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Is rí-dheas liom Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh a chur faoi bhráid an Uasail Alan Shatter, 

T.D., an tAire Dlí agus Cirt. Leagtar amach sa tuarascáil seo obair na Seirbhíse Promhaidh chun pobail 

níos sábháilte a dhéanamh dár bpobail agus léirítear inti an dul chun cinn a rinneadh in 2011. 

I measc na hoibre is tábhachtaí a dhéanaimid tá ciontóirí a athshlánú d’fhonn athrú dearfach a bhaint 

amach agus a choimeád. Tá an tSeirbhís Phromhaidh freagrach as measúnú agus as maoirsiú a 

dhéanamh ar nach mór 9,000 ciontóir sa phobal lá ar bith agus oibríonn siad le 1,600 ciontóir atá faoi 

choinneáil. Tá sé ina chuspóir againn ciontú agus íospairt a laghdú trí idirghabháil dhúshlánach, 

fhianaise-bhunaithe a sholáthar atá saindeartha ar aon dul le riachtanas aonair agus le tosca riosca 

ciontóirí atá sa phobal agus faoi choinneáil araon.  

Ba dheas linn fáilte a chur roimh an Aire chuig ár n-oifig i Margadh an Fhéir i Samhain, áit a raibh deis 

aige casadh leis an bhfoireann Phromhaidh agus chun obair na Seirbhíse agus tosaíochtaí amach anseo 

a phlé.  

Chuir ár n-obair in 2011 lenár n-éachtaí chuige seo agus dhíríomar ar thrí phríomhlimistéar: 

 Smachtbhannaí pobail a chur i bhfeidhm mar rogha éifeachtach pianbhreithe d’fhonn 

athchiontú a laghdú agus cosc a chur ar íospairt bhreise. 

 Comhghuaillíochtaí straitéiseacha agus comhpháirtíocht a bheith againn agus sinn ag dul i 

ngleic le coireacht agus cuimsiú sóisialta á chur chun cinn againn. 

 Cumas feabhsaithe eagraíochtúil maidir le sármhaitheas a sheachadadh 

Rinneamar ár ndul chun cinn a chur i gcomparáid leis na trí limistéar tosaíochta seo. 

Baineann ríthábhacht le comhoibriú lenár gcuid oibre agus aithnímid go mbaineann ríthábhacht le cur 

chuige ilghníomhaireachta chun dul i ngleic leis an gcoireacht. Le linn na bliana, d’oibríomar le 

heagraíochtaí eile sa chóras ceartais choiriúil agus leis an earnáil phobail agus dheonach trínár 

nEagraíochtaí Pobal-Bhunaithe mar aon le réimse Ranna, gníomhaireachtaí agus údaráis eile ábhartha. 

Leanann tacaíocht na Roinne Dlí agus Cirt le páirt ríthábhachtach a imirt inár n-obair. 

In 2011, rinneamar ár gcomhpháirtíocht le heagraíochtaí promhaidh a threisiú go hidirnáisiúnta agus 

rinneamar comhdháil dhébhliantúil na nArd-Stiúrthóirí Promhaidh i gCaisleán Bhaile Átha Cliath a 

chomhóstáil leis an CEP. Rinne an chomhdháil toscairí a threorú chun a gcuid tosaíochtaí a chomhaontú 

don chéad dhá bhliain eile agus comhghuth a chur ar fáil chun promhadh a chur in iúl ar fud na hEorpa.  

In 2011, d’imigh ár Stiúrthóir, Michael Donnellan chun glacadh le feidhm an Ard-Stiúrthóra i Seirbhís 

Phromhaidh na hÉireann. Guímid gach rath air agus é ag tabhairt faoin dúshlán spreagúil seo.  

Tá ár bhfoireann tiomanta chun na caighdeáin agus na leibhéil is airde ghairmiúlachta a bhaint amach 

agus cuireann ár straitéis nua treoirphlean ar fáil don tSeirbhís a fhad le 2014. Cuireann ár gclár lenár n-

éachtaí chuige seo, agus is clár sármhaitheasa atá ann agus leanfaimid le seirbhísí ardchaighdeáin poiblí 

a chur ar fáil tríd.  

 
Suzanne Vella 
Stiúrthóir Gníomhach 

FAOI ATHBHREITHNIÚ – TUARASCÁIL AN STIÚRTHÓRA 
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FEIDHM NA SEIRBHÍSE PROMHAIDH 

Is gníomhaireacht atá sa tSeirbhís Phromhaidh laistigh den Roinn Dlí agus Cirt. Dlúthoibríonn an 

tSeirbhís leis an tSeirbhís Chúirteanna, Seirbhís Príosún na hÉireann (SPE), an Garda Síochána, Seirbhís 

na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig (SECAO), an Bord Parúil agus go leor eagraíochtaí sa 

phobal.  Is í ár bhfeidhm chun cur le sábháilteacht phoiblí tríd an méid a leanas a dhéanamh: 

 Measúnú agus bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar chiontóirí 

 Iompar ciontóra a chomhrac 

 Comhcheangal iar-chiontóirí a éascú 

Is sinn an phríomhghníomhaireacht a dhéanann measúnú agus bainistiú ar chiontóirí inár bpobal agus 

tá feidhm thábhachtach againn maidir le cabhrú leis an leibhéal coireachta a laghdú trí oibriú le 

ciontóirí chun a n-iompar a athrú agus chun an díobháil a rinneadh mar gheall ar a gciontú a réiteach. Is 

é ár gcuspóir chun measúnú ardchaighdeáin agus bainistiú daingean ar gach ciontóir a chur ar fáil agus 

leas á bhaint as an gcleachtas is fearr fianaise-bhunaithe promhaidh agus na caighdeáin is airde 

éifeachtúlachta agus freagrachta a bhaint amach.   

Tá ár Seirbhís treoraithe ag an gcreideamh nach mór smachtbhanna éifeachtach a chur i bhfeidhm ar 

choireacht. Sa chás gur cuí do smachtbhannaí pobail, cuireann siad rogha éifeachtach ar fáil ar 

choinneáil. Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh maoirsiú promhaidh, seirbhís phobail, filleadh ar an 

bpobal agus cláir iompair chiontaithe ar fáil do chiontóirí fásta agus óga araon. Oibrímid freisin i 

bpríosúin agus in áiteanna coinneála chun ciontóirí a athshlánú agus chun ath-chomhcheangal a éascú.  

FEIDHM REACHTÚIL 

Déantar foráil san Acht um Promhadh Ciontóirí (1907) le haghaidh maoirsiú reachtúil ciontóirí sa phobal 

agus tá seo mar bhonn na hoibre promhaidh in Éirinn.   Is gnách go mbíonn baint againn sa phróiseas 

ceartais choiriúil idir céimeanna na trialach agus an smachtbhanna, go hiondúil i gcásanna ina 

dteastaíonn measúnú réamhsmachtbhanna chun cabhrú le cinneadh a dhéanamh ar smachtbhanna 

cuí. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh an chúirt bheith ag smaoineamh faoi chiontóir a chur faoi mhaoirsiú 

promhaidh nó ar seirbhís pobail.   

Tá an t-údarás ag Cúirt, freisin, i gcásanna áirithe, faoin reachtaíocht, chun orduithe maoirsithe 

iarchoinneála a dhéanamh. Sna cásanna sin, bíonn na ciontóirí faoi réir mhaoirsiú na Seirbhíse 

Promhaidh tar éis dóibh tréimhse shonraithe a chaitheamh faoi choinneáil. Ina theannta sin, déanann 

an tSeirbhís Promhaidh maoirsiú ar phríosúnaigh atá ar scaoileadh sealadach ó choinneáil agus le 

húdarú ón Aire Dlí agus Cirt agus coinníoll maoirsithe i gceist ag an tSeirbhís.

RÉAMHRÁ 

 



 7 

 Liostaítear thíos reachtaíocht ábhartha eile:  

 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) (Leasú), 2011 [Uimh. 24] 

 An tAcht um Cheartais Coiriúil (Ordú Poiblí), 2011 [Uimh. 5] (Ag Lorg Déirce). An tAcht um 
Cheartas Coiriúil (Substaintí Sícighníomhacha), 2010 [Uimh. 22]  

 Acht na bhFíneálacha, 2010 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2007 [Uimh. 29] Cuid 3 Pianbhreith 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil, 2006 [Uimh. 26] Cuid 7 Coireacht Eagraithe, Cuid 8 Mí-Úsáid 
Drugaí agus Cuid 10 Pianbhreith 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnaithe), 2003 

 Acht na Leanaí, 2011 (arna leasú) 

 An tAcht um Chiontóirí Gnéis, 2001 

 An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997 agus an tAcht um Shaoráil Faisnéise (Leasú), 2003 

 An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988 agus an tAcht um Chosaint Sonraí (Leasú), 2003 

 An tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh Pianbhreith Orthu, 1995 agus 1997 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1993 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail), 1983 (arna leasú) 

 An tAcht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 (arna leasú) 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil, 1960 (arna leasú) 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Riarachán), 1914 

 An tAcht um Promhadh Ciontóirí, 1907 

Sa mhullach ar an mBunreacht agus ar an reachtaíocht ábhartha, déantar ár gcleachtas a threorú ag an 
méid a leanas:  

 Rialacha na Náisiún Aontaithe ar Smachtbhannaí Maoirsithe Pobail 

 Rialacha Chomhairle na hEorpa ar Smachtbhannaí Pobail agus ar Bhearta 

 Rialacha na Náisiún Aontaithe ar Mhaoirsiú Ciontóirí Óga 

 Cód Eitice Chumann Oibreoirí Sóisialta na hÉireann agus na Cónaidhme Idirnáisiúnta Oibreoirí 
Sóisialta   

 Moladh CM/Rec (2010) an Choiste Airí do bhallstáit ar Rialacha Promhaidh Chomhairle na 
hEorpa 

 Creatchinneadh 2008/947/JHA maidir le comhaithint bearta promhaidh 
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Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh seirbhísí ar fáil do chiontóirí fásta agus óga sa phobal agus faoi 

choinneáil araon. Inár n-obair le ciontóirí, tá sé de chuspóir againn sábháilteacht phobail a mhéadú 

agus íospairt a chosc trí chiontóirí a spreagadh, dúshlán a chur rompu agus tacú leo chun saol gan 

choireacht a bheith acu.  Tá ár seirbhísí eagraithe go náisiúnta agus déantar iad a sheachadadh go 

háitiúil le maoirsiú promhaidh, seirbhís phobail, filleadh ar an bpobal agus cláir iompair chiontaithe a 

chur ar fáil.    

Le linn na bliana, scrúdaigh an tSeirbhís an úsáid is fearr a bhaint as ár gcuid acmhainní agus thug siad 

isteach líon tionscnaimh nua chun feabhas a chur ar ár n-éifeachtúlacht agus ar ár n-éifeachtacht. Bhí sé 

ina thosaíocht don tSeirbhís in 2011 chun athbhreithniú a dhéanamh ar fhreastal Cúirte Oifigeach 

Promhaidh. I ndiaidh an athbhreithnithe, bunaíodh líon príomhphrionsabal, a gcuirfear i bhfeidhm iad 

maidir le freastal Oifigeach Promhaidh sa Chúirt. Ina measc seo tá freastal ar gach Cúirt Leanaí agus suí 

ina bhfuil líon suntasach atreoruithe chuig an tSeirbhís agus áit a bhfuil áiseanna i bhfeidhm don 

Oifigeach Promhaidh chun Tuarascálacha Measúnaithe ar an Lá Céanna a chur i dtoll a chéile.  Sa 

mhullach air sin, thugamar seirbhís thiomnaithe Dualgas Cúirte isteach i gCoimpléasc na gCúirteanna 

Coiriúla i mBaile Átha Cliath a chuireann láithreacht chomhsheasmhach Seirbhíse ar fáil maidir le 

réimse measúnuithe ar an lá céanna. D’éirigh leis an socrú seo moilleanna ar sheachadadh 

tuarascálacha a laghdú. 

Ina theannta sin, thug an tSeirbhís tionscnamh isteach chun oibriú le ciontóirí ísealriosca agus rinneadh 

tionscnamh píolótach as seo i 5 láthair. 

Is iad na príomhlimistéir ina seachadaimid ár gcuid seirbhísí:  

 Measúnú agus Bainistiú Ciontóirí Fásta;  

 Promhadh Daoine Óga;  

 Seirbhís Pobail;  

 Filleadh ar an bPobal (tionscnamh nua i bpáirtíocht le Seirbhís Príosún na hÉireann); 

 Tionscnaimh Phobail (Eagraíochtaí Pobal-Bhunaithe a fhaigheann cistiú). 

MEASÚNÚ AGUS BAINISTIÚ CIONTÓIRÍ FÁSTA  

Le linn na bliana, lean Oifigigh Phromhaidh chun tuarascálacha um measúnú ar chiontóirí a chur ar fáil 

do na cúirteanna agus don Roinn Dlí agus Cirt, do Sheirbhís Príosún na hÉireann, don Bhord Parúil agus 

do chomhlachtaí eile ábhartha amhail is gá. Trí fhaisnéis a roinnt, measúnú agus bainistiú a dhéanamh 

ar na riosca, déanann an tSeirbhís iarracht chun dóchúlacht athchiontaithe a íoslaghdú. 

MEASÚNÚ 

Baineann buntábhacht le measúnú maidir le hobair na Seirbhíse agus ar an iomlán, chuireamar 13,650 

tuarascáil mheasúnaithe ar dhaoine fásta agus óga i gcrích le linn na bliana. Chuaigh an tSeirbhís i 

gcomhairle leis na breithiúna agus le páirtithe leasmhara eile lena chinntiú gur baineadh an luach is 

fearr ar airgead amach ó acmhainní na Seirbhíse i gcur i gcrích tuarascálacha le haghaidh Cúirteanna.  

Thugamar isteach saghas nua tuarascála le measúnú ar an lá céanna le haghaidh Seirbhís Pobail. 

Rinneadh 795 tuarascáil a sheachadadh faoi dheireadh na bliana.  

SEIRBHÍSÍ A SHEACHADADH 
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Is ann do dhá shaghas de thuarascáil ar mheasúnú ciontóra le haghaidh na gCúirteanna: 

Tuarascáil Réamhsmachtbhanna (PSR)  

Cuireann Oifigigh Phromhaidh na tuarascálacha seo i gcrích ar iarraidh na Cúirte. Cuireann siad 

faisnéis ar fáil faoin gciontóir agus faoin gcion, an riosca i leith athchiontú agus freisin is féidir leo 

saincheisteanna bunúsacha a thabhairt chun solais a chuireann leis an iompar ciontaithe agus ar 

gá dul i ngleic leo. Déanann na tuarascálacha seo breithniú ar an méid a leanas: 

 Tromchúise an chiona 

 Meon an chiontóra i leith an chiona 

 Cén fáth a ndearna an ciontóir an cion 

 Ionbhá i dtreo an íospartaigh/na n-íospartach atá i gceist 

 Limistéir i saol an chiontóra ina bhféadfadh idirghabháil bheith ag teastáil, ar nós drugaí 

agus easpa dídine 

Tuarascáil na Seirbhíse Pobail (TSP)  

Déanann na tuarascálacha seo measúnú ar oiriúnacht chiontóra chun tabhairt faoi sheirbhís 

pobail (obair gan phá sa phobal) seachas dul go dtí an príosún agus déanann siad a dheimhniú go 

bhfuil fáil ar an obair sin.   

BAINISTIÚ CIONTÓIRÍ 

 

 

 

AOIS AGUS MIONDEALÚ GNÉIS ATREORUITHE NUA IN 2011 

 Inscne % 

Catagóir Aoise Mná Fir Iomlán Mná 

12-17 74 818 892 8.3% 

18-24 457 3347 3804 12.0% 

25-34 436 2380 2816 15.5% 

35-44 192 1090 1282 15.0% 

45-54 73 342 415 17.7% 

>54 25 114 139 18.1% 

Iomlán 1258 8089 9347 13.5% 

 

 Nuair a chuirtear ciontóir faoi mhaoirsiú an Oifigigh Phromhaidh, cuirtear plean um bainistiú cáis le 

chéile. Sainaithníonn an plean seo na saincheisteanna a ndéanfaidh an ciontóir obair orthu do thuras an 

mhaoirsithe. Leagann sé an bonn den chonradh idir an ciontóir agus an tOifigeach Promhaidh a 

dhéanfaidh monatóireacht ar an gciontóir lena chinntiú go gcomhlíonann siad an t-ordú chun cabhrú 

leo athrú dearfach a dhéanamh ina saol agus chun deireadh a chur le hathchiontú.   

Le linn na bliana, dhéileáil an tSeirbhís le 14,845 ciontóir sa phobal. B’ionann an líon iomlán 

atreoruithe agus 9,347. Ba mhná 13.5% díobh.   
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Cuireann an chúirt san áireamh corruair coinníollacha breise maoirsithe, a dhírítear ar an riosca i leith 

athchiontú a laghdú, ag brath ar chúinsí ar leith an cháis. Úsáideann an tSeirbhís Phromhaidh ionstraimí 

riosca agus measúnaithe chun fiúntas a chur le breithiúnas agus déanamh cinntí gairmiúla i measc 

Oifigigh Phromhaidh.   Úsáidimid líon ionstraimí um measúnú riosca, ach i dtromlach na gcásanna 

úsáidimid an Fardal um Leibhéal Seirbhíse-Athbhreithnithe (LSI-R) arb ionstraim bhailíochtaithe 

mheasúnaithe riosca/riachtanais. Do dhaoine óga, úsáidimid leagan an YLS-CMI (Fardal um Bainistiú 

Cáis – Leibhéal na hÓige den tSeirbhís). Déanann na hionstraimí seo na limistéir faidhbe a shainaithint i 

saol an chiontóra, agus má théitear i ngleic leo, féadfaidh siad riosca ciontóra chun athchiontú a 

dhéanamh a laghdú.   

Déanann an tseirbhís tosaíocht den obair le ciontóirí lena mbaineann riosca níos airde i leith 

athchiontú. Dóibh siúd a chruthaíonn riosca níos ísle, thugamar isteach tionscnamh nua ina léiríonn an 

leibhéal teagmhála leis an tSeirbhís an riosca i leith athchiontú.   Ligeann seo dár nOifigigh Phromhaidh 

díriú orthu siúd is mó is dócha a dhéanfaidh breis cionta agus a bheadh ina bhaol don phobal. 

An 14 Nollaig 2011, thugamar mearathbhreithniú ar 3,030 ciontóir a bhí faoi mhaoirsiú go náisiúnta 

chun críche agus rangaíodh 90% de na ciontóirí sa réimse measartha, ard agus an-ard. 

 

Rangú Riosca LSI-R 
 Nollaig 2011 

Íseal Measartha Ard An-ard 

11.5% 57.5% 25.3% 5.6% 

  

Áirítear le Plean Bainistithe Cás Ciontóra an méid a leanas:- 

 Plean foriomlán oibre a gcuireann an LSI-R agus aon ionstraimí eile measúnaithe a úsáidtear 

faisnéis ar fáil dó. 

 Achoimre ar na limistéir faidhbe lenar bhain an ciontú amhail a shainaithnítear sa mheasúnú 

iad. 

 Achoimre ar shaincheisteanna a bhaineann le ‘riosca díobhála’ amhail a shainaithnítear iad sa 

mheasúnú sa chás cuí agus na hathruithe a theastaíonn a bhaint amach faoi dheireadh na 

tréimhse maoirsithe d’fhonn dul i ngleic le ‘riosca díobhála’. 

 Céard a bhfuiltear ag súil leis ón gciontóir/seirbhísí promhaidh/rudaí eile, lena n-áirítear 

acmhainní pobail chun na hathruithe seo a bhaint amach. 

  Athbhreithniú ar an bplean oibre. 
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Cás-Staidéar 

In Aibreán 2010 cuireadh Alan faoi mhaoirsiú dhá bhliain ag an gCúirt mar 

gheall ar ghadaíocht. 

Cuireadh plean um bainistiú cás i dtoll a chéile i Meitheamh 2010 bunaithe ar 

mheasúnú an Oifigigh Phromhaidh agus rinneadh measúnú ar Alan trí leas a 

bhaint as an LSI-R agus ba í tuairim an mheasúnaithe sin gurbh ann 

d’ardriosca go ndéánfadh Alan athchiontú arís. Shainaithin an measúnú 

fadhbanna le húsáid drugaí, tithíocht, éagobhsaíocht mhóthúchánach,  

riachtanais oiliúna agus fostaíochta agus piarghrúpa coiriúil. 

D’oibrigh an Oifigeach Promhaidh le Alan chun déileáil gach ceann de na 

fadhbanna a sainaithníodh; agus Alan a chur faoi bhráid áis um chóireáil 

drugaí agus seirbhíse a dhéileálann le daoine gan dídean. 

Ina theannta sin, d’oibrigh an tOifigeach Promhaidh go sonrach le Alan 

faoina chiontú agus faoi chosc athiompaithe, feasacht ar íospartaigh, a 

scileanna déileála agus faoina shaol oibre.   

Chríochnaigh Alan clár um chóireáil drugaí, chuir sé tús le cúrsaí sa choláiste 

agus tháinig sé ar chóiríocht. 

Tugadh faoi mheasúnú breise riosca i nDeireadh Fómhair 2011 agus bhí sé 

ina thoradh gur tháinig laghdú ar riosca Alan i leith athchiontú. 

Bhí an tOifigeach Promhaidh ag casadh le Alan gach seachtain agus 

laghdaigh sé é seo go dtí gach coicís. 

Níorbh ann d’aon chiontuithe nua le linn an ama seo. 

Chríochnaigh Alan a mhaoirsiú in Aibreán 2012 
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Oibríonn Oifigigh Phromhaidh i bpríosúin chomh maith, go príomha le príosúnaigh a bhfuil freagracht 

reachtúil ag an tSeirbhís astu agus a ndéanfaidh an tSeirbhís bainistiú orthu tráth a scaoilte. Áirítear leis 

seo, iad siúd atá ar Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe atá ar Pháirtfhionraí (PSSSOanna), ciontóirí gnéis 

ag a bhfuil Orduithe Maoirsithe Iarscaoilte (PRSOanna), iad siúd le Pianbhreith saoil agus príosúnaigh 

atá i dteideal breithniú an Bhoird Pharúil a fháil lena scaoileadh.  

I nDeireadh Fómhair 2011, bhronn an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (EDS) dámhachtain ghradaim ar 

an bhfoireann ildisciplíneach ina bhfuil foireann an phríosúin, gairmithe sláinte agus Oifigigh 

Phromhaidh ag Príosúin Mhuinseo 

mar aitheantas ar an rath a bhí ar 

thionscnamh le haghaidh príosúnach 

ar a bhfuil fadhbanna 

meabhairshláinte.  

Aithníonn an dámhachtain “EDS 

Sláinte i bPríosún – Dámhachtain an 

Dea-Chleachtais” an rath a bhí ar 

aonad ardtacaíochta a oscailt do 

phríosúnaigh ar a bhfuil fadhbanna 

meabhairshláinte ionas gur féidir iad a 

bhainistiú i dtimpeallacht shábháilte. 

Meastar go bhfuil fadhbanna meabhairshláinte ar 6% de phríosúnaigh ar athchur, agus teastaíonn 

cóireáil shíciatrach ó 4% de phríosúnaigh ag a bhfuil pianbhreith.  

Ag tosú i nDeireadh Fómhair 2011, d’oibrigh an tSeirbhís Phromhaidh le Seirbhís Príosún na hÉireann 

chun an tionscnamh um Fhilleadh ar an bPobal a sheoladh ar bhonn píolótach. Bhí sé seo ar ceann de 

mholtaí Ghrúpa Athbhreithnithe Halla Thornton. Tar éis measúnú sa phríosún, scaoiltear ciontóirí ar 

scaoileadh sealadach leis an gcoinníoll go dtugann siad faoi líon comhaontaithe laethanta d’obair 

phobail in ionad fhuílleach a bpianbhreithe.  

PROMHADH DAOINE ÓGA 

 

 

 

 

In 2011, lean Promhadh Daoine Óga (PDO) ag oibriú laistigh den Chúirt Leanaí agus cúnamh, 

measúnuithe agus maoirsiú orduithe á gcur ar fáil faoi Acht na Leanaí, 2001 (arna leasú). 

 

I rith na bliana, tugadh isteach líon Cláir nua PDO, lena n-áirítear ‘Ionbhá Íospartaigh' inar bhronn an 

Breitheamh Leonard teastais ar dhaoine óga a chríochnaigh an clár.  I measc na dtionscnamh eile PDO 

bhí clár tuistithe ‘Parents’ Plus’, an clár ‘Strengthening Famillies’, meantóireacht tuismitheoir ar 

thuismitheoir agus feabhsú an Tionscadail um Cheartas Aisiríoch i Luimneach.  Is éard a bhí i gceist leis 

an tionscadal seo íospartaigh agus pobail i bpainéil aisiríocha ag dul i ngleic le daoine óga faoi iarmhairtí 

a ngníomhartha agus an díobháil a rinneadh mar gheall orthu.  

Ba théama lárnach cleachtas aisiríoch in 2011 le haghaidh PDO agus chinntíomar gur cuireadh oiliúint ar 

gach oifigeach promhaidh i leith an chuir chuige seo.  

In 2011, fuair an tSeirbhís 914 iarratas nua ar thuarascálacha agus 947 orduithe de shaghas Maoirsiú 

Promhaidh le haghaidh ciontóirí óga.  

 

Thuas:  David Williamson, an tSeirbhís Phromhaidh; Edward Whelan, Rialtóir, Príosún Mhuinseo; 

agus an Dr Damian Mohan, an tSeirbhís Náisiúnta Meabhairshláinte Fóiréinsí. 
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Réamhriachtanas atá i gceist le cur chuige idirghníomhaireachta nuair a bhítear ag oibriú le daoine óga 

agus lena dteaghlaigh agus lean PDO i mbun a fheidhme i bhforbairt Coistí Seirbhísí Leanaí mar chuid de 

straitéis Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige.  Sa limistéar ríthábhachtach seo, chuireamar lenár 

gcomhpháirtíochtaí lenár gcomhghleacaithe sa IYIS, FSS, an Garda Síochána agus na Scoileanna 

Coinneála Leanaí mar bheart deiridh. Ina theannta sin, chuir foireann PDO le cleachtas aisiríoch i 

scoileanna i gceantar Luimnigh. 

 

Sa chás gur measadh go raibh gá le coinneáil, d’oibríomar go dlúth leis an SPE i gcúram iomlán an duine 

óig, ag pointe iontrála na coinneála, i rith na tréimhse faoi choinneáil agus ar fhilleadh ar an bpobal 

dóibh. Cuireadh pleananna indéanta, daingne agus cuimsitheacha maoirsithe pobail ar tairiscint, a lig 

do chiontóirí óga filleadh ar a bpobail ag an tráth ba luaithe ab oiriúnaí. 

   

  I measc na Seirbhísí PDO do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh bhí an méid a leanas:  

 

 Maoirsiú aonair ar dhaoine óga agus 

tacaíocht ag Oifigigh PDO.  

 Tacaíocht mheantóireachta tuismitheoir 

ar thuismitheoir. 

 Tacaíocht tuismitheora ag Oifigigh PDO.   Idirghabháil andúile. 

 Obair ghrúpa iompair chiontaithe.   Forbairt scileanna sóisialta agus 

gairmiúla.  

 Obair ghrúpa um chóireáil ciontóir gnéis.   Spóirt agus gníomhaíochtaí 

eachtraíochta. 

 Idirghabháil aisiríoch cheartais a dhéanann 

íospartaigh agus peirspictíochtaí 

íospartaigh a chorprú.  

 Comhairleoireacht. 

 Obair shráide for-rochtana. 

 Meantóireacht ag oibrithe deonacha chun 

smaoineamh agus iompar forshóisialta a 

fhorbairt. 

 Cláir iompar ciontóra cognaíoch-

bhunaithe. 
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  SEIRBHÍS POBAIL 

Cuireadh tús leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail) (Leasú), 2011 an 1 Deireadh Fómhair 

2011. Ceanglaíonn an tAcht ar bhreithiúna, nuair a bhíonn breithniú á dhéanamh acu ar phianbhreith a 

fhad le 12 mhí a ghearradh, chun machnamh a dhéanamh, i dtosach báire, ar oiriúnacht seirbhís pobail 

mar rogha ar phríosúnacht. 

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus tús an Achta á fhógairt aige:  

“Rachaidh an tAcht seo i ngleic le buarthaí nach bhfuil smachtbhanna Orduithe Seirbhís Pobail á úsáid 

go leordhóthanach ag ár gcúirteanna agus pianbhreitheanna á ngearradh ar chiontóirí. Cruthaíonn an 

úsáid a bhaintear as seirbhís pobail coigiltí airgeadais, déanann sé ciontóirí a mheastar atá oiriúnach do 

sheirbhís pobail a atreorú ón gcóras príosúin agus a bhfuil a bpríosúnacht ina costas substaintiúil ar an 

stát agus cuireann sé cúiteamh ar fáil i bhfoirm oibre gan phá a théann chun sochair an phobail”. 

In ionad pianbhreith phríosúin, féadfaidh an Chúirt an deis a thabhairt do chiontóirí de bhreis ar 16 

bliana d’aois tabhairt faoi idir 40 agus 240 uair d’obair gan phá don phobal. Rogha dhíreach eile atá i 

Seirbhís Pobail ar phianbhreith phríosúin agus ní dhéanfaidh ach Breitheamh Ordú sa chás go 

ndearnadh breithniú ar phianbhreith choinneála i dtosach báire. Chuir rannpháirtithe Seirbhís Pobail 

réimse fairsing gníomhaíochtaí i gcrích le linn 2011 d’fhonn a nOrdú Seirbhís Pobail a chríochnú agus an 

tsochaí a chúiteamh. Chuir roinnt de na gníomhaíochtaí seo deiseanna ar fáil chun scileanna nua a 

fhoghlaim. Sa chás gur léirigh daoine ar Orduithe Seirbhís Pobail spéis in oiliúint bhreise nó i 

bhfostaíocht, b’ann do dheiseanna le haghaidh atreorú chuig Oifigeach Oiliúna agus Fostaíochta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

“Ba mhian le Seirbhís do Dhaoine Scothaosta 

Dhroichead Átha, ina n-ionchorpraítear Ospidéal an 

Cottage, Teach Boyne View agus Ospidéal Naomh 

Muire buíochas a ghlacadh le Seirbhís Pobail agus an 

obair ardfhiúntach a aithint a chuir bhur seirbhís ar fáil 

dúinn i gcothabháil tailte agus foirgneamh le linn na 

bliana”.  

 

“Shábháil Seirbhís Pobail an-chuid airgid orainn i 

gCnoc an Champa arb ionad é le haghaidh daoine ar a 

bhfuil míchumas intleachtúil agus riachtanais 

speisialta”.   

Thuas: Fáiltiú cathartha i gCorcaigh lenar chuir Seirbhís 

Pobail le pobail áitiúla a cheiliúradh. 
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Áiríodh leis na tascanna Seirbhís Pobail: 
 

 Baint graifítí i gcomhoibriú le hÚdaráis Áitiúla.  Cothabháil Reilige, bearradh féir, baint agus 
bailiú bruscair.  

 Péinteáil/Maisiú/Glanadh/Cothabháil Tailte 
leis na gníomhaireachtaí den Earnáil 
Dheonach, ar nós seirbhísí do dhídeanaithe, 
seirbhísí míchumais, seirbhísí óige, seirbhísí 
andúile, eagraíochtaí spóirt, ionaid pobail agus 
lae. 

 Cruthú Gairdín Scoile le ceapaí ardaithe, 
cosáin nua, crainn etc. ar mhaithe le cuspóir 
oideachais do leanaí.  

 Péinteáil/Maisiú/Glanadh/Cothabháil Tailte i 
scoileanna, séipéil, ospidéil. 

 Béilí ar Rothaí agus ullmhú bia i gcomhpháirt 
le heagraíochtaí carthanúla. 

 Glanadh Comhshaoil agus Tírdhreachú leis na 
Bailte Slachtmhara. 

 Deisiú/Athchúrsáil trealamh leighis, ar nós 
maidí croise agus áiseanna siúil i 
gcomhpháirt le FSS. 

 Tírdhreachú agus Cothabháil Tailte in eastáit 
agus i bhfearainn pháirceanna i gcomhpháirt 
le Comhairlí Contae. 

 Obair Ealaíne/Cheirde, mar shampla, 
suíocháin séipéil a dheisiú, saothair mhósáice 
a dhéanamh le haghaidh eagraíochtaí áitiúla. 

 Glanadh an chladaigh agus na trá.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ionad Mellowes Springs, Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11 

Ionad Oideachais Shóisearaigh Naomh Tomás Tionscadal Óige Comharsanachta Bhaile an Bhlácaigh 

agus Radharc an Chnocáin 
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FILLEADH AR AN BPOBAL 

Scéim dreasachta is ea Filleadh ar an bPobal a chuireann scaoileadh sealadach ar fáil sa chás go 

dtuilltear é. Cuireann Seirbhís Príosún na hÉireann scaoileadh sealadach luath ar tairiscint tar éis 

measúnú a dhéanamh ar chiontóirí mar chúiteamh ar sheirbhís pobail faoi mhaoirsiú.  Scaoil oifigigh um 

Fhilleadh ar an bPobal príosúnaigh trí obair gan phá a chur ar fáil dóibh, deis chun an díobháil a 

mhaithiú a rinne siad don phobal lena n-iompar ciontaithe. Oibríonn Filleadh ar an bPobal ar thascanna 

nach ndéanfaí murach sin, agus téann sé chun sochair pobal, comharsanachtaí, eagraíochtaí 

deonacha/pobail agus carthanúla, scoileanna áitiúla agus réimse de dhaoine aonair sa phobal.  

Cuireadh tús le Filleadh ar an bPobal mar chlár píolótach i nDeireadh Fómhair 2011 agus bhí sé ina 

sprioc chun déileáil le 130 ciontóir sa tréimhse sé mhí chuig deireadh Mhárta 2012.  

Is dearfach do tháscairí tosaigh torthaí de réir mar a deireann na ciontóirí atá ag tabhairt faoi Fhilleadh 

ar an bPobal:   

 

 

 

 

 

 

 

 

EAGRAÍOCHTAÍ POBAL-BHUNAITHE A FHAIGHEANN CISTIÚ SEIRBHÍSE  

Cuireann an Roinn Dlí agus Cirt, tríd an tSeirbhís Phromhaidh, cistiú ar fáil do 46 eagraíocht phobal-

bhunaithe (EPBanna) chun seirbhísí do dhaoine fásta a fhorbairt agus a sheachadadh ina bpobail. Tá 

socrú comhchosúil i bhfeidhm leis an IYJS chun cistiú a chur ar fáil do 15 EPB le haghaidh daoine a 

dhéanann ciontú. Forbraíodh na tionscnaimh seo agus tacaíodh leo chun freastal ar riachtanais áitiúla 

agus chun feabhas a chur ar an tSeirbhís Phromhaidh maidir le hiompar ciontaithe a athrú. 

Tá feidhm thábhachtach ag an líonra de EPBanna agus Tionscadal don tSeirbhís Phromhaidh, trí thoise 

bhreise a chur le seirbhísí agus tacaíochtaí gur féidir leis an tSeirbhís Phromhaidh a chur ar fáil do 

chiontóirí agus dá bpobail maidir le hathchiontú a laghdú agus sábháilteacht phoiblí a mhéadú.  

D’fhoilsigh an tSeirbhís Treoirlínte maidir le Rialú Inmheánach agus Cáipéis Bheartais le haghaidh 

EPBanna in 2011 chun lámh chúnta a thabhairt maidir le rialuithe inmheánacha a chur i bhfeidhm. 

Cuireadh oiliúint ar fáil maidir leis na treoirlínte agus na cáipéisí beartais seo.  

Rinneadh feidhmchlár tuairiscithe ar líne a fhorbairt le haghaidh EPBanna a bhfaightear rochtain trí 

láithreán gréasáin na Seirbhíse Promhaidh.  Cuirfear an feidhmchlár beo ar an líne in Eanáir 2012. 

Éascóidh seo an próiseas pleanála gnó, déanfaidh sé dul chun cinn cliaint EPBanna agus bainistiú cistiú 

na Seirbhíse Promhaidh a thuairisciú.   Ina theannta sin, cuireadh oiliúint ar fail ar an bhfeidhmchlár 

seo. 

“Is deis é chun nós maireachtála a athrú, gan bheith i do ‘choirpeach’ a thuilleadh, 

is bronnadh fiúntach é mar gheall ar dhea-iompar sa phríosún” 

“Tá sé go maith, níos fearr ná díreach a bheith scaoilte amach ón bpríosún agus 

faic le déanamh agat, is fusa gabháil do na sean-nósanna ar an mbealach sin. I 

gcás Seirbhís Pobail, táthar do d’ullmhú chun filleadh ar ghnáthamh maith, éirí go 

luath agus bheith in áit go tráthúil” 

“Ba thaithí mhaith é, d’éirigh liom an príosún a fhágáil dá bharr, thug sé rud éigin 

liom le déanamh, thug sé cuspóir dom, rud éigin bisiúil le déanamh agus bhí sé ar 

nós go raibh rud éigin á thábhairt ar ais agam”  
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CEARTAS AISIRÍOCH:  

Thug an tuarascáil ón gCoimisiún Náisiúnta um Cheartas Aisiríoch chun solais na tairbhí a bhaineann le 

cur chuige ceartais aisiríoch i leith iompar coiriúil le haghaidh íospartach agus ciontóirí.  Luaitear sa 

tuarascáil a cuireadh i dtoll a chéile faoi chathaoirleacht an Bhreithimh Mary Martin – go gcuirfeadh cur 

i bhfeidhm Ceartais Aisirígh ar bhonn náisiúnta go dearfach le saol gach saoránaigh, íospartaigh, 

ciontóra, a dteaghlaigh agus gur féidir le pobail sochair a bhaint as cur chuige nua i leith smachtbhannaí 

ceartais choiriúil.  

I Meitheamh 2011, chuir an tSeirbhís Phromhaidh tús le scéim phíolótach chun scrúdú a dhéanamh ar 

réimse idirghabhála aisiríche le haghaidh ciontóirí fásta. Is éard a bhí i gceist leis seo borradh taobh 

istigh de bhuiséid reatha dhá thionscadal aisiríocha. Síneadh Seirbhís Ceartais Aisirígh atá bunaithe i 

dTamhlacht anois a fhad leis na Cúirteanna Ceartais Choiriúil agus leis na Cúirteanna i gContae Bhaile 

Átha Cliath Theas. Síneadh Tionscadal um Dheisiú Pobail an Aonaigh chuig na Cúirteanna i dTiobraid 

Árann Thuaidh.  

B'an-spreagúil don fhreagairt ó gach páirtí leasmhar agus is léir an tairbhe a chruthaíonn 

comhpháirtíocht níos treise idir an earnáil reachtúil agus pobail. Cuirfear tuarascáil ar an scéim 

phíolótach i gcrích in Iúil 2012.  

ÍOSPARTAIGH:  

I bpáirtíocht leis an gCoimisiún um Thacaíocht d'Íospartaigh Choireachta, lean an tSeirbhís Phromhaidh 

le díriú ar chur i bhfeidhm éifeachtach na Cairte Íospartach a rinneadh a athbhreithniú le déanaí. Ba 

phríomhthosaíocht an tuiscint a bhí ar idirghabháil Phromhaidh a mhéadú i measc gníomhaireachtaí 

deonacha a oibríonn go díreach le híospartaigh.  

 I ndiaidh fhoilsiú na Cairte athbhreithnithe, bunaíodh feidhm Chomhordaitheora Seirbhísí 

Íospartaigh. Chuir an comhordaitheoir treoir ar fáil d’fhoireann maidir le saincheisteanna 

íospartaigh agus chuaigh an comhordaitheoir i dteagmháil ar bhonn duine ar dhuine le 

híospartaigh a d’iarr ar chúnamh.  

 D’eisigh an tSeirbhís Treoirlíne athbhreithnithe ar réiteach Tuarascálacha ar an Tionchar ar 

Íospartaigh in Iúil d’fhoireann tacaíochta mar chuid de réiteach tuarascálacha ardchaighdeáin a 

iarrann na cúirteanna amanna.   

 Thug an fhoireann faoi oiliúint ar Chleachtais Aisiríocha, cur chuige íospartaigh/pobal-láraithe le 

haghaidh oibre le ciontóirí fásta agus óga. 



 18 

 
 

 

 

 

LÉARGAS GINEARÁLTA STRAITÉISEACH 

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do shármhaitheas a bhaint amach agus chun úsáid a bhaint as 

cleachtas promhaidh na dea-fhianaise agus ár gcuid seirbhísí á seachadadh.  Laistigh den timpeallacht in 

2011 ina raibh dúshláin ag dul i méid i gcónaí, d’oibríomar le cur níos mó lenár gclár ó pheirspictíocht 

éifeachta agus éifeachtúlachta araon. 

1 CUSPÓIR STRAITÉISEACH – ATHCHIONTÚ A LAGHDÚ AGUS BREIS ÍOSPAIRTE A CHOSC TRÍ 

CHUR CHUN CINN AGUS SEACHADADH SMACHTBHANNAÍ POBAIL. 

Tá ár n-obair le ciontóirí bunaithe ar chaidreamh gairmiúil a bhfuil cuspóir leis atá in ainm 

agus athchiontú a laghdú, athrú dearfach a chur chun cinn i measc iompar ciontaithe agus 

chun athimeascadh isteach i bpobail a éascú. Is é ár gcuspóir chun an riosca i leith 

athchiontú agus iompar díobhálach a laghdú trí mheasúnú ardchaighdeáin agus maoirsiú 

éifeachtach agus leas á bhaint as réimse idirghábhála nuálaíche agus fianaisethreoraithe. 

Ciallaíonn athchiontú a laghdú go mbíonn níos lú íospartach ann agus cuireann sé go mór le 

folláine ár bpobal de bharr go ndéantar muintir níos bisiúla den tsochaí as ciontóirí.  

 

 Le bliain anuas, d’oibrigh an tSeirbhís Phromhaidh i dtreo an chuspóra straitéisigh seo a 

bhaint amach tríd an méid a leanas a dhéanamh:  

 An réimse idirghabhála nuálaíche agus fianaisethreoraithe a dhéanann an tSeirbhís a 
sheachadadh go náisiúnta a fhairsingiú:- 

Lena chinntiú go bhfuil idirghabháil phromhaidh oiriúnach agus á treorú go dtí an áit ar 

féidir léi bheith a éifeachtaí agus is féidir, tosaítear leis an obair go léir a atreoraítear chuig 

an tSeirbhís Phromhaidh le measúnú.  Déanann an tOifigeach Promhaidh measúnú ar an 

riosca a chruthaíonn an duine don tsochaí agus ar na tosca nach mór dul i ngleic leo leis na 

rioscaí seo a laghdú. 

Déanann Oifigigh Phromhaidh ciontóirí sa phobal a bhainistiú ar réimse smachtbhannaí 

agus le linn 2011, leanamar le nósanna imeachta oiriúnacha bainistithe cáis a chur i 

bhfeidhm a bhí bunaithe ar an gceart um beartú tosaíochta de chuid na Seirbhíse ar an 

leibhéal riosca i leith athchiontú. Áiríodh leis seo forbairt réimse breise ionstraimí 

measúnaithe, lena n-áirítear Ionstraim Mheasúnaithe ar Riosca Sábháilteachta agus Riosca i 

leith Díobhála Tromchúisí.   

Lean an tSeirbhís le cur le forbairt freagairtí ilghníomhaireachta ar bhainistiú grúpaí ar leith 

ciontóirí, ar nós ciontóirí óga. 

 Tionscnaimh a fhorbairt chun an córas ciontaithe a bhriseadh, agus roghanna eile a 
chur ar fáil ar choinneáil mar aon le hathimeasctha ciontóirí a éascú. 

 

FEIDHMÍOCHT I LEITH AN PHLEAN GNÓ 
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Lean an tSeirbhís le cur leis an tsolúbthacht ar Eagraíochtaí Pobal-Bhunaithe chun freagairt 

a thabhairt ar riachtanais athraitheacha an Chórais Cheartais Choiriúil agus Chiontóirí. 

Forbraíodh tionscnaimh chun tacú  le riachtanais áitiúla agus chun feabhas a chur ar obair 

na Seirbhíse Promhaidh maidir le hiompar ciontaithe a athrú.  Cabhraíonn tionscnaimh 

speisialaithe a chuir Eagraíochtaí Pobal-Bhunaithe ar fáil roghanna níos fearr a dhéanamh 

don chiontóir maidir le hathimeascadh agus athshlánú a éascú. 

 

D’oibrigh an tSeirbhís leis an SPE chun breis forbartha a dhéanamh ar chomhoibriú agus ar 

chomhordú idirghníomhaireachta maidir le bainistiú ciontóirí, sa phobal agus faoi 

choinneáil.  Cuireann Oifigigh Phromhaidh seirbhísí ar fáil i ngach príosún agus áit 

choinneála, ag oibriú le ciontóirí d’fhonn an riosca a laghdú go ndéanfaidís athchiontú, agus 

chun cabhrú leo maidir lena ndul chun cinn i dtreo athshocrú i ndiaidh a scaoilte.  Déanann 

an tSeirbhís maoirsiú, freisin, ar phríosúnaigh gach lá sa phobal, i ndiaidh a scaoilte. Is 

gnách go mbíonn na daoine seo faoi mhaoirisú iarchoinneála tar éis ordú cúirte, nó go 

mbíonn siad ar Scaoileadh Sealadach faoi mhaoirsiú. Ina leith seo uile, oibríonn an tSeirbhís 

go fíor-dhlúth leis an SPE ar bhonn leanúnach, chun ár gcomh-chomhordú agus ár 

gcomhéifeachtacht a uasmhéadú.   I nDeireadh Fómhair 2011, chuir an tSeirbhís, i 

bpáirtíocht leis an SPE tús le clár nua píolótach, Filleadh ar an bPobal le ligean do 

phríosúnaigh ar scaoileadh luath tabhairt faoi obair gan phá sa phobal mar chuid dá 

bpianbhreith phríosúin.  

 

 Cur le forbairt tionscnaimh Bheartais trí chur chun cinn feidhm shuntasach 
smachtbhannaí pobail i laghdú athchiontaithe agus mar rogha do na Cúirteanna mar 
aon le rogha eile éifeachtach pianbhreithe ar choinneáil.  

In 2011, thug an tSeirbhís faoi mhórchuid taighde, ‘Mí-Úsáid Drugaí agus Alcóil i measc an 

Daonra Ciontóirí Fásta’.  Bhí obair ar siúl i rith na bliana go léir leis an bPríomh-Oifig 

Staidrimh (POS) maidir le beart um meaitseáil sonraí a éascóidh éifeachtacht a thomhas. 

 

Le linn 2011, ghlac an tSeirbhís páirt sa dara seimineár de chuid an Ghrúpa Chomhairligh 

um Chosaint Phoiblí (GCCP) leis an mBord Parúil i dTuaisceart Éireann. Leanamar ag oibriú 

go dlúth le réimse fairsing comhranna agus comhghníomhaireachtaí, lena n-áirítear iad 

siúd sna hearnálacha reachtúla, deonacha agus pobail leis na comhchuspóirí a bhaint 

amach, lena mbaineann sochaí níos fearr agus níos sábháilte a thógáil.    

 
 

2 CUSPÓIR STRAITÉISEACH – COIREACHT A LAGHDÚ AGUS CUIMSIÚ SÓISIALTA A CUR 

CHUN CINN TRÍ CHOMHGHUAILLÍOCHTAÍ AGUS COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

TREISITHE. 

Tá ag go leor ciontóirí faoi bhainistiú na Seirbhíse riachtanais chasta, ar nós fadhbanna 

drugaí, deacrachtaí tromchúiseacha meabhairshláinte, míchumas suntasach foghlama agus 

cúlraí mífheidhmiúla a mbíonn tionchar acu ar chiontú. Éascaíonn comhoibriú tras-

eagraíochta agus roinnt cuspóra le cur chuige comhoibritheach thar réimse 

gníomhaireachtaí athshlánú agus athimeascadh isteach i bpobail.  Is ann do ghá aitheanta 

le haghaidh cur chuige comhordaithe ilghníomhaireachta, agus an méid tábhachtach a 

chuireann na hearnálacha deonacha agus pobail leis seo a aithint ag an tráth céanna.    Le 

bliain anuas, d’oibrigh an tSeirbhís Phromhaidh i dtreo an chuspóra straitéisigh seo a bhaint 

amach tríd an méid a leanas a dhéanamh:
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 Cur le córas um bainistiú ciontóirí atá comhordaithe agus comhtháite agus i bhfeidhm i 

ngach limistéar den Cheartas Coiriúil.  

Oibríonn an tSeirbhís go dlúth le gníomhaireachtaí eile den chóras ceartais choiriúil sa 

dlínse seo agus i ndlínsí eile agus le comhlachtaí ábhartha eile, ar nós Fheidhmeannacht na 

Seirbhíse Sláinte (FSS), Coistí Gairmoideachais, Údaráis Áitiúla, mar aon leis an earnáil 

dheonach agus pobail chun áiteanna níos sábháilte a dhéanamh de phobail.   Le blianta 

beaga anuas, rinneadh an leibhéal comhoibriú idir an tSeirbhís Phromhaidh agus an Garda 

Síochána a shíneadh níos mó. I measc samplaí de seo tá an córas um Measúnú Riosca ar 

Chiontóirí Gnéis (CMRCG) atá á thriail ar bhonn píolótach cheana i gcúig limistéar, agus ar a 

bhfuil breis sínte le déanamh in 2012; comhoiliúint in ionstraimí um measúnú riosca agus i 

gcleachtas aisiríoch; agus comhoibriú i gcur chun feidhme bainistiú comhtháite cáis i 

gcásanna lena mbaineann daoine óga. Sa mhullach air sin, tá breis forbartha á déanamh ar 

chumarsáid agus ar roinnt fheabhsaithe faisnéise maidir le maoirsiú ciontóirí i ndiaidh a 

scaoilte ó choinneáil, agus ciontóirí ardriosca. 

Ina theannta sin, tá feidhm thábhachtach againn i gcomhoibriú le gníomhaireachtaí eile 

mar fhreagairt ar fhoréigean teaghlaigh, nach mór dul i ngleic leis le cur chuige 

comhordaithe.   

 Oibriú le Comhpháirtithe áitiúla, Náisiúnta agus Eorpacha chun seirbhísí éifeachtacha a 
fhorbairt agus a sheachadadh chun athchiontú a laghdú. 

Oibrímid go dlúth le seirbhísí promhaidh agus le heagraíochtaí gaolmhara i ndlínsí eile, 

chun comhoibriú a mhéadú mar aon le comhfhoghlaim agus forbairt. Ina leith seo, le linn 

na bliana, thug an RA agus toscairí ó Albain cuairt orainn. 

Tá an tSeirbhís ina mball fadtéarmach den CEP 

(Conférence Permanente Européenne de la 

Probation) arb eagraíocht iad atá ar fud na hEorpa 

a phléann le seirbhísí promhaidh agus seirbhísí 

gaolmhara atá tiomanta d’fheabhas a chur ar 

phróifíl an phromhaidh agus feabhas a chur ar 

ghairmiúlacht sa phromhadh agus ar leibhéal 

náisiúnta agus Eorpach. Tá sé de chuspóir ag an 

CEP cuimsiú sóisialta ciontóirí a chur chun cinn trí 

smachtbhannaí agus bearta pobail. 

Bhí an tSeirbhís Phromhaidh agus an CEP ina 

gcomhóstaigh do Chomhdháil an Ard-Stiúrthóra 

Promhaidh an 24 agus an 25 Feabhra 2011 i 

gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Ba é téama na 

comhdhála ‘Acmhainní Promhaidh a Uasmhéadú i 

dTimpeallacht Athraitheach Eorpach' agus chuir 

siad deis ar fáil do na 45 toscaire ó 24 tír chun a 

dtaithí a roinnt agus chun teacht ar réitigh.   
Ard-Stiúrthóir na Comhdhála 

Promhaidh, Caisleán Bhaile Átha Cliath 

http://www.cep-probation.org/
http://www.cep-probation.org/
http://www.cep-probation.org/
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Bhí an chomhdháil ar siúl thar 3 lá agus tosaíodh amach le cuairt staidéir chuig an tSeirbhís 

Phromhaidh i Margadh an Fhéir, Baile Átha Cliath. Áiríodh leis an gclár reatha líon 

cainteoirí idirnáisiúnta a chuaigh i ngleic leis na dúshláin a bhí roimh a n-eagraíochtaí sa 

timpeallacht reatha gheilleagrach agus laistigh de chomhthéacs Eorpach. Agus roinnt de na 

bacainní a shainaithint agus breac-chuntas á thabhairt ar straitéisí sa timpeallacht 

athraitheach seo, rinne an chomhdháil toscairí a threorú chun a gcuid tosaíochtaí a 

chomhaontú don chéad dhá bhliain eile agus comhghuth a chur ar fáil tríd an CEP ar 

phromhadh ar fud na hEorpa.  

Ina theannta sin, tá an tSeirbhís ag glacadh páirte i líon tionscadal atá faoi chistiú an AE, 

lena n-áirítear: 

(a)  tionscadal atá dírithe ar thacú le cur i bhfeidhm Chreatchinneadh 2008/947/JHA na 

Comhairle ar chur chun feidhme an phrionsabail chomhaitheantais i leith breithiúnas agus 

cinntí promhaidh, leis an Rómáin agus leis an Iodáil.  

(b) Tionscadal DOMICE – ina ndírítear ar na bealaí ina seachadann dlínsí éagsúla Eorpacha 

bainistiú cáis daoine a cúisíodh agus ciontóirí ciontaithe laistigh de na córais cheartaithe 

faoi seach a thuiscint, a chur i gcomparáid lena chéile agus a chur i gcodarsnacht lena 

chéile. 

  

In 2011, rinneamar breis forbartha ar thréanchaidreamh oibre le heagraíochtaí promhaidh 

go hidirnáisiúnta. Lean obair ar siúl ar chur i bhfeidhm Chreatchinneadh 2008/947/JHA(FD) 

ar chomhaithint Bearta Promhaidh tríd an ngrúpa oibre Creatchinnidh ina raibh ionadaithe 

den tSeirbhís agus den Roinn Dlí agus Cirt.  Coimeádadh i dteagmháil ar bhonn rialta le 

Tuaisceart Éireann, an Ríocht Aontaithe agus le hAlbain. 

Foghrúpa is iad an Grúpa Comhairleach um Chosaint Phoiblí (GCCP) den Ghrúpa Oibre 

Comhaontaithe Idir-Rialtais ar a bhfuil Stiúrthóir an Bhoird Pharúil ina 

chomhchathaoirleach le haghaidh Thuaisceart Éireann (SBPTE) agus Stiúrthóir na Seirbhíse 

Promhaidh.  Bhí dhá chruinniú GCCP ar siúl in 2011 – in Aibreán (Baile Átha Cliath) agus i 

nDeireadh Fómhair (Béal Feirste), inar leanadh le comhoibriú idirghníomhaireachta agus 

trasteorann a fhorbairt. Rinneadh comhaontú ar phlean oibre don dhá mhí dhéag amach 

rompu, lena n-áirítear tionscnaimh chomhoibritheacha maidir le taighde agus roinnt 

faisnéise, obair le ciontóirí foréigneacha, cur le próiseas níos tapúla ceartais choiriúil, 

ciontóirí mná, agus mí-úsáid substaintí.  
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 Oibriú le feabhas a chur ar thorthaí le haghaidh íospartach trí chomhghuaillíochtaí 
feabhsaithe straitéiseacha a fhorbairt leis an Earnáil Reachtúil, dheonach agus Pobail. 

Bhunaigh an tSeirbhís comhpháirtíochtaí le tionscadail phobal-bhunaithe agus tionscnaimh 

ar fud na tíre a thacaíonn agus a chuireann le fiúntas obair na Seirbhíse agus eagraíochtaí 

pobal-bhunaithe a chistiú a thacaíonn le agus a chuireann feabhas ar chuspóirí agus ar 

obair na Seirbhísí. 

In 2011, chuir an tSeirbhís Phromhaidh tús le scéim phíolótach chun scrúdú a dhéanamh ar 

réimse idirghabhála Aisiríche le haghaidh ciontóirí fásta. Is éard a bhí i gceist leis seo 

borradh taobh istigh de bhuiséid reatha dhá thionscadal aisiríocha atá bunaithe san Aonach 

agus i dTamhlacht. Síneadh Seirbhís Ceartais Aisirígh atá bunaithe i dTamhlacht anois a fhad 

leis na Cúirteanna Ceartais Choiriúil agus leis na Cúirteanna i gContae Bhaile Átha Cliath 

Theas. Síneadh Tionscadal um Dheisiú Pobail an Aonaigh chuig na Cúirteanna i dTiobraid 

Árann Thuaidh agus i Luimneach. 

3 CUSPÓIR STRAITÉISEACH – CUMAS FEABHSAITHE EAGRAÍOCHTÚIL MAIDIR LE 

SÁRMHAITHEAS AGUS NUÁLAÍOCHT A SHEACHADADH. 

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta dá gcuspóirí a bhaint amach trí na prionsabail 

chorparáideacha is fearr le cleachtais atá dea-shainmhínithe agus dea-bhainistithe. 

Tacaímid le seachadadh na gcuspóirí seo trí úsáid éifeachtach acmhainní agus trí bharr 

feabhais a chur ar fheidhmíocht agus ar fhorbairt na foirne.  Le linn 2011, d'oibrigh an 

tSeirbhís i dtreo an chuspóra straitéisigh seo a bhaint amach tríd an méid a leanas a 

chinntiú:-  

 Rinneadh seirbhísí a sheachadadh de réir na gcaighdeán agus na leibhéal is airde de 
ghairmiúlacht.  
 

D’fhreastail an fhoireann ar chúrsaí oiliúna, seimineáir agus ar chomhdhálacha a bhain le 

gnó agus le hoibríochtaí na Seirbhíse Promhaidh le linn na bliana. Bíonn an tSeirbhís i 

dteagmháil go rialta le hollscoileanna d’fhonn cultúr lena mbaineann foghlaim agus 

forbairt leanúnach laistigh den eagraíocht a chur chun cinn agus chun faisnéis a chur ar fáil 

dóibh.  I measc na gcaighdeán gairmiúil a tugadh isteach le linn na bliana bhí an méid seo a 

leanas: 

 Nósanna imeachta do chur i láthair Thuarascálacha na Seirbhíse Promhaidh  

 Bainistiú an Ordaithe Promhaidh 

 An Prótacal um Orduithe Maoirsithe Iar-Scaoilte (Ciontóirí Gnéis)  

 

 Tairbhí TFC, bainistiú Taighde agus Sonraí a uasmhéadú d’fhonn feabhas a chur ar 
Sheachadadh Seirbhíse.  
 

In 2011, rinne an tSeirbhís feidhmchlár tuairiscithe ar líne a fhorbairt le haghaidh 

Eagraíochtaí Pobal-Bhunaithe ar a bhfaightear rochtain trí láithreán gréasáin na Seirbhíse 

Promhaidh. Éascóidh an feidhmchlár seo an próiseas pleanála gnó agus bainistiú socruithe 

cistithe.  Tá an feidhmchlár inaistrithe chuig gníomhaireachtaí eile a chuireann 

fóirdheontas ar fáil d’eagraíochtaí pobail.  Lean breis oibre ar siúl ar an gcóras rianaithe 

cáis d’fhonn athruithe a ionchorprú a éascaíonn riarachán na Seirbhíse Pobail.  Déanann an 

t-aonad TF réimse seirbhísí TF a chur ar fáil agus a bhainistiú a thacaíonn le feidhmeanna 

oibríochtúla agus straitéiseacha na seirbhíse. 
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 Bainistiú éifeachtach acmhainní a bhaineann luach ar airgead amach. 

Le linn na bliana, chinntigh an tSeirbhís bainistiú éifeachtach acmhainní um sholáthar 

foirne trí athúsáid a bhaint as an bhfoireann agus as athailíniú Foirne chuig limistéir 

shainaitheanta thosaíochta.  Bhaineamar leas as deiseanna roinnte soláthair, lena n-

áirítear conarthaí na Seirbhíse Náisiúnta Soláthair agus tairiscintí na Roinne Dlí agus Cirt 

mar aon le creatchomhaontuithe a bhaineann luach ar airgead amach. 
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TOMHAS FEIDHMÍOCHTA 

SMACHTBHANNAÍ POBAIL A CHUR I BHFEIDHM MAR ROGHA ÉIFEACHTACH PIANBHREITHE 

D’FHONN ATHCHIONTÚ A LAGHDÚ AGUS COSC A CHUR AR ÍOSPAIRT BHREISE 

Síneadh cur chuige riosca-bhunaithe chuig 

bainistiú ciontóirí. 

 Tugadh tionscnamh isteach le haghaidh oibriú 
le ciontóirí ísealriosca agus rinneadh 
tionscnamh píolótach as seo i 5 láthair. 

 Tugadh faoi athbhreithniú ar Chóras 
Dleachtanna na Cúirte le moltaí le haghaidh 
úsáid níos éifeachtaí am Oifigeach Promhaidh. 

 Seachadadh 796 tuarascáil Seirbhís Pobail ar an 
Lá Céanna sa bhliain. 

Cláir ghrúpa agus aonair a fhorbairt agus a 

chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le ciontú 

 Clár píolótach a dhéanamh den chlár iompair 
chiontaithe a cuireadh i bhfeidhm i mBaile 
Átha Cliath agus i gCorcaigh. 

Roghanna eile a chur ar fáil ar choinneáil 

agus athimeasctha ciontóirí a éascú. 

 Rinneadh córais nua le haghaidh seirbhís pobail 
a thabhairt isteach go náisiúnta. 

 Cuireadh tús le clár píolótach um Fhilleadh ar 
an bPobal le Seirbhís Príosún na hÉireann an 3 
Deireadh Fómhair 2011. 

Tionscnaimh a fhorbairt chun an córas 

ciontaithe a bhriseadh. 

 Cuireadh tús le scéim píolótach chun  Ceartas 
aisiríoch a fhairsingiú. 

 
 

COMHGHUAILLÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA AGUS COMHPHÁIRTÍOCHT AGUS SINN AG DUL I NGLEIC 

LE COIREACHT AGUS CUIMSIÚ SÓISIALTA Á CHUR CHUN CINN AGAINN 

 

Comhghuaillíochtaí a fhorbairt maidir le Ceartas 

Coiriúil agus le gníomhaireachtaí eile ábhartha 

go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. 

 I gcomhpháirtíocht leis an CEP, rinne an 
tSeirbhís comhóstáil ar Chomhdháil 
Ghinearálta na Stiúrthóirí i gCaisleán 
Bhaile Átha Cliath. 

 Cuireadh an obair ar chur i bhfeidhm an 
Chreatchinnidh ar chomhoiriúnú 
socruithe maoirsithe chun cinn trí 
ghrúpa oibre agus an tionscadal faoi 
chistiú an AE leis an Rómáin agus leis an 
Iodáil. 

 Leanadh le hionadaíocht ar Bhord an 
CEP. 

 

Cur le freagairtí ilghníomhaireachta ar chiontú. 

 I gcomhoibriú leis an nGarda Síochána, 
tugadh faoi athbhreithniú ar SORAM 
(Measúnú Riosca agus Bainistiú Ciontóirí 
Gnéis) agus rinneadh an moladh chun an 
clár a shíneadh chuig limistéir eile. 

 Chuir tionscadail chistithe clár Ionbhá 
Íospartaigh ar fáil le haghaidh oibre le 
daoine óga. 
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CUMAS FEABHSAITHE EAGRAÍOCHTÚIL MAIDIR LE SÁRMHAITHEAS A SHEACHADADH 

 

 

 

Seirbhísí a sheachadadh de réir na gcaighdeán 

agus na leibhéal is airde de ghairmiúlacht. 

 Cuireadh Suirbhé ar Sheirbhísí do 
Chustaiméirí i gcrích i Margadh an Fhéir, 
Port Láirge, Luimneach agus i nGaillimh.  

 Rinneadh an láithreán gréasáin a 
athnuachan agus rinneadh athbhreithniú 
air. 

 Tugadh isteach caighdeáin ghairmiúla le 
haghaidh cleachtas promhaidh sna 
limistéir a leanas: 
o Nósanna imeachta athbhreithnithe 

le haghaidh chur i láthair 
Thuarascálacha na Seirbhíse 
Promhaidh (TSPanna).  

o Bainistiú an Ordaithe Promhaidh  
o -Prótacal le haghaidh PRSOanna 

(Ciontóirí Gnéis) 

 Tugadh faoi gnáthiniúchadh inmheánach 
ar cháilíocht sonraí agus cuireadh 
nósanna imeachta i dtoll a chéile. 

 Bhí an tSeirbhís ag oibriú leis an 
nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát le 
caighdeán Sláinte agus Sábháilteachta ar 
fud na Seirbhíse a bhaint amach. 

 

 

Tairbhí TFC, taighde agus bainistiú sonraí a 

uasmhéadú. 

 

 

 Rinneadh Córas Rianaithe Ualach Oibre a 
fhorbairt le tacú le cleachtais nua oibre 
agus chun faisnéis faoi bhainistiú fíor-
ama a chur ar fáil. 

 Tugadh isteach córas gréasán-bhunaithe 
bainistithe faisnéise le haghaidh 
tionscadail chistithe. 

 Bhí 2 shuirbhé náisiúnta ar siúl: 
o Suirbhé náisiúnta iasachta 
o Suirbhé ar dhrugaí agus ar alcól  
Oibriú leis an bPríomh-Oifig Staidrimh ar 
mheaitseáil sonraí faoinar tugadh. 

 

 

Bainistiú éifeachtach acmhainní  

 

 

 Rinneadh 2 chlár ríomhfhoghlama a 
sheachadadh – bainistiú ama agus 
slándáil faisnéise. 

 Cuireadh líon conarthaí Seirbhíse faoi 
urrús trí chóras láraithe na Roinne.  
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Tá ag an stiúrthóireacht Ghnóthaí Corparáideacha réimse fairsing freagrachtaí, lena n-áirítear 

Acmhainní Daonna, Teicneolaíocht Faisnéise, Airgeadas, Bainistiú Eastáit agus Áiseanna, Taighde, 

Foghlaim agus Forbairt agus Faisnéis agus Staitisticí. Tacaíonn obair na stiúrthóireachta lenár 

bhfoireann túslíne i seachadadh seirbhís ardchaighdeáin. Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do 

dhea-phrionsabail chorparáideacha rialachais le cleachtais dea-shainithe agus dea-bhainistiú a 

chuireann páirtithe leasmhara i gcuntas agus a chinntíonn go mbaintear caighdeáin eiticiúla amach. 

 

Struchtúr na hEagraíochta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struchtúr Eagraíochta na Seirbhíse Promhaidh, Nollaig 2011 

 

 

 

RIALACHAS CORPARÁIDEACH AGUS SEIRBHÍSÍ TACAÍOCHTA 
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AIRGEADAS  

Leithdháileadh buiséad €41.253 milliún ar an tSeirbhís Phromhaidh le haghaidh 2011; b’ionann agus 

€38.336 milliún an caiteachas a sheachaid coigiltí €2.917 milliún sa bhliain.  B’ionann pá agus thart ar 

62% de chaiteachas na Seirbhíse. Ba iad Seirbhísí do Chiontóirí an limistéar eile ba shuntasaí caiteachais 

do Chiontóirí (Reatha agus Caipiteal), arb ionann é agus 25% den bhuiséad foriomlán.  

Ba í príomhfheidhm na Roinne Airgeadais den tSeirbhís Phromhaidh bainistiú acmhainní ar a bhfuil fáil 

don tSeirbhís Phromhaidh. Tá an Roinn Airgeadais freagrach as na limistéir a leanas;  

 bainistíocht agus pleanáil airgeadais  

 Tuairisciú airgeadais agus rialú buiséadach laistigh den tSeirbhís Phromhaidh 

 Tuairisciú Tráth Dheireadh na Bliana don Roinn Dlí agus Cirt 

 Soláthar agus bainistiú córais bhainistithe airgeadais 

 Bainistiú conartha Soláthar agus Soláthróra 

 Liúntais agus costais fostaithe 

 Bainistiú airgeadais eagraíochtaí cistithe pobalbhunaithe na Seirbhíse Promhaidh 

 

Bainistiú Airgeadais  

Le linn 2011, lean an tSeirbhís Phromhaidh le tuarascálacha míosúla a chur ar fáil do Stiúrthóirí mar aon 

le tuarascálacha ráithiúla ar bhainistiú airgeadais le haghaidh Bainisteoirí Réigiúnacha. Leanann an 

tSeirbhís Phromhaidh le feabhas a chur ar thuairisciú airgeadais agus le córais bhainistithe airgeadais a 

fhorbairt chun monatóireacht éifeachtach caiteachais a sheachadadh, mar aon le bainistiú agus rialú 

feabhsaithe airgeadais.   

Costáil  

D’fhorbair an tSeirbhís samhail chostála chun Costas Aonaid Tuarascálacha Measúnaithe a ríomh don 

Chúirt agus Costas Aonaid Mhaoirsithe a ríomh. 

1. Tugtar achoimre sa tábla a leanas ar an gCostas iomlán Aonaid ar Thuarascálacha Measúnaithe 

don Chúirt, bunaithe ar shonraí 2010: 

  Tuarascáil na 

Seirbhíse Pobail  

Tuarascáil 

Réamhsmachtbhanna  

An Chúirt Dúiche 

Tuarascáil 

Réamhsmachtbhanna  

An Chúirt Chuarda 

Costas Aonaid in 

aghaidh na 

tuarascála 

€300 €1,000 €1,700 
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2. Tugtar achoimre sa tábla a leanas ar an gCostas iomlán Aonaid ar Mhaoirsiú, bunaithe ar 

shonraí 2010: 

  Ordú 

Promhaidh 

Maoirsiú le 

linn pionós a 

iarchur 

Ordú 

Seirbhís 

Pobail  

Ordú Maoirsithe 

Pianbhreithe 

atá ar 

Páirtfhionraí 

(PSSSO) 

Ordú 

Maoirsithe 

Iar-Scaoilte 

(Ciontóir 

Gnéis) 

Costas Aonaid in 

aghaidh na bliana 

€5,000 €6,200 €2,200 €5,500 €6,900 

 

Leanann an tSeirbhís Phromhaidh le monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas, athbhreithniú a 

dhéanamh ar riachtanais cheannaigh agus chun ceannach earraí agus seirbhísí a chomhdhlúthú chun 

luach ar airgead níos fearr a chinntiú.    

Baineadh amach coigiltí i gceannach tríd an méid a leanas a dhéanamh:  

 Lascainí a phlé ó sholáthróirí níos mó agus fáil a bheith ar phraghsanna níos ísle ar 
mhargadh níos iomaíche. 

 Na suimeanna iníoctha a laghdú le haghaidh earraí agus seirbhísí trí shocruithe láraithe 
creatlaí agus socruithe tairiscintí atá i bhfeidhm a úsáid.  

 Stoic pháipéarachais agus tomhaltáin TFC a úsáid níos éifeachtaí trí shocruithe láraithe 
ceannaigh a chur i bhfeidhm. 
 

Baineadh amach coigiltí i limistéir eile oibríochtúla tríd an méid a leanas a dhéanamh:  

 Athbhreithniú agus athidirbheartú socruithe léasa 

 Athbhreithniú ar chleachtais agus ar nósanna imeachta oibre 
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ACMHAINNÍ DAONNA 

I rith 2011 go léir, lean an tSeirbhís Phromhaidh le freagairt réamhghníomhach a thabhairt, gníomh a 

chinntigh bainistiú éifeachtach acmhainní. Is éard a bhí i gceist leis seo athúsáid a bhaint as an 

bhfoireann agus as athailíniú foirne chuig limistéir shainaitheanta thosaíochta.  Tá sé de chuspóir 

againn seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil do gach páirtí leasmhar agus an seachadadh seirbhíse ag 

an túslíne a choimeád. 

Bíonn an tAonad ag plé leis an Rannóg Acmhainní Daonna ar bhonn leanúnach sa Roinn Dlí agus Cirt 

maidir le saincheisteanna éagsúla um sholáthar foirne. Lean an Córas Bainistíochta agus Forbartha 

Feidhmíochta ar ghlac gráid leis ar an uile leibhéal, le bheith ina chuid lárnach de na córais Bhainistithe 

Acmhainní Daonna.  An 1 Bealtaine 2011, sheol an tSeirbhís Phromhaidh an Beartas Bainistithe Freastail 

de chuid na Seirbhíse Sibhialta go náisiúnta. Rinneadh é seo a éascú trí chur i láthair ag cruinnithe foirne 

agus réigiúnacha.  Ó tugadh isteach an beartas, léiríonn na staitisticí laghdú 10% ar neamhláithreacht i 

gcomparáid leis an mbliain roimhe. 

Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh go mbaineann ríthábhacht le sláinte agus le sábháilteacht gach 

fostaí chun timpeallacht dhearfach oibre a bhaint amach agus chun neamhláithreacht a íoslaghdú.  Le 

linn na bliana, chuir an tAonad Acmhainní Daonna sa tSeirbhís timpeallacht fholláin agus dhearfach 

oibre chun cinn trí Chlár Sláinte agus Folláine. Áiríodh leis an gclár seo:  

 Seiceálacha sláinte a d’éascaigh Roinn Sláinte Cheirde na Seirbhíse Sibhialta (CSOHD).   

 Tionscnaimh dhearfacha mheabhairshláinte. 

 Ithe sláintiúil a chur chun cinn. 
 

Tugadh faoi shuirbhé ilchultúrtha arís in 2011 ag leanúint le suirbhé fairsing in 2009. Foilseofar torthaí 

in 2012. 

 

SEIRBHÍSÍ DO CHUSTAIMÉIRÍ 

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do sheirbhís 

ardchaighdeáin a sheachadadh do gach custaiméir i 

gcomhréir lenár gCairt Seirbhísí do Chustaiméirí agus le 

tiomantas Athchóirithe na Seirbhíse Poiblí chun ‘an 

tSeirbhís do Chustaiméirí a chur i gcroílár gach rud a 

dhéanaimid’.   

Tugadh faoi shuirbhé idir an 5 agus an 9 Nollaig in oifigí na 

Gaillimhe, Luimnigh agus Phort Láirge mar aon le hoifig 

Mhargadh an Fhéir i mBaile Átha Cliath. Roghnaíodh na 

hoifigí réigiúnacha le tuairimí níos fairsinge náisiúnta cliant 

a dheimhniú.  Tugadh cuireadh do gach cliant a thug cuairt 

ar na hoifigí bheith rannpháirteach leis an bhfoireann riaracháin ar a raibh fáil chun cabhrú faoi mar a 

theastaigh.  



 30 

Torthaí: 

 Is an-dearfach do thorthaí an tsuirbhé don tSeirbhís Phromhaidh agus cuireadh ardleibhéil 
sásaimh i dtaifead ó thráth an tsuirbhé roimhe sin i leith.   

 Thug cliaint le fios go raibh ardchaighdeáin seirbhíse á fháil acu, agus go rabhthas ag déileáil leo 
go pras agus ar bhealach cothrom agus oscailte.  Aithnítear go bhfuiltear ag caitheamh le cliaint 
le cúirtéis ar bhealach cabhrach agus gairmiúil. 

 Léirítear na torthaí le haghaidh roinnt de na príomhcheisteanna sna graif ar an gcéad 
leathanach eile.  
 

Gníomhartha: 

I measc na ngníomhartha tostaíochta le haghaidh 2012 beidh athbhreithniú a dhéanamh ar Phlean 

Gníomhaíochta Sheirbhísí do Chustaiméirí chun feasacht ar ár mbeartais Sheirbhísí do Chustaiméirí a 

chur chun cinn agus aird ar an bhfaisnéis faoi shuirbhéanna.   

Ina theannta sin, déanfar machnamh ar Shuirbhé ar Sheirbhísí do Chustaiméirí a dhéanamh athuair i 

gceann dhá bhliain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luaigh 79% de chliaint gur déileáladh leo go pras.   

 Luaigh 79% de chliaint gur caitheadh leo le cúirtéis agus le meas. 

 Tá 69% sásta leis an dul chun cinn atá á dhéanamh acu. 

 Ní raibh ach oifigeach promhaidh ag 35% de chliaint.   

 

Ar déileáladh leat go pras? Ar léiríodh cúirtéis agus meas duit? 

Ar míníodh duit riachtanais an phromhaidh? Má tá tú faoi mhaoirsiú promhaidh, cé méid 

oifigeach promhaidh a bhí agat? 
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OILIÚINT FOIRNE 

Le linn 2011, d’éascaigh an tAonad Taighde, Foghlama agus Forbartha cúrsaí oiliúna, seimineáir agus 

comhdhálacha a ailíníodh do ghnó agus oibríochtaí na Seirbhíse Promhaidh, a chinntigh go gcuirtear na 

hacmhainní ar fáil don fhoireann agus go bhfuil siad inniúil a dhóthain chun spriocanna gnó a bhaint 

amach ar bhealach gairmiúil agus éifeachtúil.  Leagtar amach liosta den oiliúint a cuireadh ar fáil in 2011 

sa tábla a leanas: 

CÚRSAÍ OILIÚNA A CUIREADH AR FÁIL IN 2011 

 Samhaltú Comhshóisialta  Bainistiú agus Maoirsiú ciontóirí gnéis 

 An Reachtaíocht agus Sárú  Ciontóir Gnéis 

 Idirghabháil éifeachtach le ciontóirí  Uathachas i measc Ciontóirí 

 Oiliúint cheirde le haghaidh C.S.  Iompar Dúshlánach 

 Prionsabail Chleachtas Promhaidh in 
Oibriú le Mí-Úsáideoirí Substainte 

 Foréigean Teaghlaigh 

 Oiliúint Bhainistíochta  Beartas um Chosaint Leanaí 

 Cláir Ríomhfhoghlama  Club Irisleabhair i rith Am Lóin 

 Ionduchtú le haghaidh foirne agus 
bainisteoirí nua 

 Measúnú Riosca 

 

In 2011, d’éascaigh an tSeirbhís Phromhaidh thart ar 50 socrúchán oibre do mhic léinn oibre sóisialta. 

Ina theannta sin, feidhmíonn go leor oifigigh phromhaidh mar mhúinteoirí oibre sóisialta laistigh den 

eagraíocht. Cuirtear socrúcháin ar fáil do mhic léinn a ghabhann leis na cláir oibre sóisialta gairmiúla i 

gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile, 

Corcaigh agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Gné lárnach iad socrúcháin chleachtais in oiliúint 

ghairmiúil mic léinn oibre sóisialta agus is gnách go maireann siad ar feadh 14 seachtaine. 

 

Sampla de thiomantas na Seirbhíse Promhaidh chun foghlaim agus forbairt leanúnach a éascú laistigh 

de ghairm na hoibre sóisialta is ea an áis sin a chur ar fáil do na hollscoileanna. 

 

TAIGHDE 

In 2011, d’éascaigh an tSeirbhís mic léinn agus taighdeoirí ar mhian leo fáil a bheith acu ar dheiseanna 

taighde laistigh den eagraíocht.  Thug an tSeirbhís faoi mhórchuid taighde ar ‘Mhí-Úsáid Drugaí agus 

Alcóil i measc an Daonra Fhásta Promhaidh. Rinne Taighdeoir neamhspleách faisnéis a chur i dtoll a 

chéile a bailíodh trí shuirbhé a rinneadh gan ainm a lua leis ar chásanna lenar bhain promhadh agus 

maoirsiú an 1 Aibreán 2011. Cuirfear an tuarascáil seo faoi bhráid na Roinne Dlí agus Cirt in 2012. 

 Ag oibriú lenár gcomhghleacaithe sa Bhord Parúil le haghaidh Thuaisceart Éireann, chuireamar le 

seimineár bliantúil an PPAG a bhí ar siúl in Aontroim. Ina theannta sin, chomhfhoilsíomar Irisleabhar 

Promhaidh na hÉireann a seoladh ag an imeacht seo.  
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SEIRBHÍSÍ CORPARÁIDEACHA 

Lean Seirbhísí Corparáideacha le tacaíocht ghnó a chur ar fáil go náisiúnta agus tacaíocht riarachán, 

Sláinte agus Sábháilteacht, Bainistíocht Faisnéise, Eastát agus Áiseanna, TF agus Soláthar a chuimsiú. 

 

 Sláinte agus Sábháilteacht 

Leanadh le tosaíocht a dhéanamh de Shláinte agus Sábháilteacht laistigh den tSeirbhís. Ag leanúint 

ó Iniúchadh Éileamh an Stáit in 2010, bunaíodh grúpa forfheidhmithe chun na moltaí a d’eascair as 

an iniúchadh a chur i ngníomh. Go dtí seo, rinneadh 21 ceann de na moltaí seo a chur i bhfeidhm 

agus tá 8 gcinn díobh fós á gcur i ngníomh.  

 Eastát agus Áiseanna 

Le linn 2011, chuaigh Eastát agus Áiseanna i dteagmháil ar bhonn leanúnach le hOifig na 

nOibreacha Poiblí agus le Bainisteoirí Réigiúnacha maidir le bainistiú na Seirbhíse Promhaidh i 

measc ár n-oifigí uile go náisiúnta.  

 Faisnéis   

Déantar iarratais ar fhaisnéis agus ar chumarsáid a chomhordú trí Sheirbhísí Corparáideacha. 
Éascaíonn aonad tiomnaithe Saoráil Faisnéise agus Cosaint Sonraí freagairtí prasa agus éifeachtúla 
ar iarratais ar fhaisnéis phearsanta agus ar fhaisnéis faoin tSeirbhís agus faoin obair a dhéanann 
siad.  

 

IARRATAIS AR FHAISNÉIS 2011 

Saoráil Faisnéise 

 

19 

Tríú Páirtí 10 

Achomhairc Saoráil Faisnéise 2 

Iomlán 31 

Cosaint Sonraí 27 
 

 

 

FIOSRÚCHÁIN PHREASA 20 

PQS 55 

EILE 116 

Iomlán don bhliain 191 
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 Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide  

Déanann an t-aonad TF sa tSeirbhís Phromhaidh réimse seirbhísí TF a chur ar fáil agus a choinneáil a 

thacaíonn le feidhmeanna Oibríochtúla agus Straitéiseacha na Seirbhíse.   

In 2011, d’oibrigh an tAonad an-dlúth leis na hEagraíochtaí Pobalbhunaithe chun forbairt an 

fheidhmchláir thuairiscithe ar líne a chur chun cinn do EPBanna. Éascóidh an fhorbairt seo an 

próiseas pleanála gnó, agus tuairisciú á dhéanamh ar dhul chun cinn cliant agus bainistiú cistiú na 

Seirbhíse Promhaidh.   Chuir TF oiliúint ar fáil ar an bhfeidhmchlár tuairiscithe seo don fhoireann 

sna EPBanna.  

Le linn na bliana, rinneadh breis forbartha ar an gCóras Rianaithe Cáis (CRC) chun córas rianaithe 

ciontóirí níos iomláine a chur ar fáil.  Go háirithe, ag dlúthoibriú leis an Aonad Seirbhís Pobail, 

rinneadh na CRCanna a fheabhsú chun riachtanais a ionchorprú a eascraíonn ó shamhail nua na 

Seirbhíse Pobail. Ina theannta sin, éascóidh na feabhsaithe seo bainistiú faisnéise le haghaidh 

Filleadh ar an bPobal a seoladh i nDeireadh Fómhair 2011. 

 Chun lámh chúnta a thabhairt do bhainistiú leanúnach riar cásanna agus beartú tosaíochta oibre 

agus acmhainní, rinneadh an CRC a fhairsingiú chun stádas cothrom le dáta riar cásanna na foirne 

agus riar cásanna réigiúnacha a léiriú. Forbraíodh an Córas Rianaithe Ualach Oibre seo in 2010 i 

gcomhairliúchán leis an Staitisteoir Seirbhíse agus bhí sé i bhfeidhm go beo an 28 Feabhra 2011. 

 Faisnéis Bhainistíochta 

Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh an tábhacht a bhaineann le sonraí, staitisticí agus anailís 

ardchaighdeáin le faisnéis agus tacaíocht a chur ar fáil do chur chun feidhme príomhbheartas agus 

chun seirbhísí ardchaighdeáin túslíne a sheachadadh. Cuireann táirgeadh sonraí ardchaighdeáin ag 

an tSeirbhís leis an bhfaisnéis fhoriomlán a fhaigheann an Earnáil Cheartais. Anuas air sin, 

éascaíonn seo cur chuige níos comhtháite i leith comhroinnt faisnéise idir eagraíochtaí 

comhpháirtíochta.   

I rith 2011, rinne an tSeirbhís Phromhaidh tosaíocht de sholáthar faisnéise ar sheachadadh 

seirbhíse agus sonraí uile-oileáin. Is mór a d’éascaigh an Córas Rianaithe Ualach Oibre a forbraíodh i 

bpáirtíocht le Staitisteoir na Seirbhíse, bainistiú Cásanna agus Acmhainní.  

Lean an tSeirbhís Phromhaidh ag oibriú an-dlúth leis an bPríomh-Oifig Staidrimh ar thionscadal 

Meaitseála Sonraí. I ndiaidh an tionscadail Mheaitseála Sonraí seo, tá coinne leis go réiteofar 

Tuarascáil ar Rátaí Atitimeachais in 2012. 

 Baineann ríthábhacht leis an bhfaisnéis seo i dtaobh obair na Seirbhíse ag cur le sábháilteacht 

phoiblí agus seirbhís fheabhsaithe do chustaiméirí.   

 Soláthar 

In 2011, lean an tSeirbhís Phromhaidh le deiseanna roinnte soláthair a thapú, sa cás gurbh 

indéanta, lena n-áirítear conarthaí na Seirbhíse Náisiúnta Soláthair agus tairiscintí na Roinne Dlí 

agus Cirt mar aon le creatchomhaontuithe a bhain le costas earraí agus seirbhísí a laghdú.  
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Aguisíní 
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Seachadann Oifigigh Phromhaidh seirbhís measúnú ciontóra do na Cúirteanna chun cabhrú le cinntí 

pianbhreithe, go háirithe sa chás go bhfuil breithniú á dhéanamh ar mhaoirsiú promhaidh nó ar 

sheirbhís pobail. Is ann do dhá phríomhshaghas de thuarascáil ar mheasúnú ciontóra: 

TUARASCÁIL RÉAMH-SMACHTBHANNA (TRS) Tugtar ‘tuarascálacha promhaidh' orthu seo freisin, agus 

déanann siad measúnú ar oiriúnacht le haghaidh smachtbhanna pobail agus saincheisteanna a 

bhaineann le hathchiontú a laghdú. Ag cur le torthaí measúnaithe struchtúrtha riosca, tugann 

tuarascálacha promhaidh breac-chuntas ar thosca bunúsacha san iompar ciontaithe, i meon an 

chiontóra i leith coireachta agus an spreagadh chun athrú a dhéanamh, mar aon leis an ngníomh atá le 

déanamh chun cabhrú le hathchiontú breise a chosc. 

TUARASCCÁIL AR SHEIRBHÍS POBAIL (TSP) Déanann na tuarascálacha seo measúnú ar oiriúnacht 

chiontóra chun tabhairt faoi obair gan phá sa phobal seachas dul go dtí an príosún. 

 

 

 
ORDUITHE PROMHAIDH 

Tá Orduithe Promhaidh i measc réimse roghanna atá oscailte do na cúirteanna nuair a bhíonn 

pianbhreitheanna á ngearradh ar dhaoine a chiontaítear in iompar coiriúil. Geallann an ciontóir don 

chúirt go mbeidh dea-iompar orthu; go bhfanfaidh siad glan amach ó aon choireacht eile; go gcloífidh 

siad le coinníollacha an ordaithe agus go leanfaidh siad treoracha Oifigigh Phromhaidh mhaoirsithe, a 

dhéanfaidh monatóireacht orthu agus a chabhróidh leo fanacht glan amach ó bhreis trioblóide. 

ORDUITHE SEIRBHÍS POBAIL  

In ionad pianbhreith phríosúin, féadfaidh an Chúirt an deis a thabhairt do chiontóirí a chiontaítear atá 

de bhreis ar 16 bliana d’aois tabhairt faoi obair gan phá don phobal. Ligeann an reachtaíocht um 

Orduithe Seirbhís Pobail do Bhreitheamh pianbhreith a ghearradh ar chiontóir chun idir 40 agus 240 

uair an chloig oibre a dhéanamh. Ní mór aon Ordú a chríochnú laistigh de bhliain amháin. Rogha 

dhíreach eile atá i Seirbhís Pobail ar phianbhreith phríosúin agus ní dhéanfaidh ach Breitheamh Ordú sa 

chás go ndearnadh breithniú ar phianbhreith choinneála i dtosach báire. 

MAOIRSIÚ CIONTÓIRÍ 

 

MEASÚNÚ 

 

GLUAIS TÉARMAÍ 
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FILLEADH AR AN bPOBAL 

Scéim dreasachta is ea an Clár um Fhilleadh ar an bPobal a tugadh isteach ar aon dul le moltaí Ghrúpa 

Athbhreithnithe Thionscadal Halla Thornton a chuireann scaoileadh sealadach ar fáil sa chás go 

dtuilltear é. Cuireann Seirbhís Príosún na hÉireann scaoileadh sealadach luath ar tairiscint tar éis 

measúnú a dhéanamh ar chiontóirí mar chúiteamh ar sheirbhís pobail faoi mhaoirsiú.  Déanann Oifigigh 

den tSeirbhís Phromhaidh measúnú ar chiontóirí maidir le hoiriúnacht agus spreagadh chun an obair a 

chríochnú.    

Tá an scéim infheidhme do phríosúnaigh a bhfuil pianbhreitheanna de bhreis ar bhliain amháin agus 

níos lú ná ocht mbliana á ndéanamh acu atá oiriúnach tar éis measúnú a dhéanamh orthu. Bronntar 

orthu siúd a ghlacann páirt scaoileadh in-athnuaite sealadach tar éis 50% nó níos mó dá bpianbhreith a 

chaitheamh acu sa phríosún agus é ina choinníoll dá scaoileadh go dtugann siad faoi sheirbhís pobail 

atá faoi mhaoirsiú na Seirbhíse Promhaidh. 

MAOIRSIÚ LE LINN PIONÓIS A IARCHUR  

Cleachtas breithiúnach is ea maoirsiú le linn pionós a iarchur nach leanann an Chúirt ar aghaidh leis an 

bpionós oiriúnach a dheimhniú ach go ndéanann siad an cinneadh a chur ar athló chuig dáta níos 

déanaí, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an ciontóir le maoirsiú Oifigeach Promhaidh agus go 

seachnaíonn siad athchiontú. 

MAOIRSIÚ IAR-SCAOILTE   

Faoin Acht um Chiontóirí Gnéis, 2001, féadfaidh Breithiúna tréimhse mhaoirsithe a ghearradh ar 

chiontóirí gnéis i ndiaidh scaoileadh leo ó phríosún. Déantar dlúthmhontaóireacht ar na ciontóirí sin.  

Le linn maoirsiú, díríonn an tOifigeach Promhaidh ar an gcion a rinneadh agus ar a impleachtaí i leith 

sábháilteacht phoiblí, a chabhraíonn leis an gciontóir chun fadhb an iompair chiontaithe a shárú, chun 

tosca riosca a shainaithint agus chun straitéisí agus tacaíochtaí a fhorbairt lena chinntiú nach ann 

d’aon athchiontú. 

PIANBHREITHEANNA COINNÍOLLACHA ATÁ AR FIONRAÍ NÓ PIANBHREITHEANNA ATÁ AR 

PÁIRTFHIONRAÍ 

Féadfaidh breithiúna déileáil le cás trí phianbhreith atá ar fionraí nó trí phianbhreith ar 

páirtfhionraí le coinníollacha maoirsiú promhaidh. Ciallaíonn seo gur féidir leis an 

mBreitheamh: 

 Pianbhreith phríosúin líon míonna nó blianta a eisiúint; agus 

 An phianbhreith uile nó cuid di a chur ar fionraí do thréimhse ama ar an gcoinníoll go bhfanann 
an ciontóir faoi mhaoirsiú Oifigeach Promhaidh don tréimhse shonraithe a chuirtear an 
phianbhreith choinneála ar fionraí. 

SCAOILEADH SEALADACH FAOI MHAOIRSIÚ 

Déanann an tSeirbhís Phromhaidh maoirsiú ar roinnt príosúnach atá ar scaoileadh sealadach ó 

choinneáil (amhail dá bhforáiltear san Acht um Cheartas Coiriúil, 1960 agus san Acht um Cheartas 

Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach), 2003) sa phobal le coinníollacha sonracha a dhírítear ar 

chabhrú lena n-athimeascadh sa phobal agus chun breis ciontú a sheachaint.  Tá dualgas ar 

phríosúnaigh pianbhreith saoil atá ar scaoileadh sa phobal chun comhoibriú le maoirsiú na Seirbhíse 

Promhaidh agus chun é a chomhlíonadh mar choinníoll de scaoileadh sealadach. Is gnách go mbíonn 

na príosúnaigh sin faoi réir maoirsiú don chuid eile dá saol, sa ghnáthchúrsa. 
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DAOINE ÓGA 

Anuas ar an méid thuas, is ann do réimse diúscartha atá faoi bhainistiú na Seirbhíse Promhaidh do 

dhaoine óga a dhéanann cion, amhail a dtugtar breac-chuntas air faoi Acht na Leanaí, 2001, arna 

leasú. Áirítear leo seo comhdháil teaghlaigh.  Tá Comhdháil Teaghlaigh bunaithe ar phrionsabail an 

cheartais aisirígh, agus ciallaíonn sé sin go bunúsach, maith a dhéanamh den díobháil a rinneadh 

d'íospartaigh, agus an ciontóir a mheas amhail bheith freagrach as a g(h)níomhartha. Is é cuspóir na 

Comhdhála Teaghlaigh an duine óg a ghlac freagracht as a (h)iompar a atreorú ón gcúirt, ciontú agus 

coinneáil, agus as breis cionta a dhéanamh. 

 

GNÍOMHARTHA A GHLACADH I LEITH CÁSANNA NEAMHCHOMHLÍONTA ORDUITHE CÚIRTE 

I gcásanna ina dteipeann ar ciontóirí a bhíonn faoi mhaoirsiú téarmaí aon cheann de na horduithe 

maoirsithe thuas a chomhlíonadh, tugtar ar ais iad os comhair na cúirte ábhartha chun glacadh leis na 

hiarmhairtí.  D’fhéadfaí pionós eile a ghearradh dá bharr seo, agus pianbhreith a thromchúisí le 

pianbhreith choinneála a ghearradh.  
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IONCAM AGUS CAITEACHAIS AN RÁITIS AIRGEADAIS 2011 

  SOLÁTHAR 

BUISÉID 

TÁIRGEACHT  

SHEALADACH 

COIGILTÍ BARRACHAS 

  €000 €000 €000 €000 

VÓTA 19 EANÁIR-NOLLAIG 2011 

    
H1 Tuarastail, Pánna agus Liúntais 

22,524 21,883 641 - 

H2  Oibríochtúil (Taisteal, Poist agus 

Teileachumarsáide, Áitribh Oifige, Trealamh 

Oifige) 
4,923 4,599 324 - 

H3 Seirbhísí do Chiontóirí 
    

 Cúnamh do Chomhlachtaí Deonacha (Reatha) 
11,522 9,773 1,749 - 

 Ionaid Phromhaidh (Caipiteal) 
- 23 - 23 

H4 An Scéim Ordú Seirbhís Pobail  
2,284 2,058 226 - 

IOMLÁIN 41,253 38,336 2,940 23 

IONCAM AGUS CAITEACHAS AN RÁITEAS AIRGEADAIS 2010 

  SOLÁTHAR 

BUISÉID 

TÁIRGEACHT  

SHEALADACH 

COIGILTÍ BARRACHAS 

  
€000 €000 €000 €000 

VÓTA 19 EANÁIR-NOLLAIG 2010 
    

H1 Tuarastail, Pánna agus Liúntais 
23,394 21,826 1,568  

H2  Oibríochtúil (Taisteal, Poist agus 

Teileachumarsáide, Áitribh Oifige, Trealamh 

Oifige) 
5,814 4,547 1,267  

H3 Seirbhísí do Chiontóirí 
    

 Cúnamh do Chomhlachtaí Deonacha (Reatha) 
12,801 8,478 4,323  

 Ionaid Phromhaidh (Caipiteal) 
1,300 1,042 258  

H4 An Scéim Ordú Seirbhís Pobail  
2,284 2,081 203  

IOMLÁIN 45,593 37,974 7,619 0 

AIRGEADAS 
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An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 

Cuirtear an fhaisnéis a leanas ar fáil i gcomhréir leis an Acht laistigh de na 

treoirlínte a d’eisigh an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta. Tá ag an tSeirbhís 

Phromhaidh nósanna imeachta i bhfeidhm lena chinntiú go n-íoctar gach sonrasc 

laistigh den teorainn reachtúil ama. Cé gur dearadh na nósanna imeachta le 

comhlíonadh an Achta a chinntiú, ní chuireann siad ach cinntiú réasúnta ar fáil 

seachas cinntiú iomlán i leith neamh-chomhlíonadh ábhartha an Achta. 

Oibríonn na nósanna imeachta seo sa tréimhse airgeadais atá faoi athbhreithniú 

agus, i gcás íocaíochtaí déanacha, cuireadh in iúl do na soláthróirí ábhartha agus 

íocadh leo an t-ús a bhí dlite. 

I gcomhréir leis an Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, cuirtear an fhaisnéis a leanas ar 

fáil maidir leis an tréimhse airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2011: 

 

(a) Cleachtais íocaíochta 

Íocann an tSeirbhís Phromhaidh soláthróirí i gcomhréir leis na téarmaí a 

shonraítear sna sonraisc nó sna coinníollacha faoi seach a shonraítear i 

gconarthaí aonair, más cuí. Ó 2002 i leith, is iad na téarmaí caighdeánacha 

30 lá. 

 

(b) Íocaíochtaí Déanacha 

Níorbh ann d’aon íocaíochtaí déanacha in 2011. 

 

(c) Céatadán foriomlán na n-íocaíochtaí déanacha i gcomparáid leis na 

híocaíochtaí iomlána agus leis an ús iomlán a íocadh.  

Níor íocadh aon ús in 2011. 
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Staitisticí Foriomlána 
 

Foriomlán    2009        2010          2011 

Líon iomlán na gCiontóirí ar déileáladh leo sa Phobal le linn na bliana
1
  

Iomlán na n-atreoruithe chuig an tSeirbhís Phromhaidh                     9,675       8,934        9,347 

Líon iomlán na ndaoine a atreoraíodh ó na cúirteanna chuig an tSeirbhís.             8,273        

7,800        8,135 

 

Atreoruithe Nua ón gCúirt 2009 2010 2011 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Promhaidh 

(Réamhsmachtbhanna) 

6,280 5,470 5,299 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail  1,712 1,960 2,577 

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh 

ar Sheirbhís Pobail 

524 377 515 

Orduithe gan tuarascáil rompu 1,127 1,099 937 

Comhdháil Teaghlaigh 32 28 19 

 

Tuarascálacha a Cuireadh i gCrích 2009 2010 2011 

Tuarascálacha Promhaidh (Réamhsmachtbhanna)
2
  10,501 10,710 

Tuarascálacha Seirbhís Pobail
2
   2,474 2,812 

An Bord Parúil - Measúnú agus Tuarascálacha ar Chúinsí Baile 100 74  108 

Tuarascálacha Aisdúichithe a cuireadh ar fáil don Roinn 12 18       20 

Tuarascálacha ar Thionchar ar Íospartach – Líon iomlán na 

dTuarascálacha a Cuireadh i gCrích 

93 40 46 

 

1
Áirítear leis seo ciontóirí lena ndéileáiltear ag tús na bliana sa mhullach ar atreoruithe nua a dhéantar le linn na bliana. 

2
 Tabhair faoi deara nach n-áirítear leis seo gach tuarascáil ar dhul chun cinn ón gcúirt sa mhullach ar thuarascálacha 

measúnaithe tosaigh. 

STAITISTICÍ BLIANTÚLA 
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Staitisticí – Maoirsiú  
 

Maoirsiú   2009          2010        2011 

Orduithe le haghaidh Maoirsiú a rinneadh le linn na bliana 2,865 2,733 2,033 

Orduithe le haghaidh Maoirsiú a rinneadh le linn Pionós a 

rinneadh a Iarchur 

2,021  1,965 1,882 

Orduithe Seirbhís Pobail a rinneadh 1,667 1,972 2,738 

Pianbhreith atá go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú   570 

Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe a rinneadh atá ar Páirtfhionraí
3
 528 590 434 

Orduithe Maoirsithe Iar-Scaoilte a rinneadh
3
  33 25 

Orduithe Eile
4
   131 

Líon na bpríosúnach pianbhreith saoil atá faoi mhaoirsiú sa 

phobal 

66 65 65 

Líon na gciontóirí gnéis atá faoi mhaoirsiú sa phobal 154 158 173 

Staitisticí – Seirbhís Pobail   
 

Seirbhís Pobail 2009 2010 2011 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail  1,712 1,960 2,577 

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh 

ar Sheirbhís Pobail 

524 377 515 

Tuarascálacha Iomlán a dhéanann breithniú ar Sheirbhís Pobail 2,236 2,337 3,092 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail (an Lá 

Céanna) 

  795 

Orduithe Seirbhís Pobail a rinneadh 1,667 1,972 2,738 

Líon iomlán na nUaireanta Seirbhís Pobail a ordaíodh in ionad 
pianbhreith choinneála 

252,399 303,210 420,836 

An phianbhreith iomlán eile i mblianta a bheadh le  
seirbheáil murach seirbhís pobail 

645 882 1,035 

 

3 
Ní ghníomhachtaítear Pianbhreitheanna atá ar Páirtfhionraí agus Orduithe Maoirsithe Iar-Scaoilte nuair a scaoiltear duine ó 

choinneáil. 

4
 Orduithe eile iad orduithe de chineál promhaidh nach n-áirítear thuas is orduithe PDO iad den chuid is mó.
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Staitisticí – Príosúin  

 

 Príosúin 

Líon na bpríosúnach ar PSSSOanna i bpríosún an 31 Nollaig 2011 812 

Líon na gciontóirí gnéis i bpríosún an 31 Nollaig 2011 a bhí i dteagmháil leis an 

tSeirbhís Phromhaidh 

336 

Líon na bpríosúnach nua a bhí i dteagmháil leis an tSeirbhís Phromhaidh i rith 2011 499 

  

 

Staitisticí – Daoine Óga  
 

Atreoruithe Nua ón gCúirt 2009 2010 2011 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Promhaidh 

(Réamhsmachtbhanna) 

1,038 979 877 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail  42 36 22 

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh 

ar Sheirbhís Pobail 

18 30 15 

Orduithe gan tuarascáil rompu  41 13 

Comhdháil Teaghlaigh 32 28 19 

 

Maoirsiú 2009 2010 2011 

Orduithe Promhaidh 383 491 350 

Orduithe le haghaidh Maoirsiú le linn Pionós a Iarchur 418 405 449 

Orduithe Seirbhís Pobail  43 30 44 

Pianbhreith atá go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú   20 

Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe a rinneadh atá ar Páirtfhionraí  44 44 

Orduithe Eile   128 
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Miondealú Aoise/Gnéis Atreoruithe Nua 

 Inscne % 

Catagóir Aoise Mná Fir Iomlán Mná 

12-17 74 818 892 8.3% 

18-24 457 3347 3804 12.0% 

25-34 436 2380 2816 15.5% 

35-44 192 1090 1282 15.0% 

45-54 73 342 415 17.7% 

>54 25 114 139 18.1% 

Iomlán 1258 8089 9347 13.5% 

 

Maoirsiú – Ciontóirí Mná 

Maoirsiú 2011 

Orduithe Promhaidh 378 

Orduithe le haghaidh Maoirsiú le linn Pionós a Iarchur 74 

Orduithe Seirbhís Pobail  210 

Pianbhreith atá go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú 55 

Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe atá ar Páirtfhionraí 14 

Orduithe Eile 13 
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Miondealú ar Atreoruithe Nua 2011 

Tuarascálacha ar 
Réamhsmachtbhanna 

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail 

Tuarascálacha ar 
Réamhsmachtbhanna/ar Sheirbhís 
Pobail 

Maoirsiú Díreach 

Comhdháil Teaghlaigh 

Miondealú ar Orduithe Cúirte 2011 

Orduithe Promhaidh 

Maoirsiú le linn Pionós a Iarchur 

Orduithe Seirbhís Pobail 

Pianbhreith a Cuireadh go hIomlán ar 

Fionraí le Maoirsiú  

Pianbhreith a Cuireadh ar Páirtfhionraí 

le hOrduithe Maoirsithe 

Orduithe Maoirsithe Iar-Scaoilte 



 45 

 

 

Treocht na dTuarascálacha Measúnaithe Ciontóirí a Iarradh 

2008 go dtí 2011 

Tuarascálacha ar 

Réamhsmachtbhanna 

Tuarascálacha ar 

Sheirbhís Pobail 

 

Tuarascálacha ar 

Réamhsmachtbhanna

/ar Sheirbhís Pobail 

 

Orduithe Promhaidh 

 

Treocht na nOrduithe a Rinneadh de réir Bliana ó 2008 go 

dtí 2011 

Maoirsiú le 

linn Pionós a 

Iarchur 

Orduithe 

Seirbhís 

Pobail 

 

Pianbhreith a 

Cuireadh ar 

Páirtfhionraí le 

hOrduithe 

Maoirsithe 
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Tuarascálacha ar 
Réamhsmachtbhanna 

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail 

Tuarascálacha ar 
Réamhsmachtbhanna/ar Sheirbhís 
Pobail 

Maoirsiú Díreach 

Comhdháil Teaghlaigh 

Miondealú ar Atreoraithe Nua Daoine Óga – 2011 

Miondealú ar Orduithe Cúirte Daoine Óga – 2011 

Maoirsiú 

Orduithe Promhaidh 

Maoirsiú le linn Pionós a Iarchur 

Orduithe Seirbhís Pobail 

Pianbhreith a Cuireadh ar 

Páirtfhionraí le hOrduithe Maoirsithe 
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Treocht na dTuarscálacha Measúnaithe Ciontóirí a Iarradh 

Daoine Óga ó 2008 go dtí 2011 

Treocht na nOrduithe a Rinneadh – Daoine Óga ó 2008 go dtí 2011 

Tuarascálacha ar 

Réamhsmachtbhanna 

Tuarascálacha ar 

Sheirbhís Pobail 

 

Tuarascálacha ar 

Réamhsmachtbhanna

/ar Sheirbhís Pobail 

 

Orduithe Promhaidh 

 

Maoirsiú le 

linn Pionós a 

Iarchur 

Orduithe 

Seirbhís 

Pobail 

 

Pianbhreith a 

Cuireadh ar 

Páirtfhionraí le 

hOrduithe 

Maoirsithe 

Comhdháil 

Teaghlaigh 
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Léarscáil na nAtreoruithe in aghaidh gach 100,000 cónaitheoir 

 

 

 

Léiríonn an léarscáil agus an bharrachairt thuas an líon atreoruithe a bheadh déanta i ngach contae dá mbeadh 

an líon céanna cónaitheoirí i ngach contae. Léiríonn seo na contaetha ag a bhfuil ardlíon, íseal-líon agus meánlíon 

atreoruithe. 
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Léarscáil na nOrduithe Promhaidh in 2011 de réir gach 100,000 cónaitheoir 

 

 

 

Léiríonn an léarscáil agus an bharrachairt thuas an líon orduithe promhaidh a bheadh déanta i ngach contae 

dá mbeadh an líon céanna cónaitheoirí i ngach contae. Léiríonn seo na contaetha ag a bhfuil ardlíon, íseal-

líon agus meánlíon orduithe promhaidh. 
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Léarscáil na nOrduithe Seirbhís Pobail in 2011 de réir gach 100,000 cónaitheoir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léiríonn an léarscáil agus an bharrachairt thuas an líon orduithe seirbhís pobail a bheadh déanta i ngach contae 

dá mbeadh an líon céanna cónaitheoirí i ngach contae. Léiríonn seo na contaetha ag a bhfuil ardlíon, íseal-líon 

agus meánlíon orduithe seirbhís pobail. 
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Atreoruithe in 2011 de réir Ionaid 

Tugtar sa tábla a leanas miondealú ar atreoruithe nua cúirte chuig an tSeirbhís Phromhaidh i rith 2011 

atá liostaithe de réir ionad cúirte. Áirítear leis seo atreoruithe le haghaidh tuarascálacha agus maoirsiú 

díreach.   

Ionad Cúirte An Chúirt 
Chuarda 

agus 
Cúirteanna 
Níos Airde 

Achomhairc 
leis an 
gCúirt 

Chuarda ón 
gCúirt 
Dúiche 

An 
Chúirt 
Dúiche 

Eile Iomlán 

Baile Átha Cliath (CCC) 588 53 1286 . 1927 

Cúirt na nÓg (Margadh na Feirme) . . 387 . 387 

Baile Bhlainséir . . 304 . 304 

Dún Laoghaire . . 207 . 207 

Tamhlacht . . 207 . 207 

Sráid na Seansaireachta (Tobar Bhríde) . . 140 . 140 

Richmond (arna dhúnadh) . . 136 . 136 

Sord . . 131 . 131 

Baile Brigín . . 50 . 50 

An Chúirt um Chóireáil Drugaí . . 24 . 24 

Cnoc na Seamar . . 148 . 148 

Iomlán i mBaile Átha Cliath (An Chathair 
agus sa Chontae) 

588 53 3020 0 3661 

      

Corcaigh 138 7 709 . 854 

Cathair Phort Láirge 55 17 189 . 261 

Cúirt Luimnigh 26 4 214 . 244 

Dún Dealgan 48 . 177 . 225 

An Nás 66 12 124 . 202 

Leitir Ceanainn 30 4 162 . 196 

Tulach Mhór 7 6 168 . 181 

Ceatharlach 36 . 142 . 178 

Droichead Átha . . 178 . 178 

Cill Chainnigh 40 6 122 . 168 

Cathair na Gaillimhe 40 3 95 . 138 

Port Laoise 17 4 117 . 138 

An Cabhán 17 2 113 . 132 

Muineachán  19 6 91 . 116 

Loch Garman 41 1 68 . 110 

Inis 27 4 62 . 93 

An Muileann gCearr 27 3 57 . 87 

Trá Lí 50 2 35 . 87 

Carraig Mhachaire Rois . 6 80 . 86 

Caisleán an Bharraigh 57 1 23 . 81 

An Longfort 22 . 58 . 80 

Bré . . 78 . 78 

Baile Átha Troim 45 10 22 . 77 

Cill Mhantáin 49 1 27 . 77 

An tAonach 16 1 58 . 75 

Baile Átha Luain . 1 70 . 71 

Cluain Meala 22 2 42 . 66 
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Ionad Cúirte An Chúirt 
Chuarda agus 
Cúirteanna 
Níos Airde 

Achomhairc leis an 
gCúirt Chuarda ón 
gCúirt Dúiche 

An 
Chúirt 
Dúiche 

Eile Iomlán 

Guaire . . 59 . 59 

Lios Tuathail . 1 54 . 55 

Cill Mocheallóg . . 52 . 52 

Achadh an Iúir . . 49 . 49 

Dún Garbháin . . 48 . 48 

Biorra . . 47 . 47 

An Uaimh . . 44 . 44 

Ros Mhic Thriúin . . 43 . 43 

An Caisleán Nua . 3 37 . 40 

Droichead na Bandan . 2 34 . 36 

Sligeach 6 1 29 . 36 

Mainistir na Corann 3 1 31 . 35 

Éadan Doire . . 34 . 34 

Durlas . . 31 . 31 

Béal an Átha 1 . 29 . 30 

Cúl an tSúdaire . . 30 . 30 

An tInbhear Mór . . 29 . 29 

Béal Átha na Sluaighe . . 29 . 29 

Mainistir Fhear Maí . . 28 . 28 

Ros Cré . . 26 . 26 

Tiobraid Árann . . 26 . 26 

Baile Átha Í . . 24 . 24 

Bun Cranncha . . 24 . 24 

Inis Córthaidh . . 24 . 24 

Cionn tSáile . . 24 . 24 

Lasmuigh den Dlínse . . . 24 24 

Caiseal  . . 20 . 20 

Dún na nGall 10 1 8 . 19 

Cloich na Coillte . . 18 . 18 

Cill Rois . . 17 . 17 

Ceanannas . . 16 . 16 

Ros Comáin 3 1 12 . 16 

Tuaim . . 16 . 16 

An Fál Carrach . . 15 . 15 

Béal Átha Conaill . . 15 . 15 

Beantraí . . 14 . 14 

Cora Droma Rúisc . . 14 . 14 

Cill Choca . . 14 . 14 

Maigh Chromtha . . 14 . 14 

Sionainn . . 13 . 13 

Eochaill . . 13 . 13 

Mainistir na Féile . . 12 . 12 

Cora Droma Rúisc 5 . 7 . 12 

Cill Dalua . . 12 . 12 

Cill Airne 1 2 9 . 12 

Rinne gach cúirt eile níos lú ná 12 atreorú. 
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EAGRAÍOCHTAÍ POBAL-BHUNAITHE A FHAIGHEANN TACAÍOCHT CHISTITHE TRÍD AN TSEIRBHÍS PHROMHAIDH 

 (1). Tionscadal Spóirt Eachtraíochta (PDO)  (2). Grúpa Téarnaimh Iarchúraim 

Seoladh: School on Stilts, Sráid Rutland,  
Baile Átha Cliath 1 

 Seoladh: 48 Plás Seville, Baile Átha Cliath 1 

Guthán: 01 836 33965     Guthán: 01 855 7611 

Facs: 01 855 0065    Facs: 01 855 7611 

Ríomhphost: aspyouthproject@gmail.com  Ríomhphost: tkacrg@gmail.com 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.acrg.ie 

     
3). Aiséirí na Cathrach  (4). Aiséirí Loch Garman 

Seoladh: Páirc an Bhaile, an Chathair, Contae 
Thiobraid Árann 

 Seoladh: Roxborough, Loch Garman, 
 Contae Loch Garman 

Guthán: 052 741 166    Guthán: 053 914 1818  

Facs: 052 744 2250  Facs: 053 914 6004 

Ríomhphost: infocahir@aiseiri.ie  Ríomhphost: wexford@aiseiri.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.aiseiri.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.aiseiri.ie 

     
(5). Aislinn (PDO)  (6). Tionscadal Ana Liffey 

Seoladh: Béal Átha Ragad, Contae Chill Chainnigh  Seoladh: 48 Sráid na Mainistreach Lair,  
Baile Átha Cliath 1 

Guthán: 056 883 3777  Guthán: 01 878 6899  

Facs: 056 883 3780  Facs: 01 878 6828 

Ríomhphost: breda@aislinncentre.com  Ríomhphost: marcuskeane@aldp.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.aislinn.ie      Láithreán 
Gréasáin: 

www.aldp.ie 

     
(7). Tionscadal Roghanna Bhaile Átha Í  (8). Ceardlann Oiliúna Bhéal Átha na Sluaighe 

Seoladh: Ionad Seirbhísí Pobail, Sráid Nelson, Baile 
Átha Í, Contae Chill Dara 

 Seoladh: Teach na Canálach, Bóthar an Chuain, 
Béal Átha na Sluaighe, Contae na 
Gaillimhe 

Guthán: 059 863 2354     Guthán: 090 964 3231 

Facs: 059 8632067  Facs: 090 964 4273 

Ríomhphost: billyaap@eircom.net  Ríomhphost: canalhouse@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(9). Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile Munna  (10). Tionscadail an Droichid 

Seoladh: Ionad Horizons, Baile Cora, Baile Munna, 
Baile Átha Cliath 11 

 Seoladh: 125 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1 

Guthán: 01 842 8071  Guthán: 01 878 0901 

Facs: 01 846 7901  Facs: 01 878 0896 

Ríomhphost: info@byap.ie  Ríomhphost: manager@bridge.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.byap.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(11). Mothar an Bhainbh (Clarecare)  (12). Iontaobhas Pobail Candle (PDO) 

Seoladh: Teach Mhothar an Bhainbh, Mothar an 
Bhainbh, Inis, Contae an Chláir 

 Seoladh: Bosca Oifig Phoist 1145, Lána Uí 
Loingsigh, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 
10 

Guthán: 056 684 0944    Guthán: 01 626 9111/2 

Facs: 065 684 0450  Facs: 01 626 9379 

Ríomhphost: bushyparkhouse@clarecare.ie   Ríomhphost: cashe@candletrust.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.bushypark.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.candletrust.ie 

EAGRAÍOCHTAÍ POBAL-BHUNAITHE 

ORGANISATIONS 
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(13). Céim ar Chéim (PDO)  (14). Céim Eile (Aiséirí) 

Seoladh: Aonad 5, Aonaid Forbartha Shionainne, 
Bóthar Chnoc an Lisín, Maigh Rois, Contae 
Luimnigh 

 Seoladh: 1 Gleann Cara, an Baile Beag, Port 
Láirge, Contae Phort Láirge 
 

Guthán: 061 322 122     Guthán: 051 370 007 

Facs: 061 322 203  Facs:  

Ríomhphost: slatteryelaine@gmail.com  Ríomhphost: gwhelan@aiseiri.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.ceimarcheim.org  Láithreán 
Gréasáin: 

www.aiseiri.ie 

     
(15). Iontaobhas Pobail Pháirc na hEaglaise  (16). Pobal Teiripeach Chúil Mhín 

Seoladh: 107-109 Ascaill Chnoc Fraoigh, Páirc na 
hEaglaise, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí 

 Seoladh: Teach Ashleigh, The Stables, Baile 
Damail, Baile Átha Cliath 15 

Guthán: 021 421 0348  Guthán: 01 640 4087 

Facs: 021 421 0034  Facs: 01 640 4085 

Ríomhphost: cctrust@eircom.net   Ríomhphost: paulc@coolminetc.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.cctrust.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.coolminetc.ie 

     
(17). Ionad Chomhghuaillíocht Chorcaí  (18). Tionscadal Mhargadh an Arbhair – Forbairt 

Áitiúil Loch Garman 

Seoladh: Teach Robert Scott, 6 Cé Phádraigh, Cathair 
Chorcaí, Contae Chorcaí 

 Seoladh: 9 Sráid Uí Mhealláin, Margadh an 
Arbhair, Loch Garman, Contae Loch 
Garman 

Guthán: 021 455 7878  Guthán: 053 915 5800 

Facs: 021 455 7880  Facs: 053 912 1024 

Ríomhphost: corkalliancecentre@eircom.net  Ríomhphost: pdelaney@wld.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.corkalliancecentre.com  Láithreán 
Gréasáin: 

www.wexfordpartnership.ie 

     
(19). Diméin Mhic an Choiligh (PDO)  (20). Crinan 

Seoladh: The House, 15-16 Páirc Fhearann Dara, Dún 
Dealgan, Contae Lú 

 Seoladh: 72 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile 
Átha Cliath 1 

Guthán: 042 933 0432  Guthán: 01 855 8792 

Facs: 042 933 1599  Facs: 01 855 2320 

Ríomhphost: coxscycp@iol.ie  Ríomhphost: info@crinanyp.org 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.crinanyp.org 

     
(21). Cuan Mhuire, Baile Átha Í  (22). Cuan Mhuire, Brú Rí 

Seoladh: Cuan Mhuire, Baile Átha Í, Baile an Mhuilinn, 
Baile Átha Í, Contae Chill Dara 

 Seoladh: Brú Rí, Contae Luimnigh 

Guthán: 059 863 1493    Guthán: 063 90555    

Facs: 059 863 8765  Facs: 063 90555    

Ríomhphost: athy@cuanmhuire.ie    Ríomhphost: bruree@cuanmhuire.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.cuanmhuire.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.cuanmhuire.ie 

     
(23). Cuan Mhuire, Cúil Airne  (24). Cuan Mhuire, Na Fearnáin 

Seoladh: Cúil Aire, an Turlach Mór, Contae na 
Gaillimhe 

 Seoladh: Na Fearnáin, Contae Chorchaí 

Guthán: 091 79 7102  Guthán: 021 733 5994    

Facs: 091 78 7458  Facs: 021 733 6377 

Ríomhphost: coolarne@cuanmhuire.ie   Ríomhphost: farnanes@cuanmhuire.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.cuanmhuire.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.cuanmhuire.ie 
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(25). Seirbhísí Pobail Iníonacha na Carthanachta  (26). Dóchas don Óige (PDO) 

Seoladh: 8/9 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1  Seoladh: Eastát Tionsclaíochta Lios Bán, 
Bóthar Thuama, Gaillimh, Contae 
na Gaillimhe 

Guthán: 01 887 4100  Guthán: 091 77 0887    

Facs: 01 872 3486  Facs: 091 77 0899 

Ríomhphost: info@doccs.ie  Ríomhphost: dochasgalway@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.doccs.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(27). Iontaobhas Oideachais  (28). Teach Fellowship 

Seoladh: F/c PACE, 7 Sráid Líosain Uachtarach, Baile Átha Cliath 
2 

 Seoladh: Teach Fellowship, Spur Hill, 
Dúchluain, an Tóchar, Cathair 
Chorcaí, Contae Chorcaí 

Guthán: 01 660 2870  Guthán: 021 454 5894 

Facs: 01 660 2864  Facs: 021 434 4471 

Ríomhphost: headoffice@paceorganisation.ie  Ríomhphost: fellowshiph@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.paceorganisation.ie nó www.niacro.co.uk  Láithreán 
Gréasáin: 

www.taborlodge.ie 

     
(29). CPL Fusion   (30). GROW 

Seoladh: Ionad Sláinte Ghort na Silíní, Garrán Ghort na Silíní, 
Baile Átha Cliath 10 

 Seoladh: An Oifig Náisiúnta Tacaíochta, 
Eachlann na Foraoise, Bóthar na 
Foraoise, Sord, Contae Bhaile Átha 
Cliath 

Guthán: 01 623 1499  Guthán: 01 840 8236    

Facs: 01 623 1518  Facs: 01 840 8244 

Ríomhphost: info@fusioncpl.ie  Ríomhphost: info@grow.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.fusioncpl.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.grow.ie 

     
(31). Tionscadal Theach Grattan  (32). Cumann Naomh Pilib Neri 

Seoladh: Eaglais Naomh Nioclás, Sráid an Chamais, Cathair 
Chorcaí, Contae Chorcaí 

 Seoladh: Naomh Uinseann de Póil, 91-92 
Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile 
Átha Cliath 1 

Guthán: 021 483 6700     Guthán: 01 855 0022    

Facs: 021 484 5146  Facs: 01 855 9168 

Ríomhphost: liz.grattanproject@gmail.com  Ríomhphost: info@svpdublin.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.svp.ie 

     
(33). Tionscnamh Samplála Poist  (34). Comhairleoireacht Déagóirí Chiarraí 

(PDO) 

Seoladh: Ionad Teaghlaigh agus Pobail Naomh Bríde, 37 an 
Bóthar Buí Íochtarach, Port Láirge, Contae Phort 
Láirge 

 Seoladh: Balúnach, Trá Lí, Contae Chiarraí 

 

Guthán: 051 371 830  Guthán: 066 718 1333    

Facs:   Facs: 066 718 1353 

Ríomhphost: lobrien@wap.ie  Ríomhphost: info@kerryadolesentcounselling.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.wap.ie/job-sampling-initiative.aspx  Láithreán 
Gréasáin: 

www.kerryadolescentcounselling.ie 

     
(35). Fostaíocht Chill Chainnigh le haghaidh Ógánach  (36). Le Chéile (PDO) 

Seoladh: Rae an Ghairdín, An tSráid Ard, Cill Chainnigh, Contae 
Chill Chainnigh 

 Seoladh: 24 Ardán Tivoli Theas, Dún 
Laoghaire, Contae Bhaile Átha 
Cliath 

Guthán: 056 776 2774     Guthán: 01 214 4350    

Facs: 056 775 1144  Facs:  

Ríomhphost: key1@eircom.net  Ríomhphost: info@lecheile.ie  

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.lecheile.ie 
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(37). Clár Lighthouse  (38). Clár Linkage 

Seoladh: Teach Chruincín, Lána Chruincín, Seanchill, Contae 
Bhaile Átha Cliath 

 Seoladh: 32 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, 
Baile Átha Cliath 1 

Guthán: 01 272 1030  Guthán: 01 874 7232 

Facs: 01 272 0129  Facs: 01 874 7637 

Ríomhphost: lighthouse@sjog.ie  Ríomhphost: prichardson@bitc.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.granadainstitute.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.bitc.ie 

     
(39). MAG  (40). Seirbhísí Déagóirí Matt Talbot (PDO) 

Seoladh: Grúpa Ilghníomhaireachta maidir le Ciontóirí 
Gnéis gan Dídean, an Ghníomhaireacht do 
Dhaoine gan Dídean, Halla Gheata na Páirce, 6-9 
Bóthar Conyngham, Baile Átha Cliath 8 

 Seoladh: Radharc na Carraige, an Trá Bheag, 

Dúglas, Contae Chorcaí 

Guthán: 01 703 6100  Guthán: 021 489 6400 

Facs:   Facs: 021 489 6419 

Ríomhphost: kxcharnley@probation.ie  Ríomhphost: suzanne.picton@mtas.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.mtas.ie 

     
(41). Iontaobhas Pobail Matt Talbot  (42). Tionscadal Ché na gCeannaithe 

Seoladh: Ar cúl Eaglais na Deastógála, Bóthar na Coille 
Móire, Baile Átha Cliath 10 

 Seoladh: 4 Cé na gCeannaithe, Baile Átha 
Cliath 8 

Guthán: 01 626 4899  Guthán: 01 679 0044    

Facs: 01 623 4021  Facs: 01 679 3738 

Ríomhphost: info@MattTalbot.org  Ríomhphost: info@mqi.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.mqi.ie 

     
(43). Cúiteamh Pobail an Aonaigh  (44). New Directions 

Seoladh: Sráid Uí Chonaill, an tAonach, Contae Thiobráid 
Árann 

 Seoladh: 34 Sráid an Mhainéir, Baile Átha 
Cliath 7 

Guthán: 067 415 65  Guthán: 087 120 8691 

Facs: 067 415 65  Facs:  

Ríomhphost: ncrp@eircom.net  Ríomhphost:  

Láithreán 
Gréasáin: 

www.nenaghreparation.org  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(45). Ogra Chorcaí (YPP)  (46). PACE 

Seoladh: Teach Westview, 17 Plás Audley, Corcaigh  Seoladh: 7 Sráid Líosain Uachtarach, Baile 
Átha Cliath 4 

Guthán: 021 450 2112     Guthán: 01 660 2870 

Facs: 021 450 9877  Facs: 01 660 2864 

Ríomhphost: ograchorcailtd@eircom.net  Ríomhphost: headoffice@paceorganisation.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.ograchorcai.org  Láithreán 
Gréasáin: 

www.paceorganisation.ie 

     
(47). PALLS  (48). Seirbhísí Ceartais Aisirígh 

Seoladh: Aonad 2, Lárionad Gnó Cheantar na nDugaí, 
Luimneach, Contae Luimneach 

 Seoladh: Faiche an tSráidbhaile, Baile Átha 
Cliath 24 

Guthán: 061 608 180     Guthán: 01 451 5022    

Facs: 061 608 187  Facs: 01 451 5025 

Ríomhphost: jenniferhannon@palls.ie  Ríomhphost: rjsi@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.palls.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.rjs.ie 
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(49). Tionscadal SAOL  (50). For-Rochtain Southill (PDO) 

Seoladh: 58 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1  Seoladh: The Factory, Southside Youthspace, Eastát 
Tionsclaíochta na Gallmhóna, Luimneach, 
Contae Luimnigh 

Guthán: 01 855 3391  Guthán: 061 603 002 

Facs: 01 855 3395  Facs:  

Ríomhphost: admin@saolproject.ie  Ríomhphost: info@southilloutreach.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.saolproject.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(51). Stepping Out, Baile Átha Luain  (52). Tabor Lodge 

Seoladh: An Líonra Náisiúnta Foghlama, Béal 
Hailbhil, Oileán Golden, Baile Átha Luain, 
Contae na hIarmhí 

 Seoladh: Baile an Déisigh, Béal Guala, Contae Chorcaí 

Guthán: 090 644 1267     Guthán: 021 488 7110 

Facs: 090 647 9290  Facs: 021 488 7377 

Ríomhphost: steppingout@eircom.net  Ríomhphost: taborlodge@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.taborlodge.ie 

     
(53). Tionscadal Promhaidh Thamhlachta  (54). Ionad Oiliúna Tivoli 

Seoladh Cearnóg Theach na Cúirte, an Pháirc 
Thiar, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 

 Seoladh 24 Ardán Tivoli Theas, Dún Laoghaire, 
Contae Bhaile Átha Cliath 

Guthán: 01 427 0600     Guthán: 01 284 1028 

Facs: 01 427 0649  Facs: 01 280 2699 

Ríomhphost: project@tpp.ie  Ríomhphost: mairead@tivolitrainingcentre.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.tivolitrainingcentre.ie  

     
(55). Clár Tower   (56). Trail 

Seoladh: Teach Chíosóig, Lána Mharcais, Bóthar 
Bhaile Néill, Cluain Dolcáin, Baile Átha 
Cliath 22 

 Seoladh: 12-13 Sráid Berkeley, Baile Átha Cliath 7 

Guthán: 01 623 6230  Guthán: 01 830 8335    

Facs: 01 623 6237  Facs: 01 830 8335 

Ríomhphost: info@towerprogramme.ie  Ríomhphost:  

Láithreán 
Gréasáin: 

www.thetowerprogramme.org  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(57). TREO  (58). Ceardlann Oiliúna Pobail Thuama 

Seoladh: 34 Ionad Gnó an Tí Chorr, an Teach Corr, 
Port Láirge, Contae Phort Láirge 

 Seoladh: Fearann na mBiocáirí Córacha, Contae na 

Gaillimhe 

Guthán: 051 379 740  Guthán: 093 28 115 

Facs: 051 379 740  Facs: 093 25 673 

Ríomhphost: admin@treoportlairge.ie  Ríomhphost: tctc@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.treoportlairge.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(59). Tús Nua   (60). Tionscadal U-Chasadh Chomhpháirtíocht Cheantar 

Phort Láirge 

Seoladh: 135 an Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha 
Cliath 7 

 Seoladh: Páirc an Gheata Thiar, Bhóthar Thrá Mhór, 
Port Láirge, Contae Phort Láirge 

Guthán: 01 453 7111     Guthán: 051 841 740    

Facs: 01 453 7551  Facs: 051 853 153 

Ríomhphost: depaul@depaulireland.org  Ríomhphost: info@wap.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.depaulireland.org  Láithreán 
Gréasáin: 

www.wap.ie 
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(61). Tionscadal Ionad Loch Garman (PDO)  (62). WHAD (PDO) 

Seoladh: 5/7 Sráid Uí Chonaill Uachtarach, Baile Átha 
Cliath 1 

 Seoladh: Ionad Pobail Orchard, Garrán Ghort 
na Silíní, Baile Átha Cliath 10 

Guthán: 01 888 1075  Guthán: 01 620 9160    

Facs: 01 855 7207  Facs: 01 626 2799 

Ríomhphost: wexfordcentre@eircom.net  Ríomhphost: whad@cherryorchard.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.wexfordcentreproject.com  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(63). WRENS (PDO)   

Seoladh: Páirc Fiontair Chill an Ardáin, Cill an Ardáin, 
Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24  
 

   

Guthán: 01 466 4275       

Facs: 01 466 4291    

Ríomhphost: info@kdppg.ie    

Láithreán 
Gréasáin: 

www.kdppg.ie    

 

 

mailto:wexfordcentre@eircom.net
mailto:whad@cherryorchard.ie
http://www.wexfordcentreproject.com/
mailto:info@kdppg.ie
http://www.kdppg.ie/
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Thuas: Cathleen Gargan, an Chéad Oifigeach Promhaidh in Éirinn (a ceapadh i 1907), le grúpa buachaillí ón Newsboys’ Club,  tionscnamh ar chuir sí tús leis i 

1911 chun soláthar a dhéanamh do dhíoltóirí cosnochta nuachtán ar shráideanna Bhaile Átha Cliath.  Chuir Frances Blackburn, neacht mór Cathleen Gargan 

an grianghraf ar fáil, ó albam teaghlaigh den tráth sin. 
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Teach Áth Luimnigh, Baile Sheáin, An Uaimh, Contae na Mí 

 

Guthán: +353-(0)46 - 9090900 Facs: +353-(0)46-9090992 

 


