: Traochadh a 
Bhuaileadh (‘Beating Burnout’) (Meitheamh)

• Comórtas Grianghraf Lá Domhanda na bPeataí 
(Deireadh Fómhair)

• Seimineár Lá Feasachta ar Meabhairshláinte an 
Domhain ar Aclaíocht don

• Intinn (Deireadh Fómhair)

• Dúshlán na gCéimeanna (Samhain)

• Cuairt Fhíorúil San Nioclás (Nollaig)

• Lá Gheansaithe na Nollag (Nollaig)

• Club Leabhar, Club Ealaíne agus Club Gairdín (ar 
bun go leanúnach)

Bhuaigh Holly, Bichon 
Frisé, atá trí bliana 
d’aois (leis an Oifigeach 
Promhaidh Ciara Harris) 
an grianghraf is fearr.
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Colún 5:          
Ár gCur Chuige a Nuachóiriú

Gheall an tSeirbhís Phromhaidh do nuachóiriú ar fud na 
heagraíochta a chur chun cinn le feidhmíocht a uasmhéadú, 
soláthar seirbhíse a fheabhsú agus freagairt go héifeachtach do 
riachtanais ár n-úsáideoirí seirbhíse atá ag teacht chun cinn. 

Rinne an tSeirbhís roinnt athruithe tábhachtacha struchtúracha 
i rith 2021 a chabhróidh le hacmhainn a fhorbairt agus saineolas 
a mhéadú chun a cuspóirí straitéiseacha a shásamh. Lean 
an tSeirbhís freisin le húsáid bhreise a bhaint as sonraí agus 
teicneolaíocht chun feabhas a chur ar éifeachtúlachtaí agus 
an bealach a dhéanaimid cumarsáid lenár bpríomhpháirtithe 
leasmhara a fheabhsú. 

Earcaíocht: 
Lean leibhéil ghníomhaíochta earcaíochta de bheith 
ard i rith na bliana Cuireadh roinnt iomaíochtaí ar 
bun, cuireadh roinnt díobh le hagallaimh ar siúl 
go cianda mar gheall ar láithreacht leanúnach 
COVID-19.

• Thit feachtas Oifigeach Promhaidh Sinsearach 
amach i Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair 
i gcomhar leis an tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí (an SCP);

• Thit feachtas Oifigigh Phromhaidh, inar cuireadh 
agallamh ar beagnach 100 iarrthóir, amach i 
nDeireadh Fómhair agus Samhain;

• Thit comórtas Leas-Stiúrthóra amach san 
fhómhar tríd an tSeirbhís um Cheapacháin 
Phoiblí;

• Thit earcaíocht bhreise amach i measc gráid 
riaracháin agus speisialtóra agus ceapadh 
Príomhoifigeach Cúnta i gCumarsáid i 
Meitheamh.

Sannadh 16 oifigeach promhaidh nua, ar an 
iomlán, do láithreacha éagsúla fud fad na tíre, a 
líon bearnaí tábhachtacha agus a chabhraigh lenár 
soláthar seirbhíse túslíne a uasmhéadú. Thosaigh 
16 chomhalta eile foirne ag oibriú leis an tSeirbhís i 
rith 2021.

D’fhág 37 comhalta foirne an eagraíocht trí éirí as 
nó scor. Imeachtaí an-chiúine a bhí ina bhfágáil, 
ar an drochuair, mar gheall ar COVID-19, agus 
rinneadh ceiliúradh ar líne ar roinnt díobh. Tá 
imeacht scoir i bpearsan á phleanáil ag an tSeirbhís 
in 2022.

 
An tAonad Cumarsáide
Cheap an tSeirbhís Príomhoifigeach Cúnta 
nua i Meitheamh do Chumarsáid chun Aonad 
Cumarsáide nua a stiúradh agus a bhunú. 
Soláthraíonn agus tacaíonn an t-aonad le gnéithe 
de chumarsáid straitéiseach agus chorparáideach. 

35Tuarascáil Bhliantúil 2021
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Díríonn an tAonad Cumarsáide ar an méid seo a 
leanas:      

• Feasacht a mhúscailt ar an tionchar a imríonn 
obair na Seirbhíse Promhaidh chun pobail níos 
sábháilte agus níos ionchuimsithí a chruthú;

• Idirchaidreamh le comhghleacaithe a chur chun 
cinn agus le páirtithe leasmhara inmheánacha le 
cultúr rannpháirtíochta agus trédhearcachta a 
chothú;

• Ardáin dhigiteacha nua a fheabhsú le feabhas a 
chur ar chumarsáid agus le lucht éisteachta nua a 
bhaint amach;

• Maoirseacht a dhéanamh ar ghnóthaí poiblí 
agus rannpháirteachas éifeachtach le páirtithe 
leasmhara a éascú ar fud na hearnála ceartais 
choiriúil agus níos faide i gcéin.

      
I rith a chéad sé mhí d’oibriú, dhírigh an tAonad 
Cumarsáide ar fheabhas a chur ar bhonneagar 
cumarsáide, tairseach nua inlín san áireamh (a 
bheartaítear a chur i bhfeidhm go beo in 2022), 
le cainéil mheán sóisialta (LinkedIn agus Twitter) 
a fhairsingiú, éagsúlú an ábhair trí fhíseán agus 
beochan a thabhairt isteach, agus uirlis nua 
inmheánach ríomhphoist (Poppulo) a sheoladh. 
Anuas air sin, thug an tAonad tacaíocht don 
Fhoireann Ceannaireachta Sinsearaí maidir le 
himeachtaí poiblí agus idirchaidreamh leis na meáin.

Tá Straitéis Cumarsáide agus Rannpháirtíochta 
nua le foilsiú in 2022 agus leagfaidh sí treoir 
straitéiseach amach d’iarracht chumarsáide na 
Seirbhíse go gceann dhá bhliain.

Rinne an tAonad Cumarsáide maoirseacht i rith 
2021 ar fhreagairtí a ullmhú, faoi mar a theastaigh, 
do cheisteanna parlaiminte, uiríll aire agus iarrataí 
eile ar eolas i measc stiúrthóireachtaí agus i 

gcomhpháirtíocht le hAonad Trédhearcachta na 
Roinne Dlí agus Cirt.

Ár nAimsiú a Shíneadh
Ghlac an tSeirbhís Phromhaidh le páirt i 
bpodchraoladh an Líonra Idirnáisiúnta Ceartais 
Choiriúil (IN-CJ) chun plé a dhéanamh ar eispéiris 
oifigigh phromhaidh Éireannacha i rith dianghlasáil 
Covid-19, agus díríodh ach go háirithe ar conas a 
rinne an tSeirbhís oiriúnú dá cur chuige i leith chun 
freastal ar riachtanais úsáideoirí seirbhíse i rith na 
paindéime a bhí ag éirí níos casta i gcónaí. Líonra 
daoine atá fostaithe in obair forbartha idirnáisiúnta 
i gCeartas Coiriúil atá san IN-CJ. Tá de chuspóir 
aige teicneolaíochtaí nua a úsáid chun líonraí nua a 
thógáil, eolas a roinnt agus smaointe a mhalartú.

Ghlac Margaret Griffin, Príomhoifigeach Promhaidh 
Cúnta, páirt i mBealtaine 2021 sa phodchraoladh 
a bhain an-mholadh amach ó na léirmheastóirí, 
The Two Norries chun plé a dhéanamh ar an ról 
tábhachtach ag oifigigh phromhaidh i dtacú le 
sábháilteacht phobail in Éirinn. Pléadh ábhair sa 
phodchraoladh, orduithe promhaidh, cúirteanna, 
coireacht, athshlánú, maoirseacht phobail, scor 
agus ciontú ina measc. Thug rannpháirtíocht sa 
phodchraoladh an deis an t-aimsiú a shíneadh agus 
tuiscint an phobail ar obair na Seirbhíse a mhéadú. 

Iarrataí ar Eolas a comhordaíodh go lárnach

CPanna 49

Na Meáin 15

Eile 73

Iomlán  143

Príomhoifigeach Cúnta do 
Chumarsáid, Thomas Redmond
 “Tá ról ríthábhachtach le glacadh ag 
cumarsáid phoiblí chun tacú le beartais 
agus seirbhísí a dhearadh agus a sholáthar. 
Nuair a thugtar faoi go héifeachtach, is 
féidir leis cabhrú le saolta a fheabhsú, a 
chur chun feabhais agus a thabhairt slán. 
Tá ról tábhachtach ag cumarsáid mhaith 
freisin maidir le muinín as obair na Seirbhíse 
Promhaidh a fhorbairt chun tacú le 
sábháilteacht phobail agus lena ról uathúil 
laistigh den chóras dlí choiriúil níos fairsinge.”
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Bhain an clár den phodchraoladh 240,000 amharc 
amach ar YouTube agus is minic go mbaineann an 
tsraith lucht féachana níos mó ná 20,000 amach.

An tAonad Faisnéise
Déanann an tAonad Faisnéise iarrataí ar fhaisnéis a 
bhaineann le Saoráil Faisnéise (SF), Cosaint Sonraí, 
agus iarrataí eile ar fhaisnéis a chomhordú agus 
a bhainistiú. Oibríonn an tAonad go dlúth leis an 
Aonad um Chosaint Sonraí agus Tacaíochta, sa 
Roinn Dlí agus Cirt, i dtaobh treorach, beartas agus 
nósanna imeachta.

Eastát
Tá os cionn tríocha a cúig oifig ag an tSeirbhís 
Phromhaidh sa phobal chomh maith le hoifigí i 
ngach ceann de na príosúin. Baineann an tSeirbhís 
leas freisin as oifigí ‘teagmhála’ in áiteanna éagsúla 
ar fud na tíre chun maoirseacht agus bainistiú a 
dhéanamh ar go leor cliant i gceantair iargúlta agus 
thuaithe. 

Déanann an tAonad Eastáit agus Áiseanna 
idirchaidreamh go leanúnach le hOifig na 
nOibreacha Poiblí (OOP) agus le bainisteoirí 
réigiúnacha maidir le saincheisteanna eastáit agus 
áiseanna. Ba léir seo i rith phaindéim COVID-19 
i ngeall ar an díriú láidir ar bhearta coiscthe agus 
rialaithe Sláinte agus Sábháilteachta.

Athlonnaíodh an Oifig Promhaidh i nDroichead 
Átha i Meán Fómhair 2021 chuig áitreabh nua ar 
Shráid an Dathadóra, i nDroichead Átha. Tá plean 
oscailte ag an oifig nua, atá i lár an bhaile, agus tá 
roinnt seomraí agallaimh a tógadh le sainchuspóir 
ann inar féidir cruinnithe aghaidh ar aghaidh a chur 
ar bun le cliaint. 

Anuas air sin, cuireadh tógáil ar an oifig nua ar 
Shráid Mulgrave, Luimneach i gcrích i dteannta 
leis an bpríosún nua atá á thógáil atá i ngar don 
teach cúirte. D’fhág foirgneamh Luimnigh Cúirt na 
hAmharclainne agus bhog siad trasna na cathrach 
chuig an bhfoirgneamh 12,500 troigh chearnach a 
tógadh le sainchuspóir, ina bhfuil spás oifige mór 
geal plean oscailte, seomraí iolracha comhdhála 
agus agallaimh agus páirceáil ar an láthair. 

Ar aon dul le gealltanais na Seirbhíse don 
inbhuanaitheacht a chothú, úsáidtear painéil FV san 
oifig ar Shráid Mulgrave le leictreachas agus uisce 
te a ghiniúint, úsáidtear teicneolaíocht den chéad 
scoth aeraithe ar fud an spáis agus tá limistéar mór 
gairdín taobh amuigh ann.

Iarrataí ar Fhaisnéis 2021   Iarratais ar Shon-
raí Faisnéise a Fuarthas in 2021 

Saoráil Faisnéise 15

Cosaint Sonraí 5

Iarrataí Tríú Páirtí 27

Iarrataí eile nár SF / CS iad 14

Iomlán 61

Sa Phictiúr: Páirt á glacadh ag Margaret 
Griffin, Príomhoifigeach Promhaidh Cúnta, sa 
phodchraoladh The Two Norries

Sa Phictiúr: Téann an Príomhoifigeach Cúnta, 
Christine Hanney, agus an Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta, Margaret Griffin, ar thuras 
timpeall oifig nua Luimnigh ar Shráid Mulgrave
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Fuinneamh 
Taispeántar i dTuarascáil Bhliantúil Údarás Fuinnimh 
Inbhuanaitheachta na hÉireann (an SEAI) go bhfuil 
coigilteas 35.3% bainte amach ag an tSeirbhís 
Phromhaidh ar fhigiúirí bonnlíne 2009 chomh maith 
le feabhsú 18.4% ar ídiú fuinnimh i gcomparáid leis 
na figiúirí don bhliain 2020. 

Leanann an tSeirbhís le teagmháil rialta a dhéanamh 
leis an SEAI agus le OOP lena hídiú fuinnimh a 
bhainistiú, agus glacann sí páirt san fheachtas 
Cumhacht a Bharrfheabhsú ag an Obair (Optimising 
Power @Work) de chuid OOP, a bhfuil de chuspóir 
aige cabhrú le foireann na hearnála poiblí ídiú 
fuinnimh a laghdú sa bhaile agus san ionad oibre.

Taispeántar i bhfigiúirí an SEAI d’ídiú fuinnimh ag 
Margadh an Fhéir do dheireadh 2021 gur baineadh 
laghdú thart ar 45% amach ar ídiú fuinnimh 
san fhoirgneamh ó ghlac sí páirt san fheachtas 
Cumhacht a Bharrfheabhsú ag an Obair in 2010. 

Sonraí agus Staitisticí:
Leagann an tSeirbhís Phromhaidh béim ar 
ról sonraí ina cuspóirí straitéiseacha a bhaint 
amach. Gníomhóidh sonraí mar chumasóir chun 
príomhthacair shonraí a shainaithint agus a úsáid 
chun eolas a chur ar fáil do bheartas, cinnteoireacht 
agus taighde, go hinmheánach agus laistigh den 
chóras dlí choiriúil níos fairsinge araon. Tá treochlár á 
fhorbairt ag an tSeirbhís faoi láthair lena chinntiú go 
n-uasmhéadaíonn sí an úsáid a bhaintear as sonraí. 

Lean an tSeirbhís in 2021 le staitisticí thar am ar 
leith a fhoilsiú ar a láithreán gréasáin. Soláthraíodh 
staitisticí mar fhreagairt d’iarrataí a rinne páirtithe 
leasmhara, an preas agus ceisteanna parlaiminte. 
D’fhoilsigh an tSeirbhís staidéar taighde ar 
mhí-úsáid drugaí agus alcóil agus d’éascaigh sí 
tionscadail taighde eile in 2021, taighde san 
áireamh ar náisiúnaigh choigríche agus ar ghrúpaí 
eitneacha sa chóras pionósach.  

Meitheal Mhachnaimh Sonraí
Bunsprioc inghnóthaithe eile i rith 2021 a bhí 
i Meitheal Mhachnaimh Sonraí a bhunú a bhí 
ceaptha plé oscailte a ghiniúint i measc na foirne, 

páirtithe leasmhara agus saineolaithe ábhartha a 
oibríonn sa chóras dlí choiriúil. B’éard a bhain leis 
an meitheal mhachnaimh ná cruinnithe éagsúla le 
príomhpháirtithe leasmhara agus rinne sé imscrúdú 
ar bhealaí le sonraí a bhailiú agus a thuiscint agus 
le hanailís a dhéanamh orthu chun gur féidir leis 
an tSeirbhís Phromhaidh tomhas níos cruinne a 
dhéanamh ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht 
a hoibríochtaí reatha. Bhí mar chuspóir aige freisin 
eolas a chur ar fáil do straitéisí agus próisis nua a 
fhorbairt agus aird i gcomhthráth ar na castachtaí 
agus an léirthuiscint a bhíonn i gceist. 

Cuireadh tuarascáil le chéile le hobair na meithle 
machnaimh a léiriú agus sholáthair sé roinnt 
moltaí a raibh ar an tSeirbhís a chur san áireamh le 
haghaidh forbairt agus cur i bhfeidhm breise.

 

Bainistíocht agus Teicneolaíocht Faisnéise 
(BTF)
Cuirtear riachtanais BTF na Seirbhísí Promhaidh ar 
fáil trí Sheirbhísí Comhroinnte BTF na Roinne Dlí 
agus Cirt, a oibrítear trí chomhaontú seirbhíse.  Le 
linn 2020, lean an tSeirbhís ag oibriú go dlúth le BTF 
chun a chinntiú gur tacaíodh le gnó agus oibríochtaí 
na Seirbhíse.

Leanadh le tús áite a thabhairt do chianoibriú 
saoráideach agus éifeachtach a éascú agus cuireadh 
ríomhairí glúine agus trealamh eirgeanamaíoch 
ábhartha ar fáil don fhoireann a thapúla agus ab 
féidir le hoibriú cianda agus lúfar a chumasú.  

Cuireadh iPadanna ar fáil do mhaoirseoirí Seirbhíse 
Pobail lena chumasú freastal a chur i dtaifead ar 
láithreáin agus teacht ar ríomhphoist, nuashonruithe 
Sláinte agus Sábháilteachta san áireamh.

Chas Grúpa APEX agus an Grúpa Próisis Ghnó le 
chéile go rialta chun feabhsúcháin agus forbairtí 
molta a phlé chun leanúnachas éifeachtúlachta ár 
gcóras oibríochta a chinntiú.



Socruithe Maoirseachta 
agus Rialachais 

Eagraíocht lúfar agus athléimneach í an tSeirbhís Phromhaidh, 
ag a bhfuil struchtúir agus próisis chun tacú le spriocanna 
eagraíochta a ghnóthú, dea-rialachas a chur chun cinn agus a 
chinntiú go mbíonn sí cuntasach i gcónaí as a feidhmíocht agus 
go mbaineann sí a cuspóirí straitéiseacha amach.

Socruithe Maoirseachta agus Rialachais
Cinntíonn an tSeirbhís Phromhaidh go gcloíonn 
an mhaoirseacht a dhéanann sí ar a riarachán leis 
na riachtanais a leagtar amach do gach comhlacht 
poiblí sa Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit 
a Rialú (2016). Mar chuid de chleachtas rialachais, 
chuir an tSeirbhís Phromhaidh, i dteannta na Roinne 
Dlí agus Cirt, Comhaontú Maoirseachta 2020-2022 
agus Comhaontú um Sholáthar Feidhmíochta (CSF) 
2021 i bhfeidhm. 

Leagtar amach sa Chomhaontú Maoirseachta 2020-
2022 seo, a fhoilsítear ar láithreán gréasáin na 
Roinne, an creat fairsing rialachais agus cuntasachta 
ina n-oibríonn an tSeirbhís Phromhaidh agus ina 
sainíonn sí príomhróil agus príomhfhreagrachtaí 
a bhuntacaíonn leis an gcaidreamh idir í agus an 
Roinn. Comhaontú trí bliana é seo ach déantar 
athbhreithniú agus nuashonrú bliantúil air, faoi mar 
is gá, i gcomhréir leis an gCód Cleachtais. 

Leagtar amach sa Chomhaontú Soláthair 
Feidhmíochta príomhspriocanna na Seirbhíse 
Promhaidh bhliain 2021 (i gcomhthéacs an 
ionchuir acmhainní a sholáthraítear) agus conas 
a thomhaisfear a soláthar i dtaobh spriocanna 
feidhmíochta/táscairí. Tugtar chun solais chomh 
maith aon tosca riosca féideartha. 

Déantar monatóireacht ar chomhlíonadh 
na Seirbhíse Promhaidh riachtanais an 
Chomhaontaithe trí ar a laghad trí chruinniú 
fhoirmiúla Rialachais sa bhliain idir an Roinn agus 

an tSeirbhís Phromhaidh. Déantar breithniú sna 
cruinnithe seo ar an méid seo a leanas, faoi mar a 
theastaíonn: 

• Soláthar Phlean Straitéiseach na Seirbhíse 
Promhaidh agus a plean(anna) gnó bhliantúil/
bliantúla;

• Dul chun cinn i gcoinne na spriocanna agus na 
dtáscairí a leagtar amach sa Chomhaontú um 
Sholáthar Feidhmíochta.

• Bainistíocht airgeadais agus ceisteanna 
buiséadacha;

• Saincheisteanna acmhainní daonna, soláthar 
foirne, oiliúint agus ceisteanna caidrimh 
thionsclaíoch san áireamh;

• Bainistíocht riosca;

• Aon saincheist a bhaineann le rialachas 
inmheánach;

• Aon cheist a bhaineann leis an tSeirbhís 
Phromhaidh a d’fhéadfadh bheith mar ábhar 
tráchtaireachta nó iniúchta p(h)oiblí nó a 
d’fhéadfadh bheith mar chúis leo; 

• Aon cheist a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar chlú 
na Seirbhíse Promhaidh;

• Aon cheist eile a thuigtear, nó a eascraíonn as, an 
gComhaontú seo.

 
Déantar idirghníomhú leanúnach freisin nach bhfuil 
chomh foirmiúil céanna i gcomhréir le riachtanais 
ghnó agus gealltanais fhrithpháirteacha gach páirtí. 

39Tuarascáil Bhliantúil 2021
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Rinneadh Ráiteas Comhlíonta don bhliain 2020, lena 
n-áirítear ráiteas ar rialuithe inmheánacha, maidir 
leis an tSeirbhís Phromhaidh maidir le hábhair atá 
leagtha amach in alt 1.9 den Chód Cleachtais chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú – Riachtanais Tuairiscithe 
Gnó agus Airgeadais arna bhfoilsiú ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi bhráid an 
Aire Hildegarde Naughton i mí an Mheithimh 2021. 
Leagtar amach in Aguisín 2 an Ráiteas ar Chóras 
Rialuithe Inmheánacha na Seirbhíse Promhaidh don 
bhliain 2021.

Tá clár rioscaí ag an tSeirbhís Phromhaidh a 
ndéanann Coiste Bainistíochta Riosca na Seirbhíse 
Promhaidh  breithmheas foirmiúil air, a thagann 
le chéile trí huaire sa bhliain ar a laghad. Déantar 
athbhreithniú ar an gclár rioscaí freisin mar chuid 
de ghnáthshocruithe monatóireachta agus pleanála 
gnó. Tacaíonn tuarascálacha ar dhul chun cinn leis 
an monatóireacht leanúnach agus leabaithe ar an 
bpróiseas bainistíochta riosca a chuirtear faoi bhráid 
Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh agus na Foirne 
Ceannaireachta Feidhmiúcháin. Rinneadh Beartas 
Bainistíochta Riosca na Seirbhíse Promhaidh a 
nuashonrú agus a fhaomhadh i mí na Nollag 2020.

Dearbhaíonn an tSeirbhís Phromhaidh go gcloíonn sí 
le gnéithe ábhartha an Chóid Chaiteachais agus go 
bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm le comhlíonadh 
an bheartais agus na dtreoirlínte reatha soláthair a 
chinntiú agus deimhníonn sí gur cloíodh leo seo i rith 
2021.

Spriocanna Cainníochtúla
Seo a leanas na príomhspriocanna feidhmíochta 
agus an príomh-aschur don bhliain 2021 agus figiúirí 
comparáideacha 2020. Leagadh na spriocanna seo 
amach ag tús na bliana chun measúnú a dhéanamh 
ar fheidhmíocht na Seirbhíse Promhaidh i dtaobh 
aschuir, éifeachtúlachta agus éifeachtachta:

Limistéar nó 
tionscnamh 
aschuir

Sprioc Sprioc/cuspóir 
straitéiseach 
gaolmhar (Straitéis 
na Seirbhíse 
Promhaidh 2018-20)

Toradh 
2021

2021 
Sprioc

2020 Sprioc Toradh 2020

Measúnú agus 
maoirseacht ar 
chiontóirí do na 
cúirteanna ar fud 
na tíre

Tuarascálacha 
measúnaithe 
réamhcheada daoine 
fásta

Sprioc 1  Cleachtas 
Bunaithe ar Fhianaise

9,055 8,500 5,500w 8,501

% de na tuarascálacha 
iomlána ar dhaoine 
óga a seoladh ar 
aghaidh laistigh de 
28 lá

100% 100% 100% 100%

Tuarascálacha 
measúnaithe 
réamhcheada daoine 
óga a rinneadh 

958 800 350 865

Líon iomlán 
na gciontóirí 
a ndearnadh 
idirchaidreamh leo sa 
phobal

15,448 15,500 15,500 15,537
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Soláthar 
éifeachtúil agus 
éifeachtach 
Seirbhíse Pobail

% na measúnuithe 
seirbhíse pobail 
a rinneadh mar 
mheasúnuithe ar an lá 
céanna.

Sprioc 1  Cleachtas 
Bunaithe ar Fhianaise

9.31% 10% 5% 12%

Tuarascálacha ar 
sheirbhís pobail a 
rinneadh

2,044 2,000 Sprioc 
Nua Líonta 

Méadrachta 
bainte amach 

in 2020

2,164

Cur chuige 
rioscabhunaithe 
i leith 
maoirseachta

Úsáideadh SORAM 
le ciontóirí gnéis ar 
measadh gur bhain 
riosca measartha 
nó ardriosca leo a 
bhainistiú 

Sprioc 1  Cleachtas 
Bunaithe ar Fhianaise

100% 100% 100% 100%

Tacú le 
bainistíocht 
pianbhreithe agus 
ath-imeascadh 
ciontóirí i 
bpríosún

Idirchaidreamh 
a dhéanamh le 
príosúnaigh faoi 
choimeád

Sprioc 2 Ceangailte 
agus Iontaofa

Sprioc 3 
Duinelárnach

2,730 2,000 1,000 2,730

Seirbhísí 
d’íospartaigh

% na gceisteanna a 
chuir íospartaigh a 
freagraíodh laistigh 
de 2 lá oibre

Sprioc 3 
Duinelárnach

100% 100% 100% 100% 

Filleadh ar an 
bPobal 

Líon na gciontóirí a 
thosaíonn filleadh ar 
an bpobal 

Sprioc 1  Cleachtas 
Bunaithe ar Fhianaise

218 250 250 287

Ráta críochnaithe 
rathúil fillte ar an 
bpobal (%)

95% 85% 85% 91%

Seirbhísí a 
sholáthar do 
chiontóirí trí 
eagraíochtaí 
pobalbhunaithe 

% na gcomhaontuithe 
seirbhíse i bhfeidhm 
faoi R1 (i measc 61 
EPBanna)

Sprioc 2 Ceangailte 
agus Iontaofa

100% 100% New Metric New Metric

Forbairt agus 
oiliúint ghairmiúil 
leanúnach don 
fhoireann go léir

Imeachtaí oiliúna 
inmheánacha curtha 
ar fáil don fhoireann 
túslíne

Sprioc 4 Eagraíocht 
Foghlama

82 85 35 59

Ionduchtúchán 
d’oifigigh 
phromhaidh nua 

% de na hoifigigh 
phromhaidh nua a 
ionduchtaíodh laistigh 
de 16 seachtaine tar 
éis fostaíocht a thosú

Sprioc 4 Eagraíocht 
Foghlama

95% 95% 90% 95%
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I measc na spriocanna eile a baineadh amach i rith na bliana bhí foilsiú Staitisticí Athchiontaithe Promhaidh 
2021 i Samhain 2021 agus Imleabhar 18 d’Irisleabhar Promhaidh na hÉireann (Irish Probation Journal). 

Cianoibriú 
cumasaithe

% den oiliúint 
iomlán a 
soláthraíodh ar 
líne lena chinntiú 
go sásaítear 
riachtanais FGL

% de chruinnithe 
maoirseachta 
foirne le hoifigigh 
phromhaidh a 
cuireadh ar bun go 
cianda 

% de na hagallaimh 
mheasúnaithe 
athchuir faoi 
choimeád ar tugadh 
fúthu go cianda

Sprioc 4 Eagraíocht 
Foghlama

100%

71%

100% 

75%

60%

80%

Méadracht 
Nua

Méadracht 
Nua

Méadracht 
Nua 

Méadracht 
Nua

Méadracht 
Nua

Méadracht

Comhionannas, Éagsúlacht agus Cearta 
Daonna
Tá na téamaí Comhionannas, Éagsúlacht agus 
Ionchuimsiú (CÉI) leabaithe go domhain laistigh de 
Ráiteas Straitéise 2021-23 na Seirbhíse Promhaidh 
lena n-áirítear colún straitéiseach tiomnaithe atá 
dírithe ar ionchuimsiú a chur chun cinn.

Tá an colún seo dírithe ar a chinntiú go ndéantar 
eagraíocht níos ionchuimsithí den tSeirbhís 
Phromhaidh trína cultúr eagraíochta a neartú go 
ndéantar éagsúlacht, imeascadh agus cearta daonna 
a aithint go hiomlán agus trí thacaíocht iomlán 
a thabhairt dóibh. Tá de chuspóir aige seirbhísí 
cothroma agus inrochtana a sholáthar do chách 
trína chinntiú go léirítear téamaí CÉI go hiomlán i 
ngach gné de bheartas agus cleachtas na Seirbhíse 
Promhaidh.

Chuir an tSeirbhís na gníomhartha seo a leanas 
chun cinn in 2021, faoi mar a leagtar amach i 
bPlean Gníomhaíochta Dhualgas na hEarnála 2019:

• Leanadh le maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine 
ar promhadh a sholáthar i gcomhréir leis an 
leibhéal sainaitheanta riosca agus riachtanais, a 
chinntíonn go mbíonn ár n-idirghabháil cothrom 
agus comhréireach i gcónaí.

• Leanúint le seirbhísí a sholáthar atá dírithe ar 
riachtanais chliant baineann.

• Sheol an tAonad Foghlama agus Forbartha in 
Aibreán 2021 clár oiliúna nua modúlach dar 
teideal ‘Cur Chuige Inscnethreoraithe i leith 
Oibriú le Ciontóirí Baineanna’.

• Thosaigh an tAonad Foghlama agus Forbartha 
agus Pavee Point ag oibriú le chéile chun 
Treoirlínte Dea-Chleachtais d’Oifigigh 
Phromhaidh a fhorbairt maidir le Sonraí 
Eitneacha a Bhailiú.

• Chomhsholáthair an tSeirbhís Phromhaidh agus 
Pavee Point i mBealtaine agus Samhain 2021 
oiliúint dar teideal ‘Oibriú le Taistealaithe’, trí 
úsáid a bhaint as ardán Zoom agus thug 25 ball 
foirne faoin oiliúint seo.
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I measc na spriocanna eile a baineadh amach i rith na bliana bhí foilsiú Staitisticí Athchiontaithe Promhaidh 
2021 i Samhain 2021 agus Imleabhar 18 d’Irisleabhar Promhaidh na hÉireann (Irish Probation Journal). 

• Tugadh an clár oiliúna Croíscileanna Promhaidh 
isteach i rith 2021 i measc beagnach 200 
comhalta foireann promhaidh. 

 
Plean Gníomhaíochta na hEarnála Poiblí 
2022-23
Thug an tSeirbhís in 2021 faoi athbhreithniú 
agus measúnú ar ghníomhartha a rinneadh 
agus a cuireadh chun cinn mar chuid de Phlean 
Gníomhaíochta Poiblí Dhualgas na hEarnála Poiblí 
2018-20. Trí úsáid a bhaint as an léargas seo, 
tionóladh grúpa oibre le tús a chur le hobair ar an 
bplean gníomhaíochta nua a fhoilseofar in 2022.

Tabharfar breac-chuntas i bPlean Gníomhaíochta 
Poiblí Dhualgas na hEarnála Poiblí 2022-23 ar na 
bealaí a shásóidh an tSeirbhís a hoibleagáidí faoin 
Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas, 2014. Cuirfidh an plean 
gníomhaíochta seo le dul chun cinn a rinneadh 
roimhe seo sa limistéar seo agus tabharfaidh sé 
breac-chuntas ar a ghealltanas do leanúint le 
comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú a chur 
chun cinn, cosc a chur ar idirdhealú agus cearta 
daonna iad siúd uile a chosaint lena ndéanann siad 
idirchaidreamh, an fhoireann, úsáideoirí seirbhíse 
agus páirtithe leasmhara araon, a chosaint.

Ár Riachtanais faoi Thús Áite do Leanaí a 
Shásamh
Toisc gur Seirbhís Ábhartha muid faoin Acht um 
Thús Áite do Leanaí, 2015, lean an tSeirbhís 
Phromhaidh le tús áite a thabhairt do chosaint 
leanaí le linn 2021. Thug an tSeirbhís faoi 
athbhreithniú ar a Beartas agus Nósanna Imeachta 
um Chosaint Leanaí lena chinntiú go bhfuil siad 
cothrom le dáta agus ar aon dul le treoirlínte 
reachtaíochta agus forbairtí reachtaíochta.

Cinnteoidh cleachtas agus nósanna imeachta 
éifeachtacha um chosaint leanaí a fhorbairt go 
n-íoslaghdófar an baol nach n-aithneofar agus 
nach dtabharfar mí-úsáid leanaí le fios. Ba cheart 
go gcabhródh an beartas seo leis an bhfoireann 
gnéithe mí-úsáide leanaí a aithint, nochtadh a 
dhéanann leanbh agus/nó duine fásta a láimhseáil, 
agus buarthaí a thabhairt le fios, a chinntíonn go 
ndéileáiltear leis an nochtadh go léir go pras, go cuí 
agus go gairmiúil.

Forbraíodh straitéis nuashonraithe oiliúna maidir 
leis an mBeartas agus Nósanna Imeachta um 
Chosaint Leanaí leasaithe agus cuirfear oiliúint ar an 
bhfoireann go léir mar is cuí i gcomhréir lena róil.  
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Soláthar 
I gcomhréir le mír den Chód Cleachtais 8.16, tá ar 
an tSeirbhís Phromhaidh a chinntiú gur próiseas 
soláthair caighdeánach í tairiscint iomaíoch agus 
go scaiptear na beartais infheidhme soláthair ar an 
bhfoireann go léir agus go gcloíonn siad leo.  

Chuige seo, lean an tSeirbhís Phromhaidh le 
monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas 
ceannaigh, athbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais 
cheannaigh agus le ceannach earraí agus seirbhísí 
a chomhdhlúthú lena chinntiú gur baineadh luach 
níos fearr ar airgead amach. I rith 2021, leanamar 
le leas a bhaint as conarthaí a chuir an Oifig um 
Sholáthar Rialtais ar fáil, comhaontuithe creata 
lárnaithe agus socruithe tairisceana a chuir an 
Roinn Dlí agus Cirt agus a Gníomhaireachtaí ar fáil.

Nochtadh Cosanta 
I Meitheamh 2017, rinneadh ball den Chlár 
Iomláine ag an Obair den tSeirbhís Phromhaidh, atá 
á oibriú ag Trédhearcacht Idirnáisiúnta (TI) Éireann 
(Transparency International Ireland). Cuireadh 
an socrú ballraíochta seo i bhfeidhm chun tacú 
le comhlíonadh an Achta um Nochtadh Cosanta, 
2014 agus lena chinntiú gur glacadh le cur chuige 
comhsheasmhach i leith nochtadh cosanta. Shínigh 
Mark Wilson, Stiúrthóir, comhaontú nuashonraithe 
ballraíochta in Aibreán 2021. 

Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta a bhain leis an 
tSeirbhís Phromhaidh in 2021. 

Seirbhís do Chustaiméirí
Tá Beartas Seirbhíse do Chustaiméirí na Seirbhíse 
Promhaidh ar fáil trína láithreán gréasáin agus tá sé 
le hathbhreithniú in 2022. Fuair an tSeirbhís gearán 
amháin in 2021.
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Ár bhFeidhmíocht        
a Thuairisciú

Ioncam agus Caiteachas i Ráiteas Airgeadais 2021

Meastach 
án sa 

bhuiséad 
                                          

              
€000

Meastach 
án forlíon-

tach        
                             

€000

Meastach 
án agus 
forlíon-

tach

€000

Toradh 
sealadach

 
 

€000

Coigealtas

 
 

           
€000

Farasbarr 

 
 

€000

Vóta 
24

Eanáir-Nollaig 
2021

A7 Tuarastail, Pá 
agus Liúntais

24,499 (800) 23,699 23,308 1,191

A8 Costais Oi-
briúcháin 
(Taisteal, Poist 
agus Teilea-
chumarsáid, 
Áitreabh 
Oifige, Innealra 
Oifige)

4,885 4,885 4,141 744

A9 Seirbhísí do 
Chiontóirí

Cúnamh do 
Chomhlachtaí 
Deonacha 
(Reatha)

17,532 17,532 17,529 3

A10 Scéim Orduithe 
Seirbhíse 
Pobail

3,075 3,075 2,527 548

IOMLÁIN 49,991 (800) 49,191 47,505 2,486

Ráiteas Airgeadais

45Tuarascáil Bhliantúil 2021
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Ioncam agus Caiteachas i Ráiteas Airgeadais 2020

Soláthar 
buiséid

 
€000

Meastach 
án 

forlíontach 

€000

Meastach 
án agus 

forlíontach 

€000

Toradh 

 
€000

Coigilteas 

 
                                      

€000

Farasbarr 

 
€000

Vóta 
24

Eanáir-Nollaig 
2020

B.4 Tuarastail, Pá 
agus Liúntais

24,234 (2,000) 22,234 21,950 2,284

B.5 Costais Oi-
briúcháin 
(Taisteal, Poist 
agus Teileachu-
marsáid,

Áitreabh Oi-
fige, Innealra 
Oifige)

4,125 4,125 4,002 123

B.6 Seirbhísí do 
Chiontóirí

Cúnamh do 
Chomhlachtaí 
Deonacha 
(Reatha)

17,532 17,532 16,866 666

B.7 Scéim Orduithe 
Seirbhíse 
Pobail

3,045 3,045 1,984 1,061

IOMLÁIN 48,936 (2,000) 46,936 44,802 4,134

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997
Cuirtear an t-eolas seo a leanas ar fáil i gcomhréir 
leis an Acht laistigh de na treoirlínte a d’eisigh an 
Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Tá nósanna 
imeachta i bhfeidhm ag an tSeirbhís Phromhaidh 
lena chinntiú go n-íoctar gach sonrasc laistigh den 
teorainn ama reachtúil.  Cé go bhfuil na nósanna 
imeachta deartha le comhlíonadh an Achta a chinntiú, 
ní sholáthraíonn siad ach deimhniú réasúnta, seachas 
deimhniú iomlán, i gcoinne  neamhchomhlíonadh 
ábhartha an Achta.

Feidhmíonn na nósanna imeachta seo sa tréimhse 
airgeadais atá faoi athbhreithniú agus, i gcás 
íocaíochtaí déanacha, tugadh fógra do na soláthraithe 
ábhartha agus íocadh an t-ús dlite leo.

I gcomhréir leis an Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, 
cuirtear an fhaisnéis seo a leanas ar fáil maidir leis an 
tréimhse airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2021:

Cleachtais Íocaíochta
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh íocaíocht le 
soláthraithe de réir na dtéarmaí a shonraítear sna 
sonraisc faoi seach nó na coinníollacha a shonraítear i 
gconarthaí aonair, más cuí. Ó 2002 i leith is é 30 lá na 
téarmaí caighdeánacha. 

Íocaíochtaí déanacha:

Méid an 
tSonraisc

Líon na 
Sonrasc

Méid an Úis a 
Íocadh (€)

Faoi €317 14 562.53

Níos mó ná €317 1 40.41

Iomlán 15 602.94
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Staitisticí        
Tuarascáil Bhliantúil – 2021

Staitisticí – Foriomlán

Foriomlán 2019 2020 2021

Líon iomlán na gCiontóirí ar déileáladh leo sa Phobal i rith na bliana* 16,607 15,537 15,448

Atreoruithe iomlána cúirte chuig an tSeirbhís Phromhaidh 10,574 6,661 8,201

Líon iomlán na ndaoine a atreoraíodh ó na Cúirteanna chuig an tSeirbhís 9,009 6,059 7,277

Atreoruithe Nua ón gCúirt 2019 2020 2021

Tuarascálacha Atreoraithe chuig Promhadh (Réamh-Smachtbhanna) 6,762 4,683 5,358

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 1,898 774 955

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

864 464 822

Orduithe gan tuairisc roimh ré 1,043 740 1,059

Comhdháil Teaghlaigh 7 0 7

Atreoruithe Cúirte Iomlána 10,574 6,661 8,201

Miondealú ar Atreoruithe Nua - 2021

65%12%

10%

13%

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Promhaidh (Réamh-
Smachtbhanna).

Tarchur le haghaidh Tuarascálacha Seirbhíse Pobail

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun Seirbhís Pobail 
a bhreithniú

Orduithe gan tuairisc roimh ré

47Tuarascáil Bhliantúil 2021
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Tuarascálacha a Críochnaíodh 2019 2020 2021

Tuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)** 12,502 9,366 10,013

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail (Caighdeánach)** 1,939 1,362 1,615

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail (ar an Lá Céanna) 996 256 192

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail (an tAcht Fíneálacha)** 626 546 237

An Bord Parúil - Measúnú agus Tuarascálacha ar Dhálaí Baile 63 55 44

Tuarascálacha Aisdúichithe a soláthraíodh don Roinn 12 9 8

Tuarascálacha Tionchair Íospartaigh - Líon iomlán na 
dtuarascálacha a críochnaíodh

19 8 3

Tuarascálacha ar Phríosúnaigh Phianbhreithe Saoil a seoladh 
chuig SPÉ

77 87 107

Tuarascálacha Iomlána a Críochnaíodh 16,234 11,689 12,219

* Áirítear leis seo ciontóirí a bhfuiltear ag déileáil leo ag tús na bliana anuas ar atreoruithe nua a 
rinneadh i rith na bliana.

** Tabhair faoi deara, le do thoil, go n-áirítear leis seo gach tuarascáil ar dhul chun cinn a iarradh 
ón gcúirt anuas ar thuarascálacha tosaigh measúnaithe. I gcás Seirbhís Pobail, ní áirítear leis 
seo tuarascálacha ar an Lá Céanna.

Treocht na dTuarascálacha Measúnaithe Ciontóirí a Iarradh ó    
2017 go 2021
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Staitisticí – Maoirseacht

* Cásanna casta ardriosca, den chuid is mó, atá i gceist leis an gcohórt seo
** Is ionann an figiúr do phríosúnaigh phianbhreithe saoil agus do chiontóirí gnéis agus an 

t-iomlán a ndearnadh maoirseacht orthu i rith na bliana.

20.37%

18.17%

9.26%

29.41% 21.76% 0.78%

0.15%

0.10%

Orduithe Maoirseachta i rith na bliana 
(Orduithe Promhaidh)

Orduithe Seirbhíse Pobail

Orduithe Maoirseachta Pianbhreithe ar Chuid 
ar Fionraí

Orduithe Maoirseachta Pianbhreithe ar Chuid 
ar Fionraí

Orduithe Maoirseachta Le linn Pionós a Iarchur

Pianbhreith ar Fionraí go hiomlán le 
Maoirseacht

Orduithe Maoirseachta Iarscaoilte Déanta

Comhdháil Teaghlaigh

Miondealú ar Orduithe Cúirte - 2021

Maoirseacht (Orduithe) 2019 2020 2021

Orduithe do Mhaoirseacht i rith na bliana (Orduithe Promhaidh) 12,502 9,366 10,013

Orduithe do Mhaoirseacht le linn an Pionós a Iarchur 1,939 1,362 1,615

Orduithe Seirbhíse Pobail 996 256 192

Go hiomlán ar Fionraí le Maoirseacht 626 546 237

Orduithe Maoirseachta ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i  bPáirt 63 55 44

Orduithe Maoirseachta Iar-Scaoilte a rinneadh* 12 9 8

Orduithe Eile 19 8 3

Comhdháil Teaghlaigh 77 87 107

Orduithe Maoirseachta Iomlána a rinneadh i rith na bliana 16,234 11,689 12,219

Líon na bpríosúnach pianbhreithe saoil ar a ndearnadh 
maoirseacht sa phobal**

103 115 128

Líon na gciontóirí gnéis ar a ndearnadh maoirseacht sa phobal** 407 429 461
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Treocht na Orduithe a Rinneadh de réir Bliana ó 2017 go 2021  

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2017 20192018 2020 2021

Orduithe 
Promhaidh/ 

Pianbhreitheanna 
go hIomlán ar 

Fionraí

Maoirseacht le linn 
an Pionós a Iarchur

Orduithe Seirbhíse 
Pobail

Orduithe 
Maoirseachta ar 

Phianbhreitheanna ar 
Fionraí i bPáirt

Dáileadh Orduithe Promhaidh a rinneadh in 2021

1200

1000

800

600

400

200

0
<6 6 7-11 12

Líon Míonna

Lí
on

 O
rd

ui
th

e 
Pr

om
ha

id
h

13-18 19-24 >24



51

Staitisticí – Seirbhís Pobail

Seirbhís Pobail 2019 2020 2021

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 1,898 774 955

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

864 464 822

Tuarascálacha Iomlána ina ndéantar breithniú ar Sheirbhís Pobail 2,762 1,238 1,777

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail (ar an Lá Céanna) 996 256 192

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail (an tAcht Fíneálacha)** 626 546 237

Orduithe Seirbhíse Pobail a rinneadh 2,791 1,161 1,360

Líon iomlán na nUaireanta Seirbhíse Pobail a ordaíodh in ionad 
pianbhreith coinneála

379,815 162,829 203,306

Pianbhreitheanna iomlána malartacha i mblianta a bheadh le 
caitheamh murach sin

1,247 593 713

Dáileadh Orduithe Seirbhíse Pobail a rinneadh in 2021
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Staitisticí – Filleadh ar an bPobal agus Príosúin

Filleadh ar an bPobal 2019 2020 2021

Líon na gciontóirí a i bhFilleadh ar an bPobal an 31 Nollaig 87 86 66

Líon na gciontóirí a thosaigh i rith na bliana 206 287 218

An líon críochnuithe rathúla i rith na bliana 159 263 226

I bpríosúin 2019 2020 2021

Líon iomlán na bpríosúnach ar déileáladh leo i rith na bliana 2,689 2,730 2,730

Líon na bpríosúnach ar PSSSOanna i bpríosún amhail an 31  Nollaig 835 837 843

Líon na gciontóirí gnéis sa phríosún amhail an 31 Nollaig a rinne 
teagmháil leis an tSeirbhís Phromhaidh

340 345 382

Líon na bpríosúnach nua a rinne teagmháil leis an tSeirbhís  
Phromhaidh

567 363 435

Miondealú aoise / inscne ar atreoruithe cúirte nua 

Inscne %

Catagóir Aoise Mná Fir Iomlán Mná

12-17 40 459 499 8.0%

18-24 227 1,835 2,062 11.0%

25-34 441 2,327 2,768 15.9%

35-44 342 1,453 1,795 19.1%

45-54 142 604 746 19.0%

>54 81 250 331 24.5%

Iomlán 1,273 6,928 8,201 15.5%
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Atreoruithe Nua ón gCúirt 2019 2020 2021

Tuarascálacha Atreoraithe chuig Promhadh (Réamh-Smachtbhanna) 641 508 584

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 3 ** **

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

7 ** **

Orduithe gan tuairisc roimh ré 15 ** 15

Comhdháil Teaghlaigh 7 ** **

Atreoruithe Iomlána Daoine Óga 673 519 621

Maoirseacht 2019 2020 2021

Orduithe Promhaidh 275 198 260

Orduithe do Mhaoirseacht le linn an Pionós a Iarchur 254 233 243

Orduithe Seirbhíse Pobail 16 13 8

Go hiomlán ar Fionraí le Maoirseacht 20 17 27

Orduithe Maoirseachta ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i  bPáirt a 
Rinneadh

5 ** 12

Orduithe Coinneála a Cuireadh Siar 0 0 0

Orduithe Coinneála agus Maoirseachta 11 21 9

Comhdháil Teaghlaigh 0 0 7

Orduithe Eile* 0 ** 0

Orduithe Maoirseachta Iomlána Daoine Óga 581 490 566

Staitisticí – Daoine Óga

Staitisticí – Ciontóirí baineanna

Atreoruithe Nua ón gCúirt 2019 2020 2021

Tuarascálacha Atreoraithe chuig Promhadh (Réamh-Smachtbhanna) 1,220 803 855

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 219 105 103

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

120 63 131

Orduithe gan tuairisc roimh ré 158 122 184

Comhdháil Teaghlaigh 0 0 0

Atreoruithe Iomlána Ciontóirí Baineanna 1,717 1,093 1,273

Maoirseacht (Ciontóirí Baineanna) 2019 2020 2021

Orduithe Promhaidh 356 229 270

Orduithe do Mhaoirseacht le linn an Pionós a Iarchur 356 237 320

Orduithe Seirbhíse Pobail 352 167 162

Go hiomlán ar Fionraí le Maoirseacht 181 118 193

Orduithe Maoirseachta ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i  bPáirt 47 27 51

Orduithe Eile 0 2 0

Iomlán 1,292 780 996
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*  Áirítear le hOrduithe Eile diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí, 2001.
** Ag tosú ó 2020, ní thaispeántar sonraí do roinnt catagóirí de réir rialú an Nochta Staidrimh 

chun a chinntiú go  gcosnaítear daoine aonair ó nochtadh.

94.04% 5.96%

2.42%

1.13%

0.64%

1.77%

Atreoruithe Nua (Daoine Óga) 2021

Tuarascálacha Atreoraithe chuig Promhadh (Réamh-
Smachtbhanna)

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

Comhdháil Teaghlaigh

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 

Orduithe gan tuairisc roimh ré

Orduithe Cúirte (Daoine Óga) 2021

Orduithe Promhaidh

Orduithe Seirbhíse Pobail

Orduithe Maoirseachta ar Phianbhreitheanna ar 
Fionraí i  bPáirt a Rinneadh 

Comhdháil Teaghlaigh

Orduithe do Mhaoirseacht le linn an Pionós a 
Iarchur

Go hiomlán ar Fionraí le Maoirseacht

Orduithe Coinneála agus Maoirseachta

42.93%

11.13%

2.12%

4.77%

1.59%

1.24%

1.41%
45.94%
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Treocht na dTuarascálacha Measúnaithe Ciontóirí a Iarradh  
(Daoine Óga)  2017 - 2021

Treocht na Orduithe a Rinneadh de réir Bliana (Daoine Óga) 
2017 - 2021

Tuarascálacha 
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Staitisticí – daoine idir 18 agus 21 bliain d’aois

Atreoruithe Nua (Daoine idir 18 agus 21 Bliain d’Aois) 2021

Atreoruithe Nua ón gCúirt 2019 2020 2021

Tuarascálacha Atreoraithe chuig Promhadh (Réamh-
Smachtbhanna)

1,042 742 843

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 186 60 84

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

123 70 120

Orduithe gan tuairisc roimh ré 112 80 94

Comhdháil Teaghlaigh 0 0 0

Atreoruithe Iomlána Daoine Óga 1,463 952 1,141

Maoirseacht 2019 2020 2021

Orduithe Promhaidh 291 221 250

Orduithe do Mhaoirseacht le linn an Pionós a Iarchur 407 343 336

Orduithe Seirbhíse Pobail 291 97 162

Go hiomlán ar Fionraí le Maoirseacht 123 98 164

Orduithe Maoirseachta ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i  
bPáirt a Rinneadh

33 33 27

Orduithe Eile 1 2 0

Orduithe Maoirseachta Iomlána Daoine Fásta Óga 1,146 794 939

Tuarascálacha Atreoraithe chuig Promhadh 
(Réamh-Smachtbhanna)

Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna chun 
machnamh a dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 

Orduithe gan tuairisc roimh ré

73.88%

8.24%

10.52%

7.36%
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Orduithe Cúirte (Daoine idir 18 agus 21 Bliain d’Aois) 2021

2.88%

17.47%

17.25%

35.78%

26.62%

Orduithe Promhaidh

Orduithe Seirbhíse Pobail

Orduithe Maoirseachta ar Phianbhreitheanna 
ar Fionraí i  bPáirt a Rinneadh

Orduithe do Mhaoirseacht le linn an Pionós a 
Iarchur

Go hiomlán ar Fionraí le Maoirseacht

Treocht na dTuarascálacha Measúnuithe Ciontóirí a Iarradh   
(Daoine idir 18 agus 21 Bliain d’Aois) 2017 - 2021   
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Treocht na nOrduithe a Rinneadh de réir Bliana      
(Daoine idir 18 agus 21 Bliain d’Aois) 2017 - 2021  

Sreabhadh Daoine ar Maoirseacht i rith 2021

Orduithe 
Promhaidh/ 

Pianbhreitheanna go 
hIomlán ar Fionraí

Orduithe do 
Mhaoirseacht le linn 
an Pionós a Iarchur

Orduithe Seirbhíse 
Pobail

Orduithe 
Maoirseachta ar 

Phianbhreitheanna 
ar Fionraí i  bPáirt
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Saghas an Ordaithe
Gníomhach 

an 1 Ean 
2021

Orduithe a 
Tosaíodh

Orduithe a 
Dúnadh

Gníomhach 
an 1 Ean 

2022

Ordú Promhaidh 1,240 1,337 1,109 1,468

Orduithe Seirbhíse Pobail 1,686 1,278 943 2,021

Pianbhreith go hIomlán ar Fionraí le 
Maoirseacht

1,176 1,164 733 1,607

Pianbhreith ar Fionraí go Páirteach le 
Maoirseacht

1,176 556 502 1,230

Filleadh ar an bPobal 86 218 238 66

Maoirseacht Príosúnach Pianbhreithe Saoil 110 13 3 120

Maoirseacht Iar-Scaoilte 124 45 46 123

Comhdháil Teaghlaigh 1 7 2 6

Iarchur Pionóis 686 1,879 1,963 602

Eile 53 9 13 49

Iomlán 6,338 6,506 5,552 7,292
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Miondealú de réir Ciona ar na hAtreoruithe agus na 
hOrduithe go léir a rinneadh in 2021

Catagóir Chiona
Atreoruithe i rith 

2021

Cionta Drugaí 23.1%

Cionta Ionsaithe 16.6%

Goid 15.2%

Cionta Oird Phoiblí 9.1%

Cionta um Thrácht ar 
Bhóithre

7.0%

Buirgléireacht 6.0%

Gníomhartha Baolacha 3.5%

Cionta Réadmhaoine 3.3%

Cionta Gnéasacha 3.1%

Airm agus Pléascáin 2.7%

Cionta in aghaidh an 
Cheartais  

2.6%

Robáil 2.6%

Cionta Calaoise 2.4%

Cionta Ilghnéitheacha 2.4%

Cionta Dúnbhásaithe 0.3%

Fuadach Leanaí 0.1%

Iomlán 100%

Saghas an Phromhaidh 
- Maoirseacht

Orduithe Seirbhíse 
Pobail

25.2% 14.9%

16.2% 12.4%

17.6% 10.2%

8.7% 13.0%

3.8% 20.8%

6.9% 2.8%

3.3% 4.3%

4.0% 2.8%

2.5% 0.3%

2.7% 2.9%

3.5% 1.3%

3.0% 0.9%

1.7% 4.4%

0.8% 8.9%

0.0% 0.1%

0.1% 0.0%

100% 100%
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 Dlínse 

An Chúirt Chuarda 
agus Cúirteanna 
Níos Uachtaraí

Achomhairc 
sa Chúirte 

Chuarda ón 
gCúirt Dúiche

Cúirt Dúiche Iomlán

Baile Átha Cliath (CCC) 722 105 1,050 1,877

Baile Átha Cliath 26 . 1 27

Margadh na Feirme 3 . 311 314

Dún Laoghaire . . 197 197

Tamhlacht . . 160 160

Sord . . 84 84

Baile Bhlainséir . . 78 78

Baile Brigín . . 30 30

Cnoc na Seamar . . 26 26

An Chúirt um Chóireáil Drugaí . . 8 8

Na Ceithre Chúirt . . 1 1

Iomlán i mBaile Átha Cliath 
(Cathair agus Contae) 751 105 1,946 2,802

Corcaigh 107 2 498 607

Luimneach 77 6 394 477

Ceatharlach 31 7 237 275

Cill Chainnigh 59 8 165 232

Cathair Phort Láirge 74 33 108 215

Inis 39 4 170 213

Cathair na Gaillimhe 94 6 109 209

Port Laoise 50 16 115 181

Caisleán an Bharraigh 58 . 116 174

Dún Dealgan 59 15 90 164

Tulach Mhór 37 7 87 131

An Nás 78 20 29 127

An Cabhán 41 2 83 126

Bré . . 119 119

Leitir Ceanainn 37 3 75 115

An Muileann gCearr 69 3 38 110

Baile Átha Troim 50 20 38 108

Loch Garman 52 . 46 98

An tAonach 25 . 69 94

Cluain Meala 55 3 35 93

Atreoruithe de réir Ionad Cúirte – 2021
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An Chúirt Chuarda 
agus Cúirteanna 
Níos Uachtaraí

Achomhairc sa 
Chúirte Chuarda 
ón gCúirt Dúiche

 Cúirt Dúiche Iomlán

Cill Mhantáin 53 8 32 93

Muineachán 16 7 62 85

Mainistir na Corann . 1 78 79

Longfort 30 14 33 77

Droichead Átha 6 . 69 75

Droichead na Bandan . 2 71 73

Béal an Átha . . 72 72

Sligeach 25 2 44 71

Mala . . 63 63

Trá Lí 17 6 32 55

An Caisleán Nua . . 48 48

An Chúirt Choiriúil 45 . . 45

Mainistir Fhear Maí . . 45 45

Ros Comáin 29 . 14 43

Baile Átha Luain . 1 34 35

Cora Droma Rúisc 9 7 18 34

Béal Átha na Sluaighe . . 30 30

Achadh an Iúir . . 29 29

Guaire . . 29 29

Maigh Chromtha . . 28 28

Baile Átha Cliath 26 . 1 27

Carraig Mhachaire Rois . . 26 26

Durlas . . 26 26

An tInbhear Mór . . 26 26

Tuaim . . 22 22

Beanntraí . . 22 22

Baile Locha Riach . . 21 21

An Sciobairín . 1 18 19

Dún Garbhán . 2 17 19

Cloich na Coillte . 1 17 18

Cill Rois . . 18 18

Eochaill . 2 15 17

Tiobraid Árann 1 . 14 15

Dún na nGall 7 4 3 14

Baile Átha Fhirdhia . . 13 13

Cill Dalua . . 11 11

An Caisleán Riabhach . . 10 10

Iomlán Foriomlán 2,102 319 5,780 8,201

Atreoruithe de réir Ionad Cúirte – 2021

Tá 10 n-atreorú nó níos lú déanta ag gach cúirt eile in 2021. Áirítear ar na figiúirí iomlána 
gach tarchur, cuid acu nach bhfuil léirithe sa tábla.
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Atreoruithe Nua de réir Contae in 2021 in aghaidh 
100,000 cónaitheoir
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Atreoruithe in aghaidh 100,000 Cónaitheoir
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Orduithe Promhaidh in aghaidh 100k cónaitheoir
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Aguisín 1         
Gluais Téarmaí

Measúnú 
Cuireann Oifigigh Phromhaidh seirbhís 
measúnaithe ciontóra ar fáil do na cúirteanna chun 
cabhrú le cinntí pianbhreithe, go háirithe nuair 
atá maoirseacht phromhaidh nó seirbhís phobail 
á mbreithniú. Tá dhá phríomhchineál tuarascála 
measúnaithe ciontóra ann: 

Tuarascáil Réamh-Smachtbhanna (TRS)  
Tugtar ‘tuarascálacha promhaidh’ orthu seo 
freisin, ina ndéantar measúnú ar oiriúnacht do 
smachtbhanna pobail agus ar shaincheisteanna 
a bhaineann le hathchiontú a laghdú. Ag cur le 
torthaí measúnaithe riosca struchtúrtha, tugann 
tuarascálacha promhaidh breac-chuntas ar na tosca 
bunúsacha san iompar ciontaithe, dearcadh an 
chiontóra maidir leis an gcoir agus an spreagadh 
chun athraithe, agus gníomh le déanamh chun 
cuidiú le cosc a chur ar chiontú breise. 

Tuarascáil Seirbhíse Pobail (TSP) 
Déanann na tuarascálacha seo measúnú ar 
oiriúnacht chiontóra chun obair gan phá a 
dhéanamh sa phobal seachas dul chuig príosún.

Orduithe Promhaidh Maoirseachta 
Tá Orduithe Promhaidh ar cheann de raon roghanna 
atá ar fáil do chúirteanna agus iad ag gearradh 
pianbhreithe ar dhaoine a fhaightear ciontach in 
iompar coiriúil. Tugann ciontóirí gealltanas don 
chúirt go mbeidh dea-iompar acu; go seachnóidh 
siad coireacht bhreise; go mbeidís ag cloí le 
coinníollacha an ordaithe agus treoracha an oifigigh 
phromhaidh mhaoirseachta a leanúint, a dhéanfaidh 
monatóireacht agus cuidiú leo fanacht amach as 
trioblóid bhreise.

Orduithe Seirbhíse Pobail 
In ionad pianbhreith príosúin, is féidir leis an gcúirt, 
ciontóirí ciontaithe os cionn 16 bliana d’aois a 
thabhairt chun obair neamhíoctha a dhéanamh don 
phobal. Leis an reachtaíocht d’orduithe seirbhíse 
pobail ligtear do Bhreitheamh pianbhreith idir 40 
agus 240 uair an chloig a chur ar chiontóir. Caithfear 
athbhreithnithe a bheith tugtha chun críche laistigh 
de bhliain. Is rogha dhíreach é an tseirbhís phobail 
ar phianbhreith príosúin agus ní dhéanfaidh an 
breitheamh ordú ach amháin nuair a bhreithneofar 
pianbhreith choimeádta den chéad uair.

Filleadh ar an bPobal 
Is scéim dreasachta é an Clár um Fhilleadh ar an 
bPobal a tugadh isteach de réir mholtaí Ghrúpa 
Athbhreithnithe Tionscadail Halla Thornton 
a dhéanann soláthar do scaoileadh sealadach 
tuillte faoina dtairgtear scaoileadh saor luath 
do chiontóirí a ndéanann Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann measúnú orthu mar mhalairt ar sheirbhís 
mhaoirseachta pobail. Déanann oifigigh na 
Seirbhíse Promhaidh measúnú ar chiontóirí maidir 
le hoiriúnacht agus spreagadh chun an obair 
phobail a chur i gcrích. Tá an scéim is infheidhme 
maidir le príosúnaigh a bhfuil measúnú cuí déanta 
orthu agus atá ag cur isteach pianbhreitheanna 
de níos mó ná ocht mbliana nó níos lú. Tugtar 
scaoileadh sealadach in-athnuaite dóibh siúd a 
ghlacann páirt tar éis dóibh an 50% dá bpianbhreith 
a chur isteach, nó ina dhiaidh sin, mar choinníoll go 
scaoilfear iad chun seirbhís phobail a dhéanamh á 
maoirsiú ag an tSeirbhís Phromhaidh.

Maoirseacht le linn an Pionós a Iarchur 
Cleachtadh breithiúnach is ea an mhaoirseacht le 
linn an pionós a iarchur, agus ní dhéanann an chúirt 
an pionós cuí a chinneadh ach ina ionad sin déantar 
an chinnidh a chur siar go dtí dáta eile, ar choinníoll 
go gcloíonn an ciontóir le maoirseacht Oifigeach 
Promhaidh agus go seachnaítear athchiontú.
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Maoirseacht Iar-Scaoilte
Faoin Acht um Chiontóirí Gnéis, 2001, féadfaidh 
breithiúna tréimhse mhaoirseachta promhaidh 
a gearradh tar éis iad a scaoileadh ón bpríosún. 
Déantar monatóireacht dhlúth ar na ciontóirí siúd. 
Le linn na maoirseachta, díríonn an tOifigeach 
Promhaidh ar an gcion atá déanta agus na 
himpleachtaí atá aige do shábháilteacht an phobail, 
ag cuidiú leis an gciontóir an t-iompar ciontach 
a rinne sé a fheiceáil mar fhadhb, tosca riosca a 
aithint agus straitéisí agus tacaíochtaí a fhorbairt 
lena chinntiú nach ndéantar aon chiontú arís.

Pianbhreitheanna ar Fionraí i bPáirt nó ar 
Fionraí le Coinníollacha 
Is féidir le breithiúna déileáil le cás trí phianbhreith 
ar fionraí nó pianbhreith ar fionraí le coinníollacha 
maoirseachta promhaidh.  Ciallaíonn sé seo go 
bhféadfaidh an Breitheamh: 

•  Pianbhreith phríosúin de roinnt míonna nó 
blianta a eisiúint; agus

•  An phianbhreith go léir nó cuid di a chur ar 
fionraí ar feadh tréimhse ama, ar choinníoll 
go bhfanfaidh an ciontóir faoi mhaoirseacht 
Oifigeach Promhaidh don tréimhse shonrach a 
gcuirtear an phianbhreith choimeádta ar fionraí.

Scaoileadh Sealadach faoi Mhaoirseacht 
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh maoirseacht 
ar roinnt príosúnach ar scaoileadh sealadach ón 
gcoimeád (mar a fhoráiltear san Acht um Cheartas 
Coiriúil, 1960 agus an tAcht um Cheartas Coiriúil 
(Scaoileadh Sealadach Príosúnach), 2003) sa phobal 
le coinníollacha sainiúla atá dírithe ar a n-ath-
imeascadh sa phobal agus tuilleadh ciontaithe 
a sheachaint. Tá sé d’oibleagáid ar phríosúnaigh 
phianbhreithe saoil ar scaoileadh saor sa phobal iad 
comhlíonadh agus cloí le maoirseacht na Seirbhíse 
Promhaidh mar choinníoll maidir le scaoileadh 
sealadach.  

Fanann príosúnaigh den sórt sin, sa ghnáthchúrsa, 
faoi réir maoirseachta don chuid eile dá saol. 
 

Comhdháil Teaghlaigh 

Chomh maith leis an méid thuas, tá éagsúlacht 
diúscairtí arna mbainistiú ag an tSeirbhís 
Phromhaidh go sonrach do dhaoine óga a 
chiontaíonn, mar atá leagtha amach in Acht 
na Leanaí 2001, arna leasú.  Ina measc seo tá 
Comhdháil Teaghlaigh. 

Tá Comhdháil Teaghlaigh bunaithe ar phrionsabail 
an cheartais aisirígh, rud a chiallaíonn, go bunúsach, 
an dochar a dhéantar d’íospartaigh a leigheas, 
agus an ciontóir a choinneáil cuntasach as a 
ghníomhartha nó a gníomhartha. 

Is í aidhm na comhdhála teaghlaigh an duine óg a 
bhfuil freagracht air/uirthi as a iompar a atreorú ón 
gcúirt, ón gciontú agus ón gcoimeád, agus ó chionta 
breise a dhéanamh.

Gníomh a Dhéantar i gCásanna 
Neamhchomhlíonta 
Le horduithe cúirte, i gcásanna ina dteipeann ar 
chiontóirí ar mhaoirseacht cloí le téarmaí d’aon 
cheann de na horduithe maoirseachta thuas, seoltar 
ar ais iad chuig an gcúirt ábhartha chun aghaidh a 
thabhairt ar na hiarmhairtí. Is féidir a áireamh leis 
seo pionós malartach a ghearradh, a thromchúisí le 
pianbhreith choimeádta agus é sin san áireamh.

An Fhreagairt Chomhghníomhaireachta 
don Choireacht (J-ARC) 
Comhstraitéis is ea J-ARC a d’fhorbair agus a  
chomhaontaigh an Garda Síochána, an tSeirbhís  
Phromhaidh agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann 
in 2015. Tá sé mar aidhm aige cur chuige 
idirghníomhaireachta neartaithe agus infheicthe 
a chur ar fáil maidir le athchiontóirí aitheanta a 
bhainistiú chun coireacht a laghdú agus chun 
sábháilteacht an phobail a mhéadú. 
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SORAM 
Is córas struchtúrtha é an tsamhail um Measúnú 
agus Bainistiú Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM) 
chun faisnéis agus saineolas a roinnt ar na ciontóirí 
sin atá faoi réir riachtanais mhaoirseachta na 
gcúirteanna, agus ar fhógra ó na Gardaí faoin 
reachtaíocht, agus a bhainistítear ar bhonn 
ilghníomhaireachta.

Creat Maoirseachta Ciontóirí na hÉireann 
(IOSF)
Déanann an Creat Maoirseachta Ciontóirí, a 
dearadh in 2019, cur síos ar an tsamhail agus na 
modhanna a úsáideann Seirbhís Promhaidh na 
hÉireann le cliaint, ón bpointe rannpháirtíochta 
tosaigh go dtí go mbeidh an teagmháil críochnaithe. 
Tá sé bunaithe ar phrionsabail agus ar theoiricí “cad 
a oibríonn” agus “cé a oibríonn” ó thaobh scoir den 
choireacht.  Tá fianaise taighde agus eimpíreach mar 
bhonn agus mar thaca leis.
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Aguisín 2 An Ráiteas ar Chóras Rialaithe 
Inmheánaigh na Seirbhíse Promhaidh

Scóip na Freagrachta
Tá freagracht ormsa, agus ar an mbainistíocht 
shinsearach as a chinntiú go bhfuil córas 
éifeachtach rialaithe inmheánaigh á choimeád 
agus á oibriú. Tugtar san fhreagracht seo aird ar 
riachtanais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí 
Stáit a Rialú (2016). 

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh 
Ní féidir leis an gcóras rialaithe inmheánaigh ach 
a dhearbhú go réasúnta seachas go hiomlán go 
gcosnaítear sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta 
agus go gcuirtear i dtaifead iad i gceart, agus go 
gcoisctear earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha 
nó go mbraithfí iad ar bhealach tráthúil. Próiseas 
leanúnach atá sa chóras rialuithe inmheánacha a 
chothabháil agus déantar athbhreithniú leanúnach 
ar an gcóras agus ar a éifeachtacht. Tá an córas 
rialaithe inmheánaigh, atá ar aon dul leis an treoir 
a d’eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe i bhfeidhm sa tSeirbhís Phromhaidh 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 agus a 
fhad le dáta faofa na ráiteas airgeadais. 

Cumas chun Riosca a Láimhseáil 
Tá Foireann Bainistíochta Sinsearaí neamhreachtúil  
(Foireann Ceannaireachta Feidhmiúcháin) i 
bhfeidhm, ina bhfuil an Stiúrthóir, na Leas-
Stiúrthóirí, an Stiúrthóir Cúnta agus an Cuntasóir. 
Breithníonn an fhoireann seo ar aon mhór-ábhair 
straitéiseacha, a thagann chun cinn don tSeirbhís 
Promhaidh, agus tagann siad le chéile ar bhonn 
míosúil. Soláthraíonn Aonad Iniúchta Inmheánaigh 
na Roinne tacaíocht don tSeirbhís Promhaidh chun 
monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar éifeachtacht a socruithe maidir le rialachas, 
bainistíocht riosca agus rialú inmheánach. Tá 
nósanna imeachta curtha i bhfeidhm agam lena 
chinntiú go ndéantar tuarascálacha na feidhme 
iniúchóireachta inmheánaí a fhiosrú.

De réir mar a thagann an tSeirbhís Phromhaidh 
faoin Vóta Dlí agus Cirt (Vóta 24), tacaíonn 
Coiste Iniúchóireachta na Roinne leis an tSeirbhís 
Promhaidh d’fhonn maoirseacht a sholáthar, ag 
cinntiú go gcosnaítear leasanna an Rialtais agus 
geallsealbhóirí eile maidir le tuairisciú gnó agus 
airgeadais agus rialú inmheánach. 

Creat Riosca agus Rialaithe
Tá a Beartas Bainistíochta Riosca féin i bhfeidhm 
ag an tSeirbhís Phromhaidh. Sainaithnítear 
agus déantar tuairisciú sa Chóras Bainistíochta 
Riosca ar phríomhrioscaí agus na gníomhartha 
bainistíochta a bhfuiltear ag tabhairt fúthu chun 
dul i ngleic leo agus, a mhéid agus is féidir, na 
rioscaí siúd a mhaolú. Tá clár rioscaí i bhfeidhm.  
Déanann an Coiste Bainistíochta Riosca na 
Seirbhíse Promhaidh an clár a athbhreithniú agus a 
nuashonrú. Úsáidtear toradh na measúnuithe seo 
chun acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh 
lena chinntiú go mbainistítear rioscaí i leith leibhéal 
inghlactha. Deimhním go bhfuil timpeallacht 
rialaithe i bhfeidhm ina bhfuil na gnéithe a leanas: 

• Sannadh freagrachtaí airgeadais agus freagracht 
chomhfhreagrach ar leibhéal bainistíochta

• Tá córas buiséadta ann ag a bhfuil buiséad 
bliantúil ar a ndéanann an bhainistíocht 
shinsearach athbhreithniú leanúnach

• Tá nósanna imeachta foirmiúla i bhfeidhm chun 
laigí suntasacha rialaithe a thuairisciú agus 
gníomh ceartúcháin cuí a chinntiú

• Tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras 
teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide a 
chinntiú, a chinntiú go soláthraíonn Rannán 
BTF na Roinne Dlí agus Cirt agus seirbhísí TFC 
don tSeirbhís Phromhaidh tríd an tseirbhís 
bhainistithe.
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• Soláthraíonn Rannán Acmhainní Daonna 
naRoinne Dlí agus Cirt seirbhís bainistíochta 
acmhainní daonna nach bhfuil teoranta 
d’earcaíocht lena mbaineann caidreamh le 
fostaithe, forbairt an lucht saothair, bainistíocht 
feidhmíochta agus idirchaidreamh le seirbhísí 
comhroinnte (AD).

 
 
Monatóireacht agus Athbhreithniú 
Leanúnach 
Tá nósanna imeachta foirmiúla i bhfeidhm le 
haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar phróisis 
rialaithe agus ar easnaimh rialaithe agus cuirtear 
iad in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomh 
ceartaitheach a dhéanamh agus don bhainistíocht 
go tráthúil. Is féidir liom a dheimhniú go bhfuil na 
córais mhonatóireachta leanúnaí seo a leanas i 
bhfeidhm:  

• Sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe 
gaolmhara agus cuireadh próisis i bhfeidhm 
chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na 
bpríomhrialuithe siúd agus aon easnaimh a 
thugtar le fios a shainaithnítear

• Tá córas cuí buiséadta ann ag a bhfuil buiséad 
bliantúil ar a ndéanann foireann bainistíochta 
sinsearaí na Seirbhíse Promhaidh athbhreithniú 
leanúnach

• Déanann foireann bainistíochta sinsearaí na 
Seirbhíse Promhaidh athbhreithnithe rialta 
ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla 
airgeadais a thugann feidhmíocht airgeadais le 
fios i leith na dtuartha

• Bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal 
sa chás gur sannadh freagracht as bainistíocht 
airgeadais

• Tugann Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí  
na Roinne faoi iniúchtaí ar rialuithe airgeadais 
agus eile.

Soláthar 
Cinntíonn an tSeirbhís Phromhaidh go bhfuil díriú 
cuí ar dhea-chleachtas i gceannach agus go bhfuil 
nósanna imeachta i bhfeidhm le comhlíonadh 
gach treoirlíne ábhartha agus beartas soláthair a 
chinntiú. 

Athbhreithniú ar Éifeachtacht 
Bíonn an tSeirbhís Phromhaidh maidir le 
monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar éifeachtacht a nósanna imeachta bainistíochta 
riosca agus rialaithe bunaithe ar thuarascálacha 
Aonad Iniúchóireachta Inmheánaí na Roinne 
agus ar thuarascálacha agus ar thráchtanna an 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.  Rinne Aonad 
Iniúchóireachta Inmheánaí na Roinne Dlí agus Cirt 
a Athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha 2020 a 
tugadh chun críche i Márta 2021.  

Saincheisteanna Rialaithe Inmheánaigh 
Tugadh le fios sa tuarascáil ar an Athbhreithniú 
ar Rialuithe Inmheánacha 2020 go bhfuil rialuithe 
éifeachtacha i bhfeidhm sa tSeirbhís Phromhaidh.

Cód Caiteachais Phoiblí an RCPA 
Deimhním go bhfuiltear ag cloí le ceanglais chuí 
Chód Caiteachais Phoiblí na Roinne Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe. 

 

Mark Wilson      
Stiúrthóir
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Aguisín 3          
Cairt Eagraíochta Cairt Eagraíochta

Stiúrthóir
Mark Wilson

Tacaíocht agus Forbairt Gnó 
Ailish Glennon 
Leas-Stiúrthóir

Gnóthaí Corparáideacha  
Leas-Stiúrthóir

Oibríochtaí  
Úna Doyle 

Leas-Stiúrthói

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta 
Baile Átha Cliath 
Theas agus Cill 

Mhantáin 

Príomhoifigeach 
Cúnta Cumarsáid

Príomhoifigeach 
Cúnta An tAonad 

Faisnéise

Príomhoifigeach 
Cúnta An tAonad 

Foghlama agus 
Forbartha 

Stiúrthóir Cúnta 
Taighde 

Príomhoifigeach 
Cúnta An tAonad 

Dearbhaithe 
Dhlíthiúil agus 

Cáilíochta  

Príomhoifigeach 
Cúnta Eagraíochtaí 

Pobalbhunaithe 

 Príomhoifigeach 
Cúnta Seirbhísí 
Corparáideacha

Cuntasóir Airgeadas  Príomhoifigeach 
Cúnta Acmhainní 

Daonna Staitisteoir Faisnéis 
agus Staitisticí 

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta An 

tIardheisceart 

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta 
Ceartas Aisiríoch 

agus Seirbhísí 
d’Íospartaigh

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta 
Baile Átha Cliath 
Thuaidh, Thoir 
Thuaidh agus 

Seirbhís Pobail

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta 
Príosúin, Riosca 
agus Athlonnú 

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta 

An tIarthar, an 
tIarthuaisceart agus 

an Iarmhí 

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta 
Lár Tíre agus an 
tOirdheisceart 

Oifigigh 
Shinsearacha 
Phromhaidh 

Oifigigh 
Shinsearacha 
Phromhaidh 

Oifigigh Phromhaidh

Oifigigh Phromhaidh Oifigigh 
Feidhmiúcháin 

Oifigigh 
Feidhmiúcháin 

Ardoifigigh 
Feidhmiúcháin  

Ardoifigigh 
Feidhmiúcháin

Oifigigh 
Chléireachais     

Oifigigh 
Chléireachais

Oifigigh 
Chléireachais

Clerical  
Officers 

Maoirseoirí 
Seirbhíse Pobail

Príomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta 
Promhadh Daoine 

Óga 
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Aguisín 4     
Léarscáil Réigiúnach

G

CE

LK

KY

C

MO

SO

LM

RN
LD

WH
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Aguisín 5:       
Príomhláithreacha Soláthair Seirbhíse na 
Seirbhíse Promhaidh 2021

Oifigí na Seirbhíse Promhaidh

Oifigí Teagmhála na Seirbhíse Promhaidh

Príosúin agus Oifigí Cúirte

Tuaisceart  
Éireann
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Aguisín 6:        
Eagraíochtaí Pobalbhunaithe 

Tá tacaíocht chistithe á fáil ag na heagraíochtaí seo 
a leanas tríd an tSeirbhís Phromhaidh

1) Adventure Sports Project (YPP), Plás Chnoc 
an tSamhraidh, Sráid Buckingham, Baile Átha 
Cliath 1, D01 XO86.

2) Aftercare Recovery Group, 48 Plás Seville, an 
Port Thuaidh, Baile Átha Cliath 1, D01 AD72.

3) Aiséirí Cahir, Páirceanna an Bhaile, An 
Chathair, Contae Thiobraid Árann, E21 E206.

4) Aiséirí Loch Garman, Roxborough, Loch 
Garman, Contae Loch Garman, Y35 AH70.

5) Aislinn (YPP), Béal Átha Ragad, Co. Chill 
Chainnigh, R95 R859.

6) Tionscadal Ana Liffey, 48 Sráid na 
Mainistreach Láir, Baile Átha Cliath 1,D01 
TY74.

7) Tionscadal Athy Alternative, Ionad Seirbhíse 
Pobail, Aonad 1 agus 2, Sráid Nelson, Baile 
Átha Í, Contae Chill Dara, R14 PD88.

8) Ceardlann Oiliúna Bhéal Átha na Sluaighe, 
Teach na Canálach, Bóthar an Chuain, Béal 
Átha na Sluaighe, Contae na Gaillimhe, H53 
N8P8.

9) Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile 
Munna, Ionad Horizons, Bóthar Bhaile Cora, 
Baile Munna, Baile Átha Cliath, D11 X2EP.

10) Ballyrunners, Comharchumann Ionad Post 
Bhaile Munna, Ionad Cathartha Bhaile Munna, 
Baile Átha Cliath 9, D09 C8P5.

11) Bridge Project, Aonad 3, 131-133 Sráid San 
Proinsias, Baile Átha Cliath 8, D08 EW44.

12) Mothar an Bhainbh (Clarecare), Ionad Cóireála 
Mhothar an Bhainbh, Mothar an Bhainbh, Inis, 
Contae an Chláir, V95 A895.

13) Iontaobhas Pobail Candle (YPP), Lána Uí 
Loingsigh, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10, 
D10 F519.

14) Care After Prison, 56 Sráid Aungier, Baile Átha 
Cliath 2, D02 R598.

15) Céim ar Chéim (YPP), Acadamh Óige Mhaigh 

Rois, The Bays, Bóthar Chnoc an Lisín, Maigh 
Rois, Contae Luimnigh, V94 XR4A.

16) Céim Eile (Aiséirí), 1 Gleann Cara, an Baile 
Beag, Port Láirge, Contae Phort Láirge, X91 
FH61V.

17) Iontaobhas Pobail Pháirc na hEaglaise, 107-
109 Ascaill Chnoc an Fhraoigh, Páirc na 
hEaglaise, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí, 
T23 YR66.

18) Pobal Teiripeach Chúil Mhín, Teach Ashleigh, 
Siúlóid Bhaile Dama, Baile Dama, Baile Átha 
Cliath 15, D15 HK12.

19) Ionad Comhaontais Chorcaí, Teach Robert 
Scott, 6 Cé Phádraig, Cathair Chorcaí, Contae 
Chorcaí, T23 Y2EA.

20) Tionscadal Mhargadh an Arbhair - Forbairt 
Áitiúil Loch Garman, Sean-Áras an Chontae, 
Bóthar Thobar an Spá, Loch Garman, Contae 
Loch Garman, Y35 E2FK.

21) Diméin Cox (YPP), The House, 15-16 Páirc 
Fhearann Dara, Dún Dealgan, Contae Lú, A91 
AN25.

22) Crinan, 72 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile 
Átha Cliath 1, D01 K201.

23) Cuan Mhuire Bhaile Átha Í, Baile an Mhuilinn, 
Baile Átha Í, Contae Chill Dara, R14 XH79.

24) Cuan Mhuire Bhrú Rí, Brú Rí, Contae 
Luimnigh, V35 CP57.

25) Cuan Mhuire Chúil Airne, Cúil Airne, an 
Turlach Mór, Baile Átha an Rí, Contae na 
Gaillimhe, H65 YW98.

26) Cuan Mhuire na bhFearnán, Merri Heits, Na 
Fearnáin, Contae Chorcaí, P14 X590.

27) Seirbhísí Pobail Iníon na Carthanachta (YPP), 
8/9 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1, D01 
W825.

28) Deonach, Cearnóg Theach na Cúirte, an Pháirc 
Thiar, Sráidbhaile Thamhlachta, Tamhlacht, 
Baile Átha Cliath 24, D24 XR274.

29) Dóchas don Óige (YPP), Eastát Tionscail an 
Leasa Bháin, Bóthar Thuama, Gaillimh, Contae 
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na Gaillimhe, H91 V20H.

30) Teach Comhaltachta, Spur Hill, Dúchluain, an 
Tóchar, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí.

31) Fusion CPL, Ionad Sláinte Ghort na Silíní, 
Garrán Ghort na Silíní, Baile Formaid, Baile 
Átha Cliath 10, D10 AA25.

32) GROW, Oifig Tacaíochta Náisiúnta, 5 Eachlann 
na Foraoise, Bóthar na Foraoise, Sord, Contae 
Bhaile Átha Cliath, K67 XR96.

33) Cumann Naomh Philip Neri, Cumann Naomh 
Uinseann de Pól, 91-92 Sráid Sheáin Mhic 
Dhiarmada, Baile Átha Cliath 1, D01 WV38.

34) Comhairleoireacht Déagóirí Chiarraí (YPP), 
Ionad Tréadach Naomh Eoin, Sráid Íochtarach 
an Chaisleáin, Trá Lí, Contae Chiarraí, V92 
K88V.

35) Fostaíocht don Óige i gCill Chainnigh, Rae na 
nGairdíní, an tSráid Ard, Cill Chainnigh, Contae 
Chill Chainnigh, R95 WT28.

36) IASIO (Clár Linkage), Bloc 3, Cúirt an Gharráin, 
Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha 
Cliath 15, D15 HV2H.

37) Le Chéile (YPP), 24 Ardán Tivoli Theas, 24 
Ardán Tivoli Theas, Dún Laoghaire, Contae 
Bhaile Átha Cliath, A96 K522.

38) Seirbhísí Lae Déagóirí Matt Talbot 
Comhairleoireacht CLG (YPP), Rockview, 7 
Plásóg na Trá Bige, Bóthar Dhúglais Theas, 
Contae Chorcaí, T12 YP49.

39) Iontaobhas Pobail Matt Talbot, ar Chúl 
Shéipéal na Deastógála, Bóthar na Coille 
Móire, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10, 
D10 EH34.

40) Tionscadal Ché na gCeannaithe, 24 Cúirt na 
gCeannaithe, Cé na gCeannaithe, Baile Átha 
Cliath 8, D08 X7YK.

41) Pro-Social Ireland, Aonad B3, Ionad Gnó an 
Chiste Fiontraíochta, Baile Raithin, Leitir 
Ceanainn, Contae Dhún na nGall, F92 HP64.

42) PACE, Bloc 3, Cúirt an Gharráin, Bóthar an 
Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15, 
D15 HV2H.

43) PALLS, Aonad 2, Páirc Ghnó na nDugthailte, 
Bóthar na Duga, Cathair Luimnigh, Contae 
Luimnigh, V94 DR12.

44) Ceartas Aisiríoch sa Phobal, Ionad Gnó 
Annbrook, Garáiste Cleary, Bóthar Luimnigh, 
An tAonach, Contae Thiobraid Árann, E45 

W903.

45) Seirbhísí Ceartais Aisirígh, Cúirt na 
Marascalachta, 23 Cé na gCeannaithe, Baile 
Átha Cliath 8, D08 C6XP.

46) Tionscadal SAOL, 58 Sráid Amiens, Baile Átha 
Cliath 1, D01 K253.

47) SOLAS, Aonad 1, Liberty View, Plás Uí 
Longáin, Baile Átha Cliath 8, D08WY84.

48) For-rochtain Southill (YPP), The Factory, Spás 
Óige an Taoibh Theas, Eastát Tionsclaíochta na 
Gallmhóna, Luimneach, Contae Luimnigh, V94 
A9KT.

49) Stepping Out Bhaile Átha Luain, an Líonra 
Foghlama Náisiúnta, Béal Haibhil, Oileán 
Golden, Baile Átha Luain, Contae na hIarmhí, 
N37 A5R.

50) Lóiste Tabor, Baile an Déisigh, Béal Guala, 
Contae Chorcaí, T12 YE14.

51) Ionad Oiliúna Tivoli, 24 Ardán Tivoli Theas, 
Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath, A96 
K522.

52) Clár Tower, Lána Naomh Marc, Bóthar Bhaile 
Néill, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22, D22 
H9Y9.

53) TRAIL, Iontaobhas Peter McVerry, 29 Cearnóg 
Mhuinseo, Baile Átha Cliath 1, D01 C2N4.

54) TREO, Aonad 2, Bloc 4, Ionad Gnó Bhóthar na 
Leacan, Cill Barra, Port Láirge, Contae Phort 
Láirge, X91 PW29.

55) Ceardlann Oiliúna Pobail Thuama, Fearann 
na mBiocáirí Córacha, Tuaim, Contae na 
Gaillimhe, H54 KX78.

56) Tús Nua, Ionad Abigail, 106 Bóthar Chill 
Dónáin, Baile Átha Cliath 11, Contae Bhaile 
Átha Cliath, D11 EHK2.

57) Tionscadal U-Casadh, Foirgneamh Solas, Páirc 
Belmont, Port an Chalaidh, Port Láirge, Contae 
Chill Chainnigh, X91 NCX7.

58) Ionad Lae Westview (Foróige) (YPP), Teach 
Westview, 17 Plás Audley, Cnoc Phádraig, 
Corcaigh, Contae Chorcaí, T23 EP63.

59) Tionscadal Ionad Loch Garman (YPP), Aonad 
7, Cúinne na Saoirse, Baile Átha Cliath 1, 
D08WY84.

60)   WHAD (YPP), Ionad Pobail Ghort na Silíní, 
Garrán Ghort na Silíní, Baile Formaid, Baile 
Átha Cliath 10, D10 HO24.
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