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Tuarascáil an Stiúrthóra

Tuarascáil an Stiúrthóra
Claochlú. Turas, ní ceann scríbe.
Chomh fada is a bhaineann sé leis an tSeirbhís Phromhaidh,
baineann athbhrandáil na seirbhíse le substaint agus ní le stíl.
Ina gcás sinne, ní cleachtadh comhartha cosmaideach é ár
‘mbranda’ i gcúrsaí margaíochta. Níl ciall ar bith leis an gcoincheap
tábhachtach a bhaineann le branda mura bhfuil substaint á
stiúradh – cé muid féin, cad a dhéanaimid, conas a dhéanaimid
é agus thar aon ní eile, cé chomh maith is a dhéanaimid é.
Michael Donnellan Stiúrthóir

Mar sin, tá mo thiomantas i dtaca le hathbhrandáil na Seirbhíse
Promhaidh á stiúradh ag mo thiomantas don tseirbhís a
chlaochlú. Agus ní atá i gcéist le athchuma na chuile rud a
athrú díreach mar mhaithe le hathrú a dhéanamh. Bhí go leor
rudaí eiseamláireacha agus bródúla ag baint leis an tSeirbhís
Phromhaidh síos tríd an stair. Tá f íor-athrú nádúrtha agus
riachtanach d’aon eagraíocht atá ag féachaint chun cinn.
Níorbh é amháin a bhí i gceist le 2006 ná athruithe rathúla na bliana
2005 a chomhdhlúthú. Bhí deis bogadh ar aghaidh go dtí an chéad
leibhéal eile agus díriú isteach go straitéiseach ar na heochair-réimsí
ar theastaigh sprioc-chlaochlú uathu. Sainmhínítear an claochlú sin
freisin le substaint, ní le stíl. Sainmhínítear é le gníomh, ní le briathra.
Feicfidh tú an oibleagáid sin maidir le gníomh léirithe ar fud na
Tuarascála Bliantúla seo agus cruthófar arís agus arís eile é. Beidh
sé le feiceáil agat in eagraíocht athstruchtúraithe. Feicfidh tú é i
dtionscnaimh nua agus i gcláir atá faoi lán seoil cheana féin. Feicfidh
tú é i struchtúr bainistíochta feabhsaithe agus níos éifeachtaí. Feicfidh
tú é i dtionscnaimh thábhachtacha agus tháirgiúla idirnáisiúnta.
Beidh an oibleagáid seo le feicáil freisin. i spriocanna
soiléire nua atá á leagan síos don todhchaí. Spriocanna nua
intomhaiste. Tá sé sin amhlaidh de bhrí gur turas atá i gceist
lenár bpróiseas athraithe, agus ní ceann scríbe. Ach an
oiread le haon eagraíocht dhinimiciúil, fhreagrúil, tiocfaidh
dúshláin nua chun cinn agus beidh gá le réitigh nua.
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Chomh fada is a bhaineann sé lenár bhfoireann oilte tiomanta, is cuid
dhearfach leabaithe den tsochaí í an tSeirbhís Phromhaidh. Oibríonn an
Fhoireann Phromhaidh ar fud na tíre ar fad agus i bpríosúin agus in ionaid
choinneála. Is seirbhís náisiúnta muid a sheachadtar go háitiúil. Níl aon
teorainn leis an gcoireacht. Fulaingíonn daoine neamhchiontacha ó na
héifeachtaí a bhíonn ag an gcoireacht i ngach pobal agus comharsanacht
sa tír. Agus i ngach cathair, baile mór agus ceantar tuaithe, teastaíonn
idirghabhálacha láidre, éifeachtacha agus cruthaíocha ó chiontóirí
d’fhonn cuidiú leo bogadh ar aghaidh ó choireacht agus ón timthriall
athchiontaithe. Is mar gheall air sin go bhfuil ról níos láidre ná riamh ag an
tSeirbhís Phromhaidh ó thaobh pobail áitiúla a dhéanamh níos sábháilte.
Ní féidir liom dóthain béime a chur ar an méid tacaíochta agus
f íse atá tugtha ag an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí ó thaobh cur ar ár gcumas an tseirbhís a dhéanamh
níos éifeachtaí agus níos rathúla. D’oibrigh an tIar-Aire Michael
McDowell, agus an tAire nua Brian Lenihan, agus go leor foirne
tiomanta sa roinn lenár dtaobh san iarracht seo agus thug siad na
hacmhainní lárnacha dúinn chun próiseas athchóirithe grinn a chinntiú
agus bealach dinimiciúil agus dearfach a chruthú don todhchaí.

Michael Donnellan
Stiúrthóir
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Ag Athbhrandáil na
Seirbhíse Promhaidh
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An Amharc-Aithne nua
Is tagairt shoiléir do Stát na hÉireann í an
Chláirseach. Is tagairt thraidisiúnta iad na colúin
(laistigh den chláirseach) a thugann siar muid go
dtí bunchloch na daonlachta agus an cheartais.
Atreisíonn an clóstíl Serif téama claisiceach an
lógó. Ar an gcló-aghaidh is soiléire dá bhfuil
again, cuireann sé béim ar shoiléireacht ár
gcuid aidhmeanna mar sheirbhís. Léiríonn
an siombail an litir ‘P’ chomh maith.
Tá nasc soiléir ag na dathanna le Stát na hÉireann
agus lenár sainordú reachtúil. Tarraingíonn
dath an óir aird ar sholas an cheartais.
Cuireann sé cineáltas i gcuimhne dúinn.
.
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Ag Athbhrandáil na
Seirbhíse Promhaidh
Íomhá Nua don tSeirbhís Phromhaidh
“Tá eolas ag cách ar obair an Gharda Síochána agus obair Sheirbhís Phríosúin
na hÉireann ach is minic nach bhfaigheann an obair a dhéanann an tSeirbhís
Phromhaidh aitheantas ar bith.” Mar chomóradh ar ‘thús nua’ sheol an tAire
Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, an tUasal Michael Mc
Dowell, T.D., íomhá nua don tSeirbhís Phromhaidh an 26 Meitheamh 2006.
Is cuid thábhachtach de ‘theaghlach’ an cheartais choiriúil í an tSeirbhís agus
cuid thábhachtach de chur chuige an Rialtais ó thaobh dul i ngleic leis an
gcoireacht sa 21ú haois. Tá sé mar aidhm, a dúirt sé, pobal níos sábháilte a
chruthú ar an mbealach is éifeachtaí: “Rinne siad forbairt ar shaineolas áirithe
ó thaobh an riosca a chuireann ciontóirí i láthair a mheas, maoirseacht a
dhéanamh ar smachtbhannaí neamhchoimeádta agus ó thaobh bearta agus
cláir a chur chun cinn a laghdaíonn an riosca a bhaineann le hathchiontú.”
Bhí an méid seo le rá ag an Aire, agus rogha déanta an tSeirbhís a
athainmniú mar an tSeirbhís Phromhaidh: “léiríonn sé f ís mhuiníneach
nua agus tugann sé muinín dúinn go gcuireann an tSeirbhís go mór
leis an mbainistíocht a dhéantar ar chiontóirí agus go leanfaidh an cás
amhlaidh. Tabharfaidh an íomhá a fheicimid beocht nua don eagraíocht.”

Straitéis Nua
Cheadaigh an Dáil moltaí a rinne an Rialtas maidir
leis an tSeirbhís, lena n-áirítear:
•

An tseirbhís a athainmniú mar ‘an tseirbhís phromhaidh”,

•

Rannóg Promhaidh do Dhaoine Óga a bhunú a bheidh
lárnach d’fhorfheidhmiú iomlán Acht na Leanaí, 2001,

•

Obair chun príosúnaigh a dhíriú arís ar pheirspictíocht phobail
agus é sin a dhéanamh i gcomhar le Seirbhís Phríosúin na hÉireann,

•

Díriú ar acmhainní agus tús áite a thabhairt do réimsí
lárnacha oibre i gcomhar leis an tSeirbhís Chúirteanna,
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•

An cumas atá ann um úsáid níos mó a bhaint as an
gcoincheap a bhaineann le Ceartas Aisiríoch a imscrúdú,

•

Feabhas mór a chur ar struchtúr bainistíochta
agus ar phríomh-fhócas na Seirbhíse, agus

•

Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreatlach reachtúil
agus beartais reatha a théann siar go dtí 1907.

“Is faoi thacú d’athrú agus athrú a sheachadadh atá an Straitéis
seo. Leagann sí amach cuspóirí ag a bhfuil spriocanna inaitheanta,
intomhaiste acu. Táim muiníneach go seasfaidh an cur chuige
comhpháirtíochta a raibh forbairt na Straitéise seo mar
thoradh air agus go gcomhlíonfaidh an tSeirbhís na spriocanna
atá leagtha síos aici di féin”, a dúirt an tAire McDowell.

Tacaíocht ó Chomhlachtaí Deonacha
Thug an tAire aitheantas don tacaíocht a thug na comhlachtaí deonacha agus
na daoine tiomanta ar fad a oibríonn, gan mórán aitheantais ar bith, chun
cuidiú le ciontóirí a athchomhtháthú agus a athshlánú. Luaigh sé go háirithe na
tionscadail Phromhaidh a mhaoinigh a Roinn féin agus a oibríonn ag leibhéal
an phobail agus a n-éiríonn chomh maith sin leo i gcónaí mar gheall ar chomh
toilteanach is a bhíonn fir agus mná a thugann a gcuid ama go flaithiúil.
Ní hamháin gur aithin tuarascálacha a rinneadh faoin tSeirbhís le blianta
beaga anuas an obair fhiúntach a rinne an tSeirbhís ach freisin agus ar aon
dul, bhí an gá le struchtúr bainistíochta cuí agus f ís a fhorbairt don todhchaí, a
dúirt sé. Bhí foireann bhainistíochta iomlán á cur i bhfeidhm ag an Stiúrthóir
agus ag na Leas-Stiúrthóirí agus is céim eile a bhí anseo ó thaobh acmhainní
a athdhíriú ar obair lárnach i réimse na coireachta, a dúirt an tAire.
Mar fhocal scoir, ghuigh an tAire gach rath ar an Stiúrthóir agus ar
a mheitheal oibre díograiseach tiomanta: “Tá bunús maith agaibh
chun dul i mbun oibre agus tacóidh an Rialtas libh sa ról riachtanach
atá agaibh mar chuid lárnach den Chóras Ceartais Choiriúil”.

“ “Ba é an rud ab fhearr a tharla riamh dom ná mé a chur ar Phromhadh. Bhí an t-ól
sách fuaraithe orm go bhfaca mé an phraiseach a bhí déanta agam de mo shaol.”.”
Tá Declan Ward ag freastal ar an Ollscoil anois.

Struchtúr Bainistíochta Nua
Dúirt an Stiúrthóir Promhaidh nua, an tUasal Michael Donnellan, le
linn dó a thriúr Leas-Stiúrthóirí a chur in aithne: “Tá promhadh mar
choincheap ann féin breis is céad bliana d’aois agus rinneadh forbairt
air mar bhealach chun deis a thabhairt don duine é/í féin a chur ar
bhóthar a leasa i ndiaidh cion a dhéanamh… Tabharfaidh na chéad ocht
mhí déag eile deis dúinn smaoineamh ar an saol a bhí againn ach níos
tábhachtaí ná sin tabharfaidh sé deis dúinn pleanáil dár ‘dtodhchaí nua’.
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1
“Ní hamháin go bhfuilimid ag iarraidh athrú a dhéanamh. Táimid ag
iarraidh claochlú. Tá an cumas, an pearsanra, agus an fhís againn agus
le do chúnamh agus do thacaíocht beimid in ann ár gcuid spriocanna a
bhaint amach”, a dúirt sé.
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Struchtúr Bainistíochta

Seirbhísí Corparáideacha
Rinne Suzanne Vella, Uasal, Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha/Acmhainní
Daonna, cur síos ar an ról lárnach atá ag an stiúrthóireacht seo ó thaobh tacú
lenár bhfoireann tosaigh chun seirbhís d’ardchaighdeán a sheachadadh. Tá
Oifigigh Promhaidh againn a oibríonn go díreach le ciontóirí chun athchiontú
a laghdú agus cuidiú le sábháilteacht phoiblí. Tugann grúpa foirne, a bhfuil
scileanna riaracháin agus TF acu agus atá chomh tábhachtach céanna,
tacaíocht do na hOifigigh Promhaidh agus is iad na Maoirseoirí Seirbhíse
Pobail an tríú grúpa dá gcuid. Tá an tSeirbhís faoi chomaoin ag tiomantas,
dúthracht agus obair chrua na ngrúpaí sin ar fad sa tSeirbhís Phromhaidh.
Tá obair mhór déanta cheana féin sa rannóg Seirbhísí Corparáideacha
agus leanamar ag obair ar an mbunús sin le linn 2006. Bhunaíomar
Aonad Airgeadais, líonra TF le córas rianaithe cásanna náisiúnta agus
bunaíodh bunachar sonraí pearsanra TF sa réimse Acmhainní Daonna.
D’aithníomar 6 phríomhréimse atá bunúsach ó thaobh ár bhf ís
de Sheirbhís Phromhaidh nua-aimseartha agus bhríomhar a
bhaint amach. Is iad seo a leanas na réimsí tosaíochta sin:
i. Airgeadas,
ii. Acmhainní Daonna,
iii. Bainistíocht Faisnéise,
iv. Sláinte agus Sábháilteacht,
v. Bainistíocht Eastáit, agus
vi. Comhpháirtíocht.
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Promhaidh i mbun
“ Oifigeach
maoirsithe ar chiontóirí sa
Oibríochtaí
Labhair an tUasal Vivian Geiran, Stiúrthóir ‘Oibríochtaí’,
faoi lárnacht agus leithead na n-oibríochtaí, áit a
ndéanann an tseirbhís idirphlé lenár gcustaiméirí
seachtracha agus le húsáideoirí na seirbhíse. “Oifigeach
Promhaidh i mbun maoirsithe ar chiontóirí sa phobal,
nó duine eile ag plé le clár réamh-scaoilte amach i
bpríosún; nó Maoirseoir Seirbhíse Pobail ag comhordú
obair ghrúpa ciontóirí ag péinteáil club óige. Is cuid
de na ‘hOibríochtaí’ iad sin ar fad””, a dúirt sé.

phobal, nó duine eile ag plé
le clár réamh-scaoilte amach
i bpríosún; nó Maoirseoir
Seirbhíse Pobail ag comhordú
obair ghrúpa ciontóirí ag
péinteáil club óige. Is cuid de na
‘hOibríochtaí’ iad sin ar fad.

Stiúrfaidh an bheirt Stiúrthóirí Cúnta réimsí sainiúla dár gcuid
seirbhísí atá curtha in ord tosaíochta go straitéiseach. Thug sé
breac-chuntas ar sé réimse tosaíochta atá le forbairt:
i. Tuarascálacha measúnaithe ar chiontóirí,
ii. Bainistiú ar smachtbhannaí pobail faoi mhaoirseacht,
iii. Seirbhísí do phríosúin agus do phríosúnaigh,
iv. Promhadh do Dhaoine Óga,
v. Tionscadail maoinithe agus Seirbhís Phobail,
vi. Measúnú agus bainistíocht riosca.

Taighde, Oiliúint agus Forbairt
Dúirt an tUasal David O’Donovan, Stiúrthóir Taighde, Oiliúna agus Forbartha,
go n-oibreoidh an tseirbhís chun cinntiú go mbeidh cláir le haghaidh ciontóirí
deartha le haghaidh a thabhairt ar an riachtanas a bhaineann le bunús na
coireachta. Bheadh oiliúint chreidiúnaithe ar fáil don fhoireann chun dúshláin
nua a bhaint amach tríd aonaid oiliúna réigiúnacha. Chuirfeadh soláthraithe
seachtracha ar nós institiúidí tríú leibhéal agus an earnáil phríobháideach
oiliúint ar fáil don fhoireann agus bainistíocht thosaigh ar an láthair. Thug an
tUasal O’Donovan breac-chuntas ar thuilleadh réimsí tosaíochta atá le forbairt:
i. Nósanna Imeachta agus Prótacail,
ii. Deimhniú Cáilíochta agus Cigireacht,
iii. Ceartas Aisiríoch, Peirspictíocht na nÍospartach
iv. Reachtaíocht agus Beartas.

Tacaíocht na Roinne
Chríochnaigh an Stiúrthóir ag glacadh buíochais le hArd-Rúnaí na Roinne
Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus go háirithe leis an
Rúnaí Cúnta agus foireann an Rannáin um Beartas Promhaidh agus Príosúin,
a sheol agus a stiúraigh an t-athchóiriú raidiciúil agus an claochlú ar an
tSeirbhís Phromhaidh i rith 2006. Thug siad cúnamh suntasach ó thaobh
beartas agus seirbhísí poiblí a fhorbairt sa réimse ceartais coiriúil agus thug
siad ardán don tSeirbhís Phromhaidh ina cuid forbartha áit ar féidir léi díriú go
muiníneach ar na dúshláin atá amach roimpi sna deich mbliana amach anseo.
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Seirbhísí
Corparáideacha agus
Acmhainní Daonna
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Seirbhísí Corparáideacha
agus Acmhainní Daonna
Tá na prionsabail seo a leanas mar bhonntaca ag ár gcuid oibre
i Seirbhísí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna:
•

Ag freagairt riachtanais ilchineálacha ár gcustaiméirí,

•	Ag tabhairt aitheantais don phríomhchúnamh a thugann
ár bhfoireann don Chóras Ceartais Choiriúil,
•
		

Ag leanúint ar aghaidh ag seachadadh seirbhís
ardchaighdeáin, éifeachtach agus éifeachtúil.

Is é an dúshlán do na Seirbhísí Corparáideacha ná na snáitheanna ar
fad a bhainistiú agus a chomhordú chun ár ndearcadh le haghaidh
Seirbhís Phromhaidh bhríomhar nua-aimseartha a bhaint amach.

Acmhainní Daonna
Is seirbhís náisiúnta muid a sheachadtar go háitiúil le foireann a
chuireann seirbhís ar fáil do na Cúirteanna agus Institiúidí ar fud na tíre.
Tá saineolas faoi leith againn faoi dhéileáil le ciontóirí agus le measúnú
agus bainistíocht a dhéanamh ar riosca. Tá an obair lárnach don Chóras
Ceartais Coiriúil. Tá os cionn 360 ball foirne Promhaidh proifisiúnta,
70 ball foirne Riaracháin agus 70 Maoirseoir Seirbhíse Pobail againn.
Rinneamar an-dul chun cinn in 2006 sa réimse Acmhainní Daonna. Tá
go leor den dul chun cinn seo déanta i gcomhar le Rannán Acmhainní
Daonna na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.
Áirítear leis na feabhsúchán seirbhíse a tharla in 2006:
•
•
		

forbairt ar bhunachar sonraí cuimsitheach pearsanra,
earcú poist ionadaithe le cur in áit ball foirne atá ag baint
tairbhe as saoire scoilbhliana, rud a thacaíonn le teaghlaigh,

• síneadh ar an rogha seo chun folúntais foirne a thagann chun cinn as
		 saoire mháithreachais agus roinnt socruithe saoire eile a chur san áireamh.
Tá sé riachtanach d’aon eagraíocht athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh
ar a cuid oibre agus beidh sé mar thosaíocht sa réimse seo oibriú ar bhealach
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dírithe, straitéiseach chun cinntiú go n-úsáideann muid ár gcuid acmhainní
pearsanra go héifeachtach. Ciallaíonn sé sin go gcaithfimid féachaint ar cad
a dhéanaimid, an chaoi a dhéanaimid é agus pleanáil conas a bhainistíonn
agus a chothromaímid ár gcuid acmhainní chun seirbhís níos éifeachtaí a
thabhairt dár gcliaint. In 2006 rinneamar iniúchadh Seirbhíse chun cuidiú
linn leis an úsáid is fearr a bhaint as ár gcuid acmhainní luachmhara foirne.

Carecall
I mBealtaine 2006, cuireadh seirbhísí comhairliúcháin Carecall ar fáil don
fhoireann Promhaidh ar fad. Cuireann Carecall seirbhís chomhairliúcháin rúnda
agus neamhspleách ar fáil lenar féidir leis an bhfoireann freastal orthu féin.
Tagann sé sa bhreis ar mheicníochtaí inmheánacha tacaíochta agus is féidir leis
cuidiú le ceisteanna pearsanta nó aon cheist a thagann chun cinn a bhaineann le
cúrsaí oibre. Léiríonn an t-aiseolas gur chuidigh Carecall go mór leis na daoine a
d’úsáid é.

Comhpháirtíocht
Is bealach oibre é comhpháirtíocht a thugann deis dúinn oibriú le chéile mar
eagraíocht chun ár gcuid spriocanna a bhaint amach. Is dearbhthosaíocht é an
bealach oibre seo don tSeirbhís agus tá feabhsúchán suntasach déanta againn ar
an mbealach a oibríonn an fhoireann, an lucht bainistíochta agus aontais le chéile
chun réiteach na ndúshlán a thagann chun cinn a réiteach agus chun na cuspóirí
a leagamar síos dúinn féin a bhaint amach. Tá athrú substaintiúil tarlaithe sa
tSeirbhís Phromhaidh ó tháinig an Comhaontú um Dhul Chun Cinn a Choinneáil
agus a chomharba isteach agus tá forbairt shuntasach bainte amach i raon réimsí.

“Bhí an mhaoirseacht go maith” “Stop mé ag ól ar fad”
Tomasz Dudek. Is fear 25 bliana d’aois é Tomasz atá ar ordú Promhaidh
ar feadh 12 mhí maidir le cion oird phoiblí.

Is éard atá i gceist lenár misean Comhpháirtíochta ná chun úsáid cur
chuige comhpháirtíochta a chur chun cinn, go náisiúnta agus go háitiúil,
chun cuidiú le seirbhís a sheachadadh agus chun timpeallacht dhearfach
oibre a chothú. Bhaineamar amach 5 sprioc don bhliain 2006:
i.	Rinneamar athbhreithniú agus athstruchtúrú ar an gCoiste Stiúrtha
Comhpháirtíochta. Tar éis athbhreithniú ar ghníomhartha na
Comhpháirtíochta in 2005 d’athspreagamar ár gComhpháirtíocht
trí phríomhghníomhartha a chur i bhfeidhm a bhaineann
lenár struchtúr, ballraíocht agus buan-orduithe.
ii. Chruthaíomar naisc le coistí Comhpháirtíochta, trí líonrú
feabhsaithe, agus láidríomar ár dteagmháil leis an Ionad Náisiúnta
Comhpháirtíochta agus Feidhmíochta chun ár dtuiscint a fhorbairt
faoi conas atá Comhpháirtíocht ag oibriú i socruithe eile.
iii.	Chuamar siar ar ár straitéis chumarsáide a thacaigh le
nuachtlitir Sheirbhíse a eisiúint go ráithiúil.
iv.	Rinneamar réadtiomnú ar na treoirlínte le haghaidh foghrúpaí
Comhpháirtíochta ina raibh téarmaí tagartha á réadtiomnú mar
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chuid de, tuairisc a thabhairt ar chaidreamh
agus úsáid a bhaint as comhairliúchán agus
comhdhearcadh chun fadhbanna a réiteach.
v. Rinneamar athbhreithniú ar Chomhpháirtíocht chun
cinntiú go bhfuil sé fós ábhartha agus go gcuireann sé
go gníomhach le hobair na Seirbhíse Promhaidh.

Sábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair
Is oibleagáid dhlíthiúil é an riachtanas chun Beartas Sábháilteachta agus
Sláinte a bheith i bhfeidhm a eascraíonn as an Acht um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair, 1989 arna leasú in 2005. Teastaíonn monatóireacht
leanúnach ar Shábháilteacht, Sláinte agus Leas na bhfostaithe agus aithnímid
go bhfuil freagracht orainn ar fad chun cinntiú go bhfuil ár n-áit oibre sábháilte
dár bhfoireann agus dár gcuid custaiméirí.
Tá go leor obair shuntasach déanta sa réimse seo idir bhunú an ghrúpa oibre
Sábháilteachta agus Sláinte. Tiomnóimid acmhainní d’fhoireann a bunaíodh
go sainiúil chun críocha forfheidhmiúcháin tar éis moltaí ón ngrúpa oibre.
Comhcheanglóidh an fhoireann saineolas bainisteora tionscadail, a earcófar ar
chonradh lasmuigh den tSeirbhís, le hOifigeach Promhaidh príomhghráid.

Ag Cruthú Áit Oibre don Todhchaí
Tá bainistíocht na Seirbhíse Promhaidh tiomanta do thimpeallacht cóimheasa
oibre a chur chun cinn atá éifeachtach agus comhbhách. Tá grúpa stiúrtha tar
éis a bheith bunaithe agus tá próiseas comhairliúcháin faoi lán seoil ar fud na
tíre agus é mar aidhm Cairt chun na Dínite san Ionad Oibre a fhorbairt agus
moltaí a dhéanamh maidir le Scéim Duine Theagmhála Ainmnithe a fhorbairt

Airgeadas
In 2006 bhí an tSeirbhís ag fáil beagnach €50 milliún. Bhí os cionn 40% den
mhaoiniú sin leithdháilte ar thionscadail a thugann tacaíocht d’obair an
Oifigigh Phromhaidh sa phobal. Aithníonn an tSeirbhís go bhfuil dualgas
orainn chun cinntiú go bhfuil meicníochtaí cuí rialaithe i bhfeidhm chun
monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil an t-airgead a bhfuilimid
freagrach as á chaitheamh. Tá éiteas cuntasachta mar bhonntaca ag ár gcuid
oibre sa réimse seo de réir mar a dhéanaimid measúnú ar an leithdháileadh
maoinithe agus tomhasaimid luach ar airgead. Leis sin, chuir an tSeirbhís
cuntasóir ar conradh chun cuidiú linn chun ár gcórais airgeadais a fhorbairt
tuilleadh agus chun tacaíocht a thabhairt d’obair an Aonaid Airgeadais.

an tseirbhís go bhfuil dualgas orainn chun
“Aithníonn
cinntiú go bhfuil meicníochtaí cuí rialaithe i bhfeidhm
chun monatóireacht a dhéanamh ar an gcaoi a bhfuil
an t-airgead a bhfuilimid freagrach as á chaitheamh

”
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Ceann de na fachtóirí is suntasaí sa réimse Airgeadais ná an chéim i dtreo
struchtúr airgeadais níos áitiúla agus níos nuaí. Ón 1ú Iúil 2006 d’athraigh
an tSeirbhís Phromhaidh ó ‘Vóta na bPríosúnach’ go dtí an ‘Vóta Ceartais’.
Thug an t-athstruchtúrú airgeadais deis chun raon níos oiriúnaí de lárionaid
chostais a chruthú chun ár gcaiteachas a bhainistiú, rud a mhéadaigh
an líon foriomlán go dtí 10. Tá seacht gcinn de na lárionaid chostais
bunaithe go réigiúnach agus déanfaidh na 3 chinn eile monatóireacht ar
chaiteachas thionscadail dheonacha, ógchiontóirí agus seirbhís phobail.

Bainistíocht Eastáit
Is tabhachtach an rud é go bhfuil oifigí againn a chomhlíonann
riachtanais na foirne agus na custameirí ionas go bhfuil
ardchaighdeán seachadadh seirbhís i latháir. Tá sé riachtanach go
gcoinnítear eastát na Seirbhíse Promhaidh ar ardchaighdeán.
Áirítear le bainistíocht eastáit eagrú ó lá go lá, cothabháil, pleanáil
leanúnach agus forbairt ár mbonneagar seirbhíse. Déanaimid
ár gcuid oibre sa réimse seo i ndlúth-chomhoibriú le hOifig na
nOibreacha Poiblí a thug tacaíocht mhór dúinn go dtí seo.
Tá os cionn 360 ball foirne gairmiúil agus riaracháin
againn lonnaithe i 38 oifig ar fud na tíre.
Is é ár dtosaíocht sa réimse seo ná straitéis a leagan amach chun freastal ar na
riachtanais leanúnacha atá ag an tSeirbhís ó thaobh nuachóiriú a dhéanamh,
ag glacadh riachtanais seirbhíse láithreacha agus amach anseo san áireamh.

os cionn 360 ball foirne gairmiúil
““tá
agus riaracháin againn atá
lonnaithe i 38 oifig ar fud na tíre ”
Bainistíocht Faisnéise
Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh an gá atá le sonraí
maithe. Tá dul chun cinn mór déanta againn ó thaobh
faisnéise agus córais chumarsáide nua-aimseartha
ar ardchaighdeán a sholáthar agus úsáid á bhaint as an tsainchomhairle
agus as tacaíocht a fhaighimid ó Price Waterhouse Coopers. I ndiaidh
do chonradh PWC a dhul in éag, rinneadh atheagrú ar an bhfoireann TF
agus fuarthas sainordú le haghaidh Bainisteoir TFC nua a fhostú.
Tá céimeanna móra glactha cheana féin ó thaobh bonneagar náisiúnta a
fhorbairt chun tacú le bainistíocht agus riarachán na Seirbhíse. Mar shampla,
rinneamar forbairt ar thaifead ciontóirí agus ar chóras rianaithe cásanna.
Ní amháin go dtabharfaidh an córas deis dúinn bainistíocht níos éifeachtaí
a dhéanamh ar mhaoirsiú chiontóirí, ach soláthróidh sé sonraí freisin chun
cinnteoireacht a threorú ag leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.
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Eaglais Naomh Nioclás,
Corcaigh. Ceanncheathrú
réigiúnach nua don
tSeirbhís Phromhaidh san
Iardheisceart. D’oscail sé i mí
Dheireadh Fómhair 2006.

2
Tionscadail TF a Tugadh Chun Críche in 2006
•	Sheol an tSeirbhís Phromhaidh a láithreán gréasáin nua, www.
probation.ie, in Aibreán 2006. Is forbairt mór é an láithreán
gréasáin na Seirbhís Promhaidh a lainseáil. Tugadh eolas ar gach
uile gné a bhaineann le obair na Seirbhíse, ar an láithreán gréasáin,
le cé muid féin agus cad a dhéanaimid san áireamh. Beidh sé mar
phríomhbhealach ag daoine rochtain a fháil ar eolas faoin tSeirbhís
agus ionas go mbeimid in ann eolas a fháil ónár gcuid custaiméirí.
•	I dtéarmaí TF, ba í 2006 an chéad bhliain iomlán oibríochta ag
líonra na Seirbhíse Promhaidh a rolladh amach go hiomlán chuig
oifigí réigiúnacha agus áitiúla agus an chéad bhliain i mbun oibre
ag an bhfoireann ar an gCóras Rianaithe Cásanna (CTS). Rinneadh
forbairt ar an gcéad leagan eile chun na gnéithe deiridh oibre a chur
san áireamh, cosúil le YPP, ciontóirí gnéis, foirne i bpríosúin.
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•

Tugadh Córas Bainistíochta Faisnéise nua isteach.

•	Rinneadh athfhorbairt ar an Leabharlann Doiciméad,
stór lárnach a thugann rochtain do chách, chun
feidhmiúlacht bhreise a chur san áireamh ann.
•

Cuireadh teachtaireachtaí SMS ar fáil do chumarsáid foirne ón Tairseach.

eolas ar gach uile gné a bhaineann le
“Tugadh
obair na Seirbhíse, ar an láithreán gréasáin, le cé
muid féin agus cad a dhéanaimid san áireamh. ”
•	Lean obair ar aghaidh ar feadh na bliana chun Líonra/Bonneagar
TF na Seirbhíse Promhaidh a chomhdhlúthú, lena n-áirítear
síneadh ar an timpeallacht ríomhchláir den Fhreastalaí Citrix agus
freastalaí cartlainne a thabhairt isteach le haghaidh ríomhphoist.
•	Lean Oiliúint TF ar feadh na bliana ag tairiscint oiliúna i ngach ceann
de na ríomhchláir a sholáthraíonn an tSeirbhís Phromhaidh.

“Níl aon mhuinín agam i gcuid mhaith daoine, ach tá
muinín agam i Mary, m’Oifigeach Promhaidh
James Mackin
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Oibríochtaí
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Oibríochtaí
Réamhrá
Oibríonn Oifigigh Promhaidh i bpobail ar fud na tíre, comh maith le príosún
agus ionad choinnéala, chun pobail a dhéanamh níos sábháilte agus chun
cuidiú le ciontóirí agus a dteaghlaigh saol níos táirgiúla a bheith acu, atá saor
ón coiriúlacht agus an dochar a thagann leis. Is iad an dá réimse is mó ina
bhfuil saineolas againn ar an obair seo agus ina gcuirimid luach breise leis, ná :
(a) Measúnú
Déanann oifigigh promhaidh measúnachtaí do raon comhlachtaí,
lena n-áirítear na Cúirteanna, an Bord Parúil, agus an Roinn Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Cuidíonn na
measúnachtaí seo le cinntí maidir le pianbhreitheanna agus bainistíocht
pianbhreitheanna agus riosca, sa phobal agus le linn coinneála.
(b) Maoirseacht a dhéanamh ar Chiontóirí
Déanann oifigigh maoirseacht ar chiontóirí sa phobal ar Orduithe
Promhaidh, Seirbhíse Pobail, agus Orduithe Maoirseachta Iar-Scaoilte
Amach (faoin Acht um Chiontóirí Gnéis, 2001), Pianbhreitheanna a
bhíonn Fionraithe i bPáirt agus Scaoileadh Sealadach maoirseachta
(lena n-áirítear príosúnaigh a fhaigheann príosúnacht saoil).
Tá sonraí faoi líon na gcásanna le fáil in Aguisín 2.
I measc na bpríomhghníomhartha a rinne an Rannán Oibríochtaí agus a
d’éirigh ónár n-aidhmeanna straitéiseacha don bhliain bhí siad seo a leanas:
•

athbhreithniú ar an struchtúr bainistíochta agus foirne,

•	seirbhísí i bhfad níos eifeachtúla agus níos éifeachtaí a
seachaid chuig na cúirteanna agus na príosúnaí,
•

bunaíodh rannán Promhaidh do Dhaoine Óga (YPP),

•

athbhreithniú agus athchóiriú ar chomhaontuithe maoinithe agus ar
chomhaontuithe seachadta sheirbhíse le tionscadail mhaoinithe agus

•

athchóiriú agus athbheochan ar sheachadadh seirbhíse pobail.
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Eochair >
TUARASCÁLACHA A TUGADH CHUN CRÍCHE MAIDIR LE MEASÚNÚ CIONTÓIRÍ

Tuarascálacha
Réamhsmachtbhanna

6385

6998

Tuarascálacha
maidir le
Seirbhís
Phobail

2040

1921

MAOIRSEACHT DE CHINEÁL AN PHROMHAIDH

Orduithe
Promhaidh

1274

1779

Orduithe
Maoirseachta
Le Linn
Pianbhreith
a Bheith
Curtha Siary

5230

5714

Líon na gciontóirí
gnéis a
maoirsíodh
sa phobal agus
nach bhfuair
pianbhreith
coimeádta

124

50

350

432

SEIRBHÍS PHOBAIL

Orduithe
Seirbhíse
Pobail

1167

1158

Líon iomlán na
nUaireanta
Seirbhíse
Pobail a
ordaíodh

122,000

157,492

MAOIRSEACHT AR IAR-PHRÍOSÚNAIGH
Líon na
bpríosúnach
le pianbhreith
saoil a
maoirsíodh
sa phobal

57

66

Líon na
gciontóirí
gnéis a
maoirsíodh
ar Orduithe
Maoirseachta
Iar Scaoileadh
Saor

TUARASCÁLACHA FAOIN TIONCHAR AR AN ÍOSPARTACH

Líon iomlán na
dTuarascála
cha a Tugadh
Chun Críche

46

22

37

81

114

Iomlán na
pianbhreithe
malartaí i
mblianta
príosúin

3
Bhí coimisiún deanta ar iniúchadh neamhspleách ar scála iomlán de gach
seachadh seirbhís a bhí i mbun oibríochta chun na nithe seo thuas a cuir
igcrích. Fostaíodh comhairleoirí seachtracha agus chuaigh siad i mbun
comhpháirtíochta le beirt bhainisteoirí Seirbhíse chun an tionscadal forleathan
seo a chomhlíonadh. Chuir an dá fhoireann iniúchta a gcomhthuarascáil
iniúchta i láthair an luchta bhainistíochta sheirbhíse i mí na Nollag 2006.
Beidh an tuarascáil seo mar bhunús ag athbhreithniú níos sonraithe ar
struchtúir, beartais, cleachtais agus nósanna imeachta—chun éifeachtacht
agus éifeachtúlacht a fheabhsú tuilleadh – in 2007 agus ina dhiaidh sin.

“ Chuir m’Oifigeach Promhaidh in éineacht le Bro Dermot
mé píosa ó shin agus anois táim ag obair go lánaimseartha
leis ar €300 in aghaidh na seachtaine. Is f íor é gurb í an
tSeirbhís Phobail an rud is fearr a tharla riamh dom.”
Martin Smith

Rinneadh forbairt bhreise ar theagmháil ardleibhéil leis an tSeirbhís
Chúirteanna agus leis an mBreithiúnas. Cuireadh gníomhaireachtaí
comhpháirtíochta eile, lena n-áirítear Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus
an Garda Síochána, ar conradh féachaint le cumarsáid idirghníomhaireachta
a fheabhsú agus seachadadh seirbhíse a atheagrú agus é sin a bheith níos
dírithe ar an gcustaiméir ná mar a bhí roimhe sin. Ba í an aidhm choitianta
ná sábháilteacht phoiblí a fheabhsú, athchiontú a laghdú agus cuimsiú
sóisialta agus ath-chomhtháthú ciontóirí ina bpobal féin a chur chun cinn.

Seirbhís Phobail
CSoláthraíonn Orduithe Seirbhíse Pobail faoin Acht um Dhlí Choiriúil
(Seirbhís Phobail) 1983 sainordú luachmhar agus tábhachtach sna
Cúirteanna. Cuireann siad ar chumas ciontóirí cur lena gceartas
aisiríoch trí chúiteamh díreach a íoc as an dochar agus an damáiste a
rinne a gciontú agus ar mhaithe lena bpobal a chur chun cinn arís.

Athchóiriú tí i gCo. na Gaillimhe a thugann
deis do leanaí faoi mhíbhuntáiste agus
a dteaghlaigh saoire a ghlacadh ann

Cuireann obair na Seirbhíse Pobail luach le pobail áitiúla. Áirítear ar an
obair sin, tírdhreachadh, péintéireacht agus maisiúchán, deisiúcháin agus
athchóiriú, tacaíocht oibre d’ionaid phobail, clubanna spóirt agus scoileanna
agus tionscadail nuálaíocha agus dúshlánacha eile i bpobail áitiúla. Tá
sampla den chúnamh seo a thugann an tSeirbhís Phobail sonraithe thíos.
Rinne an tSeirbhís Phromhaidh i nGaillimh athchóiriú ar theach
saoire in Indreabhán a bhí imithe ó bhail agus i ndroch-chaoi agus a
baineadh úsáid as ar feadh roinnt mhaith blianta chun ionad saoire
a chur ar fáil do leanaí faoi mhíbhuntáiste agus a dteaghlaigh.
Bhíodh an foirgneamh in úsáid freisin ag an bpobal áitiúil mar naíonra agus
mar ionad do thograí áitiúla samhraidh, grúpaí ban agus do dhéagóirí.
Chuir tionscadal de chuid na Seirbhíse Pobail tús le hobair i mí na Bealtaine
2006. Deisíodh doirse agus crochadh arís iad, deisíodh cupaird, agus
cuireadh suas lámha agus glais nua. Rinneadh greanáil agus vearnaiseáladh
urláir agus staighrí, cuireadh síol féir arís ar an limistéar spraoi, deisíodh
luascáin agus trealamh agus péinteáladh an teach trí chéile.
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Bhí obair d’ardchaighdeán déanta ag na ciontóirí ar na horduithe Seirbhíse
Pobail. Léirigh siad an suim agus an tiomantas a bhí acu maidir leis an
tionscadal tríd an bhfreastal iontach a rinne siad ar an obair. Ní fhéadfaí
an obair seo a dhéanamh d’uireasa thiomantas agus iarracht fhoireann na
Seirbhíse Pobail ar fad.
Tá an teach réitithe anois agus is áis luachmhar é don phobal áitiúil.

Tionscadail agus tionscnaimh phobalbhunaithe
Leithdháileadh an tSeirbhís Phromhaidh beagnach 40% dá buiséad
in 2006 do líonra 66 tionscadal agus tionscnamh pobalbhunaithe a
thugann tacaíocht d’obair an Oifigigh Phromhaidh sa phobal. Tá
na heagraíochtaí pobalbhunaithe seo liostaithe in Aguisín 3.
Tugann an chomhpháirtíocht le tionscadail agus le tionscnaimh
pobalbhunaithe tacaíocht do chuspóirí agus do ghníomhartha na Seirbhíse
Promhaidh ó thaobh oibriú le pobail chun sábháilteacht phoiblí a fheabhsú,
an timthriall coireachta agus íospartaithe a bhriseadh, athrú a chur chun cinn
in iompraíocht chiontóirí agus tacú le comhtháthú dearfach iar-chiontóirí.
Déanann tionscadail agus tionscnaimh seachadadh ar raon
seirbhísí luachmhara agus tábhachtacha, lena n-áirítear:
Tá raon seirbhísí tabhachtach agus luachmhar a
seachadh ag na tionscadail mar shampla:
• cóireáil agus tacaíocht maidir le mí-úsáid substaintí agus alcóil,

“Tugann an t-íosbhealach seo nasc
a bhí ag teastáil go géar idir Ionad
Siopadóireachta an Taobh ó Thuaidh
agus eastáit tithíochta áitiúla. Ar an
drochuair bhí droch-chuma air ar
feadh píosa fada. D’oibrigh foireann
agus ciontóirí Sheirbhís Phobail
Oirthuaisceart Bhaile Átha Cliath go
díograiseach, le cúnamh ó Chomhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, chun an
t- íosbhealach a phéinteáil ar dhath
gorm na farraige. Mar sin, mura
bhfuil an aimsir ar fónamh féin bíonn
dath breá gorm an íosbhealaigh le
feiceáil ag áitritheoirí na Cúlóige!

• oideachas, oiliúint agus forbairt scileanna fostaíochtat,
•	socrúchán fostaíochtat,
• cóiríocht athlonnaíochta,
•	Tionscnaimh a bhaineann le Ceartas Aisiríoch,
•	meantóireacht agus comhairleoireacht.
Rinne an Tionscnamh Athbhreithnithe Caiteachais ar Chúnamh na
Seirbhíse Promhaidh do Chomhlachtaí Deonacha anailís i rith na bliana
ar chaiteachas ar shampla de sé cinn de na tionscadail seo. Ceapadh
Stiúrthóir Cúnta chun freagracht a ghlacadh as tionscadail mhaoinithe.
I measc gnéithe lárnacha dár gcur chuige tá siad seo a leanas:
•	forbairt deachleachtais, córais idirchaidrimh agus dearbhaithe
cháilíochta do thionscadail atá maoinithe go náisiúnta chun luach
breise d’obair thábhachtach phromhaidh a dheimhniú,
• soiléireacht do bhainistíocht Tionscadail agus meicníochtaí
maoinithe níos fearr chun seachadadh seirbhíse a fheabhsú,

an chomhpháirtíocht le tionscadail agus le tionscnaimh
“ Tugann
phobalbhunaithe tacaíocht do chuspóirí agus do ghníomhartha
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na Seirbhíse Promhaidh ó thaobh oibriú le pobail chun
sábháilteacht phoiblí a fheabhsú, an timthriall coireachta agus
íospartaithe a bhriseadh, athrú a chur chun cinn in iompraíocht
chiontóirí agus tacú le comhtháthú dearfach iar-chiontóirí

”

3
• an bhéim i gcúrsaí maoinithe a athrú ó na costais atá á dtabhú ag an tionscadal
go dtí an tseirbhís, na haischuir agus na torthaí atá an tionscadail
in ann a sheachadadh don tSeirbhís Phromhaidh,
• Maoiniú a sholáthar bunaithe ar phleananna costáilte gnó chun seirbhísí
sainiúla a sheachadadh a thomhasfar ag baint úsáid as spriocanna, táscairí
feidhmíochta agus torthaí meastaithe.
In 2006, mar an chéad chuid den phróiseas forbartha seo, éilíodh ar
gach tionscadal maoinithe Plean Gnó agus buiséad gaolmhar a fhorbairt
don bhliain 2007 ag tabhairt sonraí de na gníomhaíochtaí a gheall an
tionscadal a sheachadadh don tSeirbhís Phromhaidh le linn na tréimhse.

Promhadh do Dhaoine Óga

An tUasal Brian Lenihan T.D., An
tAire Leanaí, ag tabhairt aithisc don
dream a bhí i láthair ag seoladh
Phromhadh do Dhaoine Óga

Ó bunaíodh é d’fhéach Promhadh do Dhaoine Óga le seirbhísí a
sheachadadh chun pobail níos sábháilte a thógáil, chun tacú le daoine
óga soghonta a saol a athrú, stop a chur le hathchiontú agus roghanna
níos fearr a dhéanamh. I rith 2006 lean se ar aghaidh ag tógáil ar an méid
a bhí bainte amach aige roimhe sin trí leanúint ag obair le leanaí agus le
daoine óga ar bhealach tacúil. Tá bonntaca ag gach idirbheart ó luach
seirbhíse chuntasacht na gciontóirí. I bhforfheidhmiúchán fhorálacha
Acht na Leanaí 2001 táimid ag tabhairt cosaint agus cumhacht do leasa
agus ról íospartach agus ag forbairt comhpháirtíochtaí éifeachtacha le
teaghlaigh agus le príomh-ghníomhaireachtaí chun athchiontú a laghdú.
Bhunaigh agus sheol an tAire Leanaí, an tUasal Brian Lenihan T.D. Promhadh
do Dhaoine Óga go hoifigiúil an 22 Samhain. Mhol an tAire go hard Plean
Straitéise um Promhadh do Dhaoine Óga, 2006-2007. Bhí Iontaobhas Naomh
Uinseann i mbun na hócáide, tionscadal pobail do dhaoine óga agus d’fhreastail
os cionn 75 duine ó earnáil cheartas na n-óg ar an ócáid. Lean Promhadh do
Dhaoine Óga ag tabhairt a straitéise de réir straitéis Oifig an Aire Leanaí.

Struchtúr
I Meán Fómhair 2006, ceap an Seirbhís Phromhaidh Stiúrthóir Cúnta ar a
Stiúrthóireacht Oibríochtaí chun an rannóg Promhaidh mar aitheamtas a cur
ar an tábhacht a bhaineann le seirbhísí tiomanta a aimsiú do dhaoine óga.
Tá Promhadh do Dhaoine Óga comhdhéanta de dhá fhoireann phobail atá
lonnaithe i mBaile Átha Cliath Thuaidh agus Theas le foireann institiúideach
amháin ag clúdach Foras Naomh Pádraig agus ag soláthar seirbhísí
tacaíochta do Scoileanna Coinneála Leanaí. Chuir moil réigiúnacha as
foirne pobail Chorcaí, Luimnigh agus Phort Láirge le forfheidhmiúchán
ailt áirithe d’Acht na Leanaí, 2001 a bhí curtha i bhfeidhm cheana féin.
Bunaíodh Ról nua Idirchaidrimh Chúirte laistigh den tSeirbhís chun comhairle
a chur ar na Cúirteanna, i gcomhar leis an tSeirbhís Cheartais Óige, maidir
le hoiriúnacht na socrúchán sna Scoileanna Coinneála
do Leanaí. Rinne foireann YPP tiomnaithe seachadadh ar
sheirbhísí promhaidh do leanaí os comhair na gcúirteanna.
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Comhdhálacha Teaghlaigh

“

Chuireamar Comhdhálacha Teaghlaigh aisiríocha chun cinn agus thionólamar
iad mar iarracht chun íospartaigh a thabhairt san áireamh sa phróiseas ag
gach céim. Cuireadh 37 duine ar aghaidh chuig comhdhálacha teaghlaigh in
2006, agus mar thoradh air sin forbraíodh pleananna gníomhaíochta a thairg
leithscéalta agus roinnt cúitimh don íospartach, agus a thug aghaidh ag an
am céanna ar phatrúin iompraíochta frithshóisialta atá nasctha le ciontú.

D’oibríomar go comhoibritheach lenár
gcomhpháirtithe sa Gharda Síochána agus i
bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun
seirbhísí a chomhordú do dhaoine óga atá
bainteach le hiompar coiriúil agus frithshóisialta.

”

Seachadadh Seirbhíse
Chomhlánaigh an tSeirbhís Phromhaidh 1,111 tuarascáil ar dhaoine óga níos
óige ná 18 mbliana déag d’aois le linn na bliana agus rinneadh maoirseacht ar
605 Ordú Cúirte a rinneadh maidir le daoine óga faoi 18. Cuireadh oiliúint
ar an bhfoireann go léir i gCaighdeáin Phromhaidh do Dhaoine Óga chun
Tuarascálacha Promhaidh a Ullmhú, ag cuimsiú measúnú struchtúrtha riosca.
Ag bunú seirbhíse meantóireachta, roghnaíodh 32 oibrí deonach agus cuireadh
faoi oiliúint iad chun samhaltacha próshóisialta a chur ar fáil do chiontóirí
óga. Sannadh beirt daoine óga is tríocha mar mheantóirí le linn na bliana.
D’oibríomar go dlúth i gcomhpháirtíocht leis an earnáil phobail agus an
earnáil toiteanach, ag cuidiú leo ina gcumas idirghabhálacha ciallmhara
a sholáthar do dhaoine óga i gcúrsaí oiliúna agus gníomhaíochtaí, agus
cúnamh deontais a bhronnadh orthu chun é sin a dhéanamh mar ba chuí.

Idir-ghníomhaireacht
Bhí cumarsáid ann i measc na Breithiúna go réigiúnach i dtaca le
smachtbhannaí pobail a sheachadadh agus lena n-infheidhmeacht i
gcleachtas. Chomhoibríomar lenár gcomhpháirtithe sa Gharda Síochána
agus i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun seirbhísí a chomhordú
do dhaoine óga atá bainteach le hiompraíocht choiriúil agus fhrithshóisialta.
Sholáthair Promhadh do Dhaoine Óga oiliúint d’fhoireann seirbhíse
agus d’fhoireann tionscadal pobalmhaoinithe chun cur ar a gcumas
cláir thuismitheoireachta bunaithe ar fhianaise a sholáthar d’fhonn
tacú leis na tuismitheoirí sin áit a measadh rannpháirtíocht i gclár
den sórt sin áisiúil nó sa chás gur ordaigh na Cúirteanna sin.
Chuidigh an fhoireann um Promhadh do Dhaoine Óga (YPP) go
gníomhach leis na tionscnaimh taighde agus oiliúna. D’éascaigh siad
taighde a rinne an DIT ar riachtanais chiontóirí óga a bhí faoi choimeád.
I gcomhpháirtíocht leis an Rannán Oiliúna rinne siad seachadadh
ar sheisiúin eolais agus ar cheardlanna bunaithe ar scileanna.

26

3

Coimeád agus Coinneáil
Obair le príosúnaigh
I rith 2006, ba ionann líon na n-agallamh a bhí ag Oifigigh Promhaidh
le príosúnaigh i bhí faoi chóiméad ná 20,532. Díríonn na seisiúin sin ar
fhreastal a dhéanamh ar riachtanais na bpríosúnach ó thaobh déileáil
leis an tionchar a bhíonn ag príosúnacht orthu, aghaidh a thabhairt ar
dheacrachtaí pearsanta agus teaghlaigh, teagmháil a chur ar bun leis an
bpobal, seirbhísí deonacha agus reachtúla, andúil agus athshocrúchán.
Is í aidhm fhoriomlán idirghabhálacha den sórt sin ná an baol atá ann

“Ní bheinn beo inniu murach m’Oifigeach Promhaidh. Ise an t-aon
duine a raibh an oiread ceana aici orm is gur éist sí liom”
Philip O’Meara.

go n-athchiontóidh an duine tar éis é/í a scaoileadh amach a laghdú

Cláir ghrúpaí
Tugann cláir ghrúpaí tacaíocht d’obair aonair le ciontóirí atá faoi choimeád.
Bunaítear grúpaí chun freastal ar riachtanais aitheanta ghrúpálacha
áirithe príosúin agus bíonn difríochtaí idir institiúidí áirithe. I measc
samplaí de chláir grúpaí a feidhmíodh le linn 2006 bhí, Clár Cóireála do
Chiontóirí Gnéis (Cnoc an Arbhair), Cláir Cóireála Drugaí (Muinseo),
Iompraíocht Ciontach, Alcól agus Iompar Ciontach (Luimneach),
Cosc ar Athiompú (Aonad Oiliúna), Príosúnaigh ar Théarma Saoil,
Bainistíocht Oilc agus Andúileachtaí. Is minic go gcuirtear na cláir seo
i bhfeidhm ar bhunús ildhisciplíneach laistigh de gach príosún.

An Bord Parúil
Tá an Seirbhís Phromhaidh leanunach le tacaíocht a thabhairt d’obair an
Bhoird Pharúil chun an bainistíocht príosúnaigh fádtéarma a cuidiú agus
freisin chun cuir go gníomhach le priacal na príosúnaigh den sórt sin a
laghdú. Tá ionadaíocht ag ár Stiúrthóir, Michael Donnellan, ar an mBord agus
sholáthair an tSeirbhís tuarascálacha measúnaithe i dtaca le 76 cás in 2006.
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Tuarascálacha Aisdúichithe
Ba ionann líon na dtuarascálacha aisdúichithe a comhlánaíodh le
linn na bliana ná 23. Cuirtear na tuarascálacha seo le chéile faoi na
hAchtanna um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu, 1995
& 1997 maidir le príosúnaigh a rinne iarratas chun an chuid eile dá
bpianbhreith a fhónamh ina dtír dhúchais. Ina measc sin tá príosúnaigh
ar mian leo filleadh ar Éirinn ó thar lear agus príosúnaigh anseo ar
mian leo an chuid eile dá bpianbhreith a fhónamh ina dtír féin.

Maoirseacht ar Phríosúnaigh Saoil
Ag discréid an Aire Dlí agus Cirt,Comhionannais agus Athchóirithe
Dlí, is feidir le ciontóirí príosún saoil fuascailt sealadach a fháil. I
gcásanna den sórt sin bíonn an príosúnach, sa ghnáthchúrsa, faoi
mhaoirsiú na Seirbhíse Promhaidh. Bhí 66 duine sa chatagóir seo.

Throughcare (Dlúthchúram)
Bhí forbairt na gcóras dlúthchúraim mar fhócas láidir fós ag an tSeirbhís
Phromhaidh in 2006. Bhí clar ag feidhmiú ar bhunús ilghníomhaireachta/
ildhisciplíneach i bhfeidhm ar fud eastát na bpríosún, áit ar lean an tSeirbhís
Phromhaidh lena ról ceannródaíoch. Tháinig méadú 20% ar an tseirbhís
inrochtana a sholáthair Aonad na nDaoine Gan Dídean i mBaile Átha Cliath
agus i gCill Mhantáin agus bhain 361 príosúnach leas as an tseirbhís. Astu
sin bhí 40% acu gan dídean roimhe sin. Rinneadh measúnú ar an 60% eile
acu mar dhaoine a bhí i mbaol easpa dídine. Faoi shainchúram Threshold, an
tseirbhís Inrochtana den Aonad Tithíochta Access, soláthraíodh socrúchán
díreach do phríosúnaigh a measadh a bheith i mbaol a bheith gan dídean agus
cuireadh isteach i gcóiríocht phríobháideach ar cíos iad le seirbhís tacaíochta
tionónachta. Lean idirchaidreamh daingean leis an raon leathan tionscadal a
bhí á maoiniú go díreach ag an tSeirbhís Phromhaidh chun tacú le hathlonnú.

‘An Tionscadal um Chuimsiú Sóisialta maidirle
Príosúnaigh Eachtrannacha in Institiúidí
Aithríocha na hEorpa’
Thionscnaigh an tAontas Eorpach an tionscadal bliana seo i mí Mheán
Fómhair 2005. Thiomsaigh an tOifigeach Promhaidh Sinsearach i bPríosún
Mhuinseo freagairt na hÉireann. Tugann an staidéar an conclúid nach
bhfaigheann, inter alia, príosúnaigh eachtrannacha ón Eoraip dóthain eolais
scríofa faoina gcuid cearta agus dualgas dlíthiúla i dteanga a thuigeann
siad. Caithfear oiliúint níos fearr a chur ar bhreis foirne sna príosúin chun
aghaidh a thabhairt ar riachtanais sainiúla agus ar easnaimh teanga a
bhaineann le príosúnaigh coigríche. Aithníodh róphlódáil agus ciníochas
i measc na bpríosúnach mar fhadhbanna i gcuid mhaith tíortha.
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Chuir an tseirbhís an
tuarascáil “Into the Gaff ”
le chéile (sa phictiúr thuas)
agus bunaíodh foireann
thiomnaithe go foirmiúil chun
oibriú le ciontóirí gan dídean.

4

Taighde, Oiliúint
& Forbairt
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Taighde, Oiliúint & Forbairt
Réamhrá
In 2006 rinneadh athchumrú ar Fhorbairt agus Oiliúint Foirne chun seirbhís
náisiúnta a chruthú le bainisteoir oiliúna, ceathrar ball foirne agus tacaíocht
riaracháin, ag feidhmiú as moil i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh.
Léirigh an atheagraíocht seo tiomantas na Seirbhíse chun rochtain a chur
ar fáil don fhoireann ar fad ar oiliúint chaighdeánach a fhreagraíonn
riachtanais náisiúnta agus áitiúla.

na himeachtaí seo scileanna na foirne oiliúna,
“Chomhcheangail
cleachtadh saoithiúlachta/scileanna na gcomhghleacaithe agus
saineolas na dtraenálaithe roghnaithe. Baineadh úsáid
as réimse modheolaíochtaí oiliúna idir chinn theagascacha
agus chinn a tháinig ó thaithí.

”

Raon na gClár
Dhírigh na cláir a cuireadh ar fáil i rith 2006 ar chroíréimsí cleachtais
i gcás foirne promhaidh, riaracháin agus seirbhíse pobail. Áiríodh air
seo, ionduchtú foirne nua, iompraíocht dhúshlánach, scríbhneoireacht
éifeachtach, idirghabháil den chleachtas is fearr le cliaint, feasacht ar
féinmharú, garchabhair, measúnú riosca, ógchiontóirí, ceannaireacht, andúil,
bainistíocht feidhmíochta agus forbairt agus seirbhís do chustaiméirí.
Chomh maith leis sin tugadh an deis don fhoireann freastal ar
chomhdhálacha agus ceardlanna, idir chinn náisiúnta agus idirnáisiúnta, a
bhain le forbairtí in idirghabhálacha éifeachtacha le ciontóirí, athruithe sa
reachtaíocht agus saincheisteanna Bainistíochta Acmhainní Daonna.
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I rith 2006, cuireadh 110 cúrsa ar fáil idir imeachtaí leath lae agus cúrsa
creidiúnaithe ar feadh bliana ar fud na tíre, ag freagairt riachtanais foghlama
a aithnítear. Bhí gach seisiúin saincheaptha chun déileáil le riachtanais
foghlama an spriocghrúpa. Chomhcheangail na himeachtaí seo scileanna
na foirne oiliúna, cleachtadh saoithiúlachta/scileanna na gcomhghleacaithe
agus saineolas na dtraenálaithe roghnaithe. Baineadh úsáid as réimse
modheolaíochtaí oiliúna idir chinn theagascacha agus chinn a tháinig ó thaithí.
•

Bainistíocht Feidhmíochta agus Córas Forbartha
Chuir an rannán Forbartha agus Oiliúna 8 seisiún eolais ar siúl
chun ullmhú le haghaidh chomhtháthú PMDS le beartais agus
próisis acmhainní daonna, lena n-áirítear córais mheasúnachta.
Chuir na seimineáir an fhoireann ar an eolas faoi éabhlóid agus
forbairt an chórais PMDS agus na gnáthimpleachtaí praiticiúla
agus pearsanta a bhain leis an tsamhail chomhtháite nua.
Bunaíodh grúpa athbhreithnithe inmheánaigh chun scrúdú a dhéanamh
ar fheidhmiú an PMDS sa tSeirbhís. Cuireadh mionthuarascáil agus
tuarascáil chuimsitheach ar aghaidh chuig bainistíocht na Seirbhíse
agus cumainn foirne i bhfómhar na bliana 2006. Ullmhaíodh plean
forfheidhmithe sonraithe ag deireadh na bliana le seachadadh in 2007.

“Chuidigh an obair a rinne mé le John ar sheirbhís phobail liom chun
ord a chur ar mo shaol. Tá veain agam anois agus oibrím asam féin
agus tá teach ar cíos agam le mo chailín agus mo leanbh. Cé go bhfuil
an obair críochnaithe téim ar cuairt chuig John gach seachtain.”
Eamon Dunne

•

Forbairt Bhainistíochta
Stiúir an bhainistíocht Seirbhíse measúnú grinn ar láidreachtaí agus
laigí eagrúcháin in 2005, le cúnamh ón gcomhairleoir seachtrach.
Rinneadh forbairt ar chreatlach de riachtanais oiliúna trí spriocghrúpaí
agus tionóladh próiseas tairisceana in 2006 chun Clár Forbartha
Ceannaireachta a sheachadadh. Chuir Penna PLC tairiscint rathúil
isteach agus dearadh sraith shaincheaptha d’ionchuir oiliúna.

Ciaran Kennedy agus David O’Donovan, An tSeirbhís
Phromhaidh (Stiúrthóireacht Forbartha, Oiliúina agus
Taighde) le Caroline Duffy, Penna Consulting.

32

4
Bhí seisiúin ionduchtaithe ar siúl i mí na Bealtaine/ Meitheamh 2006
chun an clár a mhíniú agus chun feasacht a ardú ar na dúshláin a
gcaithfear déileáil leo. Bhí an chéad dhá mhodúl as na cheithre mhodúl
ar siúl sa samhradh agus sa bhfómhar. Bhí seisiúin oiliúna aonair
ar siúl chomh maith le gach rannpháirtí chun forbairt phearsanta
a fheabhsú agus chun cuidiú le foghlaim a chur i bhfeidhm i gcás
tascanna bainistíochta ó lá go lá. Leanann grúpa stiúrtha i mbun
monatóireachta ar sheachadadh agus ar ábharthacht an chláir, agus
déanann siad pleananna chun measúnú foirmiúil a dhéanamh ionas
go féidir le hoiliúint cur le héachtaí an chláir seo amach anseo.
•

Andúil
Chuir an rannán oiliúna clár cuimsitheach sonraithe inmheánach ar
fáil agus an tábhacht atá le handúil i mbainistiú riosca an chiontóra
á haithint, d’fhonn na hinniúlachtaí riachtanacha a chur ar fáil don
fhoireann chun déileáil leis an réimse casta seo laistigh de chomhthéacs
ceartais choiriúil. Tá an cúrsa bliana seo creidiúnaithe ag Ollscoil na
hÉireann, Maigh Nuad. Chríochnaigh aon dhuine dhéag ball foirne
an cúrsa sa bhliain acadúil 2005/2006. Tugadh measúnú ar an gclár
chun críche agus cuireadh i láthair na bainistíochta é i Lúnasa 2006.

Céimithe de chuid an Chláir Staidéar Andúile

•

Oiliúint maidir le Feasacht ar Fhéinmharú
Thug an rannán oiliúna freagra ar an tairiscint d’áiteanna oiliúna as
Tascfhórsa Drugaí Lár na Cathrach Thuaidh, i gcomhpháirtíocht le
Saol agus leis an Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc, trí shraith
ceardlann. Ghlac 25 Oifigeach Promhaidh as limistéar an Oirthir
páirt i gceardlanna 2 lá ar “Oiliúint Idirghabhála Féinmharaithe
Feidhmeach”. I dteannta le forbairt a dhéanamh ar eolas tábhachtach
agus scileanna sa réimse seo, bhain rannpháirtithe leas as oibriú
agus foghlaim laistigh de chomhthéacs grúpa ildhisciplíneach.
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Oiliúint a Cuireadh ar Fáil d’Eagraíochtaí Seachtracha
I rith 2006, cuireadh 25 imeacht oiliúna ar an iomlán ar fáil do mhic léinn
in Ollscoil na hÉireann Corcaigh, Gaillimh agus Baile Átha Cliath agus
i gColáiste na Tríonóide. Cuireadh roinnt cur i láthair ar siúl laistigh
de dhámha dlí ach bhí an chuid is mó díobh ar siúl laistigh de dhámha
eolaíochta sóisialta, idir leibhéil fochéimithe agus Iarchéime. Bhí réimse
leathan ábhar clúdaithe, lena n-áirítear tionchar teoiricí coireolaíochta
ar chleachtadh oibre sóisialta, measúnú riosca, idirghabháil éifeachtach
le ciontóirí, agus éabhlóid agus forbairt na Seirbhíse Promhaidh.
Chuir an rannán oiliúna ceardlanna agus seisiúin eolais ar fáil don
fhoireann i roinnt gníomhaireachtaí compháirtíochta chomh maith.

Ceartas Aisiríoch
Is cuid riachtanach é ról na Seirbhíse i gcomhdhálacha teaghlaigh faoi
shainordú cúirte (Acht na Leanaí 2001, alt 78 go dtí 87) de cheartas aisiríoch
sa dlínse seo. Lean an tSeirbhís ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta do dhá
thionscadal píolótach Ceartais Aisirígh san Aonach, Contae Thiobraid Árann
agus i dTamhlacht, Contae Bhaile Átha Cliath. I bhfómhar na bliana 2006,
chuir comhchoistí an Oireachtais ar Dhlí agus Cirt, Comhionannas, Cosaint
agus Cearta na mBan éisteachtaí ar siúl ar ábhar an Cheartais Aisirígh.
Rinne an tSeirbhís, chomh maith le dhá thionscadal aighneachtaí. Tá an
coiste i bhfabhar Ceartas Aisirícoh agus ghlac sé le tuairim na Seirbhíse go
dtabharfaidís cuireadh don Aire chun Meitheal Oibre a bhunú ar an gceist.
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Caidreamh UileOileáin agus Eorpach
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Ag Seasamh siar le féachaint isteach.
Ár Nascacht uile-oileáin agus Eorpach.
Mar thír oileáin Bhí Éire i gconnaí scoite amach go geografach ónár
gcomharsana san Eoraip agus ar fud an domhain. Ach, ar roinnt bealaí, mar
gheall ar bheith chomh scoite amach sin, bhí níos mó spéise go neamhréireach
againn sa saol lasmuigh agus bhí nasc níos mó againn leis freisin. Thaistil
muintir na hÉireann ar fud an domhain ar thóir oibre agus saol nua.
Mar sin féin, tá dhá leagan den nascacht sin ann sa lá atá inniu ann.
Tá go leor dár gcomharsana idirnáisiúnta ag nascadh linn anois mar
gheall ar an rath eacnamaíochta agus cultúrtha atá feicthe againn
anseo. Tá daoine eile ag taisteal go hÉirinn agus ag socrú síos sa tír. Tá
ómós agus meas ar Éirinn agus í mar thír fhuinniúil den domhan.
In ammanna an ghearr amach anseo tá athrú tagtha ar phobail agus ar
chomharsanachtaí na hÉireann. Ní den tír seo duine as gach deichniúr
a chastar ort ar an tsráid. Is ionann é seo agus duine as gach cúigear i
gcuid dár gcuid cathracha. Tá cuairteoirí, lucht cuardaíochta fostaíochta,
Éireannaigh atá ag filleadh ar an tír agus lucht tórtha tearmainn ina gcónaí
i ngach pobal ar an oileán seo anois agus ról dearfach acu sna pobail sin.
Idir an dá linn, tá athrú tagtha ar an oileán féin mar gheall ar phróiseas na
síochána. Tá deireadh anois le teorainneacha a bhí mar bhearna eadrainn
ar bhonn cultúrtha, eacnamaíoch agus ó thaobh na comhpháirtíochta
de. Is é an comhroinnt ann na ordú mar chuid den saol anois.
Mar gheall gur seirbhís a sheachadtar go háitiúil í an tSeirbhís Phromhaidh
a dhéanann iarracht a bheith mar sheirbhís den chéad scoth, caithfimid
a bheith diongbháilte i gcás an bhaile áitiúil agus dhomhanda. Tá ár
bhfoireann ag déileáil anois níos mó ná riamh le daoine as tíortha bunúis
dhifriúla ó thaobh ciontóirí agus teaghlaigh a bhfuil an choireacht ag
cur isteach orthu. Caithfear féachaint le dea-chleachtas idirnáisiúnta
a bhaint amach agus caithfear foghlaim uathu. Tugann an rannán seo
cuntas ar ár nascacht ar an oileán seo agus níos faide ó bhaile.
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Grúpa Comhairleach Cosanta Poiblí
Is foghrúpa den Ghrúpa Oibre um Chomhaontú Idir-Rialtais é
an Grúpa Comhairleach Cosanta Poiblí agus tá Príomhoifigeach
Promhaidh Thuaisceart Éireann agus Stiúrthóir na Seirbhíse
Promhaidh mar chomhchathaoirligh ar an ngrúpa.
Is é ról an ghrúpa ná comhairle a thabhairt don Ghrúpa Oibre ar an gcumas
atá ann forfheidhmiúchán pianbhreitheanna neamh-choinneála agus
maoirseacht iar-choinneála a neartú féachaint le cosaint an phobail a threisiú.
Bunaíodh an Grúpa Oibre tar éis an Chomhaontaithe Idir-Rialtais ar
chomhoibriú Thuaidh/Theas ar chúrsaí ceartais choiriúil, a shínigh an
tUasal Michael McDowell, T.D. An tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais
agus Athchóirithe Dlí agus Aire Thuaisceart Éireann atá freagrach
as ceartas coiriúil, an tUasal David Hanson MP, i mí Iúil 2005.
Chomh maith leis an nGrúpa Comhairleach Cosanta Poiblí tá roinnt
grúpaí eile i bhfeidhm, go príomha, an Grúpa Ciontóirí Gnéis cláraithe,
Malartú Grúpa Pearsanra agus Grúpa Tacaíochta d’Íospartaigh.
Tá an Grúpa Comhairleach Cosanta Poiblí ag bualadh le chéile ó thús 2006
agus tá roinnt ábhar clúdaithe ag an ngrúpa go dtí seo, lena n-áirítear an
Tionscnamh Foréigin Bhaile i nDún Dealgan, an Togra um Thiomáint faoi
Thionchar an Óil i nDún na nGall, Uirlis Mheasúnachta a Fhorbairt do
Chiontóirí Gnéis Thuaidh agus Theas, Pearsanra a Mhalartú
idir Seirbhísí Promhaidh agus tá obair déanta ar an Tionscnamh
Thuaidh Theas Protect a tháinig ar chonclúid le déanaí.

PROTECT Thuaidh & Theas
Bunaithe i gcomhpháirtíocht idir an Bord Promhaidh do
Thuaisceart Éireann agus an tSeirbhís Phromhaidh, tugadh
PROTECT Thuaidh & Theas (Promhadh ag Laghdú Cúrsaí
Ciontaithe trí Chomhoibriú agus Oiliúint Fheabhsaithe,
ó Thuaidh agus ó Theas) i mí Lúnasa 2006. Mhaoinigh
Comhlacht Chláir Speisialta an Aontais Eorpaigh an tionscadal
ar feadh 30 mí faoi Bheart 5.2 Peace II agus forbraíodh é
mar fhreagairt ar Chomhaontú Bhéal Feirste (1998) agus
an tAthbhreithniú um Cheartas Coiriúil i dTuaisceart Éireann (2000).
Thug an tionscadal líonra sainiúil le chéile ar fud na hÉireann de fhoireann
phromhaidh agus saineolaithe ceartais coiriúil chun cuidiú le cosaint
phobail a shlánú trí chiontóirí a chuimsiú go sóisialta. Thug an dhá seirbhisí
phromhaidh eolas agus saineolas le chéile lena chinntiú go raibh deachleachtas á roinnt ag leibhéil straitéiseacha, oibríochta agus phobail.

an dhá seirbhisí phromhaidh eolas
“Thug
agus saineolas le chéile lena chinntiú go

raibh dea-chleachtas á roinnt ag leibhéil
straitéiseacha, oibríochta agus phobail.

”
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Bhí sé sin bainte amach trí sé cinn de sheimineáir ciontóirí / dírithe ar
chiontóirí agus dhá chomhdháil náisiúnta a tionóladh thar an tréimhse 30
mí. Tá caidreamh oibre i bhfad níos daingne anois idir foirne na seirbhísí
seo. I measc samplaí de sin tá comhoibriú níos fearr i dtéarmaí:
•

Maoirseacht a dhéanamh ar chiontóirí a bhfuil dlínse athraithe acu,

•

Tuarascálacha réamh-phianbhreithe a ullmhú do
Chúirteanna sa dlínse eile,

•

Eolas a roinnt maidir le ciontóirí a bhogann idir an dá dhlínse, agus

•	Sainchomhairle a sholáthar ar roghanna pianbhreithe sa dlínse eile.
D’eascair go leor buntáistí eile as an tionscadal. Síníodh agus comhaontaíodh
prótacail idir an dá Sheirbhís maidir le heolas faoi chiontóirí gnéis a
mhalartú. Scaipeadh na prótacail seo laistigh den dá sheirbhís.
Bunaíodh Grúpa Comhairleach Cosanta Poiblí a raibh ceannairí an
dá sheirbhís mar chathaoirligh air agus foilsíodh tríú himleabhar
den Irish Probation Journal i mí Mheán Fómhair 2006.

Comhoibriú leis an mBord Promhaidh
do Thuaisceart Éireann (PBNI)
Lean comhoibriú idir an tSeirbhís Phromhaidh agus an Bord Promhaidh do
Thuaisceart Éireann ag leibhéil straitéiseacha agus oibríochta ar feadh na
bliana. Tharla comhchruinniú den dá fhoireann bhainistíochta shinsearacha
i mBéal Feirste i mí Mhárta 2006. Sholáthair an fóram foirmiúil, a bhí mar
ghné bhliantúil rialta comhoibrithe idir an tSeirbhís Phromhaidh agus
PBNI, deis chun forbairtí sa dá dhlínse a thabhairt chun dáta agus chun
pleanáil a dhéanamh do chomhoibriú leanúnach idir an dá sheirbhís.

“ B’shin í an uair a d’athraigh mo shaol. Cuireadh oifigeach
promhaidh in aithne dom. Bhí leath de mo shaol caite i bpríosún
agam. Thaispeáin m’oifigeach promhaidh bealach dom le mo shaol
a athshlánú trí mé a thabhairt chomh fada le Tionscadal Bridge.”
Níor tháinig Barry Dalton, fear 38 bliain d’aois le stair fhada de chiontú
tromchúiseach agus príosúnacht, os comhair na nGardaí riamh ó shin.
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Comhoibriú trasteorann maidir le ciontóirí gnéis
Shínigh dhá fhoireann bhainistíochta shinsearacha, An tUasal Michael
Donnellan, Stiúrthóir agus an tUasal Noel Rooney, Príomhfheidhmeannach
den PBNI comhaontú ar “Prótacal le haghaidh Eolas a Roinnt ar Bhainistiú
Ciontóirí Gnéis” ag comhchruinniú i mBéal Feirste an 3 Márta.
Is í aidhm an phrótacail ná chun cosaint phoiblí a fheabhsú ó
na ciontóirí gnéis sa dá dhlínse tríd an méid seo a leanas:
(i)	Creatlach a sholáthar chun eolas slán agus rúnda a roinnt idir an Bord
Promhaidh do Thuaisceart Éireann agus an tSeirbhís Phromhaidh.
(ii)	Maoirseacht agus bainistíocht ciontóirí gnéis i bpobal
an dá dhlínse a chomhordú agus a láidriú .
Is í an aidhm atá leis sin ná malartú eolais a éascú ó thaobh
measúnaithe agus tuarascálacha réamh-smachtbhanna a ullmhú agus
pianbhreitheanna pobail agus maoirseacht iar-choinneála ar chiontóirí
gnéis a bhogann as dlínse amháin go dtí ceann eile a chur i bhfeidhm.
Leanfadh ceachtar ceann den dá sheirbhís phromhaidh seo ag déanamh
maoirseachta agus bainistíochta ar chiontóir gnéis faoin bprótacal seo fiú dá
mbogfadh sé/sí go dtí dlínse aon seirbhíse eile laistigh d’oileán na hÉireann.

Foilsiú Iriseáin
Foilsíodh an tríú himleabhar den Irish Probation Journal ina bhfuil
airteagail ar liosta leathan ábhar a bhaineann le cleachtadh promhaidh
i mí Mheán Fómhair. Áirítear cúnamh ó fhoireann as an dá sheirbhís,
chomh maith le hacadóirí agus rannpháirtithe seachtracha as Éirinn
agus an Bhreatain sna hairteagail a foilsíodh in eagrán 2006. Tá
iriseán atá cómhaoinithe ag an tSeirbhís agus PBNI bainistithe ag
bord ionadaíoch eagarthóireachta atá tógtha as an dá sheirbhís.
Cuireann sé seo pointe fócais luachmhar agus meán praiticiúil
ar fáil le haghaidh comhoibriú Thuaidh-Theas in ábhar an
cheartais choiriúil a bhaineann le cleachtadh promhaidh. Is
acmhainn luachmhar é d’oifigigh promhaidh, go speisialta
le haghaidh forbairt na foirne a ceapadh le déanaí agus le
haghaidh forbairt leanúnach foirne laistigh de na seirbhísí.
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Cuairt ar an Laitvia

VVivian Geiran ag bronnadh ceann
de gheansaithe spóirt na Seirbhíse
ar an Ambasadóir Mawe.

Thug toscaireacht Seirbhíse cuairt ar an Laitvia i mí Aibreáin mar aíonna
ag Seirbhís Phromhaidh Náisiúnta na Laitvia. Chuaigh aon bhall déag
foirne, lena n-áirítear oifigigh promhaidh, riaracháin agus foireann TF
agus bainisteoirí ar an turas go dtí an phríomhchathair, Riga. Áiríodh idir
ghnéithe shóisialta agus gnólachta ar an turas sin. Bhí Ambasadóir na
Laitvia, A Shoilse Tim Mawe mar óstach ar chruinniú neamhfhoirmiúil
le Vivian Geiran, Leas-Stiúrthóir agus David Williamson, Oifigeach
Promhaidh Sinsearach ar an gcéad mhaidin a chaith an Grúpa i Riga.
Cuireadh an tUasal Mawe in aithne don toscaireacht Seirbhíse Promhaidh
agus dúirt sé go raibh súil aige go n-éireodh leo ar a gcuairt go dtí Riga.
Chuir Vivian Geiran agus David Williamson díospóireachtaí ar siúl le
hionadaithe as Aireacht Ceartais Laitvia, Stiúrthóir Sheirbhís Phromhaidh
Náisiúnta na Laitvia, an tUasal Alexander Dementievs agus a ionadaí.
Rinne na díospóireachtaí athbhreithniú ar na naisc reatha idir an dá
sheirbhís agus féidearthachtaí le haghaidh forbairtí amach anseo.
D’fhreastail toscaireacht linn ar chúirt áitiúil i seisiún agus chas siad leis
an mbreitheamh ceannais agus thug siad cuairt ar dhá chlár athshlánaithe
i lár chathair Riga. Bhí sraith díospóireachtaí úsáideacha acu le hoifigigh
promhaidh, foireann agus cliaint i ngníomhaíochtaí comhpháirtíochta faoi
chleachtadh promhaidh agus ceisteanna a bhaineann le dlínsí ar leith.
Ceann de na buaicphointí eile den chuairt cheithre lá ná rannpháirtíocht in
ilchomórtas peile laistigh triantánach – le Seirbhísí Príosúin agus Promhaidh
na Laitvia ar an bhfoireann eile. Tháinig foireann Phromhaidh na hÉireann sa
dara háit san ilchomórtas, agus is ag Seirbhís Phromhaidh na Laitvia a bhí an lá
.
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CEP
Is bunaitheoir den Conférence Permanente Européenne de la
Probation (CEP) í an tSeirbhís Phromhaidh in Éirinn, scáth-eagraíocht
do ghníomhaireachtaí promhaidh ar fud na hEorpa, agus bhí
ionadaíocht déanta ar an CEP ag an gcomhdháil cúig bliana fichead
i Jersey, ar Oileáin Mhuir nIocht, i mí an Mheithimh 2006.
Níos luaithe ná sin, d’eagraigh CEP seimineár in Ard Mhacha, Tuaisceart
Éireann, an 24 agus 25 Márta, le PROTECT N&S (Promhadh ag Laghdú
Cúrsaí Ciontaithe trí Chomhoibriú agus Oiliúint Fheabhsaithe, ó Thuaidh & ó
Theas). Ba é ábhar an tseimineáir ná “Cosc ar Chiontú Gnéis – Gealltanas ar
fud na hEorpa”. D’fhreastal 28 toscaire ón Spáinn ar an ócáid (lena n-áirítear
Catalunya), an tSualainn, an Laitvia agus an R.A. chomh maith le dream as an
dá Sheirbhís ar oileán na hÉireann. Dhírigh cainteanna agus cur i láthair ar
an tábhacht atá le reachtaíocht; chomh lárnach le luachanna agus an tionchar
a bhíonn acu ar chleachtas promhaidh, agus gurb é an bealach is fearr a
dhéantar freastal ar chiontóirí gnéis agus ar an bpobal i gcoitinn ná nuair a
oibríonn gníomhaireachtaí difriúla le chéile. Ba é seo an chéad seiminéar CEP
a eagraíodh i dTuaisceart Éireann agus chun an ócáid a cheiliúradh, thug an
Stiúrthóireacht Ceartais Coiriúil in Oifig Thuaisceart Éireann cuireadh do na
rannpháirtithe chuig ócáid fáiltithe agus dinnéar i gCaisleán Hillsborough.
D’ainmnigh an tSeirbhís baill foirne chun ionadaíocht a dhéanamh uirthi
ag cruinnithe eile den CEP mar shampla ag cruinniú d’Ard-Stiúrthóirí
Promhaidh i Toledo, sa Spáinn i mí Eanáir, agus ag comhdháil maidir le
“Promhadh i Lár agus in Oirthear na hEorpa” i mBúdaipeist, san Ungair, i mí
Aibreáin. D’fhreastail Leas-Stiúrthóir na Seirbhíse mar bhall de Bhord CEP
le linn na bliana. Tionóladh 60ú cruinniú débhliantúil an Bhoird i mBaile
Átha Cliath an 13 & 14 Deireadh Fómhair 2006. Chun an ócáid a cheiliúradh
bhí dinnéar ag an Ard-Rúnaí, an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí do bhaill an Bhoird, foireann CEP agus a bpáirtithe.
Ar an 19 Deireadh Fómhair, bhí an tSeirbhís mar óstach ag 22 ball den
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (Cumann na Sualainne d’Oibrithe
Pobail Dheonacha) chun fáil amach faoinár ról agus feidhmeanna. Thug
siad cuairt ar roinnt saoráidí atá á bhfeidhmiú ag an tSeirbhís agus bhí
siad buíoch as an bhfáilte a cuireadh rompu agus as eolas a roinnt leo.
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Aguisíní

Ráiteas Airgeadais
Staitisticí
Tionscadail Mhaoinithe

43
43

44

aguisíní

					

Aguisín 1

Ráiteas Airgeadais Ioncaim & Caiteachais 2006
VÓTA SEIRBHÍSE PRÍOSÚN
		
SOLÁTHAR BUISÉID
ASCHUR
COIGILTIS FARASBARR
		
€000
€000
€000
€000
VÓTA 21 EANÁIR - MEITHEAMH 2006					
					
E1
TUARASTAIL, PÁ
AGUS LIÚNTAIS
10,250
9,122
1,128
					
E2
OIBRÍOCHTAÍ
(TAISTEAL, TEILEACHUMARSÁID, TREALAMH,
COTHABHÁIL OIFIGE)
1,940
2,962 		
1,022
					
E3
CÚNAMH			
				
COMHLACHTAi DEONACHA (REATHA)
7,620
7,067
553
COMHLACHTAi DEONACHA (CAIPITEAL)
1,100
1,117 		
					
E4
TIONSCNAIMH MAIDIR LE HÓGCHIONTÓIRÍ
584
2
582
					
F
SCÉIM SEIRBHÍSE POBAIL
1,066
1,740 		
					
IOMLÁN
22,560
22,010
2,263
					
TOTALS
22,560
22,010
2,263

17

674

1,713
1,713

		
VÓTA NA ROINNE DLÍ & CIRT,
COMHIONANNAIS AGUS ATHCHÓIRITHE DLÍ
		

SOLÁTHAR BUISÉID
ASCHUR
COIGILTIS FARASBARR
€000
€000
€000
€000
VÓTA 19 IÚIL - NOLLAIG 2006					
					
H1
TUARASTAIL, PÁ
AGUS LIÚNTAIS
10,429
9,858
571
					
H2
OIBRÍOCHTAÍ, (TAISTEAL, POSTAS &
TEILEACHUMARSÁID, ÁITREABH OIFIGE,
INNEALRA OIFIGE)
2,144
3,376 		
1,232
					
H3
CÚNAMH			
				
COMHLACHTAÍ DEONACHA (REATHA)
7,807
7,031
776
COMHLACHTAÍ DEONACHA (CAIPITEAL)
4,300
350
3,950
					
H4
TIONSCNAIMH MAIDIR LE hÓGCHIONTÓIRÍ
1,387
265
1,122
					
H5
SCÉIM SEIRBHÍSE POBAIL
1,092
1,241
				
IOMLÁN
27,159
22,121

6,419

149

1,381
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Ráiteas Airgeadais Ioncaim & Caiteachais 2006
ACHOIMRE AR VÓTAÍ NA SEIRBHÍSE
		
PRÍOSÚN AGUS NA ROINNE DLÍ & CIRT,
		
COMHIONANNAIS & ATHCHÓIRITHE DLÍ

SOLÁTHAR BUISÉID
€000

ASCHUR
€000

COIGILTIS FARASBARR
€000
€000

VÓTA ACHOIMRE 19 & VÓTA 21
EANÁIR - NOLLAIG 2006					
					
E1/H1
TUARASTAIL, PÁ
AGUS LIÚNTAIS
                    20,679
          18,980             1,699   
					
E2/H2
OIBRÍOCHTAÍ (TAISTEAL, POSTAS &
TEILEACHUMARSÁID, ÁITREABH OIFIGE,
INNEALRA OIFIGE)
            4,084
            6,338
                 -                2,254   
					
E3/H3
CÚNAMH
				
COMHLACHTAÍ DEONACHA (REATHA)                       15,427
          14,098             1,329   
COMHLACHTAÍ DEONACHA (CAIPITEAL)                    5,400
            1,467             3,933   
					
E4/H4
TIONSCNAIMH MAIDIR LE HÓGCHIONTÓIRÍ               1,971
               267             1,704  
					
F/H5
SCÉIM SEIRBHÍSE POBAIL
                        2,158
            2,981
                 -                   823
				
IOMLÁN
                    49,719
          44,131
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            8,665

            3,077  

aguisíní

An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997
Soláthraítear an t-eolas seo a leanas de réir an Achta agus laistigh de na
treoirlínte arna n-eisiúint ag 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 chun a chinntiú go gcomhlíontar
an tAcht, ní sholáthraíonn siad ach deimhniú réasúnta agus ní cinnte
in aghaidh aon neamh-chomhlíonadh ábhartha leis an Acht.
Feidhmíonn na nósanna imeachta seo sa tréimhse airgeadais atá
faoi athbhreithniú agus, i gcás íocaíochtaí deireanacha, cuireadh na
soláthróirí ábhartha ar an eolas agus íocadh an t-ús a bhí dlite dóibh.
De réir an Achta um Íoc Pras Cuntas 1997, soláthraítear an t-eolas seo a
leanas maidir leis an tréimhse airgeadais dar chríoch 31 Nollaig 2006:
(a) Cleachtais Íocaíochta
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh íocaíocht le soláthróirí
de réir na dtéarmaí a shonraítear sna sonraisc faoi seach nó i
gcoinníollacha atá leagtha síos i gconarthaí aonair, más cuí. Is
ionann na téarmaí caighdeánacha agus 30 lá ó 2002 i leith.
(b) Íocaíochtaí Deireanacha
Suim an tSonraisc

Líon na Sonrasc Méid Úis a Íocadh

Faoi €317

5

€63.33

Os cionn €317

70		

€1,887.00

Iomlán		

75		

€1,950.33

(c) Céatadán foriomlán d’íocaíochtaí deireanacha i dtaca le
híocaíochtaí iomlána agus an t-ús iomlán a íocadh.
Ba ionann an céatadán foriomlán d’íocaíochtaí deireanacha
i dtaca le híocaíochtaí iomlána agus 1.5%.
Ba ionann suim iomlán an úis a íocadh maidir le
híocaíochtaí deireanacha agus €1,950.33.
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Aguisín 2 Staitisticí
Figiúirí don Tuarascáil Bhliantúil
2005

2006

Tuarascálacha Réamh-smachtbhanna

6385

6998

Tuarascálacha maidir le Seirbhís Phobail

2040

1921

Orduithe Promhaidh

1274

1779

Orduithe Maoirseachta Le Linn Pianbhreith a Bheith Curtha Siar

5230

5714

Líon na gciontóirí gnéis a maoirsíodh sa phobal
agus nach bhfuair pianbhreith coimeádta

124

50

Orduithe Seirbhíse Pobail

1167

1158

Líon iomlán na nUaireanta Seirbhíse Pobail a ordaíodh

122,000

157,492

Iomlán na pianbhreithe malartaí i mblianta príosúin

350

432

Líon na bpríosúnach le pianbhreith saoil a maoirsíodh sa phobal

57

66

Líon na gciontóirí gnéis a maoirsíodh ar Orduithe Maoirseachta
Iar Scaoileadh Saor

81

114

4

37

Tuarascálacha a tugadh chun críche maidir le Measúnú Ciontóirí

Maoirseacht de chineál an Phromhaidh

Seirbhís Phobail

Maoirseacht ar Iar-Phríosúnaigh

Tuarascálacha faoin Tionchar ar an Íospartach
Líon iomlán na dTuarascálacha a Tugadh Chun Críche
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Aguisín 3 Tionscadail Mhaoinithe
Leithroinn an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe DLí €15.5m tríd an tSeirbhís Phromhaidh
ar na heagraíochtaí pobalbhunaithe seo a leanas:
Tionscadal

Seoladh

Tionscadal do Spórt Eachtraíochta

School on Stilts, Sráid Rutland, Baile Átha Cliath 1.

Grúpa Athshlánaithe Iarchúraim

176 Bóthar na Trá Thuaidh, Baile Átha Cliath 1.

Aiseiri (An Chathair)

Townspark, An Chathair, Co. Thiobraid Árann.

Aiseiri (Loch Garman)

Roxborough, Loch Garman.

Aislinn

Ionad Cóireálad’Andúilí
Fásta, Béal Átha Ragad, Co. Chill Chainnigh.

Ana Liffey Project

48 Sráid na Mainistreach Láir, Baile Átha Cliath 1.

Tionscadal Malartach Bhaile Átha Í

Ionad Seirbhíse Pobail, Sráid Nelson, Baile Átha Í, Co. Chill Dara.

Tionscadal Auto Crime

Aonad 4, Southside Industrial Estate, Pouladuff Rd., Corcaigh

Ceardlann Oiliúna
Bhéal Átha na Sluaighe

Canal House,Harbour Road, Béal Átha na Sluaighe,
Co. na Gaillimhe.

Tionscadal Gnímh Óige
Bhaile Munna

Horizons Centre, Balcurris Road, Baile Munna,
Baile Átha Cliath 11.

Tionscadal Bridge

125 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1.

Bushypark (Clarecare)

BushyPark House, Bushypark, Inis, Co. an Chláir.

Iontaobhas Pobail Candle

PO Box 1145, Lynch’s Lane, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10.

Ceim ar Ceim Moyross

Aonad 5, Aonaid Forbartha na Sionna,
Knockalisheen Road, Maigh Ros, Luimneach.

Ceim Eile (Aiseiri)

Old Airmount Hospital, Port Láirge.

Churchfield Yth Comm Trust

109 Knockfree Avenue, Churchfield, Corcaigh.

Clonmel Yth Training Ltd

Sli Nua, Fethard Road, Cluain Meala, Co.Thiobraid Árann.

Coolmine Therapeutic Centre

19 Sráid Edward Fitzgerald, Baile Átha Cliath 2.

Cork Alliance Centre

Robert Scott House, 6 St Patricks Quay, Corcaigh.

Cork Probation Hostel

Westview House, Audley Place, Patrick’s Hill, Corcaigh.

Tionscadal Cornmarket

9 Malin Street, Cornmarket, Loch Garman.

Cox’s Demesne

The House, 15-16 Oakland Park, Dún Dealgan, Co. Lú.

Crinan

72 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile Átha Cliath 1.

Cuan Mhuire Baile Átha Í

Cardington, Baile Átha Í, Co. Chill Dara.

Cuan Mhuire Brú Rí

Brú Rí, Co. Luimnigh.

Cuan Mhuire Coolarne

An Turlach Mór, Co. na Gaillimhe.

Dochas don Oige

Lisban Industrial Estate, Bóthar Thuama, Gaillimh.

Educational Trust

f/ch 7, Sráid Chill Mochargán Uachtarach, Baile Átha Cliath 4.

Fellowship House

Spur Hill, Doughcloyne, An Tóchar, Corcaigh.

Fusion CPL

Ionad Sláinte Ghort na Silíní,
Garrán Ghort na Silíní, Baile Átha Cliathn 10.

Guild of St Philip Neri

Naomh Uinseann de Pól,
91-92 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile Átha Cliath 1.

Harristown House

Harristown, Co. Ros Comáin.
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INPRO Ltd, Grattan House

Grattan House, Sráid Grattan, Corcaigh.

Kazelain

Kazelain, Finisklin Road, Sligeach.

Ionad Comhairleoireachta do
Dhaoine Fásta Chiarraí

f/ch Ionad Paróiste Naomh Eoin,
Castle Street, Trá Lí, Co. Chiarraí.

Fostaíocht d’Óige Chill Chainnigh

Garden Row, An tSráid Ard, Cill Chainnigh.

Le Cheile

Ocean House, Arran Quay, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.

Lighthouse Project / Granada

Crinken House, Crinken Lane, Seanchill, Co. Bhaile Átha Cliath.

M.O.V.E

M.O.V.E. Ireland, Bosca Poist 495, Inis, Co an Chláir.

Iontaobhas Pobail Matt Tabot

Bosca Poist 8372, Bóthar na Coille Móire, Baile Átha Cliath 10.

Seirbhísí d’Ógánaigh Matt Talbot

Rockview, Trageg Lawn, Dúglas, Co. Chorcaí.

Tionscadal Ché na gCeannaithe

4 Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath 8.

Cúiteamh Pobail an Aonaigh

Sráid Uí Chonghaile, An tAonach, Co. Thiobraid Árann.

Nth Clondalkin Prob Project

St. Mark’s Lane, Bóthar Neilstown, Cluain Dolcáin,
Baile Átha Cliath 22.

P.A.C.E.

Admin., 7 Sráid Chill Mochargán Uachtarach, Baile Átha Cliath 4.

Seirbhísí um Cheartas Aisiríoch

Ionad Gnó Thamhlachta, Páirc Ghnó Whitestown, Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24.

Ruhama

Senior House, All Hallows College, Droim Conrach,
Baile Átha Cliath 9.

SAOL Project

58 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1.

Southill Outreach

Unit 16, Kilmallock Road Enterprise Centre,
Bóthar Chill Mocheallóg, Cill Mocheallóg, Luimneach.

St Johns

65 Bóthar Leamhcán, Séipéal Iosóid, Baile Átha Cliath 20.

Iontaobhas Naomh Uinseann

9 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 2.

Stepping Out Project Athlone

An Líonra Náisiúnta Foghlama, Belhavel, Golden Island,
Baile Átha Cluain, Co. na hIarmhí.

Tabor Lodge

Ballindeasig, Béal Guala, Co. Chorcaí

Tionscadal Promhaidh Thamlachta
(Deonach)

Courthouse Square, Westpark, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.

The Bond Project

37 - 37A Coolmine Industrial Estate, Baile Bhlainséir,
Baile Átha Cliath 15.

The Linkage Programme

32 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 2.

Ionad Oiliúna Tivoli

Tivoli Terrace, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath.

Treble R Industries

Lána na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 8.

Treo

34 Tycor Business Centre, Tycor, Port Láirge.

Ceardlann Oiliúna Pobail Thuama

Vicarschorland, Tuaim, Co na Gaillimhe.

Tus Nua (De Paul Trust)

136 An Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath 7.

W.H.A.D.

Cherry Orchard Equine & Training Centre, Gort na Silíní,
Baile Átha Cliath 10.

W.R.E.N.S

Páirc Fiontar Killinarden, Killinarden, Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24.

Waterford Probation Hostel

15 Bath Street, Port Láirge.

Tionscadal Ionad Loch Garman

Lincoln House, Lincoln Lane, Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.

WYTEC

Ballinaneashagh, Bóthar Chorcaí, Port Láirge.

50

Priontáilte ar pháipéar athchúrsáilte
Tabhair ar aird le do thoil go bhfuil na hainmneacha atá in úsáid
sna luacháin ag ciontóirí athraithe ar chúiseanna rúndachta.
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An tSeirbhís Phromhaidh
Seomraí Mhargadh na Feirme,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7
Éire
Teil +353 (0)1 817 3600
FACS
+353 (0)1 872 2737
www.probation.ie

