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2

• Iarracht a dhéanamh deireadh a chur le 
fadhb na heaspa dídine faoi 2030.

• Spriocanna Tús Áite don Tithíocht a 
mhéadú go dtí 1,200 tionóntacht sa chéad 
chúig bliana eile.

• 90,000 teach sóisialta a chur ar fáil faoi 
2030. Áirítear leis seo breis agus 10,000 
teach sóisialta gach bliain thar na chéad 
chúig bliana eile, lena n-áirítear 9,500 
teach nuathógtha sóisialta ar an meán.

• Deireadh a chur le léasanna fadtéarmacha 
agus daoine nua chuig na socruithe 
reatha léasa á gcéimniú amach agus díriú 
ar nuafhorbraíocht chun tithe sóisialta a 
sholáthar.

• Maoiniú leanúnach d’Údaráis Áitiúla chun 
talamh breise a fháil le haghaidh tithíocht 
phoiblí nuathógtha. 

• Ról breisithe do Chomhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta maidir le soláthar tithíochta 
sóisialta.

• An Scéim Morgáiste go Cíos a neartú chun 
a chinntiú go gcomhlíonann sí riachtanais 
na ndaoine a bhfuil riaráistí fadtéarmacha 
morgáiste acu.

• Feabhsuithe ar chaighdeán agus méid na 
Cóiríochta atá go Sonrach don Lucht Siúil.

• Na roghanna tithíochta atá ar fáil do 
dhaoine breacaosta a mhéadú chun 
éascaíocht a dhéanamh ar aosú san áit 
a bhfuil siad le dínit agus ar bhealach 
neamhspleách.

• Raon seirbhísí tithíochta agus seirbhísí 
tacaíochta lena mbaineann a sholáthar, 
ar bhealach comhtháite inbhuanaithe, 
seirbhísí a chuireann comhionannas 
deiseanna, rogha an duine aonair agus 
maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi 
mhíchumas chun cinn. 

• Tacú le hionchuimsiú sóisialta go leanúnach 
leis an Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC) agus 
cláir tacaíochta eile um thithíocht shóisialta.
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Caithfidh beartas tithíochta aghaidh 
a thabhairt ar riachtanais na mball sin 
den tsochaí atá eisiata go sóisialta. Tá 
leitheadúlacht na heaspa dídine, an méadú 
ar chíosanna agus na roghanna srianta 
do dhaoine breacaosta nó daoine faoi 
mhíchumas ar cheisteanna is práinní ár 
linne. Leis an mbeartas seo, táimid tiomanta 
d’aghaidh a thabhairt ar na riachtanais sna 
réimsí sin. Méadóimid na cosaintí atá ar 
fáil thar gach tionacht chun a chinntiú go 
dtacaítear leo siúd a bhfuil na riachtanais 
tithíochtaí is práinní acu, fad is a chuirtear 
ar fáil na tacaíochtaí cearta sealadacha agus 
fadtéarmacha chun a chinntiú go bhfuil teach 
seasmhach ag daoine. Tacóimid le cur chun 
feidhme leanúnach Straitéise nua Náisiúnta 
maidir le Cuimsiú an Lucht Siúil agus na 
Romach 2017-2021, agus na gníomhartha atá 
le haithint I ndiaidh na straitéise sin.

Tacóidh na gníomhartha sa Chonair seo le 
hiarrachtaí an Stáit Spriocanna Forbartha 
Inbhuanaithe a bhaineann le deireadh a 
chur leis an mbochtanas a chomhlíonadh, 
lena n-áirítear Sprioc 1.5 ,: “Faoi 2030, chun 
láidreacht na mbocht agus iad siúd atá sáite i 
gcoinníollacha leochaileacha, agus an taithí a 
bheadh acu, chomh maith leis an leochaileacht 
i dtaobh teagmhais dhiana a bhaineann leis an 
aeráid, chomh maith le geiteanna agus tubaistí 
eile eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil 
a laghdú”, chomh maith le Spriocanna eile a 
bhfuil baint ag tithíocht leis.

2.1 Deireadh a chur le fadhb na  
 hEaspa Dídine

Tá laghdú agus cosc na heaspa dídine 
fós ar na tosaíochtaí is tábhachtaí atá 
ag an Rialtas. Agus é ag aithint na 

dúshláin faoi leith atá ann maidir le 
heaspa dídine do theaghlaigh agus do 
dhaoine aonair, díreoidh an Rialtas a 
chuid iarrachtaí ar líon na dteaghlach 
agus daoine aonair gan dídean a laghdú 
agus oibreoidh sé le hÚdaráis Áitiúla, 
Eagraíochtaí Neamhrialtasacha (ENR) 
agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 
(CCT) agus an FSS chun tacú le daoine 
gan dídean i gcóiríocht fhadtéarmach 
inmharthana. Tá tábhacht na 
dtacaíochtaí idirghníomhaireachta mar 
bhonn ag na gnéithe ar fad, tacaíochtaí 
a thugann aghaidh ar an meascán casta 
de riachtanais shóisialta, sláinte agus 
eacnamaíochta a bhíonn ag daoine gan 
dídean agus daoine atá i mbaol easpa 
dídine, anuas ar a riachtanas sonrach 
tithíochta. 

Aithnítear in Tithíocht do Chách go 
mbíonn riachtanais tacaíochta bhreise 
ag go leor teaghlaigh gan dídean agus 
tá bearta sonracha ann chun aghaidh 
a thabhairt ar na riachtanais sin. 
Áirítear leis sin bearta chun teagmháil 
a dhéanamh le daoine a chodlaíonn 
lasmuigh, agus tacú leo chun cóiríocht 
inmharthana a aimsiú, múnla Tús Áite 
don Tithíocht a leathnú tuilleadh, béim 
a leagan ar thithe aon leaba a thógáil 
agus a fháil agus, go tábhachtach, 
cinnte a dhéanamh de go mbíonn na 
tacaíochtaí riachtanacha sláinte agus 
meabhairshláinte ann chun tacú le 
daoine gan dídean a bhfuil riachtanais 
chasta acu. 

Cuirfidh an Rialtas Coiste Náisiúnta um 
Ghníomhú in aghaidh Easpa Dídine nua 
ar bun. Grúpa maoirseachta trasrialtais 
agus idirghníomhaireachta a bheidh ann 

6  https://www.gov.ie/en/policy-information/ff4201-17-sustainable-development-goals/ 
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agus déanfaidh sé cinnte de go mbíonn 
seirbhísí a bhaineann le heaspa dídine ag 
teacht lena chéile agus go gcomhordaítear 
iad nuair a thugtar faoi bhearta agus 
gníomhartha polasaí. Déánfaidh Tithíocht 
do Chách eolas d’obair an ghrúpa 
agus déanfaidh an grúpa maoirseacht 
ar chur i bhfeidhm na ngnéithe 
idirghníomhaireachta.

Tá an Rialtas tiomanta do chur chuige 
faoi stiúr tithíochta a úsáid mar an 
phríomhfhreagairt ar gach cineál easpa 
dídine. Áirítear leis sin cosc a chur le 
tithe reatha a chailleadh. Áirítear leis 
sin, chomh maith, cosc a chur le tithe 
reatha a chailleadh. Clúdaíonn sé soláthar 
tacaíochta breise do dhaoine ina dtithe 
de réir a riachtanas, agus leibhéil arda de 
thithíocht shóisialta bhreise a chur ar fáil.

I dtaca leo siúd atá gan dídean, leagfar 
béim ar chóiríocht éigeandála a fhorbairt 
trí shaoráidí faoi úinéireacht údaráis 
áitiúil nó CCT. Áireofar le forbairtí 
den chineál sin áiteanna cónaithe 
reatha a fháil lena dtiontú, agus talamh 
nó láithreáin a aimsiú chun saoráidí 
saintógtha a fhorbairt. Déanfar é sin ach 
úsáid a bhaint as sruthanna maoinithe 
chaipitiúil atá ar fáil d’údaráis áitiúla agus 
CCTanna. Amach anseo, beifar in ann 
saoráidí den chineál sin a bheidh faoi 
úinéireacht údaráis áitiúla agus CCTanna 
a chur in oiriúint d’úsaid eile chun tacú le 
soláthar tithíochta sóisialta.

Tá na daoine a chodlaíonn lasmuigh 
ar imeall géar na heaspa dídine. Beidh 
Seirbhísí Teagmhála ar an tSráid i 
dteagmháil rialta leo siúd a chodlaíonn 
lasmuigh agus leathnaíodh é go náisiúnta 
i gceantair uirbeacha a mbíonn daoine ag 
codladh lasmuigh.

Is é infhaighteacht na tithíochta sóisialta 
ar cheann de na heochairthosca chun 
aghaidh a thabhairt ar an easpa dídine 
agus infhaighteacht tithe, a bhfuil seomra 
leapa amháin iontu, do dhaoine aonair 
gan dídean. Leagfaidh Údaráis Áitiúla 
spriocanna soláthair amach, lena n-áirítear 
spriocanna do thithe, a bhfuil seomra 
leapa amháin iontu, sna Pleananna 
Gníomhaíochta um Sholáthar Tithíochta 
(féach alt 2.2.2), a gceanglaíonn Tithíocht 
do Chách orthu a réiteach agus beidh siad 
ar fáil faoi Nollaig 2021.

2.1.1 Tacú le Dearbhú Chonradh   
 Liospóin chun dul i ngleic le   
 hEaspa Dídine  

Ar an 21 Meitheamh 2021, shínigh 
an tAire Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta, agus tacaíocht aige ón 
Rialtas, ‘Dearbhú Chonradh Liospóin 
maidir le hArdán na hEorpa chun dul i 
ngleic le hEaspa Dídine’. Ceanglaíonn 
an Dearbhú ar gach sínitheoir, Éire san 
áireamh, chun iarracht a dhéanamh 
deireadh a chur le heaspa dídine faoi 
2030. Beidh sé seo ina sprioc tábhachtach 
náisiúnta straitéiseach feasta. Le Tithíocht 
do Chách, athdhearbhaítear na gealltanais 
a dhéantar leis an Dearbhú.

Agus an Dearbhú sínithe, tá sé aontaithe 
ag Éirinn go gcuirfear cosc ar easpa 
dídine chun cinn, chomh maith le 
rochtain ar thithíocht bhuan agus 
soláthar seirbhísí cumasaithe tacaíochta 
dóibh siúd gan dídean. Tá sé deimhnithe 
againn go gcuirimid fáilte roimh 
rannpháirteachas gach páirtí leasmhar 
ábhartha agus bearta an bheartais á 
ndearadh agus á gcur i bhfeidhm. Táimid 
tiomanta do thacaíocht a thabhairt 
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dár mbearta beartais agus maoiniú 
leordhóthanach á chur ar fáil agus na 
dea-chleachtais atá againn á roinnt chun 
dul i ngleic le heaspa dídine. Tá Ardán 
Eorpach nua chun dul i ngleic le hEaspa 
Dídine curtha ar bun. Glacfaidh Éire ról 
gníomhach sa struchtúr seo. Oibreoimid 
le Ballstáit AE eile, na hinstitiúidí 
Eorpacha, chomh maith le heagraíochtaí 
idirnáisiúnta a thacaíonn le daoine 
gan dídean, chun iarracht a dhéanamh 
deireadh a chur leis an easpa dídine, 
sprioc atá againn ar fad.

2.1.2 Tús Áite don Tithíocht a leathnú
Is cur chuige faoi stiúir tithíochta é Tús 
Áite don Tithíocht a chuireann ar chumas 
daoine atá ag codladh amuigh le tréimhse 
fada nó atá ag úsáid cóiríocht éigeandála 
go fadtéarmach, agus a bhfuil riachtanais 
chasta acu, cóiríocht dhaingnithe bhuan 
a fháil. Tugtar tacaíochtaí diana dóibh 
chun cuidiú leo a dtionachtaí a choinneáil 
ar siúl. Dearadh an Plean Náisiúnta 
Feidhmithe le haghaidh Tús Áite don 
Tithíocht 2018-2021 chun an fhreagairt 
sin a chur ar fáil. Tá spriocanna i leith 
tionóntachtaí ann do gach údarás áitiúil 
agus ba é an sprioc náisiúnta go gcuirfí 
663 tionacht ar fáil roimh dheireadh 
2021. Tá an sprioc sin á baint amach ag 
údaráis áitiúla de réir an sceidil. 

Foilseofar Plean Náisiúnta Feidhmithe 
nuashonraithe roimh dheireadh na bliana. 
Cuirfidh sé sin síneadh leis an gclár agus 
méadóidh sé na spriocanna Tús Áite don 
Tithíocht agus is é an aidhm a bheidh 
aige 1,200 tionóntacht nua Tús Áite don 
Tithíocht a bhaint amach sa chéad chúig 
bliana eile. 240 tionóntacht, ar an meán, 
in aghaidh na bliana a bheidh i gceist. 
Leagfar amach na spriocanna sonracha 

do gach réigiún sa phlean náisiúnta nua, 
bunaithe ar anailís atá ar siúl faoi láthair a 
bhfuil na príomhpháirtithe leasmhara ar 
fad páirteach inti. Is comhthionscnamh 
é cur i bhfeidhm na bPleananna sin idir 
an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus 
Oidhreachta (RTRÁO), an Roinn Sláinte, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
agus na hÚdaráis Áitiúla, i gcomhpháirt 
le comhpháirtithe eagraíochtaí 
neamhrialtasacha.

Aithníonn Tithíocht do Chách go 
dtagann príosúnaigh agus daoine eile, 
ar ciontaíodh iad, os comhair na cúirte 
agus iad gan dídean go minic, agus go 
mbíonn ardriachtanais tithíochta chasta 
acu agus is riosca suntasach é an easpa 
dídine do go leor daoine i ndiaidh dóibh 
teacht amach as príosún. Cuirfidh an 
Plean Náisiúnta Feidhmithe leis an scéim 
phíolótach reatha, bunaithe i mBaile 
Átha Cliath, agus a dhíríonn orthu siúd 
ón gcóras dlí choiriúil agus an scéim á 
leathnú go náisiúnta.

2.1.3 Tacaíocht do riachtanais slainte  
  na ndaoine gan dídean

Tá bail oiriúnach tí ar cheann de na 
ceisteanna sóisialta is mó a imríonn 
tionchar ar an tsláinte. Nuair a 
sholáthraítear tithe agus tacaíochtaí 
sláinte ar bhealach comhoibríoch, déantar 
cinnte de nach gcuirtear aon duine as an 
áireamh ó thitíocht nó tacaíocht sláinte 
agus go mbeidh ról lárnach ag tacaíocht 
sláinte nuair a lonnaíonn duine agus 
nuair a fhilleann duine ar mhaireachtáil 
neamhspleách. 

Tá an Rialtas tiomanta do thacaíochtaí 
feabhsaithe seirbhíse sláinte do 
dhaoine gan dídean a choinneáil 
agus a chomhdhlúthú, tacaíochtaí a 
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cuireadh ar bun in 2020 agus 2021 mar 
fhreagairt don phaindéim. Mar chuid 
den fhreagairt sláinte poiblí do Covid-19, 
cuireadh feabhas suntasach ar rochtain 
ar sheirbhísí sláinte i measc daoine gan 
dídean, i bPlean Geimhridh FSS ar dtús 
agus don bhliain 2021 ar fad ina dhiaidh 
sin. B’ionann an caiteachas breise agus 
€11m. 

Mar chuid den phlean Tithíocht do Chách 
déanfaimid forbairt ar an gcomhoibriú, 
an comhordú agus na gníomhartha atá 
ar bun cheana féin agus a forbraíodh 
chun tionchar COVID-19 ar dhaoine gan 
dídean a íoslaghdú. Áirítear leo siúd:-

• pleananna cúraim sláinte don duine 
aonair; 

• seirbhísí saincheaptha do dhrugaí agus 
d’alcól; agus 

• tacaíochtaí meabhairshláinte, go háirithe 
dóibh siúd a chodlaíonn lasmuigh. 

 Anuas air sin, tá maoiniú fadtéarmach 
€4m á chur ar fáil in 2021 chun feabhas 
breise a chur ar sheirbhísí sláinte, 
meabhairshláinte, pleananna comhtháite 
cúraim agus Tús Áite don Tithíocht san 
áireamh.

Tá ról lárnach ag Samháil Sláinte an 
Ionchuimsithe maidir le riachtanais 
chasta sláinte na ndaoine gan dídean a 
chomhlíonadh. Soláthraíonn sé samhail 
chúraim a chuireann cúram comhtháite 
ar fáil do dhaoine gan dídean i gcúram 
príomha agus i ngéarchúram, ar aon dul le 
Sláintecare. 

Aithnítear go bhfuil baill den Lucht Siúil 
agus Romaigh gan dídean. Tacóimid 
le cur chun feidhme Straitéise nua 
Náisiúnta maidir le Cuimsiú an Lucht Siúil 
agus na Romach 2017-2021, agus na 

gníomhartha atá le haithint i ndiaidh na 
straitéise sin.

Sonraítear i gClár an Rialtais roinnt 
gealltanas chun feabhas a chur ar thorthaí 
sláinte do dhaoine gan dídean. Aithnítear 
sa Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí go 
mbíonn baol mór ann go mbeadh andúil 
ag daoine gan dídean i ndrugaí agus 
alcól. Ar aon dul leis sin, is gealltanas 
ríthábhachtach é go n-oibreoidh an 
Roinn Sláinte agus an FSS leis an RTRÁO 
chun maoiniú tiomanta ilbhliantúil 
a mheas agus a chur ar fáil chun na 
tacaíochtaí riachtanacha sláinte agus 
meabhairshláinte a sholáthar.

Chomh maith leis sin tá an Rialtas 
tiomanta d’obair a dhéanamh go 
comhpháirteach chun tacaíochtaí 
feabhsaithe breisithe a chur ar fáil dóibh 
siúd a dteastaíonn rochtain ar chúram 
sláinte dóibh, chomh maith le seirbhísí 
cóireála um andúil. Sampla de seo ná 
gealltanas na RTRÁO chun cistiú caipitil 
a chur ar fáil do Chlann Shíomóin Bhaile 
Átha Cliath chun Saoráid nua Cóireála 
Leighis agus Téarnaimh, a bhfuil 100 
leaba, a thógáil ar Oileán Uiséir. Nuair a 
bheidh sé tógtha cuirfear tacar seirbhísí 
lárnacha comhlántacha ar fáil chun 
freagairt don riachtanas le haghaidh 
seirbhísí cúraim sláinte, cóireála agus 
téarnaimh le haghaidh daoine aonair 
gan dídean. Tá an Roinn Sláinte agus 
FSS tiomanta do mhaoiniú a chur ar fáil 
do chostais oibríochtúla leanúnach na 
saoráide. Leis an tsaoráid nua seo beidh 
cabhrú ann le gealltanas Chlár an Rialtais 
a chomhlíonadh chun líon na leapacha 
cóireála cónaithe a mhéadú dóibh siúd atá 
ag cur bail sheasmhach orthu féin, atá ag 
díthocsainiú agus/nó atá ag lorg seirbhísí 
gan drugaí.
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2.1.4 Coisc agus diriú isteach ar Easpa  
 Dídine i measc an Teaghlaigh,   
 Páistí agus Daoine Óga

Tháinig méadú nach beag ar easpa dídine 
i measc teaghlach ó 2019, ach is dúshlán 
ríthábhachtach é go fóill. An chuspóir 
sháraitheach ná tithe a chur ar fáil do na 
teaghlaigh seo atá i mbaol easpa dídine, nó atá 
gan dídean, le tacaíochtaí éagsúla um thithíocht 
shóisialta ar fáil. Ar an gcéad dul síos, tá sé 
ríthábhachtach go gcuirfear cosc dírithe agus 
luathsheirbhísí idirghabhála ar fáil do theaghlaigh 
agus do pháistí atá i mbaol na heaspa dídine. 
Tá sé ríthábhachtach do na teaghlaigh agus na 
páistí sin atá i gcóiríocht éigeandála go gcuirtear 
tacaíochtaí cuí ar fáil chun conairí amach ón 
easpa dídine a chinntiú. Is ábhair imní é an 
tréimhse ama a chaitheann roinnt teaghlach 
(a bhfuil riachtanais tacaíochta ag go leor 
díobh a mbíonn cur chuige ilghníomhaireachta 
ag teastáil ina leith) i gcóiríocht éigeandála. 
Oibreoimid le húdaráis áitiúla agus Eagraíochtaí 
Neamhrialtasacha chun teaghlaigh atá gan 
dídean go fadtéarmach a aithint, agus ag a 

bhfuil riachtanais chasta tacaíochta. Cuirfear 
tacaíochtaí breisithe tionachta ar fáil dó na 
teaghlaigh ag a bhfuil na riachtanais seo chun 
cabhrú leo teach a fháil agus a choinneáil. 
Oibreoidh na hidirghabhálacha breise seo 
le soláthar leanúnach ÍCT do dhaoine gan 
dídean. Déanfaimid forbairt ar na tacaíochtaí 
do leanaí agus teaghlaigh agus ar chomhordú 
trí Tusla agus Coistí um Sheirbhísí do 
Leanaí agus Daoine Óga (CSLDÓ) agus trí 
thionscnaimh spriocdhírithe cosúil leis an 
tacaíocht a chuirtear ar fáil tríd an Scéim 
Náisiúnta Cúraim Lenaí, scéim a thacaíonn le 
teaghlaigh gan dídean ina bhfuil leanaí chun 
rochtain a fháil ar sheirbhísí cúraim leanaí. 
Oibreoidh RTRÁO ar bhonn tras-rannach agus 
trasghníomhaireachta agus le hÚdaráis Áitiúla 
agus Eagraíochtaí Neamhrialtasacha.
Nuair a thugtar tacaíocht do dhaoine óga 
atá i mbaol a bheith gan dídean trí mheán 
idirghabhálacha straitéiseacha, d’fhéadfadh sin 
easpa dídine fhadtéarmach a sheachaint. Tá 
Straitéis um Easpa Dídine i measc Daoine Óga 
á ullmhú lena seoladh go luath in 2022.

Uimh. Timeline Sceidil Roinn Ceannais

3.1 Rannpháirtíocht ghníomhach leis an Ardán Eorpach  Leanúnach RTRÁO
 nuabhunaithe chun dul i ngleic le hEaspa Dídine chun tacú 
 le Dearbhú Chonradh Liospóin chun dul i ngleic le hEaspa 
 Dídine a síníodh i mí an Mheithimh 2021 

3.2 Coiste Náisiúnta um Ghníomhú in aghaidh Easpa Dídine a  R4 2021 RTRÁO, an Roinn  
  Bhunú Sláinte, RLCMLÓ, 
   RCS, an Roinn Dlí  
   agus Cirt, an Roinn  
   Oideachais, Údaráis  
   Áitiúla, FSS, Tusla

3.3 Plean Náisiúnta Feidhmithe le haghaidh Tús Áite don  R4 2021 RTRÁO, an Roinn
 Tithíocht a Fhoilsiú   Sláinte, FSS, Údaráis  
   Áitiúla

3.4 Iarracht a dhéanamh 1,200 tionóntacht nua ‘Tús Áite don Tithíocht’  2022 go 2026 RTRÁO, an Roinn Sláinte,
 a bhaint amach idir 2022 agus 2026   FSS, Údaráis Áitiúla

Cuspóir Beartais Tithíochta 3: 
Iarracht a dhéanamh fadhb na heaspa dídine a réiteach faoi 44 2030
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3.5 Beidh soláthar tithíochta sóisialta breise, a bhfuil seomra leapa  R4 2021 RTRÁO
 amháin ann, mar bhonn ag Tús Áite don Tithíocht agus leanúnach  

3.6 Cistiú caipitil a chur ar fáil chun cóiríocht bhreise éigeandála a  R4 2021 RTRÁO
 fhorbairt do theaghlaigh agus daoine aonair gan dídean agus leanúnach  

3.7 Treoirlínte a réiteach agus a fhoilsiú agus caighdeáin maidir le  R2 2022 RTRÁO
 cóiríocht éigeandála a fhorbairt agus a athchóiriú mar chuid díobh 

3.8 Treoir a eisiúint d’Údaráis Áitiúla maidir lena bPleananna  R4 2021 RTRÁO
 Gníomhaíochta in aghaidh Easpa Dídine a ullmhaíodh faoi alt 37 
 d’Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009; nascóidh an 
 Treoir sin go díreach le Tithíocht do Chách, agus déanfaidh sin eolas 
 don Treoir, agus léireoidh an Treoir beartas agus gníomhartha reatha 

3.9 Tacaíocht a thabhairt d’Fheidhmeannas Réigiún Bhaile Átha Cliath R2 2022 RTRÁO 
 um Easpa Dídine (FRBÁCED) chun scéim a reáchtáil ar bhonn 
 píolótach chun saoráidí cóiríochta éigeandála faoi úinéireacht 
 údaráis áitiúil agus CCT a athrú ina dtionachtaí tithíochta sóisialta 
 buana lena ndoras féin 

3.10 Bearta sláinte poiblí Covid-19 a choinneáil ar bun le haghaidh Leanúnach An Roinn Sláinte, 
 daoine gan dídean agus na feabhsúcháin ar sholáthar cúraim    FSS   
 sláinte a chomhdhlúthú 
3.11 Leanúint de mhéadú a chur ar rochtain ar thacaíochtaí agus Leanúnach  An Roinn Sláinte,   
 cosaintí sláinte do dhaoine gan dídean, agus plean cúraim sláinte   FSS
 do dhaoine aonair a chur ar fáil do gach duine gan dídean a bhfuil 
 ceann ag teastáil uathu agus rochtain níos fearr ar sheirbhísí 
 meabhairshláinte  
3.12 Samhail cúraim sláinte a chur i gcrích do dhaoine gan dídean,  R2 2022 An Roinn Sláinte, 
 lena n-áirítear uirlis measúnaithe sláinte/leochaileachta chun   FSS
 oiriúnacht do Tús Áite don Tithíocht a mheas, chomh maith le 
 leibhéal na tacaíochta a theastaítear  
3.13 Conairí cúraim chomhtháite a neartú do dhaoine gan dídean a  Leanúnach An Roinn Sláinte,  
 bhfuil riachtanais ainsealacha sláinte acu bunaithe ar shamhail   FSS
 sláinte an ionchuimsithe, chun torthaí sláinte níos fearr a bhaint 
 amach agus chun líon na mbásanna anabaí a laghdú 
3.14 An cur chuige i leith cásanna a bhainistiú a leathnú maidir le daoine R2 2022 An Roinn Sláinte, 
 gan dídean a bhfuil andúil acu i ndrugaí agus alcól agus feabhas   FSS
 a chur ar roghanna cóireála 
3.15 Straitéis um Easpa Dídine i measc Daoine Óga a fhorbairt R1 2022 RTRÁO, RLCMLÓ,  
    Tusla, Údaráis Áitiúla
3.16 Feabhas a chur ar thacaíocht agus cosc teaghlaigh agus ar  Leanúnach RTRÁO, Tusla,   
 luathsheirbhísí idirghabhála do leanaí agus dá dteaghlaigh trí  RLCMLÓ, 
 fhreagairt ilghníomhaireachta agus comhordaithe, agus cleachtas   Údaráis Áitiúla
 nuálach a scaipeadh  
3.17 Seirbhísí Teagmhála ar an tSráid a leathnú chun teagmháil a  R4 2021 RTRÁO, Údaráis
 dhéanamh le daoine a chodlaíonn lasmuigh i bpríomháiteanna  agus leanúnach Áitiúla
 uirbeacha eile lasmuigh de Bhaile Átha Cliath  
3.18 Tacaíochtaí feabhsaithe um chothú tionóntachtaí a aithint agus a  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 chur ar fáil do theaghlaigh atá gan dídean go fadtéarmach chun cabhrú   Áitiúla, RLCMLÓ, 
 leo deireadh a chur leis an easpa dídine agus a dtithe a choinneáil   Tusla
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2.2 Soláthar Tithíochta Sóisialta a  
 mheadú

Tá an Rialtas tiomanta do thithíocht 
shóisialta mhéadaithe a sholáthar agus 
oibreoimid lenár gcomhpháirtithe 
soláthair chun a chinntiú go bhfuil 
tithíocht ar fáil do na daoine is leochailí 
sa tsochaí. Tá ról lárnach ag Údaráis 
Áitiúla i soláthar tithe agus socrófar 
spriocanna don soláthar le Pleananna 
Gníomhaíochta nua um Sholáthar 
Tithíochta Údaráis Áitiúil, ag leagan 
amach an tslí a bhfuil sé beartaithe acu 
cuspóirí Tithíocht do Chách a chur i 
gcrích. Rollfaimid amach an clár tógála 
tithe is mó i stair an Stáit agus Údaráis 
Áitiúla agus CCTanna ag tógáil ar scála 
arís. Cuirfear deireadh le léasanna 
fadtéarmacha agus daoine nua chuig 
an bpróiseas á gcéimniú amach agus 
béim athnuaite ar thithíocht shóisialta a 
thógáil, ní hamháin é a cheannach. 

2.2.1 Níos mó Tithe Sóisialta a   
 Sholáthar 

Cuirtear tithíocht shóisialta ar fáil chun 
riachtanais teaghlach ag a bhfuil ioncam 
íseal ar fud na tíre a chomhlíonadh agus 
is cumasóir bunriachtanach é do dhaoine 
ag fáil dídine. Cé go bhfuil tacaíochtaí 
láithreacha ar fáil leis an ÍCT, tá sé 
beartaithe ag an Rialtas go ndéanfaidh 
sé líon na dtithe atá faoi úinéireacht 
na nÚdarás Áitiúil agus Comhlachtaí 
Ceadaithe Tithíochta a mhéadú go tapa 
ionas go mbeidh rochtain acu siúd is 
leochailí sa tsochaí ar theach.

Tá sé beartaithe ag an Rialtas breis agus 
90,000 teach sóisialta a sholáthar go dtí 
2030, agus réimse córas seachadta á 
n-úsáid chun tithe a fháil do theaghlaigh 

agus do dhaoine aonaracha a thapa agus is 
féidir. 

Leagfar béim sa chlár tithíochta sóisialta ar 
líon na dtithe nuathógtha a mhéadú. Is é 
an sprioc go soláthrófar breis agus 9,500 
teach nuathógtha ar an meán gach bliain 
do na chéad chúig bliana amach romhainn 
go dtí 2026. 

Tá sé beartaithe ag an Rialtas go 
ndéanfar níos mó infheistíochta ná riamh 
a dhéanamh chun é seo a sholáthar. 
Maoineoidh an Rialtas tithe nua sóisialta 
leis an bPlean Forbartha Náisiúnta, 
agus soláthrófar na tithe seo thar na 
chéad cúig bliana eile chun riachtanais 
na mílte teaghlach ar fud na hÉireann a 
chomhlíonadh.

Ba pháirtithe ríthábhachtacha iad 
Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta 
(CCTanna) maidir le soláthar tithíochta 
sóisialta agus bhí ról an-tábhachtach acu 
ó thaobh leibhéal na dtithe nua sóisialta 
a mhéadú le blianta beaga anuas. Beidh 
ról lárnach ag CCTanna in Tithíocht do 
Chách. Leagfar amach béim ilbhliantúil do 
CCTanna i bPleananna Gníomhaíochta 
um Sholáthar na nÚdarás Áitiúil (féach alt 
2.2.2 thíos). Cuirfear maoiniú méadaithe 
ar fáil do na CCTanna trí mhéaduithe 
ar an gciste atá ar fáil don tSaoráid 
Léasaithe Réamhíocaíochta Caipitil 
(SLRC). Déanfaidh RTRÁO athbhreithniú 
ar struchtúr agus feidhmiú SLRC chun 
measúnú a dhéanamh an gá aon 
mhionathrú a dhéanamh ar an tsaoráid 
chun tacú le soláthar tithíochta sóisialta 
ón earnáil CCT thar réimse níos leithne de 
cheantair Údaráis Áitiúil. Aithnímid dea-
theist na CCTanna i mBainistíocht Eastáit. 
Mar sin tacóimid le leibhéal méadaithe 
comhpháirtíochtaí straitéiseacha idir 
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údaráis áitiúla agus CCTanna chun ról na 
CCTanna i soláthar seirbhísí bainistíochta 
tithíochta a mhéadú, lena n-áirítear trí 
fhorbairtí tithíochta Comhpháirtíochtaí 
Poiblí Príobháideacha (CPP).

Agus muid ag tógáil ar mhúnla rathúil 
na tithíochta sóisialta a thug CPPanna 
isteach le blianta beaga anuas, atá ag 
soláthar thart ar 1,500 teach sóisialta ar 
fud thrí bheartán náisiúnta idir 2020 agus 
2024, méadóimid a n-úsáid chun tithíocht 
shóisialta a sholáthar. Cuirtear sa mhúnla 
CPP struchtúr soláthair ar féil lena mbíonn 
tithe tithíochta sóisialta faoi úinéireacht an 
Stáit i gcónaí. Beidh na CPPanna dírithe 
ar chathracha, go háirithe i mBaile Átha 
Cliath, chun tacú le brostú an tsoláthair 
ó na leibhéil reatha go dtí na leibhéil atá 
ag teastáil faoin scéim Tithíocht do Chách. 
Soláthrófar na CPPanna i gcomhpháirt leis 
an nGníomhaireacht Airgeadais d’Fhorbairt 
Náisiúnta agus soláthróirí seirbhísí um 
bainistíocht tionóntachtaí, ag a bhfuil 
taithí, amhail CCTanna, a chuirfidh na 
seirbhísí bainistíochta a theastaítear ar fáil 
d’fhorbairtí CPPanna le linn na tréimhse 
oibríochta. 

Anuas ar na héadálacha reatha faoi Chiste 
Éadálacha na Gníomhaireachta Tithíochta, 
maoineoidh an Rialtas Údaráis Áitiúla agus 
CCTanna chun 200 réadmhaoin reatha a 
fháil gach bliain chun an tsolúbthacht a 
thabhairt d’Údaráis Áitiúla réitigh áirithe 
tithíochta a chur ar fáil, a thagann leis an 
riachtanas poiblí, atá deacair a sholáthar ar 
chúiseanna a bhaineann leis an suíomh, an 
costas, an tráthúlacht agus an dearadh. 

Cuirfidh an Rialtas deireadh le húsáid na 
múnlaí reatha léasa de réir a chéile faoi 
2025 agus deireadh á chur le daoine nua 
ag teacht isteach mar chuid de shocruithe 

reatha léasa le haghaidh soláthar 
fadtéarmach agus léasanna breisithe, i 
bhfabhar múnlaí soláthair a chinntíonn 
úinéireacht fhadtéarmach tithe tithíochta 
sóisialta. Bainfear é seo amach agus 
aistriú á dhéanamh i dtreo tithe sóisialta 
nuathógtha ar scála nach bhfacthas roimhe 
seo, arna maoiniú ag ceangaltas caipitil 
stairiúil. Beidh an tsolúbthacht ag Údaráis 
Áitiúla go fóill, de bharr RTRÁO, chun 
socruithe infhaighteachta um chíosanna 
gearrthéarmacha (Cineál SIC) a úsáid chun 
cóiríocht a chur ar fáil do dhaoine ar an 
liosta feithimh ar an mbealach is córa is 
féidir a bhaint amach. Tá sé i gceist go 
mbainfear 200 teach amach in aghaidh na 
bliana, thar shaolré an Phlean.

Glacfaidh GFT freagracht as rialúchán 
lán roghnach rochtana Seirbhísí 
Réadmhaoine Cónaithe Bainistíochta 
Sócmhainní (NARPS) ó GNBS, chun bonn 
deimhnitheach slán a chur ar fáil don 
tithíocht shóisialta a bhaineann leis agus a 
ligtear ar cíos d’Údaráis Áitiúla. 

Tacóidh an Rialtas le hÚdaráis Áitiúla 
talamh breise a cheannach chun clár 
tithíochta a sholáthar, agus ar an mbealach 
sin cur lena mbunachar talún, ar aon dul 
le leibhéal na tithíochta sóisialta atá le 
soláthar faoin bplean Tithíocht do Chách 
agus faoi Phleananna Gníomhaíochta um 
Sholáthar Tithíochta Údaráis Áitiúil. 

Cabhraíonn an scéim Morgáiste go Cíos 
(SMC) leo siúd atá i riaráiste morgáiste 
agus atá I mbaol a dtithe a chailleadh. 
Díríonn sé ar thacaíocht a thabhairt do 
theaghlaigh a bhfuil riaráistí morgáiste 
acu agus, dar leis a n-iasachtóir, nach 
bhfuil na riaráistí sin inmharthana mar 
chuid den Phróiseas Réitigh do Riaráistí 
Morgáiste (MARP). Aontaíonn siad dá 
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ndeoin féin a dteach a thabhairt suas 
agus meastar go bhfuil siad incháilithe i 
leith tacaíocht tithíochta sóisialta a fháil. 
Caithfidh an áit chónaithe i gceist critéir 
áirithe cháilitheachta a chomhlíonadh. Is 
cuid dhlúth den scéim SMC iad CCTanna. 
Mar gheall ar a rannpháirtíocht sa scéim, 
bhí líon suntasach iasachtaithe ábalta 
fanacht ina dtithe mar thionóntaí tithíochta 
sóisialta agus tá iasachtaithe eile fós á 
gcumasú ar an mbealach céanna. 

Neartóidh an Rialtas Scéim SMC freisin 
chun a chinntiú go gcabhraíonn sé leo siúd 
a dteastaíonn sé uathu, agus soláthróidh 
sé 1,000 réiteach ar an meán in aghaidh 
na bliana. Is iad na príomhfheabhsuithe a 
bhaineann leis an scéim:

• Méadú ar an teorainn cothromais 
dhearfaigh chun go mbeidh sé ag teacht le 
chéile níos fearr le raon na bpraghsanna tí 
sna réigiúin;

• Tairseacha praghais ceannaigh a 
nuashonrú le haghaidh áiteanna cónaithe 
faoin scéim SMC chun go mbeidh siad ag 
teacht le tairseacha ceannaigh na Roinne 
le haghaidh tithíocht shóisialta i gcoitinne;

• Solúbthacht bhreise maidir le líon na 
seomraí leapa d’iasachtaithe os cionn 
65 bliain d’aois agus os a chionn nó 
má tá an t-iasachtaí nó duine de na 
comhiasachtaithe nó a gcleithiúnaigh faoi 
mhíchumas agus cuireadh an áit chónaithe 
in oiriúint dá riachtanais, nó oireann an áit 
chónaithe dá riachtanas gan gá le haon rud 
a athrú; agus

• Maoirseacht leanúnach chun a chinntiú 
go gcomhlíonann réadmhaoine caighdeáin 
phríobháideacha cíosa.

Mar gheall ar na dúshláin soláthair atá ann 
faoi láthair, ní mór leanúint de thithíocht 

shóisialta a chur ar fáil tríd an margadh 
cíosa príobháideach idir an dá linn chun a 
chinntiú gur féidir leis na daoine is leochailí 
sa tsochaí rochtain a fháil ar thacaíocht 
láithreach. De réir mar a mhéadaíonn líon 
na dtithe nuathógtha a sholáthraítear, 
laghdófar an méid a bhraitear ar Íocaíocht 
Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) agus ar an Scéim 
Cóiríochta Cíosa (SCC).

Leanfaidh an Stát de thacaíocht a 
thabhairt do na 60,000 teaghlach nó 
os a chionn a bhfuil tionóntachtaí a 
fhaigheann tacaíocht ó Íocaíocht Cúnaimh 
Tithíochta (ÍCT) acu agus maoiniú a 
thabhairt chun tacú le teaghlaigh ar liostaí 
feithimh le haghaidh tithíocht shóisialta 
tionóntacht a fhaigheann tacaíocht ó ÍCT 
a fháil, fad a mhéadaimid líon na dtithe 
faoi bhainistíocht údaráis áitiúla agus 
CCTanna. 

Anuas ar an bhforáil le haghaidh tacaíochta 
leanúnaí, agus chun cumas na nÚdarás 
Áitiúil chun cúnamh a thabhairt do 
theaghlaigh cóiríocht ar cíos a aimsiú agus 
a choinneáil san earnáil phríobháideach 
le scéim ÍCT a chosaint, déanfaidh an 
Rialtas anailís ar an ngá atá ann leibhéal 
na discréide atá ar fáil d’Údaráis Áitiúla 
faoin scéim a leasú. Cuirfidh an anailís 
seo, an brú cíosa ardaithe, a chonacthas 
le blianta beaga anuas sa mhargadh cíosa 
san áireamh, chomh maith le húsáid 
mhéadaithe cumhachtaí lánroghnacha na 
nÚdarás Áitiúil chun teorainneacha ÍCT 
a shárú, agus é i gceist go gcinnteofar 
leibhéil chuí tacaíochta leanúnacha 
i gceantair faoi leith do chineálacha 
teaghlach faoi leith. Chomh maith leis sin, 
leanfaidh an Stát de thacaíocht a thabhairt 
do thionóntachtaí reatha agus nua faoin 
Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC). 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

4.1 Breis agus 10,000 teach nua tithíochta sóisialta a sholáthar gach  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 bliain go dtí 2030 agus stoc na dtithe sóisialta atá ar fáil a mhéadú  Áitiúla, CCTanna

4.2 Údaráis Áitiúla agus CCTanna a fheabhsú chun breis agus 9,500  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 teach nuathógtha, ar an meán, a sholáthar gach bliain go dtí       
 2026 Áitiúla, CCTanna

4.3 Méadú a dhéanamh ar úsáid Comhpháirtíochtaí Poiblí  Ó 2024 RTRÁO, Údaráis
 Príobháideacha (CPP) chun tithe sóisialta a sholáthar ar thalamh   Áitiúla, CCTanna
 údaráis áitiúil  

4.4 Deireadh a chur le léasú fadtéarmach de thithíocht shóisialta  Deireadh RTRÁO
 ag na hÚdaráis Áitiúla agus CCT, agus deireadh a chur le teacht  2025
 isteach daoine nua de réir a chéile, agus fócas ar aonaid 
 nuathógtha chun tithíocht shóisialta a chur ar fáil   

4.5 Tacaíocht a thabhairt d’údaráis áitiúla talamh oiriúnach a fháil Leanúnach  RTRÁO 
 chun clár tithíochta a sholáthar, bunaithe ar bhunachair thalún 
 reatha, leibhéal na tithíochta sóisialta atá le soláthar faoin 
 bplean Tithíocht do Chách agus faoi Phleananna 
 Gníomhaíochta um Sholáthar Tithíochta Údaráis Áitiúil 

4.6 Leanúint de thacaíocht a thabhairt do theaghlaigh le  Leanúnach RTRÁO
 Scéimeanna ÍCT agus SCC fada agus atá leibhéil an tsoláthair 
 tithíochta sóisialta méadaithe 

4.7 An Scéim Morgáiste go Cíos (SMC) a neartú lena chinntiú go  R4 2021 RTRÁO
 dtacaíonn sé leo siúd a dteastaíonn tacaíocht uathu 

4.8 Beart anailíse a dhéanamh chun scrúdú a dhéanamh an gá  R4 2021 RTRÁO
 méadú bheith ar leibhéal an bhreithiúnais atá ar fáil d’Údaráis 
 Áitiúla faoin ÍCT, chun leibhéil chuí tacaíochta ÍCT a choinneáil 

4.9 Athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Cóiríochta Cíosa chun R4 2022 RTRÁO 
 ról na Scéime sa mhargadh príobháideach a mheas, ag cur 
 tionchar ÍCT agus rannpháirteachas CCT san áireamh 
 faoi dheireadh 2022 

4.10 Athbhreithniú a dhéanamh ar struchtúr agus feidhmiú SLRC R4 2022 RTRÁO 
 chun measúnú a dhéanamh an gá aon mhionchoigeartú a 
 dhéanamh ar an tsaoráid chun tacú leis an earnáil CCT 
 tithíochta shóisialta a sholáthar do réimse níos leithne de 
 cheantair na nÚdarás Áitiúil 

4.11 Athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmiú Chiste Éadálacha R1 2022 RTRÁO 
 na Gníomhaireachta Tithíochta
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2.2.2 Pleananna Gníomhaíochta   
 nua um Sholáthar Tithíochta   
 Údaráis Áitiúil

Déanfaidh an Rialtas cinnte de go 
gcruthófar pleananna gníomhaithe 
soláthair údaráis áitiúil atá soiléir agus 
dírithe ar spriocanna bunaithe ar 
an uaillmhian in Tithíocht do Chách. 
Tabharfar spriocanna ilbhliantúla maidir 
le soláthar tithíochta d’Údaráis Áitiúla ar 
feadh shaolré an Phlean. 

Tugann Tithíocht do Chách breac-chuntas 
ar an leibhéal feabhsaithe áiseanna 
a chuirfidh an Rialtas ar fáil chun 
tithíocht shóisialta a sholáthar. Réiteofar 
spriocanna tithíochta agus tabharfar iad 
do na hÚdaráis Áitiúil nuair a fhoilseofar 
an Plean. Beidh na spriocanna seo 
bunaithe ar an eolas atá ar fáil, lena 
n-áirítear na háiseanna a chuirfear ar fáil 
faoi Tithíocht do Chách, eolas atá ar fáil 
ó Uirlis Measúnachta Riachtanas agus 
Éileamh Tithíochta (MRÉT), agus an 
Achoimre bhliantúil ar Mheasúnachtaí 
Tithíochta Sóisialta (AMTS).

Tráth nach déanaí ná Nollaig 2021, 
forbróidh údaráis áitiúla a bPleananna 
Gníomhaithe Soláthair Tithíochta don 
chéad chúig bliana eile agus cuirfidh siad 
faoi bhráid an Aire iad. Tá Creat MRÉT 
agus na huirlisí agus an stór sonraí lena 
mbaineann ar fáil chun eolas a dhéanamh 
don obair sin. Beidh na Pleananna 
Gníomhaithe sin ag teacht leis an bPlean 
Forbartha ábhartha atá glactha don 
cheantar agus aon mheasúnú comhshaoil 
lena mbaineann. Leagfar amach sna 
Pleananna sonraí maidir le conas agus 
cathain a bhainfidh na húdaráis áitiúla 
a spriocanna tithíochta amach, lena 
n-áirítear soláthar tithe inacmhainne, sna 

réimsí seo a leanas:-

• An Plean Gníomhaithe Soláthair 
Tithíochta a ailíniú leis an gCreat 
Náisiúnta Pleanála, go háirithe spriocanna 
maidir le fás dlúth; 

• Achoimre ar na háiteanna a soláthrófar 
tithíocht iontu (e.g. bailte, sráidbhailte, 
limistéir uirbeacha, ceantair thuaithe, 
etc. ) agus líon pleanáilte na dtithe a 
sholáthrófar i ngach ceantar agus de réir 
bliana;

• Sonraí faoi na gabháltais talmhaíochta 
reatha agus an éadáil talún atá ag teastáil 
chun spriocanna an Phlean a bhaint 
amach;

• Achoimre ar na sruthanna soláthair 
pleanáilte a úsáidtear chun na spriocanna 
atá ag teastáil leis na spriocanna a 
bhaint amach, lena n-áirítear ról na 
gComhlachtaí Ceadaithe Tithíochta / GFT 
nó comhpháirtithe eile agus fócas curtha 
ar tithe nuathógtha a sheachadadh;

• Measúnú ar chineálacha agus méideanna 
tí, de réir riachtanas áitiúil, lena n-áirítear 

 • go leor aonad ag a bhfuil 1, 2, 3   
 agus 4 sheomra leapa ar aon dul leis  
 na riachtanais sin

 • tithíocht a chur ar fáil do dhaoine faoi  
 mhíchumas agus

 • Tithíocht atá Oiriúnach d’Aosaigh a  
 chur ar fáil

agus;

• Spriocanna maidir le háiteanna cónaithe 
folmha a úsáid mar thithe sóisialta tríd 
an Scéim Cheannaigh agus Athnuachana 
agus an Scéim Deisiúcháin agus 
Léasúcháin. 

Agus é ag aithint an méid tithíochta nua 
atá ag teastáil ar fud na dtionachtaí ar 
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fad i réigiún Bhaile Átha Cliath, cuireadh 
Grúpa Soláthair Tithíochta Bhaile Átha 
Cliath (GSTBÁC) ar bun chun soláthar 
tithíochta sóisialta inacmhainne sa 
réigiún a chomhordú agus a thiomáint. 
Tá GSTBÁC faoi stiúir ceathrar 
Príomhfheidhmeannach de chuid Údarás 
Áitiúil Bhaile Átha Cliath, a réiteoidh 

Pleananna Gníomhaíochta um Sholáthar 
Tithíochta do na ceithre Údarás Áitiúil i 
mBaile Átha Cliath, le tacaíocht ó RTRÁO 
agus Oifig Chomhordú an tSoláthair 
Tithíochta (OCST). Tabharfaidh GSTBÁC 
tuarascálacha ráithiúla don Aire, ag leagan 
amach an dul chun cinn atá déanta maidir 
leis na Pleananna Gníomhaíochta. 

2.3 An Córas Tithíocht Shóisialta  
 a athchóiriú

Bíonn feidhm ríthábhachtach ag tithíocht 
shóisialta. Déanann sé cinnte de go gcuirtear 
tacaíochtaí tithíochta sóisialta ar fáil do 
theaghlaigh nach bhfuil go leor acmhainní 
acu chun a riachtanais tithíochta a shásamh. 
Leagtar de chúram ar RTRÁO cinnte a 
dhéanamh de go mbíonn creatlach ar bun 
chun tacaíochtaí tithíochta a chur ar fáil atá 
solúbtha agus freagrúil do na riachtanais atá 
ag daoine faoi láthair agus amach anseo. 
Tá sé mar thosaíocht againn a chinntiú go 
soláthraíonn an córas tacaíochtaí tithíochta 
sóisialta atá cothrom inbhuanaithe ar 
bhealach éifeachtúil, agus tús áite a thabhairt 
dóibh siúd is mó a bhfuil gá acu. 

Bhí 89,872 teaghlach ar an liosta feithimh 
do thithíocht shóisialta in 2013. Mhéadaigh 
an líon sin go 91,600 in 2016 ach laghdaigh 
sé arís go 61,880 in 2020. Tá sé de rún ag 
an Rialtas breis agus 10,000 teach tithíochta 

sóisialta a sheachadadh gach bliain don chéad 
chúig bliana eile. Leanfaimid ar aghaidh le tithe 
sóisialta a thógáil suas go dtí 2030. Mar gheall 
ar na dúshláin soláthair atá ann faoi láthair, ní 
mór leanúint de thithíocht shóisialta a chur 
ar fáil tríd an margadh cíosa príobháideach 
idir an dá linn chun a chinntiú gur féidir leis 
na daoine is leochailí sa tsochaí rochtain a 
fháil ar thacaíocht láithreach. De réir mar 
a mhéadaíonn líon na dtithe nuathógtha a 
sholáthraítear, laghdófar an méid a bhraitear ar 
Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (ÍCT) agus ar an 
Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC).
I bhfianaise na liostaí feithimh le haghaidh 
tithíocht shóisialta, is cuí go ndéantar 
athbhreithniú agus leasú leanúnach chun a 
chinntiú go ndírítear tacaíochtaí tithíochta 
sóisialta mar is cuí agus go mbainistítear iad 
go héifeachtúil. Tá gá ann freisin cinnte a 
dhéanamh de go gcosnaítear na tionóntaí 
reatha i dtithíocht shóisialta agus go mbíonn 
córas cothrom ar bun chun freagairt dá 
riachtanais.

No.  Sceideal     Roinn Ceannais

4.12 Ullmhóidh údaráis áitiúla Pleananna Gníomhaíochta um Nollaig 2021       Údaráis Áitiúla
 Sholáthar Tithíochta a mbeidh soláthar tithíochta sóisialta 
 inacmhainne mar chuid de   
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2.3.1 Cíosanna Difreálacha a Leasú
Íocann tionóntaí údaráis áitiúil cíos 
difreálach a shocraítear trí thagairt a 
dhéanamh d’ioncam teaghlaigh. Tá 32 
scéim cíosanna difreálacha ar bun thar 
31 Údarás Áitiúil, rud a fhágann nach 
n-íocann tionóntaí i gceantair éagsúla, 
a bhfuil ioncaim chomhchosúla acu, na 
cíosanna céanna. Ní bhíonn rudaí cóir 
an t-am ar fad dá bharr. Mar shampla, in 
2018, bhí an cíos airmheánach a íocann 
tionóntaí i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin 
63% níos airde ná na tionóntaí i mBaile 
Átha Cliath Theas, an t-údarás áitiúil in 
aice láimhe. Bhí an cíos airmheánach a 
íocann tionóntaí i gCeatharlach 13% níos 
airde ná tionóntaí i Laois, an contae in 
aice láimhe. Leasóimid an córas cíosanna 
difreálacha agus tabharfaimid isteach 
scéim náisiúnta chun cíosanna difreálacha 
ar fud na tíre a chaighdeánú chun 
cothroime a áirithiú. Tá moltaí á bhforbairt 
faoi láthair faoin gcineál samhla a ghlacfar. 
Tabharfaidh an tSeirbhís Bhuiséadta agus 
Chomhairle Airgid (SBCA) tacaíocht dó 
seo nuair is gá.

2.3.2 Scéim Cheannaigh na dTionóntaí  
 a Leasú  

Is féidir le tionóntaí údaráis áitiúil iarracht 
a dhéanamh an áit chónaithe ina bhfuil 
cónaí orthu a cheannach má shásann 
siad na critéir atá leagtha amach sa Scéim 
Cheannaigh (Incrimintigh) ag Tionóntaí, 
2016. Seasfaidh an Rialtas le ceart na 
dtionóntaí tithíochta sóisialta a dteach 
féin a cheannach agus incháilitheacht 
ioncaim a athrú chun ligean do thionóntaí 
breacaosta a dtithe a cheannach má 
bhíonn sé d’acmhainn acu. Beidh sé 
mar riachtanas go mbeidh tionóntaí sa 

teach ar feadh 10 mbliana. Laghdófar 
an lascaine uasta chuig uasmhéid de 
25%. Cinnteoidh sé sin go n-aimseoimid 
cothramaíocht idir tionóntaí a chumasú 
chun a dtithe féin a cheannach agus an 
soláthar tithe sóisialta a athnuachan chun 
tithe a chur ar fáil dóibh siúd ar an liosta 
feithimh. 

2.3.3 Ligean Bunaithe ar Rogha le   
 haghaidh Tithíocht Shóisialta a chur i  
 bhfeidhm

Is modh é Ligean Bunaithe ar Rogha 
(LBR) trína ligtear tithe sóisialta ar cíos 
ach an soláthar tithíochta sóisialta atá 
ar fáil a fhógairt go poiblí ag údaráis 
áitiúla do dhaoine ar an liosta feithimh 
le haghaidh tithíocht shóisialta. Tugann 
sé sin deis d’iarratasóirí incháilithe ‘leas a 
chlárú’ sna tithe atá ar fáil. Cé gur ghlac 
go leor údaráis tithíochta le LBR, níl sé 
á úsáid ag na hÚdaráis Áitiúla ar fad. Tá 
RTRÁO ag obair le hearnáil na nÚdarás 
Áitiúil cheana, trí mheán Cumann 
Bainistíochta Rialtais Áitiúil (CBRÁ) agus 
Cumann na mBainisteoirí Contae agus 
Cathrach (CBCC), chun dul chun cinn 
a dhéanamh maidir leis sin. Cuireadh 
maoiniú ar fáil in 2021 chun spreagadh 
a thabhairt d’Údaráis Áitiúla glacadh 
leis an gcineál ligin sin. Leanfaidh an 
Roinn d’obair a dhéanamh le hÚdaráis 
Áitiúla nach bhfuil LBR acu go fóill chun 
dul chun cinn a dhéanamh maidir le 
caighdeánú na gcóras LBR atá ar bun sna 
hÚdaráis Áitiúla.
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2.3.4 Athbhreithniú agus leasú a   
 dhéanamh ar incháilitheacht   
 ioncaim do thithíocht shóisialta

Leis na Rialacháin um Measúnú ar 
Thithíocht Shóisialta, 2011, leagtar 
síos uasteorainneacha glana maidir le 
hincháilitheacht do thacaíochtaí tithíochta 
sóisialta i ngach limistéar Údaráis Áitiúil. Tá 
bandaí ioncaim difriúla i gceantair dhifriúla, 
agus déanfar ioncam a shonrú agus a mheas 
de réir an Pholasaí Acmhainní Teaghlaigh 
caighdeánach (PAT). Tá na tairseacha do na 
trí bhanna socraithe ar €35,000 (Banna 1), 
€30,000 (Banna 2) agus €25,000 (Banna 3) 
i láthair na huaire.

Mar chuid den athbhreithniú, déanfar 
éifeachtúlacht an mhúnla bandála agus a 
fhorfheidhmiú in Údaráis Áitiúla a mheas. 
Déanfar measúnú ar an gcomhionannú 
idir dhaoine singile agus teaghlaigh chomh 
maith. Tabharfaidh an t-athbhreithniú aird ar 
na tionscnaimh nua atá á chur chun cinn ó 
thaobh acmhainneachta agus cíos costais de 
agus a shonraítear i gConair 1. Críochnófar 

é nuair a dhéanfar plé ar thionchar na 
dtionscnamh comhuaineach.

2.3.5 Rialúchán Tithíocht Shóisialta a  
 scrúdú

Tá cearta ag tionóntaí reatha i dtithíocht 
shóisialta faoi Acht na dTithe, 1966-
2019, agus tá feidhm ag forálacha na 
Rialachán Tithe (Caighdeáin maidir le 
Tithe ar Cíos), 2019, ar gach áit chónaithe 
Údaráis Áitiúil. Cé go ndéantar tithíocht 
shóisialta a rialáil faoi na hAchtanna thuas, 
déantar rialáil ar thionóntachtaí cíosa san 
earnáil phríobháideach faoin reachtaíocht 
Tionóntachtaí Cónaithe. Baineann an 
earnáil phríobháideach leas as Rialtóir 
Earnála Cíosa, arb é sin an Bord um 
Thionóntachtaí Cónaithe. Tá sé beartaithe 
go gcuirfear Coimisiún Tithíochta ar bun 
níos déanaí i mbliana agus beidh sé de 
dhualgas ag an gCoimisiún imscrúdú a 
dhéanamh le feiceáil an dteastaíonn rialú 
neamhspleách ó earnáil na tithíochta 
sóisialta agus chun moltaí a thabhairt don 
Aire.

Uimh.  Timeline Lead

5.1 An córas cíosanna difreálacha a leasú agus scéim náisiúnta a R1 2022 RTRÁO
 thabhairt isteach, rud a dhéanfaidh cíosanna difreálacha a 
 chaighdeánú ar fud na tíre chun cothroime a áirithiú  
5.2 Athbhreithniú a dhéanamh ar an Scéim Cheannaigh ag Tionóntaí  R4 2021 RTRÁO
 agus athruithe a thabhairt ar aghaidh tríd an reachtaíocht 
5.3 Ligean Bunaithe ar Rogha (LBR) a rolladh amach ar fud na  Leanúnach RTRÁO
 nÚdarás Áitiúil 
5.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar incháilitheacht ioncaim do R4 2021 RTRÁO 
 thithíocht shóisialta 
5.5 Cúram a leagan ar an gCoimisiún Tithíochta scrúdú a dhéanamh R4 2021 RTRÁO
 ar an acmhainneacht a bhaineann le rialáil neamhspleách na 
 hearnála tithíochta sóisialta 
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2.4 Ionchuimsiú Sóisialta a thacú
Is iad príomhaidhmeanna ár mbeartas i 
leith ionchuimsiú sóisialta:

• na roghanna tithíochta atá ar fáil do 
dhaoine breacaosta a mhéadú chun 
éascaíocht a dhéanamh ar aosú san áit 
a bhfuil siad le dínit agus ar bhealach 
neamhspleách; 

• Raon seirbhísí tithíochta agus seirbhísí 
tacaíochta lena mbaineann a sholáthar, 
ar bhealach comhtháite inbhuanaithe, 
seirbhísí a chuireann comhionannas 
deiseanna, rogha an duine aonair agus 
maireachtáil neamhspleách do dhaoine 
faoi mhíchumas chun cinn 

• Réitigh ardchaighdeáin maidir le cóiríocht 
atá go sonrach don Lucht Siúil a chur ar 
fáil; 

• Cóiríocht a chur ar fáil do phobal na 
nDídeanaithe Cláir agus tacú lena 
n-imeascadh agus leo siúd ar tugadh 
stádas dóibh faoin bPróiseas Idirnáisiúnta 
Cosanta; agus

• Tacaíocht a thabhairt don imeascadh tríd 
an Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC) agus 
tacaíochtaí tithíochta eile.

2.4.1 Na Roghanna Tithíochta    
 do Dhaoine Breacaosta a Mhéadú 

Mar chuid den phlean Tithíocht do Chách, 
méadóimid na roghanna tithíochta atá 
ar fáil do dhaoine breacaosta chun 
éascaíocht a dhéanamh ar aosú san áit 
a bhfuil siad le dínit agus ar bhealach 
neamhspleách, lena n-áirítear beartais 
agus tacaíochtaí oibriúcháin do dhaoine 
breacaosta atá ag smaoineamh ar 
tithe níos lú agus níos oiriúnaí a fháil. 
Gheobhaimid an t eolas maidir leis seo ó 
obair an Ghrúpa náisiúnta Forfheidhmithe 

ar Roghanna Tithíochta dár Ráiteas 
ar Bheartas Daonra um Aosú  agus a 
thuarascálacha.

Le cúnamh agus comhoibriú na Roinne 
Sláinte agus FSS, oibreoidh an Rialtas 
chun a chinntiú go dtabharfar tacaíocht 
do dhaoine breacaosta fanacht ina dtithe 
agus a bpobail chomh fada agus is féidir. 
Ar an mbealach sin, comhlíonfar fís i gClár 
an Rialtais go mbeidh Éire aoisbháúil ann 
inar féidir le daoine maireachtáil go fada 
agus go sláintiúil, páirt a ghlacadh ina 
bpobail agus go mbeidh raon roghanna 
sláinte agus tacaíochtaí sláinte ann chun é 
sin a chumasú.

Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaimid 
pleanáil ar mhaithe lena ndaonra atá 
ag aosú. Leagfar amach i bPleananna 
Gníomhaithe Soláthair Tithíochta 
Údaráis Áitiúil (féach alt 2.2.2) conas 
a sholáthrófar tithíocht shóisialta 
thiomnaithe a oireann do riachtanais 
daoine breacaosta ar aon dul le scála 
agus méid na riachtanas tithíochta a 
aithnítear i leith daoine breacaosta. 
Díreoidh sé seo go sonrach ar thithíocht 
ar mhéid oiriúnach agus atá lonnaithe 
in áit oiriúnach do dhaoine breacaosta 
a sholáthar (agus úsáid á baint as uirlis 
mapála GIS atá á dearadh) agus ar 
obair a dhéanamh le líonra reatha na 
Sainchomhairleoirí Teicniúla maidir le 
hAoisbhá. 

Ní mór d’Údaráis Áitiúla cuimhneamh ar 
riachtanais aosach sa phróiseas pleanála 
níos leithne chomh maith. Ina thaobh 
seo, éilíonn an Chreat MRÉT nua, a 
foilsíodh in Aibreágn 2021go sonrach, 
go ndéantar machnamh ar riachtanais 
tithíochta na n-aosach. Úsáidtear an 
fhianaise a ndéantar measúnú air i MGÉT 

7 https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/roghanna-tithiochta-dar-raiteas-ar-bheartas-daonra-um-aosu/



Tithíocht do Chách  |  Plean Nua Tithíochta d’Éirinn

65

nuair a bhíonn Straitéisí Tithíochta Údaráis 
Áitiúil mar chuid de phróisis Pleananna 
Forbartha, ag cinntiú go gcuireann na 
próisis phleanála, an dóigh le riachtanais 
tithíochta na n-aosach a sholáthar, san 
áireamh. 

Ní mór dúinn oibriú le chéile chun tithíocht 
a sholáthar do dhaoine breacaosta ar aon 
dul le prionsabail deartha Aoisbháúla agus 
Uilíocha. Soláthraíonn an suíomh greásáin 
Age Friendly Homes (Tithe Aoisbháúla) 
, chomhthionscnamh de chuid RTRÁO, 
na Roinne Sláinte, na Gníomhaireachta 
Tithíochta agus Aoisbhá Éireann, mol 
lárnach le haghaidh acmhainní, treoirlínte 
agus eolais a bhaineann le soláthar na dtithe 
do dhaoine breacaosta – ó Údaráis Áitiúla 
agus CCTanna d’ailtirí, gairmithe tógála 
eile agus an pobal i gcoitinne. Déanfar 
forbairt bhreise ar an suíomh gréasáin chun 
spreagadh a thabhairt dóibh siúd a bhfuil 
páirt acu i soláthar tithíochta do dhaoine 
breacaosta chun scrúdú níos grinne a 
dhéanamh ar riachtanais ár saoránach fad a 
théimid in aois. 

Déanfaimid athbhreithniú ar na cláir 

deontais reatha chun cabhrú le haosaigh 
bheith ina gcónaí go neamhspleách. I 
measc na roghanna a bhféadfaidh daoine 
breacaosta smaoineamh a dhéanamh 
orthu, d’fhéadfá tithe a chur in oiriúint ar 
bhealaí éagsúla chun feiliúint do riachtanais 
na todhchaí fad a thacaítear le húsáid 
éifeachtúil an stoic reatha ar fud an Stáit. 
Ní hamháin go mbíonn tairbhí airgeadais 
ag baint leis na cineálacha nuálacha 
athdheartha agus atheagraithe, ach 
soláthraíonn siad braistint slándála agus 
pobail do dhaoine breacaosta ar úinéirí tí 
iad. Tacóimid le scéimeanna píolótacha i 
dtaca leis sin.

Agus obair an Ghrúpa Forfheidhmithe 
ar Roghanna Tithíochta dár Ráiteas ar 
Bheartas Daonra um Aosú á cur i gcrích, 
oibreoimid leis na páirtithe leasmhara ar 
fad, an Roinn Sláinte agus Aoisbhá Éireann, 
go háirithe, chun comhoibriú agus creat 
comhordaithe nua a fhorbairt, go náisiúnta 
agus go háitiúil, agus cuirfimid gníomhartha 
Roghanna Tithíochta dár nDaonra um 
Aosú i bhfeidhm, chomh maith leis na 
gníomhartha nua a leagtar amach anseo.

8  www.agefriendlyhomes.ie
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

6.1 Leanúint de thacaíocht a chur ar fáil don tairseach agus Leanúnach RTRÁO, an Roinn 
 suíomh gréasáin Age Friendly Homes a fhorbairt chun   Sláinte, Aoisbhá
 feasacht ar thithíocht aoisbháúil a chur chun cinn  Éireann,    
   Gníomhaireacht 
   Tithíochta

6.2 Leagfar amach i bPleananna Gníomhaíochta um Sholáthar R4 2021 Údaráis Áitiúla 
 Tithíochta Údaráis Áitiúil conas a sholáthrófar tithíocht 
 shóisialta thiomnaithe a oireann do riachtanais daoine 
 breacaosta ar aon dul le scála agus méid na riachtanas 
 tithíochta a aithnítear i leith daoine scothaosta 

6.3 Déanfaidh Údaráis Áitiúla riachtanais tithíochta daoine  Leanúnach Údaráis Áitiúla
 scothaosta a mheas leis an gCreat Measúnachta Riachtanas 
 agus Éileamh Tithíochta agus é sin a chur lena gcuid 
 Straitéisí Tithíochta mar chuid dá bpróiseas Plean Forbartha 

6.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar raon na ndeontas tithíochta R4 2021 RTRÁO 
 chun tithe atá ann a chur in oiriúint ar bhealach oiriúnach 

6.5 Leanúint de mhodúil oiliúna maidir le tithíocht agus ríocht  Leanúnach RTRÁO, an Roinn
 phoiblí Aoisbháúil a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara   Sláinte, Aoisbhá
 tras-earnála chun feasacht níos airde a chur chun cinn agus   Éireann
 aistriú eolais a chothú ar fud na hearnála  

6.6 Tacaíocht a thabhairt do chláir phíolótacha le haghaidh  Leanúnach RTRÁO
 cineálacha nuálacha athdheartha/atheagraithe tithíochta 
 chun cóiríocht bhreise cíosa a sholáthar in éineacht le 
 tacaíocht d’úinéirí tí níos sine 

6.7 Na bearta faoi na Roghanna Tithíochta dár Ráiteas ar  Leanúnach RTRÁO, an Roinn
 Bheartas Daonra um Aosú a chur i bhfeidhm, agus aird á   Sláinte
 tabhairt ar Thuarascálacha an Ghrúpa Náisiúnta Forfheidhmithe  

Cuspóir Beartais Tithíochta 6: 
Roghanna tithíochta do Dhaoine Scothaosta a mhéadú agus a fheabhsú
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2.4.2 Tacaíocht Tithíochta do Dhaoine faoi  
 Mhíchumas a Mhéadú

De réir Dhaonáireamh 2016, 
bhí 643,131 duine, nó duine as 
gach seachtar den daonra, faoi 
mhíchumas in Éirinn. 
Tá sé ríthábhachtach raon seirbhísí tithíochta 
agus seirbhísí tacaíochta lena mbaineann 
a sholáthar, ar bhealach comhtháite 
inbhuanaithe, d’fhonn comhionannas 
deiseanna, rogha an duine aonair agus 
maireachtáil neamhspleách do dhaoine faoi 
mhíchumas a chur chun cinn. 

Tiocfaidh deireadh leis an Straitéis 
Náisiúnta Tithíochta reatha do Dhaoine faoi 
Mhíchumas in 2021 agus tá obair ar straitéis 
nua á déanamh cheana féin chun forbairt a 
dhéanamh ar an dul chun cinn go dtí seo. 
Treochlár a bheidh sa straitéis agus plean 
feidhmithe chun éascaíocht a dhéanamh 
ar rochtain, do dhaoine faoi mhíchumas, 
ar raon seirbhísí tithíochta agus seirbhísí 
tacaíochta lena mbaineann a sholáthar, ar 
bhealach comhtháite inbhuanaithe, seirbhísí 
a chuireann comhionannas deiseanna, 
rogha an duine aonair agus maireachtáil 
neamhspleách chun cinn.

Faoi threoirphrionsabal Tithíocht do Chách 
agus an Straitéis nua mar thaca faoi, ní mór 
dúinn obair a dhéanamh chun tithíocht 
shonrach, deartha go cuí do dhaoine faoi 
mhíchumas a sholáthar, i gcomhréir le fís 
agus prionsabail dearadh uilíoch.

Leagfar amach i bPleananna Gníomhaithe 
Soláthair Tithíochta Údaráis Áitiúil conas a 
sholáthróidh iad sin agus comhpháirtithe 
seachadta tithíochta sóisialta tithíocht 
shóisialta thiomnaithe do dhaoine faoi 
mhíchumas ar aon dul le scála agus méid na 

riachtanas tithíochta a aithnítear, agus aird 
á tabhairt do thuartha in Athbhreithniú ar 
Acmhainn Mhíchumais na Roinne Sláinte a 
foilsíodh i mí Iúil 2021.

Ní mór d’Údaráis Áitiúla cuimhneamh 
ar riachtanais daoine faoi mhíchumas sa 
phróiseas pleanála níos leithne chomh maith. 
Ina thaobh seo, éilíonn an Chreat MRÉT nua, 
a ndéantar tagairt dó thuas, machnamh a 
dhéanamh ar riachtanais tithíochta na ndaoine 
atá faoi mhíchumas. Is féidir an fhianaise a 
ndéantar measúnú air i bpróiseas MGÉT 
ar dhaoine faoi mhíchumas a úsáid nuair a 
bhíonn Straitéisí Tithíochta Údaráis Áitiúil 
mar chuid de phróisis Pleananna Forbartha, 
ag cinntiú go gcuireann na próisis phleanála, 
an dóigh le riachtanais tithíochta daoine faoi 
mhíchumas a sholáthar, san áireamh.

Agus é ag obair leis an Roinn Sláinte, leanfaidh 
RTRÁO air ag tacú le haistriú daoine faoi mhí 
chumas ó láithreacha comhchónaithe go 
maireachtáil i measc an phobail, agus maoiniú 
leanúnach á sholáthar tríd an Scéim Cúnaimh 
Caipitil (féach alt 2.4.5).

Dóibh siúd atá faoi míchumas, tá comhordú 
fíorthábhachtach ag baint le soláthar 
tithíochta oiriúnaithe go cuí agus soláthar 
buntacaíochtaí sláinte agus cúraim shóisialta. 
Leagfar béim ar leith sa straitéis tithíochta 
náisiúnta nua ar chreataí comhordaithe 
den chineál sin a neartú agus tacaíocht a 
thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas. 

Cuireadh Grúpaí Stiúrtha um Thithíocht 
agus Míchumas (GSTM) ar bun i ngach 
ceantar a bhaineann le húdarás áitiúil. Tá 
an Stiúrthóir Seirbhísí do Thithíocht mar 
chathaoirleach orthu agus tá ionadaithe 
ann ón FSS (idir Mheabhairshláinte agus 
Mhíchumas), Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta atá ag feidhmiú sa cheantar, 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

7.1 Straitéis Nua Tithíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas  R4 2021 RTRÁO, an Roinn
 (2022 – 2027) a sholáthar tar éis dul i gcomhairle le páirtithe  Sláinte
  leasmhara agus leis an bpobal agus le raon gníomhartha 
 a shonróidh comhordú agus ailíniú na tithíochta, na sláinte 
 agus na dtacaíochtaí pobail  
7.2 Leagfar amach i bPleananna Gníomhaíochta um Sholáthar  R4 2021 Údaráis Áitiúla
 Tithíochta Údaráis Áitiúil conas a sholáthrófar tithíocht 
 shóisialta thiomnaithe a oireann do riachtanais daoine faoi 
 mhíchumas ar aon dul le scála agus méid na riachtanas 
 tithíochta a aithnítear i leith daoine faoi mhíchumas   
7.3 Déanfaidh Údaráis Áitiúla riachtanais tithíochta daoine atá Leanúnach Údaráis Áitiúla 
 faoi mhíchumas a mheas leis an gCreat Measúnachta 
 Riachtanas agus Éileamh Tithíochta agus é sin a chur lena gcuid 
 Straitéisí Tithíochta mar chuid dá bpróiseas Plean Forbartha 
7.4 Athbhreithniú a dhéanamh ar raon na ndeontas tithíochta  R4 2021 RTRÁO
 atá ar fáil chun tacú le riachtanais shonracha tithíochta a 
 chomhlíonadh, lena n-áirítear Deontas um Oiriúnú Tithíochta do 
 Dhaoine faoi Mhíchumas agus athruithe ábhartha a chur i bhfeidhm 
7.5 Sainchomhairleoirí Teicniúla maidir le Tithíocht a Oireann  R4 2021 Údaráis Áitiúla
 do Mhíchumas a ainmniú i ngach Údarás Áitiúil 
7.6 Tabharfaidh na Grúpaí Stiúrtha um Thithíocht agus Míchumas R1 2022  RTRÁO, Údaráis
 tuairiscí ráithiúla don bPríomhfheidhmeannach agus don   Áitiúla
 gCoiste ar Bheartas Straitéiseach maidir le cur i bhfeidhm 
 na bpleananna straitéiseacha áitiúla i dtaobh tithíocht do 
 dhaoine atá faoi mhíchumas  

agus ionadaithe ó eagraíochtaí a phléann le 
cineálacha éagsúla míchumais, lena n-áirítear 
fisiciúil, meabhairshláinte, agus míchumais 
chéadfach agus intleachta. Agus é ag teacht 
le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir 
le Cearta Daoine faoi Mhíchumas, leagtar 
béim ar an bpríomhghá atá ann, eagraíochtaí 
do Dhaoine faoi Mhíchumas a chur san 
áireamh. Tá na GSTManna freagrach as cur 
chun feidhme an bheartais náisiúnta maidir le 
míchumas agus tithíocht ar an leibhéal áitiúil 
agus forbairt agus cur chun feidhme 

Pleananna Áitiúla Straitéiseacha.
Chun an t-údarás atá acu a neartú agus chun 
cur chun feidhme idirghníomhaireachta na 
comhpháirtíochta a fhorbairt, éileoimid ar 
GSTManna tuairisc a thabhairt go ráithiúil do 
Phríomhfheidhmeannach an Údaráis Áitiúil 
agus do na Coistí ar Bheartas Straitéiseach 
Tithíochta, maidir leis an dul chun cinn ar 
chur i bhfeidhm na bpleananna straitéiseacha 
áitiúla agus na gnéithe is infheidhme de 
Phleananna Soláthair Tithíochta na 
nÚdarás Áitiúil.

Cuspóir Beartais Tithíochta 7: 
Tacaíocht agus roghanna tithíochta do dhaoine faoi mhíchumas
a mhéadú agus a fheabhsú
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2.4.3 Cóiríocht do Thaistealaithe a   
 thacú

Tá tús áite ag baint le haghaidh a thabhairt 
ar chóiríocht don Lucht Siúil. I gcomhréir 
le hAcht na dTithe (Cóiríocht don Lucht 
Siúil), 1998, tá freagracht reachtúil ag 
Údaráis Áitiúla le haghaidh measúnaithe 
ar riachtanais cóiríochta an Lucht Siúil 
agus ullmhú, glacadh agus forfheidhmiú 
Clár Cóiríochta do Thaistealaithe (CCT) 
ilbhliantúil sna ceantair sin. Clúdaíonn na 
CCTanna atá i bhfeidhm faoi láthair ar fud 
na 31 ceantar údaráis áitiúil an tréimhse 
2019-2024. 

Is é ról na Roinne ná a chinntiú go 
bhfuil struchtúir agus tacaíochtaí 
leordhóthanacha ann chun cabhrú le 
húdaráis áitiúla chun an chóiríocht seo a 
sholáthar, lena n-áirítear creat náisiúnta 
beartais, reachtaíochta agus maoinithe. 
Tá píblíne cóiríochta nuathógtha 
don Lucht Siúil á forbairt ag Údaráis 
Áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe 
Tithíochta. Leanfaidh Údaráis Áitiúla 
ar aghaidh ag tacú leis an Lucht Siúil le 
hOifigigh Idirchaidrimh ainmnithe do 
Chóiríocht don Lucht Siúil agus Oibrithe 
Sóisialta, chomh maith le bainistíocht 
agus cothabháil na láithreán stad agus 
cóiríocht scéime grúpthithíochta atá 
ann cheana. Méadaíodh an tacaíocht 
airgeadais dó seo faoi 50% in 2021.

Déanann Údaráis Áitiúla comhaireamh/
meastachán bliantúil ar theaghlaigh 
de chuid an Lucht Siúil. Thug an 
comhaireamh iniúchta is déanaí (2019) le 
fios go raibh beagnach 11,000 teaghlach 
de chuid an Lucht Siúil sa Stát agus 
go raibh 78% díobh seo ina gcónaí i 
gcóiríocht chaighdeánach. Áirítear leis 
seo:-

• 53% i dtionóntachtaí na nÚdarás Áitiúil 
agus comhlachtaí ceadaithe tithíochta;

• 18% i dtionóntachtaí, a dtacaítear leo, 
san earnáil cíosa phríobháidigh;

• 7% i gcóiríocht, arna soláthar ag an Lucht 
Siúil óna gcuid acmhainní féin; agus

• 22% den Lucht Siúil ina gcónaí i 
gcóiríocht don Lucht Siúil ar leithligh, 
agus miondealú air seo mar a leanas:

• 8% laistigh de scéimeanna 
grúpthithíochta

• 9% ar láithreáin stad údaraithe agus

• 5% ar láithreáin stad neamhúdaraithe 

Mar fhreagairt ar an bpaindéim 
dhomhanda, chuir an Roinn maoiniú 
ar fáil d’Údaráis Áitiúla chun bearta a 
chur i bhfeidhm maidir le cóiríocht don 
Lucht Siúil ar leithligh chun cabhrú le 
riosca leathnaithe Covid-19 a mhaolú 
nuair is féidir. Ceadaíonn sé seo do 
cheannach tithe soghluaiste breise, 
carbháin a théann timpeall agus áitribh 
in-díshuite agus forbairt láithreáin 
shealadacha chun plódú a mhaolú agus 
leithlis a éascú, mar is gá. Oibreoimid le 
hÚdaráis Áitiúla chun na feabhsúcháin 
sin a rinneadh le linn na paindéime a 
choinneáil agus a fhorbairt. 
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Uimh.  Sceidil Roinn Ceannais

8.1 Oibriú le hÚdaráis Áitiúla agus CCTanna chun feabhas a  Leanúnach RTRÁO, Údaráis
 chur ar mhéid agus caighdeán sholáthar na cóiríochta atá go   Áitiúla, CCTanna
 sonrach don lucht siúil  

8.2 Scéim nua tosaíochta um Iasacht Carbhán a thabhairt  R4 2021 RTRÁO, Údaráis
 isteach ar bhonn píolótach i gceithre Údarás Áitiúla in 2021   Áitiúla
 agus é mar aidhm an scéim a rolladh amach ar fud na tíre 
 in 2022  

8.3 Tús áite a thabhairt do na moltaí i dTuarascáil an tSainghrúpa Leanúnach RTRÁO 
 maidir le Cóiríocht do Thaistealaithe a chur i bhfeidhm 

8.4 Tús áite a thabhairt do na moltaí sa tuarascáil ‘Athbhreithniú Leanúnach RTRÁO 
 Neamhspleách ar Ról na nOibrithe Sóisialta agus an 
 Phearsanra a Fhostaíonn Údaráis Áitiúla go Sonrach chun 
 Tacú le Taistealaithe a Riachtanais Chóiríochta a Shásamh’

8.5 In éineacht le Feidhmeannacht Tithíochta Thuaisceart Éireann R1 2022 RTRÁO, NIHE 
 (NIHE), scrúdú a dhéanamh ar cé chomh indéanta is a bheadh 
 sé cur chuige uile-oileáin a fhorbairt i leith líonra Láithreán 
 Sealadach a chur ar fáil ar fud oileán na hÉireann 

Tá Bord Cláir curtha ar bun ag RTRÁO 
chun maoirseacht a dhéanamh ar chur 
i bhfeidhm na moltaí ó Thuarascáil an 
tSainghrúpa maidir le Cóiríocht don 
Lucht Siúil. Tá an Bord Cláir i ndiaidh 
cruinniú le chéile agus tá clár oibre 
aontaithe acu do 2021. 
Forbróidh RTRÁO scéim nua 
feabhsaithe tosaíochta um iasacht 

carbhán a thabhairt isteach ar bhonn 
píolótach i gceithre Údarás Áitiúla in 
2021 agus é mar aidhm an scéim a 
rolladh amach ar fud na tíre in 2022. 
Tá sé d’acmhainn aige seo leibhéal 
chaighdeáin agus chompord na 
cóiríochta atá ar fáil don Lucht Siúil atá 
ina gcónaí ar láithreáin stad a mhéadú go 
suntasach.

Cuspóir Beartais Tithíochta 8:  
Cóiríocht don Lucht Siúil a mhéadú agus a fheabhsú
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2.4.4 Tacú le Cosaint Idirnáisiúnta agus  
 Cóiríocht do Dídeanaithe

Bhí ról lárnach ag Údaráis Áitiúla sa chéad 
bhabhta de Chlár na hÉireann um Chosaint 
Dídeanaithe, ar éirigh go maith leis. Tugadh 
cóiríoch do 2,871 duine (571 teaghlach) 
in 23 contae. Déanfaidh Údaráis Áitiúla 
comhaontú maidir le dáileadh spásúil 
náisiúnta chun cóiríocht a chur ar fáil do 
2,900 dídeanaí faoi Clár na hÉireann um 
Dhídeanaithe a Chosaint 2020-2023 
agus aimseofar cóiríocht, agus cuirfear 
ar fáil é. Chomh maith leis sin tacófar le 
hionchuimsiú na ndídeanaithe agus a 
dteaghlaigh i bpobail áitiúla. 

Tacóidh Údaráis Áitiúla, RTRÁO agus 
gníomhaireachtaí faoina sainchúram leis an 
Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige (RLCMLÓ) chun 
a tograí beartais sa Pháipéar Bán chun 
deireadh a chur le Soláthar Díreach agus 
chun Seirbhís Tacaíochta um Chosaint 

Idirnáisiúnta nua a chur ar bun agus an Clár 
IRRP 2020-2023 a chur i bhfeidhm. 

I dtaca leis an bPáipéar Bán, tabharfaidh 
an Ghníomhaireacht Tithíochta 
sainchomhairle maidir le cóiríocht a 
aimsiú, a sholáthar agus a bhainisitú. 
Oibreoidh na hÚdaráis Áitiúla chun 
eochair náisiúnta dáilte spásúil maidir le 
cóiríocht a fhorbairt agus imreoidh siad 
páirt thábhachtach in imeascadh pobail 
agus rochtana seirbhíse. Féadfaidh 
iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta a 
dtugtar stádas dóibh a bheith i dteideal 
tithíocht shóisialta agus tacóidh údaráis 
áitiúla leo ina thaobh sin.

Tacóidh an RLCMLÓ le hÚdaráis 
Áitiúla agus leis an nGníomhaireacht 
Tithíochta chun na hacmhainní atá 
ag teastáil a thabhairt dóibh chun an 
obair a eascraíonn as cur i bhfeidhm 
na bhforálacha den Pháipéar Bán agus 
CÉDC 2020-2023 a dhéanamh.

No.  Timeline Lead

9.1 Comhaontóidh údaráis áitiúla eochair dáilte spásúil náisiúnta R4 2021 Údaráis Áitiúla,  
 le RLCMLÓ i leith na cóiríochta do na 2,900 dídeanaí faoin   RLCMLÓ
 gclár CÉDC 2020-2023. Chomh maith leis sin, aimseoidh agus 
 soláthróidh siad cóiríocht agus tacóidh siad leis na daoine a 
 thagann isteach faoin CÉDC a imeascadh trí mheán obair 
 leanúnach na ngrúpaí oibre idirghníomhaireachta reatha ar 
 fud na tíre  

9.2 Tacóidh Údaráis Áitiúla, RTRÁO agus a gníomhaireachtaí, an Leanúnach   RTRÁO, an
 Ghníomhaireacht Tithíochta san áireamh, le RLCMLÓ de réir   Ghníomhaireacht
 mar is cuí chun forálacha den Pháipéar Bán agus CÉDC   Tithíochta,
 2020-2023 a chur i bhfeidhm  RLCMLÓ
   

Tithíocht do Chách   |   2. Conair chun Deireadh a chur le Fadhb na hEaspa Dídine,
Seachadadh Tithíochta Sóisialta a Mhéadú agus Tacú le hIonchuimsiú Sóisialta

Cuspóir Beartais Tithíochta 9:  
Tithíocht agus tacaíochtaí a chur ar fáil chun éascaíocht a 
dhéanamh ar Dhídeanaithe a imeascadh sa phobal
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No.  Timeline Lead

10.1 Cistiú caipitil a chur ar fáil le haghaidh tithe breise a fhorbairt  Leanúnach RTRÁO
 do na cohóirt shonracha leochaileacha atá i dteideal maoiniú 
 SCC a fháil, ar aon dul le seirbhísí tacaíochta a chuirtear ar fáil 
 trí Ghníomhaireachtaí Stáit agus eagraíochtaí neamhrialtasacha 

2.4.5 Leanúint ar aghaidh leis an Scéim   
 Cúnaimh Caipitil

Tugtar tacaíocht freisin do riachtanais 
tithíochta agus chóiríochta atá ag go leor 
daoine agus teaghlaigh leochaileacha, 
cibé sin ar riachtanais tithíochta bhuana 
nó shealadacha/éigeandála iad, tríd an 
maoiniú caipitil a chuirtear ar fáil faoin 
Scéim Cúnaimh Caipitil (SCC), chomh maith 
le cláir eile um sholáthar tithíochta sóisialta. 
Tugann an SCC ceannaireacht straitéiseach 
áitiúil na nÚdarás Áitiúil le chéile, anuas 
ar scileanna agus tiomantas na CCTanna 
agus eagraíochtaí neamhrialtasacha eile. 
Comhordaítear na tacaíochtaí do na daoine 
aonair agus teaghlaigh seo le réimse Ranna 
agus Gníomhaireachtaí, amhail FSS agus 
Tusla.

Tá fás tagtha ar mhaoiniú faoin SCC le 
blianta beaga anuas agus is ionann é agus 
€96 milliún in 2021. Tá an maoiniú seo ag 
tacú le réimsí tosaíochta amhail tithíocht 
aoisbháúil, cóiríocht do dhaoine aonair/
teaghlaigh atá gan dídean agus tithíocht do 
dhaoine faoi mhíchumas. Déantar obair na 
n-údarás áitiúil, CCTanna agus eagraíochtaí 
neamhrialtasacha sna réimsí tábhachtacha 
seo a chomhordú le Sainchomhairleoirí 
Teicniúla Aoisbhá Éireann. Tá Comhfhóraim 

Chomhairliúcháin um Easpa Dídine, Grúpa 
Stiúrtha maidir le Tithíocht agus Míchumas 
(GSTM) ann agus iad ag obair thar 31 
limistéar Údaráis Áitiúil.
Le blianta beaga anuas, bhain an Roinn 
úsáid as SCC chun tacú le réimsí riachtanais 
tithíochta tábhachtacha eile atá ag teacht 
chun cinn, réimsí ina soláthraíonn CCTanna 
agus ina ndéantar comhordú ar an talamh 
le FSS, Tusla agus eile. Áirítear leis sin 
tearmainn nua a fhorbairt d’íospartaigh 
Foréigin Baile, Ghnéisigh agus Bunaithe 
ar Inscne, tithíocht do dhaoine a fhágann 
cúram (daoine a fhágann cúram an Stáit ag 
aois a 18), fágáil láthreacha comhchónaithe 
(cur ar chumas daoine faoi mhíchumas 
bogadh ó institiúidí móra (láthreacha 
comhchónaithe) chuig a dtithe féin sa 
phobal agus an tacaíocht acu chun cur ar 
chumas daoine ‘gnáthshaol a bheith acu i 
ngnátháiteanna’) agus tacaíocht d’eisimircigh 
atá ag teacht ar ais (cúnamh d’eisimircigh 
scrúdú a dhéanamh ar roghanna sábháilte 
tithíochta agus tacú leo filleadh abhaile, 
go háirithe ar scéimeanna tithíochta 
sóisialta ina gceantair dhúchasacha). 
Mar sin, tá feidhm an-tábhachtach ag an 
scéim seo ó thaobh maoiniú díreach a 
thabhairt le haghaidh tithe do na daoine 
is leochailí sa tsochaí.

Cuspóir Beartais Tithíochta 10:  
Maoiniú Scéime Cúnaimh Caipitil a chur ar fáil chun ionchuimisiú sóisialta a fheabhsú


