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Réamhrá 

Tá áthas orm, i mo ról mar Aire Stáit a bhfuil freagrachtaí speisialta orm as Saincheisteanna Míchumais, an Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú 

Míchumais do na blianta 2017 – 2021 a chur i láthair. Is cur chuige ar bhonn Rialtas iomlán atá anseo le feabhas a chur ar shaol na ndaoine atá 

faoi mhíchumas, ar shlí phraiticiúil agus na deiseanna is fearr is féidir araon a chruthú do dhaoine atá faoi mhíchumas lena lánacmhainneacht a 

bhaint amach. 

Ar cheann de na príomhthosaíochtaí a bhí agam nuair a rinneadh Aire Stáit díom ná casadh leis an oiread daoine faoi mhíchumas agus ab fhéidir.  

Bhí sé ríthábhachtach domsa go pearsanta eolas a fháil dom féin maidir leis na dúshláin agus na deacrachtaí praiticiúla atá i ndán do dhaoine faoi 

mhíchumas.  Bhí sé ríthábhachtach freisin eolas a fháil ar na príomhriachtanais a bhí ag daoine agus comhairle a fháil maidir leis na nithe a 

dhéanfadh difríocht shuntasach dá saol.  Ba mhór an inspioráid domsa na spriocanna agus na héachtaí a bhí déanta ag na daoine ar chas mé leo 

agus tá rún daingean agam na tosaíochtaí atá comhaontaithe ag an Rialtas a chur i gcrích agus na hathruithe atá riachtanach a dhéanamh. 

Beidh tionchar ag míchumas ar bhealach amháin nó ar bhealach eile orainn go léir ag tráth éigin dár saol. De réir dhaonáireamh na bliana 2011, 

tá beagnach 600,000 duine ag maireachtáil faoi mhíchumas in Éirinn. Tá daoine ón teaghlach, cairde agus comhghleacaithe atá faoi mhíchumas 

ag an gcuid is mó againn agus i sochaí atá ag dul in aois, beidh míchumas á fhulaingt againn féin. Baineann míchumas linn go léir agus ba chóir 

go mbeadh an Straitéis mar ábhar spéise do gach duine. Tá fís do shochaí na hÉireann mar bhonn taca leis, fís ina mbainfidh daoine atá faoi 

mhíchumas sásamh as comhdheiseanna agus as comhchearta chun a bheith rannpháirteach sa saol sóisialta agus cultúrtha, obair a dhéanamh más 

mian leo, an rogha agus an smacht a bheith acu ar an mbealach ina maireann siad agus é a bheith de chumas acu a lánacmhainneacht a bhaint 

amach.  

Táim á rá, ó ceapadh mé i m’Aire Stáit,  go bhfuil daingniú Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas (CRPD) 

ina phríomhthosaíocht agam, agus cé go bhfuil an próiseas ag tógáil níos faide ná mar a bhí mé ag súil leis, tá mé fós tiomanta go hiomlán don 

toradh seo. Sula ndéanfar daingniú ar an gCoinbhinsiún, beidh achtú reachtaíochta nua agus leasú ar an reachtaíocht atá ann i láthair na huaire 

riachtanach lena chinntiú go ndéantar freastal ar oibleagáidí  ar a theacht i bhfeidhm in Éirinn. Ní aon chiall ag baint le Coinbhinsiún a dhaingniú 

sula mbeidh an reachtaíocht baile a thagann salach air leasaithe againn ar dtús agus ní dhéanann sé dada le comhlíonadh a chinntiú nó leis na 

daoine a dtéann an Coinbhinsiún chun leasa dóibh a chosaint. Tá dul chun cinn suntasach déanta cheana féin – foilsíodh an Bille um Míchumas 

(Forálacha Ilghnéitheacha) 2016, roimh an Nollaig agus tugadh an Dara Céim chun críche i mí Feabhra na bliana 2017, a raibh sé mar 

phríomhchuspóir leis aghaidh a thabhairt ar na bacainní reachtaíochta atá ann fós i leith na hÉireann daingniú a dhéanamh ar an CRPD.  Leagtar 
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amach sa Straitéis an obair atá le déanamh fós agus táim ag oibriú go dlúth agus go díograiseach leis na geallsealbhóirí go léir lena chinntiú go 

bhfuiltear ag fáil réidh leis na bacainní atá fós ann gan aon mhoill nach gá. 

Is toradh ar phróiseas comhairliúcháin cuimsitheach agus leathan atá comhdhéanta de trí chéim ar leithligh is ea an Straitéis um Chuimsiú seo. 

Bhí an chéad bhabhta comhairliúcháin san áireamh i gcéim a haon, a raibh sé mar aidhm leis na téamaí tosaíochta a bhfuil aghaidh le tabhairt 

orthu sa Straitéis nua a aithint.  Cuireadh tús leis an dara céim ansin le sainchuspóirí a aithint agus a chomhaontú faoi gach aon téama a aithníodh 

i gCéim a hAon. Dhírigh céim a trí ar ghníomhartha agus ar amscálaí beachta agus intomhaiste a aithint le gach aon cheann de na cuspóirí a 

tháinig chun cinn ó Chéim a Dó a bhaint amach. Bhí mé i mbun oibre leis an Údarás Náisiúnta Míchumais (NDA) agus le hoifigigh shinsearacha 

ar fud an iliomad ranna stáit le 12 mhí anuas lena fháil amach cé acu de na gníomhartha a gineadh i gCéim a Trí is féidir a chur i bhfeidhm sna 

ceithre bliana atá romhainn. Tá tacaíocht iomlán an Taoisigh agus na nAirí tríd an gCoiste Comh-Aireachta ar Bheartas Sóisialta agus Athchóiriú 

na Seirbhíse Poiblí ag na gníomhartha seo. Tá forbairt déanta ar na tionscnaimh go léir a aithníodh leis an tionchar tairbheach is  fearr is féidir a 

bheith acu ar dhaoine atá faoi mhíchumas. Dar liomsa, áfach, tá roinnt arbh ionann iad agus tosaíochtaí soiléire, ní hamháin mar go bhféadfadh 

siad athrú a chur ar shaol daoine agus iad curtha i bhfeidhm go hiomlán ach mar gheall agus iad curtha i dtoll a chéile agus go bhfuil sé de 

chumhacht acu athrú ó bhonn a chur chun cinn maidir le míchumas.  Maidir leis sin, is éard atá i gceist agam, nuair a chuirtear na tionscnaimh i 

ngníomh mar shlí inghlactha le rudaí a dhéanamh go bhfuil an cumas ag na tionscnaimh tionchar suntasach a bheith acu ar an mbealach ina 

dtugann seirbhísí tacaíocht do dhaoine faoi mhíchumas. Rachaidh sé seo chun leasa dúinn go léir – do dhaoine atá faoi mhíchumas agus do 

dhaoine nach bhfuil faoi mhíchumas. Go pearsanta, creidim go gcuirfidh na tionscnaimh seo a leanas athrú thar na bearta ar shaol go leor daoine: 

 

 Síneadh a chur ar chianseirbhís ateangaireachta Teanga Chomharthaíochta na hÉireann chun tráthnónta agus deireadh seachtaine a chlúdach; 

 

 Acmhainní a chur ar fáil do Sheirbhís Ateangaireachta na Teanga Comharthaíochta le cur le líon na nAteangairí Oilte i dTeanga 

Chomharthaíochta do na Bodhair, scéim dearbhaithe cáilíochta agus cláraithe a bhunú d’ateangairí; agus forbairt agus oiliúint ghairmiúil 

leanúnach; 

 

 Reachtaíocht a chinnteoidh go gcuirfidh comhlachtaí poiblí ateangaireacht saor in aisce ar fáil do lucht úsáidte Teanga Chomharthaíochta na 

hÉireann agus iad ag baint leasa as a gcuid seirbhísí reachtúla; 
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 Iniúchadh a dhéanamh ar mholtaí an Ghrúpa Oibre Make Work Pay le súil le hathchóiriú stuama a thabhairt isteach a mbíonn fiúntas ó 

thaobh airgid i gceist leis don duine faoi mhíchumas glacadh le fostaíocht; 

 

 

 Straitéis Chuimsitheach Fostaíochta a chur  i bhfeidhm do Dhaoine atá faoi Mhíchumas, lena n-áirítear ardú a chur ar sprioc fostaíochta na 

seirbhíse poiblí ó 3% go 6%, comórtais ar leith seirbhíse poiblí a eagrú agus cainéil eile earcaíochta a oscailt suas; 

 

 Athbhreithniú a dhéanamh ar thacaíochtaí iompair agus cinneadh a dhéanamh maidir leis na cineálacha roghanna iompair tras-rannach is 

fearr a rachaidh chun leasa do dhaoine atá faoi raon míchumais le freastal ar obair agus na tograí is inmharthana a chur i bhfeidhm; 

 

 Forbairt a dhéanamh ar thograí le haghaidh a thabhairt ar rochtain chuig, nó inacmhainneacht áiseanna, fearais agus teicneolaíochtaí 

oiriúnaitheacha  a theastaíonn ó dhaoine atá faoi mhíchumas don ghnáthshaol, a chiallódh go gcuirfí iontráil, coinneáil nó filleadh ar obair na 

ndaoine sin i gcontúirt mar gheall nach mbeadh ar a gcumas íoc as na nithe sin; 

 

 Scéim a thabhairt isteach le laghdú suntasach a dhéanamh ar an am fógra taistil a chaithfidh custaiméirí faoi bhac gluaiseachta óna 

dteastaíonn cúnamh a thabhairt; 

 Tograí a fhorbairt maidir le coinníollacha a bheith le seirbhísí ceadúnaithe do phaisinéirí maidir le hoiriúnacht do chathaoireacha rothaí ar; 

 Iniúchadh a dhéanamh ar mholtaí thuarascáil an Tascfhórsa ar Bhuiséid Féinoiriúnaithe, le súil le rogha a thabhairt isteach le fáil a bheith ar 

bhuiséad féinoiriúnaithe mar chur chuige amháin i leith maoiniú aonair. 

 Cód Cleachtais a fhorbairt chun tacaíocht a thabhairt do chur i bhFeidhm an Achta um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas), 2015; 
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 Cur i bhfeidhm iomlán na Samhla Rochtana agus Cuimsithe tacaíochtaí do leanaí atá faoi mhíchumas chun deis a thabhairt do gach leanbh 

atá faoi mhíchumas a bheith rannpháirteach go fóinteach sa Scéim um Chúram agus Oideachas na Luath-Óige; agus  

 Feidhmiú iomlán an chláir Transforming Lives, le tagairt ar leith de chur chun cinn an chláir oibre Time to Move On (aistriú amach), an clár 

New Directions (athrú seirbhísí lae do dhaoine fásta), agus bogadh i dtreo na pleanála do sheirbhísí cónaithe agus do sheirbhísí lae atá dírithe 

ar an duine. 

 

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le gach uile dhuine a chur leis an bpróiseas comhairliúcháin  agus a bhí rannpháirteach ann lena n-áirítear 

eagraíochtaí na sochaí sibhialta ar fud na hEarnála Míchumais, daoine aonair a bhfuil taithí acu ar mhaireachtáil le míchumas, an Grúpa 

Náisiúnta Geallsealbhóirí um Míchumas (DSG), An Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais (NDISSG), an tÚdarás Náisiúnta Míchumais 

(NDA), an Straitéis Náisiúnta Míchumais, Coiste Idir-rannach na Straitéise Míchumais agus oifigigh ó raon  ranna rialtais ábhartha. Bhí ar mo 

chumas, trí chathaoirleacht ar an NDISSG, a fheiceáil dom féin conas mar a tháinig feabhas agus forbairt ar an Straitéis mar thoradh ar 

chomhoibriú agus ar chur chuige coláisteach na bpáirtithe leasmhara ag tabhairt san áireamh a n-ionchur agus a dtuairimí  a bhí grinn.  

Tá freagracht ar gach aire rialtais maidir le míchumas agus is í sin an chúis go rabhthas ag obair lena chinntiú go nglacfaí cur chuige Rialtas 

iomlán. Ní hé an Rialtas amháin áfach atá in ann a bheith mar gníomhaí don athrú. Tá ról ríthábhachtach ag eagraíochtaí san Earnáil Míchumais 

ó thaobh a chinntiú go n-éireoidh leis an Straitéis.  Tá sé de dhualgas orainn go léir freisin, mar dhaoine aonair, cúram a dhéanamh agus a bheith 

rannpháirteach i saincheisteanna agus a bheith bainteach go gníomhach in athruithe dearfacha sa domhan ina bhfuilimid ag maireachtáil.  Cé go 

bhfuil ranna agus comhlachtaí reachtúla freagrach as gníomhartha na Straitéise a chur i bhfeidhm, táim ag féachaint ar an Straitéis mar iarracht 

comhoibríoch.  Is fearr an deis a bheidh againn má oibrímid le chéile, agus gan ár gcuid maidí a ligean le sruth go mbeidh an deis ag gach duine 

sa tír seo atá faoi mhíchumas a lánacmhainneacht a bhaint amach agus taitneamh a bhaint as saol iomlán gníomhach i sochaí ina bhfuil meas ar 

dhaoine atá faoi mhíchumas. 
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Cúlra agus Comhthéacs  

Míchumas in Éirinn 

 

De réir Dhaonáireamh 2011, thuairiscigh 595,355 go raibh siad faoi mhíchumas i nDaonáireamh 2011, arbh ionann é agus 13%  de dhaonra na 

hÉireann.  Rinne an Suirbhé Náisiúnta um Míchumas (2006), a bhaineann úsáid as sainmhíniú níos leithne maidir le míchumas agus le 

breoiteacht tromchúiseach,  taifeadadh, áfach, ar ráta míchumas de 18%, a bhí inchomparáide le tíortha forbartha eile. Mar a bheifeá ag súil 

leis, tá míchumas bainteach le haois, agus tagann ardú mór air le haois. Tá galar ainsealach amháin ar a laghad ag dul do thriúr as gach uile 

chúigear in aois os cionn seasca bliain.  

Cruthaíonn maireachtáil le míchumas go leor dúshláin chasta. Sa bhliain 2005, bhí ráta fostaíochta de 32% i measc daoine faoi mhíchumas in 

Éirinn, de réir an OECD (2010). Sa bhliain  2011, tar éis tréimhse lenar bhain dúshláin gheilleagracha, bhí titim de níos lú ná 30% ar an ráta 

fostaíochta i measc daoine faoi mhíchumas. (Eurostat, 2015).1 Thug anailís le gairid anuas, ar shonraí a bhí coimisiúnaithe ag an NDA faoi 

Shuirbhéanna Ráithiúla ar Líonta Tí 2010-2015 maidir le haistriú fostaíochta daoine faoi mhíchumas, le fios go bhfuil 31% de na daoine in 

aoisghrúpa 20-59, atá faoi mhíchumas i bhfostaíocht íoctha, i gcomparáid le 71% de dhaoine gan mhíchumas.  

 

Is mó dóigh gur ar bhonn páirtaimseartha freisin a oibreoidh daoine faoi mhíchumas má tá siad fostaithe (McGinnity et al., 2014).2  Ina measc 

siúd atá ag obair, tá aon trian de dhaoine faoi mhíchumas ag obair ar bhonn páirtaimseartha, i gcomparáid leis an gcúigiú cuid de dhaoine gan 

mhíchumas.  Tá an dóigh fostaíocht a fhágáil dhá uair níos airde do dhuine faoi mhíchumas i gcomparáid le duine  gan míchumas. Cé gur dóigh 

                                                           
1 Ón mbliain 2004 tá ardú 8% go 22% in 2010 tagtha ar an ráta dífhostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas  (Watson et al, 2013) D. Watson, G. 

Kingston, F. McGinnity (2013), Disability in the Irish Labour Market: Evidence from the QHNS Equality Model 2010. 
2 F. McGinnity, H. Russell, D. Watson (2014) Winners and Losers? The Equality Impact of the Great Recession in Ireland. Equality Authority 

agus an ESRI, p.35. 
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go n-éireoidh leis na daoine siúd atá in aois 20-24 fosaíocht a fháil, tá féidearthacht i bhfad níos lú ag na daoine siúd atá in aois 45 agus os a 

chionn le míchumas fostaíocht a fháil mura bhfuil siad ag obair faoi láthair.  É sin ar fad ráite, tá beagnach leath  dóibhsean faoi mhíchumas sa 

tír seo ag obair nó tá spéis acu a bheith ag obair. (NDA, le foilsiú) 

 

Is mó an dóigh go mbeidh daoine faoi mhíchumas ag maireachtáil ina n-aonar agus tá 42% ag maireachtáil i dteaghlaigh nach bhfuil duine ar 

bith fostaithe, a chiallaíonn go bhfuil siad faoi bhaol mór ón mbochtaineacht.  Ar an iomlán, tá leibhéil arda bochtaineachta ar bhonn seasta á 

bhraith ag daoine faoi mhíchumas (18.4% i gcomparáid leis an ráta iomlán daonra náisiúnta de 8.7%).3 Bhí an meán ioncam inchaite bliantúil is 

ísle sa bhliain 2014 ag teaghlaigh sa chás nach raibh an ceann teaghlaigh ag obair mar gheall ar bhreoiteacht nó míchumas, seachas mic léinn.  

B’ionann é sin agus €24,914 i gcomparáid le €54,430 dóibh siúd a bhí ag obair. Chiallaigh sé seo titim 21% ón mbliain 2009 i gcomparáid le 

titim 7% dóibh siúd a bhí ag obair. 

Tá rannpháirtíocht agus torthaí oideachais níos ísle ag daoine atá faoi mhíchumas, ag laghdú a n-ionchais geilleagrach tuilleadh ar an tslí sin.  

Mar shampla, níl oideachas tríú leibhéal críochnaithe ach ag díreach 24.5% de dhaoine faoi mhíchumas,  i gcomparáid le 38.7% den daonra i 

gcoitinne (Figiúirí Dhaonáireamh 2011).  Sa bhliain 2010, ní raibh oideachas dara leibhéal críochnaithe ag 50% de dhaoine faoi mhíchumas i 

gcomparáid le 22% de dhaoine gan aon mhíchumas.  Go deimhin, go ginearálta i measc daoine faoi mhíchumas ní dheachaigh 43%  thar an 

mbunoideachas.  Sin i gcomparáid le 19% de dhaoine fásta go léir. Fuarthas amach gur fhág aon trian de dhaoine faoi mhíchumas oideachas sula 

raibh sé i gceist acu, mar gheall ar a míchumas nó ar a mbreoiteacht. 

Príomhshruthú 

 

                                                           
3 SIL 2015, luaite sa Social Inclusion Monitor 2015, DSP 
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Le 15 bliain anuas tá sé leagtha síos i mbeartas Rialtais go n-áireofar agus go ndéanfar freastal ar dhaoine faoi mhíchumas i seirbhísí poiblí 

príomhshrutha.  Tá an tAcht um Míchumas 2005 mar bhonn taca leis sin. Dá réir sin, tá raon leathan de ranna rialtais san áireamh sa Straitéis, 

agus tá seirbhís mhíchumais phríomhshrutha chomh maith le seirbhísí míchumais tiomnaithe tugtha san áireamh.  

Forbairtí Straitéiseacha Eile  

 

I gcomhar leis an mbeartas maidir le príomhshruthú, tá líon forbairtí suntasacha eile i ndéanamh beartais in Éirinn atá ábhartha freisin ó thaobh 

feabhas a chur ar shaol daoine faoi mhíchumas, agus tá siad sin léirithe sna gníomhartha atá sa Straitéis.  Tá an Straitéis Chuimsitheach 

Fostaíochta do Dhaoine faoi Mhíchumas dírithe ar fheabhas a chur ar rannpháirtíocht agus ar thorthaí oideachais do dhaoine faoi mhíchumas.  Tá 

an clár Transforming Lives tiomnaithe d’fheabhas a chur ar sheachadadh seirbhísí cúraim sláinte agus sóisialta do dhaoine faoi mhíchumas, a 

d’eascair as Luach ar Airgead agus Athbhreithniú Beartais ar Sheirbhísí Míchumais in Éirinn (2012), atá bunaithe ar  phrionsabail 

féinchinntiúcháin agus féinrialaithe a chumhdach i soláthar na seirbhísí go léir dóibh siúd atá faoi mhíchumas.  Glacann tuarascáil na Roinne 

Sláinte cur chuige cosúil leis: A Vision for Change; do dhaoine le deacrachtaí meabhairshláinte. Tá na forbairtí seo agus forbairtí eile ullamh ag 

Coiste um Chearta do Dhaoine faoi Mhíchumas (CRPD) agus daingneofar iad a luaithe is a chinnteofar go bhfuil an reachtaíocht go léir ar 

leabhar na reachtanna ag comhlíonadh an Choinbhinsiúin. Níl muid ag feitheamh le daingniú,  ar ndóigh chun aidhmeanna agus prionsabail an 

CRPD a chur chun cinn, agus cuireann an Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Míchumais an acmhainn ar fáil leis an méid sin a dhéanamh ag 

leibhéal oibríochtúil.  

Tá líon tiomantas ón Rialtas sa chlár Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile, atá ábhartha do leanaí agus do dhaoine óga faoi mhíchumas. Is é 

sprioc na Straitéise Náisiúnta um Rannpháirtíocht na Leanaí agus na nDaoine Óga sa Chinnteoireacht (2015-2020) go mbeidh glór ag leanaí agus 

ag daoine óga, go háirithe acu siúd nach gcloistear a nglór go minic, ina saol laethúil, aonair agus comhchoiteann. Is é aidhm na Straitéise 

Náisiúnta Óige 2015-2020 na daoine óga go léir a chumasú lena lánacmhainneacht a bhaint amach agus iad a chosaint agus tacaíocht a thabhairt 

dóibh ag an am céanna agus iad ag dul ó óige go mbíonn siad fásta suas.  
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Forbairt na Straitéise 

 

Bhí an Straitéis Náisiúnta Míchumais roimhe seo i bhfeidhm ó 2013 go 2015, tréimhse ama ina raibh an ghéarchéim eacnamaíochta is measa a 

chonacthas sa tír seo riamh agus a chuir as d’fheidhmiú na Straitéise.  Tá an deis againn anois – agus tá sé de dhualgas orainn – dul chun cinn a 

dhéanamh i bhfianaise fás eacnamaíoch arís, agus a chinntiú go dtugaimid aghaidh ar fhíor-riachtanais na ndaoine atá faoi mhíchumas. 

 

Cuireadh tús le forbairt na Straitéise nua sa bhliain 2015, nuair a sheol an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, i gcomhar leis an NDA agus 

le Grúpa Idir-rannach, próiseas comhairliúcháin ar mhaithe le deis a thabhairt do pháirtithe leasmhara moltaí a dhéanamh maidir le príomhréimsí 

beartaithe ar nós soláthar seirbhíse, cóiríocht, sláinte, fostaíocht, iompar agus oideachas. 

 

Is i bhfoirm próiseas ina raibh trí chéim a bhí na comhairliúcháin, mar seo a leanas:  

 

Céim a hAon – Thosaigh an chéim seo i lár na bliana 2015, agus b’ionann é is gairm oscailte do dhaoine faoi mhíchumas, a dteaghlaigh agus 

eagraíochtaí míchumais freagairt do liosta molta réimsí beartais a bhí le cuimsiú sa Straitéis. Is iad na téamaí a comhaontaíodh lena gcur san 

áireamh sa Straitéis: 

 

 Oideachas; 

 Fostaíocht; 

 Sláinte agus Folláine; 

 Seirbhísí míchumais atá dírithe ar an duine; 

 Tithíocht; 

 Iompar agus áiteanna inrochtana; 
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 Comhionannas agus rogha; agus 

 Seirbhísí Comhleanúnacha. 

 

Céim a Dó – Is é an aidhm a bhí leis an gcéim seo, cuspóirí sonracha a aithint agus a chomhaontú faoi gach aon cheann de na téamaí a aithníodh 

i gcéim a haon. D’ullmhaigh an NDA sraith shealadach cuspóirí agus arís tugadh cuireadh do dhaoine faoi mhíchumas, a dteaghlaigh agus don 

Earnáil Míchumais ionchur a bheith acu maidir leis na cuspóirí tosaíochta ar mhian leo a fheiceáil bainte amach sna ceithre bliana atá romhainn.  

Bhí roinnt cruinnithe réigiúnacha i gceist leis an gcéim seo den chomhairliúchán agus a bhí sé ar siúl ag deireadh na bliana 2015 agus bhí an deis 

ann le tuairimí a chur faoi bhráid i scríbhinn nó ar líne. 

Dhírigh Céim a Trí (Meán Fómhair 2016 – Nollaig 2016) ar ghníomhartha agus ar amscálaí beachta agus intomhaiste a aithint le gach aon 

chuspóir a d’eascair ó chéim a dó a bhaint amach. D’ullmhaigh oifigigh shinsearacha i gcomhar leis an DSG  dréachtmholtaí do Straitéis 

leasaithe tar éis na céime seo, agus cuireadh faoi bhráid an Rialtais iad an 30 Bealtaine 2017 lena gceadú. 

Tá an NDISSG comhdhéanta de príomhranna Rialtais, an NDA agus an DSG.  Tá an Grúpa faoi chathaoirleacht an Aire Stáit agus cuireann an 

Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais feidhmeanna rúnaíochta ar fáil don Ghrúpa. 

Is comhlacht neamhspleách reachtúil atá san NDA atá freagrach as eolas agus comhairle a chur ar fáil don Aire Stáit, agus cúnamh a thabhairt dó 

ó thaobh comhordú a dhéanamh ar bheartas náisiúnta.  

Tá an DSG comhdhéanta de chathaoirleach neamhspleách, daoine aonair a bhfuil taithí acu maireachtáil le míchumas agus ionadaithe ó na 

príomh-scáthchomhlachtaí míchumais, lena n-áirítear: 

 An tIonad um Maireachtáil Neamhspleách; 

 Cónaidhm na hÉireann um Míchumas; 

 Cónaidhm Náisiúnta na gComhlachtaí Deonacha; 
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 Mental Health Reform; 

 As I Am Autism Spectrum; 

 Seirbhísí Bhráithre na Carthanachta; 

 Cheshire Ireland; 

 Deaf Hear; 

 Ionchuimsiú Éireann; 

 Cumann na hÉireann d’Fhostaíocht faoi Thacaíocht; agus 

 National Council for the Blind Services.  

 

Monatóireacht agus Feidhmiú  

 

Leagtar amach sa Straitéis na príomhghníomhartha faoi gach aon téama agus cuspóir agus léiríonn an roinn/na ranna rialtais ábhartha atá 

freagrach chomh maith leis an gcreat ama lena seachadadh.  Aithnítear freisin, sa chás go mbaineann gné trasearnála nó trasrannach le haon 

ghníomh, an roinn stiúrtha agus ranna eile ag a bhfuil freagrachtaí comhroinnte.  Chomh maith leis sin, áireoidh ranna na gníomhartha atá le 

seachadadh trí ghníomhaireachtaí faoina réimse freagrachta sa chás gur cuí. Mar shampla, tabharfaidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte faoi 

go leor gníomhartha a thagann faoin Roinn Sláinte. Is féidir féachaint ar an doiciméad mar dhoiciméad beo a ndéanfar athbhreithniú air go 

tréimhsiúil agus a thabharfaidh gníomhartha breise agus gníomhartha leasaithe san áireamh de réir mar a dhéanfar dul chun cinn maidir leis an 

tsraith tosaigh tiomantas atá ann.  

Déanfaidh an NDISSG monatóireacht ar fheidhmiú na Straitéise bunaithe ar phleananna oibre bliantúla agus beidh cruinniú acu ceithre huaire sa 

bhliain, nó ar threoir ón Aire Stáit.  Cuirfidh na ranna feidhmiú agus monatóireacht gníomhartha ábhartha na Straitéise chun cinn ag leibhéal 
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áitiúil trína gcoistí comhairleacha rannacha. Cuirfidh na coistí comhairleacha seo, tuarascálacha ar dhul chun cinn faoi bhráid an NDA roimh 

gach aon chruinniú, agus déanfaidh an NDA ar a seal féin, forbairt ar bhileog threorach bunaithe ar an eolas atá faighte ar mhaithe leis na 

príomhthéamaí agus na príomhsaincheisteanna a aithint le heolas a chur ar fáil don díospóireacht. Go háirithe, léireoidh na tuarascálacha seo 

réimsí lena mbaineann deacracht ó thaobh iad a chur i bhfeidhm, nó saincheisteanna trasrannacha, agus beidh na réitigh mar phointe fócais le 

linn na ndíospóireachtaí agus cruinnithe NDISSG. 

Coinneoidh an tAire Stáit, tríd an gCoiste Comh-Aireachta ar Bheartas Sóisialta agus Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí an Taoiseach agus a 

chomhghleacaithe sa Chomh-Aireacht ar an eolas maidir le hobair an Ghrúpa ar bhonn rialta. Dá bhrí sin, beidh rannpháirtíocht an Taoisigh agus 

na nAirí eile sa Straitéis ó thaobh feidhmeanna beartas sóisialta agus athchóiriú na seirbhíse poiblí, aon uair a bhíonn gá le rannpháirtíocht den 

sórt sin le bacainní a chur as an mbealach agus leis na páirtithe leasmhara go léir a choinneáil ar an eolas. Beidh sé sin úsáideach go háirithe sa 

chás go n-eascraíonn saincheisteanna trasrannacha, mar go mbeidh ar chumas an Aire Stáit na saincheisteanna a phlé lena chomhghleacaithe 

Comh-Aireachta a chinnteoidh comhoibriú trasearnála ón bharr anuas. 

Leanfaidh an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais le feidhm rúnaíochta a chur ar fáil don NDISSG agus leanfaidh an Roinn freisin le 

cathaoirleacht a dhéanamh ar an NDISSG, sa chás gur féidir saincheisteanna a thagann chun cinn a phlé agus a réiteach. 

Leanfar le héisteacht le glór na ndaoine faoi mhíchumas ar fud an phróisis monatóireachta agus feidhmithe. Mar gur doiciméad beo atá sa 

Straitéis, leanfar lena n-ionchur leanúnach a lorg agus a thaifeadadh ar bhonn leanúnach. Beidh athbhreithniú lár téarma agus cruinnithe 

comhairliúcháin ann freisin mar chuid lárnach den phróiseas feidhmithe áit ar féidir le ranna tuarascáil a chur ar fáil maidir lena gcuid tiomantas.  

Foilseoidh an NDISSG tuarascáil bhliantúil maidir leis an dul chun cinn a rinneadh gach aon bhliain agus ullmhófar leagan leasaithe den 

Straitéis tar éis an athbhreithnithe lár téarma ag deireadh na bliana 2018.  

Táscairí Torthaí 
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Déanfar monatóireacht ar fheidhmiú na Straitéise freisin i dtéarmaí torthaí do dhaoine faoi mhíchumas trí shraith táscairí a fhorbróidh an NDA 

agus comhaontaithe ag an NDISSG. Tabharfaidh na táscairí an deis le tomhas a dhéanamh ar athrú sna príomhréimsí a bhfuil an Straitéis ag 

tabhairt aghaidh orthu agus atá cinntithe ag sonraí atá ar fáil ag eatraimh rialta, mar shampla trí shuirbhéanna fadaimseartha ar nós  Growing up 

in Ireland agus tuarascálacha reachtúla eile ón bPríomh-Oifig Staidrimh, comhlánaithe ag suirbhéanna tréimhsiúla a dtugann an NDA fúthu.  

Déanfaidh an tsraith táscairí torthaí do dhaoine faoi mhíchumas a mheas de réir téamaí ardleibhéil agus cuspóirí leathana, chomh fada agus atá 

indéanta, seachas torthaí de réir gach aon gníomh difriúil a bhíonn le glacadh sa Phlean feidhmíochta bliantúil. Mar shampla, déanfaidh na 

táscairí torthaí tomhas ar an ráta fostaíochta do dhaoine faoi mhíchumas ag tús agus ag deireadh thréimhse na Straitéise, agus déanfaidh tomhas 

ar an mbealach a bhfuil athrú tagtha air sin chomh fada agus a bhaineann seo le rátaí fostaíochta do dhaoine gan mhíchumas sa tréimhse.  

Tuilleadh Eolais 

 

Is féidir tuilleadh eolais a fháil maidir leis na saincheisteanna atá a eascraíonn ón Straitéis um Chuimsiú seo, ón: 

Rannóg Comhionannais  

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 

Bishop’s Square 

Cnoc Réamainn 

Baile Átha Cliath  2 

D02 TD99 
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Nó trí ríomhphost a sheoladh chuig: disabilityinbox@justice.ie 

Tá cóip den Straitéis um Chuimsiú seo le fáil ag  

www.justice.ie 

 

Tá leagan Béarla den Straitéis seo ar fáil.  

 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

1 Comhionannas agus 

Rogha 

Go n-aithneofar agus go 

gcaithfear go 

comhionann le daoine 

faoi mhíchumas os 

comhair an dlí. Tá na 

cearta céanna acu agus 

na freagrachtaí céanna 

orthu is atá ar gach 

saoránach 

Cuirfimid an Bille um Míchumas (Forálacha 

Ilghnéitheacha) chun cinn chuig céim achtaithe 

ar mhaithe le haghaidh a thabhairt ar bhacainní ó 

thaobh daingniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún 

na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi 

Mhíchumas (CRPD).  

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

2017 

2   Déanfaidh Grúpa Stiúrtha na Straitéise Náisiúnta 

um Chuimisiú Míchumais athbhreithniú agus 

tabharfaidh siad comhairle ar an dul chun cinn 

maidir le feidhmiú an Choinbhinsiúin sa Stát. 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

Leanúnach,  

tar éis é a 

bheith 

daingnithe 

3   Daingneoimid an Prótacal Roghnach don CRPD 

chomh luath agus is féidir tar éis den 

Choinbhinsiún féin a bheith daingnithe. 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

Tar éis é a 

bheith 

daingnithe 

mailto:disabilityinbox@justice.ie
http://www.justice.ie/
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 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

4   Cuirfimid tús leis an Acht um Chinnteoireacht 

Chuidithe (Cumas) agus déanfaimid forbairt ar 

na Cóid Cleachtais ghaolmhara agus cuirfimid 

chun cinn iad agus déanfaimid oiliúint a chur ar 

fáil ina leith 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

 An Roinn Sláinte 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

An Coimisiún 

Meabhair-

Shláinte 

 

Go luath in 

2018 

 

Cuirfidh an 

tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 11 

dréachtchód 

cleachtais faoi 

bhráid na 

Roinne ag 

deireadh 

Ráithe 2 2018 

lena gcur ar 

aghaidh chuig 

an tSeirbhís 

Tacaíochta 

Cinntí. 

5   Cuirfimid an tSeirbhís Tacaíochta Cinntí ar bun. 

 

An Coimisiún 

Meabhair-

Shláinte 

 

2017 

6    Déanfaimid toimhde cumais a neadú agus a chur 

chun cinn ar an mbealach a ndéantar seirbhísí a 

leagan amach agus a chur ar fáil. 

 

Gach roinn agus 

gníomhaireacht 

Leanúnach 
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 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

7    Déanfaimid beartais agus cláir nua go léir an 

Rialtais a phrofáil i gcoinne an tionchair a 

d’fhéadfadh a bheith acu ar mhná faoi 

mhíchumas. Mar chéad chéim, déanfar breithniú 

cibé ar chóir Measúnaithe Tionchair nua a 

fhorbairt chun tacú leis an ngníomh seo, nó cibé 

an bhfuil Measúnaithe Tionchair Míchumais 

agus Inscne reatha (ar leith) leordhóthanach. 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

Ráithe 4 2017 

8   Tabharfaimid ár n-iniúchadh chun críche maidir 

le moltaí an Ghrúpa Idir-rannach, a bhfuil sé de 

dhualgas orthu saincheisteanna a bhaineann le 

daoine le meabhairghalar a mbíonn teagmháil 

acu leis an gcóras dlí choiriúil a iniúchadh, agus 

ullmhóimid moltaí maidir leis sin ar mhaithe le 

breithniú Rialtais. 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

Ráithe 4 2017 

9  Go ndéanfadh daoine atá 

faoi mhíchumas a gcuid 

cinntí agus roghanna 

féin. 

Déanfaimid feachtas faisnéise don phobal a 

reáchtáil agus cuirfimid le feasacht i measc 

daoine faoi mhíchumas maidir lena gcuid 

roghanna ó thaobh cinnteoireacht chuidithe faoin 

Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas). 

 

An tSeirbhís 

Tacaíochta Cinntí 

(DSS) 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Oibreoidh 

Feidhmeannac

ht na 

Seirbhíse 

Sláinte leis an 

DSS a luaithe 

is a chuirfear 

tús leis an 

Acht. 
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 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

10  Go gcaithfí le dínit agus 

le meas le daoine atá 

faoi mhíchumas agus iad 

saor ó gach cineál 

drochúsáide. 

Déanfaimid beartas maidir le Daoine Fásta 

Leochaileacha a Chosaint de chuid 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chur i 

bhfeidhm agus déanfaimid monatóireacht air. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Leanúnach 

11   Déanfaimid clár athchóirithe agus athraithe 

cultúir a fhorbairt agus a leathnú amach.  

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach go 

Ráithe 4 2019 

12   Tabharfaimid isteach cosaintí reachtúla le daoine 

atá ina gcónaí i dtithe altranais agus in ionaid 

chónaithe a chosaint agus cinnteoimid nach 

mbeidh a saoirse á cheilt orthu ach amháin de 

réir an dlí mar bheartas rogha deiridh in 

imthosca eisceachtúla.  

 

Déanfaimid forbairt ar threoir agus ar oiliúint 

ghaolmhar don fhoireann agus don lucht cúraim. 

 

An Roinn Sláinte 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Ráithe 4 2017 

 

 

 

 

 

Ráithe 4 2017 

13    Déanfaimid moltaí a fhorbairt le hathchóiriú a 

dhéanamh ar reachtaíocht meabhairshláinte ar 

mhaithe lena ailíniú leis an Acht um 

Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) agus le 

tuarascáil an tSainghrúpa ar Athbhreithniú ar an 

Acht Meabhair-Shláinte 2001. 

 

An Roinn Sláinte 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

Scéim 

ginearálta de 

Bhille atá á 

ullmhú in 

2017 
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 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

14   Cuirfimid an Treoir AE maidir le hÍospartaigh na 

Coireachta i bhfeidhm. 

 

Glacfaidh an Bille aistrithe riachtanais shonracha 

finnéithe leochaileacha san áireamh agus 

cuirfidh creat oibre ar fáil le gníomhartha 

spriocdhírithe a fhorbairt (m.sh. treoir reachtúil 

le measúnú a dhéanamh ar fhinnéithe 

leochaileacha). 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

  

An Garda 

Síochána 

 

Seirbhís Phríosúin 

na hÉireann 

  

An tSeirbhís 

Phromhaidh 

Ráithe 4 2017 

15   Cinnteoimid cosaint fheabhsaithe do dhaoine 

faoi mhíchumas san athbhreithniú ar an Acht um 

Thoirmeasc ar Ghríosadh chun Fuatha 1989, lena 

n-áirítear tacaíocht chun eachtraí a thuairisciú.  

 

Áireofar anseo treoirlínte maidir le 

rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas a 

fhorbairt do na Gardaí agus do phearsanra 

ábhartha eile agus iad a chur i bhfeidhm  

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

Seirbhís 

Eadóirseachta 

agus Inimirce na 

hÉireann 

 

An Garda 

Síochána 

Ráithe 4 2018 

16  Go mbeadh eolas na 

hearnála poiblí ar fáil i 

bhformáidí inrochtana 

agus éasca le tuiscint.  

Cuirfimid inrochtaineacht agus prionsabail 

deartha uilíoch chun cinn i bhfeidhmiú Straitéis 

ICT na Seirbhíse Poiblí. 

Gach comhlacht 

poiblí 

 

An Roinn 

Caiteachais 

Phoiblí agus 

Athchóirithe 

Leanúnach 
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 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

17   Déanfaimid comhlíonadh na n-oibleagáidí atá 

leagtha amach faoi Alt 28 den Acht Míchumas 

2005 maidir le rochtain ar eolas agus ar 

chumarsáid, lena n-áirítear cumarsáid 

leictreonach, a spreagadh.  

 

Gach comhlacht 

poiblí 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

An Lárionad 

Sármhaitheasa i 

nDearadh Uilíoch 

Leanúnach 

18    Cinnteoimid go mbeidh seirbhísí na gcúirteanna 

agus na nGardaí agus seirbhísí eolais inrochtana 

agus tacúil don lucht úsáidte go léir atá faoi 

mhíchumas. 

 

An Garda 

Síochána 

 

An tSeirbhís 

Chúirteanna 

Leanúnach 

19  Go mbeadh seirbhísí 

poiblí deartha go 

huilíoch agus inrochtana 

do gach saoránach. 

Déanfaimid athbhreithniú agus monatóireacht ar 

chur chun cinn comhlachtaí poiblí ó thaobh an 

Chóid Cleachtais ar Sheirbhísí agus ar Eolas 

Inrochtana. 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Leanúnach 

mar chuid de 

théarmaí 

tagartha an 

Údaráis 

Náisiúnta 

Míchumais 

20   Cuirfimid oiliúint feasachta míchumais ar fáil 

don fhoireann go léir. 

 

Gach roinn agus 

comhlacht poiblí  

Leanúnach 

21    Cuirfimid an Plean Gníomhaíochta ar Uathachas 

i bhfeidhm. 

Gach roinn agus 

comhlacht poiblí  

Leanúnach 
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 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

22   Déanfaimid athbhreithniú ar an tSraith Uirlisí 

Inrochtaineachta ar ár láithreán gréasáin, lena n-

áirítear naisc le hacmhainní cuí. Cuirfimid úsáid 

na sraithe uirlisí chun cinn i measc 

státseirbhíseach agus seirbhísigh phoiblí freisin. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 3 2017 

23   Cuirfimid dearadh láithreáin gréasáin na 

hearnála poiblí chun cinn de réir na bprionsabal 

maidir le dearadh uilíoch.  

Gach roinn agus 

comhlacht poiblí  

 

An Roinn 

Caiteachais 

Phoiblí agus 

Athchóirithe 

Leanúnach 

24   Leagfaimid amach tiomantais inár ráitis 

straitéiseacha agus inár bpleananna gnó, sa chás 

nach bhfuil sé seo déanta cheana féin, ar mhaithe 

le comhlíonadh leis na hoibleagáidí atá ar 

chomhlachtaí poiblí a chinntiú maidir lena gcuid 

foirgnimh agus a gcuid seirbhísí a dhéanamh 

inrochtana ag teacht le Cuid 3 den Acht 

Míchumais 2005. 

 

Oifig na 

nOibreacha Poiblí 

 

Gach roinn agus 

comhlacht poiblí  

Leanúnach 

25   Cinnteoimid go mbeidh foirgnimh go léir na 

hearnála poiblí ag comhlíonadh chaighdeáin 

inrochtaineachta leasaithe Chuid M (2010) faoin 

mbliain 2022. 

Oifig na 

nOibreacha Poiblí 

 

Gach roinn agus 

comhlacht poiblí  

Leanúnach 
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 Téamaí Cuspóirí Gníomhartha Cé Creat Ama 

26   Déanfaimid athbhreithniú oibríochta a stiúradh 

maidir le héifeachtúlacht Alt 25 den Acht 

Míchumais 2005 agus déanfaimid moltaí ó 

thaobh oibleagáidí a éascú do chomhlachtaí 

poiblí lena chinntiú go mbeidh a gcuid 

foirgneamh ag comhlíonadh Chuid M 2010 faoin 

mbliain 2022. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Oifig na 

nOibreacha Poiblí 

 

Ráithe 3 2018 

27   Cinnteoimid go mbeidh soláthar poiblí 

foirgneamh, saoráidí, earraí agus seirbhísí ag 

comhlíonadh ceanglais inrochtaineachta na 

rialachán pleanála, lena n-áirítear an reachtaíocht 

ábhartha maidir leis an gCód Pleanála agus le 

Dlí ábhartha AE agus Treoir Ghréasáin AE 

2016. 

 

Cinnteoimid go mbeidh coimisiúnú nó maoiniú 

eile seirbhísí poiblí ag cloí leis na ceanglais 

inrochtaineachta seo freisin. 

 

Gach roinn agus 

comhlacht poiblí  

Leanúnach 
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28  Go mbeadh cóiríocht 

agus acmhainní cuí i 

bhfeidhm lena chinntiú 

gur féidir le daoine a 

dhéanann cumarsáid ar 

bhealaí difriúla a bheith 

rannpháirteach mar 

shaoránaigh 

comhionanna 

Cuirfimid síneadh le huaireanta cianseirbhíse 

ateangaireachta Teanga Chomharthaíochta na 

hÉireann le tráthnónta agus deireadh seachtaine 

a chlúdach 

 

Cuirfimid acmhainní ar fáil do Sheirbhís 

Ateangaireachta na Teanga Comharthaíochta le 

cur le líon na nAteangairí Oilte i dTeanga 

Chomharthaíochta do na Bodhair, le scéim 

dearbhaithe cáilíochta agus cláraithe a chur i 

bhfeidhm d’ateangairí agus le forbairt agus 

oiliúint ghairmiúil leanúnach a sholáthar. 

 

Tacóimid le reachtaíocht ar mhaithe lena 

chinntiú go gcuirfidh gach comhlacht poiblí 

ateangaireacht saor in aisce ar fáil do lucht 

úsáidte ISL nuair a bhaineann siad úsáid as a 

seirbhísí reachtúla. 

 

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

Thar shaolré 

na Straitéise  

29  Go gcuirfí feabhas ar 

rannpháirtíocht na 

ndaoine atá faoi 

mhíchumas sa saol 

poiblí agus polaitiúil. 

Cuirfimid inrochtaineacht vótála agus eolas do 

vótálaithe chun cinn, ag cur lena bhfuil 

foghlamtha ó thaighde an Údaráis Náisiúnta 

Míchumais agus ó thaithí agus ó shárchleachtas. 

An Roinn 

Tithíochta, Pleaná

la, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil 

Leanúnach 
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30 Beartais 

chomhleanúnacha agus 

seirbhísí poiblí  

Go n-oibreodh seirbhísí 

poiblí difriúla le chéile 

ar mhaithe le seirbhísí 

comhleanúnacha do 

leanaí faoi mhíchumas a 

chinntiú. 

Déanfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna 

agus an Roinn Sláinte in éineacht le 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte deiseanna a 

phlé maidir le fóraim sláinte áitiúla agus 

oideachais le héascú a dhéanamh ar chomhordú 

feabhsaithe seirbhísí do leanaí faoi mhíchumas 

ag leibhéal áitiúil. 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

(Comhstiúrtha)  

 

An Roinn Sláinte 

(Comhstiúrtha)  

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Deireadh 

Ráithe 2 2018 

31  Go mbeadh tacaíocht ar 

fáil do leanaí agus do 

dhaoine óga atá faoi 

mhíchumas le haistriú 

réidh a dhéanamh ó 

thréimhse amháin den 

saol go dtí an chéad 

tréimhse eile. 

Déanfaimid breithniú ar an mbealach is fearr 

chun cur leis an obair atá tugtha chun críche go 

dtí seo agus í a chur chun cinn le haistriú réidh 

chun oideachais agus as oideachas a éascú ar 

bhonn tras-rannach agus trasghníomhaireachta. 

 

 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

(Comhstiúrtha) 

 

An Roinn Sláinte 

(Comhstiúrtha) 

An Roinn Leanaí 

agus Gnóthaí 

Óige 

 

Gníomhaireachtaí 

ábhartha 

 

 Ráithe 4 2017 
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32  Go mbeadh seirbhísí 

poiblí rannpháirteach go 

gníomhach le daoine atá 

faoi mhíchumas agus 

lena gcuid ionadaithe ó 

thaobh pleanáil, leagan 

amach, seachadadh agus 

measúnacht na seirbhísí 

poiblí. 

Trí choistí comhairliúcháin agus/nó fóraim chuí 

eile, beidh ranna agus gníomhaireachtaí 

rannpháirteach go gníomhach le daoine faoi 

mhíchumas. 

 

Tabharfaidh an grúpa stiúrtha náisiúnta 

mionléiriú ar na creataí ama maidir leis na 

gníomhartha atá sa Straitéis seo. 

 

Cuirfimid tuarascáil bhliantúil ar fáil maidir le 

feidhmiú na Straitéise.  

 

Tabharfaimid faoi athbhreithniú lártéarma ar an 

Straitéis i gcomhairle le leasa míchumais. 

 

Gach roinn 

 

 An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

 

 

Leanúnach 

33    Déanfaimid neadú ar chultúr agus ar phróiseas 

luath-rannpháirtíochta  le daoine faoi mhíchumas 

ó thaobh meastóireacht agus dearadh a 

dhéanamh ar seirbhís príomhshrutha. 

 

Gach roinn Leanúnach 
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34  Oideachas Go gcuirfí tacaíocht ar 

fáil do dhaoine faoi 

mhíchumas lena 

lánacmhainneacht a 

bhaint amach. 

Cinnteoimid cur i bhfeidhm iomlán tacaíochtaí 

na Samhla Rochtana agus Cuimsithe do leanaí 

faoi mhíchumas ar mhaithe lena chinntiú go 

mbeidh an deis ag gach leanbh rochtain agus 

rannpháirtíocht i ndáiríre a bheith acu sa Chlár 

Cúraim agus Oideachais na Luath-Óige. 

 

An Roinn Leanaí 

agus Gnóthaí 

Óige 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Leanúnach 

35   Leanfaimid lenár n-athbhreithniú ar an scéim 

Cúntóra Riachtanas Speisialta (SNA) agus 

eiseoimid tuarascáil agus moltaí maidir leis an 

scéim reatha. 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

An Chomhairle 

Náisiúnta um 

Oideachas 

Speisialta 

Ráithe 3 2017 

36   Leanfaimid orainn ag éileamh ar scoileanna 

tacaíocht SNA a nascadh le pleanáil aonair do 

gach dalta. 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

An Chomhairle 

Náisiúnta um 

Oideachas 

Speisialta 

Leanúnach 
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37   Déanfaimid plean feidhmithe a fhorbairt i ndáil 

le comhairle beartais ar uathachas na Comhairle 

Náisiúnta um Oideachas Speisialta. 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

An Chomhairle 

Náisiúnta um 

Oideachas 

Speisialta 

Ráithe 3 2017 
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38   Leanfaimid le clár córasach oiliúna tosaigh 

múinteoirí, ionduchtúchán, promhaidh agus 

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach a fhorbairt agus a 

chur i bhfeidhm chun cur ar chumas múinteoirí 

gach dalta a mhúineadh, lena n-áirítear daltaí le 

riachtanais speisialta oideachais. 

 

Leanfar le tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí 

agus do scoileanna i mbealaí atá ann cheana agus 

i mbealaí nua chun feabhas a chur ar scileanna 

múinteoirí agus taithí agus deiseanna foghlama 

do dhaoine faoi mhíchumas a shaibhriú ar an 

mbealach sin. 

 

Cinnteoimid go mbeidh tionchar ag forbairtí 

leanúnacha sa reachtaíocht (m.sh. an Chomhairle 

Mhúinteoireachta, Iontrálacha Scoile) agus i 

réimsí náisiúnta tosaíochta, lena n-áirítear, 

Athchóiriú na Sraithe Sóisearaí, an Straitéis 

Litearthachta agus Uimhearthachta, an Straitéis 

Dhigiteach agus comhairle beartas na Comhairle 

Náisiúnta um Oideachas Speisialta agus go 

dtabharfar tacaíocht d’fhoghlaim múinteoirí ó 

thaobh cuimsiú, idirdhealú agus riachtanais 

speisialta oideachais ar fud chontanam 

oideachais múinteora. 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

An Chomhairle 

Mhúinteoireachta 

Leanúnach 
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39   Déanfaimid méadú ar líon na síceolaithe NEPS 

chuig an leibhéal ceadaithe reatha 173 síceolaí 

comhionann lánaimseartha.  Cuirfidh sé seo le 

cumas NEPS seirbhís chuimsitheach  

síceolaíochta oideachais a sholáthar do gach 

scoil, le cásobair, comhairliúchán agus tacaíocht 

agus forbairt do mhúinteoirí a thabhairt san 

áireamh.  Cuirfidh sé sin, ina sheal féin, le cumas 

na scoile chun tacaíocht a thabhairt agus 

idirghabháil a dhéanamh le leanaí agus daoine 

óga i scoileanna le riachtanais speisialta 

oideachais. 

 

Déanfaimid, ag teacht leis an tiomantas i gClár 

an Rialtais, líon síceolaithe NEPS a ardú go 65, 

ar mhaithe cur lena chumas seirbhís 

chuimsitheach  síceolaíochta oideachais a 

sholáthar do gach scoil.  Ar dtús, déanfar 10 

síceolaí a cheapadh sa bhliain 2017 agus déanfar 

an 55 eile a cheapadh sa tréimhse 2018-2019. 

 

Déanfar an 55 síceolaí eile a cheapadh sa 

tréimhse 2018 - 2019.  

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

Ráithe 3 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ráithe 3 2017 

 

 

 

 

 

 

Ráithe 4 2019 
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40   Déanfaimid leasú ar Threoir-Dhoiciméid 

Theicniúla do scoileanna agus d’fhoirgnimh 

oideachas ar mhaithe lena chinntiú go bhfuil 

treoirlínte agus prionsabail deartha uilíoch a 

mbreithniú go hiomlán maidir le gach dearadh 

d’fhoirgnimh nua, agus nuair is féidir, in 

athfheistiú foirgneamh atá ann cheana. 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

Ráithe 3 2017 

41   Déanfaidh SOLAS forbairt ar acmhainn 

uilechuimsitheachta sóisialta chun feabhas a chur 

ar an gcumas chun tacú le cuimsiú gníomhach an 

uile dhuine sa bhreisoideachas agus san oiliúint, 

lena n-áirítear daoine faoi mhíchumas. 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

SOLAS 

 

Ráithe 3 2017 

42   Cuirfimid rannpháirtíocht daoine faoi 

mhíchumas san oideachas tríú leibhéal chun 

cinn.  

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

An tÚdarás um 

Ard-Oideachas 

 

Leanúnach 

43   Déanfar treoir maidir le haistriú a scaipeadh ar 

scoileanna agus ar thuismitheoirí. 

 

An Chomhairle 

Náisiúnta um 

Oideachas 

Speisialta 

Críochnaithe 
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44   Tabharfaimid tacaíocht do scoileanna le Folláine 

in Iar-bhunscoileanna, Treoirlínte don 

Mheabhairshláinte a Chur Chun Cinn agus chun 

Féinmharú a chosc (2013) agus Folláine sna 

Bunscoileanna, Treoirlínte chun 

Meabhairshláinte a Chur Chun Cinn (2015), ar 

mhaithe le cur le teacht aniar i measc daoine óga 

agus feabhas a chur ar thorthaí meabhairshláinte, 

lena n-áirítear daoine óga a bhfuil deacrachtaí 

meabhairshláinte cheana féin acu. 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

Leanúnach 

45   Ag teacht leis an Straitéis Dhigiteach do 

Scoileanna 2015-2020 cinnteoimid go mbeidh ar 

chumas scoileanna Teicneolaíocht Faisnéise 

agus Cumarsáide (ICT) a úsáid mar uirlis 

d'fhoghlaim ionchuimsithe trí threoir, comhairle 

agus tacaíocht maidir le húsáid ICT inrochtana 

agus uirlisí foghlama digiteacha do theagasc, 

foghlaim agus measúnú do dhaltaí le riachtanais 

speisialta oideachais. 

 

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

Leanúnach 

2017-2020 
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46 Fostaíocht Go spreagfaí daoine atá 

faoi mhíchumas lena 

lánacmhainneacht a 

fhorbairt le súil le bheith 

rannpháirteach sa 

bhreisoideachas agus i 

bhfostaíocht. 

A chinntiú go bhfuil gach cúrsa oiliúna atá á 

thairiscint do dhaoine faoi mhíchumas ag cur 

luach ar airgead ar fáil, go bhfuil fiúntas ag baint 

leo, go bhfuil siad ag spreagadh agus ag tabhairt 

dúshlán rannpháirtithe agus go dtugann siad an 

deis chun tacaíocht a thabhairt do gach duine 

aonair – laistigh dá sain-mhíchumas – lena 

lánacmhainneacht a bhaint amach. 

 

Cur le feasacht i measc daoine faoi mhíchumas 

go bhfuil breisoideachas, fostaíocht, agus 

ardteistiméireacht tar éis scoile, ina malairtí atá 

inmharthana agus féideartha. 

 

Comhordú a dhéanamh ar bheartas Rialtais le 

haistriú éifeachtach ón scoil go breisoideachas 

agus ardoideachas do mhic léinn le riachtanais 

oideachais speisialta a chinntiú. 

 

Cuidiú le daoine faoi mhíchumas trí threoir 

cheart a chur ar fáil maidir le breisoideachas, 

oiliúint agus roghanna gairme. 

 

Deiseanna a chruthú do dhaoine faoi mhíchumas 

le taithí a fháil ar oiliúint, taithí oibre agus 

fostaíocht a fháil le linn a gcuid blianta ar scoil. 

 

Cur le rannpháirtíocht grúpaí faoi 

ghannionadaíocht, lena n-áirítear daltaí faoi 

mhíchumas fisiciúil, céadfach agus il-

mhíchumais sa bhreisoideachas/ardoideachas.  

An Roinn 

Oideachais agus 

Scileanna 

 

SOLAS 

 

Boird Oideachais 

agus Oiliúna 

 

An Chomhairle 

Náisiúnta um 

Oideachas 

Speisialta 

 

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

An tÚdarás um 

Ard-Oideachas 

 

Scoileanna & 

Múinteoirí 

Leanúnach 
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47  Go mbeadh an deis ag 

daoine atá faoi 

mhíchumas dul ag obair 

agus gairm a bheith acu. 

Cuirfimid an Straitéis Chuimsitheach 

Fostaíochta i bhfeidhm go hiomlán do dhaoine 

faoi mhíchumas.  

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

Gach roinn agus 

gníomhaireacht 

ábhartha 

Leanúnach 

48   Leanfaimid le tacaíocht a thabhairt do dhaoine 

faoi mhíchumas rochtain a fháil ar dheiseanna 

breise oiliúna agus fostaíochta trí chláir ábhartha, 

lena n-áirítear Seirbhís Infhostaitheachta, an 

Scéim Fóirdheontais Pá agus an Ciste Cóiríochta 

Réasúnta. 

 

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

Leanúnach 

49   Cuirfimid 3% go 6% le sprioc fostaíochta na 

hearnála poiblí do dhaoine faoi mhíchumas faoin 

mbliain 2024, agus déanfaimid an sprioc seo a 

neadú san earcaíocht agus sa phleanáil go léir 

maidir le fórsa saothair na seirbhíse poiblí. 

 

Gach roinn 

ábhartha 

Leanúnach go 

2024 

50   Oibreoimid leis an Rialtas agus le páirtithe 

leasmhara eile le dearadh a neadú, ag tabhairt cur 

chuige maidir le Dearadh Uilíoch san áireamh, i 

gcláir nuálacha agus cláir faoi stiúir deartha atá 

ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo. 

 

Fiontraíocht 

Éireann 

 

 

Leanúnach go 

2024 
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51   Cuirfimid i bhfeidhm na gníomhartha atá leagtha 

amach sna Bealaí Chun Oibre 2016-2020, lena 

n-áirítear go háirithe:  

 Seirbhísí Tacaíochta Fostóra agus 

Scéimeanna ar nós na Scéime Fóirdheontais 

Pá a chur chun cinn; 

 Athstruchtúrú a dhéanamh ar Chlár – Na 

Chéad Chéimeanna chun glacadh le hobair a 

fheabhsú; agus 

 Deiseanna a thairiscint chun a bheith 

rannpháirteach i dtacaíochtaí Intreo 

 

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

Leanúnach go 

2020 

52  Go dtabharfaí na 

tacaíochtaí a theastaíonn 

uathu do dhaoine a 

dtagann míchumas orthu 

le leanúint orthu ag obair 

nó filleadh ar obair más 

mian leo. 

Cuirfimid i bhfeidhm na leasuithe atá beartaithe 

tríd an athbhreithniú ar an Scéim Partial 

Capacity Benefit nuair a bheidh na leasuithe 

comhaontaithe ag an Rialtas. 

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

Thar shaolré 

na Straitéise 

53    Déanfaimid forbairt ar thograí le haghaidh a 

thabhairt ar rochtain chuig, nó inacmhainneacht 

áiseanna, fearais agus teicneolaíochtaí 

oiriúnaitheacha don ghnáthshaol do na daoine 

siúd atá faoi mhíchumas, a chiallódh go gcuirfí 

iontráil, coinneáil nó filleadh ar obair na ndaoine 

sin i gcontúirt mar gheall nach mbeadh ar a 

gcumas íoc as na nithe sin. Déanfaimid 

pleananna a fhorbairt leis na tograí is 

inmharthana a chur i bhfeidhm. 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 3 2018 
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54  Go mbeadh daoine atá 

faoi mhíchumas níos 

fearr as ag obair.  

Tuairisceoidh an Grúpa Oibre, Make Work Pay 

don Rialtas sa dara ráithe de 2017 agus 

breithneoidh an Rialtas a chuid moltaí le súil le 

leasuithe atá fóinteach a thabhairt isteach lena 

chinntiú gur fiú do dhuine faoi mhíchumas 

glacadh le fostaíocht ó thaobh airgid de.  

   

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

2017 

55    Déanfaimid forbairt ar Réríomhán ar ioncam 

glan san fhostaíocht ag tógáil idirghníomhú 

sochair san áireamh. 

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

Ráithe 4 2017 

56  Go mbeadh fostóirí in 

ann a theacht ar eolas go 

héasca maidir le duine 

atá faoi mhíchumas a 

fhostú. 

Cuirfimid le feasacht ar an tseirbhís Eolais 

Fostóirí maidir le Míchumas ina bhfuil líne 

chabhrach, láithreán gréasáin agus líonrú i gceist 

agus tacóidh muid leis 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2018 

57 Sláinte & folláine Go mbeadh tacaíocht ag 

daoine atá faoi 

mhíchumas leis an 

fholláine is fearr is féidir 

fisiciúil, meabhrach agus 

mothúcháin a bhaint 

amach agus a choinneáil.  

Leanfaimid le comhordú a dhéanamh ar chur i 

bhfeidhm an Chreata Éire Shláintiúil. 
 

An Roinn Sláinte 2013 - 2025 

58   Déanfaimid infheistíocht i bhforbairt seirbhísí 

luath-idirghabhála a dhíríonn go sonrach ar 

riachtanais meabhairshláinte naíonán, leanaí óga 

agus a gcuid teaghlach. 

 

An Roinn Sláinte 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Leanúnach 
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59   Déanfaimid forbairt ar an acmhainn míchumais 

intleachtúil agus ar an tseirbhís 

mheabhairshláinte mar atá leagtha amach san 

Fhís don Athrú. 

 

An Roinn Sláinte 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Leanúnach 

60   Déanfaimid iniúchadh ar an ngá seirbhísí 

náisiúnta reachtúla, abhcóideachta do leanaí agus 

do dhaoine fásta le deacrachtaí meabhairshláinte 

a bhunú in ospidéil, in ionaid lae, ionaid oiliúna, 

clinicí agus ar fud an phobail ag cur leis na 

seirbhísí atá ann cheana. 

 

An Roinn Sláinte Leanúnach 

61   Cinnteoimid, trí bheartais spriocdhírithe go 

gcuireann seirbhísí sláinte cúram ar fáil ar bhonn 

comhionann do dhaoine le deacrachtaí 

meabhairshláinte.  

 

An Roinn Sláinte Leanúnach 

62   Déanfaimid leasú ar an reachtaíocht faoin Acht 

Meabhair-Shláinte 2001 chun déileáil ar 

bhealach níos comhláine agus níos cuimsithí le 

hoibríocht treoracha luath-chúram sláinte i 

réimse na meabhairshláinte san fhadtéarma.  

 

An Roinn Sláinte Téacs an 

Bhille 

leasaithe le 

tabhairt chun 

críche faoi 

Ráithe 4 2017 

63   Leanfaimid le seirbhísí a fhorbairt. Mar a chéile 

le blianta roimhe seo, cuireann Plean Seirbhíse 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 2017 

béim ar théarnamh i seirbhísí ar ard-chaighdeán  

atá bunaithe ar fhianaise agus dírithe ar an duine. 

 

An Roinn Sláinte Leanúnach 
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64  Go gcuirfeadh seirbhísí 

príomhúla 

príomhshrutha, 

speisialtachta agus 

ospidéil, eolas, 

cumarsáid agus saoráidí 

atá inrochtana ar fáil do 

dhaoine faoi mhíchumas. 

Déanfaimid tuilleadh forbartha ar acmhainn 

seirbhísí príomhshrutha a bheidh maoinithe ag 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte le seirbhísí 

inrochtana agus eolas a sholáthar do dhaoine faoi 

mhíchumas. 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Leanúnach 

65   Déanfaimid comhairle beartais a fhorbairt lena 

bhreithniú ag na Ranna Rialtais ábhartha 

bunaithe ar thaighde idirnáisiúnta, le forbairt 

agus feidhmiú an chláir náisiúnta néar-

athshlánúcháin gairme a threorú, leis an aird chuí 

ar an straitéis athshlánúcháin agus ar chláir 

athshlánúcháin eile leighis mar is cuí. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 1 2018 

66 Seirbhísí míchumais atá 

dírithe ar an duine 

Go dtabharfadh seirbhísí 

míchumais tacaíocht do 

dhaoine aonair le saol 

sásúil a roghnaíonn siad 

féin a chaitheamh. 

Leanfaimid leis an gClár Transforming Lives a 

chur i bhfeidhm le fócas ar thacaíocht a thabhairt 

do dhaoine faoi mhíchumas le gnáthshaol a 

chaitheamh i ngnátháiteanna. 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 
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67   Leanfaimid le tacaíocht a thabhairt do agus 

monatóireacht a dhéanamh ar chreat nua atá 

bunaithe ar fhianaise maidir le pleanáil atá 

dírithe ar an duine ar fud seirbhísí cónaithe agus 

seirbhísí lae. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 

68   Leanfaimid le treoir a sholáthar maidir le 

pleanáil atá dírithe ar an duine, a fhaigheann 

eolas ó thionscadail taighde do Transforming 

Lives WG2. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 

69  An neamhspleáchas is 

fearr is féidir a bhaint 

amach. 

Neartóimid an fócas ar athrú cultúir ón tsamhail 

'cúraim’ go samhail ‘tacaíochta’. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 
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70   Déanfaimid leathnú amach ar an treoir 

‘Informing Families’. 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Aonaid 

Mháithreachais, 

 

Péidiatraí 

 

Foirne 

Ildisciplíneacha 

 

Dochtúirí 

Teaghlaigh 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 

71   Cuirfimid samhail seirbhísí míchumais ar fáil a 

thabharfaidh tacaíocht do dhaoine agus a 

dhéanfaidh iad a chumhachtú le cinntí a 

dhéanamh maidir lena saol féin. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 
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72  Rannpháirtíocht sa saol 

laethúil agus i 

ngníomhaíochtaí ina 

gcuid pobal. 

Déanfaimid leathnú amach ar chlár feidhmithe 

do na Seirbhísí nua Tacaíochta Pearsanta, 

Treoracha Nua do Dhaoine Fásta faoi 

Mhíchumas. 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 

73   Déanfaimid meastóireacht ar thorthaí na 

scéimeanna píolótacha comhordaithe áitiúla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobal 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 An Roinn Sláinte 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 

74    Déanfaimid forbairt ar ghníomhartha ag leibhéal 

pobail chun pobail a chothú atá ullamh agus 

inniúil agus fáiltiúil ó thaobh míchumas. 

Údaráis Áitiúla Leanúnach 
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75   Cinnteoimid go bhfuil foirgnimh agus saoráidí 

nua ealaíon, spóirt nó caitheamh aimsire 

bunaithe ar phrionsabail an dearaidh uilíoch. 

 

 

An Roinn 

Iompair, 

Turasóireachta 

agus Spóirt 

 

An Roinn 

Ealaíon, 

Oidhreachta agus 

Gaeltachta 

 

Spórt Éireann 

 

Údaráis Áitiúla 

Leanúnach 

76   Déanfaimid cothú ar fheasacht agus ar inniúlacht 

míchumais in eagraíochtaí deonacha, spóirt, 

cultúir agus in eagraíochtaí eile.  Cinnteoimid go 

ndéanfar lánpháirtiú iomlán ar 

uilechuimsitheacht míchumais i gcláir 

mhaoinithe agus go ndéanfar monatóireacht 

orthu agus go ndéanfar iad a nascadh le maoiniú 

breise.  

 

An Roinn 

Iompair, 

Turasóireachta 

agus Spóirt 

 

 An Roinn 

Ealaíon, 

Oidhreachta agus 

Gaeltachta 

 

 

Spórt Éireann 

 

Leanúnach 
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77  A bheith ina saoránaigh 

gníomhacha. 

Tabharfaimid tacaíocht iomlán do dhaoine faoi 

mhíchumas ó thaobh saoránacht agus 

rannpháirtíocht ghníomhach a bhaint amach. 

 

 

Gach roinn 

 

 Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Leanúnach 

78  Go mbeadh rochtain ag 

leanaí agus ag daoine 

fásta faoi mhíchumas ar 

mheasúnacht agus ar 

luath-idirghabháil agus 

ar theiripe, ar athshlánú 

nó ar sheirbhísí 

meabhairshláinte a 

bhfuil gá acu leo. 

Tabharfaimid chun críche clár chun foirne teiripe 

ildisciplíní, atá bunaithe sa cheantar, a chur ar 

fáil i gcás seirbhísí luath-idirghabhála agus 

seirbhísí aois scoile i ngach ceantar. 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Soláthróirí 

Seirbhíse 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2017 

79   Cuirfimid i bhfeidhm an Creat maidir le Torthaí 

do Leanaí agus dá gcuid Teaghlach, a bhaineann 

le gach leanbh agus le gach teaghlach atá ag 

baint leas as seirbhísí míchumais do leanaí, lena 

n-áirítear leanaí le huathachas.  

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 An Roinn Sláinte 

Beidh 

láithreáin 

léirithe 

d’fheidhmiú 

an Chreata 

Torthaí tugtha 

chun críche 

faoin 30 Meán 

Fómhair 2017. 

80   Nuair a bheidh sé curtha i bhfeidhm, déanfaimid 

meastóireacht ar éifeachtúlacht an Chláir 

Seirbhísí Míchumais do Leanaí agus do Dhaoine 

Óga a Chur Chun Cinn, ó thaobh freastal ar 

riachtanais leanaí faoi mhíchumas.  

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

An Roinn Sláinte 

Ráithe 4 2019 
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81   Comhaontóimid prótacail idir seirbhísí 

míchumais agus seirbhísí meabhairshláinte ar 

mhaithe lena chinntiú go mbeidh rochtain chuí 

ag daoine le fadhbanna míchumais agus 

meabhairshláinte ar sheirbhísí meabhairshláinte. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 An Roinn Sláinte 

Leanúnach 

82   Déanfaimid forbairt ar chreat feidhmithe don 

Straitéis Néar-Athshlánúcháin ag nascadh leis na 

Cláir Náisiúnta Cliniciúla d’Athshlánúchán 

Leighis agus déanfaimid infheistíocht chaipitil 

ollmhór san Ospidéal Náisiúnta Athshlánúcháin.  

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 An Roinn Sláinte 

Beidh Céim a 

hAon 

(seirbhísí 

pobail) den 

Phlean 

Feidhmithe le 

bheith 

críochnaithe 

faoi Ráithe 3 

2017. 

83   Cinnteoimid feidhmiú iomlán na Físe don Athrú. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 An Roinn Sláinte 

Leanúnach 

84   Déanfaimid forbairt ar chomhphrótacail oibre 

éifeachtacha náisiúnta idir  

Seirbhísí Meabhairshláinte do Leanaí agus 

d'Ógánaigh (CAMHS), seirbhísí míchumais agus 

oideachais lena chinntiú go mbeidh ar chumas 

leanaí agus daoine óga faoi mhíchumas rochtain 

a bheith acu ar sheirbhísí CAMHS agus cuirfear 

na comhphrótacail i bhfeidhm. 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 An Roinn Sláinte 

 

TUSLA 

Ráithe 4 2017 
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85   Breithneoimid, i gcomhthéacs an athbhreithnithe 

ar an reachtaíocht meabhairshláinte atá le teacht, 

conas is fearr tacú le daoine laistigh den chóras, 

lena n-áirítear, soláthar seirbhís abhcóideachta.  

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

An Roinn Sláinte 

Breithneofar é 

mar chuid den 

bhille nua a 

dtagraítear dó 

faoi Ghníomh 

11. 

86  Go gcuirfí seirbhísí 

míchumais ar fáil de réir 

caighdeáin 

ardcháilíochta ag teacht 

le sárchleachtas 

idirnáisiúnta. 

Cinnteoimid go ndéanfar clárú, rialú agus 

cigireacht leanúnach de réir HIQA ar sheirbhísí 

míchumais, de réir caighdeáin agus rialacháin, 

agus soláthar don chéad bhabhta eile cigireachta, 

le fócas faoi leith ar chigireacht théamach i 

gcoinne torthaí príomhcháilíochta saoil. 

 

HIQA Leanúnach 

87    Tabharfaimid faoi athbhreithniú ar na rialacháin 

sa phróiseas comhairliúcháin, a gcuirfidh 

athbhreithniú leis an Údarás Náisiúnta 

Míchumais eolas ar fáil dóibh maidir leis an 

gcéad bhliain den phróiseas cigireachta ar 

sheirbhísí cónaithe míchumais. 

 

An Roinn Sláinte Ráithe 2 2018 

88   Leanfaimid orainn ag obair le Foireann 

Feabhsaithe Cáilíochta Seirbhísí Míchumais 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, agus 

déanfaimid é a leathnú amach chuig 

príomhsholáthróirí nach soláthróirí de chuid 

Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte iad.  

Tabharfaimid athbhreithniú chun críche freisin ar 

chreataí cáilíochta agus cuirfimid na torthaí i 

bhfeidhm. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Ráithe 4 2018 
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89  Go mbeadh daoine faoi 

mhíchumas bainteach le 

pleanáil, leagan amach 

agus meastóireacht ar 

sheirbhísí míchumais. 

Leanfaidh an Grúpa Náisiúnta Geallsealbhóirí 

um Míchumas, a áiríonn líon daoine aonair atá 

ceaptha ina gcáil phearsanta féin lena dtaithí ar 

an saol a thabhairt chun cruinnithe, le ról lárnach 

a chur i gcrích maidir le hathbhreithniú a 

dhéanamh ar an Straitéis nua Náisiúnta um 

Chuimsiú Míchumais. 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Leanúnach 

90   Cuirfimid moltaí an Ghrúpa Tagartha ar 

rannpháirtíocht úsáideoirí seirbhíse 

meabhairshláinte chun cinn. 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

Seirbhísí 

Meabhair-

Shláinte 

Leanúnach 

91   Go dtabharfaí maoiniú 

aonair isteach agus an 

rogha ó thaobh buiséad 

féinoiriúnaithe. 

Tuairisceoidh an Tascfhórsa maidir le Buiséadú 

Féinoiriúnaithe don Rialtas faoin Ráithe deiridh 

de 2017 agus breithneoidh an Rialtas a chuid 

moltaí ar aon dul leis an tiomantas sa Chlár do 

Rialtas Comhpháirtíochta. 

 

An Tascfhórsa 

maidir le 

Buiséadú 

Féinoiriúnaithe 

(Tiomantas PfG) 

  

Ranna agus 

gníomhaireachtaí 

ábhartha  

Ráithe 4 2017 

92   Glacfaimid agus cuirfimid i bhfeidhm uirlis 

mheasúnaithe riachtanais aonair do sheirbhísí 

míchumais.  

An Roinn Sláinte 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

2017 
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93 Ag maireachtáil sa 

Phobal 

Go dtabharfaí tacaíocht 

do dhaoine faoi 

mhíchumas le 

maireachtáil go 

neamhspleách san áit a 

roghnaíonn siad féin ina 

gcuid pobal féin.  

Leanfaimid leis an Time to Move On a chur i 

bhfeidhm leis an rogha agus an smacht a 

thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas atá ina 

gcónaí in institiúidí i láthair na huaire maidir le 

cá háit agus cé leis a dteastaíonn uathu 

maireachtáil laistigh den phobal. 

  

Cinnteoimid rannpháirtíocht thráthúil an duine 

aonair agus an teaghlaigh maidir le bainistíocht a 

dhéanamh ar an aistriú. 

 

An Roinn Sláinte 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

 Údaráis Áitiúla 

 

 An Earnáil 

Mhíchumais 

Leanúnach 

 

 

 

 

 

 

Leanúnach 

94   Tá sé mar aidhm leis an gClár don Rialtas laghdú 

faoi aon trian ar a laghad  a dhéanamh ar líon na 

ndaoine atá ina gcónaí i láithreacha 

comhchónaithe faoin mbliain 2021 agus gach 

láthair comhchónaithe a dhúnadh ina dhiaidh sin. 

Aistreoimid 165 duine ó 14 institiúid cónaithe 

ardtosaíochta sa bhliain 2016. 

An Roinn Sláinte 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

 Údaráis Áitiúla 

 

 An Earnáil 

Mhíchumais 

Ráithe 4 2017 
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95   Déanfaimid iniúchadh ar an ngá síneadh a chur 

le téarmaí tagartha an Choimisiúin Meabhair-

Shláinte, lena n-áirítear cigireacht théamach i 

gcoinne príomhthorthaí caighdeáin saoil, lena 

chumhachtú le seirbhísí atá bunaithe sa phobal a 

rialú mar atá molta ag an Sainghrúpa ar an 

athbhreithniú ar an Acht Meabhair-Shláinte 

2001, agus a iarraidh ar Chigire na Seirbhísí 

Meabhair-Shláinte tabhairt faoi chigireacht 

bhliantúil ar ionaid cónaithe pobail ina bhfuil 

foirne ag feidhmiú 24 uair an chloig. 

An Roinn Sláinte Ráithe 4 2017 

96   Tá an Straitéis Náisiúnta Tithíochta do Dhaoine 

faoi Mhíchumas 2011-2016 dearbhaithe agus 

leathnaithe go dtí 2020, chun leanúint lena cuid 

aidhmeanna a sheachadadh mar chuid den 

Phlean Gníomhaíochta um Atógáil na hÉireann 

do Thithíocht agus Easpa Dídine. 

 

 

 

 

 

An Roinn 

Tithíochta, Pleaná

la, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil 

 

An Roinn Sláinte 

 

Feidhmeannacht 

na Seirbhíse 

Sláinte 

 

An Earnáil 

Mhíchumais 

Leanúnach go 

2020 
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97  Go mbeadh tithe nua 

deartha de réir 

chaighdeáin Deartha 

Uilíoch agus gur féidir 

iad a chur in oiriúint go 

héasca do riachtanais 

daoine sa chás go 

dtagann athrú orthu. 

Ullmhóimid comhairle beartais ar bhealaí le 

réitigh ar dhearadh uilíoch a bhaint amach ionas 

go mbeidh tithe nua inrochtana agus go mbeidh 

gach duine in ann iad a úsáid, beag beann ar 

mhéid, aois, cumas nó míchumas.  

 

Tabharfaimid comhairle do gheallsealbhóirí, lena 

n-áirítear, lucht deartha, lucht tógála, úinéirí tithe 

agus tionóntaí maidir le haon impleachtaí a 

bheidh ag an méid sin. 

 

Déanfar breithniú ar ár gcuid moltaí agus 

ullmhófar tograí lena gcur faoi bhráid an Rialtais 

de réir mar is cuí. 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 2 2018 

98   Déanfaimid athbhreithniú ar an tsraith 

scéimeanna deontais maidir le hoiriúnú 

tithíochta, chun críocha meastóireacht a 

dhéanamh ar conas an próiseas iarratais a 

shruthlíniú do dhaoine scothaosta agus do 

dhaoine faoi mhíchumas. 

 

An Roinn 

Tithíochta, Pleaná

la, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2017 
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99   Rachaimid i rannpháirtíocht le húdaráis áitiúla 

agus le geallsealbhóirí i bpróiseas 

athbhreithnithe sa dara ráithe de 2017 agus 

déanfar aon athrú atá riachtanach maidir leis an 

bpróiseas iarratais agus ceadaithe. 

An Roinn 

Tithíochta, Pleaná

la, Pobail agus 

Rialtais Áitiúil 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2017 

100 Iompar & Áiteanna 

Inrochtana 

Go mbeadh ar chumas 

daoine faoi mhíchumas 

dul chuig agus óna 

gceann scríbe roghnaithe 

go neamhspleách (gan 

carr a thiomáint) ar 

chóras iompair atá 

inrochtana dóibh.  

 

Cuirfimid feabhas ar inrochtaineacht agus ar 

teacht a bheith ar iompar poiblí, go háirithe 

busanna idirchathrach agus iompar tuaithe agus 

inrochtaineacht stáisiún traenach agus bus. 

Díreoimid ar chineálacha difriúla iompair a 

nascadh agus déanfaimid naisc inrochtana 

chomh maith le heolas ar iompar, lena n-áirítear 

fógraí inchloiste. Tabharfaimid tosaíocht do 

chothabháil, bainistíocht agus monatóireacht a 

dhéanamh ar chórais agus ar sheirbhísí a 

dhéanann iompar inrochtana. 

 

An Roinn 

Iompair, 

Turasóireachta 

agus Spóirt 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

 

Údaráis Áitiúla 

Leanúnach 

101   Tabharfaimid isteach scéim phíolótach ar an 

DART do chustaiméirí atá faoi bhac gluaiseachta 

a dteastaíonn cúnamh uathu a dhéanfaidh laghdú 

suntasach ar an am atá fógartha do thaisteal agus 

a chinnteoidh freagra níos fearr nuair nach 

mbeidh ar chumas custaiméirí atá ag lorg 

cúnamh fógra a thabhairt. 

  

Iarnród Éireann Ráithe 3 2017 
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102   Tabharfaimid faoi chleachtadh maidir le 

comhairliúchán margaidh le lucht déanta 

busanna a bhíonn i dteagmháil linn le fáil agus 

féidearthacht roghanna áirithe inrochtaineachta 

cathaoir rothaí atá oiriúnach le húsáid sa tír seo, 

agus tabharfaimid faoi thograí a fhorbairt maidir 

le coinníollacha a chur le hinrochtaineacht 

cathaoir rothaí ar sheirbhísí ceadúnaithe 

tráchtála.  

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2017 

103   Déanfaimid monatóireacht ar thaithí úsáideora ar 

iompar poiblí agus déanfaimid moltaí mar is cuí 

a bheidh bunaithe ar na torthaí. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2017 
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104   Déanfaimid athbhreithniú a stiúradh ar 

thacaíochtaí iompair a chuimsíonn na 

scéimeanna iompair agus soghluaiseachta go léir 

do dhaoine faoi mhíchumas atá maoinithe ag an 

Rialtas, chun feabhas a chur ar roghanna iompair 

chun oibre nó tacaíochtaí fostaíochta do dhaoine 

faoi mhíchumas agus déanfaimid tograí a 

fhorbairt le plean comhordaithe a chur le chéile 

do sholáthar den sórt sin.  Tabharfaidh an plean 

seo aird ar an úsáid is éifeachtaí is féidir a bhaint 

as na hacmhainní iompair atá ar fáil cheana féin. 

 

 

 

 

 

 

 

An Roinn Dlí 

agus Cirt agus 

Comhionannais 

  

An Roinn 

Iompair, 

Turasóireachta 

agus Spóirt 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

  

An Roinn 

Coimirce Sóisialaí 

 

 

Pobal 

 

Na Coimisinéirí 

Ioncaim 

Ráithe 4 2017 

105   Déanfaimid forbairt ar chód chleachtais do 

limistéir phoiblí inrochtana fhoirgnimh na 

hearnála poiblí. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

2019 

106   Coinneoimid an Cód Cleachtas do láithreáin 

oidhreachta faoi athbhreithniú agus déanfaimid 

iniúchadh ar mholtaí do leasuithe a rinneadh i 

bhfianaise na taithí maidir lena fheidhmiú. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2018 
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107   Déanfaimid rochtain ar shaoráidí caitheamh 

aimsire lasmuigh a fhorbairt, go háirithe cosáin 

agus bealaí siúlóide. 

 

Údaráis Áitiúla 

 

Spórt Éireann 

Leanúnach 

108   Cuirfimid clár maidir le hísliú cosáin i gceantair 

uirbeacha i bhfeidhm ag teacht le foilseachán na 

treorach: Building for Everyone ón Údarás 

Náisiúnta Míchumais. 

 

Údaráis Áitiúla 

 

Leanúnach 

109  Go mbeadh iompar 

poiblí i gceantair 

uirbeacha agus tuaithe 

araon inrochtana. 

Cinnteoimid tuilleadh leathnú amach ar 

bhusanna inrochtana idirchathrach agus ar 

stadanna bus inrochtana réigiúnacha/tuaithe. 

 

 

 

Bus Éireann 

 

Údaráis Áitiúla 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Leanúnach 

110   Déanfaimid athbhreithniú ar shaincheisteanna 

oibríochta maidir leis an ngá fógra roimh ré a 

thabhairt maidir le riachtanais inrochtaineachta ó 

thaobh taisteal ar thraein le súil le bacainní a 

chur as an mbealach do lucht úsáidte na seirbhíse 

atá faoi mhíchumas. 

 

Iarnród Éireann 

  

Bus Éireann 

(taisteal ar 

chóiste) 

 

Ráithe 4 2017 
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111   Tabharfaimid tiomantas fógraí closamhairc atá 

comhsheasmhach agus iontaofa a chur i 

bhfeidhm ar bord fheithiclí iompair phoiblí, lena 

n-áirítear busanna, cóistí, DART, traenacha agus 

tramanna agus monatóireacht agus cothabháil a 

dhéanamh ar an ngné seo den inrochtaineacht. 

 

Córas Iompair 

Éireann 

 

An Roinn 

Iompair, 

Turasóireachta 

agus Spóirt 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Oibreoirí Iompair 

Poiblí 

 

Leanúnach 

112  Go mbeadh rochtain ag 

daoine atá faoi 

mhíchumas ar 

fhoirgnimh agus ar a 

gcuid saoráidí ar an 

mbonn céanna le gach 

uile dhuine eile. 

Tabharfaimid isteach Forbairt Ghairmiúil 

Leanúnach ar Dhearadh Uilíoch d’ailtirí, le 

feidhmiú threoir an Údaráis Náisiúnta 

Míchumais a spreagadh ar nós Building for 

Everyone agus na Treoirlínte maidir le Dearadh 

Uilíoch ar Thithe Cónaithe in Éirinn. 

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 1 2018 
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113   Cuirfimid chun cinn agus déanfaimid lánpháirtiú 

ar Threoir an ISO 71/CEN Guide 6: 2014, chun 

aghaidh a thabhairt ar inrochtaineacht i 

gcaighdeáin, agus cinnteoimid go mbeidh an 

téarmeolaíocht atá in úsáid comhsheasmhach le 

treoirlínte sárchleachtais idirnáisiúnta.  

An tÚdarás um 

Chaighdeáin 

Náisiúnta na 

hÉireann 

 

 Ranna agus 

gníomhaireachtaí 

Rialtais le ról 

maidir le 

caighdeáin agus 

treoirlínte a 

fhorbairt  

 

An tÚdarás 

Náisiúnta 

Míchumais 

 

Ráithe 4 2017 

114   Go gcuirfeadh 

rannpháirtíocht le daoine 

atá faoi mhíchumas agus 

lucht úsáidte eile ar fud 

scála aoise, méid, cumas 

nó míchumas, eolas ar 

fáil do phleanáil agus do 

dhearadh foirgneamh 

poiblí agus spásanna 

poiblí. 

Cinnteoimid chomh fada agus is indéanta, 

rannpháirtíocht  úsáideoirí  i ndearadh agus i 

bpleanáil a chur chun cinn, lena n-áirítear 

nósanna imeachta poiblí faoi na hAchtanna 

Pleanála. 

 

 

Údaráis Áitiúla 

 

Leanúnach 

 

  



54  

 

Nóta:    

Ba chóir féachaint ar an Straitéis um Chuimsiú mar 'dhoiciméad beo' agus foilseofar leaganacha leasaithe de go tréimhsiúil, ina mbeidh 

gníomhartha atá nuashonraithe agus níos uaillmhianaí i bhfianaise dul chun cinn go dtí sin.  Tá an doiciméad seo comhdhéanta de Leagan 1 den 

Straitéis um Chuimsiú seo – Iúil 2017. 

 

 

 


