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Réamhrá an Stiúrthóra
Cuireann sé sásta orm Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Promhadh
a chur faoi bhráid an Uasail Dermot Ahern, T.D., An tAire Dlí agus
Cirt, Comhionnais agus Athchóirithe.
Cuimsíonn an tuarascáil seo obair na Seirbhíse Promhadh i gcoinne
an ocht Sprioc/gCuspóir Straitéiseach agus nGníomhaíocht mar a
leagadh amach inár Raiteas Straitéiseach 2008 – 2010 a foilsíodh i
Feabhra 2008. Tá sé i bhfoirm ghiorraithe ar mhaithe le foilseacháin
ar ár suíomh gréasáin agus ar ár dtairseach inmheánach.
I 2008, comhdhluthaítear sa bhreis athstruchtúrú na mórseirbhísí i 2006 agus
2007. Slánaíodh roinnt tionscadal súntasach, lena n-áirítear •

Bunú ár gCeannoifig in An Uaimh ina forbraíodh córas láraithe um rochtain
náisiúnta ar thaifid chóiriúla.

•

Foiseachan Léirmheas Luach ar Airgead agus Polasaí ar ár dTionscadail
Chistithe agus tús a chur le Léirmheas Luach ar Airgead agus Polasaí ar
Sheirbhísí Comhphobail a foilseofar le linn 2009.

•

Forbairt a dhéanamh ar Ionstraimí Measúnú Riosca do Chiontóirí Ghnéis
faoinár maoirseacht.

•

Infrastructúr do sholáthar na seirbhísí do dhaoine óga a atreoraítear chuig
ár Rannán do Phriomhadh Daoine Óga a láidriú, i bpáirt/gcomhpháirt le
Seirbhís Cearta Óga na hÉireann agus cláir nua agus nuálaíocha ar nós
Cláir um Theaghlach a Threisiú.

•

Soláthar leanúnach de chláir oiliúna bainteacha a gcomhlíonann cuspóirí
ár Straitéise, san áireamh tús a chur le Clár Traenála tiomnaithe do
cheathrar Bhainisteoir déag.

• Tiomantas leanúnach a chothú maidir le comhpháirtíocht cros-rannach
agus cros-earnála chun sábháilteacht phoiblí a uasmhéadú. Lena náirítear ár gcómhpháirtíocht leis an CEP, lenár gcomhghleacaithe ar Bhord
Promhaidh Thuaisceart na hÉireann agus le go leor Gníomhaireachtaí
Rialtais agus Neamh-Rialtais.
Soiléireann ár Ráiteas Straitéiseach clár oibre comhaontaithe dúinn; díríonn sé ár
n-aird ar sheirbhísí do chiontóirí na hÉireann a sholáthar.
Mar chuid den Chóras Ceartais Coiriúil, oibrímid lámh le lámh lenár MáthairRannóg , leis an tSeirbhís Chúirteanna, Seirbhís Phríosúin na hÉireann, An Garda
Síochána, Seirbhís Ceartas Óige na hÉireann agus gach seirbhís reachtúil eile
chomh maith leis an Earnáil Shoarálach agus Phobail agus lenár dTionscadail
Chistithe.

______________________________
Michael Donnellan, Director
May 2009
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Eochair-réimsí ratha i 2008
•

D’fhorbraíomar córas lárnaithe ríomhchuidithe chun taifid choiriúla
a cheadú go náisiúnta. Córas seiftiúil agus éifeachtúil ó thaobh
ama is ea é a sholáthraíonn seirbhísí níos sruthlínte idir na
seirbhísí.

•

Thug mé tacaíocht leanúnach do chomhpháirtíocht idirghníomhaireachta idir an Garda Síochána, an tSeirbhís
Chúirteanna, Seirbhís Phríosúin na hÉireann, Seirbhís Cearta Óga
na hÉireann agus eochairgheallsealbhóirí eile.

•

Bhíomar pairteach leis an gclár scilbhunaithe “Teaghlaigh a
Threisiú” a thabhairt isteach. Cothaíonn agus soláthraíonn foireann
sa tSeirbhís Ceartas Óige an clár seo d’úsáideoirí na seirbhíse, i
gcomhpháirt
agus
go
comhuaineach
le
cur
chuige
ghníomhaireachtaí eile.

•

Bhunaíomar Tionscadal Píolótach um Bhaint Amach Graifití i
gcomhpháirt leis an údarás áitiúil agus le comhphobail i nDeisceart
Bhaile Átha Cliath. Baintear buntáistí inlámhsaithe amach ón
tionscnamh seo don timpeallacht áitiúil agus mheadaigh sé
deiseanna do chúiteamh chiontóirí.

•

Chuireamar stráitéis ar bun chun moltaí “Athbhreithniúchán Luach
ar Airgead agus Polasaí” ar thionscadail a mhaoinigh an Roinn Dlí
agus Cirt, Comhionnais agus Athchóirithe Dlí tríd an tSeirbhís
Phríosúin. Coimisiúnaíodh an tionscanamh seo i gcomhphairt leis
an Roinn.

•

Chuireamar an cur cuige “Uile Oileán” chun cinn maidir le
measúnacht agus bainistíocht ciontóirí ghnéis. Bhí an chéim
phleanála criticeach ar leibhéil cras-dlínsiúla, idir-ghníomhaireachta
agus rannacha do dhul chun cinn an tionscnaimh.

•

Thugamar clár Máistreachta páirtaimseartha isteach chun Cáilíocht
Náisiúnta um Obair Shóisialta a bhaint amach cúrsa atá á ofráil ag
Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath. Tá na buntáistí le feiceáil i
bhforbairt leanúnach gairmiúil na foirne agus an taighde tiomnaithe
agus bainteach a thabhairfaidh tionscnaimh dea-phraitice isteach.

•

Chuireamar le próiseas pleanála Athbheochan Luimnigh trí bheith
ag obair le comhphobail agus gníomhaireachtaí ar fud na cathrach.
Bhí sé mar fhócas áirithe againn tionscadail chistithe a sholáthar a
dhírigh ar óige imeallaithe agus lánpháirtiú sóisialta a chothú.

Leathanach | 5

Oibríochtaí
Réamhrá/ Forbhreathnú
I 2008 lean an tSeirbhís ar aghaidh ag comhdhlúthú athstruchtrú oibríochtúil, ag
áirithiú gur soláthraíodh leibhéil seirbhísí cuí go seasta agus go héifeachtúil ar fud
na tíre. Lena n-áirítear catagóirí chiontóirí aitheanta a aimsiú agus a chur de réir
tosaíochtaí, san áireamh san áireamh ciontóirí ardriosca, ciontóirí ghnéis agus
ógchiontóirí, agus acmhainní a chur ar fáil mar is cuí.
Atreoraíodh 10,000 daoine chuig an tSeirbhís Phríosúin i 2008. Ullmhaíodh 7,034
Tuairisc Réamh-Cheada, i gcomparáid le 6,445 tuairisc a ullmhaíodh i 2007. Bhí
méadú súntasach maidir le líon na dtuairisc ar thioncar an íospartaigh a
ullmhaíodh, ó 34 i 2007 go dtí 71 i 2008.
Méadaíodh córais cuimsitheacha a mheasann an riosc athchiontaithe i measc
daoine óga agus daoine feasta faoi mhaoireacht phromhaidh trí thabhairt isteach
ionstraimí measúnúchta riosca tiomnaithe do chiontóirí ghnéis. Tá na córais
measúnú riosca seo bainteach le bainistíocht cháis na ndaoine a chuir isteach air,
agus tugtar níos mó acmhainní dóibh siúd a chuir isteach a bhfuil leibhéil
ardriosca orthu.
Tá páirt ghníomhach ag an tSeirbhís Phríosuín i Riaradh Breithe Comhtháithe
(ISM), le ionadaíocht ón ardbhainistíocht ar leibhéal náisiúnta agus
comhpháirtíocht foirne ar an dhá ionad oibre (Páirc na Cruithneachta agus
Príosún Chnoc an Arbhair). Thaispeáin an tSeirbhís Phríosúin go gníomhach a
tacaíocht don tionscnamh seo trí acmhainní a thabhairt isteach a ngabhálann le
measúnachtaí riosca struchtúrtha le catagóirí aitheanta chiontóirí agus trí bheith
ag obair le Seirbhís Phríosúin na hÉireann chun prótacail do riaradh ar mhalairt
eolais idir an dhá Sheirbhís a fhorbairt.
Nuashonraíodh
nósanna
imeachta
ar
bhainistíocht
cháis,
praitic
idirghníomhaireachta agus ildisciplíneach maidir le bainistíocht ciontóirí ghnéis sa
chomhphobal, i ndáil leis an bhfianaise idirnáisiúnta is fearr, chun sábháilteacht
phoiblí a úasmhéadú agus riosc athchiontú a laghdú.
Tá cur chuige cuimsitheach de dhíth chun dul i ngleic go héifeachtacht le
coireacht agus comhphobail níos láidre a bhunú. Tá tógáil agus cothú caidrimh le
gníomhaireachtaí coirpeacha eile, chomh maith le comhpháirtíocht leis an earnáil
phobail agus shaorálach, mar eochair-ghníomhaíochtaí na Seirbhíse Promhadh.
Tá oiliúint agus obair leis an Garda Síochána, chomh maith le Seirbhís Phríosúin
na hÉireann, na Cúirteanna agus le Seirbhís ceartas Óige na hÉireann, chomh
maith le gníomhaireachtaí eile, mar eochair-eilimintí an chuir chuige seo, chomh
maith le comhoibriú lenár gcomhghleacaithe ar Bhord Promhaidh Thuaisceart na
hÉireann.
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Nuashonraíodh riachtanais sonraí d’fhorbairt an Chórais Riaraigh Eolais i
gcomhairle leis an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionnais agus Athchóirithe Dlí agus
Seirbhís Ceartas Óige na hÉireann. Eascóidh sé cinntí bainistíochta maidir le
soláthar acmhainní agus soláthar seirbhíse, bunaithe ar an bprionsabal gur ceart
níos mó acmhainní agus tosaíocht níos airde a thabhairt do chiontóirí ardriosca.
Sruthlíníodh sa bhreis bainistíocht chomhad agus tá na córais do chiontóirí
athfhillteacha nach gclíonn le maoirseacht phromhaidh chun na cúirte á
dhéanamh níos éifeachtúla go rialta.

Eochair-réimsí ratha 2008
Forbraíodh tuilleadh naisc idirghníomhaireachta, san áireamh IT, córais atreoraithe, malairt
eolais agus oiliúint chomhroinnte le foirne ó chomhghníomhaireachtaí eile. Mar shampla an
coras um shonraí a mheas atá níos lárnaithe agus níos sruthlínithe ó Oifig Taifead Coiriúil an
Gharda Síochána (i dtaca le measúnacht chiontóirí), agus comhoibriú feabhsuithe le Seirbhís
Phríosúin na hÉireann maidir lenár n-obair le ciontóirí a mbeidh faoi mhaoirseacht na Seirbhíse
Promhadh i ndiaidh a scaoileadh.
Cuireadh inláimhseacht dhian-mhaoirseacht le haghaidh catagóirí chiontóirí a bhfuil na riosca is
airde oirthu maidir le hathchiontú ar fáil d’ógchiontóirí agus do dhaoine fásta ar aon.
I 2008 ba mhór-thionscnaimh a bhí in Athbhreithniúcháin Luach ar Airgead agus Polasaí maidir
le Tionscadail Chistithe agus Seirbhís Phobail.
Tá tuilleadh eolais ar fáil sna rannóig seo a leanas maidir le gníomhaíochtaí na Stiúrthóireachta
um Oibríochtaí (PDÓ, Seirbhís Phobail, Tionscadail Chistithe agus Ciontóirí Ardriosca).
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Promhadh Daoine Óga
Réamhrá / Forbhreathnú
Leathnaíodh raon feidhm Phromhadh Daoine Óga (PDÓ) chun seirbhís náisiúnta
a sholáthar óna bhunáiteanna i mBaile Átha Cliath, gCorcaigh, Luimneach, bPort
Láirge, nDroichead Átha agus Sligeach. Lean sé ar aghaidh ag comhtháthú agus
ag forbairt a fheidhme, ag slánú na gceagaltas a bhí i Stráitéis na Seirbhíse
Promhaidh 2008 – 2010.
Sholáthraigh an Roinn 958 tuairisc réamh-bhreithe do na cúirteanna le linn 2008.
Dáileadh 760 ordú faoi mhaoirseacht na cúirte i leith daoine óga.
I measc eochair-tosaíochtaí 2008: ard-seirbhís do na cúirteanna a sholáthar trí
thuairiscí réamh-bhreithe agus maoirseacht a dhéanamh ar smachtbhanna
chomhphobail; páirtíocht ghníomhach leis na hinstituidí choimeádta a chur ar bun
ar mhaithe le deiseanna a mhéadú chun malairt ógciontóirí a eascú de réir
acmhainní críochnúla agus iarchúraim; comhpháirtíochta éifeachtúla le gach uile
gheallsealbhóir bainteach a fhorbairt.
D’fhonn soláthar tuarisicí ard-cháilíochta don Chúirt a áirithiú, ghlach an tSeirbhís
na gníomhaíochtaí seo a leanas uirthi:
• Athbhreithniú agus foilsiúchán na dtreoirlínte maidir le hullmhúchán na
dTuariscí Réamh-Bhreithe ar dhaoine óga.
• Foireann nua PDÓ a oil maidir le riarachán Leibhéal Óige na Seirbhíse
(YLS) / Fardal Bainistíochta Cháis (CMI), (uirlis measúnú riosca
struchtúrtha) agus a fhorghníomhú le gach uile atreorú.
Mar fhreagra ar an riachtainis chun dul chun cinn leanúnach a chothú agus
Comhdháil Theaghlaigh a eascú, glacadh le roinnt gníomhaíochtaí:
• Foireann PDÓ a oil maidir le Comhdháil Theaghlaigh
• Fóram um Chomhdháil Theaghlaigh a bhunú
• Treoirlínte praictice agus caighdeáin a fhorbairt
• Measúnacht inmheánach
• Comhdháil Theaghlaigh le geallsealbhóirí a chothú
Le linn 2008, d’obair an PDÓ le Foras Naomh Pádraig agus na scoileanna
coinneála chun ath-imeascadh daoine óga sa chomhphobal a éascú. Chabraigh
an fhoireann le forbairt “Bainistíocht um Bhreith Dhearfach” do chiontóirí i bhForas
Naomh Pádraig, ag leagadh béime ar a n-ullmhúchán dá scaoileadh ar ais sa
chomhphobal. D’obair an PDÓ le comhghleacaithe i scoileanna coinneála, ag
comhairliú na n-ógchiontóir maidir lena roghanna i ndiaidh a scaoileadh óna
scoileanna, ceachtar i ndiaidh na measúnachta agus na breithe. Rinne an PDÓ
maoirseacht ar ógchiontóirí óna scaoileadh mar a leagtar amach sa forálacha in
Acht na Leanaí 2001 (arna leasú). i 2008, bheartaigh an tSeirbhís Phromhaidh ar
phrótacail le Seirbhís Phríosúin na hÉireann i ndáil le bainistíocht na gciontóirí faoi
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mhaoirseacht na Seirbhíse i ndiaidh coimeádta de réir an Achta Um Cheartas
Coiriúil 2006 (alt 99(4)).
Chuir PDÓ a straitéis agus a ghníomaíochtaí ar aon dul le Seirbhís Ceartas Óige
na hÉireann. Leagann Straitéis 2008 – 2010 Seirbhís Ceartas Óige na hÉireann
(SCÓÉ) roinnt gníomhaíochtaí amach atá le comhlánú i gcomhpháirt leis an PDÓ.
Tá comhoibriú leanúnach leis an SCÓÉ chun oibríochtaí agus gníomhaíochtaí
PDÓ a áirithiú go raibh siad siad comhoiriúnach leis an straitéis SCÓÉ.
Tá na Breithiúna lárnach go cur chun feidhme ratha na smachtbhanna
chomhphobail de réir an Achta. Sholáthair PDÓ comhairle d’Oifig an Aire Leanaí
agus an SCÓÉ maidir lena ndíospóireachtaí leis na Breithiúna i dtaobh cur chun
feidhme na smachtbhanna chomhphobail. Thug bainisteoirí PDÓ faoi mhalairt
eolais leis na Breithiúna go rialta ar leibhéil náisiúnta agus réigiúnacha.
Tá Oifig an Aire Leanaí tiomnaithe do chur chun feidhme a straitéise um fhreagra
ilghníomhaireachta d’ógchiontóirí a fhorbairt. Thaispeáin an PDÓ a thiomantas
don chur chuige ilghníomhaireachta seo trí bheith páirteacht ar an gCoiste
Stiúrtha um Sheirbhísí Naisiúnta Leanaí. Bhí an fhoireann gníomhach i gceithre
chlár phíolóta CSC (Cathair Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Cliath Theas,
Luimneach agus Dún na nGall).
Eochair-réimsí reatha 2008
Ar mhaith lenár seirbhísí do dhaoine óga a athreoraíodh chuig an PDÓ a láidriú
chuireamar comhaontuithe cistiúcháin chun feidmhe i gcomhpháirt le Tionscadail
Chistithe a bhí ann chéanna féin agus leanamar ar aghaidh leis an bpróiseas um
phleanáil ghnó don bhliain 2009, i gcomhpháirt leis an Aonad um Thionscadail
Chistithe agus an SCÓÉ. Bunaíodh cláir nua le roinnt Tionscadail chistithe a bhí
ann chéanna féin (m.s., Tionscadal Promhaidh Thamhlacht, Iontaobhas Pobal na
gCoinnle, Tionscadal Meantóireachta Le Chéile). Chuireadh roinnt conarthaí
allamuigh chun feidhme i gcomhair soláthar seirbhísí éagsúla (m.s. Barnardos,
ISPCC) a sholáthar.

Le linn 2008 lean oifigigh PDÓ ar aghaigh ag feidhmiú de réir peirspictíochta
phraictice agus fhianaise-bhunaithe agus forbraíodh tuilleadh cur chuige a
fhreagraíonn dúshláin a chuirtear faoinár mbráid.

D’fhonn maoirseacht ard-chaighdeáin ógchiontóirí a tháinig as prionsabail Acht na
Leanaí 2001 (arna leasú) a áirithiú, d’fhoilsigh an tSeirbhís Phromhaidh treoirlínte
maidir le bainistíocht an Ordaithe Phromhaidh. Cloíonn PDÓ leis na treoirlínte seo
chun soláthar dár sár-sheirbhís a chinntiú.

Tá ról lárnach ag PDÓ maidir leis an gclár “Teaghliagh a Threisiú” a chothú, a oil
agus a chur chun feidhme. Clár oiliúna um scileanna teaghlaigh is ea an
tionscamh idir-ghníomhaireachta seo deartha chun dea-chaidreamh sláintiúil a
thógáil idir thuismitheoirí agus leanaí.
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Seirbhís Phobail
Réamhrá/ Forbhreathnú
Cuid de chuiteamh díreach na gciontóirí atá infheicthe agus éifeachtach is ea
Seirbhís Phobail do chomhphobail agus, go hindíreach, d’íospartaigh mar gheall
ar an díobháil agus damáiste a tháinig as cion an chiontóra.
Breith a ghearann an Chúirt mar chomhrogha díreach ar choinneáil is ea Seirbhís
Phobail. Tá dhá eilimint i gceist le hOrdú Sierbhíse Phobail:
1. Líon na n-uaireanta oibre neamhíoctha le déanamh ag an gciontóir
2. An bhreith choinneála a beidh le slánú ag an gciontóir mura gcomhlíonann
sé na huaireanta orduithe.
I 2008, €2,425,000 ba ea maoiniú na Seirbhíse Promhaidh a cuireadh ar fáil do
Sheirbhís Phobail. Chuimsigh sé tuarastail Mhaoirseoirí Seirbhísí Phobail chomh
maith le soláthar trealamh riachtanach agus costais bainteacha eile.
I 2008, gearradh Ordú Seirbhíse Phobail ar 1,385 dhuine, a sholáthair 210,326
uaireanta oibre do Sheirbhís Phobail ar mhaithe le comhphobail. Bhain obair na
gciontóirí ar Sheirbhís Phobail le cothabháil, tírdhearcadh agus athshlánú
timpeallachta áiseanna comhphobail ar nós áiteanna poiblí, reiligí, áitreabh do
chlubanna óige agus obair eile le grúpaí phobail.
Le linn 2008, d’freastail, d’éascaigh agus thacaigh an tSeirbhís Phromhaidh leis
an Athbhreithniúchán Neamhspleách Luach Ar Airgead agus Polasaí um
Sheirbhís Phobail, atá le foilsiú i 2009. Táthar ag súil go mór go mbeidh an
Athbhreithniúchán mar eochairthoisc d’athrú agus forbairt na Seirbhíse Pobail.
Cuireadh tús le réamhobair i 2008 agus ceapadh Leas-Phríomh Oifigeach
Promhaidh/Bainisteoir Réigiúnach chun forbairt agus cur chun feidhme na moltaí
a ullmhú.
I 2007, chuir na hAirí Dlí agus Cirte, Comhionnais agus Athchóirithe Dlí agus
Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil in iúl gur mhaith leo tabhairt faoi
fhadbh an graifítí i mBaile Átha Cliath. Ag deireadh 2007, cheap an tSeirbhís
Phromhaidh foireann tionscadail tiomnaithe chun gach gné an tionscadail a
chomhordú.
Sholathair The London Probation Service léirgeas luachmhar ar thionscadail ratha
maidir le baint amach graifítí agus chuir an Roinn Dlí agus Cirte, Comhionnais
agus Athchóirithe Dlí comhairle agus tacaíocht airgeadais ar fáil.
I 2008, chuir an tSeirbhís Phromhaidh Aonad na Seirbhíse Pobail um Bhaint
Amach Graifítí ar bun i gcomhpháirt leis an údarás áitiúil agus pobail i mBaile Átha
Cliath Theas. Cuireadh tús oifigiúil leis an tionscadal píolóta seo i Samhain 2008.
Le feithicil lánfheistithe do bhaint amach graifítí, glanann agus baineann
Maoirseoirí na Seirbhíse Pobail agus ciontóirí faoi réir Orduithe Sheirbhíse
Phobail óna Cúirteanna graifití amach i limistéirí phoiblí ó bhallaí, fhoirghnimh,
binsí agus ó mhaoin phoiblí agus fóntais eile.
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Tá sé léir ó na tuaraiscí tosaigh go raibh tionchar dearfach ag an tionscadal maidir
le baint amach graifítí ar limistéirí fadhbacha comhshaoil áitiúla i gceantar Bhaile
Átha Cliath Theas. Tá éifeactach ó thaobh costais de agus soláthraíonn sé
fostaíocht do sheirbhís phobail thábhachtach agus inbhuanaithe. Tá tinreamh na
gciontóirí ard agus tá an aiseolas dearfach chomh maith.
Bhí ár ndlúthchaidreamh oibre le Comhairle Contae Bhaile Átha Claith Theas
lárnach do rath an tionscadail píolóta, a sholáthraíonn gach uile
thuaslagán/cheimicéan glantacháin a úsáidtear ar an láthair oibre agus an
dlúthcaidreamh oibre leis an Garda Síochána agus na breithiúna aitiúla i
dTamhlacht.
Tá athbreithniúchán pleanáilte do 2009 chun éifeachtúlacht agus luach
thionscadail na Seirbhíse Pobail maidir le baint amach graifítí a fhionnadh agus
acmhainneacht dá chur chun feidhme i limistéirí eile a dhearbhú.
Coimisiúnaigh an tSeirbhís Phromhaidh athbhreithniúchán ar chórais um
bhainistíocht shábhailteachta reatha i bhfeidhm do Sheirbhís Phobail. Seoladh an
Tuaraisc i Márta 2008 agus rinneadh moltaí ghearrthéarmacha,
mheánthéarmacha agus fhádtéarmacha maidir leis an solathár Sláinte agus
Sábháilteacht Seirbhíse Pobail a fheabhsú ar fud na tíre.
Bunaíodh Grúpa um Sláinte agus Shábháilteacht Seirbhíse Phobail a bhí
freagrach as cur chun feidhme mholtaí an athbhreithniúcháin. Fo-ghrúpa Choiste
um Sláinte agus Shábháilteacht Náisiúnta na Seirbhíse Promhaidh is ea é.
Bhí dul chun cinn ar chur chun feidhme na moltaí de réir an sceidil agus
comhlánfaidh sé an Tuarisc Luach ar Airgead agus Polasaí ar Sheibhísí
Comhphobail nuair a fhoilseofar é i 2009.
Le linn 2008 bhí forbairt ar mhodúil bhailiú sonraí feabhsaithe de bharr na
gcomhairlí leis an bhfoireann, geallsealbhóirí, léirmheastóirí na Seirbhíse Pobail
agus comhghleacaithe i dTuaisceart na hÉireann. Cuirfear na feabhsúcháin seo
chun feidhme i 2009 i gcomhpháirt leis na gníomhaíochtaí chun an Tuairisc Luach
ar Airgead agus Polasaí maidir le Seibhís Phobail a chur chun feidhme.

Eochair-réimsí ratha 2008
Bunaíodh an tionscadail um bhaint amach graifitií a bhfuil
tionchar dearfach aige ar fhadhb mhór chomhshaoil
áitiúil.
Bhí dul chun cinn maidir le Soláthar Seirbhís Sláinte &
Sábháilteachta Phobail le feiceáil.
Ceapúchán Ghrúpa foirne tiomnaithe mar ullmhú do chur
chun feidhme na moltaí a bhí san athbreithniúchán luach
ar airgead agus polasaí.
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Tionscadail Chistithe
Réamhrá/ Forbhreathnú
Léiríonn líonra na dtionscadal ról tábhachtach na Seirbhíse maidir le próifíl na
Seirbhíse a chothú sa phobal, imeascadh ciontóirí ina gcomhphobal a thacú agus
raon feidhme na Seirbhíse do chiontóirí a leathnú agus a mhíniú maidir le líon na
n-athchionta a laghdú agus sábhailteacht phobail a mhéadú.
I 2008, caitheadh €19,393,000, a ionadaíonn 36% ollchaitheachas na Seirbhíse
Promhaidh, ar sholáthar caipitil agus cistiú oibriúcháin do réimse leathan
tionscadail phobal-bhunaithe i gcomhpháirt leis an tSeirbhís d’fhonn a hobair
maidir le bainistiú ciontóirí a thacú. Spriocanna agus obair na Seirbhíse
Promhaidh a thacú agus a fhorbairt ba ea eochair-thosaíochtaí maidir le
leithdháileadh an chistithe seo.
Mar chuid d’atheagar na Seirbhíse, bunaíodh cur chuige níos soiléire agus
strúthlínte maidir le bainistíocht agus forbairt tionscadail. Rinne foireann
thiomnaithe a oibríonn in Aonad na dTionscadal Cistithe agus na Seirbhíse Pobail
na tascanna seo.
I 2008, foilsíodh an Athbhreithniúchán Luach ar Airgead agus Pholasaí a chistigh
an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionnais agus Athchóirithe Dlí, i gcomhpháirt leis an
tSeirbhís Phromhaidh. Scrúdaigh an Athbhreithniúchán bainisitíocht, rialachas
agus oibríochraí an dtionscadal cisithe.
Thug an tSeirbhís comhaontuithe cistiúcháin maidir le tionscadail isteach,
bunaithe ar a phleanna gnó. I 2008 slánaíodh níos mó ná 80% na dtionscal an
comhaontú cistiúcháin. Slánaíodh an próiseas i bpleanáil gnó don bhliain 2009 de
réir sprice.
Rinneadh Rannóg um Iniúchadh Inmheánach na Roinne Dlí agus Cirte,
Comhionnais agus Athchóirithe Dlí, i gcomhphairt leis an tSeirbhís Phromhaidh,
roinnt iniúchtaí ar thionscadail chistithe. Dhírigh na hiniúchtaí seo aird ar Áiseanna
Cónaithe Promhaidh do Dhaoine Fásta a chistigh an tSeribhís Phromhadh.
Bainistíocht, rialachas agus oibríocht na n-áiseanna cónaithe a athbhreithniú ba
ea cuspóirí an atbhreithniúcháin, san áireamh ról na Seirbhíse Promhadh, agus
moltaí thodhchaíocha a dhéanamh.
I nDeireadh Fómhair 2008 a foilsíodh Tuarascáil ar an Athbhreithniúchán ar
Áiseanna Cónaithe Promhaidh do Dhaoine Fásta. Bhí tionchar ag na cinntí agus
na moltaí thosaíochtaí agus ghníomhaíochtaí na Seirbhíse Promhadh i
gcompháirt leis na hÁiseanna Cónaithe Promhaidh do Dhaoine Fásta. I ndiadh
foilseacháin na tuarascála, scoireadh d’oibríochtaí i dTeach Bhaile Anraí, An
Caisleán Riabhach, Co. Ros Comáin agus Kazelain, Sligeach. Tá PACE/Teach
Choill an Phrióra, agus Tús Nua, iad ar aon suite i mBaile Átha Cliath, ag obair
leis an tSeirbhís chun a n-oibríochtaí a fhorbairt de réir na moltaí a rinneadh sa
Tuarascáil.
Tháinig an athbhreithniú ar an gcóras um thuarisciú sonraí do thionscadail
chistithe le linn 2008 ón gcomhairle leanúnach maidir le riachtanais sonraí leis an
Roinn Dlí agus Cirte, Comhionnais agus Athchóirithe Dlí agus leis an ITJS.
Baineadh úsáid as na sonraí 2008 chun cinntí a dhéanamh maidir le feidhmchláir
Phlean Gnó 2009 i ndail leis an gcomhairle le bainisteoirí áitiúla na Seirbhíse

Leathanach | 12

Promhadh, iniúchadh agus tuarascálacha agus pleanáil straitéiseach. Déanfar
tuilleadh forbairtí ar an gcóras faisnéise tuariscithe agus bainistíochta leis an
bhfoireann IT i 2009 d’fhonn tuarascálacha gníomhaíochta sa bhreis agus anailís
a sholáthar.
I 2008 d’fhorbair an tSeirbhís i gcomhpháirt le comhpháirtíochtaí áitiúla tionscadal
nua d’oiliúint agus shocrúchan fostaíochta iar-chiontóirí fásta i gCathair
Luimneach. Formheasaíodh a chistiúchán agus cuireadh socruithe i bhfeidhm i
gcomhair a oibriúchain iomláin i 2009 le go mbeadh sé in ann bearnaí aitheanta
maidir le soláthar seirbhíse sa réigiún a chomhlíonadh.
Forbraíodh clár maidir le hoiliúint rialachais do tionscadail chistithe agus do
bhainisteoirí na Seirbhíse Promhadh, bunaithe ar riachtanas aitheanta agus ar
mholtaí na Tuarascála Luach ar Airgead. Foilseofar an clár go luath i 2009.
Eochair-réimsí ratha 2008
Foilsíodh Athbhreithniúchán ar na Tionscanaimh Luach ar Airgead agus
Pholasaí a chistigh an Roinnt Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe
Dlí, tríd an tSeirbhís Phromhaidh, i 2008. Scrúdaigh an tAthbhreithniúchán
bainistíocht, rialachas agus oibríochtaí na dtionscadal cistithe. Thug an
tAthbhreithniúchan anailisiú soiléir chun solais maidir leis na seirbhísí ratha á
soláthar, na socruithe agus réimse do dhul chun cinn á soláthar.
Leag an tAthbhreithniúchán ar na Tuarascáil um Luach ar Airgead agus
Pholasaí, de réir naoi mholadh ceangailte, stráitéis amach a tharbhfaidh
rialachas chun feidhme chomh maith le bainistíocht eolais níos fearr, soláthar
seirbhís éifeachtach agus buntáistí don tSeirbhís Phromhaidh, do ghrúpa cliaint
na dtionscadal pobalbhunaithe agus do shábháilteacht agus leas an phobail ina
iomlán. Tá socruithe ag an tSeirbhís Phromhaidh na heochairmholtaí a chur
chun feidhme taobh istigh de dhá bhliain.
Tá an tAthbhreithniúchán ar na Tionscanaimh Luach ar Airgead agus Pholasaí
ar fáil ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse Promhadh www.probation.ie.
Tugadh isteach Comhaontuithe Chistithe i 2008 maidir le gach uile thionscadal a
fhaigheann cistiú bunaithe ar na Pleananna Gnó. Leag an comhaontú cistithe
amach buiséad, oibligeáidí agus táirgí insoláthartha gach uile thionscadal.
Foilsíodh An Tuarascáil Deiridh um Athbhreithniú ar Shaoráidí Cónaithe
Promhaidh do Dhaoine Feasta i nDeireadh Fómhair 2008 agus cáipéis is ea í a
bhfuil fíor-thábhachtacht ag baint leí d’fhorbairt agus chur chun feidhme
tosaíochtaí agus gníomhaíocht na Seirbhíse maidir le saoráidí cónaithe agus a
ránnpháirtíocht do chroí-obair na Seirbhíse.
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Ciontóirí Ardriosca
Réamhrá/forbhreathnú
Bunaíodh Réigiún Athlonnaithe agus Riosca na gCiontóirí, a raibh sainchúram
náisiúnta aige, ag deireadh 2007. Forbraíodh arís an cur chuige náisiúnta seo
maidir le hobair phríosún-bunaithe i 2008 a dhírigh a aird go mór ór ar sholáthar
seirbhíse do chiontóirí ardriosca, go háirithe dóibh siúd a mbeidh faoi
mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh ar a scaoileadh (a ionadíonn go neasach
20% na gciontóirí). Cuireadh an cur chuige ar chomhréim le riachtanais na
Stiúrthóireachta um Oibríochtaí ar mhaithe le tosaíochta éifeachtúil a chruthú agus
diriú ar acmhainní.
Taobh istigh den réigiún, rinne an Fhoireann Bhainistíochta do Chiontóirí
Ardriosca taighde agus d’fhorbair siad freagairtí d’fhonn tacaíocht a thabhairt
d’obair Ghrúpa Ard Leibhéal maidir le Bainistíocht Ciontóirí Ardriosca na Roinne
Dlí agus Cirte, Comhionnais agus Athchóirithe Dlí. Tháinig caidreamh anfheabhsaithe leis an Garda Síochána agus Seirbhís Phriosúin na hÉireann ó
bheith páirteach i nGrúpa Ard-Leibhéal na Roinne.
Beartaíodh ar phrotacail le Seirbhís Phriosúin na hÉireann maidir le bainistíocht
na ndaoine a bhfuil téarma á ndéanamh acu faoi réir an Achta um Cheartas
Coiriúil 2008, Alt 99 (maidir le pianbhreith a chur ar fhionraí). Bhí obair leanúnach
á déanamh ag deireadh na bliana maidir le forbairt a chur ar protacail inmhéanach
maidir leis an gcatagóir seo ar chiontóir fhoireann na Seirbhíse Promhadh. Ar an
gcuma chéanna, bhí treoirlínte athbhreithnithe á n-ullmhú maidir le bainistíocht
chiontóirí a bhfuil pianbhreith saolta curtha orthu.
Tá samhail de mhaoirseacht éifeachtúil á fhorbairt ag Foireann Bainistíochta do
Chiontóirí Ardriosca chun dul i ngleic le ciontóirí ardriosca bunaithe ar a dtaithí sa
réimse oibre. Bunaíodh tríú chlár cóireála bunaithe ar an bpobal do chiontóirí
ghnéis i gcomhpháirt leis an Granada Institute. Tá sé lonnaithe i gCorcaigh.
Tá córais um bhainistíocht sonraí i bhfeidhm do chiontóirí a cuireadh pianbhreith
orthu de réir an Achta um Chiontóirí Gnéis 2001 agus an Achta um Dhlí Cóiriúil
2006. Tá córais um bhainistíocht sonraí i bhfeidhm do chásanna an Bhoird
Phromhaidh agus tá siad ar fhorbairt ardghrádaithe do chiontóirí a bhfuil
pianbhreith saolta á dhéanamh acu.
Tá obair maidir le struchtúir chomhoibrithe phíolóta i gcomhpháirt leis an Garda
Síochána. Cuireadh chun feidhme comh-oiliúint leis an Garda Síochána maidir le
measúnacht ar chiontóirí gnéis. Slánaíodh an chéad chéim oiliúna d’Oifigigh
Phromhaidh, ina creidiúnaíodh 120 Oifigeach Promhaidh chun ionstraim
measúnachta riosca statach do chiontóirí gnéis a sholáthar.
I 2008 bhí dul chun cinn le feiceáil ar obair leis an Garda Síochána agus Seirbhís
Phríosúin na hÉireann maidir le forbairt phrotacail a chuimsithíonn ciontóirí gnéis.
Ionchorprófar na prótacail seo forbairtí cleachtaidh éifeachtúla agus forbrófar
maoirseacht, bainistíocht agus cóireála éifeachtúil do chiontóirí gnéis sa phobal.
Rinne an tSeirbhís Phromhaidh le breithniú Sheirbhís Phríosúin na hÉireann
maidir le soláthar sheirbhíse do chiontóirí gnéis, san áireamh measúnacht riosca,
coireáil agus lán-chúram chiontóirí gnéis. I 2008 tugadh ard-tosaíocht do
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shocruithe taistil faisnéise ó tharla go bhfuil sé tábhachtach measúnachtaí riosca a
bheachtú, a bhfuil tionchar acu ar phleanna bainistíochta i ndiaidh scaoileadh.
Thug comhaltaí Choiste um Bhainistíocht Straitéise do Chiontóirí Gnéis
(NISOSMC) léiriú ar a obair do Ghrúpa Ardleibhéal um Bhainistíocht Chiontóirí
Ardriosca na Roinne.
Ullmhaíodh plean feidhmíochta i gcomhair tabhairt isteach córas um mheasúnacht
riosca uile-oileán agus cuireadh an plean faoi bhráid na ngeallsealbhóirí
bainteacha. Stiúraigh an NISOSMC an chéad chéim píolótach den chóras
measúnachta molta. Comhalta den Choiste Comhairliúcháin a bunaíodh chun lánmhaoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an chórais is ea an tSeirbhís
Phromhaidh. Áiritheofar chur chuige comónta maidir le tabhairt isteach agus
bailíochtú an chórais.

Eochair-réimsí Ratha 2008
Bhí dul chun cinn súntasach i 2008 maidir le bainistíocht chiontóirí gnéis. Bhí dul chun
cinn maidir le spriocanna ar leibhéil Rannacha, idir-ghníomhaireachta (Ceartas), crasdlínsiúla agus inmheánacha. Tá tabhairt isteach de chur chuig uile-oileáin maidir le
bainistíocht chiontóirí gnéis faoi lán-seol chomh maith lenár ról maidir le Grúpa
Ilghníomhaireachta do Chiontóirí Gnéis gan Dídean (MAG) Ghníomhaireact na
nDaoine Gan Dídean i dtaca le forbairt agus roghanna chóiríochta do chiontóirí gnéis
gan dídean.

Le linn 2008, earcaíodh Oifigeach um Fheidhmíocht agus Fhorbairt Beartais chun
spriocanna an ghrúpa MAG a chomhordú agus a chur chun cinn.
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Obair idirghníomhaireacht
Réamhrá/Forbhreathnú
Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomnaithe do chomhpháirtíocht éifeachtúil crasrannach agus cras-earnála a bhunú d’fhonn sábháilteacht phoiblí a úasmhéadú.
Tiomantas tosaíoch is ea bunú straitéisí náisiúnta a áirithíonn go mbeidh an
tSeirbhís Phromhaidh cumasach riachtanas na gciontóirí a chomhlíonadh ó
thaobh diminsean bainistíochta, scior den chion agus cuimsiú sóisialta de.
Chun na críche sin, oibríonn gach uile phearsanra Seirbhíse ar leibhéil áitiúla,
réigiúnacha agus náisiúnta maidir le drúgaí, easpa dídine, foréigin teaghlaigh
agus gnéasach. Dá thoradh sin tig le hacmhainní an Stáit, san áireamh na
hearnálacha reachtúla, poiblí agus deonacha, comhoibriú le chéile chun
comhspriocanna a bhaint amach d’fhonn sochaí níos chothromúla agus sábháiltí a
chruthú.
Le linn 2008 d’oibríomar go dlúth leis an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionnais agus
Athchóirithe Dlú agus le gníomhaireachta um cheartas coiriúl eile. Cuirtear sonraí
ar fáil in áit eile sa tuarascáil a mbaineann le réimsí thábhachta maidir ke
comhoibriú le Seirbhís Phriosúin na hÉireann, Seirbhís Ceartas Óige na hÉireann
agus An Garda Síochána.
Ar leibhéal náisiúnta, ionadaíodh an tSeirbhís ar Ghrúpa Ard Leibhéal na Roinne
Dlí agus Cirte, Comhionnais agus Athchóirithe Dlí maidir le Bainistíocht
Chomhtháithe Ciontóirí Ardriosca. Ar an gcéad dul síos, díríodh aird ar chiontóirí
gnéis amháin agus táthar ag súil go bhforbrofar sábháilteacht phoiblí trí
comhoibriú idirghníomhaireachta feabhsaithe.
Bhí andúil i ndrúgaí agus in alcóil fós mar thoscaí leanúnacha maidir le hiompar
ciontach. Bhí an tSeirbhís páireacht sa Ghrúpa Idir-Rannach maidir le cur chun
feidhme na Straiteise Náisiúnta Frithdhrúgaí agus tá sé ionadaithe go náisiúnta ar
Tascforsaí Drúgaí Réisiúnacha agus Áitiúla.
Maidir le heaspa dídine, tá an tSeirbhís ionadaithe ar leibhéal náisiunta ar an
bhFoireann Cras-Rannach maidir le hEapsa Dídine agus ar Bhoird na
Gníomhaireachta um Easpa Dídine. Tá an tSeirbhís ionadaithe ar go leor fóraim
maidir le heaspa dídine áitiúla. I 2008 chistigh an Roinn Dlí agus Cirte,
Comhionnais agus Athchóirithe Dlí tionscadal chun bealaí cóiríochta do chiontóirí
gnéis gan dídean a fhorbairt. Baineann an Grúpa Ilghníomhaireachta maidir le
Ciontóirí Gnéis Gan Dídean (MAG) dhá chomhghníomhaireacht déag eile agus
feidhmíonn sé mar fhó-ghrúpa téamach de réir próiséis um Chúram agus
Bainistíocht Cháis Ghníomhaireacht na nDaoine Gan Dídean.
Chuir an tSeirbhís le forbairt na straitéise náisiúnta a bhunaigh Cosc (Oifig
Náisiúnta um Chosc ar Fhoréigean Teaghlaigh, Gnéis agus Inscine-bunaithe) i
2008.
Ar bun peirspictíocht cras-dlínsiúil, cothaíodh socruithe dlúth-oibre le Bord
Promhaidh Thuaisceart na hÉireann. Roinntear ábhair suime comónta, san
áireamh cleachtas éifeactúil, measúnacht riosca agus forbairt eagraíochtúil. San
áireamh, beartaíodh ar chomh-cheangaltais don earnail coiriúla maidir le
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measúnacht ar chiontóirí gneis agus ilchultúrthacht tríd an nGrúpa
Comhairliúcháin um Chosaint Phoilí, a bunaíodh de réir an Comhaontuithe IdirRialtasaigh. Lean comhfhoilsiúchán Iris Phromhaidh na hÉireann uile, a
spreagann agus a leagann béim ar fheabhsúcháin praictice éifeachtúla

Forbraíodh caidreamh le dlínsí comharsanachta mar d’fhreastail pearsanra ar
chomhdhálacha agus chúrsaí oiliúna maidir le raon ábhár difriúla.
Ó thaobh peirspictíocht Eorpach de, leanann an tSeribhís ar aghaidh bheith
páriteach ar Bhord an CEP – Eagraíocht Phromhaidh na hEorpa – chun
comhoibriú na hEorpa uile a chothú maidir le forbairt agus soláthar smachtbhanna
phoiblí agus beartais chomh maith le cothabhail ard-chaighdeáin agus deapraictice.
Eochair-réimsí ratha 2008
Bhí an tSeirbhís Phromhaidh i Luimneach páirteach sa phróiseas pleanála
um Atógáil Pobail i 2008, i gcomhpháirt le comhpháirtithe eile ón earnáil
Chirt, trí phlean cuimsitheach um Cheartas a chur faoi bhráid. I ndáil leis na
hacmhainní sa bhreis, táimid i gcónaí gníomhach le pobail agus
gníomhaireachtaí ar fud Luimnigh maidir le freagraí a thabhairt ar go leor
ceisteanna a dtáinig as athbheachán shóisialta. Bhí ár dtionscadail chistithe,
go háirithe, mar bhunchloch do phleanáil do sholáthar óige i gceantar ar nós
Maigh Rois agus An Cnoc Theas.
Ag deireadh na bliana, bhunaigh an tAire Bord Tionscadail chun tabhairt
isteach Monatóireacht Leictreonach a athbhreithniú. Tá an grúpa seo á
stiúradh ag an tSeirbhís Phromhaidh agus clúdaíonn sé ionadaithe ó An
Garda Síochána, Seirbhís Phriosúin na hÉireann agus an Roinn Dlí agus
Cirt, Comhionannais agus Áthchóirithe Dlí.
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Taighde, Oiliúint agus Forbairt
Réamhrá / Forbhreathnú
Príomh-shóchmhainn na Seirbhíse is ea an phearsanra, a príomhacmhainn a
bhaineann spriocanna na Seirbhíse amach. Cothaíonn an Stiúrthóireacht um
Oiliúnt, Thaighde, agus Fhorbairt cultúr na foghlama leanúnach a tacaíonn lucht
oibre atá spreagtha, oilte agus dinimiciúil d’fhonn seirbhís ard-chaighdeáin a
sholáthar do chustaiméirí na Seirbhíse agus don phobal ar aon. Le linn 2008
forbraíodh na gníomhaíochtaí a ghabh an Stiúrthóireacht de láimh agus
soláthraíodh de reir na spriocann/ngníomhaíochtaí a aithníodh sa Ráitis/Clár oibre
maidir le Straitéis na Seirbhíse. D’éascaigh na cláir oiliúna, go díreach nó trí
bheith éascaithe de bharr tinrimh ag comhdhálacha seachtracha / cheardlainn a
thainig as riachtanais a d’aithnigh an Fhoireann um Bhainistíocht Sheirbhíse, an
próiseas PMDS agus ceangaltais reachtacha/ an Rialtais.
Solathraíodh níos mó ná 78 gclár oiliúna le linn 2008. Dhírigh na cláir seo ar croíábhair praictice maidir le Foirne Promhaidh, Riaracháin agus Pobail. Tugadh ardtosaíocht don phróiseas ionduchtúcháin: cuireadh cúrsa coicíse cineálach ar fáil
do 50 Oifigeach Promhaidh a ceapadh le déanaí; cuireadh clár saincheaptha
“Chun Tosaigh agus ag Foghlaim” ar fáil thar thréimhse 12 mhí do 30 bainisteoir a
ceapadh le déanaí; cuireadh clár ionduchtúcháin 2-lá ar fáil d’Oifigigh
Feidhmiúcháin a bhfuair ardú céime i 2008.
Ag cur le mórghníomartha an chláir oiliúna bhainistíochta a cuireadh ar fáil i
2007/2008, sheol an tSeirbhís clár traenála tiomnaithe do 14 bhainisteoir. Slánófar
an clar seo i nDeireadh Fómhair 2009.
Chláraigh cúig Bhainisteoir déig a rinne an clár bainistíochta inseirbhíse chun
Diplóma Bainistíochta a dhéanamh. Slánaíodh trí thionscadal i scribhinn ag gach
uile rannpháirtí i 2008 agus tá an tuarascáil dheiridh maidir le bainistíocht le cur
faoi bhráid i 2009.
Don cheathrú bhliain cuireadh cúrsa teistiméireachta sa léinn andúile in Oifigí
Mhargadh an Fhéir Bhaile Átha Cliath na Seirbhíse. Tá an cúrsa seo á dhéanamh
go réigiúnach ag ceathrar ón bhfoireann. Bronnfaidh Ollscoil na hÉireann, Maigh
Nuad creidiúnú ar an sé rannpháirtí déag i 2009.
Thug an fhoireann faoin dúshlán chun an t-aonad oiliúna a athshuíomh ó láthar
oibre i gCromhghlinn go Margadh an Fhéir go fuinnimheach agus go héifeachtach.
Ní raibh aon cur isteach ar na cláir oiliúna agus tá na háiseanna nua deartha chun
riachtanais na dtreanálaithe agus na rannpháirtithe ar aon a chomhlíonadh.
Cuireadh tús le hobair chun acmhainní a chur le chéile agus a chóimheas agus
córais sa An tAonad um Fhoghlaim agus Acmhainn a fhorbairt. Táimid ag tnúth
leis an tráth a bheidh an córas faoi lán seoil roimh shamhradh 2009.
I ndiadh idirbheartaíochtaí le Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath, thosaigh 20
chomhalta foirne Clár Máistreachta páirtaimsearhta a leanfaidh ar aghaidh go
“Cáilíocht Náisiúnta um Obair Shóisialta”. Spreagfaidh Rannóg Taighde na
Stiúrthóireacht na rannpháirtithe tráchtais a dhéanamh a mheasfaidh ár nidirghabhálaithe a mbeidh tionchar acu ar straitéisí maidir le “dea-phraictic” le
ciontóirí.
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Slánaíodh obair shuntasach a mionshonraíonn an dearadh taighde do staidéar
molta ar “effective probation practice”. Is mian linn súil eile a chaitheamh ar an
tionscnamh seo i 2010 (faoi réir an bhuiséid). Tá sé d’acmhainn ag an gclár
deartha, áfach, ábhair mheasarta taighde a chur le chéile (m.s. tráchtais i
gcomhair Céimeanna Máistireachta).
D’ullmhaigh an tSeirbhís aighneacht don Chomisiúin Náisiúnta um Cheartas
Aisiríocht agus rinne sí cur i láthair ina dhiadh sin. Dá thoradh air seo agus ár
rannpháirtíocht leanúnach sa phróiseas seo, beidh an tSeirbhís freagrach as aon
mholtaí bainteacha sa tuarascáil dheiridih (le foilsiú Meitheamh 2009) a sholáthar.
Slánaíodh tuarascáil an Ghrúpa Oibre um Thairisc maidir le Thioncar an
Íospartaigh. Cuirfear na treoirlínte chun feidhme mar thionscadal crasStiúrthóireach i 2009.
Eochair-réimsí Ratha 2008
Is deis luachmhar an Mháisreacht páirteamsartha (4 bhliain) um
Chlár Oibre Sóisialta don fhoireann le cur lena cumas, scileanna
agus cáilíochtaí. Tacóidh modúil thaighde an chúrsa agus cuirfidh
sé le tiomantas na Seirbhíse do phraitic fianaise-bhunaithe maidir
le bainistíocht chiontóirí.
Seoladh clár oiliúna tiomnaithe do mhúinteoirí. Cuireann sé seo
níos mó le tiomantas na Seirbhíse do cheannasaíocht éifeachtúil
agus a bainistíocht chun tabhairt faoi dhúshláin ratha agus
dúshláin eile amach anseo.
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Seirbhísí Corparáideacha
Réamhrá / Forbhreathnú
Tá ról lárnach ag an Stiúrthóireacht um Sheirbhísí Corparáideacha / Acmhainní
Daonna maidir lena cur le forbairt Phríomh-Sheirbhís Phromhaidh agus tacaíocht
a thabhairt don fhoireann tosaigh d’fhonn seirbhís ard-chaighdéain a sholáthar.
I 2008 aithnaíodh an ceithre eochair-ábhar tosaíochta mar bhunús chun an sprioc
seo a bhaint amach:
• Airgeadas
• Acmhainní Daonna
• Timpeallacht oibre dearfach
• Faisnéis
Don bhliain 2008 leithdháileadh buiseád €54,019,000 don tSeirbhís Phromhaidh.
Neartaigh an tSeribhís go leanúnach soláthar bainistíocht airgeadais éifeachtach
agus éifeachtúil, ag comhoibriú le gach uile rannóg na seirbhíse agus le rannáin
aireagadais na Roinne Dlí agus Cirte, Comhionnanais agus Athchóirithe Dlí agus
Seirbhísí Airgeadais Comhroinnte.
I gcomhpháirt le Rannán um Acmhainní Daonna na Roinne Dlí agus Cirte,
Comhionnais agus Athchóirithe Dlí, bhí comórtais do Phríomh-Oifigeach
Promhaidh, Oifigeach Promhaidh agus Oifigeach Promhaidh Sealadach i 2008.
Beidh feidhm ag na painéil a bhí an chéanna féin ar feadh tréimhse 2 bhliain.
Bunaithe i 2007 chun tacaíocht a thabhairt do Chairt chun na Dínite san Ionad
Oibre, bhí fáil fós ar an scéim “Duine Teagmhála Tiomnaithe” don fhoireann
iomláine i 2008. Cuireadh oiliúint theistithe ar gach uile dhuine teagmhála
tiomnaithe agus rannpháirtigh an grúpa in imeachta oiliúna athnuachana i
mbliana. Le seoladh na scéime seo, tiomnaíodh go ndéanfar athbhreithniú ar a
oibríocht agus éifeachtúlacht i ndiaidh 12 mhí. Slánaíodh an athbhreithniúcháin i
bhfómhar/geimhreadh 2008.
Nuashonraíodh Cairt Chustaiméirí na Seirbhíse agus tá sé ar fáil ar an suíomh
gréasáin.
Thionól Coiste Stiúrtha um Pháirtíocht na Seirbhíse Promhaidh le chéile faoi trí le
linn 2008. Beartaíodh ar an ceathrú ar thuarascáil ar dhul chun cinn de réir ár
bplean gníomhaíochta “Plean Gníomhaíochta i dTreo 2016”. Bheartaigh fóghrúpaí rannpháirtíochta tabhairt faoi cheisteanna atá neamhdhíobhálach don
timpeallacht, críochnaigh sé a tascanna agus rinne sé moltaí do ghníomhaíocht
amach anseo.
Mar chuid de straitéis cumarsáide cuimsitheach Seirbhíse comh-ordaíonn
Seirbhísí Corparáideacha gach uile chumarsáid inmheánach agus seactarach. I
2008 bunaíodh an tAonad um Shaoráil Sonraí chun freagartí scioptha agus
éifeachtúla a éascú d’iarratais ar fhaisnéis maidir leis an tSeirbhís agus a hobair.
Glacadh 40 iarratas de réir na reachtaíochta um shaoráil faisnéise. Bhain 137
iarratas eile maidir le heolas eile san áireamh ceisteanna parlaiminte agus
iarratais na nuachtán.
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Bunaíodh Aonad Faiséise speisialta an 1ú Samhain 2008. Staitisteoir amháin ar
iasach ón bPríomh-Oifig Staidrimh agus beirt Oifigeach Feidhmiúcháin a bhfuil
saineolas acu ar phróisis gnó na Seirbhíse agus ar Chóras Rianaithe na gCás atá
san Aonad. Cur chun feidhme córais a gcuireann le chéile agus a ndéanann
faisnéis staidrimh bainteach, staidreamh a chuireann eolas ar agus a thacaíonn le
himeachtaí ar fud na Seirbhíse is ea sprioc an Aonaid.
Bhí dul chun cinn suntasach sa réimse Sláinte agus Sábháilteachta taobh laistigh
den tSeirbhís. Nuashonraíodh an Ráiteas um Shábháilteacht Náisiúnta; cuireadh
ráitis sábháilteachta ar fáil d’oifigh réamhcheaptha; slánaíodh meanúnachtaí
riosca do na hoifigí go léir; forbraíodh nótaí do Threoracha do Sláinte agus
Shábháilteachta agus buan-nósanna imeachta. Cruthaíodh mír tiomnaithe do
sláinte agus shábháilteacht ar Inlíon na Seirbhíse Promhadh.
Leanadh obair ar aghaidh ar fhorbairt ár eastáit le linn 2008 i gcomhpháirt le
hOifig na nOibreacha Poiblí. I measc na bhforbairtí bhí an tSeirbhís bródúil ár
bPríomhoifig, suite i dTeach Áth Luimnigh, An Uaimh, Co. Mhí ár n-oifig nua i
Margadh an Fhéir, Ard Mhaca, Co. Mhí a oscailt go hoifigiúil. Comhlíonaíonn an
Oifig in An Uaimh ceangaltas an Rialtais maidir le feidhmeanna a dhílárú go dtí An
Uaimh agus tá áiseanna chustaiméirí feasuithe chomh maith le timpeallacht oibre
feabhsuithe sa dhá ionad oibre.
Tá an tSeirbhís Phromhaidh faoi chomaoin comhaontas, tiomantas, obair
chura agus talúin éagsúla a fhoirne.
Eochair-réimsí Ratha 2008
Le linn 2008 d’fhorbair an tSeirbhís córas lárnaithe chun taifid choiriúla a
cheadú go náisiúnta. Bunaíodh é inár bPríomhoifig i dTeach Áth Luimnigh, An
Uaimh, ina gcomhordaítear teagmháil na Seirbhíse Promhadh leis an Garda
Síochána. Seoladh go hofigiúl an próiseas seo 15 Meán Fómhair 2008 mar
chlár píolatach d’fhoirne Measúnachta na Seirbhíse Promhadh. Tá an fhoireann
an-éifeachtúil agus an-éifeachtach, a chuir cumarsáid níos srithlínte ar fáiil idir
seirbhísí do thaifead ar fáil laistigh de chreatama a laghdaíodh go mór.

Bhog níos mó ná céad duine ón bhfoireann ón seanfhoirgneamh i Margadh na
Feirme. Foirgneamh mórthaibhseach suntais i Margadh an Fhéir is ea é mar
gheall ar a sheirbhís seachadta i mBaile Átha Cliath go háirithe i gcroílár an
cheantair dlíthiúla/i gceantar na gCúirteanna. Gnóthars súntasach ab ae é i
dtéarmaí na lóistíochta a bhí ag teastáil i gcomhair aistriú trealaimh, taifid agus
foirne fad a bhí siad ag cothú seirbhíse. Tá an tSeirbhís Phromhaidh fíorbhuíoch as ucht gach uile dhuine a chabhraigh chun an oifig a dhéanamh
oibríochtúil Dé Luain 21 Iúil 2008.
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Stiúrthóir – An tSeirbhís Phromhaidh
Leas-Stiúrthóir – Oibríochtaí
Stiúrthóir Cúnta – Promhadh do Dhaoine Óga
Stiúrthóir Cúnta – Seirbhís Phobail & Pinsean Cistithe
Bainisteoirí Réigiúnacha
PDÓ
An tIarthar, Thiar Thuaidh agus an Iarmhí
Thiar Theas
Baile Átha Cliath Thuaidh / Thoir Thuaidh
Príosúnaigh, Riosca & Athlonnú
Oibríochtaí
An Lár-Réigiún / Thoir Theas
Oifigigh Phromaidh Sinsearacha
Oifigigh Phromaidh
Maoirseoirí Seirbhís Phobail

Director – The Probation Service

Deputy Director – Operations

Assistant Director – Young Persons Probation

Assistant Director – Community Service & Funded Pension

Regional Managers

PDÓ

West, North West & Westmeath

South West

Dublin North / North East

Prisoners. Risk & Resettlement

Operations

Midlands / South East

Senior Porbation Officers

Probation Officers

Community Service Supervisors
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Translation

Original

Aguisín 1 – Cairt Eagraíochtúil

Leas-Stiúrthóir – Seirbhísí Corparáideacha / Acmhainní Daonna
Cuntasóir
Príomhoide Cúnta
Príomhoide Cúnta
Ardoifigigh Fheidhmiúcháin
Oifigigh Fheidhmiúcháin
Oifigigh Chléireachais

Translation
Leas-Stiúrthóir – Taighde/Oiliúint agus Forbairt
Príomhoide Cúnta
Príomhoide Cúnta
Oiliúint na nOifigeach Promhaidh Sinsearach
Oiliúint na nOifigeach Promhaidh

Deputy Director – Corporate Services/Human Resources

Accountant

Assistant Principal

Assistant Principal

Higher Executive Officers

Executive Officers

Clerical Officers

Original

Deputy Director – Research / Training & Development

Assistant Principal

Assistant Principal

Senior Probation Officer Training

Probation Officers Training
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Translation

Original

UIMHREACHA MAIDIR LEIS AN bhFHOIREANN CHEADAITHE
SA tSEIRBHÍS PHROMHAIDH 2006, 2007 & 2008.
CATAGÓR

GRÁD

2006

2007

2008

Stiúrthóir

1

1

1

Leas-Stiúrthóir

3

3

3

Stiúrthóir Cúnta

2

2

2

Leas-Phríomh Oifigeach
Promhadh

9

12

12

Oifig Promhaidh Sinsearach

48

57

57

Oifig Promhaidh

235

266

266

10

10

Leas-Phríomhoide

2

2

Cuntasóir

1

1

Foireann ghairimiúil

Cuntóir na Seirbhíse Promhadh
Foireann Riaracháin

Oifigeach Feidhmiúcháin
Sinsearach

2

7

7

Oifigeach Feidhmiúcháin

5

12.5

12.5

65.5

67

67

4

4

4

55

55

55

Oifigeach Cléireachais
Oifigeach Seirbhíse
Foireann Tionscalaíoch an Stáit
Maoirseóir Seirbhísí Pobail

Leathanach | 25

Agusín 2 – Airgeadas
RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAM AGUS CAITEACHAS

VÓTA
19

FORÁLACH
BUISÉADACH

TÁIRGEACHT
SHEALADACH

COIGILTEA
S

BARRACHAS

€000

€000

€000

€000

756

EANÁIR – NOLLAIG 2008

H1

Tuarastail, Pánna agus Liúntais

25,635

24,879

H2

Oibríochtaí (Taisteal, Post &
Teileachumarsáid, Foirgneamh
Oifige, Innealra Oifige)

6,566

7,869

1,303

H3

Seirbhísí do Chiontóirí
Cabhair do Chomhlachais Dheonacha
(Reatha)

14,393

14,872

479

Ionaid Phromhaidh (Caipitil)

5,000

1,778

Scéim um Ordú Seirbhíse Phobail

2,425

2,587

54,019

51,985

H4

TOTALS

3,222
162
3,978

1,944

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAM AGUS CAITHEACHAS 2007 (ó Thuarascáil Bhliantúil 2007)

VÓTA
19

FORÁIL
BUISÉADACH

TÁIRGEACHT
SHEALADACH

COIGILTEAS

BARRACHAS

€000

€000

€000

€000

593

EANÁIR – NOLLAIG 2007

H1

Tuarastail, Pánna agus Liúntais

21,772

21,179

H2

Oibríochtaí (Taisteal, An Post &
Teileachumarsáid, Áitreamh Oifige,
Innealra Oifige)

6,678

6,910

Cúnamh do Chomhlachais Dheonacha

14,731

12,700

2,016

Ionaid Phromhaidh (Caipitil)

6,865

1,659

5,221

6,982

2,252

4,730

2,295

2,616

59,323

47,316

H3

H4
H5

232

Seirbhísí do Chiontóirí

Tionscnaimh maidir le Cion Ógánacha
Scéim um Ordú Seirbhíse Phobail
IOMLÁIN

321
12,560

553

Nóta:
Ionaid Phromhaidh (Caipitil Iarchurtha)

1,272

1,044

228
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An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997
Foráiltear an tAcht seo de réir na dteoirlínte a d’eisigh an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Tá
nósanna imeachta i bhfeidhm ag an tSeirbhís Phromhaidh a áirithíonn íocaíocht gach uile shonrasc
laistigh den aga moille reachtúil. Cé gur dearadh na nósanna imeachta chun comhlíonadh leis an Acht
a áiritiú, ní fhóráileann siad ach dearbhú réasúna in ionad dearbhú daingean i gcoinne
neamhchomhlíonadh ábharach an Achta.
Feidhmíonn na nósanna imeachta seo le linn na tréimhse airgeadais faoi léirmheas agus, i gcásanna
ina bhfuil an íonaíocht déanach, cuireadh na soláthróirí bhaineachta ar an eolas ina dtaobh agus
íocaíodh an t-ús dlite dóibh.
De réir an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, foláiltear an t-eolas seo a leanas maidir leis an tréimhse
airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2008:
(a) Praicticí Íocaíochta
Iocaíonn an tSeirbhís Phromhaidh de réir na dtéarmaí sonraithe sna sonraisc faoi seach nó de réir na
gcoinníollacha a sonraíodh sna conartha indibhidiúla, mar is iomchuí. Ó 2002, 30 lá ba ea na téarmaí
chaighdeánacha,
(b) Íocaíochtaí Déanacha

Íocaíochtaí Déanacha
Iomlán an Sonraisc

Iomlán na Sonrasc

Iomlan an úis íochta

Faoi €317

6

€43.23

Thar €317

84

€2,451.28

Iomlán

90

€2,494.51

(c) Iomlán chéadtadán na n-íocaíochtaí déanacha maidir le iomlán na n-íocaíochtaí agus an úis íochta.
1.2% is ea iomlán na n-íocaíochtaí deanacha maidir le hiomlán na n-íocaíochtaí.
€2,494.51 is ea iomlán an úis ioctha maidir le híocaíochtaí déanacha.
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Aguisín 3 - Staidreamh
Leathnaíodh an staidreamh tuairiscithe chun roinnt catagóirí nua a chur san áireamh. Nuair is
iomchuí, tá figiúirí inchomparáide 2007 san áireamh.

Iomlán

2007

2008

Iomlán na gceisteanna a tarchuireadh chun na Seirbhíse

9,451

9,999

-

7,977

Iomlán na ndaoine a tarchuireadh ó na cúirteanna

Bhí Tuarascálacha Réamh-Cheada (7,034), Tuarascálacha ar Sheirbhís Phobail (1,419)
Tuarascálacha Réamh-Cheada le Seirbhís Phobail (525), Ceisteanna Tarchurtha i gcomhair
Maoirseacht Dhíreach (986) agus Comhdhálacha Teaghlaigh (35) mar chuid d’Iomlán na gCeisteanna
a Tarchuireadh chun na Seirbhíse (9,999).

Tuarascálacha Measúnachta ar Chiontóirí Iarrtha

2007

2008

Tuarascálacha Réamh-Cheada

6,445

7,034

Tuarascálacha maidir le Seirbhís Phobail

1,598

1,419

406

525

Tuarascálacha Réamh-Cheada chun Seirbhís Phobail a bhreithniú

Ionadaíonn méadú iomlán na Measúnachtaí 6% maidir le figiúir 2007.

Tuarascálacha Measúnachta ar Chiontóirí – Príosúnaigh a
Chríochnaigh

2007

2008

An Bord Parúil – Tuarascálacha Measúnachta agus Tuarascálacha ar
Thosca Teaghlacha

80

83

Tuarascálacha maidir le Aisdúichiú a soláthar an Roinn (DJELR)

16

22

2007

2008

34

71

Tuarascálacha Eile
Tuarascálacha maidir le Tionchar an Íospartaigh – Iomlán na
dTuarascálacha a cuireadh chun críche
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Maoirseacht

2007

2008

Orduithe Phromhaidh

2,756

2,676

-

2,045

1,519

1,413

Orduithe Mhaoirseoireachta le linn Iarchur Pionóis
Orduithe Seirbhíse Phobail
•

Iomlán na n-Uaireanta Seirbhíse Phobail in ionad pianbhreith
choimeádta

-

210,326

•

Iomlán na bpianbhreith mhalartach, de réir blianta, a mbeadh déanta
ar chum eile

-

637

-

141

Iomlán na gciontóirí sa phobal a bhfuil pianbhreith shaolta á déanamh acu ar
a rinneadh maoirseacht le linn 2008

62

68

Iomlán na gciontóirí gnéis ar a rinneadh maoirseacht le linn 2008

158

147

Orduithe ar Mhaoirseacht Pháirt-Phianbhreithe a Rinneadh

Orduithe Mhaoirseachta le linn Iarchur Pionóis: Baineann sé seo le cásanna a éilíonn na cúirteanna ar
chiontóir páirt a ghlacadh sa tSeirbhís Phromhaidh roimh cinneadh deiridh a bhreith ar an gcás.
Léiríonn na horduithe um Bhunmhaoirseacht (Promhadh agus Seirbhís Phobail) laghdú bheag (4.5%)
blian ar bhlian.

Tuarascálacha Mheasúnachta ar Dhaoine Óga a iarradh (san áireamh
an fhigiúir dheiridh ina iomlán)

2007

2008

Tuarascálacha Réamh-Cheada

-

912

Tuarascálacha maidir le Seirbhís Phobail

-

36

Tuarascálacha Réamh-Cheada chun Seirbhís Phobail a bhreithniú

-

10

2007

2008

Orduithe Phromhaidh

-

380

Orduithe Seirbhíse Phobail

-

41

Orduithe Mhaoirseachta le linn Iarchur Pionóis

-

304

Ceisteanna a tarchuireadh i gcomhair Comhdhálacha Teaghlaigh

-

35

Measúnacht ar Dhaoine Óga (an fhigiúir dheiridh ina iomlán)

Orduithe Seirbhíse Phobail: Caithfidh go bhfuil ciontóir níos mó ná 16 d’aois sula bhféadfaí Ordú
Seirbhíse Phobail a bhreith orthu. Dá thoradh seo baineann an chatagóir seo le daoine a bhfuil idir 16
agus 17 d’aois acu.
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Original

Translation

Offender Assessment Reports 2008

Tuarascálacha maidir le Measúnacht Chiontóir

Pre-Sanction Reports

Tuarascálacha Réamh-Cheadta

Community Service Reports

Tuarascálacha maidir le Seirbhís Phobail

Pre-Sanction Reports to consider Community
Service

Tuarascálacha Réamh-Cheadta chun Seirbhís
Phobail a bhreithniú

Repatriation Reports provided to the Department
(DJELR)

Tuarascálacha Aisdúichithe soláthraithe don
Roinn (DJELR)

Parole Board – Assessment and Home
Circumstance Reports

An Bord Parúil – Tuarascálacha maidir le
Measúnacht agus Toscaí Teaghlaigh

Original

Translation

Court Orders 2008

Orduithe Chúirte 2008

Probation Orders

Orduithe Phromhaidh

Orders for Supervision During Deferment of
Penalty

Orduite maidir le Maoirseacht le linn Iarchur
Pionóis

Community Service Orders

Orduithe Sheirbhís Phobail

Original

Translation

Pre-Sanction Reports

Tuarascálacha Réamh-Cheadta

Community Service Reports

Tuarascálacha maidir le Seirbhís Phobail

Pre-Sanction Reports to consider Community
Service

Tuarascálacha Réamh-Cheadta chun Seirbhís
Phobail a bhreithniú

Parole Board – Assessment and Home
Circumstance Reports

An Bord Parúil – Tuarascálacha maidir le
Measúnacht agus Toscaí Teaghlaigh

Probation Orders

Orduithe Promhaidh

Community Service Orders

Orduithe Sheirbhís Phobail
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Original

Translation

Offender Assessment Reports 2008 – Young
Persons

Tuarascálacha maidir le Measúnacht Chiontóir
2008 – Daoine Óga

Pre-Sanction Reports

Tuarascálacha Réamh-Cheadta

Community Service Reports

Tuarascálacha maidir le Seirbhís Phobail

Pre-Sanction Reports to consider Community
Service

Tuarascálacha Réamh-Cheadta chun Seirbhís
Phobail a bhreithniú

Original

Translation

Court Orders 2008 – Young Persons

Orduithe Chúirte

Probation Orders

Orduithe Phromhaidh

Community Service Orders

Orduithe Sheirbhís Phobail

Orders for Supervision During Deferment of
Penalty

Orduite maidir le Maoirseacht le linn Iarchur
Pionóis
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Aguisín 4 – Tionscadail Chistithe
Adventure Sports Project – Tionscadal Spórt Eachtraíochta

Cuireann an tionscadal seo spóirt eachtraíochta agus clár oibre na hóige ar
fáil do dhaoine óga.
School on Stilts, Sráid Rutland, Baile Átha Claith
Teileafón: (01) 836 39 65 R-phost: asp08@eircom.net
Aftercare Recovery Group – An Grúpa Iarchúraim Téarnaimh

Clár lae lánstaonta do dhaoine ag téarnamh ó andúil i ndrugaí.
48 Plás Seville, Baile Átha Claith 1 Teileafón: (01) 855 76 11

www.acrg.ie

Aiseiri Cahir – Aiséirí na Cathrach

Cuireann Aiséirí clár cóireála ar fáil maidir le handúil i ndrugaí, alcóil agus
andúilí eile.
Páirc an Bhaile, An Chathair, Co. Thiobaird Árann
Teileafón: 052 41166 www.aiseiri.ie
Aiseiri Wexford – Aiséirí Loch Garman

Cuireann Aiséirí clár cóireála ar fáil maidir le handúil i ndrugaí, alcóil agus
andúilí eile.
Baile an Róistigh, Loch Garman Teileafón: 053 914 18 18 www.aiseiri.ie
Aislinn - Aislinn

Cuireann Aislinn clár cónaithe 12 chéim lánstaonta-bunaithe d’ógánaigh
agus do dhaoine óga i gcomhair coireáil d’fhadhbanna a bhaineann le
halcóil, drugaí nó cearrbhachas.
Béal Átha Ragad, Co. Chill Cheannaigh Teileafón: 056 883 37 77
www.aislinn.ie
Ana Liffey Project – Tionscadal Ana Liffey

Cuireann an Ana Liffey Projecy seirbhísí comhlairliúchain, tacaíochta agus
eile, bunaithe ar an gcur chuige i dtaca le dochar a laghdú, d’úsáideoirí
drugaí sa phobal agus i bpriosúin, agus dá dteaghlaigh.
48 Sráid na Mainistreach Láir, Baile Átha Claith 1 Teileafón: (01) 878 68 99
www.aldp.ie
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Athy Alternative Project – Tionscadal Comhroghnach Bhaile Átha Í

Ionad Traenála a chuireann cláir ar fáil chun tabhairt faoi dhearcadh frithshóisalach agus iompair. Ofrálann an clár obair ghrúpa, láimseáil fheirge,
cearpantóireacht, litearthacht, ríomhaireacht, traenáil sacair, srl.
Ionad na Seirbhíse Poiblí, Sraid Nelson, Baile Átha Í, Co. Chill Dara
Teileafón: 059 863 23 54 r-phost: billyaap@eircom.net
Ballinasloe Training Workshop – Ceardlann Oiliúna Bhaile Átha Slua
Ionad traenala ildisiplíeach a chuireann cláir ar fáil a dtugann faoi dearcadh frithshóisialta
agus iompair chomh maith le himeascadh iar-chiontóirí mar lán-rannpháirtithe i saol agus
obair an phobail áitiúil.
Teach na Canálach, Bóthar an Chuain, Baile Átha Slua, Co. na Gaillimhe

Teileafón: 090 964 32 31 r-phost: canalhouse@eircom.net
Ballymun Youth Action Project – Gníomhaíocht na hÓige Bhaile Munna
Seirbhís thacaíochta théarnaimh andúile phobail-bhunaithe a chuireann comhairliúchán
theiripeach agus seirbhísí do dhaoine óga ar fáil agus chomh maith le hoideachas pobail
maidir le mí-úsáid drúgaí a chur ar fáil.
Horizons Centre, Bóthar Bhaile Cora, Baile Munna, Baile Átha Claith 11

Teileafón: (01) 842 80 71 r-phost: info@byap.ie
Bridge Project – Tionscadal an Droichid
Tionscnamh idirghníomhaireachta a d’fhorbair an tSeirbhís Phromhaidh is ea Tionscadal an
Droichid a chuireann cláir agus idirghabhálacha a dtugann faoi iompar géarchiontach
chiontóirí ardriosca faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh i gceantar Bhaile Átha
Claith.
125 Sráid Parnell, Baile Átha Claith 1

Teileafón: (01) 878 0901 r-phost: info@bridge.ie
Bushypark (Clarecare) – Mothar an Bhainbh (Cúram Chláir)
Ionad cónaithe cóireála a ofrálann cóireáil i gcomhair anduilí san áireamh andúil i ndrugaí
agus in alcóil.
Teach Pharc na dTor, Mothar an Bhainbh, Co. Chlár

Teileafón: 056 684 09 44
Iontaobhas Pobal na gCoinnle
Ionada traenála a chuireann cláir ar fáil a dtugann faoi dhearcadh agus iompair frithsóisialta. I measc na seirbhísí: ceardlann traenála, ionad lae buail isteach (aoisghrúpa 1215 agus 15-21), cláir fhóras phearsanta agus oideachais agus comhairliúchán aon le haon
PO Box 1145, Lána Uí Loinsigh, Baile Formaid, Baile Átha Claith 10

Teileafón: 01 626 91 11 R-phost: candlecommunitytrust@eircom.net
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Céim ar Chéim
Ionad traenála a chuireann cláir a dtugann faoi dhearcadh agus iompair frith-shóisialta a
dhíritear ar dhaoine óga ó 15-25 d’aois a d’fhéadfadh bheith ina gcliaint den tSeirbhís
Phromhaidh nó d’fhéadfadh siad bheith i mbaol cion a dhéanamh.
Aonad 5 Shannon Development Units, Bóthar Chnoc an Lisín, Maigh Rois, Luimneach

Teileafón: 061 322 122 r-phost: ceimarcheim@eircom.net

Céim Eile (Aiseiri)
Cuireann Aiséirí cóireáil chonáithe ar fáil i gcomhair aindúil i ndrugaí agus in alcóil chomh
maith le handúilí eile. Cuireann Ceim Eile bealach chun cinn ar fáil.
Plás an Athar Doiminic, Port Láirge Teileafón: 052 411 66 www.aiseiri.ie
Churchfield Community Trust – Tionscadal Iontabhais Pháirc an Teampaill
Ionad traenála a chuireann cláir ar fáil a thugann faoi dhearcadh agus iompair frithshóisialta. Cruthaíodh na cláir de reir riachtanas, inniúlacht agus cumas san áireamh
adhmadóireacht, gairneoireacht, péinteáil, ríomhaireacht, cócaireacht, obair mhiotail,
meicnic, litearthacht, spóirt agus fóillíocht.
109 Ascaill Knockfree, Páirt an Teampaill, Corcaigh Teileafón:021 421 03 48
www.cctrust.ie
Clonmel Youth Training Ltd.
Ionad traenála pobail do dhaoine óga (16-25) atá in ann atreoruithe na Seirbhíse Promhadh
a ghlacadh, atreoruithe a bhfuil athrú dá n-iompar frith-shóisialta de dhíth orthu comh maith
le rochtain ar fhostaíocht agus bhreisoideachas.
Sli Nua, The Wilderness, Bóthar Fethard, Cluain Meala

Teileafón: 052 240 11 www.clonmelyouthtraining.com
Coolmine Therapeutic Community – Pobail Teiripeach Chúil Mhín
Buan-sholáthraí de chláir cónaithe agus neamh-chónaithe um athshlánú ó dhrugaí
d’fhireannaigh agus bhaineannaigh ar aon i Mórcheantar Bhaile Átha Claith. Cuireann
PTCM seirbhís thacaíochta do theaghlaigh ar fáil chomh maith le hionad lae
ionduchtúcháin, seirbhísí oideachais for-rochtana, príosúnaigh inmheánacha, meanúachta
agus sierbhísí comhairliúcháin agus iarchúraim ar fáil.
19 Sráid Thiarna Éadbhard, Baile Átha Claith 2 Teileafón: 01 679 48 22
www.coolminetc.ie

Cork Alliance – Comhaontas Chorcaigh
Cuireann sé seirbhísí comhairliúcháin indibhidiúla agus grúpa ar fáil chomh maith le
seirbhísí athlonnaithe agus tacaíocht atreoirithe ar fáil do chiontóirí agus teaghlaigh iarchiontóirí.
Teach Roibeard Scot, Cé Phádraigh, Corcaigh
Teileafón: 021 455 78 78

r-phost: corkalliancecentre@eircom.net
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Cox’s Demesne
Ionad ildisiplíneach a chuireann cláir ar fáil san áireamh cláir a dtugann faoi dhearcadh
agus iompar frith-shóisialta chomh maith le fadbhanna oideachais a idirghabháil agus a
thacú i measc daoine óga i mbaol agus/nó nach bhfuil ar scoil.
15-16 Páirc Fhearann Dara, Dún Dealgan Teileafón: 042 933 04 32
r-phost: coxscycp@iol.ie
Cornmarket Project – Tionscadal Mhargadh an Arbhair
Ionad ildisiplíneach a chuireann cláir ar fáil a thugann faoi dhearcadh agus iompar frithshóisialta san áireamh cláir idirghábháilithe agus tacaíochta, comhairliúcháin aon le haon,
obair ghrúpa agus clár lae struchtúrtha.
9 Sráid Uí Mhealláin, Margadh an Arbhair, Loch Gorman Teileafón: 053 912 39 94
www.wexfordpartnership.ie
Crinan
Saoráid cóireála drúgaí pobalbhunaithe agus seirbhís thacaíochta ildisiplíneach a
chuireann cóireáil ildisiplíneach agus seirbhísí athslánúcháin ar fáil do dhaoine faoi 21
d’aois.
72 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile Átha Claith 1 Teileafón: 01 855 80 58 r-phost:
info@crinanyp.org
Cuan Mhuire Athy – Cuan Mhuire Bhaile Átha Í
Eagraíocht dheonach is ea Cuan Mhuire, faoi úinéireacht an Oird Trócaire, a cuireann
seirbhísí faoisimh, díthocsainiúcháin agus athshlánúcháin ar fáil do dhaoine a bhfuil
fadhbanna alcóil agus drúgaí orthu.
Baile an Mhuilinn, Baile Átha Í, Co Chill Dara Teileafón: 059 863 14 93
www.cuanmhuire.ie
Cuan Mhuire Bruree – Cuan Mhuire Bhrú Rí
Eagraíocht dheonach is ea Cuan Mhuire, faoi úinéireacht an Oird Trócaire, a cuireann
seirbhísí faoisimh, díthocsainiúcháin agus athshlánúcháin ar fáil do dhaoine a bhfuil
fadhbanna alcóil agus drúgaí orthu.
Brú Rí, Co. Luimnigh Teileafón: 063 908 70 www.cuanmhuire.ie
Cuan Mhuire Coolarne – Cuan Mhuire Chaolrinn
Eagraíocht dheonach is ea Cuan Mhuire, faoi úinéireacht an Oird Trócaire, a cuireann
seirbhísí faoisimh, díthocsainiúcháin agus athshlánúcháin ar fáil do dhaoine a bhfuil
fadhbanna alcóil agus drúgaí orthu.
An Turlach Mór, Co. na Gaillimhe
Teileafón: 091 79 71 02 r-phost: cuanmhuiregalway@eircom.net
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Cuan Mhuire Farnanes – Cuan Mhuire na bhFearnán
Eagraíocht mar chuid eagraíocht mhór eile atá faoi úinéireacht an Oird Trócaire, a cuireann
seirbhísí faoisimh, díthoscainiúcháin agus athshlánúcháin ar fáil do bhaininnigh a bhfuil
fadhbanna alcóil agus drugaí orthu.
Na Fearnáin, Co Chorcaí Teileafón: 021 733 59 94 www.cuanmhuire.ie
Daughters of Charity Community Services – Iníonacha Chatanachta Sheirbhísí Pobail
Ionad ildisiplíneach a chuireann réimse leathan cláir ar fáil do leanaí agus dhaoine óga
agus seirbhísí san áireamh naíolann réamhscoile do dhaoine óga, scoil do leanaí níos
aosta atá i mbaol, ceardlann threanála phobail do lucht luathfhágálaí scoile agus toinscadal
oideachais áostaigh agus pobail do dhaoine a lorgann bealach ar ais chun na scoile.
9 Sráid Henrietta, Baile Átha Claith 1 Teileafón: 01 887 41 00 www.doccs.ie
Dóchas don Óige
Tionscadal traenála pobalbhunaithe a oibríonn le daoine óga i gcathair na Gaillimhe.
Cuireann an t-ionad traenála cláir ar fáil a dtugann faoi dhearcadh agus iompar frithshóisialta agus comhlíonann sé riachanais dhaoine óga i mbaol agus chiontóirí ar thaobh
thiar chathair na Gaillimhe.
Liosban Industrial Estate, Bóthar Thuama, Gaillimh
Teileafón: 091 77 08 99 r-phost: dochasgalway@eircom.net
Educational Trust – An tIontaobhas Oideachais
Tionscnamh trasteorannach is ea An tIontaobhas Oideachas a chuireann comhairle
oideachasúil agus treoir ar fáil d’iar-phríosúnaigh.
C/o PACE, 7 Sráid Líosain Uachtarach, Baile Átha Claith 4 Teileafón: (01) 660 28 70
www.paceorganisation.ie
Fellowship House – Teach an Chomhbhráiteachais
Seirbhís thacaíochta d’andúiligh i luath-théarnamh.
Spur Hill, Dúchlain, Togher, Corcaigh
Teileafón: 021 454 58 94 r-phost: fellowshiphouse@eircom.net
Fusion CPL
Tionscadal Prison Links a oibríonn le ciontóirí faoi choimeád agus daoine sa phobal a bhfuil
andúil orthu.
Ionad Sláinte Ghort na Silíní, Garrán Ghort na Silíní, Baile Átha Claith 10 Teileafón: 01 623
14 99
R-phost: info@fusioncpl.ie www.fusioncpl.ie
GROW
Eagraíocht phobalbhunaithe fhéinchabhrach, thacaíochtúil agus chúraim is ea í a cuireann
seirbhísí inmheánacha ar fáil i bpríosúin.
An Oifig Tacaíochta Náisiúnta, Eachlann na Foraoise, Bóthar na Goraoise, sord, Co. Bhaile
Átha Cliath
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www.grow.ie

Guild of St Philip Neri – Gild Naomh Philib Neri
Comhdháil Chumann Naomh Uinseann de Pól is ea Gild Naomh Philib Neri tiomnaithe do
thacaíocht phearsanta agus ar bun cairdeas a dhéanamh le duine do phríosúnaigh agus
iar-phríosúnaigh i gceantar Bhaile Átha Cliath.
Naomh Uinseann de Pól, 91-92 Ascaill Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile Átha Cliath
www.svp.ie
Grattan House Project – Tionscadal Theach Grattan
Tionscnamh ildisiplíneach a d’fhorbair an tSeirbhís Phromhaidh is é Tionscadal Theach
Grattan a sholáthraíonn cláir agus idirghabhálaithe a thugann faoi ghéariompar cionta
chiontóirí ardriosca faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh i gceantar Chorcaigh. Tá
ionad um oiliúint scileanna ag an Grattan House Project a sholáthraíonn seirbhís
chomhairliúcháin andúile, mheasúnachta agus atreoraithe do chliaint na Seirbhíse
Promhadh.
Eaglais San Nicolás, Sráid an Chamais, Corcaigh Teileafón: 021 483 67 00
Grattan House Prison Links
Tionscadal Prison Links a oibríonn le ciontóirí faoi choimeád agus sa phobal a bhfuil andúilí
orthu.
F/ch Teach Grattan, Eaglais San Nicolás, Sráid an Chamais, Corcaigh Teileafón: 021 483
67 00
Job Sampling Initiative – Tionscanamh Sampláil Fostaíochta
Soláthraíonn sé seirbhísí oideachais agus oiliúna, meantóireacht, ullmhú oibre agus forás
pearsanta d’fhireannaigh agus bhaineannaigh a bhfuil idir 18 agus 23 d’aois acu faoi
mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh nó atá ar riosca cionta.
Ionad Theaghlach Naomh Bhríd agus Pobail, 37 An Bóthar Buí Íoctarach, Port Láirge
Teileafón: 051 371 830 r-phost: gbarry@wap.ie
Kerry Adolescent Counselling – Comhairliúchán Ógánta Chiarraí
Seirbhís chomhairliúcháin agus thacaíochta d’ógánaigh i mbaol agus dá dtuismitheoirí.
Balúnach, Trá Lí, Co. Chiarraí
Teileafón: 066 718 13 33 r-phost:kfrcs@eircom.net
Kilkenny Employment for Youth – Fostaíochta Ógánach Chill Cheannaigh
Cearlann Pobail um Oiliúnit d’ógánaigh (16-25 d’aois) is ea é a bhfuil soláthar sa bhreis
aige d’atreoraithe na Seirbhíse Promhadh a bhfuil athrú dá n-iompar frith-shóisailta de dhíth
orthu chomh maith le rochtain ar fhostaíocht agus bhreisoideachas.
Rae an Ghairdín, An tSráid Ard, Cill Chainnaigh Teileafón: 056 776 27 74 r-phost:
key1@eircom.net
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Le Chéile
Tionscadal náisiúnta is ea Le Chéile a oibríonn i gcomhpháirt le Rannán um Phromhadh
Daoine Óga na Seirbhíse Promhadh a sholáthraíonn meantóireacht do dhaoine óga i
dtrioblóid leis an dlí. Earcaíonn, traenálann agus tacaíonn Le Chéile deonaigh ón bpobal a
ionadaíonn meantóirí do dhaoine óga faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh.
Teach an Aigéin, Cé Arann, Smithfield, Baile Átha Cliath 7
01 873 30 53 r-phost: info@lecheile.ie ; www.lecheile.ie
Clár Teach Solais Granada Institute
Comhpháirtíocht idir an tSeirbhís Phromhaidh agus an Granada Institute, cuireann an Clár
Teach Solais cláir pobalbhunaithe coireála ar fáil do chiontóirí gnéis i mBaile Átha Cliath
agus i gCorcaigh chun riosc agus athchiontú a laghdú.
Teach Chruincín, Lána Chruincín, Seanchill, Co Bhaile Átha Cliath
Teileafón: (01) 272 10 30 R-phost: granadainstitute@sjog.ie
Linkage Programme – An Cláir Naisc
Comhthionscnamh forleitheadach ardrathúil idir Business in the Community Ireland agus an
tSeirbhís Phromhaidh is ea The Linkage Programme a sholáthraíonn socrúchán
fostaíochta, taithí oibre, fostúchas agus oiliúint oibre san ionad oibre, socrúchán oideachais
agus printíseachta d’iarchiontóirí agus daoine a atreoraíodh tríd an tSeirbhís Phromhaidh, a
thugann buntáiste don indibhid, fhostóirí agus don pobal mór.
32 Sráid Uí Chonaill Íochtarach, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: (01) 874 7232 www.bitc.ie
MAG
Forbairt beartais agus comh-ordú seirbhíse do chiontóirí gnéis i mbaol bheith gan dídean
atá i bpríosúin agus sa phobal.
R-phost: Karen.Charnley@fingalcoco.ie
Matt Talbot Adolescent Services – Seirbhísí Ógánacha Matt Talbot
Cóireáil chónaithe um andúil d’fhireannaigh óga a bhfuil fadhbanna um míúsáid substaintí
orthu maidir le hatreoraithe na Seirbhíse Promhadh (PDÓ).
Radharc na Carraige, Plásóg na Trá Bige, Dúghlas, Co. Chorcaigh
Teileafón: 021 489 64 00 r-phost: mtas@eircom.net
Matt Talbot Community Trust – Iontaobhas Pobail Matt Tallbot
Ionad um oiliúint do dhaoine fásta a sholáthraíonn cláir a dtugann faoi dhearcadh agus
iompar frith-shóisialta is ea Matt Talbot Community Trust. Baineann na rannpháirtithe
tairbhe as an eochair-thacaíocht le haghaidh oibrithe agus rochtain ar oiliúint/oideachas
(FETAC), fóras pearsanta, cúrsaí maidir le handúil i ndrúgaí, scileanna cumarsáide.
Caithfidh go bhfuil rannpháirtithe saor ó dhrúgaí.
Rear of Assumption Church, Bóthar na Coille Móire, Baile Átha Cliath 10
Teileafón: 01 626 48 99 r-phost: mtcommtrust@eircom.net
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Merchants Quay Project – Tionscadal Ché na gCeannaithe
Soláthraí bunaithe do chláir um athslánú drugaí neamhchónaithe d’fhireannaigh agus
bheanannaigh. Oibríonn Tionscadal Ché na gCeannaithe ar bun an chuir chuige i dtaca le
dochar a laghdú um malairt praictice agus snáthaide agus seirbhísí leighis, cóiríochta agus
tacaíochta do theaghlaigh.
10 An Margadh Nua, Baile Átha Cliath 8 Teileafón: 01 679 00 44 www.mqi.ie
MOVE
Clár idirghálaithe 12 chéim a thacaíonn fireannaigh tabhairt faoina n-iompar foréigin
teaghlaigh agus dá bhfabhbanna bainteacha á soláthar trí ghrúpaí dheonacaha
pobalbhunaithe ar fud na tíre.
Move Ireland, Carmichael House, Sráid Brunswick Thuaidh7
Teileafón: 065 684 8689 r-phost: moveireland@eircom.net www.moveireland.ie
Nenagh Community Reparation – Cúiteamh Phobail an Aonaigh
Tionscamh um cheartas aisiríoch a d’fhorbairt an pobal áitiúil agus an tSeirbhís
Phromhaidh is ea é a bhfuil sé mar sprioc aige athchion a laghdú trí tionchar na coire ar
dhaoine eile a chur in iúl, go háirithe ar an íospartach, don chiontóir.
Stráid Uí Chonghaile, An tAonach, Co Thiobraid Árann
Teileafón: 067 415 65 r-phost: ncrp@eircom.net www.nenaghreparation.com
North Clondalkin Probation Project – Tionscadal Promhaidh Chluain Dolcáin Thuaidh
Ionad oiliúna a chuireann cláir ar fáil a dtugann faoi dhearcadh agus iompar frithshóisialacha, fóras pearsanta agus oiliúint scileanna do dhaoine óga faoi mhaoirseacht nó
atá i mbaol cion a dhéanamh i gceantar Chluain Dolcáin.
Lána Mharcaise, Baile Neill, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22
Teileafón: (01) 623 62 30 r-phost: towerprogramme@eircom.net
PACE
Cuireann Pace Training for Employment Project tionscadal oideachais agus oiliúna ar fáil
d’fhireannaigh fhásta a bhfágann coimeád an Gharda Síochána agus tá sé ar fáil do
chiontóirí faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh.
Cuireann PACE Prioswood House seirbhísí cóiríochta agus eile ar fáil d’fhireannaigh fhásta
a bhfuil riachtanais speisialta orthu agus a d’fhéadfadh coimeád a fhágáil nó atá faoi
mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh.
7 Sráid Líosáin Íoctarach, Baile Átha Cliath 2
Teileafón: (01) 660 28 70 www.paceorganisation.ie
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PALLS
Ionad a bunaíodh le déanaí a chuireann cláir ar fáil d’iar-chiontóirí a atreoraíodh tríd an
tSeirbhís Phromhaidh chun tabhairt faoi dhearcadh agus iompar frith-sóisialta agus dul ar
aghaidh go dtí fostaíocht i gcomhpháirt le hAthbheochan Luimnigh.
Cúirt na hAmharclainne, 15 Sráid Mhala Íoctarach, Luimneach
Teileafón: 061 206 320
Restorative Justice Services – Seirbhísí Cheartais Aisiríoch
Forbraíodh i gcomhpháirt leis an tSeirbhís Phromhaidh agus an bpobal áitiúil, cuireann
SCA réimse leathan cláir um cheartas aisiríoch ar fáil do Chúirteanna, an tSeirbhís
Phromaidh agus an mórpobal maidir le hidirghabhálaithe roimh agus i ndiaidh na breithe.
Faiche an tSráidbhaile, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24
01 451 50 22 r-phost: rjsi@eircom.net
Ruhama
Oibríonn Ruhama le mná bainteach le striapachas.
Senior House, Coláiste na Naomh Uile, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9
Teileafón: (01) 836 02 92 www.ruhama.ie
Tionscadal SAOL
Cuireann se oiliúint phobalbhunaithg, oideachas, scileanna agus clár athshocraíochta ar fáil
do mná i bpobal Lár Cathrach Thuaidh Bhaile Átha Claith maidir le coireáil um andúil i
ndrugaí.
58 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: (01) 855 3391 r-phost: saol@saolproject.ie
Southill Outreach – Clár Fó-rochtana na Cnoice Theas
Tionscnamh nuálaíoch maidir le hoiliúint fhor-rochtana agus oideachas do dhaoine óga
bainteach le múitseáil, daoine óga i mbaol agus iompar frithshóisialta agus mí-úsáid
substaintí i bpobal an Chnoic Theas.
Unit 16 Kilmallock Road Enterprise Centre, Cill Mocheallóg, Co Luimnigh
Teileafón: 061 421 09 00 r-phost:info@southilloutreach.ie
St. Patrick’s Welfare Association – Cumann Leasa Naomh Phádraig
Grúpa eaglais a dhéanann cairdeas le príosúnaigh agus iar-phríosúnaigh i bhForas Naomh
Pádraig agus a sholáthraíonn seirbhís pearsanta dóibh chomh maith.
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Stepping Out Athlone
Ionad oiliúna ildisiplíneach a chuireann cláir ar fáil a comhlíonann riachtanais na ndaoine, a
atreoraíodh tríd an tSeirbhís Phromaidh, bainteach le cion a dhéanamh nó mí-úsáid drugaí
nó alcóil, i gcomhair ullmhú d’oiliúint agus fhostaíocht oscailte.
An Gréasán Foghlama Náisiúnta, Béal Haibhil, Baile Átha Luain, Co. Iarmhí
Teileafón: 0906 44 12 67 r-phost: steppingout@eircom.net
Tabor Lodge
Ofrálann sé seirbhís choireála maidir le handúil in alcóil, ndrugaí, gcearrbhachas agus i
mbia.
Ballindeasig, Béal Guala, Co. Chorcaí
Teileafón: 021 488 71 10 www.taborlodge.ie
Tallagh Probation Project - Tionscadal Promhaidh Thamhlacht
Ionad oiliúna il-leibhéil agus ildisiplíneach is ea é a chuireann cláir ar fáil d’fhireannaigh
agus do dhaoine óga chun tabhairt faoi dhearcadh agus iompar frithshóisialta. Baineann
Tionscadal Promhaidh Thamhlacht le modúil FETAC, dul chun cinn eochair-oirbíochtúil
agus faoi thacaíocht, imeachtaí blaiste agus toraíochtaí amuigh faoi spéir, obair ghrúpa,
réimse leathan modúl oideachais teastaithe agus fóras pearsanta.
Cearnóg Theach na Cúirte, An Pháirc Thiar, Baile Átha Cliath 24
Teileafón: (01) 427 06 00 r-phost: project@tpp.ie
Tivoli Training Centre – Ionad Oiliúna Tivoli
Ionad oiliúna il-léibhéil agus ildisiplíneach a togádh agus a athfhorbraíodh le déanaí is ea
Tivoli TC a chuireann cláir ar fáil do dhaoine fásta agus do dhaoine óga chun tabhairt faoi
dhearcadh agus iompar frithshóisialta. Bainfidh Tivoli TC le modúil FETAC, eochair-dhul
chun cinn oirbíochtúil agus faoi thacaíocht, toraíochtaí amuigh faoi spéir, obair ghrúpa,
réimse leathan modúl oideachais teastaithe, fóras pearsanta agus réimse leathan seirbhísí
eile.
Ardán Tivoli, Dún Laoghaire r-phost: project@tpp.ie
Trail
Soláthraí cóiríochta do chiontóirí ardriosca.
F/ch PMVT
29 Cearnóg Mhuinseo Thoir, Baile Átha Cliath 1
TREO
Tionscadal oiliúna pobalbhunaithe a oibríonn le daoine óga i gceantar Phort Láirge.
Ofrálann TREO tacaíocht oideachais agus shóisialta agus gairmthacaíocht dá
rannpháirtithe chomh maith le tabhairt faoina n-iompar frithshóisialta.
34 Ionad Gnó Thí Chorr, Port Láirge
051 379 740 r-phost: treoportlairge@eircom.net
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Trust
Seirbhísí do dhaoine gan dídean i Lár Bhaile Átha Cliath
Bóthar Bhríde, Baile Átha Cliath 8 Teileafón: (01) 454 37 99 r-phost: info@trust.ireland.ie
www.trust-ireland.ie
Tuam Community Training Workshop – Ceardlann Oiliúna do Phobal Thuaim
Ionad oiliúna a chuireann clair ar fáil a dtugann faoi dhearcadh agus iompar frithshóisialta.
Cuireann sé oiliúint agus oideachas ar fáil d’iar-chiontóirí mar ullmhú d’earcaíocht nó
bhreisoiliúint sa cheantar.
Fearann na mBiocairí Córacha, Tuaim, Co na Gaillimhe
Teileafón: 093 28 115 r-phost: tctc@eircom.net
Tus Nua (De Paul Trust)
Cuireann Tús Nuam, atá á bhainistiú ag DePaul Trust, cóiríocht, athshocraíocht agus
seirbhís thacaíochta do bhanchiontóirí a bhfuil sainriachtanais orthu agus iad ag fágáil
coiméadta ag an Dóchas centre nó faoi mhaoirseacht na Seirbhíse Promhadh.
136 An Cuarbhóthar Thuaid, Baile Átha Cliath 7
01 453 71 11 r-phost: info@depaultrust.net

www.depaultrust.ie

WHAD
Cuireann WHAD cláir ar fáil d’fhireannaigh i mbaol nó ar phromhadh idir 14-18 d’aois, ag
diriú aird ar choir agus a iarmhairtí, agus mí-úsáid drugaí. Ofrálann an clár oiliúint scileanna
sóisialta, eochair-thacaíocht indibhidiúil le haghaidh oibrithe, agus imeachtaí (shóisialta
agus faoi spéir) mar chomhroghanna d’iompar cionta.
Ionad Eachaí agus Oiliúna Ghort na Silíní, Gort na Silíní, Baile Átha Cliath 10
Teileafón: (01) 620 91 60 r-phost: whad@cherryorchard.ie
WRENS
Clár for-rochtána nuálaíoch pobalbhunaithe is ea WRENS a chuireann réimse leathan clár
ar fáil maidir le tacaíocht, forbairt agus seirbhísí eile do mná agus do theaghlaigh chiontóirí
nó le comhaltaí i mbaol cion a dhéanamh i gceantar Chill an Ardáin.
Killinarden Enterprise Park, Cill an Ardáin, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24
Teileafón: (01) 466 42 75 r-phost: info@kdppg.ie
Waterford Area Partnership – Comhpháirtíocht Phort Láirge
Tionscnamh idir-ghníomhaireachta is ea WAP a thacaíonn le himeascadh iar-phríosúnaigh
agus iar-chiontóirí i saol na fostaíochta agus an phobail i bPort Láirge.
Páirc an Gheata Thiair, Bóthar na Trá Móire, Port Láirge
Teileafón: 051 841 740 r-phost: info@wap.ie

www.wap.ie
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Wexford Centre Project – Tionscadal Lár Loch Garman
Ionad cónaithe i bPort Láirge a chuireann cláir sóisialta, follaíochta agus oiliúna ar fáil
chomh maith le háiseanna do dhaoine óga i mbaol nó a d’fhéadfadh cion eile a dhéanamh
ó Lár Bhaile Átha Cliath Thuaidh.
57 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 1
Teileafón: (01) 888 10 75

r-phost: wexfordcentre@eircom.net

Young People at Risk – Daoine Óga i mBaol
Tionscnamh idirghabháilithe sóisialta, caitheamh aimsire il-ghníomhaireachta do dhaoine
óga ó Lár Bhaile Átha Claith Thuaidh atá i mbaol cion a dhéanamh.
F/ch FSS, 44 Sráid Sheoirse Mhór Thuaidh, Baile Átha Cliath 1
WYTEC
Tionscadal oiliúna pobalbhunaithe FÁS faoi thacaíocht na Seirbhíse Promhadh agus an
Choise Ghairmoideachais a dhíríonn ar dhaoine óga san aoisghrúpa 15-26 i mbaol
drochéacht nó athchiontú. Deimhnítear gach uile chúrsa trí bhealaí dhul chin cinn ms.
FETAC, City and Guild srl.
Baile an Ainéasaigh, Bóthar Chorcaí, Port Láirge
Teileafón: 051 87 33 58 r-phost: wytec@eircom.net
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Teach áth Luimnigh, Baile Sheáin, An Uaimh, Contae na Mí
Head Office, Athlumney House, Johnstown, Navan, Co. Meath
Teil: +353-(0)46 - 9090900 Facs: +353-(0)1-9090992

www.probation.ie
Leathanach | 47

