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Mar gheall ar an bpaindéim dhomhanda Covid-19, ba 
bhliain gan fasach í 2020 don tSeirbhís Phromhaidh. 
I rith na bliana, d’éirigh leis an tSeirbhís Phromhaidh 
na dúshláin a bhí le tabhairt a shárú go díreach 
agus mar sheirbhís riachtanach, leanadh ar aghaidh 
leis an obair a dhéantar ann go héifeachtach ar fud 
na tíre. Cuireadh measúnuithe riosca oibriúcháin i 
gcrích; cuireadh bearta i bhfeidhm chun a chinntiú 
go bhfanfadh ár bhfoireann sábháilte; sainaithníodh 
grúpaí cliant tosaíochta chun cliaint riosca níos airde 
agus níos leochailí a bheith curtha san áireamh; 
coinníodh an seachadadh seirbhíse sna príosúin; agus 
leanamar ag obair lenár gcomhghleacaithe sa tSeirbhís 
Chúirteanna, agus ár gcion féin déanta againn chun an 
rochtain leanúnach ar an gceartas a chinntiú. 

Ghlac mé Stiúrthóireacht na Seirbhíse Promhaidh 
an 20 Iúil 2020 agus ba mhaith liom an deis seo a 
thapú chun buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaí 
Ita Burke, Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha, a 
ghníomhaigh mar Stiúrthóir Eatramhach roimh dom a 
bheith ceaptha. 

Mar thoradh ar an gcur isteach ar obair na 
gCúirteanna tháinig laghdú suntasach ar leibhéal na 
n-atreoruithe in 2020. D’ainneoin an laghdaithe sin, 
d’oibrigh an tSeirbhís le níos mó ná 15,500 ciontóir 
sa phobal agus 2,700 príosúnach faoi choimeád. 
Chuireamar os cionn 9,300 Tuarascáil ar Mheasúnú 
Promhaidh i gcrích chomh maith le níos mó ná 
2,100 Tuarascáil ar Mheasúnú Seirbhíse Pobail. 
Tá an tiomantas atá ag ár bhfoireann chun cur le 
sábháilteacht an phobail agus le riar an Cheartais 
léirithe sa tslí ar éirigh linn é sin a bhaint amach beag 
beann ar an bpaindéim a bhí ann.

Ba í 2020 an bhliain dheireanach dár bPlean 
Straitéiseach 2018-2020, One Vision, One Team, 
One Standard, inar leagadh amach cúig sprioc 
straitéiseacha dúinn le baint amach thar an 
tréimhse trí bliana. D’éirigh go maith leis an bPlean 
Straitéiseach agus tá na cúig chuspóir agus na cuspóirí 
bunúsacha go léir curtha ar aghaidh go suntasach in 
ainneoin an dúshláin a bhí le tabhairt acu. Cé gurbh 
í an bhliain seo caite an bhliain dheireanach den tríú 
Comhphlean Straitéiseach do Sheirbhís Phríosúin na 
hÉireann & don tSeirbhís Phromhaidh 2018-2020 freisin, 

táthar tar éis é a shíneadh anois ar feadh 12 mhí eile 
mar gheall ar an athrú béime a bhí ag teastáil le linn 
na paindéime.  

Lean an tSeirbhís Phromhaidh lena cur chuige uile-
shochaí chun an t-athchiontú a laghdú, ag obair leis 
na páirtithe leasmhara reachtúla go léir, go háirithe 
lena comhpháirtithe ceartais choiriúil, lena chinntiú go 
bhfanfadh ár ngníomhartha agus ár mbeartais ailínithe 
leo. Tá sé mar thosaíocht ag an tSeirbhís Phromhaidh 
torthaí sa bhainistíocht, san athshlánú agus san 
athimeascadh ciontóirí a fheabhsú gach uile bhliain.

Leanaimid orainn ag aithint an dianobair atá déanta 
ag ár gcomhpháirtithe pobail agus deonacha chun 
tacú leis an gcosc ar an gcoireacht, chomh maith leis 
an tairbhe bhreise atá i gceist.  In 2020 chuireamar 
maoiniú €16.8m ar fáil, tríd an Roinn Dlí agus Cirt, do 
raon Eagraíochtaí Pobalbhunaithe a leanann a gcuid 
tionscadal agus seirbhísí den scoth ag tacú leis an 
obair a dhéantar sa tSeirbhís Phromhaidh.

Tá an tSeirbhís Phromhaidh fós tiomanta do chiontóirí 
a athshlánú toisc go bhfuil an obair a dhéanaimid 
bunaithe ar an gcreidiúint go bhfuil gach uile dhuine 
in ann athrú. Táimid ag iarraidh ar ár n-úsáideoirí 
seirbhíse glacadh le freagracht as a gcion agus oibriú 
chun athrú dearfach, éifeachtach agus buan bhaint 
amach ina saol. Leanaimid orainn ag cinntiú freisin go 
bhfaigheann íospartaigh, a dhéanann teagmháil lenár 
Seirbhís, eispéireas dearfach agus go bhfaigheann 
siad tuiscint níos doimhne ar an obair a dhéanaimid le 
ciontóirí� 

Is í an tsainfhoireann agus an fhoireann thiomnaithe 
atá againn is cúis leis an rath atá ar an tSeirbhís 
Phromhaidh, is é sin le rá gur seirbhís oibre sóisialta 
éifeachtach agus paiseanta, atá tiomanta do 
rannpháirtíocht cliant agus don tslándáil phoiblí tríd 
an gcomhoibriú. Táim bródúil as an ngairmiúlacht, an 
tiomantas agus an athléimneacht atá léirithe ag ár 
bhfoireann ar éirigh leo na dúshláin ghairmiúla agus 
phearsanta sin a bhaineann leis an soláthar seirbhísí 
poiblí riachtanacha in amanna nach bhfacthas riamh 
go dtí seo a shárú.

Mark Wilson, Stiúrthóir

Réamhrá agus Brollach
Tá áthas an domhain orm Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Promhaidh don 
bhliain 2020 a chur faoi bhráid Hildegarde Naughton TD, Aire Stáit sa Roinn 
Dlí agus Cirt. Sa tuarascáil seo, leagtar amach an obair atá déanta sa tSeirbhís 
Phromhaidh, chomh maith leis an bhfeidhmíocht ann le linn 2020 i gcoinne ár 
bpríomhchuspóirí agus ár dtosaíochtaí araon.
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2020 in uimhreacha
3

15,537 
ciontóir ar déileáladh  

leo sa Phobal

1,161 Ordú Seirbhíse Pobail atá á mbainistiú,  
arb ionann sin agus:

2,730 
Príosúnach ar 
oibríodh leo

429 
Ciontóir Gnéis atá 
faoi Mhaoirseacht 

sa Phobal

7.79% 92.21%

600 
Ordú arna ndéanamh ag an  
tSeirbhís Phromhaidh le haghaidh na 
Maoirseachta Iar-Choimeádta

9,366 
Tuarascáil Promhaidh 

Críochnaithe

2,164 
Measúnacht Seirbhíse  

Pobail Críochnaithe

55
Measúnú don 
Bhord Parúil

287 ciontóir a chuir tús le 
Filleadh ar an bPobal

115 Príosúnach Pianbhreithe 
Saoil atá faoi 
Mhaoirseacht sa Phobal

162,829 ouair an chloig den  
obair seirbhíse pobail in ionad,

593 bliain sa phríosún, agus mar thoradh air sin 
bhí obair gan phá ar luach os cionn €1.6 milliún 

déanta chun leasa na bpobal ar fud na tíre

Próifíl Ciontóra
16.4% Mná
83.6% Fir

7.79% atá 18 mbliana  
d’aois nó níos óige 92.21% 
os cionn 19 mbliana d’aois

Na 6 Chion is Mó a mbíonn Atreoruithe chuig 
an tSeirbhís Phromhaidh ag gabháil leo 

1. Cionta Drugaí

2. Gadaíocht

3. Ionsaí

4. Ord Poiblí

5.  Cionta um  
Thrácht Ar Bhóithre

6. Buirgléireacht
Is ionann é sin agus díreach os cionn 75% de na 
hatreoruithe go léir

12 Mhí - Fad an Ordaithe 
Promhaidh is minice a 
fhorchuirtear

71-100 Uair an Chloig - 
Fad an Ordaithe  
Seirbhíse Pobail  
is minice a  
fhorchuirtear
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An Seachadadh Seirbhíse
•  Tá an tSeirbhís Phromhaidh rangaithe mar 

sheirbhís riachtanach.
•  Tugadh tosaíocht do níos mó ná 1,000 cás 

ardriosca le haird bhreise a thabhairt dóibh 
(m.sh. iad siúd a bhfuil riosca suntasach díobhála, 
ciontóirí gnéis, lucht déanta foréigin teaghlaigh i 
gceist leo)�

•  Fillteán acmhainní covid curtha leis an Tairseach 
Foirne agus déantar é a nuashonrú go rialta. 
Taisclann iomlán do gach uile cháipéis threorach 
agus tacaíochta atá gaolmhar�

•  Forbraíodh Treoirlínte Athbhreithnithe maidir 
leis an gCleachtas chun tacú leis an seachadadh 
seirbhíse. Soláthraíonn siad treoir, tacaíocht agus 
comhairle maidir le conas teagmháil a dhéanamh 
le haghaidh daoine atá faoi réir orduithe 
maoirseachta agus seirbhíse pobail, chomh maith 
le conas measúnú agus comhlánú tuarascálacha a 
dhéanamh ina leith�  

•  Leanadh ar aghaidh leis an obair a dhéanaimid 
le húsáideoirí seirbhíse i bpríosúin go sábháilte 
le linn gach leibhéal riosca maidir leis an tsláinte 
phoiblí. Rinneadh é sin a bhainistiú de réir 
bheartais rialaithe ionfhabhtaithe Sheirbhís 
Phríosún na hÉireann.

Eastát
•  Cuireadh oifigí na Seirbhíse Promhaidh in oiriúint 

chun cinnte a dhéanamh gur comhlíonadh leis na 
treoirlínte maidir leis an tsláinte phoiblí. 

•  Measúnuithe riosca oifige déanta agus 
críochnaithe�

•  Trealamh sláinteachais láimhe suiteáilte ag gach 
bealach isteach agus bealach amach, agus i ngach 
uile oifig chomh maith, de réir mar a bhí gá leis.

•  Comharthaí maidir leis an scaradh sóisialta curtha 
suas i ngach oifig.

•  Póstaeir curtha suas le bheith feiceálach i ngach 
oifig, agus comhairle le fáil orthu maidir le bearta 
sábháilteachta um Covid-19.

•  Córas glantacháin méadaithe go mór curtha i 
bhfeidhm de réir an Phrótacail um Fhilleadh ar 
Obair.

•  Scáileáin chosanta suiteáilte i ngach seomra 
agallaimh ar fud na seirbhíse.

•  Cuireadh socruithe breise i bhfeidhm i ngach oifig 
chun a chinntiú go bhféadfaí agallaimh duine le 
duine le húsáideoirí seirbhíse a dhéanamh go 
sábháilte.

•  Nósanna imeachta ionduchtaithe chun filleadh ar 
an obair curtha i bhfeidhm.

•  Uainchláir foirne agus logaí rianaithe 
teagmhálaithe curtha i ngníomh�

•  Bearta Garchabhrach nuashonraithe.
•  Líon na ndaoine i ngach oifig teoranta don úsáid 

riachtanach amháin�

An Tionchar a raibh ag Covid in 2020
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Sláinte agus Sábháilteacht 
•  Grúpa Bainistíochta na Seirbhíse Promhaidh 

um Fhreagairt ar Covid-19 bunaithe. Cruinniú 
grúpa gach seachtain chun tacú le bainisteoirí 
na socruithe riachtanacha a dhéanamh don 
fhoireann chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh agus 
na modhnuithe riachtanacha a chur i gcrích�

•  Prótacal um Fhilleadh ar Obair Foirne forbartha.
•  Ceapadh ionadaithe Oibrithe Ceannaireachta 

Foirne ag obair leis an Aonad Acmhainní Daonna 
agus Sláinte agus Sábháilteachta, lena ndearnadh 
cinnte de go gcuirtear an Prótacal i bhfeidhm go 
hiomlán�

•  Cumarsáid agus teagmháil rialta leis an bhfoireann 
i rith 2020 ar an timpeallacht athraitheach.

•  Forbraíodh an ‘Plean chun Maireachtáil le Covid’ 
chun treoir shoiléir agus cothrom le dáta a chur 
ar fáil don fhoireann maidir le conas obair trí 
na leibhéil éagsúla de na srianta um an tsláinte 
phoiblí.

•  Tionscnaimh folláine iomadúla chun tacú le baill 
foirne curtha chun cinn ag an Aonad AD

Nuachóiriú 
•  Rinneadh an chianobair a éascú don fhoireann 

mar ábhar tosaíochta chun an leanúnachas gnó a 
chinntiú.

•  Ríomhaire Glúine agus gléasanna eile a bhí de 
dhíth curtha ar fáil don chuid is mó den fhoireann 
laistigh de 3 mhí. Thacaigh IMT leis seo.

•  Cuirtear oiliúint ar líne maidir le GDPR ar fáil don 
fhoireann go léir atá ag obair go cianda.

•  Tairbhe bainte as an gcóras nasc físe sna príosúin 
chun comhlánú tuairiscí coimeádta a éascú. 

•  Oiliúint ar líne curtha in oiriúint agus curtha ar 
fáil, rud a rinne cinnte de go bhféadfaí freastal ar 
riachtanais oiliúna na foirne go cianda.

•  Cuireadh clár oiliúna ionduchtaithe ar líne 
saincheaptha ar fáil do bhaill foirne nua.
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De réir na tosaíochta ard a thugtar don ‘Rochtain ar Cheartas’, 
agus an ról atá againn i dtaca leis an slándáil phoiblí, rinneadh 
an tSeirbhís Phromhaidh a aicmiú mar sheirbhís riachtanach agus 
leanadh leis an seachadadh seirbhíse ann ar fud dhúshláin 2020.  

 

Bhí ról suntasach againn ag tacú leis an rochtain 
ar cheartas tríd an obair a dhéanaimid, trí leanúint 
ar aghaidh ag soláthar tuarascálacha measúnaithe 
réamhcheadaithe don tSeirbhís Chúirteanna, chun 
cabhrú leis an gCúirt ina feidhm cinnteoireachta. 
Soláthraíonn na tuarascálacha seo measúnú críochnúil 
ar an duine, idir daoine fásta agus daoine óga araon, 
tá siad comhairleach agus bíonn moltaí iontu maidir le 
hoiriúnacht an duine do smachtbhanna pobail. 

Ceann de na cúraimí ba thábhachtaí a bhí againn le 
linn Covid-19 ná scaoileadh agus maoirseacht luath 
a lán príosúnach a roghnaíodh iad go cúramach a 
éascú, i ndlúth-chomhpháirtíocht le Seirbhís Phríosún 
na hÉireann, trí chláir éagsúla ar nós na Scéime um 
Fhilleadh ar an bPobal.  Choinnigh ár bhfoireann 
Príosún a d’oibrigh le 2,700 príosúnach faoi choimeád 
seirbhísí príosúin a sholáthar ar fud gach leibhéal de 
srianta um an tsláinte poiblí.

Ós rud é gur seirbhís bunaithe ar éileamh atá ann, 
chuir an paindéim Covid-19 isteach go mór ar an 
sreabhadh oibre a fuair an tSeirbhís Promhaidh trí 
chóras na gCúirteanna. Go háirithe, tháinig laghdú 
suntasach ar líon na n-atreoruithe a fuarthas de réir 
leibhéil na srianta, go háirithe le linn na dianglasálacha 
Leibhéal 5. Bhí an comhoibriú agus an chumarsáid le 
comhghleacaithe ar fud na hearnála ceartais choiriúil 
mar ghné riachtanach chun seirbhísí a choinneáil ar 
siúl.

In ainneoin na ndúshlán a bhí le tabhairt, an líon 
athraitheach atreoruithe, agus an athrú leibhéil srianta 
éagsúla, choinnigh an Fhoireann Phromhaidh leis ag 
feidhmiú lán-tiomanta an t-am ar fad, ag obair leo 
siúd a bhí i mbaol díobhála a dhéanamh don phobal, 
nó le grúpaí a bhí an-leochaileach, daoine óga, mar 
shampla, nó daoine gan dídean.

Ag Tabhairt Aghaidh ar na 
Dúshláin a Ghabhann Covid 19     Bhí tábhacht ar 

leith ann na seirbhísí a 
sholáthar sna Cúirteanna 

agus sna Príosúin i rith 
na bliana.

D’oibríomar le níos mó ná 
15,500 ciontóir sa phobal. 

Chríochnaíomar os 
cionn 9,300 Tuarascáil 
Mheasúnaithe Promhaidh

2,100 Tuarascáil 
Mheasúnaithe um Sheirbhís 

Thugamar tosaíocht do 
thuairiscí coimeádta a bhí 
á n-iarraidh ag an tSeirbhís 
Chúirteanna trí nasc físe, agus 
soláthraíodh seirbhís.

Aithníodh cliaint 
ardtosaíochta le haghaidh 
idirghabhála agus tacaíochta 
breise 
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Sa chúlra, rinne baill foirne i róil éagsúla riaracháin, 
tacaíochat TF, Oifigigh Seirbhíse agus baill foirne 
“tosaigh tí” a gcomhiarrachtaí a chomhcheangail 
mar fhoireann ionas go mbeifear in ann leanúint 
ar aghaidh lenár gcuid oibre agus ról riachtanach i 
leith sábháilteacht an phobail. Rinneadh nuálaíocht, 
solúbthacht agus comhoibriú maidir le seirbhísí 
a chothabháil agus daoine a choinneáil faoi 
mhaoirseacht promhaidh ar fud na géarchéime. 

Agus muid ag aistriú i rith na bliana trí na leibhéal 
éagsúil srianta, bhogamar ón dianghlasáil tosaigh 
nuair a bhí ar ár n-oifigí dúnta agus an fhoireann 
go léir ag obair go cianda go dtí an athoscailt oifigí 
de réir a chéile agus an teagmháil duine le duine 
le cliaint a atosú. Cuireadh é seo ar aghaidh ar 
bhealach pleanáilte agus incriminteach agus sláinte, 
sábháilteacht agus folláine ár bhfoireann agus ár 
gcliant curtha san áireamh, agus é á bhainistiú ag 
Grúpa Freagartha Bainístíocht um Covid-19 na 
Seirbhíse Promhaidh. D’oibrigh an Grúpa go dlúth 
leis an Roinn Dlí agus Cirt, gníomhaireachtaí ceartais 
choiriúil eile agus comhlachtaí comhpháirtíochta 
lena chinntiú go raibh an bonneagar agus na próisis 
sábháilteachta is fearr is féidir curtha i bhfeidhm 
roimh an athoscailt�

Forbraíodh Treoirlínte Oibriúcháin Athbhreithnithe, 
mar aon le treoir chleachtais fhorlíontach ag soláthar 
treorach breise don fhoireann oibríochta agus do 
bhainisteoirí uile chun tacú le seachadadh seirbhíse le 
linn na paindéime. 

Bliain iontach neamhghnách ab í 2020, bliain inar 
tarraingíodh an tseirbhís go tobann tabhairt faoi 
bhealaí nua oibre, ag baint úsáide as an teicneolaíocht 
chun idirghníomhú leis na páirtithe leasmhara go 
léir, agus daoine ar promhadh ina measc. Tá sé 
tábhachtach aitheantas a thabhairt don raon leathan 
daoine a mbímid ag obair leo, go leor díobh a bhfuil 
saol casta acu, agus deacrachtaí móra ina saol ag 
roinnt mhaith díobh, go háirithe le linn na gcéimeanna 
lua den dianghlasáil, lena n-áirítear iad siúd a bhíonn 
ag plé le saincheisteanna meabhairshláinte, andúile 
agus sláinte coirp.   

Ag seo thíos, sleachta as ailt a scríobh Oifigigh 
Promhaidh líne tosaigh maidir lena dtaithí phearsanta 
ar an gcleachtas promhaidh le linn 2020.

Machnamh Cleachtóirí ar an gCleachtas 
Promhaidh
Ba é an 12 Márta 2020 tús na héigeandála sláinte 
poiblí in Éirinn mar gheall ar an bpaindéim Covid-19, 
agus bealaí nua le hoibriú do sheirbhísí rialtais ar fud 
na tíre ag tosú an lá úd. De réir na treorach maidir 
leis an tsláinte poiblí, rinneadh an mhaoirseacht 
phromhaidh a bhainistiú, den chuid is mó, trí 
theagmháil teileafóin a rinne cleachtóirí a bhí ag 
obair go cianda. Leanadh leis an obair phromhaidh, ar 
shlite nár ghlacadh leo go dtí sin, agus bhí foireann na 
Seirbhíse Promhaidh tiomanta an tseirbhís is fearr ab 
fhéidir a chur ar fáil. 

Níos mó ná 12 mhí ina dhiaidh sin, tá an tSeirbhís 
Phromhaidh fós ag glacadh le cur chuige cumaiscthe 
maidir leis an gcianobair agus leis an obair oifige de 
réir mar is gá de réir leibhéil an ghalair sa phobal. 
Léirigh an fhoireann tiomantas do chleachtais oibre 
nuálacha agus athmhúnlú táirgiúlachta chun leanúint 
de sholáthar seirbhíse riachtanach agus chun ár 
bhfreagrachtaí a chomhlíonadh laistigh den Chóras 
Ceartais Choiriúil.  (Alt iomlán anseo)

http://www.probation.ie/EN/PB/0/0CFA7616F-
37855588025862C005430B4/$File/Sheena%20
Norton.pdf

Ba iad na príomhcheachtanna 
ón eispéireas seo an 
meabhrúchán ar an tábhacht 
a bhaineann le fanacht dírithe 
ar bhuneilimintí na hoibre 
promhaidh, “tógáil ar an 
gcaidreamh” lenár n-úsáideoirí 
seirbhíse agus cineálacha cur 
chuige solúbtha a ghlacadh. 
Mar gheall ar an ngéarchéim, 
cuireadh an bhéim ar gnéithe 
eile den tseirbhís, agus fágadh 
dá bharr go raibh an cleachtas 
níos machnamhaí agus go 
raibh an teagmháil dírithe ar an 
gcliant níos mó, is é sin le rá croílár 
luachanna na hoibre sóisialta. 

– Sheena Quigley

Sa phictiúr:  Sheena Quigley, 

Oifigeach Promhaidh 
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Sleachta as alt a scríobh Áine Morris, Oifigeach Promhaidh atá lonnaithe i mBaile 
Átha Cliath san Aonad um Cheartas Aisiríoch agus Seirbhísí Íospartach.-
https://www.cep-probation.org/probation-work-in-dublin-emerging-from-lockdown/

Smaointe ó fhoireann phobalbhunaithe atá ag obair i LárchathairThuaidh Bhaile Átha 
Cliath le Jan Alvey, Oifigeach Sinsearach Promhaidh.         
https://www.cep-probation.org/probation-how-we-work-as-probation-officers-in-times-like-these/

Dhá sheachtain déag ó shin ní fhéadfainn a shamhlú cé chomh tapa is a mbeadh orm féin is mó 
chomhghleacaithe oiriúinú don chianobair. De réir mar a tháinig an dianghlasáil i bhfeidhm, thosaigh 
Oifigigh Phromhaidh pobalbhunaithe ag obair ón mbaile de réir a chéile.  In ainneoin na ndúshlán a bhí 
le tabhairt, leanadh leis an obair ar luas seasta, gnóthach. Mar gheall ar Zoom agus an teileachomhdháil, 
bhíothas in ann leanúint leis an teagmháil leanúnach piaraí agus idirghníomhaireachta araon. Tá an saol 
oibre, cé go bhfuil sé athraithe ó bhonn, tar éis leanúint ar aghaidh agus táimid ag bogadh anois go céim 
eile de na “gnáthchúrsaí oibre nua” atá ann.

Chomh maith leis an gcianrochtain chun an fhoireann a éascú chun an córas bainistíochta cásanna a 
úsáid, d’éascaigh sé rochtain ar thacaíochtaí AD ar líne, cáipéisí treorach, agus acmhainní ar líne eile a 
thacaíonn leis an gcleachtas féinchúraim. Tá an tacaíocht teileafóin ó bhaill foirne, comhghleacaithe, 
bainisteoirí agus ár bhfoireann acmhainní daonna tar éis cuidiú roinnt mhaith chun an athléimneacht a 
neartú agus chun muid a aontú mar aon chun na dúshláin a shárú ar scáth a chéile. Cé go bhfuilimid ag 
braith uainn an comhrá le cupán tae fós! 

Sa phictiúr: 

Áine Morris, 

Oifigeach 

Promhaidh

Sa phictiúr:  

Jan Alvey, 

Oifigeach 

Promhaidh 

Sinsearach 
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CUID 1
An Cleachtas 

Fianaise- 
Bhunaithe



In ainneoin bliana an-dúshlánach a bheith ann, chuir an tSeirbhís Phromhaidh ár ngnó lárnach 
ar fáil, is é sin le rá ciontóirí a spreagadh chun athrú. Baineadh é seo amach trí chaidrimh 
ghairmiúla dhearfacha a fhorbairt, trí rioscaí agus riachtanais gach duine a mheas go 
críochnúil, anuas ar idirghabhálacha agus freagraí oiriúnaithe a chur i bhfeidhm.

Tá tiomantas na Seirbhíse do thorthaí agus do 
cháilíocht fheabhsaithe sa chleachtas Promhaidh le 
brath sa dá thionscnamh seo a leanas.  Leanadh leis 
an obair chun an dá cheann díobh a fhorbairt i rith na 
bliana beag beann ar phaindéim Covid-19. 

Ag ullmhú chun an Creat Maoirseachta 
Ciontóirí (OSF) a chur i bhfeidhm 
In 2020, chuaigh an tSeirbhís Phromhaidh i 
dteagmháil leis an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha 
(CES) chun cabhrú leis an tSeirbhís ullmhú chun an 
Creat Maoirseachta Ciontóirí a chur i bhfeidhm. Is 
samhail saincheapth den dea-chleachtas saincheaptha 
atá i gceist leis an gCreat seo, ar dearadh é in 
2019 i gcomhpháirtíocht le Velia Ltd, cuideachta 
comhairleachta idirnáisiúnta, a úsáidtear leo siúd 
atá faoi Mhaoirseacht Promhaidh, ag tarraingt 
ar na prionsabail “na rudaí a oibríonn” agus “na 
daoine a oibríonn go héifeachtach” agus ar theoiricí 
frithsheasmhachta.  

Ag cur leis an obair atá déanta cheana sa chéim 
dhearaidh, chuaigh an Lárionad do Sheirbhísí 
Éifeachtacha i dteagmháil le baill foirne ar fud 
na Seirbhíse, chun gníomhartha, tacaíochtaí 
agus acmhainní a theastaíonn chun an Creat 
nua a thabhairt i gcrích a shainaithint. Bunaíodh 
comhchoiste Stiúrtha chun an chéim ullmhúcháin seo 
a mhaoirsiú.

D’éiligh an chéim ‘ullmhúcháin’ seo le haghaidh cur 
i bhfeidhm cur chuige lúfar nuálaíoch ó fhoireann 
CES agus na Seirbhíse Promhaidh araon le linn an 
phróisis.  Bhí ghnéithe éagsúla den obair ar ardáin 
oiriúnaithe le haghaidh timpeallacht ar líne, mar gheall 
ar na dúshláin a bhí le tabhairt de bharr Covid-19. 
D’eagraigh CES sraith fócasghrúpaí agus agallamh 
chun meoin agus smaointe éagsúla a chloisteáil ó 
gach aon chuid den tSeirbhís Phromhaidh maidir 
leis na rudaí a bhí riachtanach le cur i ngníomh mar 
ullmhúchán don chur i bhfeidhm. Cuirfidh an obair 
seo, a bheidh críochnaithe faoi Bhealtaine 2020, bonn 
eolais faoin treo a bheidh ag an tSeirbhís amach anseo 
maidir le forbairt agus cur i bhfeidhm an chláir. 

Sa phictiúr: Baill den Ghrúpa Stiúrtha agus foireann Lár-Ionad um Sheirbhísí Éifeachtacha i mí Eanáir 2020
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Cur i bhFeidhm an Chur Chuige  
Riosca-Bhunaithe maidir le hUalach 
Oibre.    
Aontaíodh an Cur Chuige Riosca-Bhunaithe maidir le 
hualach oibre, a forbraíodh i gcomhpháirt le brainse 
an Oifigigh Promhaidh Cheardchumann Fórsa agus a 
ndearna roinnt ball foirne tástáil air, tar éis ballóid a 
bheith rite i mí Feabhra 2020. Cuireadh grúpa oibre 
ar bun chun an tsamhail a thabhairt ar aghaidh, plean 
forfheidhmithe a dhréachtú, chun tacú lena chur i 
bhfeidhm agus maoirseacht a dhéanamh air. Chuir 
an Grúpa tús lena chruinniú oibre ar líne go rialta, ag 
taispeáint tiomantas agus comhoibriú leanúnach agus 
é ag tabhairt faoin tasc tábhachtach seo.  Meastar 
go mbeidh cur chun feidhme an chur chuige riosca-
bhunaithe “beo” go luath i 2021. Leis an tsamhail seo, 
cinntear ualaí oibre na nOifigeach Promhaidh, agus 
bunphrionsabail an riosca, an riachtanais agus na 
freagrachta a chuireann daoine aonair i láthair maidir 
le maoirseacht promhaidh curtha san áireamh.  

Obair Ilghníomhaireachta
Tá an obair Ilghníomhaireachta ríthábhachtach chun 
bainistíocht chiontóirí níos comhtháite agus níos 
éifeachtaí a bhaint amach. In 2020, rinne an tSeirbhís 
an obair chomhoibrithe agus chomhpháirtíochta a 
neartú, i rith na ndúshlán a bhí ann mar gheall ar an 
bpaindéim.

Tá an cur chuige rathúil a leagtar amach thíos mar 
bhonn agus taca ag an “Plean Gníomhaíochta um 
Chomhbhainistíocht Ciontóirí 2019-2021”, idir an 
Roinn Dlí agus Cirt, an tSeirbhís Phromhaidh, Seirbhís 
Phríosún na hÉireann agus an Garda Síochána.

An tSamhail um Measúnú agus 
Bainistíocht Riosca Ciontóirí Gnéis 
(SORAM).
Bunaíodh an Measúnú agus Bainistíocht Riosca 
Ciontóirí Gnéis (SORAM) in 2010 chun tacú 
leis an gcomhoibriú, agus an comhordú, idir na 
heagraíochtaí reachtúla lárnacha a bhfuil baint acu 
leis an mbainistíocht riosca don phobal atá i gceist 
le ciontóirí gnéis ciontaithe agus chun leas leanaí 
a chosaint freisin.  Tá an Garda Síochána agus 
an tSeirbhís Phromhaidh i gceannas ar SORAM i 
gcomhpháirt, le tacaíocht ghníomhach ó Tusla, an 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, ó na 
hÚdaráis Áitiúla Tithíochta, agus ó Sheirbhís Phríosún 
na hÉireann� 

I mbliana, cuireadh tús le Straitéis Náisiúnta SORAM 
2020-2023. Leagann sé seo amach raon spriocanna 
don SORAM faoi na Ceithre Chrann Taca seo leanas: 
An Mhaoirseacht; An Oiliúint; An Fhorbairt; agus an 
Chumarsáid.  Lean an oifig Náisiúnta SORAM (NSO) 
ag cur tacaíocht agus maoirseacht ar fáil do gach 
Foireann Áitiúil de chuid SORAM i rith na bliana.   

Freagra Comhghníomhaireachta ar 
Choireacht (JARC)
Lean tionscnaimh JARC ar aghaidh ag roinnt láithreán 
éagsúla ar fud na tíre in 2020. I bhfianaise na 
ndúshlán atá á dtabhairt ag gach uile ghníomhaireacht 
agus ag na cliaint go léir mar gheall ar Covid-19, bhí 
cumarsáid agus comhoibriú idirghníomhaireachta 
curtha i ngníomh chun tacú le haidhmeanna 
agus cuspóirí JARC a bhaint amach, chun tacú 
go héifeachtach le bainistíocht ciontóirí agus 

Bhí tábhacht 
ar leith i gceist leis 

an meitheal oibre trí na 
hamanna gan fasach seo, 

go háirithe maidir le conas 
bainistíocht a dhéanamh 

orthu siúd a bhfuil riosca ard 
díobhála do dhaoine eile 

ag gabháil leo. 

Mar gheall ar Covid-19 
agus na Prótacail um 
an tSláinte Phoiblí, bhí 
dúshlán ar leith i gciest 
leis an gcásbhainistíocht 
agus an comhoibriú 
idirghníomhaireachta 
don SORAM ag gach leibhéal, ach le 
cuidiú ón teicneolaíocht agus an chomhair 
idirghníomhaireachta, leanadh ar aghaidh 
le cruinnithe SORAM agus leis na nósanna 
imeachta am an mbainistíocht riosca. 
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sábháilteacht an phobail. Lean an Fhoireann Náisiúnta 
Comhordaithe ag cur le forbairtí rialachais agus 
maoirseachta trí obair leanúnach a dhéanamh maidir 
le GDPR, struchtúir agus an meastóireacht ar an 
tionscnamh a chur chun cinn.

Ag Obair le Déantóirí an Fhoréigin 
Baile 

Tá sé mar ghné lárnach don obair a dhéanann an 
tSeirbhís Phromhaidh i réimse na mí-úsáide baile na 
daoine a dhéanann an mhí-úsáid ar a bpáirtí a mheas 
le bheith freagrach as agus obair a dhéanamh chun 
sábháilteacht na n-íospartach a chinntiú. Le linn 2020, 
lean an tSeirbhís Phromhaidh ag comhlíonadh na 
freagrachtaí atá againn faoin Dara Straitéis Náisiúnta 
um Fhoréigean Baile, Gnéais agus Inscne 2016-2021.

Bhí sé thar a bheith tábhachtach oibriú go dlúth 
agus go héifeachtach lenár gcomhpháirtithe, go 
háirithe an Garda Síochána, Tusla agus eagraíochtaí a 
sholáthraíonn cláir um an mí-úsáid baile chun iad siúd 
is mó atá i mbaol ón mí-úsáid teaghlaigh sa phobal a 
chosaint i rith na paindéime.

Rinneadh dul chun cinn ar roinnt réimsí tosaíochta in 
2020, agus ina measc:

	T Oiliúint ar líne faoin dian-mheasúnú ar chásanna 
Foréigin Baile, faoin bhfeasacht íospartach agus 
faoinár mbeartais ábhartha a chur ar fáil don 
fhoireann.

	T I mí Feabhra 2020, rinneadh ionadaíocht ar 
an tSeirbhís Phromhaidh ag cruinniú ghrúpa 
oibre Chónaidhm Promhaidh na hEorpa (CEP) / 
EuroPris um Fhoréigean Baile sa Bhruiséil, arbh 
deis a bhí ann an fhoghlaim ar an dea-chleachtas 
idirnáisiúnta sa réimse a roinnt.

	T Forbraíodh treoirlínte cleachtais fhorlíontacha 
agus ábhar idirghabhála in Aibreán 2020, ag díriú 
ar rioscaí a bhaineann le comhpháirtithe agus 
le leanaí, agus béim ar leith curtha ar dhúshláin 
atá ag teacht chun cinn le linn na paindéime mar 
shampla an dífhostaíocht, mí-úsáid substaintí agus 
an meath sa mheabhairshláinte.  

	T I Meán Fómhair 2020 ghlac an tSeirbhís páirt sa 
chomhdháil bhliantúil ag Líonra Eorpach ag Obair 
le Déantóirí Coireachta� 

	T Chun an “16 lá Gníomhaíochta” chun cur i gcoinne 
an fhoréigin inscne a cheiliúradh, tionóladh 
imeacht fíorúil feasachta ar Zoom i mí na Samhna, 
a raibh ionadaíocht thar ceann Pavee Point, Biúró 
Náisiúnta Seirbhísí Cosanta an Gharda Síochána, 
agus Coláiste na Tríonóide ann agus ar ar pléadh 
eispéireas leanaí sa mhíúsáid páirtithe. 

 
Bhí Covid-19 agus 

na srianta ar an ngluaiseacht 
mar gheall ar an dianghlasáil i rith 

na bliana dúshlánach ar bhealach ar 
leith do theaghlaigh ina bhfuil an mí-úsáid 

teaghlaigh ag tarlú. Rinne an tSeirbhís 
Phromhaidh cásanna den mhí-úsáid baile a 

rangú mar thosaíocht don mhaoirseacht 
le linn na tréimhse dúshlánaí seo, agus 

aird tugtha ar shaincheisteanna 
sábháilteachta do gach duine i 

gceist. 

Sa phictiúr: Carmel Donnelly, Bainisteoir Réigiúnach 

na Seirbhíse Promhaidh, ag labhairt ag Comhdháil 

Bhliantúil WWP EN
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Seirbhís Pobail agus Filleadh ar an 
bPobal
Nuálaíocht sa tSeirbhís Pobail - Ag Obair go 
Sábháilte 
Bliain an-dúshlánach go deo ab í 2020 maidir 
le oibrichán na Seirbhíse Pobail ar fud na tíre. I 
measc cuid de na dúshláin a bhí le tabhairt bhí an 
acmhainneacht laghdaithe, agus an cosc ar an obair 
taobh istigh faoi dhíon. Tá an tsamhail reatha don 
tSeirbhís Pobail ag brath go mór ar ghníomhaíocht 
ghrúpabhunaithe a dhéantar ar raon suíomhanna 
(óst-eagraíochtaí) a dhaingnítear iad den chuid is mó 
tríd an earnáil phobail agus dheonach.  Mar thoradh ar 
phaindéim COVID 19, bhí gá le cur chuige ‘stad agus 
tosú’ maidir le cur i bhfeidhm na scéime Seirbhíse 
Pobail le linn 2020. 

Mar gheall ar na srianta um an tsláinte poiblí a 
forchuireadh i Márta 2020 cuireadh suíomhanna 
na Seirbhíse Pobail ar fionraí agus cuireadh tús le 
hobair chun córais a fhorbairt chun tacú le hathoscailt 
shábháilte de réir srianta sláinte poiblí agus Prótacal 
na Rialtas um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte.

I lár mhí Iúil, thosaigh suíomhanna Seirbhíse Pobail 
ag athoscailt ar bhonn céimnithe ar fud na tíre. 
Cuireadh nósanna imeachta oibriúcháin Láithreán 
Seirbhíse Pobail nua chun an riosca tarchuir Covid-19 

a bhainistiú i bhfeidhm ar gach láithreán oscailte. 
Thacaigh foireann na Seirbhíse Promhaidh leis seo 
trí mheasúnuithe riosca láithreáin a chríochnú, le 
próisis ionduchtaithe láithreáin nua, agus an TCP a 
sholáthar agus a stocáil� Bhí ról lárnach ag Maoirseoirí 
Seirbhíse Pobail in Eagraíocht Óstach díreach agus 
rannpháirtíocht cliant agus trí bhearta rialaithe 
caighdeánaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm do 
Láithreáin Seirbhíse Pobail. 

Nuálaíocht sa tSeirbhís Pobail - an tSamhail 
Oibríochta
Mar gheall ar theorainneacha a bhí curtha ar 
fheidhmiú obair ghrúpa duine le duine, rinneadh 
suíomhanna eile seachas na roghanna traidisiúnta 
seo a fhorbairt agus a thriall in 2020. Forbraíodh 
agus úsáideadh deiseanna chun an oiliúint ar líne 
a úsáid don tSeirbhís Chomhtháite Pobail. Tá sé 
léirithe ag na cláir nuálacha seo go bhfuil sé fíor gan 
aon agó go “múineann gá seift”. In 2020 rinneadh 
dul chun cinn ar na féidearthachtaí do chliaint dul i 
mbun obair chláraithe fiúntach ar líne, mar chuid den 
tSeirbhís Pobail, i gcomhpháirtíocht le IASIO (Cumann 
Cuimsithe Sóisialta na hÉireann), NIACRO, agus Crois 
Dhearg na hÉireann (Tionscnamh Príosún go Pobail).

Sa phictiúr: Láithreáin Seirbhíse Pobail Sa phictiúr: Foireann Maoirseoirí Seirbhíse Pobail ag 
cabhrú le hAchainí Bia Covid-19 Chlann Shíomóin
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Filleadh ar an bPobal
Is scéim dreasachta í an scéim um Fhilleadh Pobail 
chun príosúnaigh cháilitheacha a scaoileadh faoi 
mhaoirseacht. Tá go leor buntáistí ag Tuairisceán 
Pobail, lena n-áirítear deiseanna agus tacaíocht 
phraiticiúil a sholáthar do chiontóirí ionas gur féidir 
leo leas a bhaint as fostaíocht nó oiliúint agus cur go 
táirgiúil nuair a fhilleann siad ar an tsochaí. Tugann 
an Scéim an deis do phríosúnaigh, a ndearna Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann agus Seirbhís Promhaidh 
a mheas a bheith oiriúnach agus spreagtha, an 
scaoileadh saor sealadach luath agus in-athnuaite 
le tacaíocht athlonnaithe. Tá sé ar fáil dóibh siúd a 
ndearnadh measúnú orthu mar bhagairt ar an bpobal; 
ag freastal ar níos mó ná bliain amháin agus níos lú 
ná ocht mbliana, agus a chaith 50% ar a laghad dá 
bpianbhreith.

Mar gheall go ndeachaigh Covid-19 i bhfeidhm 
ar an oiread sin gnéithe de chleachtas oibríochta, 
b’éigean na socruithe don scéim Tuairisceáin Pobail 
a choigeartú. Ag tús na paindéime, chuir an tSeirbhís 
Promhaidh, i gcomhairle le Seirbhís Phríosúin na 
hÉireann, socruithe i bhfeidhm chun leanúint le 
seachadadh na Scéime um Fhilleadh Pobail i rith 
2020. D’fhan rátaí comhlíonta leis an scéim um 
Fhilleadh Pobail ard i 2020, os cionn 85%.

Ag seo, smaointe ó bheirt Mhaoirseoirí Seirbhíse 
Pobail faoi thionchar na hoibre i gcomhthéacs 
Covid-19 agus na nósanna imeachta oibríochta nua a 
bheith curtha i bhfeidhm.

Maoirseoir Seirbhíse Pobail

Maoirseoir Seirbhíse Pobail

Ainm an Láithreáin: Suíomh Meánscoile, 
Baile Átha Cliath

Cleachtas Nua: Déantar na huirlisí agus na 
dromchlaí uile a ghlanadh agus a spraeáil le 
sláintitheoir gach lá chun an riosca go scaipfear 
Covid-19 a laghdú 

Tionchar: Cuidíonn an cleachtas na huirlisí agus 
na dromchlaí go léir a ghlanadh leis an gcliant 
a chur ar a suaimhneas agus iad a bheith slán 
de gur féidir leo freastal ar shuíomh sábháilte 
ina bhfuil prótacail agus nósanna imeachta i 

bhfeidhm a fhágann go bhfuil sé sábháilte freastal 
ar an tSeirbhís Pobail atá i gceist.

Ainm an Láithreáin: Saoráid Oiliúna 
Spóirt, Baile Átha Cliath

Níor dhúshlán mór dom filleadh ar an 
obair ar an láithreán, ath-imlonnaíodh 
mé chuig Cosaint Shibhialta Bhaile Átha 
Cliath nuair a chuaigh an tír faoi ghlas 
agus bhí nósanna imeachta sláintíochta 
á ndéanamh agam mar chuid de 
ghnáthamh laethúil na ndualgas Cosanta 
Sibhialta. Chuir an oiliúint a tugadh 
dúinn sular fhill mé ar obair in éineacht le 
hoiliúint na Cosanta Sibhialta feabhas ar 
mo chumas na prótacail a chur ar aghaidh 
chuig cliaint.

Cleachtas Nua: Ní mór dúinn meabhrú go 
laethúil ar ár gcliaint maidir le sláintíocht 
uirlisí ach freisin rudaí laethúla mar 
ghléasanna soghluaiste, eochracha, pinn 
agus rudaí eile a bhféadfaimis teagmháil a 
dhéanamh leo nach smaoinímid go minic 
orthu. Ní mór dúinn cuimhneamh freisin 
achar sóisialta sábháilte a choinneáil ó 
dhaoine eile agus comharthaí Covid-19 a 
mheabhrú do chliaint

Tionchar: Dá mhéad a chleachtaim é 
seo is ea is éasca é a chur i bhfeidhm i mo 
chuid oibre. Tá sé tábhachtach go mbeadh 
a fhios againn ní amháin go gcoinnímid 
a chéile sábháilte ach úsáideoirí eile na 
n-eagraíochtaí a bhfuilimid ag obair taobh 
leo agus ár dteaghlaigh. 

Ní mór dúinn cuimhneamh freisin nach 
gcreideann daoine áirithe go bhfuil Covid 
19 fíor, d’fhéadfadh go ndiúltóidís cloí leis 
an gcomhairle a tugadh agus d’fhéadfadh 
sé seo a bheith dúshlánach. Buíochas le Dia, 
áfach, nach bhfaca mé duine ar bith a bhí 
neamh-chomhoibritheach ar an láithreán. Tá 
gach cliant ar an eolas faoi na prótacail agus 
déanann siad an obair a shanntar dóibh agus 
iad ag cloí le treoracha sábháilteachta. 
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Ag Tacú le Bainistíocht 
Pianbhreitheanna agus Athshlánú 
Daoine a Ghearrtar pianbhreitheanna 
príosúin orthu
Tarlaíonn an chuid is mó den obair a dhéanaimid 
sa phobal agus i gcúirteanna i ngach cearn den tír. 
Chomh maith leis an obair seo, soláthraíonn Oifigigh 
Promhaidh seirbhís do chliaint sna príosúin. Tá 
foireann phromhaidh lonnaithe i ngach uile phríosúin 
sa tír. Le linn 2020, leanamar orainn ag seachadadh 
ár gcomhstraitéis trí bliana (2018-2020) i gcomhar le 
Seirbhís Phríosún na hÉireann, cé go raibh sé sin faoi 
réir na dúshláin a bhaineann le paindéim Covid-19. 

Ag aon am ar leith, tá Oifigigh Promhaidh i bpríosúin 
ag obair le thart ar leath de chuid de dhaonra na 
bpríosún. I measc an obair a dhéanann siad, déanann 
siad measúnuithe ar phríosúnaigh faoi phianbhreith 
saoil agus tuarascálacha imthosca baile a chomhlánú 
don Bhord Parúil. Déanann baill foirne promhaidh 
obair atá dírithe ar chion agus athimeascadh le 
daoine a bheidh faoi réir orduithe maoirseachta 
faoi shainordú cúirte nuair a scaoilfear saor iad. 
Déanann Oifigigh Promhaidh measúnuithe freisin ar 
phríosúnaigh atá curtha san áireamh don Scéim um 
Fhilleadh ar an bPobal. In 2020, bhí obair phríomha 
na nOifigeach Promhaidh le cliaint déanta ar bhonn 
duine le duine. Seachadadh obair ghrúpa le ciontóirí 
gnéis agus príosúnaigh faoi phianbhreith saoil sa 
chéad ráithe den bhliain, ach cuireadh ar fionraí í don 
chuid is mó den chuid eile de 2020 mar gheall ar na 
srianta paindéime.

D’oibrigh foirne ar bhealach comhoibritheach agus 
cruthaitheach le Bainistíocht Príosúin chun rochtain 
ar phríosúnaigh a chinntiú trí chuairteanna scagtha, 
nasc teileafóin físe agus físe, agus lean siad ar aghaidh 
ag dul i dteagmháil le seirbhísí pobalbhunaithe 
chun seirbhís a sholáthar do phríosúnaigh le linn na 
paindéime.

Ag obair i bPríosúin le linn Phaindéim 
Covid-19   
Le linn 2020, lean sé le bheith mar ghnó mar is 
gnách don fhoireann phromhaidh atá ag obair i 
dtimpeallachtaí príosún, agus bhí roinnt dúshlán le 
tabhairt acu dá réir. Ó thús na srianta a cuireadh go 
náisiúnta chun leathadh Covid-19 a chosc, aithníodh 
go raibh na foirne príosún-bhunaithe mar sheirbhís 
riachtanach agus rinneadh uainchlár orthu chun 

úsáid ár n-oifigí a bhainistiú go sábháilte. Ba é an 
tosaíocht a bhí ag Seirbhís Phríosún na hÉireann ná 
sláinte, sábháilteacht agus folláine na bpríosúnach atá 
faoina cúram a chinntiú, agus mar chuid dá mbearta; 
laghdaíodh líon na bpríosúnach atá faoi choimeád i 
bpríosún.

Mar thoradh air sin, d’éascaigh Oifigigh Promhaidh 
eisiúintí sealadacha don phobal do chliaint 
PSSSOanna agus an Filleadh ar an bPobal go 
háirithe� Bhí ról riachtanach ag comhghleacaithe 
pobalbhunaithe sa tSeirbhís Phromhaidh i dtaca 
leis seo agus bhí siad sásta na cliaint a thabhairt 
ón bpríosún ar orduithe cúirte gan mórán fógra. 
D’oibríomar go dlúth le foireann na bpríosún chun 
deimhniú go raibh a fhios ag ár gcliaint cé ba cheart 
leo teagmháil a dhéanamh nuair a fhágann siad 
an phríosúin le haghaidh maoirseachta, mar ní 
fhéadfaidís buaileadh isteach san oifig go deo gan 
choinne. Bhí ar an bhfoireann atá bunaithe i bPríosúin 
an cleachtadh oibre a oiriúnú agus chuaigh siad ar 
aghaidh chuig físchomhdháil agus fístéipeanna a 
úsáid chun teagmháil a dhéanamh le cliaint. Tá faid 
shóisialta laistigh dár n-oifigí ríthábhachtach i gcónaí, 
le huainchláir foirne tuislithe a thabhairt isteach 

Sa phictiúr: Irene Christie, Sarah Finnegan, Phylis Joyce, 

Patrick Mullan agus Foireann Príosún Kate Walshe
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chun an líon daoine a theorannú, chomh maith le 
idirtheagmháil scartha le cliaint� Coinníodh leis an 
bhféinchúram maidir lenár sláinte agus ár bhfolláine a 
bhainistiú leis an scaradh sóisialta agus muid san oifig 
agus go deimhin nuair a bhíonn rochtain againn ar an 
bpríosún, agus leanfar ar aghaidh leis, go deimhin, in 
2021�

An Ceartas Aisiríoch
I 2020 rinneadh idirghabhálacha ceartais aisiríoch a 
chomhtháthú tuilleadhsa chleachtas maoirseachta 
Promhaidh�

Thacaigh an tAonad um Cheartas Aisiríoch agus 
Seirbhísí Íospartach (RJVSU) le comhghleacaithe 
chun ceartas aisiríoch a chur i bhfeidhm i daichead 
cás, ag clúdach raon cionta le líon suntasach cásanna 
ag eascairt as iompar ionsaitheach. D’éascaigh 
idirghabhálacha d’íospartaigh a n-imní agus a 
riachtanais a eascraíonn as an dochar a rinneadh a 
chur in iúl agus cur le próisis a bhfuil sé mar aidhm 
acu freagairt do na riachtanais sin, agus an clár 
athshlánaithe a threorú agus a threorú. Cuireadh 
tús le hullmhú le haghaidh idirghabhála íospartach-
ciontóra in 2020 maidir le roinnt cionta casta agus 
tromchúiseacha a raibh foréigean gnéasach agus 
cailliúint beatha i gceist leo. 

Bhí athrú in 2020 freisin maidir le húsáid ardáin 
ar líne chun idirghabhálacha ceartais aisiríoch a 
sholáthar. I mí Iúil 2020, chuaigh RJVSU i gcomhar 

le comhghleacaithe ó gach cearn den Eoraip chun an 
taithí atá acu a roinnt maidir leis an gceartas aisiríoch 
a chur i gcrích i dtimpeallacht ina raibh deiseanna do 
chruinnithe duine le duine teoranta. Bhí na forbairtí 
seo tábhachtach maidir leis na riachtanais atá ann 
agus i gcomhthéacs breithnithe amach anseo chomh 
maith maidir le húsáid iomchuí agus éifeachtach na 
teicneolaíochta chun idirphlé íospartach-chiontóra a 
éascú.

Rinne an RJVSU Seachtain Idirnáisiúnta um Cheartas 
Aisiríoch a mharcáil le roinnt imeachtaí lena 
n-áirítear ceardlann fíorúil a bhí dírithe ar an méid 
atá le foghlaim ó chás-staidéir gan ainm.  Tháinig 
comhghleacaithe in éineacht leis an RJVSU chun 
athbhreithniú agus plé a dhéanamh ar chur i bhfeidhm 
an cheartais aisiríoch i ndáil le roinnt cionta, agus an 
chruálacht d’ainmhithe agus ionsaí san áireamh leis, 
gan ach cúpla samplaí a lua. Thug idirphlé ceartais 
aisiríoch deis do chiontóirí tuiscint níos fearr a fháil ar 
an dochar a rinne a n-iompar, trí éisteacht go díreach 
ó íospartaigh i gcásanna áirithe. Léirigh na cásanna 
freisin an tábhacht a bhaineann leis an bpróiseas 
féin agus leis na gníomhartha gaolmhara maidir le 
‘maitheas a dhéanamh’ a dhéanann dochar mar chuid 
den chlár athshlánaithe� 

Ina theannta sin reáchtáladh seimineár gréasáin ag 
ceiliúradh na Seachtaine Idirnáisiúnta um Cheartas 
Aisiríoch, a d’eagraigh baill den ghrúpa Éireannach 
den Cheartas Aisiríoch: An tionscadal Eorpach Straitéisí 
um an Athrú i gcomhar leis an Roinn Dlí agus Cirt� 
D’fhreastail níos mó ná 160 aoi ar an seimineár 
gréasáin lena n-áirítear an tAire Stáit James Browne 
T.D., agus oifigigh ón Roinn Dlí agus Cirt. Phléigh 
comhpháirtithe tionscadail RJS4C Ursula Fernée, 
an tSeirbhís Promhaidh agus an Dr. Ian Marder ó 
Roinn Dlí Mhaigh Nuad) forbairtí le déanaí agus na 
pleananna chun úsáid an cheartais aisiríoch in Éirinn 
a mhéadú, mar aon le forbhreathnú ar an obair, arna 
mhaoiniú ag an Roinn Dlí agus Cirt. , chun suíomh 
Gréasáin tiomnaithe um cheartas aisiríoch a fhorbairt, 
a sheolfar go luath i 2021.

Seirbhísí Íospartach
Thug an tSeirbhís Phromhaidh freagra ar an líon 
méadaithe teagmhálacha íospartach in 2020. 
D’oibrigh baill foirne san RJVSU ar bhealaí 
cruthaitheacha agus solúbtha chun freagairt do 
cheisteanna agus ábhair imní an íospartaigh. Téama 
athfhillteach ó na teagmhálacha sin ab ea iarratais ar 
shoiléiriú agus faisnéis ar bhrí agus paraiméadair na 
maoirseachta�

Is tréimhse dhúshlánach 
atá ann i gcónaí, agus 

ceachtanna luachmhara á 
bhfoghlaim againn ón eispéireas 

seo agus níos tábhachtaí fós 
leanaimid orainn ag cloí leis an 
“ngnáth saol nua” seo go dtí go 

mbeidh deireadh curtha leis 
na srianta go léir. 
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Chuir foireann RJVSU agus comhghleacaithe san 
Aonad Foghlama agus Forbartha roinnt seisiún 
oiliúna agus faisnéise ar fáil in 2020. Tionóladh an 
chéad cheann de na seisiúin seo i gcomhthráth le 
Lá Eorpach Íospartach na Coireachta i mí Feabhra. 
In éineacht le comhghleacaithe ónár n-eagraíochtaí 
comhpháirtíochta pobalbhunaithe, áiríodh san 
imeacht dhá lá seo ionchuir ar fhorbairtí reachtaíochta 
agus beartais, tionchar na coireachta ar íospartaigh, 
agus creataí chun peirspictíocht an íospartaigh a 
chomhtháthú níos fearr i gcleachtas na Seirbhíse 
Promhaidh�  

Cur chuige sofhreagrach ó thaobh 
inscne i leith cionta ban
D’oibrigh Grúpa Oibre na Seirbhíse Promhaidh 
ar chionta ban ar líne i rith 2020 chun tacú le 
hidirghabhálacha cleachtais éifeachtacha a chur ar 
fáil. Tugann an grúpa baill foirne le chéile ó raon 
réimsí cleachtais, chun saibhreas dearcaí a sholáthar a 
bhfuil sé mar aidhm aige freagairt chomhsheasmhach 
agus iomlánaíoch a threorú chun freastal ar 
riachtanais na mban sa mhaoirseacht. Tacaíonn an 
grúpa le cur chuige eolas-inscne maidir le bheith ag 
obair le mná trí dhoiciméid treorach a tháirgeadh i 
réimse an mheasúnaithe agus na maoirseachta, trí 
rannpháirtíocht ghníomhach le húsáideoirí seirbhíse 
i dtionscnaimh tionscadail éagsúla agus trí ionchur a 
chur le himeachtaí faisnéise agus oiliúna. 

Promhadh do Dhaoine Óga
Tá an Promhadh do Dhaoine Óga (YPP) ar cheann 
de na seacht réimse sainithe de Stiúrthóireacht 
Oibríochtaí na Seirbhíse Promhaidh. Bunaíodh 
an Promhadh do Dhaoine Óga i 2006 chun 
freastal ar riachtanais shonracha daoine óga agus 
chun oibleagáid reachtúil Acht na Leanaí 2001 
a chomhlíonadh. Mar chuid d’obair Réigiún YPP, 
soláthraíonn an tSeirbhís rochtain ar Ionad Coinneála 
Bhaile an Oibricigh. Thug an tSeirbhís Phromhaidh 
tús áite do dhaoine óga mar chatagóir speisialta ar fad 
na paindéime. Lean baill foirne promhaidh ag freastal 
ar Chúirteanna Leanaí, ag scríobh tuarascálacha don 
Chúirt agus ag soláthar tacaíochta a raibh géarghá léi 
do leanaí agus dá dteaghlaigh araon� 

Sa ról atá acu, bíonn na baill foirne de chuid an YPP ag 
dul i dteagmháil le daoine óga, lena teaghlaigh (ag dul 
isteach ina dtithe) chomh maith le comhoibriú leis an 
earnáil pobail agus dheonach, soláthraithe oideachais 
agus seirbhísí pobalbhunaithe

I measc dhá shampla den chomhoibriú 
idirghníomhaireachta den scoth atá ar siúl tá:  An 
Comhghníomhaireacht um Fhreagairt ar Choireacht 
agus an Óige (YJARC) agus an Clár Náisiúnta 
Idirghníomhaireachta um Chosc ar Choireacht 
(NIAPP)�  

Is cur chuige ilghníomhaireachta é an 
Comhghníomhaireacht um Fhreagairt ar Choireacht 
agus an Óige (YJARC) chun cion agus iompar 
coiriúil bisiúil daoine óga idir 16 agus 21 bliana 
d’aois a rinne cúig chion nó níos mó a bhainistiú. 
Seoladh dhá thionscadal triallacha in 2017, chun 
cur chuige oibríochtúil a sholáthar maidir le leibhéil 
chomhordaithe agus fheabhsaithe comhoibrithe agus 
comhordaithe idir an Garda Síochána, an tSeirbhís 
Phromhaidh, Seirbhís Phríosún na hÉireann, Campas 
Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh, agus Tusla. Tá 
sé mar aidhm aige an duine óg a chur i gcroílár an 
phróisis; a gcuid riachtanas, láidreachtaí agus rioscaí 
a shainaithint; agus comhoibriú idirghníomhaireachta 
agus freagairt chomhordaithe a chur ar fáil dóibh chun 
aghaidh a thabhairt ar na riachtanais agus rioscaí sin.

Soláthraíonn Seirbhísí an Chláir Náisiúnta um Chosc 
Idirghníomhaireachta (NIAPP) oiliúint, comhairliúchán, 
measúnú, agus idirghabháil atá oiriúnach d’aois 
do leanaí a léirigh iompar gnéasach díobhálach 
Cuimsíonn an cur chuige ilghníomhaireachta, 
ildisciplíneach trí shnáithe de chóireáil iomlánaíoch: 
cosaint leanaí, an mheabhairshláinte, agus an 
ceartas coiriúil. Le linn 2020 chomhordaigh Oifigigh 
Promhaidh dhá chlár cóireála, a bhí curtha ar fáil go 
cianda, do dhaoine óga a léirigh iompar gnéasach 
díobhálach nó a rinne cion gnéasach.
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Aithníonn an tSeirbhís Phromhaidh go gcaithfimid oibriú le raon páirtithe leasmhara, lena 
n-áirítear comhghleacaithe promhaidh, comhpháirtithe ceartais choiriúil, úsáideoirí seirbhíse, 
agus an pobal i gcoitinne chun ár bhfís tír níos sábháilte agus níos cuimsithí a chur i gcrích.

 

An tSeirbhís Phromhaidh - Ráiteas 
Straitéise 2021-2023 Ár Straitéis a 
Fhorbairt
Cuireadh tús leis an obair ar Ráiteas Straitéise na 
Seirbhíse Promhaidh a fhorbairt don tréimhse 2021-
2023 i bhFómhar 2020. Cuireadh tús le próiseas 
comhairliúcháin fairsing i Meán Fómhair 2020 agus 
rith sé thar thréimhse míonna ina raibh ár bhfoireann, 
úsáideoirí seirbhíse, an pobal agus raon leathan 
páirtithe leasmhara páirteach. 

D’athraigh Covid-19 na gnáthbhealaí chun cumarsáid 
a dhéanamh lenár ngeallsealbhóirí agus leis an 
tSeirbhís arna oiriúnú trí mhodhanna nuálacha a úsáid, 
mar shampla, ardáin meán sóisialta agus suirbhéanna 
ar líne chun tuairimí ár ngeallsealbhóirí a lorg. Cuirfidh 
an comhairliúchán seo le páirtithe leasmhara ionchur 
saibhir agus luachmhar ar fáil i bhforbairt ár Straitéise 
nua, a bhfuiltear ag súil go bhfoilseofar í sa dara ráithe 
de 2021�

Ailíniú Straitéiseach lenár 
gcomhpháirtithe i réimse an Cheartais 
Choiriúil
I mí na Samhna 2020, thug an Roinn Dlí agus Cirt 
cuireadh don tSeirbhís Phromhaidh ár dtuairimí a 
chur isteach maidir lena dtosaíochtaí straitéiseacha 
beartaithe mar chuid de chomhairliúchán 
geallsealbhóirí na Roinne ar fhorbairt a Ráiteas 
Straitéise don tréimhse 2021-2023� 

Chuir an tSeirbhís Phromhaidh aighneacht 
mhionsonraithe faoi bhráid na Roinne Dlí agus Cirt 
agus béim leagtha ann ar réimsí idirghníomhaíochta 
agus rannpháirtíochta breise idir an dá eagraíocht 
chun ár gcomhoibriú leanúnach a leabú tuilleadh chun 
torthaí níos fearr a bhaint amach do phobail níos 
sábháilte agus athchiontú a laghdú.

Chuir an tSeirbhís Phromhaidh le forbairt na 
Straitéise Earnála um Cheartas Coiriúil 2021-2023, a 
mhéadóidh an comhoibriú chun seirbhís fheabhsaithe 
a sholáthar a fhreastalaíonn ar riachtanais na ndaoine 
a thagann i dteagmháil leis an gcóras ceartais choiriúil.

Straitéis um Cheartas i leith an Óige 
2021-2027
Laistigh de chomhthéacs níos leithne ár gcuid oibre, 
fáiltíonn agus tacaíonn an tSeirbhís Phromhaidh 
le fís na Straitéise Ceartais Óige 2021-2027 atá 
le teacht maidir le comhoibriú ar fud gach earnáil 
den rialtas agus den tsochaí i bhforbairt agus i 
seachadadh deiseanna do leanaí agus do dhaoine óga 
leochaileacha. Bhí áthas ar an tSeirbhís Phromhaidh 
a bheith ina mbaill de chuid an Ghrúpa Oibre um 
Straitéis um Cheartas i leith an Aosa Óig in 2020 
agus dul i mbun comhairliúcháin leis an Roinn Dlí 
agus Cirt.  Mar Sheirbhís táimid tiomanta d’obair 
chomhoibritheach, idirghníomhaireachta chun na 
torthaí is fearr a sholáthar do leanaí agus do dhaoine 
óga atá bainteach leis an gCóras Ceartais Choiriúil.  
Tacaíonn an tSeirbhís Phromhaidh go huile is go 
hiomlán leis an gcuspóir cumas leanaí agus daoine 
óga a neartú chun maireachtáil saor ó choireacht agus 
saor ón díobháil. 

Bainistíocht Ciontóirí
Leathnaíodh an tríú Comhstraitéis de chuid na 
Seirbhíse Promhaidh agus Sheirbhís Phríosún na 
hÉireann chun an tréimhse suas go deireadh 2020 a 
chlúdach. Tá gníomhartha sa straitéis a chuimsíonn an 
phianbhreith iomlán, an coimeád roimh agus tar éis 
an choimeád� Féachann sé le dul i ngleic le go leor de 
na tosca a bhaineann le príosúnaigh a chiontaíonn, nó 
ar dóigh go méadóidís an seans go ndéanfaidh siad 
athchiontú. Tá nuashonrú ar an dul chun cinn maidir le 
spriocanna straitéiseacha na Straitéise mionsonraithe 
le fáil ar Leathanach 46.

Ceangailte agus Iontaofa 
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Seimineár PPAG
Tionóladh an 11ú seimineár bliantúil de chuid an 
Ghrúpa Comhairlifgh um Chosaint Phoiblí (PPAG) 
i bhformáid fhíorúil an 27 Samhain 2020. Is í an 
tSeirbhís Phromhaidh a d’óstáil an ócáid. Chruthaigh 
an seimineár spéis mhór agus d’éirigh thar barr leis le 
níos mó ná céad daichead duine ag tiúnadh isteach, 
ó gach cearn d’oileán na hÉireann, an RA agus ó go 
leor tíortha ar fud na hEorpa. Is é aidhm na hócáide 
bliantúla ná fóram a éascú chun peirspictíochtaí agus 
eispéiris a mhalartú do ghníomhaireachtaí ceartais 
choiriúil ar fud na hÉireann.

Is é an téama a bhí ag an seimineár ná “Riachtanais atá 
ag Teacht Chun Cinn sa Tuaisceart agus sa Deisceart - an 
Cleachtas Ceartais Choiriúil a Fhorbairt”. Thug Helen 
McEntee, Aire Dlí agus Cirt, Poblacht na hÉireann 
agus Naomi Long, Aire Dlí agus Cirt, Tuaisceart 
Éireann aitheasc oscailte an tseimineáir� 

Bhí an Stiúrthóir Mark Wilson ina 
chomhchathaoirleach ar an seimineár in éineacht 
le Cheryl Lamont, Príomhfheidhmeannach, Bord 
Promhaidh Thuaisceart Éireann, agus thug sé faoi 
deara gur thug an cruinniú bliantúil deis luachmhar 
do gach duine sna gníomhaireachtaí ceartais choiriúil, 
lucht déanta beartas agus cleachtóirí araon, teacht le 
chéile chun an comhoibriú a fheabhsú.

Thug an tAire McEntee faoi deara go mbíonn torthaí 
níos fearr do chách mar thoradh ar chur chuige 
comhoibritheach, trasteorann, a bheith i gcrích, 
agus gur féidir linn an choireacht agus an íospairt 
a laghdú ach an bhainistíocht ciontóirí a fheabhsú 
agus a chomhordú.  Dúirt an tAire freisin go dtugann 
an seimineár deis do chách samplaí den chleachtas 
nuálach agus den obair chomhpháirtíochta a mheas 
agus a roinnt�

Thug an tAire Dlí agus Cirt do Thuaisceart Éireann 
faoi deara an comhoibriú rathúil atá ar siúl idir an 
dá ghníomhaireacht forfheidhmithe dlí faoi seach 
agus go leanfaidh an rannpháirtíocht den scoth idir 
na gníomhaireachtaí ceartais choiriúil mar thiománaí 
tábhachtach chun an tsíocháin a choinneáil ar oileán 
na hÉireann�

Thaispeán an seimineár trí théama tráthúla agus 
éagsúla le cur i láthair comhpháirteach ó Sheirbhís 
Phríosún na hÉireann agus ón tSeirbhís Phromhaidh 
ar ‘Ag obair le chéile chun leasa Ciontóirí agus a 
bPobal araon’. 

Seirbhís Phríosúin Thuaisceart Éireann agus 
Seirbhís Phromhaidh Thuaisceart Éireann maidir le 
‘Comhpháirtíocht ag Obair i dtreo Athlonnaithe Níos 
Éifeachtaí’, agus Seirbhís Póilíneachta Thuaisceart 
Éireann agus An Garda Síochána ar Chomhpháirtíocht 
Trasteorann idir an dá eagraíocht i réimse na 
‘Gáinneála ar Dhaoine, Priacal Eagraithe agus 
Sclábhaíocht Nua-Aimseartha’.

Sa phictiúr: An tAire Dlí agus Cirt Helen Mc Entee TD Sa phictiúr: Cainteoirí ag seimineár PPAG

Sa phictiúr: An tAire Dlí agus Cirt do Thuaisceart 

Éireann, Naomi Long 
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Iris Phromhaidh na hÉireann
Ar an lá seo freisin tháinig eagrán sainiúil den Irish 
Probation Journal 2020 amach, an 17ú eagrán, 
atá beagnach á bhfoilsiú le tríocha bliain anuasi 
mbliain ina bhfuil go leor dúshlán pearsanta agus 
gairmiúil ann mar gheall ar COVID-19. Tá dhá alt 
cleachtais ón dá Seirbhísí, Seirbhís an Tuaiscirt agus 
an Deiscirt araon, ann ina dtugtar forbhreathnú agus 
taifead tábhachtach ar idirghabhálacha tráth a raibh 
géarchéim sláinte agus sóisialta gan fasach ann. 
Rinne na húdair machnamh ar oiriúnuithe atá tugtha 
isteach ar nósanna imeachta, ar úsáid leathnaithe 
na teicneolaíochta, ar na dúshláin do chaidrimh idir 
oibrithe / úsáideoirí seirbhíse agus tionchar pearsanta 
na cianoibrithe. 

Chomh maith le trí léirmheas leabhar, tá ceithre 
alt déag ar raon téamaí, lena n-áirítear an 
mheabhairshláinte, tionscnaimh eolas-inscne agus 
ath-chomhtháthú pobail a bhaineann leas as forbairtí 
beartais agus cleachtais agus a phléann torthaí 
taighde. Ag teacht le cleachtas seanbhunaithe, 
soláthraíonn an páipéar tosaigh, bunaithe ar 
Léacht Cuimhneacháin Bhliantúil Martin Tansey, 
athbhreithniú ‘úrscothach’ ar an bhfianaise maidir 
le spriocanna réalaíocha agus dearadh clár a chur i 
gcrích chun torthaí níos fearr a bhaint amach maidir 
leis an atitimeachas a laghdú.  

Ag obair lenár gComhpháirtithe 
Idirnáisiúnta
Is é Cónaidhm Promhaidh na hEorpa (CEP) an 
eagraíocht Eorpach bhunaithe le haghaidh promhaidh 
agus ionadaíocht agus ceannaireacht don phromhadh 
san Eoraip. Tagann baill CEP ón 47 Ballstát de chuid 
Chomhairle na hEorpa, agus tá eagraíochtaí ann atá ag 
obair i réimse na gcomhlachtaí promhaidh, na taighde 
agus an oideachais, chomh maith le taighdeoirí agus 
daoine leasmhara�

Bliain corraitheach ina tharla an t-athrú go han-tapa 
a bhí ann in 2020 don Chónaidhm Promhaidh na 

Sa phictiúr: Gerry McNally, Uachtarán CEP

Sa phictiúr: Ursula Fernée, Bainisteoir Réigiúnach ag labhairt ag an ‘Seimineár Scríbhneoireachta le haghaidh 

Foilsithe’, ag Ceanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh, Margadh an Fhéir i mí Eanáir, 2020
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hEorpa (CEP), agus do Gerry McNally, ionadaí agus 
Uachtarán na Seirbhíse Promhaidh, de réir mar a 
dhúnadh síos an taisteal agus imeachtaí idirnáisiúnta 
i ngach áit mar gheall ar phaindéim Covid-19 . 
Bhí ar CEP a chuid oibre a athstruchtúrú agus a 
chlár beartaithe 2020 de chruinnithe saineolaithe, 
seimineáir, scoil samhraidh agus imeachtaí eile a 
bhogadh ar líne chun tacú lena mbaill ar fud na 
hEorpa. Cuireadh roinnt imeachtaí siar go dtí 2021. 

Chuir CEP comhroinnt faisnéise agus eolais chun cinn 
go gníomhach i measc a chuid ball agus líonra chun 
déileáil leis na dúshláin a bhaineann le seirbhísí a 
chothabháil. Chuir suíomh gréasáin CEP fóram ar fáil 
chun taithí agus tacaíocht fhrithpháirteach a mhalartú 
le linn 2020 agus chuir pearsanra na Seirbhíse 
Promhaidh go mór leis� Ghlac ionadaithe thar ceann 
na Seirbhíse Promhaidh páirt freisin i gcruinnithe 
sainghrúpaí CEP ar shláinte mheabhrach, intíre agus 
oideachas agus oiliúint i measc nithe eile. 

Ina theannta sin, lean an tSeirbhís Phromhaidh lena 
rannpháirtíocht leanúnach, ar líne i mbliana, lenár 
gcomhghleacaithe i bPoblacht na Seice, sa tSlóivéin, 
sa Laitvia, sa tSualainn agus ar fud na hEorpa. Lean 
an tSeirbhís Phromhaidh ar aghaidh ag glacadh páirte 
gníomhach i líne ceartais aisiríoch idirnáisiúnta agus i 
gcomhlachtaí comhpháirtíochta eile.

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta oibriú lenár 
gcomhpháirtithe idirnáisiúnta promhaidh agus ceartais 
choiriúil chun an dea-chleachtas sa phromhadh a 
fhorbairt tuilleadh agus deiseanna comhoibrithe a 
aithint�

Comhairle na hEorpa
Lean an tSeirbhís Phromhaidh ag cur le hobair 
chomhlachtaí de chuid Chomhairle na hEorpa, go 
háirithe an Chomhairle um Chomhar Pionóis (PC-CP), 
in 2020� Áiríodh sna ranníocaíochtaí sin tuarascálacha 
sonraí d’fhoilseachán bliantúil SPACE II ar anailís 
staitistiúil promhaidh ar fud na hEorpa. 

Ina theannta sin, soláthraíodh ionchuir d’obair 
an PC-CP, go háirithe maidir lena chuid oibre ar 
shláinte mheabhrach i bpromhadh, trí thaighde nua 
an Dr. Christina Power ar shláinte mheabhrach i 
measc daoine a ndéanann an tSeirbhís Phromhaidh 
maoirseacht orthu�

Fiontar Sóisialta
Is gnóthais iad Fiontair Shóisialta a bhfuil sé mar 
chuspóir lárnach acu tionchar sóisialta, sochaíoch 
nó comhshaoil a bhaint amach, agus déantar aon 
bharrachais a ghintear a athinfheistiú chun tionchar 
sóisialta a chur i gcrích�

Bhí tionchar mór ag Covid-19 ar gach earnáil den 
tsochaí in 2020, lena n-áirítear an earnáil Fiontar 
Sóisialta. Cé go raibh ar go leor Fiontar Sóisialta 
in Éirinn dúnadh i rith 2020, chuir daoine eile a 
samhail ghnó i bhfeidhm chun freastal ar riachtanais 
athraitheacha a gcustaiméirí� In ainneoin na 
timpeallachta dúshlánaí a bhí ann, leanadh den obair 
laistigh den tSeirbhís Phromhaidh chun samhail 
fostaíochta na Fiontraíochta Sóisialta a fhorbairt do 
dhaoine a bhfuil ciontuithe acu.

Ciste Kickstart
I mí Eanáir 2020, sheol an tSeirbhís Phromhaidh, 
le tacaíocht ó Sheirbhís Phríosún na hÉireann agus 
Pobal, Babhta a Dó den Chiste KickStart. Is é cuspóir 
Chiste KickStart tacú agus deiseanna fostaíochta a 
sholáthar san earnáil fiontar sóisialta dóibh siúd a 
bhfuil saol coiriúil acu agus a mbíonn sé deacair orthu 
rochtain a fháil ar mhargadh an tsaothair dá bharr. 
Agus an maoiniú seo á sholáthar bainfidh Fiontair 
Shóisialta leas as infheistíochtaí ina ngnó a chuirfidh 
le gnólachtaí nuathionscanta, le fás, le níos mó 
brabúis agus le hinbhuanaitheacht fhadtéarmach sa 
deireadh�

Chuir Babhta a Dó de KickStart €1m ar fáil don 
fhiontair shóisialta timpeall na tíre. D’éirigh le 
sé ceann is fiche d’eagraíochtaí agus d’Fhiontair 
Shóisialta san iomlán lena n-iarratas ar an maoiniú. 

Ag Obair chun Athrú - Straitéis 
Fiontraíochta Sóisialta agus 
Fostaíochta 2021 - 2023
I mí na Samhna 2020, sheol an tAire Dlí agus Cirt, 
Helen McEntee T.D., ‘Working to Change - Fiontar 
Sóisialta agus Straitéis Fostaíochta 2021 - 2023’ 
na Roinne Dlí agus Cirt� Leagann an straitéis 
seo spriocanna uaillmhianacha amach chun na 
roghanna fostaíochta a mhéadú do dhaoine a bhfuil 
taifid choiriúla acu agus tógann sí ar bhunús láidir 
tacaíochtaí atá ann cheana féin.
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Is é téama uileghabhálach Working to Change ná 
rochtain ar dheiseanna fostaíochta a mhéadú do 
dhaoine a bhfuil ciontuithe coiriúla acu, leagtar amach 
46 gníomh idirnasctha san iomlán faoi thrí réimse 
straitéiseacha fócais: (1) roghanna fostaíochta fiontar 
sóisialta; (2) roghanna fostaíochta ginearálta agus (3) 
an fhiontraíocht.

Tacaíonn an tSeirbhís Phromhaidh agus Seirbhís 
Phríosún na hÉireann go gníomhach leis an straitéis 
seo faoi stiúir na Roinne Dlí agus Cirt chun a cuspóirí 
a chomhlíonadh. Seachadfar an Straitéis i gcomhar le 
Ranna Rialtais eile, gníomhaireachtaí ceartais choiriúil 
agus seirbhísí túslíne riachtanacha. Tá na gníomhartha 
ailínithe le roinnt beartas náisiúnta agus idirnáisiúnta 
eile, agus tá an bhéim curtha ar  aghaidh a thabhairt 
don choireacht agus do phobail níos sábháilte a 
chruthú.

Chun cuidiú le cur i bhfeidhm na ngníomhartha, 
seoladh suíomh gréasáin tiomnaithe atá le fáil ag: 
www.workingtochange.ie

Eagraíochtaí Pobalbhunaithe  
In 2020, mhaoinigh an tSeirbhís Phromhaidh 63 
Eagraíocht Pobalbhunaithe, chun seirbhísí a fhorbairt 
agus a sholáthar do chiontóirí i bpobail áitiúla. 
Tacaíonn na heagraíochtaí seo le hobair na Seirbhíse 
Promhaidh ag obair le daoine atá faoi mhaoirseacht 
na Seirbhíse Promhaidh nó atá i mbaol a bheith 
bainteach le coir. 

Cuireadh dúshláin shuntasacha roimh ár 
n-eagraíochtaí pobail uile, a bhfoireann agus a gcliaint 
mar gheall ar srianta Covid a bheith curtha i bhfeidhm 
i rith 2020. Ba mhaith leis an tSeirbhís Phromhaidh 
aitheantas a thabhairt don obair a dhéanann na 
heagraíochtaí go léir a ndéanaimid iad a mhaoiniú, 
a lean ag soláthar tacaíochtaí ríthábhachtacha agus 
nuálacha do dhaoine leochaileacha le linn thréimhse 
na srianta Covid 19. Táimid muiníneach go leanfaidh 
na heagraíochtaí pobail ag oiriúnú, nuair a fhillfimid 
ar sheirbhísí iomlána a sholáthar, ach ionchorprófar 
cuid de na próisis agus na scileanna nua a fhorbróidh 
na heagraíochtaí ina gcuid seirbhísí agus cleachtas sa 
todhchaí�

Seo a leanas léargas ar an gcaoi a ndearna cuid dár 
n-eagraíochtaí iarracht bhreise ar leith chun seirbhísí a 
sholáthar don phobal.

Tionscadal Promhaidh Thamhlachta 
DEONACH - 2020, Bliain Covid
Tá Tionscadal Promhaidh DEONACH / Tallaght 
lonnaithe i Sráidbhaile Thamhlachta, a sholáthraíonn 
cláir agus seirbhísí do dhaoine fásta agus do dhaoine 
óga i mBaile Átha Cliath Theas�

Le linn Covid, d’aithin DEONACH a thábhachtaí atá 
sé leanúint ar aghaidh ag obair le rannpháirtithe, 
agus teagmháil a dhéanamh leo go sábháilte ina 
bpobal. Le linn 2020, sheachaid DEONACH níos mó 
ná 420 pacáiste oideachais agus cúraim, rinne sé os 
cionn 2500 glao cúraim, sheachaid sé os cionn 900 
dáileacht bia do na rannpháirtithe is leochailí agus dá 
dteaghlaigh, agus chuir sé tacaíocht duine le duine 
ar fáil dá rannpháirtithe uile. Lean an tionscadal 
ag seachadadh cláir oideachais agus folláine lena 
n-áirítear a gcláir QQI.  Tá ráite sa tionscadal, 
“Níor ligeadh do Covid muid a chosc ó bheith ag obair, 
d’fhanamar ar oscailt, agus nílimid ag obair ar bhealach 
difriúil lenár gcustaiméirí ach píosa fíor-bheag.”  

WHAD
Tá WHAD lonnaithe i gceantar Bhaile Formaid / 
Ghort na Silíní den chuid is mó� Chonacthas go leor 
dúshlán sa Tionscadal WHAD le linn na chéad chúpla 
mí den Phaindéim, ag tabhairt faoi deara laghdú ar 
rannpháirtíocht agus idirghníomhaíocht le go leor dá 
rannpháirtithe. D’éirigh leis an tionscadal tabhairt 
faoin dúshlán agus ó shin tá dul chun cinn mór déanta 
aige maidir le teagmháil le daoine óga� 

Ar aon dul le treoirlínte Covid, dhírigh an tionscadal 
ar na cliaint is leochailí, ag cur cláir duine le duine ar 
fáil chun gníomhaíochtaí sóisialta a spreagadh agus an 
t-iompar ciontaithe a laghdú. Lean an Tionscadal ag 
oibriú cláir shaothraithe lasmuigh, ag obair le hoifigigh 
phromhaidh agus i gcomhar le heagraíochtaí pobail 
eile atá maoinithe ag promhadh, agus leathnaigh sé 
a sheirbhísí go ceantair i dtuaisceart chathair Bhaile 
Átha Cliath, agus chuig áiteanna eile i mBaile Átha 
Cliath Theas mar shampla Tamhlacht agus Dún 
Laoghaire�
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Westview
Is eagraíocht pobalbhunaithe é Westview, arna 
bhainistiú ag Foróige, agus tá sé lonnaithe sa Linn 
Dubh i gCathair Chorcaí. Cuireann an tionscadal ar 
chumas daoine óga roghanna dearfacha a dhéanamh 
agus a n-athchiontú a laghdú, trí rannpháirtíocht ina 
bpobal a méadú, agus an t-iompar shóisialta a chur 
chun cinn� 

Ó mhí an Mhárta 2020, tá bealaí nuálacha oibre 
curtha in oiriúint agus aimsithe ag an tionscadal chun 
daoine óga a ghríosú chun gnímh. Rinne an eagraíocht 
infheistíochtaí suntasacha i gcórais teicneolaíochta 
faisnéise, a chuireann ar a cumas a ceapacháin a 
bhogadh ar líne agus leanúint ar aghaidh ag éascú 
obair chláir rialta. Thacaigh an tionscadal le daoine 
óga tríd an tréimhse strusmhar le linn an ghlasdúnadh 
agus cuireadh Ceachtanna Ceoil ar fáil ar líne, chomh 
maith  le ceachtanna cócaireachta ar líne agus pacáistí 
béile a sheachadadh do na rannpháirtithe. 

D’fhreagair Westview, agus na dúshláin shuntasacha 
atá roimh a rannpháirtithe curtha san áireamh aige, 
trí chláir ar líne a sholáthar a thacaíonn le sláinte 
mheabhrach, agus trí Chlár Bainistíochta Fearg a 
sholáthar chun aghaidh a thabhairt ar theannas 
méadaithe i dtithe. D’éirigh leis an tionscadal 
tacaíocht a thairiscint ag amanna anacair dá chliaint 
óga agus an úsáid sásraí éagsúla chun déileáil níos 
fearr a chur chun cinn. 

Céim ar Chéim (Tionscadal Promhaidh Mhaigh 
Rois)
Ionad Lae Oideachais agus Oiliúna is é Céim ar Chéim 
(Tionscadal Promhaidh Mhaigh Rois), atá suite i Maigh 
Rois ar an taobh thuaidh de Chathair Luimnigh, a 
fhreastalaíonn ar dhaoine óga.

Cuireadh go leor dúshlán os comhair na heagraíochta 
agus na ndaoine óga mar gheall ar Phaindéim 
Covid.  Leagadh béim ar an deighilt dhigiteach, ar 
an easpa gléasanna, ar an easpa wifi i dtithe srl. mar 
gheall air.  Bhí deacrachtaí ag daoine óga freisin le 
saincheisteanna sláinte meabhrach mar gheall ar 
iargúltacht ó chairde, imní, easpa gnáthaimh agus 
struchtúir.  Chuir na dúshláin seo agus dúshláin eile 
brú ar an eagraíocht bealaí nua oibre a fhorbairt, agus 
chuir an tionscadal teicneolaíocht dhigiteach ar fáil dá 
foireann agus do dhaoine óga.  
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Thug sé seo deis do Céim ar Chéim ardáin dhigiteacha 
a fhorbairt d’fhoghlaim iargúlta agus chumaisc, in 
ainneoin Srianta Covid.  Chuaigh deichniúr daoine óga 
ar aghaidh sa Chlár Ardteistiméireachta Feidhmeach, 
ghnóthaigh fiche duine óg cáilíochtaí QQI, chuaigh 
ceathrar daoine óga ar aghaidh chuig breisoideachas 
agus ceathrar chun fostaíochta.  I rith míonna an 
tsamhraidh chríochnaigh grúpa de dháréag duine 
óg an Clár Ceannaireachta don Saol, le hOllscoil 
Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, iad uile ag céim le 
honóracha den chéad scoth. Ina theannta sin, lean 
an tionscadal ag soláthar tacaíochtaí géarchéime, 
príomhsheirbhísí oibre agus comhairleoireachta 
chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá roimh ár 
ndaoine óga�

PACE    
Is eagraíocht phobail é PACE i mBaile Átha Cliath 
Thuaidh a oibríonn le daoine le ciontuithe as raon 
leathan cionta coiriúla.

Bhí tionchar láithreach ag paindéim Covid-19 ar an 
obair a rinne PACE, agus mar thoradh air sin dhún 
an tionscadal a gcuid tionscadal oiliúna agus fiontar 
sóisialta lena n-áirítear an stellán Caife Mug Shot atá 
sna Ceithre Chúirteanna. Mar sin féin, nuair a tháinig 
sé chun solais gur ghlasdúnadh gearrthéarmach a 
bheadh ann, d’fhorbair PACE freagra ilchisealach ag 
díriú ar an gcaoi a bhféadfaidís baill foirne agus cliaint 
a chosaint, agus ag an am céanna leanúint ar aghaidh 
ag seachadadh seirbhísí.

Chuir freagra PACE ar a gcumas a n-ionad cóiríochta 
cónaithe i dTeach Priorswood a choinneáil oscailte 

agus ag feidhmiú de réir threoirlínte Covid, cé go 
raibh líon laghdaithe ann. Chuaigh gníomhaíochtaí 
oiliúna agus fiontar sóisialta PACE ar líne freisin, agus 
chruthaigh an tionscadal comhpháirtíocht le ALONE 
trína bhféadfadh custaiméirí plandálaí bláthanna a 
ordú dóibh féin móide ceann a bhronnadh ar ALONE.  
Lean PACE ag oibriú a chláir um Sheirbhís Chosc 
(Foothold, Safer Lives, agus Ciorcail Tacaíochta agus 
Cuntasachta do chliaint ardriosca i rith na bliana). A 
bhuí le hathléimneacht agus cruthaitheacht na foirne 
agus na rannpháirtithe, bhí PACE in ann oiriúnú agus 
dul faoi bhláth fiú le linn Covid.
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Tus Nua

Soláthraíonn Tús Nua, arna mhaoiniú ag an tSeirbhís 
Phromhaidh agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa, 
do mhná atá ag fágáil an phríosúin agus do mhná 
a atreoraítear ón bpobal, le tithíocht shábháilte 
le tacaíocht agus timpeallacht dhearfach. Tá sé 
ar cheann de na gníomhartha a chuimsítear i 
gComhphlean Straitéiseach na Seirbhíse Promhaidh-
Sheirbhís Phríosún na hÉireann 2018-2020 raon 
freagraí a fhorbairt do chiontóirí mná chun níos mó 
deiseanna a thabhairt dóibh agus chun cabhrú leo 
barr a gcumas a bhaint amach. Tá a seomra féin ag 
gach cónaitheoir, rochtain ar spás comhchoiteann 
agus an gairdín.  Ceaptar príomhoibrí le gach bean 
agus má shainaithníonn siad plean tacaíochta dá 
thréimhse a chuimsíonn scileanna saoil, buiséadú, 
laghdú díobhála alcóil, rochtain ar dhíthocsainiú, agus 
tacaíocht sláinte choirp agus mheabhrach. Cuimsíonn 
an tacaíocht a chuirtear ar fáil scileanna saoil a 
fhoghlaim agus deiseanna a aithint chun cabhrú le 
cónaitheoirí maireachtáil go neamhspleách ar Tús Nua 
a fhágáil. Bhain ocht bean is fiche leas as seirbhísí Tús 
Nua in 2020�

Lá Idirnáisiúnta na mBan  

Roimh an gcéad “dianghlasáil” bhí áthas ar an tSeirbhís 
Phromhaidh imeacht a bhí an-spreagúil agus an-
áthasach a óstáil chun Lá Idirnáisiúnta na mBan 
2020 a cheiliúradh. Tháinig rannpháirtithe agus baill 
foirne ó thrí eagraíocht pobalbhunaithe, ó Saol, ó Tús 
Nua agus ó Outlook, leis an bhfoireann promhaidh, 
agus soláthraíonn gach ceann acu seirbhísí lae agus 
cónaithe tiomnaithe  chun tacú le mná. Tugadh cur i 
láthair idirghníomhach thar chaife trí fhocal, filíocht 
agus damhsa� 

Bhí deis ann foghlaim faoi na gníomhaíochtaí i ngach 
ceann de na cláir agus cloisteáil faoi éachtaí na mban, 
ag léiriú a misnigh agus a gcruthaitheachta agus iad ag 
tabhairt aghaidh ar aimhreas pearsanta agus sóisialta. 
Bhí an comhrá oscailte agus macánta, brónach agus 
greannmhar uaireanta

Imeacht na Seirbhíse Promhaidh chun Lá Idirnáisiúnta 

na mBan a cheiliúradh i mí an Mhárta 2020

Thacaigh 
an ionadaíocht 

comhroinnte agus an 
fhoghlaim piara go piara le 

machnamh breise ar théama 
fheachtas na bliana seo 
“Each for Equal” agus an 

tiomantas atá ann dó. 
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CUID 3
Daoine-Lárnaithe
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Eagraíocht daoine-lárnaithe is í an tSeirbhís Phromhaidh. Creidtear ann, 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.

 
Filleadh ar an Obair tar éis Covid-19 
Dúnadh go leor dár n-oifigí i rith seachtainí tosaigh 
na tréimhse glasála tosaigh agus rinne an fhoireann 
oiriúnú don eispéireas nua a bhaineann le cianobair. 
Ó Bhealtaine 2020 ar aghaidh, d’oibríomar go dian 
dícheallach lenár gcomhghleacaithe sa Roinn Dlí 
agus Cirt, agus in Oifig na nOibreacha Poiblí chun an 
Prótacal um Fhilleadh ar Obair go Sábháilte a chur 
i bhfeidhm. D’fhill baill foirne ar an obair ar bhonn 
céimnithe agus uainchláir, chun agallaimh le cliaint 
agus obair riachtanach eile a éascú.

Cuireadh fáilte roimh bhaill foirne a d’fhill ar ais 
chuig an ionad oibre tar éis dóibh a bheith ullamh go 
hiomlán le haghaidh filleadh le hionduchtú pearsanta 
ónár nAonad Sláinte agus Sábháilteachta ar a gcéad lá 
ar ais�

Cé gur minic a smaoiníomar ar an méid a rinneamar 
sular ghlac cúrsaí Covid seilbh ar ár saol laethúil, d’íoc 
an obair a rinneamar le linn na tréimhse seo díbhinní 
chun filleadh slán ar an ionad oibre a chinntiú dár 
bhfoireann.

Stiúrthóir nua ceaptha, Mark Wilson
Thosaigh an tUasal Mark Wilson ag feidhmiú mar 
Stiúrthóir na Seirbhíse Promhaidh an 20 Iúil 2020, 
ag teacht isteach in áit Ita Burke, Stiúrthóir Gnóthaí 
Corparáideacha, a d’fhóin mar Stiúrthóir eatramhach 
roimhe i mbliana.

D’oibrigh Mark Wilson, atá cáilithe mar oibrí 
sóisialta, roimhe seo i Seirbhís Phríosún na hÉireann 
(mar Leas-Stiúrthóir Oibríochtaí) agus sa tSeirbhís 
Phromhaidh freisin. Le linn dó post a bheith aige sa 
tSeirbhís Phromhaidh roimhe seop, chuidigh sé le 
bunú na samhlacha um Measúnú agus Bainistíocht 
Riosca Ciontóirí Gnéis (SORAM) agus samhlacha 
Comhfhreagartha na Gníomhaireachta um Choireacht 
(JARC) de chomhbhainistíocht ciontóirí. Le déanaí, 
d’fhóin sé mar Phríomhoifigeach i Seirbhís Cóiríochta 
Idirnáisiúnta um Chosaint Idirnáisiúnta na Roinne Dlí 
agus Cirt

An Idirchumarsáid
Foilsíodh eagrán amháin den nuachtlitir sheachtrach 
agus trí eagrán de na nuachtlitreacha inmheánacha 
in 2020. Thug na nuachtlitreacha seo léargas ar obair 
na Seirbhíse Promhaidh le linn 2020 agus go príomha 
mar gheall ar Covid-19 bhí athrú san ábhar toisc go 
raibh ar imeachtaí pleanáilte do 2020 bogadh go 
hardáin fhíorúla. 

I rith na bliana d’eisíomar cumarsáidí rialta don 
fhoireann faoi na tacaíochtaí atá ar fáil dóibh trí 
Sheirbhís Cúnaimh d’Fhostaithe sa Státseirbhís agus 
freisin trí Chlár Cúnaimh d’Fhostaithe na Seirbhíse 
Promhaidh agus an tSeirbhís Chomhairleoireachta, 
a sholáthraíonn Laya Healthcare anois. Cuireadh 

Daoine-Lárnaithe 

“Tá an taithí agus na scileanna fairsinge 
atá ag an Stiúrthóir nua le tabhairt chun 

tuilleadh feabhsuithe a dhéanamh ar an 
tSeirbhís, i gcomhpháirtíocht le daoine eile 
san earnáil ceartais choiriúil.  Tá an cur chuige 

comhpháirtíochta agus trasghníomhaireachta 
seo ríthábhachtach agus tacaíonn sé le Freagra 

na Comhghníomhaireachta ar Choireacht agus 
príomhréimsí comhoibrithe trasghníomhaireachta 

eile” ráiteas leis an Aire Flanagan.

Is mór an onóir dom post mar Stiúrthóir na 
Seirbhíse Promhaidh a ghlacadh.  Tuigim 
go maith cé chomh héifeachtach agus is 
féidir smachtbhannaí pobail a bheith chun 
an choireacht a laghdú agus chun cabhrú 
le saol daoine a atógáil.  Táim ag tnúth le 
bheith ag obair go dlúth leis an bhfoireann 
sa tSeirbhís Phromhaidh chun ár sainordú a 
chomhlíonadh agus chun cur leis an obair i 
gcoitinne a dhéantar sa Roinn Dlí agus Cirt 
chun Éire a dhaingniú mar thír sábháilte, 
cothrom agus uilechuimsitheach.

28 www.probation.ie



an fhaisnéis seo go léir ar fáil go héasca i bhfillteán 
nua-chruthaithe Covid 19 ar an Tairseach chun foinse 
lárnach a sholáthar don fhoireann uile chun faisnéis 
agus treoir a rochtain�

An Earcaíocht
Chuir teacht Covid-19 in Éirinn isteach go gairid ar 
ár bhfeachtas earcaíochta d’Oifigigh Promhaidh nua 
níos luaithe sa bhliain. De réir mar a bhíomar go léir 
ag dul i dtaithí ar an obair ar líne, bhíomar in ann dul 
ar aghaidh leis an bpróiseas roghnóireachta agus i 
mí na Bealtaine 2020 bunaíodh painéal d’Oifigigh 
Phromhaidh ionchasacha as ar ceapadh trí oifigeach 
is fiche faoi dheireadh na bliana.  Sannadh na 
hOifigigh nua d’áiteanna éagsúla ar fud na tíre ag 
líonadh bearnaí tábhachtacha agus ag cabhrú lenár 
seachadadh seirbhíse líne tosaigh a uasmhéadú. 

Tá go leor ball foirne Riaracháin de ghráid éagsúla ag 
obair sa tSeirbhís i ngach ceann de na hoifigí Seirbhísí 
agus ar fud na bhFoirne Príosúin. Soláthraíonn na baill 
foirne seo tacaíocht shuntasach dá gcomhghleacaithe 
Promhaidh thar go leor gnéithe dá gcuid oibre. 
D’éirigh le roinnt dár gcomhghleacaithe Riaracháin 
i gcomórtais ardú céime agus thapaigh daoine eile 
deiseanna soghluaisteachta chuig réimsí eile sa Roinn 
Dlí agus Cirt. Ionas go dtarlaíonn sé seo go léir, agus 
go líonfar na bearnaí riachtanacha agus go n-éascófar 
na gluaiseachtaí atá dhíth, lean Aonad Acmhainní 
Daonna na Seirbhíse Promhaidh ar aghaidh beagnach 
laethúil lena idirchaidreamh an-éifeachtach leis an 
Rannán Acmhainní Daonna sa Roinn Dlí agus Cirt� 

Scoir
Thugamar slán le roinnt comhghleacaithe atá ag 
fónamh linn le bliana fada anuas i mbliana chomh 
maith. Chuaigh naonúr ball foirne ar scor. Ar an 
drochuair, mar gheall ar Covid-19, ní raibh mórán 
i gceist leis an beannacht slán ar tugadh dóibh, 
agus rinneadh cuid acu a cheiliúradh ar líne. Ar an 
drochuair, níorbh fhéidir ár gcruinniú bliantúil a 
thionól le haghaidh foirne ar scor i 2020 ach táimid ag 
tnúth le bualadh le chéile arís nuair is féidir.

Folláine
Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta d’Fholláine ár 
bhfoireann go léir a chur chun cinn, gach uile áit san 
eagraíocht. Ag deireadh 2019, bhunaíomar Coiste 
Folláine chun feasacht 
ar Fholláine a chur chun 
cinn agus chun plean a 
chur i bhfeidhm do roinnt 
tionscnamh do 2020.

Bhí an chéad cheann 
díobh seo, Dúshlán 
Céimeanna ceithre 
seachtaine ar siúl i mí 
Eanáir. Ba dhúshlán 
spraíúil, idirghníomhach agus iomaíoch é seo agus an 
fhoireann a bhuaigh ag siúl gar do chúig mhilliún céim 
thar an tréimhse ceithre seachtaine�

Leanadh le gníomhaíochtaí eile go luath i 2020, lena 
n-áirítear Pilates ag am lóin, Cispheil, ár gcleachtaí 
Cór JustSing, agus Rugbaí Clibe ag deireadh an lae 

Sa phictiúr:  Maidin chaife do Sheachtain Chroí na hÉireann le baill foirne ó Oifig Promhaidh Shráid Chorcaí i  

mí Feabhra 2020
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oibre. Ar an drochuair, tháinig deireadh tobann leis 
na gníomhaíochtaí seo go luath i mí an Mhárta de 
réir mar a chuaigh paindéim Covid-19 i ngleic leis an 
domhan� 

Ansin, d’athraigh ár bhfócas ó ghníomhaíochtaí a 
eagrú go tacaíocht agus faisnéis a sholáthar don 
fhoireann agus iad ag tabhairt aghaidh ar saol 
nua na cianoibre, gan a bheith in ann bualadh le 
comhghleacaithe agus cliaint go pearsanta, an 
scolaíocht bhaile, - agus ar ndóigh, an saol nua ar 
Zoom!

De réir mar a rinneamar go léir oiriúnú don ‘ghnáth 
nua’, rinne an Coiste Folláine athghrúpáil agus chuaigh 
siad le Foireann Folláine JustBe sa Roinn Dlí agus Cirt 
chun seimineáir ghréasáin faisnéise ar líne a sholáthar 
don fhoireann ar ábhair éagsúla chomh maith le 
roinnt ranganna aclaíochta ar líne do na daoine níos 
fuinniúla. inár measc.

Reáchtáladh Comórtas Oíche Shamhna ar éirigh go 
geal leis (comórtais Ealaíne agus Scríofa araon) do 
pháistí na foirne ar fud na tíre agus an 23 Nollaig 
2020 thug siad cuairt ‘fíorúil’ ó Dhaidí na Nollag, a 
rinne comhrá leo, a d’inis scéal dóibh, agus a chuir in 
iúl dóibh go raibh siad ar fad ar an liosta ‘deas’ agus go 
bhféadfaidís a bheith ag súil le cuairt uaidh féin Oíche 
Nollag� 

Dualgas na hEarnála Poiblí (Acht fá 
Choimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas, 2014)    
Ar aon dul lenár mbunluachanna, tá an tSeirbhís 
Phromhaidh tiomanta dár n-oibleagáidí a 
chomhlíonadh faoin Acht um Choimisiún um Chearta 
an Duine agus Comhionannas, 2014. 

Bunaíonn Alt 42 den Acht sin dualgas dearfach ar 
chomhlachtaí poiblí comhionannas a chur chun cinn, 
idirdhealú a chosc agus cearta daonna gach duine lena 
mbíonn siad ag plé, baill foirne, úsáideoirí seirbhíse 
agus geallsealbhóirí araon a chosaint.

In 2020, rinneadh roinnt gníomhartha faoi Phlean 
Gníomhaíochta um Dualgas na hEarnála Poiblí de 
chuid na Seirbhíse, lena n-áirítear na bearta seo a 
leanas:

	T Leanadh le maoirseacht a dhéanamh ar dhaoine ar 
mhaoirseacht Promhaidh de réir an leibhéal riosca 
agus riachtanas aitheanta, ag cinntiú go bhfanann 
ár n-idirghabhálacha cothrom agus comhréireach.

	T Leanamar ag seachadadh seirbhísí dírithe ar 
riachtanais chiontóirí mná

	T Leanadh ar aghaidh leis an obair chun deiseanna 
a chruthú do dhaoine a bhfuil ciontú coiriúil acu, 
trí shamhail fostaíochta an fhiontair shóisialta a 
fhorbairt.

	T Oiliúint ar an bhFeasachta Idirchultúrtha ar 
Zoom. Thug sé seo tuiscint do rannpháirtithe ar 
an éagsúlacht chultúrtha agus ar an tábhacht a 
bhaineann le léargas agus feasacht den sórt sin a 
bheith acu san obair laethúil. 

	T Le forbairt “Lámhleabhar Scileanna Croí 
Promhaidh” nua cuireadh béim ar cheist na 
freagrachta chun an rannpháirtíocht agus 
an t-aitheantas go bhfuil daoine atá faoi ár 
maoirseacht éagsúil, go ndéantar idirdhealú orthu 
ar go leor bealaí mar a gcumas cognaíocha, a 
mothúchán, a gcúlraí, a stíl cumarsáide srl. Ba 
iad Oifigigh Promhaidh nua-earcaithe an chéad 
ghrúpa a fuair an oiliúint nua seo in 2020.

	T Lean an fhoireann Acmhainní Daonna ag ardú 
feasachta ar ról an Oifigigh Idirchaidrimh 
Míchumais (DLO) agus ag nascadh le líonra DLO 
na Roinne. Leanadh ar aghaidh leis an obair ar 
athbhreithniú a dhéanamh ar eastát na Seirbhíse 
Promhaidh maidir le rochtain do dhaoine faoi 
mhíchumas. Feabhsaíodh socruithe oibre solúbtha, 
sainaithníodh beartais ábhartha agus cuireadh ar 
fáil don fhoireann iad. 
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CUID 4
Eagraíocht 
Foghlama



Coinneoimid ar an eolas muid faoin bhfianaise eimpíreach is fearr ar cad is cleachtas 
éifeachtach promhaidh ann, agus glacfaimid bearta iomchuí chun foghlaim nua a ionchorprú 
inár gcuid oibre, ag cruthú cultúir foghlama leanúnaí agus cleachtas machnamhach.

 
Aonad Foghlama & Forbartha

Bhí ar an Aonad T&F oiliúint mhórdhíola a aistriú 
go timpeallacht fhíorúil agus bhí air ábhar agus stíl 
na hoiliúna a mhodhnú chun freastal ar an modh 
seachadta an-difriúil seo. Cé go raibh na dúshláin 
seo iontach, tá an t-aonad T&F tar éis freagairt go 
dearfach agus go nuálaíoch. Mar gheall ar an ‘gcasadh 
ar líne’ mar a thugtar air, is é sin an próiseas chun 
imeachtaí foghlama a bhogadh ar líne ag baint úsáide 
as ardáin fhíorúla, d’éiligh ar bhaill foirne san Aonad 
foghlaim go tapa agus a bheith líofa in úsáid ardáin 
agus uirlisí ar líne leithéidí Zoom, Padlet agus Loom, 
bogearraí nach raibh cloiste againn go minic go dtí 
seo� 

De réir mar a chuaigh 2020 ar aghaidh, fuair baill 
foirne san Aonad T&F muinín agus taithí in úsáid 
na n-ardán agus na n-uirlisí fíorúla seo agus bhí 
siad ag dearadh agus ag seachadadh rogha fairsing 
d’imeachtaí oiliúna fíorúla chun freastal ar riachtanais 
foghlama leanúnacha na Seirbhíse. Ina theannta sin, 
in ainneoin go raibh orthu traenálaithe cleachtóirí a 
bhainistiú na dúshláin a bhí ag a gcuid oibre laethúla a 
bhainistiú agus, tar éis dóibh breisoiliúint agus oiriúnú 
a dhéanamh ar mhodhanna oiliúna ar líne, lean siad ag 
tacú leis an Aonad T&F oiliúint a sholáthar ina réimsí 
faoi seach. In 2020 rinne an tAonad T&F 59 imeacht 
oiliúna / foghlama a sheachadadh agus a éascú ar 
raon leathan ábhar, a bhfuil samplaí díobh leagtha 
amach thíos�

Samplaí don Oiliúint Idirghabhála 
Ginearálta agus don Oiliúint Idirghabhála do 
Chiontóirí Amháin
STORM (samhail oiliúna 
maolaithe féindochair 
bunaithe ar scileanna) 

Scileanna Seomra 
Cúirte / Bainistiú 
Neamhchomhlíonta

Gnéasacht an Duine 
agus Teoiricí an Chionta 
Gnéis a Thuiscint

Rialú Comhéigneach / 
Foréigean Baile

Ceardlann 
Scríbhneoireachta 
chun críocha 
Foilsitheoireachta

An Modúl Riosca: Riosca 
agus Ceartas Coiriúil a 
Thuiscint

Oiliúint do Bhainisteoirí 
Nua

Oiliúint um an 
bhFeasacht 
Idirchultúrtha

Íospartaigh a Thuiscint 
agus Conas Freagairt a 
Thabhairt Dóibh

Clár Ionduchtaithe Mac 
Léinn Oibre Sóisialta le 
himeachtaí foghlama 
comhroinnte mar 
shampla cuairteanna 
fíorúla ar eagraíochtaí 
pobalbhunaithe

Ceardlann um Cheartas 
Aisiríoch

Clár Ionduchtaithe 
d’Oifigigh Phromhaidh 
nuacheaptha

Foireann a Mhaoirsiú Go 
Cianda

Eagraíocht Foghlama

Tháinig athrú ollmhór ar 2020 sa chaoi 
a ndéanann an tAonad Foghlama agus 
Forbartha (L&D) a ghnó. Chuir paindéim 
Covid-19 luas ar an réabhlóid foghlama 
agus oiliúna sa tSeirbhís Phromhaidh, rud 
a d’fhág go raibh modhanna ar líne in ionad 
an tsamhail oiliúna duine-le-duine mar is 
gnáth, agus ról ríthábhachtach nua ag an 
teicneolaíocht ann. 

Sa phictiúr: Foireann um Fhoghlaim agus Forbairt
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Oiliúint in Uirlisí Measúnaithe Riosca 
Caighdeánaithe in 2020
Cobhsaí agus Géar 2007 
- oiliúint iomlán  
Comhoiliúint PS & AGS

PS/ROSH & PS/
ROSH(SO) – oiliúint 
iomlán

Maitrís Riosca 2000 - 
oiliúint iomlán

Measúnú Riosca Ionsaí 
ar Chéile (SARA) - 
oiliúint athnuachana

LSI-R - oiliúint iomlán CMI YLS- Oiliúint 
athnuachana

Clár Ionduchtaithe d’Oifigigh 
Phromhaidh
Go luath i mí na Nollag 2020 chuir an tAonad 
Foghlama & Forbartha tús leis an gcéad Chlár 
Ionduchtaithe fíorúil do dhá Oifigeach Promhaidh 
nua-cheaptha is fiche. Thar thréimhse trí seachtaine, 
rinne an tAonad teaglaim de thionscnaimh foghlama 
teagascacha agus scileanna-bhunaithe a sheachadadh 
agus a éascú, ag clúdach réimse leathan ábhar agus 
lena n-áirítear ionchuir ó fheidhmeanna oibríochta 
agus corparáideacha éagsúla na Seirbhíse.

Ó tharla go raibh an clár seo á sheachadadh ar 
líne chiallaigh sé go raibh an teagmháil agus an 
rannpháirtíocht shóisialta is gnách idir rannpháirtithe 
le linn imeachtaí oiliúna duine le duine as láthair. Mar 
bhealach chun aghaidh a thabhairt air seo, dhear an 
tAonad T&F an clár sa chaoi is go n-uasmhéadófaí 
an idirghníomhaíocht le linn seisiúin agus chuir sé 
roinnt pods beaga ar bun chun rannpháirtíocht idir 
rannpháirtithe agus tacaíocht piaraí a spreagadh. 
Ina theannta sin, leithdháileadh meantóir ar gach 
Oifigeach Promhaidh nua ar feadh ré an chláir 
ionduchtaithe chun a chinntiú go dtacaítear leo ina 
gcuid foghlama agus ina riachtanais mhothúchánach 
agus shóisialta. Cé go raibh sé dúshlánach an clár 
ionduchtaithe céimnithe a chomhordú agus a 

sheachadadh ar líne, agus laistigh de thréimhse ama 
trí seachtaine, tá an t-aiseolas ó rannpháirtithe an-
dearfach.

Oiliúint um an bhFeasacht 
Idirchultúrtha
Ó Mheán Fómhair 2020 go Nollaig 2020, seachadadh 
Oiliúint Feasachta Idirchultúrtha in dhá sheisiún 
déag do níos mó ná 120 ball foirne, thar gach grád. 
Seachadadh an oiliúint seo beagnach mar chuid 
den tionscnamh Get Real. Is tionscadal trí bliana 
arna mhaoiniú ag Peace-IV de chuid an Aontais 
Eorpaigh é Get Real a seoladh i mí Eanáir 2018. Is 
iad na comhpháirtithe tionscadail Get Real ná Bord 
Promhaidh TÉ, Seirbhís Póilíneachta TÉ, Seirbhís 
Promhaidh na hÉireann, Tacaíocht Íospartach TÉ agus 
Roundtable Bhéal Feirste Theas. Tá sé mar aidhm 
ag an tionscadal dúshlán a thabhairt do choireacht 
fuatha, iompar agus dearcadh. Dhírigh na seisiúin 
ar Feasacht Idirchultúrtha ar léargas a thabhairt 
do rannpháirtithe ar a bhfuil i gcultúr / éagsúlacht 
chultúrtha, cén fáth a bhfuil feasacht chultúrtha 
tábhachtach, rudaí le machnamh agus iad ag obair le 
daoine aonair ó chultúir eile agus réimsí féideartha 
le haghaidh míthuisceana. Bhí an oiliúint an-
idirghníomhach agus rannpháirteach agus bhí aiseolas 
ó rannpháirtithe an-dearfach.

An Mheabhairshláinte
Lean an Grúpa Oibre Meabhairshláinte ag seachadadh 
tuilleadh beart mar chuid de thiomantas leanúnach 
na Seirbhíse sa réimse oibre seo. D’éascaigh an 
t-aonad Foghlama agus Forbartha seachadadh ar líne 
de STORM (samhail oiliúna maolaithe féindochair 
bunaithe ar scileanna) don fhoireann líne tosaigh. 

Foghlaim agus Forbairt 
Neamhfhoirmiúil:
D’óstáil an tAonad T&F roinnt imeachtaí fíorúla 
‘Foghlaim le Chéile Am Lóin’ i rith na bliana. Thug na 
himeachtaí seo deis don fhoireann daoine a chloisteáil 
laistigh agus lasmuigh den tSeirbhís ag labhairt 
agus ag roinnt a gcuid eolais agus taithí ar raon 
saincheisteanna agus téamaí� I mí Dheireadh Fómhair 
roinn ionadaithe ó Bhiúró Náisiúnta Seirbhísí Cosanta 
an Gharda Síochána, Aonad um Shaothrú Leanaí, eolas 
agus saineolas leis an bhfoireann i réimse an Chionta 
Gnéis Idirlín. I mí na Samhna rinne an Scoil Oibre 
Sóisialta & Beartas Sóisialta, UCD cur i láthair ar ábhar 
an Cheartais Aisiríoch agus a úsáid mar fhreagairt 
ar choireacht ghnéasach thromchúiseach. Bhí 
freastal an-mhaith ar an dá imeacht agus spreag siad 
díospóireacht agus plé spreagúil idir comhghleacaithe.

Sa phictiúr: Oifig Promhaidh nua-earcaithe ag freastal 

ar an gClár Ionduchtaithe ar líne
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D’éascaigh an tAonad T&F roinnt ball foirne chun 
freastal ar sheimineáir agus comhdhálacha ar líne, go 
háirithe, sraith seisiún oiliúna ar líne NOTA a dhírigh 
ar shaincheisteanna agus ar chleachtais reatha a 
bhaineann le droch-úsáid ghnéasach a thuiscint agus 
freagairt di.

 Anuas air sin, rinne an tSeirbhís Phromhaidh cur i 
láthair ag Comhdháil Bhliantúil an Údaráis Náisiúnta 
Míchumais a bhí á óstáil ar líne i mí Dheireadh 
Fómhair 2020� Ba é teideal an chur i láthair ná 
‘Aitheantas & Freagairt: Seirbhísí a Sheachadadh do 
Dhaoine faoi Mhíchumas atá faoi réir Promhaidh ’. 

Lámhleabhar um Scileanna Lárnacha 
Promhaidh
In 2020 d’fhorbair agus sheol an tAonad Foghlama & 
Forbartha an Lámhleabhar Scileanna Croí Promhaidh. 
Forbraíodh an lámhleabhar chun tacú le cur i 
bhfeidhm an Chreata Maoirseachta Ciontóirí, samhail 
cleachtais céim ar chéim saincheaptha, eolasach ar 
bhonn fianaise. Tá an lámhleabhar go príomha, ach 
ní go heisiach d’Oifigigh 
Promhaidh agus is 
féidir é a úsáid mar 
dhoiciméad treorach, 
mar thagairt agus mar 
acmhainn ábhartha, ón 
gcéad teagmháil le cliant 
go dtí dúnadh an cháis. 
Díríonn an lámhleabhar ar 
chroíscileanna promhaidh, 
tugann an taighde sin le 
tuiscint má tá sé in úsáid 
go comhsheasmhach ag 
Oifigigh Promhaidh go 
bhfuil sé de chumas aige 
atreorú a laghdú. Leagann sé amach sé scil lárnacha 
promhaidh - scileanna tógála caidrimh; soiléiriú ról; 
samhaltú agus athneartú pro-shóisialta; idirghabhálacha 

iompraíochta cognaíocha; fadhbréiteach agus agallaimh 
spreagthacha�

Chun tacú leis an bhfoireann na croíscileanna seo a 
úsáid, dhear agus d’fhorbair an tAonad T&F modúl 
oiliúna gaolmhar. Úsáideann an modúl oiliúna seo 
modh seachadta ilmhódach agus baineann sé úsáid 
as roinnt clár agus uirlisí fíorúla. Baineann sé le hobair 
threoraithe roimh sheisiún, in obair sheisiúin agus 
ranganna teagaisc iar-sheisiúin. Ba iad baill foirne 
nua-ionduchtaithe an chéad cheann a cuireadh 
oiliúint orthu i gCroí-Scileanna Promhaidh mar chuid 
dá gclár ionduchtaithe. Bítear ag súil go ndéanfaidh 
gach Oifigeach Promhaidh oiliúint i gCroí-Scileanna 
Promhaidh agus cuirfear an oiliúint i bhfeidhm i rith 
2021�

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. Reáchtáiltear an clár seo i 
gcomhar leis an bhForas Riaracháin.

Cuireadh tús leis an gceathrú leagan den chlár 
seo i bhFómhar 2020 agus roghnaíodh dhá bhall 
d’fhoireann Bainistíochta Sinsearaí na Seirbhíse 
Promhaidh chun páirt a ghlacadh. Thacaigh an 
tSeirbhís Phromhaidh go gníomhach leis an deis 
foghlama nuálach seo ón tús agus bhí áthas orainn 
baill foirne dár gcuid a bheith rannpháirteachi rang na 
bliana 2020. Is é aidhm fhoriomlán an Chláir cabhrú 
le rannpháirtithe na scileanna atá riachtanach chun 
comhoibriú sa chóras ceartais choiriúil sa todhchaí a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Comhoibriú Idirnáisiúnta
Mar chuid dár dtiomantas leanúnach chun ár dtaithí 
a roinnt agus chun cabhrú le forbairt cleachtais i 
ndlínsí eile, d’óstáil an tSeirbhís Phromhaidh cuairt 
ó fhoireann de chuid Sheirbhís Promhaidh agus 
Idirghabhála Phoblacht na Seice, agus bhí an t-ádh 
linn a bheith in ann an chuairt seo a óstáil roimh thús 
na paindéim. Ba speisialtóirí iad na daoine go léir sa 
ghrúpa a bhí ag obair le ciontóirí óga agus fuair siad 
cuir i láthair ón Aonad Foghlama agus Forbartha, 
ón Aonad um Cheartas Aisiríoch agus Seirbhísí 
Íospartach, An Garda Síochána, an Roinn Gnóthaí 
Leanaí agus Óige chomh maith le foireann um an 
bPromhadh do Dhaoine Óga. Mhol Seirbhís na Seice 
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go fial moladh as ábhar agus eagrú na gcuairteanna 
agus as an eispéireas dearfach foghlama a chuir sí ar 
fáil dá bhfoireann.

Staidéar ar Staitisticí maidir leis 
an Athchiontú agus an tSeirbhís 
Promhaidh arna dhéanamh ag an 
bPríomh-Oifige Staidrimh
Tomhaiseann Staitisticí Athchiontaithe a ghabhann 
leis an tSeirbhís Phromhaidh sa Phríomh-Oifige 
Staidrimh leibhéal an athchiontaithe atá taifeadta ag 
ciontóirí a cuireadh faoi bhainistíocht na Seirbhíse 
Promhaidh� Léiríonn an ráta athchiontaithe céatadán 
na ndaoine a ciontaíodh as eachtra coireachta a 
taifeadadh laistigh de thréimhse shainithe (fuinneog 
athchiontaithe) tar éis thosach a n-Ordú Promhaidh, 
Seirbhíse Pobail nó Maoirseachta Iar-Scaoilte. 
Caithfidh gur tharla an ciontú laistigh de dhá bhliain 
ón dáta a taifeadadh an eachtra sin.

D’fhoilsigh an Phríomh-Oifig Staidrimh an Staidéar ar 
an Athchiontú sa tSeirbhís Promhaidh is déanaí i mí 
na Samhna 2020� Bhí an Staidéar dírithe ar chohóirt 
2014, 2015 agus 2016. Ní hionann an tréimhse atá 
faoi bhreithniú do gach cohórt faoi mhaoirseacht 
na Seirbhíse Promhaidh. Breathnaítear ar thréimhse 
trí bliana do chohórt 2014, tréimhse dhá bhliain do 
chohórt 2015 agus tréimhse bliana do chohórt 2016.

Tugadh isteach réimse nua staidéir do chohórt 2016 
ina raibh táscaire coimeádta i gceist. Rinneadh na 
hathchiontóirí a aicmiú de réir chineál athchionta 
Promhaidh agus má bhí pianbhreith choimeádta nó 
neamh-choimeádta mar thoradh ar an athchiontú sin

Buaicphointí príomhúla:
	T Níor chiontaigh níos mó ná 52% de chohórt 2014 

laistigh de 3 bliana i gcomparáid le 45.4% de 
chohórt 2008 nár athchiontaigh� 

	T Tarlaíonn an chuid is mó den athchiontú laistigh 
de bhliain amháin tar éis na pianbhreithe agus as 
an líon sin ciontaíonn 64.1% díobh laistigh den 
chéad 6 mhí�

	T Tá gaol inbhéartach idir aois agus leibhéal an 
athchiontaithe. As cohórt 2016, déanann 45.6% 
de dhaoine faoi 18 athchiontú laistigh d’aon 
bhliain amháin tar éis dóibh ordú maoirseachta 
a fháil. I gcodarsnacht leis sin, ciontaíonn 21.7% 
de dhaoine os cionn 65 bliain d’aois laistigh den 
tréimhse chéanna�

	T Is beag seans go ndéanfaidh fireannaigh 
athchiontú (30.3%) i gcomparáid le mná (30%).

	T Ba é an ráta is airde athchiontú laistigh de bhliain 
ná daoine aonair a bhí tiomanta do mhaoirseacht 
ar an ngadaíocht agus ar chionta gaolmhara léi 
(39�1%)

	T Is iad na trí phríomhchineál athchiontaithe atá 
ann ná cionta Ord Poiblí agus cóid Shóisialta 
(28.5%), agus ina dhiaidh sin an Ghadaíocht agus 
Cionta Gaolmhara (24�4%) agus Cionta Drugaí 
Rialaithe (16�3%)� 

	T Fuair 50�6% de dhaoine aonair de chohórt 2016 
a rinne athchiontú pionós coimeádta agus fuair 
49.4% pionós neamh-choimeádta.

	T Is dóichí go bhfaighidh daoine aonair a bhfuil 
cionta acu maidir le Buirgléireacht agus Cionta 
Gaolmhara pianbhreith choimeádta (66.7%), 
agus Calaois, Mealladh agus Cionta Gaolmhara 
ina dhiaidh sin (62�5%)� I gcodarsnacht leis sin 
fuair 39.2% de na cionta a bhain le hAchtanna 
Contúirteacha nó Faillíocha smachtbhanna 
coimeádta�

Tá an foilseachán iomlán ar fáil ar shuíomh gréasáin 
na Príomh-Oifige Staidrimh

https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/
ep/p-prs/probationre-offendingstatistics2016/

Taighde    
Léiríonn Straitéis Taighde na Seirbhíse Promhaidh 
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. 

Le linn 2020, oibríonn Coiste Taighde na Seirbhíse 
Phromhaidh go dlúth le taighdeoirí, le comhlachtaí 

Sa phictiúr: Foireann ó Sheirbhís Promhaidh agus 

Idirghabhála Phoblacht na Seice i mí Feabhra 2020 
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taighde agus le hinstitiúidí oideachais tríú leibhéal 
chun tograí agus tionscadail taighde iarchéime, nuair 
is indéanta agus praiticiúil, a fhorbairt agus a éascú. 
Ba chonstaic mhór í an Phaindéim Covid-19 maidir le 
staidéir allamuigh agus agallaimh a chur ar aghaidh� 
Bhí taighdeoirí agus mic léinn athléimneach, agus 
chomhlíon siad an réaltacht nua le solúbthacht agus 
cruthaitheacht a bhí thar a bheith luachmhar chun ár 
dtiomantas roinnte i leith fiosrú agus meastóireacht 
eolaíoch a choinneáil� Lean an Coiste ar aghaidh ag 
tionól le linn 2020 chun iarratais a bhreithniú chun 
taighde a dhéanamh sa tSeirbhís Phromhaidh.

Bronnadh PhD ar an Dr Jane Mulcahy i gColáiste na 
hOllscoile, Corcaigh in 2020 as Ceartuithe Nasctha 
agus Naisc Cheartaithe: maoirseacht iar-scaoilte 
ar phríosúnaigh fireanna le pianbhreith fhada. 
Chríochnaigh an Dr� Mulcahy a staidéar taighde 
ag Ionad Comhghuaillíochta Chorcaí le maoiniú trí 
dhámhachtain clár PhD bunaithe ar Fhostaíocht de 
chuid Chomhairle Taighde na hÉireann, agus tacaíocht 
ón tSeirbhís Phromhaidh.  Cuireann a staidéar go 
mór le hobair na Seirbhíse Promhaidh a chur ar an 
eolas agus le comhtháthú agus athlonnú príosúnach a 
fheabhsú tar éis a scaoilte. 

Le linn 2020 ghlac an tSeirbhís Phromhaidh páirt 
sa Bhord Comhairleach um Díghlasáil Féideartha� 
Chruthaigh Díghlasáil Acmhainneachta, faoi stiúir 
Ollscoil Mhaigh Nuad agus arna mhaoiniú ag Ciste 
Nuálaíochta na hEarnála Poiblí 2020, ‘foireann uirlisí’ 
luachmhar do ionaid oideachais 3ú leibhéal chun 
forbairt agus tacú le forbairt polasaithe agus cleachtas 
iontrála do dhaoine le ciontuithe�  Roghnaíodh an 
tionscnamh mar ceann de na Tionscadail a bhuaigh an 
Ciste Nuálaíochta ar fud na hEarnála Dlí agus Cirt.  

Chuir an tSeirbhís Phromhaidh le cruinnithe taighde 
agus le pleanáil sa Roinn Dlí agus Cirt ag tacú le 
cuspóirí agus gníomhartha Straitéis Sonraí agus 
Taighde na Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
2018-2020�

Tá an tSeirbhís Phromhaidh tiomanta dá hacmhainn 
taighde a fhorbairt chomh maith le taighdeoirí 
agus eagraíochtaí taighde a threorú agus a chur 
i gcomhpháirtíocht chun forbairtí sa todhchaí a 
threorú agus tacú le cinnteoireacht eolas-bhunaithe i 
gcleachtas promhaidh.

Meabhairshláinte - Meabhairshláinte 
i measc daoine atá faoi réir 
Maoirseachta Seirbhíse Promhaidh in 
Éirinn (Tuarascáil Taighde na Seirbhíse 
Promhaidh)
Le linn 2020 leanadh den obair ar na staidéir 
taighde meabhairshláinte thuas, faoi stiúir an Dr. 
Christina Power, Síceolaí Cliniciúil Sinsearach, le 
tacaíocht ón Ollamh Charlie Brooker agus Grúpa 
Oibre Meabhairshláinte na Seirbhíse Promhaidh. 
Ag tógáil ar thrí staidéar a cuireadh i gcrích in 2019, 
foilsíodh páipéar achomair in Iris Promhaidh na 
hÉireann 2020.  Ina theannta sin, chun Lá Domhanda 
Meabhairshláinte a cheiliúradh,an 9 Deireadh Fómhair 
2020, chuir an Dr. Power a príomhthorthaí i láthair trí 
imeacht zoom fíorúil d’fhoireann agus do bhainisteoirí 
promhaidh líne tosaigh. 

Sa phictiúr: An Dr. Christina Power, Síceolaí Cliniciúil 

Sinsearach 
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CUID 5
Éifeachtach 

agus Freagrach



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.

 
Socruithe Maoirseachta agus Rialachais
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 den chleachtas rialachais tá Comhaontú 
Maoirseachta 2020 - 2022 agus Comhaontú 
Seachadta Feidhmíochta 2020 curtha i bhfeidhm ag 
an tSeirbhís Promhaidh, leis an Roinn Dlí agus Cirt. 

Socraíonn an Comhaontú Maoirseachta 2020 - 
2022, a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin na Roinne, 
agus cuntasacht creat leathan Rialachais trína 
bhfeidhmíonn an tSeirbhís Phromhaidh agus 
sainmhíníonn sé róil agus freagrachtaí lárnacha atá 
mar bhonn agus taca leis an gcaidreamh idir an Roinn 
agus an tSeirbhís Phromhaidh. Is comhaontú trí bliana 
é seo ach de réir an Chóid Chleachtais déantar é a 
athbhreithniú gach bliain agus a nuashonrú de réir 
mar is gá� 

Leagtar amach sa Chomhaontú Seachadta 
Feidhmíochta príomhspriocanna na Seirbhíse 
Promhaidh do 2020 (i gcomhthéacs na n-ionchur 
acmhainní a chuirtear ar fáil) agus an chaoi a ndéanfar 
a seachadadh a thomhas i dtéarmaí spriocanna/
táscairí feidhmíochta. Cuireann sé béim freisin ar aon 
fhachtóirí riosca féideartha. 

Déantar monatóireacht ar chomhlíonadh na Seirbhíse 
Promhaidh le riachtanais an Chomhaontaithe trí thrí 
chruinniú foirmiúla Rialachais in aghaidh na bliana ar 
a laghad idir an Roinn agus an tSeirbhís Promhaidh. 
Bíonn idirghníomhaíochtaí leanúnacha nach bhfuil 
chomh foirmiúil ann freisin de réir riachtanais ghnó 
agus tiomantais fhrithpháirtigh gach páirtí. 

Cuireadh Ráiteas Comhlíontachta do 2019, 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 i mí an Mheithimh 2020� In Aguisín 2 leagtar 
amach an Ráiteas ar Chóras Rialuithe Inmheánacha na 
Seirbhíse Promhaidh do 2020. 

Tá clár riosca ag an tSeirbhís Phromhaidh a ndéanann 
Coiste Bainistíochta Riosca na Seirbhíse Promhaidh 
breithmheas foirmiúil air, a thagann le chéile trí huaire 
sa bhliain ar a laghad. Déantar athbhreithniú ar an 
gclár riosca freisin mar chuid de ghnáthshocruithe 
monatóireachta agus pleanála gnó.  Tacaíonn 
tuarascálacha ar dhul chun cinn le Stiúrthóir na 
Seirbhíse Promhaidh agus leis an bhFoireann 
Ceannaireachta Feidhmiúcháin leis an monatóireacht 
leanúnach agus leabaithe seo ar an bpróiseas 
bainistíochta riosca. Nuashonraíodh agus ceadaíodh 
Beartas Bainistíochta Riosca na Seirbhíse Promhaidh i 
mí na Nollag 2020�  

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 2020�

Éifeachtach agus Freagrach
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Tacaíocht agus Forbairt Ghnó.
Cumhdaítear sa shainchúram Tacaíochta agus 
Forbartha Gnó sainchúram leathan freagrachtaí 
lena n-áirítear cumarsáid, bainistíocht sonraí agus 
faisnéise, forbairt TFC, taighde agus aonad Foghlama 
agus Forbartha na heagraíochta in éineacht le 
hullmhú agus cur i bhfeidhm an Chreata Maoirseachta 
Ciontóirí. Bhí bliain ghnóthach ag an Stiúrthóireacht 
in 2020 agus an obair ag dul ar aghaidh i ngach 
príomhréimse.

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, i dtéarmaí treorach, polasaithe 
agus nósanna imeachta�

Leanadh le bainistíocht agus ullmhú freagraí de réir 
mar is gá ar Cheisteanna Parlaiminte, Ionadaíochtaí 
Aireachta agus iarratais eile ar fhaisnéis ar fud na 
Stiúrthóireachtaí i gcomhpháirtíocht le hAonad 
Trédhearcachta na Roinne Dlí agus Cirt�

Leanadh den obair leanúnach in 2020 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. Chuir na hardáin 
thábhachtacha seo béim ar obair leanúnach agus 
ar phríomhéachtaí na Seirbhíse Promhaidh i rith na 
bliana, go háirithe an chaoi a raibh ar an tSeirbhís 
oiriúnú go tapa do dhúshláin na paindéime, agus 
leanúint ar aghaidh ag soláthar seirbhísí líne tosaigh.

Iarrataí ar Fhaisnéis 2020

Iarrataí ar Rochtain Faisnéise a Fuarthas 
2020
Saoráil Faisnéise 18
Cosaint Sonraí 3
Iarrataí Tríú Páirtí 12
Iarrataí Eile lasmuigh de Shaoráil Faisnéise/
DP

14

Iomlán 47

Iarrataí Faisnéise comhordaithe ar bhonn 
lárnach
Ceisteanna Preasa 5
Ceisteanna Dála 24
Eile * 58
Iomlán 87

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

Bainistíocht agus Teicneolaíocht 
Faisnéise (IM&T)
Cuirtear riachtanais IM&T na Seirbhísí Promhaidh 
ar fáil trí Sheirbhísí Comhroinnte IM&T na Roinne 
Dlí agus Cirt. Sa Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse a 
síníodh i mí Iúil 2019 leagtar amach na córais agus 
na seirbhísí comhaontaithe atá i bhfeidhm chun 
tacú le gnó Oibríochtúil na Seirbhíse Promhaidh. Tá 
idirchaidreamh leanúnach le IM&T maidir leis an ngnó 
mar ghnáthphíosaí agus maidir le forbairtí beartaithe 
ag dul ar aghaidh� 

Le linn 2020, d’oibríomar go dlúth le IM&T chun a 
chinntiú go dtacaítear le gnó agus oibríochtaí na 
Seirbhíse Promhaidh go háirithe agus muid ag bogadh 
chuig obair le cliaint promhaidh go cianda.  Ba é an 
fócas tosaigh nuair a chuaigh an Tír faoi ghlas ná a 
chur ar chumas an oiread foirne Promhaidh a bheith 
ag obair go cianda mar ábhar tosaíochta. Cuireadh 
ríomhairí glúine agus ríomhairí deisce ar fáil do go 
leor ball foirne ar fud na tíre chomh tapa agus is féidir 
chun obair iargúlta aclaí a chumasú.   

D’fhan oifigí promhaidh ar oscailt le haghaidh gnó 
riachtanaigh lena n-áirítear naisc físe le IM&T ag tacú 
leis an leanúnachas seirbhíse seo. Bhí infhaighteacht 
naisc físe ríthábhachtach chun tuairiscí a chomhlánú 
dóibh siúd atá faoi choimeád.  Le filleadh céimnithe 
ar oifigí agus filleadh ar agallaimh duine le duine le 
cliaint tosaíochta, leanadh de thacaíocht a bheith 
ar fáil - ag cumhdach na ríomhairí glúine, na deasc, 
na teileafón agus na saoráidí físchomhdhála. Maidir 
le ceisteanna agus cúnamh gnó mar is gnách bhí an 
deasc chabhrach IM&T ar fáil don fhoireann a bhí ag 
obair go cianda 

I dtreo an dara cuid den bhliain, chuir an tSeirbhís 
Promhaidh tús le rolladh amach fóin nua chuig 
Oifigigh Promhaidh agus Oifigigh Phromhaidh 
Shinsearacha chun cianobair agus teagmháil le cliaint 
ar a n-ualaí cásanna a éascú. 
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Príomhréimse tosaíochta do 2020 ba ea infheistíocht 
i gcórais TFC chun ionad oibre lúfar agus solúbtha 
a chumasú chun ár gcuid oibre a bhainistiú le linn 
Covid-19 agus chun a chinntiú go gcomhlíonfaimid ár 
bhfreagrachtaí sábháilteachta poiblí. 

Is é an aidhm atá le 2021 a chinntiú go bhfuil na 
tacaíochtaí agus an trealamh IM&T ag gach Oifigeach 
Promhaidh chun fórsa oibre níos aclaí agus cur chuige 
cumaiscthe a éascú chun ligean don fhoireann a 
ról oibríochta a dhéanamh. Mar ullmhúchán dó seo 
chuir an tSeirbhís tús leis an bpróiseas chun ríomhairí 
glúine Seirbhíse a rolladh amach chuig gach Oifigeach 
Promhaidh. Beidh sé seo mar chuid de ‘threalamh 
uirlisí’ na nOifigeach Promhaidh amach anseo. 

Tháinig an APEX agus an Grúpa Próisis Ghnó le chéile 
go rialta chun feabhsúcháin agus forbairtí molta a 
phlé chun leanúnachas éifeachtúlachta ár gcórais 
oibríochta 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 2020, tá staitisticí thar am 
ar leith fós ar fáil ar shuíomh gréasáin na Seirbhíse 
Promhaidh www.probation.ie ar an gcéad lá de gach 
mí. Le sonraí staitistiúla tugtar treoir do thosaíochtaí 
seirbhíse maidir le leithdháileadh acmhainní. Chuidigh 
an tSeirbhís le Staitisticí Coiriúla Bliantúla Chomhairle 
na hEorpa - Daoine ag Cur Smachtbhannaí agus 
Bearta Neamh-Choimeádta Isteach 2020 (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 2019. Cuireadh staitisticí ar 
fáil freisin de réir mar ba ghá chun freagra a thabhairt 
ar Cheisteanna Parlaiminte, ar Fhiosrúcháin Phreasa.

Eastát
Tá os cionn tríocha cúig oifig ag an tSeirbhís 
Phromhaidh sa phobal chomh maith le hoifigí i ngach 
ceann de na príosúin. Baineann an tSeirbhís leas 
freisin as oifigí ‘teagmhála’ in áiteanna éagsúla ar fud 
na tíre chun maoirseacht agus bainistiú a dhéanamh 
ar go leor cliant i gceantair iargúlta agus tuaithe. 

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, agus bhí sé seo le feiceáil níos mó go 
háirithe i gcomhthéacs bearta coiscthe agus rialaithe 
Covid-19, ag obair i gcomhpháirt le Sláinte agus 
Sábháilteacht.

Le linn 2020, fuair an OOP cóiríocht mhalartach 
don tSeirbhís Promhaidh i nDroichead Átha agus tá 
pleananna ag céim chun cinn chun bogadh isteach sa 
chóiríocht nua seo go luath in 2021�

Leanadh den obair ar an áis nua Seirbhíse Promhaidh 
i Sráid Mulgrave, Luimneach a sholáthróidh cóiríocht 
nua-aimseartha dár bhFoireann Luimnigh agus dá 
gcliaint. Tá Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP) ag 
déanamh maoirseachta ar an tionscadal thar ceann na 
Seirbhíse.

Sláinte agus Sábháilteacht
Go luath in 2020, d’fhoilsigh an tSeirbhís Promhaidh 
Lámhleabhar Sláinte agus Sábháilteachta agus 
Ráiteas Sábháilteachta nua agus thosaigh sí ag 
obair ar athbhreithniú a dhéanamh ar gach Beartas 
Sláinte agus Sábháilteachta agus cáipéisí Treorach 
don tSeirbhís. Bíonn Sláinte agus Sábháilteacht 
ríthábhachtach i gcónaí don tSeirbhís Promhaidh 
agus tá sí ar na cláir oibre do gach cruinniú Foirne, 
Réigiúnach agus Bainistíochta. 

Le tús Covid-19, ba é an fócas mór a chinntiú go 
raibh ár n-oifigí Promhaidh, ár spásanna oibre agus 
agallaimh uile sábháilte don fhoireann oibriú iontu 
agus sábháilte dár gcliaint. Ar dtús dúnadh na hoifigí 
go léir ar feadh tréimhse ghearr ó mhí an Mhárta.  
Cuireadh tús le filleadh céimnithe ar Shábháilteacht 
Oibre agus rinneadh measúnú riosca ar gach Oifig ar 
fud na tíre agus Covid 19 san áireamh.  Nuair a bhí 
an measúnú riosca críochnaithe agus curtha isteach, 
cuireadh bearta aitheanta um chosc agus rialú Covid 
i bhfeidhm.  Rinneadh socruithe go háitiúil maidir le 
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gach seiceáil cothabhála ar cuireadh a chur i gcrích ar 
sos mar ábhar práinne. Áiríodh leis seo seiceálacha ar 
chórais aerchóirithe agus aerála, córais sábháilteachta 
dóiteáin agus rochtana� 

Bhí nasc ag an tSeirbhís Promhaidh i gcónaí le hOifig 
na nOibreacha Poiblí (OOP) agus bhí siad feasach ar 
Threoirlínte Sláinte Poiblí.

Rinne oifigí glaonna a logáil go háitiúil le OOP 
agus rinne siad socrú chun scáileáin agus gardaí 
sraothartach a shuiteáil i spásanna agallaimh agus 
ag spásanna fáiltithe nuair is gá. Socraíodh glanadh 
breise lena n-áirítear glanadh pointe tadhaill. Cuireadh 
díghalráin ag bealaí isteach agus amach de gach oifig.  
Cuireadh uainchláir i bhfeidhm do gach Foireann. 
Fuarthas comharthaíocht faid shóisialta agus cuireadh 
é i ngach oifig le póstaeir ar taispeáint ag ardú 
feasachta ar chomharthaí agus airíonna Covid-19 agus 
ag cur dea-bhéasa sláinteachais chun cinn.   

In éineacht leis an Aonad Sláinte agus Sábháilteachta, 
d’oibrigh baill foirne inár n-oifigí go léir le chéile chun 

a chinntiú go mbunófaí oifigí chun ligean d’fhilleadh 
slán ar obair duine le duine. 

De réir mholtaí an Rialtais lorg an tSeirbhís 
ainmniúcháin ón bhfoireann do phost Ionadaithe na 
bPríomh-Oibrithe (IPO) i ngach ceann dár n-oifigí. 
Fuarthas freagra iontach ar an nglao seo ar fud na tíre.  
Fuair gach IPO oiliúint ar a bhfuil i gceist leis an ról 
agus ghlac siad leis an ról a sholáthraíonn cur chuige 

Sa phictiúr:  Limistéar fáiltithe i gCeanncheathrú na Seirbhíse Promhaidh, Margadh an Fhéir

Sa phictiúr: Seomra agallaimh Oifig Phromhaidh Chorcaí
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comhoibritheach chun ár mbearta rialaithe Covid-19 
a bhainistiú. Ina theannta sin, ceapadh LWRanna 
Réigiúnacha i ngach ceann de na Réigiúin Oibriúcháin. 
Bhuail gach ball foirne atá ag filleadh ar obair le 
Bainisteoirí áitiúla agus seicliostaí comhlánaithe acu 
chun a bhfeasacht ar Covid-19 agus ar athruithe 
i nósanna imeachta éigeandála a dhearbhú i 
gcomhthéacs líon laghdaithe daoine ar an láithreán 
ag aon am faoi leith.  Cuireadh tús le cruinnithe duine 
le duine le cliaint aitheanta ar bhonn coinne amháin, 
a luaithe a bhí bearta rialaithe comhaontaithe i 
bhfeidhm. 

Coinníodh an fillteán Sláinte agus Sábháilteachta ar an 
tairseach cothrom le dáta i gcónaí agus bhí rochtain 
éasca ag baill foirne ar phrótacail agus ar nósanna 
imeachta oibríochta caighdeánacha. Ina theannta sin, 
cruthaíodh fillteán Covid-19 ar an tairseach tosaigh 
le rochtain ar gach doiciméad Prótacal agus Treoir 
Covid-19 lena n-áirítear iad siúd ar na taobhanna 
Acmhainní Daonna agus Seachadta Seirbhíse. Eisítear 
nuashonruithe agus cumarsáidí rialta don fhoireann 
go léir agus iad á gcur ar an eolas faoi aon athrú agus 
ag meabhrú dóibh gur gá a bheith airdeallach agus cloí 
lenár mbearta rialaithe i gcónaí.

D’oibrigh an tAonad Sláinte agus Sábháilteachta 
go dlúth leis an Aonad Seirbhíse Pobail d’fhonn 
suíomhanna a atosú nuair a bhí siad faoi ghlas. 
Rinneadh Athbhreithniú cuimsitheach ar 
Mheasúnuithe Riosca Láithreáin Seirbhíse Pobail agus 
cuireadh pleananna i bhfeidhm le haghaidh filleadh 
slán le rialuithe agus cosaintí iomchuí i bhfeidhm.

Tionóladh cruinnithe Sláinte agus Sábháilteachta 
Covid-19 ar bhonn seachtainiúil i rith na bliana leis an 
tSeirbhís ag nascadh go díreach leis an mBainisteoir 
Sláinte agus Sábháilteachta sa Roinn Dlí agus Cirt. 
Thug an tSeirbhís Promhaidh aird i gcónaí ar na 
treoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais agus 
Athchóirithe Poiblí agus freisin ar Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte (FSS) agus ar an Údarás Sláinte 
agus Sábháilteachta (HSA).  Tháinig Coiste Sláinte 
agus Sábháilteachta Náisiúnta na Seirbhísí, ar a bhfuil 
ionadaithe ó gach cearn de na Gráid agus na Réigiúin, 
le chéile arís agus tháinig siad le chéile ar bhonn fíorúil 
i mí na Nollag 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 i rith na bliana.  
I measc na hoiliúna Sláinte agus Sábháilteachta a 

cuireadh ar fáil le linn 2020 bhí oiliúint d’Oifigigh 
Sábháilteachta, Maoir Dóiteáin, Garchabhróirí, agus 
Oiliúint Láimhseála Láimhe freisin.

Fuinneamh
Taispeántar i Tuarascáil Bhliantúil Údarás 
Fuinnimh Inbhuanaitheachta na hÉireann (ÚFIÉ) 
go bhfuil coigilteas de 20.4% bainte amach ag an 
tSeirbhís Phromhaidh ar fhigiúirí bunlíne 2009. Ba 
feabhsúcháin é seo ar an 7% den bhliain roimhe 
sin. Is dóigh go bhféadfadh tionchar a bheith ag 
an bpaindéim air seo. Mar Sheirbhís, leanamar ag 
nascadh go rialta leis an ÚFIÉ agus le hOifig na 
nOibreacha Poiblí (OOP) chun ár n-ídiú Fuinnimh 
a bhainistiú. Go háirithe don Cheanncheathrú, i 
Margadh an Fhéir, ag obair leo in Optimizing Power @ 
Work. 

Taispeánann an Tuarascáil Fuinnimh maidir le 
Margadh an Fhéir do dheireadh 2020 laghdú 59% 
ar ídiú Fuinnimh ó chuaigh sé isteach san fheachtas 
Optimizing Power @ Work in 2010.

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 2020 leanamar le leas a bhaint as conarthaí a 
chuir an Oifig um Sholáthar Rialtais, comhaontuithe 
creata lárnaithe agus socruithe tairisceana a chuir 
an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus a 
Gníomhaireachtaí eile ar fáil.
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Ag freastal ar ár gCeanglais um Thús 
Áite do Leanaí. 
Toisc gur Seirbhís Ábhartha muid faoi Tús Áite do 
Leanaí bhí cosaint leanaí mar thosaíocht don tSeirbhís 
Phromhaidh le linn 2020.  Chuir ár n-oiliúnóirí ‘Tús 
Áite do Leanaí i gCónaí’ ceithre sheisiún oiliúna 
bunsraithe “Tús Áite do Leanaí i gCónaí” ar fáil sa 
chéad ráithe de 2020. Lean an tSeirbhís Phromhaidh 
ar aghaidh ag éascú an chláir r-fhoghlama um Tús 
Áite do Leanaí i rith 2020. Tá sé i gceist go seachadfar 
roinnt ceardlann oiliúna bunáite “Tús Áite do Leanaí 
i gCónaí” le linn 2021. Meastar go seachadfar na 
ceardlanna seo ar líne i gcomhar le hoiliúnóirí Tusla. 
Tá sé mar aidhm ag oiliúint um Thús Áite do Leanaí i 
gCónaí a chinntiú go bhfuil an fhoireann ar an eolas 
faoina ról agus a bhfreagrachtaí maidir le cosaint 
leanaí�  

Tá Ráiteas Cosanta Leanaí reatha na Seirbhíse 
Promhaidh ar taispeáint i ngach ceann dár n-oifigí ar 
fud na tíre. 

Nochtadh Cosanta
Chláraigh an tSeirbhís Phromhaidh leis an gClár um 
Ionracas ag an Obair, 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. 

In 2020, d’fhreastail triúr Bainisteoir ar ócáid oiliúna 
ar líne maidir le Déileáil le Nochtadh Cosanta arna 
sheachadadh ag Transparency International.  

Le linn 2020, 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 i Ráiteas 
Straitéise na Seirbhíse Promhaidh 2018- 2020 agus i gcoinne na hoibre atá mapáilte amach i bpleananna oibre na 
Seirbhíse. Léiríonn an méid seo a leanas an dul chun cinn i roinnt de na príomhréimsí do 2020:

SPRIOC DUL CHUN CINN
CLEACHTAS BUNAITHE 
AR FHAISNÉIS

	T Lámhleabhar Scileanna Lárnacha Promhaidh críochnaithe agus foilsithe.
	T Téarmaí tagartha chéim chur chun feidhme an Chreata Maoirseachta Ciontóirí 

aontaithe�
	T Oiliúint chun breisoiliúint a thabhairt don fhoireann maidir le huirlisí cuí 

measúnaithe riosca a úsáid ar leanúint.
	T Béim leanúnach ar fhreagairtí eolasacha inscne ar oibriú le ciontóirí mná thar gach 

gné den tSeirbhís.
	T Ionstraim mheasúnaithe riosca chun riosca athchionta a mheas i measc ciontóirí 

pornagrafaíochta leanaí a sainaithníodh sa scéim phíolótach.
	T Tá cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Ualach Oibre bunaithe ar riosca á ullmhú.
	T Treoirlínte Oibriúcháin Covid oiriúnaithe.

NASCTHA AGUS DÍLIS 	T  Rannpháirtíocht leanúnach i bhfoghrúpaí a éiríonn as an gCoiste Straitéiseach um 
Cheartas Coiriúil.

	T  Comhphrótacail um Fhilleadh Pobail idir an tSeirbhís Phromhaidh agus Seirbhís 
Phríosúin na hÉireann agus gníomhartha maidir le mí-úsáid substaintí idir lámha.

	T Seoladh an Straitéis Fiontar Sóisialta agus Fostaíochta ‘Ag Oibriú i dTreo 
Athraithe’ (2021-2023).

	T Críochnaíodh meastóireacht Kick Start 1, críochnaíodh an próiseas iarratais Kick 
Start 2 agus tá obair Kick Start 3 idir lámha.

	T Rinneadh dul chun cinn ar ghníomhartha na straitéise  Náisiúnta um Drugaí.
	T Aontaíodh leithdháiltí maoinithe na hEagraíochta Pobalbhunaithe (CBO) do 2021.
	T Measadh ar thairiscint Fhreagairt Chomhghníomhaireachta na hÓige ar 

Choireacht (YJARC).
	T Tionóladh grúpa ardleibhéil chun gealltanais na Seirbhíse Promhaidh 2020 a 

sainaithníodh faoin bPlean Gníomhaíochta um Chomhbhainistíocht Ciontóirí 
2019-2021 a chomhlíonadh�

	T Cuireadh tús leis an Acht um Cheartas Coiriúil (Aitheantas Frithpháirteach do 
Bhreithiúnais agus Cinntí Promhaidh) 2019, socrú ullmhúcháin curtha i gcrích 
agus i bhfeidhm.

	T Rannpháirtíocht leanúnach i ngrúpa oibre CEP maidir le socruithe oibríochta 
leanúnacha do EFD 947 i mballstáit na hEorpa lena n-áirítear oibriú an tionscadail 
PONT.

	T Foilsíodh Iris Promhaidh na hÉireann 2020�
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GOAL PROGRESS
DÍRITHE AR DHAOINE 	T Oiliúint feasachta idirchultúrtha arna seachadadh do bhaill foirne ar fud na 

Seirbhíse chun gníomhaíochtaí a shainaithnítear i bplean gníomhaíochta Dualgas 
Earnála Poiblí na Seirbhíse Promhaidh 2020 a chur chun cinn.

	T Reáchtáladh ócáid bhliantúil feasachta 16 Lá Gníomhaíochta i gcoinne foréigin 
inscne-bhunaithe.

	T Meastóireacht ar obair an chláir um Fhoréigean Baile ‘Roghanna’ idir lámha.
	T Páirteach ar an gCoiste Maoirseachta Náisiúnta chun Dochar a Laghdú/Tacú le 

hAisghabháil maidir le freagrachtaí straitéiseacha.
	T Páirteach sa Choiste Stiúrtha um imeaglú agus foréigean a bhaineann le drugaí.
	T Treoirlínte beartais foréigin teaghlaigh athbhreithnithe agus dul chun cinn déanta 

orthu�
	T D’eagraigh an Coiste Folláine imeachtaí don fhoireann i rith na bliana lena 

n-áirítear ‘Seachtain Folláine’ Sláinte & Sábháilteachta i mí na Samhna.
	T Príomhfhorbairtí Eagraíochta foilsithe ar an suíomh gréasáin agus ar twitter.
	T Athbhreithniú cosanta ar Chosaint Leanaí Sábháilte curtha i gcrích agus seolta 

chuig TUSLA lena athbhreithniú.
	T Forbairt na Straitéise Oiliúna um Chosaint Leanaí curtha i gcrích.

EAGRAÍOCHT 
FOGHLAMA

	T Croí-lámhleabhar bunscileanna um Phromhaidh críochnaithe agus modúl oiliúna 
gaolmhar i bhfeidhm.

	T Obair Ghrúpa Taighde na Seirbhíse Promhaidh ar siúl go leanúnach.
	T Críochnaíodh Meastóireacht Seirbhíse Promhaidh ar Mheabhairshláinte agus 

Folláine i measc staidéar taighde Promhadh in Éirinn�
	T Tuarascáil ar an staidéar ‘Mí-Úsáid Drugaí agus Alcóil’ á tabhairt chun críche.
	T Comhoibriú leanúnach le hinstitiúidí tríú leibhéil maidir le socrúcháin mac léinn ag 

úsáid samhail hibrideach.
	T Leanamar ag éascú socrúcháin mac léinn oibre sóisialta agus ag soláthar ionchuir 

acadúla i gcúrsaí oibre sóisialta i roinnt bunaíochtaí oideachais.
	T Croí-lámhleabhar bunscileanna um Phromhaidh críochnaithe, dearadh modúl 

oiliúna mód caillte agus cuireadh tús le seachadadh oiliúna.

ÉIFEACHTACH AGUS 
FREAGRACH

	T Obair tionscadail ar HUB ar bun.
	T Cás gnó (POP) don Chóras Rianaithe Cáis nua curtha faoi bhráid na Roinne Dlí 

agus Cirt�
	T Ráiteas Sláinte agus Sábháilteachta na Seirbhíse Promhaidh athbhreithnithe agus 

foilsithe
	T Tionóladh Grúpa Bainistíochta Covid-19 agus tionóladh cruinnithe rialta.
	T Plean um Fhilleadh ar Obair na Seirbhíse Promhaidh foilsithe agus á 

athbhreithniú.
	T Na sonraí riachtanacha go léir a chuirtear faoi bhráid ÚFIÉ maidir le húsáid 

fuinnimh.
	T Idirchaidreamh le OOP Optimizing Power at Work ar bhonn míosúil maidir le 

hoifig Mhargadh an Fhéir.
	T Tuarascáil iniúchta inmheánaigh tugtha chun críche agus moltaí iniúchta 

críochnaithe�
	T Comhairliúchán leanúnach le DPSCO maidir le dul chun cinn Comhshocruithe 

Rialaitheoirí le heagraíochtaí comhpháirtíochta chun comhlíonadh Cosanta Sonraí 
a chinntiú.

	T Tionóladh cruinnithe an Choiste Bainistíochta Riosca agus rinneadh athbhreithniú 
agus nuashonrú ar an gclár riosca. Beartas um Bhainistiú Riosca tugtha chun 
críche�
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Nuashonrú ar Bhliain 3 de Phlean Straitéiseach Sheirbhís Phríosúin na hÉireann & na 
Seirbhíse Promhaidh 2018-2020
Lean an dá eagraíocht ag obair agus ag tomhas feidhmíochta i gcoinne na gcuspóirí straitéiseacha mar a leagtar 
amach sa Comhstraitéis Sheirbhís Phríosúin na hÉireann & na Seirbhíse Promhaidh 2018-2020� Mar gheall ar thionchar 
Covid 19 ar oibriú foriomlán an dá eagraíocht, aontaíodh an Comhstraitéis a leathnú go 2021. Léiríonn an méid seo 
a leanas an dul chun cinn i roinnt de na príomhréimsí do 2020.  

Líon Cuspóir Straitéiseach Torthaí Straitéiseacha 2020
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 Lean an Scéim um Fhilleadh Pobail agus Tacaíocht Pobail araon, 
ag scaoileadh daoine isteach sa phobal ar bhealach struchtúrtha 
le tacaíochtaí cuí. Scaoileadh saor 287 príosúnach faoin Scéim 
um Fhilleadh Pobail agus 280 faoin Scéim Tacaíochta Pobail in 
2020�  

	T Déantar 140 ciontóir ilghniomhach a bhainistiú go rathúil 
faoin bhFreagairt Chomhghníomhaireachta ar Choireacht 
(tionscnamh J-ARC). 

	T Cuireadh tús leis an Tionscadal um Thithíocht ar dTús 
um Cheartas Coiriúil, tionscnamh comhpháirtíochta idir 
Seirbhís Phríosúin na hÉireann, an tSeirbhís Promhaidh agus 
Feidhmeannas do Dhaoine gan Dídean i Réigiún Bhaile Átha 
Cliath chun aghaidh a thabhairt ar easpa dídine do chiontóirí, 
Deireadh Fómhair 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 Tá an Meabhrán Comhthuisceana, á shonrú faoin gcaoi ar féidir 
leis an dá eagraíocht ár gcomhghealltanais a chomhlíonadh, á 
chur i bhfeidhm i gcónaí.  

	T Tá córas leictreonach chun cásanna a bhainistiú do chliaint 
chomhroinnte ag feidhmiú, ag soláthar pointe lárnach faisnéise 
chun bainistíocht níos fearr a dhéanamh ar bhainistíocht 
ciontóirí�    

	T Forbairtí suntasacha in úsáid TFC, lena n-áirítear teicneolaíocht 
físe, chun rochtain na nOifigeach Promhaidh a fheabhsú chun 
críche tuarascálacha cúirte, measúnuithe an Bhoird Parúil agus 
ullmhúchán réamh-scaoilte, arna dtiomáint ag an bpaindéim 
Covid�  

	T Cuireadh isteach ar sheachadadh idirghabhálacha pleanáilte 
obair ghrúpa mar gheall ar shrianta COVID-19. Rinneadh 
uasmhéadú ar réitigh TFC chun idirghabhálacha a sheachadadh 
ar bhealaí níos nuálaí nuair a cheadaíonn cúinsí.

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 gcleachtas eolas-inscne atá ann 
cheana, roghanna a leathnú agus 
díriú ar éifeachtach trí chúram agus 
athlonnú i bpobail.

	T Leanann Clár na mBan Outlook, a bunaíodh in 2019, ag soláthar 
seirbhísí cóiríochta agus tacaíochta do chiontóirí mná atá ag 
feidhmiú go hiomlán, agus leanann Tús Nua ag Ionad Abigail ag 
soláthar tacaíochta do mhná a bhfuil raon riachtanas casta acu, 
ag fágáil coimeád nó faoi mhaoirseacht phromhaidh. 

	T Forbraíodh clár oiliúna bunaithe ar inscne, Ag Obair le Mná faoi 
Choimeád, agus cuireadh oiliúint ar roinnt ball foirne atá ag 
obair le mná-chiontóirí. Tá tuilleadh oiliúna beartaithe, le moill 
de bharr srianta COVID-19, do 2021.
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Líon Cuspóir Straitéiseach Torthaí Straitéiseacha 2020
4 Rannpháirtíocht le híospartaigh na 

coireachta a fheabhsú

Ag teacht le riachtanais an Achta 
um Cheartas Coiriúil (Íospartaigh 
na Coireachta) 2017, Treoir an AE 
maidir le hÍospartaigh  (2012/29/
AE) lena mbunaítear íoschaighdeáin 
maidir le cearta, tacaíocht agus 
cosaint íospartaigh na coireachta.

	T Tá an comhphrótacal ag feidhmiú go maith idir an dá eagraíocht 
le teagmháil rialta á coinneáil idir Aonad um Sheirbhís um 
Cheartas Aisiríoch agus Íospartach na Seirbhíse Promhaidh 
agus Aonad Teagmhála 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 Leanann an tAonad Náisiúnta um Laghdú Foréigin 
(Príosún Lár Tíre), cur chuige tiomnaithe chun aghaidh a 
thabhairt ar riachtanais chasta príosúnach foréigneach 
agus suaiteach ardriosca, faoi stiúir Sheirbhís Síceolaíochta 
an SPÉ i gcomhpháirtíocht leis an tSeirbhís Promhaidh 
agus Stiúrthóireacht Oibríochtaí an SPÉ ag tacú leis an 
gcomhbhainistíocht de na cásanna criticiúla seo.  

	T Meitheal SORAM Réamh-Eisiúna (Measúnú agus Bainistíocht 
Riosca Ciontóirí Gnéis), ar a bhfuil baill foirne ó Sheirbhís 
Phríosúin na hÉireann, ó Sheirbhís Promhaidh agus páirtithe 
leasmhara ábhartha eile a bunaíodh chun nósanna imeachta 
oibríochta ábhartha a fhorbairt. 

6 Infhostaitheacht Ciontóirí a 
Fheabhsú

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

	T Bhí Seirbhís Phríosúin agus Seirbhís Promhaidh na hÉireann 
i gceannas ar fhorbairt Straitéis Fiontar Sóisialta agus 
Fostaíochta na Roinne Dlí agus Cirt Ag Obair i dtreo Athraithe 
2021-2023, seolta Samhain 2020.  Socraíonn an straitéis 
spriocanna uaillmhianacha chun deiseanna le haghaidh 
fostaíochta inbhuanaithe a fheabhsú do dhaoine a bhfuil taithí 
acu ar an earnáil ceartais choiriúil.  

	T Tá Bainisteoir Tionscadail arna chómhaoiniú ag an dá eagraíocht 
i bhfeidhm chun cur chun feidhme an Straitéis Ag Obair i dTreo 
Athraithe a spreagadh. 

	T Dáileadh an dara babhta maoinithe, € 1.15m Clár Ciste Síl 
Kickstart ar 27 Fiontar Sóisialta chun tacú le forbairt fiontar 
sóisialta atá ag obair le ciontóirí agus iarchiontóirí.  

7 Páirt a thabhairt dúsáideoirí 
seirbhíse

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

	T Bhí Seirbhís Phríosúin na hÉireann, Seirbhís Promhaidh agus 
tionscnamh na Croise Deirge a sholáthraíonn idirghabhálacha 
faoi stiúir piaraí lárnach maidir le rath na paindéime COVID-19 
a bhainistiú ar fud eastát an phríosúin.  

	T Leanann Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an tSeirbhís 
Promhaidh araon ag cómhaoiniú raon eagraíochtaí 
pobalbhunaithe a sholáthraíonn meantóireacht phiaraí, 
tacaíocht, abhcóideacht 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 Lean tionscadail taighde ar aghaidh le samhlacha a bheith ag 
obair le príosúnaigh foréigneacha ar cuireadh pianbhreith saoil 
orthu chomh maith le samhlacha idirghabhála dea-chleachtais 
chun oibriú le mná faoi choimeád agus leis an gcóras ceartais 
choiriúil níos leithne
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Líon Cuspóir Straitéiseach Torthaí Straitéiseacha 2020
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 a mhéadú. Feabhsóidh 
comhordú seirbhísí conairí soiléire 
cóireála. Breathnófar ar thaithí an 
phríosúin mar dheis chun aghaidh a 
thabhairt ar andúil le béim ar

	T  Leanann Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an tSeirbhís 
Promhaidh ag obair agus cuireann siad leis an gCoiste Náisiúnta 
Maoirseachta don Straitéis Náisiúnta um Laghdú Díobhála a 
Thacaíonn le hAisghabháil. Tá an dá eagraíocht fós tiomanta do 
chomhoibriú trasearnála a fheabhsú tuilleadh chun tacú leis an 
bpróiseas pleanála cúraim ó choimeád go dtí an aistriú chuig 
an bpobal, ailínithe leis an gcreat athshlánaithe náisiúnta níos 
leithne� 
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CUID 6
Tuairisciú ar ár 
bhFeidhmíocht 



Ráitis Airgeadais
RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM & CAITEACHAS 2020

MEASTACHÁN 
BUISÉID

MEASTACHÁN 
FORLÍONTACH 

MEASTACHÁN 
AGUS 
FORLÍONTACH

TORADH 
SEALADACH

COIGILTEAS BARRACHAS

 €000 €000 €000 €000 €000 €000
VÓTA  
24

EANÁIR - 
NOLLAIG 2020

- - - - - -

B�4 Tuarastail, Pá 
agus Liúntais

24,234 (2,000) 22,234 21,950 2,284 -

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

4,125 - 4,125 4,002 123 -

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

17,532 - 17,532 16,866 666 -

B�7 Scéim Ordaithe 
Seirbhíse Pobail

3,045 - 3,045 1,984 1,061 -

IOMLÁN 48,936 (2,000) 46,936 44,802 4,134 -

RÁITEAS AIRGEADAIS IONCAIM & CAITEACHAS 2019
MEASTACHÁN 
BUISÉID

MEASTACHÁN 
FORLÍONTACH 

MEASTACHÁN 
AGUS 
FORLÍONTACH

TORADH 
SEALADACH

COIGILTEAS BARRACHAS

 €000 €000 €000 €000 €000 €000
VÓTA  
24

EANÁIR - 
NOLLAIG 2020

- - - - - -

B�4 Tuarastail, Pá 
agus Liúntais

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

B�5 Costais 
Oibriúcháin 
(Taisteal, Poist & 
Teileachumarsáid, 
Áitribh 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

Tuairisciú ar ár bhFeidhmíocht 
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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 a d’eisigh 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 2018:

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 2 80�07

Níos mó ná  
€ 317 

0 0�00

Iomlán 2 80�07
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Staitisticí - Tuarascáil Bhliantúil - 2020  
Staitisticí - Foriomlán

Foriomlán 2018 2019 2020
Líon iomlán na gCiontóirí ar déileáladh leo sa Phobal sa bhliain * 15,777 16,607 15,537

Iomlán atreoruithe cúirte chuig an tSeirbhís Phromhaidh 9,546 10,574 6,661

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

8,105 9,009 6,059

Atreoruithe Nua Ón gCúirt 2018 2019 2020
Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna) 5,992 6,762 4,683

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 1,828 1,898 774

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

865 864 464

Orduithe gan tuairisc roimh ré 839 1,043 740

Comhdháil Teaghlaigh 22 7 0

Iomlán Atreoruithe Cúirte 9,546 10,574 6,661

Miondealú ar Atreoruithe Nua 2020

n   Tarchur do Thuarascálacha 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

70�30%
11�11%

6�97%

11�62%
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Tuarascálacha Críochnaithe 2018 2019 2020
Tuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna)** 11,579 12,502 9,366

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (Caighdeán) ** 1,697 1,939 1,362

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An Lá céanna) 971 996 256

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An tAcht Fíneálacha) 384 626 546

An Bord Parúil - Tuarascálacha Measúnaithe agus Imthosca Baile 66 63 55

Tuarascálacha Aisdúichithe curtha ar fáil don Roinn 19 12 9

Tuarascálacha Tionchair Íospartaigh - Líon iomlán na 
dtuarascálacha tugtha chun críche

35 19 8

Tuarascálacha ar Phríosúnaigh Phianbhreithe Saoil chuig an IPS 68 77 87

Líon Iomlán na dTuarascálacha Críochnaithe 14,819 16,234 11,689

* 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.

Treocht na dTurarascálacha Measúnaithe Ciontóirí 2016 - 2020

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
Tuarascálacha 

Réamh-Smachtbhanna
Tuarascálacha Seirbhíse 

Pobail
Seirbhís Pobail Maoirseacht Dhíreach

n  2016    n  2017    n  2018    n  2019    n  2020

53Tuarascáil Bhliantúil 2020



Staitisticí - Maoirseacht
Maoirseacht (Orduithe) 2018 2019 2020
Orduithe Maoirseachta le linn na bliana (Orduithe Promhaidh) 1,701 1,732 1,124

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 1,997 2,275 1,698

Orduithe Seirbhíse Pobail 2,499 2,791 1,161

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 732 1,068 759

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i 
bPáirt

518 726 572

Orduithe Maoirseachta Iar-Scaoilte déanta 39 57 28

Orduithe Eile 23 12 21

Iomlán na nOrduithe Maoirseachta a rinneadh i rith na bliana 7,509 8,661 5,363

Líon na bpríosúnach pianbhreithe a ndéantar maoirseacht orthu 
sa phobal *

98 103 115

Líon na gciontóirí gnéis a ndéantar maoirseacht orthu sa phobal * 393 407 429

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

Miondealú ar Orduithe Cúirte
21�65%

31�66%

20�96%

11�58%

14�15%
10�67%

0�52%

0�39%

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
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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

<6 6 7-11 12 13-18 19-24 >24

Treocht na n-Orduithe arna ndeánamh De Réir Bliana 2016-2020

Dáileadh Orduithe Promhaidh a rinneadh in 2020
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Staitisticí - Seirbhís Phobail
Seirbhís Phobail 2018 2019 2020
Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 1,828 1,898 774

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

865 864 464

Líon iomlán na dTuarascálacha inar breithníodh na Seirbhíse 
Pobail

2,693 2,762 1,238

Tuarascálacha Seirbhíse Pobail (An Lá céanna) 971 996 256

Orduithe Seirbhíse Pobail a Rinneadh 2,499 2,791 1,161

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

355,404 379,815 162,829

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

1,054 1,247 593

<40 40-70 71-100 101-130 131-160 161-190 191-220 221-240

Dáileadh Orduithe Seirbhíse Pobail a rinneadh in 2020
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Staitisticí - Filleadh ar an bPobal agus Príosúin
Filleadh ar an bPobal 2018 2019 2020
Líon na gciontóirí maidir le Filleadh ar an bPobal amhail 31 Nollaig 56 87 86

Líon na gciontóirí a thosaigh i rith na bliana 218 206 287

Líon na gcríochnaithe rathúil i rith na bliana 197 159 263

Príosúin 2018 2019 2020
Líon iomlán na bpríosúnach ar déileáladh leo i rith na bliana 2,524 2,689 2,730

Líon na bpríosúnach ar PSSSOanna i bpríosún amhail an 31 
Nollaig

712 835 837

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

287 340 345

Líon na bpríosúnach nua i dteagmháil leis an tSeirbhís 
Phromhaidh

477 567 363

Staitisticí -Miondealú aoise / inscne ar atreoruithe cúirte nua
Aois Catagóir Inscne %

Mná Fir Iomlán Mná
12-17 29 403 432 6�7%

18-24 200 1,494 1,694 11�8%

25-34 393 1,925 2,318 17�0%

35-44 269 1,036 1,305 20�6%

45-54 112 461 573 19�5%

>54 90 249 339 26�5%

Iomlán 1,093 5,568 6,661 16�4%
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Staitisticí - Ciontóirí Mná
Atreoruithe Nua Ón gCúirt 2018 2019 2020
Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna) 1,188 1,220 803

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 213 219 105

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

113 120 63

Orduithe gan tuairisc roimh ré 155 158 122

Comhdháil Teaghlaigh 3 0 0

Iomlán Atreoruithe Ciontóirí Mná 1,672 1,717 1,093

Maoirseacht (Ciontóirí Mná) 2018 2019 2020
Orduithe Promhaidh 371 356 229

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 360 356 237

Orduithe Seirbhíse Pobail 291 352 167

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 137 181 118

Orduithe maidir le Maoirseacht ar Phianbhreitheanna ar Fionraí i 
bPáirt

45 47 27

Orduithe Eile 2 0 2

Iomlán 1,206 1,292 780

Staitisticí - Daoine Óga
Atreoruithe Nua Ón gCúirt 2018 2019 2020
Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna) 700 641 508

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 2 3 **

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

4 7 **

Orduithe gan tuairisc roimh ré 12 15 **

Comhdháil Teaghlaigh 22 7 **

Líon Iomlán na dTarchur Daoine Óga 740 673 519

Maoirseacht 2018 2019 2020
Orduithe Promhaidh 290 275 198

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 289 254 233

Orduithe Seirbhíse Pobail 15 16 13

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 27 20 17

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

3 5 **

Orduithe Coinneála ar iarchuireadh 0 0 0

Orduithe Coinneála & Maoirseachta 23 11 21

Orduithe Eile* 1 0 **

Líon Iomlán na nOrduithe Maoirseachta Daoine Óga 648 581 490

*Orduithe Eile lena n-áirítear diúscairtí éagsúla faoi Acht na Leanaí, 2001.
**  Ag tosú ó 2020 Ní thaispeántar sonraí do roinnt catagóirí de réir rialú an Nochtadh Staidrimh chun a chinntiú go 

gcosnaítear daoine aonair ó nochtadh�
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Atreoruithe Nua (Daoine Óga) 2020

97�88% 2�12%

0�58%

0�96%

0�58%

n   Atreorú le haghaidh 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

Orduithe Cúirte (Daoine Óga) 2020

47�55%
2�65%

3�47%

5�92%

40�41%

4�29%

0�20%

1�43%

n   Orduithe Promhaidh
n   Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a 

Iarchur
n  Orduithe Seirbhíse Pobail
n   Pianbhreith ar fionraí Iomlán le Maoirseacht

n   Orduithe maidir le Maoirseacht ar 
Phianbhreitheanna ar Fionraí i bPáirt

n  Orduithe Coinneála & Maoirseachta
n  Orduithe Eile
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Staitisticí– 18 go 21 bliana d’aois
Atreoruithe Nua Ón gCúirt 2018 2019 2020
Tarchur do Thuarascálacha Promhaidh (Réamh-Smachtbhanna) 979 1,042 742

Atreorú do Thuarascálacha Seirbhíse Pobail 221 186 60

Tuarascálacha Réamh-Smachtaithe chun machnamh a dhéanamh 
ar Sheirbhís Pobail

136 123 70

Orduithe gan tuairisc roimh ré 114 112 80

Comhdháil Teaghlaigh 1 0 0

Líon Iomlán na dTarchur Aosaigh Óga 1,451 1,463 952

Maoirseacht 2018 2019 2020
Orduithe Promhaidh 314 291 221

Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a Iarchur 359 407 343

Orduithe Seirbhíse Pobail 334 291 97

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 95 123 98

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

18 33 33

Orduithe Eile 1 1 2

Líon Iomlán na nOrduithe Maoirseachta Aosaigh Óga 1,121 1,146 794

Atreoruithe Nua (Daoine idir 18 agus 21 Bliana) 2020

77�95%

8�4%

7�35%

6�3%

n   Atreorú le haghaidh 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
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0�25%

4�16%
12�34%

4�41%

27�83%

12�22%

43�20%

n   Orduithe Promhaidh
n   Orduithe maidir le Maoirseacht Le linn Pionós a 

Iarchur
n  Orduithe Seirbhíse Pobail
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n   Orduithe maidir le Maoirseacht ar 
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Orduithe Promhaidh 
/ Pianbhreitheanna ar 

Fionraí go hiomlán

Orduithe maidir le 
Maoirseacht Le linn 

Pionós a Iarchur

Orduithe Seirbhíse 
Pobail

Orduithe maidir 
le Maoirseacht ar 
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Sreabhadh na nDaoine faoi Mhaoirseacht i rith 2020
Cineál Ordaithe Gníomhach 1 

Ean 2020
Cuireadh tús 
le hOrduithe

Orduithe 
Dúnta

Gníomhach 1 
Ean 2021

Ordú Promhaidh 1,754 1,061 1,575 1,240

Ordú Seirbhíse Pobail 2,382 1,085 1,781 1,686

Pianbhreith ar fionraí go hiomlán le Maoirseacht 1,310 744 878 1,176

Pianbhreith ar fionraí i bPáirt le Maoirseacht 1,095 567 486 1,176

Filleadh ar an bPobal 87 287 288 86

Maoirseacht Príosúnach ar Phianbhreithe Saoil 99 14 3 110

Maoirseacht Iar-Scaoilte 125 29 30 124

Comhdháil Teaghlaigh 3 0 2 1

Pionós a chur siar 648 1,620 1,582 686

Eile 56 21 24 53

Iomlán 7,559 5,428 6,649 6,338
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Miondealú ar Chionta ar gach Atreorú agus Ordú a rinneadh in 2020
Catagóir Chionta Atreoruithe Le linn 

2020
Maoirseacht ar 

Chineál Promhaidh
Orduithe Seirbhíse 

Pobail
Cionta Drugaí 19�5% 20�9% 13�7%

Goid 16�6% 21�2% 14�6%

Cionta Ionsaithe 15�7% 14�7% 11�9%

Cionta maidir le hOrd Poiblí 8�7% 9�5% 11�9%

Cionta um Thrácht ar Bhóithre 8�0% 4�0% 19�9%

Buirgléireacht 6�8% 7�3% 2�8%

Cionta Maoine 3�8% 4�6% 3�8%

Gníomhartha Contúirteacha 3�5% 4�0% 4�9%

Airm & Pléascáin 3�2% 3�4% 2�8%

Cionta Calaoise 3�0% 1�2% 3�4%

Cionta Ilghnéitheacha 2�9% 0�5% 8�4%

Cionta in aghaidh an Cheartais 2�8% 3�6% 1�1%

Cionta Gnéasacha 2�6% 2�7% 0�2%

De Robáil 2�3% 2�0% 0�4%

Cionta Dúnbhásaithe 0�4% 0�2% 0�2%

Fuadach 0�2% 0�2% 0�0%

Iomlán 100% 100% 100%
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Atreoruithe ag Ionad na Cúirte - 2020
Dlínse

Cúirt Chuarda agus 
Ard-Cúirteanna

Achomhairc ón gCúirt 
Chuarda ón gCúirt 

Dúiche

DC An 
Chúirt 
Dúiche

Iomlán

Baile Átha Cliath (CCJ) 568 75 844 1,487
Baile Bhlainséir 3 � 245 248
Margadh na Feirme � � 135 135
Dún Laoghaire � � 84 84
Tamhlacht � � 69 69
Sord � � 39 39
Cnoc na Seamra � � 25 25
An Chúirt Cóireála Drugaí � � 23 23
Baile Brigín � � 10 10
Na Ceithre Cúirteanna � � 3 3
Iomlán Bhaile Átha Cliath (Cathair 
agus Contae)

571 75 1,477 2,123

Corcaigh 51 3 380 434
Luimneach 73 10 330 413
Cill Chainnigh 34 6 158 198
Dún Dealgan 61 5 125 191
Cathair Phort Láirge 50 27 95 172
Ceatharlach 18 2 147 167
An Nás 83 18 56 157
Port Laoise 35 7 107 149
Cathair na Gaillimhe 70 6 66 142
Tulach Mhór 31 6 98 135
Inis 27 6 96 129
An Cabhán 35 6 86 127
Leitir Ceanainn 34 6 79 119
Caisleán an Bharraigh 38 8 70 116
Baile Átha Troim 53 2 46 101
An Muileann gCearr 57 3 38 98
Mainistir na Corann � � 88 88
Mala � � 87 87
Droichead na Bandan � 1 85 86
Cluain Meala 47 � 38 85
Loch Garman 41 12 28 81
Cill Mhantáin 41 8 29 78
An Caisleán Nua � � 70 70
Mainistir Fhear Maí � � 70 70
Bré � � 64 64
An tAonach 7 � 55 62

65Tuarascáil Bhliantúil 2020



Dlínse
Cúirt Chuarda agus 

Ard-Cúirteanna
Achomhairc ón gCúirt 

Chuarda ón gCúirt 
Dúiche

DC An 
Chúirt 
Dúiche

Iomlán

Droichead Átha � � 62 62
An Longfort 22 3 28 53
Muineachán 9 � 42 51
Sligeach 20 � 26 46
Trá Lí 19 4 22 45
Cloich na Coillte � 2 34 36
Baile Átha Luain � � 32 32
Béal Átha na Sluaighe � � 31 31
Eochaill � � 31 31
Beanntraí � � 30 30
Guaire � � 28 28
Durlas � � 28 28
Achadh an Iúir � � 28 28
Ros Comáin 22 1 4 27
Béal an Átha � � 26 26
An tInbhear Mór � � 24 24
Maigh Chromtha � 1 20 21
Baile Locha Riach � � 21 21
Tuaim � � 20 20
Carraig Mhachaire Rois � 3 15 18
Cionn tSáile � � 16 16
Cill Airne 1 3 11 15
Cora Droma Rúisc 4 � 11 15
An Caiseal � � 15 15
Cill Rois � � 14 14
Sciobairín � � 14 14
Dún Garbhán � � 14 14
Tiobraid Árann � � 13 13
Béal Átha Seanaidh � � 13 13
Carn Domhnach � � 12 12
An Caisleán Riabhach � � 10 10
Foriomlán 1,592 237 4,832 6,661

Rinne gach cúirt eile 10 atreorú nó níos lú in 2020. Cuimsíonn na figiúirí iomlána gach atreorú, níl cuid acu léirithe 
sa tábla.
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CUID 7
Aguisíní  



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 ar an 
bPobal a tugadh isteach de réir mholtaí Ghrúpa 
Athbhreithnithe Tionscadail Halla Thornton a 
dhéanann soláthar 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 mar fhadhb, fachtóirí riosca a aithint agus 
straitéisí agus tacaíochtaí a fhorbairt lena chinntiú 
nach ndéantar aon chiontú arís.

Aguisín 1
Gluais Téarmaí
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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 Phromhaidh maoirseacht 
ar roinnt príosúnach ar scaoileadh sealadach ón 
gcoimeád (mar a fhoráiltear san Acht um Cheartas 
Coiriúil, 1960 agus an tAcht um Cheartas Coiriúil 
(Scaoileadh Sealadach Príosúnach), 2003) sa phobal le 
coinníollacha sainiúla atá dírithe ar a n-athimeascadh 
sa phobal  agus tuilleadh ciontaithe 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 na Comhdhála 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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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
Ina theannta sin, ní féidir le haon chóras um rialú 
inmheánach 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 2020. 

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.

De réir mar a thagann 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 i bhfeidhm ag 
an tSeirbhís Promhaidh.  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 Coiste Bainistíocht Riosca na 
Seirbhíse Promhaidh 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 Tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras 
faisnéise cumarsáide agus faisnéis, soláthraíonn  
Rannán IM&T na Roinne Dlí agus Cirt agus 
seirbhísí TFC don tSeirbhís Phromhaidh tríd an 
tSeirbhís Bhainistithe.

	T Soláthraíonn Rannán Acmhainní Daonna an Roinn 
Dlí agus Cirt 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).

Aguisín 2
Ráiteas Ar Chóras Rialú Inmheánach 
Na Seirbhíse Phromhaidh
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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 curtha 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 Déanann foireann bainistíochta sinsearaí na 
Seirbhíse Promhaidh 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. Rinne Aonad Iniúchta Inmheánaigh 
na Roinne Dlí agus Cirt a Athbhreithniú ar Rialuithe 
Inmheánacha 2020 a tugadh chun críche i Márta 
2021�

Saincheisteanna um Rialú Inmheánach
Tugadh le fios sa tuarascáil ar an Athbhreithniú 
ar Rialuithe Inmheánacha 2020 go bhfuil rialuithe 
éifeachtacha i bhfeidhm le mionfheabhsuithe ag 
teastáil sna rialuithe agus ina gcur i bhfeidhm. 

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

Mark Wilson 
Forbairt
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Aguisín 3  
Struchtúr Eagrúcháin  Organisational Chart 
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Aguisín 4
Tuaisceart Éireann
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Aguisín 5
Príomh Suíomhanna  
Seachadta na Seirbhíse  
Promhaidh 2020
(Oifigí na Seirbhíse Promhaidh, 
Príosúin agus Oifigí Cúirte)

Oifigí na Seirbhíse Promhaidh

Oifigí Teagmhála na Seirbhíse Promhaidh

Príosúin agus Oifigí Cúirte

Northern 
Ireland
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Aguisín 6
Eagraíochtaí Phobalbhunaithe  
Ag fáil tacaíochta maoinithe tríd an tSeirbhís 
Phromhaidh

1) Adventure Sports Project (YPP), Plás Chnoc an 
tSamhraidh, Sráid Buckingham, 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, 
OC. 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, Aonad 1, Sráid Nelson, Baile Átha Í, Co. 
Chill Dara R14 PD88

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, Comharchumann Ionad Poist 
Bhaile Munna, Ionad Cathartha Ballymun, Baile 
Átha Cliath 9�

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 (Aiséirí), 1 Gleann Cara, 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 (YPP), Eastát Tionsclaíoch 

an Liosbáin, Bóthar Thuama, Gaillimh, Co. na 
Gaillimhe H91V20H

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, 5 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

35)  Fostaíocht don Óige i gCill Chainnigh, Rae na 
nGairdíní, as an tSráid Ard, Cill Chainnigh, Co. 
Chill Chainnigh
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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 - dúnta 19 Deireadh Fómhair 2020.

39)  Seirbhísí Lae Déagóirí Matt Talbot 
Comhairleoireacht CLG (YPP), Ionad Cóireála 
Cónaithe Cara Lodge, Ahiohill, Inis Cill, Scéim 
Fiontar Óige Sheirbhísí Chósta Chorcaí / 
Sheirbhísí Lae Páirc Tráchtála na Trá Móire, 
Bóthar na Trá Móire, Corcaigh

40)  Iontaobhas Pobail Matt Talbot, Ar Chúl Séipéal 
na Deastógála Baile Formaid, Bóthar na Coille 
Móire, Baile Átha Cliath 10

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 YF57

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, Aonad 1, Liberty View, Plás Longs, Baile 
Átha Cliath 8, D08WY84

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

50)  Stepping Out Baile Átha Luain, an Líonra 
Foghlama Náisiúnta, Béal Haibhil, Oileán Golden, 
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)  Ceardlann Oiliúna Pobail Thuama, Fearann na 
mBiocáirí Córacha, Tuam, Co na Gaillimhe

58)  Tus Nua, Depaul Ireland, 18 Sráid Nicholas, Baile 
Átha Cliath 8, D08 VCP7

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

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

61)  Tionscadal Ionad Loch Garman, Aonad 7, Cúinne 
na Saoirse, as 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�

79Tuarascáil Bhliantúil 2020



80 www.probation.ie






