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RÉAMHRÁ AG AN AIRE 

Tá áthas orm fáilte a chur roimh fhoilseachán na Tuarascála Bliantúla 2020 den 
Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. Tugann an 
Tuarascáil achoimre ar an dul chun cinn déanta in 2020 thar gach réimse 
freagrachtaí na Roinne. 
 
Ó ceapadh mar Aire Leanaí Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
mé, tá réim na Roinne leathnaithe le réimsí polasaithe nua atá an-tábhachtach lena 
n-áirítear comhionannas, ionchuimsiú agus míchumas. 
 
Tá cuid mhaith oibre críochnaithe thar gach réimse polasaithe cheana in 2020 agus, 
le foilseachán Ráitis Straitéise mo Roinne 2021-23 i Márta 2021, shocraigh muid na 
haidhmeanna straitéiseacha ar mian linn a bhaint amach sa tréimhse sin. Aithním go 
bhfuil an fhís agus díograis céanna ag mo chomhoibrí Anne Rabbitte TD, An tAire 
Stáit, as misean, luachanna agus treo mínithe sa Straitéis seo. 
 
Bhí bliain ghnóthach ag an Roinn, déanta níos dúshlánaí fiú nuair a tháinig Covid-19.  
In ainneoin na dteorainneacha uile a tharla de bharr na paindéime, tá áthas orm gur 
éirigh linn brú ar aghaidh le hobair thábhachtach, agus níos tábhachtaí fiú, gur 
dhírigh muid ar thacaíocht agus ar chosaint a thabhairt do sheirbhísí le haghaidh na 
ndaoine is leochailí sa sochaí. 
 
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil as an obair déanta ag 
foireann na Roinne, foireann i Ranna eile a labhair muid leo, agus geallshealbhóirí ar 
feadh earnálacha difriúla a ndearnamar comhoibríocht leo in 2020. Lena ndíograis 
leanúnach, tacaíocht agus obair chrua, táim muiníneach go ndéanfaimid dul chun 
cinn ar thionscnaíochtaí polasaithe agus reachtaíochta tábhachtacha ar mhaithe le 
feabhas a chur ar shaol dhaoine aonair, páistí, daoine óga, teaghlaigh agus pobail. 
Leanfaimid freisin le dul chun cinn ar chomhionannas deiseanna do chách. 
 
 
Roderic O’Gorman TD 
An tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 | An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

 

 —— 
5 

BROLLACH AG AN ARD-RÚNAÍ 
Tá áthas orm brollach a thabhairt do Thuarascáil Bhliantúil na Roinne 2020. Tá sé 
foilsithe i gcomhréir le halt 4 Acht um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 1997. I mbliain 
an-dúshlánach don tír agus don Roinn, d’oibrigh muid go dian chun na tosaíochtaí 
atá leagtha amach sa Ráiteas Straitéise 2016-2020 a chur i bhfeidhm.  Rinneamar 
dul chun cinn ar thionscnaíochtaí polasaithe agus reachtaíocht ar feadh gach réimse 
laistigh ár réime, ó chosaint agus leas na leanaí, go tacaíochtaí luath-fhoghlama 
agus chúram leanaí, seirbhísí óige, cosc agus idirghabháil luath, soláthar díreach, ar 
mhíchumas, ionchuimsiú agus ceisteanna leagáide deacra ó aimsir chaite na tíre. 

I gcoitinne le heagraíochtaí eile, chuir an phaindéim dúshláin shuntasacha romhainn. 
Rinneamar athrangú ar na tosaíochtaí go gasta dá bharr chun na seirbhísí a fuair an 
tionchar ba mhó ó theorainneacha bainteach le Covid a chosaint. Go háirithe, 
d’fhorbair muid réitigh phráinneacha chun tacú le seirbhísí chúram leanaí ar aois 
scoile luath-bhlianta, seirbhísí óige agus iad sin a bhaineann le cosaint idirnáisiúnta. 
D’oibríomar freisin go dlúth le Tusla chun seirbhísí a chosaint i réimsí chúram agus 
leas leanaí, leanaí faoi chúram agus foréigin baile, gnéis agus bunaithe ar inscne. 

I ngeall ar thiomantas agus solúbthacht na foirne, d’éirigh linn freisin brú ar aghaidh 
leis na tosaíochtaí a shocraíomar sular athraigh an domhan ó bhonn.  Leanamar leis 
an obair sin isteach in 2021, agus muid i mbun cur i bhfeidhm ar an Ráiteas 
Straitéise 2021-2023. Ceann de buaicphointí 2020 ná feidhmeanna suntasacha nua 
a ghlacadh i réimsí comhionannais, lánpháirtíochta agus cosanta idirnáisiúnta. 
Chuireamar fáilte roimh chomhoibrithe nua ón Roinn Cirt i nDeireadh Fómhair agus 
chuidigh a gcuid cúnaimh don Roinn leathnaithe leis an eagraíocht go hiomlán. 

Ba mhaith liom buíochas a léiriú le comhoibrithe i Ranna eile an Rialtais, 
gníomhaireachtaí agus gach geallshealbhóirí is againne as a gcomhoibríocht agus 
tacaíocht leanúnach. Tá an seo obair riachtanach chun cuidiú linn polasaí a fhorbairt 
agus a sheachadadh deartha chun tacú le gach saoránach. Mar is gnáth, tá bród 
orm mo bhuíochas a thaifead le foireann na Roinne a d’oibrigh gach lá ar go leor 
bealaí difriúla chun seachadadh ar na tiomantais. In ainneoin go raibh formhór na 
foirne ag obair ón mbaile, d’éirigh linn go leor píosaí oibre tábhachtacha a 
sheachadadh le linn na bliana rud a léiríonn tiomantas na foirne do mhisean, fís 
agus aidhmeanna na Roinne. 

Fergal Lynch 
Ard-Rúnaí 
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Cuid 1 - Forléargas 

Aidhmeanna Straitéiseacha: 

Fuair obair na Roinne Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 
(DCEDIY) tacaíocht in 2020 ónár Ráiteas Straitéise 2016-2019. Cuireadh siar forbairt ar 
Ráiteas Straitéisigh nua go dtí 2021, go páirteach i ngeall ar an tosaíocht tugtha do 
ghníomhaíocht bainteach le COVID agus go páirteach i ngeall ar chinneadh an Rialtais i 
mí an Mheithimh 2020 chun an Roinn a fhairsingiú. Dá bhrí sin, tháinig fairsingiú ar 
Ráiteas Straitéise 2016-2019 go dtí 2020 agus áirítear leis sé aidhm straitéiseacha mar 
a leanas: Téann an sé aidhm straitéiseacha le samplaí ar thorthaí seachadta in 2020. 

 Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos Fearr curtha i bhfeidhm  

o Sheol an Roinn comhairleoireacht le cuireadh d’aighneachtaí i scríbhinn ar 
thairiscintí tosaigh chun leasú a chur le Acht Cúraim Leanaí 1991, ar 
thiomantas tábhachtach é sin i dTorthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Fearr 
(BOBF). 

o Foilsíodh an Chéad Tuarascáil maidir le Cur i bhFeidhm Chéad 5 Bliana in 
2019. Cuireann an chéad 5 béim le tiomantais déanta in BOBF chun 
feabhsuithe a sheachadadh ar feadh chúig thoradh náisiúnta (Gníomhach 
folláin; Éachtaí foghlama; Sábháilte cosanta; Eacnamaíocht slán; Nasctha, 
meas agus rannpháirtíocht). 
o Thug scéim maoinithe dírithe don óige nua, UBU - D’Áit Do Spás os 

cionn €38.5 milliún do sheirbhísí óige chun tacú le daoine óga 
scileanna pearsanta agus sóisialta a fhorbairt, a theastaíonn chun a 
gcaighdeáin saoil a fheabhsú. 
 

 Luath-fhoghlaim ardchaighdeáin agus cúram leanaí ar aois scoile inrochtana 
agus inacmhainne 

o Sheachadadh an Roinn cláir Luath-fhoghlama agus Caipitil ar Aois Scoile 
2020 le maoiniú €8.1 milliún. 

o I mí a Mheithimh 2020, d’fhógair an Roinn pacáiste maoinithe €75 milliún 
chun Seirbhísí Luath-fhoghlama agus Chúram Leanaí a athoscailt i 
ndiaidh dúnadh de bharr COVID. 

o  Chuir an Roinn tús le clár nua comhairleoireachta ar fhoghlaim luath sa 
todhchaí agus cúram do leanaí ar aois scoile agus samhail maoinithe don 
todhchaí san earnáil. 

o Sheol an Roinn Treoirlínte Cháilíochta Náisiúnta do Sheirbhísí Chúram 
Leanaí ar Aois Scoile; 

 

 Córais leasa agus cosanta leanaí a bheith éifeachtach agus freagrúil 

o Tugadh a thuilleadh maoinithe i mBuiséad 2021 le €61 milliún do Tusla, an 
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. 

o Le linn 2020, d’fhaomhaidh an Rialtas foilseachán na tuarascála bliantúla 
ar Rapóirtéir Speisialta um Chosaint Leanaí. Soláthraíonn an Tuarascáil 
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ionchur thábhachtach d’fhorbairt agus athbhreithniú polasaithe agus 
reachtaíochta um chosaint leanaí chomh maith le aidhm agus dearcadh 
saineolach neamhspleách ar chóras cosanta leanaí in Éirinn. 

o Chríochnaigh an Coimisiún Imscrúdaithe (árais máithreacha is leanaí agus 
ábhair gaolmhara áirithe) a chéad tuarascáil deiridh, foilsithe i ndiaidh 
smaointeoireachta mhionsonraithe ag an Rialtas i mí Eanáir 2021. 

 

 Polasaí bunaithe ar fhianaise curtha chun cinn agus tacaithe, agus glacann 
páistí agus daoine óga páirt i gcinntí a imríonn tionchar ar a saolta  

o Le linn 2020, sheol an Roinn foilseachán ‘Conas atá Do Cheann - 
Guthanna Óga le linn COVID-19’, comhairleoireacht náisiúnta le daoine 
óga ar mheabhairshláinte agus leas le linn COVID-19. 

o Lean an Roinn freisin i mbun bainistíochta agus dul chun cinn ar Fhás 
Aníos in Éirinn: Staidéar Fadaimseartha Náisiúnta ar Leanaí. 

o D’fhoilsigh an Roinn tuarascáil dar teideal sraith Spotsholais Staidrimh, 
Taisteálaithe Óga in Éirinn. 

 Tacaíocht agus forfheidhmiú tugtha d’ardchaighdeáin comhréireachta ar 
rialachas agus cuntasacht  

 Sheol an Roinn athbhreithniú ar an samhail oibriúcháin agus maoirseachta in 
úsáid chun tacú le seachadadh chúram inrochtana, inacmhainne agus 
ardchaighdeáin don fhoghlaim luath agus seirbhísí chúram leanaí. 

 Bhunaigh an Roinn Aonad Bainistíochta ar Fhaisnéis nua chun freagairt go 
gasta dá oibleagáidí GDPR, le béim speisialta ar thaifid á gcoinneáil roimhe 
sin ag an gCoimisiún maidir le Árais Máithreacha agus Leanaí. 

 

 Feabhas ar fheidhmíocht trí ailíniú éifeachtach na n-acmhainní  

D’earcaigh an Roinn 32 ball foirne nua in 2020, ag comhdhéanamh timpeall 8.5% 
d’fhostaithe sa Roinn. Rinneadh comórtais earcaíochta speisialaithe seachtracha 
freisin chun tacar scileanna na Roinne a mhéadú freisin. 
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Athbhreithniú ar 2020 

In ainneoin na timpeallachta oibriúcháin dúshlánaí in 2020, lean obair na Roinne 
faoin luas céanna. Rinneadh dul chun cinn ar go leor tionscnaíochtaí polasaithe 
agus reachtaíochta chun feabhas a chur ar shaol na leanaí agus daoine óga, agus a 
chinntiú go mbeadh daoine leochaileacha agus imeallaithe i gcroílár na hoibre. 
Príomh-théama ab ea comhionannas a thabhairt do gach saoránach le héachtaí 
polasaithe in 2020. 
 
I ngeall ar obair na Roinne, bhí ar an bhfoireann raon iomlán freagrachtaí Roinne an 
Rialtais a scaoileadh i dtaca le hobair an Aire agus an Rialtais, agus i gcloí le 
aidhmeanna airgeadais agus cuntasachta eile don Oireachtas. 
 

Áirítear le príomh-ghaiscí in 2020: 

I mí Eanáir, fógraíodh mionsonraí na gclár Luath-fhoghlama agus Caipitil ar Aois 
Scoile 2020. Bheadh €8.1 milliún ar fáil i ndeontais caipitil chúram leanaí ar feadh 
2020. 
 
Deimhníodh freisin go raibh €61.7 milliún maoinithe curtha ar fáil chun tacú le foráil 
seirbhísí óige ar fud an náisiúin in 2020. Chomhdhéa os cionn €38.7 milliún den 
mhéid seo bunús do Scéim UBU - D’Áit Do Spás, seolta i Nollaig 2019. 
 
I mí Feabhra, fógraíodh an Céim 2 na Tionscnaíochta Tógtha Acmhainne LADTI+. 
Soláthraítear an maoiniú d’eagraíochtaí a oibríonn le daoine óga chun oiliúint, 
meantóireacht, cóitseáil agus forbairt a dhéanamh ar pholasaithe chun oibriú le 
daoine óga LADTI+. 
 
Seoladh scéim deontais chun tacú le eachtraí céiliúrtha do dhaoine a chaith tréimhse 
in Institiúidí Máithreacha is Leanaí agus dóibh sin a raibh eispéireas cosúil acu i 
dTithe Contae. Thug an scéim deontais sin cúnamh airgeadais do ghrúpaí tathanta 
faoi cheannas marthanóra chun imeachtaí ceiliúrtha a eagrú agus a rith. 
 
I mí na Márta, fógraíodh bearta chun tacú le soláthraithe chúram leanaí agus 
tuismitheoirí i ngeall ar dhúnadh naíonraí le linn na paindéime COVID-19. 
 
Seoladh Ciste Ceartais Aeráide Óige, ar iomlán €500,000 in 2020, chun tacú le 
gníomh agus nuálaíocht faoi cheannas na hóige ar Cheartas Aeráide ar leibhéal an 
phobail, an réigiúin agus an náisiúin.  
 
I mí Aibreáin, fógraíodh raon tacaíochtaí do leanaí agus tuismitheoirí chun tacú leo 
le linn na paindéime. Thug an acmhainn ar líne, dar teideal Ionad Tuismitheoirí, a 
thuilleadh tacaíochta do thuismitheoirí agus a dteaghlaigh. 
 
Sheol an tAire teachtaireacht chuig daoine óga na hÉireann, mar bhuíochas agus 
mar mholadh dóibh as a gcuid oibre, agus in aitheantas ar an gcúnamh a rinne siad 
d’iarracht náisiúnta chun dul i ngleic le paindéim COVID-19. 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 | An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

 

 —— 
9 

 
I ndiaidh briseadh amach Covid-19, d’aithin an Roinn an tábhacht a bhain le 
seirbhísí líne thosaigh a choinneáil i gcomhair Foréigin Baile, Gnéis agus Bunaithe 
ar Inscne le leithdháileadh breise €2m do Tusla chun cuidiú le heagraíochtaí 
saineolacha i bhfreagra ar na dúshláin breise ag eascrú ón bpaindéim. 
 
I mBealtaine, bhronn an Roinn os cionn €450,000 d’Údaráis Áitiúla timpeall na tíre i 
gcomhair athchóirithe d’áiteanna súgartha reatha. Mhaoinigh na tionscadail 
oibreacha sábháilteachta tábhachtacha, lena n-áirítear obair tírdhreachaithe agus 
deiseanna imeartha agus ionchuimsiú a shíneadh do gach páiste. 
 
Ghlac an tAire páirt freisin i bhfíschomhdháil le Airí Óige an AE chun tionchar 
COVID-19 ar an earnáil óige a phlé. 
 
I Meitheamh, fógraíodh pacáiste €75 milliún chun Seirbhísí Chúram Leanaí agus 
Luath-Fhoghlama a athoscailt. 
 
Bhí Scéim Maoirseachta Bannaí le cinntiú go leanfar leis an scéim rathúil i mBaile 
Átha Cliath agus a shíneadh go cúirteanna i gCorcaigh agus Luimneach.  
 
Tugadh faomhadh do leithdháilte maoinithe do scéim óige, UBU – D’Áit Do Spás, 
ag ceadú don scéim dul ar aghaidh de réir beartaithe ar 1 Iúil. 
 
Ar an 27 Meitheamh 2020, ceapadh Dr. Roderic O’Gorman T.D. mar Aire Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige ar fhoirmiú Rialtais nua.  
Tugadh fairsingiú do réim na Roinne chun freagracht a ghlacadh as Comhionannas, 
Míchumas agus Lánpháirtíocht ón Roinn Cirt. Aistríodh Polasaí do Sheirbhísí Leasa 
Oideachais chuig an Roinn Oideachais. 
 
I mí Iúil, foilsíodh íocaíocht chaipitíochta ard Measúnú Polasaithe Dírithe ar Chúram 
Luath-Óige agus Oideachais (ECCE). Léirigh an tuarascáil gur chuidigh tabhairt i 
láthair íocaíochta Caipitíochta Ard, a sholáthraíonn a thuilleadh maoinithe do 
sheirbhísí le fórsa saothair céimithe, le méadú i líon na gcleachtóirí a fuair cáilíocht 
ar leibhéal céime. 
 
Sheol an Roinn comhairleoireacht le cuairt d’aighneachtaí i scríbhinn ar thairiscintí 
tosaigh chun leasú a chur le Acht Cúraim Leanaí 1991. 
 
Thosaigh an Roinn athbhreithniú ar an samhail oibriúcháin agus maoirseachta in 
úsáid chun tacú le seachadadh chúram inrochtana, inacmhainne agus 
ardchaighdeáin don fhoghlaim luath agus seirbhísí chúram leanaí.  
 
I Lúnasa, fógraíodh os cionn €2.32 milliún i ndeontas caipitil do 147 
tionscadal/seirbhís óige dírithe faoi cheannas bhaill foirne agus 25 eagraíocht óige 
náisiúnta ar fud na tíre. Cheadaigh an deontas do sheirbhísí óige trealamh 
riachtanach a cheannach agus a athchur chun tacú le rith seirbhísí do dhaoine óga 
agus d’eagraíochtaí óige chun samhlacha nuálaíocha a sholáthar do chumarsáid ar 
líne d’fhoireann agus daoine óga. 
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Seoladh clár nua comhairleoireachta ar fhoghlaim luath sa todhchaí agus cúram do 
leanaí ar aois scoile agus samhail maoinithe don todhchaí san earnáil. 
 
I mí Mheán Fómhair, foilsíodh Scéim Ghinearálta um Chaomhnú agus Aistriú Taifid 
Sonraithe le Bille an Choimisiúin Fiosrúcháin (Áras Máithreacha is Leanaí agus 
Ábhair gaolmhara áirithe), achtaithe níos déanaí sa bhliain. Seoladh Treoirlínte 
Cáilíochta Náisiúnta do Sheirbhísí Chúram Leanaí ar Aois Scoile, chomh maith le 
duais bhabhta 2020 Deontais Forbartha d’Fheighlí Leanaí, ar iomlán díreach os 
cionn €190,000. 
 
D’aontaigh oifigigh le cur chuige in éineacht le glacadh ag Tusla agus HSE chun 
bainistíocht agus maoiniú socrúcháin a thabhairt do leanaí le míchumais i gcúram, 
nó dóibh sin ag aistriú amach ó chúram an Stáit, agus chun cosán láraithe ar dhuine 
a sholáthar chun cloí le riachtanais na leanaí a bhfuil míchumas casta orthu agus a 
dteaghlaigh. 
 
I mí Dheireadh Fómhair, tháinig a thuilleadh maoinithe ar Bhuiséad 2021 le timpeall 
€121 milliún do Tusla, Tionscnaíochtaí Socrúcháin d’Iarrthóirí Cosanta idirnáisiúnta, 
Taisteálaithe agus Roma agus seirbhísí Óige, le hinfheistíocht iomlán sa Roinn ar os 
cionn €1.9 billiún do 2021. Bheadh an maoiniú suntasach breise dírithe ar thorthaí a 
fheabhsú do leanaí, daoine óga agus a dteaghlaigh chomh maith le comhionannas 
agus cearta daonna a chur chun cinn. Sholáthair an maoiniú freisin i gcomhair 
ionchuimsithe agus comhtháthú daoine a iarrann cosaint idirnáisiúnta. 
 
Foilsíodh Athbhreithniú Neamhspleách ar an gCostas chun Luath-Fhoghlaim agus 
Cúram Leanaí Ardchaighdeáin a sholáthar in Éirinn.  
 
Foilsíodh tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar Sholáthar Díreach i dteannta leis an 
Roinn Cirt, agus bhí sé mar chuid de phríomh-ionchur le Páipéar Bán chun Deireadh 
a chur le Soláthar Díreach foilsithe tar éis i mí Feabhra 2021. 
 
Fógraíodh scéim €90,000 do Mhaoiniú Caipitil Chomhairle na nÓg ICT, ar oscailt i 
gcomhair iarratais ó gach Údarás Áitiúil chun tacú le hobair Chomhairle na nÓg. 
Foilsíodh ‘Conas atá Do Cheann - Guthanna Óga le linn COVID-19’, 
comhairleoireacht náisiúnta le daoine óga ar mheabhairshláinte agus leas le linn 
COVID-19. 
 
113 tionscadal pobail leithdháilte timpeall na tíre le maoiniú €500,000 faoi réir Chiste 
Ionchuimsithe Pobail 2020. Ba é seo an ceathrú bhliain le Ciste Imeascadh Pobail, 
agus dá bharr is os cionn €2 milliún an méid iomlán curtha ar fáil.  
 
I mí Dheireadh Fómhair, fuair an tAire an tuarascáil deiridh ag an gCoimisiún 
Iniúchta ar Thithe Máithreacha is Leanaí agus ábhair gaolmhara áirithe. 
 
Seoladh Gréasán Rannpháirtíochta agus Comhairliúcháin. Ba chuspóir leis ná a 
chinntiú go mbeidh daoine a bhfuil míchumas orthu bainteach le forbairt polasaithe 
agus reachtaíochta. 
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Foilsíodh Tuarascáil Chur i bhFeidhm an Chéad 5 in 2019 ag an Rialtas. 
 
Fógraíodh a thuilleadh maoinithe €4.7 milliún le seirbhísí chun dul i ngleic le 
foréigean baile, gnéis agus bunaithe ar inscne (DSGBV) timpeall na tíre in 2021. 
 
Dheimhnigh an tAire 29 tionscadal deimhnithe timpeall na tíre a bheadh maoiniú 
€700,000 dóibh faoi réir Chiste Seirbhísí Pobail LADTI+ 2020. 
  
I mí na Nollag, thug an Rialtas faomhadh do dhréachtú an Bhille chun Saoire 
Thuismitheoireachta Íoctha a shíneadh ó dhá sheachtain go cúig chinn chomh maith 
le forálacha a dheimhniú chun Achta Saoire Uchtála 1995 a leasú chun cead a 
thabhairt do bheirteanna den inscne céanna leas a bhaint as. 
 
Bhí plé reacháilte ar conas déileáil le pá agus coinníollacha i gcúram luath-óige agus 
earnáil chúram ar aois scoile i gcomhpháirtíocht le SIPTU agus CSI/BEC le 
buaicphointe i gcinneadh chun Comhchoiste Oibre a bhunú tar éis. 
 
Cuireadh tús go foirmiúil le Acht Teanga Comharthaíochta na hÉireann 2017 ar an 
23 Nollag 2020. 
 
Mharcáil an tAire Lá Idirnáisiúnta na nImircigh le fógra €2.2m maoinithe chun tacú le 
tionscadail ionchuimsithe d’imircigh ar fud na hÉireann. 
 
Cuireadh an 13ú Tuarascáil ag Rapóirtéir Speisialta um Chosaint Leanaí ar fáil don 
Rialtas agus foilsíodh é. Ba é sin an chéad tuarascáil bhliantúil seolta ag an Ollamh 
Conor O’Mahony, ceaptha mar Rapóirtéir Speisialta nua in Iúil 2019 i gcomhair 
téarma trí bliana. 
 
In éineacht le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA) 
IHREC agus Ionad do Thaisteálaithe agus Roma Pavee, tá tuarascáil seolta ag an 
Aire ar chearta agus ar choinníollacha maireachtála na dTaisteálaithe in Éirinn. 
 
Tugann Cuid 2 Thuarascáil Bhliantúil achoimre ar an ndul chun cinn bainte amach in 
2020 maidir le gach aidhm de réir leagtha amach i Ráiteas Straitéise na Roinne. 
Léirítear na aidhmeanna sin i bPleananna Gnó bliantúla d’Aonaid na Roinne. 
 

Tionchar Covid-19 ar obair na Roinne 

Le linn 2020, d’imir paindéim Covid-19 droch-thionchar suntasach ar na grúpaí is 
leochailí sa tsochaí, lena n-áirítear leanaí agus daoine óga, sean-daoine, daoine le 
míchumais, cónaitheoirí i Soláthair Díreach, Taisteálaithe, daoine le easpa dídine, 
daoine ag déileáil le foréigean baile agus daoine i bhfostaíocht chontúirteach. Bhí sé 
riachtanach d’fhreagra na Roinne ar an ndúshlán Covid-19 riachtanais áirithe na 
ngrúpaí leochaileacha sin a chur san áireamh. Seo a leanas cuid de ghníomhartha a 
ghlac an Roinn in 2020 mar fhreagra ar an bpaindéim: 
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 Forbairt agus feidhmiú céimneach ar Ionad do Thuismitheoirí ar gov.ie 
luasghéaraithe mar fhreagra ar thabhairt isteach teorainneacha sláinte poiblí. 
Cuireadh béim ar leith ar nascadh le tacaíochtaí tuismitheoireachta gaolta go 
díreach le Covid-19. 

 Rinneadh leasú ar dhá thacar Rialacháin foilsithe ar dtús in 1995 a rialaíonn 
cúram altrama agus cúram altrama gaolta mar fhreagra ar Covid-19. Thug na 
leasuithe sin próiseas faofa níos solúbtha do chúramóirí altrama, agus 
solúbthacht níos mó d’amlínte reachtúla timpeall cuairteanna ar pháistí faoin 
gcúram, ar feadh na paindéime. 

 Sheol an Roinn feachtas Ag Tacú le Páistí i Meitheamh 2020 chun spreagadh 
d’aon duine aird a thabhairt ar pháistí leochaileacha agus daoine óga le linn 
na paindéime. 

 Chinntigh an Roinn leanúnachas ar scéimeanna fóirdheontais chúram leanaí 
ar bhonn ex-gratia idir 12 Márta agus 5 Aibreáin go dtí gur féidir bearta nua a 
thabhairt isteach. 

 I ngeall ar thabhairt isteach Scéime Fóirdheontais Tuarastail Sealadach um 
Chúram Leanaí (TWSCS) (6 Aibreán - 28 Meitheamh), a bhí anuas ar Scéim 
Fóirdheontais Tuarastail Sealadach Ioncaim (TWSS), tugtar breisiú do 
thuarastail foirne chúram leanaí ar aois scoile agus luath-fhoghlama agus 
rinneadh íocaíocht bhreise i dtreo costais oibriúcháin reatha/neamh-
iniarchurtha amhail cíos, árachas agus ICT. 

 Foráil Pacáistithe Maoinithe um Athoscailt do sholáthraithe chúram leanaí do 
pháistí ar aois scoile agus luath-fhoghlama (29 Meitheamh - 23 Lúnasa). 
Áirítear leis sin Íocaíocht Thacaíochta d’Athoscailt (RSP), deontas caipitil 
amháin Covid-19; rochtain leanúnach do sholáthraithe incháilithe ar TWSS 
oibrithe ag Coimisinéirí Ioncaim agus atosú scéimeanna fóirdheontais chúram 
leanaí DCEDIY (Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta (NCS), Teanntaíocht 
Chúram Leanaí Pobail Plus (CCSP) agus Cúram Leanaí Oiliúna agus 
Fostaíochta (TEC)). 

 Áirítear le Pacáiste Spreagtha an Rialtais do Phoist (ó 24 Lúnasa go deireadh 
Nollag) leanúnachas ar gach scéimeanna fóirdheontais chúram leanaí agus 
luath-fhoghlama (NCS, CCSP, TEC), atosú do Chlár Chúram agus 
Oideachais Luath-Óige (ECCE), Scéim Fóirdheontais Tuarastail Fostóra 
(EWSS) agus Ciste Inbhuanaitheachta. 

 Foráil acmhainní sláinte poiblí an tsoláthraithe/cleachtóra chun cuidiú le 
seirbhísí chúram sláinte athoscailt agus oibriú go sábháilte. 

 Foráil acmhainní Forbartha Gairmiúla Leanúnaigh (CPD) do chleachtóirí 
luath-fhoghlama agus chúram leanaí chun oiliúint a dhéanamh le linn dúnta 
seirbhísí. 

 Foráil raon leathan acmhainní/treoirlínte tuismitheora/leanaí chun ullmhú don 
aistriú ar ais chuig luath-fhoghlaim agus cúram agus cúram leanaí ar aois 
scoile agus leanúint le foghlaim sa bhaile. 

 Sholáthair an Roinn tacaíocht agus cúnamh leanúnach do Champas 
Coinneála do Leanaí Bhaile an Oibricigh (OCDC) i mbainistíocht ar thionchar 
COVID-19. Rinne OCDC cur i bhfeidhm go gasta ar shraith bearta, i 
gcomhréir le treoirlínte shláinte phoiblí, le cinntiú gur féidir na rioscaí de bharr 
COVID-19 do pháistí agus foireann a íoslaghdú agus cosc a chur ar aon 
chásanna COVID ag eascrú ar an gCampas le linn 2020. 
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 D’oibrigh an Roinn go dlúth leis an earnáil óige agus comhoibrithe an Rialtais 
chun maoiniú a chosaint do sheirbhísí óige, an earnáil a atreorú i dtreo 
modheolaíochtaí fhorála seirbhíse nuálaíoch agus acmhainní foilsithe foirmiúil 
a sholáthar do sholáthraithe seirbhíse óige ar threoraíocht sláinte poiblí. 

 Tharraing foilseachán na tuarascála Comhpháirtíochta Taighde 
DCEDIY/ESRI ‘Impleacht na Paindéime COVID-19 do Pholasaithe maidir le 
Leanaí agus Daoine Óga’ in Iúil 2020 ó thaighde reatha agus éiritheach na 
hÉireann agus idirnáisiúnta ar éifeachtaí ó theorainneacha na paindéime ar 
pháistí agus daoine óga. 

 In éineacht leis an Roinn Sláinte, agus i gcomhoibríocht le Spunout.ie, 
forbraíodh agus seachadadh suirbhé ar líne chun ionchur a lorg ó dhaoine 
óga maidir lena gcuid taithí ar COVID-19. D'eascraigh an suirbhé seo i 
bhforbairt na tuarascála Conas atá do cheann. 

 Chuir an Roinn cláir agus deontais reatha in oiriúint chun cuntas a ghlacadh 
de theorainneacha bainteach le Covid-19. Bhí an deontas bliantúil Lá 
Imeartha modhnaithe le ceadú d’Údaráis Áitiúla chun pacaí imeartha a 
cheannach le dáileadh do pháistí agus daoine óga roimh Lá Imeartha 
Náisiúnta ar an 4ú Iúil 2020. 

 Bhí tionchar suntasach ag Covid-19 agus teorainneacha sláinte poiblí 
gaolmhara ar dhul chun cinn gníomhartha áirithe faoi réir go leor straitéisí 
agus dá réir:- 

o Bhí Straitéis Ionchuimsithe LADTI+ Náisiúnta sínte go deireadh 2022. 
o Lean Fóram Óige LADTI+, ag tacú le cur i bhfeidhm Straitéise Óige 

Náisiúnta LADTI+, ag teacht le chéile ar líne le linn Covid-19 agus chuir 
sé a phleananna in oiriúint do chur i bhfeidhm gníomhartha DCEDIY. 

o Bhí cur i bhfeidhm Straitéis Náisiúnta do Mhná agus Cailíní 2017-2020 
agus Straitéise Ionchuimsithed’Imircigh 2017-2020 sínte ó 2020 go 
deireadh 2021.  

o Bhí Straitéis Ionchuimsithe Míchumais Náisiúnta sínte ar feadh bliana 
breise go deireadh 2022. 

 Chun cuidiú tionchar Covid-19 a mhaolú agus áitíocht a laghdú in ionaid 
reatha do dhaoine a lorgaíonn cosaint idirnáisiúnta, i gcomhréir le comhairle 
sláinte poiblí, rinne an Roinn conradh do thrí ionad breise a sholáthraíonn 406 
spás leaba breise. 

 D’fhorbair an Roinn freisin plean maireachtála le Covid-19, a sholáthair 
cosaint idirnáisiúnta do chónaitheoirí agus foireann an ionaid le treoir leibhéil-
ar-leibhéil éasca le leanúint ar thionchar ar sheirbhísí ag ionaid do gach 
ceann den chúig leibhéal teorainneacha. 

 D’imir an paindéim tionchar ar dhul chun cinn gníomhartha i Straitéis 
Ionchuimsithe Náisiúnta do Thaisteálaithe agus Roma agus bhí ar go leor 
tionscadail dul in oiriúint leis chun tacú le pobail Taisteálaithe agus Roma. É 
sin ráite, bhí maoiniú €226,320 na Roinne do Sheirbhís Idirghníomhaithe 
Taisteálaithe agus €139,000 do Sheirbhís Chomhairliúcháin le Taisteálaithe 
tábhachtach go háirithe i ngleic le dúshláin a d’éirigh níos deacra de bharr na 
paindéime. 
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Aonad Freagartha ar Covid-19 

I Meitheamh 2020, bhunaigh an Roinn Aonad Freagartha ar Covid-19 chun tacú le 
Prótacal an Rialtais um Fhilleadh ar Fhórsa Saothair agus chun obair cianda a 
cheadú. D’fhorbair an t-aonad plean freagartha i gcomhréir le riachtanais náisiúnta; 
d’ullmhaigh sé ráiteas sábháilteachta cuimsitheach; fuarthas a thuilleadh lóistín; 
cuireadh seirbhísí tacaíochta gnó ar fáil ar an suíomh agus thacaigh an t-aonad le 
hobair chianda d’fhoireann na Roinne; agus bheartaigh sé i gcomhair filleadh 
sábháilte, céimithe chuig an oifig do chách. 
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Airgeadas in 2020 

Bhí foráil maoinithe €1.837 billiún glan faoi réir Vóta 40 in 2020, rud a léirigh méadú €319 milliún, nó 

21% ó tháirgeacht 2019.   

Chuaigh an Roinn trí athrú shuntasacha in 2020. Thug an Clár don Rialtas aistriú do go leor 

feidhmeanna trasna na Ranna. 

Tugadh faomhadh do mheastachán athbhreithnithe breise don Roinn, chun na aistrithe sin a chur 

san áireamh, ag an nDáil i mí na Samhna 2020 agus leagann an tábla a leanas amach na 

coigeartuithe déanta do Mheastachán 2020 don Roinn. 

 

Reatha 
€000 

Caipiteal 
€000 

Iomlán 
€000 

REV 2020 faofa ag an nDáil ar an 7 
Deireadh Fómhair 1,578,065 38,000 1,616,065 

    Aistrithe Isteach ó D/Ceartas 120,415 
 

120,415 

Aistrithe Amach go D/Ceartas -2,879 
 

-2,879 

    Leithdháileadh Státchiste breise don 
Soláthar Díreach 100,000 

 
100,000 

Spreagadh Caipitil Breise 
 

3,000 3,000 

    

Leithdháileadh Iomlán 2020 FRE 1,795,601 41,000 1,836,601 

 

Bhí caiteachas glan iarbhír gearrtha ag an Roinn agus a gníomhaireachtaí €1.173 billiún. Cheadaigh 

an caiteachas in 2020 leibhéal suntasach seirbhísí a sheachadadh ar feadh cúig réimse cláir mar a 

leanas: 
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  Táirgeacht 

  €000 

Caiteachas an Chláir  

   

A Clár Tacaíochta do Pháistí agus Teaghlach 876,045 

B Cláir Earnála do Pháistí agus Daoine Óga 600,685 

C Clár Polasaithe agus Rialacháin 27,621 

D Sochaí Comhionann Ionchuimsitheach 19,530 

E Córas Tacaíochta Cóir Éifeachtach d’Iarrthóirí 
Cosanta Idirnáisiúnta 

189,109 

   

 Caiteachas glan  1,712,990     

   

 Asbhaint  

F Dílsithe i gCúnamh (35,646) 

   

 Caiteachas glan  1,677,344      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusla an 
Ghníomhaireacht um 

Leanaí agus an 
Teaghlach, 50%

ECCE (Clár um Chúram 
agus Oideachas na 
Luath-Óige), 14%

Daoine á lorg cosaint 
idirnáisiúnta , 11%

Cláir 
Ghinearálta 

Chúram 
Leanaí, 15%

Eagraíochtaí agus 
Seirbhísí na nÓg, 4%

Eagrais eile, 2%

Cláir agus Seirbhísí eile, 
2%

Riarachán, Pá 
agus neamhphá 

2%

Tionscnaimh 
Chomhionannais, 

1%

Eile, 4%

Caiteachas an Chláir 2020
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Cuid 2: Dul Chun Cinn Bainte Amach in 2020 

Clár A: Tacaíocht do Leanaí agus Teaghlach 

 
Aidhm Straitéiseach 1: Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos Fearr curtha i bhfeidhm 

 
Ionad do Thuismitheoirí, ardán faisnéise ar líne ar gov.ie, a chuaigh beo in Aibreán 2020, le 
naisc d’acmhainní iontaofa, ardchaighdeáin do thuismitheoirí. Fuair an feidhmiú céimneach 
tacaíocht ag feachtas cumarsáidí. 
 

Idirghníomhaíocht le Tusla ar Fhoréigean Baile, Gnéis agus 

Bunaithe ar Inscne (DSGBV) 

 
In 2020, bhí €25.3 milliún leithdháilte ag Tusla do sheirbhísí Baile, Gnéis agus Bunaithe ar 
Inscne (DSGBV) do 60 eagraíocht shaineolach a thacaíonn le íospartaigh DSGBV fásta 
agus páistí. Bhí leithdháileach amháin breise €2m do Tusla chun tacú le seirbhísí chun 
freagairt leis na dúshláin breise a d’eascraigh ón bpaindéim COVID-19. 
 
Díreach i ndiaidh bhriseadh amach Covid-19, d’aithin Tusla seirbhísí DSGBV mar 
thosaíocht le cinntiú gur féidir seirbhísí líne thosaigh a choinneáil. Ghlac DCEDIY páirt i 
ngrúpa faoi cheannas na Roinne Cirt a d’fhorbair Feachtas Ardaithe Feasachta ‘Fós Anseo’ 
dírithe ar íospartaigh DSGBV chun a léiriú go bhfuil seirbhísí fós ar fáil in ainneoin na 
dteorainneacha curtha i bhfeidhm le linn COVID-19. D’oibrigh DCEDIY freisin leis an Roinn 
Coimirce Sóisialaí chun prótacal a sholáthar chun Forlíonadh Cíosa a dhéanamh níos éasca 
d’íospartaigh foréigin gnéis ar feadh paindéime COVID-19. 
 
Le linn 2020, d’oibrigh DCEDIY agus Tusla chun dul chun cinn a dhéanamh d’oibleagáidí 
faoi réir Dara Straitéise Náisiúnta do sheirbhísí i gcoinne Foréigin Baile, Gnéis agus 
Bunaithe ar Inscne (2016 - 2021). D’oibrigh an Roinn agus Tusla freisin le oifigigh sa Roinn 
Cirt chun iniúchadh a chur i bhfeidhm ar dheighilt freagrachta DSGBV. Tabharfaidh 
iniúchadh agus Athbhreithniú Straitéiseach ar Lóistín Éigeandála forchéimnithe ag Tusla, 
faisnéis do chinntí ar infheistíocht don todhchaí i dtaca le íospartaigh DSGBV. 

Idirghníomhaíocht le Tusla ar Chlár an Ionaid Acmhainní do 

Theaghlaigh (FRC) 

In 2020, thug an Roinn €18m do Tusla chun tacú le 121 Ionad Acmhainní do Theaghlaigh 
(FRC) timpeall na tíre. Bhí €618,000 breise soláthraithe do Tusla faoi Phlean 
Gníomhaíochta do Chuntais Díomhaoin 2020 chun oibreacha cothabhála beaga a cheadú 
agus trealamh oifige riachtanaigh agus eile ag Ionaid Acmhainní do Theaghlaigh. 

https://www.gov.ie/en/campaigns/parents-centre/
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Thug an maoiniú seo tacaíocht dhíreach do sheirbhísí sa phobal dírithe ar theaghlaigh a 
choinneáil láidir agus aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a d'eascraigh i bpobail áitiúla mar 
thoradh na paindéime Covid-19. 

 
Aidhm Straitéiseach 5: Tacaíocht agus forfheidhmiú tugtha d’ardchaighdeáin ar 
rialachas agus cuntasacht 

Socrúcháin curtha i bhfeidhm chun maoirseachta ar chomhréireacht ag Tusla le 
forálacha reachtúla agus rialachais eile in Acht Gníomhaireachta Leanaí agus 
Teaghlaigh, 2013 agus Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí an Stáit (2016) 
 

Lean an Roinn ag cinntiú comhréireachta ag Tusla le forálacha reachtúla agus rialachais 
eile de réir leagtha amach in Acht Gníomhaireachta Leanaí agus Teaghlaigh, 2013, agus 
Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí an Stáit (2016). Dul chun cinn ar obair leis an 
bhFeidhmeannach Tusla agus Bord Tusla maidir le comhréireacht le hionstraimí reachtúla 
agus neamh-reachtúla. D’oibrigh DCEDIY go héifeachtach le Tusla i mbainistíocht ar a 
leithdháileadh airgeadais 2020, ag daingniú cistí breise chun plé le róchaitheamh tuartha ar 
chúram baile agus freagairt do dhúsháin a d'eascraigh ó phaindéim Covid-19. Cuireadh tús 
freisin le hathbhreithniú ar an gComhaontú Maoirseachta a leagann amach maoirseacht 
fhoirmiúil agus socrúcháin rialachais idir DCEDIY agus Tusla. 
 
Rinne DCEDIY próiseas cuimsitheach anailíse agus athbhreithnithe go rathúil freisin i 
bhforbairt an Tríú Chreat Feidhmíochta ag an nGníomhaireacht. Aithníodh leis sin príomh-
réimsí, téamaí agus fachtóirí inmheánacha agus seachtracha a d’imir tionchar ar an 
nGníomhaireacht. Bhí sé réimse tosaíochta réadtiomnaithe mar phríomh-réimsí béime i 
gCreat Feidhmíochta Tusla 2021-2023.  D’eisigh an tAire a Chreat Feidhmíochta 2021-2023 
chuig an nGníomhaireacht i Meán Fómhair, a sholáthair treoir le faisnéis do Phlean 
Corparáideach na Gníomhaireachta 2021-2023. D’eisigh an tAire freisin a Ráiteas 
Feidhmíochta bliantúil a thug faisnéis d’fhorbairt Phlean Gnó na Gníomhaireachta do 2021. 

Aidhm Straitéiseach 3:Córais leasa agus cosanta do leanaí a bheith éifeachtach agus 

freagrúil 

Grúpa Idir-Rannach le Tús Áite do Leanaí a chur i bhfeidhm 

(CFIDIG) 

Áirítear le CFIDIG ionadaithe ó gach Roinn an Rialtais, an FSS, Tusla agus An Garda 
Síochána. Tháinig siad le chéile in 2020 agus lean siad ag díriú ar mhonatóireacht ar chur i 
bhfeidhm Acht um Thús Áite do Leanaí 2015. 

Rapóirtéir Speisialta um Chosaint Leanaí 

 
Cuireadh an 13ú Tuarascáil ag Rapóirtéir Speisialta um Chosaint Leanaí ar fáil don Rialtas i 
Nollaig 2020 agus bhí sé scaipthe do gach Ranna ábhartha an Rialtais i gcomhair gnímh 
oiriúnaigh. 
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Tugadh tionscadal tosaíochta don Rapóirtéir Speisialta in Meitheamh 2020.  B’aidhm leis an 
tionscadal seo, a bhaineann le tiomantas sa Chlár don Rialtas, athbhreithniú a thabhairt ar 
chearta agus leasa leanaí agus i gcomhthéacs tuismíochta i gcás atáirgthe daonna cuidithe 
ag deontóir, lena n-áirítear máthairionadaíocht.  

Clár Gnó um Chosaint Leanaí an Earnála Sláinte le Comhairle 

Aireachta Thuaidh-Theas (NSMC) 

 
Lean an Roinn ag cur comhoibríochta Thuaidh-Theas chun cinn i réimse cosanta leanaí faoi 
choimirce earnála sláinte an Chomhairle Aireachta Thuaidh-Theas (NSMC). Le linn 2020, 
d’fhreastail an Roinn clár cosanta leanaí an NSMC Earnála Sláinte agus d’óstáil sé cruinniú 
fíorúil an ghrúpa oifigigh cosanta leanaí trasteorann. Comhaontaíodh freisin clár oibre nua 
um chosaint leanaí ag leibhéal oifigiúil. 
 

Comhaontú an Comhphrótacal 2020 (Míchumas) 

D’aontaigh oifigigh le cur chuige comhpháirteach le glacadh idir Tusla agus HSE chun 
bainistíochta agus maoinithe socrúcháin do leanaí le míchumais i gcúram nó dóibh sin ag 
aistriú amach ó chúram an Stáit, agus chun cosán láraithe ar an duine a sholáthar chun cloí 
le riachtanais na leanaí a bhfuil míchumas casta orthu agus a dteaghlaigh. 
 
Thug an Comhphrótacal 2020 soiléiriú d’ábhair maoinithe idir an dá ghníomhaireacht.  
Línigh sé freagrachtaí cliniciúla agus bainistíochta ar chás agus, go géarbheacht, chinntigh 
sé go raibh riachtanais leanaí nó daoine óga lárnach i ngach breithniúchán agus cinntí. Is fiú 
go mór tagairt ar an tiomantas do leanaí nach bhfuil i gcúram an Stáit ach atá laistigh réime 
gníomhaí Tusla agus FSS araon, ó gheobhaidh siad measúnuithe comhordaithe i dteannta, 
pleananna cúraim agus idirghabhálacha de réir aontaithe i gcruinniú coiteann pearsanra 
oibriúcháin agus cliniciúla ón dá ghníomhaireacht. Rinneadh comhaontú freisin idir an FSS 
agus Tusla ar ábhair bainteach le costais do na daoine óga sin a bhain amach 18 bliain 
d’aois in 2020. 
 
Anailís Pholasaithe agus Moltaí maidir le hAthbhreithniú ar Acht um Chúram Leanaí 

1991 

D’fhorbair an Roinn páipéir polasaithe agus anailíse ar raon príomh-réimsí polasaithe i dtaca 
le hathbhreithniú ar Acht um Chúram Leanaí 1991. Áirítear leis sin anailís agus moltaí a 
sholáthar ar odruithe maoirseachta, orduithe cúraim, cúram sa bhaile, tuismitheoireacht 
chorparáideach, cúram sealadach, lóistín d’alt 5 do pháistí gan dídean, mionaoisigh gan 
tionlacan, tuismitheoireacht roinnte, alt 47, rochtain, cúram speisialta, cúram deonach, 
orduithe cúraim éigeandála, cúram altrama, alt 10 agus ailtéarnacha réamh-chúirte. 
 
Aidhm Straitéiseach 4: Polasaí bunaithe ar fhianaise curtha chun cinn agus tacaithe, 
agus glacann páistí agus daoine óga páirt i gcinntí a imríonn tionchar ar a saolta 
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Forbairt Thacar Sonraí do Chúram Ailtéarnach 

Ghlac an Roinn páirt i nGrúpa Oibre Thionscadal Nasctha Sonraí Oideachais agus Leanaí i 
gCúram. I gcomhoibríocht le Tusla agus an CSO, fuair an grúpa seo tasc forbartha do 
thacar sonraí a nascann sonraí reatha in Tusla agus an CSO ar oideachas a fháil do pháistí 
faoi chúram. 
 
Aidhm Straitéiseach 3: Córais leasa agus cosanta do leanaí a bheith éifeachtach agus 

freagrúil 

Thacaigh an Roinn le grúpa oibre idir-roinne chun Barnahusa fhorbairt, seirbhís do leanaí 
agus daoine óga a rinneadh mí-úsáid gnéis leo. Tá ionadaithe ag an ngrúpa ón FSS, Garda 
Síochána, Tusla agus Ospidéal Náisiúnta na Leanaí.Chuidigh DCEDIY freisin le foirmiú 
Choiste Stiúrtha Gníomhaireachta Náisiúnta i gcomhair a thuilleadh feidhmithe céimneach 
ar Barnahus. Rinneadh ceapachán anois do chathaoir neamhspleách agus tá obair ar siúil 
chun seirbhís Barnahusa fhairsingiú go náisiúnta. 
 
Leanann an Roinn ag obair go dlúth le Tusla le cinntiú go bhfuil na caighdeáin is airde i 
bhfeidhm agus mar chuid de na cleachtais oibre, chun aitheantas a chinntiú do pháistí 
leochaileacha sa sochaí agus faoi chúram Tusla, agus chun taighde a dhéanamh i 
bhfachtóirí a imríonn tionchar ar na grúpaí sin. 
 
Cuireadh maoiniú státchiste €29.3m ar fáil ó Vóta na Roinne in 2020 chun tacú le 
hoibriúchán Champas Coinneála Leanaí Bhaile an Oibricigh.  

Scéim Maoirseachta ar Bhannaí 

Soláthraíonn Scéim Maoirseachta ar Bhannaí (BSS) tacaíocht dhian do chúramóirí dhaoine 
óga chun athrú inbhuanaithe a éascú in iompar a chuidíonn chun cloí le coinníollacha 
bannaí leagtha amach ag na cúirteanna, ag laghdú athchiontaithe freisin agus ag cur 
idirghníomhaíochta le gníomhaíochtaí sóisialta chun cinn. 
 
In 2020, tháinig deireadh leis an scéim píolóta seo. Tuairiscíodh sa mheasúnú seo déanta 
ag Fianaise Taighde ar Chláir Polasaithe agus Tionscadal Cleachtais (REPPP) in Ollscoil 
Luimnigh torthaí an-dearfacha do dhaoine óga. Cuireadh a thuilleadh maoinithe don 
tionscnaíocht seo ar fáil chun a leanúnachas a chinntiú agus cuireadh tús agus fairsingiú 
leis an BSS in Q3 2020. 
 
Tá an Scéim á riaradh anois ag an Roinn Cirt i ndiaidh cinnte an Rialtais maidir le aistriú 
feidhmeanna áirithe idir Ranna. 

Campas Coinneála do Pháistí Bhaile an Oibricigh 

In 2020 fuair Campas Coinneála do Pháistí Bhaile an Oibricigh (Bale an Oibricigh) údarú 
chun uasmhéid 54 páiste a choinneáil (48 buachaill agus seisear cailín). Bhí meán-áitíocht 
laethúil ag 36 duine óg thar cúrsa 2020 le 122 duine óg ar iomlán coinneáilte ar champas.  
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Tionchar Covid-19 

Chuir COVID-19 dúshlán roimh Bhaile an Oibricigh ar go leor bealaí agus d’éiligh sé 
leibhéal sármhaith tiomantais, díograis agus oibre crua ón bhfoireann agus ó dhaoine óga 
araon chun a thionchar a íoslaghdú ar an gCampas. Bhí rialachas láidir, bainistíocht 
airdeallach agus cumarsáid mhaith ag teastáil chun comhtháthú agus béim a chothú, mar 
bhunchlocha le cur chuige Bhaile an Oibricigh.  

Éacht suntasach ab ea 22 duais Gaisce bronnta do dhaoine óga, lena n-áirítear an chéad 
duais óir ag Baile an Oibricigh.  

Fuair tiomantas leanúnach do shláinte agus leas oibrithe aitheantas seachtrach in 2020 le 
Baile an Oibricigh ag baint amach creidiúnaithe IBEC KeepWell Mark agus ag buachan ina 
dhiaidh sin Tionscnaíochta Leasa na Bliana 2020. 
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Clár B: Cláir Earnála do Pháistí agus Daoine Óga 

 

Aidhm Straitéiseach 3: Córais leasa agus cosanta leanaí a bheith éifeachtach agus 
freagrúil 

Lean DCEDIY le bainistíocht ar íocaíochtaí do sheirbhís iar-uchtála Barnardos, faoi réir Cláir 
Cuntais Díomhaoin. 

Tuairisciú UNCRC 

Faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta an Pháiste (UNCRC), bhí dualgas ar 
Éirinn Tuarascáil an Stáit a sheoladh i mí Dheireadh Fómhair 2021 mar chuid 
d’athbhreithniú tréimhsiúil ar Éirinn.  Chuir an Roinn tús leis an obair in 2020 ar ullmhúcháin 
don phróiseas tuairiscithe. Tá comhairliúcháin le geallshealbhóirí na sochaí sibhialta agus 
daoine óga agus leanaí beartaithe do 2021. 
 
Fóraim Eorpach agus Idirnáisiúnta 
 
Lean an Roinn ag soláthar ionchuir maidir le forbairtí idirnáisiúnta ó thaobh cearta an linbh 
ag an Aontas Eorpach, Comhairle na hEorpa agus Náisiúin Aontaithe. 

 
Aidhm Straitéiseach 2:Cúram leanaí ardchaighdeáin ar aois scoile inrochtana agus 
inacmhainne 

Samhail Maoinithe Nua don luath-fhoghlaim agus cúram agus 
cúram leanaí ar aois scoile 

Thosaigh obair ar fhorbairt samhlach maoinithe nua don chúram agus luath-fhoghlaim agus 
earnáil chúram leanaí ar aois scoile in 2019 agus lean sé ar feadh 2020.  Tá an Grúpa 
Saineolach neamhspleách i mbun oibre le saineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta araon, 
chomh maith le saineolaithe polasaithe ón Roinn seo agus ón Roinn Caiteachais Poiblí agus 
Athchóirithe. 
 
Is tasc leis an nGrúpa Saineolach measúnú a thabhairt ar an samhail reatha maoinithe, a 
éifeachtacht chun luath-fhoghlaim ardchaighdeáin, inacmhainne, inrochtana a sheachadadh 
agus cúram agus cúram leanaí ar aois scoile in earnáil inbhuanaithe, ag glacadh san 
áireamh conas acmhainniú breise a sheachadadh chun na aidhmeanna sin a bhaint amach, 
ag tarraingt ar chleachtas idirnáisiúnta sa réimse seo. Rinne an comhpháirtí taighde, 
FrontierEconomics, go leor páipéir oibre chun tacú le hobair an Ghrúpa Saineolaigh in 2020.  
 
Tá an cháipéisíocht a bhaineann le gach cruinniú an Ghrúpa Saineolaigh, gach páipéir oibre 
foilsithe agus an tuarascáil ar Chéim 1 idirbheartaíocht agus comhairliúchán le 
geallshealbhóirí ar fáil i suíomh gréasáin an tionscadail: www.first5fundingmodel.gov.ie.  

http://www.first5fundingmodel.gov.ie/
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Foilseachán na Tuarascála Bliantúla 2019 maidir le Cur i 

bhFeidhm An Chéad 5 

 
Straitéis is ea An Chéad 5 ar fud an Rialtais chun feabhas a chur ar shaol leanaí, páistí óga 
agus a dteaghlaigh. Seoladh an straitéis 10 bliana i mí na Samhna 2018, i ndiaidh Phlean 
Chur i bhFeidhm tosaigh (Bealtaine 2019) a chlúdaíonn tréimhse 2019-2021. Aithníonn an 
plean seo príomh-gharspriocanna do gach gníomh Chéad 5 ar feadh 2019, 2020 agus 
2021. 
 
Léirigh an Tuarascáil Chur i bhFeidhm 2019, foilsithe i Samhain 2020, gur chomhlíonadh 
90% de gach 305 garsprioc do 2019. 

Foilseachán Athbhreithnithe Neamhspleách ar Chostas Chúram 

Leanaí Ardchaighdeáin a Sholáthar 

 
I Samhain 2020, sheol an tAire Athbhreithniú Neamhspleách ar Chostas Chúram Leanaí 
Ardchaighdeáin a Sholáthair in Éirinn. 
 
Thug an tAthbhreithniú Neamhspleách a) costas aonaid in aghaidh na huaire chun luath-
fhoghlaim agus cúram leanaí ar aois scoile a sheachadadh do gach seirbhís, b) aonad in 
aghaidh na huaire don chostas seachadta luath-fhoghlama agus cúraim agus cúram leanaí 
ar aois scoile ar feadh cineálacha seirbhíse agus suímh, c) príomh-thiomántáin costais, 
agus d) miondealú ar chostais oibriúcháin i luath-fhoghlaim agus cúram agus seirbhísí 
chúram leanaí ar aois scoile. 
 
Próifíl Bliantúil an Earnála Luath-Óige 
 
Fuair an suirbhé do Phróifíl Bliantúil an Earnála Luath-Óige 2019/2020 riaracháin i 
Meitheamh 2020, agus soláthraithe luath-fhoghlama agus cúraim agus cúram leanaí ar aois 
scoile ag ullmhú le athoscailt i ndiaidh dúnta sealadaigh Covid-19.  Bhí sé foilsithe ar an 15 
Meitheamh 2021. 
 
Gnóthaí Idirnáisiúnta 
 
Le linn an tSeimeastair Eorpaigh, is é sin tréimhse bhliantúil i gcomhthéacs comhordaithe 
fhioscaigh agus  eacnamaíochta laistigh an AE, eisíodh Moltaí Sonracha na Tíre (CSR) 
chuig tíortha in áiteanna ina bhfuil dul chun cinn suntasach ag teastáil dar leis an 
gCoimisiún. In 2019, ghlac an Roinn ceannas ar dhéileáil le Moladh Sonrach na Tíre 
d’Éirinn chun “rochtain a mhéadú ar chúram leanaí inacmhainne ar ardchaighdeán”.  
D’aithin Tuarascáil Tíre Sheimeastair Eorpaigh d’Éirinn 2020, foilsithe ag an gCoimisiún 
Eorpach, go ndearnadh “dul chun cinn substainteach” in Éirinn chun an Moladh Sonrach 
Tíre sin a láimhseáil.  
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Tionscadail Tras-Rialtais 
 
In 2020, bhí an Roinn gníomhach in obair tras-rialtais bainteach le obair luath-fhoghlaim 
agus cúram agus cúram leanaí ar aois scoile, ag cuidiú le tionscnaíochtaí, straitéisí agus 
tionscadail náisiúnta ar fud go leor Ranna. Cuid den ionchur suntasach seo, úsáideadh iad 
mar chuid den Bealaí Oibre, an Straitéis Oibre Cianda Náisiúnta agus Treochlár don 
Ionchuimsiú Sóisialta. San obair tras-rialtais seo faightear réimsí polasaithe leathan na 
Roinne amhail rannpháirtíocht bhaininscneach sa mhargadh saothair, bochtanas agus 
míbhuntáiste luath-óige, agus cothromaíocht idir obair is saol. 

Scéimeanna Luath-Fhoghlama agus Cúraim agus Chúram 

Leanaí ar Aois Scoile 

In 2020, bhí €504 milliún leithdháilte do chláir fóirdheonaithe na Roinne um Luath-
Fhoghlama agus Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile - Clár Cúraim agus 
Oideachais Luath-Óige (ECCE), Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta (NCS), Clár 
Teanntaíochta Chúram Leanaí Pobail (CCSP) agus Scéim Chúram Leanaí Oiliúna agus 
Fostaíochta (TEC). 
 
Níor úsáideadh an maoiniú seo go hiomlán chun an chuspóra seo toisc go raibh seirbhísí 
luath-fhoghlama agus cúraim agus chúram leanaí ar aois scoile dúnta ó 12 Márta go dtí 28 
Meitheamh 2020 de bharr srianta Covid-19.  Le linn an tréimhse dúnta seo, bhí maoiniú 
atreoraithe le úsáid mar thacaíochtaí Covid-19 don earnáil. 
 
Leis sin, soláthraíodh €19.4 milliún in Íocaíochtaí Tacaíochta don Chlár i gcomhair seirbhísí 
luath-fhoghlama agus cúraim agus chúram leanaí ar aois scoile in 2020 chun cuidiú i dtreo 
costais riaracháin a ghabhann le hoibriúchán chláir agus scéimeanna maoinithe na Roinne. 
 
Coistí Chúram Leanaí Cathrach agus Contae (CCC) agus Eagraíochtaí Chúram Leanaí 
Deonacha (VCO) 
 
Soláthraíodh maoiniú €11m don 30 Coiste Chúram Leanaí Cathrach/Contae neamhspleách, 
le ceadú dóibh gníomhú mar ghníomhaithe áitiúla don Roinn, le tacaíocht agus comhairle do 
sholáthraithe agus tuismitheoirí maidir le Cláir agus Scéimeanna Luath-Fhoghlama agus 
Cúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile na Roinne, agus chun oiliúint agus tacaíocht 
fhorbartha gairmiúil a sholáthar do chúram agus cúram leanaí ar aois scoile agus luath-
fhoghlaim. 
 
Soláthraíodh maoiniú €2.5 milliún freisin do seacht nEagraíocht Chúram Leanaí Dheonacha 
Náisiúnta chun gur féidir leo tacaíochtaí a sheachadadh do thuismitheoirí, soláthraithe agus 
foireann san earnáil agus chun luath-fhoghlaim agus cúram agus cúram leanaí ar aois 
scoile ar ardchaighdeán a sholáthar. Bhí na heagraíochtaí sin mar mheicníocht 
thábhachtach tacaíochta don Roinn agus i seachadadh tacaíochtaí Covid-19 agus chun 
monatóireacht a dhéanamh ar thionchar na dtacaíochtaí sin ar an earnáil. 
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Fóram Geallshealbhóra Luath-Fhoghlama agus Chúram Leanaí 
 
Bunaíodh Fóram Geallshealbhóra Luath-Fhoghlama agus Chúram Leanaí (ELCSF) i Ráithe 
4 2020. Rinneadh sin i ndiaidh Fóraim Luath-Óige mar struchtúr uileghabhálach 
d’idirghníomhaíocht le príomh-gheallshealbhóirí i luath-fhoghlaim agus cúram agus cúram 
leanaí ar aois scoile. 

Tionscnaíochtaí Ardchaighdeáin Luath-Óige 

Plean Forbartha Fhórsa Saothair 
 
Thosaigh obair ar fhorbairt Phlean Forbartha Fhórsa Saothair don chúram agus luath-
fhoghlaim agus earnáil chúram leanaí ar aois scoile in 2019 agus lean sé ar feadh 2020. Is 
aidhm leis an bPlean creat gairme agus cosáin gairme a bhunú, forbairt ghairmiúil 
leanúnach a chur chun cinn agus próifíl chúramóirí san earnáil a ardú. Is aidhm leis freisin 
deiseanna ceannasaíochta a fhorbairt agus tacú le fórsa saothair níos cothroime ó thaobh 
inscne agus níos éagsúla. 
 
Treoirlínte Cháilíochta Náisiúnta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile 
 
I Meán Fómhair 2020, sheol an tAire Treoirlínte Cháilíochta Náisiúnta do Chúram Leanaí ar 
Aois Scoile. Luann na treoirlínte sin gnéithe dea-chleachtais i seirbhísí chúram leanaí do 
pháistí ar aois scoile, lena n-áirítear seirbhísí chúram leanaí ar saoire agus iarscoile.  
 
Feighlí leanaí 
 
Lean Ullmhúchán do Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta i gcomhair Feighlí Leanaí le linn 
2020. Osclaíodh an Ciste Foghlaimeora arís i gcomhair feighlí leanaí agus cuireadh 
Íocaíocht Tacaíochta um Athoscailt ar fáil do lucht feighlí leanaí ag athoscailt i samhradh 
2020 agus i ndiaidh dúnta sealadaigh Covid-19. 
 
Tusla, Cigireacht Luath-Óige 
 
Lean maoirseacht ar sheirbhísí ag Cigireacht Luath-Óige Tusla in 2020 trí dhúshláin mhóra 
na paindéime Covid-19.  Le linn iarrachta chun tacú le seirbhísí oibriú le linn na paindéime, 
dhírigh cigireachtaí Tusla sa tréimhse Meithimh go Nollaig 2020 go háirithe ar Chosc agus 
Smacht ar Ionfhabhtú. 
 
An Roinn Oideachais - Cigireachtaí Luath-Óige 
 
Lean DCEDIY ag obair go dlúth in 2020 le Cigireacht na Roinne Oideachais (DoE), a rinne 
cigireachtaí dírithe ar oideachas thar ceann an Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige ar sheirbhísí ECCE. 
 
I gcomhréir le tiomantas i gCéad 5 lean obair ullmhúcháin in 2020 ar shíneadh d’fhoráil 
cigireachtaí dírithe ar oideachas do pháistí gach aoise (0-6) i láithreacha luath-fhoghlama 
agus cúraim. 
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Cáilíocht OECD tar éis Rialacháin (QbR) 
 
In 2020, chuir OECD tús le hathbhreithniú ar pholasaí dar teideal “Cáilíocht tar éis 
Rialacháin” maidir le luath-fhoghlaim agus cúram. Áirítear leis an tionscadal OECD 
athbhreithniú pholasaí tíortha ar Éirinn a dhíríonn, go háirithe, ar chórais cigireachta agus 
monatóireachta ata i bhfeidhm agus ar fhorbairt fhórsa saothair. Beidh an tionscadal 
críochnaithe le linn 2021. 
 
Comhchoiste Polasaithe 
 
I Nollaig 2020 chuir an tAire tús le próiseas gearr chun measúnú a thabhairt ar 
fhéidearthacht rialaithe ar phá agus coinníollacha fostaíochta do chleachtóirí san earnáil 
luath-fhoghlama agus cúraim agus chúram leanaí ar aois scoile, agus chun measúnú a 
dhéanamh ar oiriúnacht chun Comhchoiste Polasaithe a bhunú (JLC).  
 
I gcomhaontú le IBEC/CSI agus SIPTU, cheap an tAire Dr Kevin Duffy, iar-Chathaoirleach 
leis an gCúirt Oideachais, le bheith mar chathaoir neamhspleách ar an bpróiseas seo.  
 
Cáilíochtaí Fhórsa Saothair 
 
Coinníonn an Roinn liosta cáilíochtaí a chloíonn le riachtanais rialála agus conartha i 
gcomhair luath-fhoghlama agus cúraim. In 2020 rinneadh próiseáil ar os cionn 1,100 
aighneacht i gcomhair aitheantais ar cháilíochtaí ag an Roinn le cúnamh Forbartha 
Cáilíochta Luath-Óige Tús Níos Fearr, tionscnaíocht náisiúnta bunaithe ag DCEDIY agus á 
hóstáil ag Pobal. 
 
Ciste Foghlama 
 
Faoi réir Chiste Foghlaimeora in 2020, bhronn an Roinn os cionn 400 Sparánacht do 
chéimithe le cláir céime ar liosta cáilíochtaí aitheanta na Roinne. Mar chuid de 
thionscnaíocht níos leithne chun tacú le cáilíocht i bhfeighlí leanaí, tugadh fairsingiú do 
Chiste Foghlaimeora chun tacú le feighlí leanaí cláraithe a chloíonn le riachtanais rialála i 
gcomhair cáilíochtaí. 
 
AIDHM 
 
Tacaíonn Samhail Rochtana agus Ionchuimsithe (AIM) le páistí le míchumais rochtain a 
fháil agus páirt chiallmhar a ghlacadh sa chlár réamhscoile uilíoch ECCE i mbliain cláir 
2019/2020, fuair 5,698 páiste tacaíochtaí AIM dírithe ar feadh 2,446 láthair luath-óige. I mí 
Eanáir 2020, bhuaigh AIM duais i gcomhair polasaithe nuálaíoch ag dámhachtainí 
thionscadal UN Zero sa Vín. Cuireadh tús le measúnú ar AIM i Nollaig 2020. 
 
In 2020, fuair 850 cleachtóir luath-fhoghlama agus cúraim eile céim ó chlár oiliúna leibhéil 6 
Ceannasaíochta in Ionchuimsiú (LINC). 
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Creat straitéiseach um chomhoibríocht Eorpach in oideachas agus oiliúint (ET2020) - 
Grúpa Oibre ar Oideachas agus Cúram Luath-Óige 
 
Lean an Roinn i mbun ionadaithe ar Éirinn ag Grúpa Oibre AE ET2020 ar Oideachas agus 
Cúram Luath-Óige. D’fhoilsigh an Grúpa Oibre dhá thuarascáil mhóra i Nollaig 2020: ceann 
ar ghairmiúlacht agus an ceann eile ar ionchuimsiú. Bhí Gníomhaíocht Fhoghlama Piara AE 
sa sceideal le tarlú i mBaile Átha Cliath i Márta 2020 cealaithe de bharr phaindéim Covid-19. 
 
Tionscadail Luath-Óige: Feidhmiú Céimneach ar Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta 
 
D’oscail Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta (NCS) i gcomhair aighneachtaí ar líne ar an 20 
Samhna 2019. Faoi réir NCS, faigheann teaghlaigh tacaíocht chun cloí le costas luath-
fhoghlama ardchaighdeáin agus cúraim agus chúram leanaí ar aois scoile trí chóras uilíoch 
agus fóirdheontais bainteach le ioncam. 
 
In 2020 bhí an chéad bhliain oibriúcháin iomlán againn leis an gcuid is mó páistí i 
scéimeanna reatha ag bogadh go dtí Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta ar feadh na bliana. 
Fuair 46,606 páiste ó 37,236 teaghlach fóirdheontais faoin Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta. 
Astu sin, fuair 33,799 páiste fóirdheontais faoi mheasúnú ioncaim agus fuair 12,928 acu 
fóirdheontais uilíoch. Fuair 2,909 soláthraí conradh don Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta 
roimh dheireadh na bliana. 
 
Seachadadh uaireanta méadaithe faoi Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta 
 
Tugadh isteach feabhsúcháin ar Scéim Chúram Leanaí Náisiúnta faoi réir Bhuiséad 2020, 
rud a mhéadaigh an méid uaireanta ar fáil do theaghlaigh ó Mheán Fómhair 2020. Bhí 
méadú ar uaireanta feabhsaithe, ar fáil do thuismitheoirí atá ag obair, ag staidéar nó in 
oiliúint, ó 40 uair go dtí 45 uair in aghaidh na seachtaine. Bhí méadú ar uaireanta 
caighdeánacha, ar fáil do thuismitheoirí atá ag obair, ag staidéar nó in oiliúint, ó 15 uair go 
dtí 20 uair in aghaidh na seachtaine. 
 
Seachadadh socrúchán urraitheora feabhsaithe 

Faoi Alt 14 d’Acht Tacaíochta um Chúram Leanaí 2018 tá foráil speisialta i gcomhair leanaí 
leochaileacha. Tá socrúchán urraitheora ar fáil laistigh Scéime Chúram Leanaí Náisiúnta 
agus ofrálann sé tacaíochtaí breise do theaghlaigh le riachtanais casta. 
 
Is deimhniúchán é an riachtanas ar atreorú urraithe i gcomhair an Chomhlachta Urraitheora 
ábhartha (eagraíochtaí amhail Tusla, nó an Roinn Oideachais) agus déantar é bunaithe ar 
riachtanas áirithe an pháiste i gcomhréir le critéir shonraithe de réir mar atá siad leagtha 
amach in Acht um Thacaíocht Chúram Leanaí 2018. In 2020 bhí brú mór ann chun próisis 
urraíochta a leabú laistigh chomhlachtaí urraitheora i dtreo cinntiú go mbeadh aon teaghlach 
a dteastaíonn urraíocht uaithi in ann tairbhe a bhaint leasa as an gcóras feabhsaithe. 
 
Cuireadh oiliúint ar fáil do gach Comhlachtaí Urraíochta 
 
Cuireadh oiliúint ar fáil freisin do gach soláthraí chúram leanaí ar aois scoile agus cúraim, trí 
Choistí Chúram Leanaí Cathrach/Contae (CCC) ar fud na tíre. 
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Seachadadh feabhsúcháin don Ardán Luath-Óige 
 
Déantar scéimeanna maoinithe luath-fhoghlama agus cúraim agus chúram leanaí ar aois 
scoile na Roinne a sheachadadh trí ardán ICT a tógadh le sainchuspóir a cheadaíonn do 
thuismitheoirí agus soláthraithe idirghníomhú leis na scéimeanna. Rinneadh cuíchóiriú ar an 
ardán “The Hive” chun feidhmiúlacht níos feabhsaithe a sholáthar.  
 
Clár Chúraim agus Oideachais Luath-Óige (ECCE)  
 
Chuaigh an Clár ECCE beo ar The Hive i Lúnasa 2020. Ceadaíonn sé sin do sholáthraithe a 
gcuid fáltais, éilimh agus freastal a bhainistiú san ardán sin.  
 
Tús le hAthbhreithniú ar an Samhail Oibriúcháin. 
 
In Na Chéad 5, Straitéis Uile-Rialtais do Naíonáin, Leanaí Óga agus a dTeaghlaigh seolta i 
Samhain 2018, tá an Roinn tiomanta chun athbhreithniú cuimsitheach a chríochnú ar an 
samhail oibriúchán don luath-fhoghlaim agus cúram agus chúram leanaí ar aois scoile sa 
Stát agus thosaigh sin in 2020.  

Rialachas, Airgeadas agus Athchóiriú Luath-Óige 

Buiséad 2020 
 
In 2020 bhí leithdháileadh caiteachais €638m, é sin mar mhéadú 11% (€64m) ar 2019.  Bhí 
€109.5m atreoraithe le húsáid mar thacaíochtaí Covid-19, is é sin: 

 Scéim Chúram Leanaí Fóirdheontais Tuarastail Sealadaigh (€77.3m)  

 Caipitil Covid-19 (€14.2m) 

 Deontas Athoscailte Covid-19 (€18m) 
Tugtar cur síos ar na tacaíochtaí Covid-19 sin i mionsonraí áiteanna eile sa tuarascáil. 
 
Bhí leithdháileadh caiteachais 2020 athraithe ag €591m, i ndiaidh sábhálacha a d'eascraigh 
ó dhúnta san earnáil ó 12 Márta go dtí 28 Meitheamh i ngeall ar Covid-19.   
Leis sin, bhí €243m maoinithe éigeandála leithdháilte don earnáil chun inbhuanaitheacht a 
chinntiú ar feadh paindéime Covid-19. Áirítear leis an maoiniú éigeandála seo: 

 Scéim Fóirdheontais Tuarastail Sealadaigh (TWSS), €128m: Ó thaobh Maoinithe 
Ioncaim, measann TWSS gur chosnaigh sé €128m in 2020. Is meastachán é sin 
agus is dócha go mbeidh an figiúir deiridh níos ísle. 

 Scéim Fóirdheontais Tuarastail Fostaíochta (EWSS), €115m: Meastar go bhfuil 
maoiniú ioncaim ag €115m soláthraithe don earnáil. Meastar go gclúdaíonn sé 60% 
de chostais párolla, is ionann sin agus timpeall 38% de ghnáth-chostais oibriúcháin.  
Bhí rátaí feabhsaithe tugtha isteach i nDeireadh Fómhais 2020 measta le 80% 
costais párolla a chlúdach, agus timpeall 50% de ghnáth-chostais oibriúcháin. 

 
(Nóta: Fágann sé sin costais eile an Stáit as an áireamh, lena n-áirítear PUP, Deontais 
Atosaithe agus Tarscaoileadh ar Rátaí Tráchtála). 
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Bainistíocht ar Chás agus Inbhuanaitheacht 
 

 Faoi Phacáiste Spreagtha do Phoist an Rialtais in 2020, fógraíodh Ciste Inbhuanaitheachta 
Covid-19 nua ar iomlán €2m le inbhuanaitheacht a chinntiú agus ceadú do sholáthraithe a 
bheith i staid indéanta chun athoscailt nuair a bhí sé níos sábháilte. Tugadh faomhadh do 
34 seirbhís i gcomhair maoinithe, ar iomlán €570,470. 

Straitéis Óige Náisiúnta LADTI+ 

I ngeall ar an éigeandáil sláinte de bharr phaindéim Covid-19, bhí Straitéis Óige Náisiúnta 
LADTI+ 2018-2020 cuireadh síneadh leis go 2021 chun gur féidir gach gníomh a chur i 
bhfeidhm agus chun tuarascáil iomlán agus ionchur i dtreo straitéise don todhchaí a éascú 
don Roinn.  

Príomh-Éachtaí don Roinn 

 Bhunaigh agus sheachaid an Roinn clár oibre Fhóram Óige LADTI+ chun tacú le cur i 
bhfeidhm na Straitéise.  

 D’fhorbair an Roinn Clár Ceannasaíochta Óige LADTI+ chun gur féidir le daoine 
óga LADTI+ scileanna a fhorbairt le bheith ina gceannasaithe éifeachtacha, ag tógáil 
ar a spreagadh, físe agus muiníne. Rinneadh leasú ar an gclár i ngeall ar shrianta 
Covid chun seachadta ar feadh 2021.  

 Bhronn an Roinn maoiniú d’eagraíochtaí faoi Scéim Deontais um Thógáil Acmhainne 
LADTI+ chun tacú le tógáil acmhainne in eagraíochtaí a oibríonn le daoine óga, ar 
feadh na Straitéise. Bhronn scéim dhá-chéime ar iomlán €400,000 ar feadh 2019 
agus 2020 maoiniú d’eagraíochtaí dírithe ar LADTI+ chun tionscnaíochtaí a fhorbairt 
a scaipeann faisnéis speisialaithe LADTI+, scileanna agus eolas do sholáthraithe 
seirbhíse a oibríonn le daoine óga. 

 Choimisiúnaigh an Roinn do OÉG chun an anailís seo a dhéanamh:  Óige LADTI+in 
Éirinn san Eoraip:Anailís dhá-chéime ar Tírdhreach agus Bearna Taighde. Sa 
tuarascáil, atá le foilsiú in 2021, sonrófar na haidhmeanna a fhaigheann tacaíocht 
mhaith le faisnéis eolaíoch agus na háiteanna ina bhfuil bearnaí faisnéise agus céard 
iad na háiteanna a theastaíonn a thuilleadh taighde. 

 Seoladh an ócáid Beo os Ard:Feachtas agus ócáid in ómós ar LADTI+ seolta ag an 
Aire i nDeireadh Fómhair 2020 agus beartaítear go mbeidh buaicphointe aige in 
ócáid náisiúnta craolta beo i Meitheamh 2021. Déanann an feachtas agus ócáid seo 
ceiliúradh ar dhaoine óga LADTI+, ag léiriú go bhfuil siad infheicthe, luachmhar agus 
ionchuimsithe ar feadh chultúir, sochaí agus spóirt. 

 

 

 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 | An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

 

 —— 
30 

 

Clár C: Polasaí agus Reachtaíocht 
 

 

Aidhm Straitéiseach 5: Chun a chinntiú go gcloítear le hardchaighdeáin ó thaobh 

rialachais agus freagrachta de agus go dtacófar leo agus go gcuirfear i bhfeidhm iad. 

Bainistíocht ar Rioscaí 

Is aidhm le Straitéis Bhainistíochta ar Rioscaí na Roinne iompair agus próisis 

réamhghníomhacha faoi stiúir bainistíochta le chur i bhfeidhm chun aidhmeanna 

straitéiseacha agus oibriúcháin a bhaint amach. Luann Creat Rialachais na Roinne cur 

chuige ginearálta do Bhainistíocht ar Rioscaí mar chuid de chóras rialuithe inmheánacha 

agus bainistíocht ar ghnó. Coinníonn an Roinn freisin taifead lárnaithe ar rioscaí i dTaifead 

ar an gcóras eRisk, atá mar chuid d’ardán Tógála le Roinnt. Tá an Taifead mar phríomh-

uirlis i gcomhair rianaithe rioscaí, leis an bhfaisnéis is nuashonraithe a bhaineann le rioscaí 

lena n-áirítear stádas ghníomhartha maolaithe rioscaí. 

Feidhmíonn Bord Bainistíochta iomlán (MB) mar Choiste Rioscaí na Roinne. Tá freagracht 

dheiridh ag an Ard-Rúnaí, mar Oifigeach Cuntasaíochta, as bainistíocht ar rioscaí mar chuid 

de chóras rialuithe inmheánacha. 

Rialachas Chomhlachtaí faoi Choimirce na Roinne 

Dearbhaítear an caidreamh idir Ranna agus comhlachtaí an Rialtais faoina gcoimirce go 

háirithe ag:  

• An reachtaíocht fothacaíochta a bhunaíonn an comhlacht; agus  

• na riachtanais leagtha amach i gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí an Stáit 

(2016). 

Seirbhís Óige 

Bá é buiséad ginearálta don earnáil óige in 2020 ná €61.79m. Úsáideadh an leithdháileadh 
chun raon meicníochtaí óige a mhaoiniú lena n-áirítear UBU D’Áit Do Spás, Scéim Deontais 
do Sheirbhísí Óige, Scéim Deontais do Chlub Óige Áitiúil, Ionaid Faisnéise Óige, agus 
Deontas Óige Bhord Oideachais agus Oiliúna.  

Thug an Roinn maoiniú freisin ar timpeall €338,000 i gcomhair scéime deontais bhig 
bainteach le Covid don earnáil.  
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Is iad siúd na comhlachtaí poiblí a bhfuil an tArd-Rúnaí mar Oifigeach Cuntasaíochta le Vóta 

na Roinne tríothú agus dóibh: 

 An Ghníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlach (Tusla), bunaithe in Eanáir 2014 

faoi Acht Ghníomhaireachta Leanaí agus Teaghlaigh 2013; 

 Údarás Uchtála na hÉireann (AAI) bunaithe i Samhain 2010 faoi Acht um Uchtú 

2010; 

 Oifig an Ombudsman do Leanaí (OCO), bunaithe in 2004 faoi Acht um Ombudsman 

do Leanaí 2002; agus 

 Campas coinneála do pháistí bunaithe faoi Acht na Leanaí 2001; 

 An tÚdarás Náisiúnta um Mhíchumas (NDA) bunaithe faoi Acht an Údaráis 

Míchumais Náisiúnta 1999; 

Tagann Coimisiún na hÉireann um Chearta Daonna agus Comhionannais (IHREC) faoi 

choimirce na Roinne freisin. Is comhlacht poiblí neamhspleách é IHREC cuntasach go 

díreach don Oireachtas, le mandáid bunaithe faoi Acht Choimisiúin na hÉireann um Chearta 

Daonna agus Comhionannais (Acht IHREC 2014).  

Soláthraíonn an Roinn príomh-fhoinse maoinithe do Gaisce freisin, Duais an Uachtaráin. Is 

comhlacht teoranta é Gaisce bunaithe faoi Acht na gComhlachtaí. 

Cothromaíocht inscne do chomhlachtaí le Boird faoi réim 

DCEDIY 

In 2011, thug an Rialtas socrúcháin nua isteach chun oscailteacht agus follasacht a mhéadú 

le linn ceapaithe a roghnú do Bhoird an Stáit. Nuair a tháinig folúntas ar Bhord chomhlachta 

an Stáit, fógraíodh folúntais ar shuíomh gréasáin na Roinne nó trí Sheirbhís Cheapacháin 

Poiblí neamhspleách (PAS).  

Ag tógáil ar an tionscnaíocht seo, d’ullmhaigh an Roinn Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe 

treoirlínte in 2014 i gcomhair ceapacháin do Bhoird an Stáit a luann riachtanais a bhaineann 

le gach ceapacháin Bhoird an Stáit. Chorpraigh na treoirlínte sin targaid fadbhunaithe chun 

ionadaíocht 40% a bhaint amach do mhná agus fir ar Bhoird an Stáit.  Bhí an sprioc seo 

curtha freisin le Straitéis Náisiúnta do Mhná agus Cailíní 2017-2020 faoi Ghníomh 4.7 agus 

Gníomh 4.8. 

Is féidir teacht ar chothromaíocht inscne faoi do Chomhlachtaí an Stáit faoi choimirce 

DCEDIY ag Stateboards.ie. 

 

http://membership.stateboards.ie/department/Department%20of%20Children,%20Equality,%20Disability,%20Integration%20and%20Youth/
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Coiste Iniúchta agus Iniúchadh Inmheánaigh 

Is misean le hAonad Iniúchta Inmheánaigh na Roinne ráthaíocht neamhspleách, oibiachtúil 

a thabhairt ar an gcóras rialuithe inmheánacha agus seirbhísí comhairliúcháin deartha chun 

luach agus feabhas a chur le oibriúcháin na Roinne.  

 

Tá ról neamhspleách ag Coiste Iniúchta na Roinne laistigh na Roinne chun maoirseacht 

agus comhairle a thabhairt ar ábhair a bhaineann le oibriúchán agus forbairt na feidhme 

iniúchta inmheánaigh agus rialaithe gnó, timpeallacht rialachais agus bainistíochta ar 

rioscaí.  

 

Scaiptear tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh críochnaithe chuig an Ard-Rúnaí, Bord 

Bainistíochta agus Coiste Iniúchta. In 2020, bhí naoi dtuarascáil dá leithéid sin scaipthe ar 

na hábhair a leanas chuig an gCoiste agus pléite ina gcruinnithe:  

 

 Bunachar Sonraí Soláthraithe na Roinne 

 Athbhreithniú ardleibhéil ar athbhreithnithe Comhréireachta Pobal agus próiseas 

tuairiscithe (Aonad Luath-Óige) 

 Leibhéil Údaraithe Íocaíochta na Roinne 

 Íocaíocht Thráthúil na Roinne 

 Iniúchadh athleanúna: “Athbhreithniú ar Shocrúcháin Rialachais maidir le Tusla” 

 Athbhreithniú ar an gCuntas Dílsithe 

 Obair ón Bhaile - Sláinte, Sábháilteacht agus Leas 

 Taifead ar Shócmhainní Seasta 

 Obair ón Bhaile - Trealamh sa Timpeallacht Bhaile 

Cumarsáidí 

Áirítear le príomh-ghaiscí in 2020: 

• Bunaíocht Ghrúpa Comhordaithe Cumarsáidí na Roinne. 

• Forbairt ar Pholasaí Meán Sóisialta DCEDIY agus fairsingiú ar spriocphobal na 

Roinne ar feadh na meán lena n-áirítear Twitter, chomh maith le cuntais nua 

Facebook agus Instagram a bhunú. 

• Seachadadh feachtais faisnéise suntasacha na Roinne lena n-áirítear Let’s 

GetReady, Let’s Play Ireland, SupportingChildren, ParentsCentre agus LiveOutLoud. 

• Foireann na roinne a choinneáil ar an eolas agus ag idirghníomhú maidir le 

dianghlasáil Covid-19 go háirithe trí fhorbairt agus cothabháil ar ardán foirne trí 

Gov.ie. 
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Foghlaim agus Forbairt 

 

In 2020, lean an Roinn le feabhas ar a foráil deiseanna foghlama agus forbartha don 

fhoireann. Nuair a cuireadh deiseanna foghlama agus forbartha i dtosaíocht, fuair sé sin 

faisnéis ó riachtanais corparáideacha, aonad agus riachtanais pearsanta aitheanta chun 

tacú le seachadadh d’aidhmeanna agus cuspóirí na Roinne. Cé gur thug COVID-19 

dúshláin don Roinn freisin in 2020, chuaigh an Roinn in oiriúint dá modh seachadta i 

gcomhair foghlama agus deiseanna forbartha chun ofrálacha fíorúla agus r-fhoghlama a 

chur leis chun leanúint leis an gcumhachtú agus ag tacú le comhoibrithe. 

 

Bhí Córas Bainistíochta ar Fheidhmíocht agus Forbartha mar chomhpháirt riachtanach in 

aitheantas agus pleanáil do riachtanais foghlama agus forbartha le linn 2020. Bhí líon 

suntasach idirghabhálacha oiliúna déanta i réimsí amhail soláthair, bainistíocht ar 

thionscadail, cibearshlándáil, Béarla éasca, anailís ar shonraí, agus oiliúint ionduchtaithe 

COVID-19.  

 

Lean OneLearning, samhail roinnte láraithe i gcomhair foghlama agus forbartha sa 

státseirbhís, mar phríomh-thacaíocht don Roinn. D’fhreastail foireann sraith cúrsaí 

OneLearning chun cur le scileanna i réimsí amhail ICT, scileanna cumarsáide, forbairt 

bhainistíochta agus bainistíocht ar thionscadail.  

 

Thug an Roinn isteach freisin seirbhí bhreise r-Fhoghlama chun rochtain a thabhairt don 

fhoireann ar chúrsaí ar líne ábhartha. Ní hamháin gur thacaigh sé sin le comhoibrithe ina 

bhforbairt le linn oibre cianda, ach spreag sé timpeallacht fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil 

san oiliúint ghairmiúil, cóitseáil agus foghlaim féin-bhainistithe.  

 

Le linn 2020, lean an Roinn ag cur chun cinn agus ag bainistiú a Scéime Tacaíochta 

Oideachais do bhaill foirne a chuireann suim i mbreisoideachas a lorg atá ábhartha dá ról sa 

Státseirbhís. Dá réir, cuireadh maoiniú ar fáil d’fhoireann a dhéanann staidéar in ábhair, 

lena n-áirítear ach gan a bheith teoranta do réimsí amhail ceannasaíocht, cumarsáidí, 

eacnamaíocht agus staidéar sa ghnó. 

Soláthar 

Tá tionscnaíochtaí curtha ar fáil ag an Roinn chun comhréireacht a chinntiú le treoirlínte 

soláthair poiblí:  

• Fuair gach ball foirne faisnéis maidir lena n-oibleagáidí soláthair, lena n-áirítear cur in 

iúil don Aonad Soláthair maidir le gach tairiscintí á ndéanamh. Ní mór liosta le 

cáipéisí riachtanacha ó gach próiseas tairisceana a sheoladh ar aghaidh chuig an 

Aonad Soláthair, agus coinneáiltear iad sin ansin go lárnach i stór soláthair.  
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• Cuireadh oiliúint soláthair ar fáil do gach ball foirne in 2020 le tuilleadh oiliúna 

beartaithe in 2021 chun cloí leis an éileamh. 

• Bhí taifead coinneáilte de gach conradh agus rinneadh teagmháil le gach aonad nuair 

a bhí dáta éaga na gconarthaí ag teacht.   

• Fuair comhlacht comhairliúchán seachtrach conradh chun a thuilleadh comhairle 

soláthair a thabhairt don Roinn de réir gá.  

• Lean an Roinn ag idirghníomhú le hOifig Soláthair an Rialtais (OGP) maidir le creata 

agus conarthaí a d’fhéadfadh an Roinn a úsáid. 

• Rinneadh anailís ar chaiteachas soláthraithe gach ráithe agus tugadh comhairle 

d’Aonaid má tá a n-uasteorainn caiteachais iomlán conartha i ndán dóibh. 

• Cuireadh bailiúchán de theimpléid cháipéisíochta agus soláthair treoraíochta ar fáil 

don fhoireann.  

 

TFC (ICT) 

 

In 2020, mar chuid de fhreagra ar Covid-19, thug an Roinn trealamh, lena n-áirítear 

ríomhairí glúine, do bhaill foirne chun obair ó bhaile a éascú. Mar thoradh ar aistriú 

feidhmeanna ón Roinn Cirt go DCEDIY, bhí a thuilleadh trealaimh ag teastáil chun foireann 

a aistriú agus thug TFC na Roinne maoirseacht ar dháileachán trealaimh nua chomh maith 

le bogadh go dtí r-phost, cáipéisí agus comhaid a phleanáil agus trealamh gréasánaithe a 

shuiteáil in oifigí Chúirt Montague. 

 

Tugadh Oiliúint i Slándáil TFC do gach ball foirne trí ardán r-Fhoghlama. Bhunaigh an Roinn 

freisin Bord Rialachais TFC, socraithe chun maoirseacht agus faomhadh a thabhairt do 

thionscadail TFC agus caiteachas chomh maith le gníomhú mar Bhord Tionscadail eDocs 

d’fheidhmiú céimneach an Tionscadail. 

 

Ag tús 2020, shocraigh Tionscadal Feidhmithe Céimnigh eDocs chun córas cáipéisí na 

Roinne a bhogadh go eDocs. Críochnaíodh sin go rathúil i Samhain 2020. Nuair a thosaigh 

an tionscadal aistrithe feidhmeanna, ba léir go raibh céimeanna eile an tionscadail 

Feidhmithe Céimnigh eDocs ag teastáil chun go mbeadh foireann isteach ar bord leis. Bhain 

an chéad chuid den chéad chéim eile le foireann agus inneachar eDocs reatha a bhogadh 

ón Roinn Cirt agus críochnaíodh é i Nollaig 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tuarascáil Bhliantúil 2020 | An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

 

 —— 
35 

Bille Scéime Ghinearálta d’Adhlacthaí Institiúide Áirithe (Idirghabhálacha Údaraithe) 

2019 

Bhí Bille Scéime Ghinearálta d’Adhlacthaí Institiúide Áirithe (Idirghabhálacha Údaraithe) 

2019, foilsithe i Nollaig 2019, tagartha do Chomhchoiste an Oireachtais ar Leanaí agus 

Cúrsaí Óige i gcomhair imscrúdaithe réamh-reachtaíochta, ar sceideal do mhí Feabhra 

2020. Ba chuspóir leis an Scéim Ghinearálta sin bunús reachtúil agus creat a sholáthar 

faoina féidir leis an Rialtas cinneadh a dhéanamh idirghabhálacha a údarú ag suíomhanna 

áirithe inar tharla adhlacthaí míchuí. Rinneadh dréachtú don Bhille le linn na bliana ag 

feitheamh ar imscrúdú réamh-reachtaíochta.  

Uchtú 

Bhí an Roinn gníomhach i rialachas leanúnach Údaráis Uchtála na hÉireann agus 

idirghníomhach le seirbhísí uchtálaTusla.  Réimse thábhachtach béime in 2020 ná 

ceapachán Cathaoir nua, leas-Chathaoir agus gnáth-bhall an bhoird le Bord Údaráis 

Uchtála na hÉireann. 

 

Príomh-thorthaí eile in 2020 ná:  

• Tús curtha le codanna Achta Uchtála (Leasú) 2017 a bhí ar feitheamh. 

• Críochnú páipéir taighde ar thaithí le clárúcháin breithe mídhleathacha i ndlínsí eile. 

Forbairt ar théarmaí tagartha i gcomhair tionscadail ag an Rapóirtéir Speisialta maidir le 
cearta leanaí sa mháthairionadaíocht. 

Aidhm Straitéiseach 3: Córais leasa agus cosanta do leanaí a bheith éifeachtach agus 

freagrúil 

Coimisiún Imscrúdaithe ar Thithe Máithreacha agus Leanaí 
Fuair an Coimisiún Imscrúdaithe (Tithe Máithreacha agus Leanaí agus Ábhair gaolmhara 

áirithe) tacaíocht ón Roinn chun a imscrúdú reachtúil neamhspleách a chríochnú i gcomhréir 

lena théarmaí tagartha. 

Tuarascálacha Sealadacha 

Sheol an Coimisiún a 6ú Thuarascáil Sealadach chuig an Aire in 2 Eanáir 2020 agus thug 

an Rialtas faomhadh do shíneadh ama go dtí 26 Meitheamh le ceadú don Choimisiún a 

chuid oibre ar fad a chríochnú agus tuarascáil deiridh a sheoladh. D’ardaigh an Séú 

Thuarascáil Sealadach ceisteanna casta a bhain le hatheagrú, aistriú agus acmhainneacht 

úsáide don todhchaí ar thaifid an Choimisiúin i gcomhthéacs a oibleagáidí faoi Acht na 

gCoimisiún Imscrúdaithe 2004.  

Mar chuid den Seachtú Thuarascáil Sealadach ag an gCoimisiún rinneadh iarratas síneadh 

ama a fháil mar thoradh ar shrianta sláinte poiblí de bharr Covid-19 ar obair an Choimisiúin. 

Foilsíodh an Seachtú Thuarascáil Sealadach ar an 12 Meitheamh 2020 agus sheol an 

Coimisiún a thuarascáil deiridh chuig an Aire ar an 30 Deireadh Fómhair 2020. 
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Acht um Thaifid an Choimisiúin Imscrúdaithe (Tithe Máithreacha agus Leanaí agus 

Ábhair gaolmhara áirithe) agus Ábhar eile, 2020: 

Le linn a chuid oibre, d’fhorbair Coimisiún Thithe Máithreacha agus Leanaí bunachair sonraí 

líonta le mionsonraí na máithreacha agus leanaí a chónaigh i dtithe máithreacha agus 

leanaí. In aitheantas ar shuim poiblí chun na sonraí seo a choimeád, bhí an Coimisiún 

Imscrúdaithe (Tithe Máithreacha agus Leanaí agus Ábhair gaolmhara áirithe) agus Ábhar 

eile, 2020 achtaithe i nDeireadh Fómhair 2020. Thug an reachtaíocht cosaint do gach 

taifead an Choimisiúin, ag cinntiú gur féidir iad a choimeád chun leasa na máithreacha agus 

na leanaí bainteach leo.  

Tháinig spreagadh don reachtaíocht seo ó riachtanas chun réiteach reachtúil a sholáthar go 

práinneach chun taifid an Choimisiúin a chaomhnú i gcomhthéacs a chreid an Coimisiún gur 

gá gach faisnéis íogair phearsanta a chur faoi rún ina thaifid sula raibh siad tugtha don Aire. 

De réir Achta 2020 bhí ar an gCoimisiún cóip dá bhunachar sonraí agus taifid gaolmhara a 

sholáthar do Tusla, agus a chartlann iomlán taifid á thabhairt don Roinn sula raibh 

díscaoileadh sa dlí air ar an 28 Feabhra 2021. 

Rochtain ar Thaifid: 

Le díscaoileadh beartaithe Choimisiúin Imscrúdaithe ar Thithe Máithreacha agus Leanaí i 

Feabhra 2021, d’éirigh an Roinn ina rialaitheoir sonraí do gach sonraí pearsanta sna taifid 

agus bunachair aistrithe ón gCoimisiún. Tá an Roinn freagrach anois as cothabháil agus 

stóráil na dtaifead sin. Tá sé freagrach freisin as cearta suibiachta sonraí a chomhlíonadh, 

lena n-áirítear ceart rochtana ar shonraí pearsanta. 

Chuir an Roinn san áireamh riachtanais agus tosaíochtaí a bhain le aistriú cartlainne Thithe 

Máithreacha agus Leanaí. Chun an corpas oibre suntasach sin a bhainistiú, chun cloí lena 

fhreagrachtaí reachtúla agus dea-sheirbhís a sholáthar don phobal, bhunaigh an Roinn 

Aonad Bainistíochta ar Fhaisnéise ag deireadh 2020. Tá freagracht ag an aonad sin as 

Cosaint Sonraí agus bainistíocht ar thaifid ar fud na Roinne. 

Seoladh Tuarascáil Deiridh an Choimisiúin: 

In aitheantas ar an tábhacht a ghabhann le fógra a thabhairt ar dtús do chónaitheoirí agus a 

dteaghlaigh, d’idirghníomhaigh an tAire le grúpaí ionadaíocha sular dheimhnigh sé 

socrúcháin go poiblí i gcomhair foilseacháin na Tuarascála ag tús 2021. Soláthraíodh 

acmhainní breise chuig an HSE in 2020 le cinntiú go mbeadh tacaíochtaí comhairliúcháin ar 

fáil agus in áit tosaíochta dóibh sin a dteastaíonn tacaíocht ghairmiúil uathu. Bunaíodh líne 

faisnéise tiomnaithe sa Roinn le cuidiú le hiarratais ghaolmhara. 
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Bille um Chaomhnóir ag Litem 

In 2020, ghlac an tAire go leor cinntí ar leasuithe molta don Bhille um Chaomhnóir ad Litem 

(GAL). Ceadóidh na cinntí sin gur féidir Bille a fhoilsiú i 2021. 

Athbhreithniú ar Acht um Chúram Leanaí 1991 

In 2020, eagraíodh comhairliúchán poiblí ar thairiscintí tosaigh faoi réir athbhreithnithe ar an 

Acht um Chúram Leanaí. Fuarthas os cionn 40 aighneacht mhionsonraithe agus rinneadh 

anailís orthu. Críochnaíodh comhairliúchán Achta um Chúram Leanaí le páistí agus daoine 

óga lena dtuairimí anailísithe agus cuireadh isteach iad i dtairiscintí polasaithe deiridh. 

Aidhm Straitéiseach 1: Torthaí Níos Fearr Todhchaí Níos Fearr curtha i bhfeidhm 

Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Fearr 

Tá freagracht ag an Roinn as comhordú ar chur i bhfeidhm BOBF. In ainneoin sin, fanann 

tiomantais aonair faoi fhreagracht Ranna ábhartha an Rialtais. In 2020, lean cur i bhfeidhm 

BOBF ar feadh an Rialtais agus lean comhlíonadh le gach eilimintí an infreastruchtúir chur i 

bhfeidhm go rialta. 

I Nollaig 2020, foilsíodh Tuarascáil Bhliantúil BOBF do 2018 le os cionn 70% de thiomantais 

críochnaithe agus go leor eile ar siúil.  

D’fhorbair Comhairle Comhairleach Náisiúnta do BOBF plean oibre in 2020 ina bhfuil réimsí 

tosaíochta don dul chun cinn. Áirítear leis na réimsí sin bochtanas leanaí, easpa dídine, 

oideachas, ionadaíocht ghrúpa stiúrtha cheartas óige agus monatóireacht ar straitéisí 

chomhpháirteanna BOBF (luath-óige, rannpháirtíocht LADTI+, Straitéis óige agus Ceartais 

Óige). 

Bochtanas Leanaí 

Lean obair i ndul chun cinn ar fhreagra Uile-Rialtais chun líon na leanaí i mbochtanas 

leanúnach a laghdú. Bhí laghdú 4.6% i mbochtanas leanaí idir 2014 agus 2019 ach 

mhéadaigh an ráta beagáinín in 2019 go 8.1% ó 7.7% in 2018. 

Coistí Sheirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga 

Is príomh-struchtúr é Coistí Sheirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga (CYPSC) aitheanta ag 

an Rialtas chun seirbhísí a phleanáil agus a chomhordú do leanaí i ngach contae. Bhí 

buiséad comh-mhaoinithe iomlán do CYPSC in 2020 ag €3.85m, déanta le leithdháilte ón 

Roinn, Tusla, an Roinn Sláinte agus Sláinte Éireann. Ba é ranníocaíocht ón DCEDIY ná 

€2.4m. 

Rinne CYPSC go leor tionscadail in 2020 le gach ceann ag fáil timpeall €76,000 i maoiniú. 

Áirítear le cuid de na tionscadail tacaíochtaí COVID-19, tacaíochtaí meabhairshláinte agus 

leasa, tacaíochtaí tuismitheoireachta, sláinte, cothú, gníomhaíochtaí, imirt, rannpháirtíocht 

leanaí agus daoine óga, tacaíochtaí agus acmhainní LADTI+, tacaíochtaí frith-chiníochais, 

agus tacaíochtaí d'easpa dídine. Féach www.cypsc.ie le tuilleadh sonraí. 
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D’oibrigh CYPSC leis an Roinn Cirt agus le Comhaontas Cearta Leanaí chun tacaíochtaí a 

shíneadh do leanaí agus a dteaghlaigh in ionaid Seirbhíse Lóistín Cosanta Idirnáisiúnta 

(IPAS) ar bhonn náisiúnta. 

Lean obair ar chur i bhfeidhm Físe Roinnte, Chéad Chéimeanna Eile CYPSC 2019-2024 in 

2020.  Leagann Fís Roinnte, Chéad Chéimeanna Eile amach a thuilleadh forbartha agus fís 

CYPSC suas go dtí 2024.  

Tionscnaíocht Ionchathrach Oirthuiscirt (NEIC) 

In 2020, lean obair ar an bpíolóta CityConnects. Tá an Roinn ag comhoibriú leis an Roinn 

Oideachais chun an píolóta seo a chur i bhfeidhm i 10 bunscoil NEIC agus í chun fairsingthe 

i ndiaidh próisis measúnaithe. Is clár bunaithe sa scoil é an samhail CityConnects bunaithe 

ag BostonCollege a oibríonn ar phrionsabal uilíochais forchéimnithe. Ciallaíonn an cur 

chuige seo go n-aithnítear láidreachtaí gach duine aonair sa scoil agus aithnítear tacar 

tacaíochtaí ar féidir leo tógáil ar na láidreachtaí sin, ag dul i ngleic freisin le réimsí laige. 

Bunaíodh foireann ildisciplíneach freisin agus fuair sé maoiniú ó Bhord Chur i bhFeidhm 

Chlár NEIC in 2020.  Soláthraíonn an fhoireann, comhdhéanta le Teiripeoir Urlabhra agus 

Teanga, Teiripeoir Saothair agus Síceolaí Cliniciúil, samhail 3 shraithe tacaíochta do 10 

bunscoil ainmnithe san Ionchathair Oirthuaiscirt. Tá an clár ailínithe agus comhordaithe go 

hiomlán le tionscnaíocht CityConnects a ritheann san am céanna sa 10 scoil céanna. 

Comhaontas um Chearta Leanaí 

Tugann an Roinn leithdháileadh €180,000 go bliantúil don Chomhaontas um Chearta 

Leanaí (CRA) chun tacú le cur i bhfeidhm Thorthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Fearr agus 

chun cearta agus teidlíochtaí leanaí a chomhdhlúthú agus a fheabhsú trí idirghníomhaíocht 

le seirbhísí líne thosaigh. D’aontaigh an CRA agus DCEDIY plean oibre do 2020 lena n-

áirítear, i measc nithe eile, tiomantas CRA chun tacú le cur i bhfeidhm An Chéad 5. 

Feachtas tacaíochta do leanaí 

I gcomhthéacs na héigeandála sláinte poiblí atá againn, chuaigh go leor seirbhísí in oiriúint 

chun tacú le leanaí agus daoine óga a bhfuil riachtanais reatha nó éiritheacha acu i gcúinsí 

deacra, le rochtain aghaidh-ar-aghaidh teoranta i dtréimhse go leor éiginnteachta.  

D’aithin an Roinn an riachtanas i gcomhair feachtais faisnéise poiblí, a thabharfadh 

spreagadh do gach duine aird a thabhairt ar pháistí agus daoine óga leochaileacha. Chuir 

an feachtas béim ar shuíomh gréasáin Ag Tacú le Leanaí, a bhfuil raon leathan faisnéise 

ann le mionsonraí faoi thacaíochtaí do leanaí, daoine óga agus teaghlaigh. Rinneadh 

cumarsáid ar phríomh-theachtaireachtaí ar an raidió, ar líne, agus trí ardáin na meán 

sóisialta. Léirigh Ag Tacú le Leanaí go bhfuil infreastruchtúr stuama seirbhísí ag an Roinn 

agus Tusla chun cúnamh a thabhairt do leanaí, daoine óga agus teaghlaigh ar fud na 

hÉireann, ag baint le go leor eagraíochtaí agus seirbhísí maoinithe, lena n-áirítear cosaint 

leanaí, obair óige, agus seirbhísí óige, pobail agus teaghlaigh. 
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Cad a Oibríonn 

I mí na Samhna 2020, d’óstáil DCEDIY sraith seiminéir gréasáin ar chosc agus idirghabháil 

luath faoi thionscnaíocht Cad a Oibríonn. Naisc an ‘Féile Foghlama’ déantóirí polasaí 

domhanda, cleachtóirí agus smaointeoirí i gcosc agus idirghabháil luath, le béim ar conas is 

féidir saol leanaí agus daoine óga a fheabhsú.  

In 2020, thacaigh Cad a Oibríonn le tionscadail i Líne Cabhrach Leanaí, Altramú do 

Thaisteálaithe agus Roma, tuismitheoireacht do Thaisteálaithe, Seaimpíní in oiliúint 

Thacaíochta do Thuismitheoirí, agus CityConnects Ionchathrach Oirthuaiscirt. Thug Cad a 

Oibríonn maoiniú freisin os cionn €500,000 do Sheirbhís Tacaíochta Oideachais Tusla chun 

cleachta bunaithe ar fhianaise agus modhanna cruthaithe idirghabhála a chur i bhfeidhm, 

acmhainn agus inbhuanaitheacht thógála a shíneadh; agus tionscadal iScoil a fhairsingiú.  

Sheachadadh Cad a Oibríonn freisin gníomhaíochtaí foghlama do chleachtóirí san earnáil 

tábhachtach seo trí shraith tacair foghlama gnímh agus trí chomhpháirtíocht leanúnach le 

Ollscoil Luimní.  

Aidhm Straitéiseach 3: Córais leasa agus cosanta do leanaí a bheith éifeachtach agus 

freagrúil 

Roghanna Daortha Ailtéarnacha do pháistí 

Forbraíodh tairiscintí reachtacha le cinntiú gur gcuirtear roghanna malartacha ar fáil atá 

pobalbhunaithe agus go mbeidh siad fós ar fáil nuair a éiríonn páiste 18 mbliana d’aois agus 

tá béim níos mó, ag staid daortha, ar ath-imeascadh sa phobal i ndiaidh iad a scaoileadh. 

I ndiaidh faofa an Rialtais do dhréacht ar Cheann Bhille in 2019, lean obair in 2020 le Cinn 

Dréachta agus Measúnú Rialála ar Thionchar á fhorbairt. 

I ndiaidh aistrithe feidhmeanna áirithe, beidh dul chun cinn ar an reachtaíocht seo ag an 

Roinn Cirt. 

 

Aidhm Straitéiseach 4: Polasaí bunaithe ar fhianaise curtha chun cinn agus tacaithe, 

agus glacann páistí agus daoine óga páirt i gcinntí a imríonn tionchar ar a saolta 

Déanann an Roinn taighde chun tacú le torthaí níos fearr a bhaint amach, i gcomhréir le 

réim na Roinne, trí fhorbairt agus seachadadh seirbhíse bunaithe ar fhianaise a chur chun 

cinn. Déanann sé é sin trí cheithre sruth oibre: Fás in Éirinn, Staidrimh, Measúnú, agus Clár 

Fianaise i bPolasaí. 
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Fás in Éirinn 

In 2020, thug an Roinn bainistíocht agus dul chun cinn ar Fás in Éirinn: Staidéar 

Fadaimseartha Náisiúnta ar Leanaí (GUI). Ó bhí 2006 ann, rianaigh GUI dhá chohórt pháistí 

chun cuspóirí staidéir a dhéanamh ar fhachtóirí a chuidíonn nó a chuireann i mbaol leas na 

bpáistí i dteaghlaigh in Éirinn inniu. Áirítear le éachtaí suntasacha in 2020 a leanas: 

 Rinneadh dul chun cinn i bpleanáil d’aistriú feidhmeanna bailiúcháin sonraí GUI chuig 

an bPríomh-Oifig Staidrimh (CSO) ó 2023 le síniú Meamraim Tuisceana agus 

Comhaontú Rialúcháin Sonraí Coiteann. Is céim thábhachtach í sin, todhchaí slán 

inbhuanaithe a bhunú do GUI. 

 Rinne Foireann Staidéir GUI sraith suirbhéanna sonrach do COVID leis an mbeirt 

tuismitheoir agus páistí 13 bliana d’aois ó Chohórt GUI 2008, agus Cohórt GUI 22 

bliain d’aois. Ós rud é gur féidir na torthaí ó na suirbhéanna sin a nascadh le taithí 

aonair roimh na paindéime, tabharfaidh siad sonraí suntasacha ar thionchair 

fhadtéarmacha na paindéime ar pháistí agus daoine óga. 

 In 2020 rinneadh tuarascálacha a fhoilsiú freisin, mar a leanas: 

- ‘Fás in Éirinn: Saol na nDaoine 17/18 bliana d’Aois’ 

- ‘Forléargas ar Úsáid Chomhaid Sonraí Fhás in Éirinn 2010-19’ 

- ‘Nóta Treoraíochta # 4: Sonraí Fhás in Éirinn a Úsáid’ 

Is féidir teacht ar a thuilleadh faisnéise maidir le GUI ag https://www.growingup.ie. 

Staidrimh 

Rinne an Roinn go leor gníomhaíochtaí chun tacú le scaipeadh agus úsáid faisnéise 

staidrimh chun tacú lena réim. Áirítear le éachtaí suntasacha bainteach leis an gclár 

staidrimh in 2020: 

 Beidh dul chun cinn ar fáil ar thrasfhoirmiú foilseacháin ‘Staid Pháistí an Náisiúin’ ó 

shraith débhliantúil sheoladh cóip chrua go cáipéis ‘beo’ a bheidh ar fáil ar líne agus 

a mbeidh nuashonrú uathoibríoch air de réir is a bhíonn sonraí nua ar fáil. 

 Foilseachán ‘Spotsholas Staidrimh #4, Taisteálaithe Óga in Éirinn’ i gcomhréir le 

tiomantas na Roinne faoi Ghníomh 148 Straitéise Náisiúnta um Ionchuimsiú Lucht 

Siúil agus Roma 2017-2021. 

 Foilseachán tuarascála ar Thionscadal Pathfinder chun an staidéar GUI a nascadh le 

sonraí riaracháin á gcoinneáil san Ionad Sonraí Riaracháin CSO (ADC). 

 

 

 

https://www.growingup.ie/
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Measúnuithe: 

Tacaíonn foireann Measúnaithe na Roinne le forbairt thionscnaíochtaí measúnaithe timpeall 

na Roinne. In 2020, sheachadadh siad go leor tionscadail sonracha lena n-áirítear: 

 Foilseachán pháipéar measúnaithe ‘Measúnú Polasaithe Dírithe ar Chúram agus 

Oideachas Luath-Óige (ECCE) Íocaíocht Chaipitíochta’. 

 Foilseachán ‘Athbhreithnithe ar Chaiteachas 2020:Costais Chúram Cónaithe Tusla’. 

 Foilseachán Mheasúnaithe ar Scéim Uair Órga na Roinne, a thug measúnú ar 

fhreagraí le tionscnaíocht phíolóta deartha chun cuidiú le foireann DCEDIY le 

freagrachtaí tuismitheoireachta obair sa bhaile agus cúram a chothromú le linn 

paindéime COVID-19. 

 

Ciallaíonn Foireann Measúnaithe lócas na Roinne do Sheirbhís Eacnamaíochta agus 

Measúnaithe Rialtais na hÉireann (IGEES), agus is rannpháirtí gníomhach é sa ghréasán 

IGEES. Chomh maith leis an méid thuas, áirítear freisin le idirghníomhaíocht IGEES in 2020 

rannpháirtíocht leanúnach i nGrúpaí Comhairleacha IGEES agus scaipeadh faisnéise maidir 

le imeachtaí agus foilseacháin chuig déantóirí polasaí na Roinne. 

Clár Fianaise i bPolasaí 

Is acmhainn tiomnaithe é an Clár Fianaise i bPolasaí chun tacú leis an Roinn cloí lena 

riachtanais taighde straitéisigh agus riachtanais fianaise agus chun an próiseas ó thaighde 

go polasaí a spreagadh. Áirítear le gaiscí suntasacha in 2020: 

 Foilseachán ‘Ioncam, Bochtanas agus Ganntanas i measc Páistí - Anailís Bonnlíne 

Staidrimh, arbh é sin an chéad aschur ón gClár Taighde Sonrach do Pháistí ar 

Bhochtanas. 

 Foilseachán na tuarascála ‘Impleacht na Paindéime COVID-19 do Pholasaithe maidir 

le Páistí agus Daoine Óga'. Seasann an tuarascáil mar an gcéad aschur ón 

gComhpháirtíocht Taighde DCEDIY/ESRI bunaithe in 2019. 

 Idirghníomhaíocht le fianaise taighde a chur chun cinn trí fhoráil go leor tacaíochtaí 

taighde do dhéantóirí polasaithe lena n-áirítear: 

o Cruinnithe faisnéise taighde r-phoist COVID-19 do dhéantóirí polasaithe 

sinsearacha sa Roinn; 

o Nótaí ar Threoraíocht Taighde; 

Sraith seisiúin faisnéise a bhaineann le tionscadail taighde maoinithe ag DCEDIY ar ábhair 

a théann ó oideachas do Thaisteálaithe agus Roma, go bochtanas leanaí agus ceartas óige. 
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Aistriú Feidhmeanna 

Ar an 27ú Meitheamh 2020, d’fhógair an Taoiseach go leor aistrithe feidhmeanna idir 

Airí mar chuid d’fhoirmiú an Rialtais nua. Bhí an Roinn gníomhach i gceithre aistriú 

dhifriúla a bhain leis an Roinn Cirt agus Comhionannais, Sláinte, agus Oideachas.  

Bunaíodh Foireann Tionscadail um Aistriú Feidhmeanna sa Roinn chun oibriú le 

comhoibrithe i go leor Ranna gaolmhara. Baineann athruithe den nádúr sin le 

díogras suntasach ar feadh na Roinne.  

Ar an 14 Deireadh Fómhair 2020, d’aistrigh freagrachtaí as raon feidhmeanna a bhí 

laistigh réime na Roinne Cirt agus Comhionannais roimhe sin go dtí an Roinn, cé gur 

bhog freagrachtaí as eilimintí Ceartas Óige chuig an Roinn Cirt. Is mar a leanas na 

feidhmeanna a d’aistrigh go dtí DCEDIY:  

Feidhmeanna comhionannais bainteach le  

 Comhionannas Inscne 

 Polasaí Míchumais 

 Polasaí Ionchuimsithe d’Imircigh 

 Polasaí Ionchuimsithe do Thaisteálaithe agus Roma 

 Polasaí Ionchuimsithe LADTI+ 

 Cothromaíocht idir Obair agus Saol do Thuismitheoirí ag Obair agus 

Freagracht as Cúram 

 Sruthanna Maoinithe Gaolta le hAistriú Oibre Polasaithe 

Sruthanna oibre suntasacha eile aistrithe go dtí an Roinn lena n-áirítear: 

 Seachadadh Seirbhíse Ionchuimsithe 

 Ceartas Athchóirithe Magdalen 

 Seirbhís Lóistín Cosanta Idirnáisiúnta (IPAS) agus Seirbhís Soláthair um 

Chosaint Idirnáisiúnta (IPPS) 

Bhain an t-aistriú sin le 94.7 státseirbhíseach agus glanmhaoiniú €120.4m ag 

bogadh go dtí DCEDIY, lena n-áirítear freagracht as dhá ghníomhaireacht an Stáit, 
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an tÚdarás Míchumais Náisiúnta (NDA) agus Coimisiún na hÉireann um Chearta 

Daonna agus Comhionannais (IHREC). San áireamh leis an aistriú freisin, bhí aistriú 

Cistí an AE, go sonrach Ciste Tearmainn, Imirceach agus Ionchuimsithe. 

Tháinig an tAistriú Feidhmeanna d’eilimintí áirithe Ceartais Óige ag bogadh go dtí an 

Roinn Cirt in éifeacht freisin ar an 14 Deireadh Fómhair 2020. 

 Scéim Maoirseachta ar Bhannaí 

 Tionscadal Greentown 

 Tionscadal Fianaise Taighde i bPolasaí agus Cleachta (REPPP) 

 Reachtaíocht: Daoradh Ailtéarnach  

Ón aistriú i nDeireadh Fómhair 2020, bhí forbairtí agus éachtaí polasaithe 

suntasacha cheana féin i réimsí nua freagrachta: 

Polasaí Comhionannais agus Comhionannais Inscne 

Saoire Teaghlaigh  

Thug an Rialtas faomhadh do dhréachtú Bhille Saoire Teaghlaigh a sholáthraíonn i 

gcomhair: 

 Trí sheachtain sa bhreis Saoire Thuismitheoireachta íoctha do gach tuismitheoir, 

agus síneadh ar an tréimhse ina féidir é a ghlacadh don chéad dhá bhliain i 

ndiaidh breithe nó uchtú páiste; 

 Leasuithe le forálacha teidlíochta do bheirteanna pósta firinscneach den inscne 

céanna ar shaoire uchtála agus sochar agus forálacha do gach beirt a uchtaíonn 

páiste (inscne céanna nó difriúil) ionas go mbeidh siad in ann a roghnú cé a 

ghlacann an saoire uchtála;  

 Méadú i líon na mball Bhoird Tusla. Tá aon bhall déag ann anois. 

I mí na Nollag, d’aontaigh an Rialtas fiosrúchán a dhéanamh ar indéantacht 

teidlíochta reachtúil a bhunú do shaoire íoctha maidir le foréigean sa bhaile. 

Rúnaíocht do Ghréasán an Earnála Phoiblí 

Sholáthair an Roinn rúnaíocht do Ghréasán an Earnála Phoiblí laistigh 30% Club 

Ireland ar mian leis béim a thabhairt ar phlé comhoibríoch maidir le hathrú 

eagraíochta agus cultúrtha chun cothromaíocht inscne a chur chun cinn ar feadh na 

státseirbhíse agus seirbhíse poiblí. 
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Polasaí Lóistín Cosanta Idirnáisiúnta, Polasaí Míchumais 

agus Polasaí Frith-Chiníochais 

Dréacht ar Thuarascáil Tosaigh an Stáit críochnaithe agus foilsithe faoin 

UNCRPD. 

Ar an 3 Nollaig 2020 (Lá Idirnáisiúnta na nDaoine le Míchumais), d’fhógair an tAire 

Stáit le freagracht as Míchumas comhairliúchán le geallshealbhóirí ar thuarascáil 

tosaigh Stáit na hÉireann faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta 

Daoine le Míchumais. Trí fhoilseachán na Tuarascála cuireadh tús le tréimhse 

comhairliúcháin trí mhí inar féidir le geallshealbhóirí agus baill an phobail 

aighneachtaí a dhéanamh ar an tuarascáil, a bheidh críochnaithe le seoladh chuig 

na Náisiúin Aontaithe in 2021. Dhaingnigh Éire an UNCRPD in 2018 agus is é seo 

an chéad tuarascáil in Éirinn faoin gCoinbhinsiún. 

Tús curtha le Acht Theanga Comharthaíochta na hÉireann 

Bhí Ordú Tosaithe d’Acht Theanga Comharthaíochta na hÉireann 2017 sínithe ag an 

Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige ar an 23 Nollaig 

2020. Aithníonn an tAcht Teanga Comharthaíochta na hÉireann (ISL) mar theanga 

an Stáit agus soláthraíonn sé go mbeidh an ceart ag daoine a úsáideann Teanga 

Comharthaíochta na hÉireann an teanga sin a úsáid, a fhorbairt agus a chaomhnú. 

Foirmiú an Ghréasáin Rannpháirtíochta agus Comhairliúcháin Míchumais 

Bunaíodh Gréasán Rannpháirtíochta agus Comhairliúcháin Míchumais ar an 23 

Deireadh Fómhair 2020. Cinntíonn an Gréasán go mbeidh daoine le míchumas 

gníomhach i bhforbairt polasaithe agus reachtaíochta, i gcomhréir le riachtanais 

Choinbhinsiúin na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine le Míchumais (UNCRPD). 

Reachtaíocht Mhíchumais 

Le linn 2020, lean obair ar an mBille um Chinnteoireacht Chuidithe (Acmhainn) 

(Leasú).  Tabharfaidh an Bille seo leasú ar Acht um Chinnteoireacht Chuidithe 

(Acmhainn) 2015 (An tAcht 2015) agus ceadóidh sé lena thús i Meitheamh 2022. 

Déanfaidh na leasuithe cuíchóiriú ar na próisis, chun leasa na ndaoine a úsáideann 

a fhorálacha. Cuirfidh sé sin neart freisin leis na cosaintí san áireamh san Acht 2015. 

Rinne an tSeirbhís Tacaíochta Cinnteoireachta (DSS) dul chun cinn suntasach in 

2020 le ullmhú chun a sheirbhísí a oscailt don phobal ginearálta. Dhírigh sé ar 

chórais IT a theastaíonn chun an tAcht 2015 a oibriú a chur i bhfeidhm. 
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Polasaí Frith-Chiníochas 

Bhí an Coiste Frith-Chiníochais ceaptha i Meitheamh 2020. Sheol an Coiste 

Tuarascáil Shealadach agus chuir sé trí mholadh leis i gcomhair gnímh láithreach. 

Polasaí Lóistín Cosanta Idirnáisiúnta 

Ar an 21 Dheireadh Fómhair 2020, foilsíodh Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar 

Fhoráil Tacaíochta lena n-áirítear Lóistín do Dhaoine sa Phróiseas Cosanta 

Idirnáisiúnta. Thosaigh an Roinn ansin obair ar Pháipéar Bán chun deireadh a chur 

le Soláthar Díreach agus Seirbhís Tacaíochta um Chosaint Idirnáisiúnta nua a 

Bhunú, foilsithe i Feabhra 2021. 

 

Seirbhísí Sholáthair Cosanta Idirnáisiúnta 

 

Seirbhísí Sholáthair Cosanta Idirnáisiúnta (IPPS) 

Tá an Roinn freagrach as soláthar lóistín agus seirbhísí chúnta do dhaoine a iarrann 

cosaint idirnáisiúnta in Éirinn. In 2020, fuair an Roinn cúig ionad le 619 spás leaba 

chun iad a úsáid mar ionad lóistín. I gcomhréir le Caighdeáin Náisiúnta um lóistín á 

chur ar fáil do dhaoine sa phróiseas cosanta idirnáisiúnta, soláthraíonn gach ceann 

de na ionaid sin i gcomhair saoil neamhspleách, ina féidir le cónaitheoirí a mbia féin 

a roghnú agus a ullmhú. Soláthraíonn dhá cheann de na ionaid sin árasáin cónaithe 

“doras féin” i Luimneach agus i nGaillimh. 

Mar chuid dá fhreagra ar phaindéim Covid-19, i gcomhréir le comhairle sláinte poiblí, 

sholáthair an Roinn 406 spás leaba breise i dtrí ionad chun áitíocht a laghdú agus 

cinntiú nach raibh níos mó ná triúr duine ag roinnt seomra. Cuireadh ceithre ionad 

féin-leithlisithe ar fáil do chónaitheoirí le linn na bliana - bhí ceann acu fós faoi 

chonradh ag deireadh 2020 - in éineacht le dhá ionad choraintín, ceann do 

chónaitheoirí a d’imigh óna lóistín leithdháilte le cónaí go sealadach le teaghlach nó 

cairde, agus dara cheann d’iarratasóirí Cosanta Idirnáisiúnta a tháinig le déanaí 

agus lóistín á lorg acu.  
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Oibriúcháin Sheirbhísí Cosanta Idirnáisiúnta 

Seirbhísí Lóistín Cosanta Idirnáisiúnta (IPAS) 

Bhí na bearta a leanas glactha ag an Roinn in 2020:  

 Prótacail cuimsitheacha chun Covid-19 a bhainistiú ar feadh Gréasáin IPAS 

curtha i bhfeidhm i gcomhoibríocht leis an FSS. 

 

 Bhí laghdú in úsáid lóistín éigeandála ar bheagnach leath. 

 

 Oscailt ionaid dorais féin, saoil neamhspleách, teaghlaigh i gcathair na 

Gaillimhe. 

 

 Forbairt ar nósanna imeachta foirmiúla measúnaithe ar leochaileachta leis na 

céad mheasúnuithe foirmiúil ar bhonn píolóta. 

 

 Bhí méadú 30% i líon na gcónaitheoirí le stádas ag bogadh amach ó lóistín 

IPAS isteach sa phobal. 

 

 Seirbhís fheabhsaithe do chustaiméirí trí sheoladh córais ticéadaithe deisce 

chabhrach, nuachtlitir do chónaitheoirí agus líne gutháin faoi rún 

neamhspleách nua oibrithe ag Seirbhís Íosánach do Theifigh (JRS). 

 

 Laghdú i ndlús áitíochta an tseomra do dhaoine singil ar uasmhéid 3 bhall 

teaghlaigh neamhghaolta. 

Clár Cosanta do Theifigh na hÉireann 

Clár Cosanta do Theifigh na hÉireann 

Tháinig 195 teifeach ón tSiria (41 teaghlach a chomhdhéanann 117 duine ón Liobáin 

agus 18 ón Iordáin) go hÉirinn. Astu sin, tháinig 165 duine ó mhisean roghnúcháin 

Beirut 2020. Tháinig an chuid eile ó Beirut agus misin Amman in 2019.  

Fuair teaghlach amháin le seisear ag teacht ón Iordáin urraíocht faoi Chlár 

Urraíochta Pobail. 

D’athlonnaigh 152 teifeach an chláir (37 teaghlach) ó ionaid lóistín go dtí tithíocht in 

8 gcontae. 

 Gheall Éire glacadh le 50 faighteoir cosanta idirnáisiúnta, chomh maith le 14 

mionaoiseach gan tionlacan (UAM) i ndiaidh dóiteáin ar oileán Moria sa Ghréig i 

nDeireadh Fómhair. 
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Polasaí do Thaisteálaithe agus Roma & LGBTQI, lena n-

áirítear Magdalens agus Riarachán Cistí 

Ciste Seirbhísí Pobail LADTI+ 2020 

Críochnaíodh Ciste Seirbhísí Pobail LADTI+ 2020 i Samhain 2020. Bhí an glao 

maoinithe bunaithe ar fhís, misean agus luachanna Straitéise Ionchuimsithe LADTI+ 

Náisiúnta 2019-2021. Is é cuspóir leis ná tacú le hAschur 6 na Straitéise, go mbeidh 

“tacaíochtaí phobail ar fáil níos forleithne do lucht LADTI+”. 

Faoin nglao maoinithe, bronnadh maoiniú €700,000 ar 29 tionscadal. Astu sin, fuair 

10 dtionscadal maoiniú faoi Scéim A i gcomhair bearta a thacaíonn le seirbhísí 

phobail do lucht LADTI+, agus fuair 19 tionscadal atá ag cur infheictheacht agus 

ionchuimsiú chun cinn ar son LADTI+ maoiniú faoi réir Scéime B. 

Cruinnithe na Straitéise Náisiúnta 

Bhí an tAire mar chathaoir le cruinnithe na gCoistí Straitéise a thugann maoirseacht 

ar chur i bhfeidhm Straitéise Ionchuimsithe do Thaisteálaithe agus Roma 2017 agus 

Straitéis Ionchuimsithe LADTI+ Náisiúnta 2019-2021 i Samhain 2020. 

I Nollaig 2020, d’oibrigh an Roinn i gcomhoibríocht le Pavee Point ar sheoladh 

Tuarascála Gníomhaireachta um Bhunchearta Bhaile Átha Cliath (FRA) ar Shuirbhé 

Taisteálaithe agus Roma: Roma agus Taisteálaithe i sé chontae. 

Riarachán ar chistí 

Fuair 113 eagraíocht faomhadh maoinithe €498,000 i ndiaidh Ghlao ar Thairiscintí 

faoi Chiste Ionchuimsithe Pobail chun ionchuimsiú d’imircigh a chur chun cinn agus 

pobail a óstáil, meas coiteann a chothú agus rannpháirtíocht na n-imirceach a 

spreagadh ar shaol sibhialta agus cultúrtha.  

Bhí €2.29m faofa freisin do 18 tionscadal faoi Ghlao ar Thairiscintí Chiste 

Ionchuimsithe Náisiúnta 2020. Beidh na tionscadail sin ag rith ar feadh trí bliana ar 

aghaidh go dtí 31 Nollaig 2023. 
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Míchumas 

D’fhógair an Taoiseach ar an 27 Meitheamh 2020 cuspóir chun polasaí, 

feidhmeanna agus freagracht mhaoinithe a aistriú i gcomhair seirbhísí mhíchumais 

saineolacha bunaithe ar phobal (CBDS) ón Aire Sláinte chuig an Aire Leanaí, 

Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. 

Ina dhiaidh sin, rinne an Rialtas cinneadh ar an 22 Nollaig 2020, go gcoinneoidh 

FSS freagracht as na seirbhísí sin a sheachadadh i ndiaidh aistrithe. Cuireann an 

FSS agus na Gníomhaireachtaí deonacha faoin alt 38 agus 39 na seirbhísí ar fáil go 

díreach in éineacht leis na soláthraithe seirbhíse brabúis. 

Tá an t-aistriú seo níos casta ná aistrithe feidhmeanna eile ar feadh Ranna toisc go 

n-eascróidh sé i dtuairisciú an FSS do bheirt Aire. Tá an t-aistriú seo ar scála 

suntasach, ó thaobh an bhuiséid ghaolmhair de (€2.2 billiún do 2021), líon na n-

úsáideoirí seirbhíse (timpeall 56,000), scála na seirbhísí agus líon na mball foirne 

bainteach le seachadadh seirbhísí (27,500). Táthar ag déanamh dréachta ar 

reachtaíocht le forálacha do rialachas athbhreithnithe agus struchtúir cuntasachta 

chun tacú leis na athruithe suntasacha sin. 

Chomhoibrigh an dá Roinn maidir le idirbheartaíochtaí Bhuiséad 2021 agus 2022 ó 

thaobh maoinithe do sheirbhísí mhíchumais. Táthar ag déanamh dul chun cinn ar na 

próisis aistrithe i gcomhréir le Treoirlínte um Aistriú Feidhmeanna agus Lámhleabhar 

Dea-chleachtais agus beidh sé ar bhonn neodrach Státchiste forleathan. 

Rinne an tAire O’Gorman cinneadh maidir le cúraimí as míchumas a fhágáil don Aire 

Stáit Rabbitte, agus rinne an tAire Sláinte cinneadh freisin freagracht as forálacha 

sonraithe an Achta Míchumais 2005 a fhágáil chuig an Aire Stáit le freagracht as 

Míchumas in 2020. 

Leanann an dá Roinn ag cur oibre in áit tosaíochta a bhaineann leis an aistriú seo a 

chríochnú agus rinneadh dul chun cinn suntasach ann. Bhí comhaontú ann maidir le 

scála agus scóip na seirbhísí bainteach leis agus tá go leor dul chun cinn ar an obair 

chun na leasuithe a aithint agus a chomhaontú a theastaíonn d’Achtanna Sláinte 

agus Acht Míchumais chun socrúcháin rialachais cuí a chinntiú don todhchaí ag 

baint leis an dá Roinn agus an FSS. 

Tá an dá Roinn tiomanta chun an t-aistriú feidhmeanna a chríochnú chomh luath 

agus is féidir.  
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Seirbhísí Leasa Oideachais 

Ar an 27 Meitheamh 2020, d’fhógair an Taoiseach go mbeadh feidhmeanna Leasa 

Oideachais ag filleadh go dtí an Roinn Oideachais ó DCEDIY.  

Bhain an t-aistriú seo le glanmhaoiniú €35.2m ag bogadh amach ón Roinn seo chuig 

an Roinn Oideachais. 

San áireamh leis an aistriú ginearálta bhí freagracht as dhá réimse difriúil Tusla, is 

iad sin Seirbhísí Tacaíochta Tusla (TESS) agus Seirbhís Mheasúnaithe Oideachais 

Ailtéarnaigh agus Clárúcháin (AEARS).  Mar thoradh, bhí an tAistriú Feidhmeanna 

casta, agus bhain sé le príomh-reachtaíocht a leasú le cinntiú go mbeadh Tusla in 

ann freagairt do riachtanais rialachais ón bheirt Aire. 

Teastóidh achtú Bille ón aistriú seo chun leasú a thabhairt ar Acht Ghníomhaireachta 

Leanaí agus Teaghlaigh 2013 chun maoirseacht reachtúil chuí a sholáthar don Aire 

Oideachais maidir le feidhmeanna oideachais agus leasa ag Tusla. Rinneadh an t-

aistriú ar an 1 Eanáir 2021 trí Ionstraim Reachtúil 588 ó 2020.  
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Aguisín I: Dualgas an Earnála Phoiblí 
 

D’foilsigh an Roinn aPhlean Measúnaithe agus Gnímh an Earnála Phoiblí ar an 11 
Márta 2021, agus tabharfaidh sé tuairisc ar chur i bhfeidhm a ghníomhartha do 2021 
ina Thuarascáil Bhliantúil don bhliain sin. 

Aithníonn an Roinn an dualgas dearfach forfheidhmithe faoi Alt 42 d’Acht faoi 
Choimisiúin um Chearta Daonna agus Comhionannais na hÉireann 2014 chun 
cuntas a ghlacadh ar chearta daonna agus comhionannas i bhfeidhmíocht a 
fheidhmeanna.  

Faoi Alt 42, beidh comhlacht poiblí, i bhfeidhmíocht a fheidhmeanna, ag glacadh 
cuntais ar an riachtanas- 

(a) chun idirdhealú a chosc, 

(b) chun comhionannas deise agus caithimh a chur chun cinn le foireann agus na 
daoine 
a fhaigheann seirbhísí uaidh, agus 
 
(c) chun cearta daonna a bhaill, foirne agus daoine a fhaigheann a sheirbhísí a 
chosaint. 

Corpraíonn ár n-obair machnamh onnghníomh ar chomhionannas agus cearta 
daonna gach duine aonair i bhforbairt pholasaithe agus reachtaíochta.  

Tá an Roinn tiomanta freisin chun dínit agus meas a chosaint do gach ball foirne a 
oibríonn don Roinn. Tacaíonn agus cuireann an Roinn i bhfeidhm Polasaí Dínit san 
Obair sa Státseirbhís, ar aidhm leis meas, dínit, sábháilteacht agus comhionannas a 
chur chun cinn sa láthair oibre. Tuigeann gach ball foirne nach nglacfar le aon 
chineál bulaíochta, ciaptha, agus ciaptha gnéis agus go bhfuil dualgas ar gach aon 
bhall iompair ar bhealach inghlactha measúil.  

Inár bPlean Gnímh Seirbhíse do Chustaiméirí agus Cairt luann muid ár dtiomantais 
lenár gcustaiméirí. Chun cloí leis sin - 

 tugaimid an tseirbhís agus comhairle is fearr dár gcustaiméirí; 

 Caithimid le custaiméirí ar bhealach measúil, cóir, neamhchlaonta dea-
bhéasach; 

 Is aidhm linn cearta ar chaitheamh comhionann a chinntiú de réir leagtha 
amach sa reachtaíocht i seachadadh ár seirbhísí;  

 Ionas gur féidir cloí, nuair is indéanta, le aon riachtanais speisialta a bhíonn 
ag ár gcustaiméirí. 

 

https://www.gov.ie/en/publication/ebcb6-department-of-children-equality-disability-integration-and-youth-statement-of-strategy-2021-2023/
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Aguisín II: Foilseacháin i 2020 

 13Ú Thuarascáil Rapóirtéir Speisialta um Chosaint Leanaí. 

 Bille Saoire agus Sochar Thuismitheoirí (Leasú) 2020 (Scéim Ghinearálta). 

 Tuarascáil Bhliantúil na Roinne Leanaí agus Cúrsaí Óige 2019. 

 An Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige Tuarascáil Bhliantúil 2019. 

 Tuarascáil ar chur i bhFeidhm Bliantúil 2019 An Chéad 5. 

 Tuarascáil an Ghrúpa Chomhairligh ar Fhoráil Tacaíochta lena n-áirítear Lóistín do 

Dhaoine sa Phróiseas Cosanta Idirnáisiúnta (Meán Fómhair 2020). 

 Athbhreithniú Neamhspleách ar an gCostas chun Seirbhísí Chúram Leanaí 

Ardchaighdeáin a sholáthar in Éirinn (Márta 2020). 

 Obair agus Cúram a chothromú le linn na paindéime COVID-19: Athbhreithniú ar 

Thionscnaíocht “Uair Órga” na Roinne Leanaí agus Cúrsaí Óige. 

 Conas Atá do Cheann | Guthanna Óga le linn COVID-19 (Deireadh Fómhair 2020). 

 Forbairt Rialacháin Cuimsitheacha um Chúram Leanaí ar Aois Scoile (SAC) agus 

Caighdeáin Cáilíochta | Tuarascáil ar Thorthaí an Chomhairliúcháin Phoiblí (Iúil 

2020). 

 Treoirlínte Cháilíochta Náisiúnta do Chúram Leanaí ar Aois Scoile | Treoirlínte, 

Comhpháirteanna agus Eilimintí (Meán Fómhair 2020). 

 Sonraí Fhás in Éirinn a Úsáid. 

 Forléargas ar Úsáid Chomhaid Sonraí Fhás in Éirinn 2010-19. 

 Treoraíocht d’Eagraíochtaí Oibre Óige - le Faisnéis ag Dearcadh Nua ar an nDúshlán, 

ag Leanúint lenár nAthshlánú agus Athnascadh. 

 Anailís ar Thionchar Rialála- Scéim Ghinearálta ar Chaomhnú agus Aistriú Taifid 

Sonraithe an Choimisiúin Imscrúdaithe. 

 Scéim Ghinearálta ar Chaomhnú agus Aistriú Taifid Sonraithe Bhille an Choimisiúin 

Imscrúdaithe 2020 - Do cheisteanna freagartha (15 Mheán Fómhair 2020). 

 Scéim Ghinearálta um Chaomhnú agus Aistriú Taifid Sonraithe le Bille an Choimisiúin 

Fiosrúcháin (Áras Máithreacha is Leanaí agus Ábhair gaolmhara áirithe); 

 Fóirdheontas Chúram Leanaí Pobail Plus (CCSP) agus Cúram Leanaí Oiliúna agus 

Fostaíochta (TEC) Rialacha an Chláir 2020 - 2021. 

 Nuashonrú ar chomhairle Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte maidir le siomptóim 

COVID-19 do Luath-Fhoghlaim agus Cúram agus Cúram Leanaí ar Aois Scoile. 

 An Roinn Leanaí agus Cúrsaí Óige: Faisnéisiú Isteach ag an Aire (Meitheamh 2020). 

 Ioncam, Bochtanas agus Ganntanas i measc Leanaí - Anailís Staidrimh Bonnlíne 

(Meitheamh 2020). 

 Athbhreithniú ar Acht um Chúram Leanaí 1991 Pháipéar Comhairliúcháin Iúil 2020. 

 Measúnú Polasaithe Dírithe (FPA) ar Íocaíocht Chaipitíochta Ard ECCE. 
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 Faisnéis ar Bhearta COVID-19 do sholáthraithe agus foireann Luath-Fhoghlama agus 

Seirbhísí Chúraim agus Chúram Leanaí ar Aois Scoile (Nuashonraithe 07 Bealtaine 

2020). 

 Pleanáil i gcomhair athoscailte Seirbhísí Luath-Fhoghlama agus Chúram Leanaí ar 

Aois Scoile | Tuarascáil don Rialtas (29 Bealtaine 2020). 

 Cosc ar Ionfhabhtú agus treoraíocht Smachta d’áiteanna a sholáthraíonn cúram 

leanaí le linn paindéime COVID-19 (29 Bealtaine 2020). 

 Pacáiste Maoinithe a Athoscailt do Sheirbhísí Chúram Leanaí: Faisnéis Bhreise - 

leagan 1 (12 Meitheamh 2020) 

 Pacáiste Maoinithe a Athoscailt do Sheirbhísí Chúram Leanaí: Faisnéis Bhreise - 

leagan 2 (12 Iúil 2020) 

 7Ú Thuarascáil Sealadach an Choimisiúin Imscrúdaithe ar Thithe Máithreacha agus 

Leanaí. 

 Foinse agus Ionchuimsiú: Staidéar ar Imircigh i nDaonáireamh 2016 (ESRI 

Meitheamh 2020). 

 Pleananna Gnímh Éifeachtachta Acmhainne DCEDIY. 

 Aighneachtaí chuig Comhairliúchán i Scríbhinn ar Athbhreithniú ar an Acht Chúram 

Leanaí 1991. 

 Freagraí PQ COVID-19. 

 COVID-19 (Coróinvíreas): Faisnéis do thuismitheoirí. 

 Faisnéis maidir le COVID-19 (Coróinvíreas). 

 Scéim Deontais d’Imeachtaí maidir le Institiúidí Máithreacha agus Leanaí: Paca 

Faisnéise, Nóta Treoraíochta, foirmeacha iarratais agus Tuarascála. 

 Tionscnaíochtaí Tógála Acmhainne in eagraíochtaí nó seirbhísí sonracha do LADTI+: 

Leithdháilte do Chéim 2 (2020). 

 Tuarascáil Deiridh ar Ghrúpa Ráthaíochta Saineolach don Aire Leanaí agus Cúrsaí 

Óige. 
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Aguisín III: Forléargas ar Úsáid Fuinnimh in 
2020 

Luann an chuid seo ídiú fuinnimh don Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, 
Lánpháirtíochta agus Óige i gcomhair 2020 agus na céimeanna glactha chun 
feabhas a chur ar fheidhmíocht fhuinnimh. Déantar tuairisciú ar ídiú fuinnimh 
d’Údarás Fuinnimh Inathnuaite na hÉireann (SEAI) ar bhonn bliantúil agus rianaithe 
in aghaidh targaidí éifeachtachta fhuinnimh do 2020 agus 2030. Tá sonraí 2020 san 
áireamh thíos i dteannta le sonraí 2019 chun cuspóirí comparáide. De réir is a 
thuairiscíonn an Roinn maidir lena hídiú fuinnimh go díreach chuig an SEAI, níl a 
gcuid sonraí san áireamh thíos. 

Suíomh/Bliain Leictreachas 
kWh (de réir 
tuairiscithe) 

Gás kWh 

(de réir 
tuairiscithe) 

Iomlán kWH 

(de réir 
tuairiscithe) 

Iomlán 
Riachtanais 
Príomh-
fhuinnimh 
kWH1 

Iomlán 
Riachtanais 
Príomh-
fhuinnimh 
kWH/Foireann 
Coibhéiseach Lán-
aimseartha 

Ceanncheathrú, 
MiesianPlaza, 
Sráid Bhagóid, 

Baile Átha 
Cliath 22 

   
  

2020 530,336 482,532 1,012,8683 1,505,432 5,260.07 

2019 527,154 455,376 982,5304 1501,295 5,410.07 

Leanann an Roinn ag obair le foireann Cumhacht a Optamú san Obair le hOifig na 
nOibreacha Poiblí agus tionóntaí eile ag MiesianPlaza ar réimse tionscnaíochtaí 
chun éifeachtacht fhuinnimh a mhéadú. D’fhoilsigh an Roinn freisin Plean 
Gníomhaíochta um Éifeachtacht Acmhainní 2020, lena n-áirítear go leor 
Gníomhartha Fuinnimh agus muid ag obair i dtreo an targaid chun éifeachtacht 
fhuinnimh a mhéadú ar a laghad 50% roimh 2030.  

                                                  

 

1 Is tomhais é an t-iomlán riachtanais príomh-fhuinnimh (TPER) ar gach fuinneamh ídithe ag an eagraíocht, a ghlacann cuntas den 
fhuinneamh ídithe agus/nó caillte sa trasfhoirmiú, tarchur agus dáileachán (m.s. Giniúint, tarchur agus dáileachán fuinnimh). Bíonn an 
TPER ríofa ag SEAI, ag cur i bhfeidhm fachtóirí foilsithe tiontaithe do gach eilimint ídithe fuinnimh na heagraíochta. Tá fachtóirí tiontaithe 
difriúla ann do leictreachas agus do gach ceann de na cineálacha bhreosla teirmeach agus iompair. 
2 Ghlac an Roinn freagracht as spás oifige breise in Montague Court, Baile Átha Cliath 2, ag deireadh 2020. Beidh sonraí maidir leis an spás 
oifige seo curtha leis an tuarascáil 2021. 
3 Déantar an t-iomlán ídithe kWH do DCEDIY a ríomhadh ar chéatadán daingean den ídiú cumhachta iomlán san fhoirgneamh, a bhí in 
úsáid leanúnach ar feadh 2020, lena n-áirítear oícheanta agus deireadh seachtaine ó bhriseadh amach Covid-19, le toradh nach raibh aon 
athrú suntasach go ginearálta ar an ídiú cumhachta tuairiscithe.  
4 Rinneadh athbhreithniú beag ar na sonraí 2019 ó na bunsonraí soláthraithe sa tuarascáil 2019.  
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Aguisín IV: Bord Bainistíochta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fergal Lynch

Ard-Rúnaí

Bernie McNally

Cúntóir Rúnaíochta Óige, Rialachas, Cumarsáidí 
agus Taighde

Carol Baxter

Cúntóir Rúnaíochta Cosaint Idirnáisiúnta, 
Ionchuimsiú agus 

Comhionannas

Anne-Marie Brooks

Cúntóir Rúnaíochta Luath-Fhoghlaim agus 
Cúraim agus Chúram Leanaí 

ar Aois Scoile

Conor Rowley

Cúntóir Rúnaíochta Polasaí Leanaí agus Rialachas 
Tusla

Dermot Ryan

Cúntóir Rúnaíochta Corparáideach agus 
Tacaíocht Ghnó

Laura McGarrigle

Cúntóir Rúnaíochta Uchtú agus Tithe 
Máithreacha agus Leanaí
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Aguisín V: Comhlachtaí faoi choimirce na Roinne in 2020 

An tÚdarás Míchumas 

Náisiúnta 

25 Bhóthar Chluaidh 

Baile Átha Cliath 4 

www.nda.ie 

Tusla, An 

Ghníomhaireacht 

Leanaí agus Teaghlaigh 

Foirgneamh Brunel 

An Ceantar Theas 

Bóthar Eoin Thiar 

Cill Mhaighneann 

Baile Átha Cliath 8 

www.tusla.ie 

Campas Coinneála do 

Pháistí Bhaile an 

Oibricigh 

 

Baile an Oibricigh 

Lusca 

Co. Átha Cliath 

www.oberstown.com 

Údarás Uchtála na 

hÉireann 

Teach Ais Láir 

Bóthar Ais Láir 

Baile Átha Cliath 4 

www.aai.gov.ie 

Coimisiún na hÉireann 
um Chearta Daonna 

agus Comhionannais5 
 

16-22 Sráid na Faiche 

Baile Átha Cliath 7 

www.ihrec.ie 

Coimisiún Imscrúdaithe 
ar Thithe Máithreacha 
agus Leanaí (is Ábhair 

Gaolmhara Áirithe)* 

73 Sráid Bhagóid 

Íochtarach 

Baile Átha Cliath 2 

www.mbhcoi.ie 

*Deireadh le hoibriúcháin ar 

an 28ú Feabhra 2021. 

Oifig an Ombudsman do Leanaí6 

Millennium House 

52-56 Sráid na Trá Mhór 

Baile Átha Cliath 1. 

Gaisce, Duais an Uachtaráin 

Teach Ratra, An Bóthar Thuaidh 

Phoenix Park 

Baile Átha Cliath 8 

 

                                                  

 

5Tá Coimisiún na hÉireann um Chearta Daonna agus Comhionannais neamhspleách ina fheidhmeanna agus tuairiscíonn sé go díreach 
chuig an Oireachtas, i gcomhréir le Acht um Chearta Daonna agus Comhionannais na hÉireann, 2014. 
6Tá Oifig an Ombudóra do Leanaí neamhspleách ina fheidhmeanna agus tuairiscíonn sé go díreach chuig an Oireachtas, i gcomhréir le 
Acht Ombudóra do Leanaí, 2002. 

http://www.nda.ie
http://www.mbhcoi.ie/
http://www.oberstown.com
http://www.tusla.ie
http://www.ihrec.ie
http://www.aai.gov.ie
http://www.oco.ie

