
1 Achoimre Feidhmiúcháin 

 
Forbhreathnú ar an tSamhail Nua atá Beartaithe 

Sa Pháipéar Bán seo leagtar amach cur chuige an Rialtais i leith an tiomantas sa Chlár Rialtais 
a chomhlíonadh chun deireadh a chur le Soláthar Díreach agus ‘beartas cóiríochta nua um 
Chosaint Idirnáisiúnta atá dírithe ar chur chuige neamhbhrabúis a chur ina ionad.’ 
 
Mar bhunús leis an athchóiriú seo tá tiomantas go soláthróidh an córas nua cóiríocht, sláinte, 
oideachas, tacaíocht ioncaim agus riachtanais seirbhíse eile agus go mbeidh sé gairmiúil agus 
bunaithe ar chur chuige maidir le cearta an duine. 
 
Tá Éire, mar bhall de na Náisiúin Aontaithe agus den Aontas Eorpach, tiomanta do dhídean 
sábháilte buan a sholáthar dóibh siúd a lorgaíonn ár gcosaint mar gheall ar chogadh, 
géarleanúint agus brúnna imirce. 
 
Sa Pháipéar Bán seo leagtar amach an córas cóiríochta agus tacaíochta nua buan, gairmiúil 
agus iarratasóir-lárnach dóibh siúd atá ag lorg stádas Cosanta Idirnáisiúnta, a chuirfidh ar 
chumas an Stáit ár ngealltanais idirnáisiúnta a chomhlíonadh anois agus sa todhchaí. 
 
Tá an Páipéar Bán bunaithe ar obair an Ghrúpa Chomhairligh ar Sholáthar Tacaíochta lena n-
áirítear Cóiríocht do Dhaoine sa phróiseas Cosanta Idirnáisiúnta - a raibh an Dr Catherine Day 
ina chathaoirleach air agus ar a dtabharfar 'an Grúpa Comhairleach' ina dhiaidh seo - agus ag 
an Grúpa Idir-Rannach ar Chosaint Idirnáisiúnta. Léirigh Tuarascáil an Ghrúpa Comhairleach 
conas a d’fhéadfaí deireadh a chur leis an tsamhail reatha agus córas a chur ina ionad a 
bheadh níos costéifeachtaí. 
 
Sa Pháipéar Bán leagtar amach samhail nua atá difriúil go mór ón gcóras atá i bhfeidhm faoi 
láthair. Mar a luadh, beidh an tsamhail dírithe ar chur chuige maidir le cearta an duine; le 
tacaíochtaí lárnacha dírithe ar chomhtháthú le neamhspleáchas a chinntiú. 
 
Na Céimeanna 
Molann an tsamhail nua cur chuige dhá chéim maidir le freastal ar iarratasóirí ar Chosaint 
Idirnáisiúnta. 
 
CÉIM A hAON 
I gcóiríocht Chéim a hAon, cuirfear cóiríocht ar fáil don iarratasóir in Ionad Fáiltithe agus 
Comhtháthaithe ar feadh ceithre mhí. Beidh an fócas i gCéim a hAon ar riachtanais a aithint, 
cosáin a shainiú, agus iarratasóirí a nascadh le seirbhísí iomchuí. 
 
Is é an treoirphrionsabal do Chéim a hAon cur chuige a fhéachann le comhtháthú a spreagadh 
ón gcéad lá, chun daoine a chur ar an gcosán is rathúla agus is féidir i dtreo saol neamhspleách 
in Éirinn, má éiríonn lena bhfeidhmiú. 
 
Beidh cóiríocht in Ionaid Fáiltithe agus Comhtháthaithe ina dhoras féin do theaghlaigh agus 
seomra féin do dhaoine singil, agus oiriúint shonrach do dhaoine le leochaileachtaí aitheanta. 
Cuirfear faisnéis chuimsitheach faoin bpróiseas Cosanta Idirnáisiúnta atá á dhéanamh ag 



iarratasóirí ar fáil do gach iarratasóir, a bheidh inrochtana go teangeolaíoch sna teangacha is 
coitianta. Áireofar leis seo faisnéis faoi sheirbhísí an Bhoird um Chúnamh Dlíthiúil, seirbhísí 
Sláinte, Tacaíochtaí Oideachais, Cúram Leanaí, faisnéis faoi ghníomhachtú fostaíochta. 
 
Cuirfear dianchlár treoshuímh agus clár Béarla ar fáil. 
 
Déanfar Measúnuithe Leochaileachta chun riachtanais chóiríochta agus seirbhíse a 
chinneadh, agus chun cuidiú le bealaí oiriúnacha tacaithe a shainiú do na daoine is leochailí. 
 
Beidh an t-iarratasóir nasctha le seirbhísí iomchuí, lena n-áirítear seirbhísí fostaíochta. 
 
Cuirfear Measúnú Sláinte (HA) ar fáil do gach iarratasóir nua ar Chosaint Idirnáisiúnta i gCéim 
a hAon. 
 
Beidh fócas faoi leith ar riachtanais leanaí a thagann go hÉirinn lena dteaghlaigh. 
 
Leanfaidh an t-iarratasóir ag fáil liúntais ordaithe agus é san Ionad Fáiltithe agus 
Comhtháthaithe, cosúil leis an gceann a chuirtear ar fáil faoi láthair do dhaoine i gcóiríocht na 
Seirbhíse Cóiríochta Cosanta Idirnáisiúnta (IPAS). 
 
Beidh iarratasóirí in ann iarratas a dhéanamh ar chuntas bainc a oscailt agus cuirfear faisnéis 
ar fáil dóibh faoi conas é seo a dhéanamh. 
 
Beidh iarratasóirí incháilithe iarratas a dhéanamh ar cheadúnais tiománaithe Éireannacha 
agus iad i gcóiríocht Chéim a hAon. 
 
San iomlán, bunófar sé Ionad Fáiltithe agus Comhtháthaithe a bheidh faoi úinéireacht an Stáit 
agus a oibreoidh don Stát ag an tSeirbhís Tacaíochta Cosanta Idirnáisiúnta nua. 
 
CÉIM A DÓ 
I gCéim a Dó, leagtar an bhéim ar shaol neamhspleách a chothú sa phobal. 
 
Beidh a gcóiríocht féin i gCéim a Dó ina dhoras féin, tithe féinchuimsitheacha nó árasáin do 
theaghlaigh chun príobháideacht, gníomhaireacht agus neamhspleáchas a sholáthar. Beidh 
daoine singil lonnaithe i gcóiríocht do dhoras féin nó i seomra féin. Beidh tithe suite sa phobal, 
le tacaíochtaí chun idirnasc a spreagadh. 
 
Tabharfar cóiríocht d’iarratasóirí i gCéim a Dó trí raon snáitheanna, táthar ag súil go 
soláthróidh an chéad dá rogha anseo an chuid is mó dá bhfuil ag teastáil: 
  

o Beidh tithe / arásáin tógtha / faighte trí chomhlachtaí tithíochta ceadaithe nó 
eagraíochtaí coibhéiseacha. Úsáidfear an rogha seo do theaghlaigh agus do 
dhaoine singil, go háirithe daoine aonair leochaileacha. 
  

o Cuirfear foirgnimh in athuair trí thionscnaimh athnuachana uirbí chun 
cóiríocht a chruthú do dhaoine singil. 

 



o Úsáidfear scéimeanna seomra ar cíos chun cuid den chóiríocht a fháil do 
dhaoine singil. 

 

o Úsáidfear tionóntachtaí príobháideacha chun cóiríocht a fháil do theaghlaigh 
de réir mar is gá. 

 

 • Beidh cóiríocht lonnaithe i ngach contae. Cinnfear suíomh agus líon na n-iarratasóirí 
a mbeidh cóiríocht orthu i ngach contae de réir patrún socraíochta náisiúnta a 
fhorbróidh Cumann na mBainisteoirí Cathrach agus Contae, i gcomhar leis an Roinn 
Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe & Óige ( DCEDIY), agus cuirfidh 
sé sin san áireamh riachtanais iarratasóirí, dlús daonra, riachtanas tithíochta agus 
infhaighteacht seirbhísí poiblí ábhartha i ngach contae. 
  

 • Beidh roghanna tacaíochta éagsúla i bhfeidhm ag brath ar an snáithe cóiríochta a 
chuirtear ar fáil. 
 

o Cuirfidh eagraíochtaí neamhbhrabúis tacaíochtaí ar fáil do dhaoine 
leochaileacha. Déanfaidh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Comhtháthaithe agus na hÓige na seirbhísí seo a chonradh agus a mhaoiniú 
chun an tseirbhís a sholáthar i suíomh / tithíocht nó coimpléasc árasán áirithe. 
 

o I gcás nach meastar go bhfuil an t-iarratasóir leochaileach, gníomhóidh 
oibrithe athlonnaithe, arna mhaoirsiú ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Comhtháthaithe agus na hÓige, ag leibhéal an chontae chun 
iarratasóirí a nascadh le tacaíochtaí agus seirbhísí.    

 

o Beidh sé de cheart ag iarratasóirí agus a dteaghlaigh rochtain a fháil ar 
sheirbhísí príomhshrutha, mar shampla maidir le hoideachas agus sláinte. 
Soláthrófar rochtain ar thacaíochtaí níos déine i mBéarla. Tabharfar isteach 
samhail nua cúram sláinte.  

 

o Gheobhaidh an t-iarratasóir íocaíocht tacaíochta ioncaim ón Roinn Leanaí, 
Comhionannais, Comhtháthaithe agus Óige ag ráta atá cosúil leis an Liúntas 
Leasa Forlíontach agus é ag bogadh isteach i gcóiríocht Chéim a Dó mura bhfuil 
siad tar éis dul i mbun fostaíochta fós, nó má tá a bpá faoi bhun tairseach. 
Gheobhaidh iarratasóirí le leanaí íocaíocht tacaíochta linbh freisin.1 

 

o Beidh iarratasóirí i dteideal rochtain a fháil ar fhostaíocht mura bhfaigheann 
siad cinneadh céadchéime laistigh de shé mhí ó iarratas a dhéanamh ar 
Chosaint Idirnáisiúnta  

 
o Beidh iarratasóirí i dteideal rochtain a fháil ar thacaíochtaí gníomhachtaithe 

fostaíochta agus nasc a dhéanamh le líonraí fostóirí. Beidh siad nasctha le 

                                                           
1 I bprionsabal, agus faoi réir comhaontú ar shocruithe mionsonraithe, chomhaontaigh an Roinn Cosanta 
Sóisialta an íocaíocht seo a riar ar bhonn gníomhaireachta thar ceann na Roinne Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Comhtháthaithe agus na hÓige. 



gnólachtaí nuathionscanta agus tacaíochtaí fiontraíochta má fhaigheann siad 
cinntí dearfacha maidir lena n-iarratais ar Chosaint Idirnáisiúnta.  

 
 
Leanaí 

I gCéim a hAon agus i gCéim a Dó araon, beidh béim ar leas leanaí agus ar chosaint leanaí. 

Cinnteoidh Coistí Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga (CYPSCanna) mar chuid dá struchtúr 

foghrúpaí go ndíreofar go sonrach ar riachtanais leanaí, daoine óga agus a dteaghlaigh i 

suíomhanna Cóiríochta Cosanta Idirnáisiúnta, le hionchur Tusla i bpríomhréimsí soláthar, lena 

n-áirítear Seirbhísí Cosc, Comhpháirtíochta agus Tacaíochta Teaghlaigh agus Tacaíochta 

Oideachais. 

Cuirfear tacaíochtaí tuismitheoireachta agus seirbhísí forbartha leanaí ar fáil do theaghlaigh 

is iarratasóirí chun tacú le forbairt leanaí le linn an iarratais ar Chosaint Idirnáisiúnta. Cuirfear 

cúram leanaí ar fáil le cur ar chumas tuismitheoirí freastal ar ranganna Béarla. 

 

Cúram Sláinte 

Sa tsamhail fheabhsaithe de chúram sláinte pobail, forbróidh foirne cúram sláinte pobail 

samhail chuimsitheach éifeachtúil cúraim d’iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta. Cuimseoidh 

na foirne seirbhísí Dochtúirí Teaghlaigh, seirbhísí oibrithe altranais agus sláinte, tacaíochtaí 

ateangaireachta agus eagraíochtaí neamhrialtasacha, agus speisialtachtaí mar fhiaclóireacht, 

síceolaíocht, agus atreorú chuig seirbhísí sláinte meabhrach (daoine fásta agus CAMHS) 

bunaithe ar mheasúnú.  

 

Sláinte na mBan 

Beidh mná a théann tríd an bpróiseas Cosanta Idirnáisiúnta i dteideal leas a bhaint as na 

tacaíochtaí cúram sláinte céanna le náisiúnaigh Éireannacha, lena n-áirítear cúram atáirgthe, 

cúram réamhbhreithe, breithe agus iarbhreithe, seiceálacha ceirbheacsacha. Beidh scagadh 

cíche ar fáil do gach iarratasóir os cionn 50 bliain d’aois. Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear 

faisnéis a bhaineann leis na seirbhísí seo in iúl ar bhealach inrochtana agus íogair ó thaobh an 

chultúir de. Cuirfear faisnéis ar fáil faoi raon na dtacaí cúram sláinte ag an bpointe teagmhála 

is luaithe nuair a shroicheann tú Ionad Fáiltithe agus Comhtháthaithe 

 

Sláinte Mheabhrach 

Sainaithneofar riachtanais sláinte meabhrach mar chuid den Mheasúnú Sláinte ginearálta 

agus beidh Measúnuithe Leochaileachta mar bhonn eolais dóibh. Sa chás go bhfuil riachtanais 

sláinte meabhrach ag iarratasóirí, lena n-áirítear tráma, atreorófar iad chuig gairmithe cúram 

sláinte a bhfuil taithí ábhartha acu, agus déanfar é seo ar bhealach atá íogair ó thaobh an 

chultúir de le seirbhísí ateangaireachta iomchuí. Nuair a bheidh an measúnú seo déanta, 

cuirfear tús le cúram cuí pobalbhunaithe agus cuirfear an fhaisnéis ábhartha uile in iúl do 

sheirbhísí sláinte meabhrach go tráthúil. 

De réir mar a chuireann iarratasóirí tús leis an aistriú go cóiríocht Chéim a Dó, cuirfear a gcuid 

riachtanas tacaíochta sláinte agus cóireála san áireamh i gcineál agus suíomh a gcuid 



cóiríochta, chun leanúnachas na cóireála agus na socruithe maireachtála atá oiriúnach dá 

riachtanais a chinntiú. 

 

Leochaileacht 

Beidh próiseas um Measúnú Leochaileachta i bhfeidhm, ag tógáil ar an bpróiseas píolótach 

scagthástála agus measúnaithe leochaileachta reatha a bhfuil FSS ag tacú leis DCEDIY. 

Cuimsíonn sé seo measúnú ar leochaileacht ag céim tosaigh an iarratais ar Chosaint 

Idirnáisiúnta (a dhéantar i gcomhthreo leis an bpróiseas iarratais ar Chosaint Idirnáisiúnta ag 

oifig an IPO). Is é toradh an scagtha seo atreorú tacaithe chuig an bhfoireann sláinte, nuair is 

gá. Cinnfidh an próiseas um Measúnú Leochaileachta na roghanna cóiríochta agus tacaíochta 

a thairgtear don iarratasóir. Beidh ról ag an oibrí cásanna a shanntar don iarratasóir i gCéim a 

hAon a chinntiú go gcuirtear leochaileachtaí san áireamh agus an cineál cóiríochta is iomchuí 

do riachtanais an iarratasóra agus leibhéal na tacaíochta a theastaíonn á chinneadh. Nuair a 

thagann leochaileachtaí breise chun cinn tar éis an scagtha agus an mheasúnaithe tosaigh, 

tabharfaidh an t-oibrí cásanna sannta seirbhísí iomchuí agus socróidh sé go ndéanfar tuilleadh 

measúnuithe de réir mar is gá. Is cuid thábhachtach den phróiseas iomlán an measúnú 

leanúnach ar leochaileachtaí agus beidh an t-oibrí cásanna tábhachtach sa phróiseas 

bainistíochta cásanna agus chun cur chuige comhordaithe a chinntiú maidir le seirbhísí a 

sholáthar. 

 

 

Foréigean Baile, Gnéasach, Bunaithe ar Inscne agus Íospartaigh Gáinneála 

Cuirfear cóiríocht dhídeanaithe speisialtóra laistigh den chóras ar fáil dóibh siúd ar gá dóibh 

athlonnú ó chaidreamh maslach nó foréigneach. 

 

Cinnteofar d’iarratasóirí um Chosaint Idirnáisiúnta a aistríonn ó chaidrimh mhí-úsáideacha 

nach ndéanfar difear dá n-iarratas. 

 

Oideachas 

Leanfar ag soláthar bunscolaíochta agus meánscoile príomhshrutha do gach iarratasóir leanaí. 

Éascófar rochtain ar oideachas tríú leibhéal d’iarratasóirí reatha a bhfuil cónaí orthu trí bliana 

nó níos mó sa chóras faoi scéim tacaíochta airgeadais speisialta cosúil le tacaíocht SUSI.  

 

Éagsúlacht 

Beidh an córas nua sofhreagrach d’aitheantas éagsúil agus do riachtanais chultúrtha éagsúla, 

agus cuirfear oiliúint inniúlachta cultúrtha ar fáil dóibh siúd go léir a sholáthraíonn seirbhísí. 

Déanfar foráil do bhealaí ar leith do dhaoine LGBTIQ +, do dhaoine scothaosta agus do 

dhaoine faoi mhíchumas. Freastalófar go híogair ar chleachtais reiligiúnacha éagsúla. 

 

Lánpháirtiú 

Bunófar grúpaí oibre idirghníomhaireachta i ngach contae chun seachadadh seirbhísí 

d’iarratasóirí i gcóiríocht Chéim a Dó a chomhordú. 



 

Leathnófar an córas reatha oibrithe athlonnaithe agus oibrithe idirchultúrtha a cheaptar faoi 

Chlár Cosanta Dídeanaithe na hÉireann chun tacú le dídeanaithe i gcontaetha ar leith chun 

iarratasóirí a chuimsiú i gcás nach n-áiríonn an rogha cóiríochta tacaíochtaí oiriúnaithe a 

sholáthraíonn eagraíochtaí neamhbhrabúis. Bunófar córas buan nua i ngach contae trína 

gceaptar oibrithe athlonnaithe agus oibrithe idirchultúrtha chun gníomhú mar oibrithe 

cásanna d’iarratasóirí a bhfuil riachtanais tacaíochta níos ísle acu. 

 

Tabharfar faoi phróiseas comhairliúcháin nua le pobail ábhartha agus Ionad Fáiltithe agus 

Comhtháthaithe á lonnú in áit ar leith. Cuirfidh an grúpa oibre idirghníomhaireachta an creat 

ar fáil chun údaráis phoiblí agus struchtúir phobail a chur ar an eolas agus cinneadh á 

dhéanamh cóiríocht chéim a dó a thógáil, a fháil nó a léasú i limistéar áirithe. 

 

Monatóireacht ar Fholláine 

Forbróidh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe agus na hÓige tacar 

táscairí folláine do dhaoine faoi Chosaint Idirnáisiúnta, a bheidh le measúnú ag comhlacht 

neamhspleách go tráthrialta. 

Forbrófar samhail rialachais agus cur chun feidhme le haghaidh acmhainn 3,500 iarratasóir 

gach bliain. I dteannta leis an tsamhail nua seo, tá an Roinn Dlí agus Cirt ag forbairt clár 

athchóirithe bunaithe ar mholtaí an Ghrúpa Chomhairligh atá dírithe ar amanna próiseála 

d’iarratais ar Chosaint Idirnáisiúnta a laghdú. 

Beidh an Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Comhtháthaithe agus na hÓige i gceannas 

ar fhorbairt na samhla nua a thiocfaidh i bhfeidhm ar bhonn céimnithe idir Feabhra 2021 agus 

Nollaig 2024. Déanfaidh Bord Cláir maoirseacht ar chur i bhfeidhm na samhla nua. áireofar 

ann ionadaithe ó na Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais ábhartha, eagraíochtaí 

neamhrialtasacha, duine amháin ar a laghad a d'aistrigh tríd an gcóras um Sholáthar Díreach 

agus saineolaithe ábhartha. Beidh an Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú 

agus an Óige ina chathaoirleach ar Bhord an Chláir. Tá Bord Cláir ar leithligh curtha ar bun ag 

an Roinn Dlí agus Cirt chun maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na n-athchóirithe a 

éiríonn as an nGrúpa Comhairleach. Tuairisceoidh an tAire Leanaí, Comhionannas, Míchumas, 

Comhtháthú agus an Óige agus an tAire Dlí agus Cirt i gcomhpháirt leis an gCoiste Comh-

Aireachta um Ghnóthaí Sóisialta agus Comhionannas ar obair a mBord Cláir agus ar chur i 

bhfeidhm na n-athchóirithe beartaithe. 

 

Ceapfaidh an tAire Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige grúpa 

comhairleach seachtrach de thriúr daoine neamhspleácha chun monatóireacht a dhéanamh 

ar chur i bhfeidhm na samhla nua. Foilseoidh siad tuarascálacha go tréimhsiúil ar dhul chun 

cinn na n-athchóirithe agus chun aird a tharraingt ar aon imní a thagann chun cinn. 

 

Tá Bord Cláir ar leithligh curtha ar bun ag an Roinn Dlí agus Cirt chun maoirseacht a dhéanamh 

ar chur i bhfeidhm na n-athchóirithe a éiríonn as an nGrúpa Comhairleach. Tabharfaidh sé 

tuairisc freisin don Choiste Comh-Aireachta um Ghnóthaí Sóisialta agus Comhionannas maidir 



le cur chun feidhme a leasuithe de réir mar a théann siad i bhfeidhm ar fhorbairt agus ar chur 

i bhfeidhm na samhla nua seo de chóiríocht agus de thacaíochtaí. 

 

Déanfaidh an Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige 

maoirseacht ar an aistriú go dtí an tsamhail nua. I bhfianaise chastacht an chur chuige il-

shnáithe atá beartaithe, agus méid an tsaineolais a theastaíonn, breithneofar go luath an 

cheist an gá gníomhaireacht a bhunú chun an tsamhail nua a bhainistiú nó nach bhfuil.. 
 

Achoimre ar an bPáipéar Bán  

Cuid I: Deireadh a chur le Soláthar Díreach: Cur Chuige Nua chun Tacú le Daoine atá 

ag Iarraidh Tearmainn in Éirinn 

Cuid II:  Cur i bhFeidhm, Rialachas agus Riosca 

Cuid III:  An Cúlra le hAthchóiriú 

 

I gCuid I leagtar amach an cur chuige nua chun tacú le daoine atá ag lorg Cosanta 

Idirnáisiúnta.   

I gCaibidil 3 leagtar amach na prionsabail a bheidh mar bhonn agus taca leis an tsamhail nua, 

na caighdeáin a bheidh i bhfeidhm agus an patrún socraíochta náisiúnta a chinnfidh suíomh 

na cóiríochta. Leagtar amach ann mionsonraí na cóiríochta agus na dtacaí a ghabhann leis a 

thairgfear don iarratasóir in Ionad Fáiltithe agus Comhtháthaithe le linn Chéim a hAon (na 

chéad cheithre mhí) den phróiseas. Tugann sé breac-chuntas freisin ar mhionsonraí na 

cóiríochta ilshnáithe agus na dtacaí a ghabhann leis a thairgfear d’iarratasóirí i gCéim a Dó 

den phróiseas a bheidh ar siúl tar éis ceithre mhí. Tugtar breac-chuntas freisin ar an gclár 

athchóirithe atá beartaithe maidir le hamanna próiseála d’iarratais ar Chosaint Idirnáisiúnta 

a ghiorrú. 

I gCaibidil 4 leagtar amach conas a fhreastalóidh an cur chuige nua ar riachtanais iarratasóirí. 

Tugann sé breac-chuntas ar na bearta a dhéanfar chun cáilíocht na léirmhínithe agus an 

tsoláthair faisnéise a fheabhsú. Tugtar breac-chuntas freisin ar na hathchóirithe atá 

beartaithe maidir le cúram sláinte a sholáthar, ag léiriú an ghá atá le cur chuige atá curtha in 

oiriúint do riachtanais sláinte éagsúla agus casta iarratasóirí. Tugtar breac-chuntas ar an 

bpróiseas nua um Measúnú Leochaileachta a chinnfidh na roghanna cóiríochta agus 

tacaíochta atá oiriúnach do riachtanais an iarratasóra. Aithníonn an Páipéar Bán go mbeidh 

riachtanais éagsúla ag daoine difriúla ag brath ar a staid. Maidir leis seo, leagtar amach ann 

na bealaí a chuirfidh isteach ar na daoine is leochailí, do leanaí agus do dhaoine óga, lena n-

áirítear mionaoisigh gan tionlacan, do dhaoine LGBTIQ +, do dhaoine scothaosta agus dóibh 

siúd faoi mhíchumas. Aithníonn sé go mbeidh tacaíocht chultúrtha ag teastáil agus go mbeidh 

oiliúint in inniúlacht chultúrtha ag teastáil uathu siúd atá ag obair le hiarratasóirí. 

I gCaibidil 4 leagtar amach freisin na tacaíochtaí a chuirfear ar fáil maidir le hoiliúint i mBéarla, 

oideachas, gníomhachtú fostaíochta, ceadúnais tiománaithe, cuntais bhainc agus cúram 

leanaí. Sonraíonn sé na socruithe tacaíochta ioncaim a bheidh i bhfeidhm, lena n-áirítear iad 

siúd le leanaí. Leagtar amach ann na socruithe chun aistriú chuig seirbhísí príomhshrutha 



dóibh siúd a fhaigheann cinneadh dearfach maidir lena n-iarratais ar Chosaint Idirnáisiúnta 

chomh maith leis na socruithe do dhaoine nach n-éiríonn lena n-iarratais. 

I gCaibidil 5 leagtar amach conas a dhéanfar comhordú ar leibhéal áitiúil. Tugann sé breac-

chuntas freisin ar na struchtúir a bhunófar chun rannpháirtíocht an phobail a éascú agus chun 

a chinntiú go mbeidh an tsamhail nua leabaithe i struchtúir phobail atá ann cheana mar SICAP. 

I gCaibidil 6 bunaítear an prionsabal go ndéanfar príomhbhearta folláine a fhorbairt agus 

monatóireacht a dhéanamh orthu go neamhspleách, le tuairisciú rialta. 

I gCaibidil 7 tugtar breac-chuntas ar an gcaoi a bhfaighidh an tsamhail nua taithí ó 

pheirspictíocht an iarratasóra. 

 

I gCuid II leagtar amach an plean feidhmithe chun seachadadh an chórais nua a chinntiú. 

I gCaibidil 8 leagtar amach na struchtúir cur chun feidhme agus rialachais a bheidh i bhfeidhm 

ar an tsamhail nua. Is cur chuige iomlán Rialtais é seo faoi stiúir na Roinne Leanaí, 

Comhionannais, Comhtháthaithe, Míchumais agus na hÓige ach a bhfuil baint ag go leor 

Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais leis. Beidh ionadaíocht acu ar Bhord Cláir a chuimseoidh 

ionadaíocht iar-iarratasóirí agus eagraíochtaí neamhrialtasacha chomh maith le saineolaithe. 

I gCaibidil 9 leagtar amach príomhghnéithe an phlean feidhmithe a theastóidh chun aistriú go 

dtí an tsamhail nua. 

I gCaibidil 10 leagtar amach na costálacha féideartha don tsamhail nua. Ina measc seo tá 

costais chaipitil agus reatha maidir le cóiríocht, soláthar tacaíochtaí, tacaíocht ioncaim, cúram 

sláinte, cúram leanaí agus seirbhísí eile. 

 

I gCuid III leagtar amach an cúlra agus an comhthéacs beartais don athchóiriú atá 

beartaithe.  

I gCaibidil 11 tugtar breac-chuntas ar oibleagáidí an AE maidir le Cosaint Idirnáisiúnta nach 

mór d’Éirinn a chomhlíonadh. Tugann sé breac-chuntas freisin ar na tionscnaimh athchóirithe 

roimhe seo a threoraíonn an tsamhail a mholtar sa Pháipéar Bán. Ina measc seo tá an Grúpa 

Oibre ar an bPróiseas Cosanta lena n-áirítear Soláthar Díreach agus Tacaíochtaí d’iarrthóirí 

Tearmainn faoi chathaoirleacht an Bhreithimh Bryan McMahon (2015), Athbhreithniú 

Caiteachais IGEES (2019), an Grúpa Idir-Rannach ar Sholáthar Díreach (2019), Comhchoiste an 

Oireachtais ar an Tuarascáil Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar Sholáthar Díreach (2019) 

agus Tuarascáil an Ghrúpa Comhairleach Saineolaithe ar Sholáthar Tacaíochta, lena n-áirítear 

Cóiríocht, do Dhaoine sa Phróiseas Cosanta Idirnáisiúnta faoi chathaoirleacht an Dr Catherine 

Day (2020). 

Tagann téamaí comónta chun cinn sna moltaí a moladh sna tionscnaimh athchóirithe roimhe 

seo. Ina measc seo tá:  

 Nósanna imeachta cothroma gasta, ag laghdú na n-amanna próiseála d’iarratasóirí; 
 

 Tacú le daoine aonair a ndeonaítear stádas cosanta dóibh chun bogadh amach as 
Soláthar Díreach chomh tapa agus is féidir; 
 



  An teorainn ama a laghdú sula dtugtar an ceart chun oibre d’iarratasóirí; 
 

 Úsáid cóiríochta éigeandála a íoslaghdú chomh tapa agus is féidir; 
 

 Líon na n-ionad Stát-léasaithe / Stát-léasaithe a mhéadú; 
 

 Measúnuithe Leochaileachta a thabhairt isteach a luaithe is féidir; 
 

 Rannpháirtíocht agus comhairliúchán le pobail áitiúla a bhfuil cónaí orthu i limistéar 
na n-ionad cóiríochta atá ann cheana nó atá beartaithe a fheabhsú; 
 

 Socruithe tithíochta níos saincheaptha a thairiscint d’iarratasóirí, go háirithe do 
mharthanóirí na gáinneála ar dhaoine agus dúshaothrú gnéasach; 
 

 Agallaimh IPO a reáchtáil ar bhealach díláraithe, ag baint úsáide as ionaid réigiúnacha 
éagsúla ar fud na tíre, agus ag baint úsáide as teicneolaíocht físchomhdhála; 
 

 Iarratasóirí a chomhtháthú i sochaí níos leithne na hÉireann ag céim níos luaithe; 
 

 Ag ligean do Chomhlachtaí Tithíochta Formheasta níos mó cóiríochta a sholáthar 
d’iarratasóirí, go háirithe iad siúd a bhfuil riachtanais chasta acu; 
 

 Na Caighdeáin Náisiúnta a chur i bhfeidhm maidir le cóiríocht a thairgtear do dhaoine 
sa Phróiseas Cosanta Idirnáisiúnta go comhsheasmhach le gach ionad cóiríochta, beag 
beann ar mhúnla an tsoláthair. 

 

I gCaibidil 11 leagtar amach freisin na hathchóirithe atá curtha i bhfeidhm go dtí seo. Ina 

measc seo tá:  

 

 Ailíníonn an rogha seo sa Treoir um Choinníollacha Fáiltithe Athmhúnlaithe (2013/33 
/ AE) creat dlíthiúil na hÉireann maidir le coinníollacha glactha le creat ár 
gcomhghleacaithe Eorpacha; 
 

 An Ceart chun Oibre a thabhairt isteach i mí an Mheithimh 2018 do gach iarratasóir 
nach ndearna an chéad chinneadh ar a n-éileamh laistigh de 9 mí; 
 

 Áiseanna maireachtála neamhspleácha (féinfhreastail) a thabhairt isteach do 
chónaitheoirí cóiríochta IPAS agus cion na n-ionad a bhfuil na saoráidí sin acu a 
mhéadú de réir a chéile; 
 

 Cóiríocht doirse féin a oscailt do chónaitheoirí agus cion na cóiríochta doirse féin 
laistigh den chóras a mhéadú de réir a chéile; 
 

 An t-am próiseála le haghaidh cinntí sa chéad agus sa dara cás a laghdú; 
 



 Ráta an Liúntais Soláthair Dhírigh a íoctar le cónaitheoirí lárionaid IPAS a mhéadú, go 
dtí an ráta reatha de € 38.80 do dhaoine fásta agus € 29.80 do leanaí in aghaidh na 
seachtaine 
 

 Sainchúram Oifigí an Ombudsman agus an Ombudsman do Leanaí a leathnú chun 
gearáin a bhaineann le seirbhísí a chuirtear ar fáil do chónaitheoirí ionad cóiríochta a 
áireamh; 
 

 Na Caighdeáin Náisiúnta maidir le cóiríocht a thairgtear do dhaoine sa Phróiseas 
Cosanta Idirnáisiúnta a fhoilsiú, a shainíonn na híoschaighdeáin don chóiríocht a 
chuirtear ar fáil do chónaitheoirí lárionaid. Tá córas cigireachta neamhspleách á 
fhorbairt faoi láthair chun monatóireacht a dhéanamh ar na caighdeáin seo. 

 

Soláthraíonn Caibidil 12 breac-chuntas téamach ar mholtaí tuarascálacha roimhe seo i 

réimsí na cóiríochta, an oideachais, na léirmhínithe, na gcóras TF, iad siúd a bhfuil stádas acu 

a aistriú amach as an gcóras Soláthair Dhírigh, maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar 

cóiríochta, ceart chun oibre, tacaíochtaí, aistriú, gan tionlacan mionaoisigh, íospartaigh na 

gáinneála, Measúnú Leochaileachta agus laghdú ar amanna próiseála. 

 

Déanann Caibidil 13 achoimre ar an gcomhairliúchán le páirtithe leasmhara a tharla chun 

forbairt an Pháipéir Bháin a threorú. 

  

Tugadh faoi phróiseas comhairliúcháin ilghnéitheach chun bonn eolais a chur faoi fhorbairt 

na samhla nua. Áiríodh leis seo imeachtaí comhairliúcháin le ENRanna agus le cónaitheoirí 

na n-ionad Seirbhíse Cóiríochta Cosanta Idirnáisiúnta. Tionóladh cruinnithe déthaobhacha le 

Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais agus leis an Ombudsman, an tOmbudsman do Leanaí 

agus le Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas. Tá na 

príomhcheisteanna a ardaíodh sna comhairliúcháin le cónaitheoirí agus le heagraíochtaí 

neamhrialtasacha leagtha amach. 

Mar fhocal scoir, tá sraith aguisíní curtha san áireamh a sholáthraíonn mionsonraí faoin 

tsamhail nua soláthair sláinte a bhfuil súil ag an Roinn Sláinte leis. Cuimsíonn siad 

iarscríbhinní staidrimh ar phróiseáil iarratas a sholáthraíonn an Roinn Dlí agus Cirt. 

Cuimsíonn siad faisnéis freisin ar na cineálacha cur chuige a chuir an Fhrainc agus an 

tSualainn i bhfeidhm, ar tíortha iad na tíortha comparáideacha a mhol an Oifig Eorpach 

Tacaíochta do Thearmann a bhreithniú. 


