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Ár bhFÍS: Ciontóireacht a laghdú chun pobail
níos sábháilte a chruthú.

ÁR MISEAN: Athchiontú a laghdú agus
cabhrú chun Éire a dhéanamh níos sábháilte
trí chiontóirí a mhaoirsiú agus a
athimeascadh

Tuarascáil an Stiúrthóra
Tá an-ríméad orm Tuarascáil
Bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh do
2012 a chur faoi bhráid Alan Shatter
TD, an tAire Dlí agus Cirt agus
Comhionannais. Leagtar amach sa
tuarascáil seo an obair a rinne an
Stiúrthóir Vivian Geiran, agus
feidhmíocht na Seirbhíse le linn
2012 i gcoinne ár bpríomhchuspóirí.

Fhilleadh ar an bPobal a bhrú chun cinn. Leis seo feictear
príosúnaigh oiriúnacha (os cionn 300 in 2012) á
scaoileadh amach luath, faoi chláir maoirseachta
Promhaidh, agus áirítear leis seirbhís pobail a dhéanamh
ina bpobail áitiúla. Is rud an-dearfach a bhí sa chlár um
Fhilleadh ar an Obair go dtí seo. Ní hamháin go dtugtar
deis do phríosúnaigh tréimhse seirbhíse pobail a
bhabhtáil le tréimhse príosúnachta, ach chuidigh sé
freisin leis na príosúnaigh seo socrú síos arís ina bpobal.

Is é aidhm na Seirbhíse Promhaidh cuidiú le ciontóirí
athchiontú a sheachaint, dá bhrí sin ag cuidiú le sprioc
na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais maidir le
hÉire níos sábháilte agus níos cothroime. Ar aon lá,
bíonn foireann na Seirbhíse Promhaidh ag obair le
(maoirsiú agus measúnú riosca) breis is 8,000 ciontóir sa
phobal.

Tá tiomantas leanúnach againn maidir le
comhpháirtíocht agus muid ag obair le heagraíochtaí eile
in Éirinn agus san Eoraip freisin. Rinneamar atreisiú ar na
socruithe comhpháirtíochta sin ar bhealaí praiticiúla i
rith na bliana, go háirithe leis an nGarda Síochána, leis
na Cúirteanna, Seirbhís Phríosún na hÉireann, Seirbhís
Ceartas Óige na hÉireann, An Bord Parúil, agus
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus eagraíochtaí
eile nach iad, chomh maith le Bord Promhaidh
Thuaisceart Éireann agus CEP (eagraíocht phromhaidh
na hEorpa). D’oibríomar freisin leis na hEagraíochtaí
Pobal-Bhunaithe éagsúla atá maoinithe ag an gCeartas
agus le heagraíochtaí eile sa phobal agus san earnáil
dheonach, d’fhonn athimeascadh ciontóirí a éascú.

Vivian Geiran, Stiúrthóir

I mí na Samhna 2012 d'fhoilsigh an tSeirbhís, ag obair i
ndlúthchomhar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh, staidéar
ollmhór ar atitimeachas bunaithe ar shonraí ó 2007.
Léiríonn torthaí an staidéir sin, a lean 3,576 ciontóir thar
ceithre bliana, go n-oibríonn Promhadh. As an 63% a bhí
faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhaidh in 2007 níor
ciontaíodh iad as aon chion eile sa tréimhse leantach. Tá
an figiúr sin go maith i gcomparáid le taighde den
chineál céanna ó dhlínsí eile.
Is cuid riachtanach den tomhas a dhéanaimid ar chomh
maith is atá ag éirí linn iad na sonraí maidir le torthaí
maithe agus ar mhaithe le cumas na heagraíochta a
fhorbairt. Táim meáite ar macasamhail den staidéar
bonnlíne sin a dhéanamh agus oibriú lenár bhfoireann
agus le páirtithe leasmhara eile chun torthaí níos fearr
fiú a bhaint amach bunaithe ar chleachtas gairmiúil den
scoth atá bunaithe ar fhianaise.
Tá comhoibriú idirghníomhaireachta, go háirithe lenár
gcomhpháirtithe ceartais, i gcroílár ár gcuid oibre ar fad.
Faoin gClár don Rialtas, tá an tSeirbhís tiomanta
'comhordú níos fearr a chinntiú idir an IPS agus an
tSeirbhís Phromhaidh d'fhonn clár bainistíochta ciontóirí
comhtháite a chruthú.'
Le linn 2012, d'oibríomar níos mó ná riamh lenár
gcomhghleacaithe san IPS, d'fhonn an tionscnamh um

Ar an 23 Samhain 2012, bhí sé d'onóir ag an tSeirbhís
fáilte a chur roimh an Aire Alan Shatter TD agus David
Ford MLA, a thug aitheasc ag an tríú seimineár bliantúil
den Ghrúpa Comhairleach um Chosaint Phoiblí (PPAG), a
bhí ar siúl inár nOifig i Margadh an Fhéir.
Tá Stiúrthóir an Bhoird Phromhaidh i dTuaisceart
Éireann agus Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh mar
chomh-chathaoirligh ar an PPAG faoi láthair. Bé é téama
sheimineár 2012 ná 'Comhpháirtíocht ar mhaithe le
cosaint an phobail' agus ba shampla rathúil eile é de
chleachtas éifeachtach i gcomhoibriú
idirghníomhaireachta a chomhroinnt ar bhonn
trasteorann.
Táim ag tnúth le leanúint ag seachadadh ár spriocanna
straitéiseacha agus sin athchiontú agus íospairt a laghdú,
smachtbhannaí pobail maoirsithe a chur chun cinn,
roghanna eile a chur ar fáil ar choimeád, ár n-obair
idirghníomhaireachta agus comhpháirtíochta a neartú
tuilleadh, agus ár gcumas eagraíochtúil sin a dhéanamh
a fheabhsú.
Vivian Geiran, Stiúrthóir

Ról na Seirbhíse Promhaidh
Is gníomhaireacht de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais í an tSeirbhís Phromhaidh atá
meáite ar oibriú chun cuspóirí ardleibhéil agus spriocanna beartais na Roinne a bhaint amach agus í ag
obair chun pobail níos sábháilte a bhaint amach. Oibríonn an tSeirbhís i ndlúthchomhar leis an tSeirbhís
Chúirteanna, le Seirbhís Phríosúin na hÉireann, leis an nGarda Síochána, le Seirbhís Ceartas Óige na
hÉireann, leis an mBord Parúil agus le go leor eagraíochtaí sa phobal. Is é ár ról rannchuidiú le
sábháilteacht an phobail trí smachtbhannaí agus bearta a bhainistiú, measúnú agus bainistiú éifeachtach
ar chiontóirí agus trí athimeascadh iar-chiontóirí a éascú.
Is muid an phríomhghníomhaireacht a dhéanann measúnú agus bainistiú ar chiontóirí inár bpobal agus tá
ról tábhachtach againn chun cuidiú leis an leibhéal coireachta a laghdú trí dhul i ngleic le hiompar
ciontóirí agus oibriú le ciontóirí d’fhonn a n-iompar a athrú agus an dochar a dhéanann ciontóireacht a
aisiompú. Is é ár sprioc measúnú cáilíochta agus bainistiú bríomhar a dhéanamh ar chiontóirí ag úsáid an
chleachtais phromhaidh is fearr bunaithe ar fhianaise agus ag comhlíonadh na gcaighdeán
éifeachtúlachta agus cuntasachta is airde.
Soláthraíonn an tSeirbhís Phromhaidh maoirseacht phromhaidh, seirbhís pobail, filleadh ar an bpobal,
cláir iompair ciontóireachta agus seirbhísí tacaíochta speisialta, do chiontóirí fásta agus do chiontóirí óga.
Oibrímid freisin i bpríosúin agus in áiteanna coinneála d’fhonn ciontóirí a athshlánú agus athimeascadh a
éascú.

FEIDHM REACHTÚIL
Foráiltear sa Probation of Offenders Act (1907) le haghaidh maoirseacht reachtúil a dhéanamh ar
chiontóirí sa phobal agus é mar bhunchloch ag obair phromhaidh in Éirinn. Tá baint againn leis an
bpróiseas ceartais choiriúil idir céim na trialach agus smachtbhannaí/gearrtha pionóis, go minic i gcás ina
n-éilíonn cúirt measúnú réamhsmachtbhannaí chun cuidiú le cinneadh a dhéanamh ar smachtbhannaí
iomchuí. I roinnt cásanna, d’fhéadfadh an chúirt a bheith ag smaoineamh ar chiontóirí a chur ar
mhaoirseacht promhaidh nó ar sheirbhís pobail.
Tá reachtaíocht ábhartha eile liostaithe thíos:
 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail)
(Leasú) 2011 [Uimh. 24]
 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ord Poiblí) 2011
[Uimh. 5] ( Ag Lorg Déirce)
 An tAcht um Cheartas Coiriúil (Substaintí
Sícighníomhacha) 2010 [Uimh. 22]
 An tAcht Fíneálacha 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 Príosúnach), 2003
 Acht na Leanaí, 2011 (arna leasú)
 An tAcht um Chiontóirí Gnéis, 2001
 An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997
 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
 Probation of Offenders Act, 1907

Anuas 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
 Creat-Chinneadh 2008/947/JHA maidir le comhaithint bearta promhaidh

An Roinn Dlí
agus Cirt
agus
Comhionann
ais

An tSeirbhís
Phromhaidh

Seirbhís
Phríosúin na
hÉireann

Seirbhís na
hÉireann um
Cheartas i
leith an Aosa
Óig

Gníomhaireach
taí Ceartais
Eile m.sh.
Saotharlann
Dlí-Eolaíochta

CÓRAS
CEARTAIS
CHOIRIÚIL NA
HÉIREANN

An tSeirbhíse
Cúirteanna
agus na
Cúirteanna
Coiriúla agus

Oifig an
Stiúrthóra
Ionchúiseamh
Poiblí

Oifig an
Phríomh-Atur
nae Stáit &
Aturnaetha
Áitiúla Stáit

An Garda
Síochána
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Seirbhísí a Sheachadadh
Titeann obair na Seirbhíse Promhaidh isteach in dhá phríomhchatagóir, measúnú ar chiontóirí agus
maoirseacht agus bainistiú ar chiontóirí. Cuireann Oifigigh Phromhaidh tuarascálacha measúnaithe
ciontóirí ar fáil do chúirt agus don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, don IPS, don Bhord Parúil
agus do chomhlachtaí ábhartha eile de réir mar is gá. Déanann an tSeirbhís maoirseacht agus
bainistiú freisin ar chiontóirí sa phobal thar ceann na gCúirteanna agus na Roinne Dlí agus Cirt agus
Comhionannais.
Is iad seo a leanas na príomhréimsí ina gcuireann an tSeirbhís Phromhaidh seirbhísí ar fáil:
1.
2.
3.
4.

Maoirseacht agus Bainistíocht Ciontóirí;
Seirbhís Pobail agus Filleadh ar an bPobal;
Promhadh Daoine Óga (YPP);
Tionscnaimh Comhpháirtithe Pobail, (Eagraíochtaí Pobal-Bhunaithe a fhaigheann maoiniú).

Measúnú, Maoirseacht agus Bainistíocht Ciontóirí
Soláthraíonn an tSeirbhís Phromhaidh seirbhísí do chiontóirí fásta agus óga, sa phobal, i bpríosún
agus i scoileanna coinneála. Tá measúnú ar chiontóirí bunúsach d’obair na Seirbhíse. Cuireann
Oifigigh Phromhaidh seirbhís measúnaithe ciontóirí ar fáil do Chúirt d’fhonn cuidiú leis an gcúirt
cinntí pianbhreithe a dhéanamh, go háirithe, ach ní i gcónaí, i gcás go bhfuiltear ag déanamh
machnaimh ar mhaoirseacht phromhaidh nó ar sheirbhís pobail. Maidir le leanaí a thagann os
comhair na Cúirte Leanaí tugaimid treoir iomchuí agus faisnéis a bhaineann leis an raon
smachtbhannaí pobail, faoi Acht na Leanaí, 2001 (arna leasú).
Mar chuid dár measúnú, ag brath ar na gnéithe ábhartha de chás aonair lena n-áirítear an cineál
cionta agus imthosca an chiontóra, déanann Oifigigh Phromhaidh anois ceann nó níos mó de raon
measúnuithe riosca struchtúrtha maidir le gach ciontóir. Cuidíonn na hionstraimí sin ar fad, mar aon
le scileanna measúnaithe ginearálta na nOifigeach agus breithiúnas gairmiúil, chun measúnuithe
feasacha a dhéanamh, a chuireann in iúl dá dhroim sin pleananna bainistíochta cásanna agus
idirghabhálacha le ciontóirí aonair.
Tá dhá chineál tuarascála measúnaithe ciontóirí ann:


Tuarascáil Réamhsmachtbhannaí (PSR): Tugtar ‘tuarascálacha promhaidh’ orthu seo freisin,
déantar measúnú iontu ar oiriúnacht maidir le smachtbhanna pobail maoirsithe agus ar
saincheisteanna a bhaineann le hathchiontú a laghdú.



Tuarascáil maidir le Seirbhís Pobail (CSR): Tá na tuarascálacha seo ceaptha chun measúnú
sonrach a dhéanamh ar oiriúnacht ciontóra tabhairt faoi obair gan íocaíocht sa phobal in
ionad dul i bpríosún agus deimhnítear freisin leo go bhfuil socrúchán oibre ar fáil.
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Forbairtí in 2012
Dhéileáil an tSeirbhís le 15,080 ciontóir sa phobal le linn 2012

MIONDEALÚ AOIS / INSCNE MAIDIR LE hATREORUITHE NUA
Inscne
%
Catagóir Aoise
Mná
Fir
Iomlán
Mná
12-17
67
643
710
9.4%
18-24
419
2965
3384
12.4%
25-34
460
2354
2815
16.4%
35-44
223
1049
1272
17.5%
45-54
64
374
438
14.6%
>54
31
140
171
18.1%
Total
1264
7525
8790
14.4%

Ba mhná a
bhí i 14.4% de
na cásanna
atreoraithe
nua.

Tugann an tSeirbhís Phromhaidh tús áite d’obair le ciontóirí atá i mbaol níos airde athchiontaithe.
Le linn 2012 rinne an tSeirbhís leithdháileadh ar acmhainní chun a héifeachtúlacht agus a
héifeachtacht a uasmhéadú ag tabhairt tosaíochta do chiontóirí a bhfuil baol níos airde ag baint leo le
hais daoine nach bhfuil. Leis sin rinneadh bainistiú ar chiontóirí a raibh baol níos lú ag baint leo ag
baint leasa as an tsamhail Maoirseacht Déine Íseal ina léiríonn an leibhéal oibre leis an tSeirbhís an
baol a bhaineann le hathchiontú. Rinneadh bainistiú ar 9% de chiontóirí ag an leibhéal sin.


Measúnú Lá Céanna na Seirbhíse Promhaidh: Cuireadh Measúnú Lá Céanna na Seirbhíse
Promhaidh ar bun mar threoirscéim sa Chúirt Dúiche, sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla,
Baile Átha Cliath idir Márta agus Nollaig 2012. Tugadh an treoirthionscadal isteach ar
mhaithe le 'ceartas níos tapúla' a chur ar fáil agus rinneadh é a sheachadadh trínár
bhFoireann Idirchaidrimh Cúirte; cuireann Oifigigh Phromhaidh atá sannta go sonrach agus
atá bunaithe sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla measúnuithe ar fáil don chúirt gan an chúirt
a chur ar atráth mar a dhéantaí riamh. Rinneadh forbairt ar shamhail cleachtais ghairmiúil
chun Measúnuithe de chuid na Seirbhíse Promhaidh ar an Lá Céanna a sholáthar ina
n-ionchorpraítear teimpléad cuimsitheach le haghaidh measúnaithe, teimpléad tuarascála
agus tograí le moladh don chúirt. Rinneadh athbhreithniú ar an tsamhail chleachtais seo
ionas go nglacfaidh foireann Phromhaidh í i roinnt socruithe cúirte chomh maith le príosúin,
áit a gcuidíonn siad le soláthar níos éifeachtúla tuarascálacha measúnaithe maidir le ciontóirí
faoi choimeád.



Aonad Seachadta Cláir: Le linn 2012, d'oibrigh an tSeirbhís i gcomhpháirtíocht le
Tionscadal an Droichid lenar cruthaíodh Aonad Seachadta Cláir d'fhonn cuidiú le forbairt agus
le meastóireacht cláir iompair ciontaithe ceadaithe agus é a chur ar bun mar threoirscéim.
Chuireamar Choice and Challenge ar bun mar threoirscéim agus d'éirigh leis, clár iompair
ciontaithe i bhfoirm grúpa agus a bhí bunaithe ar teiripe chognaíoch iompraíochta agus
táthar ag cur bailchríche air anois le cur i bhfeidhm go náisiúnta. Ina theannta sin, cuireadh
tús le hobair chun Clár Choice and Challenge duine ar dhuine a chur ar fáil ar féidir le
hOifigigh Phromhaidh úsáid a bhaint as d'fhonn tacú le cleachtas éifeachtach maoirseachta
agus a chuirfear ar bun mar threoirscéim in 2013.
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Case Management Plans:Pleananna Bainistíochta
Cásanna: Rinneadh athbhreithniú le linn na bliana ar ár
bPleananna Bainistíochta Cásanna chun aghaidh a thabhairt
ar imthosca a bhaineann le ciontú a aithnítear nuair a
dhéantar measúnú agus laistigh de na coinníollacha in Ordú
Cúirte. Sa phlean nua bainistíochta cásanna a forbraíodh
bíonn deis ann éifeachtúlacht agus éifeachtacht níos mó a
bheith ag baint le maoirseacht ciontóirí i ngach réigiún
maoirseachta sa phobal.



Sa Phictiúr: Bleachtaire-Cheannfort John McCann, An tAonad
Comh-Imscrúdaithe um Fhoréigean Teaghlaigh agus Ciontóirí
Gnéis; Brian Dack, Stiúrthóir Cúnta; Paul Harrison, Ceann
Beartais agus Straitéise, FSS.

Samhail um Measúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis: Is córas struchtúraithe
í an tsamhail um Measúnú agus Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM) chun faisnéis a
roinnt maidir leis na ciontóirí sin a bhfuil bainistiú á dhéanamh orthu ar bhonn
ilghníomhaireachta
Rinne an tSeirbhís Phromhaidh agus an Garda Síochána tuilleadh forbartha ar an tsamhail
reatha d'fhonn cómheasúnú agus bainistiú a dhéanamh ar an mbaol a ardaíonn ciontóirí den
sórt sin laistigh den phobal.
Dearadh an próiseas SORAM le feidhmiú ar leibhéal Náisiúnta (SORAM Náisiúnta) agus ar
leibhéal Áitiúil (SORAM Áitiúil). Bhí baint ag an tSeirbhís Leanaí agus Teaghlaigh i FSS leis in
2012 mar an tríú comhpháirtí reachtúil. Lean an tSeirbhís Phromhaidh ag cur oiliúna ar a
foireann in 2012 maidir le hionstraim measúnaithe riosca ciontóirí gnéis a chur i bhfeidhm
d'fhonn sábháilteacht an phobail a fheabhsú agus d'fhonn breis ciontaithe a sheachaint.
Rinneadh an tSamhail SORAM a fhorchéimniú chuig 11 cheantar Garda eile agus 16 cheantar
i gceist leis anois. Cuirfear leis seo in 2013.



Measúnú Riosca Struchtúraithe ar Dhíobháil Thromchúiseach:
Ag leanúint ó thuarascáil an ghrúpa oibre a bunaíodh chun
athbhreithniú a dhéanamh ar raon measúnuithe riosca inar
díríodh ar dhíobháil agus ar dhainséar, arna n-úsáid ag an
tSeirbhís, ceapadh creat riosca struchtúraithe ar mheasúnú
díobhála tromchúisí. Cuireadh an creat sin i bhfeidhm ar fud
na Seirbhíse in 2012 d'fhonn cinnteoireacht sochosanta a
threorú agus a chur in iúl inár gcuid oibre le ciontóirí.

Atreoraíodh

Rinne an tSeirbhís
Phromhaidh bainistiú sa
phobal ar 209 ciontóir a
raibh baint éigin acu le
ciontú gnéis in 2012.

8,790 cás ón gCúirt in 2012
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Cás-Staidéar
Gearradh 4 bliana príosúnachta ar Michael, 40 bliain d’aois, in 2010 as lear mór drugaí a
bheith ina sheilbh le díol. Bhí Michael pósta agus triúr clainne air, agus bhí sé bainteach leis
an gCóras Ceartais Choiriúil roimhe sin agus bhí ciontuithe aige le linn a óige. Chaill sé a
phost sa tionscal lónadóireachta agus admhaíonn sé go ndeachaigh sé i mbun coireachta
arís le hairgead a shaothrú.

Shocraigh sé síos sa phríosún agus chonacthas é mar fhear ciúin agus tugadh de phribhléid
dó oibriú leis an ngrúpa péintéireachta sa phríosún. Aistríodh chuig Príosún Oscailte é
taobh istigh de dhá bhliain chun an chuid eile dá phianbhreith a chur isteach. Cé gur
breithníodh é don Scéim um Fhilleadh ar an bPobal, tionscnamh ina dtugtar deis do
phríosúnaigh i ndiaidh dóibh leath dá dtéarma príosúnachta a dhéanamh, an chuid eile dá
dtéarma príosúnachta a chaitheamh sa phobal agus iad i mbun obair mhaoirsithe sa
phobal.

Rinne an tOifigeach Promhaidh measúnú riosca ar Michael agus measadh go raibh sé
oiriúnach le haghaidh na scéime agus d’aontaigh an IPS go ndéanfaí scaoileadh amach
in-athbhreithnithe ina chás.
Tar éis clár ionduchtaithe ag oifig promhaidh sa phobal d’fhreastail Michael ar thionscadal
agus rinne Maoirseoir Seirbhíse Pobail de chuid na Seirbhíse Promhaidh bainistíocht air.
Bhí baint aige le cóiríocht do dhaoine gan dídean a phéinteáil agus a mhaisiú. Níor chaill
Michael oiread is lá amháin le linn na Seirbhíse Pobail a bhí ar siúl aige. Thug a mhaoirseoir
tuairisc faoina thiomantas dearfach agus faoi dhíograis agus scoth na hoibre a bhí ar siúl
aige.

Mar chuid de sheirbhís na Seirbhíse Promhaidh bhain Michael leas as cúnamh ó Oifigeach
Oiliúna agus Fostaíochta d’fhonn bealach chun fostaíochta a aimsiú. Bhí sé ríméadach an
deis seo a fháil. Go deimhin, chonaic Michael an taithí a fuair sé tríd is tríd ar Fhilleadh ar
an bPobal mar rud a chuidigh go mór leis athimeascadh ar ais sa phobal agus mar rud a
chuidigh leis tréimhse nua níos dearfaí a thosú ina shaol.
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Seirbhís Pobail
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh bainistiú ar Sheirbhís Pobail thar ceann na Roinne Dlí agus Cirt
agus Comhionannais. Is smachtbhanna é Seirbhís Pobail a úsáideann na cúirteanna, in ionad téarma
príosúnachta, féadfaidh an Chúirt an deis a thabhairt do chiontóirí atá os cionn 16 bliana idir 40 agus
240 uair d’obair gan íocaíocht a dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal. Leanaimid ag tabhairt tús áite
agus ag díriú ar an tSeirbhís Pobail in 2012.
Chuir rannpháirtithe Seirbhíse Pobail raon fairsing gníomhaíochtaí oibre i gcrích le linn 2012 d’fhonn
a nOrdú Seirbhíse Pobail a chríochnú agus an tsochaí a chúiteamh. Cuireadh deiseanna ar fáil le
roinnt de na gníomhaíochtaí seo chun scileanna nua a fhoghlaim. Sa chás gur léirigh daoine ar
Orduithe Seirbhíse Pobail spéis in oiliúint bhreise nó i bhfostaíocht, cuireadh deiseanna ar fáil chun
iad a atreorú chuig Oifigeach Oiliúna agus Fostaíochta.
Taispeántar sa tábla thíos roinnt den obair a rinneadh le linn Seirbhíse Pobail i gcaitheamh na bliana.
Áiríodh leis na tascanna Seirbhíse Pobail:

• Baint graifítí i gcomhoibriú le hÚdaráis Áitiúla.

• Glanadh comhshaoil agus tírdhreachú leis na

• Péinteáil/maisiú/glanadh/cothabháil faichí leis

Bailte Slachtmhara.
• An cladach agus tránna a ghlanadh.

an Earnáil Dheonach.
• Tírdhreachú agus Cothabháil Faichí in eastáit
agus i bhfearainn pháirceanna i gcomhpháirt
le Comhairlí Contae.
• Cothabháil Reiligí, bearradh féir, gearradh,
baint lustain agus bailiú bruscair Gairdín scoile
a chruthú le ceapaí ardaithe, cosáin nua,
crainn srl ar mhaithe le cuspóir oideachais
leanaí.
• Trealamh leighis a dheisiú/athchúrsáil, cosúil
le maidí croise, áiseanna siúil i gcomhpháirt le
FSS. Péinteáil/maisiú/glanadh/cothabháil an
chlóis i scoileanna, séipéil agus in ospidéil.

• Béilí ar Rothaí agus ullmhú bia i gcomhpháirt
le heagraíochtaí carthanachta.

• Obair ealaíne/cheirde, mar shampla,
suíocháin séipéil a dheisiú, saothair mhósáice
a dhéanamh le haghaidh eagraíochtaí áitiúla.

Mar chuid den athbhreithniú níos leithne ar dhualgais na nOifigeach Príosúin ar tugadh fúthu in 2012
rinneadh imscrúdú ar gach gné d'oibríocht na Seirbhíse Pobail. I ndiaidh comhairliúcháin fhairsing
agus plé le gach páirtí leasmhar rinneadh athbhreithniú ar na príomh-réimsí measúnaithe; ionduchtú,
an t-ord a bhainistiú, láithreáin oibre a lorg, orduithe agus cleachtas um fhilleadh ar an bpobal a
fhorfheidhmiú agus ionchorpraíodh feabhsúcháin a aithníodh isteach i gcleachtas, beartais agus
nósanna imeachta a bhaineann le Seirbhís Pobail.
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An Tionscnamh um Fhilleadh ar an bPobal
Chuir an tSeirbhís ár gcuspóir straitéiseach ar fáil freisin in
2012 agus bhain sé sin le comhoibriú
trasghníomhaireachta a uasmhéadú, tráth a ndearnadh
forchéimniú, i ndlúth-chomhairliúchán leis an Roinn Dlí
agus Cirt agus Comhionannais agus an IPS, ar an
tionscnamh um Fhilleadh ar an bPobal.
Is sampla í an scéim um Fhilleadh ar an bPobal d'obair
idirghníomhaireachta chun ceann de phríomhchuspóirí an
Chláir don Rialtas 2011-2016 a sheachadadh d'fhonn
'comhordú níos fearr a chinntiú idir an IPS agus an
tSeirbhís Phromhaidh agus clár bainistíochta ciontóirí
comhtháite a chruthú'.
Is comh-thionscnamh idir an tSeirbhís Phromhaidh agus
an tSeirbhís Phríosúin é Filleadh ar an Obair áit a
roghnaítear go cúramach príosúnaigh le scaoileadh amach
go sealadach ach é sin coinníollach ar iad obair
mhaoirsithe gan íocaíocht a dhéanamh sa phobal. Tá
téarmaí príosúnachta idir 1 agus 8 mbliana á gcur isteach
ag na príosúnaigh agus ní mór dóibh ar a laghad leath den
téarma sin a bheith curtha i gcrích acu.

Maginn Park, Buncrana, Co. Donegal - Before and
AfterMaginn Park, Bun Crannacha, Co. Dhún na nGall
- Sular cuireadh cóir air agus ina dhiaidh sin

Cuireadh treoirchlár ar bun i mí Dheireadh Fómhair 2011
agus scaoileadh amach 365 ciontóir ar an iomlán mar chuid den Scéim agus sin idir Deireadh Fómhair
agus deireadh 2012. Rinneadh measúnú ar 85 duine eile ach níor cuireadh ar an scéim iad. Ar na
cúiseanna nár cuireadh ar an scéim iad bhí easpa cóiríochta buan, ceisteanna leighis a d'fhág nach
raibh siad oiriúnach don obair agus / nó mí-iompar faoi choinneáil ón am a breithníodh iad i gcomhair
na scéime ar dtús agus an t-am a ndearnadh an cinneadh deiridh maidir lena scaoileadh amach go
sealadach.
Faoi dheireadh na bliana, bhí obair leithdháilte curtha i gcrích ag 221 duine agus cuireadh thart ar
10% (37 rannpháirtí) ar ais faoi choimeád toisc nár chloígh siad leis an scéim. Feidhmítear riail "2
bhuile" sa scéim agus meastar go bhfuil ciontóirí ag sárú na scéime má theipeann orthu freastal nó
má tá siad déanach ag an obair faoi dhó as a chéile. Cuirtear daoine a sháraíonn an riail sin ar ais faoi
choimeád agus cuireann siad an téarma príosúnachta iomlán i gcrích.
Bhí taithí dhearfach ag gach duine a bhí páirteach sa scéim agus tá moladh mór faighte ag go leor de
na rannpháirtithe ar an scéim um Fhilleadh ar an bPobal as a n-eitic oibre, as a bheith i láthair in am
agus as a dtiomantas. Bhí an t-aiseolas tosaigh a fuarthas ó na rannpháirtithe dearfach freisin agus go
leor acu ag labhairt faoi na tacaíochtaí agus an struchtúr a thugann sé dóibh nuair a scaoiltear amach
iad agus mar a chuidigh sé leo socrú ar ais sa phobal arís.
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Bhí ráta comhlíontachta

90% ag an scéim um Fhilleadh ar an bPobal

in 2012.
Promhadh Daoine Óga
In 2012 fuair an tSeirbhís 860 cás nua ón gCúirt maidir le ciontóirí óga.
Lean Promhadh Daoine Óga (YPP) ag obair laistigh de na Cúirteanna Leanaí go náisiúnta, ag tabhairt
comhairle agus measúnuithe do na Cúirteanna, agus ag maoirsiú
daoine óga a bhí faoi réir orduithe smachtbhannaí pobail faoi Acht na
Rinne na Cúirteanna
Leanaí 2001 (arna leasú).

888 (promhadh) ordú

D'oibrigh YPP go dlúth leis an IYJS agus leis na Seirbhísí Coinneála
maoirseachta lena
Leanaí chun seirbhísí ion-rochtana agus tré-chúraim a fhorbairt
raibh baint ag daoine
d'fhonn leanúntas cúraim leanaí atá faoi réir coinneála a fheabhsú.
óga in 2012
Chuir pleananna cuimsitheacha maoirseachta pobail ar chumas
ciontóirí óga filleadh ar a bpobal chomh luath ab fhéidir leo agus bhí
deis ann freisin laghdú leanúnach a dhéanamh ar líon na ndaoine óga atá faoi choimeád.
Aithnímid go bhfuil gá le cur chuige idirghníomhaireachta agus muid ag obair le daoine óga agus a
dteaghlaigh ag céim na measúnaithe agus maoirseachta. Lean YPP lena ról ag forbairt straitéis
Choiste Seirbhísí Leanaí de chuid Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige.
Ar feadh 2012 leanamar lenár gcuid oibre leis an IYJS ag dréachtú leasuithe ar Acht na Leanaí 2001
(arna leasú). Forbraíodh prótacail athbhreithnithe freisin sna réimsí seo a leanas:
Ullmhaíodh tuarascálacha Réamh-Phianbhreith do Dhaoine Óga a bhí ag teacht os comhair na Cúirte;
Measúnú agus Bainistíocht ar Dhaoine Óga faoi réir Orduithe Seirbhíse Pobail; agus nósanna
imeachta maidir le Bainistíocht Leapacha. Chuireamar lenár gcomhpháirtíochtaí lenár
gcomhghleacaithe sa IYIS, FSS, an Garda Síochána agus na Scoileanna Coinneála Leanaí ag cinntiú go
raibh an fhaisnéis ab fhearr a bhí ar fáil ag na Cúirteanna d'fhonn a gcinntí a threorú, agus ag cinntiú i
gcónaí gur beart deiridh é leanbh a chur faoi choimeád.
I measc na Seirbhísí YPP do dhaoine óga agus dá dteaghlaigh bhí an méid seo a leanas:

•

•

•
•

Maoirsiú aonair ar dhaoine óga agus
tacaíocht ó Oifigigh YPP.
Tacaíocht tuismitheora ó Oifigigh YPP.
Obair ghrúpa iompair chiontaithe.

•

Obair ghrúpa um chóireáil ciontóirí gnéis.

•

•

Idirghabhálacha um aisiríoch cheartais a
dhéanann íospartaigh agus peirspictíochtaí
íospartach a chorprú.
Maoirsiú aonair ar dhaoine óga agus
tacaíocht ó Oifigigh YPP.

•

Tacaíocht mheantóireachta idir
tuismitheoirí.
Idirghabháil andúile.
Forbairt scileanna sóisialta agus
gairmiúla.
Spóirt agus gníomhaíochtaí
eachtraíochta.
Comhairleoireacht.

•

Obair shráide for-rochtana.

•

Cláir iompar ciontóra cognaíoch
bhunaithe.

•

•
•
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Tionscnaimh Comhpháirtíochta Pobail
(Eagraíocht Pobal-Bhunaithe a fhaigheann maoiniú ón tSeirbhís)

Cuireann an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus IYJS, tríd
an tSeirbhís Phromhaidh, maoiniú ar fáil do 46 Eagraíocht
Pobal-Bhunaithe do dhaoine fásta agus do 16 Eagraíocht do
Dhaoine Óga a bhfuil a gcuid cuspóirí ar chomhchéim go
straitéiseach le cuspóirí na Seirbhíse Promhaidh agus a thacaíonn
leis an tSeirbhís Phromhaidh ó thaobh sábháilteacht an phobail a
fheabhsú agus timthriall na coireachta a bhriseadh.

Bhí 62 Eagraíocht
Pobal-Bhunaithe
ag fáil maoinithe in
2012

Soláthraíonn na hEagraíochtaí Pobal-Bhunaithe (CBOanna) a fhaigheann maoiniú ón tSeirbhís
Phromhaidh raon seirbhísí do chiontóirí d'fhonn tacú leis an tSeirbhís Phromhaidh aghaidh a
thabhairt ar iompar ciontóirí agus athimeascadh ciontóirí isteach ina bpobal a éascú.
I measc na seirbhísí sin tá oiliúint agus oideachas, cláir bainistíochta ciontóirí, cóiríocht chónaithe
agus cláir chóireála maidir le mí-úsáid drugaí/alcóil.
Soláthraíonn CBOanna YPP raon seirbhísí lena dtugtar aghaidh ar riachtanais shonracha na ndaoine
óga atá i gcoimhlint leis an dlí amhail, meantóireacht agus cláir thacaíochta do theaghlaigh a neartú.
Tá feidhmchlár tuairiscithe ar líne atá nasctha le Córas Rianaithe na Seirbhíse Promhaidh ag feidhmiú
go hiomlán anois. Leis an bhfeidhmchlár seo cuirtear ar chumas gach EPB tuairisc mhíosúil a
thabhairt maidir le dul chun cinn gach cliaint agus beifear in ann faisnéis bainistíochta níos cuimsithí a
thabhairt maidir le torthaí. Éascaítear freisin leis an
bhfeidhmchlár seo an próiseas pleanála gnó agus
tuairisceáin ráithiúla a dhéanamh maidir le cuntais
bainistíochta airgeadais.
Nuair a fhaightear maoiniú ón tSeirbhís Phromhaidh
iarrtar ar Bhoird Bainistíochta na prionsabail maidir le
dea-rialachas a chleachtadh agus iad i mbun
bainistíochta ar a n-eagraíocht. D'eagraigh an tSeirbhís
Oiliúint maidir le Dea-Rialachas, le linn 2012 a bhí
leagtha amach go sonrach le freastal ar riachtanais
na nEPBanna arna maoiniú ag an tSeirbhís.
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Oiliúint Dea-Rialachais arna cur ar fáil ag an tSeirbhís in 2012

Ceartas Aisiríoch
Sa tuarascáil ón gCoimisiún Náisiúnta um Cheartas Aisiríoch tugadh chun solais na tairbhí a
bhaineann le cur chuige ceartais aisiríoch i leith iompar coiriúil. I gcás go gcuirfí Ceartas Aisiríoch i
bhfeidhm ar bhonn náisiúnta chuideodh sé go mór le saol gach saoránach, íospartach, ciontóir agus
lena dteaghlaigh. Tá sé de chumas ag Ceartas Aisiríoch patrún díobhálach an iompair atá ar bun ag
daoine a bhíonn i mbun ciontaithe trí dhúshlán a thabhairt dóibh dul i ngleic leis an díobháil ar fad
atá ar bun acu agus an tionchar mothúchánach agus fisiciúil, a bhí acu ar a gcuid íospartach.
Lean ár bhfoireann YPP i gcomhpháirtíocht leis an Tionscadal Meantóireachta Le
Chéile ag bainistiú Tionscnamh um Cheartas Aisiríoch Luimnigh. Leanann an IYJS
agus Tionscadal Athnuachana Luimnigh ag cur maoinithe ar fáil.
Soláthraíonn an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, tríd an tSeirbhís Phromhaidh, maoiniú le
haghaidh trí cinn de thionscnaimh um Cheartas Aisiríoch atá bunaithe i mBaile Átha Cliath, i
dTiobraid Árann agus i Luimneach a fheidhmítear tríd eagraíochtaí pobalbhunaithe.
Tá sé mar thosaíocht straitéiseach ag an tSeirbhís Phromhaidh raon na Scéimeanna Ceartais Aisiríoch
a leathnú. Leis sin leathnaíodh dhá thionscadal athnuachana laistigh de na buiséid reatha leathnaíodh an tSeirbhís um Cheartas Aisiríoch atá bunaithe i dTamhlacht chuig na Cúirteanna
Breithiúnais Coiriúla, An Chúirt Leanaí chuig na Cúirteanna Dúiche i gContae Bhaile Átha Cliath Theas,
agus leathnaíodh Tionscadal Cúitimh Pobail an Aonaigh chuig na Cúirteanna Dúiche i dTiobraid Árann
Thuaidh.

Íospartaigh
Oibríonn foireann na Seirbhíse Promhaidh lena chinntiú go mbeidh gach idirghabháil le ciontóirí
leochaileach don imní a bheidh ar íospartaigh agus go mbeidh siad dírithe ar chiontú breise a chosc.
Téann an tSeirbhís i mbun obair dhíreach freisin le híospartaigh na coireachta, i gcásanna inar iarr na
cúirteanna go n-ullmhófaí Tuarascálacha Measúnaithe Tionchair d'Íospartaigh.
Tá Comhordaitheoir Seirbhísí d'Íospartaigh ag an tSeirbhís Phromhaidh a ghníomhaíonn mar phointe
aonair teagmhála d'aon duine a gcuireann an choireacht isteach orthu agus ar mian leo dul i
dteagmháil leis an tSeirbhís. Braitheann leibhéal agus an cineál teagmhála ar an riachtanas atá ag
duine faoi leith.

Chuir Oifigigh Phromhaidh 55 Measúnú Tionchair Íospartach i gcrích le linn 2012
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Rannpháirtíocht na Seirbhíse Promhaidh leis an Oifig Náisiúnta um
Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne a Chosc, (COSC)
Lean an tSeirbhís Phromhaidh le linn 2012 ag tacú le cur i bhfeidhm na Straitéise Náisiúnta ar
Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscne 2010-2014. Déantar ionadaíocht ar an tSeirbhís ar an
gcoiste stiúrtha náisiúnta um Fhoréigean Teaghlaigh agus Gnéis agus ar na Coistí Comhairleacha
Réigiúnacha ar Fhoréigean Teaghlaigh a chuireann comhoibriú idirghníomhaireachta chun cinn.
In 2012, lean an tSeirbhís ag baint leasa as an Measúnú Riosca um Ionsaí Céile (SARA) chun measúnú
a dhéanamh ar dhaoine a bhíonn i mbun foréigin teaghlaigh. Chuireamar oiliúint freisin ar Oifigigh
Phromhaidh breise in úsáid na huirlise SARA.
Leanamar lenár rannpháirtíocht i gClár um Fhoréigean Teaghlaigh an Oirthuaiscirt 'Fir ag Fáil an Lámh
in Uachtar ar Fhoréigean Teaghlaigh' sa Lú, a ritear i gcomhar le seirbhísí ban, agus le
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).
Leanann an tSeirbhís Phromhaidh, an tSeirbhís Phríosúin, FÁS agus Gnó sa Phobal ag obair le chéile
lena chinntiú go mbíonn rochtain ag ciontóirí gnéis ar dheiseanna oiliúna agus fostaíochta iomchuí
mar chuid de na socruithe bainistíochta riosca.
Leanann an tSeirbhís Phromhaidh ag obair go dlúth le FSS maidir le forbairtí atá nasctha leis an
moladh i dTuarascáil Ferns 5 a bhaineann le cláir réigiúnacha a chur ar bun do chiontóirí fásta agus
óga bunaithe sa phobal.
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Ag obair i gcomhpháirtíocht
Is rud lárnach d'obair na Seirbhíse Promhaidh ár gComhghuaillíochtaí Straitéiseacha le páirtithe
leasmhara go háirithe sa Réimse Ceartais Choiriúil. Le linn 2012 d'oibrigh an tSeirbhís ar bhonn
comhoibritheach leis an tSeirbhís Chúirteanna, an IPS, an Garda Síochána, an Bord Parúil agus IYJS
d'fhonn tacú le sprioc na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais oibriú chun Éire níos sábháilte
agus níos cothroime a bhaint amach.
Rinne Stiúrthóir an Ghrúpa Oibre ar Bhearta Éifeachtúlachta sa Chóras Ceartais Choiriúil (Cúirteanna
Cuarda agus Dúiche) agus an Grúpa Athbhreithnithe ar Bheartas Pionósach ionadaíocht ar an
tSeirbhís. D'aithin agus thuairiscigh an grúpa ar bhearta éifeachtúlachta conas a d'fhéadfaí
éifeachtúlachtaí agus bearta laghdaithe costais a bhaint amach in oibríochtaí na Cúirte Cuarda agus
Dúiche, le béim faoi leith ar conas a bhíonn idirghníomhú ag na gníomhaireachtaí san earnáil leis na
Cúirteanna agus le chéile. Bhunaigh an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais an Grúpa
Athbhreithnithe ar Bheartas Pionósach d'fhonn athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh ar bheartas
pionósach ag cur san áireamh cearta daoine a chiontaítear as coireanna, peirspictíocht na ndaoine ar
íospartaigh na coireachta iad, agus leasa na sochaí tríd is tríd.
D'oibrigh an tSeirbhís go dlúth freisin le páirtithe leasmhara sa Phobal, i Ranna Rialtais eile, i
nGníomhaireachtaí agus in Údaráis. Aithnímid an ról riachtanach atá ag an Earnáil Phobail agus
Dheonach ó thaobh a bheith ag obair i gcomhpháirt leis an tSeirbhís, go háirithe trí na tionscadail
mhaoinithe chun tacú lenár bhfoireann ina gcuid oibre ó lá go lá.

Seimineár an Ghrúpa Chomhairligh maidir le Cosaint an Phobail
I mí na Samhna 2012 bhí an tSeirbhís i mbun 3ú
Seimineár Bliantúil an Ghrúpa Chomhairligh ar
Chosaint an Phobail (PPAG), a ndearna toscairí ó
Ghníomhaireachtaí Ceartais freastal air (Ranna,
Póilíní, Promhadh agus Príosúin) ar fud oileán na
hÉireann.
Bunaíodh an PPAG in 2006 d'fhonn dul i ngleic go
sonrach le conas a d'fhéadfaí comhoibriú
trasteorann níos mó a thabhairt chun cinn agus na
gnéithe promhaidh den chlár oibre comhaontaithe
a tháinig ó na hAirí Dlí agus Cirt, ó Thuaidh agus ó
Theas, a chur i bhfeidhm.
Tá Stiúrthóir an Bhoird Phromhaidh i dTuaisceart
Éireann agus Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh
mar chomh-chathaoirligh ar an PPAG faoi láthair.

Ó chlé go deas: Vivian Geiran, Stiúrthóir, an tSeirbhís Phromhaidh; An tAire
Alan Shatter TD, An tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais; An tAire
David Ford MLA, (Aire Dlí agus Cirt Thuaisceart Éireann); Brian
McCaughey, Stiúrthóir, Bord Promhaidh Thuaisceart Éireann

Thug na hAirí Shatter agus Ford, agus beirt Stiúrthóirí na Seirbhísí, aitheasc ag seimineár na Samhna.
Rinne aoichainteoirí ó ghníomhaireachtaí éagsúla cur i láthair ar topaicí amhail: ‘Freagairtí
Straitéiseacha Comhordaithe ar Choireacht a Láimhseáil’; ‘Cumarsáid agus Comhobair’; 'Ciontú a
Laghdú i gComhpháirtíocht’; agus 'An Tionscadal um Fhilleadh ar an bPobal’.
Seoladh freisin an naoú imleabhar den Irish Probation Journal ar an lá.
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Comhoibriú san Eoraip
Leanadh ag obair le Promhadh na hEorpa in CEP (Conference
Permanente Europeenne de la Probation) i rith 2012 agus
bhíomar i mbun an 75ú cruinniú Boird den CEP i mí Aibreáin
2012.
Is é CEP an Eagraíocht Eorpach um Phromhadh a bhfuil sé mar
aidhm aige cuimsiú sóisialta ciontóirí a chur chun cinn trí
smachtbhannaí pobail agus bearta amhail promhadh, seirbhís
pobail, idirghabháil agus eadráin. Tá CEP tiomanta cur le próifíl
an phromhaidh agus gairmiúlacht sa réimse seo a fheabhsú, ar
leibhéal náisiúnta agus Eorpach.
Mar chuid dár dTionscadail san Eoraip rinne an tSeirbhís óstáil ar
chuairt trasnáisiúnta 3 lá maidir le feidhmiú Chreat-Chinneadh
2008/947/JHA(FD) maidir le haitheantas frithpháirteach do
bhearta promhaidh ar fud an AE. Bhí an ócáid sin ar bun i
gCeannoifig na Seirbhísí i Margadh an Fhéir i mí Iúil 2012. Thug
na toscairí as an Rómáin agus as an Iodáil cuairt freisin ar Ionad
Oiliúna Tivoli, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha Cliath le haghaidh
cur i láthair ar obair Ionad Tivoli agus na Seirbhíse Promhaidh.

Baill den CEP ag 75ú cruinniú Boird an CEP arna
óstáil ag an tSeirbhís Phromhaidh i mBaile Átha
Cliath i mí Aibreáin 2012

Ionad Oiliúna Tivoli, Dún Laoghaire, Co. Bhaile Átha
Cliath.

Ar an 6 Nollaig 2012 bhí an tSeirbhís Phromhaidh i mbun cuairt faisnéise maidir le hobair na Seirbhíse le
hionadaithe ó Aireacht Ceartais na Seoirsia, na Seirbhíse Promhaidh agus na Seirbhíse Príosúin.
Bhí na cuairteoirí mar chuid de thoscaireacht Rialtais ón tSeoirsia a bhí i mBaile Átha Cliath le haghaidh
chruinniú den Eagraíocht um Shlándáil agus Chomhar san Eoraip (OSCE) a raibh an tAire Gnóthaí Eachtracha
ina chathaoirleach air san RDS.

Toscairí ó Ionad Oiliúna Peannaidí agus Promhaidh na Seoirsia ar cuairt ag an tSeirbhís Phromhaidh i mí na Nollag 2012
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Feidhmíocht i leith an Phlean Gnó
Rinne an tSeirbhís a feidhmíocht a thomhas i gcoinne a spriocanna straitéiseacha ar feadh na bliana,
a bhfuil cuntas orthu sa Ráiteas Straitéise Seirbhíse 2011 – 2014 agus i gcoinne an chláir oibre a bhí
leagtha amach i bpleananna oibre na Seirbhíse.
Tá na cuspóirí straitéiseacha agus na cláir oibre deartha laistigh de chomhthéacs srianta
eacnamaíocha agus athchóiriú na seirbhíse poiblí. Tá clár oibre maidir le hathrú agus athchóiriú i
gClár Téarnaimh Náisiúnta an Rialtais, 2011 – 2016 a bhfuil sé mar aidhm leis an bhunchloch a leagan
síos le haghaidh athnuachan agus téarnamh eacnamaíoch. Iarrtar ar an tSeirbhís Phoiblí coigiltis
mhóra a ghiniúint agus athruithe a chur i bhfeidhm lena chinntiú go leantar ag seachadadh agus ag
feabhsú seirbhísí túslíne. Tá an tSeirbhís Phromhaidh fós meáite leanúint dá clár nuachóirithe agus
raon smachtbhannaí éifeachtacha a sheachadadh do na Cúirteanna agus don phobal trí chéile.
Is iad seo na trí phríomhsprioc straitéiseacha atá ag an tSeirbhís:
(1) Athchiontú a laghdú agus tuilleadh íospairte a chosc trí smachtbhannaí agus bearta pobail a
sheachadadh;
(2) Dul i ngleic le coireacht agus le cuimsiú sóisialta trí chomhaontais straitéiseacha neartaithe;
(3) ár gcumas eagraíochtúil a fheabhsú ó thaobh sármhaitheas agus nuálaíocht a sheachadadh.
Leagtar amach sa tábla seo a leanas na príomh-spriocanna a baineadh amach i gcaitheamh na bliana.

Sprioc 1: Athchiontú a laghdú agus tuilleadh íospairte a chosc trí smachtbhannaí agus bearta pobail a chur
chun cinn agus a sheachadadh.
Raon na n-idirghabhálacha
nuálacha agus
fianaise-bhunaithe arna
seachadadh ag an tSeirbhís go
náisiúnta a leathnú.






Forbraíodh tionscnaimh chun
timthriall na ciontóireachta a
bhriseadh, chun roghanna eile
a chur ar fáil ar choimeád agus
athimeascadh ciontóirí a
chumasú.







Rannchuidíodh le forbairt
tionscnamh maidir le beartas
ceartais trí ról suntasach na
smachtbhannaí pobail ó
thaobh athchiontú a laghdú
agus mar mhalairt éifeachtach
pianbhreithe ar choimeád a
chur chun cinn.






Leathnaíomar an úsáid a bhaintear as cineálacha cur chuige
bunaithe ar riosca maidir le ciontóirí a bhainistiú, m.sh. SORAM
agus LSI-R.
Rannchuidíomar le forbairt idirghabhálacha ar fhreagairtí
ilghníomhaireachta maidir le grúpaí ciontóirí sonracha a bhainistiú.
Chuir an tSeirbhís 1,016 tuarascáil Measúnaithe ar an Lá Céanna
ar fáil faoi Sheirbhís Pobail in 2012.
Dréachtaíodh straitéis Chlár Grúpa na Seirbhíse Promhaidh le cláir
grúpa curtha ar bun mar threoirscéim i 4 réimse.
Rinneadh athbhreithniú ar an treoirscéim um Fhilleadh ar an
bPobal ag deireadh mhí an Mhárta 2012 agus leathnaíodh an
tionscadal ina dhiaidh sin.
Rinneadh Athbhreithniú ar an tSeirbhís Pobail agus tá na moltaí á
gcur i bhfeidhm.
Síneadh infhaighteacht suíomhanna san Oirthuaisceart, i gCorcaigh
agus i mBaile Átha Cliath.
Lean an tSeirbhís ag obair le hEagraíochtaí Pobal-Bhunaithe chun
cláir solúbtha agus éifeachtacha a chur ar fáil ar chomhchéim le
riachtanais athraithe na Seirbhíse.
Dréachtaíodh doiciméad Straitéise maidir le hobair Phromhaidh le
mná agus foireann thiomnaithe na Seirbhíse ag obair le mná á cur
ar bun mar threoirscéim in 2 limistéar.
Cuireadh Staidéar Atitimeachais i gcrích i gcomhpháirtíocht leis an
bPríomh-Oifig Staidrimh. Foilsíodh an tuarascáil i mí na Samhna
2012.
Foilsíodh torthaí suirbhé a rinneadh maidir le Mí-Úsáid Drugaí agus
Alcóil i measc Ciontóirí Fásta i mí na Bealtaine 2012.
Cuir an dara staidéar ar Náisiúnaigh Choigríche i gcrích.
Thosaigh an tSeirbhís lena rannpháirtíocht i mbainistíocht cóireála
agus trasdula na hEorpa den tionscadal ciontóirí
fíorchontúirteacha.
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Sprioc 2: Dul i ngleic leis an gcoireacht agus le cuimsiú sóisialta trí chomhaontais agus
chomhpháirtíochtaí neartaithe.
Rannchuidiú le córas ceartais
 Shínigh an tSeirbhís Phromhaidh comhaontú
iomlán comhtháite agus
idir-ghníomhaireachta le húdaráis áitiúla, leis an Roinn
comhordaithe de bhainistíocht
Coimirce Sóisialaí agus an IPS, d'fhonn comhtháthú
ciontóirí.
príosúnach a fheabhsú.
 Bhí ionadaíocht ag an tSeirbhís Phromhaidh ag cruinnithe
den líonra do Dhaoine gan dídean.
 Prótacal comhroinnte faisnéise aontaithe le INIS agus curtha
i bhfeidhm le héifeacht ó mhí Iúil 2012.
 Lean an tSeirbhís ag obair go dlúth leis an nGarda Síochána
ar chomh-shamhail de bhainistíocht ciontóirí gnéis.
(SORAM). Bhí FSS rannpháirteach i 5 limistéar ina raibh an
treoirscéim ar dtús báire.
Obair le comhpháirtithe áitiúla,
 Rannpháirtíocht na Seirbhíse sa ghrúpa oibre ar cheartas
náisiúnta agus san Eoraip chun
maidir le bearta éifeachtúlachta sa chóras ceartais choiriúil.
seirbhísí éifeachtacha a
 Grúpa Comhairleach Poiblí Thuaidh Theas (PPAG) a bhí ar
fhorbairt agus a sholáthar chun
bun i gCeannoifig na Seirbhíse Promhaidh i Margadh an
athchiontú a laghdú.
Fhéir i mí na Samhna 2012.
 Rannpháirtíocht ghníomhach in CEP.
 Socruithe comhpháirtíochta le 1) An Ghearmáin – maidir le
hathimeascadh ciontóirí fíorchontúirteacha. 2) An
Phortaingéil maidir le hatitimeachas i measc na hóige agus
3) an Ísiltír chun iniúchadh a dhéanamh ar an
bhféidearthacht a bhaineann le ciorcail thacaíochta agus
chuntasachta.
 I mbun cruinnithe trasnáisiúnta 3 lá i mí Iúil 2012 maidir le
cur i bhfeidhm éifeachtach Chreat-Chinneadh
2008/947/JHA, aitheantas frithpháirteach do smachtbhannaí
promhaidh)
D'oibríomar chun torthaí a
 Seirbhísí Ceartais Aisiríoch Thamhlachta leathnaithe chun na
fheabhsú d'íospartaigh agus do
Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla agus Cúirt Leanaí Bhaile
chiontóirí trí chomhaontais
Átha Cliath a chur san áireamh.
straitéiseacha níos fearr a
 Tionscadal um Chúiteamh Pobail an Aonaigh leathnaithe
fhorbairt leis an earnáil
chun Cúirteanna i dTiobraid Árann Thuaidh a ionchorprú.
reachtúil, dheonach agus
 Maoiniú faighte chun idirghabhálacha cúitimh a sholáthar
phobail níos leithne.
d’atreoruithe YPP i Luimneach.
 Oiliúint agus tacaíocht curtha ar fáil do ghníomhaireachtaí
pobail agus do scoileanna ar mhaithe le cleachtais chúitimh
a chur i bhfeidhm.
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Sprioc 3: Inniúlacht eagraíochtúil fheabhsaithe ó thaobh sármhaitheas agus nuálaíocht a
sheachadadh.
Cuireadh seirbhísí ar fáil go dtí
na caighdeáin agus na leibhéil
ghairmiúlachta is airde.







Na buntáistí atá le TFC, taighde
agus bainistíocht sonraí a
uasmhéadú









Bainistíocht éifeachtach ar
acmhainní chun luach ar
airgead a bhaint amach.








Rinne an tSeirbhís athbhreithniú ar chaighdeáin maidir le
hObair Phromhaidh m.sh. Maoirseacht Seirbhíse Pobail,
Orduithe Promhaidh agus Maoirseacht ciontóirí gnéis faoin
Acht um Chiontóirí Gnéis 2001.
Thug an tSeirbhís faoin dara Suirbhé maidir le Náisiúnaigh
Choigríche d’fhonn cleachtas a chur in iúl.
Eisíodh tuarascáil ar an Suirbhé maidir le Seirbhís do
Chustaiméirí.
Tugadh faoi anailís ar riachtanais foghlama na foirne agus
tugadh oiliúint maidir le measúnú ar chiontóirí. Tugadh faoi
oiliúint LSI_R.
Dréachtaíodh dréacht-straitéis sonraí.
Bunaíodh an nuachtlitir Gréasán-bhunaithe Probation Press
chun cumarsáid inmheánach agus malartú faisnéise a
fheabhsú. ord
Cuireadh córais i bhfeidhm chun tuarascálacha bainistíochta
míosúla a chur ar fáil.
Chuaigh na céimeanna deiridh de bhunachar sonraí na
nEagraíochtaí Pobal-Bhunaithe beo le linn na bliana.
Foilsíodh tuarascáil maidir le Mí-Úsáid Drugaí agus Alcóil i
measc Ciontóirí Fásta.
Rinneadh athbhreithniú leanúnach ar an láithreán Gréasáin.
Cuireadh tuarascáil Atitimeachais i gcrích i gcomhpháirtíocht
leis an bPríomh-Oifig Staidrimh agus foilsíodh í i mí na
Samhna 2012.
Thug an tSeirbhís faoi phleanáil daonchumhachta chun
freastal ar thosaíochtaí na Seirbhíse, ag aithint réimsí ina
bhféadfaí athimlonnú a dhéanamh.
Comhaontaíodh Creat um Bainistiú Ualaí Oibre agus
cuireadh i bhfeidhm é.
Baineadh úsáid as conarthaí soláthair náisiúnta/as
comhaontuithe réime/conarthaí Roinne.
Rinneadh cuíchóiriú ar chórais chun coigiltis i soláthar earraí
agus seirbhísí a uasmhéadú.
Cuireadh Athbhreithniú Eastáit ar bun agus é le tabhairt
chun críche go luath in 2013.
Anailís ar riachtanais maidir le hOiliúint Sláinte agus
Sábháilteachta arna bainistiú trí shuíomh ríomhfhoghlama
na Seirbhíse.
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GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA
Tá raon leathan freagrachtaí ar an stiúrthóireacht Gnóthaí Corparáideacha lena n-áirítear Acmhainní
Daonna, Teicneolaíocht na Faisnéise, Airgeadas, Bainistíocht Eastáit agus Saoráidí, Taighde, Foghlaim
agus Forbairt agus Faisnéis agus Staitisticí. Tacaíonn obair na stiúrthóireachta linn seirbhís ar
ardchaighdeán a sholáthar. Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do dhea-phrionsabail rialachais
chorparáidigh le cleachtais dea-shainithe agus dea-bhainistithe a chuireann páirtithe leasmhara san
áireamh agus a chinntíonn go mbaintear caighdeáin eiticiúla amach.

Thuas: Cairt Eagraíochta na Seirbhíse Promhaidh, Nollaig 2012. Tá leagan níos mó den chairt ar fáil sna haguisíní.

Acmhainní Daonna
Éilítear le Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-2014 go ndéanfaí coigiltis mhóra agus go gcuirfí
athruithe i bhfeidhm lena chinntiú go leantar ag seachadadh agus ag feabhsú seirbhísí túslíne.
Tá an tSeirbhís Phromhaidh meáite ar úsáid ár n-acmhainní go léir a uasmhéadú agus muid ag
soláthar ár gcuid seirbhísí.
In 2012, lean an t-aonad Acmhainní Daonna sa tSeirbhís Phromhaidh ag comhoibriú leis an Roinn Dlí
agus Cirt agus Comhionannais maidir le pleanáil an lucht oibre a raibh sé mar aidhm leis riachtanais
seachadta seirbhíse a chomhlíonadh agus soláthar foirne a bheith ar fáil chun tionscnaimh nua a
éascú.
Tuigeann an tSeirbhís go maith go bhfuil brú ar airgeadas poiblí agus d'éirigh léi laghduithe a
dhéanamh ar an soláthar foirne trí ath-imlonnú atá bainistithe go réamhghníomhach agus trí
sholúbthacht níos fearr ón bhfoireann go léir.
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D'oibrigh an tSeirbhís leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus leis an Rannán AD maidir le
cúrsaí foirne éagsúla agus chuir sí i bhfeidhm go hiomlán Beartas Bainistíochta Tinrimh na
Státseirbhíse d'fhonn saoire bhreoiteachta agus neamhláithreachas a laghdú san earnáil phoiblí.
Leanann an tSeirbhís lena dea-obair sa réimse sin.
Fuarthas cead chun post an Stiúrthóra a bhí folamh a líonadh agus bhí comórtas ar bun i mí Iúil 2012.
Ceapadh Vivian Geiran mar Stiúrthóir na Seirbhíse i mí Lúnasa 2012. Fuarthas cead ina dhiaidh sin
chun post an Leas-Stiúrthóra a líonadh. Fógraíodh é sin i mí na Nollag 2012 agus an comórtas le
bheith ar bun i mí Eanáir 2013. Fuarthas cead freisin chun ceathrar Maoirseoirí Seirbhíse Pobail a
earcú chun seachadadh na Seirbhíse Pobail agus na scéim um Fhilleadh ar an bPobal a chónascadh.
Bhí agallaimh ar bun i mí na Nollag 2012 d’fhonn tosú go luath in 2013.
D’éirigh leis an tSeirbhís i gcomhcheangal leis an IPS iniúchadh a dhéanamh ar úsáid chomhroinnte na
foirne maidir le tionscadail chomhoibritheacha. Mar chuid den scéim um Fhilleadh ar an bPobal
lonnaíodh Príomhoifigeach Cúnta ón IPS ar an suíomh ag Ceanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh i
Margadh an Fhéir le cabhair a thabhairt ionas go mbeadh cur chuige comhchoiteann ann maidir le
bainistiú ciontóirí.
In 2012 d'fhorbair agus chuir an tSeirbhís dhá phríomh-bheartas soláthar foirne breise i bhfeidhm
lena chinntiú go gcothaítear nósanna imeachta dea-chleachtais: Sin iad Beartas maidir le Teagmháil
le hÚsáideoirí na Seirbhíse Roimhe seo (PSHR01) agus Beartas maidir le hAthbhreithniú Cásanna agus
Nósanna Imeachta um Thacaíocht Foirne: Tuilleadh Coireanna Tromchúiseacha Eile maidir le
Ciontóirí ar Chásanna Maoirseachta. Is é aidhm na ndoiciméad seo ar fad aitheantas a thabhairt ar
bhealach soiléir agus trédhearcach maidir lenár bhfreagracht tacú leis an bhfoireann agus iad a
bhainistiú ag gach tráth agus iad ag comhlíonadh a gcuid dualgais agus ag an am céanna leibhéil arda
d’ionracas gairmiúil agus freagracht chorparáideach a chothú.
Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh Sláinte agus Folláine na bhfostaithe go léir chun
cinn agus an tábhacht a bhaineann le timpeallacht dhearfach oibre a chur chun cinn
do chách. Leanamar le cur chun cinn feasachta agus, le linn 2012, tugadh isteach
tionscnamh nua Slí na Sláinte chun siúlóidí a spreagadh, agus tugadh isteach é i
gcomhar le Foras Croí na hÉireann. Cuireadh scagadh sláinte ar fáil freisin don
fhoireann go léir mar chuid de chlár níos leithne de chuid na Roinne Dlí agus Cirt agus
Comhionannais.

Airgeadas
Leithdháileadh buiséad €40.171 milliún don tSeirbhís Phromhaidh le haghaidh 2012; ba é an
caiteachas iarbhír ná €37.589 milliún rud a chiallaigh coigilteas de €2.582 milliún sa bhliain.
Is ar phá a rinneadh thart ar 60% de chaiteachas na Seirbhíse. Bhí Seirbhísí do Chiontóirí (Reatha) ar
an réimse mór caiteachais eile agus ba ionann é agus 28% den bhuiséad foriomlán.
Is é príomhról Aonad Airgeadais na Seirbhíse Promhaidh bainistíocht airgeadais a dhéanamh ar
acmhainní atá ar fáil don tSeirbhís Phromhaidh. Tá an tAonad Airgeadais freagrach as na réimsí seo a
leanas;



Bainistíocht agus pleanáil airgeadais
Tuairisciú agus rialú buiséadach laistigh den tSeirbhís Phromhaidh
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Tuairisciú Deireadh Bliana don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais Córais
Córais bainistíochta airgeadais a sholáthar agus a bhainistiú
Bainistíocht conarthaí soláthair agus soláthraithe
Liúntais agus costais fostaithe
Bainistíocht Airgeadais na n-eagraíochtaí pobal-bhunaithe arna maoiniú ag an tSeirbhís
Phromhaidh

Soláthar
Leanann an tSeirbhís Phromhaidh i mbun monatóireachta ar chaiteachas ceannaigh, ag athbhreithniú
na gceanglas ceannaigh agus ag daingniú ceannach earraí agus seirbhísí chun luach ar airgead a
chinntiú.
Baineadh amach coigiltis i gceannachán tríd na nithe seo a leanas:





Ag plé lascainí ó sholáthraithe móra agus ag baint leasa as praghsanna níos ísle i margadh
níos iomaíche.
Ag laghdú na méideanna atá le híoc ar earraí agus seirbhísí trí chomhaontuithe réime láraithe
a úsáid agus trí shocruithe tairisceana a bheith i bhfeidhm.
Stoic stáiseanóireachta agus earraí intomhalta TFC a bhainistiú ar bhealach níos éifeachtúla
trí shocruithe ceannaigh láraithe a chur i bhfeidhm.

Seirbhís do Chustaiméirí
Tá an tSeirbhís Phromhaidh meáite ar sheirbhís ardchaighdeáin dírithe ar an gcustaiméir a
sheachadadh. Níos luaithe sa bhliain d’fhoilsíomar Tuarascáil um Sheirbhís do Chustaiméirí a
d'eascair ó shuirbhé a rinneadh i mí na Nollag 2010. Táthar ag cur na moltaí a d’eascair ón suirbhé i
bhfeidhm faoi láthair.
Bhí sé mar thosaíocht i gcónaí le linn 2012 seirbhís ar ardchaighdeán do chustaiméirí a sholáthar.
Tá Oifigeach um Sheirbhís do Chustaiméirí ag an tSeirbhís a dhéanann maoirseacht ar ghearáin a
bhaineann le seirbhís do chustaiméirí. Tá sonraí maidir leis na beartais seirbhíse do chustaiméirí ar
fáil ar ár láithreán Gréasáin.
In 2012, cuireadh 10,402 agallamh ar bun le cliaint in oifig Mhargadh an Fhéir i Margadh na Feirme
sin méadú de 590 (6%) ar 2011

Bhí 10,402 agallamh ar bun le cliaint inár n-oifig i Margadh an Fhéir in 2012
Oiliúint Foirne
Le linn 2012, d’éascaigh an tAonad Taighde, Foghlama agus Forbartha cúrsaí oiliúna, seimineáir agus
comhdhálacha a bhí ar chomhchéim le gnó agus le hoibríocht na Seirbhíse Promhaidh rud a
chinntíonn go bhfuil na hacmhainní agus an inniúlacht ag an bhfoireann chun spriocanna gnó a
chomhlíonadh ar bhealach gairmiúil agus éifeachtúil. Bhí sé mar thosaíocht oiliúna in 2012 inniúlacht
ghairmiúil na foirne ábhartha a leagan síos agus tacú leis agus iad ag úsáid na n-ionstraimí
measúnaithe riosca éagsúla ar cleachtas caighdeánach iad sa tSeirbhís Phromhaidh. Tá liosta den
oiliúint a cuireadh ar fáil in 2012 leagtha amach sa tábla ar an gcéad leathanach eile.
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CÚRSAÍ OILIÚNA A CUIREADH AR FÁIL IN 2012
Oiliúint Ghinearálta agus Idirghabhálacha atá
Sainiúil don Chiontóir
Córas bainistíochta agus forbartha
feidhmíochta
Oiliúint Cheirde le haghaidh Maoirseoirí
Seirbhíse Pobail (CSS)
Beartas maidir le Foréigean Teaghlaigh
Féinmharú agus Féindochrú
Comhdháil ar Cheartas Aisiríoch Oiliúint
Dheimhnithe
Réamhrá maidir le Ceartas Aisiríoch

Oiliúint i Measúnú Riosca

PS/ROSH (Measúnú ar an Riosca a bhaineann
le Mórdhíobháil)
Measúnú Riosca ar Ionsaithe ar Chéilí (SARA) Cásanna Foréigin Teaghlaigh
Leibhéal Fardal Seirbhíse Athbhreithnithe
(LSI-R) - Cásanna ginearálta
Maitrís Riosca 2000 (RM 2000) – cásanna a
bhaineann le ciontóirí gnéis
Stable and Acute 2007 (SA2007) - cásanna a
bhaineann le ciontóirí gnéis
Leibhéal Seirbhíse don Óige /Fardal
bainistithe cáis (YLS/CMI)

Ag obair le Ciontóirí Gnéis le haghaidh
Maoirseoirí Seirbhíse Pobail
Féinmharú agus Féindochrú le haghaidh
Maoirseoirí Seirbhíse Pobail

D’éascaigh an tSeirbhís Phromhaidh thart ar 50 socrúchán cleachtaidh in obair shóisialta do mhic
léinn le linn 2012. Tá go leor de na hOifigigh Phromhaidh ag obair mar mhúinteoirí cleachtaidh in
obair shóisialta laistigh den tSeirbhís. Cuirtear socrúcháin ar fáil do mhic léinn atá ag iarraidh tabhairt
faoi chláir in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath, i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, i
gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is gné lárnach d’oiliúint
ghairmiúil na mac léinn obair shóisialta iad na socrúcháin cleachtaidh agus maireann siad ar feadh 14
seachtaine de ghnáth.
In 2012, chuir an fhoireann ón Aonad Oiliúna agus Forbartha léachtaí ar fáil in Ollscoil na hÉireann,
Baile Átha Cliath agus i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath, mar chuid den Mháistreacht
ghairmiúil sa chlár Obair Shóisialta.
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Taighde
D’uasmhéadaigh an tSeirbhís gach deis oibriú le tograí taighde a bhain go hábhartha leis an
gcleachtas éifeachtach is fearr. Tá athbhreithniú agus meastóireacht leanúnach éifeachtacht
Promhaidh criticiúil go háirithe tráth a bhfuil acmhainní an-ghann.

Staidéir Thaighde a foilsíodh in 2012
Staidéar Atitimeachais na Seirbhíse Promhaidh 2007-2011: I mí na Samhna 2012,
chuir an tAire Alan Shatter, TD fáilte roimh fhoilsiú Staidéar Atitimeachais na
Seirbhíse Promhaidh 2007-2011: Chuir an tSeirbhís Phromhaidh an staidéar i gcrích i
gcomhpháirtíocht leis an bPríomh-Oifig Staidrimh.
Ag labhair faoi fhoilsiú an staidéir, dúirt an tAire Shatter

Seo é an chéad uair a bhfuil a leithéid de mheasúnú déanta faoi thionchar na
mbeart neamh-choinneála ar rátaí athchiontaithe. Tá na torthaí spéisiúil toisc
go léirítear sa staidéar nach ndearna beagnach 63% de chiontóirí ar thug na
Cúirteanna smachtbhanna malartach dóibh in 2007 athchiontú tar éis dhá
bhliain”.
Atitimeachas de réir Ordaithe
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Recidivism %
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40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Community
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Order
Ordú
Promhaidh

Overall
Foriomlán

Léirítear i dtorthaí an staidéir gurbh ionann an ráta atitimeachais nó athchiontaithe agus 37.2% don
chohórt ciontóirí a bhí á maoirsiú ag an tSeirbhís Phromhaidh in 2007. Cumhdaíodh athchiontú agus
ciontú arís suas go dtí 2011 sa tuarascáil. Ba fhir 86% den daonra iomlán agus bhí ráta atitimeachais
níos airde acu ná mar a bhí ag na mná. Chonacthas gur laghdaigh rátaí atitimeachais de réir mar a
chuaigh an ciontóir in aois, agus bhí dhá oiread an seans ann go dtarlódh athchiontú sna chéad dá
mhí dhéag den tréimhse maoirseachta dhá bhliain ná mar a bhí sa dara bliain.
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Suirbhé na Seirbhíse maidir le Drugaí agus Alcól 2011:

Mí-Úsáid Tríd is tríd (Ciontóirí do Dhaoine Fásta)

Foilsíodh Tuarascáil na Seirbhíse Promhaidh maidir le
Drugaí agus Alcól a cuireadh i gcrích in 2011 i mí na
Bealtaine 2012. Tá torthaí na Tuarascála bunaithe ar an
gcéad suirbhé náisiúnta ar scála mór a rinne an tSeirbhís
in Éirinn maidir le mí-úsáid drugaí agus alcóil i measc an
daonra ciontóirí fásta atá ar mhaoirseacht phromhaidh.

11%

89%

Bhí líon na gciontóirí fásta ar riar cásanna na Seirbhíse
Promhaidh a ‘bhain mí-úsáid as drugaí agus/nó alcól uair
éigin’ an-ard; ag 89%. Léiríodh sna sonraí go bhfuil
mí-úsáid drugaí i bhfad níos airde i measc an daonra
ciontóirí fásta atá ar mhaoirseacht Phromhaidh i
gcomparáid leis an daonra tríd is tríd in Éirinn. Bhí ciontú
reatha ceangailte le mí-úsáid drugaí i gcás 74% de
chiontóirí a bhí ar mhaoirseacht Phromhaidh dar lena
nOifigigh Phromhaidh.
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Ciontóirí Fásta - Patrúin Mí-Úsáide
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Alcohol Misuse Only
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90.7%
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Drug or Alcohol Prevalence
Drugai
Current
%
Alcól
1078
36.4%
Cannabas
645
21.8%
Codlaidínigh
265
8.9%
Spreagthaigh
190
6.4%
Mí-Úsáid as cógais ordaithe
219
7.4%
Ilgnéitheach1
55
1.9%

1

Previous
1113
937
766
1002
568
256

Áirítear le hIlghnéitheach stéaróidigh, siabhraiginí, táirgí siopaí siabhráin agus substaintí eile.
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Sláinte agus Sábháilteacht
Bhí sláinte agus sábháilteacht mar thosaíocht i gcónaí laistigh den tSeirbhís. Bhuail an Coiste
Náisiúnta Sláinte agus Sábháilteachta le chéile go rialta le linn na bliana agus cuireadh sláinte agus
sábháilteacht ar an gclár oibre ag gach cruinniú bainistíochta, réigiúnach agus foirne.
Tá an tSeirbhís ina ball de Líonra Bainistíochta Riosca na Gníomhaireachta um Éilimh ar an Stát agus
freastalaíonn sí ar chruinnithe an Líonra. In 2010 d’iarr an tSeirbhís ar an nGníomhaireacht um Éilimh
ar an Stát, iniúchadh a dhéanamh ar na rioscaí sláinte agus sábháilteachta don fhoireann nuair
atáthar ag déileáil le ciontóirí áirithe. Rinne an Ghníomhaireacht naoi moladh is fiche, agus moladh i
gceann díobh sin go bhforbródh an tSeirbhís Phromhaidh nós imeachta foirmiúil chun measúnú a
dhéanamh ar an riosca sláinte agus sábháilteachta a d’fhéadfadh ciontóir a chur os comhair
fhoireann na Seirbhíse Promhaidh.
D’fhorbair an tSeirbhís creat measúnaithe riosca foirmiúil maidir le sláinte agus sábháilteacht inar
ionchorpraíodh na gnéithe a bhain leis an mbeart measúnaithe agus rialaithe, le cur i gcrích ag
Oifigigh Phromhaidh ag an gcéim measúnaithe ciontóirí, agus le nuashonrú ag eatraimh iomchuí ina
dhiaidh sin. I ndiaidh treoirscéime in 2011 inar cumhdaíodh réimsí oibríochta agus tar éis aiseolas
forleathan a fháil agus athbhreithniú iomlán ar an treoirscéim forbraíodh agus comhaontaíodh
formáid athbhreithnithe. Seoladh an creat measúnaithe nua sin ar bhonn náisiúnta i mí Feabhra
2012.

Eastát agus Saoráidí
Le linn 2012 lean an tAonad Eastáit agus Saoráidí i mbun idirchaidrimh le Bainisteoirí Réigiúnacha
Oifig na nOibreacha Poiblí maidir le heastát agus saoráidí na Seirbhíse Promhaidh ar fud na n-oifigí ar
fad. Cuireadh Athbhreithniú Eastát na Seirbhíse Promhaidh ar bun i mí Mheán Fómhair 2012, agus
táthar chun é a chur i gcrích sa dara ráithe de 2013.

Faisnéis
Rinneadh comhordú ar iarratais ar fhaisnéis agus cumarsáid trí Sheirbhísí Corparáideacha.
Cinntíonn aonad tiomnaithe um Shaoráil Faisnéise agus Cosanta Sonraí go dtugtar freagraí tapúla ar
iarratais ar fhaisnéis phearsanta agus ar fhaisnéis ar obair na Seirbhíse.
Iarrataí faoi Shaoráil Faisnéise
Iarrataí Tríú Páirtí
Achomhairc um Shaoráil Faisnéise
IOMLÁN NA NIARRATAÍ FAOI SHAORÁIL FAISNÉISE
IOMLÁN NA NIARRATAÍ FAOI SHAORÁIL FAISNÉISE

Iarratas ar Fhaisnéis 2012
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Ceisteanna Dála
Eile
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Teicneolaíocht na Faisnéise agus na Cumarsáide
Soláthraíonn agus cothaíonn an tAonad TF sa tSeirbhís Phromhaidh raon seirbhísí TF a thacaíonn le
feidhmeanna Oibríochta agus Straitéiseacha na Seirbhíse. Cuireadh roinnt tionscadal lárnach TF i
gcrích in 2012.
Ag seachadadh na moltaí sa Tuarascáil um Luach ar Airgead, rinneadh ár
n-oibríochtaí seirbhíse pobail a chomhtháthú go hiomlán isteach i gCóras
Rianaithe Cásanna na Seirbhíse.
Chuir forbairt an Chórais Rianaithe Cásanna feabhas breise ar bhainistiú
na Seirbhíse Pobail ar fud na tíre agus soláthraítear sonraí fíor-ama leis
maidir le tinreamh agus cumas oibre/láithreáin.
Nuair a bhíonn rochtain chruinn ar infhaighteacht láithreacha oibre agus
ar fhaisnéis tinrimh éascaítear bainistiú tráthúil na n-iarratas Cúirte
maidir le socrúcháin Seirbhíse Pobail.

Phróiseáil an
Garda Síochána
8,226 iarratas ar
thaifid choiriúla
thar ceann na
Seirbhíse
Promhaidh in 2012

Rinneadh forbairt agus forchéimniú iomlán ar an bhfeidhmchlár TF ar líne d’Eagraíochtaí
Pobal-Bhunaithe. Tá an feidhmchlár gréasán-bhunaithe nasctha le Córas Rianaithe Cásanna na
Seirbhíse Promhaidh. Cuireann sé ar chumas gach EPB tuairisc mhíosúil a thabhairt maidir le dul chun
cinn cliaint agus beifear in ann de réir a chéile faisnéis bainistíochta a thabhairt maidir le torthaí.
Éascaítear freisin leis an bhfeidhmchlár an próiseas pleanála gnó agus an próiseas iarratais ar
mhaoiniú agus tuairisceáin ráithiúla a dhéanamh maidir le cuntais bainistíochta.
Ar an 1 Deireadh Fómhair 2012 seoladh córas iomlán leictreonach chun rochtain a fháil ar thaifid
choiriúla na gciontóirí dá dtagraítear sa tSeirbhís. D’éirigh thar cionn leis an gcomhoibriú úrnua seo
lenár gcomhghleacaithe sa Gharda Síochána agus bhí gníomhaireachtaí eile a bhfuil suim acu aithris a
dhéanamh ar an gcóras an-tógtha leis. In 2012, phróiseáil an Garda Síochána 8,226 iarratas ar thaifid
choiriúla thar ceann na Seirbhíse Promhaidh.

Faisnéis Bhainistíochta
Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh go dtreoraíonn agus go dtacaíonn sonraí ardchaighdeáin,
staitisticí agus anailís cur i bhfeidhm na bpríomhbheartas agus seachadadh seirbhísí túslíne.
Trí shonraí ardchaighdeáin a chur le chéile treoraítear ár riachtanais ghnó agus rannchuidítear chun
cur chuige comhtháite a fhorbairt maidir le comhroinnt faisnéise idir ár n-eagraíochtaí
comhpháirtíochta.
Cuireadh Staidéar Taighde i gcrích in 2012 leis an bPríomh-Oifig Staidrimh agus é mar tháirge lárnach
maidir le hAtitimeachas in Éirinn, agus foilsíodh na torthaí i mí na Samhna 2012.
Chuidigh Staitisteoir a fuarthas ar iasacht ón bPríomh-Oifig Staidrimh chun ár gcórais faisnéis
bainistíochta a fhorbairt. Rinneadh forbairt bhreise ar chórais seirbhíse ar feadh 2012 d'fhonn
tuairisciú 'beo' a éascú nuair a thugtar freagra ar iarrataí ar fhaisnéis. Gintear tuarascálacha
bainistíochta cuimsitheacha gach mí agus cuireann an tSeirbhís tuarascálacha príomh-shonraí
coiteanna le chéile lenár gcontrapháirteanna i mBord Promhaidh Thuaisceart Éireann mar chuid de
thionscnamh 'Comhpháirtíocht ar mhaithe le cosaint an phobail' an Ghrúpa Chomhairligh um
Chosaint Phoiblí.
Éascaítear le forbairt an Chórais Rianaithe Ualaí Oibre faisnéis maidir le hualaí oibre i bhfíor-am agus
tugann sé deis don tSeirbhís a cuid acmhainní a bhainistiú ar bhealach freagrúil agus
réamhghníomhach.
Aithníonn an tSeirbhís go bhfuil feabhas leanúnach i gcaighdeán na dtuarascálacha sonraí agus
faisnéise ríthábhachtach i saol ina dtomhaistear feidhmíocht agus tráth nach mór éifeachtúlachtaí a
sholáthar agus caighdeán seirbhíse á chothú agus a fheabhsú ag an am céanna.
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Aguisíní

29

Gluais Téarmaí
MEASÚNÚ
Cuireann Oifigigh Phromhaidh seirbhís measúnaithe ciontóirí ar fáil do Chúirteanna d’fhonn cuidiú
leo cinntí pianbhreithe a dhéanamh, go háirithe, i gcás go bhfuiltear ag déanamh machnaimh ar
mhaoirseacht phromhaidh nó ar sheirbhís pobail.
Tá dhá chineál tuarascála measúnaithe ciontóirí ann:
TUARASCÁIL RÉAMHSMACHTBHANNA (PSR) Tugtar 'tuarascálacha promhaidh' orthu seo freisin,
agus déantar measúnú iontu ar oiriúnacht le haghaidh smachtbhanna pobail agus saincheisteanna a
bhaineann le hathchiontú a laghdú. Ag cur le torthaí measúnaithe struchtúrtha riosca, tugtar
breac-chuntas i dtuarascálacha promhaidh ar thosca bunúsacha san iompar ciontaithe, dearcadh an
chiontóra maidir leis an gcoir agus an fonn atá air nó uirthi athrú, agus gníomh le glacadh d'fhonn
breis ciontaithe a chosc.
TUARASCÁIL SEIRBHÍE POBAIL (CSR) Déantar measúnú sna tuarascálacha seo ar oiriúnacht ciontóra
obair gan íocaíocht a dhéanamh sa phobal in ionad dul i bpríosún.

MAOIRSEACHT
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 ar bun aige; go seachnóidh sé tuilleadh coireachta; go gcloífidh sé le
coinníollacha an ordaithe agus go gcomhlíonfaidh sé treoracha Oifigigh Phromhaidh maoirseachta, a
dhéanfaidh monatóireacht agus a chuideoidh leis fanacht glan ó thuilleadh trioblóide.
ORDUITHE SEIRBHÍSE POBAIL
In ionad téarma príosúnachta, féadfaidh an Chúirt an deis a thabhairt do chiontóirí a chiontaítear atá
os cionn 16 bliana d’aois tabhairt faoi obair gan íocaíocht ar mhaithe leis an bpobal.
Tugtar deis leis an reachtaíocht maidir le hOrduithe Seirbhíse Pobail don Bhreitheamh pianbhreith
idir 40 agus 240 uair an chloig a ghearradh ar chiontóir. Ní mór aon Ordú a chur i gcrích taobh istigh
de bhliain. Rogha dhíreach eile atá i Seirbhís Pobail ar théarma príosúnachta agus ní dhéanfaidh ach
Breitheamh Ordú sa chás go ndearnadh breithniú ar phianbhreith choimeádta i dtosach báire.
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 Thornton Hall a chuireann scaoileadh sealadach ar fáil sa chás
go dtuilltear é. Déanann an IPS ciontóirí a mheasúnú faoi seo agus tairgtear scaoileadh sealadach
luath mar chúiteamh ar sheirbhís pobail faoi mhaoirsiú.
Déanann Oifigigh na Seirbhíse Promhaidh measúnú ar chiontóirí maidir lena n-oiriúnacht agus an
fonn atá orthu an obair pobail a chur i gcrích.
Tá an scéim infheidhmithe do phríosúnaigh a bhfuil pianbhreitheanna níos mó ná bliain amháin agus
níos lú ná ocht mbliana á ndéanamh acu agus 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 bheith caite acu sa phríosún agus é ina choinníoll dá scaoileadh go dtugann siad faoi
sheirbhís pobail faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhaidh.
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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 Oifigigh Promhaidh agus go
seachnaíonn siad athchiontú.
MAOIRSIÚ IAR-SCAOILTE
Faoin Acht um Chiontóirí Gnéis, 2001, féadfaidh Breithiúna tréimhse phromhaidh faoi mhaoirseacht
a ghearradh ar chiontóirí gnéis i ndiaidh iad a scaoileadh amach as príosún.
Déantar faire géar ar chiontóirí mar sin. Le linn maoirseachta, díríonn an tOifigeach Promhaidh ar an
gcion a rinneadh agus na himpleachtaí atá aige sin ar shábháilteacht an phobail, ag cuidiú leis an
gciontóir féachaint ar an iompar ciontaitheach a bhí ar bun aige roimhe sin mar fhadhb, fachtóirí
riosca a aithint agus straitéisí agus tacaíochtaí a fhorbairt lena chinntiú nach mbíonn aon athchiontú i
gceist.

PIANBHREITHEANNA COINNÍOLLACHA AR FIONRAÍ NÓ PIANBHREITHEANNA AR FIONRAÍ I BPÁIRT
Is féidir le Breithiúna déileáil le cás trí phianbhreith ar fionraí nó ar fionraí i bpáirt lena ngabhann
coinníollacha maidir le maoirseacht phromhaidh. Ciallaíonn sé sin go bhféadfaidh an Breitheamh:



Téarma príosúnachta roinnt míonna nó blianta a eisiúint; agus
Cuid den phianbhreith nó í ar fad a chur ar Fionraí ar feadh tréimhse ama, ar choinníoll go
bhfanfaidh an ciontóir faoi mhaoirseacht Oifigigh Phromhaidh ar feadh tréimhse sonraithe a
bhfuil an phianbhreith choimeádta curtha ar fionraí ina leith.

SCAOILEADH SEALADACH FAOI MHAOIRSEACHT
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh maoirseacht ar roinnt príosúnach ar scaoileadh amach go
sealadach iad (a ndéantar foráil dó san Acht um Cheartas Coiriúil, 1960 agus san Acht um Cheartas
Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnach), 2003) sa phobal agus lena ngabhann coinníollacha
sonracha a bhfuil sé mar aidhm leo cuidiú lena n-athimeascadh sa phobal agus d'fhonn breis
ciontaithe a sheachaint. Tá dualgas ar phríosúnaigh a bhfuil téarma príosúnachta saoil á chur isteach
acu agus atá scaoilte amach sa phobal comhoibriú le maoirseacht na Seirbhíse Promhaidh agus é a
chomhlíonadh mar choinníoll den scaoileadh sealadach. Is gnách go mbíonn na príosúnaigh sin faoi
réir maoirseachta ar feadh an chuid eile dá saol, sa ghnáthchúrsa.
DAOINE ÓGA
Anuas ar an méid thuas, is ann do réimse diúscartha atá faoi bhainistiú na Seirbhíse Promhaidh do
dhaoine óga a dhéanann cion, mar a thugtar breac-chuntas air faoi Acht na Leanaí, 2001, arna leasú.
Áirítear orthu sin comhdháil teaghlaigh. Tá Comhdháil Teaghlaigh bunaithe ar na prionsabail maidir le
ceartas aisiríoch a chiallaíonn, go bunúsach, an dochar a dhéantar d'íospartaigh a leigheas, agus an
ciontóir a bheith freagrach as a chuid nó a cuid gníomhartha.
Is é is aidhm leis an gComhdháil Teaghlaigh ná an duine óg a bhfuil freagracht glactha aige maidir
lena chuid/cuid iompair a chur ó chúirt, ó chiontú agus ó choimeád, agus ó bhreis coireanna a
dhéanamh.
GNÍOMH A GHLACTAR I GCÁSANNA NEAMHCHOMHLÍONTA LE HORDUITHE CÚIRTE
I gcás ina dteipeann ar chiontóirí faoi mhaoirseacht cloí le téarmaí aon chuid de na horduithe
maoirseachta thuas, cuirtear ar ais chuig an gcúirt ábhartha iad chun glacadh leis na hiarmhairtí.
D'fhéadfaí pionós eile a ghearradh leis seo, agus pianbhreith a thromchúisí le pianbhreith choimeádta
a ghearradh.
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CAIRT EAGRAÍOCHTÚIL NA SEIRBHÍSE PROMHAIDH

Stiúrthóir

Leas-Stiúrthóir
Oibríochtaí

Leas-Stiúrthóir
Gnóthaí Corparáideacha

Stiúrthóir Cúnta

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta
RTD

Oifigigh

Príomhoif
igeach
Cúnta
Seirbhísí
Corparáid
eacha

Príomhoifi
geach
Promhaid
h Cúnta
AD

Cuntasóir

Bainisteoirí Réigiúnacha

YPP
Príomhoifigeach
Cúnta Pobail
Eagraíochtaí
Pobalbhunaithe

Stiúrthóir Cúnta

Príosúnaigh, Riosca
& Athshocrú

Staitisteoir

Seirbhís Phobail

Promhaidh

An tIardheisceart

Iarthar,
Iarthuaisceart &
An Iarmhí
Baile Átha Cliath
Theas/Cill Mhantáin

Baile Átha Cliath
Thuaidh/Oirthuais
ceart

Lár Tíre / Oirdheisceart

Sinsearacha
Ard Oifigigh Feidhmiúcháin
Oifigigh Promhaidh Sinsearacha
Oifigigh
Phromhaidh

Oifigigh Feidhmiúcháin

Oifigeach
Chléireachais:

Oifigigh
Seirbhíse

Oifigigh Phromhaidh
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Príomhoifigeach
Promhaidh Sinsearach
Oiliúint

Airgeadas
RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAM & CAITEACHAS 2012
SOLÁTHAR TÁIRGEACHT COIGILTIS BARRACHAS
BUISÉID
SHEALADACH
€000
€000
€000
€000
VÓTA
19
F1
F2

F3

F4

EANÁIR-NOLLAIG 2012
Tuarastail, Pánna agus Liúntais
Oibríochtúil (Taisteal, Poist agus
Teileachumarsáide, Áitribh Oifige,
Trealamh Oifige)
Seirbhísí do Chiontóirí
Cúnamh do Chomhlachtaí Deonacha
(Reatha)
Ionaid Phromhaidh (Caipiteal)
An Scéim Ordú Seirbhíse Pobail
IOMLÁNA

21,992

21,117

875

-

4,723

4,069

654

-

11,172

10,350

822

-

2,284
40,171

2,053
37,589

231
2,582

0

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAM & CAITEACHAS 2011
SOLÁTHAR
COIGILTIS BARRACHAS
SUPPLEMENTARY TÁIRGEACHT
BUISÉID
VÓTA
19
F1
F2

F3

F4

JANUARYDECEMBER 2011
Tuarastail, Pánna
agus Liúntais
Oibríochtúil
(Taisteal, Poist agus
Teileachumarsáide,
Áitribh Oifige,
Trealamh Oifige)
Seirbhísí do
Chiontóirí
Cúnamh do
Chomhlachtaí
Deonacha (Reatha)
An Scéim Ordú
Seirbhíse Pobail

IOMLÁNA

€000

€000

€000

€000

€000

22,524

(600)

21,883

41

-

4,923

(300)

4,599

24

-

11,522

(1,586)

9,796

140

-

2,058

226

-

38,336

431

0

2,284

41,253

(2,486)
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An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997
Tugtar an fhaisnéis seo a leanas i gcomhréir leis an Acht laistigh de na treoirlínte arna n-eisiúint ag an
Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an tSeirbhís Phromhaidh lena chinntiú go n-íoctar gach sonrasc
laistigh den teorainn reachtúil ama. Cé gur ceapadh na nósanna imeachta le deimhin a dhéanamh de
ghéilleadh don Acht, ní féidir leo ach deimhniú réasúnta nach cinnteacht glan amach é a sholáthar in
aghaidh neamhghéilleadh ábharach don Acht.
Feidhmítear na nósanna imeachta seo sa tréimhse airgeadais atá faoi athbhreithniú, i gcás íocaíochtaí
déanacha, cuireadh na soláthraithe ábhartha ar an eolas agus íocadh an t-ús a bhí dlite dóibh.
I gcomhréir leis an Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, tugtar an fhaisnéis seo a leanas maidir leis an
tréimhse airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2012:
(a) Cleachtais Íocaíochta
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh íocaíochtaí le soláthraithe i gcomhréir leis na téarmaí atá sonraithe
sna sonraisc faoi seach nó sna coinníollacha atá sonraithe i gconarthaí aonair, más cuí.
Ó 2002 i leith is é 30 lá na téarmaí caighdeánacha.
Íocaíochtaí déanacha:
Méid Sonraisc

Líon na Sonrasc

Faoi €317
Os Cionn €317
Iomlán

1
0
1

An méid úis a íocadh €
5.54
0
5.54
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Staitisticí
Foriomlán
Líon iomlán na gciontóirí ar déileáladh leo sa phobal le bliain
anuas2
Líon iomlán na n-atreoruithe Cúirte chuig an tSeirbhís Phromhaidh
Líon iomlán na ndaoine a atreoraíodh ó na Cúirteanna chuig an
tSeirbhís3

2010

2011
14,845

2012
15,080

9,347
8,135

8,790
7,646

Atreoruithe Nua ón gCúirt

2010

2011

2012

Tuarascálacha Promhaidh (Réamhsmachtbhanna)

5,470

5,299

4,921

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail

1,960

2,577

2,377

377

515

575

1,099

937

902

28

19

15

2010

2011

2012

Tuarascálacha Promhaidh (Réamhsmachtbhanna)

10,501

10,710

9,817

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (Caighdeánach)4

2,474

2,812

2,043

795

963

74

108

121

18

20

14

40

46

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh ar
Sheirbhís Pobail
Orduithe gan tuarascáil roimhe ré
Comhdháil Teaghlaigh

Tuarascálacha a Cuireadh i gCrích

8,934
7,800

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (Lá Céanna)
An Bord Parúil – Tuarascálacha Measúnaithe agus Imthosca ag
Baile
Tuarascálacha Cúitimh arna gcur ar fáil don Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais Dlí
Tuarascálacha Tionchair Íospartaigh – Líon a cuireadh i gcrích

55

2 Áirítear leis sin ciontóirí a rabhthas ag déileáil leo ag tús na bliana in éineacht le cásanna nua a tarchuireadh le linn na bliana.Áirítear leis
freisin atreoruithe ón IPS (lena n-áirítear Filleadh ar an bPobal) agus ciontóirí aisdúichithe
3 Is mó líon na n-orduithe atá gníomhach ag pointe amháin ama ná líon na gciontóirí toisc go bhféadfadh ciontóir a bheith faoi réir níos mó ná
ordú amháin ag aon am amháin.
4 Áirítear leis seo gach tuarascáil dul chun cinn arna hiarraidh ag an gCúirt chomh maith leis na chéad tuarascálacha measúnaithe. Ní áirítear
leis Tuarascálacha an Lá Céanna.
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Staitisticí – Maoirseacht
Tuarascálacha a Cuireadh i gCrích

2010

Orduithe Maoirseachta i rith na bliana (Orduithe Promhaidh)

2,7335

2,033

1,742

Orduithe Maoirseachta le linn Pionós a Iarchur

1,965

1,882

1,695

Orduithe Seirbhíse Pobail

1,972

2,738

2,569

570

599

590

434

389

33

25

43

131

131

Pianbhreith ar Fionraí Iomlán faoi Mhaoirseacht
Orduithe Maoirseachta i gcás Pianbhreith atá ar Fionraí i bPáirt
Orduithe Maoirseachta Iar-Scaoilte
Orduithe Eile6

2011

2012

Líon na bpríosúnach saoil faoi mhaoirseacht sa phobal

65

65

65

Líon na gciontóirí gnéis faoi mhaoirseacht sa phobal7

158

173

2098

2010
1,960

2011
2,577

2012
2,377

377

515

575

2,337

3,092

2,952

795

963

1,972

2,738

2,569

303,210

420,836

384,159

882

1,035

1,0539

Staitisticí – Seirbhís Pobail
Seirbhís Pobail
Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhíse Pobail
Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh ar
Sheirbhís Pobail
Tuarascálacha Iomlána a dhéanann breithniú ar Sheirbhís Pobail
Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (Lá Céanna)
Orduithe Seirbhíse Pobail a Rinneadh
Líon iomlán na nUaireanta Seirbhíse Pobail a ordaíodh in ionad
pianbhreith choinneála
An phianbhreith iomlán i mblianta a bheadh le seirbheáil murach
seirbhís pobail

5 Orders for Supervision in 2010 also include Fully Suspended Sentence with Supervision.
6 Áirítear anseo diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí 2001(arna leasú)
7 Mar gheall ar chomh fairsing le maoirseacht ciontóirí gnéis tá níos mó ag cur tús le maoirseacht ná á críochnú agus mar sin tá méadú ar líon
na gciontóirí faoi mhaoirseacht sa phobal.
8
Due to the extended nature of supervision of sex offenders there are more commencing supervision than completions thus an increase in those
being supervised in the community.
9
Increase in alternative sentence due to a greater number of Circuit Court referrals.
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Staitisticí – Filleadh ar an bPobal agus Príosúin
Filleadh ar an bPobal

2012

Líon na gciontóirí ar an scéim um Fhilleadh ar an bPobal an 31 Nollaig

105

Líon na gciontóirí a chuir tús leis an scéim um Fhilleadh ar an bPobal sa bhliain

299

Líon na gciontóirí a chuir an scéim i gcrích sa bhliain

218

Príosúin
Líon na bpríosúnach le/faoi réir PSSO i bpríosún an 31 Nollaig
Líon na gciontóirí gnéis i bpríosún an 31 Nollaig a bhí i dteagmháil leis an
tSeirbhís Phromhaidh
Líon na bpríosúnach nua a bhí i dteagmháil leis an tSeirbhís Phromhaidh i
rith 2012

2011

2012

812

733

336

353

499

598

Statistics – Young PersonsStaitisticí – Daoine Óga
Atreoruithe Nua ón gCúirt

2010

2011

2012

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Promhaidh
(Réamhsmachtbhanna)
Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhíse Pobail

979

877

775

36

22

25

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh ar
Sheirbhís Pobail
Orduithe gan tuarascáil roimh ré

30

15

4

41

13

41

Comhdháil Teaghlaigh

28

19

15

Maoirseacht

2010

2011

2012

Orduithe Promhaidh

491

350

313

Orduithe le haghaidh Maoirseachta le linn Pionós a Iarchur

361

449

340

Orduithe Seirbhíse Pobail

30

44

35

20

17

44

54

128

129

Pianbhreith go hiomlán ar fionraí faoi mhaoirseacht
Orduithe Maoirseachta Pianbhreithe atá ar fionraí i bpáirt
Orduithe eile10

10

Áirítear faoi seo diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí 2011 (arna leasú)

37

44

Miondealú Aoise/Gnéis d’Atreoruithe Nua
Inscne
Catagóir Aoise

Mná

Fir

%
Iomlán

Mná

12-17

67

643

710

9.4%

18-24

419

2,965

3,384

12.4%

25-34

461

2,354

2,815

16.4%

35-44

223

1,049

1,272

17.5%

45-54

64

374

438

14.6%

>54

31

140

171

18.1%

1,265

7,525

8,790

14.4%

IOMLÁNA

Staitisticí – Ciontóirí Mná
Maoirseacht

2011

2012

Orduithe Promhaidh

378

325

Orduithe le haghaidh Maoirseachta le linn Pionós a Iarchur

74

28111

Pianbhreith go hiomlán ar fionraí faoi mhaoirseacht

210

229

Orduithe Maoirseachta Pianbhreithe atá ar fionraí i bpáirt

55

77

Orduithe eile12

14

31

Orduithe Promhaidh

13

9

IOMLÁNA

744

952

11 Figure for supervision during deferment of penalty for female offenders is not comparable with 2011 due to different recording
methodology.
12 Áirítear faoi seo diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí 2011 (arna leasú)
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Atreoruithe de réir Ionaid 2012
Ionad Cúirte (BÁC)

BÁC
Ógánach (Margadh na Feirme)
Baile Bhlainséir
Sráid na Seansaireachta (Tobar
Bhríde)
Dúiche Dhún Laoghaire
Cnoc na Seamar
Tamhlacht
Sord
Baile Brigín
Cúirt Cóireála Drugaí
Cúirteanna eile i mBÁC
Iomlán i mBÁC (Cathair agus
Contae)

Ionad Cúirte
Cork
Limerick
Naas
Dundalk
Portlaoise
Letterkenny
Tullamore
Waterford City
Galway City
Drogheda
Kilkenny
Cavan
Ennis
Wexford
Bray
Nenagh
Wicklow
Carlow
Mullingar
Clonmel
Monaghan
Sligo
Trim
Longford

Cúirteanna
Cuarda agus níos
airde
390
1
.

Cúirt Dúiche

Iomlán

1185
293
253

1689
294
253

1
.
1
.
.
.
.
.

.
.
.
.
1
.
1
.

240
236
208
151
123
41
33
3

241
236
209
151
124
41
34
3

393

116

2766

3275

Cúirteanna Cuarda agus
níos airde
159
42
65
62
22
42
39
57
64
.
38
19
20
40
2
19
53
26
31
41
17
28
36
21

Achomhairc na
Cúirte Cuarda ón
gCúirt Dúiche
114
.
.

Achomhairc na
Cúirte Cuarda ón
gCúirt Dúiche
1
5
12
.
9
.
12
3
3
.
4
.
6
1
.
8
.
3
9
4
5
1
5
3
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Cúirt Dúiche

582
285
147
148
175
156
134
125
99
154
105
108
97
73
108
79
42
61
46
37
60
45
30
46

Iomlán

742
332
224
210
206
198
185
185
166
154
147
127
123
114
110
106
95
90
86
82
82
74
71
70

Ionad Cúirte
Athlone
Thurles
Carrickmacross
Virginia
Navan
Tralee
Gorey
Midleton
Castlebar
Newcastlewest
Tipperary
Kilmallock
Mallow
Arklow
Birr
Cashel
Roscommon
Ballinasloe
Dungarvan
Buncrana
Edenderry
Fermoy
Listowel
Bandon
Kilcock
Clonakilty
Carrick-on-Suir
Kilrush
Youghal
Athy
Ballyconnell
Carrick-on-Shannon
Bantry
Donegal
Ballina
Kinsale
Gort
Tuam
Belmullet
Killaloe
Kells
Clones
Cobh

Cúirteanna Cuarda agus
níos airde
0
0
2
.
.
36
.
.
22
1
.
.
.
.
.
.
13
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
12
.
6
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Achomhairc na
Cúirte Cuarda ón
gCúirt Dúiche
1
.
.
.
.
.
.
1
.
1
.
.
.
.
.
.
8
.
.
.
.
.
.
1
.
1
.
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

40

Cúirt Dúiche

66
67
59
59
55
16
50
48
26
45
47
46
39
35
35
33
12
31
31
30
30
30
28
26
27
24
23
23
21
19
19
6
17
10
16
16
15
15
14
14
13
12
12

Iomlán

67
67
61
59
55
52
50
49
48
47
47
46
39
35
35
33
33
31
31
30
30
30
29
27
27
25
23
23
21
19
19
18
17
17
16
16
15
15
14
14
13
12
12

MIONDEALÚ AR ATREORUITHE NUA 2012
0.2%
6.5%
Pre-Sanction Report
10.3%
Comm Service Report
Direct Supervision
56.0%

27.0%

Family Conference
Pre Sanction Report with
Community Service Options

MIONDEALÚ D’ORDUITHE CÚIRTE 2012
0.6%

1.8%
Probation Orders

5.4%
8.4%

24.3%

Supervision During Deferment of
Penalty
Community Service Orders
Fully Suspended Sentence with
Supervision

35.9%

Part Suspended Sentence
Supervision Orders
23.6%

Post Release Supervision Orders
Other Orders
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TREOCHT NA DTUARASCÁLACHA MEASÚNAITHE AR CHIONTÓIRÍ A IARRADH
Ó 2009 GO DTÍ 2012

TREOCHT NA NORDUITHE A RINNEADH DE RÉIR BLIANA Ó 2009 GO DTÍ 2012
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MIONDEALÚ
NUA
2012 (DAOINE
ÓGA)
Breakdown
ofD’ATREORUITHE
New Referrals
(Young
Persons
)
2012
0.5%
2.9%

4.8% 1.7%

Referral for Probation (PreSanction) Reports
Referral for Community Service
Reports
Pre-Sanction Reports to consider
Community Service
Orders without prior report

Family Conference
90.1%

MIONDEALÚ D’ORDUITHE CÚIRTE 2012 (DAOINE ÓGA)
Breakdown
of Court Orders (Young Persons)
2012

Probation Orders

14.5%

6.1%

35.3%

1.9%

Orders for Supervision During
Deferment of Penalty
Community Service Orders

3.9%
Fully Suspended Sentence with
Supervision

Part Suspended Sentence
Supervision Orders Made
Other Orders*

38.3%
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TREOCHTTrend
NA DTUARASCÁLACHA
MEASÚNAITHE
AR CHIONTÓIRÍ
of Offender Assessment
Reports
Requested A IARRADH
(DAOINE ÓGA)
(Young Persons)
2009-2012

2009 to 2012

1,400
1,200
1,000

2009
2010

800

2011

2012

600
400
200
0

Pre-Sanction
Reports

Community Service
Reports

Pre-Sanction
Reports /
Community Service

TREOCHT NA NORDUITHE A RINNEADH DE RÉIR BLIANA (DAOINE ÓGA)
Ó 2009 GO DTÍ 2012
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LÉARSCÁIL D’ATREORUITHE NUA IN 2012 IN AGHAIDH 100,000 CÓNAITHEOIR
Map of New Referrals in 2012 per 100,000 residents

ATREORUITHE IN AGHAIDH 100,000 DAONRA

Number per 100k residents

300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
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LÉARSCÁIL D’ORDUITHE PROMHAIDH IN 2012 IN AGHAIDH 100,000 CÓNAITHEOIR
Map of Probation Orders in 2012 per 100,000 residents

ORDUITHE IN AGHAIDH 100,000 DAONRA

Number per 100k residents

100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
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Map D’ORDUITHE
of Community
Service POBAIL
Orders IN
in 2012
100,000 residents
LÉARSCÁIL
SEIRBHÍSE
2012 per
IN AGHAIDH
100,000 CÓNAITHEOIR

ORDUITHE SEIRBHÍSE POBAIL IN
AGHAIDH 100,000 DAONRA
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EAGRAÍOCHTAÍ POBAL-BHUNAITHE A FHAIGHEANN TACAÍOCHT
MAOINITHE TRÍD AN TSEIRBHÍS
(1). Tionscadal Spóirt Eachtraíochta (PDO)
Seoladh: School on Stilts, Sráid Rutland, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 836 33965
Facs: 01 855 0065
Ríomhphost: aspyouthproject@gmail.com
Láithreán Gréasáin:
(2). Grúpa Téarnaimh Iarchúraim
Seoladh: 48 Plás Seville, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 855 7611
Facs: 01 855 7611
Ríomhphost: tkacrg@gmail.com
Láithreán Gréasáin: www.acrg.ie
3). Aiséirí na Cathrach
Seoladh: Páirc an Bhaile, an Chathair, Contae Thiobraid Árann
Guthán: 052 741 166
Facs: 052 744 2250
Ríomhphost: infocahir@aiseiri.ie
Láithreán Gréasáin: www.aiseiri.ie
(4). Aiséirí Loch Garman
Seoladh: Roxborough, Loch Garman, Contae Loch Garman
Guthán: 053 914 1818 Facs: 053 914 6004
Ríomhphost: wexford@aiseiri.ie
Láithreán www.aiseiri.ie Gréasáin:
(5). Aislinn (PDO)
Seoladh: Béal Átha Ragad, Contae Chill Chainnigh
Guthán: 056 883 3777
Facs: 056 883 3780
Ríomhphost: breda@aislinncentre.com
Láithreán Gréasáin: www.aislinn.ie
(6). Tionscadal Ana Liffey
Seoladh: 48 Sráid na Mainistreach Láir, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 878 6899
Facs: 01 878 6828
Ríomhphost: marcuskeane@aldp.ie
Láithreán Gréasáin: www.aldp.ie
(7). Tionscadal Roghanna Bhaile Átha Í
Seoladh: Ionad Seirbhísí Pobail, Sráid Nelson, Baile Átha Í, Contae Chill Dara
Guthán: 059 863 2354
Facs: 059 8632067
Ríomhphost: billyaap@eircom.net
Láithreán Gréasáin:
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(8). Ceardlann Oiliúna Bhéal Átha na Sluaighe
Seoladh: Teach na Canálach, Bóthar an Chuain, Béal Átha na Sluaighe, Contae na Gaillimhe Guthán:
090 964 3231
Facs: 090 964 4273
Ríomhphost: canalhouse@eircom.net
Láithreán Gréasáin:
(9). Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile Munna Seoladh: Ionad Horizons, Baile Cora,
Baile Munna, Baile Átha Cliath 11
Guthán: 01 842 8071
Facs: 01 846 7901
Ríomhphost: info@byap.ie
Láithreán Gréasáin: www.byap.ie
(10). Tionscadal an Droichid Seoladh: 125 Sráid Parnell, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 878 0901
Facs: 01 878 0896
Ríomhphost: manager@bridge.ie
Láithreán Gréasáin:
(11). Mothar an Bhainbh (Clarecare)
Seoladh: Teach Mhothar an Bhainbh, Mothar an Bhainbh, Inis, Contae an Chláir
Guthán: 056 684 0944
Facs: 065 684 0450
Ríomhphost: bushyparkhouse@clarecare.ie
Láithreán Gréasáin: www.bushypark.ie
(12). Iontaobhas Pobail Candle (PDO)
Seoladh: Bosca Oifig Phoist 1145, Lána Uí Loingsigh, Baile Formaid, Baile Átha Cliath 10 Guthán: 01
626 9111/2
Facs: 01 626 9379
Ríomhphost: cashe@candletrust.ie
Láithreán Gréasáin: www.candletrust.ie
(13). Céim ar Chéim (PDO)
Seoladh: Aonad 5, Aonaid Forbartha Shionainne, Bóthar Chnoc an Lisín, Maigh Rois, Contae Luimnigh
Guthán: 061 322 122
Facs: 061 322 203
Ríomhphost: slatteryelaine@gmail.com
Láithreán Gréasáin: www.ceimarcheim.org
(14). Céim Eile (Aiséirí)
Seoladh: 1 Gleann Cara, an Baile Beag, Port Láirge, Contae Phort Láirge
Guthán: 051 370 007
Facs:
Ríomhphost: gwhelan@aiseiri.ie
Láithreán Gréasáin: www.aiseiri.ie
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(15). Iontaobhas Pobail Pháirc na hEaglaise
Seoladh: 107-109 Ascaill Chnoc Fraoigh, Páirc na hEaglaise, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí Guthán:
021 421 0348
Facs: 021 421 0034
Ríomhphost: cctrust@eircom.net
Láithreán Gréasáin: www.cctrust.ie
(16). Pobal Teiripeach Chúil Mhín
Seoladh: Teach Ashleigh, The Stables, Baile Damail, Baile Átha Cliath 15
Guthán: 01 640 4087
Facs: 01 640 4085
Ríomhphost: paulc@coolminetc.ie
Láithreán Gréasáin: www.coolminetc.ie
(17). Ionad Chomhghuaillíocht Chorcaí
Seoladh: Teach Robert Scott, 6 Cé Phádraigh, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí
Guthán: 021 455 7878
Facs: 021 455 7880
Ríomhphost: corkalliancecentre@eircom.net
Láithreán Gréasáin: www.corkalliancecentre.com
(18). Tionscadal Mhargadh an Arbhair – Forbairt Áitiúil Loch Garman
Seoladh: 9 Sráid Uí Mhealláin, Margadh an Arbhair, Loch Garman, Contae Loch Garman
Guthán: 053 915 5800
Facs: 053 912 1024
Ríomhphost: pdelaney@wld.ie
Láithreán Gréasáin: www.wexfordpartnership.ie
(19). Diméin Mhic an Choiligh (PDO)
Seoladh: The House, 15-16 Páirc Fhearann Dara, Dún Dealgan, Contae Lú
Guthán: 042 933 0432
Facs: 042 933 1599
Ríomhphost: coxscycp@iol.ie
Láithreán Gréasáin:
(20). Crinan
Seoladh: 72 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 855 8792
Facs: 01 855 2320
Ríomhphost: info@crinanyp.org
Láithreán Gréasáin: www.crinanyp.org
(21). Cuan Mhuire, Baile Átha Í
Seoladh: Cuan Mhuire, Baile Átha Í,
Baile an Mhuilinn, Baile Átha Í, Contae Chill Dara
Guthán: 059 863 1493
Facs: 059 863 8765
Ríomhphost: athy@cuanmhuire.ie
Láithreán Gréasáin: www.cuanmhuire.ie
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(22). Cuan Mhuire, Brú Rí
Seoladh: Brú Rí, Contae Luimnigh
Guthán: 063 90555
Facs: 063 90555
Ríomhphost: bruree@cuanmhuire.ie
Láithreán Gréasáin: www.cuanmhuire.ie
(23). Cuan Mhuire, Cúil Airne
Seoladh: Cúil Aire, an Turlach Mór, Contae na Gaillimhe
Guthán: 091 79 7102
Facs: 091 78 7458
Ríomhphost: coolarne@cuanmhuire.ie
Láithreán Gréasáin: www.cuanmhuire.ie
(24). Cuan Mhuire, Na Fearnáin Seoladh: Na Fearnáin, Contae Chorcaí
Guthán: 021 733 5994
Facs: 021 733 6377
Ríomhphost: farnanes@cuanmhuire.ie
Láithreán Gréasáin: www.cuanmhuire.ie
(25). Seirbhísí Pobail Iníonacha na Carthanachta
Seoladh: 8/9 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 887 4100
Facs: 01 872 3486
Ríomhphost: info@doccs.ie
Láithreán Gréasáin: www.doccs.ie
(26). Dóchas don Óige (PDO)
Seoladh: Eastát Tionsclaíochta Lios Bán, Bóthar Thuama, Gaillimh, Contae na Gaillimhe
Guthán: 091 77 0887
Facs: 091 77 0899
Ríomhphost: dochasgalway@eircom.net
Láithreán Gréasáin:
(27). Iontaobhas Oideachais
Seoladh: F/c PACE, 7 Sráid Líosain Uachtarach, Baile Átha Cliath 2
Guthán: 01 660 2870
Facs: 01 660 2864
Ríomhphost: headoffice@paceorganisation.ie
Láithreán Gréasáin: www.paceorganisation.ie nó www.niacro.co.uk
(28). Teach Fellowship
Seoladh: Teach Fellowship, Spur Hill, Dúchluain, an Tóchar, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí Guthán:
021 454 5894
Facs: 021 434 4471
Ríomhphost: fellowshiph@eircom.net
Láithreán Gréasáin: www.taborlodge.ie
(29). CPL Fusion
Seoladh: Ionad Sláinte Ghort na Silíní, Garrán Ghort na Silíní, Baile Átha Cliath 10
Guthán: 01 623 1499
Facs: 01 623 1518
Ríomhphost: info@fusioncpl.ie
Láithreán Gréasáin: www.fusioncpl.ie
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(30). GROW
Seoladh: An Oifig Náisiúnta Tacaíochta, Eachlann na Foraoise, Bóthar na Foraoise, Sord,
Contae Bhaile Átha Cliath
Guthán: 01 840 8236
Facs: 01 840 8244
Ríomhphost: info@grow.ie
Láithreán Gréasáin: www.grow.ie
(31). Tionscadal Theach Grattan
Seoladh: Eaglais Naomh Nioclás, Sráid an Chamais, Cathair Chorcaí, Contae Chorcaí
Guthán: 021 483 6700
Facs: 021 484 5146
Ríomhphost: liz.grattanproject@gmail.com
Láithreán Gréasáin:
(32). Cumann Naomh Pilib Neri
Seoladh: Naomh Uinseann de Póil, 91-92 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile Átha Cliath 1 Guthán:
01 855 0022
Facs: 01 855 9168
Ríomhphost: info@svpdublin.ie
Láithreán Gréasáin: www.svp.ie
(33). Tionscnamh Samplála Poist Ionad Teaghlaigh agus Pobail Naomh Bríde,
Seoladh: 37 an Bóthar Buí Íochtarach, Port Láirge, Contae Phort Láirge
Guthán: 051 371 830
Facs:
Ríomhphost: lobrien@wap.ie
Láithreán Gréasáin: www.wap.ie/job-sampling-initiative.aspx
(34). Comhairleoireacht Déagóirí Chiarraí (PDO)
Seoladh: Balúnach, Trá Lí, Contae Chiarraí
Guthán: 066 718 1333
Facs: 066 718 1353
Ríomhphost: info@kerryadolesentcounselling.ie
Láithreán Gréasáin: www.kerryadolescentcounselling.ie
(35). Fostaíocht Chill Chainnigh le haghaidh Ógánach
Seoladh: Rae an Ghairdín, An tSráid Ard, Cill Chainnigh, Contae Chill Chainnigh
Guthán: 056 776 2774
Facs: 056 775 1144
Ríomhphost: key1@eircom.net
Láithreán Gréasáin:
(36). IASIO
Seoladh: Bloc 3, Cúirt an Gharráin, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.
Guthán: 01 8747232
Facs:
Ríomhphost: prichardson@iasio.ie
Láithreán Gréasáin: www.iasio.ie
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(37). Le Chéile (PDO)
Seoladh: 24 Ardán Tivoli Theas, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath
Guthán: 01 214 4350
Facs:
Ríomhphost: info@lecheile.ie
Láithreán Gréasáin: www.lecheile.ie
(38). MAG
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
Guthán: 01 703 6100
Facs:
Ríomhphost:
Láithreán Gréasáin:
(39). Seirbhísí Déagóirí Matt Talbot (PDO)
Seoladh: Radharc na Carraige, an Trá Bheag, Dúglas, Contae Chorcaí
Guthán: 021 489 6400
Facs: 021 489 6419
Ríomhphost: suzanne.picton@mtas.ie
Láithreán Gréasáin: www.mtas.ie
(40). Seirbhísí Déagóirí Matt Talbot (PDO)
Seoladh: Ionad Cóireála Cónaithe Cara Lodge, An Achaill, Inis Céin, Co. Chorcaí
Guthán: 023 883 9000
Facs: 023 883 9590
Ríomhphost: infocaralodge@mtas.ie
Láithreán Gréasáin: www.mtas.ie
(41). Iontaobhas Pobail Matt Talbot
Seoladh: Ar cúl Eaglais na Deastógála, Bóthar na Coille Móire, Baile Átha Cliath 10
Guthán: 01 626 4899
Facs: 01 623 4021
Ríomhphost: info@MattTalbot.org
Láithreán Gréasáin:
(42). Tionscadal Ché na gCeannaithe
Seoladh: 4 Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath 8
Guthán: 01 679 0044
Facs: 01 679 3738
Ríomhphost: info@mqi.ie
Láithreán Gréasáin: www.mqi.ie
(43). Cúiteamh Pobail an Aonaigh
Seoladh: Sráid Uí Chonaill, an tAonach, Contae Thiobraid Árann
Guthán: 067 415 65
Facs: 067 415 65
Ríomhphost: ncrp@eircom.net
Láithreán Gréasáin: www.nenaghreparation.org

53

(44). PACE
Seoladh: Bloc 3, Cúirt an Gharráin, Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15
Guthán: 01 823 1000
Facs: 01 823 1022
Ríomhphost: headoffice@paceorganisation.ie
Láithreán Gréasáin: www.paceorganisation.ie
(45). PALLS
Seoladh: Lárionad Gnó Cheantar na nDugaí, Luimneach, Contae Luimneach
Guthán: 061 608 180
Facs: 061 608 187
Ríomhphost: jenniferhannon@palls.ie, Láithreán Gréasáin: www.palls.ie
(46). Seirbhísí Ceartais Aisiríoch
Seoladh: Faiche an tSráidbhaile, Baile Átha Cliath 24
Guthán: 01 451 5022
Facs: 01 451 5025
Ríomhphost: rjsi@eircom.net www.rjs.ie
Láithreán Gréasáin:
(47). Tionscadal SAOL
Seoladh: 58 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 855 3391
Facs: 01 855 3395
Ríomhphost: admin@saolproject.ie
Láithreán Gréasáin: www.saolproject.ie
(48). For-Rochtain Southill (PDO)
Seoladh: The Factory, Southside Youthspace, Eastát Tionsclaíochta na Gallmhóna, Luimneach, Contae
Luimnigh
Guthán: 061 603 002
Facs:
Ríomhphost: info@southilloutreach.ie
Láithreán Gréasáin:
(49). Stepping Out, Baile Átha Luain
Seoladh: An Líonra Náisiúnta Foghlama, Béal Hailbhil, Oileán Golden, Baile Átha Luain, Contae na
hIarmhí
Guthán: 090 644 1267
Facs: 090 647 9290
Ríomhphost: steppingout@eircom.net
Láithreán Gréasáin:
(50). Tabor Lodge
Seoladh: Baile an Déisigh, Béal Guala, Contae Chorcaí
Guthán: 021 488 7110
Facs: 021 488 7377
Ríomhphost: taborlodge@eircom.net
Láithreán Gréasáin: www.taborlodge.ie
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(51). Tionscadal Promhaidh Thamhlachta
Seoladh Cearnóg Theach na Cúirte, an Pháirc Thiar, Tamhlacht,
Baile Átha Cliath 24
Guthán: 01 427 0600
Facs: 01 427 0649
Ríomhphost: project@tpp.ie
Láithreán Gréasáin: www.tpp.ie
(52). Ionad Oiliúna Tivoli
Seoladh 24 Ardán Tivoli Theas, Dún Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath
Guthán: 01 284 1028
Facs: 01 280 2699
Ríomhphost: info@tivolitrainingcentre.ie
Láithreán Gréasáin: www.tivolitrainingcentre.ie
(53). Clár Tower
Seoladh: Teach Chíosóig, Lána Mharcais, Bóthar Bhaile Néill, Cluain Dolcáin,
Baile Átha Cliath 22
Guthán: 01 623 6230
Facs: 01 623 6237
Ríomhphost: info@towerprogramme.ie
Láithreán Gréasáin: www.thetowerprogramme.org
(54). Trail
Seoladh: 12-13 Sráid Berkeley, Baile Átha Cliath 7
Guthán: 01 830 8335
Facs: 01 830 8335
Ríomhphost:
Láithreán Gréasáin:
(55). TREO
Seoladh: 34 Ionad Gnó an Tí Chorr, an Teach Corr, Port Láirge, Contae Phort Láirge
Guthán: 051 379 740
Facs: 051 379 740
Ríomhphost: admin@treoportlairge.
Láithreán Gréasáin: www.treoportlairge.ie
(56). Ceardlann Oiliúna Pobail Thuama
Seoladh: Fearann na mBiocáirí Córacha,
Contae na Gaillimhe
Guthán: 093 28 115
Facs: : 093 25 673
Ríomhphost: tctc@eircom.net
Láithreán Gréasáin: Fearann na mBiocáirí Córacha, Contae na Gaillimhe
(57). Tús Nua
Seoladh: 135 an Cuarbhóthar Thuaidh, Baile Átha Cliath 7
Gutháin: 01 453 7111
Facs: 01 453 7551
Ríomhphost: depaul@depaulireland.org
Láithreán Gréasáin: www.depaulireland.org
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(58). Tionscadal U-Chasadh Chomhpháirtíocht Cheantar Phort Láirge
Seoladh: Páirc an Gheata Thiar, Bhóthar Thrá Mhór, Port Láirge, Contae Phort Láirge
Guthán: 051 841 740
Facs: 051 853 153
Ríomhphost: info@wap.ie
Láithreán Gréasáin: www.wap.ie
(59). Ionad Lae Westview (PDO)
Seoladh: Teach Westview, 17 Plás Audley, Corcaigh
Guthán: 021 450 21112
Facs: 021 450 9877
Ríomhphost: Liz.walsh@foroige.ie
(60). Tionscadal Ionad Loch Garman (PDO)
Seoladh: 5/7 Sráid Uí Chonaill Uachtarach, Baile Átha Cliath 1
Guthán: 01 888 1075
Facs: 01 855 7207
Ríomhphost: wexfordcentre@eircom.net
Láithreán Gréasáin: www.wexfordcentreproject.com
(61). WHAD (PDO)
Seoladh: Ionad Pobail Orchard, Garrán Ghort na Silíní, Baile Átha Cliath 10
Guthán: 01 620 9160
Facs: 01 626 2799
Ríomhphost: whad@cherryorchard.ie
Láithreán Gréasáin:
(62). 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
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57

Margadh an Fhéir, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7.
Haymarket, Smithfield, Dublin 7.
Tel: +353-(0)1 817 3600 Fax: +353-(0)1 872 2737
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