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1907
An tAcht um
Promhadh
Ciontóirí.

Ceapadh céad
Oifigeach
Promhaidh,
Miss Cathleen
Gargan, le cúntóir
deonach, Ms
Mary O’ Brien, ag
tacú léi. Bunaíodh
an Chúirt
Shóisearach faoi
Mhír111 d’Acht na
Leanaí, 1908.

Rinne an tAcht
um Cheartas
Coiriúil socruithe
go ndéanfadh
cumainn
dheonacha
maoirseacht
agus go mbeadh
coinníollacha ar
leith in Orduithe
Promhaidh.
Rinneadh 256
Ordú Promhaidh
i gCúirteanna
Bhaile Átha
Cliath.

1922

1925

Rinne Coiste
Airgeadais Dháil
Éireann £400 a
leithdháileadh
le haghaidh
tuarastail agus
costas Oifigeach
Promhaidh.

1937

Mhéadaigh
foireann
Phromhaidh
go dtí ceathrar
oifigeach – triúr
ban agus beirt
fhear. In 1938,
ceapadh Joseph
Mc Donnell ina
Phríomhoifigeach
Promhaidh.

1939

Bhí 940 ciontóir ar
Promhadh.

1940

‘Shábhálfadh
promhadh,
a d’úsáidfí i
gceart, na mílte’Breitheamh
Sinsearach Little
- Cúirt Dhúiche
Uirbeach Bhaile
Átha Cliath.

1 Bealtaine
Ceapadh Sir
Basil Brooke
mar Phríomhaire
Thuaisceart
Éireann.

18 Nollaig
Chuir an Bord
Cinsireachta
toirmeasc ar 100
foilseachán, geall
leis, ar an ábhar
go rabhadar
mígheanasach nó
graosta.

28 Meitheamh
Toghadh Alfie
Byrne mar
Ardmhéara Bhaile
Átha Cliath don
deichiú huair.

12 Nollaig
Scrios
dóiteán Áras
Ceoldrámaíochta
Chorcaí ag Plás
Emmet.
14 Nollaig
Glacadh le hÉirinn
mar bhall de na
Náisiúin Aontaithe.

4 Feabhra
Léirigh figiúirí a
heisíodh inniu
go ndearnadh
118 milliún glao
teileafóin in 1959.
17 Feabhra
Glacadh leis
an gcéim
dheireanach den
Bhille Teilifíse i
Seanad Éireann.

13 Samhain
Fuair banóstaigh
Aer Lingus éide
nua. Ba iad glasraithneach agus
gorm Naomh
Pádraig na
dathanna.

21 Márta
Cuireadh Brendan
Behan i mBaile
Átha Cliath.
Meán Fómhair
Cuireadh deireadh
le pionós an bháis
do dhúnmharú
ach amháin do
dhúnmharú gardaí,
taidhleoirí agus
oifigigh phríosúin.

31 Iúil
Cuireadh deireadh
le cúrsaíocht na
leathphingine de
réir mar a bhí an
tír ag dul i dtreo
an deachúlaithe.
5 Deireadh Fómhair
Bronnadh Duais
Nobel sa Litríocht
ar Samuel Beckett.

25 Meitheamh
Chuir na hEaspaig,
ag cruinniú i
Maigh Nuad,
deireadh leis
an toirmeasc ar
Chaitlicigh freastal
ar Choláiste na
Tríonóide.

10 Bealtaine
Vótáil toghthóirí
i dtoghchán na
hUachtaránachta
chun comharba
ar Éamon de
Valera a thoghadh.
Bhuaigh Erskine H.
Childers ar Tom O’
Higgins.

29 Bealtaine
Tionóladh
ollslógadh
síochána, a
d’eagraigh Betty
Williams, Mairéad
Corrigan agus
Ciarán Mc Keown,
i mBéal Feirste.

24 Meitheamh
D’éirigh Éamon
de Valera as oifig
ag aois 90 bliain.
Thaistil sé go dtí
Muilte Uí Bheoláin
mar a raibh sé
lonnaithe i rith Éirí
Amach na Cásca.

10 Deireadh
Fómhair
Bhuaigh
bunaitheoirí
Ghluaiseacht na
Síochána, Mairéad
Corrigan agus
Betty Williams
Duais Nobel.

1973

1977

29 Meán Fómhair
Shroich an Pápa
Eoin Pól Éire
ar chuairt trí lá.
Chuir 1.25 mhilliún
duine, níos mó
ná an ceathrú
cuid den daonra,
fáilte roimhe ag
Aifreann speisialta
i bPáirc an Fhionn
Uisce.

1942

1943

1953

1954

Bhailigh an tAire
Dlí agus Cirt
tacaíocht oibrithe
deonacha Léigiún
Mhuire chuige
féin i maoirseacht
promhóirí
seachas Seirbhís
Promhaidh
lánaimseartha a
fhorbairt.

Bhí airteagal
ar Phromhadh
Ciontóirí in
Hermathena
(Coláiste na
Tríonóide), 1943,
Samhain, lgh.,
61-82: “ ó bhunú
an stáit, níor
cuireadh fiosrú
oifigiúil ar an
gCóras Promhaidh
riamh ar bun”.

Acht Uchtála
1953: Ba í Evelyn
Carroll an
chéad Oifigeach
Promhaidh, a
sannadh don
Bhord Uchtála.

Chuir Coláiste
na hOllscoile,
Baile Átha Cliath,
tús le Céim
san Eolaíocht
Shóisialta.

22 Márta
Deimhníonn Éire
go bhfuil an chéad
chás den ghalar
Crúb agus Béal
faighte.

1 Eanáir
Cheiliúir Cathair
Chorcaí 800 bliain
mar chathair
le cairt.
4 Márta
Bronnadh onóir
ar Bob Geldof dá
chuid iarrachtaí
ar son cúnaimh
thar lear ag fáiltiú
cathartha i dteach
an Ardmhéara.

5 Nollaig
D’fhógair Jack
Lynch go raibh
sé ag éirí as mar
Thaoiseach agus
mar cheannaire
Fhianna Fáil.
11 Nollaig
Charles Haughey
Thogh Dáil Éireann
Charles Haughey
mar Thaoiseach.

9 Feabhra
Fuadaíodh an
capall rása,
Shergar ó Ghraí
Ballymanny,
Contae Chill Dara.

1979

1983

Suirbhé
Bainistíochta –
d’athraigh ainm
na Seirbhíse go
dtí an tSeirbhís
Phromhaidh
agus Leasa.
Bunaíodh grád
Bainistíochta Leas
–Phríomhoifigigh
Phromhaidh agus
Leasa.

Ceartas Coiriúil
( an tAcht um
Sheirbhís Phobail),
1983

22 Iúil
D’éiligh beirt bhan
ag Beal Átha an
Spidéil, Contae
Chorcaí go bhfaca
said dealbh den
Mhaighdean
Mhuire ag bogadh.
Ionad oilithreachta
ba ea an scrín ina
dhiaidh sin.

6 Eanáir
Tháinig Rialtas
na hÉireann
agus Coimisiún
Chomhphobal
na hEorpa le
chéile i mBaile
Átha Cliath chun
Uachtaránacht
na hÉireann ar
an gComhphobal
Eorpach a
sheoladh, go
hoifigiúil.
16 Márta
Insealbhaíodh
Baile Átha Cliath,
go hoifigiúil, mar
Chathair Eorpach
an Chultúir.

7 Meitheamh
Dhiúltaigh
vótalaithe na
hÉireann do
Chonradh Nice i
reifreann.
11 Meán Fómhair
Baineadh geit
mhór as an
domhan nuair a
tharla ionsaithe
sceimhlitheoireachta i
gCathair Nua
Eabhrac agus i
Washington D.C.
Chur muintir
na hÉireann a
gcomhbhrón in
iúl do mhuintir na
Stát Aontaithe.

19 Iúil
Bhí an teocht ab
airde sa chéad seo
( agus ó 1976) ag
Ail Finn, Contae
Ros Comáin –
32.3 céim C (88.7
céim F). Ceann
de na tíortha
iomadúla ar
chuir tonn teasa
Eorpach 2006
isteach uirthi ba
ea Éire. Ar an
meán, bhí mí Iúil
2006 ar an mí ba
theo ó thosaigh
taifead i bPoblacht
na hÉireann agus
i dTuaisceart
Éireann.

Shergar

1985

1916

2 Meitheamh
Cuireadh
teorainn luais i
bhfeidhm chun
ídiú na mbonn
ar ghluaisteáin,
gluaisrothair
agus busannna, a
stopadh.

27 Aibreán
Fuair Maud Gonne
Mac Bride bás ina
teach cónaithe i
mBaile Átha Cliath
ag 88 bliain d’aois.

21 Lúnasa
Shroich iarUachtarán na Stát
Aontaithe, Dwight
D. Eisenhower,
Béal Feirste ar
chuairt ceithre lá
go hÉirinn.

21 Feabhra
Osclaíodh ionaid
oiliúna nua an
Gharda Síochána
sa Teampall Mór,
Tiobraid Árann.

21 Feabhra
Ainmníodh
craitéar ar
an bplainéad
Mercury as an
bhfile Éireannach,
W.B.Yeats.

1955

1960

Bunaíodh Oifigigh
Phromhaidh mar
Státseirbhísigh –
oifigigh fhireanna:
£600 in aghaidh
na bliana; oifigigh
bhaineanna: £508
in aghaidh na
bliana.

Shocraigh an
tAcht um
Cheartas Coiriúil,
1960 go scaoilfí
príosúnaigh saor
, go sealadach (
ina dhiaidh sin
rinne Oifigigh
Phromhaidh
maoirseacht
orthu).

1962

1964

1969

1970

Mhol Coiste
Idir-Rannach
Iarchúraim ar
Ógchiontóirí
Oifigigh
Phromhaidh a
chur ag obair in
ionaid choinneála.

Ceapadh Oifigigh
Phromhaidh ag
Príosún Mhuinseo
agus in Institiúid
Naomh Pádraig.

Bhí ochtar
Oifigeach
Phromhaidh
sa tSeirbhís
Promhaidh i
mBaile Átha
Cliath. Ina measc
bhí 2 oifigeach
a bhí ag obair
i bpríosúin.
D’fhógair an
tAire Dlí agus
Cirt go ndéanfaí
athbhreithniú
ar an tSeirbhís
Phromhaidh.

Díospóireacht
faoin mBille
Príosúin –
d’fhógair
Desmond O’
Malley, an
tAire Dlí agus
Cirt leathnú
na Seirbhíse
Promhaidh
ar fud na tíre.
Athainmníodh
an tSeirbhís
Phromaidh agus
Iarchúraim mar
Sheirbhís Leasa na
Roinne Dlí agus
Cirt.

1972

Bunaíodh
PACE (Cúnamh
Príosúnach
trí Iarracht an
Phobail) (CPIP)

Ceapadh Martin
Tansey mar
Phríomhoifigeach
Leasa.

47 san Fhoireann
Phromhaidh.
Oifigí in Áth
Luain, Corcaigh,
Dún Dealgan,
Luimneach,
Sligeach, Cill
Chainnigh agus
Port Láirge.

1985

1991

2001

Rinneadh na
chéad Orduithe
Seirbhíse Phobail
sa Chúirt.

1991
Dian-Phromhadh
Maoirseachta do
Mhór-Chiontóirí
tosaithe.

An tAcht Leanaí,
2001.

2006

Mairéad Corrigan agus
Betty Williams

1914

6 Nollaig
Bunaíodh Saorstát
Éireann

4 Iúil
D’fhógair an
Taoiseach, Éamon
de Valera nach
ndéanfaí polasaí
na neodrachta, a
fógraíodh an Meán
Fómhair roimhe, a
fhreaschur.

1 Feabhra
Bunaíodh Banc
Ceannais na
hÉireann; níor
tugadh na
cumhachtaí uile a
mbeifí ag súil leo
ó bhanc ceannais
dó, áfach.

6 Eanáir
Tháinig 1,200
duine le chéile i
mBaile Átha Cliath
chun Cumann
Feirmeoirí Éireann
a bhunú.

6 Iúil
Chuir Gay Byrne
an chéad eagrán
den Late Late
Show i láthair.

21 Iúil
Ba é Neil
Armstrong an
chéad duine a
chuir cos ar an
ngealach. Chuir
an tUachtarán de
Valera teileagram
comhghairdis
agus measa chuig
an Uachtarán
Nixon.

Martin Tansey

1908

24 Aibreán
Éirí Amach na
Cásca

August 5
Ba í Annie
Walsh, an bhean
dheireanach
in Éirinn a
ndearnadh bású
uirthi.

29 Nollaig
Tháinig Bunreacht
na hÉireann
i bhfeidhm.
Scaoileadh cúirtéis
21 ghunna ón
Ospidéal Ríoga
agus bhí an
bratach náisiúnta
ar foluain ar gach
foirgneamh poiblí.

Meán Fómhair
Dúirt an Taoiseach,
Éamon de Valera
leis an Dáil go
bhfanfadh Éire
neodrach sa
Chogadh Eorpach.
Tháinig an tAcht
um Chumhachtaí
Práinne i bhfeidhm
nuair a d’fhógair
an Bhreatain agus
an Fhrainc cogadh
ar an nGearmáin.

5 Márta
Fógraíodh go
mbeadh Banc
Ceannais nua
ag Éirinn, a
thógfadh áit an
tSean-Choimisiúin
Airgeadra.

19 Feabhra
Fuair an Captaen
Henry Harrison
bás. Ba é siúd an
ball deireanach,
a bhí fós ina
bheatha, den
pháirtí, a raibh
Charles Stewart
Parnell ina
cheannaire air.
Bhí sé 87 bliain
d’aois.

13 Eanáir
Mhol Bille
an Údaráis
Chraoltóireachta
go mbunófaí
údarás chun nuasheirbhís náisiúnta
teilifíse a bhunú.

1 Eanáir
Chuaigh Éire, An
Bhreatain agus An
Danmhairg isteach
i gComhphobal
Eacnamaíochta na
hEorpa.

1972

29 Nollaig
Bunaíodh
Ceardchumann
Iompair agus
Ilsaothair na
hÉireann le
Séamas Ó Lorcáin
mar Ardrúnaí

30 Iúil
Cuireadh An
Bille um Rialú na
hÉireann (Leasú)
ar atráth ar feadh
tréimhse éiginnte
de dheasca
chúrsaí Eorpacha,
a bhí ag dul in
olcas.

26 Bealtaine
Ritheadh Bille
Leictreachais na
Sionna i nDáil
Éireann. Tá £5.2
mhilliún ag teastáil
chun maoiniú a
dhéanamh ar an
scéim.

23 Meitheamh
Mhol an tAire
Frank Aiken do
gach aoinne bia
agus uisce a stóráil
agus scáthlán
aer-ruathair a
ullmhú ar eagla
buille díreach a
bheith ann.

3 Márta
De dheasca na
héigeandála,
cuireadh ciondáil
ar ghás.

1955

1907

26 Iúil
Sheol Erskine agus
a bhean isteach
go Beann Éadair
agus thug said
2,500 gunna i
dtír d’Óglaigh na
hÉireann.

Eanáir
D’iarr Comhdháil
Chumann
Múinteoirí Éireann,
sa Ghaillimh, ar an
rialtas deireadh
a chur leis an
toirmeasc ar
bhanmhúinteoirí.

11 Eanáir
Bunaíodh
Comhairle
Éireannach na
Gluaiseachta
Eorpaí i mBaile
Átha Cliath.

T.K. Whitaker

26 Eanáir
Spreag céad léiriú
dhráma John
Millington Synge,
The Playboy of the
Western World,
ag Amharclann
na Mainistreach
i mBaile Átha
Cliath, círéabacha
a lean ar feadh
seachtaine.

8 Meán Fómhair
D’oscail Pádhraic
Mac Piarais
Scoil Éanna
do bhuachaillí
i dteach
Cullenswood, Ráth
Maoinis.

14 Meitheamh
Ritheadh an
Dréacht-Chonradh
sa Dáil le 62 vóta
in aghaidh 48
agus ina dhiaidh
sin ghlac an pobal
leis i reifreann.
Scoireadh an
tOchtú Dáil
agus fógraíodh
olltoghchán.

1940

6 Eanáir
Tiocfaidh
na forálacha
Domhnaigh den
Acht Ceadúnaithe
nua i bhfeidhm i
mBaile Átha Cliath
agus i gceithre
chathair eile. Beidh
uaireanta oscailte
Domhnaigh idir 2
i.n. agus 5 i.n.

D’fhoilsigh James
Joyce ‘Dubliners’,
bailiúchán de 15
gearrscéal a léirigh
an mheánaicme
thart timpeall ar
Bhaile Átha Cliath
le linn tús an 20ú
Céad.

Chuir an tAcht
um Mí-Úsáid
Drugaí tuairiscí
agus maoirseacht
ó Oifigigh
Phromhaidh ar fáil
i gcásanna drugaí.

Tuarascáil
an Choiste
Fiosrúcháin
maidir leis an
gCóras Pionósach
(Tuarascáil
Whitaker).

1994
Bainistiú ar
Chiontóirí: Plean
Cúig Bliana
foilsithe ag an
Roinn Dlí agus
Cirt.

An tAcht um
Chiontóirí Gnéis,
2001.

Athainmníodh
an tSeirbhís
Phromhaidh
agus Leasa mar
an tSeirbhís
Phromhaidh.

ÁBHAR

Teachtaireacht an Stiúrthóra

Comóradh ar Stair Thábhachtach agus Riachtanach

3

3

Oidhreacht Shaibhir, Seirbhís Thábhachtach,
Todhchaí Riachtanach

7

Ag obair ar son Éire an lae inniu

11

Roinn 1 – Céad Bliain den Ordú Promhaidh

15

Roinn 2 – Oibríochtaí

23

Roinn 3 – Taighde, Oiliúint agus Forbairt

4

53

Aguisíní

67
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Roinn 4 – Seirbhísí Corparáideacha agus Acmhainní Daonna

Teachtaireacht an Stiúrthóra

COMÓRADH AR STAIR THÁBHACHTACH
AGUS RIACHTANACH

2

I mbliana tá comóradh á dhéanamh ar stair chéad bhliain atá suimiúil
agus a léiríonn píosa uathúil de stair sóisialta agus polaitiúil na
hÉireann. Insíonn an stair f íor-spéisiúil sin scéal céad bliain den
tseirbhís phromhaidh in Éirinn. Baineann sé le coiriúlacht, le ciontú,
le sábháilteacht phoiblí agus an gá atá ag baint le smachtbhannaí
pobail. Ní cúis iontais é gur stair é a léirigh é féin i gcaibidlí, a
ndearnadh dearmad orthu go minic, a ndearnadh scéalta móra
díobh uaireanta agus ag amanna eile a bhí mar ghnáthchuid ciúin

Michael Donnellan

ach chuid tábhachtach de shaol na hÉireann. Ach is stair é a

Director

ndearnadh ceiliúradh air ó cheart. Is é sin an rud atá ar siúl againn san
fhoilseachán seo. Ag ceiliúradh ar ár n-oidhreacht shaibhir i mbliain
stairiúil an chéid.

Sa chéad cúpla leathanach eile, déanaim plé ar an tús modhúil agus ar
an seanam bródúil a bhí againnn; déanaim iniúchadh ar an tábhacht
agus eifeachtúlacht a bhaineann linn in Éirinn an lae inniu, atá ag
athrú.

Smaoinigh ar aon ghnáth-staid sa saol. Ag siúl chuig an obair.
Ag fágaint leanaí ag an scoil. Ag dul go dtí an phictiúrlann. Ag
siopadóireacht. Ag sóisialú. Gach lá, bímid i dteagmháil le daoine,
i ngan fhios dúinn féin, a bhí i dteagmháil leis an gcóras ceartais
coiriúil. Is ciontóirí nó iar-chiontóirí é mórán díobh. Tarlaíonn na
teagmhálacha seo gan fadhb. Ar an drochuair, cuid den saol is ea
coiriúlacht agus iompar frith-shóisialta. Agus nuair a tharlaíonn
coiriúlacht, go háirithe drochchoireanna, déantar mór-scéal de i
gcinnlínte nuachta agus sa ghnáthchomhrá. Ní haon ionadh é. Bíonn
saoránaigh, go bunúsach, ag tnúth le sábháilteacht phoiblí agus is slat
tomhais é maidir le luachanna na sochaí.

3

Is dóigh liom go bhfuil sé réasúnta a cheapadh tar éis céad bliain de
ghníomhaíocht thábhachtach, go bhfuil an chéad leathanach agus
gné-altanna tuillte ag áisíneacht a dhéanann pobail níos sábháilte agus
a chabhraíonn le ciontoirí timthriall na gníomhaíochta dainséaraí
a bhriseadh. Go deimhin, tá buíochas tuillte ag na chéad cheannairí
agus ag an bhfoireann agus is ceart iad a cheiliúradh – tá an iomad
díobh ann le go luafaí anseo iad – a bhunaigh an tseirbhís agus a
threoraigh é chomh maith le linn céad bliain de dhúshláin agus
d’athrú.

Glacaim leis an deis fhoirmeálta seo é a dhéanamh anois.

I bhfoilseacháin eile, tá sé ráite agam gurb iad na socmhainní is
luachmhaire atá ag Éireann na na leanaí agus na daoine óga . Iad
san a bheidh mar ailtirí sóisialta, cruthaíocha agus eacnamaíocha ár
dtodhchaí. Ach níl siad ann chun ár dtodhchaí amháin a neartú - is
saoránaigh iad, chomh maith, atá ag gluaiseacht trí am riachtanach
ina saol. Is ceart go mbeadh páirt iomlán, dearfach agus sábhailte
acu sa tsochaí. Déanann roinnt daoine óga droch-roghanna saoil,
déanann siad dochar nó gortu dóibh fhéin agus do daoine eile. Tá siad
sáinnithe i dtimthriall na bochtaineachta, saol baile atá bun os cionn
agus tionchair dhainséaracha orthu. Casann said a ndrom ar dheaiompar sóisialta. Bíonn said féin ina n-íospartaigh – cruthaíonn said
íospartaigh eile. Caithfear an timthriall seo a bhriseadh.

Deir an ghnáthchiall linn go bhfuil droch-choirpigh agus coirpigh
aosaigh dainséaracha ann a bhfuil smachtbhannaí móra ag
teastáil dóibh. Caithfear srian a chur lena saoirse chun teaghlaigh,
comharsana agus saoránaigh eile a d’fhéadfadh a bheith mar
íospartaigh a chosaint. Tugann mo Sheirbhís tacaíocht láidir don

4

dearcadh sin. Ach deir taighde neamhspleách linn go bhfuil aosaigh
eile leochaileach i bpátrún sochaí nach bhfuil ag teastál ó aoinne nó
nach nglacann aoinne leis. Tá mórán díobh cosúil le leaganacha fásta
de na leanaí corracha atá díreach luaite agam. Tá mórán daoine sna
príosúin a thagann ó cheantair faoi mhíbhuntáiste, áiteanna ina bhfuil
bochtaineacht, drugaí agus roghanna saoil dainséaracha coitianta.
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Creideann an tSeirbhís Promhaidh – agus tá
foghlamtha againn ón ár dtaithí phearsanta
– gur féidir athrú a dhéanamh nuair a
dhéantar na daoine óga seo freagrach
agus nuair a mholtar a bheith freagrach
as a n-iompar féin. Tá sé lán-soiléir agus is
cúis mhórtais é gurbh fhéidir le mórán dár
bhfoireann oibre dhíograiseach cabhrú le
mórán imeacht ó na droch-roghanna agus
pátrún cionta, a tharlaíonn arís agus arís eile,
a bhriseadh. Chun tús a chur le hathrú saoil.
Chun ról dearfach a fháil i saol an phobail.

Dom féin – agus tá a fhios agam go bhfuil sé seo ag teastáil ó
m’fhoireann dhíograiseach, chomh maith – sábháilteacht phoiblí
agus laghdú ar choireanna atá uainn agus oibrímid go dian chun iad
a bhaint amach. Níl tada níos lú ó Éirinn. Theastódh ó na daoine a
d’oibrigh sa tSeirbhís romhainn go gcuirf í an oidhreacht seo i gcrích,
chomh maith.

Tá súil agam go mbainﬁdh sibh taitneamh as comóradh céad bliain ar
leith a thóg an oidhreacht bhródúil seo – ceann a bheidh á thabhairt
againn lá éigin do Sheirbhís Promhaidh na todhchaí. Agus do na
saoránaigh a mbeidh said ag tabhairt seirbhíse dóibh.
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OIDHREACHT SHAIBHIR,
SEIRBHÍS THÁBHACHTACH,
TODHCHAÍ RIACHTANACH.

M A R K I N G A N I M P O R TA N T A N D V I TA L H I S TO R Y
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Ba é 1926 a bhí ann. D’aontaigh an Breitheamh Sinsearach
go doicheallach – bhí sé soiléir nach raibh sé cinnte go raibh
dóthain obair lán-aimseartha ar fáil don Oiﬁgeach Promhaidh
nua a bhí molta. Bhí sé seo naoi mbliana déag i ndiaidh don
Acht Promhaidh a bheith rite agus sínithe mar dlí. Bhí Aire Dlí
agus Cirt na haimsire tar éis a mholadh go mbeadh Oiﬁgeach
Promhaidh ﬁreann breise ann chun déileáil le ﬁr agus le buachaillí
níos sine. Go dtí an t-am sin, ní raibh ach beirt Oiﬁgeach
Promhaidh in Éirinn, mná an bheirt acu agus an bhí said
bunaithe i mBaile Átha Cliath. Inniu tá thart ar 500 ar fhoireann
na Seirbhíse Promhaidh nua-aimseartha scaipthe ar fud na 26
chontae.

Tá an saol athraithe.
Inniu tá an tSeirbhís Phromhaidh ar cheann de na nithe is tábhachtaí
sa chóras Ceartais Coiriúil nua-aimseartha. Déanaimid réimse
seirbhísí riachtanacha a chur ar fáil ar fud na hÉireann. Tá an
áisíneacht lonnaithe sa Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí. Mar chuid den teaghlach Ceartais Coiriúil, oibrímid
leis an bPríomh-Roinn, an tSeirbhís Cúirteanna, Seirbhís Phríosúin na
hÉireann, An Garda Síochána, Seirbhís Ceartais Óige na hÉireann
agus seirbhísí reachtúla eile, chomh maith leis an rannán deonach
agus pobail agus ár dtionscadail mhaoinithe.

Ní raibh sé mar sin i gcónaí, áfach. Tá mór-fhorbairt tagtha ar pholasaí
agus ar chleachtas thar na blianta. Sa chéad áit, gléas ba ea an tseirbhís
chun maoirseacht a dhéanamh ar chiontóirí, a bhí scaoilte saor, ar son
na gcúirteanna. Ghlac an Eaglais agus roinnt áisíneachtaí carthanachta
deonacha páirt ghníomhach, chomh maith. Ba iad na cúraim a
bhí ar na chéad Oiﬁgigh Phromhaidh ná ‘cuairt a thabhairt ar an
bpromhóir nó tuairiscí a fháil uaidh, féachaint chuige go gcloíonn sé
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le coinníollacha an ordaithe, tuairisc a chur ar fáil don Chúirt maidir
lena iompar agus comhairle agus cairdeas a chur ar fáil dó agus, nuair
a bhí gá leis iarracht a dhéanamh fostaíocht a fháil dó’. Inniu tá an ról
athraithe go mór.

Inniu, má bhíonn ciontóirí ar promhadh, tugtar deis dóibh iad féin
a chruthú i ndiaidh dóibh coir a dhéanamh. Tháinig an coincheap
seo faoi phromhadh chun cinn thart ar an am céanna is a tháinig an
eagraíocht féin chun cinn, thart ar chéad bliain ó shin mar mhodh
daonna agus éifeachtach chun cabhair a thabhairt do chiontóirí
a saol a athrú. Tarlaíonn coireanna agus aontaíonn gach éinne go
gcaithfear smachtbhannaí éifeachtacha, atá bunaithe ar fhianaise agus
ar thaighde ceart, a úsáid chun déileáil leo. Tá sé faighte amach ag an
tSeirbhís Phromhaidh go bhfuil smachtbhannaí pobail, más feidir iad a
úsáid, níos oiriúnaí agus níos éifeachtaí ná duine a chur faoi choimeád.
Creidimid, má bhíonn plé againn le comharsanachtaí, le pobail agus le
páirtithe leasmhara, go háirithe trí ‘cheartas aisiríoch’, gur féidir linn
sábháilteacht phoiblí a fheabhsú agus fadhbanna sóisialta a laghdú.

Sin é a chiallaionn promhadh in Éirinn an lae inniu.
Mar sin, cé go raibh tús difriúil agus beag againn, tá ról lárnach á
ghlacadh anois againn. Tá rath orainn inniu mar thoradh ar an stair
bhródúil a bhaineann linn agus an rún daingean atá againn athrú. Thar
céad bliain den athrú agus den dúshlán, bhí mórán daoine breátha
a raibh f ís acu ag treorú na Seirbhíse Promhaidh chun deimhin a
dhéanamh de go raibh sé éifeachtach agus réalach. Le blianta beaga
anuas tá athrú dearfach ar an eagraíocht nár tharla riamh cheana.

Ach ní athrú ar son athraithe a bhí ann. Athrú chun rudaí a dhéanamh
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nua-aimseartha. Athrú chun ár seirbhísí a fheabhsú. Athrú chun
teacht ar thuiscint ar a raibh ag tarlú ar na sráideanna agus in ár
bpobail féin. Athrú chun déileáil le riachtanais chearta na hÉireann.
Athrú ionas go mbeimis níos sciliúla agus níos éilithí in ár gcuid oibre.
Agus ar deireadh thiar athrú a bhí ann chun deimhin a dhéanamh de
go bhféadfaimis cabhrú le daoine eile athrú a dhéanamh. A n-iompar
a athrú. An pátrún ciontachta a athrú. Chun greim daingean a fháil ar
ais sa tsochaí. Chun barr feabhais a bhaint amach dóibh féin agus dá
ndaoine muinteartha.

Tá an cineál sin athraithe thar a bheith tábhachtach. Don chiontóir,
dar ndóigh, ní feidir luach a chur air. Tá sé tábhacfhtach d’Éirinn. Ní
féidir an éifeacht, atá aige ar chionta a laghdú, a thomhas. Conas is
féidir an líon íospartach atá ag an gcoiriúlacht, nach raibh orthu an
taithí sin a bheith acu, a thomhas?

Sin é an cineál athraithe a bhfuilimid
bródúil as. Agus táimid cinnte go
mbeadh an tAire Dlí agus Cirt agus
an Breitheamh Sinsearach, a rinne
cinneadh misniúil in 1936 méadú
33% a dhéanamh ar an an lucht oibre
atá ar promhadh, - aon oiﬁgeach
amháin - an-bhródúil as an bpróiseas
athraithe a thosaigh said ó thus a bhí
chomh lag.
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AG OBAIR AR SON ÉIRE AN LAE INNIU

R I C H H E R I TA G E , A C R U C I A L S E R V I C E , A V I TA L F U T U R E .
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I gcomhthéacs na hÉireann inniu, tá ainm cuí ar an tSeirbhís
Promhaidh. Sa roinn roimhe seo, mhíníomar an coincheap ‘bheith
ar promhadh’ mar chiontóirí ag fáil deise chun iad féin a chruthú
arís tar éis dóibh coir a dhéanamh. Ach is é an dara focal atá le
‘Promhadh’ sa cheanteideal ná ‘Seirbhís’. Is focal é atá tábhachtach
dúinne agus a bhfuilimid dáirire faoi.

Cuirimid seirbhís ar fáil ‘thar ceann’ muintir na hÉireann agus,
chomh maith, do mhuintir na hÉireann. Deir an stair linn go bhfuil an
coincheap ‘seirbhís ar son na tíre’ mar smaoineamh atá, go híorónta,
umhal agus bródúil. Cuireann sé in iúl coincheapa den fhreagracht,
muinín, cáilíocht, éifeachtacht. Tá brí stairiúil agus reatha ag seirbhís.

D’aontódh ceannaireacht agus foireann na Seirbhíse Promhaidh gur
chúis umhlaíochta a bheith i seirbhís in Éirinn agus pribhléid a bheith
mar chúram orthu an obair riachtanach a dhéanamh le díograis, scil
agus rún daingean i leith na foirfeachta. Mar sin, dúinne, i mbliain
stairiúil an chéid, cuireann ár dteideal ‘An tSeirbhís Phromhaidh’ an dá
rud in iúl dúinn, go dearfach.

Ceann de na fadhbanna is práinní atá ag an sochaí is ea coiriúlacht.
Dar ndóigh,baineann sé, go príomha, le ciontóirí aonair. Ach tá baint
ag mórán fachtóirí eile leis. Tá taithí ag gach sochaí, nach mór, air.
Agus tá éifeacht uafásach aige. Gortaíonn coiriúlacht íospartaigh, a
muintir agus a gcairde. Gortaíonn sé pobail. Lagaíonn sé an tsochaí.

Don tSeirbhís Phromhaidh, obair riachtanach is ea coireanna a laghdú
agus ár saoránaigh a chosaint. Déanaimid é go fuinniúil i gcomhar
le mórán áisíneachtaí difriúla, eagraíochtaí agus comhghleacaithe.
Dáiríre, ní fhéadfaimis é a dhéanamh gan ár bpáirtithe agus tacaíocht
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fhuinniúil ár bpríomh-Roinne agus ár nAire. In Éirinn an lae inniu, is
é an straitéis is dírithe agus is soiléiré ná an straitéis iláisíneachta.

Go minic, an rath a bhíonn ar an tSeirbhís Phromhaidh, chun leibhéal
na coiriúlachta a laghdú agus sábháilteacht phoiblí a mhéadú, i
bhfoirm atá ciúin agus folaithe. Bíonn sé mar sin mar tá an obair a
dhéanaimid leochaileach, a dhéantar sa chúlra le ciontóirí, pobail
agus leis an gcóras ceartais coiriúil. Is sinne an rún is mó atá ag an
gCóras Ceartais Coiriúil. Níl a fhios ag mórán go gcuirimid seirbhís
atá riachtanach agus gnóthach ar fáil do gach cúirt sa tír ina mbíonn
cás coiriúil ar siúl agus do gach príosún agus ionad coimeádta.
Baineann cuid mhór dár gcuid oibre le measúnachtaí a ullmhú do
na cúirteanna, le maoirseacht ar chiontóirí sa phobal agus le seirbhís
comhairleoireachta a chur ar fáil do phríosúnaigh agus dá muintir.

Éire is ea ár n-oiﬁg. Oibrímid ar fud na tíre.
Cé go bhfuil ár seirbhísí eagraithe go náisiúnta, cuirtear ar fáil iad go
háitiúil. Tá breis is 500 daoine ag obair in oiﬁgí i mbreis is daichead
suíomh ar fud na tíre. Ag am ar bith, , bíonn an tSeirbhís Phromhaidh
ag déanamh maoirseachta agus/ nó ag déanamh measúnachta ar
bhreis is 8,000 ciontóir sa phobal, ina measc ciontóirí atá faoi orduithe
maoirseachta ó na cúirteanna, príosúnaigh a bhfuil pianbhreith ar
feadh a saoil orthu agus príosúnaigh eile atá saor faoi mhaoirseacht.

IIs é an straitéis a bhfuil tástáil déanta againn air ná conas torthaí
tomhaiste a bhaint amach. Ag baint úsáide as modhanna agus straitéisí
atá bunaithe ar fhianaise. Ag tairiscint bealaí eile do chiontóirí chun
seasmhacht a fháil, chun ﬁlleadh ar an teaghlach agus ar an bpobal. Ag
atreorú ciontóirí chuig traenáil, oideachas agus féin-chlaochlú. Is mar
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seo atá sé mar, má thugaimid cabhair do chiontóirí chun páirt, a bhfuil
dínit agus táirgiúlacht ag baint leis, a ghlacadh sa tsochaí, ciallaíonn
sé sin go mbeimid ag cabhrú leis an tsochaí féin. Ag déanamh ár
sráideanna, bailte, comharsanachtaí agus pobail níos sábháilte agus
níos sona. Agus má bhíonn níos lú íospartach, beidh comhtháthú
méadaithe, beidh gníomhaíocht shóisialta agus atmaisféar oiriúnach
ann chun atógail shóisialta agus fás eacnamaíochta a chur chun cinn.

Seirbhís atá tar éis athrú is ea an tSeirbhís Phromhaidh in Éirinn, atá
tar éis athrú, chomh maith. I gcomparáid le ﬁche bliain ó shin, ﬁú,
áit dhifriúil is ea Éire le cultúr difriúil, le geilleagar difriúil. Agus, de
réir a chéile, tá athrú fós ag tarlú chun an tírdhreach cultúrtha agus
sóisialta a mhúnlú. Tá tréimhse níos dúshlánaí roimh an ngeilleagar,
tá inimirce agus eisimirce ag trasnú a chéile ag pointí iontrála agus
imeachta agus tá luachanna daonna ag athrú chun iad féin a chur in
oiriúint do na mór-athruithe seo.

Tá an cineál coire ag athrú, chomh maith. Agus caithﬁmid a bheith
aireach agus caithﬁmid a bheith oscailte maidir leis na bealaí a
úsáidimid chun déileáil leis na fachtóirí seo. Tuigeann lucht déanta
polasaí agus daoine gairmiúla agus aontaíonn said go gcaithﬁdh
ilfhreagraí a bheith ar choireanna agus ar chúiseanna na coiriúlachta.

I dtéarmaí inláimhsithe, sin é a
chiallaíonn sé ‘seirbhís a thabhairt’
agus bheith ‘i seirbhís’ in Éirinn an lae
inniu.
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Roinn 1
Céad Bliain den Ordú Promhaidh
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... Tá athrú suntasach tagtha ar
an bhfócas a bhí againn thar
na blianta, ó bheith at tabhairt
cabhrach do chiontóirí go dtí
laghdú a dhéanamh ar athchionta agus sábháilteacht
phoiblí a mhéadú trí phátrúin
iompair choiriúlachta a athrú.
Féach ar an dian-phromhadh
agus ar an teiripe chognaíoch
iompraíochta a tugadh isteach
sna luath-nóchaidí agus le
déanaí féach gur glacadh le
beartais mheasúnaithe priacail
chaighdeánacha.
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In 2007, cheiliúir an tSeirbhís Phromhaidh céad bliain den Ordú
Promhaidh chun comóradh a dhéanamh ar obair na Seirbhíse..

Céad bliain ó shin, síníodh an tAcht um Phromhadh Ciontóirí.
Thug sé isteach maoirseacht struchtúrtha ar chiontóirí, á déanamh
ag feidhmeannaigh dhlithiúla nua ar tugadh oiﬁgigh phromhaidh
orthu. Bhain an tAcht le hÉirinn, ach níor úsáideadh é ach i gceantar
cathrach Átha Cliath mar a raibh oiﬁgeach promhaidh amháin agus
cúntóir amháin gan phá ag feidhmiú roimh bhunú an stáit. Lean an
úsáid theoranta seo go ceann leathchéad bliain, geall leis. Tháinig
méadu mall ar líon na n-oiﬁgeach go dtí go raibh seisear ag feidhmiú i
gcúirteanna Bhaile Átha Cliath faoi na 1960-idí déanacha.

Thug Mír 7 den Acht Ceartais Coiriúil (Riarachán) 1914 eagraíochtaí
aitheanta chun cinn a mbeadh feidhmeanna promhaidh ar siúl acu.
Ina measc, bhí cumainn reiligiúnacha mar Léigiún Mhuire, Cumann
Naomh Uinseann de Pól agus Arm an tSlánaithe, a bhí ag feidhmiú go

Láirge chomh maith le Baile Átha Cliath.

agus d’Éirinn ba ea na 1960-idí. Bunaíodh Coiste Idir-Ranna in 1962
chun scrúdú a dhéanamh ar an mbealach in ar déileáladh le ciontóirí.
Uaidh seo, ceapadh Oiﬁgeach Promhaidh Riaracháin agus Seirbhís
Promhaidh bhunúsach. Ceapadh an chéad bheirt Oiﬁgeach Leasa
lán-aimseartha go Priosún Mhuinseo agus go hInstitiúid Naomh
Pádraig in 1963/64. Ansin in 1969, cuireadh cúram ar oiﬁgeach roinne
athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar phromhadh agus de dheasca a
thuarascála, ar glacadh go hiomlán leis, rinneadh leathnú mór ar an
tseirbhís. Ag tús 1971, bhí ochtar oiﬁgeach sa tseirbhís. Faoi dheireadh
na bliana bhí sé méadaithe go 25 oiﬁgeach; ina measc bhí triúr
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CÉAD BLIAIN DEN ORDÚ PROMHAIDH

Tréimhse ina raibh athrú tábhachtach sa Chóras Ceartais Coiriúil

ROINN 1

huaineach go dtí na luath 1970-idí i gCorcaigh, Luimneach agus Port

Oiﬁgeach Sinsearach agus rinneadh Príomh-Oiﬁgeach de dhuine díobh,
Martin Tansey, an bhliain dár gcionn.

In 1972, ceapadh na chéad oiﬁgigh lán-aimseartha a bhí ag obair do
chúirteanna lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus leathnaíodh an
tSeirbhís ó lár na cathrach go cúirteanna sna bruachbhailte. Ceapadh
oiﬁgigh, chomh maith, go príosúin Luimnigh agus Phort Laoise agus
áiteanna coimeádta nua, de réir mar a d’oscail said.

Tharla breis forbartha sna 1980-idí. Léirigh tuarascáil ón gComhairle
Náisiúnta Eacnamaíoch is Sóisialta in 1984 agus Tuarascáil Whitaker in
1985 an ról lárnach ba cheart a bheith ag an gCóras Ceartais Coiriúil.
Thug an chéad reachtaíocht intíre a bhain le promhadh, An tAcht um
Mí-Úsáid Drugaí 1977, feidhmeanna nua d’oiﬁgigh phromhaidh mar
a ndearna cur i bhfeidhm na reachtaíochta, a bhain le hOrduithe um
Sheirbhís Phobail (rinneadh an chéad ordú in 1985. In 1991 ceadaíodh
breis acmhainní chun tús a chur le maoirseacht ar Dhian-Phromhadh do
mhór-chiontóirí a mbeadh mór- phianbhreith coimeádta curtha isteach
acu nó le cur isteach acu. Trí bliana ina dhiaidh, mhol doiciméad polasaí
ón Roinn “Bainistiú ar Chiontóirí” ról méadaithe don tSeirbhís sa réimse
seo. Ansin in 1997 foilsíodh doiciméad “ Ag Déileáil le Coiriúlacht”
a mhol gur cheart acmhainní breise a chur ar fáil don tSeirbhís. Mar
fhreagra, bhunaigh an tAire Grúpa Saineolais ar an tSeirbhís, a chuir
tuarascáil dheiridh ar fáil in 1999.

Bhí reachtaíocht nua á hullmhú, a tháinig i bhfeidhm mar dhlí mar Acht
Leanaí 2001 agus Acht na gCiontóirí Gnéis 2001. Thug an dá acht ról
lárnach don tSeirbhís Phromhaidh i maoirseacht na gcineálacha seo
ciontóirí.

Ceapadh Stiúrthóir nua in 2005, agus in 2006 sheol an tAire Dlí
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agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí an tSeirbhís Phromhaidh
athbhaistithe le mana nua, suíomh idirlín nua, struchtúr bainistíochta nua,
roinn ar leith do chiontóirí óga agus admháil shoiléir gurbh áisíneacht cheartais
choiriúil luachmhar an tSeirbhís, a raibh a pháirt féin le glacadh aige in aghaidh
na coiriúlachta.

Ag féachaint siar thar céad bliain, tá athruithe móra tar éis tarlú:

•

tá líon foirne méadaithe go 500, geall leis, ina bhfuil gráid riaracháin agus
maoirseoirí sheirbhís phobail

•

tá an tseirbhís ar fáil sna 26 chontae; tá sé ar fáil i ngach cúirt sa tír a bhfuil
dlínse choiriúil aige agus tá foireann aige ag obair sna príosúin agus áiteanna
coimeádta go léir

•

chomh maith lena struchtúr bainistíochta agus gairme féin le freagracht
oibríochtúil, tá an tSeirbhís tar éis a feidhmeanna tacaíochta foirne féin
a fhorbairt, mar shampla Traenáil, Eolas Teicniúil, Airgeadas, Gnóthaí
Corparáideacha, agus Bainistíocht Acmhainne Daonna, gach ceann acu i
dteagmháil leis na ranna cuí sa Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus

•

tá reachtaíocht tar éis níos mó agus níos mó feidhmeanna a chur ar fáil, an
ceann is déanaí is ea maoirseacht ar phianbhreitheanna atá leath-churtha ar

•

Oibríonn foireann na Seirbhíse i modh struchtúrtha leis na Cúirteanna,
príosúin agus na Gardaí agus bíonn páirt acu sa chomhordú idiráisíneachta
ag an leibhéal áitiúil agus réigiúnach

•

Tá gréasán de thionscadail phromhaidh agus de chumainn phobail
dheonacha, atá maoinithe chun idirghabháil ar leith a dhéanamh le
ciontóirí, tógtha; deimhníonn sé seo go ndéanann maoirseacht, atá bunaithe
sa phobal, difríocht cheart ina saol

•

Ar deireadh thiar, tá ár bhfócas athraithe go mór thar na blianta; bhíodh
cúnamh á thairiscint againn do chiontóirí ach anois táimid ag iarradh
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CÉAD BLIAIN DEN ORDÚ PROMHAIDH

ﬁonraí faoin Acht Ceartais Coiriúil 2006

ROINN 1

Athchóirithe Dlí

athchionta a laghdú agus cosaint phoiblí a mhéadú trí phátrúin
iompair choiriúlachta a athrú. Cuireadh dian- phromhadh agus
teiripe chognaíoch iompraíochta ar fáil sna luath-nóchaidí agus
le déanaí glacadh le beartais mheasúnaithe phriacail. Theastaigh
uainn comóradh a dhéanamh ar bhliain an chéid i mbealach
a gcuimhneofaí air, a léireodh ár stair féin agus a chuirfeadh
ár dtodhchaí chun cinn, go háirithe maidir leis an bpróiseas
athraithe atá ar siúl sa Státseirbhís.

Rinne an tSeirbhís, le tacaíocht ón Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, coimisiúnú ar Michael
Kennedy, ealaíontóir ceirmeach chun bronntanas a dhéanamh le
comóradh a dhéanamh ar an gcéad bhliain. Creidimid go seasann
coimisiún Michael Kennedy do Sheirbhís Promhaidh atá dearfach,
cuimsitheach agus claochlaithe.

Chuir an tSeirbhís DVD amach, chomh maith – An tSeirbhís
Phromhaidh ‘Mar a nOibríonn sé’ a dhéanann cursíos ar stair na
Seirbhíse agus díríonn sé, chomh maith, ar an dul chun cinn atá
déanta agus ar na forbairtí atá pleanáilte don todhchaí.

Rinne Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh, Mr Michael Donnellan óstáil ar
thrí ócáid cheiliúrtha i mBaile Átha Cliath, Áth Luain agus Corcaigh mar ar
nótáladh a raibh le rá ag iar-fhoireann agus ar fhoireann reatha.

I measc na n-aíonna, bhí Brian Lenihan, Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Príomhbhreitheamh Onórach
na hÉireann, Mr John Murray, baill na mBreithiúna, ionadaithe ón
Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, aíonna
agus iar-bhaill foirne agus baill foirne reatha.

Rinne ár Leas-Stiúrthóir, David O’ Donovan suimiú ar an dul chun
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cinn atá déanta againn:

“Tá an tSeirbhís tagtha in aois
anois mar áisíneacht cheartais
choiriúil. Pé rud atá i ndán dúinn
sa todhchaí, is féidir leis a bheith
muiníneach faoi. Is féidir linn páirt
thábhachtach a ghlacadh chun
Éire, atá ag athrú, a dhéanamh
níos sábháilte, mar tá foireann
spreagúil, dea-thraenáilte,

ó bhainistíocht, chomh maith
le haitheantas forleathan ar na
buanna atá againn. I ngnáththéarmaí, táimid réidh chun
tosaithe agus níl tada feicthe agat
fós”.
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CÉAD BLIAIN DEN ORDÚ PROMHAIDH

áisíneacht agus ceannaireacht

ROINN 1

córais chúltaca laistigh den
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Roinn 2
Oibríochtaí

An Smachtlann, Baile Átha Cliath
Suíomh na Seirbhíse Promhaidh agus Leasa ó na 70-idí déanacha go dtí na luath 80-idí
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Tá sé beartaithe go gcuirﬁdh
na hathruithe seo seirbhís
feabhsaithe, éifeachtach ar
fáil do gach páirtí leasmhar,
agus chun cothromaíocht agus
éifeachtacht i seachadadh
acmhainní, ag an leibhéal
réigiúnach agus ag leibhéal
foirne, a chur ar fáil.
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Réamhrá
Is é an tSeirbhís Phromhaidh an phríomháisíneacht maidir le
measúnacht agus bainistíocht a dhéanamh ar chiontóirí sa phobal
seo againne. Tá sé mar chúram orainn réimse leathan seirbhísí a
chur ar fáil ar fud na hÉireann. Oibríonn Oiﬁgigh Phromhaidh le
ciontóirí timpeall na tíre i bpríosúin agus in áiteanna coimeádta chun
pobail a dhéanamh níos sábháilte agus chun cabhrú le ciontóirí agus
lena muintir chun saol níos táirgiúla a chaitheamh, saol atá saor ó
choiriúlacht agus ón dochar a dhéanann sé.

Is iad an dá phríomh-réimse oibre atá againn ná:

(a) Measúnacht
Déanann Oiﬁgigh Phromhaidh measúnachtaí do réimse grúpaí,
ina measc na Cúirteanna, An Bord Parúil, An Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, Seirbhís Ceartas Óige na
hÉireann agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann. Cabhraíonn na
measúnachtaí seo chun cinneadh a dhéanamh faoi phianbhreitheanna
agus faoi bhainistíocht phriacail agus chiontóra sa phobal agus faoi
choimeád.

(b) Maoirseacht agus Athinniúlú Ciontóirí
Déanann oiﬁgigh phromhaidh maoirseacht ar chiontóirí sa phobal atá

mhaoirseacht de réir Acht Leanaí, 2001 (faoi mar atá sé leasaithe).

phobal ar Orduithe Maoirseachta Iar-Shaortha ó Phríosún ( faoin Acht
um Chiontóirí Gnéis, 2001), Breitheanna ar Fionraí (i bpáirt) agus
Saoradh Sealadach faoi Mhaoirseacht (príosúnaigh faoi phianbhreith
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Chomh maith leis sin, déanaimid maoirseacht ar iar-phríosúnaigh sa

ROINN 2

ar Promhadh, ar Sheirbhís Phobail agus i réimse smachtbhannaí faoi

shaoil). Déanann Oiﬁgigh Phromhaidh, atá ag obair i bpríosúin agus
in ionaid choinneála plé le ciontóirí faoi choimeád chun an baol go
ndéanfaidh said athchoireanna a laghdú agus iad a ullmhú do shaoirse
agus athchomhréimniú sa tsochaí.

Atheagrú Oibríochtúil
Is é an sprioc atá againn ná an mheasúnacht chiontóra agus an
mhaoirseacht is fearr a chur ar fáil, de réir mar is féidir linn, do na
Cúirteanna agus Príosúin agus tús áite a thabhairt dá ndéanaimid,
ar an mbonn gur féidir linn sábháilteacht phoiblí a fheabhsú agus
athchiontú a laghdú a mhéad agus is féidir linn. Chun an sprioc seo a
bhaint amach, bhí sé riachtanach claochlú a dhéanamh ar an tSeirbhís,
ach chun é sin a dhéanamh, bhí orainn a aithint cad a d’athródh agus
conas a tharlódh an próiseas seo.

Ceann de na haidhmeanna straitéiseacha a bhí ag an Roinn Dlí agus
Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí ina Ráiteas Straitéise
2005-2007 ba ea na leasuithe struchtúrtha agus seirbhíse sa Gharda
Síochána, sna Cúirteanna, Príosúin agus sa tSeirbhís Promhaidh
a chur chun cinn níos mó chun ligint do na háisíneachtaí sin an
t-údarás a bhí acu a chur i bhfeidhm sa bhealach ba éifeachtúla agus
ba éifeachtaí. Sa chomhthéacs seo, thosaigh an tSeirbhís Promhaidh,
i gcomhairle leis an Roinn ar mhór-phróiseas athraithe, faoi mar a
leagadh amach in ár Ráiteas Straitéise 2006-2007 ‘ Ag Tacú leis an
Athrú agus á Chur ar Fáil’. Mar chuid den phróiseas athraithe, rinne an
tSeirbhís coimisiúnú ar iniúchóireacht ar a cuid seirbhísí, go náisiúnta,
chun eolas a bhailiú a chabhródh agus a chuirfeadh in iúl dó maidir
le hathstruchtúrú agus le hath-imscaradh acmhainní. Cuireadh an
tuarascáil iniúchóireachta ‘Mar atá’ ar fáil in Eanáir 2007 agus rinne
sé roinnt moltaí maidir le feabhas a chur ar sheachadadh seirbhíse.

26

I measc na moltaí a rinne sé, bhí: atheagrú ar na réigiúin Sheirbhíse,
ailíniú foirne ar bhonn contae, agus seirbhísí níos éifeachtaí a chur ar
fáil do na Cúirteanna agus Príosúin.

Seo cuntas imlíneach ar phríomh-ghnéithe athstruchtúrú na Seirbhíse
atá curtha i bhfeidhm cheana féin. Rinneadh na hathruithe seo chun
seachadadh seirbhíse do na páirtithe leasmhara go léir a dhéanamh
níos éifeachtaí agus chun cothromas agus éifeachtacht níos mó a éascú i
ndáileadh acmhainní ag leibhéal réigiúnach agus ag leibhéal na foirne.

Tá athailíniú déanta ar na réigiúin atá ann cheana féin – bunaíodh 7
Réigiún Oibríochtúla mar seo a leanas:

1. Baile Átha Cliath Thuaidh/Oir-Thuaisceart
2. Baile Átha Cliath Theas/Cill Mhantáin
3. Iar-Dheisceart
4. Réigiún Láir
5. Iarthar, Iar-Thuaisceart agus Iarmhí
6. Priosúnaigh, Réigiún Priacail agus Athlonnaithe (Náisiúnta)

Tá cúig cinn dáilte ar bhonn tíreolaíochta agus tá baint acu le ciontóirí
aosaigh atá os comhair na Cúirte agus sna pobail. Baineann dhá cheann
díobh le cineálacha ar leith ar bhonn náisiúnta, is é sin ciontóirí óga
faoin Acht Leanaí 2001 (mar atá leasaithe), agus ciontóirí faoi choinneáil

Tá Bainisteoir Réigiúnach i gceannas ar gach réigiún. Beidh sé

ar cheantair laistigh de theorainneacha contae, don chuid is mó.
Tá foirne nua bunaithe i gContaetha Chill Dara (Áth Í), Cill
Mhantáin(Bré) agus Cabhán/Muineachán/Liatroim(Cabhán).
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ag obair don Stiúrthóir Oibríochta. Tá foirne ar leith ag freastal

ROINN 2

nó ar mhaoirseacht i ndiaidh dóibh a bheith saortha ó phríosún.

Mapa Réigiúnach
Iar-Dheisceart
Iarthar, Iar-Thuaisceart agus Iarmhí
Baile Átha Cliath Thuaidh agus Oir-Thuaisceart
Baile Átha Cliath Theas agus Cill Mhantáin
Réigiún Láir agus Oir-Thuaisceart
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Comhdhlúthú
Faoin athstruchtúrú, neartaíodh tionscadail, atá ann cheana féin, mar
obair le Cúirt Chóireála Drugaí Bhaile Átha Cliath agus Ciontóirí
Gan Dídean. Bunaíodh struchtúir theagmhála Chúirte, ina measc
pearsanraí Seirbhíse ar leith maidir leis seo. Tabharfaidh na hathruithe
a luadh deis dúinne breis soiléireachta agus éifeachtachta don seirbhís
a chuirimid ar fáil do na Cúirteanna, Príosúin agus eile. Beidh an rud
a dhéanfaimid nasctha leis an údarás reachtúil agus polasaí agus lenár
n-aidhmeanna straitéiseacha mar áisíneacht den Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. Ceapadh beirt bhainisteoirí
sinsearacha chun cleachtas promhadh éifeachtach a chur chun cinn trí
fhorbairt tionscadail agus chláir agus tacaíocht oibríochtúil.

Athruithe Oibríochtúla chun Seachadadh Seirbhíse a Fheabhsú
Tá Foirne Measúnachta ciontóirí bunaithe i mBaile Átha Cliath,
Corcaigh agus Luimneach. Is é an cúram atá orthu ná:
Tuairiscí Réamh-Cheadaithe (TRC) agus Tuairiscí Seirbhíse
Pobail(TSP) do Chúirteanna Lárnacha, Cuarda agus Dúiche maidir
le haosaigh nua. Feabhsóidh sé seo caighdeán na seirbhíse do na
Cúirteanna. Tá dhá fhoireann mheasúnachta i mBaile Átha Cliath
(bunaithe i Margadh na Feirme) atá ag freastal ar Thuaisceart agus
ar Dheisceart na cathrach agus foireann mheasúnachta amháin
i gCorcaigh ag tógaint daoine ó chathair Chorcaí agus ó chontae

cheantar chathair Luimnigh.

bhfoirne measúnachta go dtí foirne Maoirseachta Pobail. Beidh
tús áite do mhaoirseacht, atá bunaithe ar phriacal, faoi mar atá sé
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Aistreoidh maoirseacht ar chiontóirí, a eascraíonn ó chásanna na

ROINN 2

Chorcaí ar fad. Tógann foireann mheasúnachta eile daoine ó mhór-

aitheanta ag Oiﬁgigh Phromhaidh trí mheasúnacht phriacail chuí agus
trí mhodh ar bith eile atá riachtanach. Gheobhaidh ciontóirí, a bhfuil
ard-phriacal ag baint leo, tús áite do mhaoirseacht agus beidh leibhéil
theagmhála níos lú ag cásanna a bhfuil priacal níos lú ag baint leo.

Bunaíodh Foireann Chaidreamh Chúirte i Margadh na Feirme chun
feabhas a chur ar chumarsáid idir an dá sheirbhís. Mar chuid den
fhreagra ilairíonach atá ar siúl faoi láthair, beidh seirbhís ar leith ar fáil
i gcónaí i gCúirt Chóireála Druga Bhaile Átha Cliath.

Tá foireann ar leith ag déileáil le gach aoinne a chuirtear ar aghaidh
maidir le ciontóirí gan dídean agus maidir le daoine athchuireadh
faoi choinneáil go Príosún Cloverhill. I gcomhar leis an bhfoireann,
tá Foireann Do Chiontóirí Gan Dídean, atá bunaithe i Margadh na
Feirme. Tugann Straitéis Náisiúnta Rialtais ar Dhaoine Gan Dídean
treoir don fhoireann seo.

Tá Réigiún Príosún Náisiúnta (a chlúdaíonn obair phromhaidh i
bPriosúin) bunaithe anois chun cothromas níos mó a eascú i seirbhísí do
phríosunaigh go náisiunta, le Bainisteoir Réigiúnach amháin i gceannas.

Tá Leas-Stiúrthóir, atá i gceannas ar foireann bheag thionscadail
laistigh den Stiúrthóireacht Oibríochta, ceaptha agus beidh sé
freagrach don bhainistíocht straitéiseach agus forbairt ar thionscadail
mhaoinithe agus Seirbhís Phobail agus do chláir do chiontóirí.

Mar fhreagra ar thionscnamh an Rialtais ar Cheartas Óige agus
Cosaint Linbh (Aibreán 2007), bunaíodh foireann speisialta, lonnaithe
i mBaile Átha Cliath chun déileáil le maoirseacht agus bainistíocht
ar chiontóirí gnéis agus ar chiontóirí eile a bhfuil priacal ard ag
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baint leo. Cuirﬁdh an fhoireann seo acmhainn Seirbhíse agus pointe
teagmhála ar leith laistigh den Seirbhís ar fáil. Chomh maith leis sin,
beidh ról forbartha aige maidir le measúnacht níos foirmeálta agus
bainistíocht phriacail do na grúpaí ciontóirí seo a thabhairt isteach.
Tá modh amháin don oileán ar fad maidir le measúnacht phriacail ar
chiontóirí gnéis á fhorbairt i gcomhar leis an mBord Phromhaidh do
Thuaisceart Éireann (BPTE), chomh maith leis an nGarda Síochána.

Mar chuid de ghealltanas an rialtais, a luaigh Oiﬁg an Aire Leanaí agus
Seirbhís Ceartas Óige na hÉireann, bunaíodh Promhadh Daoine
Óga (PDÓ) mar rannán ar leith laistigh den tSeirbhís Phromhaidh.

Oibríonn foireann sa rannán seo le leanaí agus le daoine óga – idir
12 agus 18 bliain a thagann os comhair na cúirte nó atá i Scoileanna
Coinneála Leanaí. Tá foirne PDO ag cur na míreanna cuí d’Acht
Leanaí 2001(mar atá leasaithe) i bhfeidhm, de réir mar a d’ordaigh
na Cúirteanna, go háirithe i réimsí chomhdháil teaghlaigh, orduithe
tuismitheoireachta agus orduithe maoirseachta pobail éagsúla.

I mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh, tá foirne Teagmhála Cúirte
tosaithe; cuireann said seirbhís ar fáil do Chúirteanna na nÓg.
Tá foirne pobail PDÓ nua ar leith bunaithe i mBaile Átha Cliath,
Corcaigh, Port Láirge, Sligeach agus Droichead Átha.
ROINN 2
O I B R Í O C H TA Í
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Promhadh Daoine Óga (PDÓ)
Ar an 1 Márta, chuir an tAire Leanaí, Brian Lenihan T.D. tús le gach
mír den Acht Leanaí, 2001 ( faoi mar atá sé leasaithe) mar dlí. Thug
sé seo feidhm do na horduithe Phromhaidh, a bhí bunaithe sa phobal
agus d’orduithe eile faoin Acht. D’fhoilsigh Promhadh Daoine Óga,
mar chuid dá straitéis chumarsáide, ‘Orduithe Pobail agus orduithe
eile – Treoir Ghasta’. Leag an doiciméad seo amach, go soiléir, do
bhaill na mBreithiúna, do Sheirbhís Ceartas Óige na hÉireann, lucht
dlí, An Garda Síochána agus páirtithe leasmhara eile, an chuma ‘a
d’fhéadfadh a bheith’ ar na horduithe, dáiríre, agus cathain agus conas
a d’úsáidf í iad. I mí Iúil, cheadaigh Coiste Rialacha na Cúirte Dúiche
Foirmeacha Rialacha na Cúirte Dúiche cuí maidir leis an Acht Leanaí,
2001 (mar atá sé leasaithe).

Ag cur le seachadadh Chomhdhálacha teaghlaigh, mar a rialaigh
Cúirt na Leanaí, d’fhoilsigh PDÓ sraith lámhleabhar/leabhráin eolais
maidir leis an bpróiseas d’íospartaigh choiriúlachta, don chiontóir óg
agus dá m(h)uintir agus don phobal. Leag an lámhleabhar seo amach
na cúinsí ina bhféadfaí Comhdháil Teaghlaigh a thabhairt le chéile;
cé a d’fheadfadh a bheith páirteach agus cad a tharlaíonn, dáiríre; na
buntáistí do gach aoinne atá páirteach agus na torthaí a d’fhéadfadh a
bheith ar an bpróiseas.

I ndiaidh na ngealltanas a léiríodh sa Ráiteas Straitéise 2006-2007,
cheap Promhadh Daoine Óga Cúntóir Taighde chun cabhrú le
measúnacht ar chláir oibre. I measc na réimsí a scrúdófar i dtús báire,
beidh Comhdhálacha Teaghlaigh agus ina dhiaidh sin úsáid agus
éifeachtúlacht an Ordú Meantóra (Tacaíocht Teaghlaigh). Táthar ag
súil le meastóireachtaí a bheith déanta ó thús 2008.
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Tá páirt glactha ag an tSeirbhís Phromhaidh
sa Ghrúpa um Chur i nGníomh Náisiúnta ar
Choistí Seirbhísí Leanaí, ag éirí as Straitéis
Náisiúnta Leanaí, a ndearna Oiﬁg an Aire
Leanaí maoirseacht air. Tá ceithre thionscadal thrialacha bunaithe
i mBaile Átha Cliath Theas, Cathair Átha Cliath, Luimneach agus
Dún na nGall. Tá Promhadh Daoine Óga mar chuid de gach
tionscadal trialach trí mheán na mbainisteorí áitiúla. Is é feidhm na
gcoistí seo ná bealaí níos éifeachtaí a bhunú do gach páirti leasmhar
chun comhoibriú le chéile ar son leasa leanaí agus lena muintir.

Bunaíodh Comh-Fhóram Ceartas Óige an Tuaiscirt/Deiscirt mar
ghné den phróiseas síochána leanúnach agus bhí an chéad chruinniú
i mBéal Feirste. Is féidir tuairimí agus cleachtas a roinnt san fhóram
seo, a bhfuil ionadaíocht ag PDÓ air, idir Ceartas Óige agus Seirbhísí
Promhaidh ar fud an oileáin.

Ta rún daingean ag PDÓ oibriu i bpáirtíocht le tuismitheoirí chun
dúshlán iompraíochta na gciontóirí óga a thabhairt. Tá dea-eiseamláirí
cleachtais idirnáisiúnta faighte againn maidir le hobair a dhéanamh le
tuismitheoirí agus lena leanaí. Cuireadh traenáil ar siúl in 2007 in “Ag
Neartú Teaghlach”, modh atá bunaithe ar bhuanna nirt an teaghlaigh.
Cuireadh clár trialach ar siúl in ár n-oiﬁg i gCorcaigh. Baineann an
clár seo le modh idir-áisíneachta agus tá rún daingean ag PDÓ é a

Léiríonn torthaí an chláir thriailigh go bhfuil rath leanúnach ag cur
leis na fachtóirí cosanta a bhaineann le daoine óga, a roghnaíonn gan
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páirt a ghlacadh i gcoiriúlacht ná in úsáid drugaí.

ROINN 2

fhorbairt trí chomh-thraenáil agus seachadadh clár ar fud na tíre.

Seirbhís Phobail
Foinse chúitimh luachmhar is ea Seirbhís Phobail, a chuireann
ciontóirí ar fáil chun cúiteamh a thabhairt do phobail agus, go
hindíreach, do na híospartaigh don dochar atá déanta acu. Aithnítear
é go forleathan mar léiriú sofheicthe ar phrionsabail cheartais aisirígh
agus mar chúiteamh a thugann an ciontóir, go háirithe, don phobal
agus, go hindíreach, d’íospartaigh na coiriúlachta.

Chomh maith leis na hOiﬁgigh Phromhaidh iomadúla, a oibríonn
go díreach le ciontóirí ar Sheirbhís Phobail, fostaíonn an tSeirbhís
Maoirseoirí Sheirbhís Phobail a dhéanann maoirseacht ar obair na
gciontóirí, atá curtha ar Orduithe Sheirbhís Phobail ar fud na tíre.

Seirbhís Phobail ag Feidhmiú
Is féidir sampla de bhuntáistí Sheirbhís Phobail do na pobail a fheiceáil i
Luimneach mar a bhfuil Cumann Naomh Uinseann de Pól ag cur iostais
ar fáil do sheandaoine i gcomhphobal ina bhfuil 13 teach aon stóir. Bhí
mórán den lucht cónaithe scartha amach ón bpobal agus leochaileach
ina bpobail féin. Bhí tacaíocht éagsúil acu óna muintir féin.

Le ﬁche bhliain, geall leis, tá tacaíocht tugtha ag an tSeirbhís
Phromhaidh trí mheán Sheirbhís Phobail, do Naomh Uinseann de Pól
chun an cúnamh seo a choimeád.

Sa chéad áit, bhí an obair dírithe ar chothabháil agus deisiúchán, ach
tá caidreamh, a thugann tacaíocht, déanta idir an lucht cónaithe
scothaosta, na Maoirseoirí Sheirbhís Phobail agus na ciontóirí, atá ag
obair ar an tionscadal. Tá mór-éifeacht aige ar shaol laethúil an lucht
cónaithe scothaosta.
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Le himeacht aimsire, agus de réir mar a d’fhorbair an tionscadal, tá an
obair forbartha. Anois tá obair sciliúil mar athshreangú, ag cur tinteán
isteach arís, ag athchrochadh doirse agus ag cur cistineacha nua agus
seomraí folctha isteach. Dá réir sin, bíonn athchóiriú iomlán déanta ar
na tithe aon stóir gach uair sar a dtugtar amach iad do lucht cónaithe
nua. Ciallaíonn sé, chomh maith go bhfuil an deis ag ciontóirí chun
scileanna nua a fhoghlaim.

Chomh maith leis na gnéithe inláimhsithe den obair, tá caidreamh
níos fearr agus comhbhá níos fearr déanta idir na daoine atá páirteach
sa tionscadal agus an lucht cónaithe. Ag pointe amháin bhí fadhb
mhór le spraoithiomáint sa cheantar agus ar ócáid amháin, bhuail
carr faoi cheann de na tithe aon stóir. Tógadh cinneadh balla a thógáil
timpeall na faiche chun na tithe a chosaint. Thóg na ciontóirí an balla i

an balla a chosaint gach oíche a fhad is a bhí sé á thógáil.

níos fearr agus tacaíocht bhreise don lucht cónaithe scothaosta a
chur ar fáil i nGarraí Eoin. Ag obair i bpáirtíocht le Naomh Uinseann
de Pól, úsáidtear acmhainní agus díograis na gciontóirí ar Orduithe
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Go dtí seo, tá an tionscadal Sheirbhís Phobail tar éis timpeallacht
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rith an lae ach leagadh é san oíche. Dá bhrí sin, shocraigh na ciontóirí

Sheirbhís Phobail chun cabhrú go dearfach leis an bpobal áitiúil agus
cuirtear deis ar fáil do chiontóirí teagmháil a dhéanamh leis na daoine
scothaosta i mbealach dearfach agus cuiditheach. Sampla amháin den
obair luachmhar a rinne ciontóirí, a bhí ag tabhairt cúitimh don sochaí
trí Sheirbhís Phobail, is ea an clár oibre i nGarraí Eoin.

Athbhreithniú ar Sheirbhís Phobail
Tá Seirbhís Phobail ar fáil do na Cúirteanna mar rogha eile ar choinneáil
ó 1985 agus tá cabhair thábhachtach tugtha aige sa tréimhse sin do
phobail inar cuireadh tionscadail ar siúl agus don chóras ceartas coiriúil
mar mhodh cúitimh sofheicthe, chomh maith le laghdú a dhéanamh ar
athchiontú agus athshlánú a dhéanamh ar chiontóirí.

Tá plean ag an tSeirbhís Phromhaidh beocht nua a thabhairt do
Sheirbhís Phobail trí athbhreithniú ar an mbealach ina bhfuil sé
ag oibriú agus ina bhfuil sé á chur i bhfeidhm. Beidh modh agus
struchtúr oibriúcháin nua ann.

I rith 2007, rinne an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí coimisiúnú ar Petrus Consulting chun athbhreithniú
neamhspleách ar an Scéim Sheirbhís Phobail a dhéanamh.
Críochnófar an t-athbhreithniú go déanach in 2008.

Ar an mbonn ina bhfuil an t-athbhreithniú neamhspleách náisiúnta
seo leagtha amach, cuirﬁdh an tSeirbhís Phromhaidh an toradh i
bhfeidhm i bpáirt leis an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí. Is í an aidhm ná deiseanna cúitimh, don dochar a
rinneadh do phobail, a mhéadú chomh maith le Seirbhís Phobail a
chur chun cinn mar rogha cheart ar choinneáil do na Cúirteanna.
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An tSeirbhís Promhaidh, tionscadail agus
tionscnaimh atá bunaithe sa phobal
Tá sé mar phríomh-aidhm ag an tSeirbhís Phromhaidh athrú dearfach
a bhaint amach in iompraíocht ciontóirí, laghdú a dhéanamh ar
athchiontú agus iar-chiontóirí a chomhtháthú sa phobal arís.

Agus é ag oibriú chun na haidhmeanna seo a bhaint amach, tá
páirtíochtaí le tionscadail agus tionscnaimh, atá bunaithe sa phobal,
déanta ag an tSeirbhís Phromhaidh chun tacaíocht a thabhairt don
obair a dhéanann sé agus luach breise a chur leis.

Is í an phríomh-aidhm sa mhaoiniú a thugann an tSeirbhís
Phromhaidh d’eagraíochtaí, atá bunaithe sa phobal, ná tacaíocht agus
feabhas a chur ar aidhmeanna agus ar obair na Seirbhíse Promhaidh.
Baintear é seo amach trí sheirbhísí a thabhairt agus trí thacú le
tionscadail i bpobail a dhíríonn ar na straitéisí seo a leanas:

t
t

Sábháilteacht Phoiblí a mhéadú (athchiontú a laghdú san áireamh)
Cuimsiú Sóisialta (ciontóirí a dhéanamh mar chuid den phobal
arís san áireamh)

t

Ceartas aisiríoch a fhorbairt sa chóras ceartas coiriúil agus meas a
léiriú do na híospartaigh

iomlán chun caipiteal agus maoiniú oibríochtúil a chur ar fáil do

ciontóirí.

Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh fáilte roimh pháirt áisneachtaí eile i
seachadadh seirbhísí do chiontóirí agus leanfaidh sé ag tabhairt comhairle
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raon tionscadal a thugann tacaíocht d’obair na Seirbhíse i mbainistiú

ROINN 2

In 2007 d’úsáid an tSeirbhís Phromhaidh thart ar 36% dá chaiteachas

agus tacaíochta ionas gur féidir pleanáil éifeachtach ar sheachadadh
seirbhísí do chiontóirí a bheith ann agus é a chur chun cinn.

Freagracht, Meastóireacht agus Monatóireacht
Tá rún daingean ag an tSeirbhís Phromhaidh athbhreithniú agus
leasú a dhéanamh ar an maoiniú agus ar sheachadadh conarthaí len ár
n-áisíneachtaí páirtíochta chun deimhin a dhéanamh de go réitíonn
said le gealltanais na Seirbhíse agus leis an gcleachtas is fearr.

Taispeánann taithí idirnáisiúnta an tábhacht a bhaineann le polasaí
leanúnach maidir le measúnacht agus meastóireacht. San áireamh tá
forbairt ar phróisis, caighdeáin agus struchtúir le háisíneachtaí páirtíochta
agus le tonscadail chun dea-chleachtas agus luach maith a chinntiú.

Ciallaíonn dea-chleachtas díriú ar fhreagracht, monatóireacht agus
meastóireacht ar na torthaí, a bhaineann le hidirghabháil.

I rith 2007 thug an tSeirbhís Phromhaidh teimpléad do Phlean
Gnó nua chun cinn: Conradh maoinithe agus próiseas leasaithe do
mheastóireacht agus do bhainistiú iarratas ar chaipiteal agus /nó ar
chúnamh maoinithe reatha.

D’fhorbair an tSeirbhís nótaí treorach agus mínithe, chomh maith, agus
chur sé sraith cruinnithe eolais agus faisnéise ar bun do thionscadail
agus d’eagraíochtaí atá bunaithe sa phobal in éineacht le bainistíocht
áitiúil agus réigiúnach na Seirbhíse Promhaidh timpeall na tíre.

Cabhraíonn teimpléid an Phlean Gnó le haghaidh iarratas don
tSeirbhís Phromhaidh chun cinneadh a dhéanamh maidir le maoiniú,
chomh maith le forbairt ar spriocanna tionscadail ar leith agus ar
chomharthaí feidhmiúcháin le haghaidh tionscadail mhaoinithe.
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Oibríonn Oiﬁgigh Phromhaidh
le ciontóirí ar fud na tire,
chomh maith leis na príosúin
agus ionaid choinneála chun
pobail a dhéanamh níos
sabháilte agus chun cabhrú
le ciontóirí saoil níos táirgiúla,
saor ó choiriúlacht agus ón
dochar a dhéanann sé, a
chaitheamh.

Leagann an Conradh Maoinithe amach na coinníollacha agus na
riachtanais a bhaineann le soláthar maoiniúcháin ón Roinn Dlí
agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí tríd an tSeirbhís
Promhaidh go dtí eagraíochtaí bunaithe ar an bpobal le haghaidh
soláthar seirbhísí.

Tionscadal Athbhreithnithe Caiteachais
Chuir an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí,
le cabhair ó Petrus Consulting Teoranta, athbhreithniú ar luach airgid
agus ar pholasaí ar siúl i rith 2007, maidir leis na cláir agus tonscadail,
a dtugann an tSeirbhís Phromhaidh tacaíocht dóibh.

San áireamh sa phróiseas tonscadail Athbhreithnithe seo ar
Chaiteachas, bhí athbhreithniú ar dhoiciméid inmheánacha agus
sraith de shé cinn de réamh-thuairiscí a ullmhaíodh ar shampla de
thionscadail bheaga, meánacha agus móra (maidir le maoiniú).

Táthar ag súil go mbeidh an tuarascáil ar an athbhreithniú seo ar fáil
i rith 2008 agus cuirﬁdh sé aidhmeanna agus gníomh chun cinn don
tSeirbhís Promhaidh maidir le páirtíochtaí agus tionscadail phobail.

Is mór ag an tSeirbhís Phromhaidh tacaíocht agus páirtíocht na
bpobal agus na n-eagraíochtaí, atá bunaithe sa phobal, maidir le
bheith ag obair le ciontóirí agus á mbainistiú.
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Príosúnaigh, Priacal agus Athlonnú
Obair i gCoimeád agus Coinneáil
Obair le príosúnaigh
In 2007, rinne Oiﬁgigh Phromhaidh obair le príosúnaigh ina aonair
agus i gcláir ghrúpa, i ngach instititiúid choinneála, ag cabhrú leo maidir
lena riachtanais chun déileáil le héifeacht an phríosúin orthu, ag déileáil
le deacrachtaí pearsanta agus teaghlaigh agus ag cur tús le teagmháil
le seirbhísí pobail, deonacha agus reachtúla, chomh maith le seirbhísí
andúile agus athlonnaithe. Is í aidhm iomlán na hoibre seo ná laghdú a
dhéanamh ar athchiontú nuair a scaoiltear an ciontóir saor.

Ciontóirí Gnéis
I gcomhthéacs struchtúr nua bainistíochta feidhmiúcháin ,
chuireamar tús in 2007 le modh comhoibritheach, idir-áisíneachta,
ar fud an oileáin (leis An nGarda Síochána agus Bord Promhaidh
do Thuaisceart Éireann) maidir le measúnacht agus bainistíocht
ar chiontóirí gnéis in Éirinn. Bunaíodh foireann speisialta, a bhí
freagrach as modh, sa tSeirbhís iomlán, chun déileáil le measúnacht,
maoirseacht agus bainistíocht ar chiontóirí gnéis in 2007. Leanamar,
chomh maith, le páirtíocht i seachadadh an chláir chóireála
ilairíonachta do chiontóirí gnéis i bPríosún Chnoc an Arbair. I
gcomhoibriú leis an Roinn Siceolaíochta Feidhmí ag Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh, rinneamar treoirleabhar cleachtais d’Oiﬁgigh

traenáil foirne maidir le húsáid an treoirleabhair.
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Phromhaidh, a dhéanann maoirseacht ar chiontóirí gnéis. Lean
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An Bord Parúil
Chun cabhrú le bainistíocht ar phríosúnaigh fhad-téarmacha agus chun
an dainséar don tsochaí a eascraíonn ó phríosúnaigh mar sin a laghdú,
leanann an tSeirbhís ag tacú le hobair an Bhord Parúil. Chuir an tSeirbhís
tuairiscí measúnachta ar fáil in 80 cás in 2007.

Tuairiscí Aisdúichithe
Cuireadh críoch le sé thuairisc aisdúichithe dhéag i rith na bliana. Cuirtear
na tuairiscí le chéile faoi na hAchtanna um Aistriú Príosúnach faoi
Phianbhreith, 1995 agus 1997, faoi phríosúnaigh a dhéanann iarratas an
chuid eile den phianbhreith a chaitheamh ina dtíortha dúchais. Ina measc,
tá príosúnaigh a dteastaíonn uatha ﬁlleadh ar Éirinn ón gcoigríoch agus
príosúnaigh in Éirinn a dteastaíonn uatha an chuid eile dá bpianbhreith a
chaitheamh ina dtíortha féin.

Maoirseacht ar Phríosúnaigh faoi Phianbhreith Shaoil
Is féidir ciontóirí, atá faoi phianbhreith shaoil, a scaoileadh saor ar
feadh tréimhsí sealadacha, ag brath ar dhiscréid an Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí. I gcásanna mar seo, de ghnáth,
bíonn an príosúnach faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhaidh. Bhí 62 sa
chatagóir seo in 2007.
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Roinn 3
Taighde, Traenáil agus Forbairt

Meal Theas, Corcaigh
Áit lonnaithe chéad oiﬁg Phromhaidh agus Leasa Shóisialaigh lasmuigh de Bhaile Átha Cliath
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39 Lána Anne (lasmuigh de Shráid Anne Theas) Baile Átha Cliath
Taighde, Traenáil agus Forbairt
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Taighde, Traenáil agus Forbairt
Tá sé mar aidhm ag foireann Seirbhíse sa Stiúrthóireacht seo:

t

Cláir foghlama a dhearadh, a sheachadadh agus a chomhordú
chun forbairt ghairmiúil, leanúnach na foirne uile a fheabhsú.

t

Taighde a aithint, a sheachadadh agus a chomhordú agus, más
cuí, é a choimisiúnú a chabhróidh le hidirghabháil atá bunaithe
ar fhianaise, agus

t

Forbairt a dhéanamh ar thionscnaimh pholasaí (mar shampla,
ceartas aisiríoch)

Traenáil agus Forbairt
Réamhrá:
Seirbhís náisiúnta le foireann bainistíochta, foireann traenála
speisialta de cheathrar, le tacaíocht riaracháin, atá ag feidhmiú ó

Traenála agus Forbartha.

t

Léirigh sé tiomantas an Aonaid i leith chultúr na foghlama
leanúnaí a chur chun cinn.

t

Ghlac sé leis an dúshlán chun tacaíocht agus scileanna nua
a thabhairt don fhoireann chun aidhmeanna straitéiseacha a
bhaint amach.
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Gníomhaíochtaí a bhí ar siúl in 2007:
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mhoil i mBaile Átha Cliath, Corcaigh agus Gaillimh is ea an tAonad

Foghlaim don Cheannaireacht:
Chríochnaigh 58 Bainisteoir an Clár Forbartha Ceannaireachta
Lean an Clár Forbartha Ceannaireachta do Bhainisteoirí Promhaidh, a
thosaigh i bhFómhar 2006, i rith 2007.
Nuair a críochnaíodh an chéad dá mhodúl agus seisiúin oiliúnóra ar
leith, chríochnaigh soláthróirí an chláir, Penna, meastóireacht lárchláir in Eanáir/Feabhra 2007. Thug sé seo aiseolas úsáideach don
Choiste Stiúrtha ar thionchar dearfach na traenála maidir le réimsí mar
chineálacha Ceannaireachta, Tarmligean, Spreagadh agus Ag Déileáil le
Dálaí Deacra. Léirigh sé, chomh maith roinnt athruithe maidir le hábhar
agus creatlach na modúl breise.

Ba é a bhi i gceist le traenáil le linn 2007 ná dhá mhodúl bunaithe ar
ghrúpa agus seisiún traenála aonair breise chun cabhrú le rannpháirtithe
foghlaim a aistriú go dtí an t-ionad oibre. Beidh an tuarascáil
mheastóireachta dheiridh ar an gclár ar fáil don Choiste Stiúrtha go
luath in 2008.

Ag cur leis na creidiúintí a fuaireadar ón traenáil inseirbhíse, tá 15
Bainisteor tar éis clárú chun “Dioplóma i mBainistíocht” ó Instititiúid
Ceannaireachta agus Bainistíochta” a chríochnú i rith 2008.

Ionduchtú do Bhainisteoirí:
Aithníonn an tSeirbhís an tábhacht a bhaineann le “Ionduchtú” maidir
le traenáil éifeachtach bhainistíochta a sholáthar don fhoireann.

I Samhain 2006, thosaigh 29 Bainisteoir, ó ghráid riaracháin agus
promhaidh, a ceapadh le déanaí, ionduchtú (“Ceannaireacht agus
Foghlaim”). Cuirfear an clár ar fail i modúil leath-lae thar tréimhse 12 mí.
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Dhírigh codanna tosaigh an chláir ar na bun-inniúlachtaí, atá ag teastáil
i rólanna éagsúla le béim ar leith ar Bhainistíocht mhaoirseachta,
airgeadais agus Acmhainne Daonna. Bhí an pháirt sa traenáil a ghlac
comhghleacaithe Seirbhíse agus foireann na Roinne Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí thar a bheith éifeachtach.

Chuir na seisiúin thosaigh fóram ar fáil in ar aithin rannpháirtithe, in
éineacht le traenáil foirne, na riachtanais foghlama a bhí acu. Cabhróidh
sé seo go mór agus feabhsóidh sé pleanáil don bhliain atá le teacht.

Andúil:
Don tríú bliain, tá an tAonad Traenála agus Forbartha tar éis cúrsa
teastais ar staidéar andúile a chur ar fáil. Tá sé leagtha amach chun an
t-eolas cuí a chur ar fáil don fhoireann chun déileáil leis an réimse casta
seo i gcomhthéacs ceartas coiriúil. Baineann teagasc agus taithí leis an
gcúrsa, cuireann sé piarfhoghlaim chun cinn agus cuireann sé dualgas
ar na rannpháirtithe tionscnaimh aonair agus tionscnaimh ghrúpa a

Tá creidiúnú don chúrsa bliana seo á thabhairt ag Ollscoil na hÉireann,

fhoireann an clár san áit oibre agus rinne 2 eile é, go háitiúil, i gclár
idiráisíneachta for-rochtana.

Traenáil Ollscoile:
Cuireadh 22 cúrsa traenála ar fáil do mhic léinn Ollscoil na hÉireann
(Corcaigh, Baile Átha Cliath, Gaillimh) agus Coláiste na Tríonóide, Baile
Átha Cliath. De ghnáth, bhíodh seisiúin ar siúl ar feadh leath lae agus
cuireadh ar fáil iad i ndámha na nEolaíochtaí Sóisialta ag leibhéil an fhochéimí agus iar-chéimí. Rinneadh staidéar ar réimse mór ábhar agus san
áireamh ann, bhí teoiric choireolaíoch le cur i bhfeidhm ar chleachtas
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Maigh Nuad. I rith na bliana acadúla 2006/2007, chríochnaigh 10 den
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chomhlíonadh.

oibre sóisialta, measúnacht phriacail, idirghabháil dea-chleachtais le
ciontóirí agus forbairt agus struchtúr reatha na Seirbhíse Promhaidh.
Chun comóradh a dhéanamh ar chéad bliain den Phromhadh, tugadh
cuireadh don Aonad Traenála agus Forbartha léacht a chur i láthair
mar chuid den sraith “Léargais Reatha in Obair Shóisialta” ag Colaiste
na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

Cláir Thraenála:
Mar aisfhreagra ar riachtanais a d’aithin Bainistíocht Shinsearach
agus Bainistíocht Feidhmiúcháin agus an Próiseas Forbartha, cuireadh
98 cúrsa traenála ar siúl in 2007. Lean na cúrsaí ar feadh leath lae go
bliain don chúrsa creidiúnaithe agus cuireadh na cúrsaí ar fáil ar fud
na réigiún.

Bhí gach cúrsa leagtha amach le torthaí foghlama cinnte do na spriocghrúpaí. Úsáideadh modhanna traenála éagsúla, cuid acu ag baint
le teagasc agus cinn eile le piarfhoghlaim ghníomhach. Chabhraigh
eolas agus scileanna comhghleacaithe agus páirt na dtraenálaithe
seachtracha, a bhí faoi chonradh, leis an bhfoireann thraenála.

Dhírigh an clár ar bhun-réimsí cleachtais don fhoireann Phromhaidh,
Riaracháin agus Sheirbhís Phobail. Ina measc bhí: impleachtaí
cheisteanna shláinte intinne do chleachtas promhaidh.; teoiric an
chríochnaithe a úsáid chun athchiontú a laghdú; atraenáil mheasúnú
priacail; ag déileail le iompraíocht dhúshlánach; scríobh tuairisce agus
atraenáil sa chéadchúram; oiliúint ar phas sábháilte agus ar láimhsiú.

Thosaigh pleanáil le cláir ionduchtaithe choicíse chun freastal ar
riachtanais 70 oiﬁgeach Promhaidh sa samhradh. Cuireadh dhá
cheann de na cláir ar siúl ag deireadh na bliana agus leanfaidh said
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go dtí 2008. I ndiaidh obair fhairsing a bheith ar siúl le Coláiste na
hOllscoile, Corcaigh, bhí áthas ar an aonad a chlár traenála do lucht
cleachtais a thosú, maidir le húsáid an Treoirleabhair don Fhoireann
ar Oibriú le Ciontóirí Gnéis.

Traenáil Ghairmiúil Iar-Chéimithe:
Go déanach in 2006, thosaigh an tSeirbhís comhráití le dhá Ollscoil
maidir le soláthar, eagrú agus maoiniú ar chéim Mháistreachta
san Eolaíocht Shóisialta, a thabharfadh cáilíocht dóibh siúd a rinne
an chéim don Cháilíocht Náisiúnta in Obair Shóisialta. Is é seo an
cháilíocht ghairmiúil aitheanta agus ó tá dlí déanta den Acht Sláinte
agus Cúram Gairmiúil Sóisialta, beidh se riachtanach chun clarú mar
oibrí sóisialta gairmiúil.

Tar éis déileail le reimse ceisteanna praiticiúla, rinneadh socrú idir
an tSeirbhís agus Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath i Nollaig
2007. Mairﬁdh an cúrsa ceithre bliana ar bhonn páirt-aimseartha (i

ghrúpa de 20 mac léinn in 2008 agus 2010 agus is dóichí go mbeidh
grúpa eile á dhéanamh in 2012. Tá an cúrsa cosúil, maidir le hábhar

go dtabharfaidh An Bord Cáilíochtaí Náisiúnta d’Obair Shóisialta
creidiúnú don chúrsa.

Tá mór-mhaoiniú á dhéanamh ag an tSeirbhís ar an tionscnaimh seo
mar cuireann sé deis iontach ar fáil do mhórán den fhoireann, nach
bhfuil an CNOS acu, é a fháil faoi cheann deich mbliana ach gan iad a
bheith as láthair ó ghníomhaíochtaí na Seirbhíse ar feadh dhá bhliain
chun an cúrsa lán-aimseartha a dhéanamh.
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agus modh, leis an gcúrsa lán-aimseartha; mar sin, tá dóchas ann
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gcomparáid le dhá bhliain ar chúrsa lán-aimseartha) agus tógfar dhá

Cláir Traenáil:
Rinne an tAonad éascú agus comhordú ar an bhfoireann chun
freastal ar shaotharlanna agus comhdhálacha éagsúla chun cabhair
a thabhairt cur le haidhmeanna na heagraíochtaí agus chun forbairt
ghairme a chur chun cinn. Chomh maith leis sin, cheadaigh an
tSeirbhís roinnt iarratas chun freastal ar an ollscoil maidir le
disciplíní na siceolaíochtaí, socheolaíochta agus na coireolaíochta ar
son daoine, a bhí ag obair sa státseirbhís. Bhain aon duine dhéag den
fhoireann riaracháin leas as an deis chun cúrsa staidéir don Dioplóma
Ceartais a thosú. Tá comhordú á dhéanamh air tríd an Roinn Dlí agus
Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.

Chuir foireann Thraenála agus Forbartha an Aonaid roinnt seisiún
eolais ar fáil do pháirtithe leasmhara eile, abhcóidí ag traenáil agus
oiﬁgigh Phríosúin nua-earcaithe san áireamh.

Ceartas Aisiríoch
Chuir Comhchoiste an Oireachtais ar Cheartas, Comhionannas,
Cosaint agus Cearta na mBan críoch le hathbhreithniú in 2006 maidir
leis na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith le ceartas aisiríoch in Éirinn.
Cuireadh an tuarascáil ar fáil in Eanáir 2007. Thug sé 10 moladh, ina
measc gur cheart grúpa oibre tras-earnála a chruthú chun straitéis
náisiúnta do cheartas airíoch a fhorbairt, bunaithe ar an gcleachtas
idirnáisiúnta is fearr agus gur cheart don ghrúpa oibre smaoineamh ar
chláir cheartais choiriúil reatha a leathnú chun gnéithe den cheartas
aisiríoch a bheith ann do chiontóirí aosaigh.

Ar an 11 Márta, d’fhógair Tánaiste an ama sin agus Aire Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athchóirithe Dlí go raibh Coimisiún Náisiúnta
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ar Cheartas Aisiríoch á bhunú. Chuir na téarmaí tagartha cúram air
coincheap an cheartais aisirígh a chur i bhfeidhm maidir le daoine
a tugadh os comhair na cúirte ar chúiseanna coiriúla agus moltaí a
dhéanamh maidir lena chur i bhfeidhm i mbealach níos leithne sa
dhlínse seo. I measc rudaí eile, tá cúram ar an gCoimisiún:

t

Athbhreithniú a dhéanamh ar na cineálacha cheartais aisirígh atá
ann faoi láthair,

t

Athbhreithniú a dhéanamh ar fhorbairtí reatha sa cheartas
coiriúil i ndlínsí eile,

t

Athbhreithniú a dhéanamh ar an bhﬁanaise atá bunaithe ar
thaighde agus meastóireacht ar an éifeacht atá ag cineálacha
éagsúla den cheartas aisiríoch,

t

A mheas ar cheart cineálacha éagsúla den cheartas aisiríoch a
fhorbairt níos mó in Éirinn ag an leibhéal náisiúnta.

Ball den Choimisiún is ea Leas-Stiúrthóir na Seirbhíse. Tosnaíodh é

tuarascáil eatramhach á cur ar fáil faoi Cháisc 2008.

ina chleachtas laethúil agus tá grúpa oibre tras-ghráid inmheánach
ag déanamh cur síos ar an gcleachtas agus ar na nósanna imeachta is
fearr maidir le tuairiscí faoin éifeacht ar íospartaigh, a ullmhaíonn
Oiﬁgigh Phromhaidh.

Córas Forbartha Bhainistíocht Feidhmiúcháin(CFBF):
Mar aguisín leis an tuairisc a rinne an grúpa athbhreithnithe
inmheánach, a bunaíodh chun scrúdú a dhéanamh ar an tslí ina
n-oibríonn CFBF sa tSeirbhís, tógadh roinnt céimeanna le linn
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Idir an dá linn tá an tSeirbhís ag obair ar athbhreithniú ar íospartaigh

ROINN 3

go hoiﬁgiúil ar bhonn lán-aimseartha ar an 1 Lúnasa 2007 agus beidh

2007 chun feabhas breise a chur ar phróiseas CFBF agus é a chur i
bhfeidhm ar fud na heagraíochta.

t

D’ullmhaigh Grúpa cur i ngníomh CFBF treoracha do gach
bainisteoir a dhéanann measúnachtaí bliantúla ar an bhfoireann.

t

Chun tacú le cur i bhfeidhm na dtreoracha seo, fuair gach
bainisteoir tairiscint ar chúrsa traenála leath lae, a chuir an
tAonad Foghlama Corparáideach sa Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athbhreithnithe Dlí ar fáil.

t

I dteannta leis an Rannóg T. E., cuireadh comhbhaill uile de
dhoiciméid CFBF ar fáil ar líne.

t

Bhí lá traenála ar Bhainistíocht Feidhmiúcháin mar chuid den
sceideal ionduchtaithe do bhainisteoirí nua-cheaptha sa tSeirbhís.

t

Ag deireadh na bliana, d’athraigh an Grúpa cur i bhfeidhm
an fócas chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gcreatlach
inniúlachta reatha. Déanfaidh sé iniúchadh ar an mbealach ar
féidir an creatlach seo a fhorbairt níos mó chun nasc díreach a
dhéanamh leis na scileanna agus eolas atá ag teastáil chun obair
éifeachtach a dhéanamh sa tSeirbhís Phromhaidh.
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Roinn 4
Seirbhísí Corparáideacha agus
Acmhainní Daonna

3 Sráid Frederick Theas, Baile Átha Cliath 2
Suíomh na Seirbhíse Promhaidh agus Leasa ó na 1970-idí déanacha go dtí na luath-1980-idí
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Tá sé mar aidhm againn seirbhís
ardchaighdeáin, ghairmiúil, a aithníonn
an tábhacht a bhaineann le freagracht,
éifeachtacht, éifeachtúlacht agus
luach airgid, a chur ar fáil. Is mór
againn ár bhfoireann oibre agus an
pháirt a ghlacann said sa Chóras
Ceartais Coiriúil agus tá rún daingean
againn comhionannas, oscailteacht
agus cuimsitheacht a chur chun cinn i
ngach réimse dár gcuid oibre.
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Is í aidhm ar gcuid oibre sa direachtóireacht seo ná seachadadh
na seirbhíse, a chuireann Oiﬁgigh Phromhaidh ar fáil, a fheabhsú.
Le linn 2007, lean Direachtóireacht na Seirbhísí Corparáideacha/
Acmhainní Daonna ag neartú; ag cur leis an struchtúr a
forbraíodh le cúpla bliain anuas.

Tá sé mar aidhm againn seirbhís ardchaighdeáin ghairmiúil, a
aithníonn an tábhacht a bhaineann le freagracht, éifeachtacht,
éifeachtúlacht agus luach airgid, a chur ar fáil. Is mór againn ár
bhfoireann oibre agus an pháirt a ghlacann said sa Chóras Ceartais
Coiriúil agus ta rún daingean againn comhionannas, oscailteacht agus

Bhain an dul chun cinn a rinneamar in 2007 leis na réimsí seo:

Eolas Teicneolaíochta
In 2007 rinneamar díriú ar dhaingniú agus ar fheabhsú ár
bhfeidhmiúcháin T.E., gréasán agus bonneagar. Leanamar ag
athcheartú ár gcórais chun eolas a bhailiú i rith na bliana agus
thugamar tacaíocht d’athstruchtúrú na Seirbhíse, ag éirí as an
Iniúchadh ‘Mar Atá’ agus an fhoireann bhreise a earcaíodh. Cuireadh
traenáil foirne ar siúl i rith na bliana i mBaile Átha Cliath agus in oiﬁgí
réigiúnacha eile.

Saoráil Faisnéise
Cheap an tSeirbhís Oiﬁgeach Shaoráil Faisnéise mar cheann ar Aonaid
SF, le cabhair ó oiﬁgeach cléireachais. Tá nósanna imeachta nua agus
déantar monatóireacht lárnach ar iarratais ar SF. Fuair foireann an
Aonaid traenáil agus cuireadh roinnt seisiún eolais ar siúl, go náisiúnta.
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Eolas
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cuimsitheacht a chur chun cinn i ngach réimse dár gcuid oibre.
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San áireamh i ról an Aonaid, tá tacaíocht d’oiﬁgigh Shinsearacha
Phromhaidh atá ainmnithe mar Chinneadh-Dhéantóirí sa tSeirbhís.

An Preas Promhaidh
Cuireadh tús leis an bPreas Promhaidh in 2007 mar chuid den Seirbhís
Eolais agus den straitéis chumarsáide. Cuireadh trí nuachtlitir amach
i rith na bliana. I measc na ,n-altanna, bhí eolas faoi athstruchtúrú
na Seirbhíse, méadú ar acmhainní, seoladh Promhadh Daoine Óga
chomh maith le gné-altanna ar leith faoi sheirbhís phobail.

Riarachán

Mar chuid de ghealltanas na Seirbhíse chun athbhreithniú a

coimisiúnú ar phróiseas athbhreithnithe sa struchtúr riaracháin
i Márta 2007. Bhí an t-athbhreithniú riaracháin bunaithe ar an
Iniúchadh ar an tSeirbhís ar tugadh ‘Mar Atá’ air. Chomh maith le
scrúdú a dhéanamh ar an gcleachtas reatha, léirigh an t-athbhreithniú
na céimeanna a bhí riachtanach chun dul chun cinn a dhéanamh.

Fuair an t-athbhreithniú amach go raibh an t-ádh dearg ar an Seirbhís
foireann iontaofa le mór-thaithí a bheith ar fáil, a raibh dea-sheirbhís
tugtha acu.

I rith 2007, tugadh cead don tSeirbhís sé Oiﬁgeach Feidhmitheach a
cheapadh ó chomórtas inmheánach. Ní raibh an comórtas oscailte
ach d’Oiﬁgigh Chléireachais a bhí sa tSeirbhís cheana féin. Thug na
ceapacháin seo deis don tSeirbhís dul chun cinn a dhéanamh i dtreo
struchtúr riaracháin, a bhí feidhmeach go hiomlán.
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dhéanamh ar bhainistíocht agus ar acmhainní foirne, rinneadh
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Athbhreithniú ar Riarachán

Sláinte agus Sábháilteacht
Cúram dlithiúil is ea Polasaí Sláinte agus Sábháilteachta a bheith ann,
a eascraíonn ón Acht um Shláinte agus Shábháilteacht agus Leas san
Obair, 1989, faoi mar atá sé leasaithe in 2005.

In 2007 rinne an Fhoireann Tionscadail um Shláinte agus
Shábháilteacht:

t

Camchuairt chuimsitheach ar oiﬁgí na Seirbhísí ar fud na tíre a
chur ar siúl chun an fhreagracht phearsanta a chur chun cinn
agus aidhmeanna na foirne a léiríú.

t

Chuir sé traenáil ionduchtaithe ar fáil don chuid is mó
d’fhoireann na Seirbhíse.

t
t
t

Comhordú ar réamh-bhunú na gCoistí Sábháilteachta.
Traenáil a chur ar fáil don Choiste Sábháilteachta.
Chuir sé réimse ábhar iniúctha le chéile.

Mar thoradh, tá eolas níos fearr ag foireann na Seirbhíse ar na
freagrachtaí atá ar gach duine faoin Acht seo. Chuir an tSeirbhís Clár
Scagthástála Sláinte ar fáil don fhoireann. Cuireadh ar fáil é mar chuid
de ghealltanas na Seirbhíse, dearcadh dearfach maidir le sláinte agus
leas na foirne, a chur chun cinn.
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Páirtíocht
I rith 2007 d’aithin Coiste Páirtíochta na Seirbhíse Promhaidh nithe
a chabhródh, maidir le seachadadh seirbhíse agus timpeallacht oibre
dhearfach a choinneáil. Bunaíodh dhá fho-ghrúpa mar chuid den
phróiseas seo:

1. Seirbhís Promhaidh atá mar chara na timpeallachta. Bunaíodh
an fo-ghrúpa seo chun déileail leis an mbealach ina dtéann an
tSeirbhís Phromhaidh i bhfeidhm ar an timpeallacht agus chun ‘deachleachtas’ reatha, a bhfeadfaí é a chur i bhfeidhm go náisiúnta agus

2. Seirbhís Promhaidh Ilchultúrtha. Tá cúram curtha ar an ngrúpa

gcuireann sé isteach ar an tSeirbhís, le tagairt ar leith do chiontóirí
agus don fhoireann agus moltaí a dhéanamh a chuirfear san áireamh.

Aontaíodh in ár dtriú tuarascáil ar an dul chun cinn atá déanta faoin
bPlean Gníomhaíochta i dTreo 2016.

Acmhainní Daonna
D’fhógair an tAire Leanaí 70 post don tSeirbhís Phromhaidh ag
preasagallamh ar an 19 Aibreán 2007. Bhí méadú 20% in acmhainní
a cuireadh ar fáil d’fhoireann 500, geall leis, sna postanna nua seo
agus léirigh sé breis muiníne sa tSeirbhís, sa cheannaireacht agus sa
phróiseas athraithe a bhí ar siúl sa tSeirbhís
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seo machnamh ar cheist an ilchultúrachais agus ar an mbealach ina
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cleachtais nua a d’fhéadfadh an tSeirbhís a chur ar fáil a aithint.

Foireann
Stiúrthóir
Leas-Stiúrthóir
Stiúrthóir Cúnta
Bainisteoir Réigiúnach/ APPO
Oiﬁgeach Promhaidh Sinsearach
Oiﬁgeach Promhaidh
Cúntóir don tSeirbhís Phromhaidh
Cuntasóir
Príomhoiﬁgeach Cúnta
Ardoiﬁgeach Feidhmiúcháin
Oiﬁgeach Feidhmiúcháin
Oiﬁgeach Foirne
Oiﬁgeach Cléireachais
Oiﬁgeach Seirbhíse
Maoirseoir um Sheirbhís Phobail

Comórtais
Chuir an tSeirbhís, i gcomhar leis an Rannán Acmhainne Daonna
den Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agu Athchóirithe Dlí, cúig
chomórtas ar siúl in 2007. Ba iad seo:
1. Oiﬁgeach Promhaidh Sinsearach
2. Príomhoiﬁgeach Cúnta Promhaidh
3. Oiﬁgeach Promhaidh Sealadach
4. Cuntasóir
5. Comórtas inmheánach d’Oiﬁgigh Feidhmiúcháin

Bhí páirt thábhactach ag teastáil ó Acmhainní Daonna maidir le hathstruchtúrú
na Seirbhíse in 2007 chun comhordú agus bainistiú a dhéanamh ar aistriú na
foirne. Ar deireadh thiar, chabhraigh sé seo leis an bhfoireann iomlán, a bhí ag
obair chun ardchaighdeáin ghairmiúila a bhaint amach.
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Dínit san Obair
Sheol Stiúrthóir na Seirbhíse an Chairt ‘Dínit san
Obair’ go hoiﬁgiúil i gcéad sheachtain an Mhárta.
Tionóladh cruinnithe i mBaile Átha Cliath, Cora Droma
Rúisc, Tulach Mhór, Cill Chainnigh agus Corcaigh. Is é an chairt
an tuarascáil dheiridh, a d’éirigh as an bpróiseas comhairliúcháin, a
cuireadh ar siúl sa tSeirbhís. Cuireadh an próiseas comhairliúcháin ar
siúl mar thoradh ar ghealltanas a thug an eagraíocht chun gníomhú
maidir le timpeallacht oibre ina mbeadh cóimheas ann.

a thabhairt do gach fostaí, a chreid gur úsáideadh iompraíocht

dheimhnithe críochnaithe ag gach pearsa theagmhála atá ainmnithe.

Airgeadas
IIn 2007 fuair an tSeirbhís E60 milliún, geall leis. I rith na bliana,
d’fhostaíomar Cuntasóir Gairmiúil, Grád 1 mar cheannaire ar ár
nAonad Airgeadais. I gcomhar le Cuntasóirí sa Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionnais agus Athchóirithe Dlí agus Seirbhísí Airgeadais Roinnte
agus i gcomhar leis an bhfoireann riaracháin náisiúnta, dhírigh ár
n-Aonad Airgeadais ar:

t

Páirt a ghlacadh i soláthar bhainistíocht airgeadais, atá
éifeachtach agus éifeachtúil

t
t
t

Córais agus modhanna a fhorbairt
Monatóireacht agus tuairisciú a dhéanamh ar chaiteachas
Srianta inmheánacha a bhunú
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dho-ghlactha ina choinne, luath-idirghabháil a fháil. Tá traenáil
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Cheap an tSeirbhís 14 Pearsa Theagmhála Ainmnithe chun rogha

Bainistíocht Eastáit
Bliain an-ghnóthach don fhoireann Bhainistíocht Eastáit, a bhain le
pleanáil roinnt oiﬁge nua agus cinn eile a chríochnú, ba ea 2007.

D’aithin Iniúchadh ‘Mar átá’ 2007 an riachtanas a bhí le seirbhísí nua
a fhorbairt i gContaetha Chill Dara agus Chabháin.

Fuarthas spas d’oiﬁgí sealadacha chun deis a thabhairt don fhoireann
Phromhaidh dul ag obair sna háiteanna a fhad is atá spás oiﬁge níos
lán-aimseartha á fháil.

D’aistrigh an fhoireann isteach go dtí ár nOiﬁg nua i mBré, Contae
Chill Mhantáin i Samhain 2007.

Tá dul chun cinn maith déanta maidir le tógáil agus troscán a fháil dár
n-oiﬁgí nua in Áth Luain, Baile Munna agus Margadh Féir, Margadh
na Feirme.

Tá pleananna déanta maidir le dhá fhoirgneamh a fháil i Sligeach agus
i mBaile Bhlainséir.

D’oibrigh foireann Bhainistíochta Eastáit na Seirbhíse Promhaidh
i gcomhar leis an Rannán Réadmhaoine d’Oiﬁg na nOibreacha
Poiblí agus is mór againn a dtacaíocht agus a gcuid infheistíochta i
seachadadh seirbhísí Promhaidh.
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Le tacaíocht ón Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus
Athchóirithe Dlí, rinne an tseirbhís coimisiúnú ar Michael Kennedy,
ealaíontóir ceirmeach chun bronntanas a dhéanamh le comóradh a
dhéanamh ar chéad bliain an Phromhaidh.

Chreid an tSeirbhís Phromhaidh i gcónaí in acmhainn daoine a saol
a athrú. Ón tús d’oibrigh an tSeirbhís ar an mbonn go bhfuil an deis
is fearr ar fáil do chiontóirí athrú dearfach a dhéanamh, má bhíonn
cabhair ghairmiúil acu.

Cé go bhfuil an gaol seo mar chroílár ag obair Phromhaidh, bhí sé
bunaithe i gcónaí ar an riachtanas a bhí ann ciontóirí a dhéanamh

Seasann coimisiún Michael Kennedy do Sheirbhís Promhaidh atá

Bronnadh an píosa lámhdhéanta, leithleach seo ar gach ball
d’fhoireann Phromhaidh na Seirbhíse i rith 2007.

Rinne Designyard éascú ar an gcoimisiún.
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dearfach, cuimsitheach agus claochlaithe.
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freagrach agus chun athchiontú a laghdú.
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Aguisíní
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Aguisín 1

Ráiteas Airgeadais: Ioncam agus Caiteachas 2007

Vóta 19

Foráil
Bhuiséid
€000

Táirgeacht

Coigilteas

Barrachas

€000

€000

€000

Eanáir – Nollaig 2007

H1

Tuarastail, Pá agus Liúntais

21,772

21,179

593

H2

Oibríochtúil(Taisteal, Postas & Teileachumarsáid,

6,678

6,910

Seirbhísí do Chiontóirí
Cúnamh do Chumainn Dheonacha (Reatha)
Ionaid Phromhaidh (Caipiteal)

14,731
6,865

12,700
1,659

2,016
5,221

H4

Tionscnaimh Chiontachta Ógánach

6,982

2,252

4,730

H5

Scéim Ordaithe Sheirbhís Phobail

2,295

2,616

Iomláin

59,323

47,316

232

Oifigí , Trealamh Oifige

H3

321
12,560

Nóta:
Ionaid Phromhaidh ( Caipiteal Iarchurtha)

1,272
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1,044

228
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Acht na gCuntas um Íocaíocht Phras 1997

Cuirtear an t-eolas seo a leanas ar fáil de réir an Achta laistigh de na treoracha, a
d’eisigh an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta.
Tá modhanna i bhfeidhm ag an tSeirbhís Promhaidh le cinntiú go n-íocfar gach
sonrasc laistigh den am reachtúil. Cé go bhfuil na modhanna ann chun deimhin
a dhéanamh de go gcloítear leis an Acht, ní chuireann said ach dearbhú réasúnta
seachas dearbhú cinnte ar fáil go gcomhlíonfar an tAcht.
Tá na modhanna seo i bhfeidhm sa tréimhse airgeadais, a bhfuil athbhreithniú á
dhéanamh air agus sa chás go mbeidh íocaíocht déanach, cuireadh na soláthróirí
ar an eolas agus íocadh an t-ús a bhí le tabhairt dóibh.
De réir Acht na gCuntas um Íocaíocht Phras, 1997, cuirtear an t-eolas seo a leanas
ar fáil maidir leis an tréimhse airgeadais a chríochnaíonn ar an 31 Nollaig 2007.
(a) Cleachtais Íocaíochta
Íocann an tSeirbhís Promhaidh soláthróirí de réir na dtéarmaí a leagadh síos sna
sonraisc faoi seach nó sna coinníollacha a luaitear i gconarthaí ar leith, más cuí.
Ó 2002 i leith is iad na gnáth- théarmaí atá ar fáil ná 30 lá.
(b) Íocaíocht Dhéanach
Méid an tSonraisc

Líon na Sonrasc

Méad Úis a hÍocadh
Faoi Bhun E317

17

E128.29

Os Cionn E317

113

E 11, 615.44

Iomlán

130

E 11,743.73

(c ) Céatadán iomlán na n-íocaíochtaí déanacha de na híocaíochtaí iomlána agus
an tús iomlán a híocadh.
Ba é líon iomlán na n-íocaíochtaí déanacha mar chéatadán de na híocaíochtaí

An tsuim iomlán úis a híocadh maidir le híocaíocht dhéanach ná E 11,743.73.
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iomlána ná 5.5%.

Aguisín 2 – Staitisticí

Tuarascáil Oifigiúil 2007
Tuairiscí

2007

Tuairiscí ar Mheasúnacht Ciontóirí a hIarradh
Tuairiscí Réamh-Cheadaithe

6445

Tuairiscí Sheirbhís Phobail

1598

Tuairiscí Réamh-Cheadaithe chun Seirbhís Phobail
a mheas

406

Tuairiscí Aisdúichithe a chuir an Roinn Dlí agus Cirt,
Comhionannais agus Athbhreithnithe Dlí ar fáil

16

Bord Parúil – Tuairiscí Measúnachta agus Cúinsí Baile
– líon iomlán na dtuairiscí a críochnaíodh

80

Tuairiscí Eile
Tuairiscí ar Éifeacht ó thaobh amhairc – líon
Iomlán na dtuairiscí a críochnaíodh

34

Maoirseacht

2007

Orduithe Promhaidh

2756

Orduithe don Mhaoirseacht le linn don Phionós a
bheith curtha siar

3402

Orduithe Seirbhíse Phobail

1519

Líon na bpríosúnach ar phianbhreith shaoil
Faoi mhaoirseacht sa phobal

62

Líon na gCiontóirí Gnéis faoi mhaoirseacht sa phobal
agus na hOrduithe iar-shaortha san áireamh

158
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Aguisín 2 – Nóta Staitistice

Tá a chóras E. T. féin ag an tSeirbhís anois ina bhfuil bunachar ar líne de
dhaoine a ndearnadh atreorú orthu agus d’orduithe a fuarthas. Tá an córas cásrianaithe seo (CCR) ag feidhmiú go hiomlán ó 2007. Mar sin, is é seo an chéad
bhliain iomlán ina bhfuil figiúirí bunaithe ar na sonraí sa chóras seo. Mar sin,
ní féidir comparáid dhíreach a dhéanamh leis na figiúirí a fuarthas ó chórais
dhifriúla i mblianta eile. Ach is é 2007 an chéad bhliain i sraith blianta in ar
féidir comparáid bliain le bliain a dhéanamh maidir le tuairiscí sa todhchaí.
I mbliana bhí méadú mór, i gcomparáid le 2006, i líon na n-orduithe
Promhaidh a rinne na cúirteanna agus dá bhrí sin laghdú i líon na n-orduithe
maoirseachta a fhad is a cuireadh an phianbhreith siar. Tá ardú cuimsitheach le
tabhairt faoi deara i líon na n-orduithe Seirbhíse Phobail, chomh maith.
Tháinig laghdú iomlán ar iarratais ar thuairiscí réamh-ordaithe idir 2006 agus
2007. Ach uaireanta iarann Breithiúna go gcuirfear Seirbhís Phobail mar rogha
sa tuairisc a chuirtear ar fáil don Chúirt. Cheana féin, cuireadh tuairiscí mar
sin san áireamh sna gnáth-thuairiscí réamh-ordaithe. Don bhliain 2007, is fochatagóir ann féin iad.
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Aguisín 2 – Staitisticí ar lean

Offender Assessment Reports 2007

Supervision 2007

Court Orders 2007

72

Aguisín 3 - Tionscnaimh Mhaoinithe

1. Adventure Sports Project	School on Stilts, Rutland Street, Dublin
2. Aftercare Recovery Group	176 North Strand Road, Dublin 1
3. Aiseiri (Cahir)

Townspark, Cahir, Co. Tipperary

4. Aiseiri (Wexford)	Roxborough, Wexford
5. Aislinn	Adolescent Addiction Treatment Centre,
Ballyragget, Co. Kilkenny
6. Ana Liffey Project

48 Middle Abbey Street, Dublin 1

7. Athy Alternative Project	Community Service Centre, Nelson Street, Athy,
Co. Kildare
8. Athy Youth Project 	Athy, Co. Kildare
9. Autocrime Project	Unit 4, Southside Industrial Estate, Pouladuff Road,
Cork.
10. Bushypark (Clarecare)

	BushyPark House, Bushypark, Ennis, Co Clare

11. Ballinsloe Training Workshop	Canal House, Harbour Road, Ballinasloe, Co. Galway
12. Ballymun Youth Action Project	Horizons Centre, Balcurris Road, Ballymun, Dublin 11
13. Bridge Project

125 Parnell Street, Dublin 1

14. Bond Project

	37 - 37A Coolmine Industrial Estate,
Blanchardstown, Dublin 15.

15. Bond – Padua House

	37 - 37A Coolmine Industrial Estate,
Blanchardstown, Dublin 15

16. Candle Community Trust	P.O. Box 1145, Lynch’s Lane, Ballyfermot, Dublin 10
17. Ceim ar Ceim Moyross	Unit 5, Shannon Development Units, Knockalisheen
Road, Moyross, Limerick
18. Ceim Eile (Aiseiri)	Old Airmount Hospital, Waterford
19. Churchfield Comm Trust

109 Knockfree Avenue, Churchfield, , Cork

20. Clonmel Yth Training Ltd	Slí Nua, Fethard Rd, Clonmel, Co. Tipperary
21. Coolmine Therapeutic Centre

19 Lord Edward Street, Dublin 2

22. Cork Alliance Centre	Robert Scott House, 6 St. Patricks Quay, , Cork
Westview House, Audley Place, Patrick’s Hill, Cork
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23. Cork Probation Hostel

Appendix 3 – Funded Projects continued

PROJECT

ADDRESS

24. Cornmarket Project		

9 Malin Street, Cornmarket, Wexford

25. Cox’s Demesne		The House, 15-16 Oakland Park, Dundalk, Co.
Louth
26. Crinan		

72 Sean McDermott Street, Dublin 1

27. Cuan Mhuire Athy		Cardington, Athy, Co. Kildare
28. Cuan Mhuire Bruree		

Bruree, Co. Limerick

29. Cuan Mhuire Coolarne		

Turloughmore, Co. Galway

30. Dochas don Oige		Lisban Industrial Estate, Tuam Road, , Galway
31. Dochas Suicide Prevention		

----

32. Educational Trust		

c/o 7, Upper Leeson Street, Dublin 4

33. Fellowship House		Spur Hill, Doughcloyne, Togher, Cork
34. Fusion CPL 		Cherry-Orchard Health Centre, Cherry Orchard
Grove, Ballyfermot, Dublin 10
35. Guild of St Philip Neri		St. Vincent De Paul, 91-92 Sean McDermott
Street, Dublin 1
36. Granada Institute		Crinken House, Crinken Lane, Shankhill,
Co. Dublin
37. Harristown House		Harristown, Castlerea, Co. Roscommon
38. INPRO Ltd		Grattan House, Grattan Street, , Cork
39. INPRO-Prison Links Workers		Grattan House, Grattan Street, , Cork
40. Kazelain		

Kazelain, Finisklin Road, Sligo

41. Kerry Adolescent Counselling Centre		c/o St. John’s Parish Centre, Castle Street,
Tralee, Co. Kerry
42. Kilkenny Employment for Youth		Garden Row, High Street, , Kilkenny
43. Le Cheile		Ocean House, Arran Quay, Smithfield, Dublin
44. M.O.V.E		

M.O.V.E. Ireland, PO Box 495, Ennis, Co Clare

45. Matt Tabot Community Trust		

P.O. Box 8372, Kylemore Road, , Dublin 10

46. Matt Talbot Adolescent Services		Rockview, Trabeg Lawn, Douglas, Co. Cork
47. Merchants Quay Project		

4 Merchant’s Quay, Dublin 8

48. Nenagh Community Reparation		Connolly Street, Nenagh, Co. Tipperary
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PROJECT

ADDRESS

49. Newbridge Family Resource	Newbridge, Co. Kildare
50. North Clondalkin Probation Project	St. Mark’s Lane, Neilstown Road, Clondalkin,
Dublin 22
51. P.A.C.E.	Head Office, 7 Upper Leeson Street, Dublin 2
52. Restorative Justice Services	Tallaght Business Centre, Whitestown Business
Park, Tallaght, Dublin 24
53. Ruhama	Senior House, All Hallows College, Drumcondra,
Dublin 9
54. SAOL Project

58 Amiens Street, Dublin 1

55. Southill Outreach	Unit 16, Kilmallock Road Enterprise Centre,
Kilmallock Road, Kilmallock, Limerick
56. St Brigids Boxing Club	Dublin 15.
57. St Johns

65 Lucan Road, Chapelizod, Dublin 20

58. St Patrick Welfare Association	Dublin			
59. St Vincents Trust

9 Henrietta Street, Dublin 1

60. Stepping Out Project	National Learning Network, Belhavel, Golden Island,
Athlone, Co. Westmeath
61. Tabor Lodge

Ballindeasig, Belgooly, Co. Cork

62. Tallaght Probation Project (Deonach)	Courthouse Square, Westpark,
Tallaght, Dublin 24
63. The Linkage Programme

32 Lower O’Connell Street, Dublin 2

64. Tivoli Training Centre

Tivoli Terrace, Dunloghaire, Co. Dublin

65. Treble R Industries	Chancery Lane, Dublin 8
66. Treo

34 Tycor Business Centre, Tycor, Waterford

67. Trust

Bride Road, Dublin 8

68. Tuam Community Training Workshop

Vicarschorland, , Tuam, Co. Galway

69. Tus Nua (De Paul Trust)

136 North Circular Road, Dublin 7

70. W.H.A.D.	Cherry Orchard Equine & Training Centre, Cherry
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Orchard, , Dublin 10

Appendix 3 – Funded Projects continued

PROJECT

ADDRESS

71. W.R.E.N.S	Killinarden Enterprise Park, Killinarden, Tallaght,
Dublin 24
72. Waterford Probation Hostel

15 Bath Street, , Waterford

73. Wexford Centre Project

57 Amiens Street, Dublin 1

74. WYTEC	

Ballinaneashagh, Cork Road, , Waterford
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Teach Athlumney, Johnstown,
An Uaimh, Co. na Mí
Teil: (353) 046-9090900
Margadh Féir,
Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7

www.probation.ie

