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Ba bhliain ghnóthach eile í 2019 don tSeirbhís 
Phromhaidh inar oibríomar le níos mó ná 16,500 
ciontóir a atreoraíodh chuig an tSeirbhís ó 
chúirteanna ar fud na tíre� Chuireamar os cionn 
12,500 Tuarascáil Measúnaithe Promhaidh agus os 
cionn 3,500 Tuarascáil Measúnaithe um Sheirbhís 
Pobail i gcrích�

Ag aithint di go n-éilítear freagairt ón sochaí ina 
iomláine d’athchiontú a laghdú, lean an tSeirbhís 
Promhaidh ar aghaidh in 2019 chun cur chuige 
ceartais choiriúil ina iomláine a shaothrú, ag obair 
chun a chinntiú go raibh ár dtosaíochtaí agus ár 
ngníomhartha ailínithe agus comhtháite leo sin den 
chóras dlí níos leithne�

Ag croílár ár gcuid oibre tá athshlánú na gciontóirí 
ionas go bhféadfaidís athrú dearfach a bhaint 
amach agus a choinneáil� Táimid tiomanta teagmháil 
a dhéanamh lenár n-úsáideoirí seirbhíse chun iad a 
spreagadh chun athruithe dearfacha iompraíochta 
a dhéanamh ina saol. Creidimid go gcaithfidh 
ciontóirí glacadh le freagracht as a n-iompar 
agus an dochar a dhéanann siad a shlánú� Mar an 
gcéanna, táimid tiomanta do chearta íospartaigh 
na coireachta a urramú inár gcuid oibre uile a 
dhéanaimid le ciontóirí�

Déantar cleachtas promhaidh a sheachadadh, a 
chur ar an eolas agus a thacú le cleachtas oibre 
sóisialta agus tá saineolas ar leith ag ár bhfoireann 
thiomnaithe maidir le hidirghabháil a dhéanamh 
le ciontóirí agus maidir le riosca a mheas agus a 
bhainistiú� Mar is amhlaidh i ngach seirbhís is iad ár 
bhfoireann an bhunchloch ar a bhfuil ár rathúlacht 
bunaithe� Déanaimid ár ndícheall i gcónaí mar 
Sheirbhís a bheith éifeachtach agus freagrúil i 
gcónaí do riachtanais nua agus riachtanais atá 
ag teacht chun cinn, chomh maith le bheith ar an 

eolas faoi fhorbairtí i gcleachtas promhaidh, atá 
riachtanach� Léirítear ár dtiomantas leanúnach 
d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach trínár gclár 
bliantúil um fhoghlaim agus fhorbairt foirne�

In 2019 chonacthas na Dámhachtainí Foirne 
Seirbhíse Promhaidh tosaigh� Cruthaíodh scéim na 
ndámhachtainí chun aitheantas agus luach saothair 
a thabhairt don iarracht agus don obair a dhéanann 
baill foirne de gach grád leis an tSeirbhís i ngach gné 
dár gcuid oibre�

Bhí sé fós mar thosaíocht in 2019 oibriú lena 
gcéile, go háirithe lenár gcomhpháirtithe ceartais 
choiriúil, chun tuilleadh feabhais a chur ar thorthaí i 
mbainistiú, athshlánú agus athimeascadh ciontóirí�

Ag aithint an luach uathúil agus breisluacha atá 
ag an earnáil dheonach agus phobail chun tacú 
le ciontóirí gan gabháil do chion a athdhéanamh, 
chuir an tSeirbhís Promhaidh tríd an Roinn Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais maoiniú ar fáil de luach 
€17�532m in 2019

chuig raon Eagraíochtaí Pobalbhunaithe chun tacú 
le hobair na Seirbhíse Promhaidh�

Chuaigh roinnt oifigeach ar scor i mbliana freisin 
lena n-áirítear an Stiúrthóir, an tUasal Vivian 
Geiran� Tugaimid aitheantas don mhéid a chuir siad 
le stair agus le forbairt na Seirbhíse Promhaidh�

Mar fhocal scoir, ba mhaith liom an deis seo a thapú 
chun aitheantas a thabhairt arís do thiomantas 
leanúnach ár bhfoirne agus na ngeallsealbhóirí uile 
maidir lenár seirbhísí a sholáthar agus dea-obair a 
dhéanamh in 2019�

Ita Burke,  
Stiúrthóir Gníomhach

Réamhrá agus Brollach
Tá an-áthas orm Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh don bhliain 2019 
a chur faoi bhráid an tUasal Charles Flanagan TD, an tAire Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais. Sa tuarascáil seo leagtar amach obair agus feidhmíocht na 

Seirbhíse le linn 2019 i gcoinne ár bpríomhchuspóirí agus ár bpríomhthosaíochtaí.
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Tosaíochtaí Straitéiseacha 
Ár Straitéis 2018-2020 a Sheachadadh  
Le linn 2019, lean an tSeirbhís Promhaidh ag 
comhlíonadh tiomantais a foilsíodh ina Plean 
Straitéiseach, 2018-2020, Fís Amháin, Foireann 
Amháin, Caighdeán Amháin� In 2019, rinneamar dul 

chun cinn den scoth ar chlár soiléir oibre ar fud gach 
gné den eagraíocht� Ar thús cadhnaíochta san obair, 
a raibh á ndéanamh againn, bhí na téamaí maidir le 
cleachtais bunaithe ar fhianaise, le comhoibriú ar 
fud na hearnála ceartais choiriúil agus le soláthar 
seirbhíse dírithe ar an todhchaí�

Ean Feabh Márta Aib Bealtaine Meith

Feabhra 

Lá Eorpach d’Íospartaigh  
na coireachta an 22  

Feabhra 2019,

Óstáladh an seimineár ag 
Ceanncheathrú na Seirbhíse 

Promhaidh i Margadh  
an Fhéir� 

Aibreán   

Ghlac an tSeirbhís Promhaidh 
páirt ag an ócáid TED Talks a 

tionóladh sa Phríosún

Muinseo�

Bealtaine

Osclaíodh clár Outlook 
Women, comhpháirtíocht 
le Focus Ireland, Seirbhís 

Phríosúin na hÉireann agus 
an tSeirbhís Promhaidh, i 

mBealtaine 2019, ag soláthar 
tacaíochta agus cóiríocht  

do mhná�

 

Sracfhéachaint ar 2019
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Ba neart sofheicthe é an tiomantas a thug an 
fhoireann atá ann cheana agus na hearcaithe nua, 
a nochtadh agus a aithníodh le linn na bpróiseas 
comhairliúcháin a raibh mar thoradh air, an 
fhorbairt den Chreat Maoirseachta Ciontóirí nua-
dheartha� Ba léir i rith 2019 gur ghlac gach duine 

san eagraíocht “Fís Amháin, Foireann Amháin, 
Caighdeán Amháin” san áireamh agus gur sheas 
siad leis le linn a ngnó laethúil�

Iúil Lúnasa Meán F Deir F Samh Nollaig

Iúil   

Reáchtáladh searmanas 
tionscnaimh Dámhachtainí 

Foirne na Seirbhíse Promhaidh 
i mBaile Átha Cliath, inar 

tugadh aitheantas do 
rannchuidiú na foirne agus  

inar ceiliúradh seirbhís  
fhada a lán fostaithe�

Samhain   

Shínigh Stiúrthóir na  
Seirbhíse Promhaidh, Vivian 
Geiran agus Ard-Stiúrthóir 

Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann, Caron Mc Caffrey, 
Meabhrán Comhthuisceana 

idir an dá sheirbhís

Meán Fómhair 

Tharla an chéad “Rith Ribín 
Bhuí” in Éirinn ar thailte 

Theach Loughan, An Cabhán� 
Rith foireann na Seirbhíse 

Promhaidh in éineacht 
le comhghleacaithe agus 

ciontóirí ar feadh 5km 
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2019 in Uimhreacha

16,607 12,502

6.37%
93.63%
os cionn 19 bliana 
d’aois 

níos lú ná nó 
Is ionann  
agus 18  
bliain d’aois 

63783

3,561
Ciontóir a ndéileáladh 

leo sa Phobal
Tuarascáil Phromhaidh 

ar Cuireadh i gCrích

Measúnú don 
Bhord Parúil 

Ordú a rinneadh do 
Mhaoirseacht Iar-Choimeádta 

ag an tSeirbhís Promhaidh

Seirbhís Phobail 
Measúnú Curtha i gcrích

2,689
Príosúnach ar 
oibríodh leo

Ciontóir Gnéis  
a nDéantar  

Maoirseacht  
orthu sa  
Phobal

Príosúnach a bhfuil 
pianbhreith saoil 

gearrtha orthu 
Maoirsithe  
sa Phobal

407

103206
Ciontóir a 
thosaigh 

Filleadh ar an 
bPobal

Ordú Seirbhíse Pobail  
á mbainistiú, san 
iomlán:

bliain i bpríosún, 
agus mar 
thoradh air sin

uaireanta de  
obair sheirbhís  
phobail in ionad,

2,791

1,247

Barr
Clionta
Mar chúis le 
hAtreoruithe chuig an 
Seirbhíse Phromhaidh Is ionann é seo agus beagán os cionn 80% de na tarchuir uile

6

379,815

Obair gan phá de luach d’os cionn  

€3.5 milliún
chun leasa pobal ar fud na tíre

83.8%
16.2%

FI
REANN 

M
NÁ 

12 Mhí – Fad an Promhadh  
is minice a fhorchuirtear

71-100 Uair – Fad na Seirbhíse Pobail is 
minice a fhorchuirtear

Ordú 

1 Goid

2 Cionta 
Drugaí

3 Ionsaí

4 Ord 
Poiblí

5 Trácht ar 
Bhóithre

6 Buirgléireacht
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1
Cleachtas 

Bunaithe ar 
Fhaisnéis

CUID
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Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta do na hidirghabhálacha is fearr atá curth ar an eolas ag 
fianaise  a sholáthar chun athchiontú a laghdú, chun an pobal a chosaint agus chun fanacht 
amach ó chiontú a éascú. Is é croílár na rudaí a dhéanann baill foirne promhaidh ina gcuid 
oibre ó lá go lá ná ciontóirí a spreagadh chun iad féin a athrú. Baintear é seo amach trí 
chaidrimh ghairmiúla dhearfacha a fhorbairt, trí rioscaí agus riachtanais gach duine a mheas 
go críochnúil, in éineacht le hidirghabhálacha a chur i bhfeidhm agus freagraí oiriúnaithe.

 

Cur Chuige Bunaithe ar Riosca maidir 
le Maoirseacht de Chiontóirí.
Tá cur chuige riosca-bhunaithe i bhfeidhm ag 
an tSeirbhís Promhaidh maidir le maoirseacht a 
dhéanamh ar chiontóirí chun a chinntiú go ndéantar 
idirghabhálacha a chur in oiriúint go cuí agus ina 
n-aonair do gach duine, agus chun acmhainní a 
uasmhéadú�

Tá a fhios againn trí thaighde agus fianaise 
eimpíreach go gcuirtear bonn eolais faoi fhreagairtí 
agus idirghabhálacha iomchuí le measúnú riosca 
cruinn, d’fhonn na torthaí is fearr a bhaint amach� 
Seo a leanas samplaí beo de na rudaí a bhfuil ag 
éirí go maith leo san earnáil ceartais choiriúil in 
Éirinn� Tá prionsabail an dea-chleachtais agus 
freagraí spriocdhírithe mar bhonn agus thaca ag na 
tionscnaimh seo atá bunaithe ar mheasúnú riosca 
agus ar chomhoibriú trasearnála�

Freagra Comhghníomhaireachta ar an 
gCoireacht (JARC)
In 2019 rinneadh comhoibriú idirghníomhaireachta 
ar fud príomhghníomhaireachtaí lena n-áirítear an 
tionscnamh um Fhreagra Comhghníomhaireachta 
ar an gCoireacht (JARC) Anois leabaithe i 
roinnt áiteanna ar fud na tíre, léirítear go soiléir 
leis an tsamhail seo, an smaointeoireacht 
chomhcheangailte agus freagairt chomhchoiteann 
chun dul i ngleic le coireacht,

chomh maith le tacú go réamhghníomhach le 
cliaint ina n-iarrachtaí stíl mhaireachtála atá 
géilliúil don dlí a choimeád� Leis an mbonneagar 
a thacaíonn le tionscnamh JARC, lena n-áirítear 
an Grúpa Maoirseachta, an Fhoireann Náisiúnta 
Comhordaithe, Grúpaí Stiúrtha agus Oibriúcháin, 
cuireadh tacaíocht leanúnach ar fáil chun cuspóirí 
a sheachadadh, rud a chinntíonn go mbeidh rath 
leanúnach acu�

Samhail Riosca agus Bainistíochta 
Ciontóirí Gnéis (SORAM).
Lean an tsamhail oibre um Riosca agus Bainistíocht 
Ciontóirí Gnéis (SORAM) a bunaíodh in 2010, lena 
hobair idirghníomhaireachta tábhachtach i rith 
2019, ag tabhairt aghaidh ar rioscaí a bhaineann 
le ciontóirí gnéis ciontaithe agus le  cosaint leas na 
leanaí� Is sampla iontach é SORAM de chomhoibriú 
trasghníomhaireachta, le tacaíocht ó leibhéal 
náisiúnta ó ionadaithe ón nGarda Síochána, 
an tSeirbhís Promhaidh, Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann, Tusla agus údaráis áitiúla. Lean oifig 
Náisiúnta SORAM ag soláthar maoirseachta 
agus tacaíochta don tionscnamh seo ar leibhéal 
oibríochta ar fud na bpobal uile in Éirinn�

Ag Obair le Déantóirí Coire Foréigin 
Teaghlaigh
Is í an tSeirbhís Promhaidh an 
phríomhghníomhaireacht i measúnú agus 
maoirseacht ciontóirí sa phobal� Tá sí tiomanta na 
hidirghabhálacha fianaise-bhunaithe is fearr a úsáid 
ina chuid oibre le déantóirí coire foréigin teaghlaigh 
agus a chinntiú go ndéantar peirspictíocht an 
íospartaigh a chomhtháthú i measúnú riosca 
ciontóirí agus i mbainistíocht cháis leanúnach�

In 2019, lean an tSeirbhís Promhaidh ag 
comhlíonadh a cuid freagrachtaí faoin Dara 
Straitéis Náisiúnta ar Fhoréigean Teaghlaigh, 
Gnéasach agus Inscnebhunaithe 2016-2021�
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Cuireadh na réimsí tosaíochta seo a leanas i 
ngníomh i rith na bliana�

	T Rinne Meitheal um Fhoréigean Teaghlaigh 
na Seirbhíse Promhaidh athbhreithniú agus 
nuashonrú ar Bheartas agus Treoirlínte um 
Fhoréigean Teaglaigh na Seirbhíse Promhaidh 
2016, ag reáchtáil fócasghrúpaí réigiúnacha 
le cleachtóirí mar chuid de chleachtadh 
comhairliúcháin foirne�

	T De bhreis ar thabhairt isteach an Achta um 
Fhoréigean Baile 2018, cuireadh oiliúint 
shonrach ar fáil don fhoireann maidir leis an 
gcion nua um Rialú Comhéigneach�

	T I mí na Nollag, tionóladh imeacht “16 Lá 
Gníomhaíochta” i gcoinne foréigin bunaithe ar 
inscne i gCeanncheathrú Promhaidh, Margadh 
an Fhéir, le ranníocaíochtaí ó Chúnamh na 
mBan, Seirbhísí Meabhairshláinte Naomh 
Pádraig agus Tusla a thug cur i láthair ar 
thionchar an fhoréigin teaghlaigh ar leanaí�

	T Tuilleadh oibre déanta ar chaidrimh 
chomhdhlúite breise le soláthraithe clár 
déantóra MOVE Ireland agus MEND, 
Clár Idirghabhála Foréigin Teaghlaigh an 
Oirdheiscirt, trí obair leanúnach agus trí 
phrótacail idirghníomhaireachta comhaontaithe 
a chur i bhfeidhm�

Cur Chuige Bunaithe ar Riosca maidir 
le Bainistiú Ualach Oibre.
Seoladh tionscadal píolótach um chur chuige 
bunaithe ar riosca maidir le bainistiú ualach oibre 
in 2018� Forbraíodh é i gcomhpháirtíocht le brainse 

na nOifigeach Promhaidh de Cheardchumann 
Forsa, méadaíodh an tionscadal píolótach go deich 
bhfoireann ar bhonn náisiúnta in 2019� D’ullmhaigh 
an Mheitheal tuarascáil le moltaí le haghaidh cur 
chun feidhme ar ghlac an Stiúrthóir Seirbhíse leo i 
mí na Nollag 2019�

Gníomh tacaíochta eile ab ea athbhreithniú a 
dhéanamh ar an tsamhail seachadta seirbhíse 
atá ann cheana don Fhoireann Measúnaithe i 
mBaile Átha Cliath chun éifeachtacht níos fearr 
a chinntiú maidir le seachadadh an chur chuige 
riosca-bhunaithe i leith bainistiú ualach oibre agus 
maoirseacht ar chiontóirí�

Promhadh do Dhaoine Óga
I mí na Samhna 2019, neartaíodh tuilleadh 
Promhadh do Dhaoine Óga (YPP)  mar réigiún den 
tSeirbhís Promhaidh, agus rinneadh Bainisteoir 
Réigiúnach nua a cheapadh� Bunaíodh YPP ar dtús

chun freastal ar riachtanais shonracha daoine óga 
agus chun oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh 
faoi Acht na Leanaí 2001� Faoin Acht, sainmhínítear 
leanbh mar dhuine ar bith faoi 18 mbliana d’aois� 
Mar sin féin, leanann YPP ag obair le daoine óga 
agus iad ina n-aosaigh óga�

Bainistíocht Seirbhíse Promhaidh, rannpháirtithe 
agus cainteoirí ag imeacht 16 Lá Gníomhaíochta i 
gcoinne foréigin teaghlaigh

Olivia Keaveney, Bainisteoir Réigiúnach Promhadh 
do Dhaoine Óga
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Tá ceithre fhoireann thiomnaithe ar bhonn 
náisiúnta - Baile Átha Cliath Thuaidh, Baile Átha 
Cliath Theas, Luimneach/An Clár agus Corcaigh� 
I ceantair eile, tá cur chuige ar leith ag Oifigigh 
Promhaidh agus iad ag obair le daoine fásta agus 
le leanaí, agus freagraí oiriúnaithe do dhaoine óga 
agus dá dteaghlaigh�

San fhreagra seo, déantar breithniú ar aois 
fhorbartha, aibíocht agus  riachtanais iomadúla na 
ndaoine óga, chomh maith lena n-athléimneacht, 
a dtacaí agus a láidreachtaí aonair� Bíonn teoiricí 
astaithe agus tráma mar bhonn eolais don obair� 
Tá obair ildisciplíneach agus idirghníomhaireachta 
ag croílár an YPP� Dá réir sin, tugtar tacaíocht do 
dhaoine óga ina bpobail agus atreoraítear iad le 
haghaidh seirbhísí speisialaithe chuig ceann de na 
hEagraíochtaí Phobalbhunaithe YPP arna maoiniú 
ag an tSeirbhís Promhaidh nó seirbhísí seachtracha 
eile�

Éascaíonn YPP idirghabhálacha spriocdhírithe 
freisin chun aghaidh a thabhairt ar dhearcaí i 
leith cionta agus feasacht ar pheirspictíocht 
an íospartaigh a mhéadú. Glacann  Oifigeach 
Promhaidh YPP a bhíonn ag obair go 
páirtaimseartha in Ionad Coinneála Bhaile an 
Oibricigh páirt i bpleanáil réamh-urscaoilte agus  

gcuireann sé daoine óga i mbun oibre atá dírithe ar 
chion�

Ghlac an tSeirbhís Promhaidh mar phríomhpháirtí 
leasmhar páirt sa mheitheal chun Straitéis Ceartais 
Óige na hÉireann a fhorbairt� Rinne siad cur i láthair 
ar obair na Seirbhíse ag an bhfóram oscailte ar 
Straitéis nua um Cheartas i leith an Aosa Óig (IYJS), 
inar thug an tAire Stáit, David Stanton TD aitheasc 
gairid�

Tionscadal Nua Spreagúil: Creat 
Maoirseachta Ciontóirí
In 2019 dearadh tionscadail nua agus tháinig Creat 
Maoirseachta Ciontóirí na hÉireann, (OSF) i gcrích� 
D’aithin an tSeirbhís Promhaidh go raibh gá scrúdú 
a dhéanamh ar an gcleachtas laethúil a dhéantar le 
ciontóirí, tógáil ar an méid ar éirigh go maith leis go 
dtí seo, ach freisin gnéithe den obair a athrú d’fhonn 
torthaí níos fearr agus eispéireas níos fearr a bhaint 
amach d’úsáideoirí seirbhíse�

Tar éis scrúdú a dhéanamh ar dhea-chleachtas 
idirnáisiúnta ar fud na hearnála promhaidh 
aontaíodh gurb é samhail shaincheaptha an 
rogha is fearr� Ceapadh Velia Ltd, cuideachta 
comhairleachta idirnáisiúnta chun oibriú i 
gcomhpháirtíocht leis an tSeirbhís agus chun an 

Ioan Durnescu agus John Stafford Velia Ltd ag caint ag Siompóisiam  Creat Maoirseachta Ciontóirí
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creat a dhearadh� Le linn 2019, bhí rannpháirtíocht 
fhairsing ar siúl le baill foirne ar fud na heagraíochta 
chomh maith le roinnt agallaimh chomhairliúcháin 
le heagraíochtaí comhpháirtíochta agus le 
príomhpháirtithe leasmhara, rud a léirigh go soiléir 
an tiomantas dearfach atá ag comhghleacaithe 
maidir le feabhas leanúnach a chur ar sheirbhísí�

Nuair a bhí dearadh an Chreata Maoirseachta 
Ciontóirí curtha i gcrích, níor mhór dúinn ansin 
scrúdú mionsonraithe a dhéanamh ar na rudaí a bhí 
riachtanach a bheith i bhfeidhm sular rolladh amach 
é� Ceapadh Ionad na Seirbhísí Éifeachtacha, (CES) 
chun tacú leis an gcéim ullmhúcháin agus chun 
cabhrú le ullmhacht chur chun feidhme don chreat�

Ceann de phríomhchuspóirí an tionscadail iomláin 
is ea fianaise a chur chun cinn agus é a leabú i 
gcleachtas� Táimid ag tnúth lenár gcleachtas a 
bhogadh, tríd an gCreat Maoirseachta Ciontóirí, go 
leibhéil nua rathúlachta agus torthaí intomhaiste 
feabhsaithe� Cuireann an tSeirbhís Phromhaidh 
fáilte roimh na deiseanna agus na dúshláin atá 
romhainn ar an turas iontach seo�

Seirbhís Phobail agus Filleadh ar an 
bPobal.
Le linn 2019, lean an tSeirbhís Promhaidh ag cur 
scéimeanna um Sheirbhís Pobail agus um Fhilleadh 
Pobail i bhfeidhm go rathúil trína ndéanann 
ciontóirí obair gan phá sa phobal a théann chun 
leasa na sochaí� Tá na scéimeanna seo luachmhar do 
phobail agus do chiontóirí araon, toisc go gcuirtear 
deiseanna ar fáil dóibh siúd a rinne díobháil, 
scileanna nua a fhoghlaim, oibriú i dtimpeallacht 
dhearfach agus na tairbhí a fheiceáil dóibh féin trína 
rannchuidiú pearsanta�

“In 2019, rinne an tSeirbhís Phromhaidh 2,781 
Ordú Seirbhíse Pobail a bhainistiú, 379,815 uair san 
iomlán , in ionad 1,247 bliain sa phríosún�”

Seo thíos roinnt cuntas pearsanta agus taithí 
pearsanta maidir le Seirbhís Pobail agus Filleadh ar 
an bPobal�
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Seirbhís Phobail 
Lá ar an mBus Seirbhíse Pobail-
9am agus na Busanna Seirbhíse Pobail páirceáilte 
taobh amuigh de Mhargadh an Fhéir réidh chun 
imeacht le cliaint um Fhilleadh ar an bPobal 
agus Seirbhís Pobail� Tugann Tom*, duine de na 
Maoirseoirí Seirbhíse Pobail le sé bliana anuas, faoi 
deara gur fearr “an Bus” lena chliant agus leis féin 
araon�

Tá cliaint ar bord sásta a chloisteáil go bhfuil siad 
ag dul chuig sráidbhaile in aice láimhe agus tá an 
giúmar an-mhaith le neart magaidh� Páirceálann 
Tom an bus agus is é cúram an lae eastát tithíochta 
a ghlanadh suas� Tá na cliaint bródúil as an difríocht 
atá á déanamh acu� Téann baill den phobal áitiúil 
suas go Tom agus gabhann siad buíochas leis as a 
chuid oibre féin agus na foirne� “Fair play duit agus 
tá sár-jab á dhéanamh agaibh”�

Tá dhá chliant um Fhilleadh ar an bPobal ar an 
suíomh seo� Tá cúig seachtaine fágtha ag John *, 
agus 20 seachtain fágtha ag Jim *� Tá an bheirt fhear 
dícheallach agus sásta leis an deis Filleadh ar an 
bPobal a chomhlánú� Is léir an tionchar socair réidh 
a bhfuil acu ar an láithreán agus ar chliaint eile�

Tar éis lóin téann siad ansin go dtí eastát tithíochta 
eile, an uair seo chun fiailí a bhaint agus imeall na 
gcosán a ghlanadh� Gearrtar an féar agus tógtar an 
bruscar, déanann cúpla uair an chloig d’obair chrua 
an-difríocht�

Ghabh ball den phobal buíochas leis an bhfoireann, 
toisc go bhfuil an cosán inrochtana dó anois ina 
chathaoir rothaí� Thug duine de na rannpháirtithe 
sa tseirbhís phobail leas na hoibre seo faoi deara 
freisin a bhí buíoch den deis a thug an Chúirt dó�

* Athraíodh ainmneacha chun aitheantas an chliaint 
a chosaint.

Rannpháirtí Seirbhís Pobal ag obair
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Filleadh ar an bPobal

 “Tá an saol difriúil ach is fearr an saol”
Is  cliant Fileadh ar an bPobal é Pól*, 
déanann sé machnamh ar an taithí a bheith 
ionchúisithe, pianbhreith choimeádta a 
chur isteach agus páirt a ghlacadh páirt sa 
chlár Filleadh ar an bPobal mar pháirt do 
bainistíocht a phianbhreith�

Bhí Pól ina tríochaidí nuair a chuir sé 
pianbhreith fhada air as ciontú i seilbh drugaí� 
Ba é seo a chéad chiontú agus thabharfadh 
sé le fios go raibh taithí phearsanta dheacair 
ag cur le andúil agus le cion� Chaith Paul 
roinnt míonna faoi choimeád agus é ag 
gabháil do sheirbhísí oideachais agus 
thapaigh sé deiseanna oibre laistigh de 
shuíomh an phríosúin� Tar éis tréimhse ama 
aistríodh é go príosún oscailte� I suíomh an 
phríosúin oscailte chríochnaigh Paul cáilíocht 
síceolaíochta feidhmeach agus an Clár Conairí 
freisin� Le linn na tréimhse seo d’fhoghlaim 
Paul faoi Filleadh ar an bPobail agus 
atreoraíodh é le haghaidh measúnaithe don 
tionscnamh� Thóg sé idir 6 agus 8 seachtaine 
an measúnú, an ceadú agus an scaoileadh a 
thabhairt i gcrích� Mar a bhí Paul ag déanamh 
staidéir freisin sa ollscoil tógadh é seo san 
áireamh mar chuid dá phlean aonair� Éilíonn 
Paul gur thug a rannpháirtíocht an deis dó “a 
dhleachtanna a íoc ar ais” agus “rud éigin a 
thabhairt ar ais” dá phobal faoi mhaoirseacht 
na foirne promhaidh� Bhí obair chothabhála 
agus tailte sa phobal i gceist lena chuid oibre� 
Chabhraigh teagmháil Phóil leis an oideachas 
tuilleadh leis chun cairdeas agus deiseanna 
pro-scileanna sóisialta a fhorbairt� Admhaíonn 
sé go bhfuil go leor tascanna éagsúla i gceist 
le bheith ar Fhilleadh ar an bPobal, ach gur 
thug sé bealach dó chun oideachas a chothú 
sa phobal chomh maith leis an deis cúiteamh a 
dhéanamh as a iompar ciontach�

* Athraíodh ainmneacha chun aitheantas an 
chliaint a chosaint

An tAonad um Cheartas Aisiríoch agus 
Seirbhísí d’Íospartaigh
Chríochnaigh an tAonad um Cheartas Aisiríoch 
agus Seirbhísí Íospartach a chéad bhliain iomlán 
oibríochta in 2019�

Soláthraíonn baill foirne san Aonad:

	T Ceannaireacht agus tacaíocht do sholáthar 
comhsheasmhach agus comhtháite 
idirghabhálacha ceartais aisiríoch ar fud na 
Seirbhíse

	T Pointe teagmhála lárnach chun freagairt go 
héifeachtach ar iarratais agus ar cheisteanna ó 
íospartaigh�

Ursula Fernée, Bainisteoir Réigiúnach, Darren 
Broomfield, Oifigeach Promhaidh Sinsearach, agus 
Áine Morris, Oifig Promhaidh a tháing isteach san 
Aonad i Bealtaine 2019
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Ceartas Aisiríoch i gCleachtas 
Promhaidh:
Sa bhliain 2019 cuireadh raon níos leithne de 
shamhlacha ceartais aisiríoch (RJ) i bhfeidhm mar 
chuid de mheasúnú promhaidh agus maoirseacht 
ag iarraidh aghaidh a thabhairt ar riachtanais na 
n-íospartach agus guth a thabhairt dóibh agus 
bealaí tuisceana do chiontóirí a fhorbairt� Chomh 
maith le dul i dteagmháil leis na Breithiúna, tá raon 
ábhar acmhainní forbartha ag an Aonad d’fhoireann 
Promhaidh a thugann breac-chuntas ar na bealaí 
le haghaidh idirghabhála agus na modhanna cur 
chun feidhme� Bhí béim na hoiliúna in 2019 ar an 
tsamhail “comhdhála” a seachadadh i gcomhar le 
comhpháirtithe pobalbhunaithe, Céim ar Chéim 
agus Le Chéile� Tugann an Institiúid Idirnáisiúnta 
um Chleachtais Aisiríoch creidiúnú do gach 
rannpháirtí de Chleachtais Aisiríoch�

In 2019 lainseáladh an tionscadal tras-Eorpach 
ar Cheartas Aisiríoch: Straitéisí um Athrú 2019-
2023�  Tá baill lárnacha as deich dtír sa tionscadal� 
Is é cuspóir  an tionscadail ná gníomhaíochtaí a 

thacóidh le cur chun feidhm Moladh Chomhairle 
na hEorpa CM/Rec(2018)8 , a aithint, a threorú 
agus eolas a thabhairt dóibh� Bhí an-áthas ar bhaill 
foirne ón Aonad freastal ar an siompóisiam “Ó 
Idirghabháil Pionóis go Polasaithe agus Cleachtais 
um Cheartas Aisiríoch i mBun Aistrithe ”arna óstáil 
ag an bhFóram Eorpach um Cheartas Aisiríoch in 
Bilbao i Meitheamh 2019� Dhírigh a gcur i láthair 
ar cheartas aisiríoch a fhorbairt i gcleachtas 
Promhaidh in Éirinn, teagmháil le híospartaigh 
agus le grúpaí abhcóideachta íospartach agus ar 
deiseanna agus dúshláin sa todhchaí i gcomhthéacs 
an athraithe reachtaíochta le déanaí�

Rinne an tSeirbhís Promhaidh comh-óstáil ar 
Siompóisiam Náisiúnta “Ceartas Aisiríoch a Chur 
chun Feidhme sa Dlí, Beartas agus Cleachtas” leis 
an Ionad um Staidéar Coireachta, Ceartais agus 
Íospartach in Ollscoil Luimnigh i mí na Samhna 
2019� Thug raon cainteoirí idirnáisiúnta agus 
náisiúnta cur i láthair agus áiríodh orthu siúd 
cainteoirí ó Phoblacht na Seice, ón bhFionlainn, ón 
Iorua agus ó Shasana�

Ursula Fernée, Bainisteoir Réigiúnach, ag caint ag Siompóisiam Ceartas Aisiríoch i Bilbao i Meitheamh 2019
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Vivian Geiran ( Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh), Alice Brislane ( Cathaoirleach an Bhoird Bainistíochta RJC), 
Emily Sheary ( Bainisteoir Tionscadáil) agus Sarah Treacy ( Oibrí Cásanna Sinsearach)

Ceartas Aisiríoch sa Phobal- Ag 
ceiliúradh 20 bliain Seirbhíse. 
Thug Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh ómós 
don ról a bhí ag “Ceartas Aisiríoch sa Phobal 
”mar cheann de na  hEagraíochtaí thiomnaithe 
Pobalbhunaithe  is luaithe chun dul i mbun 
Idirghabhálacha Ceartais Aisiríoch� Bunaíodh an 
tionscadal den chéad uair san Aonach agus ag obair 
le líon measartha, tá an tionscadal sínte anois ó 
Thiobraid Árann go Laois agus Uíbh Fhailí, ag obair 
le suas le 150 atreorú cúirte-bhunaithe gach bliain�

Is iad príomhaidhmeanna an tionscadail/tionscadal 
cumhacht (i) a thabhairt d’íospartaigh, do chiontóirí 
agus do phobail teacht le chéile chun machnamh 
a dhéanamh ar conas an dochar a dhéanann cion 
coiriúil a dheisiú trí phróiseas idirphlé aisiríoch agus 
cúitimh agus (ii) athchiontú a íoslaghdú trí aghaidh 
a thabhairt ar na tosca as a dtáinig an cion chun 
cuidiú le hathshlánú an chiontóra sa phobal�
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Seirbhísí d’Íospartaigh:
Aithníonn an tSeirbhís Promhaidh go mbeidh 
seirbhísí difriúla ag teastáil ó íospartaigh éagsúla� 
B’fhéidir go dteastaíonn uathu

	T Faisnéis faoin gcóras Promhaidh/Ceartais 
Choiriúil

	T Bheith eolach ar sheirbhísí tacaíochta agus 
conas agus cá háit ar féidir leo rochtain a fháil 
orthu

	T Iniúchadh a dhéanamh ar na féidearthachtaí 
maidir le ceartas aisiríoch�

Le linn 2019, chuaigh an t-aonad i dteagmháil go 
díreach le tríocha íospartach, ag freagairt raon 
fiosruithe, ar an teileafón nó ar bhonn duine le 
duine� D’óstáil an tSeirbhís Promhaidh seimineár 
do Lá Eorpach Íospartach na Coireachta an 22 
Feabhra 2019, le hionadaithe ó eagraíochtaí 
Seirbhísí Íospartach i láthair ar a gcuid oibre, lena 
n-áirítear an tSeirbhís Abhcóideachta Náisiúnta, 
Tacaíocht d’Íospartaigh sa Chúirt, Líne Chabhrach 
Íospartach na Coireachta agus Seirbhís Cúnaimh 
Turasóireachta na hÉireann� Bhí líon mór foirne 
promhaidh ag an seimineár a chuir le dea-idirphlé, 
comhroinnt faisnéise agus ardú feasachta ar an lá�

Sa phictiúr: Ursula Fernee, Bainisteoir Réigiúnach, ag labhairt ag Seimineár Lá Íospartach na Coireachta i 
Margadh an Fhéir i mí Feabhra 2019
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Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh gur gá dúinn oibriú le raon de pháirtithe leasmhara, 
lena n-áirítear comhghleacaithe promhaidh, comhpháirtithe ceartais choiriúil, - úsáideoirí 
seirbhíse agus an pobal i gcoitinne chun ár bhfís a bhaint amach d’Éirinn níos sábháilte agus 
níos cuimsithí.

Bhí forbairt na gcur chuige comhoibritheach 
trasearnála mar phríomhfhócas don tSeirbhís 
Promhaidh in 2019� Leanadh le tionscnaimh 
idirghníomhaireachta rathúla, lena n-áirítear 
Freagra na Comhghníomhaireachta ar Choireacht 
(JARC) agus an tsamhail Riosca agus Bainistíochta 
Ciontóirí Gnéis (SORAM)�  I measc réimsí oibre 
tábhachtacha eile ar fud gníomhaireachtaí, tugadh 
tacaíocht dóibh siúd i gcásanna leochaileacha 
ina bhfuil mí-úsáid teaghlaigh i réim� Leis na cuir 
chuige comhchoiteanna seo leanadh d’eiseamláir 
den chomhoibriú idirghníomhaireachta is fearr a 
thaispeáint�

Tá an tSeirbhís Promhaidh tiomanta i gcónaí 
do chur chuige níos comhtháite i leith bainistiú 
ciontóra agus bhí ionadaíocht acu ar an ngrúpa 
trasearnála a d’fhorbair agus a d’fhoilsigh an 
“Plean Gníomhaíochta um Chomhbhainistíocht 
Ciontóirí 2019 go 2021�” Bhí an Roinn Dlí agus 
Cirt agus Comhionannais mar chathaoirleach ar an 
ngrúpa seo le hionadaithe bainistíochta sinsearaí 
ón tSeirbhís Promhaidh, ó Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann agus ón nGarda Síochána� Tá sé i gceist 
leis an bPlean Gníomhaíochta, a foilsíodh i mí na 
Nollag 2019 a bheith ina chreat gonta dírithe chun 
tógáil ar na comhpháirtíochtaí táirgiúla ar fud na 
hearnála agus chun sábháilteacht an phobail a 
fheabhsú�

Is féidir teacht ar an bplean gníomhaíochta anseo: 
http: // www�justice�ie/en/JELR/action-plan-for-
the- joint-management-of-offenders�pdf / Files 
/ action-plan-for-the- joint-management-of- 
offenders�pdf

Tuairisciú ar Thuarascálacha um 
Measúnú Réamh-Smachtbhanna don 
Choiste Straitéiseach um Cheartas 
Coiriúil.
- Bunaíodh grúpa idirghníomhaireachta ar a 
bhfuil príomhpháirtithe leasmhara ar fud na 
hearnála ceartais i mí Eanáir 2019 chun díriú ar 
éifeachtúlachtaí agus éifeachtachtaí feabhsaithe a 
chlúdaíonn na socruithe i réimse na measúnuithe 
Réamh-smachtbhanna� Agus an tasc á chur chun 
cinn, rinne an Grúpa machnamh ar raon leathan 
saincheisteanna agus rinne siad tograí a chuirfear 
ar aghaidh trí na pleananna oibre éagsúla�
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Clár Outlook na mBan 
I mBealtaine 2019, osclaíodh saoráid nua i lár 
chathair Bhaile Átha Cliath, a forbraíodh trí obair 
chomhpháirtíochta idir an tSeirbhís Promhaidh, 
Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus Focus Ireland 
tar éis próiseas soláthair rathúil faoi stiúir na 
hOifige um Sholáthar Rialtais. Cuireadh fáilte 
roimh an gclár Outlook, a sholáthraíonn seirbhísí 
tacaíochta le cóiríocht do mhná ag teacht amach 
as coimeád nó ar Mhaoirseacht Promhaidh, rud a 

chuireann deiseanna ar fáil dóibh chun tacú lena 
n-ath-chomhtháthú sa phobal agus caidrimh lena 
dteaghlach agus lena leanaí a atógáil ar bhealach 
slán� 

Is sampla iontach eile é an tionscadal de 
chomhpháirtíocht idirghníomhaireachta a bhfuil 
rogha dearfach pobalbhunaithe agus cosáin do 
mhná mar thoradh air�
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Meabhrán Comhthuisceana um 
Phromhadh Príosún (MoU) sínithe
Shínigh Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh, Vivian 
Geiran, agus Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Phríosúin 
na hÉireann, Caron McCaffrey, Meabhrán 
Comhthuisceana Idirghníomhaireachta (MoU) 
idir Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an 
tSeirbhís Promhaidh, i mí na Samhna 2019� Tá an 
MoU seo tógtha ar Chomhphlean Straitéiseach 
Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus na Seirbhíse 
Promhaidh 2018-2020, ina leagtar amach an 
comhchuspóir “cur chuige ilghníomhaireachta a 
thógáil i leith bainistiú agus athshlánú ciontóirí, 
ón am roimh an bpríosún go dtí an t-am tar 
éis an phríosúin d’fhonn athchiontú a laghdú� 
agus torthaí príosúnach a fheabhsú�” Sa MoU 
tugtar soiléireacht go sonrach ar na bearta 
atá le déanamh chun tacú le rannchuidiú an 
dá eagraíocht le bainistiú pianbhreitheanna 
príosúnach agus le hathimeascadh sa phobal� 
San áireamh sa chreat seo de ghníomhaíochtaí 
tacaíochta tá comhroinnt faisnéise, agus rochtain 
ar phríosúnaigh, chomh maith leis an gcaoi a 
dtabharfar tosaíocht do ghrúpaí ar leith�

Bíonn comhoibriú i gceist 
lenár gcuid oibre agus lenár 
dtiomantas chuin an méid a 
dhéanaimid a fheabhsú agus 
taithí agus cleachtas eolais 
a roinnt ní amháin ar fud 
oileán na hÉireann ach fresin 
le comhghleacaithe agus 
eagraíochtaí compháirtíochta 
go hidirnáisiunta

Grúpa Comhairleach um Chosaint an 
Phobail
Tionóladh an 10ú seimineár bliantúil de chuid 
an Ghrúpa Comhairleach um Chosaint Phoiblí 
(PPAG) an 29 Samhain 2019 i dtimpeallacht álainn 
d’Fhoirgnimh na Parlaiminte ar eastát Stormont, 
Béal Feirste� D’óstáil Bord Promhaidh Thuaisceart 
Éireann agus Seirbhís Phromhaidh na hÉireann an 
ócáid i gcomhpháirt sa Ghailearaí Fada�

Roinn cainteoirí ó na gníomhaireachtaí ceartais 
go léir dea-chleachtas maidir le conas athchiontú 
a laghdú trí chur chuige bunaithe ar thráma a 
ghlacadh� Bhí an cur i láthair den scoth ó thaobh 
ábhair de, agus tugadh neart deiseanna chun 
smaointeoireacht a spreagadh sa phlé agus 
díospóireacht faoi na saincheisteanna trí na 
“C&F” agus na seisiúin phainéil agus trí líonrú 
neamhfhoirmiúil an lae, chomh maith�

Irisleabhar Promhaidh na hÉireann
Seoladh an séú heagrán déag d’Irisleabhar 
Promhaidh na hÉireann ag seimineár bliantúil 
an “Ghrúpa Comhairleach um Chosaint Phoiblí” 
Thuaidh / Theas� Tá an Iris fós ina fhóram 
tábhachtach chun teoiric agus cleachtas a roinnt 
agus comhoibriú agus foghlaim a mhéadú idir an 
dá dhlínse� Tá réimse leathan alt spreagúil ó údair 
i réimse na coireolaíochta, sa saol acadúil agus 
i gcleachtas le peirspictíochtaí náisiúnta agus 
idirnáisiúnta�

Vivian Geiran, Stiúrthóir agus Caron McCaffrey, 
Ard-Stiúrthóir Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann ag siniú Meabhrán Comhthuisceana 
Idirghníomhaireachta (MoU)
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I measc na réimsí ábhair in eagrán na bliana seo 

tá Meabhairshláinte, Ceartas Aisiríoch, Seirbhísí 

Íospartach, Gáinneáil ar Dhaoine, Anailísíocht 

Sonraí, iniúchadh ar Chultúr san earnáil Ceartais 

Choiriúil agus téamaí eile a chuirfidh machnamh 

chun cinn agus a spreagfaidh díospóireacht� Tá an 

Irisleabhar ar fáil ar www�probation�ie�

Bord Staidéar Breithiúnach Comhdháil 
Trasteorann Thuaisceart Éireann 
D’óstáil an Bord Staidéar Breithiúnach i dTuaisceart 

Éireann comhdháil trasteorann i mBéal Feirste ar 

an Satharn 2 Márta 2019� D’fhreastail Breithiúna 

ón dhá dhlínse ar an ócáid iomráiteach seo� 
Chuir Bord Promhaidh Thuaisceart Éireann agus 
Seirbhís Promhaidh na hÉireann páipéar i láthair 
ar “Sheirbhísí Promhaidh ag obair i gcomhar, an 
t-eispéaras Thuaidh/Theas”�

Chlúdaigh sé raon ábhar lena n-áirítear; Promhadh 
ar oileán na hÉireann, ag roinnt eolais agus 
dea-chleachtas, comhthionscnaimh, an Grúpa 
Comhairleach um Chosaint Phoiblí agus Irisleabhar 
Promhaidh na hÉireann�

Cruinniú na Seirbhíse Promhaidh / 
Bord Promhaidh Thuaisceart Éireann
Tionóladh an cruinniú bliantúil bainistíochta 
sinsearaí idir an tSeirbhís Promhaidh agus Bord 
Promhaidh Thuaisceart Éireann i Margadh an 
Fhéir ar an Déardaoin 25 agus an Aoine 26 Iúil� 
Scrúdaíodh clár oibre iomlán a cheadaigh forbairtí 
cleachtais agus beartais a roinnt sa dá dhlínse 
faoi chathaoirligh mhalartacha Vivian Geiran 
agus Cheryl Lamont� Ag an gcruinniú rinneadh an 
chomhpháirtíocht chomhoibritheach leanúnach 
idir an dá sheirbhís a fheabhsú agus a neartú a 
thuilleadh�

Cuireadh tús leis an Acht um Cheartas Coiriúil 
(Aitheantas Frithpháirteach do Bhreithiúnais 
agus Cinntí Promhaidh) 2019, an 25 Meán 
Fómhair 2019� Leis an reachtaíocht seo, ligtear 
do smachtbhannaí pobail a aistriú ar fud an 

Ó clé go deas, Breitheamh Dúiche Ceannais Fiona Bagnall, NI, Ailish Glennon, Seirbhís Phromhaidh na 
hÉireann, A dhuine Uasail Declan Morgan, Tiarna Príomh Bhreitheamh, A breitheamh onóra Rosemary Horgan, 
Uachtarán na Cuirte Dúiche, agus Dr. Geraldine O’Hare, PBNI 

Vivian Geiran, Stiúthóir, Gail McGurnaghan, PBNI, 
Lena Timoney, Seirbhís Phromhaidh, agus Cheryl 
Lamont, Príomhfheidhmeannach PBNI ag an 
Ghrúpa Comhairleach um Chosaint Phoiblí (PPAG)
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Chomhphobail Eorpaigh cé is moite den Ríocht 
Aontaithe� Ligeann aitheantas frithpháirteach 
d’orduithe do mhaoirseacht ar orduithe promhaidh 
a dhéantar i ndlínse Eorpach eile a aistriú (agus 
a mhalairt) agus tá an stádas dlíthiúil céanna ag 
na horduithe seo agus atá ag ordú a rinneadh 
inár gCúirteanna� Is í an tSeirbhís Phromhaidh an 
t-údarás inniúil ainmnithe don Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais�

Ag Obair lenár gComhpháirtithe Thar 
Lear Cónaidhm Promhaidh na hEorpa 
(CEP)
Le linn 2019, lean an tSeirbhís Promhaidh de ról 
gníomhach a bheith aici sa CEP ag glacadh páirte i 
meithleacha CEP agus ag rannchuidiú leo agus ag 
freastal ar cheardlanna agus comhdhálacha�

Is é Cónaidhm Promhaidh na hEorpa (CEP) 
an eagraíocht Eorpach bhunaithe le haghaidh 
promhaidh agus is é an guth agus ceannaire do 
phromhadh san Eoraip� Tagann baill CEP ón 47 
Ballstát atá mar chuid de Chomhairle na hEorpa, 
agus cuimsítear ann eagraíochtaí atá ag obair 
sa réimse promhaidh, comhlachtaí taighde agus 
oideachais, taighdeoirí agus daoine leasmhara� An 
23 agus 24 Deireadh Fómhair 2019, an tSeirbhís 
Promhaidh d’óstáil Cónaidhm Promhaidh na 

hEorpa (CEP) an 13ú Tionól Ginearálta CEP ag 
Ionad Richmond, Sráid Brunswick Thuaidh, Baile 
Átha Cliath�

Mar chuid den ócáid Bhaile Átha Cliath, ag Tionól 
Ginearálta CEP, Gerry McNally, Stiúrthóir Cúnta sa 
tSeirbhís Phromhaidh, atoghadh é mar Uachtarán 
CEP ar feadh trí bliana eile�

Dámhachtainí CEP
Le linn Chomhthionól Ginearálta Chónaidhm 
Promhadh na hEorpa (CEP) agus Comhdháil 
Ghinearálta na Stiúrthóirí, bhronn CEP 
dámhachtainí i gcúig chatagóir lenar ceiliúradh 
ranníocaíochtaí gan íoc le hobair phromhaidh san 
Eoraip�

Ba é STRIVE Baile Munna Buaiteoir Dámhachtana 
um Chosaint Poiblí CEP is tionscadal 
ilghníomhaireachta pobalbhunaithe é, a fhaigheann 
tacaíocht ón tSeirbhís Promhaidh�

Díríonn STRIVE, atá ag feidhmiú ó 2015, ar 
dhaoine ardriosca a shainaithnítear mar dhaoine 
a dhéanann an díobháil is mó ina bpobal trí 
chur chuige comhordaithe agus acmhainní ó 
gheallsealbhóirí agus seirbhísí áitiúla� Ina measc 
seo tá gníomhaireachtaí ceartais áitiúla (an 
tSeirbhís Phromhaidh, Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann, An Garda Síochána), gníomhaireachtaí 
rialtais (Comhairle Chathair Bhaile Átha Cliath, 

Gerry McNally, Uachtarán CEP agus coiste CEP

Sa phictiúr: William Rentzmann (an Danmhairg) 
Ball Board CEP, Andrew Montague (STRIVE Baile 
Munna) agus Gerry McNally Uachtarán CEP
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an Roinn Cosanta Sóisialta, Feidhmeannach 
na Seirbhíse Sláinte) agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha (Ionad Poist, Tascfhórsa 
Áitiúil Drugaí)�

Is é aidhm fhoriomlán STRIVE cionta na 
ndaoine seo a laghdú trí chláir chóireála 
cosáin ilghníomhaireachta, agus feabhas 
éifeachtach agus inbhuanaithe a chur ar 
cháilíocht na beatha dóibh féin, ach níos 
tábhachtaí fós do chónaitheoirí áitiúla agus 
do gach saoránach�

Ba é an Tionscadal Fiontar Sóisialta 
an buaiteoir den Dhámhachtain um 
Ionchuimsiú Sóisialta CEP  le tacaíocht 
ón tSeirbhís Promhaidh agus ó Sheirbhís 
Phríosúin na hÉireann�

Rannphairtí Dámhachtainí CEP thar ceann an Seirbhís Promhaidh le Stiúrthóir Vivian Geiran agus Uachtarán 
CEP Gerry McNally

Cruthaíonn Fiontraíochta Sóisialta  

cosán as an gcorás pionóis, 

athimeascadh iomlán an phobail a 

chumachtú agus tacú leis. Leis an ráta 

dífhostaíochta  in Éirinn ag an leibhéal is 

ísle le breis agus deich mbliana, oibríonn 

rolladh amach an tionscnaimh seo chun 

nach bhfágtar aon duine taobh thiar de 

bharr a dtaifead coiriuil

Fiontraíochta Sóisialta 
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Príomhghnóthachtálacha 
d’Fhiontraíocht Shóisialta in 2019:
In 2019 chonacthas fás arís ag teacht ar an 
tionscnamh Fiontraíochta Sóisialta (FS) le roinnt 
príomhéachtaí lena n-áirítear:

	T Tionscnamh Fiontraíochta Sóisialta: Buaiteoir 
an Ghradaim um Ionchuimsiú Sóisialta 
Cónaidhm Promhaidh na hEorpa�

	T Níos mó ná caoga FS ar fud na tíre anois ag cur 
oiliúint ar nó ag fostú daoine le ciontuithe agus 
ag fás le níos mó ná céad duine fostaithe nó ar 
oiliúint sna FSanna seo�

	T Rinneadh dhá imeacht Cruinniú agus Beannacht 
Fiontar Sóisialta a óstáil i mBaile Átha Cliath 
agus i Maigh Eo ag mealladh tríocha sé FS 
chomh maith le heagraíochtaí tacaíochta eile ag 
uasmhéadú feasachta ar earcú ó fhoinse tallainn 
nár úsáideadh fós�

Tacú le Bainistiú Pianbhreithe agus 
Athshlánú dóibh siúd atá ag Cur 
Isteach Pianbhreitheanna Príosúin
Soláthraíonn Oifigigh Promhaidh seirbhís do 
chliaint sna príosúin go léir le foireann phromhaidh 
bunaithe i ngach ceann� Le linn 2019, leanamar 
orainn ag seachadadh ár gcomhstraitéis trí bliana 
(2018-2020) le Seirbhís Phríosúin na hÉireann� 
Shínigh an MoU idir an dá Sheirbhís i mí na Samhna 
2019, rud a neartaíonn tuilleadh ár dtiomantas 
leanúnach i leith comhoibrithe�

Tá ár gcuid oibre i bpríosúin bunaithe ar an tábhacht 
a bhaineann le hathshlánú ciontóirí i rith na coda 
coimeádta de phianbhreith chun athchiontú a 
laghdú agus chun tacú le hathimeascadh ciontóirí 
ar ais ina bpobail� Chun oibriú i dtreo na sprice 
seo, oibríonn na hOifigigh Promhaidh mar chuid 
den fhoireann príosúin ildisciplíneach chun 
pianbhreitheanna príosúnach a bhainistiú agus 
chun iad a athimeascadh ar ais sa phobal�

An t-Aire Dlí agus Cirt agus Comhionannais Charlie Flanagan T.D. le dámhactainí Fiontraíochta Sóisialta ag 
Dámhactainí Kickstart i Haymarket i Bealtaine 2019
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I gceist leis an obair seo, tá measúnuithe ar 
phríosúnaigh a bhfuil pianbhreith saoil gearrtha 
orthu agus tuarascálacha ar chúinsí baile a 
chomhlánú don Bhord Parúil� Déanann baill foirne 
promhaidh obair atá dírithe ar chion agus ar 
athlonnú le ciontóirí a bheidh faoi réir orduithe 
maoirseachta faoi shainordú cúirte nuair a 
scaoilfear saor iad ó choimeád agus measúnaithe 
a dhéanamh do phríosúnaigh atá á mbreithniú don 
Scéim um Fhilleadh Pobail�

D’éascaigh Oifigigh Promhaidh agus an Tionscadal 
SAOL, a chuimsíonn meantóirí piaraí i measc a 
gcuid oibrithe, trí chlár obair ghrúpa i rith na bliana 
do mhná in Ionad Dóchas, ag tabhairt freagra 
nuálach pobail go díreach i suíomh coimeádta 
agus ag tabhairt aghaidh ar shaincheisteanna lena 
n-áirítear andúil, sláinte mheabhrach agus mí-úsáid 
teaghlaigh�

I mí Aibreáin 2019, ghlac an tSeirbhís Promhaidh 
páirt in imeacht TEDx a tionóladh i bPríosún 
Mhuinseo�

Ba chomhoibriú é TEDx Mhuinseo idir an tSeirbhís 
Promhaidh, Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus 
SOLAS� Dhírigh téama na hoíche ‘Thar Bhallaí: ón 
gCoimeád go dtí an Pobal,’ ar na bacainní atá roimh 
chiontóirí ag fágáil an phríosúin agus na tacaíochtaí 

a theastaíonn agus iad ag iarraidh athimeascadh go 
rathúil sa tsochaí�

Chuir raon cainteoirí leis an ócáid nuálach seo, 
lena n-áirítear ionadaithe ón tSeirbhís Promhaidh, 
Príosún Mhuinseo, UCD, seirbhísí Síceolaíochta 
agus Oideachais Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, 
Tionscadal an Droichid, Fiontraíocht Shóisialta, (We 
Make Good) agus CLG Bhaile Átha Cliath� Dhírigh 
an tSeirbhís Promhaidh ar an obair chriticiúil a 
dhéanann an fhoireann Promhaidh le ciontóirí, 
agus iad ag tacú leis an bpróiseas tríchúraim chomh 
maith leis an ngá le dóchas i gcúinsí dúshlánacha 
uaireanta�

Ceiliúradh 50 bliain PACE.
Rinne PACE, eagraíocht pobalbhunaithe arna 
maoiniú ag an tSeirbhís Promhaidh ceiliúradh 50 
bliain trí chomhdháil a óstáil i Halla na Cathrach, 
Baile Átha Cliath an 6 Samhain 2019� D’oscail an 
tUachtarán Michael D Higgins an chomhdháil� Ba 
é téama na comhdhála “Sin é mo scéal” ag obair le 
daoine le ciontuithe� Ba é Tom Gash, an taighdeoir 
agus an scríbhneoir mór le rá, agus údar de “The 
Truth about Why People do Bad Things” a thug 
an phríomhóráid� Chuir an chomhdháil béim ar an 
obair luachmhar a rinne PACE maidir leis an ath-
imeascadh de phríosúnaigh ar gearradh pianbhreith 

Sa phictiúr: Lisa Anderson, Oifigeach Promhaidh Sinsearach, an tSeirbhís Promhaidh le cainteoirí ag Imeacht 
TEDx i bPríosún Muinseo
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saoil orthu agus iad siúd a bhfuil ciontuithe de 
bharr iompair ghnéasaigh dhíobhálaigh� Thug an 
chomhdháil breac-chuntas freisin ar na dúshláin atá 
roimh sheachadadh na seirbhísí seo agus dúshláin 
an ghrúpa cliant mar gheall ar shaincheisteanna 
eacnamaíocha, sóisialta agus tithíochta�

Sochar a bhaint as Chiste Sóisialta na 
hEorpa (CSE)
Leanadh le cúig Eagraíocht Pobalbhunaithe a 
chomhmhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus ag an 
Ciste Sóisialta na hEorpa mar chuid den Chlár CSE 
um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-
2020 i rith 2019�

Cuireann ceithre cinn de na tionscadail seo seirbhísí 
ar fáil do dhaoine óga:

	T Le Chéile, seirbhís náisiúnta tacaíochta 
meantóireachta agus tacaíochta teaghlaigh é�

	T Tionscadail For-rochtana Céim ar Chéim agus 
Southill, a dhíríonn ar riachtanais oideachais 
agus a chuireann stíl mhaireachtála shóisialta 
chun cinn le daoine óga i Luimneach?

	T Soláthraíonn Dóchas don Óige riachtanais 
oideachais agus oiliúna do dhaoine óga i 
nGaillimh�

Is seirbhís speisialaithe é an cúigiú tionscadal, Tús 
Nua (Baile Átha Cliath), a thacaíonn le mná gan 

dídean tar éis iad a scaoileadh saor ón bpríosún, nó 
mná a bhfuil cúlra ciontaithe acu� Is í príomhaidhm 
Tús Nua ná athlonnú agus athimeascadh a éascú�

Rith Ribín Bhuí
An 28 Meán Fómhair, reáchtáladh an chéad “Rith 
Ribín Bhuí” in Éirinn ar thailte Theach Loughan, An 
Cabhán� Is éard atá i Rith Phríosúin an Ribín Bhuí 
ná fad misneach agus diongbháilte mar thacaíocht 
do na hiarchiontóirí, arna n-eagrú ag an tSeirbhís 
Promhaidh i gcomhar le Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann, an Bord Promhaidh do Thuaisceart 
Éireann agus Seirbhís Phríosúin Thuaisceart 
Éireann� Ghlac baill foirne ó gach ceann den 
cheithre sheirbhís, ó eagraíochtaí  Pobalbhunaithe, 
chomh maith le ciontóirí páirt sa rith, in áit a ngnáth 
Rith Páirce maidin Shathairn� Tá roinnt spriocanna 
ag an Rith Ribín Bhuí a chuireann comhtháthú 
ciontóra chun cinn sa phobal le béim ar iarchiontóirí 
a fhostú agus an dara seans de dea-rud a dhéanamh 
a cur chun cinn freisin� Bhí IASIO, (eagraíocht 
pobalbhunaithe arna cómhaoiniú ag an tSeirbhís 
Promhaidh agus Seirbhís Phríosúin na hÉireann) 
i láthair ar an lá agus ghlac siad le síntiúis dá 
gciste teagmhasach cliant, a éascaíonn fostaíocht 
d’iarchiontóirí mar chuid de rannpháirtíocht an 
phobail�

An t-Uachtarán Michael D Higgins ag caint ag 
chomhdháil PACE i Halla na Cathrach, BAC 
Samhain 2019

Foireann na Seirbhís Promhaidh ag glac pháirt sa 
Rith Ribín Bhuí

26 www.probation.ie



CUID 3
Dírithe ar 

Dhaoine
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Is eagraíocht daoine-lárnaithe í an tSeirbhís Promhaidh. Creideann sé, le cúnamh ónár 
bhfoireann eolasach, oilte agus tiomanta, ag gníomhú dóibh mar ghníomhairí athraithe, 
go bhfuil sé de chumas ag ár n-úsáideoirí seirbhíse a n-iompar a athrú agus a bheith ina 
saoránaigh níos fearr.

Earcaíocht
Leanadh den earcaíocht i rith na bliana le hiontógáil 
breise de aon bhall foirne déag ó chomórtas na 
nOifigeach Promhaidh 2018, tugadh ardú céime 
do sheisear baill foirne eile go grád Oifigeach 
Promhaidh Sinsearach, agus líonadh ceithre phost 
ón gcomórtas do Phríomhoifigeach Promhaidh 
Cúnta� Earcaíodh seachtar Maoirseoirí Seirbhíse 
Pobail nua do phríomhionaid ar fud na tíre i rith na 
bliana�

Líonadh ról nua Leas-Stiúrthóir le freagracht as 
Tacaíocht agus Forbairt Ghnó tar éis próiseas 
iomaíoch�

Tharla roinnt ardú céime agus deiseanna 
soghluaisteachta d’fhoireann chorparáideach agus 
riaracháin le linn 2019 freisin�

Bíonn caidreamh leanúnach ag an Aonad Acmhainní 
Daonna Promhaidh leis an Rannán AD laistigh 
den Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, agus 
cuireann sé le Plean Lucht Oibre na Roinne�

Scoir
Chuaigh aon bhall foirne déag ar scor ón tSeirbhís 
Promhaidh le linn 2019� Áiríodh air seo an 
Stiúrthóir Cúnta Brian Dack agus an Stiúrthóir, 
Vivian Geiran�

Reáchtáladh ár n-ócáid bhliantúil do 
chomhghleacaithe imithe ar scor an 10 Aibreán 
2019, agus bhí freastal maith air, mar a bhí i gcónaí, 
le léiriú iontach ón gCór “JustSing”?

Is ócáid í an ócáid seo a mbíonn ár 
gcomhghleacaithe atá imithe ar scor ag tnúth léi, 
agus a dtaitníonn leo gach bliain, a thugann an deis 
dóibh bualadh suas lena n-iar-chomhghleacaithe 
le haghaidh tráthnóna iontach de ‘cheol, caint agus 
craic’!

Stiúrthóir Seirbhíse Imithe ar Scor
I mí na Nollag 2019, dúramar slán leis an Stiúrthóir 
Vivian Geiran, agus é ar scor tar éis gairme fada 
iomráiteach� Chuaigh Vivian isteach sa tSeirbhís 
Promhaidh i 1987 mar Oifigeach Promhadh, ag 

Ita Burke, Oonagh McPhillips, Leas- Rúnaí Ginearálta agus Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, Ailish 
Glennon, Paula Geiran agus Una Doyle ag ocáid scoir i Ceanncheathru na Seirbhíse Promhaidh, Haymarket
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obair i róil éagsúla i gceantar Bhaile Átha Cliath, 
tugadh ardú céime dó mar Phríomhoifigeach 
Promhaidh Cúnta in 2002, agus mar Leas- 
Stiúrthóir in 2006, sular ghlac sé an cheannaireacht 
mar Stiúrthóir i mí Lúnasa 2012�

Faoi threoir Vivian, dhaingnigh an tSeirbhís 
Promhaidh a seasamh mar chuid dhílis de 
chóras ceartais choiriúil na hÉireann� Fágann a 
chomhdhíriú agus a bhéim ar chomhoibriú agus 
comhair idirghníomhaireachta ar fud na hearnála 
oidhreacht láidir don tSeirbhís Promhaidh�

Cinnteoidh (ath)toghchán Vivian ar Chomhairle um 
Chomhar Pionóseolaíochta Chomhairle na hEorpa 
(PC-CP) in 2019 go gcothófar a phaisean agus a 

thiomantas don earnáil sa todhchaí�

Folláine
Tionóladh an chéad chruinniú den Choiste Folláine 
nuabhunaithe i mí na Nollag 2019� Déanann baill 
foirne ar an gCoiste ionadaíocht ar gach grád agus 
ar roinnt oifigí ar fud na Seirbhíse Promhaidh.

Is é cuspóir an Choiste feasacht a mhúscailt agus 
folláine a chur chun cinn san eagraíocht�

Níos luaithe sa bhliain, spreagadh baill foirne 
chun imeachtaí a eagrú ina gceantar féin chun Lá 

Náisiúnta Folláine an Ionaid Oibre a cheiliúradh� 
Ghlac roinnt ball foirne páirt sa tionscnamh 
siúlóide nó reatha ‘Míle ag Lóin Am’, agus tionóladh 
an phríomhócáid de Bhricfeasta Folláine sa 
cheanncheathrú i Margadh an Fhéir�

I rith na bliana, d’eagraigh baill foirne 
gníomhaíochtaí dá gcomhghleacaithe, mar shampla 
Sraith Samhraidh Tag-Rugbaí, peil, cispheil, 
agus foghlaimíonn siad ag imeachtaí am lóin, ó 
chainteanna ar shláinte mheabhrach go leideanna 
garraíodóireachta� Lean an Cór “JustSing” ar 
aghaidh lena chleachtadh seachtainiúil agus thug 

(Clé) Ita Burke ag déanamh óráid ag scoir Vivian Geiran (Deas) Vivian Geiran, Liz Byrne agus Paula Geiran

Foireann Tag Rugbaí  na Seirbhíse Promhaidh
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siad léiriú iontach dá gcomhghleacaithe ag roinnt 
imeachtaí�

Mar chuid de thiomantas na Seirbhíse Promhaidh 
d’fholláine na foirne, tá rochtain ag gach ball 
foirne ar Chlár Comhairleoireachta agus Cúnaimh 
d’Fhostaithe rúnda agus saor in aisce, a oibríonn an 
VHI thar ár gceann�

Dámhachtainí Foirne 
Bhí searmanas tionscnaimh Dámhachtainí Foirne 
na Seirbhíse Promhaidh ar siúl i mí Iúil 2019� 

Cruthaíodh an scéim dámhachtainí chun aitheantas 
agus luach saothair a thabhairt d’iarrachtaí 
fhoireann na Seirbhíse Promhaidh ar gach grád 
ar fud na tíre� Ar dtús bhí ainmniúcháin ann le 
haghaidh ‘obair oilte déanta’ nó le haghaidh  ‘dul 
an míle breise ‘i roinnt catagóirí ar nós seirbhísí 
do chiontóirí agus obair foirne� Ar an dara dul síos, 
aithníodh seirbhís fhada de thríocha bliain nó níos 
mó sa tSeirbhís Phromhaidh agus/nó sa Roinn Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais�

Tugadh cuireadh do na hiomaitheoirí deiridh 
sna catagóirí aonair agus dóibh siúd a bhfuil 
seirbhís fhada acu freastal le haoi� Cuireadh 
tús leis an ócáid le ráitis fáiltiúla agus oscailte ó 
Vivian Geiran, Stiúrthóir, an tSeirbhís Promhaidh 
agus Aidan O’Driscoll, Ard-Rúnaí, a bhronn na 
gradaim� Cuireadh tús leis an gcur i láthair leis na 
dámhachtainí um sheirbhís fhada - aithníodh triúr 
ball foirne le breis agus daichead bliain Seirbhíse 
agus tríocha a naoi le breis agus tríocha bliain 
Seirbhíse�

Roghnaíodh ‘Curadh Promhaidh’ foriomlán as 
ainmniúcháin na gCatagóirí Speisialta� Deis iontach 
a bhí ann chun aitheantas a thabhairt do sheirbhís 
agus tiomantas fada, chomh maith le hócáid 
shóisialta iontach don fhoireann bualadh le go leor 
dá gcomhghleacaithe as gach cearn den tír�

Cór Justsing ag taibhiú i Haymarket
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Aidan O’Driscoll, Ard-Rúnaí, an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, ag bronnadh dámhachtainí ar 
bhuaiteoirí na gcatagóirí aonair.
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Meabhairshláinte
Lean Meitheal Mheabhairshláinte na Seirbhíse 
Promhaidh ag seachadadh gníomhartha a 
shainaithníodh i bPlean Cur Chun Feidhme na 
Seirbhíse um Mheabhairshláinte 2017�

Bhí an dara imeacht Lá Domhanda 
Mheabhairshláinte de chuid na Seirbhíse 
Promhaidh ar siúl i Margadh an Fhéir i mí 
Dheireadh Fómhair 2019, le cuir i láthair ó 
shaineolaithe éagsúla ag obair i réimse na 
meabhairshláinte agus an mheabhairghalair� 
Reáchtáladh imeachtaí chun an lá a cheiliúradh go 
háitiúil ar fud na réigiún� Seoladh treoir chleachtais 
maidir le feasacht meabhairshláinte d’Oifigigh 
Promhaidh ag an ócáid i Margadh an Fhéir�

Lean an tAonad Foghlama agus Forbartha le 
hoiliúint a chur ar Oifigigh Phromhaidh i STORM,

samhail chleachtais atá ann a thacaíonn le baill 
foirne idirghabháil níos éifeachtaí a dhéanamh le 
cliaint a chuireann i láthair smaointe d’fhéindochair 
nó d’fhéinmharú�

Dualgas na hEarnála Poiblí (An tAcht 
um Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014)
Ag teacht lenár bpríomhluachanna, tá an 
tSeirbhís Phromhaidh tiomanta dár ndualgais 

a chomhlíonadh faoin Acht um Choimisiún na 
hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
2014� Le hAlt 42 den Acht bunaíodh dualgas 
dearfach ar chomhlachtaí poiblí comhionannas 
a chur chun cinn, idirdhealú a chosc agus cearta 
daonna gach duine a mbíonn siad ag plé leo a 
chosaint - foireann, úsáideoirí seirbhíse agus 
páirtithe leasmhara araon�

In 2019, mar chuid lárnach dár bpróiseas pleanála 
straitéisí, forbraíodh agus foilsíodh Plean 
Gníomhaíochta Dualgais san Earnáil Phoiblí ar 
shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Promhaidh� Tá an 
Plean Gníomhaíochta ionchorpraithe i bpróisis 
phleanála oibre agus comhtháite sa ghnó ó lá go lá�

Cuireadh roinnt gníomhartha chun cinn in 
2019� Lean an t-aonad Acmhainní Daonna ag 
cur comhionannas chun cinn san ionad oibre do 
gach fostaí trí shocruithe oibre solúbtha a éascú, 
ról an Oifigigh Míchumais a chur chun cinn agus 
breisoiliúint a dhéanamh ar an bhfoireann trí 
fhreastal ar oiliúint a dhírigh ar shaincheisteanna 
comhionannais�

Maidir le heispéiris úsáideoirí seirbhíse, 
ionchorpraíodh sa Chreat Maoirseachta Ciontóirí 
nua-dheartha roinnt eilimintí nua chun feabhas a 
chur ar chleachtais atá ann cheana chun turas an 
úsáideora seirbhíse a fheabhsú agus é ar promhadh� 
Agus cearta an duine agus béim dírithe ar chliant 
á gcur chun cinn, rinneadh leibhéil riosca agus 
idirghabhálacha a mheaitseáil go cuí, de réir dea-
chleachtais� Tá go leor oibre ar siúl i gcónaí chun 
aghaidh a thabhairt ar réimsí éagothroime inscne 
chun cur chuige ar leith a fhorbairt, arna thacú ag 
dea-chleachtas, i réimse na mná a dhéanann cion�

Brian Santry, Bainisteoir Réigiúnach, Seirbhís 
Promhadh, Dr. Conor O’Neill, Comhairleoir 
Ospidéal Meabhrach Foiréinseach, Dervella Mc 
Nee, Stiúrthóir Comhlach, Comhordaitheoir  
Therapeutic agus Spás i Haymarket
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Coinneoimid ar an eolas faoin bhfianaise eimpíreach is fearr ar cad is cleachtas promhaidh 
éifeachtach ann, agus glacfaimid bearta iomchuí chun foghlaim nua a ionchorprú inár gcuid 
oibre, ag cruthú cultúir foghlama leanúnaí agus cleachtas machnamhach.

Foghlaim agus Forbairt

In 2019, d’athlonnaigh an Fhoireann Foghlama 
agus Forbartha (L&D) go spás tiomnaithe I 
gCeanncheathrú Mhargadh an Fhéir� Éascaíonn 
an spás timpeallacht foghlama idirghníomhaí 
agus dinimiciúla agus cuirtear fáilte roimh 
rannpháirtíocht agus idirghníomhaíocht foirne�

In 2019, chuir an tAonad clár oiliúna bliantúil ar fáil 
agus d’éascaigh sé freastal ar roinnt comhdhálacha 
agus imeachtaí idirghníomhaireachta d’fhoireann 
de gach grád�

Reáchtáladh seachtó a hocht imeacht oiliúna sa 
tSeirbhís Promhaidh inar cuimsíodh ábhair éagsúla 
spreagúla lena n-áirítear Rialú Comhéigneach, 
Meabhairshláinte Déagóirí,  Agallóireacht 
Spreagthach, Tuiscint ar Chiontú Gnéasach, 
Féinchúram i bPromhadh agus Obair Shóisialta, 
Measúnú Riosca agus Bainistiú Cáis agus Riosca sa 
Cheartas Coiriúil a Thuiscint�

Áiríodh san oiliúint a cuireadh ar fáil in 
2019:

Oiliúint Ghinearálta agus Sonrach um 
Idirghabháil Ciontóirí
ASSIST (cosc ar 
fhéinmharú)

Rialú Comhéigneach 
(Foréigean Baile)

GDPR Ciontú Gnéasach 
(Gnéasacht an Duine) a 
Thuiscint

Leanaí ar dtús i gcónaí Scileanna 
Agallóireachta 
Spreagthaí

Scileanna 
scríbhneoireachta

Modúl Riosca sa 
Cheartas Coiriúil a 
Thuiscint

STORM (Oiliúint ar 
Scileanna chun Cosc a 
chur ar Fhéindhíobháil 
agus ar Fhéinmharú)

Réamhrá don Tráma

Ionduchtú Foirne 
Iomlán agus Glaoch ar 
ais

Feasacht Íospartaigh

Scileanna Seirbhíse do 
Chustaiméirí

AZ de 
Mheabhairshláinte 
Déagóirí

Oiliúint in Uirlisí Measúnaithe Riosca 
Caighdeánaithe in 2019
LSI-R (Ciontóir 
Cineálach Aosaigh 
amháin)

YLS CMI- (Ciontóirí faoi 
bhun 18 mbliana d’aois)

Maitrís Riosca 2000 
(Ciontóir Gnéis Aosaigh 
Amháin)

Stable and Acute 
2007 (ciontóirí gnéis- 
Aosaigh Amháin

Measúnú Riosca 
d’Ionsaithe Céile 
(SARA)

Imeachtaí Bróinse & Foghlaim:
D’óstáil an fhoireann foghlama agus forbartha 
roinnt imeachtaí neamhfhoirmiúla “Bróinse & 
Foghlaim” i rith 2019 a thaitin go mór le daoine� 

Phríomhoifigeach Promhaidh Cúnta Geraldine 
Broderick, Fhoireann Foghlama agus Forbartha, 
Haymarket
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Chlúdaigh aoichainteoirí réimse leathan ábhar 
idir bheith ag obair le cliaint a bhfuil deacrachtaí 
foghlama agus intleachtúla acu, bainistíocht 
struis agus féinchúraim i suíomhanna Promhaidh 
agus Oibre Sóisialta� Thug comhghleacaithe ón 
nGarda Síochána cainteanna ag díriú ar chiontú 
gnéis, athruithe ar an reachtaíocht um Fhoréigean 
Teaghlaigh agus ag obair le daoine óga a bhfuil baint 
acu le coireacht�

Oiliúint Éigeantach:

In 2019, lean an tAonad ag rolladh amach oiliúint 
éigeantach chuig gach grád foirne, maidir le Cosaint 
Sonraí agus Leanaí ar dtús i gcónaí� Tá sé mar aidhm 
ag an oiliúint seo a chinntiú go mbeidh gach ball 
foirne ar an eolas go hiomlán agus ar an eolas faoina 
ról agus freagrachtaí maidir le bainistíocht faisnéise 
agus maidir le cosaint leanaí�

Clár Traenálaí Cleachtóra:
I mí na Nollag 2019, thug triúr Oifigeach Promhaidh 
faoi oiliúint chun a stádas traenálaí SAOR II a bhaint 
amach, rud a thugann deis dóibh Oiliúint SAOR a 
sholáthar dá bpiaraí agus iad ag dul ar aghaidh� Is 
éard atá i SAOR II ná creat scagtha agus idirghabhála 
gairid atá bunathe ar fhianaise agus atá le húsáid le 
cliaint atá ag gabháil d’úsáid fhadhbach alcóil agus 
substaintí� Meastar go dtacóidh an tionscnamh seo le 
comhoibriú idirghníomhaireachta agus comhroinnt 
acmhainní ar fud eagraíochtaí sa todhchaí�

An Clár Ceannaireachta Tras-Earnála um 
Cheartas Coiriúil:
Sheol an Coiste Straitéiseach um Cheartas Coiriúil, 
i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí Ceartais 
Choiriúil ar fud na hEarnála Dlí agus Cirt, an chéad 
Chlár Ceannaireachta Sinsearach Tras-Earnála um 
Cheartas Coiriúil in 2017� Cuireadh tús leis an tríú 
leagan den chlár seo san Fhómhar de 2019 agus 
roghnaíodh dhá bhall d’fhoireann Bainistíochta 
Sinsearaí na Seirbhíse Promhaidh� Thacaigh an 
tSeirbhís Promhaidh go gníomhach leis an deis 
foghlama nuálach seo ó thosaigh sí agus bhí áthas 
orainn gur ghlac ár mbaill foirne páirt leanúnach 
ann sa rang de 2019�

Ceimí an An Clár Ceannaireachta Tras-Earnála um Cheartas Coiriúil 2018/ 2019
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Clár Oiliúna Modúlach Nua:
Béim ar leith do 2019 ab ea clár oiliúna modúlach 
nua a chur i bhfeidhm - ‘Riosca a Thuiscint i 
gCeartas Coiriúil’? Thug an clár seo tuiscint 
chuimsitheach don fhoireann ar an gcoincheap 
de  riosca agus measúnú riosca, ag léirmhíniú agus 
ag tuairisciú ar riosca agus ag forbairt muiníne na 
rannpháirtithe agus iad ag labhairt faoi riosca I 
suíomh cúirte� Bhí na modhanna oiliúna a úsáideadh 
rannpháirteach agus bhí rólghlacadh i gceist cás 
insamhalta de sheomra cúirte, arna éascú go 
cineálta ag an Dlí-Chumann, Plás an Halla Dubh, 
Baile Átha Cliath�

Comhoibriú Idirnáisiúnta:
Mar chuid dár dtiomantas leanúnach ár dtaithí a 
roinnt agus cabhrú le forbairt cleachtais i ndlínsí 
eile, bhí an tSeirbhís Promhaidh, le linn 2019, ina 
óstach do thrí ghrúpa foirne ó Sheirbhís Promhaidh 
agus Idirghabhála Phoblacht na Seice� I gceist 
anseo, tugadh roinnt cuairteanna ar Phríosún 
Mountjoy, Mainistir Shelton agus Tionscadal an 

Droichid le hionchuir ó Shíceolaíocht Sheirbhís 
Phríosúin na hÉireann agus Rúnaíocht an Bhoird 
Parúil� Bhuail siad le húsáideoirí seirbhíse i roinnt 
suíomhanna freisin�

Thug baill foirne ó Phromhadh Daoine Óga 
(YPP) agus ón Aonad um Cheartas Aisiríoch agus 
Íospartach, chomh maith le Seirbhís Ceartais Óige 
na hÉireann agus an Garda Síochána, cur i láthair� 
Thug an grúpa cuairt ar Chúirt na Leanaí, ar an 
Tionscadal Coinnle agus ar an gCampas Bhaile an 
Oibricigh�

I mí na Samhna 2019 thaistil baill foirne Foghlama 
agus Forbartha chun na Slóivéine chun oiliúint a 
éascú dá Seirbhís Promhaidh atá ag teacht chun 
cinn� Áiríodh sa chlár oiliúna an turas promhaidh 
don chiontóir, tuiscint a fháil ar uirlisí measúnaithe 
riosca chomh maith le croíscileanna d’oifigigh 
phromhaidh� Bhí an oiliúint an-idirghníomhach agus 
cuireadh ar fáil í thar thréimhse ceithre lá�

Baill Foirne ó Sheirbhís Promhaidh agus Idirghabhála Phoblacht na Seice i Samhain 2019
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Staidéar ar Staitisticí Athchiontú 
Sheirbhís Promhaidh na Príomh-Oifige 
Staidrimh
Soláthraíonn an Staidéar ar Staitisticí Athchiontú 
Sheirbhís Promhaidh na Príomh-Oifige Staidrimh 
faisnéis ar leibhéal an athchiontú taifeadta ag 
daoine a ndéanann an tSeirbhís Promhaidh 
maoirseacht orthu� Le linn 2019 foilsíodh dhá 
Staidéar nua ar Staidrimh Athchiontaithe�

D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) 
an Staidéar ar Staidrimh Athchiontaithe do na 
cohóirt 2011 agus 2012 an 26 Meitheamh, 2019� 
Sa Staidéar aimsíodh gur lú an seans go ndéanfadh 
daoine ar gearradh Ordú Seirbhíse Pobail orthu 
(44% in 2011, 42�3% in 2012) athchiontú ná iad 
siúd ar gearradh pianbhreith ar Ordú Promhaidh 
orthu (50% in 2011, 52�3% in 2012)�

Foilsíodh Staidéar eile ar Staidrimh Athchiontaithe 
an 6 Nollaig, 2019 a bhaineann le daoine a bhí 
faoi réir Maoirseachta Seirbhíse Promhaidh in 
2013, 2014 agus 2015� Tá titim shuntasach de 
9% pointe san athchiontú idir 2008 agus 2013� 
Den chéad uair riamh, léirigh an Staidéar ar 
Staidrimh Athchiontaithe ón Nollaig 2019 sonraí 
athchiontaithe bliana amháin agus dhá bhliana 
maidir le cohóirt 2014 agus 2015� Cuimsíonn an 
anailís ar shonraí 2015 patrúin dáilte réigiúnacha 
i dteannta le minicíocht cionta chomh maith le 
athchiontú aoise agus inscne�

Chuir an dá staidéar béim ar éagsúlachtaí cosúla 
idir grúpaí déimeagrafacha éagsúla� Fir is dóichí 
go ndéanfaidh fir athchiontú ná mná (i gcohórt 
2013, 45�9% i gcomparáid le 41%), ach tá an 
bhearna eatarthu ag laghdú� Laghdaíonn an ráta 
athchiontaithe de réir aois na gciontóirí: Rinne 
73�6% de chiontóirí faoi 18 mbliana d’aois

athchiontú i gcomparáid le 27�5% díobh siúd atá 
idir 45 agus 64 bhliain d’aois in 2013�

Is féidir teacht ar an Staidéar ar Staidrimh 
Athchiontaithe na Seirbhíse Promhaidh ag https://
www�cso�ie/en/statistics/ Crimeandjustice/
probation_recidivism/

Baineann an méid seo thíos le cohórt 2013 arb é an 
cohórt is déanaí ar foilsíodh an staidéar athchiontú 
3 bliana dó�

Rátaí Athchiontaithe do Dhaoine Óga 
agus d’Aosaigh

Rátaí Athchiontaithe d’Fhir vs Mná:

6 10

Tá gaol inbhéartach idir aois agus leibhéil 
athchiontaithe�

Tá an bhearna idir rátaí athchiontaithe fir agus mná 
ag laghdú�

as

<18 bliain

61.5%

>65 bliain

19.0%

Fireann 

29.7%

Mná

28.5%

díobh siúd a

dhéanann athchiontú 
a gcéad athchiontú

laistigh de 12 
mhí
(60.8% de chohórt 2013)

Déanann  
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Taighde
Léiríonn Straitéis Taighde agus Plean 
Gníomhaíochta na Seirbhíse Promhaidh 2018-19 
tiomantas na Seirbhíse do bheith ina eagraíocht 
foghlama agus dearbhaíonn sí an rannchuidiú 
luachmhar a dhéanann taighde agus meastóireacht 
chun cuidiú leis an tSeirbhís Promhaidh oibriú níos 
fearr, ár rannpháirtíocht leis an bpobal taighde a 
fheabhsú agus cur leis an mbonn eolais ceartais 
choiriúil� Sna tionscadail a éascaíodh, cumhdaíodh 
raon leathan ábhar lena n-áirítear trí chúram agus 
athlonnú tar éis an phríosúin, saincheisteanna 
ceartais óige agus cleachtas promhaidh�

Le linn 2019, rinne an tSeirbhís Promhaidh sraith 
ghearr réamh-staidéir ar mhionscála le hOifigigh 
Promhaidh ar Shláinte Meabhrach agus Folláine 
i measc daoine atá faoi mhaoirseacht promhaidh� 
Cuirfidh na staidéir seo bonn eolais faoi thaighde 
breise atá beartaithe ar an téama�

Oibríonn Coiste Taighde an tSeirbhís Phromhaidh 
go dlúth le taighdeoirí, le comhlachtaí taighde agus 
le hinstitiúidí oideachais tríú leibhéal chun tograí 
agus tionscadail taighde iarchéime a éascú� Lean 
an Coiste ar aghaidh ag tionól le linn 2019 chun 
iarratais a bhreithniú chun taighde a dhéanamh sa 
tSeirbhís Phromhaidh�

Thug an tSeirbhís Promhaidh rannchuidiú le 
cruinnithe taighde agus le pleanáil sa Roinn Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais ag tacú le cuspóirí 
agus gníomhartha Straitéis Sonraí agus Taighde na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais 2018-
2020�
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Is eagraíocht solúbtha agus athléimneach í an tSeirbhís Phromhaidh le struchtúir agus próisis 
chun tacú le baint amach spriocanna eagraíochtúla chun dea-rialachas a chur chun cinn agus 
a chinntiú go bhfanfaimid freagrach as an obair a dhéanaimid.

Comhaontú Feidhmíochta leis an Roinn 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais
Cinntíonn an tSeirbhís Phromhaidh go gcloíonn 

maoirseacht ar ár riarachán leis na riachtanais 

arna leagan amach do gach Comhlacht Poiblí sa 

Chód Cleachtais Chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 

(2016)� Mar chuid de chleachtas rialachais, rinne 

an tSeirbhís Promhaidh, leis an Roinn Dlí agus Cirt 

agus Comhionannais, Comhaontú Maoirseachta 

a chur i bhfeidhm (ina gcuimsítear Comhaontú 

Seachadta Feidhmíochta)�

Socraíonn an Comhaontú Maoirseachta seo, a 

fhoilsítear ar shuíomh Gréasáin na Roinne, an 

creat leathan Rialachais trína bhfeidhmíonn an 

tSeirbhís Promhaidh agus sainmhíníonn sé róil agus 

freagrachtaí lárnacha atá mar bhonn agus taca 

leis an gcaidreamh idir an Roinn agus an tSeirbhís 

Promhaidh�

Déantar monatóireacht na Seirbhíse Phromhaidh 
ar chomhlíonadh le riachtanais an Chomhaontaithe 
seo trí chruinnithe Rialachais débhliantúla 
idir an Roinn agus Foireann Ceannaireachta 
Feidhmiúcháin na Seirbhíse Promhaidh (ELT)�

Cuireadh Ráiteas Comhlíontachta, lena n-áirítear 
ráiteas ar rialuithe inmheánacha, maidir leis an 
tSeirbhís Phromhaidh maidir le hábhair atá leagtha 
amach i mír 1�9 den Chód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit - Riachtanais Tuairiscithe 
Gnó agus Airgeadais arna bhfoilsiú ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoi bhráid 
an Aire Flanagan de réir mar ba ghá� In Aguisín 
A leagtar amach an Ráiteas ar Chóras Rialuithe 
Inmheánacha na Seirbhíse Promhaidh do 2019�

Tá a beartas bainistíochta riosca féin ag an tSeirbhís 
Promhaidh atá ailínithe le beartas comhfhreagrach 
na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais� Tá 
clár riosca ag an tSeirbhís Promhaidh a ndéanann 

Vivian Geiran, Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh agus Michael Flahive, Rúnaí Cúnta, An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais ag siniú an Comhaontú Maoirseachta i Iúil 2019
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an ELT athbhreithniú air gach ráithe chomh maith 
le Coiste Bainistíochta Riosca, faoi chathaoirleacht 
an Stiúrthóra Gnóthaí Corparáideacha, a bunaíodh 
le déanaí in 2019� Sa Chlár Riosca seo leagtar 
amach measúnú na Seirbhísí ar phríomhrioscaí 
agus bearta gaolmhara agus gníomhartha agus 
rialuithe bainistíochta chun na rioscaí seo a 
mhaolú� Úsáidtear toradh na measúnuithe seo chun 
acmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh chun a 
chinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú ar leibhéal 
inghlactha�

Dearbhaíonn an tSeirbhís Phromhaidh go gcloíonn 
sí leis na gnéithe ábhartha den Chód Caiteachais 
agus go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm aici 
lena chinntiú go gcomhlíontar an beartas agus na 
treoirlínte soláthair reatha agus dearbhaíonn sí gur 
comhlíonadh iad seo i rith 2019?

Tacaíocht agus Forbairt Ghnó.
I mí an Mheithimh 2019, rinneadh athstruchtúrú 
ar an tSeirbhís Promhaidh nuair a bunaíodh an 
Stiúrthóireacht um Thacaíocht agus Forbairt Ghnó� 
laistigh den eagraíocht chun acmhainn a thógáil 
agus díriú ar thosaíochtaí atá ag teacht chun cinn� 
I measc réimsí freagrachta na Tacaíochta agus 
Forbartha Gnó tá cumarsáid, bainistíocht sonraí 
agus faisnéise, forbairt TFC, taighde agus aonad 
Foghlama agus Forbartha na heagraíochta taobh 
leis an ullmhúchán chun an Creat Maoirseachta 
Ciontóirí nua-dheartha a chur i bhfeidhm agus lena 
chur i bhfeidhm chomh maith�

Comhordaíonn agus bainistíonn pointe teagmhála 
lárnach iarratais ar fhaisnéis a bhaineann le Saoirse 
Faisnéise (FOI), Cosaint Sonraí, agus iarratais eile 
ar fhaisnéis� Oibríonn an t-aonad go dlúth leis an 
Aonad um Chomhlíonadh agus Tacaíocht Chosaint 
Sonraí, ón Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, 
i dtéarmaí treorach, polasaithe agus nósanna 
imeachta�

Leanadh le bainistíocht agus ullmhú na bhfreagraí 
de réir mar is gá ar Cheisteanna Parlaiminte, 
Ionadaíochtaí Aireachta agus iarratais eile 
ar fhaisnéis sna Stiúrthóireachtaí uile i 
gcomhpháirtíocht le rannán Trédhearcachta na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais�

Iarrataí ar Fhaisnéis 2019

Iarrataí ar Rochtain Faisnéise a Fuarthas 
2019
Saoráil Faisnéise 24

Cosaint Sonraí 10

Iarrataí Tríú Páirtí 16

Iarrataí Eile lasmuigh de Shaoráil 
Faisnéise / DP

09

Iomlán 59

Iarrataí Faisnéise comhordaithe ar bhonn 
lárnach
Ceisteanna Preasa 15

Ceisteanna Dáil 53

Eile* 161

Iomlán 229

* (Lena n-áirítear freagraí ar uiríll ó ionadaithe 
poiblí, iarratais ar ionchur i ndoiciméid bheartais 
srl.)

Bainistíocht agus Teicneolaíocht 
Faisnéise (IM & T)
Leanadh le IM& T a sholáthar sa tSeirbhís 
Phromhaidh trí Sheirbhís Bhainistithe na Roinne 
Dlí agus Cirt agus Comhionannais� D’oibríomar go 
dlúth leis an Roinn chun a chinntiú gur tacaíodh 
le gnó agus oibríochtaí na Seirbhíse Promhaidh� 
Go háirithe, leanadh den bhéim a chur ar na croí-
iarratais lena n-áirítear Córas Rianaithe Cásanna, 
an Leabharlann Doiciméad, bunachar sonraí na 
dTionscadal Pobail agus feidhmchlár fhón póca na 
Seirbhíse Pobail�

I ráithe a ceathair 2019, i gcomhar le hanailísí gnó 
IM&T, éascaíodh roinnt ceardlann forbartha le 
foireann Promhaidh ó róil éagsúla chun próiseas 
chleachtadh mapála a chur i gcrích, ag féachaint 
ar an gCóras Rianaithe Cásanna atá ann cheana a 
chosaint don todhchaí�

Le linn 2019, cuireadh tús le tionscadal píolótach 
chun úsáid iPadanna a leathnú chuig Maoirseoirí 
Seirbhíse Pobail chun cumarsáid a éascú agus chun 
leibhéal na páipéarachais ar an láithreán a laghdú� 
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Tá sé beartaithe go ndéanfar athbhreithniú ar an 
tionscadal píolótach seo go luath in 2020�

Tháinig Grúpa APEX (Úsáideoirí Saineolaithe) 
agus an Grúpa Próisis Ghnó le chéile go rialta 
chun plé a dhéanamh ar fhorbairtí a mholtar 
agus ar fheabhsúcháin ar phróisis ghnó d’fhonn 
leanúnachas na gcóras oibríochta éifeachtúil a 
chinntiú�

Bainistíocht Sonraí
Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh an luach 
a bhaineann le sonraí, staitisticí agus anailís 
ardchaighdeáin chun seirbhísí ardchaighdeáin 
tosaigh a threorú agus a thacú�

In 2019, tá staitisticí thar am ar leith fós ar fáil ar 
shuíomh Gréasáin na Seirbhíse Promhaidh www� 
promhadh�ie ar an gcéad lá de gach mí� Le sonraí 
staitistiúla tugtar treoir do thosaíochtaí seirbhíse 
maidir le leithdháileadh�

Chuidigh an tSeirbhís le Staitisticí Coiriúla 
Bliantúla Chomhairle na hEorpa - Daoine 
ag Cur Smachtbhannaí agus Bearta Neamh-
Choimeádta Isteach 2019 (ceistneoir SPACE II) inar 
lorgaíodh sonraí ar dhaoine faoi mhaoirseacht na 
nGníomhaireachtaí Promhaidh amhail an 31 Eanáir 
2018 agus ag féachaint freisin ar shreabhadh na 
sonraí do 2018�  Cuireadh staitisticí ar fáil freisin 
de réir mar ba ghá chun freagra a thabhairt ar 
Cheisteanna Parlaiminte, ar Fhiosrúcháin  
Phreasa�

Cumarsáid
In 2019, tháinig grúpa Cumarsáide na Seirbhíse 
Promhaidh le chéile ar bhonn rialta chun 
athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar ár Straitéis 
Cumarsáide agus maoirseacht a dhéanamh uirthi� 
I 2019, táirgeadh sé nuachtlitir inmheánacha agus 
sé nuachtlitir sheachtrach� Thug na nuachtlitreacha 
seo léargas ar obair na Seirbhíse Promhaidh le 
linn 2019 ag cur béime ar phríomhéachtaí agus 
imeachtaí�

Ina theannta sin faigheann an tSeirbhís Phromhaidh 
foilseacháin ó na Cúirteanna agus ón Roinn Dlí 
agus Cirt agus Comhionannais a fhoilsítear ar an 
tairseach inmheánach�

Leanadh den obair leanúnach in 2019 chun suíomh 
Gréasáin na Seirbhíse Promhaidh a fhorbairt, 
agus rinneadh an cuntas Twitter a choimeád chun 
cumarsáid leis an bpobal agus príomhpháirtithe 
leasmhara a fheabhsú� Is ardáin thábhachtacha iad 
seo chun aird a tharraingt ar an obair thábhachtach 
leanúnach agus ar phríomhéachtaí na Seirbhíse 
Promhaidh

i rith na bliana agus cuidiú leis an rannpháirtíocht 
is mó a chinntiú le páirtithe leasmhara uile na 
Seirbhíse Promhaidh�

Eastát
Tá os cionn 35 oifig sa phobal ag an tSeirbhís 
Phromhaidh chomh maith le hoifigí i ngach 

príosún. Baineann an tSeirbhís leas freisin as oifigí 
‘teagmhála’ in áiteanna éagsúla ar fud na tíre 
chun go leor cliant a bhainistiú i gceantair iargúlta 
agus tuaithe�  Thionóil Grúpa Forfheidhmithe 
Eastáit na Seirbhísí, faoi chathaoirleacht an 
Stiúrthóra, le chéile go rialta in 2019 chun an 
Plean Forfheidhmithe Athbhreithnithe Eastáit a 
chomhordú agus chun aon saincheisteanna eastáit 
a thagann chun cinn sna hoifigí réigiúnacha éagsúla 
a phlé�

Rinne an tAonad Eastáit agus Áiseanna 
idirchaidreamh leanúnach le hOifig na nOibreacha 
Poiblí (OOP) agus le Bainisteoirí Réigiúnacha na 
Seirbhíse Promhaidh ar bhainistiú Eastáit agus 
Áiseanna reatha na Seirbhíse Promhaidh�

Rinneadh dul chun cinn suntasach ar thógáil 
d’áis nua Seirbhíse Promhaidh i Sráid Mulgrave, 
Luimneach in 2019� Tá an tionscadal tógála á 
bhainistiú ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann, mar 
chuid de chlár tógála níos mó, ina gcuimsítear 
athchóiriú agus síneadh mór ar an bpríosún� 
Is é foirgneamh na Seirbhíse Promhaidh an 
phríomhchuid de chéim 1 den tionscadal tógála 
agus tá sé beartaithe go mbeidh sé críochnaithe go 
luath sa Samhradh de 2020. Cuirfidh an tsaoráid 
nua, a fhreastalóidh ar fhoireann Sheirbhís 
Promhaidh Luimnigh, an chóiríocht is nua-
aimseartha ar fáil dár bhfoireann agus dár gcliaint, 
sa chéad fhoirgneamh de chuid na Seirbhíse 
Promhaidh a dearadh agus a tógadh go sonrach don 
tSeirbhís sa tír�

42 www.probation.ie



Feasacht Fuinnimh
Lean an tSeirbhís ar aghaidh le 
Feasacht Fuinnimh a chur chun 
cinn in 2019� Cuireadh na sonraí 
riachtanacha go léir faoi bhráid 
an SEAI (Údarás Fuinnimh 
Inbhuanaithe na hÉireann) in 
am� Faoi dheireadh

na bliana 2018 baineadh amach coigilteas de 
13% ar fhigiúr bunlíne 2009� Leanamar ag obair 
leis an OOP chun ár n-ídiú fuinnimh a bhainistiú 
dár n-Oifig i Margadh an Fhéir. Taispeánann an 
tuarascáil fuinnimh do mhí na Nollag 2019 maidir 
le Margadh an Fhéir laghdú de 22% ó mhí na Nollag 
2015 agus tháinig laghdú de 13�3% ar astaíochtaí 
CO2 don tréimhse chéanna�

Bhí a gcruinniú tionscnaimh ag Foireann Glas na 
Seirbhíse Promhaidh i mí na Nollag 2019� Is í aidhm 
na Foirne Glas ná tomhaltas fuinnimh agus dramhaíl 
a laghdú agus athchúrsáil a chur chun cinn, i ngach 
Seirbhís Promhaidh ar fud na tíre�

Soláthar
Leanann an tSeirbhís Phromhaidh uirthi le 
monatóireacht a dhéanamh ar chaiteachas 
ceannaigh, le hathbhreithniú a dhéanamh ar 
riachtanais ceannaigh agus le ceannach earraí agus 
seirbhísí a chomhdhlúthú chun luach níos fearr ar 
airgead a chinntiú�

Le linn 2019 lean an tSeirbhís ag baint leasa as 
conarthaí a chuir an Oifig um Sholáthar Rialtais 
i bhfeidhm go lárnach, as creat-chomhaontuithe 
láraithe agus  socruithe tairisceana a chuir an 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus a 
Gníomhaireachtaí ar fáil chomh maith le Ranna eile�

Sláinte agus Sábháilteacht 
Tá Sláinte agus Sábháilteacht 
(S&S) ina tosaíocht don tSeirbhís 
Promhaidh� Le linn 2019 
d’oibríomar chun feasacht 
Sláinte agus Sábháilteachta a 
chur chun cinn i measc fhoireann 
uile na Seirbhíse� Coinníodh an 
fillteán Sláinte & Sábháilteachta 

ar an tairseach cothrom le dáta i gcónaí agus bhí 
rochtain éasca ag baill foirne ar phrótacail agus 
ar nósanna imeachta oibríochta caighdeánacha� 
Tháinig coistí Sláinte agus Sábháilteachta le chéile 
go rialta i rith na bliana agus bhí Sláinte agus 
Sábháilteacht san áireamh ar an gclár oibre do 
chruinnithe Náisiúnta, Réigiúnacha agus Foirne� 
Ainmníodh seachtain amháin i mí na Bealtaine 
agus seachtain eile i mí na Samhna mar sheachtainí 
Sláinte agus Sábháilteachta mar bhealach chun 
seiceálacha reachtúla agus measúnuithe riosca 
oifige a spreagadh agus a ardú.

Cuireadh tús le hobair ar an Athbhreithniú ar an 
Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta Seirbhíse 
agus ar an Treoir/Lámhleabhar Tapa d’fhonn é 
a thabhairt chun críche go luath i 2020� Lean an 
tSeirbhís ag tuairisciú gach eachtra / timpiste go 
tráthúil don Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát 
agus choinnigh sí naisc leis an Líonra a d’fhreastail 
ar chruinnithe éagsúla an Líonra i rith na bliana�

I rith na bliana i measac na hoiliúna Sláinte & 
Sábháilteachta a cuireadh ar fáil bhí Maor Dóiteáin, 
Garchabhair (PHECC), Láimhseáil Láimhe, 
Túr Rochtana, Pas Sábháilte, Measúnú Riosca 
Láithreáin, chomh maith le Comharthaíocht, Soilsiú 
agus Faireachán

Ag freastal ar ár Riachtanais um Tús 
Áite do Leanaí
Toisc gur Seirbhís Ábhartha muid faoi Tús Áite 
do Leanaí bhí cosaint leanaí mar thosaíocht 
don tSeirbhís Promhaidh i rith 2019� Rinneadh 
athchuairt agus nuashonrú ar Ráiteas um Chosaint 
Leanaí na Seirbhíse go luath in 2019, agus 
atheisíodh é� Tá Ráiteas um Chosaint Leanaí de 
chuid na Seirbhíse Phromhaidh ar fáil anseo

In 2019, lean an tAonad Foghlama agus Forbartha 
ag rolladh Oiliúna amach maidir le Tús Áite do 
Leanaí chuig gach grád foirne� Tá an oiliúint seo 
éigeantach agus is foireann na Seirbhíse Promhaidh 
ar oiliúnóirí faofa Thús Áite do Leanaí iad a chuir 
an oiliúint ar fáil� Tá sé mar aidhm ag an oiliúint 
seo a chinntiú go mbeidh gach ball foirne ar an 
eolas go hiomlán agus ar an eolas faoina róil agus 
a bhfreagrachtaí maidir le cosaint leanaí� Faoi 
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dheireadh 2019, bhí an clár oiliúna Thús Áite do 
Leanaí curtha i gcrích go rathúil ag tromlach na 
foirne�

Nochtadh Cosanta
Tá an tSeirbhís 
Promhaidh 
sínithe leis an 
Ionracas ag an 
gClár Oibre, 
atá á fheidhmiú ag Transparency International (TI) 
Ireland ó 2017� Cuireadh an socrú ballraíochta 
seo i bhfeidhm chun tacú le comhlíonadh an Achta 
um Nochtadh Cosanta, 2014 agus chun cur chuige 
comhsheasmhach maidir le nochtadh cosanta 
a chinntiú� Chuir Transparency International 
imeacht oiliúna ar nochtadh cosanta ar fáil i 
gCeanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh i mí 
Dheireadh Fómhair do gach grád bainistíochta nua�

Ghlac Vivian Geiran, Stiúrthóir, páirt thar ceann 
na Seirbhíse Promhaidh ag Comhdháil Ionracas 
ag an Obair 2019 a tionóladh i mí na Samhna 
2019� Ba é téama na hócáide ná ‘Dea-Shampla 
d’Ionracas a Thabhairt - Conas Iompar Eiticiúil a 
Chothú san Ionad Oibre ‘� D’fhreastail ionadaithe 
ó níos mó ná seachtó eagraíocht sna hearnálacha 
poiblí, príobháideacha agus neamhbhrabúis ar an 
gcomhdháil chun eispéiris agus léargas a roinnt ar 
thacaíocht a thabhairt don fhoireann gníomhú go 
macánta�

Le linn 2019, ní raibh aon nochtadh cosanta don 
tSeirbhís Phromhaidh�
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SPRIOCANNA   
I rith na bliana, thomhais an tSeirbhís a feidhmíocht i gcoinne a spriocanna straitéiseacha a 
leagadh amach sa Ráiteas Straitéise Seirbhíse 2018 - 2020 agus i gcoinne an chláir oibre atá 
mapáilte amach i bpleananna oibre na Seirbhíse. Léiríonn an méid seo a leanas an dul chun 
cinn i roinnt de na príomhréimsí do 2019:

SPRIOC DUL CHUN CINN
CLEACHTAS 
BUNAITHE AR 
FHAISNÉIS

	T Dearadh an Chreata Maoirseachta Ciontóirí curtha i gcrích
	T Cur chuige bunaithe ar riosca i leith bainistiú ualach oibre tugtha chun críche 

agus sínithe� 
	T Forbairt leanúnach na Seirbhíse Pobail leis na páirtithe leasmhara go léir�
	T Leathnaíodh na critéir incháilitheachta don Scéim um Fhilleadh ar an bPobal�
	T Lá Eorpach d’Íospartaigh na Coireachta, 22 Feabhra, marcáilte le seirbhísí 

d’fhoireann Promhaidh agus do gheallsealbhóirí eile lena n-áirítear 
eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht d’íospartaigh

	T Lean an tSeirbhís Promhaidh ar aghaidh ag glacadh páirte agus ag tiomáint 
Tionscadal Eorpach um Cheartas Aisiríoch, Straitéisí don Athrú�

	T Struchtúr foirne athbhreithnithe do Phromhadh Daoine Óga chun 
seachadadh seirbhíse don chóras ceartais óige a neartú�

	T Socruithe athbhreithnithe seachadta seirbhíse do Chúirteanna Dúiche Bhaile 
Átha Cliath chun éifeachtúlachtaí a mhéadú agus tacú le rannpháirtíocht 
leanúnach le ciontóirí�

	T Leathnaíodh feidhmeanna seachadta seirbhíse idirchaidrimh Cúirte go 
Luimneach�

	T Dáileadh Maoiniú broidte ar 14 fiontar sóisialta chun tacú le forbairt fiontar 
sóisialta atá ag feidhmiú sa chóras ceartais choiriúil�

NASCTHA AGUS DÍLIS 	T Shínigh Cinn an dá eagraíocht Meabhrán Comhthuisceana, ag tabhairt 
mionsonraí breise ar an gcaoi a ndéanfadh an tSeirbhís Promhaidh agus 
Seirbhís Phríosúin na hÉireann comh-ghealltanais a sheachadadh�

	T I mí Bealtaine, osclaíodh saoráid cóiríochta agus tacaíocht do mhná ag teacht 
amach ó choimeád agus ar smachtbhanna pobail�

	T  Seachadadh leanúnach ar an Straitéis Chumarsáide leis na Breithiúna�
	T Seachadadh agus tacaíocht leanúnach ar thionscnamh JARC i seacht réimse 

oibríochta, rinne 140 ciontóir a bhainistiú dá réir�
	T Rannpháirtíocht leanúnach ar an gCoiste Straitéiseach um Cheartas Coiriúil 

(agus ar fhoghrúpaí ábhartha), faoi stiúir na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais�

	T Leanadh ar aghaidh ag obair le gréasán d’Eagraíochtaí Pobalbhunaithe chun 
tosaíochtaí straitéiseacha na Seirbhíse Promhaidh a sheachadadh ar fud na 
tíre�

	T Iris Phromhaidh na hÉireann 2019 foilsithe agus seolta ag Comhdháil an 
Ghrúpa Chomhairligh um Chosaint Phoiblí (PPAG) , Samhain 2019

	T Leanadh den chomhoibriú le PBNI ar thionscnaimh chomhroinnte 
trasteorann�

	T Éascaíocht leanúnach ar Uachtaránacht CEP agus óstáladh an 13ú Tionól 
Ginearálta CEP agus an 8ú Comhdháil Ghinearálta Stiúrthóirí i mBaile Átha 
Cliath i mí na Samhna 2019�
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SPRIOC DUL CHUN CINN
DÍRITHE AR DHAOINE 	T Bhí comórtais earcaíochta agus cur chun cinn foirne, gach grád, ar siúl i rith 

2019�
	T Reáchtáladh Scéim Dámhachtainí Foirne na Seirbhíse Promhaidh 

Tionscnaimh�
	T Bunaíodh Coiste um Fholláine Foirne chun tionscnaimh folláine foirne a chur 

chun cinn tuilleadh�
	T Lean an Mheitheal um Mheabhairshláinte ag tionól agus ag ardú feasachta ar 

shaincheisteanna d’úsáideoirí seirbhíse agus don fhoireann�
	T Treoirlínte um Chleachtas Meabhairshláinte curtha i gcrích agus scaipthe ar 

gach ball foirne� 
	T Plean gníomhaíochta Dhualgas na hEarnála Poiblí um Chearta an Duine agus 

Comhionannas tugtha chun críche�
	T Chuir an grúpa Maoirseachta Cumarsáide gníomhartha ó Straitéis 

Cumarsáide na Seirbhíse Promhaidh i bhfeidhm

EAGRAÍOCHT 
FOGHLAMA

	T Sceideal oiliúna foirne seachadta de réir an chláir oiliúna�
	T Leanadh le rolladh amach le hOiliúint ar Thús Áite do Leanaí�
	T Foilsíodh staidéir maidir le hatitimeachas i gcomhar leis an bPríomh-Oifig 

Staidrimh�
	T Lean grúpa sainspéise IASW (Promhadh) ag bualadh le chéile� Tugadh 

tacaíocht d’eagraíochtaí promhaidh Eorpacha, lena n-áirítear Poblacht na 
Seice agus an tSlóivéin, chun smachtbhannaí pobail a fhorbairt tuilleadh�

	T Glacadh páirt sa 6ú Comhdháil Bhliantúil um Ghníomhaireachtaí um Cheartas 
Coiriúil in Éirinn “Cionta gnéis: An dúshlán a bhaineann le cearta a chothromú 
sa Chóras Ceartais Choiriúil ”�

	T Éascaíodh intéirneacht do chomhghleacaí ceartais choiriúil ón bPolainn ar 
feadh tréimhse de 6 seachtaine�

ÉIFEACHTACH AGUS 
FREAGRACH

	T Bunaíodh stiúrthóireacht Tacaíochta agus Forbartha Gnó, lena gcruthaítear 
acmhainn agus cumas eagrúcháin níos fearr chun tacú le réimsí criticiúla�

	T Cuireadh tús le socruithe chun go bhfeidhmeodh an tSeirbhís Phromhaidh 
mar an t-údarás criticiúil, thar ceann RDCC chun an Creat-Chinneadh 
2008/947 a chur chun feidhme, maidir le smachtbhannaí promhaidh a aistriú 
idir stáit san Aontas Eorpach�

	T Próiseas forbartha beartas agus bainistíochta doiciméad bunaithe� 
	T Leanadh ar aghaidh ag obair leis an tSeirbhís Bhainistithe chun a chinntiú go 

dtacaíonn TFC na Seirbhíse Promhaidh le riachtanais ghnó�
	T Eisíodh Comhaontuithe Comhroinnte Sonraí, mar chuid de chomhaontuithe 

maoinithe, do níos mó ná 60 eagraíocht pobalbhunaithe�
	T Coiste Bainistíochta Riosca bunaithe chun an próiseas bainistíochta riosca a 

chur chun cinn ar fud na heagraíochta�
	T Lean an tAonad Bainistíochta Faisnéise ag próiseáil iarratais, ag cinntiú go 

gcomhlíontar GDPR�
	T Athbhreithniú déanta ar Ráiteas Sláinte & Sábháilteachta na Seirbhíse 

Promhaidh�
	T Moltaí iniúchta curtha i bhfeidhm laistigh de chreataí ama comhaontaithe� 
	T Cuireadh tús le Tionscadal Tógála d’oifig nua Sheirbhís Promhaidh Luimnigh le 

tacaíocht ó Sheirbhís Phríosúin na hÉireann agus ó Oifig na nOibreacha Poiblí.
	T Bunaíodh Grúpa Comhshaoil na Seirbhíse Promhaidh chun riachtanais 

reachtacha a chomhlíonadh chomh maith le timpeallacht oibre níos fearr don 
fhoireann agus d’úsáideoirí seirbhíse�
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Comhstraitéis Sheirbhís Phríosúin na hÉireann / na Seirbhíse Promhaidh

 

Méid Cuspóir Straitéiseach Torthaí Straitéiseacha 2019
1 Bainistiú Pianbhreithe Níos Fearr 

Leanfaimid de bheith ag obair le 
chéile chun feabhas a chur ar fhoirmiú 
agus ar sheachadadh pleananna 
pianbhreithe agus tacaíochtaí 
ildisciplíneacha comhleanúnacha do 
dhaoine aonair ó chimiú go hiar-
scaoileadh

	T Leanann Síceolaíocht Sheirbhís Phríosúin na hÉireann, an 
tSeirbhís Phromhaidh agus BOOnna ag seachadadh cláir 
atá dírithe ar chionta inár bpríosúin�

	T Leantar ar aghaidh ag scaoileadh príosúnach isteach sa 
phobal ar bhealach struchtúrtha le tacaíochtaí cuí, ag 
soláthar brabúis don phobal�

	T Leathnaíodh na critéir incháilitheachta don Scéim um 
Fhilleadh Pobail, Lúnasa 2019� Ghlac 206 ciontóir san 
iomlán páirt sa scéim in 2019�

	T Bainistiú go rathúil 140 ciontóir ilghniomhach faoin 
tionscnamh J-JARC�

	T Maoiniú daingnithe chun tionscnamh comhoibritheach 
um Thithíocht ar dtús a chur i bhfeidhm maidir le ceartas 
coiriúil idir an tSeirbhís Promhaidh, Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann agus DRHE�Meastar go mbeidh an tionscnamh 
ag feidhmiú go luath in 2020�

2 Comhoibriú a uasmhéadú idir 
Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus 
an tSeirbhís Promhaidh

Cuirfimid feabhas leanúnach ar ár 
gcórais chun oibriú le chéile chun 
seirbhísí a sholáthar do chiontóirí, 
d’fhonn comhtháthú níos mó a bhaint 
amach inár gcuid oibre chun cionta a 
laghdú�

	T D’aontaigh agus shínigh ceannairí an dá eagraíocht 
Meabhrán Comhthuisceana, a shonraíonn conas a 
dhéanfadh an dá eagraíocht ár gcomhghealltanais, 
Samhain 2019�

	T Tá córas nua atreoruithe leictreonacha idir seirbhísí i 
bpríosúin ag feidhmiú anois, le feabhsuithe ar na córais 
TF chun sonraí ábhartha rannpháirtíochta príosúnach a 
ghabháil, chun pleanáil agus dul chun cinn pianbhreithe a 
threorú ar bhealach níos fearr�

	T Leantar ag seachadadh an Chláir ‘Saolta Níos Fearr a 
Thógáil’ i gcomhpháirt idir na Seirbhísí Promhaidh agus 
Síceolaíochta�

3 Réimse freagraí a fhorbairt do 
chiontóirí mná chun níos mó 
deiseanna a thabhairt dóibh agus 
chun a gcumas a bhaint amach.

Oibreoimid le chéile chun cur leis 
an eolas atá ann faoi láthair maidir 
le cleachtas inscne-bunaithe, chun 
roghanna a leathnú agus chun 
díriú ar thrí-chúram agus athlonnú 
éifeachtach i bpobail�

	T Clár na mBan Outlook: I mí Bealtaine 2019, osclaíodh 
saoráid nua chun cóiríocht agus seirbhísí tacaíochta a 
sholáthar do mhná a thagann amach ó choimeád nó atá 
faoi mhaoirseacht Promhaidh sa phobal, ag freastal ar 
suas le ochtar ban ag aon am amháin�

	T Tá cur chuige comhpháirtíochta leanúnach le De Paul 
Ireland ar siúl� Tá úsáid mhaith á baint den aonad 15 leaba 
i dTús Nua ag Ionad Abigail le leibhéil arda áitíochta i rith 
na bliana�

	T Leantar le deiseanna do mhná a chur chun cinn trí chláir 
lena n-áirítear BRIO (Athshlánú a Thógáil Laistigh 
& Lasmuigh) clár téarnaimh faoi stiúir piaraí arna 
sheachadadh ag tionscadal ban SAOL� Leanann BRIO ag 
seachadadh clár sa phobal agus san ionad Dóchas araon, 
ag tacú le téarnamh agus dul chun cinn na mban�
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Méid Cuspóir Straitéiseach Torthaí Straitéiseacha 2019
4 Rannpháirtíocht le híospartaigh na 

coireachta a fheabhsú

Ag teacht le riachtanais an Achta 
um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh 
na Coireachta) 2017, Treoir 
d’Íospartaigh an AE (2012/29/
AE) íoschaighdeáin a bhunú maidir 
le cearta, tacaíocht agus cosaint 
íospartach na coireachta�

	T Rinneadh tuilleadh athbhreithnithe ar Chomh-Phrótacal 
i bhfeidhm ó 2017 chun riachtanais Threoir an AE a chur 
san áireamh� Tá ag éirí go maith i gcónaí leis na socruithe 
idir an dá eagraíocht�

	T Coinnítear teagmháil rialta idir Aonad um Cheartas 
Aisiríoch agus Sheirbhís Íospartach na Seirbhíse 
Promhaidh agus Aonad Seirbhísí Íospartach Sheirbhís 
Phríosúin na hÉireann�

5 Freagraí nuálacha a fhorbairt do 
ghrúpaí ar leith de chiontóirí

Leanfaimid orainn ag dul i dteagmháil 
le cohóirt ar leith atá faoi choimeád, 
ag cinntiú go bhfuil tionscnaimh 
bunaithe ar dea-chleachtas atá 
bunaithe ar fhianaise náisiúnta agus 
idirnáisiúnta

	T Tá comhaontú seirbhíse i bhfeidhm le Bainisteoirí 
Pianbhreitheanna Comhtháite, an tSeirbhís Promhaidh 
agus an tSeirbhís Síceolaíochta maidir le daoine atá idir 
18 agus 24 bliana d’aois a fhostú, á chur i bhfeidhm i 
bpríosúin�

	T Leanann an tAonad Náisiúnta um Laghdú Foréigin 
ag feidhmiú chun freastal ar riachtanais chasta de 
phríosúnaigh fhoréigneacha agus suaiteacha ardriosca 
agus faoi stiúir Oibríochtaí agus Síceolaíochta i 
gcomhpháirt, agus freastalaíonn an tSeirbhís Promhaidh 
ar chruinnithe rialta den Choiste Stiúrtha�

	T Tá an Tionscnamh um Lucht Siúil i bPríosúin arna 
chómhaoiniú ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus 
Seirbhís Promhaidh chun tacú le forbairt seirbhísí don 
lucht siúil i bpríosún�

	T Leantar le cruinnithe rialta idir Seirbhís Síceolaíochta 
IPS agus Oifigigh Promhaidh Príosún-bhunaithe chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar an tsamhail de bheith ag 
obair le príosúnaigh a ghearrtar pianbhreith saoil orthu�

	T Leathnaíodh Oiliúint & Fostaíocht agus na Seirbhísí 
Athlonnaithe chun tacú le príosúnaigh atá ag cur isteach 
pianbhreith de idir 3 agus 12 mhí�

6 Infhostaitheacht Ciontóirí a 
Fheabhsú

Oibreoimid le chéile d’fhonn líon 
na n-iarchiontóirí a fhaigheann 
fostaíocht inbhuanaithe a mhéadú�

	T Cuireadh maoiniú os cionn €250,000 urraithe faoin 
Chiste Cicdhúiseachta Síl Clár, Scéim Eisíocaíochtaí na 
gCuntas Díomhaoine, do 14 Fiontair Sóisialta in 2019, 
chun tacú le forbairt na bhfiontar sóisialta atá ag feidhmiú 
laistigh den earnáil ceartais choiriúil

	T Tá ag éirí go breá leis an gcóras nua um bhainistiú cáis, á 
fheidhmiú ag IASIO, le béim níos mó ar rannpháirtíocht 
fostóirí�

	T Tá cur chun feidhme na Straitéise Fiontraíochta Sóisialta 
curtha ar aghaidh agus tionóladh cruinnithe rialta Grúpa 
Stiúrtha�

	T Aontaíodh comhphrótacal idirghníomhaireachta idir 
an Roinn Cosanta Sóisialta agus Gnóthaí Fostaíochta, 
IASIO, Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an tSeirbhís 
Promhaidh, i mí na Nollag 2019, chun feabhas a chur ar 
sheachadadh tacaíochtaí fostaíochta dóibh siúd atá faoi 
réir maoirseachta agus/nó ar scaoileadh saor ón bpríosún�
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Méid Cuspóir Straitéiseach Torthaí Straitéiseacha 2019
7 Páirt a thabhairt d’úsáideoirí 

seirbhíse

Oibreoimid i gcomhpháirtíocht le 
heagraíochtaí úsáideoirí seirbhíse 
chun deiseanna a sholáthar le 
haghaidh feabhsúcháin faoi stiúir 
piaraí ar ár seachadadh seirbhíse

	T Tá Comhaontú Leibhéal Seirbhíse curtha i gcrích ag 
Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus ag an tSeirbhís 
Phromhaidh leis an gCros Dhearg, rud a ligeann do 
pháirtithe leasmhara féidearthacht chlár CBHFA a 
uasmhéadú laistigh de struchtúr rialachais cuí�

	T Leanadh leis an tionscnamh Príosún go Pobal, ag éascú 
clár i dtrí shuíomh pobail sa tSeirbhís Promhaidh�

	T Leanadh le cáir chomh-éascaithe in Ionad Dóchas 
d’úsáideoirí seirbhísí faoin gClár BRIO a sheachadadh�

	T Chuir comh-mhaoiniú leanúnach ar eagraíochtaí 
pobalbhunaithe, m�sh� Care After Prison, ar chumas cláir 
mheantóireachta piaraí leanúint ar aghaidh, ag soláthar 
tacaíochta, abhcóideachta agus deiseanna cúitimh do 
rannpháirtithe�

8 Taighde agus meastóireacht a chur 
chun cinn.

Leanfaimid ar aghaidh ag cur 
taighde agus meastóireacht chun 
cinn chun a chinntiú go mbeidh 
cleachtas bunaithe ar fhianaise inár 
gcomhobair�

	T Cuireadh tús le taighde maidir le samhlacha oibre le 
príosúnaigh ar cuireadh pianbhreith saoil orthu

	T Taighde ar siúl maidir le ciontóirí suaiteacha foréigneacha 
agus cláir chóireála do chiontóirí gnéis�

9 Feabhas a chur ar Sholáthar Seirbhísí 
Drugaí & Alcóil sa Phríosún agus sa 
Chomhphobal. 

Oibreoimid le chéile chun cothromas 
rochtana, rogha agus cóireáil agus 
roghanna idirghabhála dírithe ar 
dhaoine� Feabhsóidh comhordú 
seirbhísí conairí soiléire cóireála� 
Breathnófar ar thaithí an phríosúin 
mar dheis chun aghaidh a thabhairt ar 
andúil le béim ar torthaí�

	T Mar chuid den chomhfhreagra ar “Athbhreithniú ar 
Sheirbhísí Cóireála Drugaí agus Alcóil sa Phríosún agus sa 
Phobal 2016” tá an tSeirbhís Phromhaidh agus Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann ag obair i gcomhar le forbairtí ar 
bhonn náisiúnta le FSS�
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Acrainmneacha
BOOnna 	T Bord Oideachais agus Oiliúna

J-ARC 	T Freagra Comhghníomhaireachta ar an gCoireacht

IASIO 	T Cumann na hÉireann um Dheiseanna Ionchuimsithe Sóisialta

BRIO 	T Athshlánú a Thógáil Laistigh & Lasmuigh

SAOL 	T Seasamhacht Abaltacht Obair Leann

MOVE 	T Fir ag Sárú Mothúchán Foréigneach

MEND 	T Fir a Chuireann Deireadh le Foréigean Teaghlaigh

RJ 	T Ceartas Aisiríoch

NPS 	T Substaintí Sícighníomhacha Núálach
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Airgeadas

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM & CAITEACHAS 2019

MEASTACHÁN 
BUISÉID

MEASTACHÁN 
FORLÍONTACH

MEASTACHÁN 
AGUS 
FORLÍONTACH

TORTHAÍ 
SHEALADACH

COIGILTEAS BARRACHAS

 €000 €000 €000 €000 €000 €000

VÓTA  
24

EANÁIR - 
NOLLAIG 2019

B�4 Tuarastail, Pá 
agus Liúntais

23,905 (2,700) 21,205 21,042 2,863

B�5 Costais 
Oibriúcháin 
(Taisteal, Poist & 
Teileachumarsáid, 
Áitreabh Oifige, 
Innealra Oifige)

3,375 700 4,075 4,120 745

B�6 Seirbhísí do 
Chiontóirí 
Cúnamh do 
Chomhlachtaí 
Deonacha 
(Reatha)

17,532 (800) 16,732 16,629 903

B�7 Scéim Ordaithe 
Seirbhíse Pobail

3,002 (700) 2,302 2,220 782

IOMLÁN 47,814 (3,500) 44,314 44,011 4,548 745

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM & CAITEACHAS 2018

MEASTACHÁN 
BUISÉID

MEASTACHÁN 
FORLÍONTACH

MEASTACHÁN 
AGUS 
FORLÍONTACH

TORTHAÍ 
SHEALADACH

COIGILTEAS BARRACHAS

 €000 €000 €000 €000 €000 €000

VÓTA 
24

EANÁIR - 
NOLLAIG 2018

B�4 Tuarastail, Pá 
agus Liúntais

23,643 (2,500) 21,143 20,775 2,868 -

B�5 Costais 
Oibriúcháin 
(Taisteal, Poist & 
Teileachumarsáid, 
Áitreabh Oifige, 
Innealra Oifige)

3,375 550 3,925 3,975 - 600

B�6 Seirbhísí do 
Chiontóirí 
Cúnamh do 
Chomhlachtaí 
Deonacha 
(Reatha)

    16,732 - 16,732 16,466 266 -

B�7 Scéim Ordaithe 
Seirbhíse Pobail

2,971 (600) 2,371 2,138 833 -

IOMLÁN 46,721 (2,550) 44,171 43,354 3,967 600
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An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 
Cuirtear an fhaisnéis seo a leanas ar fáil de réir an 
Achta laistigh de na treoirlínte

arna n-eisiúint ag an Roinn Fiontar, Trádála agus 
Fostaíochta� Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag 
an tSeirbhís Phromhaidh lena chinntiú go n-íoctar 
gach sonrasc laistigh den teorainn ama reachtúil� 
Cé gur dearadh na nósanna imeachta chun 
comhlíonadh an Achta a chinntiú, ní thugann siad 
ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú iomlán i 
gcoinne neamhchomhlíonta ábhartha an Achta�

Feidhmíonn na nósanna imeachta seo sa tréimhse 
Airgeadais atá faoi athbhreithniú agus, i gcás 
íocaíochtaí déanacha, tugadh na soláthraithe 
ábhartha agus íocadh an t-ús dlite leo�

De réir an Achta um Íoc Pras Cuntas, 1997, cuirtear 
an fhaisnéis seo a leanas ar fáil maidir leis an 
tréimhse airgeadais dar críoch 31 Nollaig 2019:

Cleachtais Íocaíochta
Déanann an tSeirbhís Phromhaidh íocaíocht 
le soláthróirí de réir na dtéarmaí a shonraítear 
sna sonraisc faoi seach nó na coinníollacha a 
shonraítear i gconarthaí aonair, más cuí� Ó 2002 i 
leith is é 30 lá na téarmaí caighdeánacha�

Íocaíochtaí déanacha:

Méid Sonraisc Líon na Sonrasc Méid an úis a 
íocadh €

Faoi € 317 15 603�36

Níos mó ná 
€317

3 624�11

Iomlán 18 1,227�47
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Staitisticí - Tuarascáil Bhliantúil – 2019 
Staitisticí - Foriomlán

Foriomlán 2017 2018 2019

Líon iomlán na gCiontóirí ar déileáladh leo sa Phobal sa  
bhliain *

15,269 15,777 16,607

Iomlán atreoruithe cúirte chuig an tSeirbhís Phromhaidh 9,004 9,546 10,574

Líon iomlán na ndaoine a atreoraíodh ó na cúirteanna go dtí an 
tSeirbhís

7,799 8,105 9,009

Atreoruithe Nua Ón gCúirt 2017 2018 2019

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-
Smachtbhanna)

5,404 5,992 6,762

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 1,853 1,828 1,898

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

854 865 864

Orduithe gan tuairisc roimh ré 870 839 1,043

Comhdháil Teaghlaigh 23 22 7

Iomlán Atreoruithe Cúirte 9,004 9,546 10,574

Tuarascálacha Críochnaithe 2017 2018 2019

Tuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)** 11,070 11,579 12,502

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (Caighdeán) ** 1,588 1,697 1,939

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An Lá céanna) 903 971 996

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An tAcht Fíneálacha) - 384 626

An Bord Parúil - Tuarascálacha Measúnaithe agus Imthosca 
Baile

72 66 63

Tuarascálacha Aisdúichithe curtha ar fáil don Roinn 0 19 12

Tuarascálacha Tionchair Íospartaigh - Líon iomlán na 
dtuarascálacha tugtha chun críche

27 35 19

Tuarascálacha ar Phríosúnaigh Phianbhreithe Saoil chuig an 
IPS

73 68 77

Líon Iomlán na dTuarascálacha Críochnaithe 13,722 14,819 16,234

* Áirítear leis seo ciontóirí a ndéileáiltear leo ag tús na bliana chomh maith le tarchuir nua a rinneadh i rith na 
bliana�

** Tabhair faoi deara le do thoil go n-áirítear leis seo gach tuairisc ar dhul chun cinn a iarrtar ón gcúirt chomh 
maith le tuarascálacha measúnaithe tosaigh� I gcás na Seirbhíse Pobail ní chuimsítear anseo tuairiscí an Lá 
chéanna�
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Staitisticí - Maoirseacht
Maoirseacht (Orduithe) 2017 2018 2019

Orduithe Maoirseachta le linn na bliana (Orduithe Promhaidh) 1,743 1,701 1,732

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 1,894 1,997 2,275

Orduithe Seirbhíse Pobail 2,215 2,499 2,791

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 610 732 1,068

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar 
Fionraí i bPáirt

541 518 726

Orduithe Maoirseachta Iar-Scaoilte déanta 56 39 57

Orduithe Eile 13 23 12

Iomlán na nOrduithe Maoirseachta a rinneadh i rith na bliana 7,072 7,509 8,661

Líon na bpríosúnach pianbhreithe a ndéantar maoirseacht 
orthu sa phobal *

93 98 103

Líon na gciontóirí gnéis a ndéantar maoirseacht orthu sa 
phobal *

376 393 407

* Is ionann an figiúr do phríosúnaigh phianbhreithe saoil agus do chiontóirí gnéis agus an t-iomlán a ndéantar 
maoirseacht orthu i rith na bliana�

Staitisticí - Seirbhís Phobail
Seirbhís Phobail 2017 2018 2019

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 1,853 1,828 1,898

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

854 865 864

Líon iomlán na dTuarascálacha inar breithníodh na Seirbhíse 
Pobail

2,707 2,693 2,762

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An Lá céanna) 903 971 996

Orduithe Seirbhíse Pobail a Rinneadh 2,215 2,499 2,791

Líon iomlán na n-uaireanta seirbhíse pobail a ordaíodh in ionad 
pianbhreithe coimeádta

336,573 355,404 379,815

Líon Iomlán na bpianbhreitheanna malartaí sna blianta a 
bheadh curtha isteach mar mhalairt orthu

973 1,054 1,247

Staitisticí - Filleadh ar an bPobal agus Príosúin
Filleadh ar an bPobal 2017 2018 2019

Líon na gciontóirí maidir le Filleadh ar an bPobal amhail 31 
Nollaig

60 56 87

Líon na gciontóirí a thosaigh i rith na bliana 221 218 206

Líon na gcríochnaithe rathúil i rith na bliana 206 197 159
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Príosúin 2017 2018 2019

Líon iomlán na bpríosúnach ar déileáladh leo i rith na bliana 2,930 2,524 2,689

Líon na bpríosúnach ar PSSSOanna i bpríosún amhail an 31 
Nollaig

659 712 835

Líon na gciontóirí gnéis sa phríosún amhail an 31 Nollaig a bhí i 
dteagmháil leis an tSeirbhís Phromhaidh

270 287 340

Líon na bpríosúnach nua i dteagmháil leis an tSeirbhís 
Phromhaidh

436 477 567

Miondealú aoise / inscne ar atreoruithe cúirte nua
Inscne %

Catagóir Aoise Baineann Fireann Iomlán Baineann

12-17 37 516  553 6�7%

18-24 323  2,401  2,724 11�9%

25-34 648  3,113 3,761 17�2%

35-44 461  1,754 2,215 20�8%

45-54 188 762 950 19�8%

>54 59 312 371 15�9%

Iomlán 1,716  8,858 10,574 16�2%

Staitisticí - Ciontóirí Mná
Maoirseacht (Ciontóirí Mná) 2017 2018 2019

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-
Smachtbhanna)

1,006 1,188  1,220

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 195 213 219

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

116 113 120

Orduithe gan tuairisc roimh ré 127 155 158

Comhdháil Teaghlaigh 2 3 0

Iomlán Atreoruithe Ciontóirí Mná 1,446 1,672 1,717

Maoirseacht (Ciontóirí Mná) 2017 2018 2019

Orduithe Promhaidh 402 371 356

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 352 360 356

Orduithe Seirbhíse Pobail 218 291  352

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 78 137 181

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar 
Fionraí i bPáirt

29 45 47

Orduithe Eile 2 2 0

Iomlán 1,081 1,206 1,292
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Staitisticí - Daoine Óga
Atreoruithe Nua Ón gCúirt 2017 2018 2019

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-
Smachtbhanna)

646 700 641

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 8 2 3

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

4 4 7

Orduithe gan tuairisc roimh ré 9 12 15

Comhdháil Teaghlaigh 23 22 7

Líon Iomlán na dTarchur Daoine Óga 690 740 673

Maoirseacht 2017 2018 2019

Orduithe Promhaidh 233 290 275

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 264 289 254

Orduithe Seirbhíse Pobail 19 15 16

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 25 27 20

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar 
Fionraí i bPáirt - Fir

11 3 5

Orduithe Coinneála ar iarchuireadh 0 0 0

Orduithe Coinneála & Maoirseachta 8 23 11

Orduithe Eile* 12 1 0

Líon Iomlán na nOrduithe Maoirseachta Daoine Óga 572 648 581

*Orduithe Eile lena n-áirítear diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí, 2001�

Staitisticí–– Daoine Óga - 18 go 21 bliana d’aois
Atreoruithe Nua Ón gCúirt 2017 2018 2019

Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-
Smachtbhanna)

943 979 1,042

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 214 221 186

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a 
dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

167 136 123

Orduithe gan tuairisc roimh ré 105 114 112

Comhdháil Teaghlaigh 0 1 0

Líon Iomlán na dTarchur Aosaigh Óga 1,429 1,451 1,463

Maoirseacht 2017 2018 2019

Orduithe Promhaidh 300 314 291

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 350 359 407

Orduithe Seirbhíse Pobail 284 334 291

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 94 95 123

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar 
Fionraí i bPáirt - Fir

17 18 33

Orduithe Eile 8 1 1

Líon Iomlán na nOrduithe Maoirseachta Aosaigh Óga 1,053 1,121 1,146
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Sreabhadh na nDaoine faoi Mhaoirseacht i rith 2019
Cineál Ordaithe Gníomhach 1 

Ean 2019
Cuireadh tús le 

hOrduithe
Orduithe 

Dúnta
Gníomhach 1 

Ean 2020

Ordú Promhaidh 1,611 1,601 1,458 1,754

Ordú Seirbhíse Pobail 2,090 2,501 2,209 2,382

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le 
Maoirseacht

915 1,026 631 1,310

Pianbhreith ar fionraí i bPáirt le 
Maoirseacht

953 534 392 1,095

Filleadh ar an bPobal 56 206 175 87

Maoirseacht Príosúnach ar 
Phianbhreithe Saoil

89 12 2 99

Maoirseacht Iar-Scaoilte 128 22 25 125

Comhdháil Teaghlaigh 8 0 5 3

Pionós a chur siar 597 2,119 2,068 648

Eile 43 16 3 56

Iomlán 6,494** 8,037  6,968  7,559

Miondealú ar Chionta ar gach Atreorú agus Ordú a rinneadh in 2019*
Catagóir Ciona Atreorú i 

rith

2019

 Maoirseacht 
ar chinéal 

Promhaidh

Orduithe 
seirbhíse 

Pobail

Goid 21�1% 24�8% 15�0%

Cionta Drugaí 17�6% 19�1% 14�2%

Cionta Ionsai 14�5% 15�2% 10�5%

Cionta Ord Poiblí 10�9% 10�3% 14�5%

Cionta Trácht Bóthair 10�8% 5�5% 26�6%

Buirgléireacht 6�8% 7�6% 4�6%

Gniomh Contúireacha 4�2% 3�4% 5�6%

Cionta Maoine 3�7% 3�4% 3�3%

Airm agus Pléascáin 2�9% 3�3% 2�3%

Robail 2�2% 2�0% 0�3%

Cionta Gneas 2�0% 1�8% 0�4%

Cionta i aghaigh Dlí 2�0% 2�6% 1�4%

Cionta Calaois 0�9% 0�7% 1�1%

Cionta Dúnbhasu 0�2% 0�0% 0�0%

Cionta ilghnéitheach 0�1% 0�2% 0�1%

Fuadach 0�1% 0�1% 0�0%

Iomlán 100% 100% 100%

* Tá an céatadán sa tábla slánaithe go dtí ionad deachúlach amháin agus tá iomlán an tábla slánaithe go dtí an 
100 is gaire�

** Cuimsíonn an Iomlán seo 4 le haghaidh Maoirseachta Scaoilte Sealadaigh nach dtaispeántar sa tábla 
Miondealú ar chion na n-atreoruithe agus na n-orduithe uile a rinneadh i 2019
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Atreoruithe ag Ionad na Cúirte - 2019
Dlínse

Cúirt Chuarda 
agus Ard-

Cúirteanna

Achomhairc ón 
gCúirt Chuarda 

ón gCúirt 
Dúiche

DC An Chúirt 
Dúiche

Iomlán

Baile Átha Cliath (CCJ) 704 205 1,522 2,431

Baile Bhlainséir � � 282 282

Margadh na Feirme � � 262 262

Dún Laoghaire � � 258 258

Tamhlacht � � 178 178

Sord � � 82 82

Cnoc na Seamra � � 62 62

An Chúirt Cóireála Drugaí � � 39 39

Baile Brigín � � 27 27

Na Ceithre Cúirteanna � � 5 5

Iomlán Bhaile Átha Cliath (Cathair 
agus Contae)

704 205 2,717 3,626

Corcaigh 125 19 653 797

Luimneach 48 6 450 504

Cill Chainnigh 53 21 205 279

Cathair na Gaillimhe 94 23 160 277

Cathair Phort Láirge 64 37 170 271

Port Laoise 51 10 162 223

An Cabhán 42 18 161 221

Dún Dealgan 67 18 126 211

Ceatharlach 28 13 157 198

An Tulach Mhór 30 3 154 187

Bré 1 � 176 177

Inis 17 4 142 163

Loch Garman 51 8 102 161

Mala � � 161 161

Mainistir na Corann � 1 154 155

An Nás 49 4 101 154

Leitir Ceanainn 27 5 120 152

An Longfort 20 5 110 135

Caisleán an Bharraigh 26 2 101 129

An Muileann gCearr 48 7 69 124

Baile Átha Troim 44 7 67 118

Cill Mhantáin 38 24 53 115

Muineachán 21 2 85 108

Cluain Meala 48 2 54 104

Mainistir Fhear Maí � 2 102 104

An tAonach 26 � 72 98

59 Tuarascáil Bhliantúil 2019



Dlínse

Cúirt Chuarda 
agus Ard-

Cúirteanna

Achomhairc ón 
gCúirt Chuarda 

ón gCúirt 
Dúiche

 DC An 
Chúirt Dúiche

Iomlán

Droichead Átha � � 92 92

An Caisleán Nua � � 91 91

Sligeach 27 2 47 76

Carraig Mhachaire Rois � 9 62 71

Baile Átha Luain � � 69 69

Droichead na Bandan � 2 59 61

Durlas � � 61 61

Béal an Átha � � 59 59

Achadh an Iúir � � 57 57

Trá Lí 18 3 35 56

Ros Comáin 23 � 32 55

Cloich na Coillte � 1 51 52

Guaire � � 48 48

An tInbhear Mór � � 45 45

Béal Átha na Sluaighe � 1 43 44

Maigh Chromtha � � 43 43

Tiobraid Árann 1 � 41 42

Beanntraí � 4 32 36

An Caiseal � � 36 36

Dún Garbhán � 1 33 34

Tuaim � � 34 34

An Caisleán Riabhach � � 34 34

Eochaill � 1 32 33

Baile Locha Riach � � 29 29

Baile Átha Fhirdhia � � 28 28

Sciobairín � 5 20 25

Cora Droma Rúisc 6 2 16 24

Baile Átha Í � � 24 24

Dún na nGall 8 2 10 20

Cill Dalua � � 18 18

Cill Airne 1 4 12 17

Cill Rois � � 16 16

Cathair na Mart � � 15 15

Cionn tSáile � � 14 14

Cill Choca � � 14 14

Bun Cranncha � 1 12 13

An Clochán � � 11 11

An Clochán Liath � � 10 10

Foriomlán 1,825 487 8,262 10,574

Tá 10 n-atreorú nó níos lú déanta ag gach Cúirt Dúiche eile in 2019. Cuimsíonn na figiúirí iomlána gach atreorú, 
níl cuid acu léirithe sa tábla�
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Miondealú ar Atreoruithe Nua 2019

Miondealú ar Orduithe Cúirte (2019)

n   Atreorú le haghaidh Tuarascálacha 
Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)

n   Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail

n   Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun 
machnamh a dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

n   Orduithe gan tuairisc roimh ré
n   Comhdháil Teaghlaigh

n   Orduithe Maoirseachta le linn na bliana 
(Orduithe Promhaidh)

n   Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós 
a Iarchur

n  Orduithe Seirbhíse Pobail

n   Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le 
Maoirseacht

n   Orduithe maidir le Maoirseacht ar 
Phianbhreitheanna ar Fionraí i bPáirt

n  Orduithe Maoirseachta Iar-Scaoilte déanta
n  Orduithe Eile

63�95%

32�22%
12�33%

9�18%

20�00%26�27%

8�38%

0�66%

0�14%

17�95%

8�17%

9�93%

9�86%

0�07%

61 Tuarascáil Bhliantúil 2019



Treocht na dTuarascálacha ar Mheasúnú Ciontóirí a Iarradh 2015 go 2019

Treocht na nOrduithe a rinneadh faoin mBliain 2015 go 2019
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Tuarascálacha 
Réamh-Smachtbhanna 

Tuarascálacha 
Seirbhíse Pobail 

Tuarascálacha 
Réamh-Smachtbhanna 

/ Seirbhís Phobail 

Maoirseacht 
Dhíreach

Orduithe Promhaidh 
/ Pianbhreitheanna a 
chuirtear ar fionraí go 

hiomlán

Maoirseacht le linn an 
Phionóis a Iarchur

Orduithe Seirbhíse 
Pobail

Orduithe maidir 
le Maoirseacht ar 

Phianbhreitheanna ar 
Fionraí i bPáirt

n  2015    n  2016    n  2017    n  2018    n  2019

n  2015    n  2016    n  2017    n  2018    n  2019
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Atreoruithe Nua (Daoine Óga) 2019

Orduithe Cúirte (Daoine Óga) 2019

n  Atreorú le haghaidh Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)
n  Orduithe gan tuairisc roimh ré
n  Comhdháil Teaghlaigh
n  Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail
n   Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a 

dhéanamh ar Sheirbhís Pobail

n  Orduithe Promhaidh
n  Orduithe Seirbhíse Pobail
n   Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i bPáirt 
n   Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur
n  Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht
n  Orduithe Coinneála & Maoirseachta

95�24%

43�72%

2�76%

3�44%

2�75%

47�33%

1�89%

0�86%

4�76%

2�23%

1�04%

0�45%

1�04%
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Treocht na dTuarascálacha ar Mheasúnú Ciontóirí a Iarradh (Daoine Óga) 
2015 go 2019

Treocht na nOrduithe a rinneadh de réir Bliana 2015 go -2019 (Daoine Óga)
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Tuarascálacha Réamh-
Smachtbhanna

 Tuarascálacha  Seirbhíse Pobail- 
Tuarascálacha

Réamh-Smachtbhanna/
Seirbhíse Pobail

n  2015    n  2016    n  2017    n  2018    n  2019

n  2015    n  2016    n  2017    n  2018    n  2019
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Dáileadh Orduithe Promhaidh a rinneadh in 2019

Dáileadh Orduithe Promhaidh I rith 2019
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Atreoruithe Nua de réir Contae in 2019 in aghaidh 100,000 cónaitheoir
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Orduithe Promhaidh de réir Contae in 2019 in aghaidh 100,000 cónaitheoir
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Orduithe Seirbhíse Pobail de réir Contae in 2019 in aghaidh 100,000 cónaitheoir
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CUID 7
Aguisíní 
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Gluais Téarmaí
Measúnú
Cuireann Oifigigh Phromhaidh seirbhís 
measúnaithe ciontóra ar fáil do na cúirteanna chun 
cabhrú le cinntí pianbhreithe, go háirithe nuair 
atá maoirseacht phromhaidh nó seirbhís phobail 
á mbreithniú� Tá dhá phríomhchineál tuarascála 
measúnaithe ciontóra ann:

Tuarascáil Réamh-Smachtbhanna(PSR)
Tugtar ‘tuarascálacha promhaidh’ orthu seo 
freisin, ina ndéantar measúnú ar oiriúnacht do 
smachtbhanna pobail agus ar shaincheisteanna 
a bhaineann le hathchiontú a laghdú� Ag tógáil ar 
thorthaí measúnaithe riosca struchtúrtha, tugann 
tuairiscí promhaidh breac-chuntas ar na tosca 
bunúsacha san iompar ciontach, dearcadh an 
chiontóra maidir leis an gcoir agus an spreagadh 
chun athraithe, agus gníomh le déanamh chun 
cuidiú le cosc a chur ar chiontú breise�

Tuarascáil Seirbhíse Pobail (CSR) 
Déanann na tuarascálacha seo measúnú ar 
oiriúnacht ciontóra chun obair gan phá a dhéanamh 
sa phobal seachas dul chuig príosún�

Orduithe Promhaidh Maoirseachta
Tá Orduithe Promhaidh ar cheann de raon 
roghanna atá ar fáil do chúirteanna agus iad ag 
gearradh pianbhreithe ar dhaoine a fhaightear 
ciontach in iompar coiriúil� Tugann ciontóirí 
gealltanas don chúirt go mbeidh dea-iompar acu; 
go seachnóidh siad coireachta breise; go mbeidís ag 
cloí le coinníollacha an ordaithe agus treoracha an 
Oifigigh Phromhaidh mhaoirseachta a leanúint, a 
dhéanfaidh monatóireacht agus cuidiú leo fanacht 
amach as trioblóid bhreise�

Orduithe Seirbhíse Pobail
In ionad pianbhreithe príosúin, is féidir leis an 
gcúirt, ciontóirí ciontaithe os cionn 16 bliana 
d’aois a thabhairt chun obair neamhíoctha a 
dhéanamh don phobal�  Leis an reachtaíocht 
d’Orduithe Seirbhíse Pobail ligtear do Bhreitheamh 
pianbhreith idir 40 agus 240 uair an chloig a 
chur ar chiontóir� Ní mór aon Ordú a dhéantar a 
chomhlánú laistigh de bhliain� Is rogha dhíreach é 

an tSeirbhís Phobail ar phianbhreith phríosúin agus 
ní dhéanfaidh an Breitheamh Ordú ach amháin 
nuair a bhreithneofar pianbhreith choimeádta den 
chéad uair�

Filleadh ar an bPobal
Is scéim dreasachta é an Clár um Fhilleadh 
Pobail a tugadh isteach de réir mholtaí Ghrúpa 
Athbhreithnithe Tionscadail Halla Thornton lena 
bhforáiltear do scaoileadh sealadach tuillte faoina 
dtairgtear scaoileadh saor luath do chiontóirí a 
ndéanann Seirbhís Phríosúin na hÉireann measúnú 
orthu mar mhalairt ar sheirbhís mhaoirseachta 
pobail. Déanann oifigigh na Seirbhíse Promhaidh 
measúnú ar chiontóirí maidir le hoiriúnacht agus 
spreagadh chun an obair phobail a chur i gcrích�

Tá an scéim is infheidhme maidir le príosúnaigh 
a bhfuil measúnú cuí déanta orthu agus atá ag 
cur isteach pianbhreitheanna de níos mó ná ocht 
mbliana nó níos lú� Tugtar scaoileadh sealadach 
in-athnuaite dóibh siúd a ghlacann páirt tar éis 
dóibh an 50% dá bpianbhreith a chur isteach, nó 
ina dhiaidh sin, mar choinníoll go scaoilfear iad 
chun seirbhís phobail a dhéanamh á maoirsiú ag an 
tSeirbhís Phromhaidh�

Maoirseacht le linn an Phionóis a 
Iarchur
Cleachtadh breithiúnach is ea an mhaoirseacht le 
linn an phionóis a chur siar, agus ní dhéanann an 
chúirt an pionós cuí a chinneadh ach ina ionad sin 
déantar an chinnidh a chur siar go dtí dáta eile, ar 
choinníoll go gcloíonn an ciontóir le maoirseacht 
Oifigeach Promhaidh agus go seachnaítear 
athchiontú�

Maoirseacht Iar-Scaoilte
Faoin Acht um Chiontóirí Gnéis, 2001, féadfaidh 
Breithiúna tréimhse mhaoirseachta phromhaidh 
a phianbhreithiú tar éis dóibh a scaoileadh ón 
bpríosún� Déantar monatóireacht dhlúth ar 
chiontóirí dá leithéid� Le linn na maoirseachta, 
díríonn an tOifigeach Promhaidh ar an gcion 
atá déanta agus na himpleachtaí atá aige do 
shábháilteacht an phobail, ag cuidiú leis an 
gciontóir an t-iompar ciontach a rinne sé a fheiceáil 
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mar fhadhb, fachtóirí riosca a aithint agus straitéisí 
agus tacaíochtaí a fhorbairt lena chinntiú nach 
ndéantar aon chiontú arís?

Pianbhreitheanna ar Fionraí I bPáirt nó 
Pianbhreith ar Fionraí le Coinníollacha
Is féidir le breithiúna déileáil le cás trí phianbhreith 
ar fionraí nó pianbhreith ar fionraí le coinníollacha 
maoirseachta promhaidh� Ciallaíonn sé seo go 
bhféadfaidh an Breitheamh:

	T Pianbhreith phríosúin de roinnt míonna nó 
blianta a eisiúint; agus

	T An phianbhreith go léir nó cuid di a chur ar 
fionraí ar feadh tréimhse ama, ar choinníoll 
go bhfanfaidh an ciontóir faoi mhaoirseacht 
Oifigeach Promhaidh don tréimhse shonrach 
a gcuirtear an phianbhreith choimeádta ar 
fionraí?

Scaoileadh Sealadach faoi 
Mhaoirseacht
Déanann an tSeirbhís Promhaidh maoirseacht 
ar roinnt príosúnach ar scaoileadh sealadach ó 
choimeád (mar a fhoráiltear san Acht um Cheartas 
Coiriúil, 1960 agus sa Cheartas Coiriúil (Scaoileadh 
Sealadach

Príosúnach), 2003) sa phobal le coinníollacha faoi 
leith atá dírithe ar chabhrú lena n-athimeascadh 
sa phobal agus chun cionta breise a sheachaint�  Tá 
sé d’oibleagáid ar phríosúnaigh phianbhreithe ar 
scaoileadh saor sa phobal iad comhlíonadh agus 
cloí le maoirseacht na Seirbhíse Promhaidh mar 
choinníoll maidir le scaoileadh sealadach� Fanann 
príosúnaigh den sórt sin, faoi ghnáthchúrsa, faoi 
réir maoirseachta don chuid eile dá saol�

Comhdháil Teaghlaigh
Chomh maith leis an méid thuas, tá éagsúlacht 
diúscairtí arna mbainistiú ag an tSeirbhís 
Phromhaidh go sonrach do dhaoine óga a 
chiontaíonn, mar atá leagtha amach in Acht 
na Leanaí 2001, arna leasú� Ina measc seo tá 
Comhdháil Teaghlaigh� Tá Comhdháil Teaghlaigh 
bunaithe ar phrionsabail an cheartais aisirígh, 
rud a chiallaíonn, go bunúsach, an dochar a 
dhéantar d’íospartaigh a leigheas, agus an ciontóir 
a choinneáil cuntasach as a ghníomhartha nó a 

gníomhartha� Is í aidhm naComhdhála Teaghlaigh 
an duine óg a bhfuil freagracht air / uirthi as a 
iompar a atreorú ón gcúirt, ón gciontú agus ón 
gcoimeád, agus ó chionta breise a dhéanamh?

Gníomh a Ghlactar i gCásanna 
Neamhchomhlíonta le hOrduithe 
Cúirte
I gcásanna ina dteipeann ar chiontóirí ar 
mhaoirseacht cloí le téarmaí d’aon cheann de na 
horduithe maoirseachta thuas, seoltar ar ais iad 
chuig an gcúirt ábhartha chun aghaidh a thabhairt 
ar na hiarmhairtí�  Is féidir leí seo pionós malartach 
a ghearradh, go dtí pianbhreith choimeádta agus é 
sin san áireamh�

Freagra Comhghníomhaireachta ar an 
gCoireacht (J-ARC)
Comhstraitéis is ea J-ARC a d’fhorbair agus 
a chomhaontaigh an Garda Síochána, an 
tSeirbhís Phromhaidh agus Seirbhís Phríosúin 
na hÉireann in 2015�  Tá sé mar aidhm aige cur 
chuige idirghníomhaireachta neartaithe agus 
sofheicthe a chur ar fáil maidir le ciontóirí aitheanta 
atrialaitheacha a bhainistiú chun coireacht a laghdú 
agus chun sábháilteacht an phobail a mhéadú�

SORAM
Is córas struchtúrtha é an tsamhail um Measúnú 
agus Bainistiú Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM) 
chun faisnéis agus saineolas a roinnt ar na ciontóirí 
sin atá faoi réir riachtanais mhaoirseachta na 
gcúirteanna, agus ar fhógra ó na Gardaí faoin 
reachtaíocht, agus a bhainistítear ar bhonn 
ilghníomhaireachta�

CREAT MAOIRSEACHTA CIONTÓÍRÍ 
(OSF):
Déanann an Creat Maoirseachta Ciontóirí, a 
dearadh in 2019, cur síos ar an tsamhail agus na 
modhanna a úsáideann Seirbhís Promhaidh na 
hÉireann le cliaint, ón bpointe rannpháirtíochta 
tosaigh go dtí go mbeidh an teagmháil críochnaithe� 
Tarraingíonn sé ar phrionsabail agus ar theoiricí 
“cad a oibríonn” agus “cé a oibríonn” ó thaobh scor ó 
choireacht�

Tá fianaise taighde agus eimpíreach mar bhonn agus 
mar thaca leis�
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Aguisín A
RÁITEAS AR CHÓRAS RIALÚ INMHEÁNACH NA SEIRBHÍSE PHROMHAIDH
Raon feidhme Freagrachta
Aithním agus aithníonn an bhainistíocht 
shinsearach an fhreagracht atá orm maidir lena 
chinntiú go ndéanann córas éifeachtach um rialú 
inmheánach a choimeád agus a fheidhmiú� Leis an 
bhfreagracht seo, cuirtear san áireamh an ceanglas 
a bhaineann le Cód Cleachtais chun Comhlachtaí 
Stáit a Rialú (2016)�

Cuspóir an Chórais um Rialú Inmheánach 
Ní féidir le haon chóras um rialú inmheánach 
airgeadais ach dearbhú réasúnta agus ní dearbhú 
iomlán a sholáthar go bhfuil na sócmhainní faoi 
chosaint, agus go ndéantar na hidirbhearta a údarú 
agus a thaifead i gceart agus go gcuirtear cosc ar nó 
go mbraitear earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha 
ar bhealach tráthúil�  Is próiseas leanúnach é an 
córas rialaithe inmheánaigh a choinneáil agus 
déantar athbhreithniú leanúnach ar an gcóras agus 
ar a éifeachtúlacht?

Bhí an córas rialaithe inmheánaigh, faoin treoir 
arna eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, i bhfeidhm sa Seirbhís hromhaidh don 
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2019�

Cumas maidir le Riosca a Láimhseáil
Tá Foireann Bainistíochta Sinsearaí neamhreachtúil 
(Foireann Ceannaireachta Feidhmiúcháin) i 
bhfeidhm, ar a bhfuil an Stiúrthóir, Leas-Stiúrthóirí, 
Stiúrthóir Cúnta agus an Cuntasóir� Breithníonn an 
fhoireann seo ar aon mhór-ábhair straitéiseacha, a 
thagann chun cinn don tSeirbhís Promhaidh, agus 
tagann siad le chéile ar bhonn míosúil� Soláthraíonn 
Aonad Iniúchta Inmheánaigh na Roinne tacaíocht 
don tSeirbhís Promhaidh chun monatóireacht 
agus athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht a 
socruithe maidir le rialachas, bainistíocht riosca 
agus rialú inmheánach� Tá nósanna imeachta curtha 
i bhfeidhm agam lena chinntiú go ndéantar obair 
leantach ar thuarascálacha na feidhme Iniúchta 
Inmheánaigh�

Toisc go dtagann an tSeirbhís Phromhaidh faoin 
Vóta Dlí agus Cirt (Vóta 24), tacaíonn Coiste 

Iniúchóireachta na Roinne leis an tSeirbhís 
Promhaidh d’fhonn maoirseacht a sholáthar, ag 
cinntiú go gcosnaítear  leasanna an Rialtais agus 
geallsealbhóirí eile maidir le tuairisciú gnó agus 
airgeadais agus rialú inmheánach�

Creat Riosca agus Rialaithe
Tá a Beartas Bainistíochta Riosca féin ag an 
tSeirbhís Promhaidh, atá ailínithe le beartas na 
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais� Sa 
Chóras Bainistíochta Riosca seo, aithnítear agus a 
tuairiscítear na príomhrioscaí agus na gníomhartha 
bainistíochta atá á nglacadh chun aghaidh a 
thabhairt ar na rioscaí sin a mhaolú, a mhéid agus 
is féidir� Tá Clár Riosca i bhfeidhm� Déanann an 
bhainistíocht shinsearach athbhreithniú agus 
nuashonrú ar an gclár� Úsáidtear toradh na 
measúnuithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a 
leithdháileadh chun a chinntiú go ndéantar rioscaí a 
bhainistiú ar leibhéal inghlactha�

Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe ina bhfuil 
na heilimintí seo a leanas i bhfeidhm:

	T Sannadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal 
bainistíochta le cuntasacht chomhfhreagrach�

	T Córas buiséadaithe cuí ann le buiséad bliantúil 
a choimeádtar faoi athbhreithniú ag an 
mbainistíocht shinsearach

	T Bunaíodh nósanna imeachta chun teipeanna 
suntasacha rialaithe a  thuairisciú agus chun 
gníomh ceartaitheach cuí a áirithiú�

	T Go bhfuil córais ann atá dírithe ar shlándáil na 
gcóras teicneolaíochta

	T cumarsáide agus faisnéis, soláthraíonn  
Rannán IM&T na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais seirbhísí TFC don tSeirbhís 
Phromhaidh tríd an tSeirbhís Bhainistithe�

	T Soláthraíonn Rannán Acmhainní Daonna 
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannas 
Seirbhís Bainistíochta Acmhainní Daonna nach 
bhfuil teoranta d’earcaíocht lena mbaineann 
caidreamh le fostaithe, forbairt fórsa saothair, 
bainistíocht feidhmíochta agus idirchaidreamh 
le seirbhísí comhroinnte (AD)�
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Monatóireacht& Athbhreithniú Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla i bhfeidhm 
le haghaidh monatóireacht a dhéanamh ar 
phróisis rialaithe agus ar easnaimh rialaithe 
agus cuirtear iad in iúl dóibh siúd atá freagrach 
as gníomh ceartaitheach a dhéanamh agus don 
bhainistíocht go tráthúil� Deimhním go bhfuil na 
córais monatóireachta leanúnacha seo a leanas i 
bhfeidhm:

	T Aithníodh príomhrioscaí agus rialuithe 
gaolmhara agus cuireadh próisis i bhfeidhm 
chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na 
bpríomh-rialuithe sin agus chun aon easnamh 
aitheanta a thuairisciú

	T Córas buiséadaithe cuí ann le buiséad bliantúil a 
choimeádtar faoi athbhreithniú ag bainistíocht 
shinsearach na Seirbhíse Phromhaidh

	T Go ndéanann bainistíocht shinsearach na 
Seirbhíse Phromhaidh athbhreithnithe rialta 
ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla 
maidir le feidhmíocht agus airgeadas lena 
léirítear feidhmíocht airgeadais i gcoinne 
réamhaisnéisí

	T Bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach 
leibhéal inar sannadh freagracht as bainistíocht 
airgeadais

	T Déanann Aonad Iniúchta Inmheánaigh na 
Roinne iniúchtaí ar rialuithe airgeadais agus 
rialuithe eile�

Soláthar
Cinntíonn an tSeirbhís Promhaidh go bhfuil béim 
chuí curtha ar dhea-chleachtas maidir le ceannach 
agus go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm chun a 
chinntiú go gcomhlíontar na treoirlínte ábhartha go 
léir beartas soláthair�

Athbhreithniú ar Éifeachtacht
Bíonn an tSeirbhís Phromhaidh maidir le 
monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar éifeachtacht a nósanna imeachta bainistíochta 
riosca agus rialaithe bunaithe ar thuarascálacha 
Aonad Iniúchta Inmheánaigh na Roinne agus ar 
thuarascálacha agus thráchtanna

An Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste� Chuir Aonad 
Iniúchta Inmheánaigh na Roinne Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais córas uainíochta i bhfeidhm agus 
mar sin ní dhearnadh iniúchadh bliantúil ar an 
tSeirbhís Promhaidh in 2019�

Saincheisteanna um Rialú Inmheánach
Dada�

Cód Caiteachais Phoiblí RCPA
Dearbhaím go bhfuiltear ag comhlíonadh na 
gceanglas cuí i gCód Caiteachais Phoiblí na Roinne 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe�

Ita Burke 
Stiúrthóir Gníomhach
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Príomh Suíomhanna  
Seachadta na  
Seirbhíse  
Promhaidh 2019 
(Oifigí na Seirbhíse Promhaidh, 
Príosúin agus Oifigí Cúirte)

Oifigí Seirbhíse Promhaidh

Oifigí Teagmhála na Seirbhíse 

Promhaidh Príosúin agus Oifigí Cúirte
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Eagraíochtaí Phobalbhunaithe  
Ag fáil tacaíochta maoinithe tríd an tSeirbhís 
Phromhaidh

1. Adventure Sports Project (YPP), School on 
Stilts, Sráid Rutland, Baile Átha Cliath 1

2. Aftercare Recovery Group, 48 Plás Seville, 
Baile Átha Cliath 1

3. Aiséirí Cahir, Páirceanna an Bhaile, An 
Chathair, Co� Thiobraid Árann

4. Aiséirí Loch Garman, Roxborough, Loch 
Garman, Co� Loch Garman

5. Aislinn (YPP), Béal Átha Ragad, Co� Chill 
Chainnigh

6. Tionscadal Ana Liffey, 48 Sráid na 
Mainistreach Láir, Baile Átha Cliath 1

7. Tionscadal Athy Alternative, Ionad Seirbhíse 
Pobail, Sráid Nelson, Baile Átha Í, Co� Chill 
Dara

8. Ceardlann Oiliúna Bhéal Átha na Sluaighe, 
Teach na Canálach, Bóthar an Chuain, Béal 
Átha na Sluaighe, Co� na Gaillimhe

9. Tionscadal Gníomhaíochta Óige Bhaile Munna, 
Ionad Horizons, Bóthar Bhaile Cora, Baile 
Munna, Baile Átha Cliath

10. Ballyrunners, Ionad Baile Bhaile Munna, Baile 
Munna, Baile Átha Cliath 11�

11. Bridge Project, Aonad 3, 131-133 Sráid San 
Proinsias, Baile Átha Cliath 8

12. Mothar an Bhainbh (Clarecare), Ionad Cóireála 
Mhothar an Bhainbh, Mothar an Bhainbh, Inis, 
Co� an Chláir

13. Iontaobhas Pobail Candle (YPP), Bosca Poist 
1145, Lána Lynch, Baile Formaid, Baile Átha 
Cliath 10

14. Care After Prison, 56 Sráid Aungier, Baile Átha 
Cliath 2

15. Céim ar Chéim (YPP), Acadamh Óige Mhaigh 
Rois, The Bays, Cnoc an Lisín, Maigh Rois, Co� 
Luimnigh�

16. Céim Eile (Aiseiri), 1 Gleannarra, An Baile 
Beag, Port Láirge, Co� Phort Láirge

17. Iontaobhas Pobail Pháirc na hEaglaise, 
107-109 Ascaill Chnoc an Fhraoigh, Páirc na 
hEaglaise, Cathair Chorcaí, Co� Chorcaí

18. Pobal Teiripeach Chúil Mhín, Teach Ashleigh, 
Siúlóid Bhaile Dama, Baile Dama, Baile Átha 
Cliath 15

19. Ionad Comhaontais Chorcaí, Teach Robert 
Scott, 6 Cé Phádraig, Cathair Chorcaí, Co� 
Chorcaí

20. Tionscadal Mhargadh an Arbhair - Forbairt 
Áitiúil Loch Garman, Sean Halla an Chontae, 
Bóthar Spawell, Loch Garman, Co� Loch 
Garman

21. Diméin Cox (YPP), The House, 15-16 Páirc 
Oakland, Dún Dealgan, Co� Lú

22. Crinan, 72 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, Baile 
Átha Cliath 1

23. Seirbhísí Óige Réigiúnacha Cheatharlach, 
Teach Montgomery, Bóthar Bhaile Átha Í, 
Ceatharlach�

24. Cuan Mhuire Baile Átha Í, Baile an Mhuilinn, 
Baile Átha Í, Co� Cill Dara

25. Cuan Mhuire Brú Rí, Brú Rí, Co� Luimnigh

26. Cuan Mhuire Coolarne, Coolarne, An Turlach, 
Baile Átha an Rí, Co na Gaillimhe

27. Cuan Mhuire na bhFearnán, Merri Heits, Na 
Fearnáin, Corcaigh

28. Seirbhísí Pobail Iníon na Carthanachta (YPP), 
8/9 Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1

29. Dóchas don Óige, Eastát Tionsclaíoch an 
Liosbáin, Bóthar Thuama, Gaillimh, Co� na 
Gaillimhe

30. Teach Comhaltachta, Spur Hill, Dúchluain, An 
Tóchar, Cathair Chorcaí, Co Chorcaí

31. Fusion CPL, Ionad Sláinte Ghort na Silíní, 
Garrán Ghort na Silíní, Baile Formaid, Baile 
Átha Cliath 10

32. GROW, Oifig Tacaíochta Náisiúnta, 6 Eachlann 
na Foraoise, Bóthar na Foraoise, Sord, Co� 
Bhaile Átha Cliath

33. Cumann Naomh Philip Neri, Naomh Uinseann 
de Pól, 91-92 Sráid Sheáin Mhic Dhiarmada, 
Baile Átha Cliath

34. Comhairleoireacht Déagóirí Chiarraí (YPP), 
Balúnach, Trá Lí, Co Chiarraí
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35. Fostaíocht don Óige i gCill Chainnigh, Rae na 
nGairdíní, as an tSráid Ard, Cill Chainnigh, Co� 
Chill Chainnigh

36. IASIO (Clár Linkage), Bloc 3, Cúirt an Gharráin, 
Bóthar an Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile 
Átha Cliath 15

37. Le Chéile, 24 Ardán Tivoli Theas, 24 Ardán 
Tivoli Theas, Dún Laoghaire, Co� Baile Átha 
Cliath

38. Seirbhísí Ógánach Matt Talbot (Cónaitheach) 
(YPP), Rockview, 7 Faiche Trá Bheag, Dúghlas, 
Co� Chorcaí

39. Seirbhísí Lae d’Ógánaigh Matt Talbot (YPP), 
Ionad Cóireála Cónaithe Cara Lodge, Ahiohill, 
Inis Ceithleann, Co� Chorcaí

40. Iontaobhas Pobail Matt Talbot, Séipéal Cúl 
na Deastógála, Bóthar na Coille Móire, Baile 
Formaid, Baile Átha Cliath

41. Tionscadal Ché na gCeannaithe, 24 Cúirt na 
gCeannaithe, Cé na gCeannaithe, Baile Átha 
Cliath 8

42. Pro-Social Ireland, 18 Árasán Ceilteach, 
Bóthar an Phiarsaigh, Leitir Ceanainn, Co� 
Dhún na nGall, F92 YF5

43. PACE, Bloc 3, Cúirt an Gharráin, Bóthar an 
Gharráin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15

44. PALLS, Aonad 2, Páirc Ghnó na nDugthailte, 
Bóthar na Duga, Cathair Luimnigh, Co 
Luimnigh

45. Ceartas Aisiríoch sa Phobal, Ionad Gnó 
Annbrook, Garáiste Cleary, An tAonach, Co� 
Thiobraid Árann

46. Seirbhísí Ceartais Aisiríoch, Cúirt Marshalsea, 
23 Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath 8�

47. Tionscadal SAOL, 58 Sráid Amiens, Baile Átha 
Cliath 1

48. SOLAS, 40 Lána Marrowbone, Baile Átha 
Cliath 8

49. For-rochtain Southill (YPP), The Factory, 
Southside Youthspace, Eastát Tionsclaíoch 
Galvone, Luimneach, Co� Luimnigh

50. Stepping Out Baile Átha Luain, an Líonra 
Foghlama Náisiúnta, Belhavel, The Golden 
Island, Baile Átha Luain, Co� na hIarmhí

51. Lóiste Tabor, Baile an Déisigh, Béal Guala, Co� 
Chorcaí

52. Tionscadal Promhaidh Thamhlachta, Cearnóg 
Theach na Cúirte, Páirc an Iarthair, Tamhlacht, 
Baile Átha Cliath 24

53. Ionad Oiliúna Tivoli, 24 Ardán Tivoli Theas, 
Dún Laoghaire, Co� Baile Átha Cliath

54. Clár Túir, Teach Chíosóg, Lána Naomh Marc, 
Bóthar Bhaile Néill, Cluain Dolcáin, Baile Átha 
Cliath 22

55. TRAIL, Iontaobhas Peter McVerry, 29 Cearnóg 
Mhuinseo, Baile Átha Cliath 1

56. TREO, Aonad 2, Bloc 4, Ionad Gnó Bhóthar 
Lacken, Cill Barra, Port Láirge

57. Tuam Community Training Workshop, Tuam, 
Co na Gaillimhe

58. Tús Nua, Ionad Abigail, Bóthar Chill Donnáin, 
Fionnghlas, Baile Átha Cliath 11

59. Tionscadal U-Casadh, Foirgneamh Solas, Páirc 
Belmont, Port an Chalaidh, Co Phort Láirge

60. Ionad Lae Westview (YPP), Teach Westview, 
17 Plás Audley, Cnoc Phádraig, Corcaigh

61. Tionscadal Ionad Loch Garman, Aonad 7, 
Cúinne na Saoirse, ó Shráid James Joyce, Baile 
Átha Cliath 1

62. WHAD (YPP), Ionad Eachaí agus Traenála 
Ghort na Silíní, Faiche Ghort na Silíní, Baile 
Formaid, Baile Átha Cliath 10�

63. WRENS (YPP), Páirc Fiontraíochta Chill an 
Aird, Cill an Ardáin, Tamhlacht, Baile Átha 
Cliath 24�
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