
CAD É ATá I GCEIST LE TORTHAÍ NÍOS FEARR,  
TODHCHAÍ NÍOS GILE?
Is é Torthaí Níos Fearr: Todhchaí Níos Gile an chéad chreatlach do pholasaí náisiúnta atá uileghabhálach 
is a bhaineann le leanaí agus le daoine óga (0-24 bliana), forbartha ag agus le ceannaireacht ón Aire 
Leanaí agus Gnóthaí Óige ar son an Rialtais. Bíonn éifeacht dhíreach nó neamhdhíreach ag beagnach 
gach réimse polasaí ar shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Is é cuspóir na creatlaí seo ná polasaí  
a chomhordú ar fud an Rialtais le torthaí níos fearr a bhaint amach.
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Creatlach an pholasaí
1. Ailíníonn sí ceangaltais an Rialtais do leanaí agus do dhaoine óga le hais na gcúig thoradh 

náisiúnta do leanaí agus do dhaoine óga. 

2. Aithníonn sé 6 réimse a bhfuil sé d’acmhainn acu feabhas a chur ar thorthaí agus éifeachtacht 
na bpolasaithe, seirbhísí agus acmhainní sin ar ann dóibh cheana a bhunathrú leis na torthaí 
náisiúnta seo a bhaint amach. 

3. Déanann sé ceangaltas do bheith ag tomhas dul chun cinn ar fud na dtorthaí, le roghnú roinnt 
príomhtháscairí le dul chun cinn a thagarmharcáil i dtaca le príomhréimsí polasaí.

4. Bunaíonn sé struchtúir nua tras-Rialtais le tacú le cur i bhfeidhm agus le monatóireacht na 
Creatlaí agus, dá thoradh sin, comhordú feabhsaithe polasaithe agus seirbhísí a chur i gcrích do 
leanaí agus do dhaoine óga. Sólathraíonn na struchtúir seo fóraim do chomhairle sheachtrach 
agus do mhaoirseacht ó shaineolaithe sa réimse agus ó leanaí agus ó dhaoine óga.
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Tarraingítear na ceangaltais sa doiciméad ón Rialtas ar fad: is ceangaltais reatha iad a lán acu, 
ach tá cuid eile acu nua. Soláthraíonn an Chreatlach meán lena seachadadh éifeachtach agus 
comhordaithe a chinntiú. Is é atá sa Chreatlach ná aitheantas ó thaobh an Rialtais de den ghá 
atá ann le bheith ‘ag ceangal’ go náisiúnta agus go háitiúil, má táimid le húsáid éifeachtach a 
bhaint as na hacmhainní ar fad atá ar fáil le tacú lenár bhfís do leanaí agus do dhaoine óga agus 
aitheantas freisin gur gá dúinn níos mó a dhéanamh laistigh de na hacmhainní atá againn.

Cé dó é seo?
Tá Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile do lucht déanta polasaithe agus soláthróirí seirbhíse 
agus clúdaíonn sé polasaí i dtaca le gach leanbh agus duine óg ó aois 0 go 24. 

Cad é an ‘bhreisluach’?
1. Cur chuige torthaí. Ailíníonn an Chreatlach polasaí an Rialtais le cúig thoradh náisiúnta 

le tacú le comhsheasmhacht níos mó maidir le polasaí ar fud an Rialtais.

2. Cur chuige Rialtais Iomláin. Le feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus do dhaoine  
óga teastaíonn gníomhaíocht chomhordaithe ar fud Rann agus gníomhaireachtaí 
iomadúla Rialtais.

3. Fócas ar thacú le cur i bhfeidhm. Aithníonn an Rialtas an dúshlán cur i bhfeidhm  
a bhaineann le cleachtas a dhéanamh den pholasaí agus mar sin de, tá fócas láidir 
dírithe aige ar an gcur i bhfeidhm laistigh den Chreatlach.

Tá an tríú cuid d’ár ndaonra faoi bhun 25. Beidh de thoradh ar fheabhsú sláinte agus leasa,  
ardú leibhéal oideachais agus laghdú neamhchomhionannais torthaí suntasacha eacnamaíocha 
don tsochaí. 

Cad iad na feabhsuithe a bhainfidh Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile amach?
Trí chur i bhfeidhm Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile agus na straitéisí tacaíochta, tá sé 

mar aidhm ag an Rialtas na ‘hathruithe’ seo a leanas a bhaint amach le linn na tréimhse seacht 

mbliana le tacú le baint amach torthaí níos fearr do gach leanbh agus duine óg:

1. Tacú le tuismitheoirí

• Gheobhaidh tuismitheoirí tacaíocht fheabhsaithe maidir leis an tasc tábhachtach den tuistiú 
agus mothóidh siad níos muiníní, níos eolaí agus níos cumasaí.

2. Idirghabháil níos luaithe agus cosc

• Tarraingeofar níos mó ná 70,000 leanaí as an mbochtanas leanúnach faoi 2020.

• Cabhrófar le torthaí foghlama agus forbartha na leanaí trí rochtain mhéadaithe ar 
oideachas luathbhlianta d’ardchaighdeán inacmhainne. 

• Leathfar fócas ar an tsláinte agus ar an leas ar fud na sochaí agus déanfar dul chun cinn 
dearfach, go háirithe i dtaca le murtall luathóige agus sláinte intinne óige. 

• Beifear tar éis béim agus acmhainní a athchothromú ó idirghabháil ghéarchéime i dtreo 
an choisc agus na hidirghabhála níos luaithe, ag cinntiú freagra idirghabhála géarchéime 
éifeachtaí ag gach am freisin.
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3. Cultúr a éisteann le leanaí agus le daoine óga, agus a dhéanann rannpháirteach iad

• Beidh cultúr follasach a léiríonn meas do chearta na leanaí agus na ndaoine óga agus 
léireofar meas do raon éagsúil taithí, cumas, ionannas agus cultúr na leanaí.

• Iarrfar tuairimí na leanaí agus na ndaoine óga agus rachaidh siad i bhfeidhm ar shocruithe 
faoina saol agus faoina leas féin, a seachadadh seirbhíse agus a gcuid tosaíochtaí polasaí.

• Beidh daonlathas na hÉireann ag lorg cabhair agus rannpháirtíocht na ndaoine óga ar 
bhealach gníomhach.

4. Seirbhísí d’Ardchaighdeán – atá spreagtha ag torthaí, éifeachtach, éifeachtúil agus iontaofa

• Beidh infheistíocht an Rialtais sna leanaí níos spreagtha ag torthaí, agus fianaise náisiúnta 
agus idirnáisiúnta ag dul i bhfeidhm uirthi maidir le héifeachtacht an chaiteachais ar 
sheirbhísí a bhaineann le leanaí, agus é mar aidhm torthaí na leanaí a fheabhsú agus 
neamhchomhionannais a laghdú.

• Bunófar leithdháileadh acmhainní laistigh de sheirbhísí ar fhianaise riachtanais agus 
éifeachtúlachta, agus déanfar na seirbhísí sin nach bhfuil ag oibriú a dhíchoimisiúnú. 

• Comhlíonfaidh oideachas na hÉireann tagarmhairc idirnáisiúnta agus fágfaidh ár gcuid 
daoine óga an scoil le scileanna criticiúla saoil, iad athléimneach, muiníneach agus in ann 
iad féin a chur in oiriúint do shaol atá ag athrú.

• Cuirfear muinín sna gníomhaireachtaí sin a bhfuil de chúram orthu leas na leanaí agus 
tuigfear an luach a bhaineann leis an méid a dhéanann siad le feabhas a chur ar shaol  
na leanaí.

5. Aistrithe éifeachtacha

• Treiseofar aistrithe ag na príomhchéimeanna forbartha agus idir sheirbhísí do leanaí agus 
do dhaoine fásta.

• Cuirfear feabhas ar ionchais na ndaoine óga agus maolófar treocht na heisimirce suntasaí 
trí mheán cláir chomhordaithe a thacaíonn le deiseanna fostaíochta óige.  

6. Comhordú agus Comhoibriú tras-Rialtais agus Idir-ghníomhaireachta

• Beidh an earnáil Phoiblí leasaithe go pointe suntasach, agus beidh de thoradh air sin cur i 
bhfeidhm feabhsaithe, níos mó comhordaithe agus comhoibrithe tras-Rialtais, cuntasacht 
agus éifeachtacht acmhainní mhéadaithe. 

• Oibreoidh an Stát agus a chuid comhpháirtithe níos fearr le chéile agus déanfaidh siad 
soláthar seirbhíse a phleanáil ar bhealach atá leanbhlárnaithe agus a bhaineann leas as 
oibriú idirghníomhaireachta agus ildhisciplíneach.

Conas a dhéanfar seo a thomhas agus conas a dhéanfar monatóireacht air?
Déanfaidh an Rialtas éifeachtacht an chur i bhfeidhm a mheasúnú agus tuairisceoidh sé faoin 
dul chun cinn go bliantúil. Roghnaíodh tacar táscairí le dul chun cinn a roghnú le himeacht ama i 
roinnt príomhréimsí.

Bunaíonn an Chreatlach struchtúir nua le tacú le cur i bhfeidhm, le cuntasacht a chinntiú agus le 
rannpháirtíocht na bpáirtithe leasmhara a chumasú. Trí bhunú Chuibhreannas Polasaí na Leanaí 
agus na nDaoine Óga bainfear amach comhoibriú tras-Rialtais. Cinntítear rannpháirtíocht na 
bpáirtithe leasmhara ar an tslí seo; cuimsíonn an Chomhairle Chomhairleach páirtithe leasmhara 
neamhreachtúla; Grúpa Stiúrtha Náisiúnta Choiste Seirbhísí na Leanaí a dhéanann ionadaíocht 
ar chomhordú gníomhaireachta ag leibhéal an chontae, agus éascaítear glór na ndaoine óga trí 
mheán Fheidhmeannacht Chomhairle na nÓg agus Ghrúpa Oibre Dialóig Struchtúrtha an AE. 
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AIDHMEANNA:
Baineann na rudaí seo a leanas le leanaí agus le daoine óga ...

FÍS
Is í an fhís atá againn ná go mbeadh Éire ar cheann de na tíortha beaga is fearr le fás aníos agus le clann 
a thógáil agus mar a dtugtar meas ar, mar a gcosnaítear agus mar a gcomhlíontar cearta gach linbh agus 
gach duine óig; mar a gcluintear a nguth agus mar a dtacaítear leo lena lánphoitéinseal a bhaint amach 
anois is sa todhchaí.
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