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An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2018

Réamhrá agus Brollach
Tá an-áthas orm Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh don
bhliain 2018 a chur faoi bhráid an tUasal Charles Flanagan TD, an tAire
Dlí agus Cirt agus Comhionannais. Sa tuarascáil seo leagtar amach
obair agus feidhmíocht na Seirbhíse le linn 2018 i gcoinne ár
bpríomhchuspóirí agus ár bpríomhthosaíochtaí.

Vivian Geiran, Stiúrthóir

Bliain ghnóthach eile a bhí i 2018 don tSeirbhís Phromhaidh. I rith na bliana
d’oibríomar le beagnach 16,000 ciontóir a atreoraíodh chuig an tSeirbhís ó
na cúirteanna ar fud na tíre, chuireamar os cionn 11,500 Tuarascáil
Measúnaithe Promhaidh i gcrích chomh maith le níos mó ná 3,000
Tuarascáil Measúnaithe um Seirbhís Phobail.
I mí an Mheithimh 2018 sheolamar ár bPlean Straitéiseach do 2018-2020,
Fís Amháin, Foireann Amháin, Caighdeán Amháin, (One Vision, One Team, One
Standard), ina leagtar amach treo straitéiseach na Seirbhíse don chéad trí
bliana eile. Aithníodh cúig sprioc straitéiseacha, agus tá gach ceann acu
idirnasctha. Nuair a dhéantar iad a nascadh le torthaí intomhaiste
soláthraítear clár oibre soiléir, cuirtear cleachtas atá bunaithe ar fhianaise,
comhoibriú agus obair nasctha chun cinn, chomh maith le luach na
cuntasachta, luach ar airgead agus lenár ár dtiomantas d'fheabhsúchán
leanúnach. Leis an Straitéis, soláthraítear an creat lena leanfaimid orainn ag
neartú na slí ina n-oibrímid maidir le seachadadh seirbhíse gairmiúla atá
éifeachtach chun an riosca d’athchiontú a laghdú.
Mar sin féin is dúshlán sochaíoch é laghdú a chur ar athchiontú, agus
teastaíonn freagra iomlán ón tsochaí uaidh, rud a thosaíonn le cur chuige
ceartais choiriúil uile. In 2018, lean an tSeirbhís Phromhaidh ag obair chun
a chinntiú go raibh ár dtosaíochtaí agus ár ngníomhartha ailínithe agus
comhtháite leo sin den chóras dlí níos leithne. Chuige sin, i 2018 leanamar
ag obair i gcomhar lenár gcomhpháirtithe ceartais choiriúil, An Garda
Síochána, Seirbhís Phríosúin na hÉireann, an tSeirbhís Chúirteanna,
Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig agus an Bord Parúil
chomh maith le comhghleacaithe ar fud na Roinne Dlí agus Cirt agus
Comhionannais, d’fhonn feabhas breise a chur ar thorthaí i mbainistiú,
athshlánú agus athimeascadh na gciontóirí. In 2018 seoladh an tríú
Comhphlean Straitéiseach 2018-2020 de chuid Sheirbhís Phríosúin na
hÉireann agus na Seirbhíse Promhaidh, ina leagtar amach conas a leanfaidh
an dá eagraíocht ar aghaidh lenár gcomhoibriú a chur chun cinn agus a
fheabhsú maidir le bainistiú agus athshlánú na gciontóirí ó
réamhphríosúnacht go dtí iar-phríosúnacht Tá an tSeirbhís Phromhaidh ag
súil leis na comhghuaillíochtaí seo a fhorbairt agus a neartú a thuilleadh
agus oibriú lenár gcomhpháirtithe chun ár spriocanna agus tosaíochtaí
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comhroinnte a chur chun cinn, ag seachadadh cuspóra na Roinne maidir le
hÉirinn a dhéanamh níos sábháilte, níos cothroime agus níos cuimsithí.
Is príomhghrúpa comhpháirtithe dúinn iad na hEagraíochtaí
Pobalbhunaithe inár gcuid oibre. Agus an bhreisluach a thugann an earnáil
dheonach agus phobail dár gcuid oibre ar fud na tíre a aithint, chuir an
tSeirbhís Phromhaidh tríd an Roinn, maoiniú de luach €16.732m ar fáil
d’eagraíochtaí pobalbhunaithe. Soláthraíonn na heagraíochtaí seo, ag obair
i gcomhar leis an tSeirbhís, raon éagsúil seirbhísí, ag cabhrú chun aghaidh a
thabhairt ar riachtanas an chiontóra agus atá sé seo á dhéanamh acu
laghdaíonn siad an baol d’athchiontú agus éascaíonn siad athimeascadh.
Le linn 2018 leanadh lenár bpróiseas earcaíochta d’Oiﬁgigh Phromhaidh
nua agus earcaíodh tuilleadh Maoirseoirí Seirbhíse Pobail. Don chéad uair i
stair na Seirbhíse Promhaidh, bunaíodh cáilíocht ghairmiúil in obair
shóisialta mar an riachtanas iontrála íosta d'Oiﬁgigh Phromhaidh. Leis an
bhforbairt seo, aithnítear go foirmiúil obair shóisialta mar bhonnlíne do
chleachtas promhaidh gairmiúil in Éirinn, rud a neartaíonn ár gcumas mar
ghníomhairí athraithe éifeachtacha i saol na gciontóirí agus na bpobal ar
fud na tíre. Agus fáilte á cur roimh ár bhfoireann nua, ba mhaith liom an
deis seo a thapú chun aitheantas a thabhairt do dhíograis agus tiomantas
leanúnach dár bhfoireann ar fud na tíre. Táim ag tnúth linn go léir, i
dteannta a chéile, mar Fhoireann Amháin, a bheith ag leanúint orainn ag
obair lenár n-úsáideoirí seirbhíse, lenár gcomhpháirtithe agus lenár
bpáirtithe leasmhara chun ár spriocanna a chur chun cinn sa bhliain amach
romhainn.

Vivian Geiran, Stiúrthóir
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Sracfhéachaint ar 2018

Tosaíochtaí Straitéiseacha
Ár Straitéis 2018 - 2020 a Fhorbairt

I mí an Mheithimh 2018, sheol an tSeirbhís Phromhaidh a Plean
Straitéiseach, do 2018-2020, Fís Amháin, Foireann Amháin, Caighdeán
Amháin, (One Vision, One Team, One Standard). Sa phlean seo, leagtar
amach ár dtreoir straitéiseach don chéad trí bliana eile agus
soláthraíonn sé creat ardleibhéil dár bpleananna oibre bliantúla, rud a
thugann treoir dár straitéisí maidir lenár bpríomhghníomhaíochtaí
oibriúcháin.
Laghdaítear an baol d’athchiontú nuair a dhírímid ar cad atá ar eolas
againn, agus leis seo aithníodh cúig sprioc straitéiseacha. Nuair a
dhéantar iad a nascadh le torthaí intomhaiste soláthraítear clár oibre
soiléir, cuirtear cleachtas atá bunaithe ar fhianaise, comhoibriú agus
obair nasctha chun cinn, chomh maith le luach na cuntasachta, luach ar
airgead agus lenár ár dtiomantas d'fheabhsúchán leanúnach.
Bhí an próiseas comhairliúcháin ríthábhachtach d'fhorbairt na
Straitéise seo chun a ábharthacht a chinntiú d'úsáideoirí seirbhíse, don fhoireann, do pháirtithe
ceartais choiriúil agus do pháirtithe leasmhara eile. Rinneadh comhairliúchán fairsing le baill foirne ó
gach cuid den tSeirbhís í féin, chomh maith le páirtithe leasmhara agus comhpháirtithe na Seirbhíse
Promhaidh. Le linn thréimhse na Straitéise seo leanfaimid orainn ag obair i gcomhar lenár
gcomhpháirtithe reachtúla, pobail agus deonacha chun torthaí a fheabhsú inár gcuspóir comhroinnte
chun Éire níos sábháilte, níos cothroime agus níos cuimsithí a chruthú.
Ar fhoilsiú Phlean Straitéiseach na Seirbhíse Promhaidh, 2018 - 2020

“Cuireann an Straitéis seo leis an méid atá bainte amach go dtí seo, agus tá sí tiomanta do
sheirbhís ghairmiúil a fhorbairt a bheidh éifeachtach chun an baol athchiontaithe a laghdú. Is
í an fhís atá agam don todhchaí ná go mbeimid an tseirbhís phromhaidh is fearr is féidir linn a
bheith. Tá an Straitéis seo dírithe ar ár bpríomhthasc maidir le hathshlánú ciontóra, gan ár
ngnóthachtálacha a ligean le sruth, agus soláthraítear an creat ina leanfaimid ar aghaidh ag
neartú na slí ina n-oibrímid, ag leagan amach spriocanna atá uaillmhianacha agus indéanta ag
an am céanna”.
Vivian Geiran, Stiúrthóir
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Sa phictiúr: Seolann an tUasal Charles Flanagan, TD an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Straitéis na
Seirbhíse Promhaidh.

Plean Straitéiseach Sheirbhís Phríosúin na hÉireann & na Seirbhíse Promhaidh, 2018-2020

I mí an Mheithimh 2018, d'fhoilsigh an tSeirbhís Phromhaidh agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann Plean
Straitéiseach Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus na Seirbhíse Promhaidh, 2018-2020. Sa phlean nua seo,
cuirtear le hobair agus le rath na straitéisí roimhe seo, agus an tiomantas láidir a neartú do chomhoibriú
idir an dhá sheirbhís, lena ndírítear ar athshlánú agus athimeascadh na gciontóirí.

Leagtar amach sa Straitéis clár oibre uaillmhianach, ina gcuimsítear naoi ngníomh, chun torthaí feabhsaithe
a bhaint amach ar mhaithe le sochaí na hÉireann. Déanann Comhchoiste Maoirseachta maoirseacht ar an
obair, ina bhfuil Ionadaithe Bainistíochta Sinsearacha ón tSeirbhís Phromhaidh agus ó Sheirbhís Phríosúin
na hÉireann araon.
Tá dul chun cinn ar an dá Straitéis ionchorpraithe sa Tuarascáil Bhliantúil seo i 2018.

“Is é an sprioc atá ag gach gníomhaireacht atá ag obair sa
chóras ceartais choiriúil ná Éire níos sábháilte, níos cothroime
agus níos cuimsithí a chruthú. Cuireann comhoibriú
idirghníomhaireachta idir na comhpháirtithe ceartais go mór
lenár sráideanna, tithe, gnóthaí agus pobail a dhéanamh níos
sábháilte. Tá sé riachtanach go mbeadh idirghabhálacha agus
cláir éifeachtacha i bhfeidhm ag gníomhaireachtaí, ar nós na
Seirbhíse Príosún agus na Seirbhíse Promhaidh, a oibríonn
chun dul i ngleic le fadhbanna na gciontóirí, agus chun
athchiontú agus íospairt a laghdú. ”
An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an tUasal Charles
Flanagan TD
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Meitheamh
Seoladh Straitéis na
Seirbhíse Promhaidh 20182020, Fís Amháin, Foireann
Amháin, Caighdeán Amháin

Márta
Bunaíodh Obair
Shóisialta mar riachtanas
iontrála d'Oifigigh
Phromhaidh

2018

Ean

Feab

Mar

Aib

Iúil
Seoladh ciste
Cicdhúiseachta Fiontar
Sóisialta

Seoladh an tríú Plean traitéiseach
de chuid Sheirbhís Phríosúin na
hÉireann agus na Seirbhíse
Promhaidh 20182020

Bea

Meith

Iúil

Lún

M.Fóm

Deireadh
Fómhair

Samhain

Bunaíodh an tAonad
Náisiúnta um Ceartas
Aisiríoch agus Seirbhísí
d'Íospartaigh de chuid na
Seirbhíse Promhaidh
Osclaítear Oifig na
Seirbhíse Phromhaidh
i gCill Dara

Buaiteoir J-ARC i
nGradaim Sármhaitheasa
na Státseirbhíse - Catagóir
um Scileanna Daoine agus
Forbairt Eagraíochtúil
An Naoú seimineár den Ghrúpa
Comhairleach um Chosaint
Phoiblí arna óstáil ag an
tSeirbhís Phromhaidh

D.Fóm Samhain Nollaig

Nollaig
Gradaim Foirne
na Seirbhíse
Promhaidh seolt

Gradaim Foirne na
Seirbhíse Promhaidh
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2018 In Uimhreacha
15,777 11,579
Tuarascáil Phromhaidh
Curtha i gcrích

Ciontóir a ndéileáladh

leo sa Phobal

557

218
Ciontóir a thosaigh
Filleadh ar an bPobal

355,404

uair oibre Seirbhíse
pobail, in ionad

PRÓIFÍL AN CHIONTÓRA
17.5%
Mná
82.5%
Fir

7.75% faoi bhun nó ag
18 mbliana d’aois
92.25% os cionn
19 bliain d'aois

Ciontóir Gnéis a
nDearnadh Maoirseacht
orthu sa Phobal

98

Measúnú don
Bhord Parúil

8

393

Príosúnach ar oibríodh leo

66

Pobal Orduithe
Seirbhíse bainistithe,
iomlán de:

Measúnú Sheirbhís
Phobail Curtha i gcrích

2,524

Ordú a rinne an
tSeirbhís Phromhaidh
le haghaidh
Maoirseachta
Iar-choimeádta

2,499

3,052

Príosúnach Pianbhreithe
Saoil a nDearnadh
Maoirseacht orthu

1,054

bliain i bpríosún, agus
mar thoradh air sin

An Chéad 6 Chion
a bhí mar chúis le
hAtreoruithe chuig an
tSeirbhís Phromhaidh
1. Goid
4. Ord Poiblí
2. Cionta 5. Trácht ar
Drugaí
bhóithre
3. Ionsaí 6. Buirgléireacht

Is ionann é sin agus os cionn
80% de na atreoruithe uile

€3 milliún

d’obair neamhíoctha
ar mhaithe le pobail
ar fud na tíre.

12
Mhí

Fad den Ordú Promhaidh
is minice a orchuirtear

71 – 100 uair
Fad den Ordú Sheirbhís
Phobail is minice
a orcuirtear

Probation Service Annual Report 2018

Cuid

1

Curtha ar
an Eolas ag
Fianaise
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Réamhrá

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do na hidirghabhálacha is fearr atá curtha
ar an eolas ag fianaise a sholáthar chun athchiontú a laghdú, chun an pobal a
chosaint agus chun fanacht amach ó chiontú a éascú.

Tá obair na Seirbhíse Promhaidh le ciontóirí deartha chun athchiontú a laghdú, athrú dearfach ar iompar a chur
chun cinn agus athimeascadh sna pobail a éascú. Oibrímid chun an baol athchiontaithe agus iompair dhochrach a
laghdú trí mheasúnú ar ardchaighdeán agus trí mhaoirseacht éifeachtach.
Cuirimid réimse tuarascálacha measúnaithe ar ardchaighdeán ar fáil chun cabhrú leis na cúirteanna, ar gach
leibhéal, ina gcuid feidhmeanna cinnteoireachta. Leis na tuarascálacha seo, soláthraítear measúnú críochnúil ar
an gciontóir agus cuirtear chun cinn, nuair is cuí, úsáid de raon smachtbhannaí agus bearta pobail. Ina theannta
sin, déanann an tSeirbhís Phromhaidh tuarascálacha measúnaithe eile don Bhord Parúil, don Roinn Dlí agus Cirt
agus Comhionannais, do Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus do chomhlachtaí eile de réir mar is cuí.

In 2018 chuireamar i gcrích 11,579 Tuarascáil Promhaidh agus 3,052 Measúnú Seirbhíse Pobail do na
cúirteanna ar fud na tíre, 66 measúnú don Bhord Parúil agus 19 Thuarascáil Aisdúichithe Príosúnach
don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.
Ag croílár an méid atá á dhéanamh ag an bhfoireann phromhaidh ina gcuid oibre uile tá spreagadh a
thabhairt do na ciontóirí chun athrú, chun cabhrú leo a gcumas athraithe a mhéadú, agus chun deiseanna
feabhsaithe athraithe a éascú. Déanann Oiﬁgigh Phromhaidh é seo trí chaidrimh dhearfacha ghairmiúla a
fhorbairt, laistigh de theorainneacha róil soiléire, ag baint úsáide as scileanna agus idirghabhálacha bunaithe
ar idirghabhálacha ar léiríodh le taighde go bhfuil siad éifeachtach. Coinnímid ciontóirí cuntasach as a niompar agus ceistímid aon iompar nó dearcadh a d'fhéadfadh a bheith mar chomhartha go bhfuil siad ag
ﬁlleadh ar bhealaí ciontacha. Bainimid ár spriocanna amach trí raon idirghabhálacha nuálacha agus cláir
spriocdhírithe. Dírímid ar ár n-acmhainní agus déanaimid ár seirbhísí, idirghabhálacha agus cláir a
sheachadadh ar bhealach struchtúrtha, bunaithe ar chur chuige eolas-bhunaithe.

Cur Chuige Bunaithe ar Riosca maidir le Maoirseacht de Chiontóirí

Mar thosaíocht fós le linn 2018, bhí ár dtiomantas dár gcur chuige rioscabhunaithe maidir le maoirseacht ar
chiontóirí a chomhdhlúthú agus a fhorbairt a thuilleadh, lenar cinntíodh gur díríodh ar idirghabhálacha agus
ar acmhainní ionas gur féidir leo an éifeacht is mó a bheith acu. I measc na bpríomhghníomhaíochtaí bhí:

Béim ar chiontóirí tromchúiseacha,
mórtionchair

Freagra Comhghníomhaireachta ar an gCoireacht
In 2018 chonacthas an seachadadh leanúnach den
Fhreagra Comhghníomhaireachta ar an gCoireacht
(J-ARC), an cur chuige idirghníomhaireachta a
dhíríonn ar chiontóirí aitheanta agus mór tionchair a
fheidhmíonn i seacht bpríomhionad ar fud na tíre
Baile Átha Cliath, Dún Dealgan, Port Láirge agus
Luimneach agus J-ARC an Óigeag feidhmiú i gCorcaigh ( Garrán na mBráthar agus Baile na mBocht)
agus Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath. In 2018, rinneadh níos mó ná 130 ciontóir a bhainistiú ar fud na
seacht láithreán J-ARC, ag aon am amháin, agus bhí gach ciontóir faoi réir plean bainistíochta cáis
idirghníomhaireachta a dhírigh ar na tosca go léir a bhaineann le ciontú.
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Tá tuilleadh sonraí ar an tionscnamh J-ARC le fáil i gCuid 2 den Tuarascáil Bhliantúil seo.

Ag Obair Leo Siúd a Chiontaítear i gCionta Gnéis
Agus é ag obair leo siúd a chiontaítear i gcionta gnéis, cuireann na Seirbhíse Promhaidh béim ar bhainistíocht
riosca éifeachtach, lena n-ionchorpraítear measúnú, maoirseacht, tacaíocht agus monatóireacht ar chiontóirí
gnéis chun an baol d’athchiontú a laghdú chomh maith leis an dochar a d’fhéadfadh a bheith ag aon chiontú eile a
laghdú. Inár gcuid oibre leis na daoine a chiontaítear i gcionta gnéis aithnímid go bhfuil gá le cur chuige
ilghníomhaireachta. Chuige sin, lean an tSeirbhís Phromhaidh, i gcomhpháirtíocht le roinnt eagraíochtaí
neamhrialtasacha, uirthi ag soláthar raon seirbhísí tacaíochta chun cabhrú le bainistiú riosca a bhaineann leis an
gcatagóir chiontóra seo, agus tacú lena n-athimeascadh sa tsochaí. Le linn 2018, ina measc bhí:
3 Clár Cóireála Grúpoibre, clár grúpoibre teiripeach pobalbhunaithe do na ﬁr a bhí páirteach in iompar
gnéasach dochrach, Baile Átha Cliath agus Corcaigh.
3 Ciorcail Tacaíochta agus Cuntasachta (COSA), tionscnamh ceartais phobail chun monatóireacht a dhéanamh
ar chiontóirí gnéis meánriosca agus ardriosca sa phobal agus ag an bpobal tar éis dóibh a bheith scaoilte
as an bpríosún.
3 Seirbhís Tacaíochta ar Snámh a sholáthraíonn, tacaíocht do chiontóirí gnéis ardriosca agus ardriachtanais a
dteastaíonn tacaíocht uathu chun cóiríocht a fháil agus a choinneáil i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

Measúnú agus Bainistiú Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM)
Le Measúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM), a bunaíodh in 2010, tugtar tacaíocht do leibhéil
fheabhsaithe comhair agus comhordaithe idir na príomheagraíochtaí reachtúla a bhfuil baint acu le bainistiú na
rioscaí atá ann don phobal i leith ciontóirí gnéis ciontaithe agus le leas leanaí a chosaint. Ar leibhéal náisiúnta, tá
SORAM cuimsithe d’ionadaithe ón nGarda Síochána, ón tSeirbhís Phromhaidh, ó Tusla, agus ó údaráis áitiúla. In
2018, chuaigh Seirbhís Phríosúin na hÉireann isteach in Oiﬁg Náisiúnta SORAM.
In 2018, rinne an tSeirbhís Phromhaidh bainistiú ar beagnach 400 ciontóir gnéis i bpobail ar fud na tíre,
agus rinneadh 146 díobh acu bainistiú ar bhonn ilghníomhaireachta mar chuid de SORAM.
Soláthraíonn an Oiﬁg Náisiúnta maoirseacht agus
tacaíocht náisiúnta don obair a dhéantar ar an leibhéal
áitiúil, go príomha ag an nGarda Síochána agus ag an
tSeirbhís Phromhaidh, i bpobail ar fud na tíre.

Ag Obair le Déantóirí Coire Foréigin Teaghlaigh
Is cuid lárnach d'obair na Seirbhíse i réimse an fhoréigin
teaghlaigh é déantóirí coire foréigin teaghlaigh a
choinneáil cuntasach agus oibriú chun sábháilteacht na
n-íospartach a chinntiú. Agus ár bhfreagrachtaí á
gcomhlíonadh faoin Dara Straitéis Náisiúnta maidir le
Foréigean Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe 2016- Sa phictiúr: Bainistíocht na Seirbhíse Promhaidh,
rannpháirtithe agus cainteoirí ag an imeacht 16 Lá i
2021 , in 2018 rinne an tSeirbhís Phromhaidh:
gCoinne Foréigin Baile.

3 Leanadh ar aghaidh le breisoiliúint a chur ar an bhfoireann i measúnú ar déantóirí coire foréigin teaghlaigh
trí SARA a sholáthar um mheasúnú riosca agus oiliúint feasachta íospartach.
3 Forbraíodh Lámhleabhar Cleachtais um Fhoréigean Baile chun tacú le baill foirne maoirseacht a
dhéanamh ar dhéantóirí foréigin teaghlaigh.
3 Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar naisc leis an nGarda Síochána ar mhaithe le comhoibriú
idirghníomhaireachta a fheabhsú maidir le measúnú ciontóra agus bainistíocht riosca.
3 Caidreamh neartaithe le soláthraithe de chláir déantóra, MOVE Ireland agus MEND trí phrótacail
atreoraithe agus comhroinnte faisnéise a chur i bhfeidhm agus trí ionadaíocht na Seirbhíse Promhaidh ar
ghrúpaí stiúrtha soláthraithe cláir.
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Maoirseacht Ísealdéine

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Maoirseachta ísealdéine (LIS) go
déanach in 2017, cuireadh béim athnuaite le linn 2018 ar a chur i bhfeidhm ar fud na
Seirbhíse. Le LIS tugtar an deis do chiontóirí aitheanta a bhainistiú agus a mhaoirsiú ar
leibhéal laghdaithe teagmhála ag eascairt as measúnú ar leibhéal laghdaithe riosca
agus / nó baint amach de spriocanna maoirseachta. Ag freagairt do nádúr dinimiciúil an
riosca, má thagann méadú ar leibhéal riosca an chiontóra agus é faoi réir LIS, seolfar ar
ais é chuig maoirseacht chaighdeánach, de réir mar is cuí.
In 2018 rinneadh bainistiú ar thart ar 10% de chiontóirí a bhí faoi réir
maoirseachta caighdeánaí mar chuid den tSamhail LIS.

Cur Chuige Bunaithe ar Riosca maidir le Bainistiú Ualach Oibre

In 2018 bunaíodh cur chuige rioscabhunaithe maidir le bainistiú ualach oibre. Seoladh scéim phíolótach
bheag i gcomhar le Brainse na nOiﬁgeach Promhaidh de chuid Ceardchumann FORSA chun an cur chuige a
thástáil. Mar thoradh ar tháscairí luatha dearfach, leathnaíodh an scéim phíolótach chun tuilleadh tástála a
éascú le linn 2019.

Seirbhís Phobail agus Filleadh ar an bPobal - Soláthar Roghanna Malartacha
Díreacha Eile ar Choimeád
Le linn 2018, lean an tSeirbhís Phromhaidh le cur i bhfeidhm Scéimeanna na Seirbhíse Pobail agus um
Filleadh ar an bPobal - malairtí díreacha atá éifeachtach ó thaobh costais ar phríosúnacht trína ndéanann
ciontóirí obair gan phá i bpobail ar fud na tíre in ionad pianbhreithe príosúin. Le Seirbhís Phobail agus
Filleadh ar an bPobal, cuirtear deiseanna ar fáil do chiontóirí leorghníomh a dhéanamh leis an bpobal san
éagóir a rinne siad lena gciontú. Tá sé mar aidhm ag na scéimeanna freisin fíor-shochair a sholáthar do
phobail trí thascanna nach bhféadfaí go gcuirfí i gcrích iad ar shlí eile a thabhairt chun críche.
In 2018, rinne an tSeirbhís Phromhaidh 2,499 Ordú Seirbhíse Pobail a bhainistiú, 355,404 uair san
iomlán in ionad 1,054 bliain sa phríosún. Is ionann é seo agus luach breis is € 3 milliún d'obair
neamhíoctha ar mhaithe le pobail ar fud na tíre.
Déantar obair na Seirbhíse Pobail ar bhonn náisiúnta agus baineann sé le raon leathan gníomhaíochtaí a
chuireann go mór le raon leathan eagraíochtaí pobail, carthanas agus tionscadal.
In 2018 i measc gníomhaíochtaí na Seirbhíse Pobail:
Glantachán na Timpeallachta

Baint Ghraifítí

Athchúrsáil

Péinteáil, maisiú & cothabháil ionaid acmhainní pobail
clubanna spóirt & brúnna do dhaoine gan dídean

Tírdhreachadh

Síntiúis a Shórtáil do Charthanais

Seirbhís Phobail - Forbairtí i 2018

Cothabháil Tailte

Oibreacha athchóirithe beaga i scoileanna

An tAcht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú), 2014
Lean an tSeirbhís Phromhaidh ag obair le gníomhaireachtaí comhpháirtíochta chun a chinntiú go raibh
socrúcháin oibre ar fáil dóibh siúd a ordaíodh dóibh tabhairt faoi sheirbhís phobail toisc nár íoc siad fíneáil.
Chuige seo, leanamar ag obair go dlúth leis an tSeirbhís Chúirteanna san athbhreithniú leanúnach ar ár
gcomhstruchtúir agus ar na próisis atá riachtanach chun an tAcht a chur i bhfeidhm go héifeachtach.
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In 2018 rinne an tSeirbhís Phromhaidh 227 Ordú do sheirbhís phobail a bhainistiú faoin Acht um
Fhíneálacha (Íoc & Gnóthú) 2014.
Seirbhís Phobail Chomhtháite
In 2018 lean an tSeirbhís Phromhaidh ar aghaidh ag cur seirbhísí pobail comhtháite i bhfeidhm ar bhonn
náisiúnta.
Comhcheanglaíonn seirbhís phobail chomhtháite (ICS) gné oibre neamhíoctha na seirbhíse pobail le
heilimint forbartha / athshlánúcháin atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar rioscaí agus riachtanais an
chiontóra aitheanta chun an scor ó choireacht a chur chun cinn.
Is ionann an gné oibre neamhíoctha an ordaithe agus dhá thrian ar a laghad de na huaireanta seirbhíse pobail
a fhorchuirtear, agus is ionann an eilimint forbartha / athshlánúcháin agus suas le trian de na huaireanta a
fhorchuirtear. Déantar an cinneadh an ghné chomhtháite de sheirbhís phobail a úsáid i gcomhar leis an
gciontóir tar éis don tSeirbhís Phromhaidh measúnú a dhéanamh. Tá raon gníomhaíochtaí ann a fhéadtar a
bhreithniú le haghaidh ICS lena n-áirítear cúrsaí oideachais / oiliúna, comhairleoireacht / cóireáil andúile,
cúram meabhairshláinte agus cláir iompraíochta cionta.

Aonaid Shoghluaiste Seirbhíse Pobail
Is cuid ríthábhachtach de sheachadadh seirbhíse pobail anois í úsáid a bhaint as an bhﬂít shoghluaiste.
Cuireann na haonaid shoghluaiste ar chumas na Seirbhíse Promhaidh díriú ar réimse tionscadal
gearrthéarmach ar fud na tíre chomh maith le húsáid éifeachtach a bhaint as acmhainní na Seirbhíse
Promhaidh. Bíonn tionchar dearfach aige seo ar phobail agus ar gach duine a bhfuil baint acu le seachadadh
na seirbhíse. Tá an tionscnamh seirbhíse pobail soghluaiste ag feidhmiú faoi láthair i mBaile Átha Cliath, i
gCorcaigh, i nGaillimh, i Maigh Eo, i Sligeach, sa Chabhán, i nDún na nGall agus i Ros Comáin.
Samplaí den obair a rinne an t-aonad soghluaiste i mBaile Átha Cliath i 2018

Sa phictiúr: Rannpháirtithe Seirbhíse Pobail ag déanamh glantacháin i bpáirc phoiblí, Baile Átha Cliath.

Sa phictiúr: Glantachán ag trá áitiúil, Baile Átha Cliath.
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“Thug mé faoi deara go bhfuil difríocht ann idir an dearcadh atá ag na cliaint ar an mbus
anois, ná nuair a bhíomar ag obair ar shuíomh statach. Is í an difríocht dhearfach mhór a
bhraithim ná an méid coisithe a ghabhann buíochas leis na cliaint as an obair ghlantacháin a
dhéanann siad, faigheann na cliaint luach as a saothair. Chomh maith leis sin, foghlaimíonn
cliaint faoi cheantair nua sa chathair nach bhfuil ar eolas acu. Dúirt siad liom gur thug siad a
bpáistí chuig páirceanna a d'oibríomar nó a ndeachaigh siad ar shiúlóidí go dtí ceantair nár
thug siad cuairt orthu roimhe seo. Déanann na cliaint trácht freisin ar an méid bruscair a
bhailímid agus mar gheall air seo tá mé cinnte go múinfidh siad dá bpáistí féin gan bruscar a
chaitheamh. Chomh maith leis sin, nuair a thugaimid cuairt ar an bpáirc seo anois ní
bhailímid ach beagán bruscair, toisc go bhfuil daoine níos freagraí anois mar gheall ar an
gcéad ghlantachán. Feictear é seo i bhformhór na limistéir ina n-oibrímid”
Eamonn Keenan, Maoirseoir Seirbhíse Pobail

Sochar do Phobail - Aiseolas ó Pháirtí Leasmhara
“Is mian liom buíochas a ghabháil le do chúnamh pearsanta agus leis an iliomad fear agus
bean breá a chuir tú ar aghaidh chugamsa chun seirbhís phobail a dhéanamh, is léir gur éirigh
thar cionn leo agus gur cúnamh mór a bhí iontu dúinn.
I mo phost mar chathaoirleach ar Bhailte Slachtmhara Cheanannais is mian liom a rá go poiblí
gur mór an phribhléid dom a bheith ag obair go díreach le d’oifig chun daonchumhacht a
thabhairt dár gcuid oibre a dhéanamh i spiorad pobail agus chun leasa ár bpobal.
Is mór an cúnamh ar thug na daoine a bhí i mbun na seirbhíe pobail, le cuid mhór dár gcláir
phlandála crann, agus dár gcláir um cheapach bláthanna ardaithe, dár siúlóidí dúlra, gár
mbóithre glana agus gár mballaí cloiche áille, a chabhraíonn lenár bpobail go léir, agus tá súil
agam go leanfaidh sé air aamach anseo.”
Cathaoirleach, Bailte Slachtmhara Cheanannais 2018.

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don obair a rinne an tSeirbhís Phromhaidh inár scoil le
linn laethanta saoire an tsamhraidh. Phéinteáil siad ár seomraí ranga do na naíonáin
shóisearaccha agus rinne siad jab iontach. Is duine idirchaidrimh iontach é Noel a
d’fheidhmigh idir an tSeirbhís agus an scoil. Bheimis ag súil go bhféadfaimis leanúint leis an
gcomhpháirtíocht seo”.
Príomhoide, Bunscoil, Baile Átha Cliath.
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Ag Freagairt do Dhúshláin Chasta á chur i Láthair ag Úsáideoirí Seirbhíse

Tá riachtanais chasta ag go leor ciontóirí atá faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhaidh, mar shampla
fadhbanna alcóil nó drugaí, saincheisteanna meabhairshláinte, saincheisteanna litearthachta agus
easnaimh scileanna sóisialta. Teastaíonn raon leathan tacaíochta agus cúnaimh ón bpobal ó na ciontóirí
seo má tá siad chun roghanna níos fearr a dhéanamh dóibh féin agus dá bpobail. Cuirtear na
saincheisteanna seo san áireamh sa tslí a ndéanaimid seirbhísí a eagrú agus a sheachadadh.

Mí-úsáid Substaintí

Tá an comhghaol idir iompar ciontach agus mí-úsáid substaintí dea-bhunaithe. Tá mí-úsáid alcóil agus
substaintí mídhleathacha díobhálach don duine aonair, d’fhéadfaí a bheith mar chúis le méadú
suntasach ar ghníomhaíocht choiriúil agus mar chúis le híospairt shuntasach sa phobal. Trí oibriú le
ciontóirí a bhfuil taithí acu ar mhí-úsáid substaintí, spreagann Oiﬁgigh Phromhaidh na mí-úsáideoirí
substaintí chun teagmháil a dhéanamh le seirbhísí cóireála agus leas a bhaint astu, agus cuireann siad
faisnéis, comhairle agus idirghabhálacha atreoraithe ar fáil. Déanann Oiﬁgigh Phromhaidh
idirghabhálacha gearra freisin, chun cabhrú leo siúd a bhfuil fadhbanna mí-úsáide substaintí acu
aghaidh a thabhairt ar a gcuid fadhbanna mar chuid den phróiseas bainistíochta cáis.
Mar chuid de ghealltanais na Seirbhíse Promhaidh faoin Straitéis
Náisiúnta Drugaí Ag Laghdú Díobhála, Ag Tacú le Téarnamh 2017 2025 agus Straitéis na Seirbhíse Promhaidh um Mhí-Úsáid Substaintí
2017-2018, lean an tSeirbhís uirthi le scileanna agus tacaíocht a
thabhairt don fhoireann le linn 2018 ina gcuid oibre le ciontóirí a
bhfuil fadhb acu maidir le mí-úsáid shubstaintí. Áiríodh leis seo:
3 Leanúint le rolladh amach céimneach an tSamhail SAOR (Scagadh
agus Idirghabháil Ghearr le haghaidh Úsáid Alcóil agus Substaintí),
tá oiliúint curtha ar thart ar 160 ball foirne go dtí seo.
3 Seisiúin faisnéise, arna seachadadh i gcomhar leis an nGarda
Síochána agus gairmithe cúram sláinte, le béim ar bhealaí
soláthair, substaintí sícighníomhacha nua agus saincheisteanna a
bhaineann le dédhiagnóis.
3 Athbhreithniú ar dhoiciméad treorach na foirne Prionsabail
Oibre maidir le Mhí-úsáid Substaintí, príomh-acmhainn chun
eolas a thabhairt do chleachtas promhaidh agus chun tacú leis.
3 Comhoibriú le Seirbhís Phríosúin na hÉireann chun cosáin
chúraim agus próisis atreoraithe feabhsaithe a fhorbairt do
phríosúnaigh a bhfuil saincheisteanna mí-úsáid substaintí acu,
lena n-áirítear rannpháirtíocht na Seirbhíse Promhaidh i
bhFoirne Andúile Cliniciúla i bpríosúin.

Sa phictiúr: Dave Kenny, Bainisteoir
Réigiúnach, an tSeirbhís
Phromhaidh le Nicola Corrigan agus
Nikki Kileen ón Oifig Náisiúnta um
Chuimsiú Sóisialta ag Seisiún
Faisnéise maidir le Mí-Úsáid
Substaintí, Ceanncheathrú na
Seirbhíse Promhaidh.
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Meabhairshláinte

Is ábhar imní leanúnach é breithniú ar
shaincheisteanna meabhairshláinte
d'Oifigigh Phromhaidh ina gcuid oibre le
húsáideoirí seirbhíse. Tá saincheisteanna
meabhairshláinte inaitheanta ag céatadán
beag ach céatadán suntasach de chiontóirí
a fhreastalaíonn ar an tSeirbhís
Phromhaidh, lena n-áirítear tinneas
meabhrach buaine. Tá an tSeirbhís
Phromhaidh tiomanta dá chinntiú go
bhfuil rochtain ag ciontóirí lena n-oibrímid
ar sheirbhísí measúnaithe, diagnóiseacha
agus cóireála meabhairshláinte cuí.
Le linn 2018 lean an tSeirbhís Phromhaidh
uirthi le hacmhainn a fhorbairt maidir le
hoibriú leo siúd a bhfuil fadhbanna
meabhairshláinte acu. Áiríodh leis seo
3 Grúpobair Mheabhairshláinte na Seirbhíse Promhaidh bunaithe chun na gníomhartha a
aithníodh i bPlean Cur Chun Feidhme na Seirbhíse um Mheabhairshláinte 2017 a chur chun cinn.

3 STORM, oiliúint scileannabhunaithe maidir le féinmharú a chosc agus maolú féindochair, glactha
le cur i bhfeidhm ar fud na Seirbhíse Promhaidh. Cuireadh oiliúint ar ceathrar ball foirne mar
oiliúnóirí agus cuireadh oiliúint ar na cheathrar Oifigeach Promhaidh is fiche eile go dtí seo
maidir leis an gcur chuige a úsáid.

3 Seachadadh oiliúint um Obair Shóisialta agus Meabhairshláinte agus Pearsantacht ar fáil don
fhoireann.
3 Post de Shíceolaí Sinsearach don tSeirbhís Phromhaidh bunaithe.

Ár Obair le Ciontóirí Óga a Neartú

Le linn 2018, lean an tSeirbhís ar aghaidh le cur chuige comhtháite idirghníomhaireachta bunaithe
ar fhianaise maidir lenár gcuid oibre a sholáthar do dhaoine óga a atreoraíodh chuig an tSeirbhís
faoi Acht na Leanaí 2001. Áiríodh leis seo
3 Soláthar tuairiscí réamh-phianbhreithe ar leanaí agus ar dhaoine óga a thagann os comhair na
gcúirteanna ar fud na tíre.

3 Rannpháirtíocht leanúnach le daoine óga agus lena dteaghlaigh / cúramóirí maidir leo siúd atá
faoi réir orduithe maoirseachta agus nó maoirseachta agus coinneála.

3 Comhoibriú le Foireann Maoirseachta Bannaí na Cúirte, arna fheidhmiú ag Extern thar ceann
Seirbhíse na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, ag soláthar cláir phíolótaigh i
mórcheantar Bhaile Átha Cliath.

3 Tá rannpháirtíocht leanúnach sa chur chuige idirghníomhaireachta maidir le tionscnamh ciontóirí
óga ilghníomhacha (Y-JARC), á phíolótú faoi láthair in dhá cheantar.

3 Athbhreithniú a dhéanamh ar ár múnla seachadta seirbhíse chuig an Ionad Náisiúnta Leanaí, lena
ligtear do chur chuige níos éifeachtúla maidir le hullmhú Tuarascálacha Réamh-Phianbhreithe do
na cúirteanna leanaí ar fud na tíre chomh maith le tacú le foireann an champais aghaidh a
thabhairt ar dhearcadh iompraíochta ciontach, prionsabal croílár atá mar bhonn agus mar thaca
ag obair an Ionaid.
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3 Páirt a ghlacadh i nGrúpa Stiúrtha na Straitéise um Cheartas i leith an Aosa Óig , faoi choimirce
Seirbhíse na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig.
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Tacú le Bainistiú Pianbhreithe agus Cúram dóibh siúd ag Cur Isteach Pianbhreitheanna Príosúin

Tá ár gcuid oibre i bpríosúin bunaithe ar an tábhacht a bhaineann le hathshlánú ciontóirí i rith na coda
coimeádta de phianbhreith chun athchiontú a laghdú agus chun tacú le hathimeascadh. Chuige seo,
oibríonn Oiﬁgigh Phromhaidh mar chuid den fhoireann ildisciplíneach i ngach príosún ar fud na tíre.

In 2018, dhéileáil Oiﬁgigh Phromhaidh bunaithe ar an eastát príosúin le níos mó ná 2,500 príosúnach i
rith na bliana. Áiríodh leis an obair seo cur le pleanáil na bpianbhreitheanna, idirghabhálacha dírithe ar
chion a sheachadadh agus obair athlonnaithe.
In 2018 chuireamar 66 measúnú ar fáil don Bhord Parúil agus measadh go raibh níos mó ná 200 duine
oiriúnach don chlár um Fhilleadh ar an bPobal.
Mar chuid dár gcuid oibre i bpríosúin leanamar orainn ag seachadadh cláir
struchtúrtha i roinnt príosún agus in áiteanna coinneála. Orthu seo bhí
Living with Life (Ag Maireachtáil sa Saol’ i bPríosún Lár na Tíre chomh maith
le comh-éascaíocht a dhéanamh ar Fhóram na Lifers i Lár Tíre, i Muinseo
agus i bPríosún Chorcaí. Seachadadh Rogha agus Dúshlán i bPríosún
Chorcaí, Luimnigh agus Mhuinseo.

Le linn 2018, lean foireann na Seirbhíse Promhaidh ag an Ionad Dochas
(príosún na mban) ar aghaidh ag seachadadh roinnt clár grúpoibre
spriocdhírithe do chiontóirí ban. Áiríodh orthu sin na Cláir Reduce the Use
(Laghdaigh an Úsáid) agus Recover Me Athshlánaigh Me, a dhíríonn ar
chéimeanna éagsúla andúile, cosc athiompaithe agus athshlánúcháin.
Seachadadh freisin an clár Solas Sa Saol, a chuireann deiseanna ar fáil
chun iniúchadh a dhéanamh ar cheisteanna fhoréigean baile / foréigean
agus tráma comhpháirtíochta pearsanta. Seachadadh na cláir seo i
gcomhpháirtíocht le comhpháirtithe pobalbhunaithe. Rinne foireann na
Seirbhíse Promhaidh in Ionad Dóchas clár teiripe iompraíochta a
chomhéascú i dteannta le foireann síceolaíochta agus altranais.

I gcomhar le Seirbhís Síceolaíochta Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, in
2018, mar chuid den chlár foriomlán Building Better Lives (BBL) (Saolta
Níos Fearr a Chruthú), a dhíríonn ar chiontóirí atá ag cur isteach
pianbhreitheanna ar chionta gnéis, chomhsheachaid an tSeirbhís
Phromhaidh Establishing Better Lives ( EBL) (Saolta Níos Fearr a Bhunú)
agus na Cláir Practicing Better Lives (Saolta Níos Fearr a Chleachtadh) i
bPríosún Lár na Tíre chomh maith le Practicing Better Lives (Saolta Níos
Fearr a Chleachtadh) Maintaining Betters Lives (Saolta Níos Fearr a
Choimeád) i gCnoc an Arbhair.

Creat Maoirseachta Ciontóirí

In 2018 thug an tSeirbhís Phromhaidh faoi thionscadal chun creat
maoirseachta saincheaptha do chiontóirí a dhearadh, d’fhonn é a chur i
bhfeidhm ar bhonn náisiúnta, ag tabhairt aghaidh ar gach gné de thuras
promhaidh na n-úsáideoirí seirbhíse. Is é sprioc an tionscadail creat
soiléir a chur ar fáil do chur chuige comhsheasmhach cuntasach maidir
le maoirseacht ar chiontóirí ar fud na Seirbhíse, atá oiriúnach don
chomhthéacs Éireannach, agus ﬁanaise eimpíreach mar bhonn agus
taca leis agus tacaíocht le taighde dó. Ullmhaíodh an doiciméad scóipe
agus cuireadh próiseas tairisceana i gcrích do chéim 1, dearadh an
Chreata, a thosóidh in Eanáir 2019.
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Lá i Saol an Oiﬁgigh Phromhaidh
Thosaigh mé leis an tSeirbhís Phromhaidh dhá
bhliain ó shin agus bhí mé ag obair i Luimneach agus
sa Chlár. De ghnáth tosaíonn mo lá oibre ag thart ar
9.00am agus a bhím ag athbhreithniú agus ag
freagairt do mo chuid ríomhphoist. Ina dhiaidh sin
bíonn cruinnithe le ciontóirí a bhfuilim ag déanamh
maoirseachta orthu nó a bhfuil tuarascálacha
measúnaithe maidir leo á n-ullmhú agam don chúirt.

Inniu táim ag bualadh le fear, ar tharchuir an Chúirt
Achomhairc Dúiche é don tSeirbhís Phromhaidh, an
dara ceapachán chun Tuarascáil RéamhPhianbhreithe a ullmhú do chion tráchta bóthair.
Agus mé ag ullmhú don chruinniú, déanaim
athbhreithniú ar mo chuid nótaí ón agallamh roimhe
seo agus aithním faisnéis nua a chaithﬁdh mé a fháil sa chruinniú inniu beidh an bhéim ar an gcion agus
an stair chiontaithe Freastalaíonn an ciontóir ar an
gceapachán de réir mar a bhí beartaithe, déanaimid
plé ar na cúinsí a bhaineann leis an gcion agus a
thosaím ar an measúnú riosca a chur i gcrích. Tá an
ciontóir i láthair go hoscailte agus glacann sé páirt
iomlán sa phróiseas. Nuair a bheidh an ceapachán
seo thart, ullmhaím do mo chéad cheann eile.

Tá an dara cruinniú den lá le bean, ar tharchuir an
Chúirt Dúiche í freisin le haghaidh Tuarascáil
Réamh-Phianbhreithe. Is í seo an dara cruinniú lei, a
dhíríonn go príomha ar a cúinsí pearsanta, mar
baineann siad leis na himthosca foriomlána a bhí mar
chúis lei teacht os comhair na cúirte - tá roinnt
tacaíochta mothúchánacha ag teastáil ón mbean,
mar tá roinnt deacrachtaí aici ina saol faoi láthair.
Faoi dheireadh an chruinnithe, tá plean againn chun
rochtain a thabhairt di ar sheirbhís tacaíochta áitiúil
sna laethanta amach romhainn.

Go dtí seo tá rudaí ag dul de réir an phlean……. Ansin
theipeann ar an duine freatal ar mo thríú chruinniú
ar maidin agus ní dhéanann sé aon teagmháil liom.
Tar éis dom iarrachtaí a dhéanamh dul i dteagmháil
le mo chliant, nár éirigh leo, bainim úsáid as an am
seo mar dheis chun tuairisc a dhréachtú atá le
tabhairt sna seachtainí atá romhainn, chomh maith
le dul i dteagmháil leis na seirbhísí ábhartha chun
faisnéis chomhthaobhachta a bhailiú le haghaidh
roinnt measúnuithe leanúnacha.
Bíonn lón tapa agus comhrá agam le mo
chomhghleacaithe .....

Is tacaíocht agus acmhainn luachmhar dom iad mo
chomhghleacaithe agus a bhím ar obair sa
phromhadh - tá siad ann i gcónaí chun comhairle a
thabhairt, tacaíocht a sholáthar chomh maith le
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Sa phictiúr: Deirdre Delaney, Oifigeach
Promhaidh, Luimneach

greann a bhfuil géarghá leis ag amanna.

San iarnóin, téim go Príosún Luimnigh. Faoi láthair
táim ag obair le foireann an phríosúin ar bhonn
páirtaimseartha. Ag an bpríosún, téim trí shlándáil
agus cabhraíonn mo chomhghleacaí promhaidh atá
bunaithe sa phríosún dul go dtí sciathán na mban.
Tagaim ar chuid de na mná a raibh mé ag obair leo
chun aiseolas a thabhairt dóibh faoin obair leantach
atá déanta agam. Go deimhin, tá sé iarrtha ag roinnt
ban bualadh liom chun roinnt ceisteanna a phlé atá
forleathan ina saol. Déanaim iarracht an oiread ban
agus is féidir liom a éascú i dtréimhse ghearr, sula
mbuailim le bean a bhfuilim ag obair léi chun
Tuarascáil Réamh-Phianbhreithe á hullmhú di, an
uair seo don Chúirt Chuarda.

Tar éis cúpla uair an chloig, fágaim an príosún agus
ﬁllim ar oiﬁg an tSeirbhís Phromhaidh, faighim caife
ón gcaifé trasna an bhóthair chun ligean dom dul tríd
an gcuid eile den tráthnóna. Nuair a fhillim ar an
oiﬁg, leanaim na tascanna a bhaineann leis na
cruinnithe leis na mná, lena n-áirítear atreoruithe
chuig seirbhísí andúile agus teagmháil a dhéanamh
le hoibrithe sóisialta srl.
Ar an tiomáint abhaile - déanaim machnamh ar mo
lá. Tá an obair phromhaidh éagsúil, agus cuirtear
dúshláin nua agus staideanna éagsúla i láthair gach
lá, rud a éilíonn cineálacha éagsúla cur chuige.
Chomh gnóthach is a bhíonn mo lá, glacaim le
héagsúlacht na hoibre agus an deis chun difríocht a
dhéanamh - mo chuid eolais agus scileanna a chur i
bhfeidhm chun difríocht a dhéanamh i saol na
ndaoine.

Tá sé éasca go leor dom mioncheistiú agus a fhágaim
an lá oibre taobh thiar dom. Lá gnóthach a bhí ann
inniu. Amárach táim ar dualgas cúirte agus beidh
dúshláin agus deiseanna éagsúla ann dom… ..
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Tacú le hÍospartaigh na Coireachta

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do líon na n-íospartach coireachta a laghdú trí athshlánú rathúil na
gciontóirí. Tá ábhair imní na n-íospartach lárnach dár rannpháirtíocht go léir le ciontóirí i dTuarascálacha
Réamh-Phianbhreithe, i bpleananna maoirseachta ciontóirí aonair, i gcláir oibre aonair agus grúpoibre agus
i ngach obair bhainistíochta riosca. Ina theannta sin, nuair a iarrann na cúirteanna é, ullmhaíonn an
tSeirbhís Tuarascálacha Tionchair Íospartaigh. Sna tuarascálacha seo, aithnítear na riachtanais speisialta
atá ag íospartaigh agus déantar iarracht iad a chur ar a gcumas a gcúinsí a léiriú don chúirt.
In 2018, chuir an tSeirbhís Phromhaidh 35 Tuarascáil Tionchair Íospartaigh i gcrích don chúirt.

Bunaíodh An tAonad Náisiúnta um
Cheartas Aisiríoch agus um Seirbhísí
d’Íospartaigh

Mar chuid de straitéis fhoriomlán na Seirbhíse
Promhaidh chun an cumas a fhorbairt tuilleadh
maidir le seirbhís ardchaighdeáin a
sheachadadh agus chun freastal ar na
riachtanais atá in Alt 26 den Acht um Cheartas
Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta) 2017, i
nDeireadh Fómhair 2018 bhunaigh an tSeirbhís
an tAonad Náisiúnta um Cheartas Aisiríoch
agus Seirbhísí d’Íospartaigh . Tá an tAonad seo
lonnaithe i gCeanncheathrú na Seirbhíse
Promhaidh.
Cuireann an tAonad ceannaireacht agus
tacaíocht ar fáil do sholáthar comhsheasmhach
agus comhtháite de mhúnlaí ceartais aisiríoch
lena n-áirítear comhdháil teaghlaigh/aisiríoch,
painéal cúitimh ciontóra, idirghabháil ciontóra
íospartaigh agus idirghabhálacha aisiríocha
'saincheaptha'. Soláthraíonn an tAonad pointe
teagmhála lárnach freisin chun freagra
éifeachtach a thabhairt ar cheisteanna agus ar
iarratais ó íospartach.

Seachtain Idirnáisiúnta um Cheartas Aisiríoch
2018
Chun an tSeachtain um Cheartas Aisiríoch
Idirnáisiúnta a chomóradh i mí na Samhna 2018,
reáchtáil an tSeirbhís Phromhaidh seimineár,
Eolas agus Spreagadh arna dTabhairt do
Chleachtas Ceartais Aisirigh. Ag an ócáid,
tugadh le chéile foireann na Seirbhíse
Promhaidh ó gach cearn den tír agus ionadaithe
ó na Breithiúna, Eagraíochtaí Pobalbhunaithe, ó
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus ón Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais.
Rinne Ursula Fernee, ina ról mar
Phríomhoiﬁgeach Cúnta Promhaidh agus mar
cheannaire eagraíochtúil ar Cheartas Aisiríoch

Sa phictiúr: An Dr. Ian Marder ag labhairt ag
Seimineár um Cheartas Aisiríoch, arna óstáil ag an
tSeirbhís Phromhaidh chun Seachtain um
Cheartas Aisiríoch 2018 a cheiliúradh.
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agus Seirbhísí d’Íospartaigh, cur i láthair ar obair an Aonaid Náisiúnta nuabhunaithe. Sa cur i láthair,
leagadh béim ar na garspriocanna ábhartha laistigh de chleachtas ceartais aisiríoch atá bainte amach le
blianta beaga anuas, na comhpháirtíochtaí tábhachtacha le hEagraíochtaí Pobalbhunaithe agus
tiomantas na Seirbhíse Phromhaidh le comhtháthú comhsheasmhach na samhlacha ceartais aisirigh a
seachadadh de réir treoirlínte dea-chleachtais.
Labhair an Dr Ian Marder, sainchomhairleoir le Comhairle na hEorpa maidir le Ceartas Aisiríoch agus
léachtóir arna ceapadh le déanaí i gcoirpeolaíocht in Ollscoil na hÉireann Mhaigh Nuad. Thug cur i
láthair an Dr Marder forbhreathnú ar chleachtas ceartais aisirígh go hidirnáisiúnta, ag aithint na
bhforbairtí a tharla i gcomhthéacs na hÉireann agus na deiseanna atá á gcur i láthair le Moladh
Chomhairle na hEorpa lena spreagtar ballstáit ceartas aisiríoch a fhorbairt agus a úsáid maidir lena
gcóras um cheartas cóiriúil.
Ag deireadh an Seimineáir bhí plé painéil, le Peter Keeley, Bainisteoir na Seirbhísí Ceartais Aisirígh agus
Marion Walsh, Stiúrthóir dOiﬁg um Íospartaigh na Coireachta sa Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais.
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Réamhrá

Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh gur gá dúinn oibriú le raon de pháirtithe
leasmhara, lena n-áirítear comhghleacaithe promhaidh, comhpháirtithe ceartais
choiriúil, úsáideoirí seirbhíse agus an pobal i gcoitinne chun ár bhfís a bhaint
amach d'Éirinn níos sábháilte agus níos cuimsithí.
Cé go dtugann gach eagraíocht agus gníomhaireacht laistigh den Chóras Ceartais Choiriúil a
rannchuidiú uathúil féin, feabhsaímid an méid a thugann gach duine againn chun an tábla nuair a
chuirtear ár bhfuinneamh le chéile ar bhealach dírithe. Lean an tSeirbhís Phromhaidh freisin ag obair
go dlúth lenár gcomhpháirtithe Ceartais i dTuaisceart Éireann agus san Eoraip i rith na bliana.

Comhpháirtithe Ceartais Choiriúil

Leanadh ar aghaidh le tiomantas na Seirbhíse Promhaidh maidir le hobair idirghníomhaireachta a
fhorbairt tuilleadh in 2018, trí raon clár lena seachadtar maoirseacht níos comhtháite ar chiontóirí
agus bainistíocht cásanna, go háirithe i gcomhar le Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus leis an nGarda
Síochána, chomh maith le Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, agus comhlachtaí eile.

Ag obair le Seirbhís Phríosúin na hÉireann

In 2018, lean an tSeirbhís Phromhaidh, i gcomhar le Seirbhís Phríosúin na hÉireann, ag seachadadh na
ngealltanas agus na dtosaíochtaí a aithníodh sa tríú Plean Straitéiseach 2018-2020 de chuid Sheirbhís
Phríosúin na hÉireann agus na Seirbhíse Promhaidh a foilsíodh i mí an Mheithimh 2018.
Déanann Comhchoiste Maoirseachta maoirseacht ar an obair, ina bhfuil ionadaithe bainistíochta
sinsearacha ón tSeirbhís Phromhaidh agus ó Sheirbhís Phríosúin na hÉireann araon. Tá tuarascáil ar
dhul chun cinn le fáil i gCuid 5 den tuarascáil seo.

Seachadadh d’Fhreagra Comhghníomhaireachta ar an gCoireacht (J-ARC)

In 2018 leanadh ar aghaidh ag seachadadh agus ag forbairt tuilleadh an tionscnamh Freagra
Comhghníomhaireachta ar an gCoireacht (J-ARC) lenár bpríomh-chomhpháirtithe. Lean an grúpa
maoirseachta ardleibhéil, an fhoireann comhordaithe náisiúnta, na grúpaí stiúrtha agus oibriúcháin ag
bualadh le chéile chun tionscnaimh J-ARC a chur chun cinn.

“Is sampla spreagúil de chomhoibriú trasearnála é J-ARC i dtreo pobal níos sábháilte agus
todhchaí níos fearr dá rannpháirtithe. Tá gach rath a baineadh amach faoi J-ARC ina
'bhuachan' dáiríre don rannpháirtí, dá bpobal, don chóras ceartais choiriúil agus, tá súil agam,
gur sólás é d'íospartaigh na coireachta a bheith ar an eolas go bhfuil níos lú seans ann go
mbeidís féin agus daoine eile ina n-íospartach amach anseo.”
An tUasal David Stanton, TD, Aire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.

I measc na bhforbairtí tábhachtacha eile J-ARC in 2018 bhí:

3 Comhdháil Náisiúnta J-ARC, Meán Fómhair 2018, a sheol na meastóireachtaí aonair ar an trí chlár
píolótach J-ARC, (Bridge Changeworks, ACER 3 agus Strive Baile Munna), mar aon le
hathbhreithniú deasc comparáideach ar an hionscnamh J-ARC foriomlán, bunaithe ar an trí
mheastóireacht.
3 Gradam Sármhaitheasa agus Nuálaíochta na Státseirbhíse, Samhain 2018, ba é J-ARC buaiteoir
an Catagóir um Scileanna Daoine agus Forbairt Eagraíochtúil
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Sa phictiúr: An tAire Stanton le Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh Vivian Geiran, Coimisinéir Cúnta Pat Leahy,
Stiúrthóir na Seirbhíse Príosún Michael Donnellan agus Rúnaí Cúnta RCC Ben Ryan.

Sa phictiúr: Baill den Fhoireann Chomhordaithe Náisiúnta J-ARC leis an Aire Paschal Donohoe TD agus Oiﬁg na
Roinne RCPA.

“Is sampla spreagúil de chomhoibriú trasearnála é J-ARC i
dtreo pobal níos sábháilte agus todhchaí níos fearr dá
rannpháirtithe. Tá gach rath a baineadh amach faoi J-ARC
ina 'bhuachan' dáiríre don rannpháirtí, dá bpobal, don
chóras ceartais choiriúil agus, tá súil agam, gur sólás é
d'íospartaigh na coireachta a bheith ar an eolas go bhfuil
níos lú seans ann go mbeidís féin agus daoine eile ina níospartach amach anseo.”
An tUasal David Stanton, TD, Aire Stáit sa Roinn Dlí agus Cirt
agus Comhionannais.
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Ag obair lenár gComhpháirtithe Idirnáisiúnta

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do bheith ag obair lenár
gcomhpháirtithe promhaidh agus ceartais choiriúil idirnáisiúnta chun
dea-chleachtas promhaidh a fhorbairt a thuilleadh agus deiseanna
comhoibrithe a aithint. In 2018, leanamar ag obair go dlúth lenár
gcomhpháirtithe i dTuaisceart Éireann agus san Eoraip, agus é mar
aidhm againn comhoibriú tras-dlínse a chothú agus forbairt
phromhaidh a chur chun cinn ar leibhéal idirnáisiúnta.

Grúpa Comhairleach um Chosaint an Phobail Trasteorann

Rinneadh an 9ú Seimineár Bliantúil ar an nGrúpa Comhairleach um
Chosaint an Phobail a óstáil i Margadh an Fhéir, 23 Samhain 2018. Ag
an Seimineár, Dúshláin Nua agus Réitigh Nua ar fud an Chórais
Cheartais Choiriúil, Thuaidh agus Theas tugadh deis chun forbairtí
nuálacha i bpóilíní, i bpríosúin agus i gcleachtas promhaidh a roinnt
agus a fhoghlaim, in Éirinn, Thuaidh agus Theas. Sna láithreoireachtaí,
cumhdaíodh saincheisteanna tábhachtacha ar nós rannpháirtíocht
úsáideoirí seirbhíse agus saorálaithe i bhforbairt agus i seachadadh
seirbhísí promhaidh, luach comhroinnte faisnéise i measc agus idir
seirbhísí póilíneachta, agus comhghleacaithe ó sheirbhísí príosúin ag
comhroinnt eispéiris agus forbairtí maidir le hobair le ciontóirí
foréigneacha chomh maith le daoine aosta a bhainistiú sa phríosún.

Sa phictiúr: Vivian Geiran Stiúrthóir
na Seirbhíse Promhaidh agus Cheryl
Lamont Príomhfheidhmeannach
PBNI ag comhdháil PPAG 2018

Irisleabhar Promhaidh na hÉireann (Imleabhar 15)

Seoladh eagrán 2018 d’Irisleabhar Promhaidh na hÉireann, atá anois
ina chúigiú bhliain déag, ag Seimineár bliantúil um Chosaint Pobail
agus Grúpa Comhairleoireachta an 23 Samhain 2018.
Comhthionscnamh de chuid na Seirbhíse Promhaidh agus an Bhoird
Phromhaidh do Thuaisceart Éireann í, soláthraíonn an iris fóram chun
teoiric agus dea-chleachtas a roinnt ar fud an chórais ceartais
choiriúil. Tá réimse páipéar spreagúil in eagrán na bliana seo a léiríonn
forbairtí reatha beartais agus cleachtais. I measc na n-ábhar tá radacú,
cur chuige réiteach fadhbanna i leith an cheartais, ról na n-oibrithe
deonacha, tráma agus an impleacht a bhaineann le seachadadh
seirbhíse chomh maith le neamhchomhlíonadh promhaidh a
bhainistiú.

Cónaidhm Promhaidh na hEorpa (CEP)

Le linn 2018, lean an tSeirbhís Phromhaidh ag glacadh páirt
ghníomhach sa CEP Lean sé ar aghaidh ag feidhmiú mar Uachtarán le
go leor foirne de chuid na Seirbhíse Promhaidh ag rannchuidiú le
comhdhálacha CEP, grúpaí saineolaithe agus cruinnithe eile agus ag
freastal orthu. Áiríodh orthu sin an 11ú Comhdháil um
Mhonatóireacht Leictreonach de chuid Chónaidhm Promhaidh na
hEorpa (CEP) , an Chróit agus an chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta
CEP ar Bhainistiú Ciontóirí Gnéis , an Laitvia.

Comhairle na hEorpa
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Lean an tSeirbhís Phromhaidh ar aghaidh ag cur le hobair chomhlachtaí de chuid Chomhairle na hEorpa,
go sonrach an Chomhairle um Chomhoibriú Pionósach (PC-CP), in 2018. Áiríodh leis an rannchuidiú seo
tuarascálacha nuashonraithe sonraí a sholáthar don fhoilseachán bliantúil SPACE II ar anailís staitistiúil
promhaidh ar fud na hEorpa. Ina theannta sin, cuireadh ionchuir ar fáil d'obair an PC-CP, go háirithe maidir
leis an Moladh ar Cheartas Aisiríoch a chur chun críche, le forbairt caighdeán in oideachas agus oiliúint
foirne promhaidh agus príosúin, agus maidir le hathbhreithniú ar Rialacha Príosúin na hEorpa.
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Reáchtáladh an 23ú Comhdháil de Stiúrthóirí Seirbhísí Príosún agus Promhaidh (CDPPS) san Eoraip i
Johvi, san Eastóin, an 19 agus an 20 Meitheamh 2018. Thug Vivian Geiran agus Ard-Stiúrthóir
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, Michael Donnellan, cur i láthair ceardlainne ar sheirbhísí promhaidh
agus príosúin - mar eagraíochtaí ar leithligh - ag obair le chéile go héifeachtach. Thug Gerry McNally,
Stiúrthóir Cúnta, ina ról mar Uachtarán ar Chónaidhm Promhaidh na hEorpa (CEP), cur i láthair
ceardlainne ar chumas eagraíochtúil agus ar ualaí oibre.

Sa phictiúr thuas: An grúpa toscairí ag CDPPS 2018 san Eastóin.

Sa phictiúr: Grúpa ag freastal ar Oiliúint Líonra Radacúcháin na hEorpa, Baile Átha Cliath.

Oiliúint Líonra Radacúcháin na hEorpa ar siúl i mBaile Átha Cliath.

Tá an Líonra Feasachta Radacsaithe (RAN) ina bhratlíonra ar fud an AE de chleachtóirí atá fostaithe chun
radacú agus antoisceachas foréigneach a chosc agus a chomhrac. Sheachaid beirt oiliúnóirí ó RAN, i mí na
Nollag 2018 i gCeanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh, Baile Átha Cliath cúrsa idirghníomhaireachta um
oiliúint a chur ar na hoiliúnóirí. Tháinig comhghleacaithe ó Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, ón nGarda
Síochána agus ón mBord Promhaidh do Thuaisceart Éireann le chéile foireann na Seirbhíse Promhaidh.

Toscaireachtaí Idirnáisiúnta

D'óstáil an tSeirbhís Phromhaidh roinnt toscaireachtaí ar fud na cruinne, ag iarraidh foghlaim faoi dheachleachtas i gcórais oibriúcháin agus bainistíochta na seirbhíse promhaidh. I measc na dtoscaireachtaí in
2018 bhí comhghleacaithe ó SAM agus Poblacht na Seice.

Ollscoil Pittsburg
I mBealtaine 2019 thug grúpa fochéime ó Ollscoil Pittsburgh, Pennsylvania, SAM, ag déanamh staidéir ar
chlár comparáideach ceartais choiriúil, cuairt ar an tSeirbhís Phromhaidh, Margadh an Fhéir. Thug foireann
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na Seirbhíse Phromhaidh forbhreathnú ar
obair na Seirbhíse Promhaidh agus cuairt ar
Eagraíocht Phobalbhunaithe áitiúil.

Seirbhís Phromhaidh agus Idirghabhála na
Seice
D'éascaigh an tSeirbhís Phromhaidh dhá
chuairt staidéir in 2018 ó Chomhoiﬁgigh
Phromhaidh ó Sheirbhís Phromhaidh agus
Idirghabhála na Seice. Sna cuairteanna,
tugadh aghaidh ar shaincheisteanna a
bhaineann le cleachtas promhaidh, an
próiseas parúil, agus maoirseacht iarscaoileadh chomh maith lenár gcuid oibre le
daoine óga.

Sa phictiúr thuas: Baill Foirne na Seirbhíse Phromhaidh &
Idirghabhála Poblacht na Seice le Margaret Griﬃn,
Príomhoiﬁgeach Cúnta Promhaidh, Aonad Foghlama agus
Forbartha Ball Foirne, An tSeirbhís Phromhaidh.

Comhpháirtithe Pobail

Léargas ar Fhorbairtí Fiontair
Shóisialta

Mar chuid de Straitéis Fiontraíochta
Sóisialta na Roinne Dlí agus Cirt agus
Comhionannais Bealach Nua Chun Cinn Straitéis Fiontraíochta Sóisialta 2017-2019,
lean an tSeirbhís Phromhaidh le tionscnaimh
ﬁontraíochta sóisialta a chur chun cinn mar
bhealach chun deiseanna fostaíochta a
mhéadú do dhaoine a bhfuil ciontuithe
coiriúla acu, ag tairiscint rogha eile agus cur
chuige comhlántach maidir le samhlacha
fostaíochta atá ann cheana san earnáil.

Sa phictiúr thuas: Vivian
Geiran Stiúrthóir na Seirbhíse
Promhaidh.

Maoiniú na gCuntas Díomhaoine Faighte
Fuair an tSeirbhís Phromhaidh i gcomhar le
Seirbhís Phríosúin na hÉireann, maoiniú trí
Scéim Eisíocaíochtaí na gCuntas
Díomhaoine 2017 - 2019 chun forbairt
ﬁontar sóisialta san earnáil ceartais choiriúil
a chur chun cinn. Leis an maoiniú seo
éascófar do thionscadal rathúil fostaíocht
inmharthana ó thaobh na tráchtála de a
chruthú a bheidh nasctha le sochar sóisialta, ag baint úsáide as an tsamhail ﬁontraíochta sóisialta de
sheachadadh post. Seoladh an ciste i mí Iúil 2018 agus bronnfar é ar thionscadail rathúla in 2019.

Samplaí de Thionscnaimh Fiontair Shóisialta a cuireadh chun cinn in 2018
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Renew i bPort Láirge
I nDeireadh Fómhair 2018 d'fhreastail foireann na Seirbhíse Promhaidh i bPort Láirge ar oscailt oiﬁgiúil
Renew, Fiontraíocht Shóisialta a bhí ag feidhmiú i dtosach trí Treo, tionscadal arna maoiniú ag an tSeirbhís
Phromhaidh. Leathnaigh Renew ar scileanna agus ar chláir arna bhforbairt ag an Tionscadal Treo agus
thosaigh siad ag trádáil faoin ainm “Renew Enterprises” i mí an Mhárta 2018. Bunaíodh an Fiontraíocht
Shóisialta chun fostaíocht lánaimseartha a chruthú do dhaoine a bhí i bhfad ón margadh saothair, ionas gur
féidir leo scileanna nua a fhoghlaim, a oiliúint agus a chleachtadh agus iad ag obair i ngnó oibriúcháin. Ar
chuid de na seirbhísí a sholáthraíonn Renew tá táirgeadh troscáin gairdín, cineálta, agus deisiú agus
seirbhísiú d’uirlisí beaga agus lomairí faiche.
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“Bhain mé an-sult as na cúrsaí i dTreo agus nuair a fuair mé an post le Renew chabhraigh sé go
mór liom agus cabhraigh sé liom bheith ar bhóthar a leasa arís. Bhain mé an-sult as a bheith i
mo theagascóir cúnta ar an gcúrsa agus bualadh le daoine nua agus na scileanna atá
foghlamtha agam a mhúineadh dóibh agus a fhios agam go bhfuil pá macánta á thuilleamh
agam”
Rannpháirtí san Fhiontar Shóisialta, Renew, Port Láirge.
Gradam Náisiúnta Mór le Rá buaite ag Tionscadal Mhargadh an Arbhair
Leis an tionscadal Cornmarket Social Enterprise (Fiontar Sóisialta
Mhargadh an Arbhair), Loch Garman, táirgtear raon ábhar bolscaireachta
clóite, ar nós mugaí, t-léinte, fáinní eochracha, srl. do charthanais áitiúla,
do ghrúpaí spóirt agus pobail. Bhuaigh an tionscadal Gradam Ciste
Forbartha Fiontar Sóisialta mór le rá urraithe ag an rialtas do 2018.
Baineann an dámhachtain le forbairt a bhﬁontair shóisialta ina mbíonn
daoine ag teacht ó chúlra de mhí-úsáid substaintí agus coiriúlachta. Is é an
Fiontar Sóisialta ceann de na cláir a chabhraíonn le daoine óga siúl ó mhíúsáid substaintí agus ó iompraíocht fhrithshóisialta go fostaíocht agus
oiliúint príomhshrutha.
Reáchtálann an tionscadal roinnt clár eile arna maoiniú ag an tSeirbhís
Phromhaidh a chuireann ar chumas daoine óga a n-iompar frithshóisialta
a scrúdú agus bogadh ó shaol na coireachta.

“Léiríonn an gradam fiontraíochta sóisialta náisiúnta don Tionscadal Mhargadh an Arbhair
tiomantas leanúnach an tionscadail chun cabhrú le daoine dul i ngleic lena n-iompar
frithshóisialta, agus le saincheisteanna mí-úsáide drugaí agus alcóil, agus é sin a dhéanamh,
chun a saol a athéileamh.”
Brian Kehoe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Forbairt Áitiúil Loch Garman
Maith á dhéanamh Againn
I mí na Samhna 2018 sheol Paschal Donohoe TD, an tAire Airgeadais i mBaile
Átha Cliath preabsiopa nua ina ndíoltar raon de throscáin agus earraí tí
ardchaighdeáin deartha ag dearthóirí Éireannacha agus arna ndéanamh ag
Fiontair Shóisialta ar fud na hÉireann. Leis an bpreabsiopa tugadh le chéile na hiarrachtaí d’Fhiontair
Shóisialta éagsúla le naisc leis an tSeirbhís Phromhaidh, lena n-áirítear PACE, Fiontair Cairde,
Tionscadal Solas agus U-Casadh, faoin gcomhbhranda We Make Good (Maith á dhéanamh Againn)

Sa phictiúr: Earraí á dtairiscint ag an bpreabsiopa.
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“Bhí sé iontach a bheith mar chuid dár bhfiontar sóisialta, rinneadh go leor oibre agus
iarrachta chun an áit ina bhfuilimid a bhaint amach ach bhaineamar taitnimh as na buntáistí a
bhaineann le bheith ag obair le foireann chun dul chun cinn"
Rannpháirtí Fiontraíochta Sóisialta, Fiontair Cairde, Luimneach.

2018 Bliain chun Comhpháirtíochtaí Pobalbhunaithe a Cheiliúradh

Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh maoiniú agus tacaíocht ar fáil d'eagraíochtaí pobalbhunaithe chun
seirbhísí a fhorbairt agus a sheachadadh i bpobail, rud a fheabhsaíonn obair na Seirbhíse Promhaidh maidir
le hiompar ciontaithe a athrú.
Is gné thábhachtach dár gcuid oibre é deiseanna a sholáthar don phobal páirt a ghlacadh linn.
In 2018, chuir an tSeirbhís Phromhaidh €16.732m ar fáil go díreach do 48 Eagraíocht Phobalbhunaithe a
bhí ag obair le daoine fásta agus le 16 tionscadal ag obair taobh le Promhadh na nDaoine Óga. Gach bliain
tiomnaíonn na heagraíochtaí seo do raon aschur de réir Straitéis agus plean oibre na Seirbhíse Promhaidh.
Cuireann siad seirbhísí riachtanacha ar fáil chun cabhrú le riosca athchiontaithe ciontóra a laghdú agus iad
a athimeascadh ina bpobail a éascú. Soláthraíonn Eagraíochtaí Pobalbhunaithe raon éagsúil de sheirbhísí,
ag tabhairt aghaidh ar riachtanas ciontóra sna réimsí seo a leanas:
Socrúchán Oideachais agus Oiliúna agus Fostaíochta

Meantóireacht

Cláir Shonracha do Mhná

Tacaíochtaí Cóiríochta

Cóireáil Drugaí agus Alcóil
Comhairleoireacht
Ceartas Aisiríoch

Fiontraíocht Shóisialta

Cláir atá Dírithe ar Chionta
Cláir um Chiontóirí Ardriosca
Tacaíocht Piaraí
Athlonnú

Rinne an tSeirbhís Phromhaidh, tríd an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, ceiliúradh ar éachtaí
agus clocha míle le roinnt Eagraíochtaí Pobalbhunaithe áitiúla i rith 2018.

Ionad Oiliúna Tivoli - Searmanas Aitheantas Cliant
I mí na Feabhra 2018, d'fhreastail Vivian Geiran,
Stiúrthóir, ar thráthnóna aitheantais cliant i dtionscadal
Ionad Oiliúna Tivoli agus chuir sé teastais ar fáil do ochtar
úsáideoir seirbhíse a bhain an mhórdhámhachtain iomlán
amach i bhfoghlaim ghinearálta ag Leibhéal 4 QQI.
Áiríodh leis an imeacht freisin crann a chur i gcuimhne
orthu siúd a ndeachaigh saincheisteanna
meabhairshláinte i bhfeidhm orthu agus orthu siúd a
ndeachaigh an féinmharú i bhfeidhm orthu.
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Is ionad oideachais agus oiliúna é Ionad Oiliúna Tivoli, atá
lonnaithe i nDún Laoghaire, Co. Baile Átha Cliath le níos
mó ná 30 bliain, do chliaint atá ina gcónaí den chuid is mó
i mBaile Átha Cliath Theas/Cill Mhantáin Thuaidh.
Cuireann Tivoli raon clár ar fáil lena n-áirítear clár
oideachais lánaimseartha do dhaoine fásta óga de
mhodúil QQ1 leibhéal 3 agus leibhéal 4.

Sa phictiúr thuas C go D: Vivian Geiran (Stiúrthóir
na Seirbhíse Promhaidh), Richard Philips
(Bainisteoir Tivoli) Jared Huet (Cathaoirleach Bhord
Tivoli) agus Ursula Fernee (Bainisteoir Réigiúnach).
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Clár Tower - Bliain Amháin is Fiche de
Sheirbhísí a Sholáthar i gCluain Dolcáin
Thuaidh
I mí Mheán Fómhair 2018, rinne an Clár Tower
ceiliúradh ar chomóradh céad bliain an
tionscadail trí lá oscailte a reáchtáil. Agus an
chloch mhíle shuntasach seo á ceiliúradh aige,
d'oscail an tionscadal gairdín cuimhneacháin
freisin chun comóradh a dhéanamh ar chliaint
agus ar bhaill foirne a fuair bás.
Soláthraíonn an Clár Tower oiliúint scileanna
agus réamhfhostaíochta do dhaoine fásta óga
imeallaithe ó Chluain Dolcáin Thuaidh atá i
gcoinbhleacht leis an dlí, leis an aidhm iompar
Sa phictiúr: Ita Burke, Leas-Stiúrthóir, an tSeirbhís Phromhaidh,
ciontaithe a laghdú trí fhorbairt phearsanta a
chur chun cinn. Seachadann an Clár Tower cláir Dave Kenny, Bainisteoir Réigiúnach agus Nuala Macken,
Oiﬁgeach Promhaidh Sinsearach le Kenny Egan, Comhairle
freisin chun dearcaí agus iompraíochtaí ar son
Contae Átha Cliath Theas ag Comóradh an Chláir Tower.
na sochaí a chur chun cinn agus cuireann sé
deiseanna oideachais agus oiliúna ar fáil do chliaint
na Seirbhíse Promhaidh.
Athlonnaíonn an Tionscadal um Cheartas
Aisiríoch go Lár Chathair Bhaile Átha Cliath
D'athlonnaigh na Seirbhísí um Cheartas
Aisiríoch (RJS) a bunaíodh i 1999 i
dTamhlacht, Baile Átha Cliath ar dtús, go
háitreabh nua i lár na cathrach. Cuireann
Seirbhísí um Cheartas Aisiríoch idirghabháil
ciontóra íospartaigh, an Painéal um Chúitimh
Ciontóirí agus an Clár um Shábháilteacht ar
Bhóithre ar fáil. Chríochnaigh an tionscadal
an t-aistriú go dtí an t-áitreabh nua i mí
Aibreáin 2018, a bhunaíonn tuilleadh agus a
Sa phictiúr thuas: Peter Keeley Bainisteoir Tionscadail agus baill
éascaíonn soláthar seirbhísí ó bhonn
foirne
an tionscadail, Seirbhísí um Cheartas Aisiríoch.
oibríochtúil tiomnaithe atá suite gar do na
Cúirteanna agus don tSeirbhís Phromhaidh,
agus ag an am céanna rochtain éasca a chinntiú d'úsáideoirí seirbhíse.

Comhdháil Deonach Náisiúnta Le Chéile
In 2018, thionóil Le Chéile Comhdháil Náisiúnta na nOibrithe Deonacha inar
bhronn Vivian Geiran, Stiúrthóir, an tSeirbhís Phromhaidh, teastais ar
mheantóirí deonacha a thug aitheantas dá gcion chun meantóirí óga a
meantóireacht agus chun obair an tSeirbhís Phromhaidh mar thoradh ar an
meantóireacht seo.

Bunaíodh Acadamh Óige Mhaigh Rois
I mí an Mheithimh 2018, d'oscail an tAire David Stanton TD Acadamh Óige
Mhaigh Rois go hoiﬁgiúil. Tá Céim Ar Chéim, tionscadal arna maoiniú ag an
tSeirbhís Phromhaidh, mar chuid den Acadamh Óige seo, ag obair i gcomhar le
soláthraithe seirbhíse eile do dhaoine óga. Oibríonn an tionscadal le daoine óga
i Luimneach a sholáthraíonn scileanna oideachais agus oiliúna, a chuireann ar a
gcumas teacht ar bhreisoideachas agus ar dheiseanna fostaíochta.
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Sochar a bhaint as Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE)

Fuair cúig eagras pobalbhunaithe cómhaoiniú ó Rialtas na hÉireann agus ó Ciste Sóisialta na hEorpa
mar chuid de Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020 i rith 2018.
Cuireann ceithre cinn de na tionscadail seo seirbhísí ar fáil do dhaoine óga:
3 Le Chéile, seirbhís náisiúnta tacaíochta meantóireachta agus tacaíochta teaghlaigh é.

3 Tionscadail For-rochtana Céim ar Chéim agus Southill, a dhíríonn ar riachtanais oideachais agus a
chuireann stíl mhaireachtála shóisialta chun cinn le daoine óga i Luimneach.

3 Soláthraíonn Dóchas don Óige riachtanais oideachais agus oiliúna do dhaoine óga i nGaillimh.

Is sainseirbhís é an cúigiú tionscadal, Tús Nua (Baile Átha Cliath) a thacaíonn le mná gan dídean tar éis
iad a scaoileadh ón bpríosún, nó mná a bhfuil cúlra ciontach acu. Is í príomhaidhm Tús Nua ná athlonnú
agus athimeascadh a éascú.
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Cuid

3

Eagraíocht
Foghlama atá
dírithe ar
Dhaoine
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Réamhrá

Is eagraíocht foghlama dírithe ar dhaoine í an tSeirbhís Phromhaidh atá tiomanta
do choinneáil ar an eolas maidir le forbairtí i gcleachtas promhaidh agus le
foghlaim nua a ionchorprú inár gcuid oibre lena gcumasaítear ár bhfoireann
eolasach, oilte agus gafa ag gníomhú mar ghníomhairí athraithe.
Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta i gcónaí dár gcumas a uasmhéadú chun an tseirbhís is fearr is féidir a
sholáthar dár gcustaiméirí go léir agus chun freagairt do thosaíochtaí agus éilimh athraitheacha. Le linn
2018 leanamar orainn ag athailíniú acmhainní chun seachadadh seirbhíse tosaigh a uasmhéadú agus chun
a chinntiú go raibh struchtúir bhainistíochta chuí i bhfeidhm. D'oibríomar lena chinntiú go bhfuil gach ball
foirne chomh oilte agus chomh eolach agus is féidir maidir lena gcuid oibre le ciontóirí. Bhí tábhacht ag
baint lenár sainaithint mar ghníomhaireacht ghairmiúil oibre sóisialta agus le gníomhartha a dhéanamh
chun tacú leis seo agus é a leabú chun go ndéanfaí gairmiúlacht leanúnach ar obair na Seirbhíse le linn
2018. Leanamar ar aghaidh le bearta cuí a ghlacadh chun foghlaim nua a ionchorprú inár gcuid oibre, ag
tógáil ar ár gcultúr d'fhoghlaim leanúnach agus cleachtas éifeachtach. Bhí sé mar thosaíocht i gcónaí i 2018
cultúr cumarsáide níos éifeachtaí a chothú ar fud na heagraíochta, mar aon le forbairt leanúnach ar
thimpeallacht oibre dhearfach dár bhfoireann go léir.

Ár bhFórsa Saothair a Fhorbairt

Le linn 2018 lean an tSeirbhís uirthi ag bainistiú ár n-acmhainní daonna go réamhghníomhach, ag úsáid
agus ag ailíniú acmhainní foirne chun seachadadh seirbhíse tosaigh a uasmhéadú chomh maith le freagairt
do thionscnaimh nua. Leanamar orainn freisin ag dul i dteagmháil leis an Rannán Acmhainní Daonna sa
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le saincheisteanna éagsúla maidir le cúrsaí pleanála agus
cúrsaí pleanála don fhórsa saothair.

Earcaíocht

Leanadh ar aghaidh le hearcaíocht i rith 2018. Cuireadh tús le hiontráil ó chomórtas Oiﬁgeach Promhaidh
2018 i mí Mheán Fómhair 2018, agus bhí ceathrar ball foirne nua ceaptha faoi dheireadh na bliana.
Reáchtáladh comórtais chur chun cinn le haghaidh Oiﬁgigh Phromhaidh Sinsearacha agus Príomhoiﬁgigh
Phromhaidh Chúnta in 2018, agus cuireadh ochtar oiﬁgeach chun cinn chuig an Oiﬁgeach Promhaidh
Sinsearach agus beirt chuig an bPríomhoiﬁgeach Promhaidh Cúnta. Leis na forbairtí seo, éascaíodh
aistrithe foirne agus soghluaisteacht, agus chuir siad ar chumas na Seirbhíse folúntais tosaíochta a líonadh
ar fud na tíre.
I mí na Nollag 2018 cuireadh tús le feachtas earcaíochta do Mhaoirseoirí Seirbhíse Pobail a dhíríonn ar
phríomhláithreacha ar fud na tíre chun bearnaí criticiúla a bhaint amach.
Éascaíodh deiseanna soghluaisteachta agus cur chun cinn do bhaill foirne riaracháin agus chorparáideacha
i 2018 freisin.

Rannpháirtíocht na mBall Foirne

In 2018 d'oibríomar chun rannpháirtíocht na foirne a neartú san fhorbairt leanúnach de roinnt
tionscnamh. Áiríodh leis seo obair leanúnach an Ghrúpa Cumarsáide, Dualgas na hEarnála Poiblí um
Chearta an Duine agus Comhionannas, an tAcht Fíneálacha (Seirbhís Phobail), an Meitheal um Fhoréigean
Baile agus an Meitheal um Mheabhairshláinte i measc nithe eile.
In 2018, lean an tSeirbhís uirthi teagmháil réamhghníomhach a dhéanamh le cumainn ionadaíocha foirne.

Ár bhFéiniúlacht a Fhorbairt mar Ghníomhaireacht um Obair Shóisialta Ghairmiúil
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Is tosaíocht straitéiseach don tSeirbhís é ár bhféiniúlacht a chomhdhlúthú agus a thógáil mar
ghníomhaireacht oibre sóisialta atá ag feidhmiú i gcomhthéacs an cheartais choiriúil. Forbairt shuntasach
in 2018 ná cáilíocht ghairmiúil a bhunú in obair shóisialta mar riachtanas iontrála d'Oiﬁgigh Phromhaidh.
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Don chéad uair b'éigean do na hiontrálaithe nua Promhaidh a bheith cláraithe le CORU, an comhlacht
rialaithe um Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh d'Éirinn.
Chomh maith le bheith aitheanta mar bhunchloch cháilitheachta d'obair phromhaidh, agus an obair
shóisialta a aithint mar an croífhondúireacht ghairmiúil, tugtar an deis don tSeirbhís ár ngairmiúlacht
eagraíochtúil a fhorbairt a thuilleadh, cleachtas atá bunaithe ar fhianaise a chur i bhfeidhm, trédhearcacht
agus cuntasacht a mhéadú, agus cur ar ár gcumas torthaí níos fearr a bhaint amach do gach duine a mbímid
ag plé leo.
Grúpa Sainspéise Promhaidh Chumann Oibrithe Sóisialta na hÉireann
(IASW) Athbhunaíodh Grúpa Sainspéise Promhaidh Chumann Oibrithe Sóisialta na
hÉireann (IASW) in Aibreán 2018. Shainaithin an Grúpa Sainspéise, atá oscailte do gach
grád Oiﬁgeach Promhaidh, trí phríomhsprioc maidir le dul chun cinn a dhéanamh;

1) clárú oibre sóisialta le CORU a chur chun cinn i measc Oiﬁgeach Promhaidh,
2) straitéisí a fhorbairt chun tacú lena chéile maidir le riachtanais CPD, chomh maith le
3) leanúint le páirt ghníomhach a ghlacadh ar leibhéal comhairle san IASW.

Post Síceolaíochta Sinsearaí Bunaithe sa tSeirbhís Phromhaidh

Mar chuid de Chomh-Phlean Straitéiseach Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus na Seirbhíse Promhaidh 20182020, i mí Iúil 2018, d'earcaigh Seirbhís Phríosúin na hÉireann Síceolaí Cliniciúil Sinsearach, ar iasacht chun
obair a dhéanamh sa tSeirbhís Phromhaidh. Leis an ról, soláthraítear leibhéal saineolais d'ionchur
síceolaíoch chun tacú le hobair na Seirbhíse Promhaidh le ciontóirí, chun cabhrú le forbairt bhreise ar chláir
ﬁanaise-bhunaithe atá faofa ag an tSeirbhís chomh maith le hoiliúint a fhorbairt / a sheachadadh
d'fhoireann na Seirbhíse Promhaidh.

Folláine

Le linn 2018, leanamar orainn ag cruthú feasachta agus ag cur saol sláintiúla chun cinn i measc na foirne.
Spreagadh an fhoireann i ngach ceann dár n-oiﬁgí chun Lá Náisiúnta Folláine a cheiliúradh ar an 13 Aibreán
trí bhricfeasta sláintiúil a óstáil, siúlóid ag am lóin a eagrú, nó gníomhaíochtaí eile. I measc na
ngníomhaíochtaí folláine eile a d'eagraigh an fhoireann i rith na bliana bhí peil, cispheil, pilates agus an cór
Just Sing.

Sa phictiúr thuas: Baill Foirne na Seirbhíse Promhaidh ag baint taitnimh as an mbricfeasta folláine.

Tacú le Cúiseanna Carthanúla

Le linn 2018, lean foireann na Seirbhíse Promhaidh ag múscailt feasachta agus ag tacú le roinnt
cúiseanna carthanachta. Ina measc seo bhí Lá Lus an Chromchinn, múscailt feasachta maidir le
Foréigean Baile, chomh maith le himeachtaí tiomsaithe airgid do Theach Ronald McDonald, Ospidéal
Mhuire do Leanaí, Cromghlinn agus an carthanas easpa dídine, Ionad Lae Capuchin, Baile Átha Cliath.
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Aitheantas á Thabhairt agus Ceiliúradh a Dhéanamh
dár bhFoirne sa Lá atá Inniu ann agus a bhí ann
Bunaíodh Gradaim Foirne na Seirbhíse Promhaidh

Sheol an tSeirbhís Phromhaidh a céad scéim um Gradaim Foirne i mí na
Probation Service
Nollag 2018, ag ócáid a tionóladh i gCeanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh
Staff Awards
ina ndearnadh ceiliúradh ar ár bhfoirne. Forbraíodh an scéim dámhachtana
chun tiomantas fhoireann na Seirbhíse Promhaidh a aithint agus a cheiliúradh i bhforbairt agus i
seachadadh leanúnach na seirbhísí promhaidh. Tá an scéim oscailte do ghráid foirne na hOiﬁge Promhaidh,
Riaracháin agus Seirbhíse Pobail.

Ócáid Bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh le haghaidh Ball Foirne atá ar Scor

Reáchtáladh an ócáid bhliantúil i mí Aibreáin 2018 do chomhghleacaithe na Seirbhíse Promhaidh atá ar
scor, i gCeanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh. Mar is gnáth d’fhreastail líon mór daoine ar an lá le hiarchomhghleacaithe ag taisteal achair fhada chun freastal ai. Bíonn ár gcomhghleacaithe atá ar scor ag tnúth
le teacht le chéile gach bliain, ní hamháin chun bualadh le chéile, ach chun bualadh le baill foirne atá ag obair
sa tSeirbhís faoi láthair. Arís i mbliana, bhí an t-ádh linn gur chan cór na Seirbhíse Promhaidh - Just Sing ag
an ócáid.

Sa phictiúr thuas: Comhghleacaithe reatha agus atá ar scor de chuid na Seirbhíse Promhaidh agus an Cór Just Sing.

Ag tógáil ar na socruithe comhoibritheacha idir an tSeirbhís Phromhaidh agus an Bord Promhaidh i
dTuaisceart Éireann, i mí Lúnasa 2018, thaistil an Cumann Promhaidh Thuaisceart Éireann don Lucht Scoir
chuig Baile Átha Cliath chun cuairt a thabhairt ar Áras an Uachtaráin. Thug siad an cuireadh chuig a
gcomhghleacaithe ón tSeirbhís Phromhaidh atá ar scor agus d'fhreastail roinnt acu ar an ócáid.
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Clár Oiliúna Bliantúil do Bhaill Foirne

Fós mar mar thosaíocht do 2018, bhí forbairt ghairmiúil agus ghairme leanúnach dár bhfoirne uile, ag
forbairt scileanna agus ag cur le cumas chun seirbhísí níos fearr a sheachadadh. Maidir lenár
dtosaíochtaí straitéiseacha chomh maith le cleachtais nua agus atá ag teacht chun cinn a chomhtháthú,
chuir an tAonad Foghlama agus Forbartha clár oiliúna bliantúil ar fáil agus d'éascaigh sé freastal ar
roinnt seimineár agus comhdhálacha do gach grád foirne. Orthu seo bhí measúnú riosca, foréigean
baile, meabhairshláinte agus mí-úsáid substaintí.
In 2018, reáchtáladh 79 imeacht oiliúna inmheánaigh thar 97 lá oibre, lena gclúdacítear réimse éagsúil
ábhar.
Áiríodh san oiliúint a cuireadh ar fáil in 2018:
Foréigean baile

Oiliúint Ghinearálta agus Idirghabhálacha Ciontóra Sonracha

Obair Shóisialta & Meabhairghalar

Neamhord pearsantachta

Feasacht Íospartaigh

Teoiric um Scor ó Choireacht

Láimhseáil Feirge

Maoirseacht Foirne Gairmiúla (oiliúint mhaoirseora Scríbhneoireacht Tuairiscí
agus orthu siúd a ndéantar maoirseacht orthu)
Tús Áite do Leanaí

Feasacht ar Radacú

Bainistíocht Cásanna

Reachtaíocht i gcomhthéacs promhaidh

STORM (cosc ar fhéinmharú)

Ag Obair le hÉagsúlacht

Oiliúint Ionduchtúcháin Foirne & Bainistíochta
SAOR (Mí-úsáid substaintí)

Tús Áite do Leanaí

Scileanna Grúpoibre

Oiliúint Ghinearálta agus Idirghabhálacha Ciontóra Sonracha

Oiliúint measúnaithe LSI-R (ciontóirí fásta)

YLS-CMI (Ciontóirí faoi bhun 18 mbliana d’aois)

Risk Matrix 2000 (ciontóirí gnéis)

Oiliúint ar Mheasúnú Riosca Ionsaithe Céile (SARA)

Stable and Acute 2007, (ciontóirí gnéis)

Oiliúint Eile

Sláinte & Sábháilteacht Meamraim á nglacadh

Bainistiú de Thaiﬁd Doiciméad agus Cliaint don
Fhoireann Riaracháin

Scileanna Fáiltithe
Oiliúint maidir le Excel

Ríomhfhoghlaim GDPR

Mar phríomhbbhéim do 2018 bhí an soláthar d’Oiliúint do Thús Áite do Pháistí, ag cinntiú go bhfuair
gach ball foirne, go háirithe gráid na nOiﬁgeach Promhaidh, oiliúint sa bhuneolas a theastaigh chun a
gcuid dualgas mar dhaoine sainordaithe faoin Acht um Tús Áite do Leanaí 2015 a chomhlíonadh. San
iomlán, cuireadh oiliúint ar 183 ball foirne maidir le Tús Áite do Leanaí, agus gheobhaidh an chuid eile
den fhoireann an oiliúint in 2019.
Le linn 2018, lean an tSeirbhís Phromhaidh ar aghaidh ag éascú soláthar cúrsaí oiliúna maidir le sláinte
agus sábháilteachta dár bhfoireann. Cuireadh oiliúint ar 104 ball foirne i raon cúrsaí oiliúna sláinte agus
sábháilteachta, lena n-áirítear láimhseáil láimhe, garchabhair agus dualgais mhaoir.
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Comhoibriú agus Comhar Idirghníomhaireachta

Ag leanúint ar aghaidh ag cur leis an socrú comhoibritheach leis an Aonad Foghlama Corparáidí, sa Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais, éascaíodh roinnt d'fhoireann na Seirbhíse Promhaidh chun páirt a
ghlacadh i roinnt deiseanna oiliúna agus forbartha. Orthu seo bhí Cláir Meantóireachta, Cláir
Cheannaireachta, cúrsaí TF agus tionscnaimh 'lóin agus foghlama'. Bhain roinnt d'fhoireann na Seirbhíse
Promhaidh leas freisin as maoiniú chun freastal ar chúrsaí tríú leibhéal páirtaimseartha.
Seachadadh ionchuir oiliúna ar obair na Seirbhíse Promhaidh d'oiﬁgigh phríosúin nua-earcaithe, do mhic
léinn a bhfuil céim mháistreacht acu san obair shóisialta, don Gharda Síochána agus do roinnt
comhghleacaithe promhaidh idirnáisiúnta. Lean foireann an Aonaid Foghlama agus Forbartha freisin ag
forbairt naisc thábhachtacha le rannóga oibre sóisialta na hollscoile, trí cheisteanna leasa choitinn a phlé,
agus trí chabhrú le mic léinn a roghnú do chúrsaí Máistreachta san Obair Shóisialta.

Síneadh de Shamhail na nOiliúnóirí Cleachtóra

In 2018 rinneadh forbairt bhreise ar ár samhail na n-oiliúnóirí cleachtóra trí leathnú breise a dhéanamh ar
ár gclár 'oiliúint a chur ar na hoiliúnóirí'. In 2018, in éineacht le baill foirne Foghlama agus Forbartha,
cuireadh oiliúint ar Oiﬁgigh Shinsearacha / Phromhaidh mar oiliúnóirí i dTús Áite do Leanaí agus STORM
(meabhairshláinte). Leis na forbairtí seo, éascaíodh don tSeirbhís acmhainn a fhorbairt ar fud na
heagraíochta, ag tabhairt breisoiliúna do líon suntasach foirne thar thréimhse réasúnta gearr.

Sa phictiúr thuas: Saragh McGarrigle agus Dermot Lavin, Oiﬁgigh Phromhaidh agus Oiliúnóirí Tús Áite do Leanaí.
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An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2018

Comhdhálacha Seachtracha agus Imeachtaí Oiliúna

D'fhreastail foireann na Seirbhíse Promhaidh ar roinnt comhdhálacha agus imeachtaí oiliúna
seachtracha i rith 2018 agus thug siad rannchuidiú dóibh chomh maith. Ina measc bhí:
5ú Comhdháil Bhliantúil Ghníomhaireachtaí um Cheartas
Baile Átha Cliath
Coiriúil na hÉireann 'I dtreo Córas Ceartais Choiriúil TrámaFreagartha : Cén fáth, Conas, Cad atá le teacht? ' Baile Átha Cliath
21ú Comhdháil Bhliantúil ACJRD 'Cumhacht Sonraí le haghaidh An Chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta
Taighde Ceartais Choiriúil, Beartas agus Cleachtas a Dhíghlasáil', ar Bhainistiú Ciontóirí Gnéis - an
Baile Átha Cliath
Laitvia
Comhdháil Dhomhanda ar Obair Shóisialta, Oideachas agus
Forbairt Shóisialta, Baile Átha Cliath

“Creidim gur féidir le mo ról i bhForbairt agus i
bhFoghlaim Foirne cur le forbairt chultúir foghlama
laistigh dár n-eagraíocht trí dheiseanna a sholáthar don
fhoireann chun na scileanna agus na hinniúlachtaí a
fhorbairt chun a bheith éifeachtach ina róil. Tá súil
agam gur féidir liom timpeallacht foghlama dhearfach
a chothú le linn mo thréimhse sa phost seo agus a
chinntiú go bhfuil an tSeirbhís Phromhaidh coinnithe
ar an eolas faoi fhorbairtí nua agus forbairtí atá ag
teacht chun cinn laistigh d'obair shóisialta ceartais
choiriúil.”

Comhdháil Monatóireachta
Leictreonach CEP i Zagreb, an Chróit

Sa phictiúr: Michelle Richardson,
Oifigeach Promhaidh Sinsearach,
Foghlaim agus Forbairt Foirne

Comhdháil Dhomhanda ar Obair Shóisialta, Éire 2018
Reáchtáladh an Chomhdháil Dhomhanda um Obair Shóisialta,
Oideachas agus Forbairt Shóisialta don chéad uair i mBaile Átha
Cliath, i mí Iúil 2018. Rinne an tSeirbhís Phromhaidh urraíocht ar an
gComhdháil, a d'oscail Mary Robinson, iar-Uachtarán na hÉireann
agus iar-Ard-Choimisinéir um Chearta an Duine na Náisiún
Aontaithe. Sheachaid Vivian Geiran, Stiúrthóir, páipéar a Cleachtas
Fianaise-Bunaithe a Chur i bhfeidhm Sa Phromhadh agus bhí sé ina chathaoirleach ar sheisiún
iomlánach. Bhí roinnt ball foirne de chuid na Seirbhíse Promhaidh i measc an dá mhíle cúig céad
toscaire a bhí ag freastal ar an gcomhdháil ó gach cearn den domhan.

Cumarsáid

In 2018 leanamar orainn ag spreagadh
ár gclár cumarsáide. Tháinig Grúpa
Cumarsáide na Seirbhíse le chéile ar
bhonn rialta, le Straitéis Cumarsáide
athbhreithnithe na Seirbhíse
Promhaidh 2018-2020 ar foilsíodh i
nDeireadh Fómhair 2018, tar éis
comhairliúcháin ar fud na Seirbhíse.
Foilsíonn an tSeirbhís Phromhaidh
nuachtlitreacha ar bhonn míosúil. In
2018, táirgeadh sé nuachtlitir
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inmheánacha agus sé nuachtlitir sheachtracha. Leis na nuachtlitreacha
tugtar léargas ar obair na Seirbhíse Promhaidh i rith na bliana.
Lean an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an tSeirbhís
Chúirteanna agus na nuachtlitreacha CEP le bheith á gcur ar fáil don
fhoireann tríd an tairseach inlín.

Taighde

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta dá hacmhainn taighde a fhorbairt
chomh maith le taighdeoirí agus eagraíochtaí taighde a threorú agus a
chur i gcomhpháirtíocht chun forbairtí sa todhchaí a threorú agus tacú
le cinnteoireacht eolas-bhunaithe i gcleachtas promhaidh.
Oibríonn Coiste Taighde an tSeirbhís Phromhaidh go dlúth le
taighdeoirí, le comhlachtaí taighde agus le hinstitiúidí oideachais tríú
leibhéal agus, nuair is indéanta agus praiticiúil, éascaítear tograí agus tionscadail taighde iarchéime.
Lean an Coiste ar aghaidh ag tionól le linn 2018 chun iarratais a bhreithniú chun taighde a dhéanamh
sa tSeirbhís Phromhaidh.
In 2018, d'éascaigh an tSeirbhís Phromhaidh tionscadail taighde ag mic léinn iarchéime agus PhD ó go
leor coláistí tríú leibhéal agus taighdeoirí eile ar réimse leathan ábhar lena n-áirítear scor i measc
daoine fásta ó choireacht, athlonnú i ndiaidh príosúin, eagraíochtaí neamhrialtasacha i gcóras ceartais
choiriúil na hÉireann, Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna sa chúirt, comhdháil teaghlaigh agus an
tionchar atá ag ceartas aisiríoch i gcleachtas.
Ag tógáil ar an tiomantas seo, i mí Iúil 2018 seoladh Straitéis agus Plean Gníomhaíochta Taighde na
Seirbhíse Promhaidh 2018. Mar gheall ar ár dtiomantas a bheith ina eagraíocht fhoghlama, cuireann an
Straitéis agus an Plean Gníomhaíochta go mór le cuidiú leis an tSeirbhís Phromhaidh oibriú níos fearr,
feabhas a chur ar ár rannpháirtíocht leis an bpobal taighde agus cur leis an mbonn eolais um cheartas
coiriúil. Chuir Grúpa Taighde na Seirbhíse Promhaidh le forbairt Straitéis Sonraí agus Taighde na
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais 2018-2020 a seoladh freisin i mí Iúil 2018.

“Cabhraíonn tiomantas do thaighde
agus do mheastóireacht le heagraíocht
a cuid oibríochtaí agus seirbhísí a
fheabhsú, agus a chinntiú gur féidir leo
aghaidh a thabhairt ar dhúshláin nua,
agus deiseanna nua a fhiosrú, chomh
maith le haghaidh a thabhairt ar
bhearnaí agus feidhmíocht a fheabhsú
go leanúnach agus cur leis an méid is
féidir le gach ball foirne aonair a
dhéanamh.”
Vivian Geiran, Stiúrthóir
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Comhdháil ACJRD 2018

Reáchtáladh an 21ú Comhdháil Bhliantúil
den Chumann Taighde agus Forbartha um
Cheartas Coiriúil (ACJRD) i mBaile Átha
Cliath an 5 Deireadh Fómhair 2018. D'oscail
Aidan O'Driscoll, Ard-Rúnaí na Roinne Dlí
agus Cirt agus Comhionannais, an
Chomhdháil dar teideal Cumhacht Sonraí le
haghaidh Taighde Ceartais Choiriúil, Beartas
agus Cleachtas a Dhíghlasáil, rud a thacaíonn
go láidir le rannchuidiú na sonraí agus na
hanailíse do dea-chinnteoireacht.
Labhair a lán cainteoirí iomlánacha náisiúnta
agus idirnáisiúnta agus láithreoirí
ceardlainne ag an gCumhacht a bhaineann le
húsáid Eiticiúil de Shonraí i mBeartas,
Cleachtas agus Taighde Ceartais Choiriúil. Bhí
Supritha Subramanian, Staitisteoir, agus
Gerry McNally, Stiúrthóir Cúnta, ón
tSeirbhís Phromhaidh araon, i gceannas ar
cheardlann a raibh lucht freastail mór uirthi
maidir le Luach Sonraí i mBainistíocht na
gCiontóirí.

Sa phictiúr: Supritha Subramanian, Staitisteoir ag cur i láthair ag
an gcomhdháil ACJRD.
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Cuid

4

Éifeachtach
agus Freagrach
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Réamhrá

Is eagraíocht solúbtha agus athléimneach í an tSeirbhís Phromhaidh le struchtúir
agus próisis chun tacú le baint amach spriocanna eagraíochtúla chun dea-rialachas
a chur chun cinn agus a chinntiú go bhfanfaimid freagrach as an obair a
dhéanaimid.
Admhaíonn an tSeirbhís Phromhaidh go bhfuil gá le cleachtais oibre atá cuntasach, freagrach agus
éifeachtach a bheith i bhfeidhm. Chuige sin, i rith 2018, leanamar orainn ag forbairt agus ag athshainiú
cultúir a thacaíonn le hoscailteacht, trédhearcacht, cuntasacht agus comhlíonadh ar fud gach gné dár gcuid
oibre.

Struchtúir, Córais agus Tacaíochtaí
Bainistíocht Faisnéise

In 2018, leanadh ar aghaidh le hiarratais ar fhaisnéis a chomhordú trí fhoireann Gnóthaí Corparáideacha
na Seirbhíse Promhaidh. Áiríodh leis sin bainistiú na n-iarratas um Shaoráil Faisnéise (FOI) agus iarrataí ar
Chosaint Sonraí agus freagraí a ullmhú de réir mar a bhí riachtanach do Cheisteanna Parlaiminte,
d'Ionadaíochtaí Aireachta agus d'iarratais faisnéise eile.
Mar ullmhúchán don Rialachán Ginearálta um Chosaint Sonraí (GDPR) éascaíodh an fhoireann
Phromhaidh le hoiliúint GDPR ar líne a eagraíodh tríd an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais.
D'fhreastail príomhfhoireann ar cheardlanna a reáchtáladh sa Roinn agus i gCeanncheathrú na Seirbhíse
Promhaidh, chun feasacht a mhúscailt agus chun ullmhúchán a dhéanamh do thabhairt isteach GDPR. I mí
Mheán Fómhair 2018, rinne an tSeirbhís atheagrú ar an réimse Gnóthaí Corparáideacha chun éascú a
dhéanamh ar bhainistiú iarrataí SF agus GDPR amach anseo agus chun comhordú a dhéanamh leis an
Aonad um Chomhlíonadh agus Tacaíocht Chosaint Sonraí, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais,
maidir le treoir, beartais agus nósanna imeachta.

Cinnteoireacht Bunaithe ar Shonraí agus Fianaise

Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh an luach a bhaineann le sonraí, staitisticí agus anailís ardchaighdeáin
chun seirbhísí ardchaighdeáin tosaigh a threorú agus a thacú.
In 2018, cuireadh staitisticí pointe-in-am ar fáil ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Promhaidh
www.probation.ie gach mí. Le sonraí staitistiúla tugtar treoir do thosaíochtaí seirbhíse maidir le
leithdháileadh acmhainní.
Chuidigh an tSeirbhís le Staitisticí Coiriúla Bliantúla Chomhairle na hEorpa - Daoine ag Cur
Smachtbhannaí agus Bearta Neamh-Choimeádta Isteach 2018 (ceistneoir SPACE II) inar lorgaíodh sonraí
ar dhaoine faoi mhaoirseacht na nGníomhaireachtaí Promhaidh amhail an 31 Eanáir 2018 agus ag
féachaint freisin ar shreabhadh na sonraí do 2017 . Cuireadh staitisticí ar fáil freisin de réir mar ba ghá
chun freagra a thabhairt ar Cheisteanna Parlaiminte, ar Phreasa agus ar cheisteanna eile.

Iarrataí Faisnéise

Iarrataí ar Rochtain Faisnéise a Fuarthas 2018

Iarrataí Faisnéise comhordaithe ar bhonn lárnach

Saoráil Faisnéise

25

Ceisteanna Preasa

15

Iarrataí Tríú Páirtí

9

Eile*

161

Cosaint Sonraí

Iomlán

0

34

Ceisteanna Dála

Iomlán

* (Lena n-áirítear freagraí ar uiríll ó ionadaithe poiblí, iarratais ar ionchur i ndoiciméid bheartais srl.)
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Próisis Ghnó agus Tiomantas d’Fheabhas Leanúnach
Leanadh le TFC a sholáthar sa tSeirbhís Phromhaidh trí Sheirbhís Bhainistithe na Roinne Dlí agus Cirt agus
Comhionannais. D'oibríomar go dlúth leis an Roinn chun a chinntiú go dtacaítear le gnó agus oibríochtaí na
Seirbhíse Promhaidh. Díríodh go háirithe ar na croí-iarratais lena n-áirítear an córas rianaithe cáis,
bunachar sonraí na dtionscadal pobail agus an feidhmchlár soghluaiste seirbhíse pobail.
Le linn 2018, seoladh ríomhphost chuig gach Maoirseoir Seirbhíse Pobail lenar éascaíodh malartú agus
cumarsáid ní b’éifeachtaí, tráthúla agus ní ba sábháilte leis an ngrúpa foirne seo. I mí an Mhárta 2018,
cuireadh socruithe i bhfeidhm chun grúp-théacsanna a éascú do ghrúpaí foirne ar leithligh i gcás
riachtanais shonracha, amhail dúnadh na hoiﬁge de bharr drochaimsire.
Tháinig grúpa APEX ICT (Úsáideoirí Saineolaithe) agus an Grúpa Próisis Ghnó le chéile ar bhonn rialta
chun forbairtí agus feabhsúcháin ar phróisis ghnó a bhreithniú chun leanúnachas córas oibriúcháin
éifeachtach a chinntiú.

Bainistíocht Eastáit agus Áiseanna

Tá os cionn 35 oiﬁg sa phobal ag an tSeirbhís Phromhaidh chomh maith le hoiﬁgí i ngach príosún. Baineann
an tSeirbhís leas freisin as oiﬁgí 'teagmhála' in áiteanna éagsúla ar fud na tíre chun go leor cliant a bhainistiú
i gceantair iargúlta agus tuaithe. Thionóil Grúpa Forfheidhmithe Eastáit na Seirbhísí, faoi chathaoirleacht
an Stiúrthóra, le chéile go rialta in 2018 chun an Plean Forfheidhmithe Athbhreithnithe Eastáit a
chomhordú agus chun aon saincheisteanna eastáit a thagann chun cinn sna hoiﬁgí réigiúnacha éagsúla a
phlé.
Rinne an tAonad Eastáit agus Áiseanna idirchaidreamh leanúnach le hOiﬁg na nOibreacha Poiblí (OOP)
agus le Bainisteoirí Réigiúnacha na Seirbhíse Promhaidh ar bhainistiú Eastáit agus Áiseanna reatha na
Seirbhíse Promhaidh.
I mí Dheireadh Fómhair 2018, bhog Foireann na Seirbhíse Promhaidh Chill Dara isteach in oiﬁg nua sa
Droichead Nua, Contae Chill Dara. B’iar-Oiﬁg ón Roinn Coimirce Sóisialaí ab ea an oiﬁg seo a athchóiríodh
agus a coinníodh i gcomhair úsáide na Seirbhíse Promhaidh. Bhí Foireann Sheirbhís Phromhaidh Chill Dara
ag obair as cóiríocht shealadach le tamall anuas agus tá siad thar a bheith sásta lena gceanncheathrú nua.

Sa phictiúr thuas: Oiﬁg nua Chill Dara, Droichead Nua agus Vivian Geiran, Stiúrthóir le baill foirne na Seirbhíse Promhaidh.
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Sláinte agus Sábháilteacht

Tá Sláinte agus Sábháilteacht mar thosaíocht ag an tSeirbhís Phromhaidh. Feasacht níos fearr a chur
chun cinn i measc na foirne, in 2018:
3 Coinníodh an ﬁllteán Sláinte agus Sábháilteachta ar an inlíon chun rochtain éasca a chinntiú don
fhoireann maidir le prótacail agus nósanna imeachta oibriúcháin caighdeánacha. Reáchtáladh
seisiúin faisnéise Sláinte agus Sábháilteachta roinnt uaireanta, lena n-áirítear iad siúd a dhírigh ar
bhaill foirne nua agus bainisteoirí ar cuireadh chun cinn le déanaí.
3 Tháinig an Choiste Sláinte agus Sábháilteachta le chéile go rialta i rith na bliana agus bhí Sláinte agus
Sábháilteacht san áireamh ar an gclár oibre do chruinnithe Náisiúnta, Réigiúnacha agus Foirne.
3 Ainmníodh dhá sheachtain, ceann i mí na Bealtaine agus ceann eile i mí na Samhna mar sheachtainí
Sláinte agus Sábháilteachta mar bhealach chun seiceálacha reachtúla agus measúnuithe riosca oiﬁge
a spreagadh agus a ardú.
3 Tuairiscíodh teagmhas / timpistí chuig an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát, de réir mar ba ghá.
3 Leanúint ar aghaidh ag cur Oiliúna Sláinte agus Sábháilteachta i bhfeidhm, lena n-áirítear
garchabhair, dualgais mhaoir, láimhseáil láimhe, túr rochtana agus an pas sábháilte.
Feabhas a chur ar Shláinte, Sábháilteacht agus Folláine, Ceanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh
Tar éis Athbhreithniú Sláinte agus Sábháilteachta a d'eascair as teagmhas criticiúil i gCeanncheathrú na
Seirbhíse Promhaidh, rinneadh roinnt moltaí chun na bearta Sláinte agus Sábháilteachta atá i bhfeidhm
a uasghrádú. Agus é seo á fhreagairt, in 2018:
3 Forbraíodh agus cuireadh i bhfeidhm córas áirithinte ceapacháin agallaimh ar líne sa
Cheanncheathrú, ag éascú cur chuige córasaigh maidir le ceapacháin a sceidealú chomh maith le
hullmhacht níos mó i gcás cur i láthair riosca sláinte agus sábháilteachta.
3 Cuireadh tús le huasghrádú an chórais aláraim phearsanta a úsáidtear sa Cheanncheathrú.
3 Críochnaíodh oibreacha ar an bpríomhspás fáiltithe a athbhunú chomh maith le hobair a thosú chun
na háiseanna agallaimh foriomlána a mheas ar an talamh.

Bainistíocht Airgeadais

Leithdháileadh buiséad de €46,721m ar an tSeirbhís Phromhaidh do 2018 agus b’ionann an caiteachas
iarbhír agus €43.354m. B'ionann pá agus níos mó ná 56% den bhuiséad agus ba é an réimse ba
shuntasaí eile ná Seirbhísí do Chiontóirí (reatha) arb’ionann agus beagnach 36% den bhuiséad iomlán.
Lean an tSeirbhís Phromhaidh ar aghaidh le feabhas a chur ar thuairisciú airgeadais agus ag forbairt
córas bainistíochta airgeadais lena n-áirítear lámhleabhar Nósanna Imeachta Airgeadais na Seirbhíse
Promhaidh 2018 a nuashonrú. D'fhonn rialuithe airgeadais éifeachtacha agus maoirseacht ar
chaiteachas a chinntiú, bhí an tSeirbhís Phromhaidh faoi réir roinnt iniúchtaí i mbliana.

Soláthar
Leanann an tSeirbhís Phromhaidh uirthi le monatóireacht a dhéanamh
ar chaiteachas ceannaigh, le hathbhreithniú a dhéanamh ar riachtanais
ceannaigh agus le ceannach earraí agus seirbhísí a chomhdhlúthú chun
luach níos fearr ar airgead a chinntiú. Le linn 2018 lean an tSeirbhís ag
baint leasa as conarthaí a chuir an Oiﬁg um Sholáthar Rialtais,
comhaontuithe creata lárnaithe agus socruithe tairisceana a chuir an
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus a Gníomhaireachtaí
chomh maith le Ranna eile ar fáil.

Seirbhís do Chustaiméirí

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do chaighdeán na
rannpháirtíochta lenár gcustaiméirí a fheabhsú. I rith na bliana leanamar
ag forbairt agus ag feabhsú próiseas agus córas chun a chinntiú go
gcuirﬁmid seirbhís ar ardchaighdeán ar fáil.
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Tá Oifigeach Seirbhíse do Chustaiméirí ag an tSeirbhís Phromhaidh a dhéanann maoirseacht ar
chúrsaí seirbhísí do chustaiméirí. Tá sonraí ar fáil ar an láithreán gréasáin www.probation.ie In 2018,
fuarthas agus bainistíodh gearán custaiméara amháin dá réir.

Comhlíonadh

Comhaontú Feidhmíochta leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Cinntíonn an tSeirbhís Phromhaidh go gcloíonn maoirseacht ar ár riarachán leis na riachtanais arna
leagan amach do gach Comhlacht Poiblí sa Chód Cleachtais Chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).
Mar chuid den chleachtas rialachais, tá Comhaontú Maoirseachta curtha i bhfeidhm ag an tSeirbhís
Phromhaidh, leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais (ina gcuimsítear plean gníomhaíochta
le príomh-aschuir agus príomhthorthaí) atá nasctha le Ráiteas Straitéise 2018-2020 na Seirbhíse
Promhaidh.
Leagann an Comhaontú Maoirseachta seo, a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin na Roinne, an creat
leathan Rialachais faoina bhfeidhmíonn an tSeirbhís Phromhaidh. Déantar monatóireacht ar
chomhlíonadh leis an gComhaontú Maoirseachta seo trí chruinnithe idir an Roinn agus Foireann
Ceannaireachta Feidhmiúcháin na Seirbhíse Promhaidh (ELT).
Cuireadh Ráiteas Comhlíontachta, lena n-áirítear ráiteas ar rialuithe inmheánacha, maidir leis an
tSeirbhís Phromhaidh maidir le hábhair atá leagtha amach i mír 1.9 den Chód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit - Riachtanais Tuairiscithe Gnó agus Airgeadais arna bhfoilsiú ag an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi bhráid an Aire Flanagan de réir mar ba ghá. Sheol an
tAire an Tuarascáil Bhliantúil do 2017 i Meitheamh 2018.
Coinníonn an tSeirbhís Phromhaidh Clár Riosca agus Beartas Bainistíochta Riosca, atá ailínithe le
Beartas na Roinne. Sa Chlár Riosca seo leagtar amach measúnú na Seirbhísí ar phríomhrioscaí agus
bearta gaolmhara agus gníomhartha agus rialuithe bainistíochta chun na rioscaí seo a mhaolú.
Tiomsaíonn Gnóthaí Corparáideacha an Clár Riosca agus i rith 2018 rinne an ELT athbhreithniú air
go tréimhsiúil. Úsáidtear toradh na n-athbhreithnithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a
leithdháileadh chun a chinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú.
Dearbhaíonn an tSeirbhís Phromhaidh go gcloíonn sí leis na gnéithe ábhartha den Chód Caiteachais
agus go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm aici lena chinntiú go gcomhlíontar an beartas agus na
treoirlínte soláthair reatha agus dearbhaíonn sí gur comhlíonadh iad seo i rith 2018.
Tá Stiúrthóireacht Gnóthaí Corparáideacha na Seirbhíse Promhaidh freagrach as bearta a chur i
bhfeidhm agus a fhorbairt chun comhlíonadh oibríochtúil le riachtanais Rialachais Chorparáidigh
agus le Reachtaíocht a chinntiú. Tá an tAonad freagrach as tacú leis na cuspóirí oibríochtúla agus
straitéiseacha trína chinntiú go bhfuil seirbhísí riaracháin, airgeadais, AD agus TFC i bhfeidhm.

Feasacht Fuinnimh

Lean an tSeirbhís le Feasacht Fuinnimh a chur chun cinn in 2017. Cuireadh na
sonraí riachtanacha go léir faoi bhráid an SEAI (Údarás Fuinnimh Inmharthana na
hÉireann) in am. Léiríonn an Tuarascáil Bhliantúil ar Fheidhmíocht
Éifeachtúlachta Fuinnimh na hEarnála Poiblí a foilsíodh ag deireadh 2018 gur
chuir an tSeirbhís Phromhaidh feabhas ar a héifeachtúlacht fuinnimh ó bhunlíne
(2009) le 16.9%.
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Le linn na bliana leanamar ag obair le hOifig na nOibreacha Poiblí chun ár n-ídiú
fuinnimh a bhainistiú go háirithe dár bPríomhoifig i Margadh an Fhéir, Baile Átha
Cliath. Léirigh an tuarascáil fuinnimh do mhí na Nollag 2018 gur tháinig laghdú
56% ar ídiú fuinnimh d'fhoirgneamh Mhargadh an Fhéir ó tháinig sé isteach sa
fheachtas Optimising Power @ Work in 2010.
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Ag freastal ar ár Riachtanais um
Tús Áite do Leanaí

Tar éis thosach feidhme na
reachtaíochta Tús Áite do Leanaí i mí
na Nollag 2017, threisigh an
tSeirbhís Phromhaidh, a sainíodh
mar Eagraíocht Ábhartha faoin Acht,
príomhbhearta cosanta leanaí in
2018. Áiríodh leis seo:

3 Ráiteas Cosanta Leanaí a
tháirgeadh
3 Athbhreithniú ar an mBeartas
Cosanta Leanaí agus Nósanna
Imeachta Tuairiscithe
3 Ceapadh de Dhaoine Idirchaidrimh Ainmnithe agus Duine Ábhartha don tSeirbhís
3 Oiliúint a chur ar ceathrar ball foirne mar oiliúnóirí faofa i seachadadh oiliúint um Tús Áite do Leanaí
3 Seachadadh oiliúna do gach ball foirne, a oireann do ghrád agus d'fheidhm
3 Rannpháirtíocht i nGrúpa Forfheidhmithe na hEarnála Dlí agus Cirt
Eisíodh an Ráiteas um Chosaint Leanaí agus an Beartas agus na Nósanna Imeachta athbhreithnithe don
fhoireann go léir, agus cuireadh an Ráiteas um Chosaint Leanaí ar taispeáint i ngach oiﬁg ar fud na tíre.

Nochtadh Cosanta

Chun tacú le baill foirne a léiríonn
imní faoi éagóir agus chun cuidiú le
cur i bhfeidhm an Pholasaí Nochtadh
Cosanta, in 2017 chláraigh an Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais
agus an tSeirbhís Phromhaidh a
bheith mar bhall den Chlár Ionracas
ag an Obair, arna fheidhmiú ag
Transparency International (TI)
Éireann. Cuireadh an socrú
ballraíochta seo i bhfeidhm chun
tacú le comhlíonadh an Achta um
Nochtadh Cosanta, 2014 agus chun
cur chuige comhsheasmhach maidir
le nochtadh cosanta a chinntiú.
Léiríonn ballraíocht Ionracas ag an Obair tiomantas na Seirbhíse Promhaidh do bhaill foirne tacaíochta
a bhíonn buartha faoi éagóir. Tá an gealltanas seo á thaispeáint go feiceálach i gCeanncheathrú na
Seirbhíse Promhaidh, Baile Átha Cliath.
Ghlac an tSeirbhís Phromhaidh go foirmiúil le Polasaí Nochtadh Cosanta na Roinne Dlí agus Cirt agus
Comhionannais.
In 2018, ní raibh aon nochtadh cosanta don tSeirbhís Phromhaidh.
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Dualgas na hEarnála Poiblí (An tAcht um
Choimisiún na hÉireann um Chearta an
Duine agus Comhionannas 2014)

Ag teacht lenár bpríomhluachanna, tá an tSeirbhís
Phromhaidh tiomanta dár ndualgais a
chomhlíonadh faoin Acht um Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014.
Le hAlt 42 den Acht bunaíodh dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí comhionannas a chur chun cinn,
idirdhealú a chosc agus cearta daonna gach duine a mbíonn siad ag plé leo a chosaint - foireann,
úsáideoirí seirbhíse agus páirtithe leasmhara araon. In 2018, lean an tSeirbhís Phromhaidh ag obair le
Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas chun ár measúnú eagraíochtúil a
chur chun cinn mar chuid de Scéim Phíolótach Dualgas na hEarnála Poiblí. Mar thoradh ar an obair seo
agus mar chuid lárnach dár bpróiseas pleanála straitéisí, forbraíodh dréachtphlean gníomhaíochta.
Déanfar an Plean Gníomhaíochta a ionchorprú inár bPleananna Oibre Bliantúla agus tabharfar tuairisc
air inár dTuarascálacha Bliantúla amach anseo.

46

An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2018

Cuid

5

Spriocanna
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I rith na bliana, thomhais an tSeirbhís a feidhmíocht i gcoinne a spriocanna
straitéiseacha a leagadh amach sa Ráiteas Straitéise Seirbhíse 2018 - 2020 agus i
gcoinne an chláir oibre atá mapáilte amach i bpleananna oibre na Seirbhíse.
Léiríonn an méid seo a leanas an dul chun cinn i roinnt de na príomhréimsí do
2018:

SPRIOC

DUL CHUN CINN

CLEACHTAS 3 Tairiscint chun “saineolaí ábhair” a fhostú chun creat maoirseachta ciontóra a
dhearadh agus a bhronnadh.
BUNAITHE AR
3
Dul chun cinn á dhéanamh ar ualach oibre na scéime píolótaí agus ar sceideal i measc
FHAISNÉIS
na foirne píolótacha. Ullmhúchán ar siúl do chéim 2 den scéim phíolótach atá le tosú i
mí Eanáir 2019.
3 Leanadh ar aghaidh ag tabhairt breisoiliúna don fhoireann maidir le huirlisí cuí
measúnaithe riosca a úsáid.
3 Rolladh amach náisiúnta na Seirbhíse Comhtháite curtha i gcrích.
3 Forbairt leanúnach na Seirbhíse Pobail leis na páirtithe leasmhara go léir.
3 Forbairt leanúnach ar shocruithe ilghníomhaireachta chun ciontóirí gnéis a bhainistiú
sa phobal (SORAM). Athbhreithniú cleachtas Ciontóra Gnéis déanta i ngach réigiún.
3 An bunú de sheirbhís tiomanta d'Íospartaigh agus an tAonad Ceartais Aisiríoch
curtha i gcrích.
3 Rannpháirtíocht na n-úsáideoirí seirbhíse trínár nEagraíochtaí Pobalbhunaithe lena
n-áirítear an tionscnamh meantóireachta a chur chun cinn le Cúram tar éis Príosúin.
3 Fógraíodh Ciste na gCuntas Díomhaoine Fiontraíochta Sóisialaí Caipitil agus
cuireadh i gcrích an mheastóireacht ar iarratais. Fógrófar na hiarratais rathúla go
luath in 2019.
NASCTHA
AGUS DÍLIS
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3 Raon de mheasúnuithe ardchaighdeáin curtha ar fáil do na cúirteanna ar fud na tíre.
3 An tAcht um Fhíneálacha (Íoc & Gnóthú) 2014 - cruinnithe leis an tSeirbhís
Chúirteanna maidir le forfheidhmiú an Achta Fíneálacha ar bhonn leanúnach agus
ionadaí na Seirbhíse Promhaidh ar Mheitheal Cur Chun Feidhme Acht Fíneálacha na
Roinne.
3 Seachadadh leanúnach ar an Straitéis Chumarsáide leis na Breithiúna.
3 Tionóladh Comhdháil Náisiúnta J-ARC & Y JARC sa Dlí-Chumann i Meán Fómhair
2018.
3 Seoladh ag an Aire Dlí agus Cirt & Comhionannais Charles Flanagan TD den tríú
Comhstraitéis PS / IPS 2018 - 2020 an 25 Meitheamh 2018.
3 Meastóireacht ar thairiscintí chun Saoráid Ban ‘Chéim Aníos’ a sholáthar, curtha i
gcrích.
3 Seachadadh tiomantais faoin Straitéis Chomhpháirteach um Bainistiú Ciontóirí 2016
- 2018.
3 Leanúint ar aghaidh ag glacadh páirte sa Choiste Straitéiseach um Cheartas Coiriúil
faoi stiúir na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais.
3 Leanadh ar aghaidh ag obair le gréasán d'Eagraíochtaí Pobalbhunaithe chun
tosaíochtaí straitéiseacha na Seirbhíse Promhaidh a sheachadadh ar fud na tíre.
3 Athbhreithniú ar threoirlínte cleachtais PSSO agus curtha i gcrích d’fhonn iad a chur i
bhfeidhm.
3 Iris Phromhaidh na hÉireann 2018 foilsithe agus seolta ag comhdháil an Ghrúpa
Chomhairligh um Chosaint Phoiblí (PPAG) Samhain 2018.
3 Éascú leanúnach den Uachtaránacht CEP.
3 Obair leanúnach i gcomhpháirtíocht le PBNI ar thionscnaimh trasteorann ábhartha.
3 Naisc idirnáisiúnta leanúnacha trí obair na deisce idirnáisiúnta.
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SPRIOC
DÍRITHE AR
DHAOINE

EAGRAÍOCHT
FOGHLAMA

DUL CHUN CINN

3 Rannpháirtíocht leanúnach D’úsáideoirí seirbhíse inár gcuid oibre trí
Sheirbhís Pobail, Seirbhís Pobail Chomhtháite, Eagraíochtaí Pobalbhunaithe
agus raon clár.
3 Céim Phíolótach um Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chearta an Duine &
Comhionannas críochnaithe agus plean gníomhaíochta dréachta.
3 Gníomhartha seachadta maidir leis an Straitéis Meabhairshláinte lena náirítear Imeacht Feasachta Meabhairshláinte ar tionóladh i nDeireadh
Fómhair 2018.
3 Cur chun feidhme samhla SAOR ag dul chun cinn i ngach réigiún.
3 STORM cur oiliúint ar na hoiliúnóirí curtha i gcrích.
3 Prionsabail an chleachtais phromhaidh maidir le bheith ag obair le míúsáideoirí substaintí críochnaithe.
3 Leanadh ar aghaidh le feachtais earcaíochta agus ardú céime foirne agus
foireann a imscaradh de réir riachtanais seachadta seirbhíse agus tosaíochtaí
sainithe.
3 Bunaíodh Scéim Dámhachtainí Foirne na Seirbhíse Promhaidh.
3 Straitéis Chumarsáide 2018-2020 comhlánaithe agus scaipthe.

3 Éascaíodh naisc leanúnacha le comhghleacaithe promhaidh na hEorpa agus le
roinnt deiseanna foghlama.
3 Sholáthair an Líonra Feasachta Radacsaithe clár traenála don fhoireann
phromhaidh agus d'eagraíochtaí comhpháirtíochta i mí na Nollag 2018.
3 Sceideal oiliúna foirne seachadta de réir an chláir oiliúna.
3 Rolladh amach de mhodúl Tús Áite do Leanaí don fhoireann go léir ar siúl.
3 Straitéis Taighde na Seirbhíse Promhaidh 2018-2020 curtha i gcrích agus
scaipthe.
3 Rannpháirtíocht agus urraíocht na Comhdhála um Obair Shóisialta
Idirnáisiúnta Iúil 2018.
3 Rannpháirtíocht sa 5ú Comhdháil Bhliantúil Ghníomhaireachtaí um Cheartas
Coiriúil na hÉireann 'I dtreo Córas Ceartais Choiriúil Tráma-Freagartha : Cén
fáth, Conas, Cad atá le Teacht? ' i gCaisleán Bhaile Átha Cliath Iúil 2018.
3 Bunaíodh an cháilíocht ghairmiúil oibre sóisialta mar an riachtanas iontrála
íosta do gach Oiﬁgeach Promhaidh nua.
3 Athbhunaíodh Grúpa Sainspéise Promhaidh, IASW, Márta 2018.

3 Leanadh ar aghaidh ag obair leis an tSeirbhís Bhainistithe chun a chinntiú go
ÉIFEACHTACH
dtacaíonn TFC na Seirbhíse Promhaidh le riachtanais ghnó.
AGUS FREAGRACH
3 Moltaí iniúchta a eascraíonn as roinnt iniúchtaí curtha i gcrích / ar bun laistigh
de na tréimhsí ama aontaithe.
3 Grúpa bunaithe chun an t-aistriú ó chomhadú láimhe go córas leictreonach a
éascú.
3 Grúpa bunaithe chun forbairt beartais agus bainistíocht doiciméad a mheas.
3 Leanadh ar aghaidh ag obair leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
maidir le garspriocanna GDPR a chur i bhfeidhm.
3 Togra chun athbhreithniú agus nuashonrú a dhéanamh ar chórais
bhainistíochta riosca curtha i gcrích.
3 Ráiteas Cosanta agus Beartas Cosanta Leanaí comhlánaithe agus scaipthe.
3 Gníomhartha a aithníodh i bplean Cur chun Feidhme um Athbhreithniú
Eastáit ar bun.
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Nuashonrú ar Bhliain 1 de Phlean Straitéiseach Sheirbhís Phríosúin na
hÉireann & na Seirbhíse Promhaidh 2018-2020

1
Bainistiú
Pianbhreithe

2
Comhoibriú
a Uasmhéadú

Leanfaimid de bheith ag obair le chéile chun feabhas a chur ar fhoirmiú agus ar
sheachadadh pleananna pianbhreithe agus tacaíochtaí ildisciplíneacha comhleanúnacha
do dhaoine aonair ó chimiú go hiar-scaoileadh:
Leanann Síceolaíocht Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, an tSeirbhís Phromhaidh
agus ETBS ag seachadadh cláir atá dírithe ar chionta inár bpríosúin.
Tá méadú suntasach tagtha ar faisnéis sheasmhach maidir le dul chun cinn
príosúnaigh a thaifeadadh.
Leantar ar aghaidh ag scaoileadh príosúnach isteach sa phobal ar bhealach
struchtúrtha le tacaíochtaí cuí, ag soláthar brabúis don phobal
Tá cártaí leighis sealadacha á n-eisiúint d'iarratasóirí incháilithe sula scaoiltear iad.
Le leathnú J-ARC go ceantair thíreolaíocha nua, tá sé ag bainistiú níos mó ná

Feabhsóimid go leanúnach ár gcórais chun oibriú le chéile chun seirbhísí a sheachadadh
do chiontóirí, chun comhtháthú níos fearr a bhaint amach inár gcuid oibre chun cionta
a laghdú:
Tá córas nua tarchuir leictreonach idir seirbhísí i bpríosúin ag feidhmiú anois
Athbhreithniú ar an eagraíocht chómhaoinithe is mó curtha i gcrích.
Moltaí curtha i bhfeidhm nó feabhas mór curtha orthu.
Prótacal comhroinnte faisnéise curtha i gcrích agus curtha i bhfeidhm.
Déantar an Clár Building Better Lives a sheachadadh i gcomhpháirt idir na
Seirbhísí Promhaidh agus Síceolaíochta.
Síceolaí Sinsearach ar iasacht chuig an tSeirbhís Phromhaidh ag Seirbhís Phríosúin
na hÉireann. Cuimsíonn an ról comhairliúchán agus foirmiú cásanna, oiliúint i
meabhairshláinte agus taighde meastóireachta seirbhíse
Tá samhail de sheachadadh seirbhíse do phríosúnaigh pianbhreithe saoil á cur i
bhfeidhm.

3
Freagraí ar
Chiontóirí Mná
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Oibreoimid le chéile chun cur leis an gcleachtas atá ann faoi láthair maidir le hinscne,
roghanna a leathnú agus díriú ar sheirbhísí éifeachtacha trí chúram agus athlonnú i bpobail:
Clár na mBan Outlook: Forbraíodh áis nua a sholáthraíonn cóiríocht agus seirbhísí
tacúla do mhná a fhágann coimeád nó atá ar mhaoirseacht Phromhaidh sa phobal.
Tá cur chuige comhpháirtíochta leanúnach le De Paul Ireland ar siúl go leanúnach.
Baintear úsáid mhaith as an aonad 15 leaba i dTus Nua ag Ionad Abigail Fhionnghlas
le leibhéil áitíochta ard.
Cuirtear deiseanna do mhná chun cinn trí chláir lena n-áirítear BRIO (Téarnamh a
Thógáil Istigh & Amuigh) clár aisghabhála faoi stiúir piaraí arna sheachadadh ag
tionscadal ban SAOL. Leanann BRIO le cláir a sheachadadh sa phobal agus in
ionad Dóchas, atá nasctha leis an bpobal oideachas bunaithe agus
seirbhísí eile a thacaíonn le téarnamh agus dul chun cinn na mban.
Chuir foireann na Seirbhíse Promhaidh oiliúint i bhfoirne pobail príosúin chun an
Ionstraim um Measúnú Riosca SARA a úsáid agus maoirseacht a dhéanamh ar
dhéantóirí foréigin teaghlaigh
Prótacail malartaithe faisnéise a forbraíodh le MOVE agus MEND na n-eagraíochtaí
neamhrialtasacha.
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4
Rannpháirtíocht
le hÍospartaigh

5
Rannpháirtíocht
le hÍospartaigh

6
Infhostaitheacht

Ag teacht le ceanglais an Achta um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh na Coireachta)
2017, Treoir Íospartaigh an AE (2012/29 / AE) lena mbunaítear íoschaighdeáin
maidir le cearta, tacaíocht agus cosaint d'íospartaigh na coireachta:
Comhphrótacal ag feidhmiú ó 2017. Rinneadh athbhreithniú ar an bprótacal in 2018
agus uimh
Tá foireann an Aonaid Ceartais Aisiríoch agus Íospartach sa Phromhadh ag obair le
comhghleacaithe sna príosúin chun tacú le seachadadh éifeachtach na
n-idirghabhálacha ceartais aisirigh a tionscnaíodh i gcomhthéacs obair chláraithe nó
a eascraíonn as iarraidh ó íospartaigh.
Leagann an comhphrótacal amach an próiseas atá le leanúint ag na páirtithe
ábhartha uile nuair a dhéantar iarraidh ar Cheartas Aisiríoch. Tá sé seo fós ag
feidhmiú ar bhonn sásúil.
Leanfaimid orainn bheith i dteagmháil le sainchohóirt choimeádta, lena gcinn tear
go bhfuil !onscnaimh bunaithe ar an gcleachtas is fearr bunaithe ar "ianaise
náisiúnta agus idirnáisiúnta:
Comhaontú seirbhíse le Bainisteoirí Pianbhreithe Comhtháite, leis an tSeirbhís
Phromhaidh agus leis an tSeirbhís Síceolaíochta maidir le rannpháirtíocht daoine
18-24 bliain d'aois atá tiomanta don phríosún.
Chuaigh Seirbhís Phríosúin na hÉireann isteach leis an Oifig Náisiúnta SORAM.
Osclaíodh an tAonad Náisiúnta um Laghdú Foréigin chun freastal ar riachtanais
chasta na bpríosúnach foréigneach agus suaiteach ardriosca. Arna stiúradh i
gcomhar ag Oibríochtaí agus Síceolaíocht.
D'fhreastail an Promhadh ar an gCoiste Stiúrtha míosúil.
Leanann Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an tSeirbhís Phromhaidh ar aghaidh
ag cómhaoiniú Tionscnamh Lucht Siúil i bPríosún chun tacú le forbairt seirbhísí do
thaistealaithe sa phríosún.
Grúpa Oibre um Fhoréigean Baile na Seirbhíse Promhaidh ar siúl i gcónaí.
Cruinniú Comhroinnte Faisnéise Mínithe ar siúl idir Síceolaíocht agus Promhadh.
Oibreoimid le chéile chun líon na n-iarchiontóirí a "aigheann fostaíocht leanúnach
a mhéadú
Seoladh ciste Kickstart Fiontar Sóisialta i Meitheamh 2018. Measúnú ar an iarratas

Athbhreithniú ar IASIO críochnaithe. Moltaí curtha i bhfeidhm. Comhaontaíodh
plean oibre agus spriocanna. Tugadh isteach córas nua bainistíochta cáis as ar
eascair fócas níos mó ar rannpháirtíocht fostóirí.
Rinneadh dul chun cinn ar chur i bhfeidhm na Straitéise Fiontraíochta Sóisialta le
cruinnithe rialta an Ghrúpa Stiúrtha. Athbhreithniú meántéarmach déanta ar an
Straitéis.
Bainisteoir Tionscadail Fiontraíochta Sóisialta i bhfeidhm. Conradh sínte go dtí
2019. Fórsaí oibre i bhfeidhm chun gníomhartha straitéiseacha a sheachadadh.
Rannpháirtíocht leanúnach le Seirbhísí Fostaíochta INTREO chun aistriú chuig
seirbhísí fostaíochta a fheabhsú nuair a scaoiltear amach iad
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7
Páirt a thabhairt
d’Úsáideoirí
Seirbhíse

8
Taighde a Chur
Chun Cinn
& Meastóireach

9
Feabhas a chur ar
Sholáthar Seirbhísí
Drugaí & Alcóil sa
Phríosún agus
sa Chomhphobal
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Oibreoimid i gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí úsáideoirí seirbhísí chun deiseanna
a sholáthar le haghaidh feabhsuithe treoraithe piaraí ar ár seachadadh seirbhíse:
Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse curtha i gcrích ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann
agus ag an tSeirbhís Phromhaidh leis an gCros Dhearg, rud a ligeann do pháirtithe
leasmhara féidearthacht chlár CBHFA a uasmhéadú laistigh de struchtúr rialachais cuí.
Ceapadh comhordaitheoir chun an tionscnamh Príosún go dtí an Pobal a chur chun
cinn, ag éascú clár i dtrí ionad Promhaidh pobail.
Tugadh faoi chláir chomh-éascaithe in Ionad Dochas d'úsáideoirí seirbhísí faoin
gClár BRIO.
Chumasaigh cómhaoiniú d'eagraíochtaí pobalbhunaithe, m.sh. Care After Prison,
cláir phiar-mheantóireachta a bhunú chun deiseanna tacaíochta, abhcóideachta
agus aisíocaíochta a sholáthar.
Leanfaimid ar aghaidh ag cur taighde agus meastóireacht chun cinn chun a chinntiú go
mbeidh cleachtas bunaithe ar fhianaise inár gcomhobair:
Ceapadh taighdeoir ó Ollscoil Luimnigh agus tá athbhreithniú á dhéanamh aige ar
an litríocht faoi láthair ar mhúnlaí oibre le príosúnaigh faoi phianbhreith saoil.
Ceapadh taighdeoir agus ta tús curtha aige le hobair ar chiontóirí treampánacha
foréigneacha agus ar chláir chóireála do chiontóirí gnéis.
Taighde curtha i gcrích mar chuid de Thráchtas Máistreachta ag mic léinn UCD ar
thionchar shamhail CBHFA i bpríosúin agus sa phobal.
Oibreoimid le chéile chun cothromas rochtana, rogha agus cóireáil agus roghanna
idirghabhála dírithe ar dhaoine a mhéadú. Feabhsóidh comhordú seirbhísí conairí
soiléire cóireála. Breathnófar ar thaithí an phríosúin mar dheis chun aghaidh a thabhairt
ar andúil le béim ar thorthaí:
Tá monatóireacht á déanamh ar an taithí ar shubstaintí sícighníomhacha núíosacha
(NPS) agus ar an bhfreagairt a thugtar orthu agus tá comhairle chliniciúil fós ag
teacht le dea-chleachtas idirnáisiúnta.
Mar chuid den chomhfhreagra ar “Athbhreithniú ar Sheirbhísí Cóireála Drugaí agus
Alcóil sa Phríosún agus sa Phobal 2016” tá an tSeirbhís Phromhaidh / Seirbhís
Phríosúin na hÉireann ag obair i gcomhar le forbairtí ar bhonn náisiúnta le FSS.
Chuir an tSeirbhís Phromhaidh an tSamhail SAOR i bhfeidhm a thacaíonn le
cleachtas fianaise-bhunaithe do chliaint a bhfuil saincheisteanna mí-úsáide substaintí ac
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Cuid

6

Tuairisciú ar ár
bhFeidhmíocht
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Airgeadas

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM & CAITEACHAS 2018
MEASTACH MEASTACHÁN MEASTACHÁN AGUS
TORTHAÍ
COIGILTEAS BARRACHAS
ÁN BUISÉID FORLÍONTACH
FORLÍONTACH
SEALADACHA

VÓTA EANÁIR 24 NOLLAIG 2018
Tuarastail, Pá agus
B.4
Liúntais
Costais Oibriúcháin
(Taisteal, Poist &
B.5 Teileachumarsáid,
Áitreabh Oiﬁge,
Innealra Oiﬁge)
Seirbhísí do
B.6
Chiontóirí
Cúnamh do
Chomhlachtaí
Deonacha
(Reatha)
Scéim Ordaithe
B.7
Seirbhíse Pobail
Iomlán

€000

€000

€000

€000

€000

23,643

(2,500)

21,143

20,775

2,868

3,375

550

3,925

3,975

–

16,732

–

16,732

16,466

266

–

–

–

–

–

–

2,971

(600)

2,371

2,138

833

–

46,721

(2,550)

44,171

43,354

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM & CAITEACHAS 2017

3,967

€000

600

600

MEASTACH MEASTACHÁN MEASTACHÁN AGUS
TORTHAÍ
COIGILTEAS BARRACHAS
ÁN BUISÉID FORLÍONTACH
FORLÍONTACH
SEALADACHA

VÓTA EANÁIR 24 NOLLAIG 2017
Tuarastail, Pá agus
B.4
Liúntais
Costais Oibriúcháin
(Taisteal, Poist &
Teileachumarsáid,
B.5 Áitreabh Oiﬁge,
Innealra Oiﬁge)
Seirbhísí do
B.6
Chiontóirí
Cúnamh do
Comhlachtaí
Deonacha (Reatha)
Scéim Ordaithe
B.7
Seirbhíse Pobail
Iomlán
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€000

€000

€000

€000

€000

€000

23,241

–

–

20,393

2,848

–

3,375

–

–

2,699

676

–

16,732

–

–

16,637

95

–

–

–

–

–

–

–

2,897

–

–

2,008

889

–

46,245

–

–

41,737

4,508

–
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An tAcht Um Íoc Pras Cuntas 1997

Cuirtear an fhaisnéis seo a leanas ar fáil de réir an Achta 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 gur dearadh na nósanna
imeachta chun comhlíonadh an Achta a chinntiú, ní thugann siad ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú
iomlán i gcoinne neamhchomhlíonta ábhartha an Achta.
Feidhmíonn na nósanna imeachta seo sa tréimhse airgeadais atá faoi athbhreithniú agus, i gcás
íocaíochtaí déanacha, tugadh na soláthraithe ábhartha agus íocadh an t-ús dlite leo.
De réir an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, cuirtear an fhaisnéis seo a leanas ar fáil maidir leis an
tréimhse airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2018:

Cleachtais Íocaíochta

Déanann an tSeirbhís Phromhaidh íocaíocht le soláthróirí 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.
Méid Sonraisc

Líon na Sonrasc

Méid an úis a íocadh €

Faoi €317

1

40.01

Iomlán

1

40.01

Níos mó ná €317

0

0

55

An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2018

Staitisticí - Tuarascáil Bhliantúil – 2018
Staitisticí - Foriomlán

Foriomlán

2016

2017

2018

Líon iomlán na gCiontóirí ar déileáladh leo sa Phobal sa bhliain *

14,885

15,269

15,777

Líon iomlán na ndaoine a atreoraíodh ó na cúirteanna go dtí an
tSeirbhís.

7,638

7,799

8,105

Atreoruithe Nua Ón gCúirt

2016

2017

2018

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)

5,342

5,404

5,992

783

854

865

929

870

839

8,847

9,004

9,546

2016

2017

2018

10,157

11,070

11,579

778

903

971

Iomlán atreoruithe cúirte chuig an tSeirbhís Phromhaidh

Tarchur do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail
Orduithe gan tuairisc roimh ré
Comhdháil Teaghlaigh

Iomlán Atreoruithe Cúirte
Tuarascálacha Críochnaithe
Tuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)**
Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (Caighdeán) **

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An Lá céanna)

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An tAcht Fíneálacha)

8,847

1,773

20

1,532
-

9,004

1,853

23

1,588
-

9,546

1,828

22

1,697
384

An Bord Parúil - Tuarascálacha Measúnaithe agus Imthosca
Baile

62

72

66

Tuarascálacha Tionchair Íospartaigh - Líon iomlán na
dtuarascálacha tugtha chun críche

8

0

19

64

27

35

75

73

68

Tuarascálacha Aisdúichithe curtha ar fáil don Roinn

Tuarascálacha ar Phríosúnaigh Phianbhreithe Saoil chuig an IPS
Líon Iomlán na dTuarascálacha Críochnaithe

12,676

13,722

14,819

* Áirítear leis seo ciontóirí a ndéileáiltear leo ag tús na bliana chomh maith le tarchuir nua a rinneadh i
rith na bliana.
** Tabhair faoi deara le do thoil go n-áirítear leis seo gach tuairisc ar dhul chun cinn a iarrtar ón gcúirt
chomh maith le tuarascálacha measúnaithe tosaigh. I gcás na Seirbhíse Pobail ní chuimsítear anseo
tuairiscí an Lá chéanna.
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Staitisticí - Maoirseacht
Maoirseacht (Orduithe)

2016

2017

2018

Orduithe Maoirseachta le linn na bliana (Orduithe Promhaidh)

1,850

1,743

1,701

Orduithe Seirbhíse Pobail

2,067

2,215

2,499

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur
Pianbhreith ar ﬁonraí go hiomlán le Maoirseacht

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar Fionraí
i bPáirt
Orduithe Maoirseachta Iar-Scaoilte déanta
Orduithe Eile

Iomlán na nOrduithe Maoirseachta a rinneadh i rith na bliana
Líon na bpríosúnach pianbhreithe a ndéantar maoirseacht orthu
sa phobal *
Líon na gciontóirí gnéis a ndéantar maoirseacht orthu sa phobal *

1,667
591

1,894
610

1,997
732

437

541

518

48

56

39

6,749

7,072

7,509

83

93

98

375

376

393

89

13

23

* Is ionann an ﬁgiúr do phríosúnaigh phianbhreithe saoil agus do chiontóirí gnéis agus an t-iomlán a
ndéantar maoirseacht orthu i rith na bliana.

Staitisticí - Seirbhís Phobail

Seirbhís Phobail

2016

2017

2018

1,773

1,853

1,828

783

854

865

Líon iomlán na dTuarascálacha inar breithníodh na Seirbhíse
Pobail

2,556

2,707

2,693

Orduithe Seirbhíse Pobail a Rinneadh

778

2,067

903

2,215

971

2,499

326,967

336,573

355,404

1,006

973

1,054

Tarchur do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An Lá céanna)

Líon iomlán na n-uaireanta seirbhíse pobail a ordaíodh in ionad
pianbhreithe coimeádta

Líon Iomlán na bpianbhreitheanna malartaí sna blianta a bheadh
curtha isteach mar mhalairt orthu
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Staitisticí - Filleadh ar an bPobal agus Príosúin
Filleadh ar an bPobal

2016

2017

2018

Líon na gciontóirí maidir le Filleadh ar an bPobal amhail 31 Nollaig

66

60

56

Líon na gciontóirí a thosaigh i rith na bliana

Líon na gcríochnaithe rathúil i rith na bliana

301

221

218

2016

2017

2018

2,518

2,930

2,524

626

659

712

329

270

287

436

436

477

270

Príosúin
Líon iomlán na bpríosúnach ar déileáladh leo i rith na bliana

Líon na bpríosúnach ar PSSSOanna i bpríosún amhail an 31
Nollaig

Líon na gciontóirí gnéis sa phríosún amhail an 31 Nollaig a bhí i
dteagmháil leis an tSeirbhís Phromhaidh
Líon na bpríosúnach nua i dteagmháil leis an tSeirbhís
Phromhaidh

206

Miondealú aoise / inscne ar atreoruithe cúirte nua

%

Inscne
Aois_Catagóir

Baineann

Fireann

Iomlán

Baineann

12-17

63

522

585

10.8%

3,314

19.8%

18-24

331

2,342

2,674

35-44

403

1,485

1,888

655

25-34

165

45-54
>54

Iomlán

Staitisticí - Ciontóirí Ban
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1,671

2,659
609

12.4%
21.3%

774

257

21.3%

311

7,875

17.4%

9,546

17.5%

Atreoruithe Nua Ón gCúirt

2016

2017

2018

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)

1,013

1,006

1,188

105

116

113

150

127

155

1,470

1,446

1,672

Tarchur do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail
Orduithe gan tuairisc roimh ré
Comhdháil Teaghlaigh

Iomlán Atreoruithe Ciontóirí Mná

58

197

201

1

195

2

213

3
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Maoirseacht (Ciontóirí Mná)

2016

2017

2018

Orduithe Promhaidh

428

402

371

Orduithe Seirbhíse Pobail

215

218

291

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur

266

Pianbhreith ar ﬁonraí go hiomlán le Maoirseacht

352

82

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar Fionraí
i bPáirt
Orduithe Eile
Iomlán

360

78

137

17

29

45

7

2

2

1,015

1,081

1,206

Atreoruithe Nua Ón gCúirt

2016

2017

2018

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)

671

646

700

8

4

4

Orduithe gan tuairisc roimh ré

15

9

12

Líon Iomlán na dTarchur Daoine Óga

725

690

740

2016

2017

2018

Staitisticí - Daoine Óga

Tarchur do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail

11

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail
Comhdháil Teaghlaigh

8

20

Maoirseacht

2

23

22

Orduithe Promhaidh

210

233

290

Orduithe Seirbhíse Pobail

24

19

15

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur
Pianbhreith ar ﬁonraí go hiomlán le Maoirseacht

264
12

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar Fionraí
3
i bPáirt - Fir

264
25

289
27

11

3

Orduithe Coinneála ar iarchuireadh

5

0

0

Orduithe Eile*

50

12

1

Orduithe Coinneála & Maoirseachta
Líon Iomlán na nOrduithe Maoirseachta Daoine Óga

27
595

8

572

23
648

*Orduithe Eile lena n-áirítear diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí, 2001.
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Staitisticí– 18 go 21 bliana d'aois
Atreoruithe Nua Ón gCúirt

2016

2017

2018

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)

1,045

943

979

135

167

136

145

105

114

1,551

1,429

1,451

2016

2017

2018

Orduithe Promhaidh

372

300

314

Orduithe Seirbhíse Pobail

274

284

334

Tarchur do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail

226

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail
Orduithe gan tuairisc roimh ré
Comhdháil Teaghlaigh

0

Líon Iomlán na dTarchur Aosaigh Óga
Maoirseacht
Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur

Orduithe Eile

Líon Iomlán na nOrduithe Maoirseachta Aosaigh Óga

Pianbhreith ar ﬁonraí go hiomlán le
Maoirseacht

Pianbhreith ar ﬁonraí i bPáirt le Maoirseacht
Filleadh ar an bPobal

Maoirseacht Príosúnach ar
Phianbhreithe Saoil

Maoirseacht ar Scaoileadh Sealadach

1

359
95

17

18

21

8

1

1,053

1,121

Gníomhach
1 Ean
2018

Cuireadh tús
le hOrduithe

Orduithe
Dúnta

1,556
2,095

1,547
2,252

1,446

946

692

692

915

973

457

467

953

89

7

7

89

3

4

3

4
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215

2,242

219

Gníomhach
1 Ean
2019

1,611
2,090

56

Maoirseacht Iar-Scaoilte

129

38

38

128

Pionós a chur siar

679

1,869

1,951

597

6,582

7,122

7,107

6,494

Comhdháil Teaghlaigh
Eile

Iomlán
60

94

221

12
1,147

Sreabhadh na nDaoine faoi Mhaoirseacht i rith 2018

Ordú Seirbhíse Pobail

350

106

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar Fionraí
i bPáirt - Fir

Ordú Promhaidh

0

362

Pianbhreith ar ﬁonraí go hiomlán le Maoirseacht

Cineál Ordaithe

214

13
39

22
19

27
15

8

43
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Miondealú ar gach Atreorú agus Ordú a rinneadh 2018
Catagóir Chionta

Goid
Cionta Drugaí
Cionta Ionsaithe

Atreoruithe
Le linn 2018

Maoirseacht ar
Chineál Promhaidh

Orduithe Seirbhíse
Pobail

16.2%

16.1%

14.2%

21.8%
14.9%

25.4%
14.7%

11.5%

Cionta maidir le hOrd Poiblí

11.0%

Cionta um Thrácht ar
Bhóithre

10.0%

5.4%

22.3%

7.5%

9.2%

5.0%

3.8%

3.2%

5.3%

Buirgléireacht
Cionta Maoine
Gníomhartha Contúirteacha
Airm & Pléascáin

4.1%
2.7%

9.8%

17.2%

4.3%
3.3%

3.2%
2.2%

De Robáil

2.4%

Cionta in aghaidh an
Cheartais

2.2%

2.9%

1.3%

1.9%

1.8%

0.1%

0.2%

0.0%

0.1%

Cionta Gnéasacha
Cionta Calaoise
Cionta Dúnbhásaithe
Cionta Ilghnéitheacha
Fuadach
Iomlán

0.9%
0.2%
0.1%

100%

2.6%

15.9%

1.0%
0.2%
0.1%

100%

0.5%

1.0%
0.2%
0.0%

100%
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Atreoruithe ag Ionad na Cúirte - 2018
Dlínse

Baile Átha Cliath (CCJ)
Margadh na Feirme
Tamhlacht

Dún Laoghaire

Baile Bhlainséir
Sord

Achomhairc
ón gCúirt
Chuarda ón
gCúirt Dúiche

DC Cúirt
Dúiche

Iomlán

493

158

1102

1753

.

.

252

252

.
.
.
.

Cnoc na Seamra

1

Baile Brigín

.

An Chúirt Cóireála Drugaí
Na Ceithre Cúirteanna

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

284
230
218
102
59
52
28
24

284
230
218
102
60
52
28
24

Iomlán Bhaile Átha Cliath (Cathair agus
Contae)

494

158

2,351

3,003

Corcaigh

117

14

573

704

37

24

197

258

72

32

68

28

Luimneach

Cill Chainnigh
Port Laoise

Cathair na Gaillimhe
An Nás

Cathair Phort Láirge
Dún Dealgan

An Tulach Mhór
An Cabhán
Bré

Ceatharlach
Inis

Mainistir na Corann
Leitir Ceanainn
Loch Garman
62

Cúirt Chuarda
agus ArdCúirteanna

47
42
43
57
36
29
.

4
8

12
26
9
7
.

22

14

.

2

16
26
35

15
6

10

385
202
147
158
115
127
162
159
184
133
135
152
122
94

436
252
251
213
211
210
207
195
184
169
166
154
154
139
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Dlínse
Cúirt Chuarda
agus ArdCúirteanna

Achomhairc
ón gCúirt
Chuarda ón
gCúirt Dúiche

DC Cúirt
Dúiche

Iomlán

An Longfort

23

2

113

138

Muineachán

17

3

108

128

8

48

An Muileann gCearr
Mala

50
1

6
1

Baile Átha Troim

54

Trá Lí

36

2

Cluain Meala

40

.

Droichead Átha
Cill Mhantáin

Caisleán an Bharraigh
Mainistir Fhear Maí
Guaire

Baile Átha Luain
Sligeach

An tAonach

Achadh an Iúir

An tInbhear Mór
Cloich na Coillte

Droichead na Bandan

Carraig Mhachaire Rois
Maigh Chromtha
An Caisleán Nua
Durlas

Cionn tSáile

Béal Átha na Sluaighe
Beanntraí

Dún Garbhán
Ros Comáin

.

31

107

3

53

2

.

.

.

22
17
.
.

.
.
.
.
.
.

.

1

.

2

.

.

.
.
.
.
.
.
.

13

114

.

44
.

80

.
.
.
.
.
.

4
2

66
46
39
85
83
73
50
55
68
57
51
52
48
46
46
44
41
40
39
33
20

136
116
110
107
104
87
86
85
85
83
73
72
72
68
57
52
52
50
46
46
44
41
40
39
37
35
63
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Dlínse
Cúirt Chuarda
agus ArdCúirteanna

Achomhairc
ón gCúirt
Chuarda ón
gCúirt Dúiche

DC Cúirt
Dúiche

Iomlán

Tuaim

.

.

34

34

Baile Locha Riach

.

3

27

30

.

2

An Caiseal

Cora Droma Rúisc
Béal an Átha

An Caisleán Riabhach
An Sciobairín
Dún na nGall
Cill Choca

Bealach an Doirín
Cill Rois
Eochaill

Baile Átha Fhirdhia
Tiobraid Árann
Baile Átha Í
Cill Airne

Bun Cranncha
Lios Tuathail

Cathair na Mart

An Clochan Liath

Béal Átha Seanaidh
Carraig na Siúire
An Gort

Foriomlán

.
11
.

.

2
.

31
15
23
24

1

1

.

.

19

.

1

16

.

.

12
.
.
.
.

3
.

1
.
.

.

1

.

.

.
.
.
.
.
.

1,557

1
.
.
.
.
.

421

19
5

18
16
16
16
15
12
11
12
12
11
10
10
10

7,568

31
28
25
24
21
20
19
18
17
17
16
16
15
13
12
12
12
11
10
10
10

9,546

Rinne gach cúirt eile 10 atreorú nó níos lú in 2018. Cuimsíonn na ﬁgiúirí iomlána gach atreorú, níl cuid
acu léirithe sa tábla.
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Miondealú ar Atreorú Nua (2018)

19.10%

9.10%
9.00%

8.80%
0.20%

62.80%

Atreorú do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)
Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail
Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun Breithniú a dhéanamh ar
Orduithe Seirbhíse Pobail gan réamhthuarascáil
Comhdháil Teaghlaigh

Miondealú ar Orduithe Cúirte (2018)

9.75%

33.28%

7.73%
26.59%

0.52%
6.90%

0.31%

22.65%

Orduithe um Maoirseacht le linn na bliana (Orduithe Promhaidh)
Orduithe um Mhaoirseacht Le linn
Orduithe Seirbhíse Pobail Pionóis a Iarchur
Pianbhreith ar fionraí iomlán le Maoirseacht Orduithe
Maoirseachta ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i bPáirt Orduithe
Maoirseachta Iar-Scaoilte a Rinneadh
Orduithe Eile

65

An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2018

Treocht na dTuarascálacha ar Mheasúnú Ciontóirí a Iarradh 2014
go 2018
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Tuarascálacha
Réamh-Smachtbhanna

Tuarascálacha
Seirbhíse Pobail

Tuarascálacha
Réamh-Smachtaithe
/ Seirbhís Pobail

2014

2016

2015

2017

Maoirseacht
Dhíreach

2018

Treocht na nOrduithe a rinneadh faoin mBliain 2014 go 2018
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Orduithe Promhaidh /
pianbhreitheanna a
chuirtear ar fionraí
go hiomlán

Maoirseacht Le
linn Iarchur
De Phionós
2014

66

2015

Orduithe Seirbhíse
Pobail

2016

2017

Pianbhreith ar
Fionraí i bPáirt
Maoirseacht
(Orduithe)
2018
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Atreoruithe Nua (Daoine Óga) 2018

1.62%
2.97%
94.60%

0.81%

0.54%
0.27%

Atreorú do Tuarascálacha
Orduithe Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna) gan tuairisc roimh ré
Comhdháil Teaghlaigh
Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail
Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

Orduithe Cúirte (Daoine Óga) 2018

2.31%
4.17%
44.61%
4.16%
44.75%

3.55%

0.15%
0.46%

Orduithe Promhaidh
Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn
Orduithe Seirbhíse Pobail Pionóis a Iarchur
Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht
Orduithe Maoirseachta ar Phianbhreitheanna ar Fionraí Déanta
Orduithe Coinneála & Maoirseachta
Orduithe Eile
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Treocht na dTuarascálacha ar Mheasúnú Ciontóirí ar Iarradh (Daoine
Óga) 2014 go 2018
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Tuarascálacha
Réamh-Smachtbhanna

Tuairiscí
Seirbhíse Pobail

2014

2015

2016

Tuarascálacha
Réamh-Smachtbhanna /
Seirbhís Phobail
2017

2018

Treocht na nOrduithe a rinneadh faoin mBliain 2013 go 2018
(Daoine Óga)
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Orduithe
Orduithe maidir le
Promhaidh
Maoirseacht
/ Pianbhreitheanna
Le linn Pionós
ar Fionraí go
a Iarchur
hiomlán

2013
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2014

Orduithe
Seirbhíse
Pobail

2015

Comhdháil
Teaghlaigh

2016

2017

Orduithe maidir
le Maoirseacht ar
Phianbhreitheanna ar
Fionraí i bPáirt

2018
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Líon na nOrduithe Promhaidh

Dáileadh Orduithe Promhaidh a rinneadh in 2018
1200
1000
800
600
400
200
0

<6

6

7-11

12

13-18

19-24

>24

Líon na Míonna

Líon na nOrduithe Seirbhíse Pobail

Dáileadh Orduithe Seirbhíse Pobail a rinneadh in 2018
700
600
500
400
300
200
100
0

< 40

40-70

71-100

101-130 131-160 161-190 191-220 221-240

Líon Uaireanta na nOrduithe Seirbhíse Pobail
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An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2018

Atreoruithe Nua de réir Contae in 2018 in aghaidh 100,000 cónaitheoir

Atreoruithe in aghaidh
100k cónaitheoir

1. 50-100
4. 150-200
6. 250-300
3. 100-150
5. 200-250
8. 350-400
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Orduithe Promhaidh de réir Contae in 2018 in aghaidh
100,000 cónaitheoir

Orduithe Promhaidh in aghaidh
100k cónaitheoir

1. 0-20
3. 40-60
5. 80-100
2. 20-40
4. 60-80

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.00
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Orduithe Seirbhíse Pobail de réir Contae in 2018 in aghaidh
100,000 cónaitheoir

Orduithe S.P. in aghaidh
100k cónaitheoir

1. 1-20
2. 20-40
4. 60-80
8. 140-160
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12. 220-240
3. 40-60
6. 100-120
9. 160-180

250.0

200.0

150.0

100.0

50.0

0.00
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Cuid

7

Aguisíní

73

An tSeirbhís Phromhaidh Tuarascáil Bhliantúil 2018

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-SMACHBHANNA (PSR) Tugtar 'tuarascálacha promhaidh' orthu seo
freisin, ina ndéantar measúnú ar oiriúnacht do smachtbhanna pobail agus ar shaincheisteanna a
bhaineann le hathchiontú a laghdú. Ag tógáil ar thorthaí measúnaithe riosca struchtúrtha, tugann
tuairiscí promhaidh breac-chuntas ar na tosca bunúsacha san iompar ciontach, 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 (CSR) Déanann na tuarascálacha seo measúnú ar oiriúnacht
ciontóra chun obair gan phá a dhéanamh sa phobal seachas dul chuig príosún.

MAOIRSEACHT

ORDUITHE PROMHAIDH: 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 coireachta
breise; 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 pianbhreithe 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. Ní mór aon Ordú a dhéantar a chomhlánú laistigh de bhliain. Is rogha
dhíreach é an tSeirbhís Phobail ar phianbhreith phríosúin 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 inathnuaite 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 PHIONÓIS A CHUR SIAR: Cleachtadh breithiúnach is ea an
mhaoirseacht le linn an phionóis a chur siar, 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 phromhaidh a phianbhreithiú tar éis dóibh a scaoileadh ón bpríosún. Déantar
monatóireacht dhlúth ar chiontóirí dá leithéid. 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, fachtóirí riosca a aithint agus
straitéisí agus tacaíochtaí a fhorbairt lena chinntiú nach ndéantar aon chiontú arís.
PIANBHREITHEANNA AR FIONRAÍ I bPÁIRT NÓ PIANBHREITH 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:
3 Pianbhreith phríosúin de roinnt míonna nó blianta a eisiúint; agus
3 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-athimeascadh sa phobal agus tuilleadh ciontaithe a
sheachaint. Tá sé d'oibleagáid ar phríosúnaigh phianbhreithe 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, faoi 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 GHLACTAR I gCÁS 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 leí
seo pionós malartach a ghearradh, go dtí pianbhreith choimeádta agus é sin san áireamh.
FREAGRA COMHGHNÍOMHAIREACHTA AR AN GCOIREACHT (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
sofheicthe a chur ar fáil maidir le ciontóirí aitheanta atrialaitheacha a bhainistiú chun coireacht a
laghdú agus chun sábháilteacht an phobail a mhéadú.
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.
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Cairt Eagrúcháin
Súrthóir
Vivian Geiran

Gnóthaí Corparáideacha
Una Doyle

Ita Burke

Leas-Stiúrthóir

Leas-Stiúrthóir

Gnóthaí Corparáideacha

Oibríochtaí

Gerry McNally

Brian Dack

Stiúrthóir Cúnta

Stiúrthóir Cúnta

Cuntasóir

Staisteoir

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Seirbhís Phobail Bhaile
Átha Cliath
Thuaidh/Thoir-Thuaidh

Iarthar, Iarthuaisceart
& Iarthar na Mí

Finance

Faisnéis & Staitisticí

Príomhoifigeach Cúnta

Príomhoifigeach Cúnta

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Eagraíochtaí
Phobalbhunaithe

Seirbhísí
Corparáideacha

An
tIardheisceart

Promhadh do
Dhaoine Óga

Baile Átha Cliath
Theas & Cill
Mhantáin

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Príomhoifigeach Cúnta

Foghlaim & Forbairt

Acmhainní Daonna

Oifigeach Promhaidh
Sinsearach

Ard-Oifigigh
Feidhmeannacha

Oifigigh Phromhaidh
Sinsearacha

Taighde, Foghlaim
agus Forbairt

Seirbhísí Corparáideacha
& Seirbhís Pobail

Oibríochtaí

Oifigigh Phromhaidh

Oifigigh
Fheidhmeannach

Oifigigh Chléireachais
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Oibríochtaí

Oifigigh Sheirbhíse

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta

Príosúnaigh,
Riosca agus Athlonnú

Lár Tíre & an
tOirdheisceart

Oifigigh Phromhaidh

Maoirseoirí Seirbhíse
Pobail

Oifigigh Chléireachais
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Léarscáil Réigiúnach

DL

Tuaisceart
Éireann
MN

SO
LM
MO

RN

CN

LD

LH
MH
ND

WH
G
OY

KE
LS

SD
WW

CE
TN

LK

CW
KK

TS

WX

W

KY
C
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Príomh Suíomhanna Seachadta na Seirbhíse Promhaidh 2018
(Oiﬁgí na Seirbhíse Promhaidh, Príosúin agus Oiﬁgí Cúirte)

• Oifigí na Seirbhíse Promhaidh
• Oifigí Teagmhála na Seirbhíse Promhaidh
• Príosúin agus Oifigí Cúirte
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Eagraíochtaí Phobalbhunaithe

Ag fáil tacaíochta maoinithe tríd an tSeirbhís Phromhaidh
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

A(1)
Adventure Sports Project (YPP),
School on Stilts, Sráid Rutland, Baile Átha
Cliath 1
Aftercare Recovery Group, 48 Plás
Seville, Baile Átha Cliath 1

(18)
(19)

Aiséirí Cahir, Páirceanna an Bhaile, An
Chathair, Co. Thiobraid Árann

(20)

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

(21)

Aiséirí Loch Garman, Roxborough, Loch
Garman, Co. Loch Garman

Tionscadal Ana Liffey, 48 Sráid na
Mainistreach Láir, Baile Átha Cliath 1

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

Ceardlann Oiliúna Bhéal Átha na
Sluaighe, Teach na Canálach, Bóthar an
Chuain, Béal Átha na Sluaighe, Co. na
Gaillimhe

Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile
Munna, Ionad Horizons, Bóthar Bhaile
Cora, Baile Munna, Baile Átha Cliath 11
Ballyrunners, Lár Baile Bhaile Munna,
Baile Munna, Baile Átha Cliath 11

Bridge Project, Aonad 3, 131-133 Sráid
San Proinsias, Baile Átha Cliath 8

Mothar an Bhainbh (Clarecare), Ionad
Cóireála Mhothar an Bhainbh, Mothar an
Bhainbh, Inis, Co. an Chláir

Iontaobhas Pobail Candle (YPP), Bosca
Poist 1145, Lána Lynch, Baile Formaid,
Baile Átha Cliath 10

Care After Prison, 56 Sráid Aungier, Baile
Átha Cliath 2

Céim ar Chéim, Acadamh Óige Mhaigh
Rois, The Bays, Cnoc an Lisín, Maigh Rois,
Co. Luimnigh
Céim Eile (Aiseiri), 1 Gleannarra, An Baile
Beag, Port Láirge, Co. Phort Láirge

Iontaobhas Pobail Pháirc na hEaglaise,
107-109 Ascaill Chnoc an Fhraoigh, Páirc
na hEaglaise, Cathair Chorcaí, Co.
Chorcaí

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Pobal Teiripeach Chúil Mhín, Teach
Ashleigh, Siúlóid Bhaile Dama Baile
Dama, Baile Átha Cliath 15

Ionad Comhaontais Chorcaí, Teach
Robert Scott, 6 Cé Phádraig, Cathair
Chorcaí, Co. Chorcaí

Tionscadal Mhargadh an Arbhair Forbairt Áitiúil Loch Garman, Sean Halla
an Chontae, Bóthar Spawell, Loch
Garman, Co. Loch Garman
Diméin Cox (YPP), The House, 15-16
Páirc Oakland, Dún Dealgan, Co. Lú
Crinan, 72 Sráid Sheáin Mhic
Dhiarmada,Baile Átha Cliath 1

Seirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach,
Teach Montgomery, Bóthar Bhaile Átha Í,
Ceatharlach
Cuan Mhuire Baile Átha Í, Baile an
Mhuilinn, Baile Átha Í, Co. Cill Dara

Cuan Mhuire Brú Rí, Brú Rí, Co. Luimnigh

Cuan Mhuire Coolarne, Coolarne, An
Turlach Mór, Baile Átha an Rí, Co. na
Gaillimhe
Cuan Mhuire Farnanes, Merri Heits,
Farnanes, Co. Chorcaí

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

Dóchas don Óige, Eastát Tionsclaíoch an
Liosbáin, Bóthar Thuama, Gaillimh, Co.
na Gaillimhe

(30)
Teach Comhaltachta, Spur Hill,
Dúchluain, An Tóchar, Cathair Chorcaí, Co.
Chorcaí
(31)
Fusion CPL, Ionad Sláinte Ghort na Silíní,
Garrán Ghort na Silíní, Baile Formaid,
Baile Átha Cliath 10
(32)
GROW, Oiﬁg Tacaíochta Náisiúnta, 6
Eachlann na Foraoise, Bóthar na
Foraoise, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
(33)
Cumann Naomh Philip Neri, Naomh
Uinseann de Pól, 91-92 Sráid Sheáin
Mhic Dhiarmada, Baile Átha Cliath 1
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(34)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

(41)

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
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Tionscnamh Samplála Poist, Ionad
Teaghlaigh agus Pobail Naomh Bríd, 37
Bóthar Buí Íochtarach, Port Láirge, Co.
Port Láirge
Comhairleoireacht Ógánach Chiarraí
(YPP), Balúnach, Trá Lí, Co. Chiarraí

Fostaíocht don Óige i gCill Chainnigh,
Rae na nGairdíní, as an tSráid Ard, Cill
Chainnigh, Co. Chill Chainnigh
IASIO (Clár Linkage), Bloc 3, Cúirt an
Gharráin, Bóthar an Gharráin, Baile
Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15

Le Chéile, 24 Ardán Tivoli Theas, Dún
Laoghaire, Co. Baile Átha Cliath

Seirbhísí Ógánach Matt Talbot
(Cónaitheach) (YPP), Rockview, 7 Faiche
Trá Bheag, Dúghlas, Co. Chorcaí

Seirbhísí Lae d’Ógánaigh Matt Talbot
(YPP), Ionad Cóireála Cónaithe Cara
Lodge, Ahiohill, Inis Ceithleann, Co.
Chorcaí

Iontaobhas Pobail Matt Talbot, Séipéal
Cúl na Deastógála, Bóthar na Coille
Móire, Baile Formaid, Baile Átha Cliath
10

Tionscadal Ché na gCeannaithe, 24 Cúirt
na gCeannaithe, Cé na gCeannaithe,
Baile Átha Cliath 8
Pro-Social Ireland, 18 Árasán Ceilteach,
Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn,
Co. Dhún na nGall, F92 YF57

PACE, Bloc 3, Cúirt an Gharráin, Bóthar
an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha
Cliath 15
PALLS, Aonad 2, Páirc Ghnó na nDugaí,
Bóthar na Duga, Cathair Luimnigh, Co.
Luimnigh

Ceartas Aisiríoch sa Phobal, Ionad Gnó
Annbrook, Garáiste Cleary, An tAonach,
Co. Thiobraid Árann

Seirbhísí Ceartais Aisiríoch, Cúirt
Marshalsea, 23 Cé na gCeannaithe, Baile
Átha Cliath 8
Tionscadal SAOL, 58 Sráid Amiens, Baile
Átha Cliath 1

SOLAS, 40 Lána Marrowbone, Baile Átha
Cliath 8

(50)

(51)

(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

For-rochtain Southill (YPP), The Factory,
Southside Youthspace, Eastát
Tionsclaíoch Galvone, Luimneach, Co.
Luimnigh

Stepping Out Baile Átha Luain, an Líonra
Foghlama Náisiúnta, Belhavel, The
Golden Island, Baile Átha Luain, Co. na
hIarmhí
Lóiste Tabor, Baile an Déisigh, Béal
Guala, Co. Chorcaí

Tionscadal Promhaidh Thamhlachta,
Cearnóg Theach na Cúirte, Páirc an
Iarthair, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24

Ionad Oiliúna Tivoli, 24 Ardán Tivoli
Theas, Dún Laoghaire, Co. Baile Átha
Cliath

Clár Túir, Teach Chíosóg, Lána Naomh
Marc, Bóthar Bhaile Néill, Cluain Dolcáin,
Baile Átha Cliath 22
TRAIL, Iontaobhas Peter McVerry, 29
Cearnóg Mhuinseo, Baile Átha Cliath 1

TREO, Aonad 2, Bloc 4, Ionad Gnó
Bhóthar Lacken, Cill Barra, Port Láirge

Ceardlann Oiliúna Pobail Thuama,
Fearann na mBiocáirí Córacha, Tuaim,
Co. na Gaillimhe

Tús Nua, Ionad Abigail, Bóthar Chill
Donnáin, Fionnghlas, Baile Átha Cliath
11

Tionscadal U-Casadh, Foirgneamh Solas,
Páirc Belmont, Port an Chalaidh, Co.
Phort Láirge
Ionad Lae Westview (YPP), Teach
Westview, 17 Plás Audley, Cnoc
Phádraig, Corcaigh

Tionscadal Ionad Loch Garman, Aonad 7,
Cúinne na Saoirse, ó Shráid James Joyce,
Baile Átha Cliath 1

WHAD (YPP), Ionad Eachaí agus
Traenála Ghort na Silíní, Faiche Ghort na
Silíní, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10

WRENS (YPP), Páirc Fiontraíochta Chill
an Aird, Cill an Ardáin, Tamhlacht, Baile
Átha Cliath 24
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Nótaí
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Nótaí
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