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Réamhrá 
Is rí-dheas liom Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh don bhliain 2013 a chur faoi bhráid an 
Uasail Alan Shatter, T.D., an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

Oibríonn foireann na Seirbhíse Promhaidh le thart ar 

10,000 ciontóir gach lá (bíonn breis agus 8,000 díobh 

seo sa phobal), chun athchiontú agus an riosca go 

ndéanfar díobháil don phobal a laghdú, chun an 

díobháil a rinneadh mar gheall ar choireacht a chur ina 

ceart, agus lena chinntiú go ndéantar bainistíocht 

éifeachtach agus éifeachtúil ar orduithe Cúirte.  Téann 

an fhoireann phromhaidh i gcomhairle le gach ciontóir 

a chuirtear faoinár mbráid, agus cruthaímid caidreamh 

gairmiúil leo, atá dírithe ar na daoine seo a spreagadh 

agus cabhrú leo chun athruithe dearfacha a dhéanamh 

ina gcuid saoil, d’fhonn breis ciontú a sheachaint.  

Anuas air sin, leagaimid an fhreagracht ar chiontóirí as 

a gcuid iompair agus cuirimid dúshlán roimh aon 

iompar nó meon a d’fhéadfadh a thabhairt le fios go 

bhfillfí ar nósanna ciontaithe.  Leagtar amach inár 

dtuarascáil bhliantúil na bealaí éagsúla a bhainimid seo 

amach, trí réimse idirghabhála agus sprioc-chlár.  

Anuas air sin, déantar measúnú ar ár bhfeidhmíocht i 

leith ár gcuid cuspóirí agus déantar cur síos ar conas a 

d’oibríomar go comhoibritheach lenár gcomhpháirtithe 

chun cur le baint amach sprioc na Roinne Dlí agus Cirt 

agus Comhionannais – Éire níos sábháilte agus níos 

cothroime.   

Baineann ríthábhacht lenár gComhaontais 

Straitéiseacha lenár gcomhpháirtithe, go háirithe i 

limistéar an Cheartais Choiriúil, chun ár 

gcomhspriocanna a chur chun cinn maidir le hobair na 

Seirbhíse Promhaidh.  I measc na gcomhpháirtithe seo 

tá an tSeirbhís Chúirteanna, Seirbhís Príosún na 

hÉireann, an Garda Síochána, an Bord Parúil agus 

Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, 

mar aon le Ranna Rialtais, Gníomhaireachtaí agus 

Údaráis eile.  Anuas air sin, aithnímid an ról 

tábhachtach a bhíonn ag earnáil an Phobail agus an 

Earnáil Dheonach – go háirithe ár dtionscadail 

chistithe, le fiúntas a chruthú don bhainistíocht a 

dhéanann an tSeirbhís Phromhaidh ar chiontóirí. 

Léiríodh ár ndíriú ar chomhoibriú idirghníomhaireachta 

ar líon bealaí i rith 2013. I gcaitheamh na bliana, ar aon 

dul le Seirbhís Príosún na hÉireann, sheolamar ár 

gComhphlean Straitéiseach, 2013-2015. Corpraítear 

tuarascáil um dhul chun cinn ar an bPlean sin sa 

tuarascáil bhliantúil seo agus i dtuarascáil bhliantúil 

Sheirbhís Príosún na hÉireann.  Ar cheann de na 

héachtaí sa limistéar seo bhí forbairt scéimeanna um 

Fhilleadh ar an bPobal agus Tacaíochta Pobail, agus 

sáraíodh na sprioclíonta rannpháirtithe le haghaidh 

2013, agus cuireadh pleananna chun cinn d’fhairsingiú 

an dá scéime.  Anuas air sin, rinneadh breis forbartha 

ar oibriú comhpháirtíochta leis an nGarda Síochána ar 

líon bealaí.   Ba mhórfhorbairt bunú Oifig 

chomhlonnaithe náisiúnta SORAM (Measúnú Riosca 

agus Bainistiú Ciontóirí Gnéis) chun bainistíocht a 

dhéanamh ar chiontóirí gnéis ar bhonn 

ilghníomhaireachta.  In 2013, sannadh Oifigeach 

Sinsearach Promhaidh agus oibrí sóisialta sinsearach de 

chuid Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) ar 

bhonn lánaimseartha do SORAM, atá faoi thacaíocht 

agus óstáil an Gharda Síochána, agus a fhaigheann 

acmhainní ó Sheirbhís Príosún na hÉireann. 

 

Dhíríomar ar líon limistéir shonracha 

phríomhthosaíochta i gcaitheamh na bliana, mar chuid 

dár gclár foriomlán chun breis forbartha a dhéanamh 

ar sheirbhísí ardhchaighdeáin, dhíríomar ar thorthaí 

agus ar iarmhairtí, agus rinneamar tomhas i leith ár 

spriocanna straitéiseacha.  Ina measc seo bhí cur 

chuige nua i leith an bhealaigh a théimid i dteagmháil 

agus a oibrímid le mná agus le daoine óga, ár sraith 

cláir chiontóra agus ár dtionscnaimh chleachtais 

aisiríoch a shíneadh, agus taighde ar agus freagairtí do 

chiontóirí ag a bhfuil fadhbanna alcóil agus drugaí.  Is 

éard a bhí i gceist leis seo ná feabhas a chur ar bhailiú 

sonraí agus ar thaighde chun faisnéis a sholáthar do 

chleachtas, agus in go leor cásanna, chun straitéisí agus 

pleananna sonracha oibre a fhoilsiú.   

Táim ag tnúth le leanúint agus tabhairt faoinár 

spriocanna Straitéiseacha in 2014 agus faoinár n-oibriú 

leanúnach comhpháirtíochta i dtreo pobal níos 

sábháilte agus níos cothroime a bhaint amach.  

 

  

Vivian Geiran 
Stiúrthóir 

3 



4 
 

Ár Ról 

Gníomhaireacht atá sa tSeirbhís Phromhaidh den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais atá 

tiomanta d’oibriú chun cuspóirí agus spriocanna ardleibhéil bheartais na Roinne a bhaint amach mar 

chuid den oibriú chun pobail níos sábháilte a bhaint amach. Oibríonn an tSeirbhís go dlúth leis an 

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

um Cheartas i leith an Aosa Óig, an Bord Parúil mar aon le go leor eagraíochtaí sa phobal. Is é ár ról 

chun cur le sábháilteacht an phobail trí bhainistíocht a dhéanamh ar smachtbhannaí agus ar bhearta 

pobail, measúnú agus bainistíocht éifeachtach a dhéanamh ar chiontóirí agus trí athimeascadh 

iarchiontóirí a éascú. 

 

Is sinn an ghníomhaireacht cheannais maidir le measúnú agus bainistíocht a dhéanamh ar chiontóirí 

inár bpobal.  Tá ról tábhachtach againn maidir le cabhrú leis an leibhéal coireachta a laghdú trí 

dhúshlán a chur roimh iompar ciontóirí agus oibriú le ciontóirí chun a gcuid iompair a athrú agus an 

díobháil a rinneadh trí chiontú a chur ina ceart. Is í ár sprioc chun measúnú ardchaighdeáin agus 

bainistíocht dhaingean ar chiontóirí a sholáthar agus an cleachtas is fearr fianaisebhunaithe 

promhaidh a úsáid agus chun na caighdeáin is airde d’éifeachtúlacht agus d’fhreagracht a bhaint 

amach.  

 

Soláthraíonn an tSeirbhís Phromhaidh maoirsiú promhaidh, seirbhís pobail, filleadh ar an bpobal, 

cláir iompair chiontaithe agus seirbhísí speisialaithe tacaíochta, do chiontóirí fásta agus óga araon. Ar 

a bharr sin, oibrímid i bpríosúin agus in áiteanna coinneála chun ciontóirí a athshlánú agus chun 

athimeascadh a éascú.  

 
Rangaítear obair na Seirbhíse Promhaidh in dhá chatagóir – measúnú ar chiontóirí agus maoirsiú 

agus bainistíocht ciontóirí.    Soláthraíonn Oifigigh Phromhaidh tuairiscí measúnaithe ciontóra don 

chúirt agus don Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an IPS, an Bord Parúil agus do chomhlachtaí 

cuí eile de réir mar is gá. Ina theannta sin, déanann an tSeirbhís maoirsiú agus bainistíocht ar 

chiontóirí sa phobal thar ceann na gCúirteanna agus na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 

Is iad na príomhlimistéir ina soláthraíonn an tSeirbhís Phromhaidh seirbhísí: 
1. Maoirsiú Ciontóra agus Bainistíocht Pianbhreithe; 

2. Seirbhís Pobail agus Filleadh ar an bPobal; 

3. Promhadh Daoine Óga (YPP); 

4. Tionscnaimh Chomhpháirtithe Pobail, (Eagraíochtaí Pobalbhunaithe a bhfuil cistiú á fháil 

acu). 

 

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

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

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

ina dteastaíonn measúnú réamhsmachtbhanna chun cabhrú le cinneadh a dhéanamh ar 

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

chur faoi mhaoirsiú promhaidh nó ar seirbhís pobail. 
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 Liostaítear thíos reachtaíocht ábhartha eile: 

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

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

 Acht na bhFíneálacha, 2010 

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

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

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

 Acht na Leanaí, 2011 (arna leasú) 

 An tAcht um Chiontóirí Gnéis, 
2001 

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

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

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

 An tAcht um Cheartas Coiriúil, 
1993 

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

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

 An tAcht um Cheartas Coiriúil, 
1960 (arna leasú) 

 An tAcht um Cheartas Coiriúil 
(Riarachán), 1914 

 An tAcht um Promhadh Ciontóirí, 
1907 

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

an méid a leanas:   

 Rialacha na Náisiún Aontaithe ar Smachtbhannaí Maoirsithe Pobail 

 Rialacha Chomhairle na hEorpa ar Smachtbhannaí Pobail agus ar Bhearta 

 Rialacha na Náisiún Aontaithe ar Mhaoirsiú Ciontóirí Óga 

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

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

 Creatchinneadh 2008/947/JHA maidir le comhaithint bearta promhaidh 



6 
 

 

 

 

Rinneadh Maoirsiú ar 15, 984 

Ciontóir sa Phobal in 2013 

Rinneadh 8,705 Atreorú Cúirte 

chuig an tSeirbhís in 2013 
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Breac-chuntas ar Obair Sheirbhíse in 2013 

RÉAMHRÁ 

Tá ár n-obair le ciontóirí in ainm is athchiontú a laghdú, athrú dearfach a chur chun cinn i 

measc iompar ciontaithe agus chun athimeascadh isteach i bpobail a éascú.  Is é ár 

gcuspóir chun an riosca i leith athchiontú agus iompar díobhálach a laghdú trí mheasúnú 

ardchaighdeáin agus maoirsiú éifeachtach agus leas á bhaint as réimse idirghábhála 

nuálaíche agus fianaisethreoraithe.  

In 2013, lean an tSeirbhís leis an réimse 

formáidí de thuarascálacha measúnaithe do 

na cúirteanna a fhiosrú agus chun tús áite a 

thabhairt dóibh.  Leanadh le díriú ar an 

mbealach a dhéanaimid ár n-obair d’fhonn 

barr feabhais a chur ar fheidhmíocht na foirne 

agus chun leanúint agus ár seirbhís túslíne a 

sholáthar agus a fheabhsú. 

 

1. Athbhreithniú ar shocruithe na 

Foirne Measúnaithe: 

I gcaitheamh na bliana, thug an tSeirbhís faoi 

athbhreithniú ar na Foirne tiomanta 

Measúnaithe i mBaile Átha Cliath agus i 

gCorcaigh, agus is éard a d’eascair as seo ná 

socruithe leasaithe, lena n-áirítear cónascadh 

an dá foirne measúnaithe atá bunaithe i 

mBaile Átha Cliath agus an fhoireann 

idirchaidrimh chúirte agus láithreacht na 

Seirbhíse a shíneadh sna Cúirteanna Ceartais 

Choiriúil. 

Rinneadh scrúdú ar líon príomhlimistéar san 

athbhreithniú, lenar áiríodh éifeachtúlacht 

chun éilimh na gCúirteanna a bhaint amach, 

mar aon leis an méid a éascaíonn agus an 

méid arb ionann an cur chuige seo agus 

cleachtas éifeachtach maoirsithe. 

Dheimhnigh an t-athbhreithniú go gceadaíonn 

scaradh na bhfeidhmeanna measúnaithe agus 

maoirsithe, sa chás gur féidir nuair a bhíonn 

dóthain de líonta ann, do na foirne 

measúnaithe chun díriú ar thuarascálacha 

ardchaighdeáin gairmiúla a chur i dtoll a chéile 

ina dtugtar tús áite soiléir d’fhoirne 

maoirsithe agus idirghabháil aonair agus 

ghrúpa á bpleanáil agus á seachadadh. 

 

2. Seachadadh Clár:  

Tá ciontóirí a athshlánú chun athrú dearfach a 

bhaint amach agus a choimeád ag croílár ár 

gcuid oibre agus cuireann sé faisnéis ar fáil 

don idirghabháil faoina dtugann na hOifigigh 

Phromhaidh. Leanamar le hoibriú i 

gcomhpháirtíocht le Tionscadal an Droichid 

chun tabhairt faoi cheann dár 

bpríomhtháscairí chun an réimse agus an 

saghas idirghabhála nuálaí agus fianaise-

stiúrtha á bhfairsingiú.  D’eascair samhail 

éifeachtach a fhorbairt de sheachadadh 

seirbhíse do chláir ghrúpa agus aonair araon 

as an díriú leasaithe do Thionscadal an 

Droichid, maidir le forbairt Aonad Seachadta 

Clár. Dearadh, tástáladh agus cuireadh an 

tsamhail i bhfeidhm i rith na bliana leis an 

ngrúpchlár ‘Choice and Challenge’, (Baile Átha 

Cliath). Anuas air sin, rinneadh an clár aonair 

‘Choice and Challenge’ mar aon le clár 

láimhseála feirge (I-MAP) a thriail ar bhonn 

píolótach chomh maith. 
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3. Measúnú na Seirbhíse 

Promhaidh ar an Lá Céanna:  

Síneadh tionscnamh measúnaithe na Seirbhíse 

Promhaidh ar an lá céanna chuig an gCúirt 

Dúiche Lár Tíre agus chuig Cúirteanna i 

gCorcaigh. Sa mhullach air sin, cuireadh fáil ar 

Thuarascálacha Measúnaithe Gearr-aga 

Slánúcháin (48 uair) do na Cúirteanna Ceartais 

Choiriúil. Ar an iomlán, tugadh 850 
Tuarascáil Seirbhís Pobail ar an lá céanna chun 

críche in 2013, agus chuir seo le ‘ceartas níos 

mire’ a sholáthar. 

 Tuarascáil Seirbhís Pobail ar an lá céanna 

chun críche in 2013, agus chuir seo le ‘ceartas 

níos mire’ a sholáthar.Thuarascálacha 

Measúnaithe Gearr-aga Slánúcháin (48 uair) 

do na Cúirteanna Ceartais Choiriúil. Ar an 

iomlán, tugadh 850 Tuarascáil Seirbhís 

Pobail ar an lá céanna chun críche in 2013, 

agus chuir seo le ‘ceartas níos mire’ a 

sholáthar. 

 

 

4. Ciontóirí Mná: 

I rith na bliana, lean an tSeirbhís le cur le cur 

chuige freagrúil gairmiúil a sholáthar do 

ghrúpaí sonracha ciontóirí, ar nós ban agus 

daoine óga (YPP). Aithníonn an tSeirbhís go 

bhfuil riachtanais chasta shonracha ag 

ciontóirí mná a imríonn tionchar ar chiontú. 

Teastaíonn cur chuige iomlánaíoch ó 

athshlánú agus athimeascadh ciontóirí mná, 

agus is fearr a sholáthraítear seo trí chur 

chuige comhordaithe ilghníomhaireachta a 

chinntíonn gur féidir bainistíocht éifeachtach 

a dhéanamh ar chiontóirí mná sa phobal.  

In 2013, rinneadh triail phíolótach ar chur 

chuige tiomanta i leith oibriú le ciontóirí mná i 

roinnt ceantar agus cuireadh tús le roinnt cláir 

shaindeartha do mhná ag a bhfuil stair 

chiontaithe, e.g. Clár an Ancaire a seachadadh 

i dTamhlacht.  Cuireadh tús le hobair ar mhná 

a chur ar shuíomhanna seirbhís pobail agus 

um fhilleadh ar an bpobal ‘a thacaíonn le 

mná’. Tá sé ar intinn ag an tSeirbhís cur leis na 

tionscnaimh seo ar bhonn céimnithe i 

gcomhar leis an IPS, agus chun feabhas a chur 

ar éifeachtacht agus ar an réimse roghanna 

pobail atá ar fáil do chiontóirí mná dá bharr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bíonn an tSeirbhís 

Phromhaidh, lá ar bith, 

ag oibriú le nach mór 

1,300 ciontóir mná sa 

phobal 

gcomhar leis an IPS, agus chun feabhas a chur 

ar éifeachtacht agus ar an réimse roghanna 

pobail atá ar fáil do chiontóirí mná dá bharr. 
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5. Bainistíocht Ciontóirí Gnéis 

D’oibrigh an tSeirbhís le 211 ciontóir gnéis sa 

phobal le linn 2013. Teastaíonn cur chuige 

comhordaithe ilghníomhaireachta ón gcatagóir 

seo chiontóra, cé gurb ionann í agus níos lú ná 

2% de riar cásanna na Seirbhíse, d’fhonn a 

chinntiú go ndéantar monatóireacht agus 

bainistíocht éifeachtach ar riosca i leith 

athchiontú.  

I gcaitheamh na bliana, bunaíodh Oifig 

Náisiúnta SORAM ina bhfuil foireann ón 

tSeirbhís Phromhaidh, an Garda Síochána agus 

ón nGníomhaireacht um Leanaí agus an 

Teaghlach (FSS), ar bhonn lánaimseartha.   

Chuir seo le caidreamh dearfach leis an nGarda 

Síochána agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte (FSS) agus le breis forbartha a 

dhéanamh ar SORAM go náisiúnta le haonad 

comhlonnaithe sa Bhiúró Náisiúnta um 

Imscrúdú Coiriúil. 

Déantar bainistíocht ilghníomhaireachta ar an 

tsamhail Mheasúnaithe agus Bhainistíochta 

Ciontóirí Gnéis (SORAM), ar córas é chun 

faisnéis agus saineolas a roinnt ar na ciontóirí 

siúd atá faoi réir cheanglais mhaoirsithe na 

gCúirteanna, agus fógra an Gharda Síochána 

faoin reachtaíocht.   

Téann Oifig Náisiúnta SORAM i ngleic le 

saincheisteanna sainaitheanta oibríochtúla agus 

beartais sa mhaoirsiú agus sa bhainistiú a 

dhéantar ar chiontóirí gnéis, i gcomhar leis an 

gCoiste Náisiúnta Stiúrtha agus lena n-

eagraíochtaí, faoi seach, sa chás gur gá. 

Anuas air sin, tá Seirbhís Príosún na hÉireann 

anois bainteach i samhail SORAM agus déantar 

ionadaíocht dóibh ar leibhéal an Choiste 

Náisiúnta Stiúrtha. D’éascaigh seo breis 

forbairtí maidir le bainistíocht a dhéanamh ar 

aistriú ciontóir gnéis ó choinneáil go dtí an 

pobal.  

AN CLÁR ‘SAOL NÍOS SÁBHÁILTE’:  

Bunaíodh an Clár ‘Saol Níos Sábháilte’ in 2012 

agus baineadh úsáid fhairsing as le bliain anuas. 

Déanann an clár cuimsitheach cóireála ciontóir 

gnéis seo, a reáchtáiltear agus a chomh-

éascaítear i gcomhpháirtíocht le heagraíocht 

phobalbhunaithe, trí chlár grúpoibre a reáchtáil 

ar bhonn rollach, dhá cheann i mBaile Átha 

Cliath agus ceann amháin i gCorcaigh.  

 

Cinntíonn measúnuithe atreoraithe, agallaimh 

scagthástála agus measúnuithe iomlána go 

gcuirtear na fir is oiriúnaí sa chlár. Tá an 

próiseas measúnaithe in ainm is feabhas a chur 

ar spreagadh agus chun bacainní a shárú atá 

roimh rannpháirtíocht fear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2013, rinne an 

tSeirbhís 

Phromhaidh 

maoirsiú ar 211 

ciontóir gnéis sa 

phobal. 
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Seirbhís Pobail 

  Filleadh ar an bPobal 
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Seirbhís Pobail/Filleadh ar an bPobal 

Smachtbhanna atá i Seirbhís Pobail a úsáideann na cúirteanna, in ionad pianbhreitheanna 

príosúin, inar féidir leis an gcúirt an deis a thabhairt do chiontóirí atá os cionn 16 bliana 

d’aois chun tabhairt faoi idir 40 agus 240 uair an chloig d’obair gan phá don phobal.  Ba í 

ár dtosaíocht in 2013 leanúint agus seirbhís den scoth a sholáthar do phobail, chun ár 

réimse socrúchán a fhairsingiú agus díriú, i gcomhthráth ar orduithe na gCúirteanna a chur 

i bhfeidhm.  

Chríochnaigh rannpháirtithe Seirbhís Pobail 

réimse fairsing de ghníomhaíochtaí oibre i rith 

2013. Chuir go leor de na gníomhaíochtaí seo 

deiseanna ar fáil chun scileanna nua a 

fhoghlaim. Sa chás gur léirigh daoine ar Ordú 

Seirbhís Pobail suim i ndeiseanna breisoiliúna 

nó fostaíochta, atreoraíodh iad chuig 

Oifigeach Oiliúna agus Fostaíochta (TEO).  

 

I gceantar Chorcaí, oibríonn an tSeirbhís 

le breis agus 30 eagraíocht sa phobal a 

dhéanann bainistíocht ar sheirbhís pobail 

agus ar fhilleadh ar an bpobal. 

 

I gcaitheamh na bliana, sheol an tAire Dlí agus 

Cirt agus Comhionannais, mar aon le 

Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh dhá bhus 

shaindeartha agus shaintógtha le haghaidh 

thionscadal bainte graifítí Bhaile Átha Cliath 

agus Chorcaí mar chuid de Sheirbhís Pobail 

agus d’Fhilleadh ar an bPobal. Tugtar faoin 

obair seo i gcomhoibriú leis na hÚdaráis 

Áitiúla.  

 

Comhthionscnamh de chuid na Seirbhíse 

Promhaidh agus na Seirbhíse Príosún is ea 

Filleadh ar an bPobal ina ndeonaítear 

scaoileadh sealadach in-athbhreithnithe do 

phríosúnaithe a roghnaítear go cúramach ar 

coinníoll go dtugann siad faoi obair gan phá 

phobail. Faoi láthair, ní mór go bhfuil 

pianbhreitheanna idir 1 agus 8 mbliana á 

seirbheáil ag na rannpháirtithe agus ní mór 

gur sheirbheáil siad leath dá bpianbhreith, ar 

a laghad.  

Tugadh fairsingiú suntasach faoi deara ar an 

scéim i rith 2013 agus tháinig méadú aníos go 

dtí 396 duine ar na líonta, i gcomparáid le 299 

i rith 2012. Sa tréimhse ama ónar tugadh an 

scéim isteach (Deireadh Fómhair 2011) go dtí 

deireadh na bliana, chríochnaigh 548 cliant ar 

an iomlán an bhaint a bhí acu sa chlár. 

Leanann rátaí comhlíonta bheith ag oibriú ag 

thart ar 90% agus cuirtear an fuílleach ar ais 

faoi choinneáil chun a bpianbhreitheanna 

iomlána a sheirbheáil. 

 

Cruthaíonn an scéim croíghné Chomhphlean 

Straitéiseach Sheirbhís Príosún na hÉireann 

agus na Seirbhíse Promhaidh 2013-2015 agus 

forbairt fhíor-dhearfach a bhí ann. Mar aon le 

ligean do phríosúnaithe a bpianbhreith a 

chríochnú trí thabhairt faoi sheirbhís a 

sholáthar don phobal, chabhraigh sé go mór 

leis na príosúnaithe seo athimeascadh go 

rathúil ina bpobail féin.  

 

Tá sochair shoiléire á seachadadh ag an scéim, 

ar a ndéanann Aonad comhlonnaithe 

Sheirbhís Príosún na hÉireann-na Seirbhíse 

Promhaidh bainistíocht don Stát sa mhéid go 

bhfuil daoine oiriúnacha á sainaithint lena 

scaoileadh go luath agus go gcruthaítear breis 

spásanna príosúin agus go n-aistrítear ó 

phríosúnaigh a scaoileadh ar bhealach 

neamhstruchtúrtha.  
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Corn Cuimhneacháin Alfie Kennedy bronnta ar an tSeirbhís Pobail, an 

tInbhear Mór

An 15 Meán Fómhair 2013, bhronn Coiste 

Bailte Slachtmhara an Inbhir Mhóir gradam 

sibhialta ar thionscadal áitiúil Sheirbhís Pobail 

na Seirbhíse Promhaidh, “Corn 

Cuimhneacháin Alfie Kennedy” mar 

aitheantas ar an méid a chuir an tionscadal 

leis an bpobal áitiúil.  Bhronn Thomas 

Annesley, Cathaoirleach Choiste Bailte 

Slachtmhara an Inbhir Mhóir agus Ard-

Mhéara an Inbhir Mhóir an gradam. 

Cuireadh tús leis an tionscadal Seirbhís Pobail 

i mBealtaine 2013 agus bhí Comhairle Baile an 

Inbhir Mhóir mar óstaigh air. Is éard a bhí i 

gceist leis an obair limistéir nua ghairdín a 

fhorbairt, long mhór aigéin a bhí i gceist le 

tionscadal amháin, mar aon le seanghairdíní a 

chothú, lena n-áirítear seanfhaiche ghailf dhá 

mhaide nach ndearnadh a chothabháil le fada. 

Comhordaíodh an tionscadal faoi mhaoirsiú 

an Mhaoirseora Seirbhís Pobail, William 

O’Neill, a d’fhorbair sceideal na hoibre i 

gcaitheamh mhíonna an tsamhraidh, i 

dteannta foireann eile ón tSeirbhís 

Phromhaidh ó fhoirne an Inbhir Mhóir agus 

Bhré. 

An 16 Meán Fómhair 2013, bhí gach aon 

duine sona sásta nuair a chuala rannpháirtithe 

Seirbhís Pobail trácht ar an éacht ollmhór seo. 

Ó cheantar an Inbhir Mhóir iad formhór 

chliaint na Seirbhíse Pobail, agus chuir seo go 

mór leis an mórtas nuair a buadh an gradam 

agus trí rud éigin a thabhairt ar ais dá mbaile. 

Léiríonn an t-éacht seo an fiúntas a bhaineann 

le tionscadail ardchaighdeáin inar féidir le 

rannpháirtithe Seirbhís Pobail a thabhairt faoi 

deara go bhfuil rud éigin fíor agus bríoch á 

thabhairt acu dá bpobail áitiúla.  

Léiríonn an tábla thíos cuid den obair faoinar 

thug an tSeirbhís Pobail i gcaitheamh na 

bliana. 

 

 

 Baint graifítí, trealamh speisialaithe a úsáid, i 
gcomhoibriú le hÚdaráis Áitiúla. 

 Péinteáil/maisiú/glanadh/cothabháil tailte i 
scoileanna agus i séipéil agus in ionaid 
phobail. 

 Ag oibriú ar thionscadal gortóireachta a 
tháirgeann torthaí agus glasraí do ghrúpaí 
deonacha. 

 Glanadh agus tírdhreachú comhshaoil leis na 
Bailte Slachtmhara. 

  Deisiú/athchúrsáil trealamh míochaine, ar nós 
maidí croise, áiseanna siúil i gcomhar le FSS. 

 Tírdhreachú agus cothabháil tailte in eastáit 
agus i bhfearainn pháirce i gcomhar le 
Comhairlí Contae. Cothabháil reiligí, 
bearradh féir, obair chiumhaise, baint lustain 
agus bailiú bruscair.  

 Tacaíocht speisialta chothabhála don earnáil 
gan dídean, lena n-áirítear Iontaobhas de Pól, 
Focus Ireland agus Arm an tSlánaithe. 

 Béilí ar Rothaí agus réiteach bia i gcomhar le 
heagraíochtaí carthanúla. 

Sa Phictiúr thuas: Mhaoirseora Seirbhís Pobail, William O’Neill 
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Promhadh Daoine Óga  

Rannóg speisialaithe den tSeirbhís Phromhaidh is ea Promhadh Daoine Óga (YPP) a 

bunaíodh chun oibriú le leanaí agus daoine óga idir 12 agus 18 mbliana d’aois a thagann os 

comhair na gCúirteanna nó atá in Ionaid/Scoileanna Coinneála Leanaí. 

I rith 2013, lean an Rannóg Promhadh Daoine 

Óga le cur chuige fianaisebhunaithe, 

iomlánaíoch agus idirghníomhaireachta a chur 

i bhfeidhm agus measúnú agus maoirsiú á 

dhéanamh ar dhaoine óga a d’atreoraigh an 

Chúirt Leanaí faoi Acht na Leanaí, 2011 

(Athráiteas). I measc na hidirghabhála a 

leanadh a sholáthar bhí comhdhálacha 

teaghlaigh agus maoirsiú pobail a bhí dírithe 

ar chúrsaí taisc agus teiripeacha de agus 

teagmháil iarchúraim le leanaí a bhíodh faoi 

choinneáil. 

Bhí príomhphrionsabail an atreoraithe, an 

athchóirithe agus an chomhoibrithe mar 

bhonn agus taca le hobair le ciontóirí óga. 

Tháinig dúbailt ar 

líon na 

gComhdhálacha 

Teaghlaigh faoinar 

tugadh in 2013  

I gcomhar le tionscadail phobalchistithe agus 

eagraíochtaí comhpháirtíochta eile, 

soláthraíodh réimse cláir thuismíochta agus 

‘Treisithe Teaghlaigh’ chun tacú le hathrú 

bríoch i gcórais teaghlaigh agus chun patrúin 

d’iompar sóisialta a mhúnlú agus chun faisnéis 

a sholáthar dó.  

Tugadh clár píolótach ‘Diúltú 

Neamhfhoréigneach’ isteach i Luimneach a 

théann i ngleic le saincheisteanna foréigin idir 

leanbh agus tuismitheoir agus fuarthas 

aiseolas an-dearfach ó na rannpháirtithe. 

Lean an fhoireann YPP le cur leis an oiliúint a 

fuair siad ar chleachtas aisiríoch trí ghlacadh 

le daoine óga in obair um fheasacht ar 

íospartach agus i ngníomhaíochtaí aisiríocha 

sa phobal.  

Chuir an tSeirbhís le forbairt Plean 

Gníomhaíochta um Cheartas i leith an Aosa 

Óig 2014-2018 agus díríodh go mór ar 

ghníomhartha a bhain le taighde ar mhí-úsáid 

substaintí, prótacail a chur i bhfeidhm ar 

mhaithe le bainistíocht a dhéanamh ar leanaí 

atá faoi choinneáil agus athbhreithniú 

leanúnach a dhéanamh orthu, idirghabháil 

éifeachtach agus oiliúint ar chleachtas 

aisiríoch a sholáthar ar bhonn 

idirghníomhaireachta. 

Idirghabháil le Daoine Óga 

 Tacaíocht agus Abhcóideacht 

 Forbairt Phearsanta agus Féin-
Éifeachtúlacht 

 Comhairleoireacht 

 Forbairt Oideachais agus Scileanna 
Gairmoideachais 

 Feasacht ar Mhí-Úsáid Substaintí 

 Meantóireacht 

 Meantóireacht Tuismitheora 

 Gníomhaíochtaí Fóillíochta 

 Idirghabháil Aisiríoch  
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Tionscnaimh Chomhpháirtithe Pobail  
I gcaitheamh 2013, sholáthair an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, tríd an tSeirbhís 

Phromhaidh agus Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig, cistiú do 45 Eagraíocht 

Phobalbhunaithe do dhaoine fásta agus do 16 Eagraíocht Phobalbhunaithe do dhaoine óga 

(CBOanna) a bhfuil a gcuspóirí ar comhchéim go straitéiseach le cuspóirí na Seirbhíse Promhaidh 

agus tacaíonn siad leis an tSeirbhís Phromhaidh chun feabhas a chur ar shábháilteacht phoiblí agus 

chun an córas coireachta a bhriseadh.  

Soláthraíonn na CBOanna réimse seirbhísí do 

chiontóirí chun tacú leis an tSeirbhís 

Phromhaidh chun dul i ngleic le hiompar 

ciontóirí agus athimeascadh ciontóirí isteach 

ina bpobal a éascú. I measc na seirbhísí seo tá 

oiliúint agus oideachas, cláir bhainistíochta 

ciontóirí, cóiríocht chónaithe agus cláir 

chóireála um mí-úsáid drugaí/alcóil. 

Soláthraíonn na CBOanna YPP réimse seirbhísí 

a théann i ngleic le riachtanais shonracha 

daoine óga a tháinig i gcoimhlint leis an dlí, ar 

nós, cláir mheantóireachta agus cláir 

thacaíochta um threisiú teaghlaigh.  

I gcomhréir le cuspóir na Seirbhíse Promhaidh 

chun oibrithe deonacha a spreagadh go 

gníomhach chun cur le hobair na CBOanna, 

sholáthair Oibrithe Deonacha Éireann oiliúint 

do CBOanna ar dhea-chleachtas i 

mbainistíocht a dhéanamh ar oibrithe 

deonacha.   

Ar a bharr sin, tacaíonn CBOanna leis an 

tSeirbhís Promhaidh maidir le Seirbhís Pobail 

agus Filleadh ar an bPobal a sholáthar. 

Oibríonn Ionad Oiliúna Tivoli, atá suite i nDún 

Laoghaire, Contae Bhaile Átha Cliath, 

tionscadal athchúrsála i gcomhar le Seirbhísí 

Pobail FSS agus le hOspidéal Naomh Mícheál. 

Soláthraíonn an tionscadal deis do Chliaint um 

Fhilleadh ar an bPobal/Seirbhís Pobail chun 

cúiteamh a sholáthar don phobal trí fheistí 

agus áiseanna othair a athchúrsáil. D’eascair 

coigiltí €64,000 as seo do FSS in 2013.  

Mar thacaíocht le Comhstraitéis na Seirbhíse 

Promhaidh le Seirbhís Príosún na hÉireann, 

soláthraíonn CBO Chomhaontas Chorcaí an 

clár UCAS.  Tá an clár seo dírithe ar 

phríosúnaithe a bhfuil pianbhreitheanna idir 3 

agus 12 mhí á seirbheáil acu i bpríosún 

Chorcaí. Soláthraíonn an clár idirghabháil 

ghearrthéarma phraiticiúil a nascann iad siúd 

a bhaineann leas as na cláir 

luathscaoilte/scaoilte shealadaigh le seirbhísí 

agus soláthróirí seirbhíse i gCorcaigh. Rinne 

Ionad Chomhaontas Chorcaí ceiliúradh ar rath 

deich mbliana trí bheith mar óstaigh ar 

chomhdháil dar teideal ‘Journey to 

Desistance’ in 2013. 

Tacaíonn beirt CBOanna, Seirbhísí Ceartais 

Aisiríoch agus Clár Cúitimh Phobail an 

Aonaigh, leis an tSeirbhís Phromhaidh maidir 

le hidirghabháil aisiríoch a sholáthar do na 

cúirteanna mar rogha eile ar choinneáil. In 

2013, dhéileáil an bheirt CBOanna seo le breis 

agus 445 cás aisiríoch.  Fuarthas breis cistiú in 

2013 chun breis fairsingiú a dhéanamh ar 

sheirbhísí ceartais aisiríoch a sholáthar ar aon 

dul le Straitéis na Seirbhíse Promhaidh ar 

Cheartas Aisiríoch. 

In 2013, bronnadh Gradam Speisialta Mórtas 

Áite Uile-Oileáin (‘All Island Pride of Place 

Special Award’) ar Treo, ar CBO iad a 

fhaigheann cistiú ón tSeirbhís Phromhaidh atá 

bunaithe i bPort Láirge a thacaíonn le hobair 

na Seirbhíse Promhaidh trí réimse clár a 

sholáthar atá in ainm is cabhrú le ciontóirí le 

roghanna dearfacha slí mhaireachtála a 

dhéanamh.
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Bronnadh gradam speisialta amháin ar TREO 

cé nach raibh ach dhá cheann le bronnadh i 

gcomórtas na gcathracha. Dúirt na moltóirí 

gur bronnadh an gradam “i dtaca le tionscadal 

iontach ina gcabhraítear le grúpa leochaileach 

de dhaoine fásta óga trí chur lena muinín, 

gníomhaíocht bhríoch, obair agus bainistíocht. 

Bhí mórthionchar aige ar a spriocghrúpa. 

Seachas ó oiliúint agus forbairt a dhéanamh 

ar an gcohórt leochaileach seo, bíonn baint ag 

daoine muinteartha sa tionscadal chomh 

maith. Bhí tionchar ollmhór ag an gcur chuige 

seo, a chabhraíonn teaghlaigh an ghrúpa chun 

muinín agus tuiscint a bheith acu, ar na 

moltóirí, mar aon le ceannaireacht an 

tionscadail agus an méid nuálaíochta, cúraim 

agus comhbhá a léiríodh”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa Phictiúr thuas: Ionadaithe de TREO (Port Láirge) agus gradam Mórtas Áite Uile-

Éireann á bhronnadh orthu ag searmanas i nDoire. 

In 2013, dhéileáil 

na Seirbhísí 

Ceartais Aisiríoch 

agus Cláir 

Chúitimh Phobail 

an Aonaigh le 445 

cás aisiríoch 
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Ceartas Aisiríoch  
Bhí cleachtas aisiríoch mar chuid d’obair phromhaidh le go leor blianta.  Inár n-obair agus 

measúnú agus maoirsiú á dhéanamh againn ar chiontóirí, cuimsímid bearta chun feasacht agus 

ionbhá ar an íospartach a mhéadú, mar aon le freagracht an chiontóra.  Áirítear leis an obair seo 

gnéithe sonracha de chúiteamh agus d’athchóiriú, ar nós Seirbhís Pobail, tuarascálacha ar an 

tionchar ar an íospartach a chomhlántar do na Cúirteanna, mar aon le comhdhálacha teaghlaigh, 

idirghabháil íospartaigh-ciontóra agus painéil aisiríocha phobalbhunaithe. 

In 2013, foilsíodh straitéis na Seirbhíse 

Promhaidh ar Cheartas Aisiríoch - “An díobháil 

a chur ina ceart: Freagairt Íogair don 

Íospartach ar Chiontú” (‘Repairing the harm: A 

Victim Sensitive Response to Offending’). 

Soláthraíonn an straitéis seo creatlach do 

chleachtas feasach, éifeachtach agus 

comhtháite Aisiríoch sa tSeirbhís Phromhaidh. 

Ar a bharr sin, cuireann an straitéis lenár gcuid 

éachtaí go dtí seo agus díríonn sí ar fhorbairt 

idirghabhála atá fianaisebhunaithe.  

Spreagann iad seo íospartaigh, ciontóirí agus 

an pobal chun dul i ngleic le hiarmhairtí na 

coireachta agus riachtanais gach cinn díobh, 

faoi seach, a chothromú, i gcomhthráth. 

 

Tar éis athbhreithniú cuimsitheach in 2012, 

rinne tionscadal na Seirbhíse Ceartais Aisiríoch 

(RJS) i mBaile Átha Cliath seirbhísí a fhairsingiú 

chuig na Cúirteanna Ceartais Choiriúil, anuas 

ar atreoruithe a phróiseáil ó gach Cúirt Dúiche 

i Mórcheantar Bhaile Átha Cliath. Shín 

tionscadal Cúitimh Phobal an Aonaigh a 

seirbhís chuig Tiobraid Árann Thuaidh mar 

aon leis na cúirteanna in Uíbh Fhailí agus bhí 

sé ar na bacáin an tseirbhís a shíneadh chuig 

Corcaigh in 2014 agus cuireadh tús le hoibriú 

faoina hainm nua “Ceartas Aisiríoch sa 

Phobal” (RJC).  

 

Soláthraíodh breis cistiú don dá thionscadal le 

breis acmhainní a chumasú, agus méadú a 

chinntiú ar na hatreoruithe a bhí á mbainistiú 

trí na tionscadail. 

D’fhonn go mbeadh an tionscadal ar bun ag 

an tráth céanna le Seachtain an Cheartais 

Aisiríoch i Samhain 2013, bhí dhá chomhdháil 

ar siúl chun tacú le agus chun faisnéis a 

sholáthar do chur i bhfeidhm an Chleachtais 

Aisiríoch. Thug an 3ú Comhdháil ‘Le Chéile’ 

um Cheartas Aisiríoch – “Nuálaíocht a 

Spreagadh”, grúpaí pobail, reachtúla agus 

deonacha le chéile a bhí tiomanta chun 

cleachtas aisiríoch a bhunú. D’oscail an tAire 

Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Alan 

Shatter, T.D. agus an tUasal David Ford, MLA, 

Aire Dlí agus Cirt Thuaisceart Éireann “An 

Chomhdháil um Naisc Aisiríocha; Treochlár 

trasna na hÉireann a Fhorbairt” (‘Restorative 

Connections Conference; Developing a 

Roadmap across Ireland’), ar tionscnamh 

Thuaidh/Theas é agus rinne an tSeirbhís 

Phromhaidh agus an Ghníomhaireacht um 

Cheartas i leith an Aosa Óig i dTuaisceart 

Éireann í a chomhóstáil. Sholáthair an 

chomhdháil réimse de cheardlanna 

idirghníomhaireachta, líonraí fairsingithe, 

comhfhoghlaim agus gníomhartha 

sainaitheanta chun breis fairsingiú a 

dhéanamh ar chleachtas aisiríoch. 
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DUL I DTEAGMHÁIL LE HÍOSPARTAIGH: 

Lean an tSeirbhís Phromhaidh le meas a léiriú 

dá gcuid tiomantas d’íospartaigh, amhail a 

dtugtar breac-chuntas air i gCairt na 

nÍospartach (Cairt na nÍospartach agus an 

Treoir maidir leis an gCóras Ceartais Choiriúil 

2010). Chuir an Comhordaitheoir Seirbhís 

Íospartaigh faisnéis ar fáil agus monatóireacht 

ar fhreagairt thráthúil agus íogair na Seirbhíse 

Promhaidh ar cheisteanna nó ar shoiléiriú 

uathu siúd ar imir coireacht tionchar orthu. 

Tá buarthaí íospartaigh lárnach sa teagmháil a 

dhéanaimid le ciontóirí – i dtuarascála réamh-

phianbhreithe, pleananna aonair maoirsithe, 

cláir ghrúpoibre agus san obair uile 

bhainistíochta riosca. 

Sholáthair an 

tSeirbhís 59 

Tuarascáil ar an 

Tionchar ar an 

Íospartach le linn 

2013. 

Soláthraíodh dhá lá oiliúna don fhoireann ar 

Chairt na nÍospartach, feasacht ar íospartach 

agus ar réiteach tuarascálacha ar an tionchar 

ar an íospartach.   

BAINT NA SEIRBHÍSE PROMHAIDH LEIS AN 

OIFIG NÁISIÚNTA UM CHOSC A CHUR AR 

FHORÉIGEAN BAILE, GNÉASACH AGUS 

INSCNEBHUNAITHE: 

Tríd an ionadaíocht a dhéantar dóibh ar an 

gCoiste Náisiúnta Stiúrtha, lean an tSeirbhís 

Phromhaidh le tacú le cur i bhfeidhm na 

Straitéise Náisiúnta ar Fhoréigean Baile, 

Gnéasach agus Inscnebhunaithe 2010-2014.  

Ó thús deireadh 2013, thacaigh agus chuir an 

tSeirbhís Phromhaidh le córais agus prótacail 

a bhunú le haghaidh comhoibriú feabhsaithe 

idirghníomhaireachta.  

Áiríodh leis seo Oifigeach Sinsearach 

Promhaidh a shannadh don fhoireann 

chomhlonnaithe idirghníomhaireachta atá 

freagrach as maoirsiú agus bainistíocht a 

dhéanamh ar Shamhail Bhainistíochta agus 

Mheasúnaithe Riosca na gCiontóirí Gnéis ar 

bhonn náisiúnta.  

Cuireadh seisiúin oiliúna ar bun ar chur i 

bhfeidhm ionstraimí measúnaithe riosca le 

Seirbhís Príosún na hÉireann agus an Garda 

Síochána i nDeireadh Fómhair agus i Samhain. 

Cuireadh dréachtphrótacail le haghaidh 

socruithe feabhsaithe idir an Garda Síochána 

agus an tSeirbhís Phromhaidh i dtoll a chéile 

maidir le bainistíocht a dhéanamh ar riosca 

agus ar riachtanais íospartach i gcomhthéacs 

foréigean baile. 

Anuas ar obair dhuine le duine le déantóirí 

foréigean baile agus foréigin ghnéasaigh, 

leanamar le hoibriú lenar gcomhpháirtithe 

agus an Clár um Fhoréigean Baile Thoir 

Thuaidh ‘Sárú Foréigean Baile i measc Fear’ 

(‘Men Overcoming Domestic Violence’) agus 

na cláir ‘Saol Níos Sábháilte’ á seachadadh i 

gCorcaigh agus i mBaile Átha Cliath a oibríonn 

le ciontóirí atá ciontaithe mar gheall ar 

fhoréigean gnéasach. 
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Cás-Staidéar  

Bheith ar Promhadh: Scéal Mhíchíl 

 

Rinneadh Mícheál*, (17 mbliana d’aois ag an 

tráth) a atreorú i dtosach chuig Promhadh  

Daoine Óga (YPP) i bhFeabhra 2011 tar éis gur 

tháinig sé i láthair na Cúirte Cuarda ar 

chúiseanna tromchúiseacha ionsaí agus 

neamhoird fhoréignigh. Duine é de líon 

daoine óga a bhí bainteach i dteagmhas i lár a 

bhaile áitiúil tar éis tráthnóna a chaitheamh 

ag ól go trom.Cé go raibh aithne mhaith ag na 

Gardaí ar Mhícheál, ní raibh baint aige in aon 

rud den chineál seo cheana féin.Le linn a 

chéad chuairt bhaile, tháinig an tOifigeach YPP 

(Jane*) i láthair agus bhí Mícheál agus a 

mháthair go mór trína chéile agus suaite le 

himní maidir leis an todhchaí a bheadh amach 

rompu.Ba é ba mhó buairt ar Jane dearbhú a 

sholáthar, a ról a mhíniú agus chun tús a chur 

le fiosrú conas a d’oibreoidís le chéile sna 

seachtainí agus na míonna amach rompu.Agus 

í ag machnamh siar ar an gcéad teagmháil 

seo, dúirt máthair Mhíchíl “chuir an tOifigeach 

Promhaidh chun suaimhnis mé láithreach 

bonn.“Bhraith mé ualach á bhaint díom ón 

gcéad uair a casadh orm í.”Ba léir ón measúnú 

a rinne Jane gurbh iad na príomhtháscairí 

riosca an tionchar diúltach a d’imir roinnt de 

chairde Mhíchíl agus an easpa tiomantais a 

léirigh sé dá oideachas, agus mar gheall air 

sin, bhí go leor am saor aige.Bhí Jane buartha, 

chomh maith, faoin úsáid a bhain sé as 

alcól.Ach bhí an scéal ní ba mheasa mar gheall 

go raibh sé ite le ciontacht mar gheall ar an 

díobháil a rinne sé.Theastaigh go leor 

comhairle agus tacaíochta ó mháthair Mhíchíl, 

agus í ina tuismitheoir singil a bhí thíos leis na 

cúinsí deacra seo.Ag an gcéad éisteacht 

chúirte eile, cuireadh Mícheál ar maoirsiú 

promhaidh agus comhaontaíodh plean leis an 

teaghlach chun dul i ngleic leis na 

saincheisteanna seo.Shocraigh a Oifigeach 

Promhaidh meantóir a shannadh ón 

tionscadal Meantóireachta Le Chéile do 

Mhícheál.Bhíothas cúramach agus airdeallach 

a chinntiú gur sannadh duine dó a bhféadfadh 

sé tarraingt go maith léi.Is é ról an mheantóra 

chun tacú leis an duine óg, am a chaitheamh 

leo i ngníomhaíochtaí spóirt agus fóillíochta, 

agus rogha dhearfach eile a sholáthar ar 

chiontú dá bharr.Shíl Mícheál go raibh seo 

ábhairín aisteach i dtosach báire ach a luaithe 

gur sháraigh sé é seo, ba thapa a rinneadh 

foinse tacaíochta as a mheantóir, bean óg sna 

fichidí agus rinneadh duine di a bhféadfadh sé 

labhairt go muiníneach léi.Agus é ag oibriú leis 

an Tionscadal áitiúil Ceartais Aisiríoch, 

chríochnaigh Mícheál Clár Ionbhá Íospartaigh 

chun cabhrú leis tuiscint agus léirthuiscint 

iomlán a fháil ar an tionchar a d’imir a iompar 

ar an íospartach, a mhuintir agus an pobal 

níos fairsinge.Agus é ag machnamh siar ar a 

eispéireas, dúirt Mícheál, “Bhí mé gafa go mór 

ionaim féin, bhí mé in ísle brí, agus bhraith mé 

go hainnis faoin méid a rinne mé.D’aistrigh sé 

mé ó áit dhuairc go dtí áit níos suáilcí.“Bhí 

brón orm faoin méid a rinne mé ach 

d’fhoghlaim mé chun glacadh leis.”Sannadh 

meantóir tuismitheora do mháthair Mhíchíl 

agus d’fhreastail sí ar an gclár Tuismitheoirí 

Plus.“D’fhoghlaim mé rudaí a chabhraigh le 
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mo leanaí féin agus freisin le mo 

gharleanaí.Táim i bhfad níos séimhe 

anois.B’iontach an meantóir a bheith ann 

chun caint go muiníneach léi.Ceapaim gur 

cara a bheidh inti go brách. Ba é an rud ab  

fhearr (faoin gcúrsa) ná gur chas mé le daoine 

eile a bhí thíos leis an rud céanna a thuig 

céard a raibh mé thíos leis”. 

 

Dhírigh Jane bheith ag oibriú le Mícheál, tríd 

an maoirsiú a rinneadh air agus é ar 

promhadh, ar a mhí-úsáid alcóil agus chuaigh 

sí i dteagmháil leis an bhfoireann ag an ionad 

áitiúil oiliúna chun oideachas Mhíchíl a shocrú 

arís. 

 

Dhá bhliain ina dhiaidh sin, tá Mícheál agus a 

mhuintir in áit an-difriúil. Tar éis gur 

sheachain sé aon trioblóid bhreise, cuireadh a 

chás i gcrích le déanaí le pianbhreith ar 

fionraí. Chríochnaigh sé a ardteistiméireacht 

fheidhmeach agus, le cabhair ó thionscadal 

Promhaidh eile, d’éirigh leis ina thástáil 

teoirice tiomána. Tá sé ag tnúth leis an 

todhchaí agus tá súil aige go mbeidh sé in ann 

a eispéireas a úsáid, ag tráth éigin, chun 

cabhrú le daoine óga eile atá faoi na cúinsí 

céanna... “den chéad uair i mo shaol, tá 

roghanna agam. Táim ar tí an chéad chéim 

eile a ghlacadh. Tá eagla orm ar bhealach ach 

tá sé iontach chomh maith.” 

Labhair máthair Mhíchíl le faoiseamh iontach, 

chomh maith, tar éis toradh deiridh na cúirte, 

“Ní fios dom cá mbeimid inniu murach gur 

atreoraigh an chúirt sinn chuig do sheirbhís. 

Bhain an mhuintir go léir tairbhe as agus táim 

thar a bheith bródúil as a fheabhas a d’éirigh 

le mo mhac.” 

 
* Cé gur fíor do na himeachtaí ar a ndéantar cur síos anseo, 

athraíodh na hainmneacha, chun rúndacht a chosaint. 
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Miondealú Céatadán ar Orduithe Maoirsithe Daoine Óga in 

2013 

Orduithe Promhaidh 

Orduithe do Mhaoirsiú le linn 

Pionós a Iarchur 

Orduithe Seirbhís Pobail 

Pianbhreith a Cuireadh go hIomlán 

ar Fionraí le Maoirsiú 

Pianbhreith a Cuireadh ar 

Páirtfhionraí le hOrduithe 

Maoirsithe arna nDéanamh 

Orduithe Eile 
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Oibriú i gComhpháirtíocht 
Tá an sprioc chéanna againn go léir a oibríonn sa Chóras Ceartais Choiriúil – chun cabhrú le 

hÉirinn níos sábháilte agus níos cothroime a chruthú. 

Cé go gcuireann gach eagraíocht agus 

gníomhaireacht laistigh den Chóras Ceartais 

Choiriúil rud uathúil leis an bpróiseas, 

méadaímid an méid a chuirimid leis nuair a 

chuirimid ár bhfuinnimh le chéile ar bhealach 

dírithe.  Tá an tSeirbhís Phromhaidh – 

eagraíocht a bunaíodh ar phrionsabail oibre 

sóisialta, airdeallach ar an bhfiúntas a 

bhaineann le dul i ngleic le fadhbanna ar 

bhonn córasach. Déanaimid idirghabháil, chun 

cabhrú le hathrú dearfach a chruthú i saol 

ciontóirí, ag na pointí éagsúla ina n-

idirghníomhaíonn daoine lena dtimpeallacht. 

Baineann ríthábhacht le comhoibriú 

idirghníomhaireachta lenár gcomhpháirtithe 

Ceartais, go háirithe na Cúirteanna, an Garda 

Síochána, Seirbhís na hÉireann um Cheartas i 

leith an Aosa Óig, Seirbhís Príosún na hÉireann 

agus an Bord Parúil, le gach rud a dhéanaimid. 

Tasc atá i gcoireacht a laghdú agus pobail níos 

sábháilte a chruthú óna dteastaíonn ionchur 

réimse níos fairsinge gníomhaireachtaí. Sin an 

fáth go gcomhoibrímid go dlúth le 

heagraíochtaí ar nós FSS, Údaráis Áitiúla, an 

Roinn Coimirce Sóisialaí agus comhlachtaí 

iomadúla d’Earnáil an Phobail agus den 

Earnáil Dheonach.  

Cé gur tháinig borradh suntasach in 2013 ar 

thionscnaimh phraiticiúla chomhoibritheacha, 

ar nós an chórais ilghníomhaireachta 

Measúnaithe agus Bainistíochta Ciontóirí 

Gnéis (SORAM), na Cláir um Fhilleadh ar an 

bPobal agus Thacaíochta Pobail, agus ár 

dtionscnaimh Cheartais Aisiríoch, leanfaimid 

le forbairt a dhéanamh orthu seo agus cur leo 

seo agus le comhaontais straitéiseacha eile 

amach anseo leis na torthaí is fearr is féidir a 

chinntiú, chun coireacht agus íospairt a 

laghdú. 

 

 

Grúpa Comhairleach um Chosaint 

Phoiblí 

I Samhain 2013, bhí an PBNI ina n-óstach ar 

4ú Seimineár bliantúil an Ghrúpa 

Chomhairligh um Chosaint Phoiblí (PPAG), a 

bhí ar siúl i gCaisleán Chromghlinne. Bunaíodh 

an PPAG in 2006 chun dul i ngleic go sonrach 

leis an mbealach a d’fhéadfaí comhoibriú 

trasteorann a chur chun cinn agus chun 

gnéithe promhaidh an chláir chomhaontaithe 

oibre a chur i bhfeidhm arna dteacht ó na 

hAirí Dlí agus Cirt Thuaidh agus Theas.  Tá 

Stiúrthóir an Bhoird Pharúil le haghaidh 

Thuaisceart Éireann agus Stiúrthóir na 

Seirbhíse Promhaidh mar 

chomhchathaoirleach ar an PPAG. 

D’fhreastail ár nAire Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais, Alan Shatter, T.D., agus Aire 

Dlí agus Cirt Thuaisceart Éireann, David Ford, 

MLA ar an imeacht.  Anuas air sin, d’fhreastail 

toscairí ó Ghníomhaireachtaí Ceartais ar fud 

oileán na hÉireann ar an seimineár.  Agus iad 

ag dul i ngleic le téama chomhdháil na bliana 

seo, One Size Fits All or Does It? – 

Complementary Contributions to Desistence, 

rinne cleachtóir ó Thuaisceart Éireann agus ó 

Phoblacht na hÉireann cur i láthair ar réimse 

cleachtais agus forbairtí nuálacha, lena n-

áirítear meabhairshláinte; oibriú le ciontóirí 

linbh agus ciontóirí fásta óga, saincheisteanna 

cóiríochta agus íospartaigh.   

Beidh an tSeirbhís Phromhaidh ina n-óstach ar 

chúigiú seimineár an PPAG i mBaile Átha 

Cliath in 2014. 
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Comhoibriú san Eoraip 

Tá traidisiún bródúil ag an tSeirbhís 

Phromhaidh de bheith ag oibriú lenár 

gcomhpháirtithe Eorpacha ceartais chun úsáid 

roghanna pianbhreitheanna neamhchoinneála 

a chur chun cinn. Mar chomhalta bunaithe 

den CEP (an bratchomhlacht Eorpach a 

dhéanann ionadaíocht do ghníomhaireachtaí 

promhaidh ar fud na hEorpa) i 1981, tá an 

tSeirbhís tiomanta do thacú le promhadh agus 

chun é a fhorbairt ar leibhéal idirnáisiúnta. 

Déantar ionadaíocht don tSeirbhís 

Phromhaidh ar Bhord an CEP. 

 

Comhdháil Dhomhanda ar 

Phromhadh 
D’eagraigh an CEP agus eagraíochtaí 

promhaidh Sasanacha an Chéad Chomhdháil 

Dhomhanda ar Phromhadh i Londain, an RA, 

idir an 8 agus an 10 Deireadh Fómhair 2013.  

D’fhreastail toscairí ó 55 dlínse ar an 

gComhdháil. B’ardán fíor-dhomhanda a bhí sa 

Chomhdháil chun cleachtas agus eolas a 

roinnt. Rinne saineolaithe cur i láthair, 

cuireadh ceardlanna faisnéiseacha agus 

imeachtaí iomadúla líonraithe ar bun agus 

chuir an chomhdháil an deis fhíor-fhiúntach ar 

fáil chun casadh le saineolaithe agus le 

comhghleacaithe ó áiteanna ar fud an 

domhain. 

Bainistíocht Aistrithe Príosúnaithe 

Ardriosca JCN (JUST2011-2012 

JPENAG2943) 

Comhpháirtithe iad an Eastóin, an 

Fhionlainn, Éire agus Mecklenburg-Thiar 

Pomerania (an Ghearmáin), agus Ollscoil 

Griefswald mar chomhairleoirí, i 

dtionscadal atá faoi chistiú an AE chun 

scrúdú agus forbairt a dhéanamh ar dhea-

chleachtas i mbainistíocht aistrithe agus i 

maoirsiú a dhéanamh ar chiontóirí 

ardriosca atá ag fágáil na coinneála, mar 

aon le stór eolais a fhorbairt agus líonra 

saineolas an AE a chruthú. Cuireadh tús 

leis an tionscadal i Samhain 2012 agus 

cuirfear deireadh leis i nDeireadh Fómhair 

2014. 

Bhí an tSeirbhís Phromhaidh ina n-óstach ar 

an dara ceardlann tionscadail ón 12 go dtí an 

15 Meitheamh 2013, a chaith súil ar 

chleachtas, saincheisteanna agus dúshláin 

reatha a bhain le bainistíocht a dhéanamh ar 

aistriú ciontóirí ardriosca ó choinneáil go dtí 

an pobal i ngach ceann de na dlínsí.   

Creatchinneadh 947 an AE – 

Comhaitheantas:  

Forálann Creatchinneadh 947 an AE do 

chomhaitheantas cinntí promhaidh ar fud 

gach Ballstáit den AE, a chuirfidh ar 

chumas, nuair a bheidh sé go hiomlán 

curtha i bhfeidhm, smachtbhanna pobail a 

rinneadh i dtír amháin san AE a chur i 

bhfeidhm go hiomlán agus a 

fhorfheidhmiú i dtír eile. Céimeanna 

tábhachtacha iad dea-chleachtas, 

comhthuiscint agus eispéireas a roinnt i 

measc na n-eagraíochtaí Promhaidh san 

Eoraip chun réiteach a dhéanamh don 

ghluaiseacht nó don mhaoirsiú ar fud na 

hEorpa.  

In 2011, chuir Aireacht Cheartais na 

Rómáine, i gcomharpháirtíocht leis an 

tSeirbhís Phromhaidh agus le hAireacht 

Cheartais na hIodáile, tús le tionscadal atá 

faoi chistiú an AE chun réiteach a 

dhéanamh d’aitheantas agus d’aistriú 

smachtbhannaí agus bearta 

neamhchoinneála i measc na mballstát. 

Ba é cuspóir an tionscadail chun samhail 

oibre a fhorbairt a d’ailínigh na córais 

agus na bearta promhaidh agus na 

smachtbhannaí pobail idir na trí Bhallstát. 
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D’fhorbair an tionscadal comhchlár 

láimhseála feirge I-MAP a bheidh le cur i 

bhfeidhm i ngach ceann de na trí dhlínse.  

Cuireadh an clár oiliúna d’oiliúnóirí agus 

d’éascaitheoirí ón Rómain, an Iodáil agus 

Éire, i gcrích i mBúcairist le linn Aibreán 

agus Bhealtaine 2013. 

I gcaitheamh an choda eile de 2013, chuir 

oiliúnóirí agus éascaitheoirí na hÉireann I-

MAP i bhfeidhm agus rinneadh é a thriail 

sa chleachtas. Tá sé beartaithe I-MAP a 

thabhairt isteach in 2014, mar acmhainn 

fhiúntach chleachtais do gach Oifigeach 

Promhaidh a oibríonn le ciontóirí ag a 

bhfuil saincheisteanna feirge. 

 

10 mbliana d’Irishleabhar 

Promhaidh na hÉireann 

I Samhain 2013, ba bhródúil a sheol an 

tSeirbhís Phromhaidh, i gcomhar le Bord 

Parúil Thuaisceart Éireann an deichiú 

heagrán d’Irisleabhar Promhaidh na 

hÉireann. I gcaitheamh na ndeich 

mbliana, sháraigh Irisleabhar Promhaidh 

na hÉireann, trína údair agus a léitheoirí, 

na hionchais agus rinneadh irisleabhar 

údarásach as, a bhain aitheantas 

idirnáisiúnta amach mar irisleabhar 

fiúntach i measc cleachtóirí ceartais 

choiriúil, an lucht acadúil agus an lucht 

déanta beartas ar fud oileán na hÉireann 

agus níos faide i gcéin. 

Baineann tábhacht le hIrisleabhar 

Promhaidh na hÉireann mar fhóram le 

haghaidh taighde, smaointí agus 

díospóireachta sa rannpháirtíocht bhisiúil 

atá á forbairt idir an pobal taighde agus 

acadúil, grúpaí leasa, lucht déanta beartas 

agus cleachtóirí.  Tá ról leanúnach ag 

Irisleabhar Promhaidh na hÉireann maidir 

le tacú leis an oscailteacht seo agus í a 

spreagadh chun malartú eolais, 

díospóireacht agus plé ríthábhachtach a 

éascú.  
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Oibriú Trasnáisiúnta Comhpháirtíochta: 

Cás-Staidéar  
SAMPLAÍ DE CHÁS A AISTRÍODH Ó SHASANA GO HÉIRINN 

 

Bhí John* faoi choinneáil i Learpholl, agus bhí 

an dá bhliain a bhí fágtha á seirbheáil aige ar 

phianbhreith 8 mbliana.  Gearradh an 

phianbhreith ar John 12 bhliain roimhe seo, 

aistríodh é chuig príosún oscailte, d’éalaigh sé 

agus tháinig sé chun cónaí in Éirinn. 

Bhog sé go hÉirinn lena bhean chéile agus bhí 

beirt leanaí acu ina dhiaidh sin.  Eisíodh an 

barántas neamhchomhlíonta dá aisghairm 

chuig an bpríosún nuair a d’fhill sé ar Shasana 

chun cuairt a thabhairt ar a mháthair. 

Chaith sé 12 mhí sa phríosún agus scaoileadh 

é ar monatóireacht leictreonach chuig seoladh 

a mháthar i Sasana.  Cuireadh ar an eolas é go 

gcuirfear clib air ar feadh 6 mhí. 

Ar scaoileadh ón bpríosún dó, rinne a 

Oifigeach Promhaidh teagmháil leis an 

tSeirbhís Phromhaidh tríd an deasc 

idirnáisiúnta agus fiosrú á dhéanamh an 

mbeadh John in ann na 6 mhí a bhí fanta dá 

mhaoirsiú ceadúnais a chríochnú in Éirinn. 

Seoladh na cáipéisí a iarradh chuig an 

tSeirbhís, i.e. PSR, measúnuithe riosca, 

ciontuithe roimhe seo, comhlíonadh na 

monatóireachta leictreonaí agus 

monatóireacht promhaidh agus na cúiseanna 

a bheadh aistriú tairbhiúil dá athshlánú.   

Chríochnaigh Seirbhís Phromhaidh na 

hÉireann tuarascáil um Chúinsí Baile inar 

tugadh breac-chuntas ar an gcás teaghlaigh 

agus fostaíochta a bhí ar fáil dó in Éirinn. 

Anuas air sin, tugadh breac-chuntas ar 

mhinicíocht agus ar shaghas an mhaoirsithe 

Promhaidh sa tuarascáil chomh maith. 

Míníodh saincheist fhorfheidhmitheacht an 

Ordaithe, i gcás neamhchomhlíonta, go 

hiomlán don Iontaobhas Promhaidh. 

Rinne Seirbhís Phromhaidh an hÉireann 

teagmháil leis an Stáisiún áitiúil Gardaí 

(Póilíní) agus rinneadh fiosrúcháin maidir le 

cibé acu an raibh nó nach raibh aithne acu air; 

sa chás seo, ní raibh aithne acu air. 

Cuireadh an tuarascáil faoi bhráid an 

Iontaobhais Phromhaidh agus phróiseáil an 

tIontaobhas Promhaidh a iarratas chun 

tabhairt faoina chuid maoirsiú a bhí fanta. 

Rinneadh an comhaontú go bhféadfaí a 

cheadúnas a aistriú agus d’fhill sé ar Éirinn.  

Rinneadh obair ar shaincheisteanna sonracha 

comhaontaithe le John agus chloí sé go 

hiomlán le Seirbhís Phromhaidh na hÉireann.  

Ní dhearna sé aon chion, rinneadh é a 

athimeascadh ina theaghlach agus sa phobal 

áitiúil agus d’fhill sé ar an bhfostaíocht. 

Cuireadh tuarascálacha maidir lena fhreagairt 

ar mhaoirsiú faoi bhráid an Iontaobhais  

Phromhaidh mar aon le tuarascáil deiridh ar 

chríochnú mhaoirsiú an cheadúnais. 

* Cé gur fíor do na himeachtaí ar a ndéantar cur síos anseo, 

athraíodh na hainmneacha, chun rúndacht a chosaint 

23 
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Feidhmíocht i leith spriocanna socraithe:  

I gcaitheamh na bliana, rinne an tSeirbhís a bhfeidhmíocht a thomhas i leith a spriocanna 

straitéiseacha ar a dtugtar breac-chuntas i Ráiteas Straitéise Seirbhíse 2011-2014 agus i leith an 

chláir oibre a leagtar amach i bpleananna oibre na Seirbhíse. 

Sprioc 1: Athchiontú a laghdú agus tuilleadh íospairte a chosc trí smachtbhannaí agus bearta pobail a 

chur chun cinn agus a sheachadadh. 
Réimse na 

hidirghabhála nuálaíche 

agus fianaisebhunaithe 

arna seachadadh ag an 

tSeirbhís go náisiúnta a 

fhairsingiú. 

 Rinneadh athbhreithniú ar na foirne measúnaithe i mBaile Átha Cliath 
agus i gCorcaigh, as ar eascair socruithe leasaithe. 

 Rinneadh an Clár Choice and Challenge a sheachadadh i mBaile Átha 
Cliath. Rinneadh an Clár Aonair a thabhairt isteach ar bhonn trialach 
go náisiúnta. 

 Leanadh ag cur le forbairt freagairtí ilghníomhaireachta ar 
bhainistíocht grúpaí sonracha ciontóirí. 

 Bunaíodh Oifig Náisiúnta SORAM ina bhfuil foireann ón tSeirbhís 
Phromhaidh, an Garda Síochána agus ón nGníomhaireacht um Leanaí 
agus an Teaghlach.  Críochnaíodh an tabhairt isteach náisiúnta.  
 

Forbairt tionscnamh 

chun timthriall na 

ciontóireachta a 

bhriseadh, chun 

roghanna eile a chur ar 

fáil ar choimeád agus 

athimeascadh ciontóirí 

a chumasú. 

 Rinneadh Athbhreithniú ar an tSeirbhís Pobail agus cuireadh i gcrích 
cur i bhfeidhm na moltaí.  Tá fáil ar shuíomh breise seirbhís pobail i 
Luimneach, an Iarmhí, Tiobraid Árann agus Lú. 

 Lean an tSeirbhís ag oibriú le hEagraíochtaí Pobalbhunaithe chun cláir 
sholúbtha agus éifeachtacha a chur ar fáil ar chomhchéim le 
riachtanais athraithe na Seirbhíse. 

 Cuireadh oiliúint ar an bhfoireann i gcláir láimhseála feirge mar chuid 
de Thionscadal an AE. 

 Cuireadh oiliúint d’oibrithe deonacha ar fáil do thionscadail 
pobalbhunaithe.   

 Rinneadh clár Saol Níos Sábháilte a chur ar bun i mBaile Átha Cliath 
agus i gCorcaigh. 
 

Cuireadh le forbairt 

tionscnamh maidir le 

beartas ceartais trí ról 

suntasach na 

smachtbhannaí pobail ó 

thaobh athchiontú a 

laghdú agus mar 

mhalairt éifeachtach 

phianbhreithe ar 

choinneáil a chur chun 

cinn. 

 Cuireadh an dara Staidéar Atitimeachais i gcrích i gcomhar leis an 
bPríomh-Oifig Staidrimh agus foilsíodh tuarascáil i Nollaig 2013.  

 Foilsíodh torthaí ar shuirbhé ar Mhí-Úsáid Drugaí agus Alcóil i measc 
Ciontóirí Óga i nDeireadh Fómhair 2013. 

 Tugadh faoi athbhreithniú ar obair na Seirbhíse i bpríosúin. 

 Lean an tSeirbhís bheith páirteach sa tionscadal Eorpach 
bainistíochta cóireála agus aistrithe ciontóirí ardriosca. 

 Cuireadh aighneacht na Seirbhíse i gcrích chuig an nGrúpa 
Athbhreithniú Beartas an Chórais Choiriúil. 

 Ionchur na Seirbhíse i ndréachtú reachtaíochta. 
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Sprioc 2: Dul i ngleic leis an gcoireacht agus le cuimsiú sóisialta trí chomhaontais agus 

chomhpháirtíochtaí neartaithe. 

Cur le córas ceartais iomlán 

comhtháite agus comhordaithe 

de bhainistíocht ciontóirí. 

 Seoladh Comhstraitéis na Seirbhíse Promhaidh agus 
Sheirbhís Príosún na hÉireann i mBealtaine 2013. 

 Bunaíodh Oifig Náisiúnta SORAM ina bhfuil foireann ón 
tSeirbhís Phromhaidh, an Garda Síochána agus FSS.  

 Déantar ionadaíocht don tSeirbhís san NDRIC agus i 
dTascfhórsaí Réigiúnacha agus Áitiúla Drugaí. 

 Rinneadh ionadaíocht don tSeirbhís ar Líonraí Daoine gan 
Dídean agus ar Choistí Seirbhísí Leanaí. 

 Rannpháirtíocht leanúnach ar Choiste Stiúrtha Náisiúnta 
COSC agus cur le spriocanna straitéiseacha COSC. 
 

Oibriú le comhpháirtithe áitiúla, 

náisiúnta agus san Eoraip chun 

seirbhísí éifeachtacha a 

fhorbairt agus a sholáthar chun 

athchiontú a laghdú. 

 Bhí Seimineár Thuaidh Theas an Ghrúpa Chomhairligh 
Phoiblí (PPAG) ar bun i Samhain 2013. 

 Bhí cruinnithe ar bun leis an PBNI chun breis forbartha a 
dhéanamh ar naisc sheirbhíse agus le comhoibriú. 

 Rannpháirtíocht ghníomhach sa CEP.  Toghadh Stiúrthóir 
Cúnta leis an mBord ar feadh tréimhse 3 bliana. 

 Socruithe comhpháirtíochta le 1) an Ghearmáin – maidir le 
hathimeascadh ciontóirí ardriosca. 2) An Phortaingéil maidir 
le hatitimeachas agus 3) an Ísiltír maidir leis an 
bhféidearthacht a fhiosrú chun ciorcail tacaíochta agus 
freagrachta a úsáid.  

 Teagmháil leanúnach déanta lenár gcomhghleacaithe sa 
Rómáin agus san Iodáil chun clár coiteann láimhseála feirge 
a fhorbairt. 

 Ceardlann ar Bhainistíocht Aistrithe Príosúnaithe Ardriosca 
JCN arna hóstáil i Meitheamh 2013. 
 

Oibriú chun torthaí a fheabhsú 

d’íospartaigh agus do chiontóirí 

trí chomhaontais straitéiseacha 

níos fearr a fhorbairt leis an 

earnáil reachtúil, dheonach 

agus phobail níos leithne. 

 Foilsíodh straitéis seirbhíse ar Cheartas Aisiríoch. 

 Comhchathaoirleacht ar Chomhdháil ar Cheartas Aisiríoch i 
Samhain. 

 Ceadaíodh cistiú chun seirbhísí CA a shíneadh. 

 Spreagadh CBOanna chun tacú le cleachtas Aisiríoch a úsáid i 
bpobail áitiúla.  Cuireadh oiliúint ar chleachtais CA ar bun. 

 Rinneadh comhpháirtithe den tSeirbhís agus den Iodáil ar 
Cheartas Chomhtháite Aisiríoch. 

 Soláthraíodh idirghabháil aisiríoch le haghaidh atreoruithe 
YPP i Luimneach. 

 Teagmháil leanúnach leis an Aonad Tacaíochta Íospartaigh 
sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais. 
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Sprioc 3: Inniúlacht eagraíochtúil fheabhsaithe ó thaobh sármhaitheas agus nuálaíocht a 

sheachadadh. 

Seirbhísí curtha ar 

fáil i leith na 

gcaighdeán agus 

na leibhéal is airde 

de ghairmiúlacht. 

 Cuireadh pleananna leasaithe bainistíochta cásanna i bhfeidhm i 
gcásanna nua. 

 Nuashonraíodh bainistíocht comhad agus treoirlínte.  

 Teagmháil fheabhsaithe leis na Breithiúna.  Soláthraíodh seisiúin faisnéise 
ar obair na Seirbhíse do cheapaithe nua leis na Breithiúna, faoi mar a 
iarradh. 

 Rannpháirtíocht ar choistí idirchaidrimh Úsáideoirí Seirbhísí Cúirte. 

 Athbhreithniú ar threoirlínte YPP ar scríobh tuarascála agus ar 
bhainistíocht seirbhís pobail. 

 Soláthraíodh tuarascálacha staitistiúla bainistíochta agus tacaíocht 
anailíseach do Lucht Bainistíochta na Seirbhíse Promhaidh. 

 Soláthraíodh oiliúint ar idirghabháil éifeachtach. 

Sochair an TFC, an 

taighde agus na 

bainistíochta 

sonraí a 

uasmhéadú 

 

 

 Nuashonraíodh an Córas Rianaithe Cáis chun próisis nua ghnó a chuimsiú, 
lena n-áirítear filleadh ar an bpobal.  

 Foilsíodh dhá eagrán déag de nuachtlitir leictreonach na Seirbhíse agus 
chuir seo feabhas ar chumarsáid inmheánach agus sheachtrach agus ar 
mhalartú faisnéise. 

 Leanadh le bheith rannpháirteach i gcruinnithe Rialachas TFC Rannóige 
agus an Ghrúpa Idirchaidrimh TFC. 

 Fairsingíodh an úsáid a bhaintear as ardán ríomhfhoghlama na Seirbhíse, 
a d’éascaigh cumas méadaithe oiliúna agus suirbhé. 

 Seoladh pleananna gnó Tionscadail Phobail tríd an mBunachar Sonraí 
lárnach Tionscadail Phobail.  

 Rinneadh athbhreithniú agus nuashonrú rialta ar an láithreán gréasáin.  
Cuireadh fáil ar fhoilseacháin Taighde agus ghinearálta Seirbhíse trí 
láithreán gréasáin na Seirbhíse. 

 Tugadh faoi shuirbhé ar Mhí-Úsáid Drugaí agus Alcóil i measc Ciontóirí 
Óga ar Promhadh agus foilsíodh tuarascáil. 

 Foilsíodh an dara Tuarascáil ar Atitimeachas de chuid na Seirbhíse i 
Nollaig 2013. 

Bainistíocht 

éifeachtach a 

dhéanamh ar 

acmhainní agus 

luach ar airgead a 

bhaint amach. 

 

 

 Teagmháil leanúnach agus cur le próiseas pleanála lucht saothair na 
Roinne. 

 Athfhostaíodh an fhoireann de réir mar ba ghá a chinntigh go raibh an 
cumas sna háiteanna cearta chun seirbhísí a sheachadadh sa 
ghearrthéarma agus san fhadtéarma. 

 Rinneadh bainistíocht ar fheidhmíocht agus an próiseas PMDS á úsáid. 

 Rinneadh athbhreithniú ar chórais chun breis uaireanta a chur san 
áireamh faoi chomhaontú Bhóthar Haddington.  

 Cuireadh an tAthbhreithniú Eastáit i gcrích i mBealtaine 2013. 

 Cuireadh nósanna imeachta leasaithe Airgeadais i gcrích agus rinneadh 
iad a scaipeadh. 

 Úsáideadh an tSeirbhís Náisiúnta Soláthair agus conarthaí lárnacha. 

 Bunaíodh grúpa um fheasacht ar fhuinneamh. 

 Rinneadh bainistíocht ar bhuiséid agus ar thuarascálacha airgeadais an AE 
ar iarraidh sin, i gcás gach tionscadail idirnáisiúnta. 
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COMHSTRAITÉIS NA SEIRBHÍSE PROMHAIDH/SHEIRBHÍS PRÍOSÚN NA HÉIREANN 

 

D’oibrigh Seirbhís Príosún na hÉireann agus an tSeirbhís Phromhaidh go dlúth, thar go leor blianta, 

chun cabhrú leis an riosca a laghdú go ndéanfaidh príosúnaithe athchiontú agus chun cur go 

dearfach lena bpobail, trí bhainistíocht réamhghníomhach pianbhreithe agus cláir athlonnaithe 

príosúnaithe a sholáthar. 

I mBealtaine 2013, forbraíodh comhstraitéis ina leagtar amach conas a leanfaidh an dá eagraíocht ag 

forbairt agus conas a chomhordófar ár gcomhobair, i gcomhar lenár gcomhpháirtithe san earnáil 

reachtúil agus phobail agus dheonach, chun breis feabhais a chur ar thorthaí chun cabhrú le hÉirinn 

níos sábháilte agus níos cothroime a chruthú.   Tugtar breac-chuntas ar dhul chun cinn ar an straitéis 

seo sa chéad mhír eile. 

 

Thuas: Íomhánna ó sheoladh Chomhstraitéis Sheirbhís Príosún na hÉireann/na Seirbhíse Promhaidh 2013-

2015 
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Leanúint le 

Bainistíocht 

Pianbhreithe 

1 
AGUS BAINISTÍOCHT PIANBHREITHE AGUS TRÉCHÚRAM PRÍOSÚNAITHE Á 
BHFEABHSÚ, RINNEAMAR AN MÉID A LEANAS:  

 Scéimeanna TP a thriail go píolótach i gCorcaigh agus i mBÁC.  

 Cláir oiriúnacha a fhorbairt do chiontóirí ardriosca atá foréigneach i dtaobh gnéis 
de sa phríosún agus sa phobal araon.  

 Faomhadh faighte do Shíceolaí Sinsearach, freagrach as measúnú a dhéanamh ar 
chiontóirí gnéis sa Phríosún Lár Tíre mar idirghabhálaí don ionad náisiúnta 
cóireála, Príosún Chnoc an Arbhair. 

 Clár nua tugtha isteach i bpríosúin i measc ciontóirí pianbhreith shaoil. 

 Cláir shonracha ‘Choice and Challenge’ iompair chiontaithe tugtha isteach ar 
bhonn píolótach i measc príosúnaithe. 

 Seirbhís ‘Inrochtana’ Leasa Pobail atá comhchistithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí, 
chun cabhrú le príosúnaigh a réiteach dá scaoileadh.  

Tionscnaimh 

Chorcaí agus 

Luimnigh 

4 AGUS FREAGAIRTÍ Á BHFORBAIRT AR PHRÍOSÚIN LUIMNIGH AGUS CHORCAÍ, 
RINNEAMAR AN MÉID A LEANAS:  

 Tús a chur le tionscadal oibrí abhcóideachta a fhorbairt. 

 Tús a chur le Scéimeanna Tacaíochta Pobail a thriail go píolótach do phríosúnaigh 
phianbhreitheanna gearra i mBaile Átha Cliath agus Corcaigh, agus Príosún 
Luimnigh ar na bacáin in 2014. 

 An Clár um Fhilleadh ar an bPobal sínte don dá institiúid. 

 Príosúnaigh scaoilte atá ar an gclár um fhilleadh ar an bpobal arna gcomhtháthú 
isteach i gcláir chúitimh phobail ar nós 'an Tionscadal Bainte Graifítí.  

 

Nuashonrú ar Chomh-PS/IPS 

Strategy 
 

2 
Filleadh ar an 

bPobal 

AGUS AN CLÁR UM FHILLEADH AR AN BPOBAL Á THABHAIRT ISTEACH NÍOS MÓ 
AGAINN, RINNEAMAR AN MÉID A LEANAS:  

 Sprioc rannpháirtithe (300) a shárú in 2013 agus 396 scaoileadh struchtúrtha, a 
d’éascaigh sprioc nua 450 scaoileadh le haghaidh 2014.  

 Fiosraíodh síneadh an CFP do bhreis príosúnach. 

 Tionscadal gortóireachta a bhunú ag Halla Thornton mar thionscadal cúitimh 
phríosúnach agus an chéad toradh go luath sa samhradh. Soláthróirí deonacha 
bia/béile le bheith i measc na dtairbhithe.  

 Fiosrú, trí Aonaid Oideachais Phríosúnbhunaithe, an féidir acmhainn Halla 
Thornton a úsáid chun clár creidiúnaithe a bhunú i rith 2015. 

 

 

Tacaíochtaí do 

Phríosúnaigh 

Ghearrthéarma 

3 AGUS TACAÍOCHT Á SOLÁTHAR AGAINN DO PHRÍOSÚNAITHE AG A BHFUIL 
PIANBHREITH GHEARR, RINNEAMAR AN MÉID A LEANAS:  

 Idirchaidreamh leis an ENR pobalbhunaithe, Cúram i ndiaidh Príosúin, chun 
tacaíocht a thabhairt do phríosúnaithe le pianbhreitheanna faoi 12 mhí agus a 
scaoileadh go sealadach ar ais sa phobal.  

 64 atreorú a chur i gclár píolótach BÁC ó Bealtaine 2013. 

 Idirchaidreamh leis an ENR pobalbhunaithe, Comhghuaillíocht Chorcaí, chun tacú 
le príosúnaigh phianbhreitheanna gearra atá ag fágáil Príosún Chorcaí agus 
cuireadh 73 príosúnach sa chlár píolótach i rith 2013. 

 Plé tosaithe ar an Scéim Tacaíochta Pobail a shíneadh chuig Luimneach agus 
Campas BÁC Thiar. 
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AGUS SINN AG FREASTAL AR RIACHTANAIS BHAN, RINNEAMAR AN MÉID A 
LEANAS:  

 Comhstraitéis Ban a fhorbairt. 

 Forbairt ar thionscadal ionad ilfhreastail i mBÁC a thosú.  

 Roinn cláir a thosú agus a sholáthar atá saindeartha do mhná ag a bhfuil                           
stair chiontaithe agus triaileadh cur chuige tiomanta chun oibriú le ciontóirí                               
mná i roinnt ceantar. 

 Tús curtha le hobair ar mhná a chur i suíomhanna um Fhilleadh ar an                                   
bPobal ‘a thacaíonn le mná’. 

 

 

 

Chiontóir Mná 

5 

AGUS SINN AG OIBRIÚ LENA CHINNTIÚ GO GCUIREANN SONRAÍ CRUINNE FAISNÉIS 
AR FÁIL DÁR GCLEACHTAS, RINNEAMAR AN MÉID A LEANAS: 

 I gcomhar leis an bPríomh-Oifig Staidrimh, leanamar an chéad staidéar 

atitimeachais le staidéar nuashonraithe a chuimsíonn ciontóirí a scaoileadh ón 

bpríosún agus ciontóirí atá ag tabhairt faoi smachtbhanna maoirsithe pobail in 

2008.  

 Comhaontú, leis an POS, ar chlár bliantúil staidéir bhreise aititimeachais a 

athbhreithneofar agus a forbrófar ar bhonn bliantúil. 

 Tús curtha le measúnacht taighde ar an gclár um fhilleadh ar an bpobal. 

 

Comhfhorbairt 

Sonraí Staitistiúla 

7 

Chiontóir Óga 

6 AGUS SINN AG FREASTAL AR RIACHTANAIS CHIONTÓIRÍ ÓGA, RINNEAMAR AN 
MÉID A LEANAS:  

 Gach príosúnach 17 mbliana a aistriú chuig aonad speisialaithe in Áit Choinneála 
Pháirc na Cruithneachta ó Institiúid Naomh Pádraig.  

 Tús a chur le haistriú príosúnach faoi bhun 21 bliain chuig Áit Choinneála Pháirc 
na Cruithneachta.  

 Roghanna sonracha oideachais agus oiliúna FP arna ndearadh do chiontóirí óga 
faoi 21 bliain.  

 Cur chuige nua comhaontaithe agus curtha i bhfeidhm i leith maoirsiú 
struchtúrtha promhaidh ar chiontóirí óga le Promhadh Daoine Óga. 
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GNÓTHAÍ CORPARÁIDEACHA 

Tá réimse fairsing freagrachtaí ar an stiúrthóireacht Ghnóthaí Corparáideacha, lena n-áirítear 

Acmhainní Daonna; Taighde, Foghlaim agus Forbairt; Airgeadas; an tAonad Eagraíochtaí 

Pobalbhunaithe agus Seirbhísí Corparáideacha, ina gcuimsítear ann féin Teicneolaíocht Faisnéise; 

Bainistíocht Eastáit agus Áiseanna; Faisnéis agus Staitisticí. 

Tacaíonn obair na Stiúrthóireachta linn chun 

seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil. Tá an 

tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do dhea-

phrionsabail rialachais chorparáidigh ag a 

bhfuil cleachtais dhea-shainithe agus 

bhainistithe a chuireann san áireamh páirtithe 

leasmhara agus a chinntíonn go mbaintear 

caighdeáin eiticiúla amach.  

ACMHAINNÍ DAONNA 

Lean an tSeirbhís le bainistíocht 

réamhghníomhach a dhéanamh ar a n-

acmhainní daonna ina bhfuil athfhostú foirne 

agus ailíniú foirne i gceist i roinnt cásanna 

d’fhonn an t-uas-seachadadh seirbhís túslíne a 

bhaint amach. In 2013, rinne an tSeirbhís 

teagmháil ar bhonn leanúnach, chomh maith, 

leis an Rannán Acmhainní Daonna, an Roinn 

Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar 

shaincheisteanna éagsúla soláthar foirne.  

Leanann an Córas Bainistíochta agus 

Forbartha Feidhmíochta, ar ghlac na gráid leis 

ag gach leibhéal, bheith mar pháirt lárnach de 

bhainistíocht acmhainní daonna agus 

rinneadh é a bhreistreisiú i rith na bliana agus 

díriú ar leith ar fheidhmíocht a bhainistiú, lena 

n-áirítear tearchfheidhmíocht. 

Bhí an tSeirbhís Phromhaidh, mar aon leis an 

Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, mar 

chuid den chéad ghrúpa de 

Ranna/Ghníomhaireachtaí a sainaithníodh 

chun People Point a thabhairt isteach.  Ghlac 

an tSeirbhís go hiomlán leis an bpróiseas, agus 

cuireadh líon bearta inmheánacha i bhfeidhm 

ar fud na Seirbhíse chun tacú lena thabhairt 

isteach.  

Tá an tSeirbhís Phromhaidh, i gcomhar leis an 

Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus 

le ranna Rialtais eile, tiomanta faoi 

Chomhaontú Bhóthar Haddington 2013 chun 

cumas a mhéadú agus chun athrú a chur chun 

cinn agus díriú tréan ar sheachadadh 

feabhsaithe seirbhíse do gach custaiméir. I 

rith 2013, mhéadaíomar an fháil a bhí orainn 

ag an bpobal agus ag comhpháirtithe eile tríd 

an lá oibre a athailíniú ar fud na Seirbhíse 

chun na huaireanta nua caighdeánacha a 

léiriú. Agus laghdú tagtha ar líonta soláthar 

foirne, tá méadú tagtha ar scóip an rialaithe ar 

ghráid bhainistíochta sinsearaí agus ar ghráid 

na meánbhainstíochta.  Anuas air sin, 

threisigh an tSeirbhís a gcumas oiliúna agus 

forbartha agus a gcumas tríd an gclár 

‘oiliúnóirí cleachtóra’ a thabhairt isteach, a 

forbraíodh chun oiliúint a sheachadadh ar 

bhonn ‘intí’ agus lenár gcomhpháirtithe 

ceartais choiriúil, lena n-áirítear an Garda 

Síochána, Seirbhís Príosún na hÉireann agus 

Seirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an 

Aosa Óig. 

Tar éis faomhadh a fháil chun post folamh an 

Leas-Stiúrthóra a líonadh, bhí an comórtas ar 

bun agus ceapadh Leas-Stiúrthóir nua in 

Eanáir 2013. 

Fuarthas cead chun acmhainní breise seirbhís 

pobail a fháil chun seachadadh na Seirbhíse 

Pobail agus na Scéimeanna um Fhilleadh ar an 

bPobal a mhéadú.  Earcaíodh beirt 

Mhaoirseoirí bhreise Seirbhís Pobail in 2013 

anuas ar uaireanta a mhéadú do líon 

Maoirseoirí páirtaimseartha Seirbhís Pobail 

bunaithe i bpríomhláithreacha ar fud na tíre, 

áit ar sainaithníodh go raibh éileamh 

méadaitheach. Ceadaíodh Painéal Oifigeach 

Ionad Promhaidh.  Bhí agallaimh ar bun i 

Nollaig 2013.  
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Thug earcú leanúnach rathúil Intéirneach faoi 

JobBrigde, an Scéim Náisiúnta Intéirneachta, 

in 2013, an deis d’Intéirnigh chun taithí 

fhiúntach a fháil sa tSeirbhís Phromhaidh agus 

cabhrú leis an tSeirbhís, i gcomhthráth, i 

bhforbairt a gcaighdeán dearbhaithe 

cáilíochta agus a gcumais inmheánaigh 

taighde.  

Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh sláinte agus 

folláine gach foirne chun cinn agus aithníonn 

siad an tábhacht a bhaineann le timpeallacht 

dhearfach oibre a choimeád do chách. Trínár 

gClár leanúnach Sláinte agus Folláine, 

leanamar le feasacht a chruthú agus le slite 

maireachtála folláine a chur chun cinn.   I 

mbliana, áiríodh lenár gclár tionscnaimh 

dhearfacha mheabhairshláinte mar aon le 

hithe agus le haclaíocht fholláin a chur chun 

cinn go leanúnach.   

OILIÚINT FOIRNE AGUS FORBAIRT 

GHAIRMIÚIL  

Le linn 2013, lean an tAonad Taighde, 

Foghlama agus Forbartha le cúrsaí oiliúna, 

seimineáir agus comhdhálacha a éascú a bhí 

ar comhchéim le gnó agus le hoibríocht na 

Seirbhíse Promhaidh, rud a chinntíonn go 

bhfuil na hacmhainní agus an inniúlacht ag an 

bhfoireann chun spriocanna gnó a 

chomhlíonadh ar bhealach gairmiúil agus 

éifeachtúil. Bhí sé mar thosaíocht oiliúna in 

2013 leanúint agus tacú le hinniúlacht 

ghairmiúil na foirne chun na hionstraimí 

éagsúla measúnaithe riosca a úsáid ar 

cleachtas caighdeánach anois iad i gcleachtas 

na Seirbhíse Promhaidh, anuas ar réimse 

deiseanna foghlama a sholáthar a dhíríonn ar 

chleachtas éifeachtach promhaidh in 

idirghabháil le ciontóirí.    

 

Ba thosaíocht ard ar an gclár tiomantas na 

Seirbhíse d’oiliúint 

trasghníomhaireachta/idirghníomhaireachta, 

go háirithe i limistéir an mheasúnaithe riosca 

agus an chleachtais aisiríoch. Anuas air sin, 

d’fhreastail roinnt foirne ar oiliúint 

sheachtrach a sholáthair gníomhaireachtaí 

comhpháirtíochta, lena n-áirítear: Oiliúint um 

Thús Áite do Leanaí, arna soláthar ag 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; 

idirghabháil agus oiliúint bhainistíochta 

Ciontóirí Gnéis, arna soláthar ag an gCumann 

Náisiúnta Cóireála Ciontóirí (NOTA); oiliúint ar 

Dhiúltú Neamhfhoréigneach (NVR) arna 

soláthar faoi chlár DAPHNE an Aontais 

Eorpaigh agus an Clár Aonair Láimhseála 

Feirge (IMAP), arna soláthar go náisiúnta, 

freisin faoi choimirce an AE. 

 

Múinteoirí cleachtas oibre sóisialta iad go leor 

Oifigigh Phromhaidh. D’éascaigh an tSeirbhís 

Phromhaidh thart ar 50 socrúchán cleachtas 

gairmiúil le haghaidh mic léinn oibre sóisialta 

in 2013. Croíghné iad na socrúcháin seo 

d’oiliúint ghairmiúil ar obair shóisialta agus is 

gnách go maireann siad 14 seachtaine. Bhí 

mic léinn ag tabhairt faoi chláir i gColáiste na 

hOllscoile, Baile Átha Cliath, Coláiste na 

Tríonóide, Baile Átha Cliath, Coláiste na 

hOllscoile agus in Ollscoil na hÉireann, 

Gaillimh. 

 

Bhí sé ina choinníoll éigeantach go gcláraítear 

le CORU chun cleachtadh mar oibrí gairmiúil 

sóisialta in 2013. Spreagadh an fhoireann 

ghairmiúil chun clárú agus rinne go leor 

amhlaidh go dtí seo. Le linn na bliana, 

sholáthair foireann na Seirbhíse Promhaidh 

léachtaí ón aonad oiliúna do mhic léinn M.Soc 

Sc. i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath 

agus i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath 

agus do mhic léinn PhD sa tSíceolaíocht i 

gColáiste na hOllscoile, Gaillimh. 
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Leagtar amach thíos an liosta d’oiliúint a cuireadh ar fáil in 2013 

CÚRSAÍ OILIÚNA A CUIREADH AR FÁIL IN 2013 

Oiliúint Ghinearálta agus Idirghabháil 
Shonrach Ciontóra 

Oiliúint ar Mheasúnú Riosca 

Oiliúint do Mhaoirseoirí Seirbhís Pobail LSI-R Cuir Oiliúint ar an Oiliúnóir 

Feasacht ar Fhéinmharú agus ar Fhéindíobháil SA2007 Cuir Oiliúint ar na hOiliúnóirí  

Clár Aonair Láimhseála Feirge (IMAP)  Measúnú LSI-R (ciontóirí fásta) 

IMAP - Cuir Oiliúint ar na hOiliúnóirí 
Measúnú YLS/CMI (ciontóirí faoi 18 mbliana) 
(Promhadh, Garda, Tionscadail Phobail)  

Réamhrá ar Cheartas Aisiríoch  

Comhdháil Cheartais Aisiríoch (Promhadh, 
Seirbhís Príosún na hÉireann agus na Gardaí 
agus grúpaí Pobail) 

RM 2000 (Ciontóirí gnéis) (Foireann 
Phromhaidh agus Sheirbhís Príosún na 
hÉireann)  

Agallóireacht Inspreagtha 
SA2007  (An tSeirbhís Phromhaidh agus an 
Garda Síochána) 

Feasacht ar íospartaigh in obair le ciontóirí agus 
Tuarascálacha ar an Tionchar ar an Íospartach a 
réiteach 

Measúnú na Seirbhíse Promhaidh ar an Riosca i 
leith Díobháil Thromchúiseach (PS/ROSH) 

Bainistíocht agus Maoirsiú Ciontóirí Gnéis 
Scríobh Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna a 
réiteach agus a chur i láthair 

Clár Idirghabhála aonair le haghaidh déantóirí 
fireanna foréigean baile  

 

Clár ionduchtúcháin d’fhoireann na Seirbhíse 
Promhaidh atá sannta don phríosún 

 

Réamhrá le Teoiric Stoptha  
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Comhdháil Bhainistíochta: 

Bhí Comhdháil bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh, 

ar a raibh Stiúrthóir na Seirbhíse ina n-óstach, ar 

siúl i gColáiste Oiliúna Sheirbhís Príosún na 

hÉireann, i bPort Laoise an 5 agus an 6 Nollaig 

2013. D’fhreastail gach grád bainistíochta ar an 

gcomhdháil dar teideal “Leading the Probation 

Service for Lasting Change”. 

Sholáthair an chomhdháil deis do gach bainisteoir 

chun machnamh i dteannta a chéile ar na 

saincheisteanna, na dúshláin agus na deiseanna 

chun an tSeirbhís a threorú i dtreo athrú buan. 

 

 

 

 

 

Seirbhís do Chustaiméirí 

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do 

sheirbhís ardchaighdeáin atá dírithe ar an 

gcustaiméir a sheachadadh. Tá Oifigeach 

Seirbhíse do Chustaiméirí ag an tSeirbhís a 

dhéanann maoirsiú ar ghearáin seirbhíse ó 

chustaiméirí. Tá fáil ar shonraí ar na beartais 

seirbhíse do chustaiméirí ar ár láithreáin 

ghréasáin.  

 

In 2013, bhí 12,137 

agallamh ciontóra 

ar siúl in Oifig 

Mhargadh an Fhéir 

i gcomparáid le 

10,402 in 2012, ar 

méadú 16% é seo.  

 

 

 

 

Bhí breis agus 

5,000 agallamh 

ciontóra ar bun i 

gCorcaigh agus bhí 

4,030 i Luimneach. 
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Taighde 

Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh an 

tábhacht a bhaineann le taighde leanúnach a 

dhéanamh maidir leis an obair a dhéanaimid. 

Cuireann aschuir ó thionscadail ábhartha 

taighde faisnéis ar fáil do bheartais agus do 

chleachtas agus an plean foriomlán 

straitéiseach. 

I gcaitheamh na bliana, dhíríomar ar dhá 

phríomhábhar taighde.  

1. Cuireadh Suirbhé Náisiúnta i gcrích ar 

Mhí-Úsáid Drugaí agus Alcóil i measc 

Ciontóirí Óga ar Promhadh, a lean 

staidéar dá shamhail ar chiontóirí fásta i 

gcrích in 2012. 

2. An Staidéar Atitimeachais Phromhaidh 

2008-2013 a lean ón gcéad Staidéar 

Atitimeachais faoinar tugadh in 2012.  

Ar a bharr sin, ghlac an tSeirbhís páirt i 

dtaighde seachtrach ar bhainistíocht riosca 

ciontóirí gnéis, dar teideal “Measúnú ar 

Shamhail Mheasúnaithe Riosca agus 

Mhaoirsithe Chobhsaí agus Ghéar 2007 atá in 

úsáid in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann” 

(‘Evaluation of Stable & Acute 2007 Risk 

Assessment and Supervision Model in use in 

Ireland and Northern Ireland’). Tionscadal 

taighde seo atá comhchoimisiúnaithe ag an 

tSeirbhís Phromhaidh agus an Bord Parúil le 

haghaidh Thuaisceart Éireann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staidéir Thaighde na Seirbhíse 
Promhaidh a foilsíodh in 2013 

MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ AGUS ALCÓIL I MEASC 
CIONTÓIRÍ ÓGA AR PROMHADH 
 
Foilsíodh an tuarascáil i nDeireadh Fómhair 

2013. Chuir an taighde seo le taighde faoinar 

tugadh roimhe seo ar mhí-úsáid drugaí agus 

alcóil i measc ciontóirí fásta ar Promhadh. 

Tugann siad faoinár sprioc chun feabhas a 

chur ar chumas eagraíochtúil trí fhaisnéis a 

sholáthar agus trí fheabhas a chur an 

gcáilíocht oibre le daoine óga faoi réir 

maoirsiú a dhéanamh ar Phromhadh Daoine 

Óga.  

 

Chuimsigh an suirbhé ciontóirí ar maoirsiú 

promhaidh a bhí idir 20 bliain d’aois nó níos 

óige ar lá an tsuirbhé. Seo a leanas na 

príomhthorthaí: 

 Tugadh le fios gur bhain 87% de dhaonra 

an tsuirbhé mí-úsáid as drugaí, alcól nó 

meascán den dá rud. 

 Bhí leibhéil chosúla go leor de mhí-úsáid 

substaintí i gceist le ciontóirí fireanna agus 

baineanna. 

 Ba é alcól an tsubstaint ba mhó ar 

baineadh mí-úsáid as ar bhonn 

seachtainiúil agus ba é an tsubstaint tairsí 

ba choitianta. 

I mbreis agus 80% de na cásanna, bhí nasc idir 

mí-úsáid substainte agus ciontú reatha. 

 

 

 

 

 

 

Patrúin Fhoriomlána Mhí-Úsáide Ciontóirí 

Mí-úsáid drugaí agus alcóil 

Mí-úsáid alcóil amháin 

Mí-úsáid amháin 

Mí-úsáid ar bith 
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AN DARA STAIDÉAR ATITIMEACHAIS DE 
CHUID NA SEIRBHÍSE PROMHAIDH  
 
Is é Staidéar Atitimeachais na Seirbhíse 

Promhaidh 2008-2013 an dara staidéar 

atitimeachais a cuireadh i gcrích i 

gcomhpháirtíocht leis an bPríomh-Oifig 

Staidrimh. Beart athchiontaithe atá in 

atitimeachas ag a bhfuil leibhéal níos airde 

d’atitimeachas a chiallaíonn leibhéal níos 

airde d’athchiontú. 

 

Seo a leanas na príomhthorthaí: 

 

 B’ionann an ráta atitimeachais nó 

athchiontaithe agus 41% i gcás ciontóirí a 

bhí faoi mhaoirsiú promhaidh nó seirbhís 

pobail sna trí bliana tar éis ordú na cúirte 

a fhorchur.  

 Nuair a chuirtear é i gcomparáid leis an 

gcohórt comhionann ón staidéar roimhe 

sin, tá laghdú nach mór 8% le sonrú ar 

atitimeachas.  

 Tháinig laghdú ar an ráta atitimeachais de 

réir mar a tháinig méadú ar aois an 

chiontóra. 

 B’ionann ciontóirí fireanna agus 87% den 

daonra iomlán agus bhí ráta ní b’airde 

atitimeachais le sonrú.  

 B’ionann na trí chion ba choitianta a 

ndearnadh ciontóirí a athchiontú ina leith 

agus iad siúd sa staidéar roimhe sin: Ord 

Poiblí, Goid agus Cionta Drugaí Rialaithe.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agus aird ar thábhacht na dtorthaí sonraí ó na 

staidéir atitimeachais, tá sé beartaithe go 

gcuirfear breis staidéar i gcrích i gcomhar leis 

an POS. Tá sé ar intinn cur leis an bhfaisnéis a 

ghintear i staidéir amach anseo agus cuirfidh 

na treochtaí ar leagadh béim orthu faisnéis ar 

fáil do sheachadadh seirbhíse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tá fáil ar thuarascálacha ar an dá staidéar ar 

www.probation.ie  

An 2ú Staidéar Atitimeachais 

den tSeirbhís Phromhaidh 2
nd

 

Recidivism Study 

Mí-Úsáid Drugaí agus 
Alcóil i measc Ciontóirí 

Óga ar Staidéar Taighde 
Promhaidh 

 

 

Alcohol Cannabis Other Substances Not Known

Male % 55.7% 35.3% 3.3% 5.8%

Female % 70.9% 23.6% 1.8% 3.6%
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Atitimeachas de réir Shaghas an Ordaithe 

 Atitimeachas de réir an Chiona Bhunúil 
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Airgeadas 

Leithdháileadh buiseád €38.119 milliún ar an 

tSeirbhís Phromhaidh le haghaidh 2013; 

b’ionann an caiteachas iarbhír agus €35.800 

milliún agus baineadh coigiltí €2.319 milliún 

amach sa bhliain. B’ionann an pá agus thart ar 

61% ar de chaiteachas na Seirbhíse. Ba é an 

limistéar eile ba shuntasaí caiteachais 

Seirbhísí do Chiontóirí (Reatha) arbh ionann é 

agus 28% den bhuiséad foriomlán.  

 

Ba í príomhfheidhm Rannóg Airgeadais na 

Seirbhíse Promhaidh bainistíocht airgeadais a 

dhéanamh ar acmhainní atá ar fáil don 

tSeirbhís Phromhaidh. Tá freagracht ar an 

Rannóg Airgeadais as na limistéir a leanas:  

 

 

 Bainistíocht agus pleanáil airgeadais  

 Tuairisciú airgeadais agus rialú 

buiséadta laistigh den tSeirbhís 

Phromhaidh  

 Tuairisciú Dheireadh na Bliana don 

Roinn Dlí agus Cirt agus 

Comhionannais  

 Soláthar agus bainistíocht córais 

bhainistíochta airgeadais  

 Soláthar agus bainistíocht conradh 

Soláthróra  

 Liúntais agus costais fostaithe  

 Bainistíocht Airgeadais eagraíochtaí 

pobalbhunaithe cistithe na Seirbhíse 

Promhaidh  

 
BAINISTÍOCHT AIRGEADAIS  
 

Lean an tSeirbhís Phromhaidh, i rith na bliana, le feabhas a chur ar thuairisciú airgeadais agus chun 

córais bhainistíochta airgeadais a fhorbairt chun monatóireacht éifeachtach a sholáthar ar 

chaiteachas agus bainistíocht agus rialú feabhsaithe airgeadais, mar seo a leanas:  

 

1)  Nuashonraíodh lámhleabhar nósanna imeachta airgeadais na Seirbhíse Promhaidh agus 

tugadh isteach é go náisiúnta in 2013. 

2) Tugadh staidéar ar chostas chun críche i rith na bliana bunaithe ar shonraí 2012 agus 

déantar na torthaí a achoimriú sa tábla a leanas. Cuirtear na figiúirí i gcomparáid le hanailís 

chostais 2010.  

 

COSTAS AONAID AR MHEASÚNÚ A DHÉANAMH AR THUARASCÁLACHA DON CHÚIRT 

  Tuarascáil Seirbhís 
Pobail 

Tuarascáil 
RéamhsmachtbhannaAn 

Chúirt Dúiche 

Tuarascáil 
RéamhsmachtbhannaAn 

Chúirt Chuarda 

Tuarascáil 
Réamhsmachtbhanna 

leis an POS 

Anailís 2012 €280 €960 €1,550 €710 

Anailís 2010 €300 €1,000 €1,700 €800 

     
COSTAIS AONAID AR MHAOIRSIÚ 

  Ordú Promhaidh Maoirsiú le linn 
iarchur pionóis 

Meánchostas ar Ordú 
Seirbhís Pobail 

Costais 
PSSSO 

sa bhliain 

Costais PRSO 
sa bhliain 

Anailís 2012 €5,000 €5,300 €1,500 €5,000 €6,300 

Anailís 2010 €5,000 €6,200 €2,200 €5,500 €6,900 
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Soláthar 

Leanann an tSeirbhís Phromhaidh le 
monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas 
ceannaigh, athbhreithniú a dhéanamh ar 
riachtanais cheannaigh agus chun ceannach 
earraí agus seirbhísí a chomhdhlúthú chun 
luach níos fearr ar airgead a chinntiú.  
 
D’eascair coigiltí soláthair mar thoradh ar na 

bearta ar leanadh glacadh leo chun costais a 

laghdú: 

 Tástáil leanúnach mhargaidh a 

chinntíonn laghdú ar na suimeanna a 

íocadh ar earraí agus seirbhísí. 

 Conarthaí a úsáid a shocraigh an tSeirbhís 

Náisiúnta Soláthair, creat-

chomhaontuithe lárnaithe agus socruithe 

tairisceana a chuir an Roinn Dlí agus Cirt 

agus Comhionannais agus 

Gníomhaireachtaí agus Ranna eile ar fáil.  

 Bainistíocht éifeachtúil a dhéanamh ar 

sholáthairtí oifige agus nithe intomhalta 

trí shocruithe bulcordaithe agus 

socruithe lárnaithe ceannaigh. 

 

Déantar ionadaíocht don tSeirbhís 

Phromhaidh ar Líonra Soláthair na Roinne Dlí 

agus Cirt agus Comhionannais. 

 

Eastát agus Áiseanna  

 

I gcaitheamh na bliana, lean an tAonad Eastáit 

agus Áiseanna le dul i dteagmháil le hOifig na 

nOibreacha Poiblí agus le Bainisteoirí 

Réigiúnacha maidir le bainistíocht eastát agus 

áiseanna na Seirbhíse Promhaidh trí gach oifig 

go náisiúnta.  Tugadh faoi athbhreithniú 

cuimsitheach ar Eastát na Seirbhíse 

Promhaidh agus foilsíodh tuarascáil i 

mBealtaine 2013. Tionóladh grúpa 

forfheidhmithe i Meán Fómhair 2013 chun 

breithniú a dhéanamh ar mholtaí agus iad a 

chur i ngníomh. Bhí líon cruinnithe ar bun 

d’fhonn tús a chur leo sa chéad ráithe in 2014. 

 

In Aibreán 2013, d’athlonnaigh an tSeirbhís a 

n-oifig in Inis chuig oifig nua, a dearadh i leith 

ardchaighdeáin, i gcoimpléasc sa cheantar 

áitiúil.  

  

Feasacht ar Fhuinneamh 

 

Le linn 2013, d’athbhunaigh an tSeirbhís a 

nGrúpa Oibre Fuinnimh agus d’fhreastail siad 

ar sheimineár Údarás Fuinnimh Inmharthana 

na hÉireann (SEAI) i Nollaig ina ndearnadh 

taispeántais d’uirlisí tuairiscithe fuinnimh.  

 

Beidh monatóireacht ghníomhach á déanamh 

ag an tSeirbhís ar a n-úsáid fuinnimh d’fhonn 

coigiltí fuinnimh a bhaint amach. Cuireadh 

MPRNanna agus GPRNanna (léimh mhéadair 

Leictreachais agus Gháis) i gcomparáid sula 

gcuirfear iad faoi bhráid an SEAI in Eanáir 

2014, de réir mar a cheanglaítear. 

 

Faisnéis  

Leantar le hiarratais ar fhaisnéis agus 

cumarsáid a chomhordú trí Sheirbhísí 

Corparáideacha. Anuas air sin, cinntíonn 

aonad tiomanta Saoráil Faisnéise (FOI) agus 

Cosanta Sonraí go dtugtar freagairtí meara ar 

iarratais ar fhaisnéis phearsanta agus ar 

fhaisnéis ar obair na Seirbhíse. 

 

IARRATAIS AR FHAISNÉIS REQUESTs 

Fiosruithe Preasa 06 

Ceisteanna ón nDáil 49 

Eile 135 

LÍON IOMLÁN NA NIARRATAS 190 

Saoráil Faisnéise 34 

Cosaint Sonraí 08 

Iarratais Ghníomhaireachta 04 

LÍON IOMLÁN NA NIARRATAS 46 
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Teicneolaíocht Faisnéise agus 

Cumarsáide 

Soláthraíonn agus déanann an tAonad TF sa 

tSeirbhís Phromhaidh cothabháil ar réimse 

seirbhísí TF a thacaíonn le feidhmeanna 

Oibríochtúla agus Straitéiseacha na Seirbhíse. 

In 2013, cuireadh líon príomhthionscadail TF i 

gcrích.  Corpraítear próisis athraitheacha ghnó 

i gCóras Rianaithe Cásanna na Seirbhíse.   Mar 

dhea, le síneadh na Scéime um Fhilleadh ar an 

bPobal, cuimsíodh riachtanais TF na scéime 

seo i mBunachar Sonraí reatha Seirbhís Pobail 

na Seirbhíse.   

Déantar ionadaíocht don tSeirbhís 

Phromhaidh ar Ghrúpa Rialachais TFC agus ar 

Ghrúpa Idirchaidrimh TFC na Roinne agus 

déanann siad idirchaidreamh le hAonad TFC 

na Roinne ar bhonn leanúnach.  

Thug an tAonad TFC seirbhísí bainistithe cló 

isteach ag tosú i Meán Fómhair 2013, as ar 

eascair éifeachtúlacht don tSeirbhís. 

 
Cumarsáid 
 
In 2013, sheol an tSeirbhís foilseachán 

nuachtlitreach, a scaiptear anois ar bhonn 

démhíosúil ar pháirtithe leasmhara 

seachtracha.  Soláthraíonn “Oibreacha 

promhaidh” (“Probation works”) nuacht ar 

fhorbairtí i bpromhadh agus i limistéir 

ghaolmhara oibre, in Éirinn agus go 

hidirnáisiúnta.  Ar cheann de spriocanna an 

fhoilseacháin tá faisnéis shoiléir, ábhartha 

agus sholéite a sholáthar dóibh siúd lasmuigh 

den tSeirbhís ar cé sinn féin agus ar céard a 

dhéanaimid. 

 

Scaiptear “Oibreacha promhaidh” ar bhreis 

agus 400 duine agus eagraíocht, agus déantar 

é a tvuíteáil do na céadta eile.  Féadfaidh tú 

clárú leis an liosta seoltaí trí do sheoladh 

ríomhphoist a sheoladh ar aghaidh ar 

láithreán gréasáin na Seirbhíse, 

www.probation.ie, sa mhír 

nuacht/nuachtlitreacha nó trí ríomhphost a 

sheoladh chuig psinfo@probation.ie. 

 

Comhfhoilseachán is ea “Oibreacha 

promhaidh” le “Preas Promhaidh” (“Probation 

Press”), nuachtlitir inmheánach/foirne na 

Seirbhíse a fhoilsítear ar bhonn démhíosúil ar 

mhíonna malartacha san fhoilseachán 

“Oibreacha promhaidh”.  Cuirtear an dá 

fhoilseachán i dtoll a chéile go hiomlán ar 

bhonn intí, agus scaiptear iad go leictreonach, 

ar costas ar bith ar an gcáiníocóir. 

 

   
 

 
Sláinte agus Sábháilteacht 

 
Leanadh le tosaíocht a dhéanamh de Shláinte 

agus Sábháilteacht laistigh den tSeirbhís in 

2013. Chas an Coiste Sláinte agus 

Sábháilteachta dhá uair le linn na bliana agus 

chas an Coiste Beartas Sláinte agus 

Sábháilteachta ar a chéile seacht n-uaire. Bhí 

Sláinte agus Sábháilteacht mar ábhar plé ag 

cruinnithe Bainistíochta, Réigiúnacha agus 

Foirne. Anuas air sin, bhí an tSeirbhís 

rannpháirteach sa Líonra Bainistíochta Riosca 

le haghaidh Chruinnithe na nÚdarás Stáit, a 

d’eagraigh an Ghníomhaireacht um Éilimh ar 

an Stát. 

Lean an tSeirbhís ag dlúthoibriú leis an 

nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát ó thús 

deireadh 2013 agus rinne siad dul chun cinn 

suntasach i dtreo glacadh le Caighdeán ISO 

18001 (Bainistíocht Sláinte agus Sábháilteacht 

Cheirde).  Tá an tSeirbhís ag oibriú i dtreo tús 

a chur le forfheidhmiú i suíomhanna 

píolótacha sa dara ráithe in 2014.  

Promhadh works Promhadh Press 

http://www.probation.ie/pws/websitepublishingdec09.nsf/Content/News~Newsletters
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Faisnéis Bhainistíochta  

 
Príomhuirlis is ea sonraí ardchaighdeáin, 

staitisticí agus anailís ar shonraí chun na 

príomhbheartais a chur i bhfeidhm agus chun 

na seirbhísí túslíne a sholáthar. Déanann an 

tSeirbhís Phromhaidh athbhreithniú agus 

feabhsú leanúnach ar na córais bhainistíochta 

sonraí. Cuireann seo faisnéis ar fáil dár 

riachtanais ghnó agus cuireann sé le cur 

chuige chomhtháite i leith faisnéis a roinnt idir 

ár n-eagraíochtaí comhpháirtíochta. 

Ba phríomhthionscadal i rith 2013 an dara 

staidéar taighde a chríochnú ar Atitimeachas 

in Éirinn, ar tugadh faoi i gcomhar leis an 

bPríomh-Oifig Staidrimh agus tugadh faoi i 

gcomhthráth le tuarascáil dá samhail ón 

tSeirbhís Príosún/an Phríomh-Oifig Staidrimh.  

Bhain ríthábhacht le sonraí ardchaighdeáin a 

sholáthar, chomh maith, i dtaca le hobair eile 

thaighde faoinar thug an tSeirbhís le linn na 

bliana. 

Rinneadh breis forbartha ar chórais na 

Seirbhíse i rith 2013 chun freagairtí níos 

tráthúla agus níos cruinne a sholáthar ar 

iarratais ar fhaisnéis. Cuirtear tuarascálacha 

cuimsitheacha bainistíochta i dtoll a chéile 

gach mí agus cuireann an tSeirbhís 

tuarascálacha coiteanna sonraí ceannlínte i 

dtoll a chéile lenár gcomhghleacaithe sa 

Bhord Promhaidh le haghaidh Thuaisceart 

Éireann mar chuid de thionscnamh Oibriú 

Comhpháirtíochta ar mhaithe le Cosaint 

Phoiblí (‘Partnership Working for Public 

Protection’) de chuid an Ghrúpa Chomhairligh 

um Chosaint Phoiblí.  Thacaigh an 

bhainistíocht ábhartha sonraí agus tacaíocht 

anailíseach le forbairtí leanúnacha sa 

seachadadh seirbhíse. 

Aithníonn an tSeirbhís go mbaineann 

ríthábhacht le feabhsú leanúnach i gcáilíocht 

na dtuarascálacha sonraí agus faisnéise sa ré 

seo ina ndéantar feidhmíocht a thomhas agus 

nach mór éifeachtúlacht a sholáthar agus a  

 

 

fheabhsú agus cáilíocht na seirbhíse a 

choimeád agus a fheabhsú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Próiseáladh 8,368 

iarratas ar thaifid 

choiriúla in 2013. 
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MEASÚNÚ 

Soláthraíonn Oifigigh Phromhaidh seirbhís mheasúnaithe ciontóra do na Cúirteanna chun cabhrú le 

cinntí pianbhreitheanna, go háirithe nuair atá breithniú á dhéanamh ar mhaoirsiú promhaidh nó ar 

sheirbhís pobail. Tá dhá phríomhshaghas de thuarascáil mheasúnaithe ciontóra ann: 

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

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

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

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

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

le déanamh chun cabhrú le hathchiontú breise a chosc. 

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

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

MAOIRSIÚ 

ORDUITHE PROMHAIDH 

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

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

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

gcloífidh siad le coinníollacha an ordaithe agus go leanfaidh siad treoracha Oifigigh Phromhaidh 

mhaoirsithe, a dhéanfaidh monatóireacht orthu agus a chabhróidh leo fanacht glan amach ó bhreis 

trioblóide. 

ORDUITHE SEIRBHÍS POBAIL 

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

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

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

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

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

sa chás go ndearnadh breithniú ar phianbhreith choinneála i dtosach báire. 

FILLEADH AR AN BPOBAL 

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

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

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

oifigigh na Seirbhíse Promhaidh measúnú ar chiontóirí maidir le hoiriúnacht agus le spreagadh chun 

an obair phobail a chríochnú.    

Tá an scéim infheidhme le príosúnaigh a mheastar atá oiriúnach tar éis measúnú a dhéanamh orthu 

a bhfuil pianbhreitheanna níos faide ná bliain amháin agus níos lú ná ocht mbliana á seirbheáil acu. 

Deonaítear dóibh siúd a ghlacann páirt scaoileadh sealadach tar éis céim 50%, nó ina dhiaidh sin, dá 

bpianbhreith a sheirbheáil agus ceadaítear a scaoileadh coinníollach chun tabhairt faoi sheirbhís 

pobail faoi mhaoirsiú na Seirbhíse Promhaidh.

Gluais Téarmaí 
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MAOIRSIÚ LE LINN IARCHUR PIONÓIS 

Cleachtas breithiúnach atá i maoirsiú le linn iarchur pionóis nach leanann an Chúirt ar aghaidh chun 

an pionós oiriúnach a dheimhniú ach, ina ionad sin, go gcuireann siad an cinneadh ar athló go dtí 

dáta eile, ar coinníoll go gcloíonn an ciontóir le maoirsiú Oifigeach Promhaidh agus go seachnaíonn 

sé/sí athchiontú a dhéanamh. 

MAOIRSIÚ IARSCAOILTE  

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

chiontóirí gnéis tar éis go scaoiltear ón bpríosún iad. Déantar dlúthmhonatóireacht ar na ciontóirí 

sin.  Le linn an mhaoirsithe, díríonn an tOifigeach Promhaidh ar an gcion a rinneadh agus ar na 

himpleachtaí atá i ndán do shábháilteacht phoiblí, agus cabhraíonn seo leis an gciontóir a thuiscint 

gur chruthaigh an ciontú a rinneadh roimhe seo fadhb, agus chun tosca riosca a shainaithint agus 

chun straitéisí agus tacaíochtaí a fhorbairt lena chinntiú nach dtarlaíonn aon athchiontú. 

PIANBHREITHEANNA COINNÍOLLACHA AR FIONRAÍ NÓ AR PÁIRTFHIONRAÍ 

Féadfaidh breithiúna déileáil le cás trí phianbhreith ar fionraí nó ar páirtfhionraí le coinníollacha 

maoirsithe promhaidh. Ciallaíonn seo gur féidir le Breitheamh: 

 Pianbhreith phríosúin roinnt míonna nó blianta a ghearradh; agus 

 An phianbhreith nó cuid di a chur ar fionraí ar feadh tréimhse ama, a fhad agus 
a fhanann an ciontóir faoi mhaoirsiú Oifigeach Promhaidh ar feadh na tréimhse 
sonraithe atá an phianbhreith choinneála ar fionraí. 

SCAOILEADH SEALADACH FAOI MHAOIRSIÚ 

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

choinneáil [amhail a fhoráiltear san Acht um Cheartas Coiriúil, 1960 agus san Acht um Cheartas 

Coiriúil (Scaoileadh Sealadach Príosúnaithe) 2003] sa phobal ach ar coinníollacha sonracha atá 

dírithe ar chabhrú lena n-athimeascadh sa phobal agus ar athchiontú breise a sheachaint.  Tá 

dualgas ar phríosúnaithe pianbhreith shaoil atá ar scaoileadh sa phobal comhoibriú agus cloí le 

maoirisú na Seirbhíse Promhaidh mar choinníoll dá scaoileadh sealadach. Bíonn na príosúnaithe 

siúd, sa ghnáthchúrsa, faoi réir maoirsiú don chuid eile dá saol. 

COMHDHÁIL TEAGHLAIGH 

Anuas ar an méid thuas, déanann an tSeirbhís Phromhaidh bainistiú ar mheascán de dhiúscairtí a 

bhaineann go sonrach le daoine óga a dhéanann ciontú, faoi mar a dtugtar breac-chuntas air faoi 

Acht na Leanaí, 2001 arna leasú. Áirítear leo seo Comhdháil Teaghlaigh.  Tá Comhdháil Teaghlaigh 

bunaithe ar phrionsabail cheartais aisiríoch, a chiallaíonn, go bunúsach, an díobháil a rinneadh 

d’íospartaigh a chur ina ceart, agus an fhreagracht a leagan ar an gciontóir as a g(h)níomhartha. Is í 

aidhm na Comhdhála Teaghlaigh chun an duine óg, a ghlac leis an bhfreagracht as a (h)iompar a 

atreorú ón gcúirt, ciontú agus coinneáil, agus ó bhreis cionta a dhéanamh. 

GNÍOMHAÍOCHT A DHÉANTAR I GCÁSANNA NEAMHCHOMHLÍONTA LE HORDUITHE NA CÚIRTE 

I gcásanna ina dteipeann ar chiontóirí atá faoi mhaoirsiú téarmaí aon chinn de na horduithe 

maoirsithe thuas a chomhlíonadh, seoltar iad ar ais chuig an gcúirt ábhartha chun tabhairt faoi na 
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hiarmhairtí.  D’fhéadfaí pionós eile a ghearradh, ina leith seo, a mhéid le pianbhreith choinneála 

agus an phianbhreith sin san áireamh. 
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RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS 2013 

  SOLÁTHAR 

BUISÉID  

TORADH 

SEALADACH 

COIGILTÍ BARRACHAS 

  €000 €000 €000 €000 

VÓTA 24 EANÁIR-NOLLAIG 2013 

    
B10 Tuarastail, Pánna agus Liúntais 

21,418 20,859 559 - 

B11 Oibríochtúil (Taisteal, Postas, Teileachumarsáid, 

Áitreabh Oifige, Innealra Oifige) 

4,025 3,123 902 
- 

B12 Seirbhísí do Chiontóirí 
    

 Cúnamh a thabhairt do Chomhlachtaí Deonacha 

(Reatha) 

10,572 9,703 869 - 
B13 Scéim Orduithe Seirbhís Pobail 

2,104 2,115  -11 

IOMLÁIN 38,119 35,800 2,330 -11 

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS 2012 

  SOLÁTHAR 

BUISÉID  
TORADH COIGILTÍ BARRACHAS 

  €000 €000 €000 €000 

VÓTA 24 EANÁIR-NOLLAIG 2012     

F1 Tuarastail, Pánna agus Liúntais 21,992 21,117 875  

F2  Oibríochtúil (Taisteal, Postas, 

Teileachumarsáid, Áitreabh Oifige, 

Innealra Oifige) 

4,723 4,069 654  

F3 Seirbhísí do Chiontóirí     

 Cúnamh a thabhairt do Chomhlachtaí 

Deonacha (Reatha) 

11,172 10,350 822  

F4 Scéim Orduithe Seirbhís Pobail 2,284 2,053 231  

IOMLÁIN 40,171 37,589 2,582 0 

Airgeadas 
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An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997 

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

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

tSeirbhís Phromhaidh nósanna imeachta i bhfeidhm lena chinntiú go n-íoctar 

gach sonrasc laistigh den teorainn reachtúil ama.  Cé gur dearadh na nósanna 

imeachta le comhlíonadh an Achta a chinntiú, ní chuireann siad ach cinntiú 

réasúnta ar fáil seachas cinntiú iomlán i leith neamh-chomhlíonadh ábhartha an 

Achta. 

Oibríonn na nósanna imeachta seo sa tréimhse airgeadais atá faoi athbhreithniú 

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

íocadh leo an t-ús a bhí dlite. 

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

ar fáil maidir leis an tréimhse airgeadais dar críoch an 31 Nollaig 2013: 

 

(a) Cleachtais íocaíochta 

Íocann an tSeirbhís Phromhaidh soláthróirí i gcomhréir leis na téarmaí a 

shonraítear sna sonraisc nó sna coinníollacha faoi seach a shonraítear i 

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

caighdeánacha 30 lá. 

Íocaíochtaí Déanacha: 

Suim an tSonraisc Líon na Sonrasc Suim an Úis a Íocadh  
€ 

Faoi €317  10  24.72  

Os Cionn €317 1 3.01  

Iomlán 11  27.73  
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Staitisticí 2013 
Staitisticí – Foriomlán   

Foriomlán     2011        2012       2013 

Líon iomlán na gCiontóirí ar déileáladh leo sa Phobal sa bhliain
1
     14,845      15,080    15,984  

Atreoruithe iomlána cúirte chuig an tSeirbhís Phromhaidh                 9,347      8,790       8,705 

Líon iomlán na ndaoine a atreoraíodh ó na cúirteanna chuig an tSeirbhís
2
                                                                               

8,135      7,646       7,578 

 

Atreoruithe ón gCúirt 2011 2012 2013 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Promhaidh 

(Réamhsmachtbhanna) 

5,299 4,921 5,027 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail 2,577 2,377 2,005 

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh ar 

Sheirbhís Pobail 

515 575 692 

Orduithe gan tuarascáil roimh ré 937 902 931 

Comhdháil Teaghlaigh 19 15 50 

 

Tuarascálacha Críochnaithe 2011 2012 2013 

Tuarascálacha Promhaidh (Réamhsmachtbhanna)
3
 10,710 9,817 9,987 

Tuarascálacha Seirbhís Pobail (Caighdeánach)
3
 2,812 2,043 1,857 

Tuarascálacha Seirbhís Pobail (Caighdeánach)
3
   795   963 853 

An Bord Parúil – Tuarascálacha Measúnaithe agus Cúinsí Baile    108    121 50 

Tuarascálacha Aisdúichithe a soláthraíodh don Roinn      20       14      19 

Tuarascálacha ar an Tionchar ar an Íospartach – Líon iomlán na 

dtuarascálacha a Críochnaíodh 

  46    55 59 

Tuarascálacha ar Phríosúnaithe Pianbhreith Shaoil don IPS   74 

 

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

atreoruithe ón IPS (lena n-áirítear  Filleadh ar an bPobal) agus ciontóirí aisdúichithe. 
2 Is mó an líon orduithe atá gníomhach at pointe ama ná an líon ciontóirí mar gheall go bhféadfadh ciontóir bheith faoi réir breis agus ordú 

amháin ag pointe ama. 
3 Tabhair faoi deara go n-áirítear leis seo gach tuarascáil ar dhul chun cinn ón gcúirt sa mhullach ar thuarascálacha measúnaithe tosaigh. Ní 

áirítear leis seo tuarascálacha ar an Lá Céanna. 
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Staitisticí – Maoirsiú   
 

Maoirsiú   2011        2012        2013 

Orduithe do Mhaoirsiú i rith na bliana (Orduithe Promhaidh) 2,033 1,742 1,640 

Orduithe do Mhaoirsiú i rith Iarchur Pionóis 1,882 1,695 1,732 

Orduithe Seirbhís Pobail 2,738 2,569 2,354 

Pianbhreith a Cuireadh go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú 570 599 753 

Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe ar Páirtfhionraí 434 389 440 

Orduithe Maoirsithe Iarscaoilte 25 43 40 

Orduithe Eile
4
 131 131 126 

Líon na bpríosúnaithe pianbhreith shaoil ar a ndearnadh 

maoirsiú sa phobal
5
 

70 73 76 

Líon na gciontóirí gnéis ar a ndearnadh maoirsiú sa phobal
5
 173 209 211 

Staitisticí – Seirbhís Pobail   
 

Community Service 2011 2012 2013 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail  2,577 2,377 2,005 

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh 

ar Sheirbhís Pobail  

515 575  692 

Tuarascálacha Iomlána a dhéanann breithniú ar Sheirbhís 

Pobail 

3,092 2,952 2,697 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail (an Lá 

Céanna) 

795 963 853 

Orduithe Seirbhís Pobail a rinneadh 2,738 2,569 2,354 

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

420,836 384,159 352,007 

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

1,035 1,053 974 

 

                                                           
4
 Áirítear le horduithe eile diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí (arna leasú), 2001. 

5
 Is ionann an figiúr a bhaineann le príosúnaithe pianbhreith shaoil agus ciontóirí gnéis an líon iomlán ar a ndearnadh maoirsiú i 

gcaitheamh na bliana. 
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Staitisticí – Filleadh ar an bPobal agus Príosúin 
 

Filleadh ar an bPobal  2012 2013 

Líon na gciontóirí ar an scéim um Fhilleadh ar an bPobal amhail an 31 Nollaig 105 108 

Líon na gciontóirí a chuir tús le Filleadh ar an bPobal i rith na bliana 299 396 

An líon daoine a chríochnaigh an scéim i rith na bliana 221 327 

Príosúin 2011 2012 2013 

Líon na bpríosúnaithe ar PSSSOanna sa phríosún amhail an 31 

Nollaig                             

812 733 664 

Líon na gciontóirí gnéis sa phríosún amhail an 31 Nollaig a rinne 

teagmháil leis an tSeirbhís Phromhaidh 

336 353 373 

Líon na bpríosúnaithe nua a rinne teagmháil leis an tSeirbhís 

Phromhaidh i rith na bliana 

499 598 543 

 

Staitisticí – Daoine Óga  
Atreoruithe Nua ón gCúirt 2011 2012 2013 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Promhaidh 

(Réamhsmachtbhanna) 

877 775 758 

Atreorú le haghaidh Tuarascálacha Seirbhís Pobail  22 25 13 

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh ar 

Sheirbhís Pobail 

15 4 3 

Orduithe gan tuarascáil rompu 13 41 27 

Comhdháil Teaghlaigh 19 15 50 

Maoirsiú 2011 2012 2013 

Orduithe Promhaidh 350 313 256 

Orduithe le haghaidh Maoirsiú le linn Pionós a Iarchur 449 340 373 

Orduithe Seirbhís Pobail  44 35 28 

Pianbhreith atá go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú 20 17 4 

Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe a rinneadh atá ar Páirtfhionraí 44 54 29 

Orduithe Eile
6
 128 129 123 

 

                                                           
6
 Áirítear le horduithe eile diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí (arna leasú), 2001. 
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Miondealú Aoise/Gnéis Atreoruithe Nua 

 Inscne % 

Catagóir Aoise Mná Fir Iomlán Mná 

12-17 
71 627 698 10.2% 

18-24 
395 2794 3189 12.4% 

25-34 
413 2414 2827 14.6% 

35-44 
217 1062 1279 17.0% 

45-54 
83 439 522 15.9% 

>54 
27 163 190 14.2% 

Total 
1206 7499 8705 13.9% 

 

 

Maoirsiú – Ciontóirí Mná 

Maoirsiú (Ciontóirí Mná) 2011 2012 2013 

Orduithe Promhaidh 378 325 341 

Orduithe le haghaidh Maoirsiú le linn Pionós a Iarchur
7
 74 281 281 

Orduithe Seirbhís Pobail  210 229 204 

Pianbhreith atá go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú 55 77 104 

Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe atá ar Páirtfhionraí 14 31 28 

Orduithe Eile
8
 13 9 20 

 
 

 
 

 

                                                           
7 Ní féidir an figiúr maidir le maoirsiú i rith iarchur pionóis i measc ciontóirí mná a chur i gcomparáid le 2011 mar gheall ar mhodheolaíocht 

éagsúil. 
8 Áirítear le horduithe eile diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí (arna leasú), 2001. 
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Atreoruithe de réir Ionaid – 2013  
 

Ionad Cúirte 
An Chúirt 

Chuarda agus an 
Ard-Chúirt 

Achomhairc na 
Cúirte Cuarda ón 

gCúirt Dúiche 

An Chúirt 
Dúiche 

Iomlán 

Baile Átha Cliath (CCJ) 613 87 1140 1840 

Ógánach (Margadh na Feirme) . . 319 319 

Sráid na Seansaireachta 

(Tobar Bhríde) 

0 0 237 237 

Cnoc na Seamar 1 . 208 209 

Dúiche Dhún Laoghaire 1 . 208 209 

Tamhlacht . . 180 180 

Dúiche Bhaile Bhlainséir . . 154 154 

Sord . . 79 79 

Cúirt Chóireála Drugaí . . 46 46 

Baile Brigín . . 44 44 

Cúirteanna eile i mBÁC 4 . 1 5 

Iomlán i mBÁC (Cathair agus 

Contae) 
619 87 2616 3322 

 

Cork 139 2 511 652 

Luimneach 35 . 294 329 

Dún Dealgan 72 3 148 223 

Cathair Phort Láirge 49 9 148 206 

Cathair na Gaillimhe 45 8 141 194 

Leitir Ceanainn 34 1 140 175 

Port Laoise 50 7 112 169 

Inis 24 6 136 166 

Tulach Mhór 26 1 132 159 

Bré 3 . 153 156 

An Nás 76 8 72 156 

An Cabhán 22 2 127 151 

Loch Garman 52 3 84 139 

Mainistir na Corann . . 123 123 

An Muillean gCearr 46 4 62 112 

Cill Chainnigh 40 4 64 108 

Droichead Átha . . 98 98 

Caisleán an Bharraigh 58 5 33 96 

Cill Mhantáin 37 . 59 96 

An Longfort 25 2 66 93 

An tAonach 19 5 65 89 

Cluain Meala 34 . 49 83 

Muineachán 17 2 59 78 

Sligeach 28 . 48 76 

Baile Átha Troim 44 8 20 72 
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An Uaimh . . 65 65 

Baile Átha Luain . 2 58 60 

Mala . . 59 59 

Carraig Mhachaire Rois . . 58 58 

Achadh an Iúir . . 54 54 

Guaire . . 51 51 

Ros Comáin 33 3 14 50 

Dúiche Cheatharlach 13 2 34 49 

Tiobraid Árann 1 . 48 49 

An tInbhear Mór . . 46 46 

Mainistir Fhear Maí . . 44 44 

An Caisleán Nua . 0 43 43 

Durlas . . 42 42 

Cloich na Coillte 4 . 37 41 

Dún Garbhán . 1 37 38 

Éadan Doire . . 28 28 

Trá Lí 16 3 8 27 

Béal Átha na Sluaighe . . 26 26 

Droichead na Bandan 1 . 25 26 

Ceanannas . . 26 26 

Cill Rois 2 . 22 24 

Eochaill . . 24 24 

Cora Drom Rúisc 9 . 13 22 

Cionn tSáile . . 22 22 

Liost Tuathail . . 22 22 

Biorra . . 21 21 

Baile Átha I . . 20 20 

Béal an Átha . . 20 20 

Beanntraí . . 20 20 

An Caiseal . . 20 20 

Dún na nGall 5 3 10 18 

Maigh Chromtha . . 16 16 

Tuaim . . 16 16 

Carraig na Siúire . . 15 15 

Mainistir na Féile . . 13 13 

Bun Cranncha 1 . 12 13 

Cill Choca . . 13 13 

Cill Dalua . . 13 13 

Baile Átha Fhirdhia . . 12 12 

Baile Locha Riach . 3 9 12 

 
Tabhair faoi deara:  Rinne gach cúirt eile níos lú ná 12 atreorú in 2013. 



54 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Tuarascálacha ar Réamhsmachtbhanna 

Tuarascálacha ar Sheirbhís Pobail 

Maoirsiú Díreach 

Comhdháil Teaghlaigh 

PSR leis an POS 

Miondealú ar Atreoraithe Nua 2013 

Orduithe Promhaidh                                         

Maoirsiú le linn Pionós a Iarchur                                                                                                                                            

Orduithe Seirbhís Pobail 

Pianbhreith a Cuireadh go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú 

Pianbhreith a Cuireadh ar Páirtfhionraí le hOrduithe 

Maoirsithe 

Orduithe Maoirsithe Iar-Scaoilte 

Orduithe Eile 

 

 

 

Miondealú ar Orduithe Cúirte 2013 
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Treocht na dTuarascálacha 

Measúnaithe Ciontóirí a 

Iarradh 

Orduithe 

Promhaidh 
Maoirsiú le linn 

Pionós a Iarchur 

Orduithe Seirbhís 

Pobail 

Pianbhreith a Cuireadh 

ar Páirtfhionraí le 

hOrduithe Maoirsithe 

Treocht na dTuarascálacha Measúnaithe Ciontóirí a Iarradh 

Tuarascálacha ar 

Réamhsmachtbhanna 

Tuarascálacha ar 

Sheirbhís Pobail 

Tuarascálacha ar 

Réamhsmachtbhanna/

ar Sheirbhís Pobail 

Maoirsiú Díreach 
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Miondealú ar Atreoruithe Nua (Daoine Óga) 2013 

Atreorú do Thuarascálacha ar Phromhadh (Réamhsmachtbhanna) 

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhís Pobail 

Tuarascálacha Réamhsmachtbhanna le breithniú a dhéanamh ar Sheirbhís Pobail 

Orduithe gan tuarascáil roimh ré 

Comhdháil Teaghlaigh 

 

Miondealú ar Orduithe Cúirte (Daoine Óga) 2013 

Orduithe Promhaidh 

Orduithe do Mhaoirsiú le linn Pionós a Iarchur 

Orduithe Seirbhís Pobail 

Pianbhreith atá Curtha go hIomlán ar Fionraí le Maoirsiú 

Orduithe Maoirsithe Pianbhreithe atá Curtha ar Páirtfhionraí 

Orduithe Eile* 
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Treocht na dTuarascálacha Measúnaithe Ciontóirí a 

Iarradh (Daoine Óga) ó 2010 go 2013 

Tuarascálacha ar 

Réamhsmachtbhanna 

Tuarascálacha ar Sheirbhís 

Pobail 
Tuarascálacha ar Réamhsmachtbhanna/ar 

Sheirbhís Pobail 

Treocht na nOrduithe a Rinneadh de réir 

Bliana (Daoine Óga) ó 2010 go 2013 

Orduithe 

Promhaidh/Pianbhreit

heanna atá Curtha go 

hIomlán ar Fionraí 

Orduithe do 

Mhaoirsiú le linn 

Pionós a Iarchur 

Orduithe Seirbhís 

Pobail 

Comhdháil Teaghlaigh Pianbhreith a 

Cuireadh ar 

Páirtfhionraí le 

hOrduithe Maoirsithe 
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Léarscáil na nAtreoruithe Nua in 2013 in aghaidh gach 100,000 

cónaitheoir 

 

 

 

Treocht na nOrduithe a Rinneadh de réir 

Bliana (Daoine Óga) ó 2010 go 2013 

Orduithe 

Promhaidh/Pianbhreit

heanna atá Curtha go 

hIomlán ar Fionraí 

Orduithe do 

Mhaoirsiú le linn 

Pionós a Iarchur 

Orduithe Seirbhís 

Pobail 

Comhdháil Teaghlaigh Pianbhreith a 

Cuireadh ar 

Páirtfhionraí le 

hOrduithe Maoirsithe 
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Léarscáil na nOrduithe Promhaidh in 2013 in aghaidh gach 

100,000 cónaitheoir 
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Léarscáil na nOrduithe Seirbhís Pobail in 2013 in aghaidh gach 

100,000 cónaitheoir 
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Eagraíochtaí Pobalbhunaithe a bhfuil tacaíocht chistithe á fáil acu tríd an 

tSeirbhís Phromhaidh 

 

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

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

 Seoladh: 48 Plás Seville, Baile Átha Cliath 
1 

Guthán: 01 836 33965     Guthán: 01 855 7611 

Facs: 01 855 0065    Facs: 01 855 7611 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
3). Aiseiri Cahir  (4). Aiséirí Loch Garman 

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

 Seoladh: Roxborough, Loch Garman, 
 Contae Loch Garman 

Guthán: 052 741 166    Guthán: 053 914 1818  

Facs: 052 744 2250  Facs: 053 914 6004 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.aiseiri.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.aiseiri.ie 

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

Seoladh: Béal Átha Ragad, Contae Chill 
Chainnigh 

 Seoladh: 48 Sráid na Mainistreach Lair,  
Baile Átha Cliath 1 

Guthán: 056 883 3777  Guthán: 01 878 6899  

Facs: 056 883 3780  Facs: 01 878 6828 

Ríomhphost: info@aislinncentre.com  Ríomhphost: info@aldp.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.aislinn.ie      Láithreán 
Gréasáin: 

www.aldp.ie 

mailto:aspyouthproject@gmail.com
mailto:tkacrg@gmail.com
mailto:infowexford@aiseiri.ie
http://www.aiseiri.ie/
http://www.aiseiri.ie/
mailto:info@aislinncentre.com
mailto:info@aldp.ie
http://www.aislinn.ie/
http://www.aldp.ie/
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(7). Tionscadal Roghanna Bhaile Átha Í  (8). Ballinasloe Training Workshop 

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

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

Guthán: 059 863 2354     Guthán: 090 964 3231 

Facs: 059 8632067  Facs: 090 964 4273 

Ríomhphost: aap1@eircom.net  Ríomhphost: canalhouse@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.canalhouse.ie 

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

Address Ionad Horizons, Baile Cora, Baile 
Munna, Baile Átha Cliath 11 

 Seoladh: 125 Sráid Parnell, Baile Átha 
Cliath 1 

Telephone: 01 842 8071  Guthán: 01 878 0901 

Fax: 01 846 7901  Facs: 01 878 0896 

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

Website www.byap.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

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

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

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

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

Facs: 065 684 0450  Facs: 01 626 9379 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.bushypark.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.candletrust.ie 

(13). Céim ar Chéim (YPP)  (14). Céim Eile (Aiséirí) 

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

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

Guthán: 061 322 122     Guthán: 051 370 007 

Facs: 061 322 203  Facs:  

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

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.aiseiri.ie 

mailto:aap1@eircom.net
mailto:canalhouse@eircom.net
http://www.canalhouse.ie/
mailto:manager@bridge.ie
../AppData/Local/Temp/cphanney/AppData/Local/Temp/3/Domino%20Web%20Access/www.byap.ie
mailto:bushyparkhouse@clarecare.ie
mailto:bjohnston@candletrust.ie
http://www.bushypark.ie/
http://www.candletrust.ie/
mailto:slatteryelaine@gmail.com
mailto:mhennessy@aiseiri.ie
http://www.aiseiri.ie/
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(15). Iontaobhas Pobail Pháirc na hEaglaise  (16).     Pobal Teiripeach Chúil Mhín 

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

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

Guthán: 021 421 0348  Guthán: 01 640 4087 

Facs: 021 421 0034  Facs: 01 640 4085 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.churchfieldcommunitytrust.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.coolminetc.ie 

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

Forbairt Áitiúil Loch Garman 

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

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

Guthán: 021 455 7878  Guthán: 053 915 5800 

Facs: 021 455 7880  Facs: 053 912 1024 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.corkalliancecentre.com  Láithreán 
Gréasáin: 

www.wexfordpartnership.ie 

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

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

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

Guthán: 042 933 0432  Guthán: 01 855 8792 

Facs: 042 933 1599  Facs: 01 855 2320 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.coxsdemesne-thehouse.com   Láithreán 
Gréasáin: 

www.crinanyp.org 

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

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

 Seoladh: Brú Rí, Contae Luimnigh 

Guthán: 059 863 1493    Guthán: 063 90555    

Facs: 059 863 8765  Facs: 063 90555    

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.cuanmhuire.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.cuanmhuire.ie 

 

mailto:cctrust@eircom.net
mailto:info@coolminetc.ie
http://www.churchfieldcommunitytrust.ie/
http://www.coolminetc.ie/
mailto:corkalliancecentre@eircom.net
mailto:pdelaney@wld.ie
../AppData/Local/Temp/cphanney/AppData/Local/Temp/3/Domino%20Web%20Access/www.corkalliancecentre.com
http://www.wexfordpartnership.ie/
mailto:coxscycp@iol.ie
mailto:info@crinanyp.org
http://www.coxsdemesne-thehouse.com/
http://www.crinanyp.org/
mailto:athy@cuanmhuire.ie
http://www.cuanmhuire.ie/
http://www.cuanmhuire.ie/
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(23). Cuan Mhuire, Cúil Airne  (24). Cuan Mhuire, Na Fearnáin 

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

 Seoladh: Na Fearnáin, Contae 
Chorchaí 

Guthán: 091 79 7102  Guthán: 021 733 5994    

Facs: 091 78 7458  Facs: 021 733 6377 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.cuanmhuire.ie  Láithreán Gréasáin: www.cuanmhuire.ie 

(25).     Seirbhísí Pobail Iníonacha na 

Carthanachta (YPP) 

 (26). Dóchas don Óige (YPP) 

Seoladh: 8/9 Sráid Henrietta, Baile Átha 
Cliath 1 

 Seoladh: Eastát Tionsclaíochta Lios Bán, 
Bóthar Thuama, Gaillimh, 
Contae na Gaillimhe 

Guthán: 01 887 4100  Guthán: 091 77 0887    

Facs: 01 872 3486  Facs: 091 77 0899 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.doccs.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

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

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

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

Guthán: 01 660 2870  Guthán: 021 454 5894 

Facs: 01 660 2864  Facs: 021 434 4471 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.paceorganisation.ie nó 
www.niacro.co.uk 

 Láithreán 
Gréasáin: 

www.taborlodge.ie 

mailto:coolarne@cuanmhuire.ie
http://www.cuanmhuire.ie/
http://www.cuanmhuire.ie/
mailto:info@doccs.ie
mailto:dochasgalway@eircom.net
http://www.doccs.ie/
mailto:headoffice@paceorganisation.ie
mailto:fellowshiphouse@eircom.net
http://www.paceorganisation.ie/
http://www.niacro.co.uk/
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(29). Fusion CPL  (30). GROW 

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

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

Guthán: 01 623 1499  Guthán: 01 840 8236    

Facs: 01 623 1518  Facs: 01 840 8244 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.fusioncpl.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.grow.ie 

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

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

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

Guthán: 021 483 6700     Guthán: 01 855 0022    

Facs: 021 484 5146  Facs: 01 855 9168 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.svp.ie 

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

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

 Seoladh: Balúnach, Trá Lí, Contae Chiarraí 

 

Guthán: 051 371 830  Guthán: 066 718 1333    

Facs:   Facs: 066 718 1353 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.wap.ie/job-sampling-

initiative.aspx 

 Láithreán 
Gréasáin: 

www.kerryadolescentcounselling.ie 

     

mailto:kathy@fusioncpl.ie
mailto:info@grow.ie
http://www.fusioncpl.ie/
http://www.grow.ie/
mailto:patrick.inpro@gmail.com
mailto:info@svp.ie
http://www.svp.ie/
mailto:%20yfirth@wap.ie
http://www.wap.ie/job-sampling-initiative.aspx
http://www.wap.ie/job-sampling-initiative.aspx
../AppData/Local/Temp/cphanney/AppData/Local/Temp/3/Domino%20Web%20Access/www.kerryadolescentcounselling.ie
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(35). Fostaíocht Chill Chainnigh le 

haghaidh Ógánach 

 (36). IASIO (Nasc-Chlár) 

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

 Seoladh: Bloc 3, Cúirt an Gharráin, Bóthar an 

Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha 

Cliath. 

Guthán: 056 776 2774     Guthán: 01 866 2722 

Facs: 056 775 1144  Facs:  

Ríomhphost: key1@eircom.net  Ríomhphost: prichardson@iasio.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.iasio.ie 

(37). Le Chéile (YPP)  (38). Seirbhísí Déagóirí Matt Talbot (YPP) 

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

 Seoladh: Radharc na Carraige, an Trá Bheag, Dúglas, 

Contae Chorcaí 

Guthán: 01 214 4350     Guthán: 021 489 6400 

Facs:   Facs: 021 489 6419 

Ríomhphost: info@lecheile.ie
  

 Ríomhphost: infotrabeg@mtas.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.lecheile.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.mtas.ie 

 
(39). Seirbhísí Déagóirí Matt Talbot 

(YPP) 

 (40). Iontaobhas Pobail Matt Talbot 

Seoladh: Ionad Cóireála Cónaithe 

Cara, Ahiohill, Inis Céin, 

Contae Chorcaí  

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

Guthán: 023 883 9000     Guthán: 01 626 4899 

Facs: 023 883 9590  Facs: 01 623 4021 

Ríomhphost: infocaralodge@mtas.ie  Ríomhphost: info@MattTalbot.org 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.mtas.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.matttalbot.org 

mailto:key1@eircom.net
mailto:prichardson@iasio.ie
http://www.iasio.ie/
mailto:info@lecheile.ie
mailto:info@lecheile.ie
mailto:infotrabeg@mtas.ie
http://www.lecheile.ie/
http://www.mtas.ie/
mailto:infocaralodge@mtas.ie
mailto:info@MattTalbot.org
http://www.matttalbot.org/
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(41). Tionscadal Ché na gCeannaithe  (42). PACE 

Seoladh: 4 Cé na gCeannaithe, Baile 
Átha Cliath 8 

 Seoladh: Bloc 3, Cúirt an Gharráin, Bóthar 

an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile 

Átha Cliath 15 

Guthán: 01 679 0044     Guthán: 01 823 1000 

Facs: 01 679 3738  Facs: 01 823 1022 

Ríomhphost: info@mqi.ie  Ríomhphost: headoffice@paceorganisation.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.mqi.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.paceorganisation.ie 

     
(43). PALLS  (44). Ceartas Aisiríoch sa Phobal 

Seoladh: Aonad 2, Lárionad Gnó 

Cheantar na nDugaí, 

Luimneach, Contae 

Luimneach 

 Seoladh: Sráid Uí Chonghaile, an tAonach, 

Contae Thiobraid Árann 

Guthán: 061 608 180     Guthán: 067 415 65 

Facs: 061 608 187  Facs: 067 415 65 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(45). Seirbhísí Ceartais Aisiríoch  (46). Tionscadal SAOL 

Seoladh: Faiche an tSráidbhaile, Baile 
Átha Cliath 24 

 Seoladh: 58 Sráid Amiens, Baile Átha Cliath 
1 

Guthán: 01 451 5022     Guthán: 01 855 3391 

Facs: 01 451 5025  Facs: 01 855 3395 

Ríomhphost: rjsi@eircom.net  Ríomhphost: admin@saolproject.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.rjs.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

www.saolproject.ie 

 

mailto:info@mqi.ie
mailto:headoffice@paceorganisation.ie
http://www.mqi.ie/
http://www.paceorganisation.ie/
mailto:jenniferhannon@palls.ie
mailto:ncrp@eircom.net
mailto:rjsi@eircom.net
mailto:admin@saolproject.ie
http://www.rjs.ie/
http://www.saolproject.ie/
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(47). For-Rochtain Southill (YPP)  (48). Stepping Out, Baile Átha Luain 

Seoladh: The Factory, Southside 
Youthspace, Eastát 
Tionsclaíochta na Gallmhóna, 
Luimneach, Contae Luimnigh 

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

Guthán: 061 603 002  Guthán: 090 644 1267    

Facs:   Facs: 090 647 9290 

Ríomhphost: admin@southilloutreach.ie  Ríomhphost: steppingout@eircom.net 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

 

 (49). Tabor Lodge  (50). Tionscadal Promhaidh Thamhlachta 

Seoladh: Baile an Déisigh, Béal Guala, 
Contae Chorcaí 

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

Guthán: 021 488 7110  Guthán: 01 427 0600    

Facs: 021 488 7377  Facs: 01 427 0649 

Ríomhphost: taborlodge@eircom.net  Ríomhphost: project@tpp.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.taborlodge.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

(51). Ionad Oiliúna Tivoli  (52). Clár Tower  

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

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

Guthán: 01 284 1028  Guthán: 01 623 6230 

Facs: 01 280 2699  Facs: 01 623 6237 

Ríomhphost: info@tivolitrainingcentre.ie  Ríomhphost: info@towerprogramme.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.tivolitrainingcentre.ie  Láithreán 
Gréasáin: 

 

(53). Trail  (54).       TREO 

Seoladh: 12-13 Sráid Berkeley, Baile 

Átha Cliath 7 

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

Guthán: 01 830 8335     Guthán: 051 379 740 

Facs: 01 830 8335  Facs: 051 379 740 

Ríomhphost:   Ríomhphost: admin@treoportlairge.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.treoportlairge.ie 

mailto:admin@southilloutreach.ie
mailto:steppingout@eircom.net
mailto:project@tpp.ie
http://www.taborlodge.ie/
mailto:info@tivolitrainingcentre.ie
mailto:mcox@towerprogramme.ie
http://www.tivolitrainingcentre.ie/
mailto:admin@treoportlairge.ie
http://www.treoportlairge.ie/
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(55). Ceardlann Oiliúna Pobail Thuama  (56). Tús Nua  

Seoladh: Fearann na mBiocáirí Córacha, 

Contae na Gaillimhe 

 Seoladh: 135 an Cuarbhóthar 
Thuaidh, Baile Átha Cliath 7 

Guthán: 093 28 115  Guthán: 01 453 7111    

Facs: 093 25 673  Facs: 01 453 7551 

Ríomhphost: tctc@eircom.net  Ríomhphost: depaul@depaulireland.org 

Láithreán 
Gréasáin: 

  Láithreán 
Gréasáin: 

www.depaulireland.org 

     
(57). Tionscadal U-Chasadh   (58). Ionad Lae Westview (YPP) 

Seoladh: Foirgneamh Solas, Páirc Belmont 

Park, Port an Chalaidh, Contae Phort 

Láirge 

 Seoladh: Teach Westview, 17 Plás 

Audley, Corcaigh 

Guthán: 051 841 740     Guthán: 021 450 2112 

Facs: 051 853 153  Facs: 021 450 9877 

Ríomhphost: stephen@ucasadh.ie  Ríomhphost: aoife.mccarthy@foroige.ie 

Láithreán 
Gréasáin: 

www.ucasadh.com  Láithreán 
Gréasáin: 

www.foroige.ie 

     
(59). Tionscadal Ionad Loch Garman (YPP)  (60). WHAD (YPP) 

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

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

Guthán: 01 888 1075  Guthán: 01 620 9160    

Facs: 01 855 7207  Facs: 01 626 2799 

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

Láithreán 
Gréasáin: 

www.wexfordcentreproject.com  Láithreán 
Gréasáin: 

 

     
(61). WRENS (YPP)    

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

   

Guthán: 01 466 4275       

Facs: 01 466 4291    

Ríomhphost: info@kdppg.ie    

mailto:tctc@eircom.net
mailto:depaul@depaulireland.org
http://www.depaultrust.ie/
mailto:stephen@ucasadh.ie
mailto:aoife.mccarthy@foroige.ie
http://www.foroige.ie/
mailto:wexfordcentre@eircom.net
mailto:whad@cherryorchard.ie
http://www.wexfordcentreproject.com/
mailto:info@kdppg.ie
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An tSeirbhís Phromhaidh, 
Margadh an Fhéir, 

Margadh na Feirme, Baile Átha 
Cliath 7. 

Guthán:  + 353 (0)1 817 3600 
Facs: + 353 (0)1 872 2737 

19 


