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Réamhrá ón Aire
Soláthraíonn eagraíochtaí pobail agus deonacha 
raon leathan seirbhísí in go leor earnálacha in 
Éirinn. Oibríonn na heagraíochtaí sin i ngach 
pobal agus tacaíonn leo. Tacaíonn siad le daoine 
a bhfuil míchumais agus fadhbanna sláinte ag dul 
dóibh, tacaíonn siad le leanaí agus le daoine óga 
agus tacaíonn siad le daoine scothaosta.  Bíonn 
siad i bhfách le cúiseanna comhshaoil, téann siad i 
mbun feachtas ar son an cheartais shóisialta, agus 
tacaíonn siad le daoine a bhfuil bochtaineacht ag 
dul dóibh.  Tacaíonn siad le himircigh, cuireann siad 
na healaíona agus an cultúr chun cinn, agus bíonn 
i bhfách le ceartas aeráide.  In go leor cásanna, 
soláthraíonn siad tacaíochtaí agus seirbhísí nach 
bhfuil an Rialtas in ann a sholáthar.  

Is deacair teacht ar gné den saol in Éirinn nach 
bhfuil tionchar acu uirthi. Aithnítear sa Straitéis 
chun Tacú leis an Earnáil Phobail agus Dheonach 
in Éirinn an tábhacht a bhaineann leis an earnáil 
phobail agus dheonach maidir le sochaí fholláin, 
chóir agus rathúil, agus leagtar amach inti an tslí 
a thacóidh an Rialtas leis an earnáil sna blianta 
amach romhainn.

Cuireann an Straitéis le Creat-Bheartas d’Fhorbairt 
Pobail agus Áitiúil2016 de chuid an Rialtais, agus 
gníomhaíonn sí mar phlean feidhmithe don 
bheartas sin. Comhlíonann sí an gealltanas sa 
Chlár do Rialtas Comhpháirtíochta chun Straitéis 
chun Tacú leis an Earnáil Phobail agus Dheonach 
a fhorbairt. Cuireadh i dtoll a chéile í ag an rialtas 
náisiúnta agus áitiúil i gcomhar leis an earnáil 
phobail agus dheonach, agus is iad na prionsabail 
agus luachanna comhroinnte a threoraigh an 
fhorbairt uirthi atá mar bhonn taca aici. Tá na 
prionsabail sin chomh tábhachtach céanna, nó níos 
tábhachtaí, ná na gníomhartha atá mar bhonn taca 
ag an Straitéis.

Chinntigh an cur chuige atá againn i leith 
na Straitéise go dtugtar aghaidh i gceart ar 
riachtanais phobail agus ar na heagraíochtaí a 
thacaíonn leo. Tá raon uaillmhianach gníomhartha 
tugtha chun críche fúithi. Cinnteofar, leis na 
gníomhartha sin, go bhfreastalóidh eagraíochtaí 
pobail agus deonacha láidre agus inbhuanaithe 
ar phobail, go mbeidh na hacmhainní agus na 
deiseanna ag pobail a bheith rannpháirteach sa 
chinnteoireacht a mbeidh tionchar aici orthu 
agus ar na daoine iontu, agus í a mhúnlú, agus go 

An Heileo Mór 
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mbeidh na próisis agus na struchtúir atá ar bun 
chun a chinntiú go bhfuil an méid sin oiriúnach don 
fheidhm.

Bhí comhoibriú agus obair i gcomhpháirtíocht 
lárnach chun sin a thabhairt chuig an bpointe 
seo. Beidh sé ríthábhachtach go leanfar leis an 
gcomhoibriú chun gníomhartha na Straitéise 
a thabhairt i gcrích go rathúil. Ní bheidh sé 
éasca é sin a dhéanamh agus is iomaí dúshlán 
a bheidh romhainn.  Trí bhíthin tógáil ar an 
gcomhpháirtíocht phobail-reachtúil a thug chuig 
an bpointe seo sinn, áfach, trí bhíthin a chinntiú 
go leanfar le rannpháirtíocht na bpobal agus a 
n-eagraíochtaí ionadaíocha, agus trí bhíthin cur 
chuige uile-rialtais éifeachtach a chinntiú, táim 
muiníneach go mbeimid in ann ag na dúshláin sin.      

Chuige sin, tá sé beartaithe agam an caidreamh 
oibre dearfach atá forbartha againn leis an 
earnáil phobail agus dheonach a chothabháil 
agus a threisiú. Tabharfaidh mo Roinnse, agus ról 
ceannasach aici maidir leis an Straitéis a chur i 
bhfeidhm, gach Roinn Rialtais, Gníomhaireacht 
Stáit agus rialtas áitiúil le chéile mar iomlán 
comhtháite. Is eol dom go bhféadfaidh mé brath 
ar mo chomhghleacaithe sa Rialtas chun tacaíocht 
agus gealltanas a thabhairt maidir leis sin.

Creidim gur straitéis an-uaillmhianach í seo. Dá 
bharr sin, glacfaidh sé am chun í a chur i bhfeidhm 
agus cé go gcuirfear tús leis na gníomhartha go 
léir i rith tréimhse na Straitéise, leanfar le roinnt 
díobh a bhrú chun cinn agus tógáil orthu sna 
blianta i ndiaidh na tréimhse sin. Tá an tosaíocht 
chéanna ag na gníomhartha sin, cé go nglacfaidh 
sé níos mó ama chun iad a chur i bhfeidhm go 
hiomlán.  A mhalairt atá ann, aithnímid go bhfuil 
na gníomhartha sin ríthábhachtach le haghaidh 
earnáil phobail agus dheonach inbhuanaithe agus 
go mbeidh siad mar bhonn taca ag tacaíocht an 

Rialtais don earnáil ar feadh na mblianta. Mar sin, 
tá sé ríthábhachtach dúinn an t-am a ghlacadh 
chun iad a scrúdú agus a fhorbairt agus, thar aon 
rud eile, iad a chur i gcrích i gceart. 

Ar deireadh, is mian liom aitheantas a thabhairt 
do gach duine a chabhraigh leis an straitéis 
seo a chur i dtoll a chéile i gcomhar. Thosaigh 
sin leis an iliomad daoine a chuir leis an gcéad 
chomhairliúchán ar an gCreat-Bheartas, na daoine 
a d’fhreastail ar an bhFóram Náisiúnta um an 
Fhorbairt Pobail agus Áitiúil in 2016 agus a ghlac 
páirt ann, agus, ar ndóigh, comhaltaí an Ghrúpa 
Tras-Earnálach ar an bhForbairt Pobail agus Áitiúil 
Forbairt Pobail a chuir an oiread sin leis an straitéis 
dheiridh.

D’oibrigh gach duine acu go dian chun treochlár a 
chreidim atá uaillmhianach agus ceannródaíoch 
a sholáthar chun tacú lenár bpobail, leis na 
grúpaí pobail agus deonacha a oibríonn leo agus 
a thacaíonn leo, agus leis an earnáil phobail 
agus dheonach níos leithne. Iarracht iomlán 
chomhoibríoch a bhí ann.  Agus má dhéanaimid 
an comhoibriú sin a chothú agus a fhorbairt, 
cabhróidh sé linn ár bhfís a bhaint amach, eadhon 
pobail inbhuanaithe, uilechuimsitheacha agus 
cumhachtaithe ar fud na hÉireann.

Michael Ring TD,

An tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail

Soláthraíonn eagraíochtaí pobail agus 

deonacha raon leathan seirbhísí in go 

leor earnálacha in Éirinn. Oibríonn na 

heagraíochtaí sin i ngach pobal agus 

tacaíonn leo.   
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Meastar gur

€24bn 
in aghaidh na bliana luach an 
mhéid iomlán obair dhíreach, 
indíreach agus aslaithe a 
dhéanann carthanais in Éirinn

€

29,000 
eagraíocht 
neamhbhrabúis in Éirinn

9,900
eagraíocht 
neamhbhrabúis nó 
tuairim is aon trian 
cláraithe mar 
charthanais leis an Rialálaí

fostaí, 189,000 díobh fostaithe go 
díreach i gcarthanais chláraithe 
agus 100,000 díobh sin ag fáil 
tacaíochta dírí ó mhaoiniú poiblí

Tacaíonn carthanais le tuairim is

290,000

duine obair dheonach go 
gníomhach in Éirinn gach 
bliain, ar luach measta níos 
mó na €2bn in aghaidh na 
bliana

 

1 million
Déanann breis is Meastar gur 

€16bn 
in aghaidh na bliana nó 5.8%
den OTI méid iomlán an 
chaiteachais dhírigh ag 
eagraíochtaí carthanacha

300,000+ 
duine ag obair go deonach le 
carthanais chláraithe agus leo 
sin amháin, rud a chruthaíonn 
luach eacnamaíochta €649m in 
aghaidh na bliana (bunaithe ar 
an bpá íosta)

50,000 +
iontaobhaí deonach agus 
comhalta boird gan phá ar 
bhoird agus ar choistí 
bainistíochta eagraíochtaí 
carthanacha 

Tá Tá

Fíricí agus figiúirí tábhachtacha
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CÁS-STAIDÉAR

Meastar gur

€24bn 
in aghaidh na bliana luach an 
mhéid iomlán obair dhíreach, 
indíreach agus aslaithe a 
dhéanann carthanais in Éirinn

€

29,000 
eagraíocht 
neamhbhrabúis in Éirinn

9,900
eagraíocht 
neamhbhrabúis nó 
tuairim is aon trian 
cláraithe mar 
charthanais leis an Rialálaí

fostaí, 189,000 díobh fostaithe go 
díreach i gcarthanais chláraithe 
agus 100,000 díobh sin ag fáil 
tacaíochta dírí ó mhaoiniú poiblí

Tacaíonn carthanais le tuairim is

290,000

duine obair dheonach go 
gníomhach in Éirinn gach 
bliain, ar luach measta níos 
mó na €2bn in aghaidh na 
bliana

 

1 million
Déanann breis is Meastar gur 

€16bn 
in aghaidh na bliana nó 5.8%
den OTI méid iomlán an 
chaiteachais dhírigh ag 
eagraíochtaí carthanacha

300,000+ 
duine ag obair go deonach le 
carthanais chláraithe agus leo 
sin amháin, rud a chruthaíonn 
luach eacnamaíochta €649m in 
aghaidh na bliana (bunaithe ar 
an bpá íosta)

50,000 +
iontaobhaí deonach agus 
comhalta boird gan phá ar 
bhoird agus ar choistí 
bainistíochta eagraíochtaí 
carthanacha 

Tá Tá

Neamhspleáchas agus Forbairt Pobail: 

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Fatima Groups United 

Is é Ionad Acmhainní Teaghlaigh Fatima Groups United (FGU) an eagraíocht phobail taobh thiar den 
tionscadal athghiniúna in Fatima i mBaile Átha Cliath 8. Forbairt pobail is ea an cur chuige bunúsach 
arna úsáid ag FGU.  Seo a leanas achoimre ó Joe Donohoe ar chur chuige na hoibre pobail.

Chabhraigh forbairt pobail leis an gceantar 
agus leis an bpobal seo dul i bhfeabhas. Tá na 
gnáthchomharthaí míbhuntáiste ag dul do go 
leor de na daoine ón gceantar atá rannpháirteach 
sa tionscadal – leibhéal íseal oideachais, 
dífhostaíocht, féinmheas lag. Is iad muintir 
na háite a stiúrann an tionscadal athghiniúna, 
agus tá páirt lárnach ag go leor díobh i reáchtáil 
na saoráide F2– saoráid mhór phobail agus 
chomhdhála. Aistríodh an tsaoráid go dtí 
úinéireacht phobail in 2019 agus is iad daoine 
agus tionscadail áitiúla a chomhdhéanann an 
bord bainistíochta deonach. Is í obair pobail 
a chabhraigh leis na daoine sin gluaiseacht 
ar aghaidh chuig fostaíocht agus chuig poist 
cheannaireachta. Is daoine iad sin a tháinig trí 
phróiseas [obair pobail].

Tá daoine áitiúla eile ag obair ar thionscadail 
áitiúla amhail Ospidéal Náisiúnta nua na Leanaí. 
Ní mór dúinn a bheith neamhspleách agus 
féinrialaithe chun tabhairt faoin gcineál sin 
tionscadail ollmhóir agus lena chinntiú go mbeidh 
buntáiste ann don phobal. D’éirigh le FGU beartas 
an Phá Maireachtála a bhaint amach do na daoine 
atá fostaithe faoi na conarthaí ollmhóra sin.

Tá an neamhspleáchas ina chuid lárnach d’obair 
an FGU. Tugann an eagraíocht phobail freagra ar 
shaincheisteanna sa phobal de réir mar a thagann 
siad chun cinn – is cuma céard iad féin; drugaí, 
dífhostaíocht, drochshláinte, saincheisteanna 
meabhairshláinte – agus ní mór dúinn a bheith 

neamhspleách chun é sin a dhéanamh. Ní féidir 
le duine ar bith taobh amuigh den phobal insint 
dúinn cad iad tosaíochtaí an phobail. Déanaimid 
dianchomhairliúchán gach trí bliana agus oibrímid 
sa phobal, mar sin is maith is eol dúinn cad iad na 
saincheisteanna.

Tugann cur chuige na forbartha pobail 
úinéireacht éifeachtach do dhaoine, agus 
mothaíonn siad go bhfuil rud éigin curtha i gcrích 
acu. Mothaíonn na daoine sa cheantar seo gurb 
iadsan úinéirí shócmhainní an phobail – agus is 
iad. Tá roinnt árasán agus aonad fiontar againn, 
agus tá an t-ioncam uathu sin imfhálaithe le 
haghaidh idirghabhálacha agus freagraí ar 
shaincheisteanna sóisialta agus eacnamaíochta. 
Daoine áitiúla a reáchtálann na tionscadail 
phobail a oibríonn iontu. Dá bharr sin, cabhraítear 
leis an méid iompair fhrithshóisialta a laghdú 
agus, anuas air sin, tugtar mórtas do dhaoine as a 
gceantar.

Is fíor-thábhachtach dúinn gurb iad na luachanna 
a rialaíonn an obair agus an eagraíocht a 
spreagann gach duine a oibríonn linn chomh 
maith. Bímid ag súil go léireoidh gach duine meas 
ar gach duine sa phobal. Tá tuiscint láidir ar a 
bhféiniúlacht féin agus fís láidir ag gach duine 
den fhoireann agus ag an mbord bainistíochta 
deonach as a leanann comhiarracht chun ár 
spriocanna a bhaint amach.

Ionad Acmhainní Teaghlaigh Fatima Groups United
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An Straitéis

1 Chun críocha na Straitéise agus chun tagairt di a éascú, cuimsítear forbairt pobail agus forbairt áitiúil leis an téarma ‘earnáil 
phobail agus dheonach’, ach amháin sa chás go meastar gur cuí tagairt ar leithligh a dhéanamh dóibh.

Leagtar amach sa Straitéis chun Tacú leis an 
Earnáil Phobail agus Dheonach in Éirinn seo (An 
Straitéis) fís fhadtéarmach dár bpobail in Éirinn. Tá 
gníomhartha inti atá le cur i bhfeidhm sna chéad 
chúig bliana eile amach romhainn agus leagtar 
amach inti treoir ghinearálta do bheartas an 
Rialtais i ndáil le forbairt pobail, forbairt áitiúil agus 
an earnáil phobail agus dheonach do na blianta 
atá amach romhainn. Treisítear inti an caidreamh 
agus an chomhpháirtíocht idir an Rialtas agus an 
earnáil phobail agus dheonach a forbraíodh agus 
an Straitéis á hullmhú. 1

Réadaítear sa Straitéis rún an Chreat-Bheartais 
d’Fhorbairt Pobail agus Áitiúil 2016 (An Creat-
Bheartas) agus comhlíontar an gealltanas sa Chlár 
do Rialtas Comhpháirtíochta maidir le – 

Creat-bheartas comhtháite a 
chruthú agus straitéis a fhorbairt 
chun tacú leis an earnáil phobail 
agus dheonach agus chun cur 
chuige comhoibríoch a spreagadh 
idir comhlachtaí poiblí agus an 
earnáil phobail agus dheonach.
An Clár do Rialtas Comhpháirtíochta 
Rialtas na hÉireann 2016 

An Rialtas agus daoine ó na hearnálacha forbartha 
pobail, forbartha áitiúla, ón earnáil phobail agus 
dheonach agus ón earnáil rialtais áitiúil a chuir an 
Straitéis i dtoll a chéile. Straitéis uaillmhianach atá 
inti, chun tacú le comhpháirtíocht agus le hiarracht 
chomhoibríoch ar gach leibhéal agus i measc 
na bpáirtithe leasmhara go léir, agus cuimsítear 
inti cuspóirí ardleibhéil agus gníomhartha 
gaolmhara chun tacú le pobail, lena n-eagraíochtaí 
ionadaíocha agus leis an earnáil phobail agus 
dheonach. Níos tábhachtaí fós, mínítear inti na 
luachanna agus na prionsabail a threoróidh agus 
a mhúnlóidh tacaíocht an Rialtais do phobail agus 
don earnáil phobail agus dheonach sna blianta 
amach romhainn, agus a chabhróidh lenár bhFís 
do Phobail a thabhairt i gcrích faoi dheireadh na 
gcéad deich mbliana eile amach romhainn. 

Beidh athruithe fadréimseacha ar fud an Rialtais 
agus na hearnála pobail agus deonaí i gceist leis 
an Straitéis, agus beidh gá le cur le tacaíochtaí 
de réir a chéile thar thréimhse na Straitéise agus 
ina dhiaidh sin. Is amhlaidh an cás go háirithe 
maidir leis na gníomhartha sin óna dteastaíonn 
tacaíocht mhaoinithe ar scála mór agus leanúnach. 
Chuige sin, déantar gníomhartha a ghrúpáil i dtrí 
chatagóir –gearrthéarmach, meántéarmach, agus 
fadtéarmach.

Cuirfear tús láithreach le gníomhartha 
gearrthéarmacha agus tabharfar chun críche 
iad faoi 2021.  Cuirfear tús le gníomhartha 
meántéarmacha ar bhonn céimnithe sna bliana 
amach romhainn agus tabharfar chun críche iad 
faoi dheireadh thréimhse na Straitéise in 2023.  

Cé go gcuirfear tús láithreach leis na gníomhartha 
fadtéarmacha, tá athrú nach beag i gceist leo 
agus beidh am de dhíth chun iad a scrúdú, a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm. Dá réir sin, brúfar 
gníomhartha fadtéarmacha chun cinn go luath 
i dtréimhse na Straitéise agus leanfar len iad a 
fhorbairt agus cur leo i ndiaidh 2023.   

Is trí bhíthin pleananna oibre bliantúla a chuirfear 
gníomhartha chun cinn. Tabharfar tosaíocht dóibh 
ar bhonn ionchur an gheallsealbhóra agus na 
n-acmhainní a bheidh ar fáil, agus beidh an ráta 
dul chun cinn ar roinnt gníomhartha ag brath ar 
an bpróiseas buiséid i ngach ceann de na blianta 
amach romhainn. Áireofar orthu sin, mar shampla, 
gníomhartha a bhaineann le maoiniú inbhuanaithe 
agus le bunmhaoiniú don earnáil phobail agus 
dheonach, tacaíochtaí d’fhiontair shóisialta agus 
phobail, maoiniú a bheidh imfhálaithe le haghaidh 
cláir i bpobail imeallaithe, agus maoiniú chun tacú 
le hoiliúint i bpobail agus in eagraíochtaí pobail 
agus deonacha.

Ranna Rialtais agus páirtithe leasmhara a chuirfidh 
an Straitéis i bhfeidhm i gcomhar, faoi stiúir na 
Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail (an Roinn).  
An Grúpa Trasearnála um Fhorbairt Pobail agus 
Áitiúil (an Grúpa Trasearnála) a dhéanfaidh 
monatóireacht uirthi agus cuirfear tuarascálacha 
ar an dul chun cinn faoi bhráid na Ranna Rialtais 
ábhartha. Déanfar athbhreithniú foirmiúil ar an 
Straitéis ar a laghad uair amháin i rith a saolré. 
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Forléargas
Bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
i Meitheamh 2017 chun cur chuige trasrialtais 
a sholáthar d’fhorbairt tuaithe agus pobail. Is é 
misean na Roinne forbairt tuaithe agus pobail a 
chur chun cinn agus tacú le pobail bhríomhara, 
uilechuimsitheacha agus inbhuanaithe ar fud na 
hÉireann.  Féachann sí leis sin a bhaint amach trí 
bhíthin meascán de thionscnaimh bheartais agus 
tacaíochtaí maoinithe do phobail, d’eagraíochtaí 
neamhbhrabúis agus don earnáil phobail agus 
dheonach, fad a oibríonn sí le Ranna Rialtais eile 
agus le gníomhaireachtaí a thacaíonn le pobail. 

Tá an Straitéis mar chuid de shraith tionscnamh 
beartais agus straitéise faoi stiúir na Roinne a 
thacaíonn le heagraíochtaí seachbhrabúsacha i 
réimse na forbartha pobail, na forbartha áitiúla 
agus san earnáil phobail agus dheonach, agus 
le fiontair shóisialta. Cuireann sí leis an Beartas 
Náisiúnta nua maidir le Fiontraíocht Shóisialta in 
Éirinn 2019-2022 agus leis an Straitéis Náisiúnta 
um Obair Dheonach atá le foilsiú go luath.

Tá caidreamh frithpháirteach ann idir An Straitéis 
agus na beartais agus na straitéisí atá ag Ranna 
Rialtais eile a bhfuil tionchar acu ar phobail. Cé 
go dtugann siad sin comhthéacs don Straitéis, 
soláthraíonn an Straitéis, creat uileghabhálach dá 
gcur i bhfeidhm (féach Aguisín 5 – Comhthéacs 
Beartais).



Ag Tacú le Pobail
Tá an earnáil phobail agus dheonach ríthábhachtach 
maidir le sochaí fholláin, chóir agus rathúil in Éirinn. 
Oibríonn tuairim is 29,000 eagraíocht neamhbhrabúis2, 
lena mbaineann scála, méideanna agus éitis éagsúla, 
sna pobail go léir, chun tacú leo fás agus chun borradh a 
chur fúthu. Cuireann siad le comhtháiteacht shóisialta 
agus eacnamaíochta agus oibríonn siad lena chinntiú go 
gcuimsítear pobail, na cinn is imeallaithe ach go háirithe, 
agus gur féidir leo a bheith rannpháirteach go héifeachtach i 
gcinntí a mbeidh tionchar acu ar a dtodhchaí.

Soláthraíonn eagraíochtaí pobail agus deonacha raon 
leathan tionscnamh, tacaíochtaí agus seirbhísí sóisialta 
agus pobail in Éirinn. Tagann comhlachtaí nua chun cinn 
go rialta mar fhreagairt ar riachtanais a bhíonn ag athrú 
agus ar dhúshláin shóisialta.  

Oibríonn oibrithe pobail agus forbartha pobail 
chun pobail a chumhachtú agus a chumasú a 
gcaighdeán beatha a fheabhsú agus tacaíonn leo ina 
leith sin. Oibríonn siad chun aghaidh a thabhairt ar 
bhochtaineacht agus ar uilechuimsitheacht shóisialta, 
agus chun cearta agus cothromas a bhaint amach do 
phobail imeallaithe, lena n-áirítear daoine den Lucht Siúil, 
mná, imircigh, mionlaigh agus daoine eile a bhíonn faoi 
bhochtaineacht, neamhionannas agus eisiamh sóisialta. 
Le comhlachtaí forbartha áitiúla, tugtar daoine den 
phobail, rialtas áitiúil, gníomhaireachtaí reachtúla agus 
comhpháirtithe sóisialta le chéile chun oibriú le pobail 
agus chun iad a chumhachtú chun dul i ngleic le dúshláin 
shocheacnamaíocha ina gcuid ceantar. 

Ról an Rialtais
Tá gealltanas an Rialtais ó thaobh tacú leis an earnáil 
phobail agus dheonach leagtha amach sa Chlár do Rialtas 
Comhpháirtíochta. Is í an uaillmhian sainráite –

sochaí níos córa a chur ar fáil, 
ionas go dtiocfaidh pobail faoi 
bhláth, ar fud cheantair uirbeacha 
agus tuaithe na hÉireann … 
feabhas a chur ar an gcaighdeán 
saoil agus ar dheiseanna do gach 
cuid den daonra, go háirithe do 
na daoine óga agus na daoine 
scothaosta sna pobail is mó atá faoi 
mhíbhuntáiste.
Clár do Rialtas Comhpháirtíochta  
Rialtas na hÉireann 2016

Tá ról tábhachtach le himirt ag an Rialtas, idir lárnach 
agus áitiúil, maidir le tacú le hobair na hearnála poiblí 
agus deonaí. Cé nach féidir leis an Rialtas as féin na 
seirbhísí agus na tacaíochtaí go léir a theastaíonn ó 
phobail a chur ar fáil, tá a thacaíocht ríthábhachtach 

2 Anailís Benefacts ar an Tríú Earnáil 2019, https://analysis2019.benefacts.ie/

d’earnáil phobail agus dheonach láidir agus inbhuanaithe 
a oibríonn chun freagairtí nuálacha ar bhochtaineacht, ar 
neamhionannas agus ar eisiamh sóisialta a fhorbairt, lena 
n-áirítear tionscnaimh oideachais, sláinte agus chultúir. 

Chuige sin, is minic a chuireann an Rialtas maoiniú ar fáil 
le haghaidh chlárú áitiúil, maoiniú a chuirtear ar fáil go 
díreach ag an rialtas láir  agus áitiúil nó ag earnáil phobail 
agus dheonach thar ceann an Rialtais, chomh maith le 
maoiniú le haghaidh eagraíochtaí chun na seirbhísí is cuí 
dá misean a chur ar fáil. Tá an Rialtas freagrach freisin as 
creat cumasaithe a chur ar fáil chun tacú leis an earnáil 
athrú dearfach sa tsochaí a bhaint amach– mar shampla, 
abhcóideacht thar ceann phobail a sholáthar, tacú le 
cainteanna a chuireann le dearadh clár agus cumas 
a fhorbairt san earnáil le bheith mar bhonn eolais ag 
beartas an Rialtais.

Comhpháirtíocht Pobail-ReachtúiL
Le tacaíocht ón Rialtas sna 1980í agus sna 1990í, 
díríodh níos mó ar an bhforbairt shóisialta agus 
eacnamaíoch. Cuireadh béim ar chomhpháirtíochtaí 
leasa socheacnamaíocha (an earnáil phobail agus 
dheonach ina measc) agus thacú leis an bhfás dhinimiciúil 
in earnáil na forbartha áitiúla. Ag an am céanna, agus 
aitheantas á thabhairt aige don bochtaineacht, don 
eisiamh sóisialta agus don neamhionannas, thacaigh an 
Rialtas le bonneagar forbartha pobail a d’aithneofaí go 
hidirnáisiúnta agus le hearnáil bhríomhar maidir le hobair 
pobail.  Mar sin féin, bhí tionchar ag na forbairtí ina 
beartais ina dhiaidh sin agus ag laghdú ar mhaoiniú i rith 
an chúlaithe eacnamaíochta chumas na forbartha pobail, 
na forbartha áitiúla agus na hearnála pobail agus deonaí 
níos leithne tacú le pobail (Aguisín 4 – Comhthéacs 
Stairiúil).

Le déanaí, d’oibrigh an Rialtas chun an chomhpháirtíocht 
leis an earnáil phobail agus dheonacha athnuachan, chun 
tacú leis an gcéad chéim eile dá cuid forbartha.

Dúshláin Shocheacnamaíocha
Tá ceann de na sochaithe is tapúla fáis agus is éagsúla san 
AE ag Éirinn. Tá fás ag teacht ar an daonra i gcónaí agus 
tá pobail níos éagsúla ó thaobh na náisiúntachta agus na 
heitneachta de á gcruthú ag an imirce inmheánach. Ag an 
am céanna, tá fás dearfach leanúnach ar an ngeilleagar 
agus ar na rátaí fostaíochta.

An méid sin ráite, cé go bhfuil ardú ag teacht i gcónaí ar an 
líon daoine i bhfostaíocht agus cé go bhfuil an geilleagar 
ag fás, is ábhar imní fós iad rátaí bochtaineachta agus 
díothachta na hÉireann.  Má chuirtear na dúshláin 
arna gcruthú ag an mBreatimeacht agus ag an Athrú 
Aeráide san áireamh – dúshláin a mothaítear níos mó ag 
daoine a mhaireann le bochtaineacht agus le heisiamh 
sóisialta agus neamhionannas, seans–tá obair mhór de 
dhíth lena chinntiú go mbeidh na deiseanna a chuireann 
fás eacnamaíochta ar fáil ag gach pobal(Aguisín 3 –
Comhthéacs Socheacnamaíoch Reatha).
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CÁS-STAIDÉAR TUAITHE

Tionchar na Forbartha Áitiúla: 

Ciarraí Thuaidh  
I gCiarraí Thuaidh, fuair Maura Sheehy cúnamh gluaiseacht ó dhífhostaíocht go dtí fostaíocht ó 
Fhorbairt Chiarraí Thuaidh, Thoir agus Thiar (NEWKD), a cuideachta forbartha áitiúil, faoin scéim 
Liúntas Fiontair um Fhilleadh ar an Obair agus faoin gClár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú 
Pobail (SICAP). 

I ndiaidh di a fostaíocht féin a dhaingniú le Maura’s 
Cottage Flowers, d’éirigh lena hiarratas chuig 
NEWKD ar dheontas fiontair LEADER, rud a 
thug deis di uasghrádú a dhéanamh agus talamh 
a fhorbairt dá gnó bláthanna. Comhoibríonn sí le 
NEWKD anois mar fheirm óstach faoi Thionscadal 
Feirmeoireachta Teiripí Chiarraí lena n-éascaítear 
forbairt phearsanta dhaoine áitiúil a bhfuil 
míchumais intleachtúla ag dul dóibh.  

Faigheann an clár seo tacaíocht ón Scéim Shóisialta 
Tuaithe freisin. Bhí tionchar ollmhór ag aistear  
Maura, ní hamháin ina saol féin ach sa phobal 
go ginearálta i gCiarraí Thuaidh, trí bhíthin a 
rannpháirtíochta i gcúig chlár chomhtháite arna 
mbainistiú ag NEWKD. 

Tá cur chuige comhtháite NEWKD ar Fhorbairt 
Pobail le brath i gCaifé Pobail an Bhóthar Cósta 
sa Bhaile Dubh. Is fiontar sóisialta é an caifé ar 
bronnadh an Gradam Aitheantais um Beocht 
Phobail 2017–2019 air. Cuirtear bia úr ar fáil don 
phobal áitiúil ar áitreabh an chaifé agus is mol 
gníomhaíochta uilechuimsitheachta sóisialta agus 

comhshaoil freisin é. Tacaítear le maireachtáil 
neamhspleách dhaoine a bhfuil soghluaisteacht 
theoranta ag dul dóibh trí bhíthin cúpla céad béile 
a sheachadadh in aghaidh na seachtaine. Déanann 
na hoibrithe deonacha a gcuid oibre trí bhíthin 
Food Cloud, Foodshare Kerry, miondíoltóirí agus 
táirgeoirí bia, chun barrachas bia a dháileadh ar 
dhaoine áitiúla ceithre oíche sa tseachtain.

Cuireann NEWKD seirbhísí faisnéise ar fáil trí 
bhíthin an Scéim Shóisialta Tuaithe agus seirbhísí 
for-rochtana óna Club Post Lios Tuathail agus 
Seirbhís Fostaíochta Áitiúla Thrá Lí. Cuireann 
NEWKD tacaíochtaí forbartha, forbartha cumas 
agus oiliúna ar fáil faoi SICAP freisin agus déanann 
nasc le tacaíochtaí eile amhail Bricfeasta na bhFear 
gach seachtain, maidin atá nasctha le Bothán na 
bhFear.  Ó osclaíodh é in 2009, tá NEWKD ag tacú 
le Caifé Pobail an Bhóthar Chósta chun é a fhorbairt 
mar Ionad Barr Feabhais d’fhiontar sóisialta tuaithe 
agus d’fhorbairt pobail.

Bláthanna Theachín Maura
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Ár bhFís do Phobail
Pobail bhríomhara, inbhuanaithe, uilechuimsitheacha, 
chumhachtaithe agus féinchinntitheacha a chruthú a thacaíonn le 
folláine shóisialta, chultúir agus eacnamaíochta na mball go léir iontu. 
An Grúpa Trasearnála um Fhorbairt Pobail agus Áitiúil    
July 2019

  
Is trí bhíthin comhoibriú agus rannpháirtíocht a 
bhainfear an fhís amach, agus beidh mar bhonn 
taca léi comhpháirtíochtaí inbhuanaithe a 
threisíonn agus a thugann cumhacht do phobail, 
do na heagraíochtaí a thugann tacaíocht dóibh 
agus do chomhpháirtithe Rialtais, trí bhíthin 
cuir chuige chomhtháite, chomhoibríocha, 
lánpháirtithe agus ildisciplíneacha ar leibhéal 
náisiúnta, áitiúil agus comharsanachta. 

Chuige sin, faoin Straitéis cuirfear tacaíocht agus 
infheistíocht ar fáil do na gníomhaíochtaí seo a 
leanas agus déanfar iad a chur chun cinn -

 gníomhaíochtaí a chruinníonn pobail le chéile, 

 gníomhaíochtaí a thugann cumhacht dóibh a 
gcuid riachtanas, tosaíochtaí agus cláir oibre 
féin a shainaithint a chur chun cinn, 

 agus gníomhaíochtaí a chuirfidh na scileanna, 
an fhaisnéis agus an taithí ar fáil dóibh le 
tionchar a imirt ar phróisis chinnteoireachta 
agus le bheith rannpháirteach iontu, próisis 
lena ndéanfar athrú chun leasa na ndaoine sna 
pobail sin.  

Tá an stádas céanna ag na gníomhartha go léir arna leagan 
amach sa straitéis seo. Comhaontaíodh iad agus cur chuige 
comhoibríoch agus rannpháirteach  á úsáid, agus ceapadh 
iad chun cur i bhfeidhm leanúnach an chuir chuige seo a 
spreagadh agus a éascú ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach 
agus áitiúil.  Múnlaíodh iad ag tuairimí Ghrúpa Trasearnála 
a bhí comhdhéanta de dhaoine a bhaineann le forbairt 
pobail, forbairt áitiúil, agus leis an earnáil phobail agus 
dheonach níos leithne, chomh maith leis an rialtas láir  
agus le rialtas áitiúil.  

Ghlac an Grúpa Trasearnála an t-éiteas, na luachanna 
agus na prionsabail seo a leanas le bheith mar bhonn taca 
ag a chuid oibre agus mar threoir ag cur i bhfeidhm na 
ngníomhartha sna blianta amach romhainn.

Éiteas
Tacaímid le pobail, lena n-ilghnéitheacht iomlán, teacht 
ar chomhthuiscint ar a gcuid riachtanas agus mianta 
féin. Tacaímid le daonlathas áitiúil agus rannpháirteach a 
fheabhsú agus le hacmhainní a thabhairt dó, daonlathas 
a thugann deis do na daoine sa phobal a bheith 
rannpháirteach sna cinntí a mbíonn éifeacht acu ar a 
bpobal agus tionchar a imirt ar na cinntí sin. 

Páirc Scátála, Cathair na Mart
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Comhoibriú

Coimhdeacht

Luach ar Airgead

Meas

Cur i bhFeidhm

Comhchuibhiú

Rannpháirtíocht 
Ghníomhach

Tiomsaitheacht 

Pobail a 
Chumhachtú

Ceartas Sóisialta

Cearta an duine, 
Comhionannas, agus 

Frith-idirdhealú

Forbairt 
Inbhuanaithe

Uilechuimsitheacht 
Shóisialta

Luachanna
Na luachanna seo a 

leanas atá mar bhonn 
eolais leis an Straitéis

Prionsabail
Na prionsabail seo a leanas 

atá mar bhonn eolais agus mar 
bhonn taca leis an Straitéis

Tá cur síos ar na Luachanna agus ar na Prionsabail sin in Aguisín 2.
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Próisis a fhorbairt 
le haghaidh 

comhairliúcháin bhríoch, 
uilechuimsitheacht agus 

rannpháirtíocht na bpobal 
go léir i gcinntí a mbeidh 

tionchar acu orthu

Earnáil phobal agus 
dheonach atá faoi 

bhláth

Cumas tacú le pobail a 
fhorbairt in eagraíochtaí 
pobail agus dheonacha

Comhpháirtíocht 
threisithe idir an Rialtas 
agus an earnáil phobal 

agus dheonach

Tacú le deiseanna 
oideachais agus oiliúna 

d’oibrithe pobail, 
d’oibrithe deonacha in 

eagraíochtaí pobail agus 
do chomhaltaí boird 

deonacha 

Tacaíochtaí pobail a 
bhfuil luach sochaíoch 

agus riachtanais an 
phobail mar bhonn taca 

acu 

A chinntiú go 
mbeidh struchtúir 

chinnteoireachta agus 
rannpháirtíochta áitiúla 
oiriúnach don fheidhm 

Pobail a bhfuil teacht 
aniar iontu agus cumas 

dul i ngleic leis na 
dúshláin a thagann 

chun cinn 

Samhail chistithe 
inbhuanaithe a thabhairt 

isteach don earnáil 
phobail agus dheonach

Pobail chumhachtaithe 
a cheapann agus a 

múnlaíonn freagairtí ar 
a riachtanais

Cumas a fhorbairt ar 
gach leibhéal chun 

príomhthionscnaimh 
bheartais a bhaint amach, 
ina measc SDG na Náisiún 
Aontaithe, gníomhú ar son 
na haeráide agus Dualgas 

na hEarnála Poiblí 

Cultúr obair dheonach 
atá faoi bhláth

AN MÉID IS 
MIAN LINN A 
DHÉANAMH

AN TSLÍ A 
NDÉANFAIMID 

SIN

Rannpháirt sa 
chinnteoireacht a 

thabhairt do phobail 

Tacú le daoine agus 
le heagraíochtaí a 
oibríonn le pobail 

Cuir chuige 
chomhpháirtíocha 

agus chomhoibríocha 
a fhorbairt maidir le 
forbairt beartas agus 

ar clár

Tacú le rialtas áitiúil 
oibriú le pobail 

AN MÉID IS MIAN 
LINN A BHAINT 

AMACH
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Tá an earnáil phobail agus 

dheonach comhdhéanta de 

raon éagsúil eagraíochtaí pobail, 

deonacha agus carthanacha atá 

bunaithe sa phobal.

Giomnáisiam faoin Aer,  
An Móinín Rua, Co. Chill Chainnigh
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CÁS-STAIDÉAR

Tábhacht na Forbartha Pobail:

Galway Traveller Movement
Oibríonn Margaret Ó Riada, Bridget Kelly, Kathleen Sweeny agus Martin Ward le Galway Traveller Movement, 
eagraíocht forbartha pobail i gCathair agus i gContae na Gaillimhe.

Dar linne, baineann obair pobail leis an bpobal a 
chumhachtú chun an fód a sheasamh ar son a gceart. 
Is iomaí athrú dearfach is léir dúinn ó cuireadh tús leis 
an eagraíocht sna 1990í, ach is próiseas mall é agus 
ní mór do dhaoine a thuiscint go mbíonn obair pobail 
mall, ach go mbíonn na hathruithe a mbaintear amach 
buanseasmhach.

Tá gealltanas don rannpháirtíocht agus don 
chumhachtú ina chuid lárnach dár gcur chuige maidir 
le hobair pobail– a bheith ag obair le pobal an Lucht 
Siúil chun anailís a dhéanamh ar a saincheisteanna 
féin agus chun dul i ngníomh ina leith. Tá roinnt Grúpaí 
Gníomhaíochta an Lucht Siúil bunaithe ag Galway 
Traveller Movement sa chathair agus sa chontae chun 
tacú le daoine maidir leis sin.

Dar linne, tá féinriail agus neamhspleáchas ó thaobh 
bheith in ann freagra a thabhairt ar na saincheisteanna 
a thagann chun cinn ríthábhachtach. Mar fhreagra 
ar an ráta ard féinmharaithe i bpobal an Lucht Siúil, 
mar shampla, cheap Galway Traveller Movement cur 
chuige uile-phobail ar an meabhairshláinte agus ar an 
bhfolláine a bhfuil tionscadal teacht aniar mar thoradh 
air. Ag an am céanna, oibrímid le gníomhaireachtaí 
ag féachaint lena chinntiú go dtabharfaidh a gcuid 
seirbhísí freagra níos fearr ar riachtanais phobal an 
Lucht Siúil.

Mar is amhlaidh i gcás go leor tionscadal Lucht Siúil, 
tá Clár Sláinte Príomhúil, clár piarthreoraithe do 
dhaoine den Lucht Siúil sa chathair agus sa chontae, 
á reáchtáil ag Galway Traveller Movement. An rud 
a oibríonn anseo, an cur chuige i leith na hoibre don 
phobal, a úsáideann deitéarmanaint na sochaí i leith na 
meabhairshláinte agus a thugann aghaidh ar an tsláinte 
agus ar shaincheisteanna na folláine ar bhealach 
iomlánaíoch.

Is amhlaidh an scéal maidir le fiontar. Is eol dúinn gur 
ceann de na príomhbhealaí leis an gcaighdeán beatha 
a fheabhsú is ea post a fháil. Mar fhreagra ar an ráta 
ard dífhostaíochta i measc dhaoine den Lucht Siúil 
agus ar an ardleibhéal idirdhealaithe atá fós rompu 
agus iad ag iarraidh teacht ar fhostaíocht, bhunaíomar 
roinnt fiontar, lena n-áirítear tionscadal Mná san 
Fhiontar agus na tionscadail athchúrsála dar teidil 
First Class Insulation agus Bounce Back, ar éirigh thar 
cionn leo. Dar linne, tá tábhacht as cuimse ag baint 
leo sin. Ní hamháin go gcuireann siad fostaíocht ar 
fáil do dhaoine den Lucht Siúil i dtimpeallacht oibre 
slán, gan idirdhealú, ach tá siad ag cur deireadh leis an 
tuiscint nach bhfuil daoine den Lucht Siúil ag iarraidh 
a bheith ag obair. Féachtar ar na daoine atá fostaithe 
mar eiseamláirí agus bíonn buntáistí ann dá bharr dá 
dteaghlaigh agus don phobal go léir.

Is dúshlánaí é athruithe seachtracha a dhéanamh. Ní 
bhímid in ann ligean orainn gur daoine den Lucht Siúil 
i gcónaí agus sinn ag obair i dteach ina raibh an taithí 
againn gur dhiúltaigh úinéir an tí seirbhís dúinn cé go 
dtugann Fuinneamh Inmharthana Éireann tacaíocht 
agus maoiniú don tseirbhís. An rud nach mór do 
dhaoine a thuiscint, go mbíonn deacrachtaí ag daoine 
den Lucht Siúil fós teacht ar obair taobh amuigh de 
thionscadail den sórt sin. Caitear áiteanna oibre atá 
slán agus gan idirdhealú a bhunú do dhaoine den Lucht 
Siúil le go mbainfidh siad leas as gach cineál fostaíochta 
ach ní féidir le Galway Traveller Movement iad sin a 
chruthú leis féin.

Tá tábhacht ag baint leis an neamhspleáchas 
freisin, mar uaireanta bíonn orainn a bheith ábalta 
gníomhaireachtaí a cháineadh nuair nach dtugann siad 
seirbhís mhaith dár bpobal. Uaireanta bímid ag obair i 
gcomhar leis an údarás áitiúil, ach bíonn orainn cur in iúl 
dúinn, uaireanta, sa chás nach ndéanann siad an méid is 
cóir dóibh a dhéanamh. 

Dar linne, bíonn luachanna agus prionsabail na hoibre 
don phobal ina gcuid den obair a dhéanaimid leis an 
bpobal agus ina ngnéithe ag na daoine a bhfostaímid. 
Is ríthábhachtach go mbeadh na luachanna céanna de 
rannpháirtíocht, cumhachtú agus frithchiníochas ag 
duine ar bith a oibríonn linn. Go hachomair, baineann 
sé le bheith in ann freagra a thabhairt ar riachtanais 
an phobail de réir mar a aithnítear iad agus straitéisí a 
fhorbairt a bheidh bunaithe ar anailís shóisialta chun 
athrú i gcomhar a dhéanamh– athrú don phobal go léir 
agus ní do dhaoine aonair. Baineann sé le gluaiseacht 
ó chur chuige carthanach go dtí ceann a thacaíonn le 
daoine a gcearta a bhaint amach.

  

An Póirse Caoch, Gaillimh

14



Tábhacht na Forbartha Pobail:

Galway Traveller Movement
Oibríonn Margaret Ó Riada, Bridget Kelly, Kathleen Sweeny agus Martin Ward le Galway Traveller Movement, 
eagraíocht forbartha pobail i gCathair agus i gContae na Gaillimhe.

Na Geallsealbhóirí

3 Tuarascáil ar Thionchar Sóisialta agus Eacnamaíoch na gCarthanas Cláraithe in Éirinn 2018, https://www.charitiesregulator.ie/
media/1564/indecon-social-and-economic-impact-report-2018.pdf

4 An tSuirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh, CSO 2013, R3  
https://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/q-vwb/qnhsvolunteeringandwellbeingq32013/

5 Tuarascáil ar Thionchar Sóisialta agus Eacnamaíoch na gCarthanas Cláraithe in Éirinn 2018, https://www.charitiesregulator.ie/
media/1564/indecon-social-and-economic-impact-report-2018.pdf

Tá tuairim is 29,000 eagraíocht neamhbhrabúis 
in Éirinn. Oibríonn na heagraíochtaí sin i ngach 
pobal, tacaíonn siad le daoine saol neamhspleách a 
chaitheamh, tacaíonn siad le daoine faoi mhíchumas 
agus le daoine a bhfuil fadhbanna sláinte acu, agus 
tacaíonn siad le daoine scothaosta, le leanaí agus 
le daoine óga chun a lánacmhainneacht a bhaint 
amach. Bíonn i bhfách le cúiseanna comhshaoil, i 
mbun feachtas ar son ceartas agus ceart sóisialta, 
tacaíonn siad le daoine i mbochtaineacht, tacaíonn 
siad le himircigh, cuireann siad na healaíonta agus 
gníomhaíochtaí cultúir chun cinn, agus oibríonn 
siad thar lear ar son na cóirthrádála ag an cheartais 
aeráide.

Tá méadú leanúnach tagtha ar an líon eagraíochtaí 
neamhbhrabúis atá cláraithe mar charthanais ó 
bunaíodh an Rialálaí Carthanas in 2014. Faoi láthair, 
tá níos mó ná 9,900 eagraíocht neamhbhrabúis nó 
tuairim is aon trian cláraithe mar charthanais leis 
an Rialálaí. Meastar gur €24bn in aghaidh na bliana 
luach an mhéid iomlán obair dhíreach, indíreach 
agus aslaithe a dhéanann carthanais in Éirinn. 
Meastar gur €16bn in aghaidh na bliana nó 5.8% 
den OTI méid iomlán an chaiteachais dhírigh ag 
eagraíochtaí carthanacha. Tacaíonn carthanais le 
tuairim is 290,000 fostaí, 189,000 díobh fostaithe 
go díreach i gcarthanais chláraithe agus 100,000 
díobh sin ag fáil tacaíochta dírí ó mhaoiniú poiblí3. 

Déanann breis is milliún duine obair dheonach 
go gníomhach in Éirinn gach bliain, ar luach 
measta níos mó na €2bn in aghaidh na bliana4.   
Tá os cionn 50,000 iontaobhaí deonach gan phá 
agus comhaltaí boird ar bhoird agus ar choistí 
bainistíochta eagraíochtaí carthanacha agus bíonn 
breis is 300,000 duine ag obair go deonach leis 
na carthanais chláraithe agus leo sin amháin, rud 
a chruthaíonn luach eacnamaíochta €649m in 
aghaidh na bliana (bunaithe ar an bpá íosta)5. 

Cé gurb é an Rialtas a sholáthraíonn tuairim is 50% 
den mhaoiniú don earnáil phobail, dheonach agus 
charthanach, an earnáil féin a sholáthraíonn an 
fuílleach chun tacú leis an gcostas seirbhísí a chur 
ar fáil don phobal. Nuair a chuirtear ioncam ón 
Rialtas agus maoiniú poiblí as an láthair, meastar 
gur €11.72bn é an caiteachas ag an earnáil agus 
tacaíonn go díreach le beagnach 136,000 fostaí – is 
‘breisluach airgeadais’ suntasach é sin arna chur ar 
fáil ag an earnáil. 

Earnáil Phobail agus Dheonach
Tá an earnáil phobail agus dheonach comhdhéanta 
de raon éagsúil eagraíochtaí pobail, deonacha agus 
carthanacha atá bunaithe sa phobal. Féadfaidh 
eagraíochtaí pobail agus deonacha a bheith éagsúil 
go suntasach maidir le méid, scála agus éiteas, lena 
n-áirítear na grúpaí pobail agus deonacha is lú go dtí 
na carthanais is mó.

Bíonn an cuspóir sóisialta céanna agus na gnéithe 
céanna ag eagraíochtaí pobail agus deonacha de 
ghnáth. Bíonn siad  –

 eagraithe, seachas neamhfhoirmiúil nó ad hoc, 
ina ngrúpaí sóisialta nó teaghlaigh agus sin 
amháin, agus bíonn láithreacht nó struchtúr 
institiúide acu,

 ní dháileann siad brabús, sa chiall is nach 
dtugann siad brabúis do thacar bainisteoirí ná 
úinéirí,

 neamhspleách, go háirithe ón Rialtas agus ó 
údaráis phoiblí eile,

 deonach, bíonn gné éigin de rannpháirtíocht 
dheonach nó gan phá ag baint leo,

 féinrialaitheach, agus bíonn smacht acu ar a 
gcúrsaí féin, agus

 baineann siad le gníomhaíocht a chuireann le 
leas an phobail.
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Forbairt Pobail
Tagraíonn an téarma ‘Forbairt Pobail’ d’earnáil 
laistigh den earnáil phobail agus dheonach níos 
leithne, chomh maith le disciplín a bhfuil cáilíochtaí 
agus caighdeáin ghairmiúla mar bhonn taca leis. 
Baineann sé le cur chuige faoi leith maidir le bheith 
ag obair le forbairt shóisialta agus eacnamaíochta 
agus le h athrú bunaithe ar shraith prionsabal a 
aithnítear go hidirnáisiúnta. Sainmhínítear é mar  –

Gníomhaíocht forbartha ina 
gcuimsítear tasc agus próiseas.  
Is éard atá i gceist leis an tasc 
ná athrú sóisialta d’fhonn 
comhionannas, ceartas sóisialta 
agus cearta daonna a bhaint amach, 
agus baineann an próiseas le 
prionsabail na rannpháirtíochta, 
an chumhachtaithe agus na 
cinnteoireachta i gcomhar a chur i 
bhfeidhm ar bhealach struchtúrtha 
agus comhordaithe.
All Ireland Standards for Community Work, 
Community work Ireland don All Ireland 
Endorsement Body for Community Work Education 
and Training 2016

Baineann an cur chuige le cumhachtú aonair agus 
i gcomhar, cur ar chumas pobail (ó thaobh áite, 
féiniúlachta nó spéise) agus tacú leo oibriú i gcomhar 
chun feabhas a chur ar a gcaighdeán beatha, ar a 
bpobal agus ar a sochaí. Is minic, ach ní i gcónaí, a 
bhunaítear é ar an tuiscint go n-eisítear daoine a 
bhfuil tionchar ag bochtaineacht agus míbhuntáiste 
orthu ón sochaí go minic mar gheall ar idirdhealú, 
réamhchlaonadh, easpa acmhainní, scileanna, 
muiníne, oideachais, nó meascán de na nithe sin.

Oibríonn daoine a dhéanann obair pobail i bpobail 
agus le pobail a dhíríonn go sonrach ar imeallú 
agus ar mhíbhuntáiste. Oibríonn siad le pobail 
chun anailís a dhéanamh ar bhunchúiseanna an 
mhíbhuntáiste agus féachann siad le freagraí i 
gcomhar a fhorbairt. Is gné lárnach den obair pobail 
é tacú le pobail lena chinntiú go gcloistear iad i ndáil 
le beartais agus cinntí a mbeadh tionchar acu orthu.

Cabhraíonn daoine a dhéanann obair pobail 
le coinníollacha a chruthú ina bhféadfaidh 
gníomhaireachtaí, lena n-áirítear údaráis áitiúla, 
Ranna Rialtais agus eile, caidreamh bríoch agus 
díreach a bheith acu le pobail. Oibríonn siad le raon 
saincheisteanna agus pobail agus grúpaí bunaithe 

ar fhéiniúlacht, lena n-áirítear mar shampla, 
pobail i gceantair thuaithe agus uirbeacha atá faoi 
mhíbhuntáiste socheacnamaíoch, le daoine den 
Lucht Siúil, le mná faoi mhíbhuntáiste, le daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach, le himircigh agus le 
mionlaigh eile. Bíonn siad fostaithe i dTionscadail 
Forbartha Pobail, i gCuideachtaí Forbartha Áitiúla, 
in Ionaid Acmhainní Teaghlaigh, agus le roinnt 
údarás áitiúil agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte i gceantair áirithe. 

Forbairt Áitiúil

Le forbairt áitiúil, cuirtear idirghabhálacha ceantar-
bhunaithe, comhtháite, pobaltheoraithe chun 
cinn atá bunaithe ar dhaonlathas rannpháirteach 
chun aghaidh a thabhairt ar an dífhostaíocht 
fhadtéarmach, ar imeallú eacnamaíoch agus ar 
eisiamh sóisialta. Aithnítear léi an t-idirspleáchas 
ar shaincheisteanna eacnamaíochta, sóisialta 
agus cultúir ó thaobh bheith ag obair ar son 
fáis inbhuanaithe agus uilechuimsitheach agus 
comhtháthú sóisialta.

Tá mar aidhm le forbairt áitiúil an struchtúr, an 
maoiniú agus an tacaíocht a sholáthar do na 
hearnálacha comhpháirtíochta chun oibriú le 
chéile chun leasa an cheantair. Baineann sí le pobail 
áitiúla a chumhachtú chun urraíocht a thabhairt do 
straitéisí agus do thionscadail nuálacha don fhiontar, 
agus chun deiseanna fostaíochta, oideachais, 
oiliúna agus forbartha pobail a fheabhsú.  Is gné 
lárnach den chur chuige é seirbhísí a chomhtháthú, 
freastal ar riachtanais ilsraitheacha daoine aonair 
agus teaghlaigh ar feadh na saolré, chomh maith le 
riachtanais pobal.

Áirítear san earnáil 49 gCuideachta Forbartha 
Áitiúla a oibríonn i ngach pobal uirbeach agus 
tuaithe. Boird chomhpháirtíochta dheonacha a 
rialaíonn na cuideachtaí agus cuireann siad raon clár 
forbartha sóisialta agus eacnamaíochta ar fáil thar 
ceann Ghníomhaireachtaí Rialtais agus Stáit. 

Is gné lárnach de na cuideachtaí a nádúr comhtháite 
agus an cumas atá acu seirbhís iomlán, iomlánaíoch 
a chur ar fáil. Cé go bhféadfaidh úsáideoir seirbhíse 
iad féin a chur in iúl mar chuardaitheoir poist ar dtús, 
beidh rochtain acu ar thacaíochtaí comhtháite, lena 
n-áirítear oiliúint, cúram leanaí, féinfhostaíocht, 
meabhairshláinte, fiontar, agus tionscnaimh 
fóillíochta agus forbartha pearsanta. Tacaíonn 
na cuideachtaí ar phobail trí bhíthin rochtain a 
thabhairt dóibh ar chaipiteal, ar oiliúint, ar fhorbairt 
cumais, ar abhcóideacht, ar fheabhsú comhshaoil, 
agus ar thacaíochtaí taitneamhachta, spóirt agus 
sóisialta, bunaithe ar a riachtanais féin agus le 
tacaíocht ó phróiseas pleanála comhtháite.
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Rialtas Áitiúil
Tá an earnáil rialtas áitiúil comhdhéanta de 31 
údarás áitiúil a oibríonn i limistéir gheografacha 
atá ailínithe le teorainneacha contae agus 
cathracha, le 26 Chomhairle Contae, le trí 
Chomhairle Cathrach agus le dhá Chomhairle 
Contae is Cathrach. Cuimsítear ionadaíocht 
dhaonlathach agus riarachán poiblí araon le córas 
rialtais áitiúil na hÉireann. 

Cuireann údaráis áitiúla raon leathan seirbhísí 
bonneagair ar fáil agus tá ról gníomhach acu 
i bhforbairt phobail, shóisialta, thionsclaíoch, 
ghnó, ealaíon, oidhreachta agus chultúir ina gcuid 
ceantar. Tá siad freagrach freisin as tacú le forbairt 
eacnamaíochta agus fiontair ar an leibhéal áitiúil 
agus as fóram d’ionadaíocht dhaonlathach an 
phobail áitiúil [agus]…ceannaireacht shibhialta a 
chur ar fáil don phobal sin”6.

Cuirtear dualgas ar údaráis áitiúla san Acht Rialtas 
áitiúil 2001 ionadaíocht a dhéanamh ar leasanna 
an phobail ar an mbealach a mheasann siad gur 
cuí é. Áirítear air sin tuairimí an phobail a aimsiú 
agus a chur in iúl, agus rannpháirteacht sa rialtas 
áitiúil a éascú agus a chur chun cinn, lena n-áirítear 
daoine óga a bheith rannpháirteach sa daonlathas 
agus rialtas áitiúil.  Treisíodh an ról sin de bhun 
doiciméad beartais an Rialtais um athchóiriú 
rialtais áitiúil, Tús Áite do na Daoine – Clár do 
Rialtas Áitiúil Éifeachtach, inar tugadh achoimre ar 
an bhfís don rialtas áitiúil mar  –

a bheith freagrach as rialachas 
agus seirbhísí poiblí ag an leibhéal 
áitiúil -déanfaidh sé forbairt 
eacnamaíochta, shóisialta agus 
pobail a stiúradh, seirbhísí 
éifeachtúla agus ar luach maith a 
sheachadadh, agus déanfaidh sé 
ionadaíocht chomh héifeachtach 
agus chomh cuntasach agus is féidir 
do shaoránaigh agus do phobail 
áitiúla.
Tús Áite do na Daoine – Clár do Rialtas Áitiúil 
Éifeachtach
Rialtas na hÉireann
2012

6 Alt 63 (1)(a), An tAcht Rialtas Áitiúil 2001

Tá an ról seo mar bhonn taca le struchtúir 
rialachais áitiúla nua ar an leibhéal áitiúil, eadhon 
Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil agus Pleananna 
Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail, a fhéachann le 
creat a fhorbairt chun cur chuige comhleanúnach 
agus comhtháite ar an bhforbairt áitiúil agus 
phobail a fhorbairt, a chomhordú agus a chur 
i bhfeidhm. Ina theannta sin, soláthraíonn na 
Líonraí Rannpháirtíochta Pobail (PPNanna) an 
nasc díreach idir pobail agus Coistí um Fhorbairt 
Pobail Áitiúil, rud a éascaíonn agus a thacaíonn le 
rannpháirteacht pobail sa chinnteoireacht ar an 
leibhéal áitiúil (Aguisín 4 – Comhthéacs Stairiúil).  

Mar aon le leithead agus neart a sainordaithe 
daonlathaigh agus a gcuid oibre leanúnaí le Ranna 
Rialtais agus le gníomhaireachtaí éagsúla, tugann 
an ról seo bonn taca le cumas na n-údarás áitiúil 
tacú agus comhoibriú le struchtúir daonlathais 
rannpháirteacha áitiúla, mar go bhféachann an dá 
chóras le freastal ar leas an phobail. 

Ar fud na tíre, tacaíonn údaráis áitiúla le pobail 
agus tugann tacaíocht dóibh ar bhealaí éagsúla. 
Bíonn tionscnaimh difriúla i gceist, ag brath ar an 
gcathair nó ar an gcontae, ach déanann údaráis 
áitiúla caidreamh le pobail trí bhíthin tacaíocht do 
thionscnaimh amhail na Bailte Slachtmhara, An 
Mhíle Órga, na Ceantair is Feistiúla agus Gradaim 
Phobail. Comharchumann Éireann, i gcomhar le 
húdaráis áitiúla, a oibríonn an comórtas bliantúil 
Mórtas Ceantair.  Is deis uathúil do ghrúpaí pobail 
é an comórtas chun aitheantas a fháil ar bhonn 
uile-Éireann ar obair luachmhar arna déanamh ina 
gceantair áitiúla.
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CÁS-STAIDÉAR UIRBEACH

Forbairt Áitiúil:

Comhpháirtíocht an Dheasbhaile  
Tháinig bean a raibh cúlra imirce aici chuig 
ceann de Bhricfeastaí Idirnáisiúnta na mBan a 
reáchtálann Comhpháirtíocht an Dheasbhaile 
go rialta in ionad pobail áitiúil. Cara a rinne rang 
ealaíne le déanaí inár nIonad Acmhainní do Mhná 
gar do Dhún Droma i nDún Laoghaire-Ráth an 
Dúin (DLR) thug cuireadh chun an bhricfeasta di.

Ag an mbricfeasta, chas an bhean le daoine ó 
go leor cúlraí éagsúla, ina measc imircigh eile, 
daoine den Lucht Siúil, mná áitiúla, mná i ngnó, 
Garda áitiúil, Comhairleoir DLR agus baill foirne 
Chomhpháirtíocht an Dheasbhaile. Tógann sí 
cúpla bileog eolais ar spéis léi a bhfuil orthu – 
bileoga faoinár gcúrsa Bia Sláintiúil go hÉasca, 
ár gceardlanna ar litearthacht sláinte dar teideal 
‘Well now’, ár ranganna Béarla agus ár Seirbhís 
Fostaíochta Áitiúla agus Club na bPost.

D’iarr sí ar dhuine dár mbaill foirne í a chlárú 
le haghaidh ranganna Béarla, arna maoiniú ag 
SICAP, agus thosaigh sí ag freastal ar na ranganna 
seachtainiúla in ionad pobail áitiúil. Mar chuid de 
na ranganna sin, phléigh an teagascóir ceisteanna 
cultúir a bhaineann leis an saol in Éirinn. Bhí sí thar 
a bheith sásta leis sin – tá sí ag foghlaim an Bhéarla 
agus ag foghlaim faoi chultúr na hÉireann ag an am 
céanna.

Ansin rinne an tSeirbhís Fostaíochta Áitiúla 
teagmháil léi, i ndiaidh atreoraithe ó bhall dár 
bhfoireann SICAP. Bhí an bhean ag síniú ar an 
mbeochlár ar feadh díreach os cionn bliana agus 
ní raibh sí in ann fostaíocht a aimsiú mar gheall ar 
an mBéarla lag a bhí aici. D’eagraigh sí cruinniú le 
duine dár nOifigigh Gairmthreoracha, a d’éist lena 
scéal agus a cheap go bhféadfadh sí leas a bhaint 
as socrúchán 12-mhí ar ár gclár Tús, sula mbeadh 
sí ullamh cur isteach ar dheiseanna fostaíochta a 
mbeadh spéis aici iontu.

Shocraigh duine dár gCeannairí Clár Tús 
socrúchán di i siopa carthanais áitiúil, atá faoi 
fhad siúil dá baile, agus mar sin ní raibh aon 
chostas taistil uirthi chun dul ar an obair. Fuair 
sí taithí miondíola maith agus deis a cuid Béarla 
a chleachtadh. Íocadh breisiú beag léi gach 
seachtain anuas ar a Liúntas Cuardaitheora Poist.

De bharr gur socrúchán páirt-aimseartha a bhí ina 
socrúchán le Tús, tá sí ábalta leanúint ar aghaidh 
ag freastal ar na ranganna Béarla. Chláraigh sí 
le haghaidh cúrsa Bia Folláin go hÉasca le grúpa 
imirceach mná a chasann le chéile inár nIonad 
Acmhainní do Mhná. Reáchtáiltear an cúrsa maidir 
amháin sa tseachtain ar feadh sé seachtaine.

Ag deireadh a socrúcháin le Tús, rachaidh sí ar 
ais chuig ár nOifigeach Gairmthreorach inár 
Seirbhís Fostaíochta Áitiúla chun tacaíocht a fháil 
gluaiseacht ar aghaidh chuig fostaíocht. Is dócha 
go mbeidh ullmhú CV agus oiliúint i scileanna 
agallaimh i gceist leis sin. Idir an dá linn, beidh sí 
ábalta páirt a ghlacadh i gcúrsaí oiliúna ábhartha 
agus i gceardlanna á n-eagrú ag Comhpháirtíocht 
an Dheasbhaile faoin raon leathan clár atá á 
dtairiscint againn.

Le tacaíocht agus treoir uainne, táimid ag súil 
go mbainfidh an bhean seo a lánacmhainneacht 
amach agus go mairfidh sí le dínit ina pobal áitiúil.
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An Fáth gur Ghá leis an Straitéis Seo

7 Clár do Rialtas Comhpháirtíochta, 2016 Leathanach 131, https://www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/
Programme_for_Partnership_Government.pdf

8 Páipéar Bán maidir le Creat chun Tacú le Gníomhaíocht Dheonach agus chun Caidreamh a Fhorbairt idir an Stát agus an 
Earnáil Phobail agus Dheonach, 2000. Leathanaigh 14-15, https://www.gov.ie/en/publication/eb9f99-white-paper-supporting-
voluntary-activity-2000/

Faoin bPlean Forbartha Náisiúnta 2018-2027, 
lena gcuimsítear An Ciste um Athghiniúint agus 
Forbairt Tuaithe agus An Ciste um Athghiniúint 
agus Forbairt Uirbeach, déanfar infheistíocht 
chaipitiúil nach bhfacthas riamh cheana i bpobail 
thuaithe agus uirbeacha. Le béim ar fhorbairt 
bhonneagair agus eacnamaíochta, tabharfar 
tacaíocht do sholáthar tithíochta breise, bonneagar 
iompair, áiseanna cultúir agus áineasa agus forbairt 
ar lár bhailte agus chathracha, i measc nithe eile, 
leis an maoiniú.  

Aithníonn an Rialtas nach mór tacaíochtaí don 
fhorbairt shóisialta a chur leis an infheistiú san 
bhonneagar, chun pobail thógáil agus chun cur 
ar chumas daoine agus grúpaí eisiata a bheith 
rannpháirteach ina bpobail féin, lena n-áirítear i 
bpróisis athghiniúna agus ar leibhéal na sochaí níos 
leithne.

Sa Straitéis, cuirtear gealltanas an Rialtais in 
iúl, maidir le tacú leis an earnáil phobail agus 
dheonach mar phríomhchomhpháirtithe i 
dtéarnamh eacnamaíochta na hÉireann a 
chuireann leis an ngeilleagar agus a chruthaíonn 
luach do shochaí na hÉireann”7.  Áirítear inti 
gníomhartha chun bearta faoin gCreat-Bheartas 
a chur i bhfeidhm fad a dhaingnítear gealltanas 
an Rialtais i leith phrionsabail na saoránachta 
gníomhaí, comhdheiseanna a chur chun cinn, 
meas ar shaoirse an duine aonair fad a fhéachtar 
le spriocanna na sochaí a bhaint amach, agus 
comhphlé sóisialta a chur chun cinn agus a neartú, 
mar a luadh sa Pháipéar Bán ar Chreat chun Tacú le 
Gníomhaíocht Shaorálach agus chun an Caidreamh 
idir an Stát agus an Earnáil Phobail agus Shaorálach 
a Fhorbairt8.

Ag an am céanna, cuirfidh an straitéis seo le 
bearta in go leor beart agus straitéisí Rialtais, 
lena n-áirítear mar shampla, straitéis an Rialtais 
atá le cur amach go luath chun dul i ngleic le 
bochtaineacht agus eisiamh sóisialta.

Ag Tacú le Pobail
Féachann an Straitéis le sochaí ghníomhach agus 
shibhialta bhríomhar a chruthú, le deiseanna a 
fhorbairt do gach pobail chun cur le cinnteoireacht 
agus cur i bhfeidhm beartas agus chun bheith 
rannpháirteach inti. Le struchtúir agus próisis 
rannpháirteacha a forbraíodh i gcomhpháirtíocht 
le rialtas áitiúil, agus trí bhíthin caidreamh a 
dhéanamh le comhlachtaí ábhartha eile, ina 
measc Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus do 
Dhaoine Óga, Boird Oideachais agus Oiliúna, FSS, 
Tascfhórsaí Drugaí, Coistí Contae i gCúram Leanaí, 
Comhairlí do Dhaoine Scothaosta, cinnteofar 
cuimsiú agus rannpháirteacht níos fearr agus 
níos láidre i struchtúir áitiúla cinnteoireachta. In 
imeacht ama, d’fhéadfadh athrú cultúir teacht as 
sin, maidir leis an tslí a ndéantar cinntí do phobail 
agus faoi phobail. An toradh a bheadh air sin, 
daonlathas níos láidre agus níos aibí, laghdú ar an 
mbearna idir dhaonlathas rannpháirteach agus 
ionadaíoch, laghdú ar dhifreálaigh chumhachta 
agus acmhainne, agus torthaí níos buanseasmhaí 
do phobail.

Go sonrach, tabharfar tacaíocht do phobail 
ar baol go bhfágfar ar lár iad ag an téarnamh 
eacnamaíochta leis an Straitéis. Tabharfar 
guth do na pobail is mó a bheadh imeallaithe, 
agus tabharfar deis dóibh riachtanais a bpobal 
a shainaithint agus iad a chur ar an eolas faoi 
fhreagairtí áitiúla agus náisiúnta a mbeadh 
tionchar acu orthu agus ar a gcuid folláine.

Neartófar teacht aniar pobail agus tabharfar 
tacaíocht do phobail a riachtanais féin a 
shainaithint agus gníomhartha a fhorbairt a 
bheadh bunaithe ar na riachtanais sin. Tabharfar 
an cumhacht dóibh úinéireacht a ghlacadh ar 
thionscnaimh a neartódh a gcumas dul i ngleic leis 
na dúshláin a thiocfadh chun cinn. Bunófar cláir 
phobail ar éiteas comhoibríoch, comhpháirtíochta 
agus uile-rialtais lena dtabharfar tosaíocht do 
luach sochaíoch agus do riachtanais an phobail.  
Tabharfar tacaíocht do chuir chuige fhadtéarmacha 
a chothóidh caidrimh bunaithe ar iontaoibh, ar 
eolas agus ar thaithí, a thacóidh le forbairt pobail 
agus a thógfaidh teacht aniar an phobail.

.

19

https://www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/Programme_for_Partnership_Government.pdf
https://www.merrionstreet.ie/MerrionStreet/en/ImageLibrary/Programme_for_Partnership_Government.pdf
https://www.gov.ie/en/publication/eb9f99-white-paper-supporting-voluntary-activity-2000/
https://www.gov.ie/en/publication/eb9f99-white-paper-supporting-voluntary-activity-2000/


Bonneagar Láidir Tacaíochta
Beidh bonneagar láidir forbartha pobail agus 
forbartha áitiúla de dhíth chun cumhacht a 
thabhairt do phobail agus a ghníomhachtú agus 
beidh cúnamh agus tacaíocht ina leith de dhíth 
ón rialtas láir agus ón rialtas áitiúil.  Le bonneagar 
láidir, soláthrófar creat do thacaíochtaí pobail 
lena gcuirfear feabhas ar shaol na ndaoine agus 
ar fholláine agus ar theacht aniar pobal, agus ar 
a gcumas freagra a thabhairt ar na dúshláin a 
thiocfaidh chun cinn, lena n-áirítear mar shampla, 
an éiginnteacht eacnamaíochta arna chruthú ag an 
mBreatimeacht.

Cabhrófar leis an Rialtas freisin easnaimh a 
shainaithint agus aghaidh a thabhairt orthu, 
seirbhísí níos cothroime agus a mbeidh tionchar 
níos mó acu a áirithiú, rochtain níos cothroime ar 
na seirbhísí sin a thabhairt i gcrích, agus cabhrú 
le hÉirinn a cuid oibleagáidí ó thaobh chearta an 
duine a bhaint amach.  Arís, tacófar le torthaí níos 
fearr do phobail, le comhtháthú sóisialta agus le 
daonlathas níos láidre.

Comhpháirtíocht Phobail-Reachtúil Athnuaite 
Tá comhpháirtíocht phobail-reachtúil athnuaite 
riachtanach chun torthaí níos fearr do phobail 
a bhaint amach. Leis an Straitéis, déantar 
athnuachan ar ghealltanas an Rialtais tacú 
leis an earnáil phobail agus dheonach agus 
obair i gcomhair léi; tacú le forbairt pobail 
mar chur chuige a aithnítear le fada ar dhul i 
ngleic le bochtaineacht, le heisiamh sóisialta 
agus  le neamhionannas; agus tacú le struchtúir 
chomhpháirtíochta áitiúla mar chur chuige lárnach 
ar mhíbhuntáiste socheacnamaíoch.

Leis an gcomhpháirtíocht, agus struchtúir láidre, 
féinrialaithe ó thaobh na forbartha pobail agus 
áitiúla mar bhonn taca léi, is féidir idirghabhálacha 
éifeachtacha ar son an athraithe fadtéarmaigh a 
éascú, agus eagraíochtaí áitiúla ag rannchuidiú ar 
bhealach nach bhféadfadh an Rialtas a dhéanamh 
agus é ag gníomhú leis féin. Mar shampla, bheadh 
sé beagnach dodhéanta ag an rialtas láir an obair a 
dhéanann Cuideachtaí Forbartha Áitiúla le daoine 
atá dífhostaithe go fadtéarmach a athchruthú.
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Leis an bhféinriail, cinntítear gur féidir le 
heagraíochtaí áitiúla a bheith cruthaitheach, 
nuálach agus solúbtha agus iad ag tabhairt freagra 
tapa ar shaincheisteanna de réir mar a thagann siad 
chun cinn, ag tacú le cuir chuige a fhreastalaíonn 
ar riachtanais shochaí éagsúil agus ag cumhachtú 
pobal freagairtí ar a gcuid riachtanas a shainaithint 
agus a mhúnlú.

An Tslí a dTugtar Tacaíocht don Earnáil
Ach úsáid níos fearr a bhaint as acmhainní, mar 
bhonn taca le cur chuige níos straitéisí ar phleanáil 
agus ar sholáthar seirbhísí agus samhlacha 
maoinithe ilbhliantúla, cuirfear freisin le torthaí 
níos fearr do phobail atá faoi mhíbhuntáiste. Ní 
bhíonn cuir chuige bliantúla ar mhaoiniú chomh 
héifeachtach agus cuireann siad srian mór ar 
éifeachtacht na forbartha pobail, mar shampla, 
rud a dteastaíonn tacaíocht agus cuir chuige 
fhadtéarmacha uaidh maidir le caidrimh áitiúla 
éifeachtúla a chothú idir oibrithe pobail agus pobail.

Tá tacaíocht éifeachtach ón rialtas ríthábhachtach 
freisin le haghaidh bonneagar pobal agus deonach a 
bhíonn faoi bhláth agus inbhuanaithe. Ní bhaineann 
tacaíocht níos éifeachtaí le hairgead agus leis sin 
amháin. Bainfear úsáid níos éifeachtaí as acmhainní 
atá ann cheana féin, agus tabharfar tacaíocht, trí 
bhíthin maoiniú cinntithe agus inbhuanaitheacht, 
do chuir chuige níos straitéisí. Cuirfear deireadh le 
cinnteoireacht ghearrthéarmacha chuireann le cuir 
chuige agus forbairt neamh-inbhuanaithe.

Déanfar cumas na n-údarás áitiúil agus na gCoistí 
um Fhorbairt Pobail Áitiúil chun tacú le próisis 
agus le cuir chuige na forbartha pobail a threisiú 
agus a chomhdhlúthú. Déanfar sin i gcomhar le 
struchtúir ábhartha eile ar an leibhéal áitiúil, lena 
n-áirítear Líonraí Rannpháirtíochta Pobail agus 
Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine 
Óga. Ag teacht le Tús Áite do na Daoine, tabharfar 
tacaíocht don rialtas áitiúil mar chumasóir na 
forbartha eacnamaíochta, sóisialta agus pobail, 
chun an anailís, na ceachtanna agus na moltaí ó 
phróisis forbartha pobail a bhailiú agus chun iad a 
chur i bhfeidhm le dearadh agus le forfheidhmiú 
bheartais agus chláir éifeachtacha d’fhonn freastal 
ar riachtanais na bpobal dá bhfónann siad.

Tabharfar tacaíocht d’eagraíochtaí pobail agus 
deonacha trí bhíthin samhlacha maoinithe 
iomchuí do na tacaíochtaí agus do na seirbhísí 
a sholáthraíonn siad i gcomhpháirtíocht leis an 
Rialtas. Leis sin, cruthófar níos mó cinnteachta 

9 Fondúireacht Mary Robinson – Ceartas Aeráide, Prionsabail an Cheartais Aeráide, https://www.mrfcj.org/principles-of-climate-
justice/https://www.mrfcj.org/principles-of-climate-justice/ 

10 Comharchumann na nOibrithe Pobail, 2012. Towards Climate Justice: a strategy guide for the community sector in responding to 
climate change, https://www.communityworkireland.ie/towards-climate-justice-a-strategy-guide-for-the-community-sector-in-
responding-to-climate-change/

agus inbhuanaitheacht ó thaobh an airgeadais 
de, feabhsófar cumas agus éifeachtacht agus 
cinnteofar inmharthanacht na seirbhísí do 
phobail. Ach maoiniú a thabhairt d’eagraíochtaí 
don tseirbhís ‘bhreise imeallach’ a chuirtear ar 
fáil, seachas don chostas iarbhír a bhaineann leis 
an tseirbhís a chur ar fáil, is minic a bhíonn ar 
eagraíochtaí seirbhísí a fhaigheann maoiniú poiblí a 
chur ar fáil agus airgead a chailleadh dá bharr, rud 
a bhagraíonn ar a gcuid inbhuanaitheachta agus, ar 
deireadh, ar na seirbhísí a chuireann siad ar fáil.

Déanfar cumas rialachais agus oibríochta i ngrúpaí 
agus in eagraíochtaí trí bhíthin cur chuige clár a 
fhaigheann maoiniú poiblí maidir le hoiliúint a 
sholáthrófar go háitiúil i rialachas, i mbainistiú, i 
bhforbairt straitéise, i dtiomsú airgid, i mbainistiú 
acmhainní daonna, agus i gcumarsáid, margaíocht 
agus na meáin shóisialta. Tabharfar an t-eolas agus 
na scileanna atá riachtanach le bheith i gceannas ar 
eagraíochtaí pobail agus deonacha do chomhaltaí 
boird, chun pleanáil níos straitéisí a dhéanamh agus 
chun seirbhísí níos fearr a chur ar fáil do phobail.

Athrú Aeráide
Tá agus beidh tionchar ollmhór ag an athrú aeráide 
ar gach gné de shaol an duine. Is léir gur ar na 
daoine a mhaireann faoi bhochtaineacht, faoi 
eisiamh sóisialta agus faoi neamhionannas is mó a 
bheidh an tionchar sin. Is iad sin na daoine agus na 
pobail is lú a bhíonn freagrach as an athrú aeráide, 
de ghnáth, ach is iad na daoine agus na pobail nach 
bhfuil na hacmhainní acu ar ghá leo chun dul in 
oiriúint d’éifeachtaí an athraithe aeráide agus chun 
freagra a thabhairt orthu.

Déanann ceartas aeráide nasc idir cearta an duine 
agus forbairt chun cur chuige atá bunaithe ar an 
duine a bhaint amach, rud a chosnaíonn cearta na 
ndaoine is leochailí agus a roinneann ualaigh an 
athraithe aeráide agus an tionchar a bhíonn aige go 
cothrom agus go cóir9.

Tá rannchuidiú uathúil le déanamh ag obair pobail 
i ndáil le hathrú aeráide agus le ceartas aeráide. 
Féadfar feasacht a mhúscailt i bpobail, tacú le 
rannpháirteacht pobal le athrú aeráide agus le 
ceartas aeráide, agus a chinntiú go gcuirtear san 
áireamh san fhorbairt beartais sa réimse sin, gur 
dhócha go mbeidh tionchar díréireach ag beartais 
maidir le hathrú aeráide ar na daoine atá ag dul i 
ngleic le bochtaineacht agus míbhuntáiste cheana 
féin10.
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Forbairt Inbhuanaithe
Is éard atá i gClár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe 
don Fhorbairt Inbhuanaithe, sraith de 17 Sprioc 
Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) chun deireadh a 
chur le bochtaineacht, dul i ngleic le neamhionannas 
agus éagóir, agus aghaidh a thabhairt ar athrú 
aeráide faoi 2030.  Is gairm chun gnímh iad na 
SDGanna, gairm ar gach tír – bocht, saibhir agus 
meán-ioncaim – chun rathúnas a chur chun cinn 
fad a chosnaítear an domhan. Aithnítear leo nach 
mór go mbeidh san áireamh le deireadh a chur 
le bochtaineacht, straitéisí as a leanfaidh fás 
eacnamaíochta leanúnach, inbhuanaithe agus 
uilechuimsitheach agus lena dtabharfar aghaidh ar 
shraith riachtanas sóisialta, ina measc oideachas, 
sláinte, cosaint shóisialta agus deiseanna post, fad 
a dtéitear i ngleic le hathrú aeráide agus cosaint 
chomhshaoil.

Leis an SDG deiridh, Sprioc 17, éilítear 
comhpháirtíochtaí agus comhoibriú níos láidre 
d’fhonn na spriocanna a chur i bhfeidhm agus a 
gcuid cuspóirí a bhaint amach. Leis na SDGanna, 
soláthraítear creat ríthábhachtach don fhorbairt 
pobail, mar gheall go léiríonn siad na ceisteanna 
ceartais shóisialta, ceartais eacnamaíochta agus 
ceartais chomhshaoil ag bhaineann le hobair pobail 
agus le hoibrithe pobail , agus ainmnítear na próisis 
rannpháirtíochta, chumhachtaithe agus ghníomh i 
gcomhar a theastaíonn chun athrú a bhaint amach.

Cuirfidh na SDGanna creat tagartha tábhachtach 
ar fáil don straitéis seo agus cuirfidh an Straitéis 
le Plean Feidhmithe Náisiúnta na hÉireann maidir le 
Forbairt Inbhuanaithe 2018-2020 agus le pleananna 
ina dhiaidh sin.

Uaillmhian
An uaillmhian atá againn thar thréimhse na 
Straitéise is ea a chinntiú –

 go gcuirfear ar chumas pobal teacht ar 
chomhthuiscint ar a riachtanais féin;

 go dtugtar deis do na daoine sa phobal a bheith 
rannpháirteach sna cinntí a mbíonn éifeacht acu 
ar an bpobal agus tionchar a imirt ar na cinntí sin;

 go mbeidh tacaíochtaí Rialtais do phobail, ar 
leibhéal láir agus áitiúil, mar bhonn taca le 
breithniú a dhéanamh ar luach sochaíoch agus ar 
riachtanais an phobail;

 go dtugtar tacaíocht do phobail ag earnáil 
phobail agus dheonach atá bríomhar agus faoi 
bhláth agus ag cultúr den obair dheonach; agus

 go mbeidh seirbhísí ardchaighdeáin bunaithe ar 
chomhpháirtíocht phobail-reachtúil arna gcur ar 
fáil ag comhlachtaí forbartha pobail agus áitiúla 
inbhuanaithe agus féinrialaithe.

An uaillmhian atá againn, athrú ar an gcultúr 
ina ndéantar cinntí. Beidh daonlathas áitiúil 
níos láidre agus beith spás ann do gach guth, na 
cinn is imeallaithe ina measc. Trí bhíthin níos mó 
rannpháirtíochta agus caidrimh laghdófar an 
bhearna idir daonlathas rannpháirteach agus 
ionadaíoch, neamhionannas sa chinnteoireacht agus 
difreálaigh maidir le cumhacht agus acmhainní.

Ar deireadh, beith mar thoradh air sin torthaí níos 
fearr do phobail (go háirithe na cinn a raibh an 
tionchar is mó ag an gcúlú eacnamaíocht orthu), níos 
mó síochána sóisialta, folláine níos fearr ag an duine 
aonair agus ag an tsochaí, agus pobail a mbeidh an 
teacht aniar iontu chun dul i ngleic leis na dúshláin 
go léir a thiocfaidh chun cinn.

22



CÁS-STAIDÉAR

23

Forbairt Pobail agus Lánpháirtiú 
Is oibrí pobail agus Leas-Stiúrthóir Ionad Chearta na nImirceach in Éirinn (MRCI) í 
Helen Lowry.

Bunaíodh an MRCI in 2001 agus oibríonn le 
daoine a mbaineann cúlra imirceach leo, atá ag 
plé le cúrsaí fostaíochta agus an córas inimirce in 
Éirinn. Oibríonn an MRCI le himircigh, daoine is 
mó dócha go mbeidh siad fostaithe in earnálacha 
nach ndéanta mórán rialála orthu agus ina 
mbeidh pá íseal, idirdhealú agus dúshaothrú ina 
bpríomhghnéithe de shaol oibre go leor daoine gan 
doiciméid.

Baineann obair an MRCI leis an ngluaiseacht 
cearta imirceach agus saothair. Cuimsítear 
san obair seirbhísí túslíne, beartais i ndáil 
le habhcóideacht agus feachtasaíocht, agus 
próiseas maidir le hobair pobail a mhéadaíonn 
rannpháirteacht ríthábhachtach na ndaoine a 
n-oibrímid leo. Féachtar le tacaíocht a thabhairt dá 
gceannaireacht ar chúrsaí cearta imirceach.

Cur chuige obair pobail a spreagann ár gcuid 
iarrachtaí, trína bhféachtar le spriocanna ceartais 
shóisialta a bhrú chun cinn ach bunchúiseanna 
na bochtaineachta, an neamhionannais agus an 
eisiaimh a cheistiú i gcomhar. Ní hí an obair pobail 
an t-aon rud a dhéanaimid – mar shampla, tá ionad 
buail-isteach náisiúnta againn agus déanaimid 
obair abhcóideachta dlíthiúla – ach tá forbairt 
pobail ag croílár na hoibre agus mar bhonn eolais 
ag luachanna agus ag cultúir eagraíochta an MRCI. 
Bhí sí mar chuid lárnach de shamhail feachtais 
an MRCI i gcónaí (mar shampla, an Feachtas um 
Cheartas do Dhaoine gan Doiciméid) agus tá sí á 
léiriú níos mó agus níos mó in obair thionscadal 
na heagraíochta, maidir le cumhachtroinnt agus 
béim a choimeád ar chumhachtú. Mar shampla, 
tá tionscadal fiontair shóisialta maidir le cúram 

againn, arna mhaoiniú ag Ciste Sóisialta na hEorpa, 
atá ag déanamh tástála ar bhonn píolótach ar 
shamhail éagsúil den chúram baile in Éirinn. 
Foireann de bhaill foirne an MRCI agus cúramóirí le 
taithí ar imircigh iad atá i gceannas ar an tionscadal 
sin.

Is clár den chineál ‘oiliúint don oiliúnóir’ é ár 
dtionscadal Imircigh i gCoinne an Dúshaothraithe, 
lena dtugtar cumas do phobail imirceach níos mó 
eolais a bheith acu ar chearta oibrithe agus cosc a 
chur ar dhúshaothrú ina gcuid pobal. Is cur chuige 
obair pobail é My Fair Home lena dtugtar tacaíocht 
do líonra oibrithe cúraim bhaile ar imircigh iad 
chun teacht le chéile, an rannchuidiú luachmhar a 
dhéanann siad a ainmniú agus na saincheisteanna 
ríthábhachtacha atá roimh chúramóirí baile ar 
imircigh iad in Éirinn a shainaithint. Is mian le 
comhaltaí aghaidh a thabhairt ar an bparadacsa 
arb é an deacracht atá roimh go leor cúramóirí 
ar imircigh iad agus iad ag iarraidh cead oibre a 
fháil i dtír ina bhfuil an daonra ag éirí níos sine 
agus méadú ag teacht ar an éileamh ar chúram 
sa bhaile príobháideach. Is scéal é a scéalsa 
nach mór do dhaoine le taithí agus a dhéanann 
smaointeoireacht chriticiúil a insint.

An obair pobail atá mar bhonn don obair sin go léir. 
Aithnímid gur ó thaithí saoil a thagann saineolas 
agus gurb iad daoine le taithí saoil is fearr atá in 
ann na riachtanais agus na hathruithe ar ghá leo a 
shainaithint, cibé an athruithe ar an dlí, ar bheartas, 
nó ar dhearcthaí daoine atá i gceist. Déanann an 
MRCI infheistiú in obair pobail le daoine ionas 
go mbeidh siad in ann oibriú ar son an athraithe 
córasaigh – athrú atá go maith don tsochaí.



Plean Gníomhaíochta na Straitéise
Cuspóir 1
Cuir chuige  rannpháirteacha ar an bhforbairt ar bheartas agus clár poiblí a threisiú agus a fhorbairt mar 
bhonn taca leis an struchtúr pobail agus deonach féinrialaithe.   

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

1.1 Struchtúir agus beartais náisiúnta, réigiúnacha agus áitiúla 
a fhorbairt agus a choimeád, lena n-éascófar agus lena 
gcuirfear chun cinn –

- forbairt áitiúil éifeachtach,

- forbairt pobail féinrialaithe, agus

- rannpháirteacht bhríoch phobail imeallaithe.

Fadtéarmach

DRCD  
(i gCeannas)

Trasearnála 
Trasrialtais

1.2 Sraith chomhaontaithe Luachanna agus Prionsabail a 
ghlacadh chun comhoibriú agus ‘obair chomhpháirtíochta’ a 
dhéanamh ar an leibhéal náisiúnta agus áitiúil.

Gearrthéarmach

DRCD  
(i gCeannas)

Trasearnála

1.3 Cláir forbartha pobail agus áitiúil straitéiseacha 
fadtéarmacha a dhéanamh i gcomhpháirtíocht le 
heagraíochtaí náisiúnta agus le rialtas áitiúil ina mbeidh –

- solúbthacht áitiúil níos fearr,

- sruthanna maoinithe imfhálaithe le haghaidh grúpaí agus 
pobail imeallaithe, agus

- creataí meastóireachta lena gcinnteofar cothromaíocht 
chuí idir meastóireacht chainníochtúil agus cháilíochtúil; 
lena dtomhaisfear torthaí, aschuir agus tionchair; agus 
nach mbeidh ualach rómhór ag baint leo

Fadtéarmach

DRCD  
(i gCeannas)

Trasrialtais

1.4 Tacú le cuir chuige rannpháirteacha agus mhachnamhacha 
chun beartas poiblí a fhorbairt, lena n-áirítear Fóram 
Sibhialta a bhunú le haghaidh chomhphlé foirmiúil idir an 
earnáil agus an rialtas láir agus áitiúil.

Gearrthéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasearnála

1.5 Córais a aimsíonn agus a roinneann dea-chleachtas a 
fhorbairt agus tacú leo. Gearrthéarmach

DRCD 
(i gCeannas) 

Trasearnála

1.6 Straitéis saorálaíochta a fhorbairt bunaithe ar an bPáipéar 
Bán ar Chreat chun Tacú le Gníomhaíocht Shaorálach agus 
chun an Caidreamh idir an Stát agus an Earnáil Phobail agus 
Shaorálach a Fhorbairt .

Gearrthéarmach DRCD

Torthaí
Eagraíochtaí pobail agus deonacha a bheidh níos láidre, inbhuanaithe agus féinrialaithe agus a sholáthróidh 
torthaí ardcháilíochta dá bpobail.

Earnáil phobail agus dheonach a bheidh bríomhar agus faoi bhláth.

Comhpháirtíochtaí éifeachtacha idir an earnáil phobail agus dheonach agus an rialtas ar an leibhéal áitiúil, 
réigiúnach agus náisiúnta.

Cultúr saorálaíochta a bheith faoi bhláth agus inbhuanaithe.
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Cuspóir 2
Tacaíocht a thabhairt do phobail áitiúla agus éascaíocht a dhéanamh orthu le páirt a ghlacadh i bhforbairt 
pobail agus áitiúil.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

2.1 Tacú le grúpaí agus eagraíochtaí pobail a riachtanais 
oiliúna a shainaithint agus freastal orthu, a gus clár 
oiliúna foirmiúil a chur i bhfeidhm (lena n-áirítear oiliúint 
rialachais) chun freastal ar na riachtanais sin agus chun 
tacú le cumas i ngrúpaí agus in eagraíochtaí. 

Fadtéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Earnáil phobail 
agus dheonach

Rialtas áitiúil

Trasrialtais

2.2 Clár cuimsitheach a dhearadh, a chur chun cinn agus a 
chur i bhfeidhm chun tacú le cumas i measc ceannairí, 
comhaltaí boird agus oibrithe deonacha de chuid 
eagraíochtaí pobail agus deonacha, lena n-áirítear 
comhaltaí deonacha boird de chuid eagraíochtaí forbartha 
pobail agus áitiúla.

Meántéarmach

2.3 Tacú le cumas i gcoláistí uilechuimsitheachta sóisialta na 
Líonraí Rannpháirtíochta Pobail.

Gearrthéarmach

2.4 Córais oideachais agus oiliúna bunaithe ar na Caighdeáin 
Uile-Éireann don Obair Pobail a fhorbairt  do na daoine sin 
a bhfuil de chúram orthu forbairt pobail a chur i bhfeidhm 
agus monatóireacht a dhéanamh uirthi.

Meántéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasearnála

2.5 Contanam deiseanna oideachais agus oiliúna a fhorbairt 
agus tacú leo, maidir le –

- daoine atá páirteach san obair pobail ar bhonn 
deonach,

- daoine atá fostaithe, gan iad a bheith cáilithe, san obair 
pobail, chun cáilíochtaí a fháil,

- forbairt ghairmiúil leanúnach d’oibrithe pobail atá 
fostaithe agus cáilithe, agus 

- baill foirne eile in eagraíochtaí a bhfuil sainchúram na 
forbartha pobail orthu.

Meántéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasearnála

Torthaí
Rannpháirteacht níos fearr ag pobail sa chinnteoireacht áitiúil agus i ndearadh beartas agus clár, cur i 
bhfeidhm agus monatóireacht

Cumas treisithe i bpobail le bheith rannpháirteach go hiomlán i dtionscnaimh forbartha pobail agus áitiúla. 
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Cuspóir 3
Próisis agus córais a fhorbairt agus a threisiú chun comhairliúchán, uilechuimsitheacht agus rannpháirteacht 
bhríoch i struchtúir chinnteoireachta áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta a chinntiú, go háirithe maidir le pobail 
nach mbíonn rannpháirteach agus pobail imeallaithe agus a n-eagraíochtaí ionadaíocha.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

3.1 Luachanna agus prionsabail a fhorbairt, chomh maith 
le treoirlínte, prótacail agus tagarmharcanna chun 
dea-chleachtas i gcomhairliúchán, i gcaidreamh agus i 
rannpháirteacht a chur chun cinn sna próisis ábhartha de 
chuid na struchtúir chinnteoireachta náisiúnta, réigiúnacha 
agus áitiúla (e.g. Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil, Seirbhísí 
do Leanaí agus do Dhaoine Óga, Coistí um Beartais 
Straitéiseacha agus Comhchoistí Póilíneachta).

Gearrthéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasrialtais

Trasearnála

3.2 Treoirlínte agus prótacail a fhorbairt chun comhionannas 
agus ionadaíocht éagsúil a chinntiú, lena n-áirítear 
ionadaíocht a bheadh cothrom ó thaobh inscní (mar bhonn 
taca le Treoirlínte agus Prionsabail Chomhairliúcháin 
athbhreithnithe).

Gearrthéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasearnála

3.3 Córais agus prótacail a fhorbairt chun tuairisciú ar dhul chun 
cinn agus aiseolas a thabhairt do phobail. Meántéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasearnála

3.4 Forbróidh Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit córais 
agus próisis rannpháirteacha ag teacht leis na gealltanais in Ár 
Seirbhís Phoiblí 2020 chun feabhas a chur ar rannpháirteacht 
maidir le dearadh agus seachadadh seirbhísí. 

Fadtéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasrialtais

3.5 A chinntiú go molfar suíocháin ar son na huilechuimsitheachta 
sóisialta, cúrsaí pobail agus deonach agus an chomhshaoil i 
struchtúir chinnteoireachta na n-údarás áitiúil via an Líonra 
Rannpháirtíochta Pobail de réir – 

- Treoir d’Úsáideoirí na Líonraí Rannpháirtíochta Pobail, agus

- Treoirlíne maidir le Feidhmiú na gCoistí um Fhorbairt 
Pobail Áitiúil.

Gearrthéarmach
DRCD

Rialtas áitiúil

3.6 Clár athbhreithnithe próiseas a chur i bhfeidhm chun 
rannpháirtíocht áitiúil phobail sna struchtúir chinnteoireachta 
a neartú.

Meántéarmach
DRCD

Trasearnála

3.7 Cláir oideachais agus faisnéise poiblí a chur ar fáil lena chur 
ar chumas daoine, go háirithe iad sin i bpobail imeallaithe, 
a bheith rannpháirteach i bpróisis dhaonlathacha náisiúnta 
agus áitiúla.

Fadtéarmach

DRCD

DHPLG

Rialtas áitiúil

Trasearnála

Torthaí
Bonneagar láidir i bhfeidhm chun tacú le pobail agus a n-eagraíochtaí ionadaíocha caidreamh a dhéanamh le 
struchtúir chinnteoireachta áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta agus a bheith rannpháirteach iontu.

Cinnteoireacht agus torthaí a bheidh níos eolasaí agus níos éifeachtaí.

Rannpháirteacht ar leibhéal agus ar cháilíocht níos fearr, go háirithe ag pobail imeallaithe, i struchtúir 
chinnteoireachta náisiúnta agus áitiúla.

Cleachtas forbartha pobail neartaithe agus feabhsaithe. 
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Cuspóir 4
Cumas eagraíochtaí a thacaíonn le pobail a fhorbairt ó thaobh a bheith rannpháirteach i bhforbairt pobail 
agus áitiúil, le béim faoi leith ar phobail imeallaithe.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

4.1 Scrúdú agus forbairt a dhéanamh ar shamhail mhaoinithe 
inbhuanaithe chun tacú leis an earnáil phobail agus 
dheonach, agus aitheantas á thabhairt do thábhacht an 
mhéid seo a leanas mar phríomhghnéithe le breithniú –

- cur chuige ilbhliantúil ar mhaoiniú mar an gcur 
chuige caighdeánach do chláir forbartha áitiúla agus 
pobail agus do chláir phobail agus dheonacha, agus 
tionscadail agus cláir a fhaigheann maoiniú poiblí go 
ginearálta,

- samhail chuí um aisghabháil costas le haghaidh cláir 
a fhaigheann maoiniú poiblí agus a soláthraítear ag 
eagraíochtaí pobail agus deonacha, lena n-áirítear 
costais chomhlíonta agus costais ábhartha riaracháin 
agus forchostas,

- bunmhaoiniú don fhorbairt pobail agus áitiúil 
fhéinrialaithe ar an leibhéal áitiúil, lena n-áirítear 
oibrithe pobail gairmiúla a fhostú, agus

- tacaíochtaí a bheidh cuí dá misean maidir le fiontair 
shóisialta agus phobail, ag teacht leis na cinn atá ar fáil 
do ghnólachtaí nuathionscanta.  

Fadtéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

DPER

Trasrialtais

4.2 Socruithe ábhartha comhlíonta agus monatóireachta a 
dhéanamh agus tacú le cumas maidir le forbairt áitiúil, 
forbairt pobail agus an earnáil phobail agus dheonach 
níos leithne chun iad a bhaint amach, lena n-áirítear  

- athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht na riachtanas 
comhlíonta rialála,

- straitéis a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm chun 
na riachtanais chomhlíonta, thuairiscithe agus 
mhonatóireachta go léir maidir le maoiniú poiblí agus 
cláir a laghdú, a shruthlíniú agus a chaighdeánú, nuair 
is cuí, agus

- acmhainní agus tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí 
chun riachtanais chomhlíonta a bhaint amach.

Meántéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Pobal

Trasrialtais

Earnáil phobail 
agus dheonach

4.3 Athbhreithniú a dhéanamh ar an gcleachtas náisiúnta 
reatha i ndáil leis an tsamhail choimisiúnaithe agus 
samhail a fhorbairt a léireoidh éiteas comhoibríoch, 
comhpháirtíochta agus uile-rialtais, lena dtabharfar 
tosaíocht do luach sochaíoch agus do riachtanais an 
phobail.

Meántéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasrialtais

Torthaí
Eagraíochtaí pobail agus deonacha a bheith níos láidre agus níos éifeachtaí.

Riachtanais chomhlíonta agus rialála cuí agus cumas ag eagraíochtaí iad a chomhlíonadh.

Cláir a chuireann cuir chuige straitéiseacha fadtéarmacha chun cinn agus iad bunaithe ar luach sochaíoch 
agus riachtanais an phobail.
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Cuspóir 5
Tacú leis na gealltanais in Ár tSeirbhís Phoiblí 2020, cumas oibríochta agus straitéiseach Choistí um 
Fhorbairt Pobail Áitiúil (LCDCanna) a fhorbairt, lena n-áirítear comhordú, monatóireacht agus tacaíocht i 
ndáil le forbairt  pobail agus áitiúil.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

5.1 Na moltaí san Athbhreithniú ar Choistí um Fhorbairt 
Pobail Áitiúil (Iúil 2019)a chur in iúl faoi na réimsí seo a 
leanas –

- clár cuimsitheach oiliúna agus tacaíochta do 
Phríomhoifigigh LCDC, do chomhaltaí agus do bhaill 
foirne na n-údarás áitiúil (lena n-áirítear oiliúint do 
dhaoine a thacaíonn le LCDCanna maidir le forbairt 
pobail agus áitiúil),

- cumarsáid éifeachtach maidir le ról an LCDC le haghaidh 
pháirtithe leasmhara áitiúla agus náisiúnta, agus

- tacaíochtaí sruthlínithe do LCDCanna chun 
seachadadh clár éifeachtach a chinntiú agus chun 
tionchar a imirt ar mhonatóireacht.

Gearrthéarmach
DRCD 

(i gCeannas)

Rialtas áitiúil

Trasrialtais

Leasanna earnála

5.2 Oiliúint a chur ar fáil ar theicnící monatóireachta agus 
meastóireachta agus ar dhea-chleachtas, agus nuair 
is gá, feabhas a chur ar chuir chuige ar mheasúnú clár 
agus tionscadal, monatóireacht agus meastóireacht lena 
mbaineann páirtithe leasmhara, ag nascadh le tionscnaimh 
atá ann cheana féin ar fud an Rialtais

Meántéarmach

Torthaí
RLCDCanna láidre a bhfuil béim straitéiseach acu agus an cumas forbairt pobail agus áitiúil a bhrú chun cinn, 
monatóireacht a dhéanamh orthu agus tacú leo.

11

11 Le hAlt 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014, cuirtear oibleagáid maidir le ‘dualgas 
dearfach’ ar chomhlachtaí na hearnála poiblí ‘aird a thabhairt ar’ an ngá le deireadh a chur le hidirdhealú, comhdheiseanna a chur chun 
cinn agus cearta an duine a gcuid fostaithe agus úsáideoirí seirbhíse a chosaint.

Cuspóir 6
Tuiscint agus cumas a threisiú agus a chothú d’fhonn oibleagáidí maidir le Dualgas na hEarnála Poiblí 11 a 
chomhlíonadh sa rialtas áitiúil agus in eagraíochtaí pobail agus deonacha.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

6.1 Clár a fhorbairt do Choistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil, 
d’údaráis áitiúla, do Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais 
chun méadú a chur ar an tuiscint agus ar an gcumas 
Dhualgas na hEarnála Poiblí a chur i bhfeidhm.

Gearrthéarmach

DRCD & IHREC

Trasrialtais

An Earnáil 
Phobail & 
Dheonach

6.2 Sraitheanna uirlisí a fhorbairt chun cláir agus pleananna a 
fhorbairt agus a dhéanamh seasmhach i leith Dualgas na 
hEarnála Poiblí.

Gearrthéarmach

6.3 Tacú le cumas in eagraíochtaí pobail agus deonacha i ndáil 
le Dualgas na hEarnála Poiblí.

Gearrthéarmach

6.4 Tacaíochtaí a chur ar fáil chun Dualgas na hEarnála Poiblí a 
chur i bhfeidhm ar fud gach earnáil.

Meántéarmach

Torthaí
Feasacht, tuiscint agus cur i bhfeidhm níos fearr maidir le hoibleagáidí Dhualgas na hEarnála Poiblí.
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Cuspóir 7
Tacú leis na gealltanais in Ár tSeirbhís Phoiblí2020, leanúint le Líonraí Rannpháirteachta Pobail a 
fhorbairt agus a threisiú, mar an bpríomhbhealach ag pobail a bheith rannpháirteach i gcinnteoireacht 
rialtais áitiúil.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

7.1 Moltaí in athbhreithnithe arna ndéanamh ag an gCoiste 
Comhairleach um an Líonra Rannpháirteachta Pobail a 
chur i bhfeidhm, de réir mar is cuí.

Fadtéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Rialtas áitiúil

7.2 Straitéis chun Líonraí Rannpháirteachta Pobail a 
fhorbairt a dhearadh agus a chur i bhfeidhm, ag tógáil ar 
an bhfoghlaim go dtí seo.

Meántéarmach

7.3 A chinntiú go gcuirfear go leor acmhainní imfhálaithe ar 
fáil do Líonraí Rannpháirteachta Pobail d’fhonn –

- seachadadh neamhspleách a gcuid oibre a éascú,

- rannpháirteacht i bpleanáil chomhtháite agus i 
gcinnteoireacht a éascú, agus 

- tacú le comhaltaí na dtrí choláiste Líonra 
Rannpháirteachta Pobail le bheith rannpháirteach 
i struchtúir agus i bpróisis chinnteoireachta na 
n-údarás áitiúil.

Meántéarmach

Torthaí
Méadú ar chumas oibríochta agus ionadaíochta na Líonraí Rannpháirteachta Pobail.

Cuspóir 8
Tuiscint agus cumas a threisiú agus a chothú d’fhonn tacú le cur i bhfeidhm  Plean Náisiúnta Feidhmithe 
na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

8.1 Clár a fhorbairt chun feasacht a ardú faoi SDGanna do 
Choistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil, d’údaráis áitiúla, do 
Ranna agus gníomhaireachtaí Rialtais, d’eagraíochtaí 
pobail agus deonacha agus do chomhlachtaí forbartha 
áitiúla, agus chun iad a chur i bhfeidhm.

Gearrthéarmach
DRCD &

DCCAE

An Earnáil 
Phobail & 
Dheonach

8.2 Sraitheanna uirlisí a fhorbairt chun cláir agus pleananna a 
fhorbairt agus a dhéanamh seasmhach i leith SDGanna.

Gearrthéarmach

8.3 Tacú le cumas in eagraíochtaí pobail agus deonacha i ndáil 
le SDGanna.

Gearrthéarmach

8.4 Tacaíochtaí, lena n-áirítear maoiniú, a chur ar fáil do gach 
earnáil chun SDGanna a chur i bhfeidhm.

Gearrthéarmach

Torthaí
Feasacht níos mó faoi na SDGanna, tuiscint níos fearr orthu agus iad a bhaint amach.
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Cuspóir 9
An próiseas maidir le Plean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail a threisiú, cur le rannpháirteacht pobail 
i bhforbairt agus i gcur i bhfeidhm pleananna agus comhoibriú agus obair i gcomhpháirtíocht níos 
éifeachtaí a bhaint amach ar bhonn náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

Rannpháirteacht an Phobail

9.1 Iniúchadh a dhéanamh ar an bpróiseas Plean Áitiúil 
Eacnamaíochta agus Pobail chun dea-chleachtas 
agus na dúshláin maidir le comhairliúchán agus 
rannpháirteacht a shainaithint agus a léiriú.

Gearrthéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Rialtas áitiúil

9.2 Treoirlínte a fhorbairt maidir le dea-chleachtas, 
prótacail agus tagarmharcanna, bunaithe ar chuir 
chuige chomhpháirtíochta ar uilechuimsitheacht, 
rannpháirteacht agus comhairliúchán i ndáil le 
pleanáil áitiúil eacnamaíochta agus pobail, agus tacú 
le cumas bhaill foirne na n-údarás áitiúil agus daoine 
eile chun pleananna gníomhaíochta áitiúla a chur i 
bhfeidhm.

Gearrthéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Rialtas áitiúil 
Leasanna Earnála

9.3 A chinntiú go gcruthófar deiseanna 
réamhghníomhacha do phobail a bheith 
rannpháirteach i bpleanáil chomhtháite, i 
monatóireacht agus i meastóireacht ar an bpróiseas 
maidir leis an bPlean Áitiúil Eacnamaíochta agus 
Pobail, agus go dtabharfar tacaíocht do na deiseanna 
sin.

Meántéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Rialtas áitiúil 
Leasanna Earnála

Comhoibriú agus Obair i gComhpháirtíocht

9.4 Próiseas an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail 
a bheith mar phríomhspreagthóir maidir le pleanáil, 
seachadadh, monatóireacht agus meastóireacht 
chomhtháite trasearnála agus idir-ghníomhaireachta.

Meántéarmach
DRCD

Trasearnála

9.5 Dea-chleachtas i bpleanáil chomhtháite  trasearnála 
agus idir-ghníomhaireachta a shainaithint, a 
thaifeadadh agus a scaipeadh, lena n-áirítear cás-
staidéir agus modhanna eile. 

Gearrthéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Rialtas áitiúil

9.6 Gealltanas a fháil ó thaobh buiséid agus acmhainní le 
bheith mar bhonn taca do chuir chuige chomhtháite 
ar sheachadadh an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta 
agus Pobail ar an leibhéal áitiúil.

Fadtéarmach

DRCD 
(i gCeannas)

Trasrialtais

Rialtas áitiúil

Torthaí
Próisis phleanála áitiúla a thugann tacaíocht réamhghníomhach, acmhainní agus spreagadh do phobail 
éagsúla a bheith rannpháirteach agus dul i mbun caidrimh ag gach céim.

Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail níos láidre, le bonn faisnéise níos fearr, agus níos éifeachtaí 
a thabharfaidh aghaidh ar ábhair a bpobail agus a fhreastalóidh ar a gcuid riachtanas.

Pleanáil agus seachadadh clár agus tionscnamh a bheidh níos éifeachtaí agus níos comhtháite chun 
aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí.
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Cuspóir 10
Cumas ó thaobh na forbartha pobail agus na forbartha áitiúla san earnáil rialtais áitiúil a fhorbairt, a 
fheabhsú agus tacú leis.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

10.1 Cumas ó thaobh bheith ag obair le pobail agus 
eagraíochtaí ar chúrsaí forbartha pobail agus 
forbartha áitiúla a éascú san earnáil rialtais áitiúil 
agus tacú leis. 

Gearrthéarmach

DRCD  
(i gCeannas)

Rialtas áitiúil10.2 Forbairt ghairmiúil agus acmhainní ina leith a chur 
ar fáil do bhaill foirne na gCoistí um Fhorbairt 
Pobail Áitiúil agus do bhaill foirne eile de chuid na 
n-údarás áitiúil agus de chuid ghníomhaireachtaí agus 
comhlachtaí forbartha áitiúla eile i réimsí ábhartha 
chun caidreamh a dhéanamh le pobail éagsúla.

Meántéarmach

Torthaí
Cumas níos mó ag rialtas áitiúil prionsabail na forbartha pobail agus na forbartha áitiúla a bhreithniú agus 
a chur i bhfeidhm ina chuid oibre.

Cuspóir 11
Tacú le forbairt pobail agus le forbairt áitiúil a bheith rannpháirteach i straitéisí d’oiriúnú agus do mhaolú 
an Athraithe Aeráide.

Gníomh 
Uimh

 
Gníomh

 
Amlíne

 
Freagracht

11.1 Ag nascadh le Plean Gníomhaithe ar son na hAeráide 
an Rialtais 2019 – 

- oiliúint agus forbairt cumais i ndáil le hAthrú 
Aeráide a chur ar fáil d’eagraíochtaí forbartha 
pobail agus forbartha áitiúla,

- samhlacha dea-chleachtais d’oiriúnú agus do 
mhaolú an Athraithe Aeráide ar leibhéal an 
phobail a fhorbairt agus a thástáil ar bhonn 
píolótach, agus

- béim ar Athrú Aeráide a chur san áireamh i ngach 
clár agus tionscnaimh maidir le forbairt pobail 
agus forbairt áitiúil.

Gearrthéarmach

DRCD &

DCCAE

An Earnáil 
Phobail & 
Dheonach

Torthaí
Cumas níos mó sna hearnálacha forbairt pobail agus forbairt áitiúil le bheith rannpháirteach go 
réamhghníomhach le straitéisí d’oiriúnú agus do mhaolú an Athraithe Aeráide agus chun an Athrú 
Aeráide a chur san áireamh ina gcuid oibre ar an leibhéal áitiúil.
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CÁS-STAIDÉAR

Tionscnaimh Pobalbhunaithe Na nÚdarás Áitiúil  
Is féidir féachaint ar Ghrúpscéimeanna Uisce (GWS), cé go gceaptar iad de bharr riachtanais 
neamhchomhlíonta, mar cheann de na tionscnaimh forbartha áitiúla pobalbhunaithe is 
rathúla.  

Le breis agus 50 bliain anuas, tá údaráis áitiúla, i 
gcomhar leis an Roinn Rialtais Áitiúil, mar a bhí, 
ag obair le grúpaí pobail áitiúil chun scéimeanna 
uisce píopaithe faoi úinéireacht áitiúil a éascú 
i dtuath na hÉireann. Tá soláthar na soláthairtí 
sin ag freastal ar riachtanas an duine agus ar an 
bhforbairt tuaithe ar an bhfeirm agus lasmuigh 
den fheirm sna ceantair sin. 

Tráth chasadh na mílaoise agus le teacht isteach 
níos mó caighdeán rialála, d’oibrigh an rialtas láir 
agus áitiúil, i gcomhar le Cónaidhm Náisiúnta na 
nGrúpscéimeanna Uisce, ar chlár d’fheabhsúcháin 
cáilíochta uisce agus laghduithe sceite chun deis 
a thabhairt do Ghrúpscéimeanna Uisce fanacht 
ina n-eintitis inmharthana, neamhspleácha 
agus pobalbhunaithe chun uisce a sholáthar dá 
gcomhaltaí.

In 2015,bhí 11,000km de phíopaí grúpscéimeanna 
uisce ann, i 387 scéim. Bheadh luach 
comhaimseartha athsholáthair sócmhainne na 
scéimeanna sin cuid mhaith os cionn €1bn, éacht 
suntasach do shócmhainní arna mbainistiú ag an 
bpobal.

Ó thaobh an rialachais áitiúil, is iad na Coistí 
Uisce Tuaithe Contae (le hionadaithe ón údarás 
áitiúil, ó Chónaidhm Contae na nGrúpscéimeanna 
Uisce, agus ó ghrúpaí leasa tuaithe) a dhéanann 
monatóireacht ar thorthaí cáilíochta. Imríonn 
siad tionchar, ar bhonn comhpháirtíochta, ar 
thosaíocht na n-iarratas ar chúnamh maoinithe 
náisiúnta lena gceadú sa todhchaí.

Bunaíodh Oifig Uiscí agus Pobail na nÚdarás 
Áitiúil mar sheirbhís chomhroinnte in 2016 
mar chuid de fhreagra na hearnála ar Bhainistiú 
Abhantrach .  Feidhmíonn an earnáil Ciste 
Forbartha Uisce Pobail (i gcomhar leis an Roinn 
Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil) atá 
dírithe ar phobail a bhfuil tionscadail a bhaineann 
le huisce á mbrú chun cinn go háitiúil acu, ó 
rannpháirteacht an phobail go hoidhreacht 
aibhneacha agus tuilleadh. Is sampla é sin den tslí 
a bhfuil pleanáil do rannpháirteacht an phobail á 
‘neadú’ i soláthar clár ag céim an dearaidh.

Slatiascairí ag Ros Inbhir, Liatroim
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Cur i bhFeidhm na Straitéise 
An Rialtas a cheap an Straitéis i gcomhar le hearnálacha na forbartha pobail, na forbartha áitiúla, leis an 
earnáil phobail agus dheonach níos leithne agus le hearnáil an rialtais áitiúil. Luachanna agus prionsabail 
chomhaontaithe atá mar bhonn taca le cur chuige na Straitéise (féach leathanach 11). 

San áireamh inti tá ionchuir ón gcomhairliúchán bunaidh ar an gCreat-Bheartas agus ar an bhFóram 
Náisiúnta maidir le Forbairt Áitiúil agus Forbairt Pobail i mí na Samhna 2016. Bhí tionchar uirthi ag tuairimí 
an Ghrúpa Trasearnála don Fhorbairt Áitiúil agus don Fhorbairt Pobail, a bunaíodh don fáth sin i mí na 
Bealtaine 2017, agus ceardlann trasearnála arna reáchtáil ag an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail ag 
deireadh 2017.  Áirítear ar na príomh-gharspriocanna agus an Straitéis á forbairt  –

 
 

Deireadh Fómhair  2012 
Moltar creat beartais 
uileghabhálach don 

fhorbairt áitiúil agus don 
fhorbairt pobail in Tús Áite 

do na Daoine
Samhain  2016 

Reáchtáil an Roinn 
Tithíochta, Pobail 

agus Rialtais Áitiúil 
mar a bhí an Fóram 

Náisiúnta um an 
Fhorbairt Pobail agus 

Áitiúil

Eanáir  2016 
D’Fhoilsigh an Rialtas 

Creat-Bheartas 
d’Fhorbairt Pobail agus 

Áitiúil

Iúil  2019
Straitéis 

ceadaithe ag an 
Rialtas

Bealtaine  2017 
2017 Bunaíodh Grúpa 

Trasearnála chun cabhrú 
le plean gníomhaíochta a 
dhréachtú chun bearta sa 
Chreat-Bheartas a chur i 

bhfeidhm 

Samhain  2017
2017 Ceardlann 

Trasearnála arna óstáil 
ag an Roinn Forbartha 

Tuaithe agus Pobail

Nollaig  2018 
Dréacht-Chuspóirí 

agus Gníomhartha don 
Phlean Gníomhaíochta 

tugtha chun críche
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Níor forbraíodh an Straitéis aisti féin. Cuireann sí 
le creataí idirnáisiúnta agus náisiúnta chun tacú le 
forbairt inbhuanaithe, lena n-áirítear Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe, 
treochlár chun todhchaí níos fearr agus níos 
inbhuanaithe a bhaint amach do chách. Cé gur 
straitéis cúig-bliana í, bunaítear fís deich mbliana léi a 
thagann leis an spriocdháta 2030 atá leagtha amach 
maidir leis na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 
a bhaint amach. Ach an straitéis a chur i bhfeidhm, 
féachfar le sineirgí idir an dá thionscnamh a threisiú 
agus a fhorbairt.

Ar an leibhéal náisiúnta, tá an Straitéis ar cheann 
de roinnt creat beartais arna bhforbairt agus arna 
stiúradh ag an Roinn chun freastal ar ghealltanais 
faoin gClár do Rialtas Comhpháirtíochta agus ar 
chuspóirí straitéiseacha na Roinne. Déanfaidh an 
Roinn cur i bhfeidhm na gcreat sin a chomhordú chun 
comhleanúnachas a bhaint amach ó thaobh beartais 
agus na tacaíochtaí atá ar fáil do gach pobal agus 
don chontanam eagraíochtaí pobail agus deonacha 
seachbhrabúsacha.

Plean Feidhmithe 
The Strategy will be implemented in partnership with 
sectoral stakeholders over the strategy period and 
beyond.  Responsibility for implementing actions 
will rest, in many cases, with Government; however, 
many actions will also be scoped and implemented 
collaboratively with stakeholder sectors.  

Seachadadh Trasrialtais
Oibreoidh an Roinn go dlúth le Ranna Rialtais 
ábhartha chun gníomhartha ginearálta a scrúdú, a 
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.  Áireofar orthu sin, 
mar shampla  –

 an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce 
Sóisialaí, an Roinn Dlí agus Cirt agus 
Comhionannais, an Roinn Oideachais agus 
Scileanna, agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí 
Óige ar ghníomhartha a bhaineann le solúbthacht 
áitiúil níos fearr, samhlacha inbhuanaithe agus 
croíchostais, agus maoiniú imfhálaithe do phobail 
imeallaithe i gcláir forbartha pobail agus forbartha 
áitiúla; 

An Chomhdháil Dhomhanda ar Fhorbairt Pobail, 2018

34



 Tusla, FSS agus an Roinn Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce Sóisialaí maidir le cuir chuige 
choimisiúnaithe arna mbunú ar luach 
sochaíoch agus riachtanas pobal; agus

 Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí 
ábhartha chun struchtúir rannpháirtíochta a 
fhorbairt, cuir chuige a fhorbairt chun tacú le 
forbairt áitiúil agus forbairt pobail, agus chun 
rannpháirteacht bhríoch pobail imeallaithe sa 
chinnteoireacht a chinntiú; agus

 Ranna Rialtais agus gníomhaireachtaí 
ábhartha chun comhairliúchán bríoch, 
uilechuimsitheacht agus rannpháirteacht i 
struchtúir chinnteoireachta áitiúla, réigiúnacha 
agus náisiúnta a chinntiú, lena n-áirítear 
rannpháirteacht ag pobail agus ag an earnáil 
ar Choistí Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine 
Óga, ar Bhoird Oideachais agus Oiliúna, i FSS, 
ar Thascfhórsaí Drugaí, ar Choistí Contae 
i gCúram Leanaí, ar Chomhairlí Daoine 
Scothaosta, etc. 

Beidh an Roinn i gceannas ar go leor gníomhartha, 
ach le tacaíocht ó Ranna agus gníomhaireachtaí 
ábhartha, de réir mar is cuí, lena n-áirítear  –

 an Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na 
hAeráide agus Comhshaoil agus rialtas áitiúil 
(trí bhíthin an Cumann Bainistíochta na Contae 
is Cathrach) ar ghníomhartha a bhaineann le 
Gníomh ar son na hAeráide agus Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe; 

 an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais 
agus Coimisiún na hÉireann um Chearta an 
Duine agus Comhionannas i ndáil le Dualgas na 
hEarnála Poiblí; 

 an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais 
áitiúil agus rialtas áitiúil ar ghníomhartha chun 
socruithe rialachais áitiúil a fhorbairt agus a 
threisiú; agus

 an Roinn Sláinte agus FSS ar ghníomhartha 
chun tacú le rannpháirteacht an phobail sa 
Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí agus in Éire 
Shláintiúil. 

Comhpháirtíocht Trasearnála
Leanfar leis an gcomhairliúchán agus leis an 
rannpháirteacht a bhí mar bhonn taca le forbairt 
na Straitéise trí bhíthin cur i bhfeidhm le tacaíocht 
trasearnála chun gníomhartha a chur i bhfeidhm, 
lena n-áirítear, mar shampla, gníomhartha chun  –

  cuir chuige rannpháirteacha ar fhorbairt clár 
agus beartais phoiblí a threisiú agus a fhorbairt;

 pobail a éascú agus tacú leo a bheith 
rannpháirteach i bhforbairt pobail agus i 
bhforbairt áitiúil;

 próisis agus córais a fhorbairt agus a threisiú 
chun comhairliúchán, uilechuimsitheacht 
agus rannpháirteacht bhríoch i struchtúir 
chinnteoireachta áitiúla, réigiúnacha agus 
náisiúnta a chinntiú; agus

 cumas a fhorbairt i bpobail agus in eagraíochtaí 
pobail a bheith rannpháirteach i straitéisí 
maidir leis an Athrú Aeráide, na Spriocanna 
Forbartha Inbhuanaithe a chur i bhfeidhm, 
agus chun na hoibleagáidí maidir le Dualgas na 
hEarnála Poiblí a chomhlíonadh

Ról an Ghrúpa Trasearnála (CSG)  

Déanfar athbhreithniú ar chomhaltacht reatha 
an Ghrúpa Trasearnála, arna leagan amach in 
Aguisín 1, chun rannpháirteacht chuí na bpáirtithe 
leasmhara a chinntiú i rith an chuir i bhfeidhm. 
Cuirfidh an Grúpa comhairle agus tuairimí ar fáil 
maidir le pleananna oibre bliantúla, déanfaidh 
monatóireacht ar an dul chun cinn maidir le cur i 
bhfeidhm, cuirfidh leis an athbhreithniú lártéarma 
ar an Straitéis, agus tabharfaidh comhairle maidir 
le haon athruithe ar ghníomhartha reatha nó 
gníomhartha nua a bheadh de dhíth. 
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Aguisín 1
Grúpa Tras-Earnálach maidir le 
Forbairt Pobail agus Áitiúil 
Bairbre Nic Aongusa (Cathaoirleach) An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

David Dalton An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Deirdre Kelly An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Declan Turnbull Rialtas Áitiúil

Donal Brennan Rialtas Áitiúil

Rachel Doyle Community Work Ireland

Ann Irwin Community Work Ireland

Ivan Cooper Crann Taca Deonach agus Pobail

Ronnie Fay Crann Taca Deonach agus Pobail

Ciaran Reid Irish Community Development Network

Marie Price Bolger Irish Community Development Network

Joe Saunders Irish Community Development Network

Oonagh McArdle Ollscoil na hÉireann, Má Nuad

Una Ní Dhubhghaill An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

Greg Straton An Roinn Sláinte

Sarah O’Halloran An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí

Mairéad Reilly An Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí
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Aguisín  2
Luachanna agus Prionsabail

12 Le hAlt 42 den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014, cuirtear oibleagáid 
maidir le ‘dualgas dearfach’ ar chomhlachtaí na hearnála poiblí ‘aird a thabhairt ar’ an ngá le deireadh a chur le hidirdhealú, 
comhdheiseanna a chur chun cinn agus cearta an duine a gcuid fostaithe agus úsáideoirí seirbhíse a chosaint.

Ghlac an Grúpa Trasearnála le Luachanna agus 
Prionsabail le bheith mar bhonn taca dó agus 
chun cur i bhfeidhm a ghníomhartha Straitéise a 
stiúradh

Luachanna

Rannpháirteacht Ghníomhach
Gealltanas maidir le rannpháirteacht ghníomhach 
na bpáirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear 
saoránaigh agus daoine nach saoránaigh iad. Tá 
rannpháirteacht bunaithe ar an gcreideamh go 
bhfuil de cheart ag pobail a riachtanais agus a 
n-ábhair spéise féin a shainaithint, chomh maith 
leis na torthaí a bhíonn de dhíth chun iad a bhaint 
amach. Chun rannpháirteacht ghníomhach a 
chothú, ní mór a aithint nach mbeidh beartais 
agus cláir atá dírithe ar phobail agus ar ghrúpaí 
éifeachtach, agus nach féidir leo a bheith 
éifeachtach, gan rannpháirteacht bhríoch na 
bpobal sin i ndearadh, i gcur i bhfeidhm agus i 
monatóireacht a dhéanamh orthu.

Pobail A Chumhachtú
Gealltanas maidir le pobail a chumhachtú, agus 
a gcuid eolais, scileanna, comhfheasa agus 
muiníne a mhéadú, le gur rannpháirtithe criticiúla, 
cruthaitheacha agus gníomhacha a bheidh iontu. 
An toradh air sin, go mbíonn teacht aniar i ndaoine 
agus i bpobail, go mbíonn siad eagraithe, go 
gcuirtear san áireamh iad agus go mbíonn tionchar 
acu.

Tiomsaitheacht 
Gealltanas maidir le tiomsaitheacht. Chun cur 
chuige coiteann a bhaint amach, ní mór díriú ar 
na buntáistí a d’fhéadfadh bheith ann do phobail, 
agus gan díriú ar an leas do dhaoine aonair 
agus sin amháin. Aithnítear cearta pobal agus 
grúpaí, lena n-áirítear eagraíochtaí a fhaigheann 
maoiniú, maidir le bheith ag obair faoi fhéinriail 
agus guth criticiúil a choimeád. Baineann sé le 
torthaí i gcoiteann agus iarracht á déanamh sochaí 

chothrom agus chomhionann a bhaint amach.

Ceartas Sóisialta
Gealltanas maidir le ceartas sóisialta, lena 
n-áirítear beartais agus cleachtais a théann i ngleic 
le ha éagóir agus léiríonn meas ar éagsúlacht a 
chur chun cinn.

Forbairt Inbhuanaithe
Gealltanas maidir le forbairt inbhuanaithe, lena 
n-áirítear beartais agus cleachtais chultúir, 
chomhshaoil, eacnamaíochta agus iad sin atá 
inbhuanaithe go sóisialta, a chur chun cinn. 

Cearta an duine, Comhionannas agus  
Frith-Idirdhealú
Gealltanas maidir le cearta an duine, 
comhionannas agus frith-idirdhealú, a bhfuil i 
gceist leis cearta an duine agus comhionannas 
sa tsochaí a chur chun cinn agus gealltanas a 
thabhairt maidir le dul i ngleic leis an iliomad 
cineálacha idirdhealaithe a fhulaingíonn go 
leor grúpaí. Go sonrach, aitheantas a thabhairt 
do thaithí daoine i ndáil le saincheisteanna a 
bhaineann le hinscne agus, go sonrach, tionchar an 
neamhionannais inscne ar mhná (lena n-áirítear 
mná as pobail imeallaithe agus grúpaí mionlaigh) 
agus ar an tsochaí ina hiomláine. De réir Dhualgas 
na hEarnála Poiblí, táimid tiomanta deireadh a 
chur le hidirdhealú, comhionannas a chur chun 
cinn agus cearta an duine a chosaint12.

Uilechuimsitheacht Shóisialta
Gealltanas maidir le huilechuimsitheacht 
shóisialta. Tosaíocht a thabhairt do riachtanais 
phobail atá eisiata go sóisialta nó go 
heacnamaíochta, lena n-áirítear iad sin atá 
iargúlta, agus a thabhairt ar aird nach mór 
dúinn bunchúiseanna an eisiaimh a shainaithint 
agus féachaint le dul i ngleic leo, chun 
uilechuimsitheacht shóisialta agus eacnamaíochta 
a chur chun cinn, chomh maith le straitéisí agus 
córais a fhorbairt chun uilechuimsitheacht a chur 
chun cinn agus a áirithiú.
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Prionsabail

Meas
Léireoimid meas ar an éagsúlacht eolais, 
scileanna, tuairimí agus taithí a thugann na 
páirtithe leasmhara go léir chuig an bpróiseas. 
Féachfaimid leis an leas is fearr is féidir a bhaint 
as na deiseanna a chruthaítear leis an éagsúlacht 
sin agus déanfaimid bainistiú ar aon choimhlint 
nó easaontas a thiocfadh chun cinn ar bhealach 
dearfach agus uilechuimsitheach.

Comhoibriú
Oibreoimid go comhoibríoch agus rachaimid i 
mbun caidrimh le raon leathan páirtithe leasmhara 
chun seirbhís den scoth a áirithiú.

Coimhdeacht
Forbróimid cuir chuige a chosnóidh cumas pobail, 
pé acu pobail spéise nó pobail gheografacha, chun 
tionchar a imirt agus chun cinntí agus gníomhartha 
a dhéanamh, nuair is féidir, lena gcuirfear 
cumhachtroinnt agus feidhmiú cumhachta chomh 
gar do phobail agus is féidir chun cinn.

Comhchuibhiú
Cinnteoimid comhleanúnachas le straitéisí reatha 
agus cuirfimid cuspóirí comhaontaithe agus 
gníomhartha a bhaineann le forbairt pobail agus le 
forbairt áitiúil i bhfeidhm. Forbróimid cuir chuige 
lena gcuirfear comhchuibhiú agus caighdeáin 
choitinne dea-chleachtais chun cinn i gcláir, i 
mbeartais agus i bpróisis forbartha pobail agus 
forbartha áitiúla ar fud na tíre.

Luach ar Airgead
Forbróimid straitéisí agus cuir chuige lena 
ndéanfar an luach is fearr ar airgead a chur chun 
cinn agus a chinntiú, mar bhonn taca le héiteas 
comhoibríoch, comhpháirtíochta agus uile-rialtais 
lena dtugtar tosaíocht do luach sochaíoch agus do 
riachtanas an phobail.

Cur i bhFeidhm
Bainfimid leas as na struchtúir atá ar bun cheana 
féin, go háitiúil agus go náisiúnta, agus féachaimid 
leis an poitéinseal atá acu a uasmhéadú.
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Aguisín 3
Comhthéacs Socheacnamaíoch Reatha
Tá ceann de na sochaithe is tapúla fáis agus is 
éagsúla san AE ag Éirinn, d’ainneoin na ndúshlán 
suntasachta sóisialta agus eacnamaíochta a tháinig 
chun cinn mar thoradh ar an gcúlú eacnamaíochta 
in 2008. Tháinig ardú 3.8% go dtí 4.76 milliún 
duine ar an daonra, ó dhaonáireamh 2011 go 
dtí daonáireamh 2016. Is ionann sin agus ardú 
bliantúil 1.6%. Cé go raibh tionchar ag laghdú ar an 
líon básanna agus ardú ar an líon daoine os cionn 
65 bliana d’aois air sin, tá éifeacht air freisin ag 
nádúr na himirce isteach sa tír agus aisti freisin.

Go stairiúil, is eisimirce agus laghdú ar an daonra 
an taithí a bhí againn. Tá athrú tagtha ar an treocht 
sin leis na deicheanna de bhlianta anuas agus 
tá daonra na hÉireann níos éagsúla ó thaobh na 
náisiúntachta agus na heitneachta de anois. 

Dar le daonáireamh 2016, rugadh 17.3% de na 
daoine a chónaíonn in Éirinn, nó tuairim is 810,000 
duine, lasmuigh den tír. Maíonn níos mó ná 15% go 
bhfuil cúlra eitneach nó cultúir seachas Éireannach 
Geal acu. Bhí an ráta dífhostaíochta beagnach 3% 
níos airde do dhaoine nach náisiúnaigh de chuid na 
hÉireann iad

Cé gur tharla fás agus dul chun cinn suntasach ó 
aimsir an chúlaithe eacnamaíochta, is dúshlán fós é 
fás uilechuimsitheach a bhaint amach, go háirithe 
do na pobail sin is measa a raibh tionchar ag an 
gcúlú eacnamaíochta orthu. Tá laghdú suntasach 
tagtha ar an ráta dífhostaíochta go dtí 4.5% i 
Meitheamh 2019. Mar sin féin, d’ainneoin feabhsú 
le blianta beaga anuas, tá leibhéal suntasach 
bochtaineachta agus díothachta fós in Éirinn.

Fíor 1: 
Miondealú ar Dhaonáireamh na hÉireann 2016

Cúlra Líon daoine %

Gach cúlra eitneach nó cultúir 4,689,921

Éireannach Geal 3,854,226 82.2

Éireannach Geal den Lucht Siúil 30,987 0.7

Cúlra Geal ar bith eile 446,727 9.5

Cine Gorm nó Éireannach Gorm - Afracach 57,850 1.2

Cine Gorm nó Éireannach Gorm –cúlra Gorm ar 
bith eile

6,789 0.1

Áiseach nó Áiseach Éireannach - Síneach 19,447 0.4

Áiseach nó Áiseach Éireannach–cúlra Áiseach ar 
bith eile

79,273 1.7

Eile, cúlra measctha san áireamh 70,603 1.5

Gan luaite 124,019 2.6
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In 2016, bhí 16.5% den daonra i mbaol 
bochtaineachta agus 8.3% ag maireachtáil faoi 
bhochtaineacht sheasta. De réir an tSuirbhé ar 
Ioncam agus ar Dhálaí Maireachtála in 2017 (Fíor 
2) a foilsíodh i mí na Nollag 2018, tá 15.7% den 
daonra ‘i mbaol bochtaineacht’13.   Maidir le 
díothacht, bhí d’fhulaing 18.8% den daonra dhá 
chineál nó níos mó de dhíothacht neamhroghnach 
in 2017, agus is  8.3% an ráta bochtaineachta 
seasta14.

Tá sochaí éagsúil ag Éirinn, daonra atá ag fás agus, 
fás eacnamaíochta dearfach agus ráta fostaíochta 
atá ag fás. Mar sin féin tá na rátaí bochtaineachta 
agus díothachta fós ard. Is léiriú é sin ar an ngá 
le hobair mhór lena chinntiú go mbeidh an fás 
eacnamaíochta sin uilechuimsitheach agus go 
gcuirfear ar chumas gach duine sa tsochaí leas a 
bhaint as na deiseanna a chuirtear ar fáil dá bharr. 
Beidh sé tábhachtach freisin leanúint d’infheistiú 
i bpobail agus sinn ag plé leis na hiarmhairtí 
díreacha agus indíreacha ón mBreatimeacht sna 
blianta amach romhainn agus leis an éiginnteacht 
eacnamaíochta a thiocfaidh chun cinn dá bharr. 

13 An Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) a bhailíonn sonraí faoin mbochtaineacht, trí bhíthin an Suirbhé ar Ioncam agus ar 
Dhálaí Maireachtála a dhéantar gach bliain. Is iad na slata tomhais is mó a úsáideann an CSO chun an líon daoine faoi 
bhochtaineacht a ríomh, i mbaol bochtaineachta, díothacht ábhartha agusbochtaineacht sheasta. Tugtar léiriú cuimsitheach 
ar an mbochtaineacht in Éirinn ach meascán de na slata tomhais sin a úsáid.  https://www.cso.ie/en/media/csoie/methods/
surveyonincomeandlivingconditions/At_Risk_of_Poverty_Explained.pdf

14 Meastar go bhfuil díothacht neamhroghnach ar theaghlaigh nach bhfuil d’acmhainn aige íoc as dhá cheann nó níos mó as sraith 
11 ní a réimsíonn ó bhia go héadaí go cumas caidreamh sóisialta a bheith acu.

Beidh forbairt pobail, agus cumas aici freagairt 
do riachtanais a thagann chun cinn chomh 
maith le tionscnaimh a fhorbairt chun dul i 
ngleic le dúshláin nua, ina gné ríthábhachtach 
agus tionscadail á ndearadh agus á gcur i gcrích 
d’fhonn dul i ngleic le tionchair dhiúltacha an 
Bhreatimeachta ar phobail atá imeallaithe 
cheana féin. 
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Aguisín 4
Comhthéacs Stairiúil
Forbairt Pobail
I gcomhthéacs na hÉireann, thosaigh forbairt 
pobail sa ghluaiseacht chomhoibrithe tuaithe agus 
cuireadh chun cinn í ag Muintir na Tíre. As sin, 
tháinig raon éagsúil grúpaí féinchabhracha pobail 
chun cinn sna 1960í.  I gceantair uirbeacha, d’fhás 
forbairt pobail, i bhfoirm grúpaí gníomhaíochta 
pobail, cumainn forbartha agus ionaid acmhainní 
pobail, mar thoradh ar fhreagairtí áitiúla ar 
ardleibhéil dífhostaíochta, míbhuntáiste oideachais, 
drochthithíocht agus easpa seirbhísí poiblí sna 
1970í agus sna1980í.

Rud eile a lean as forbairt pobail, agus a raibh 
tionchar uirthi aige, an fás dinimiciúil i ngrúpaí ban ó 
amach sna 1980í, mar fhreagairt ar an ngluaiseacht 
um shaoradh na mban, ar nádúr athraitheach an 
mhargaidh shaothair, ar an ngá le cúram leanaí agus 
ar leithlis na mban i bpobail shatailíte uirbeacha a 
bhí faoi dhíothacht. D’imir forbairt pobail tionchar ar 
an bhfás ar eagraíochtaí ar son chearta daoine den 
Lucht Siúil agus daoine faoi mhíchumas, ar ghrúpaí 
tacaíochta frithdhrugaí agus, níos déanaí, ar ghrúpaí 
ar son chearta imirceach. Bhí tionchar orthu sin ar 
fhorbairt pobail chomh maith. I rith bhlianta deiridh 
na 1970í agus sna 1980í, d’fhostaigh roinnt bord 
sláinte agus údarás áitiúil oibrithe pobail seachas 
oibrithe sóisialta. I 1986, bhunaigh an Rialtas an 
Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaine 
chun forbairt pobail a chur chun cinn, agus chun 
acmhainní a thabhairt di, mar straitéis chun freagra 
a thabhairt ar bhochtaineacht agus ar eisiamh 
sóisialta.

Thug an AE maoiniú do Chláir Bochtaineachta 
Eorpacha,  agus bhí tionchar ollmhór ag cláir 
Thionscnaimh Chomhphobail, ina measc HORIZON 
agus NOW sna 1970í, 1980í agus 1990í, ar fhorbairt 
pobail agus ar an earnáil phobail agus dheonach 
níos leithne. Thug sé tacaíocht don ardú ar an líon 
eagraíochtaí pobail agus deonacha, do ghairmiúlacht 
na hearnála, d’aitheantas a thabhairt do ról  
tábhachtach na hearnála ó thaobh bheith ag obair 
le grúpaí imeallaithe agus faoi mhíbhuntáiste, do ról 
na hearnála ó thaobh dul i ngleic le saincheisteanna 
beartais agus rannchuidiú le forbairt beartais agus 
chuir le caighdeáin níos fearr ó thaobh rialachais, 
bainistíochta agus riaracháin.

Bunaíodh an chéad Chlár Forbartha Pobail le 
maoiniú poiblí i 1990 agus thug sin tacaíocht do 
ghrúpaí forbartha pobail neamhspleácha a bhí ag 
obair leis na pobail ba mhó faoi mhíbhuntáiste. 
Glacadh le cur chuige na forbartha pobail, agus leis 
an mbéim a chuireann sí ar rannpháirteacht agus ar 
fhreagracht i gcomhar as fadhbanna a shainaithint, 
anailís a dhéanamh agus réitigh a cheapadh, i 
suíomhanna éagsúla san earnáil dheonach níos 
leithne agus san earnáil reachtúil.

Tá obair pobail ina gné shuntasach de bheartas 
uilechuimsitheachta sóisialta na hÉireann agus bhí 
sí ag croílár roinnt clár náisiúnta a thugann aghaidh 
ar bhochtaineacht agus ar eisiamh sóisialta. Le 
tacaíocht ón Rialtas, d’fhorbair Éire bonneagar a 
aithnítear go hidirnáisiúnta don fhorbairt pobail 
agus earnáil obair pobail bhríomhar. Bhí obair 
pobail ina gné ríthábhachtach den obair chun 
comhionannas a bhaint amach do dhaoine den 
Lucht Siúil, do mhná, d’imircigh agus do dhaoine eile, 
agus sa chomhraic in aghaidh na bochtaineachta 
agus an eisiaimh shóisialta, agus tá fós. Bhí tionchar 
suntasach ag cinntí beartais agus ar laghdú 
acmhainní, le déanaí, ar an méid sin. 

Forbairt Áitiúil
Bhí béim níos mó amach sna 1980í agus sna 
1990í ar fhorbairt eacnamaíochta áitiúil a bheadh 
comhdhéanta de chomhpháirtíocht de leasanna 
socheacnamaíocha poiblí agus príobháideacha 
áitiúla, an earnáil phobail agus dheonach ina measc. 
Bhí tionchar ar an mbéim ar chomhpháirtíocht 
shóisialta áitiúil, a bhí ag fás, ag ar tharla le 
forbairt pobail sna deich mbliana roimhe sin agus 
ag athruithe suntasacha ar bheartas AE. Leis an 
Ionstraim Eorpach Aonair (1986), soláthraíodh 
comhthéacs do chuir chuige níos éifeachtaí maidir 
le plé le fadhbanna an mhíbhuntáiste seasta. Bhí 
imní ann nach raibh an fás eacnamaíochta á roinnt 
go cothrom, go raibh áiteanna díothachta ag teacht 
chun cinn agus i gcomhthéacs na tuaithe, nach raibh 
an Comhbheartas Talmhaíochta in ann dul i ngleic 
leis an neamhionannas a bhí ag fás.

I 1991, thug an Tionscnamh Pobail LEADER, 
arna chomh-mhaoiniú ag an AE, deis do Ghrúpaí 
Gníomhaíochta Áitiúla ar bunaíodh iad ar bhonn 
pobail-reachtúil, teacht le chéile chun pleananna 
forbartha il-earnála, comhtháite dá limistéir a chur i 
bhfeidhm. Dhílsigh Éire príomhról comhpháirtíochta 
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na ngrúpaí sin i gcuideachtaí neamhspleácha ar a 
tugadh grúpaí LEADER. I ndiaidh roinnt clár LEADER 
as a chéile, tháinig ardú go dtí 38 ar líon na ngrúpaí sin, 
agus iad ag teacht chun cinn mar phríomhghrúpaí a 
sholáthair cláir forbartha áitiúla do cheantair thuaithe 
sa tréimhse 1994–2006 agus d’éirigh siad ina ngné 
lárnach den bheartas náisiúnta ar fhorbairt tuaithe.

Leis an gClár um Fhorás Eacnamaíoch agus Sóisialta 
1991-1993, tugadh deis do chomhpháirtíochtaí a 
bhunú i gceantair ina raibh ardleibhéal míbhuntáiste 
socheacnamaíoch, mar fhreagra ar an dífhostaíocht 
fhadtéarmach. Chuir na cuideachtaí comhpháirtíocht 
ceantarbhunaithe sin leis na cláir forbartha pobail 
frith-bhochtaineachta de chuid na 1980í. Tháinig ardú 
ar an líon comhpháirtíochtaí go dtí breis is 60 faoi 
2004.

Idir 2005 agus 2008 chuir an Rialtas tús le Próiseas 
Comhtháthaithe a raibh mar aidhm luaite leis 
cur chuige níos comhtháite ar sholáthar seirbhísí 
ar leibhéal áitiúil a bhaint amach, chomh maith 
le feabhas a chur ar dlisteanacht dhaonlathach, 
cuntasacht phoiblí, rialachas, rannpháirteacht na 
ngníomhaireachtaí reachtúla, comhpháirtíocht 
shóisialta agus rannpháirteacht áitiúil. Ceann de 
thorthaí an phróisis sin a bhí sa laghdú suntasach ar an 
líon cuideachtaí Comhpháirtíochta agus LEADER.

Ina dhiaidh sin, tháinig samhail seachadta 
chomhtháite chun cinn mar thoradh ar chur i 
bhfeidhm an Chláir Forbartha Pobail agus Áitiúil 
nuadheartha, agus tugadh maoiniú do suas le 140 
grúpa faoin gClár Forbartha Pobail a bhí ann roimhe 
sin agus é comhtháite leis na Cuideachtaí Forbartha 
Áitiúla nua.  Maítear go láidir, ag an earnáil forbartha 
pobail ach go háirithe, gur mar gheall air sin ar tháinig 
deireadh leis an mbonneagar forbartha pobail áitiúil 
a thug tacaíocht do na pobail ba imeallaithe, agus go 
raibh níos lú deiseanna do na pobail sin, dá bharr, a 
bheith rannpháirteach go gníomhach i bpleanáil agus i 
gcinnteoireacht áitiúil..

Athchóiriú ar an Rialtas Áitiúil

Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil

Leagadh amach moltaí maidir le cur chuige níos 
comhordaithe ar an bhforbairt pobail agus áitiúil a 
phleanáil, a mhaoirsiú agus a bhainistiú i Tús Áite do 
na Daoine – Clár do Rialtas Áitiúil Éifeachtach(2012), 
doiciméad beartais an Rialtais ar athchóiriú agus 
forbairt an rialtais áitiúil. Leagadh amach i Tús Áite do 
na Daoine an fhís don rialtas áitiúil mar an príomh-
mhodh rialachais ar an leibhéal áitiúil.

Leis an Acht um Athchóiriú Rialtais Áitiúil 2014, tugadh 
éifeacht dhlíthiúil do Tús Áite do na Daoine agus 
rinneadh foráil do Choistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil 
(LCDCanna) i ngach ceantar údaráis áitiúil, chomh 

maith le Pleananna Áitiúla Eacnamaíochta agus Pobail 
sé-bliana nua, ina mbeadh na gnéithe eacnamaíochta 
deartha agus forbartha ag údaráis áitiúla agus na 
gnéithe pobail deartha agus forbartha ag LCDCanna.

Tá leathnú mór tagtha ar fheidhm pobail na n-údarás 
áitiúil de bhun phróiseas athchóirithe an rialtais 
áitiúil. Tá LCDCanna lárnach don ról sin agus tá 
siad freagrach as cur chuige comhleanúnach agus 
comhtháite ar fhorbairt pobail agus áitiúil a fhorbairt, 
a chomhordú agus a chur i bhfeidhm. Baineann 
siad úsáid as saineolas agus taithí na n-earnálacha 
príobháideacha agus poiblí sa cheantar údaráis 
áitiúil ábhartha le seirbhísí níos ceangailte agus níos 
comhtháite do phobail a chinntiú, trí bhíthin gnéithe 
pobail an Phlean Áitiúil Eacnamaíochta agus Pobail, go 
príomha.

Ghlac LCDCanna freagracht maoirseachta agus 
bainistíochta as príomhchláir forbartha náisiúnta, 
lena n-áirítear  SICAP agus clár LEADER.  Cuireann 
siad gnéithe de chláir eile ar fáil freisin, nó déanann 
maoirsiú orthu, lena n-áirítear, mar shampla, An 
Ciste Éire Shláintiúil. Tiocfaidh fás agus forbairt ar na 
freagrachtaí sin sna blianta amach romhainn.

Líonraí Rannpháirteachta Pobail

Tháinig Líonraí Rannpháirteachta Pobail (PPNanna) 
chun cinn mar thoradh ar thuarascáil an Ghrúpa Oibre 
ar Rannpháirteacht Saoránach leis an Rialtas Áitiúil 
a foilsíodh in 2013, inar moladh ionchur níos mó ag 
pobail sa chinnteoireacht ar leibhéal an rialtais áitiúil. 
Chuige sin, rinneadh foráil san Acht um Athchóiriú 
Rialtas Áitiúil 2014 do PNNanna a bhunú go foirmiúil. 
Tá ceann bunaithe i ngach ceantar údaráis áitiúil anois. 
Tá siad comhdhéanta de thrí philéar nó coláiste, lena 
n-áirítear  –

 an coláiste pobail agus deonach,

 an coláiste uilechuimsitheachta sóisialta, agus

 an coláiste comhshaoil.

An príomhról atá acu, rannpháirteacht agus 
ionadaíocht phobail, ar bhealach cothrom agus 
trédhearcach, trí bhíthin na hearnálacha comhshaoil, 
uilechuimsitheachta sóisialta, agus pobail agus 
deonach, ar chomhlachtaí cinnteoireachta, lena 
n-áirítear LCDCanna agus Coistí um Beartais 
Straitéiseacha, a éascú.

Cé gurb iad na húdaráis áitiúla ábhartha a óstálann 
PPNanna, oibríonn siad go neamhspleách agus 
déanann a gcuid oibre de réir phrionsabail 
sainmhínithe, lena n-áirítear rannpháirteacht, 
éagsúlacht, trédhearcacht, cuntasacht agus 
uilechuimsitheacht. Déanann grúpa comhairleach 
náisiúnta, faoi chathaoirleacht na Roinne Forbartha 
Pobail agus Tuaithe, maoirsiú orthu.
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Aguisín 5
Comhthéacs Beartais

15 Tuarascáil Bhliantúil na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail 2018, Leathanach 6. https://www.gov.ie/en/publication/4977ca-
2018-annual-report-department-of-rural-and-community-development/

16 Ráiteas Straitéise na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail 2017-2020. https://www.gov.ie/en/publication/b03501-
department-of-rural-and-community-development-statement-of-strategy-/

17 Foilsíodh an Plean Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe in Eanáir 2017 agus beidh feidhm leis go dtí deireadh 2019. Tá creat 
beartais uile-rialtais nua á fhorbairt faoi láthair le teacht ina áit agus táthar ag súil go mbeidh an beartas forbartha tuaithe nua 
sin i bhfeidhm faoi go luath in 2020.

Is ar an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
a bhfuil freagracht fhoriomlán as tacú leis an 
earnáil phobail agus dheonach. Mar sin féin, tá 
beartais agus straitéisí ag go leor Rann Rialtais 
a bhfuil tionchar acu ar phobail. Tá caidreamh 
frithpháirteach idir iad sin agus an Straitéis; 
cuireann siad comhthéacs ar fáil don Straitéis, agus 
cuireann an Straitéis, ina seal, creat uileghabhálach 
ar fáil chun iad a chur i bhfeidhm.

Leagtar amach thíos forléargas ar ról na Roinne 
Forbartha Tuaithe agus Pobail, chomh maith 
le roinnt de na beartais agus straitéisí reatha 
sin. Rachaidh cuid mhaith díobh sin in éag i rith 
thréimhse na straitéise seo agus beidh na cinn a 
thiocfaidh ina n-áit mar fhaisnéis don athrú ar an 
gcomhthéacs dá gcur i bhfeidhm. 

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Bunaíodh an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail 
i mí Iúil 2017 chun gealltanas an Rialtais maidir 
le téarnamh eacnamaíochta a thabhairt chuig 
gach pobal in Éirinn a bhrú chun cinn agus chun 
“forbairt eacnamaíochta a éascú agus tacú le 
pobail bheith ina n-áiteanna inbhuanaithe agus 
inmhianaithe le cónaí iontu”15 .  Is é an misean atá 
aici –

Forbairt tuaithe agus pobail a 
chur chun cinn agus tacú le pobail 
bhríomhara, uilechuimsitheacha 
agus inbhuanaithe ar fud na 
hÉireann.
Ráiteas Straitéise 2017-2020, 
An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail,
2017

Chuige sin, oibríonn an Roinn chun deiseanna 
eacnamaíochta agus fostaíocht áitiúil a mhéadú, 
chun bailte agus sráidbhailte a athbheochan, chun 
rochtain níos fearr a thabhairt ar sheirbhísí agus 
ar líonraí sóisialta a chinntíonn caighdeán beatha 
níos fearr, chun tacú le pobail a bhfuil dúshláin 
rompu, ó thaobh an áit a bhfuil siad lonnaithe nó 
cúrsaí sóisialta, maidir lena lánacmhainneacht a 
bhaint amach,  agus chun pobail a chumhachtú a 
dtodhchaí a mhúnlú agus aghaidh a thabhairt ar 
chomhspriocanna. Féachann an Roinn leis sin a 
dhéanamh trí bhíthin a tionscnaimh bheartais agus 
a gníomhartha féin, agus trí bhíthin bheith ag obair 
ar feadh an Rialtais chun obair Ranna Rialtais eile 
agus Ghníomhaireachtaí Stáit a bhfuil tionchar acu 
ar phobail a thabhairt le chéile16. 

Tá obair na Roinne mar bhonn taca le go leor 
doiciméad beartais, lena n-áirítear Creat-Bheartas 
d’Fhorbairt Pobail agus Áitiúil 2016 de chuid an 
Rialtais, An Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht 
Shóisialta in Éirinn 2019-2022 agus an Plean 
Gníomhaíochta um Fhorbairt Tuaithe.17 Cuirfear leis 
sin go gearrthéarmach ag Straitéis Náisiúnta nua 
um Obair Dheonach.
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Páipéar Bán ar Chreat chun Tacú le 
Gníomhaíocht Shaorálach agus chun an 
Caidreamh idir an Stát agus an Earnáil 
Phobail agus Shaorálach a Fhorbairt (Meán 
Fómhair 2000)
Léiríonn an Páipéar Bán gealltanas an Rialtais tacú 
leis an earnáil phobail agus dheonach mar ghné de 
shochaí agus de dhaonlathas atá sláintiúil. Leagtar 
amach ann creat comhtháite tacaíochta d’earnáil 
phobail agus dheonach ar feadh Ranna Rialtais 
agus gníomhaireachtaí, agus cuirtear prionsabail 
agus samhlacha dea-chleachtais chun cinn maidir 
le caidreamh éifeachtach idir an Stát agus an 
earnáil. Tugtar mionsonraí ann faoi bhearta 
praiticiúla chun feabhas a chur ar thacaíochtaí 
do ghrúpaí pobail agus deonacha, chun cumas 
a fhorbairt san earnáil chun freastal ar dhaoine 
aonair agus ar phobail.

I measc phríomhghnéithe an Pháipéir Bháin 
tá córais a bhunú maidir le dul i gcomhairle le 
grúpaí pobail agus deonacha agus pobail, maoiniú 
ilbhliantúil do sheirbhísí tosaíochta, aonaid 
ghníomhaíochta deonaí i Ranna Rialtais ábhartha, 
fóraim bheartais chun comhairliúchán níos leithne 
a dhéanamh leis an earnáil sa phróiseas déanta 
beartas, agus treoirlínte ar dhea-chleachtas i 
gcúrsaí comhairliúcháin. Leagtar amach ann 
freisin creat maoinithe le haghaidh líonraí agus 
cónaidhmeanna náisiúnta agus bonneagar 
pobail agus deonach, chomh maith le tacaíochtaí 
d’fhóraim phobail agus dheonacha i ngach ceantar 
údaráis áitiúil.

Creat-Bheartas d’Fhorbairt Pobail agus 
Áitiúil (Eanáir 2016)
Le Creat-Bheartas d’Fhorbairt Pobail agus Áitiúil an 
Rialtais, tugtar an creat uileghabhálach d’fhorbairt 
pobail agus d’fhorbairt áitiúil, mar bhonn taca le 
caidreamh an Stáit leis an earnáil agus leagtar 
amach “tosaíochtaí náisiúnta agus creat chun cur 
chuige trasrialtais a bhaint amach ar leibhéal áitiúil 
[agus náisiúnta]”.

Leagtar amach cúig croí-chuspóir sa Chreat-
Bheartas – caidreamh a dhéanamh le pobail, 
oibriú le comhpháirtithe, pleanáil don fhorbairt 
pobail agus don fhorbairt áitiúil, seachadadh 
ilghníomhaireachta agus meastóireacht, 

18 Plean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Tuaithe, 2017. https://www.gov.ie/en/publication/091dba-realising-our-rural-potential-
action-plan-for-rural-development/

monatóireacht agus athbhreithniú rannpháirtíoch. 
Is éard an rún atá leis, guth agus cumhacht a 
thabhairt do phobail chun na beartais agus 
na gníomhartha a mbíonn éifeacht acu orthu 
a phleanáil, a mhúnlú, a chur i bhfeidhm agus 
tionchar a imirt orthu, agus chun rannpháirt a 
thabhairt dóibh i mbailiú na foghlama agus an 
aiseolais ó fheidhmiú agus ó thorthaí.

Baintear amach an rún sin leis an straitéis seo, agus 
maille le Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht 
Shóisialta 2019 de chuid an Rialtais agus an 
Straitéis Náisiúnta um Obair Dheonach nua atá 
molta, cinnteofar sraith tacaíochtaí iomlánaíocha 
d’eagraíochtaí seachbhrabúsacha i bhforbairt 
pobail agus i bhforbairt áitiúil, agus san earnáil 
phobail agus dheonach níos leithne, chomh maith 
le d’fhiontair shóisialta. 

An Beartas Náisiúnta maidir le Fiontraíocht 
Shóisialta in Éirinn 2019-2022 (Iúil 2019)
Is éard atá i bhFiontar Sóisialta, fiontar a bhfuil 
mar chuspóir aige tionchar sóisialta, sochaíoch 
nó comhshaoil a bhaint amach, seachas brabús dá 
úinéirí nó dá pháirtithe leasmhara a uasmhéadú. 
Téann sé ar thóir a chuspóirí trí bhíthin trádáil ar 
bhonn leanúnach ach earraí agus/nó seirbhísí a 
sholáthar, agus trí bhíthin barrachas a athinfheistiú 
chun cuspóirí sóisialta a bhaint amach.  

Comhlíonann an Beartas Náisiúnta maidir le 
Fiontraíocht Shóisialta in Éirinn gealltanas an 
Rialtais sa Phlean Gníomhaíochta d’Fhorbairt Pobail 
chun “Beartas Náisiúnta faoi Fhiontar Sóisialta 
lena gcuimseofar an raon iomlán gníomhaíochta 
san earnáil sin a fhorbairt agus a fhoilsiú”18.  
Leagtar amach sa Bheartas sraith gealltanas 
ón Rialtas chun fiontar sóisialta a fhorbairt sa 
tréimhse 2019-2022 faoi na trí chuspóir seo a 
leanas:

Cuspóir Beartais  1: 
Feasacht ar Fhiontar Sóisialta a Ardú 

Cuspóir Beartais  2: 
 Fiontar Sóisialta a Fhás agus a Threisiú 

Cuspóir Beartais  3: 
Ailíniú Níos Fearr le Beartais a Bhaint Amach

Cuirfear an beartas i bhfeidhm i gcomhar le 
páirtithe leasmhara an fhiontair shóisialta.
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Straitéis Náisiúnta um Obair Dheonach  
(Á hUllmhú)
Leis an Straitéis Náisiúnta um Obair Dheonach 
mholta nua, nuair a chríochnófar í, bainfear amach 
gealltanas an Rialtais ról na n-oibrithe deonacha sa 
tsochaí shibhialta a shainaithint, a mhéadú agus tacú 
leis. Faoi cheannas na Roinne Forbartha Tuaithe 
agus Pobail, agus í forbartha i gcomhpháirtíocht le 
páirtithe leasmhara agus leis an tsochaí shibhialta, 
beidh an straitéis ina treochlár chun comhfhís a 
bhaint amach maidir le todhchaí na hoibre deonaí 
in Éirinn lena gcumasófar agus lena dtabharfar 
aitheantas do rannchuidiú na hoibre deonaí chun 
tacú le pobail bhríomhara, uilechuimsitheachta agus 
inbhuanaithe ar fud na hÉireann. 

Díreofar leis an Straitéis seo ar an obair dheonach 
fhoirmiúil agus neamhfhoirmiúil. Beidh sí mar chuid 
de chontanam tacaíochtaí beartais don earnáil 
sheachbhrabúsach agus don earnáil phobail agus 
dheonach, lena n-áireofar Straitéis chun Tacú leis 
an Earnáil Phobail agus Dheonach in Éirinn de chuid 
an Rialtais agus An Beartas Náisiúnta maidir le 
Fiontraíocht Shóisialta atá curtha san áireamh mar 
ghníomh faoi leith sa Straitéis.

Treochlár don Uilechuimsitheacht Shóisialta 
(á Ullmhú)
Le treochlár molta nua an Rialtais don 
uilechuimsitheacht shóisialta, nuair a chríochnófar 
é, tabharfar le chéile bearta beartais ó go leor Rann 
Rialtais ar aidhm leo dul i ngleic le heisiamh sóisialta. 
Cuimseofar ann gealltanais a mbeidh mar aidhm leo, 
astu féin agus i gcomhar, feabhsúcháin a thabhairt 
i gcrích do dhaoine faoi bhochtaineacht agus faoi 
eisiamh sóisialta.

Tógfaidh na gealltanais sin ar an obair atá á déanamh 
ag cláir agus ag tionscnaimh reatha agus, thar 
shaolré an treochláir, beidh siad mar fhaisnéis 
d’fhorbairt ar bheartais agus ar thionscnaimh nua. 
Is as comhoibriú agus cur i bhfeidhm trasrialtais a 
thiocfaidh na tionscnaimh nua.

Díreoidh na tiomantais ar fhás eacnamaíochta, 
fostaíocht ardchaighdeáin agus gníomhachtú 
an mhargaidh saothair a chothú, ar rátaí leasa 
shóisialaigh ábhartha a fháil do dhaoine i mbaol 
bochtaineachta agus do theaghlaigh ar ioncam 
íseal, ar fheabhas a chur ar an rochtain ar sheirbhísí 
ardchaighdeáin agus ar shaoránacht ghníomhach 
agus rannpháirtíocht a spreagadh. Aithnítear 
leo gurb í an fhostaíocht ceann de na príomh-
dheitéarmanaint den fholláine eacnamaíochta agus 
shóisialta, nach bhfuil an deis ag gach duine dul i 
mbun fostaíochta, go mbaineann go leor gnéithe le 
leas agus eisiamh sóisialta aonair, agus go mbaineann 
braistint fholláine an duine go dlúth le braistint 
phobail.

An Tacht fá Choimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas 2014
Tá forbairtí a tharla le déanaí i mbonneagar na 
hÉireann um chearta an duine agus comhionannas 
thar a bheith tábhachtach do struchtúir agus do 
phróisis forbartha pobail, forbartha áitiúil agus 
rialtais áitiúil. Tá tábhacht faoi leith ag baint leis an 
Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas 2014.  Cuireann sé oibleagáid 
maidir le ‘Dualgas Dearfach’ ar an earnáil phoiblí 
‘aird a thabhairt ar’ an ngá le deireadh a chur le 
hidirdhealú, comhdheiseanna a chur chun cinn agus 
cearta an duine a gcuid fostaithe agus úsáideoirí 
seirbhíse a chosaint.  Léirítear ann gealltanas an Stáit 
chun an riachtanas maidir le coibhéis i gcosaint ceart 
le Tuaisceart Éireann, a bunaíodh i gComhaontú Aoine 
an Chéasta agus sa Chlár um Théarnamh Náisiúnta 
2011-2016, a chomhlíonadh.

Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe an Phlean 
Feidhmithe Náisiúnta 2018-2020
Is éard atá i Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe an 
Phlean Feidhmithe Náisiúnta 2018-2020 freagra 
díreach ar Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe 
don Fhorbairt Inbhuanaithe. Bunaítear leo cur chuige 
uile-rialtais ar na 17 SDG a chur i bhfeidhm, lena 
gcuimsítear -

riachtanais shóisialta, 
eacnamaíochta agus chomhshaoil le 
haghaidh todhchaí inbhuanaithe…is 
uathúil iad mar gheall go mbaineann 
siad go cothrom le gach tír agus 
go bhfuil siad bunaithe ar an 
gcoincheap gur chun tairbhe a chéile 
iad deireadh a chur le bochtaineacht, 
an comhshaol a chosaint agus cearta 
an duine a threisiú, go mbraitheann 
siad ar a chéile le go n-éireoidh leo 
agus nach féidir iad a bhaint amach 
ar leithligh.
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe
Plean Feidhmithe Náisiúnta 2018-2020
Rialtas na hÉireann
2018

Is éard atá sa Phlean Feidhmithe Náisiúnta, creat 
chun na spriocanna a chur i bhfeidhm idir 2018 
agus 2020 agus is é an chéad phlean feidhmithe é as 
roinnt díobh atá beartaithe sa tréimhse go dtí 2030.
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Straitéis Náisiúnta maidir le Cuimsiú an 
Lucht Siúil agus na Romach 2017-2021
Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta maidir le Cuimsiú an 
Lucht Siúil agus na Romach 2017-2021 i Meitheamh 
2017. Déantar breithniú inti ar thionchair straitéisí 
roimhe agus déantar measúnú cuimsitheach ar 
éifeachtacht na struchtúr atá i bhfeidhm maidir 
le dul i gcomhairle le pobail an Lucht Siúil agus 
na Romach in Éirinn, chomh maith le torthaí níos 
fearr a bhaint amach dóibh. Áirítear inti raon 
gníomhartha a dhíríonn ar thorthaí níos fearr do 
phobail an Lucht Siúil agus na Romach thar raon 
téamaí, lena n-áirítear féiniúlacht chultúrtha; 
oideachas; fostaíocht agus geilleagar an Lucht Siúil; 
leanaí agus daoine óga; sláinte; comhionannas 
inscne; frith-idirdhealú agus comhionannas; 
cóiríocht agus pobail an Lucht Siúil agus na Romach 
agus seirbhísí poiblí.

An Straitéis um Inimircigh a Chomhtháthú 
(2017)
Leis An Straitéis um Inimircigh a Chomhtháthú, 
cuirfear leis an mbeartas reatha maidir le 
comhtháthú agus féachtar le tacú le comhtháthú 
rathúil imirceach agus a gcuid leanaí ar rugadh 
in Éirinn iad isteach i sochaí na hÉireann. 
Beartas idirchultúrtha é beartas na hÉireann 
um chomhtháthú. Féachann sé le comhtháthú 
imirceach a chur chun cinn, le dul i ngleic lena 
riachtanais faoi leith agus lena chinntiú go 
léireofar meas ar a bhféiniúlachtaí ar leith. 
Nascann sé rochtain ar sheirbhísí príomhshrutha 
d’imircigh le cláir saindírithe de ghníomhartha 
dearfacha chun dul i ngleic le riachtanais 
shonracha.  

Cuimsítear náisiúnaigh ón LEE agus náisiúnaigh 
nach iad sa Straitéis, lena n-áirítear imircigh 
eacnamaíochta, dídeanaithe agus daoine a bhfuil 
stádas dlíthiúil acu chun fanacht in Éirinn. Tá 
gníomhartha inti faoi raon cuspóirí téamacha lena 
n-áirítear, ach ní srianta ag; oideachas; fostaíocht 
agus bealaí chun na hoibre; sláinte; comhtháthú 
sa phobal; rannpháirtíocht sa pholaitíocht; 
feasacht ar chultúir éagsúla a chur chun cinn agus 
dul i ngleic le ciníochas agus seineafóibe; agus 
obair dheonach.

Straitéis Náisiúnta Na Mban agus na gCailíní 
2017-2022: Sochaí Níos Fearr a Chruthú do 
Chách
Le Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní, 
féachtar le comhionannas idir mná agus fir a bhaint 
amach agus lena chinntiú go bhféadfaidh mná 
agus cailíní a lánacmhainneacht a bhaint amach 
fad a chaitheann siad saol slán agus sásúil. Faoin 
Straitéis, féachtar le meonta agus cleachtais a 
chuireann cosc ar rannpháirtíocht iomlán na mban 
agus na gcailíní san oideachas, san fhostaíocht 
agus sa saol poiblí a athrú, fad a chuirtear feabhas 
ar sheirbhísí do mhná agus do chailíní, agus 
tosaíocht á tabhairt do riachtanais iad siúd a 
bhfuil, nó ar baol go mbeidh, na torthaí is laige 
acu.   Aithnítear inti roinnt cuspóirí ardleibhéil, 
lena n-áirítear comhionannas socheacnamaíoch 
do mhná agus do chailíní a bhrú chun cinn; sláinte 
choirp, meabhairshláinte agus folláine na mban 
agus na gcailíní a bhrú chun cinn; a chinntiú go 
bhfeictear mná agus cailíní sa tsochaí, agus go 
bhfuil saoránacht chomhionann agus ghníomhach 
acu; mná sa cheannaireacht ar gach leibhéal a 
bhrú chun cinn; dul i ngleic le foréigean in aghaidh 
na mban; agus comhionannas inscne a neadú sa 
chinnteoireacht.

Mná, Síocháin agus Slándáil: an Tríú Plean 
Gníomhaíochta Náisiúnta ag Éirinn maidir le 
UNSCR 1325 agus Rúin Ghaolmhara 2019 – 
2024 a Chur I bhFeidhm (2019)
Baineann an tríú Plean Gníomhaíochta Náisiúnta 
um an gClár maidir le Mná, maidir leis an tSíocháin 
agus an tSlándáil le gach duine ar oileán na 
hÉireann a raibh tionchar ag coimhlint orthu. 
Cé go n-úsáidtear an téarma mná sa phlean, 
glactar gach duine ar an oileán ar de bhunaidh tír 
a raibh éifeacht ag coimhlint uirthi, nó a chónaí 
i dtír a raibh éifeacht ag coimhlint uirthi, beag 
beann ar a bhféiniúlacht inscne san áireamh. Tá 
sin ábhartha ach go háirithe i gcomhthéacs na 
hÉireann-Thuaisceart Éireann, chomh maith le ó 
thaobh daoine ar imircigh, dídeanaithe, iarrthóirí 
tearmainn agus eile iad.

Cuirtear for-rochtain níos fearr le pobail agus le 
daoine aonair ar fáil sa phlean chun rannpháirtíocht 
níos fearr a éascú do mhná agus cailíní, d’fhir agus 
buachaillí agus do dhaoine LGBTQI+ ar as áiteanna 
a bhfuil éifeacht ag coimhlint orthu. Beidh ról le 
himirt fós ag daoine a chónaíonn in Éirinn nach 
páirtithe leasmhara díreacha iad, maidir le tacú leis 
an bplean agus é a chur i bhfeidhm. 
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Cé go bhfuil naisc idir an plean agus doiciméid 
bheartais eile de chuid an Rialtais, is doiciméad as 
féin é a bhaineann go sonrach leis an gClár maidir le 
Mná, maidir leis an tSíocháin agus an tSlándáil.

Is gné lárnach é an Clár maidir le Mná, maidir 
leis an tSíocháin agus an tSlándáil freisin ó 
thaobh Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 5 
(Comhionannas Inscne) agus 16 (Síocháin, Ceartas 
agus Institiúidí Láidre) a bhaint amach agus tá 
feidhm leis maidir le cuspóir 8 den straitéis seo.

Dochar a Laghdú, Téarnamh a Chothú: 
Freagairt Shláinte-Bhunaithe i dTreo Úsáid 
Drugaí agus Alcóil in Éirinn 2017-2025 
(2017)
Is príomh-sprioc den Straitéis é cur le cumas pobal 
ó thaobh freagairt do chúrsaí drugaí. Féachann sí 
le cur ar chumas pobal a bheith rannpháirteach 
sna cinntí a mbeidh tionchar acu orthu, trí bhíthin 
deiseanna a chur ar fáil dóibh do rannpháirtíocht 
bhríoch i gcinnteoireacht agus i seachadadh 
seirbhísí. Tá sin ag teacht leis an gCreat Éire 
Shláintiúil, lena dtugtar aird ar ról na bpobal maidir 
le sláinte agus folláine a fheabhsú. 

Baineann tábhacht faoi leith le caipiteal sóisialta 
a thógáil sna pobail sin is mó a bhfuil tionchar ar 
míbhuntáiste socheacnamaíoch agus eisiamh, 
mar gheall go bhféadfadh idirghabhálacha níos 
saindírithe a bheith de dhíth chun aghaidh a 
thabhairt ar na saincheisteanna a bhíonn rompu.  
Tugann eagraíochtaí pobail i gceantair faoi 
mhíbhuntáiste guth do na daoine imeallaithe agus 
forbraíonn siad cumas do phobail athrú sóisialta 
dearfach a bhaint amach. 

Is í comhpháirtíocht idir an earnáil reachtúil 
agus an earnáil phobail agus dheonach bonn 
na straitéise nua. Bíonn pobail rannpháirteach 
i struchtúir chomhpháirtíochta ar an leibhéal 
áitiúil agus réigiúnach trí bhíthin na tascfhórsaí 
ar dhrugaí agus ar alcól. Tugann na tascfhórsaí 
tacaíocht agus maoiniú do thionscnaimh phobail, 
beireann siad ar iarrachtaí grúpaí pobail, teaghlaigh 
agus daoine a chónaíonn go háitiúil, agus déanann 
comhordú ar ghníomhartha na soláthróirí seirbhísí 
pobail, deonacha agus reachtúla.

Plean Gníomhaithe ar Son na hAeráide 2019 
– Dul i nGleic le Cliseadh Aeráide (2019)
Sainaithnítear sa Phlean Gníomhaithe ar son 
na hAeráide an tslí a mbainfidh Éire amach 
a spriocanna  2030 maidir le hastaíochtaí 
gáis cheaptha teasa, agus cuirtear sinn ar an 
mbealach le bheith saor ó astaíochtaí faoi 2050. 
Leagtar amach os cionn 180 gníomh sa phlean 
fadréimseach seo, maille leis na céadta fo-ghníomh, 
agus cuimsítear ann gach earnáil ábhartha: 
leictreachas, fiontar; tithíocht; teas; iompar; 
talmhaíocht; dramhaíl agus an earnáil phoiblí. 

Mar léiriú ar an tosaíocht lárnach a bheidh ag 
an Athrú Aeráide sna córais pholaitiúla agus 
riaracháin amach anseo, leagtar amach sa phlean 
socruithe rialachais lena n-áirítear ár mbeartais 
a dhéanamh seasmhach i leith an charbóin, 
buiséid charbóin a leagan amach, an Chomhairle 
Chomhairleach um an Athrú Aeráide a threisiú 
agus níos mó cuntasachta a thabhairt don 
Oireachtas.

San áireamh freisin sa phlean, a dhéanfar é a 
nuashonrú gach bliain agus a ndéanfar tuairisc ina 
leith gach ráithe, tá gníomhartha lena chinnteofar 
go mbeidh gach duine againn, mar shaoránaigh, 
rannpháirteach agus i mbun gnímh ar son na 
haeráide, fad a chinnteofar go bhfuil an t-aistriú 
eacnamaíoch agus sochaíoch nach mór dúinn a 
dhéanamh cóir go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.
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