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Cuid 1
Réamhrá 



1.1 Bhunaigh an Rialtas an Fóram um Chuimsiú Sóisialta mar chuid de na struchtúir 

chun monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta 

na hÉireann um Chuimsiú Sóisialta 2007- 2016. Thug an Rialtas an fhreagracht 

do Rannán um Chuimsiú Sóisialta na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais 

agus Gaeltachta as an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta a thionól.  Mar chuid 

den fheachtas atá ag an Rialtas in aghaidh na bochtaineachta tá siad tiomanta 

dul i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara go léir, lena n-áirítear daoine atá ag 

fulaingt bochtaineachta, agus leis na grúpaí a dhéanann ionadaíocht orthu. Cuid 

ríthábhachtach den tiomantas sin is ea an Fóram.  Ba é Fóram 2010 imeacht 

scoir na Bliana Eorpaí 2010 um Chomhrac na Bochtaineachta agus an Eisiaimh 

Shóisialta. 

1.2   Is é cuspóir an Fhóraim bhliantúil um Chuimsiú Sóisialta ná deis a chur ar fáil 

d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair go príomha san earnáil phobail agus 

dheonach na nithe seo a leanas a dhéanamh:  

a)  A dtuairimí a thabhairt faoi phríomhbheartais agus faoi shaincheisteanna maidir 

lena gcur i bhfeidhm;  

b)  na baic agus na constaicí maidir le dul chun cinn a aithint mar aon leis na bealaí 

is fearr chun dul i ngleic leo; agus  

c)  Moltaí a dhéanamh faoi fhorbairtí nua agus faoi bheartais níos éifeachtaí.

1.3   Tugann an tuarascáil seo coimriú ar sheachtú cruinniú an Fhóraim a bhí ar siúl an 

17 Samhain 2010 in Ionad Comhdhála Bhaile Átha Cliath.  Tá coimriú inti ar na 

príomhphointí a luaigh aoichainteoirí, ar na díospóireachtaí a bhí ar siúl sna cúig 

cheardlann chomhuaineacha agus ar na ceisteanna a tarraingíodh anuas ag an 

Seisiún Iomlánach deiridh. 

1.4    Cuirfear an tuarascáil seo go foirmiúil faoi bhráid an Choiste Rialtais um Chuimsiú 

Sóisialta, Leanaí agus Lánpháirtíocht a bhfuil an Taoiseach ina chathaoirleach air. 

 



Cuid 2
Cur i Láthair 
Tosaigh
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2.1 Ba í an tUasal Kathleen Stack, Rúnaí Cúnta, an Roinn Gnóthaí Pobail, 

Comhionannais agus Gaeltachta agus Cathaoirleach sheisiún na maidine a d’oscail 

an Fóram.  Chuir an tUasal Stack fáilte roimh na rannpháirtithe agus leag sí béim ar 

a thábhachtaí is a bhí an Fóram um Chuimsiú Sóisialta óir thug sé deis do réimse 

leathan eagraíochtaí deonacha agus pobail atá ag obair i measc na ndaoine, agus 

do na daoine a ndéanann siad ionadaíocht orthu bualadh le lucht déanta beartas 

chun príomhcheisteanna a phlé agus na dúshláin a aithint a bhaineann le hobair ar 

mhaithe le cuimsiú sóisialta agus in aghaidh na bochtaineachta.   

 Chuir an tUasal Stack an tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, An 

tUasal Pat Carey, T.D. in aithne ansin dá raibh i láthair.  

2.2 An tAire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, An tUasal Pat Carey, 
T.D.

   
 Thosaigh an tAire Carey a aitheasc trína rá nach féidir linn dearmad a dhéanamh ar 

thosca eisceachtúla na hÉireann ó thaobh na géarchéime airgeadais reatha agus an 

tionchair atá aici sin ar ár sochaí.   Tá sé tábhachtach cuimhneamh sa chomhthéacs 

seo gurb í 2010 cothrom deich mbliana straitéis Liospóin a thug le fios nach rud 

inghlactha í an bhochtaineacht ach gur cur amú tallann agus dris cosáin roimh 

fhorbairt is ea í.  Cuireann an Fóram um Chuimsiú Sóisialta clabhsúr foirmiúil leis 

an mBliain Eorpach 2010 um Chomhrac na Bochtaineachta agus an Eisiaimh 

Shóisialta agus thug sí deis dúinn machnamh a dhéanamh ar an dul chun cinn atá 

déanta, foghlaim ón am atá thart agus bunsraith a thógáil i gcomhair an chineál 

saoil atá uainn amach anseo.   Maidir le dul chun cinn, thagair an tAire don chaoi a 

ndearnadh laghdú faoi leath ar bhochtaineacht chomhsheasmhach sa tréimhse idir 

2003 agus 2008 (ó 8% go 4.2% den daonra) nuair a fuasclaíodh 140,000 duine ó 

bhochtaineacht chomhsheasmhach.  

 Ní féidir dul chun cinn sna dálaí reatha a mheas ó thaobh téarmaí eacnamaíochta 

amháin ach caithfear é a mheas ó thaobh an chaoi is féidir linn sochaí níos córa, 

níos cuimsithí go sóisialta agus níos cothroime a chruthú. Ba é an toradh a bhí ar 

an mbeartas buiséadach le deireanas ná gur tharla laghdú ar ioncam na líonta tí sin 

atá níos fearr as ach nach ndearnadh aon athrú ar ioncaim an leath sin den daonra a 

bhfuil an teacht isteach is ísle acu nó gur fheabhsaigh a gcás.  Bíodh is go ndéanfar 

gach iarracht sna buiséid atá le teacht chun na daoine is leochailí sa tsochaí a 

chosaint, beidh ar gach earnáil sa tír a sciar féin a dhéanamh ó thaobh na spárála a 

chaithfear a dhéanamh chun cúrsaí eacnamaíochta agus airgeadais a cheartú.  Is é 

sin an t-aon cur chuige réadúil.   Dúirt an tAire Carey go bhfuil sé cinnte go bhfuil an 

teacht aniar i muintir na hÉireann chun déileáil leis an gcás seo agus teacht slán as. 
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 Mhol an tAire na daoine sin go léir a bhí páirteach sa Bhliain Eorpach um Chomhrac 

na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta as a bhfuil déanta acu. Ag tagairt 

dó don Straitéis An Eoraip 2020 agus don sprioc nua Eorpach chun 20 milliún 

daoine a fhuascailt ón mbochtaineacht faoin mbliain 2020, d’fhógair an tAire Carey 

go bhfuil an Rannán um Chuimsiú Sóisialta de chuid na Roinne Gnóthaí Pobail, 

Comhionannais agus Gaeltachta ag forbairt moltaí chun spriocanna réadúla a 

ceapadh ionas go ndéanfadh Éire a cion féin chun sprioc na hEorpa a bhaint 

amach.  

 

 Mhol an tAire do na daoine a bhí i láthair ag an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta 

gan a cheapadh nach raibh san ócáid ach briathra breátha agus buillí beaga.  A 

mhalairt ar fad a bhí fíor agus dúirt sé go bhfuil an taithí agus an t-eolas atá acu 

lánriachtanach chun na dúshláin atá romhainn in 2010 a aithint.  In ainneoin 

dífhostaíocht a bheith bailithe i méid agus laghdú a bheith tagtha ar acmhainní tá 

an Rialtas tiomanta do shochaí níos fearr a chruthú a thacóidh le gach duine an 

cumas atá iontu a fhorbairt. Tá sé de chur chuige ag a lán de na heagraíochtaí a 

oibríonn leis na daoine is soghonta sa tsochaí agus a dhéanann ionadaíocht orthu 

gníomhú mar ghairbhéil sa bhróg. Cur chuige é sin atá bunaithe ar fhianaise, atá 

feasach, deaslabhartha agus meáite, nach staonann riamh ón obair, agus a bhfuil 

fíorthionchar aige ar bheartas.   Tacófar leis an obair sin de thoradh na hoibre atá ar 

siúl ag an Rannán um Chuimsiú Sóisialta maidir le rannpháirtíocht éifeachtach na 

ndaoine atá ag fulaingt bochtaineachta agus beidh obair an Rannáin mar bhunsraith 

nuair atá cur chuige na comhpháirtíochta á fhorbairt mar aon le comhoibriú, 

comhtháthú sóisialta, dlúthpháirtíocht agus comhúinéireacht.  Reáchtáladh fóraim 

áitiúla um chuimsiú sóisialta mar chuid de Sheachtain an Eisiamh Shóisialta in 2010 

agus bhí breis agus 400 duine i láthair.   Mol an tAire obair na n-údarás áitiúil faoin 

gceist seo agus go mór mór an bhéim a leagann siad ar shaoránacht ghníomhach.   

Beidh an obair seo go léir agus na spriocanna nua um laghdú bochtaineachta mar 

oidhreacht thábhachtach ag an mBliain um Chomhrac na Bochtaineachta agus an 

Eisiaimh Shóisialta.  

 Dúirt an tAire Carey mar fhocal scoir go raibh ról ríthábhachtach ag eagraíochtaí 

pobail maidir le cur chun cinn bealaí nua chun dul i ngleic le bochtaineacht agus 

le heisiamh sóisialta nach bhféadfadh an Rialtas agus na Gníomhaireachtaí Stáit a 

dhéanamh ina n-aonar.   Tá an taithí ar bhochtaineacht atá ag na grúpaí agus ag na 

daoine sin an-tábhachtach ar fad.  Ghuigh sé gach rath ar na rannpháirtithe agus 

dúirt go raibh sé ag súil go mór leis an tuarascáil a fháil faoina gcuid oibre.  
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2.3 An tUasal Barbara Nolan, Stiúrthóir Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn.

 Dúirt an tUasal Barbara Nolan go leagann an Bhliain Eorpach um Chomhrac na 

Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta béim ar dhearcadh an Choimisiúin 

Eorpaigh go bhfuil freagracht orainn go léir sa réimse seo, agus mhol sí an  Roinn 

Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta agus comhaltaí an Rannáin um 

Chuimsiú Sóisialta as fealsúnacht seo na comhfhreagrachta a chur i bhfeidhm.  Rud 

an-chliste ar fad ab ea an chaoi ar socraíodh go mbuailfeadh lucht déanta beartas 

lena gcomhpháirtithe áitiúla agus réigiúnacha ag sraith seimineár réigiúnach. Ba é 

an toradh a bhí ar na seimineáir sin agus ar na himeachtaí áitiúla i gcaitheamh na 

bliana ná gur shaibhrigh siad an córas ceaptha beartas ar an leibhéal is airde agus 

gur chinntigh siad go mbeidh toradh dáiríre leis an mBliain in Éirinn.  

Ceann de chuspóirí na Bliana ab ea feasacht a spreagadh agus chinn an Coimisiún 

Eorpach Dámhachtain speisialta Iriseoir na ‘Bliana Eorpaí’ a bhronnadh.  Uaireanta 

bíonn sé deacair ar na meáin bochtaineacht agus eisiamh sóisialta a scrúdú.  

Baineann saincheisteanna casta leis an scéal agus is minic a bhíonn drogall ar 

dhaoine a bhíonn ag fulaingt labhairt faoina gcás toisc go measann siad go bhfuil 

drochmheas ag an bpobal orthu.  D’ainmnigh an tUasal Nolan an bheirt iriseoirí 

a rachaidh ar aghaidh go leibhéal na hEorpa sa chomórtas agus bhronn sí a 

ndámhachtainí orthu. Ba é Conor Lally, Comhfhreagraí Coiriúlachta an Irish Times, 

a bhuaigh sa chatagóir ar líne agus nuachtán de bharr an ailt “A Pimp’s Family 

Business”. Bhuaigh scannáin Mind the Gap an duais sa chatagóir closamhairc as 

an saothar “Music Changes Lives” a taispeánadh ar RTÉ mar shraith cheithre chuid.  

D’éirigh le hionadaithe na hÉireann bealaí an-láidre a fháil chun na saincheisteanna 

a aibhsiú agus d’éirigh leo araon bealaí nua a fháil le léargas a thabhairt ar a mbíonn 

le fulaingt ag daoine de bharr na bochtaineachta agus an eisiaimh shóisialta.  

2.4 Spriocanna agus Deiseanna maidir le Rannpháirtíocht Lánbhrí 2020: An tUasal 
Aiden Lloyd agus an tUasal Mary Connors, Líonra na hEorpa in aghaidh na 
Bochtaineachta

Chaith an tUasal Aiden Lloyd súil siar ar na forbairtí, an dul chun cinn, na cip thuisle, 

agus na dúshláin a bhí le sárú ó thaobh cuimsiú sóisialta agus obair forbartha 

pobail thar thréimhse 25 bliain.  Rinneadh dul chun cinn sna 1980dí agus sna 

1990dí le Cláir na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta agus le cruthú an Chláir 

Forbartha Pobail.  Cuireadh le rannpháirtíocht na hearnála pobail agus deonaí trí 

leathnú na comhpháirtíochta sóisialta agus trí na deiseanna feabhsaithe a bhí ann 

de bharr an Chláir Forbartha Pobail agus de thoradh forbairt na gcuideachtaí áitiúla 

comhpháirtíochta agus na deiseanna a bhí ag teacht chun cinn de thoradh straitéisí 
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frithbhochtaineachta a bhí á bhforbairt ar fud an AE.  Bhí an dul chun cinn mall agus 

maíodh nach bhféadfaí soláthar níos fearr a chur ar fáil gan fás eacnamaíochta.  Bhí 

daoine ag súil, áfach, go dtiocfadh feabhas ar chúrsaí le himeacht ama.

Bhí an chosúlacht ar an scéal go raibh an scéal ag dul i bhfeabhas nuair a tháinig 

fás ar eacnamaíocht an Tíogair Cheiltigh agus nuair a tharla laghdú ó 19.3% go 

14.4% ar chéatadán na ndaoine a bhí i mbaol bochtaineachta.  Níor léirigh na 

figiúirí sin na rátaí arda bochtaineachta i measc grúpaí mar thuismitheoirí aonair 

agus daoine dífhostaithe, áfach.  Níor áiríodh grúpaí soghonta eile mar dhaoine gan 

dídean, an Lucht Siúil agus roinnt inimirceach sna figiúirí sin ach oiread toisc nach 

bhfuil siad ag cur fúthu in árais bhuana agus nár cuireadh san áireamh iad i roinnt 

suirbhéanna mar an Suirbhé ar Dhálaí Ioncaim agus Maireachtála (EU-SILC).  Lena 

chois sin tháinig an oiread fáis ar éagothroime ioncaim na tíre go bhfuil sí ar an 

dara ceann is airde san Eoraip anois.  Tháinig laghdú ar rannpháirtíocht na hearnála 

deonaí agus pobail ar an leibhéal náisiúnta nuair nár ghlac an Chomhghuaillíocht 

Phobail le Dul Chun Cinn a Chothú, an Comhaontú Náisiúnta 2003-2005, toisc 

nár aontaigh siad leis an méid a bhí á leithdháileadh chun an bhochtaineacht a 

throid.  Ba é an toradh a bhí ar sin ná nár fhéad siad páirt a ghlacadh feasta sna 

struchtúir institiúideacha ná sna fóraim a eagraíodh maidir le comhpháirtíocht 

shóisialta. Tháinig laghdú freisin ar rannpháirtíocht áitiúil nuair a cuireadh tús leis an 

bpróiseas Comhtháite agus rinneadh Cuideachtaí Forbartha Áitiúla de Thionscadail 

Forbartha Pobail, rud a rinne laghdú eile fós ar ghuth na ndaoine atá ar imeall na 

sochaí.  Nuair a bhreathnaímid siar ar na hiarrachtaí a rinneadh chun éagothroime a 

laghdú sa tréimhse sin ní mór a admháil nárbh leor ar chor ar bith an dul chun cinn 

teoranta a rinneadh.  

Luaigh an tUasal Lloyd gurb í seo 2010, An Bhliain Eorpach um Chomhrac na 

Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta, agus dúirt sé gur cheart fáilte a 

chur roimh an gcaoi ar tugadh cothroime, cearta agus cuimsiú sóisialta le chéile 

faoi roinn rialtais amháin agus gur ceapadh aire amháin, a bhfuil obair mhaith 

déanta aige sa réimse, seo le déileáil leo agus gur chóir fáilte a chur freisin roimh 

spriocanna an AE chun 20 milliún daoine a fhuascailt ó bhochtaineacht faoi 2020.   

Leag sé béim ar ag ngá atá le tiomantas daingean polaitiúil, agus le rannpháirtíocht 

iomlán na ngrúpaí a dhéanann ionadaíocht ar son na ndaoine atá eisiata ón tsochaí 

agus a labhraíonn thar a gceann, agus an gá atá le feabhas ar dhálaí na ndaoine 

atá beo bocht nó bocht i gcomórtas le daoine eile nó atá ag fulaingt eisiaimh 

nó leithcheala.  Ní bheimid in ann a rá go bhfuil cúrsaí ‘maith go leor’ go dtí go 

dtarlaíonn sé sin. 
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Dúirt an tUasal Mary Connors go ndeachaigh a saol mar dhuine den Lucht Siúil 

agus an taithí a bhí aici mar oibrí forbartha pobail i gcion ar an dearcadh atá aici 

féin.  Ghlac sí páirt le hionadaithe eile na hÉireann in dhá chomhdháil de chuid 

an AE faoi Dhaoine Atá ag Fulaingt Bochtaineachta.  Imeachtaí spreagúla iad sin 

ina dtagann daoine ó áiteanna ar fud an AE go léir le chéile chun plé a dhéanamh 

ar an taithí atá acu ar bhochtaineacht agus ina gcloiseann lucht déanta beartas 

faoin tionchar atá ag a mbearta ar shaol daoine.  Mheas an tUasal Connors nuair 

a ghlac sí páirt sa chomhdháil den chéad uair go n-éistfeadh lucht déanta beartas 

leis na rannpháirtithe agus go ndéanfadh siad beart dá réir.   Bhí mórchuid cainte 

ann nuair a ghlac sí páirt an dara huair faoin mBliain Eorpach um Chomhrac na 

Bochtaineachta. Ba mhór an t-uchtach a thug an scéal di agus ba chúis mhisnigh di 

féin agus do a lán daoine é. 

Dúirt an tUasal Connors go bhfuil comhdhálacha sin an AE tábhachtach toisc 

go dtugann siad deis do dhaoine atá ag fulaingt bochtaineachta agus eisiaimh 

shóisialta a mbarúlacha a thabhairt agus insint faoin taithí atá acu féin, ach bhí 

amhras uirthi faoin toil pholaitiúil a bhí ann chun na moltaí a chur i bhfeidhm.  Mhaígh 

sí gur tír iontach í Éire chomh fada is a bhaineann sé lena hainm a chur le rudaí mar 

reachtaíocht chomhionannais agus pleananna faoi chóiríocht i gcomhair an Lucht 

Siúil, ach gur beag athrú a tharlaíonn agus nach gcuirtear na pleananna i bhfeidhm 

faoi mar a bhíonn ceaptha.   Luaigh sí na pleananna a dréachtaíodh, a raibh roinnt 

acu ann, chun cóiríocht a sholáthar don Lucht Siúil in Éirinn. 

Is beag údarás áitiúil a chuir iad sin i bhfeidhm faoi mar a bhí ceaptha, áfach, toisc 

go gceapann siad gurb acu féin is fearr atá fios cad is fearr a oireann do Lucht Siúil 

na háite.   Bíodh is go bhfuil buiséad sonrach curtha ar fáil i gcomhair cóiríocht don 

Lucht Siúil, is iomaí údarás áitiúil nach mbaineann leas as. Cuireann siad tithíocht 

chaighdeánach na n-údarás áitiúil ar fáil bíodh is nach sásaíonn sé sin riachtanais 

ná mianta a lán den Lucht Siúil.  Tá an cás amhlaidh, mar shampla, i Loch Garman 

áit nár cuireadh aon láithreán stad, tithíocht ghrúpa ná tithíocht shealadach ar fáil. 

Ní ghearrtar pionós ar bith ar údaráis áitiúla nach gcuireann Pleananna Cóiríochta 

don Lucht Siúil i bhfeidhm agus bíonn fadhbanna ann i gcónaí maidir lena gcur i 

bhfeidhm dá bharr sin.    

Dúirt an tUasal Connors mar fhocal scoir go bhfuil sí dóchasach faoi 

chomhdhálacha faoi Dhaoine atá ag Fulaingt Bochtaineachta ach go raibh súil aici 

go bhféadfar dul chun cinn níos tapúla a dhéanamh.  Lena chois sin dúirt sí go bhfuil 

súil aici go bhféadfar bealach éigin a fháil chun iallach a chur ar rialtas na hÉireann 

agus ar na húdaráis áitiúla na pleananna atá comhaontaithe acu a chur i bhfeidhm.  
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2.5 Dréachtchód Cleachtais le Tacú le Rannpháirtíocht Daoine atá ag Fulaingt 
Bochtaineachta agus Eisiaimh Shóisialta ó thaobh forbairt agus i cur i bhfeidhm 
na mbeartas ábhartha:  An Dr Jane Pillinger, Taighdeoir Neamhspleách agus 
Comhairleoir faoi Bheartais

 Chuir an Dr Jane Pillinger dréachtchód cleachtais i láthair a bhaineann le hobair 

a dhéanamh le daoine atá ag fulaingt bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta. 

Ba é an Rannán um Chuimsiú Sóisialta de chuid na Roinne Gnóthaí Pobail, 

Comhionannais agus Gaeltachta a cheap é  agus tá sé dírithe ar státseirbhísigh i 

ranna rialtais agus in eagraíochtaí reachtúla eile.  Tá sé d’aidhm ag an dréachtchód 

creat cuimsitheach a cheapadh maidir le hobair a dhéanamh, agus tugtar an 

réasúnaíocht agus an tairbhe a bhaineann le hobair a dhéanamh. Tugtar treoir ann 

faoi na modhanna ba chóir a úsáid mar aon le samplaí den leas a bhaintear astu, 

agus léirítear cad a d’fhéadfadh daoine a bheith ag súil leis ó obair a dhéanamh.  

Ceapadh an Cód i gcomhthéacs an bheartais reatha agus meicníochtaí agus 

modhanna reatha an rialtais maidir le rannpháirtíocht agus obair a dhéanamh leis 

an tsochaí shibhialta.  Cinntíonn sé cathain, conas agus cén áit ar chóir an obair a 

dhéanamh, conas freagra a thabhairt ar dhaoine atá bocht, agus tugann sé moltaí ó 

thaobh cuimsitheachta, inrochtaineachta agus thrédhearcachta de maidir le hobair 

a dhéanamh, agus conas próisis agus torthaí a phleanáil agus monatóireacht a 

dhéanamh orthu.

  Thug an Dr Pillinger cuntas ar na cineálacha éagsúla rannpháirtíochta idir 

mhodhanna nach bhfuil an-ghníomhach mar dhul i gcomhairle le daoine 

agus faisnéis a thabhairt agus a bhailiú agus modhanna níos gníomhaí mar 

rannpháirtíocht, comhoibriú agus cumasú nó comhchinnteoireacht.  Bíonn tairbhe 

áirithe ann don rialtas nuair a théitear i mbun rannpháirtíochta le daoine. Bíonn 

cinnteoireacht feabhsaithe agus níos daonlathaí ann. Cruthaítear naisc níos 

daingne idir an rialtas agus na saoránaigh agus bíonn cinnteoireacht agus torthaí 

beartas níos feasaí ann.  Tugann sé guth dóibh siúd atá ag fulaingt bochtaineachta, 

tugann sé aitheantas dóibh, téitear i dteagmháil leo, baintear leas as an bpáirt 

ghníomhach atá acu i gceapadh beartas, cumasaítear iad agus cuirtear lena 

n-acmhainn, a scileanna agus lena gcumas.   Ní féidir na buntáistí seo a fháil gan 

an rannpháirtíocht a phleanáil i gceart.  Chuige seo ní mór do na ranna agus do 

na gníomhaireachtaí rialtais na treoirphrionsabail a leagan síos a bhaineann le dul 

i dteagmháil le daoine agus maidir le pleanáil a dhéanamh faoi rannpháirtíocht leo, 

faoi mhodhanna oiriúnacha rannpháirteachais a roghnú, faoi fhéachaint chuige 

go bhfuil an rannpháirtíocht inrochtana agus cuimsitheach, agus faoi oibriú i 

gcomhpháirtíocht le grúpaí ar deacair teagmháil a dhéanamh leo, agus maidir le 

haiseolas maith a sholáthar do na rannpháirtithe, an próiseas a athbhreithniú agus 

cur le cumas na rannpháirtithe go léir.  
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 Léiríonn an dréachtchód cleachtais conas is féidir na modhanna éagsúla 

maidir le rannpháirtíocht le daoine mar roinnt faisnéise, cúrsaí comhairliúcháin 

agus rannpháirtíocht forluí ar a chéile, agus a thábhachtaí is atá sé an modh is 

oiriúnaí a roghnú.   Ba cheart go mbeadh sé sin ábhartha ó thaobh an phróisis 

rannpháirtíochta, a chuspóirí, an t-am agus na hacmhainní atá ar fáil agus cumas 

na rannpháirtithe go léir an modh sin a úsáid.    Leag an Dr Pillinger béim ar a 

thábhachtaí is atá próiseas freagrach inar féidir leis na rannpháirtithe an tionchar 

atá ag a gcuid iarrachtaí a fheiceáil.  Cabhraíonn sé sin le cinntiú nach n-éireoidh 

daoine tuirseach den chomhairliúchán.   Rudaí tábhachtacha eile a bhaineann 

leis an gcód iad na modhanna cuimsitheacha maidir le tógáil cumais agus na 

próisis rannpháirtíochta mar aon leis an riachtana maidir le measúnú a dhéanamh 

ar na daoine atá ag fulaingt bochtaineachta agus a ghlacann páirt sa phróiseas 

rannpháirtíochta. Ba cheart d’Éirinn foghlaim ón obair atá déanta i dtíortha eile, lena 

n-áirítear Albain, an Ríocht Aontaithe, an Astráil agus Ceanada nuair atá próisis á 

bhforbairt againn maidir le rannpháirtíocht mhaith a chruthú. 

2.6 Seimineáir Réigiúnacha faoin mBochtaineacht agus faoi Eisiamh Sóisialta: An 
tUasal Ann Irwin, Comhordaitheoir, Comharchumann na nOibrithe Pobail

Thug an tUasal Ann Irwin coimriú ar chúig sheimineár réigiúnacha faoin 

mbochtaineacht agus faoi eisiamh sóisialta a reáchtáladh i rith 2010 mar chuid den 

Bhliain Eorpach um Chomhrac na Bochtaineachta agus an Eisiaimh Shóisialta.  

Ba é Comharchumann na nOibrithe Pobail a d’eagraigh na seimineáir sin i 

gcomhpháirtíocht le Líonra na hEorpa in aghaidh na Bochtaineachta, Éire agus 

an Chomhghuaillíocht Phobail agus fuair siad tacaíocht ón Rannán um Chuimsiú 

Sóisialta de chuid na Roinne Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta.   Tá 

na comhpháirtithe tiomanta go mór do chúrsaí cothroime, do chuimsiú sóisialta 

agus don troid in aghaidh na bochtaineachta agus is mian leo go mbeadh taithí 

maidir le maireachtáil le bochtaineacht, le héagothroime agus le heisiamh sóisialta 

mar bhunsraith faoin obair seo.   Cuireann ceithre phríomhsprioc na bliana 2010 - 

Aithint, Úinéireacht, Comhtháthú agus Tiomantas - deis ar fáil lena rá go dearfa: níl 

bochtaineacht ná eisiamh sóisialta inghlactha; déanann bochtaineacht agus eisiamh 

sóisialta dochar don tsochaí i gcoitinne; agus gur dúshlán atá le sárú againn go léir 

mar shochaí is ea deireadh a chur le bochtaineacht agus le heisiamh sóisialta agus 

go gcaithfear é a chur ar bharr chlár an AE agus na mBallstát.  

Chuir na rannpháirtithe ag na seimineáir réigiúnacha fáilte roimh an deis na 

saincheisteanna sin a phlé agus bhí áthas orthu go raibh na himeachtaí sin ar siúl 

ina réigiúin féin. Bhí rún daingean acu gur mhaith leo torthaí an chomhairliúcháin 

a fheiceáil i ndearadh agus i gcur i bhfeidhm beartas agus go mbeidh toradh ar 

an obair.  Rinne an tUasal Irwin coimriú ar an réimse leathan saincheisteanna a 
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tarraingíodh anuas ag na seimineáir.  Ina measc siúd bhí: nádúr ilghnéitheach na 

bochtaineachta; gné na hinscne a bhaineann le bochtaineacht agus le heisiamh 

sóisialta; a riachtanaí is atá cur chuige bunaithe ar chearta maidir le bochtaineacht 

a throid; eisiamh agus éagothroime; an bearna atá idir beartais, a bhíonn go maith 

de ghnáth, agus an cur i bhfeidhm a bhíonn lag go minic; an gá atá ann imeacht 

ó shamhlacha míochaine maidir le míchumas; an tábhacht a bhaineann le cúrsaí 

iompair le dul i ngleic le haonrú; an gá atá ann aghaidh a thabhairt ar chás iarrthóirí 

tearmainn agus iad siúd a bhfuil baint acu le soláthar díreach; a neamhéifeachtaí 

ó thaobh costais de is atá dearcthaí gearrthéarmacha maidir le dul i ngleic le 

bochtaineacht agus maidir le ciorruithe i soláthar seirbhísí; an gá atá ann daoine 

aonair, grúpaí agus pobail ‘leochaileacha’ a chosaint le linn cúlú eacnamaíochta; 

agus a luachmhaire is atá forbairt pobail agus eagraíochtaí pobail ó thaobh 

idirghabhálacha inbhuanaithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm le dul i ngleic le 

bochtaineacht, le heisiamh sóisialta agus le héagothroime agus ó thaobh deiseanna 

rannpháirtíochta a sholáthar.    

Luaigh an tUasal Irwin ansin roinnt saincheisteanna a tarraingíodh anuas ag na 

seimineáir réigiúnacha a raibh baint acu le gach ceann de na ceardlanna a bhí ar siúl 

ag an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta.  Bhí sé riachtanach i gcás Bochtaineacht 

Leanaí na leanaí bochta a fheiceáil i gcomhthéacs cás a dteaghlach agus cur 

chuige iomlánaíoch a cheapadh le déileáil leo, a thábhachtaí is atá oideachas luath-

óige agus luath-idirghabháil agus a riachtanaí is atá sé dul i ngleic le luathfhágáil 

scoile. Maidir le Rochtain ar Obair agus ar Dheiseanna Foghlama Ardcháilíochta 

luadh an gá a bhí ann díriú orthu siúd is faide atá scartha ó chúrsaí oibre agus chun 

deiseanna oiriúnacha oiliúna agus an tacaíocht riachtanach a sholáthar chun go 

bhféadfadh daoine iad sin a fháil.  Maidir le Seirbhísí i gcomhair Daoine Scothaosta 

luadh a thábhachtaí is atá sé daoine scothaosta a choinneáil ina n-árais chónaithe 

agus ina bpobail féin. Dúradh maidir le Daoine faoi Mhíchumas agus Rochtain ar 

Sheirbhísí gur gá cur chuige bunaithe ar chearta a cheapadh agus go gcaithfí an 

reachtaíocht go léir faoin ábhar a chur i bhfeidhm chun rochtain a chinntiú go mór 

mór rochtain ar fhostaíocht.  









Cuid 3
Príomhthéamaí a 
Tarraingíodh 
Anuas sna 
Ceardlanna



 Ní gá gur ionann na dearcthaí a léiríodh sna ceardlanna seo agus dearcthaí,   

 beartais nó seasamh na Roinne, an Aire nó an Rialtais. Léiríonn siad dearcthaí na  

 rannpháirtithe agus na ndaoine a labhair ag an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta. 

3.1 Bhí rannpháirtithe an fhóraim ag obair i gcúig cheardlann a bhí ar siúl ag an am 

céanna d’fhonn saincheisteanna lárnacha a raibh spéis acu iontu a phlé. Bhí na 

téamaí a bhí á bplé ag gach ceardlann nasctha leis an gclár atá ar bun in Éirinn 

mar chuid den Bhliain Eorpach um Chomhrac na Bochtaineachta agus Eisiaimh 

Shóisialta agus léiríodh iontu na ceithre théama thrasghearraitheacha a bhfuil 

cuntas orthu sa Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-

2016. Ba iad seo a leanas na téamaí a pléadh:

•	 Bochtaineacht Leanaí; 

•	 Rochtain ar Obair Ardcháilíochta agus ar Dheiseanna Foghlama; 

•	 Rochtain ar Sheirbhísí ag Daoine Scothaosta; agus 

•	 Rochtain ar Sheirbhísí do Dhaoine faoi Mhíchumas (dírithe ar fhostaíocht); 

•	 Lánpháirtiú Imirceach - Forbairtí go Dtí Seo



 Agus na téamaí trasghearraitheacha seo á mbreithniú iarradh ar rannpháirtithe 

smaoineamh ar na ceisteanna seo a leanas:

•	 Cad iad na príomhcheisteanna atá ag daoine/pobail a bhfuil bochtaineacht, 

eisiamh sóisialta agus éagothroime ag cur isteach orthu agus an bhaint atá acu 

sin leis an téama? 

•	 Conas a bheidh tionchar ag beartais/forfheidhmiú ar dhaoine a bhfuil 

bochtaineacht, eisiamh sóisialta agus éagothroime ag cur isteach orthu? 

•	 Cad iad na príomhcheisteanna nach mór do lucht déanta beartas a chur san 

áireamh maidir leis an téama?

 Iarradh ar rannpháirtithe freisin aiseolas a thabhairt faoin Dréachtchód Cleachtais 

um Rannpháirtíocht agus samplaí a thabhairt de dhea-phróisis rannpháirtíocht a 

tharla le ranna agus le gníomhaireachtaí rialtais agus smaointe nó moltaí a thabhairt 

de cad is dea-chleachtas ann dar leosan.

 Rinneadh cur i láthair i ngach ceardlann ar phríomhcheist beartais a bhaineann 

leis an téama trasghearraitheach faoi leith agus cuireadh torthaí gach ceardlainne 

i láthair ag an seisiún iomlánach deiridh a thug rapóirtéir an Fhóraim.  Tá achoimre 

ar an gcur i láthair, ar na príomhcheisteanna a tarraingíodh anuas agus ar na 

tosaíochtaí a aithníodh tugtha thíos.
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Ceardlann 1 Bochtaineacht Leanaí

Cathaoirleach: Frances Byrne, OPEN

Cainteoir:  Jim Mulkerrins, An Roinn Oideachais agus Scileanna

Té a Thóg Nótaí: Aine Walsh, EAPN Ireland

3.2 Ina chur i láthair, thug an tUasal Jim Mulkerrins cuntas ar an modh atá ann scoileanna 

DEIS a aithint, rud atá bunaithe ar líon na leanaí faoi mhíbhuntáiste i scoileanna, agus 

thug sé cuntas freisin ar phríomhfhorálacha an chláir.  Rinneadh meastóireacht ar an 

gclár DEIS leis an tionchar atá aige a mheas.  Mar chuid de sin rinneadh suirbhéanna 

maidir leis an dul chun cinn a bhí déanta i dtaca le spriocanna a bhí sonraithe i 

bpleananna gníomhaíochta, agus cuireadh ceistiúcháin amach chun imscrúdú a 

dhéanamh ar cheisteanna forfheidhmithe agus rinneadh staidéar fadréimseach ar 

dhaltaí a bhí ag léiriú deacrachtaí léitheoireachta go luath, agus daltaí a bhí i mbaol 

an scoil a fhágáil luath, agus ar leanaí ó theaghlaigh nach as Éirinn iad agus leanaí 

ón Lucht Siúil. Níl aon torthaí conclúideacha ar fáil go fóill ach táthar ag súil go 

bhfoilseofar an tuarascáil roimh dheireadh na bliana 2010.

Agus muid ag machnamh ar ár seasamh i láthair na huaire, dúirt an tUasal Mulkerrins 

go gcaithfear an próiseas aitheanta maidir le scoileanna DEIS nua a fhorbairt chun 

cúrsaí eacnamaíochta agus sóisialta reatha na tíre a léiriú. B’fhéidir go gcaithfí 

táscairí nua maidir le míbhuntáiste a fhorbairt agus tá an obair sin ar bun ag Coiste 

Stiúrtha ó 2009 i leith. Beidh próiseas comhairliúcháin bhríomhar de dhíth nuair a 

eiseofar an tuarascáil mheastóireachta iomlán. Is fiú a rá in ainneoin an chor chun 

donais eacnamaíoch nár cuireadh isteach a bheag nó a mhór ar an gclár DEIS go 

dtí seo agus nár laghdaíodh aon phoist mhúinteoireachta i scoileanna DEIS. Mar sin 

féin, tá fadhb leis an difear a fheictear ag dul i méid idir scoileanna DEIS agus iadsan 

nach scoileanna DEIS iad. Ar an iomlán dúirt an tUasal Mulkerrins go gcaithfimid 

machnamh a dhéanamh arís ar conas a chuirfimid an clár seo i bhfeidhm amach 

anseo le cinntiú go ndéanfar freastal ar na daoine is mó a dteastaíonn cúnamh uathu.

Phléigh rannpháirtithe na gceardlann raon saincheisteanna iad seo a leanas ina 

measc: an gá atá le hathmhachnamh a dhéanamh ar an gciall atá le bochtaineacht 

ar bhonn sóisialta agus ar bhonn eacnamaíoch, na riachtanais shonracha atá ag 

leanaí ar iarrthóirí tearmainn iad, cuntasacht as maoiniú DEIS, an tábhacht atá le 

cúram agus forbairt luath-óige ó thaobh deireadh a chur le bochtaineacht agus le 

míbhuntáiste oideachasúil, an gá atá le cur chuige níos comhtháite agus níos iomláine 

i measc soláthraithe seirbhíse, beartais éifeachtacha i gcoinne na bochtaineachta 

agus a dtionchar ar leanaí agus rannpháirtíocht leanaí i ndáiríre. 
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D’aithin na rannpháirtithe na sé réimse tosaíochta seo a leanas maidir le beartas agus 

chuir siad in ord iad de réir tábhachta:

1. Tús áite a thabhairt d’fhorbairt agus do chúram luath-óige agus a chinntiú go 

ndéantar tuilleadh forbartha iomlánaíche ar thacaíochtaí do leanaí óga agus dá 

dteaghlach sa phobal, cosúil le tacaíochtaí tuismitheoirí, grúpaí do mhná atá ag 

iompar clainne, grúpaí lapadán agus clubanna bricfeasta.

2. Ba cheart d’eagraíochtaí oibriú ar bhealach níos cliste atá bunaithe ar 

chomhpháirtíochtaí struchtúrtha, agus ní ar chaidrimh phearsanta. 

3. Caitheamh go cóir le gach leanbh, beag beann ar a gcúlra nó a stádas. Ba cheart 

cur chuige bunaithe ar chearta a ghlacadh, rud a thabharfadh deis do gach 

eagraíocht agus gníomhaireacht a bheith freagrach as seasamh leis na cearta 

sin. 

4. Ba cheart go mbeadh ómós mar chuid bhunúsach de gach seirbhís. Caithfidh 

múinteoirí agus daoine a oibríonn le leanaí éisteacht go cúramach lena chinntiú 

go dtugtar aird ar na luachanna agus ar an ábhar imní a bhíonn ag leanaí.

5. Tuilleadh obair dheonach a chur chun cinn i measc daoine gairmiúla, cosúil le 

múinteoirí agus ba cheart go mbeadh modh ann chun sochair chánach a éileamh 

as an obair dea-mhéine sin a dhéanamh. B’fhéidir go meallfadh sé sin tuilleadh 

múinteoirí oilte chuig scoileanna faoi mhíbhuntáiste.

6. Caithfear feabhas a chur ar an gcothromaíocht idir cáilíocht na seirbhísí agus 

dóthain tacaíochta ioncaim a sholáthar.  Tá soláthar seirbhísí i bhfad ar gcúl ar 

bhearta ioncaim i láthair na huaire in Éirinn. 

Maidir leis an gCód Cleachtais um Rannpháirtíocht, mheas rannpháirtithe go raibh 

sé ródhírithe ar ghníomhaireachtaí rialtais agus ar an earnáil phoiblí, agus nach raibh 

dóthain béime á cur ar an bpobal agus ar an earnáil dheonach agus ar dhaoine a 

raibh an bhochtaineachta agus eisiamh sóisialta ag cur isteach orthu. Caithfear 

torthaí na bpróiseas comhairliúcháin a scaipeadh ar bhealach níos soiléire. Caithfear 

tuilleadh aiseolais a thabhairt, agus teastaíonn meastóireachtaí maidir le cén áit ar 

tháinig deireadh le straitéis roimhe sin agus cén áit a bhfuil athrú tagtha ar smaointe 

mar thoradh ar an bpróiseas. Fiú amháin nuair nach ndéantar aon athruithe ba chóir 

an chúis atá leis sin a thabhairt i bhfoirm tuarascála. Bhí na rannpháirtithe den tuairim 

nach sroichimid go minic ach an chéim malartaithe faisnéise den rannpháirtíocht agus 

gur rudaí eisceachtúla iontu féin iad na próisis rannpháirtíochta go minic.  Aithníodh 

forfheidhmiú na dtorthaí rannpháirtíochta ar an bpríomhrud atá le baint amach. 
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Ceardlann 2  Rochtain ar Obair Ardcháilíochta   

    Dheiseanna Foghlama

Cathaoirleach:  Paul Ginnell, EAPN Éire

Cainteoir:   Barry Kennedy, an Roinn Coimirce Sóisialaí

An Té a Thóg Nótaí: David Logan, An Roinn Gnóthaí Pobail, 

    Comhionannais agus Gaeltachta 

3.3 Chuir an tUasal Barry Kennedy sonraí de shamhail phróifílithe nua i láthair atá á 

forbairt ag an Roinn Coimirce Sóisialaí.  Is é cuspóir na samhla cur chuige córasach 

a fhorbairt maidir le luath-aithint daoine aonair atá i mbaol mór a bheith dífhostaithe 

go fadtéarmach agus tá an cur chuige bunaithe ar thaighde forleathan a rinneadh ar 

45,000 iontrálaí nua ar an mBeochlár.  

Samhlaítear leis an tsamhail go bhfágfaidh an duine an Beochlár ag 12 agus 15 mhí 

bunaithe ar thréithe an duine aonair. Tá na tréithe seo a leanas aitheanta mar chinn 

a bhaineann le daoine is dóigh a fhanfaidh ar an mBeochlár: daoine atá níos sine, 

daoine a bhfuil leanaí acu, daoine atá dífhostaithe le 12 mhí nó níos faide le 5 bliana 

anuas, daoine atá ar an scéim Fostaíochta Pobail le 12 mhí nó níos faide, daoine a 

bhfuil roinnt éileamh ar leas sóisialach déanta acu, daoine atá ag fáil Cúnaimh do 

Lucht Cuardaithe Fostaíochta, daoine a bhfuil fadhbanna liteartha/uimhríochta acu, 

daoine nach bhfuil inniúil ach go beag sa Bhéarla (fir den chuid is mó) agus daoine 

atá ina gcónaí faoin tuath.  I measc na gcritéar a bhaineann leis an mBeochlár a 

fhágáil níos túisce tá siad seo a leanas: daoine a bhfuil leibhéil níos airde oideachais 

acu, daoine a fostaíodh le gairid, daoine atá toilteanach bogadh chun post a 

fháil, daoine a bhfuil a modh iompair féin acu, daoine atá ag fáil Sochair do Lucht 

Cuardaithe Fostaíochta, daoine pósta agus daoine a bhfuil ioncam ag a mbean chéile 

agus daoine atá ina gcónaí i gceantair uirbeacha. Dúirt an tUasal Kennedy arís nach 

bhfuil an tsamhail i bhfad seolta agus go bhfuil obair ar bun uirthi i gcónaí. 

Tarraingíodh raon leathan saincheisteanna anuas sa cheardlann seo, agus tá 

achoimre ar na príomhcheisteanna anseo.

•	 Caithfidh próifíliú a bheith dírithe ar an duine agus caithfear oiliúint iomlán a chur 

ar an bhfoireann go léir atá ag úsáid na samhlacha seo, lena n-áirítear nósanna 

imeachta oiliúna teicniúla agus conas déileáil go leochaileach le daoine a bhfuil 

deacrachtaí acu.  Caithfidh an tsamhail phróifílithe daoine atá Dífhostaithe 

go Fadtéarmach a thógáil san áireamh chomh maith le hiontrálaithe nua ar an 

mBeochlár.  

•	 Tá oiliúint stuama agus chuí agus socrúcháin fostaíochta, le tacaíochtaí airgeadais 
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ábhartha agus tacaíochtaí eile lárnach do rath an tionscnaimh seo.  

•	 Ba cheart go mbeadh buntáiste sóisialta agus pobail le baint as cláir oiliúna agus 

fostaíochta. D’fhéadfadh daoine dífhostaithe a bhfuil ceird acu tabhairt faoi obair 

chuí atá riachtanach ina bpobal, agus ní mór gur obair dheonach a bheadh inti sin, 

agus í leagtha amach ionas nach gcaillfí poist eile mar thoradh uirthi.  

•	 Caithfear aghaidh a thabhairt ar dheacrachtaí a bhíonn le rochtain a fháil ar 

sheirbhísí, lena n-áirítear an mhoill a bhíonn ann íocaíochtaí a phróiseáil, an drogall 

a bhíonn ar dhaoine a bheith ag déileáil le gníomhaireachtaí móra agus caithfear 

féachaint freisin ar sheirbhísí míchuí. 

•	 Ba cheart geilleagar sóisialta bríomhar a fhorbairt agus ba chóir samhlacha reatha 

dea-chleachtais, cosúil leis na Cláir Forbartha Pobail, a choimeád. 

•	 Mar gheall ar an gcaoi a dhéantar leithdháileadh ar sheirbhísí gníomhachtaithe, 

ciallaíonn sé go minic go ndéantar faillí ar cheantair áirithe, go mór mór ceantair 

faoin tuath. Tá saincheisteanna difriúla ag daoine dífhostaithe faoin tuath agus i 

gceantair uirbeacha agus caithfear na difríochtaí sin a aithint. 

•	 Ba cheart fostóirí a spreagadh le daoine atá ar an mBeochlár a fhostú agus 

caithfear fáil réidh le rudaí nach spreagann daoine a dhul amach ag obair. 

•	 Ba cheart go dtabharfadh ranna rialtais agus gníomhaireachtaí rialtais faisnéis 

amach i dteangacha na hEorpa mar Polainnis, agus ní mór córas na gceadanna 

oibre, áit a mbíonn go leor deacrachtaí ag imircigh fostóirí a athrú, a scrúdú ionas 

nach ndéanfar dúshaothrú orthu. 

•	 Caithfear aitheantas a thabhairt don ról atá ag grúpaí pobail ó thaobh soláthar 

seirbhísí de. Caithfidh an earnáil a bheith mar chuid lárnach de threorú agus de 

sheachadadh clár.  

•	 Ba cheart íosleibhéal ioncaim a thabhairt isteach lena chinntiú gur féidir le gach 

saoránach maireachtáil lena ndínit agus gan faitíos a bheith orthu roimh chúrsaí 

bochtaineachta.



Rinne na rannpháirtithe na pointí seo a leanas maidir leis an gCód Cleachtais um 

Rannpháirtíocht.

•	 Tá an Cód dírithe ar lucht déanta beartas agus ar oifigigh agus mhothaigh go leor 

de na rannpháirtithe nach raibh sé ábhartha dá saol féin i ndáiríre. 

•	 Tá comhairliúchán tábhachtach ach is beag maitheasa atá ann mura dtagann 

gníomh stuama maidir le beartas ina dhiaidh.  

•	 Tá aiseolas níos fearr ag teastáil maidir leis na comhairliúcháin.  

•	 Ba cheart go dtabharfadh beartais/tograí le fios cén áit a cuireadh tuairimí na 

ndaoine a bhí páirteach i gcomhairliúcháin san áireamh.  

•	 Ba cheart anailís costais is tairbhe a dhéanamh ar líon roghnaithe de na próisis 

chomhairliúcháin chun a luach a mheas. 

•	 Ba cheart go n-oibreodh an próiseas comhairliúcháin ar rudaí a foghlaimíodh 

roimhe sin agus nach aithris a bheadh ann ar chomhairliúcháin a bhí ar bun cheana 

féin.  

•	 Ba cheart go gcuirfeadh an comhairliúchán ar chumas an duine a bheith 

rannpháirteach sa phróiseas.   Níl an cás amhlaidh faoi láthair. 
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Ceardlann 3  Daoine Scothaosta - Rochtain ar   

    Sheirbhísí

Cathaoirleach:  Oonagh McArdle, Comharchumann na nOibrithe Pobail

Cainteoir:   Michael Murchan, An Roinn Sláinte agus Leanaí

An Té a Thóg Nótaí: Cherida Darcy, Comharchumann na nOibrithe Pobail

3.4 Dúirt an tUasal Michael Murchan leis na rannpháirtithe go bhfuil thart ar €1.7 billiún 

á chaitheamh ar sheirbhísí do dhaoine scothaosta (65 bliain agus os a chionn) i 

gcomhthéacs Bhuiséad FSS do 2010 ina bhfuil thart ar €10.5 billiún.  I measc na 

bhforbairtí le déanaí anuas ar sheirbhísí do dhaoine scothaosta bhí bunú na hOifige 

do Dhaoine Scothaosta in 2008, an Scéim um Thacaíocht Tithe Banaltrais (“Fair 

Deal”) a tugadh isteach agus na Caighdeáin Cháilíochta um Chúram Cónaitheach 

Fadtéarmach in 2009, an fhorbairt leanúnach ar an Straitéis um Aosú Dearfach agus 

forbairtí seirbhíse éagsúla i gcúram pobalbhunaithe. 

 Dhírigh an tUasal Murchan ar Phacáistí Cúram Baile pobalbhunaithe.  Tugadh isteach 

iad sin in 2006 chun tacú le daoine scothaosta maireachtáil sa bhaile agus mar 

bhaill ghníomhacha dá bpobal, agus dearadh iad chun cabhrú le teaghlaigh réiteach 

a fháil ar shaincheisteanna cúraim ina dtithe féin. Tá Pacáistí Cúram Baile dírithe ar 

an duine agus tá prionsabail cháilíochta, sábháilteachta cliant agus saoirse agus 

rogha agus luach ar airgead mar bhuntaca leo. Cabhraíonn an earnáil Phobail agus 

Dheonach i gcomhair le FSS leis na seirbhísí sin a chur ar fáil. In 2009, rinneadh 

dhá mheastóireacht ar na Pacáistí Cúram Baile - rinne an OPA Consulting Group 

an chéad cheann don Roinn Sláinte agus Leanaí, agus rinne an NESF an ceann 

eile. Aibhsíodh sna meastóireachtaí seo cé go raibh tionchar maith ag an tseirbhís 

ó thaobh tacú leis na daoine scothaosta is leochailí, fós féin is gá tuilleadh a 

dhéanamh maidir le seachadadh agus pleanáil na seirbhíse, agus tarraingíodh aird 

ar an éagsúlacht mhór atá ann maidir le rochtain, torthaí, cáilíocht agus gnéithe 

éagsúla de sholáthar ar an leibhéal áitiúil.  Mar fhreagairt ar na meastóireachtaí sin 

tá roinnt tionscnamh ar bun faoi láthair ag FSS, Treoirlínte Oibríochta don Phacáiste 

Cúram Baile; Treoirlínte Cáilíochta ar Sheirbhísí Cúram Baile (le bheith réidh in 

2011), Treoirlínte Oibríochta do Chúram Baile príomhshrutha; agus Creat Soláthair 

do sheirbhísí Cúram Baile a seoladh le déanaí, d’eagraíochtaí ar mian leo oibriú i 

gcomhpháirtíocht le FSS.  

D’aithin na rannpháirtithe sa cheardlann na réimsí tosaíochta seo a leanas: 

•	 Caithfear tús áite a thabhairt do tháirgeadh agus d’fhorbairt Uirlis Measúnaithe 

Comhchoiteann chun gearradh siar ar obair dhúbailte a bhaineann le 

foirmeacha a líonadh isteach agus caithfear rochtain ar sheirbhísí a fheabhsú.  
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•	 Cé go meastar go bhfuil leithdháiltí maoinithe mar an gcéanna i gcónaí, is é 

fírinne an scéil go bhfuil gearradh siar déanta ar an talamh, agus nach bhfuil an 

oiread uaireanta cúraim á gcur ar fáil do chliaint. Níl na ciorruithe sin bunaithe 

ar riachtanas, go minic ní thugtar aon fhógra go bhfuiltear ag gearradh siar 

ar uaireanta agus níl aon trédhearcacht maidir leis an gcúis go bhfuiltear ag 

déanamh na gciorruithe. 

•	 Bíonn costas méadaithe sa réimse baile mar thoradh ar choigiltis a dhéantar i 

réimse na n-ospidéal. Mar shampla, ní chuirtear isteach othair a bhíonn ag dul 

faoi ghnáthaimh ospidéil go dtí i bhfad níos déanaí agus táthar á scaoileadh 

abhaile níos túisce, rud a chuireann níos mó freagrachta agus dualgais ar 

chúramóirí.  Ní féidir le cúramóirí dul abhaile nuair atá a lá déanta acu mar a 

dhéanann foireann íoctha an ospidéil.  

•	 Teastaíonn comhoibriú breise idir gníomhaireachtaí agus seirbhísí 

comhordaithe. 

•	 Níl dóthain faisnéise maidir le hincháilitheacht agus teidlíocht ar sheirbhísí agus 

caithfear dul i ngleic leis sin.  

•	 Caithfear bogadh ón bhfócas atá ar an tionchar eacnamaíoch agus comhshaoil 

a bhíonn ag seirbhísí ar dhaoine scothaosta agus díriú ar an tionchar sóisialta a 

bhíonn acu.  

•	 Teastaíonn solúbthacht maidir leis an leagan amach a bhíonn ar Phacáistí 

Cúram Baile de bhrí nach mbíonn na seirbhísí go léir ag teastáil ó roinnt daoine 

a bhaineann leas as an bpacáiste. 

Tharraing na rannpháirtithe anuas cúpla ceist a bhaineann leis an gCód Cleachtais 

um Rannpháirtíocht.

•	 Tá daoine ag caint, ach cé atá ag éisteacht? Cén fáth, mar shampla, nach raibh 

FSS i láthair ag an gceardlann? Bíonn comhairliúchán ar bun in áit amháin agus 

déantar na cinntí in áit éigin eile. Caithfear an dá áit sin a thabhairt le chéile.  

•	 Tá sé tábhachtach aiseolas a thabhairt maidir leis na comhairliúcháin, fiú amháin 

mura bhfuil ann ach cúiseanna nár tógadh roinnt moltaí san áireamh.  
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•	 Ba chóir do lucht déanta beartas gan dearmad a dhéanamh go gcaithfidh 

daoine a n-iarrtar orthu a bheith rannpháirteach íobairtí a dhéanamh toisc go 

gcaithfidh siad duine éigin eile a aimsiú le dhul i mbun cúraim ina n-áit.  

•	 Is mó dochair a dhéanann comhairliúchán nach leanann gníomh é ná gan 

comhairliúchán ar bith a bheith ann.  

•	 Tá sé tábhachtach soiléiriú a dhéanamh ar na hionchais i ndáiríre atá acu siúd 

atá rannpháirteach agus na ceisteanna ar mian leo go n-oibreoidís orthu.  

•	 Teastaíonn cur chuige ón mbonn aníos maidir le rannpháirtíocht ach tiomantas 

ón mbarr anuas maidir le héisteacht. 
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Ceardlann 4  Rochtain ar Sheirbhísí do Dhaoine faoi  

 Mhíchumas agus é Dírithe ar fhostaíocht

Cathaoirleach:  Rachel Doyle, Comhairle Náisiúnta na mBan

Cainteoir:   Eithne Fitzgerald, an tÚdarás Náisiúnta Míchumais (NDA)

An Té a Thóg Nótaí: Deirdre Bodkin, An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais  

    agus Gaeltachta

3.5 Ina cur i láthair, dúirt an tUasal Eithne Fitzgerald, in ainneoin go bhfuil dea-thoil ann 

ó fhostóirí, ó raon tacaíochtaí Stáit agus roinnt beartas agus píosaí reachtaíochta 

fós nach bhfuil dóthain ionadaíochta ag Daoine faoi Mhíchumas i bhfostaíocht in 

aon earnáil den gheilleagar, ná in aon aoisghrúpa ná in aon chineál míchumais.  In 

2006, ní raibh post ach ag os cionn aon trian (35%) de Dhaoine faoi Mhíchumas 

i gcomparáid le trí ceathrú (74%) de gach duine eile. Tá seasca faoin gcéad de 

Dhaoine faoi Mhíchumas nach bhfuil ag obair srianta ó thaobh an chineáil nó 

an mhéid oibre is féidir leo a dhéanamh agus cuireann sé sin, agus leibhéil ísle 

cáilíochtaí lena gcuid míbhuntáistí agus leis an mbaol go bhfulaingeoidh siad 

bochtaineacht.  Cuid lárnach de seo ná easpa inrochtaineachta ar dheiseanna 

fostaíochta.  

Tá sé mar aidhm ag straitéis cuimsitheach fostaíochta an Údaráis Náisiúnta 

Míchumais aghaidh a thabhairt ar na bacainní roimh fhostaíocht do Dhaoine faoi 

Mhíchumas trína chinntiú gur fiú dóibh a bheith ag obair agus nach bhfuil siad ag 

brath i ngan fhios dóibh féin ar na sochair a fhaigheann siad, agus deis a thabhairt 

do Dhaoine faoi Mhíchumas dul san iomaíocht sa mhargadh saothair anois agus 

sa todhchaí, tacaíocht a fháil ó fhostóirí san earnáil phoiblí agus phríobháideach, 

cosc a chur ar dhaoine faoi mhíchumas a bheith díomhaoin, próiseas córasach 

rannpháirtíochta agus oibre a chur ar fáil dóibh, agus cur chuige cuimsitheach do 

gach duine agus do gach leibhéal cumais.  Anuas air sin, tá an tÚdarás páirteach i 

dTionscadal Míchumais de chuid an AE, lena mbaineann Plean Earnála de chuid na 

Roinne Coimirce Sóisialaí ina bhfuil tiomantas do bhealaí cuimsithe, agus Tionscadal 

Gníomhachtaithe Míchumais, cur chuige idir-rannach ina bhfuil FSS, FÁS, an tÚdarás 

Náisiúnta Míchumais agus na Coistí Gairmoideachais páirteach.  Cuireadh tús leis an 

tionscadal i Meán Fómhair 2008, tá 11 chlár oiliúna curtha ar bun ag an tionscadal 

seo agus é curtha i gcrích ag 128 Duine faoi Mhíchumas. Mar fhocal scoir, chuir an 

tUasal Fitzgerald béim ar an tábhacht atá le tionscnaimh agus le beartais leanúnacha 

chun freastal ar na riachtanais atá ag Daoine faoi Mhíchumas.  
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Phléigh na rannpháirtithe a bhí ag an gceardlann seo raon leathan ceisteanna lena 

n-áirítear na cuótaí fostaíochta, an gá atá le cúntóirí san ionad oibre/tacaíocht 

mheantóireachta, cur chuige diúltach maidir le Daoine faoi Mhíchumas agus lipéid 

maidir leo, an gá atá le cur chuige iomlánaíoch agus smaointeoireacht leanúnach, 

agus an tábhacht atá le Ríomhfhoghlaim agus le Cianfhoghlaim. D’aithin na 

rannpháirtithe na tosaíochtaí seo a leanas.

•	 Tá gá le sonraí ar ardchaighdeán agus atá cothrom le dáta maidir le Daoine 

faoi Mhíchumas agus úsáidfear iad le haghaidh stocaireachta agus chun 

anailís a dhéanamh ar an gcás reatha agus chun meastóireacht a dhéanamh ar 

idirghabhálacha agus ar bheartais.  

•	 Níor chóir go n-oibreodh an córas leasa shóisialaigh mar rud a choinníonn daoine 

amach as obair agus oiliúint.  Ba cheart smaoineamh ar an gcostas a bhainfeadh 

le híocaíocht mhíchumais a thugann íocaíocht amháin agus ba chóir cosaint a 

thabhairt do shochair thánaisteacha.  

•	 Tá samhail éagsúil de thaca fostaíochta ag teastáil chun an cúlú eacnamaíochta 

a léiriú.  Ba cheart caidrimh dhíreacha a fhorbairt le fostóirí a dhéanann imscrúdú 

ar shaincheisteanna rochtana agus feasachta.  

•	 Caithfear tacaíochtaí saincheaptha a choimeád i gcúrsaí oideachais agus oiliúna 

agus caithfear monatóireacht agus meastóireacht a dhéanamh orthu. Leis sin ba 

chóir béim a leagan ar an tábhacht atá le luath-idirghabhálacha san oideachas 

mar bhealach chun luathfhágáil scoile a sheachaint.  

•	 Caithfidh tuilleadh eolais a bheith ag daoine ar a gcuid cearta agus a gcuid 

teidlíochtaí faoi leith agus ba chóir go mbeadh fostóirí ar an eolas fúthu sin.   

•	 Tá comhoibriú agus cumarsáid níos mó idir gníomhaireachtaí de dhíth lena 

chinntiú go mbeidh comhleanúnachas ar fud na mbeartas go léir. 

•	 Caithfear tús áite a thabhairt do chúrsaí inrochtaineachta agus iompair, go 

háirithe iompar tuaithe.    

•	 Caithfear tuilleadh tacaíochta a thabhairt do ghrúpaí tacaíochta míchumais áitiúla, 

dream atá lárnach ó thaobh tacaíocht a thabhairt do straitéisí gníomhachtaithe.



Maidir leis an gCód Cleachtais um Rannpháirtíocht Daoine atá ag Fulaingt 

Bochtaineachta agus Eisiaimh Shóisialta, dúirt rannpháirtithe sa cheardlann 

seo gur chóir leanúint den chomhairliúchán agus nár chóir gur ócáid aon uaire 

a bheadh ann agus gur chóir do lucht déanta beartas aitheantas a thabhairt do 

chomh cost-éifeachtúil is atá comhairliúchán.  Bhí imní ar rannpháirtithe nach 

bhfuil airgead/buiséid á gcaitheamh faoi láthair agus tá ról ag comhairliúchán 

maidir le monatóireacht a dhéanamh air sin. Ba cheart go mbeadh dea-chleachtas 

rannpháirtíochta onnghníomhach agus freastal a dhéanamh ar dhaoine atá i gcásanna 

áirithe, agus úsáid a bhaint as struchtúir atá ann cheana, a bheith cúramach faoin 

teanga a úsáidtear agus tráthúlacht an chur chuige, agus ba cheart caidrimh a 

fhorbairt le rannpháirtithe.  Ba chóir ina theannta sin go mbainfeadh na daoine sin a 

bhfuil sé i gceist acu próisis rannpháirtíochta a úsáid leas as faisnéis atá ar fáil ó na 

Boird um Fhaisnéis do Shaoránaigh, ó chuideachtaí comhpháirtíochta áitiúla agus ó 

Oifigigh Rochtana Míchumais chun iad féin a chur ar an eolas.  
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Ceardlann 5  Lánpháirtiú Imirceach - Forbairtí go Dtí Seo

Cathaoirleach:  Catherine Lynch, An Líonra Eorpach i gCoinne an Chiníochais

Cainteoir:   Anita Toolan, Oifig an Aire Stáit um Lánpháirtíocht

An Té a Thóg Nótaí: Amanda Butler

3.6 Dúirt an tUasal Anita Toolan leis na rannpháirtithe go meastar gur náisiúnaigh nach 

as Éirinn dóibh os cionn 12% de dhaonra reatha na hÉireann, agus gur as ballstáit an 

AE a bhformhór acu.   Dar leis an Suirbhé Náisiúnta Ráithiúil ar Líon Tí, bhí 402,000 

náisiúnach nach as Éirinn dóibh agus atá os cionn 15 bliana sa Stát sa Chéad Ráithe 

de 2010.  Tá thart ar 160,000 den daonra de náisiúnaigh nach as Éirinn dóibh níos 

óige ná 20 bliain d’aois, agus 402,000 acu os cionn 15 bliana. Tháinig méadú 87% 

ar líon na náisiúnach nach as Éirinn dóibh idir Daonáireamh 2002 agus 2006. Mar 

léiriú ar an bhfás seo ar an daonra náisiúnach nach as Éirinn dóibh cruthaíodh an post 

don Aire Stáit le freagracht as Lánpháirtíocht agus Oifig an Aire um Lánpháirtíocht 

in 2007.  Tá Oifig an Aire um Lánpháirtíocht freagrach as beartas lánpháirtíochta 

a fhorbairt le príomhpháirtithe leasmhara agus as gníomhaíochtaí lánpháirtíochta a 

chomhordú d’imircigh atá ina gcónaí anseo go dleathach. Tá sé freagrach freisin 

as tionscnaimh mhaoinithe agus as tacaíocht a sholáthar do chomhlachtaí a bhfuil 

ról lárnach acu i gcúrsaí lánpháirtíochta, cosúil le comhlachtaí spóirt agus údaráis 

áitiúla faoi línte maoinithe nua.   Tá Oifig an Aire um Lánpháirtíocht freagrach freisin 

as an gClár um Athlonnú Dídeanaithe, as an ullmhúchán don imscrúdú a rachaidh ar 

Éirinn os comhair Choiste na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe 

Chiníoch a Dhíothú a chomhordú.  Déanann sé comhordú agus éascaíonn sé freisin 

cruinnithe den Chomhairle Aireachta um Lánpháirtiú Imirceach agus déanann sé 

ionadaíocht ar Éirinn ag cruinnithe náisiúnta agus idirnáisiúnta éagsúla.  

 

Cuirtear béim i mbeartas lánpháirtíochta na hÉireann ar chur chuige idirchultúrtha 

a ghlacadh, seirbhísí a phríomhshruthú, ar chearta agus ar fhreagrachtaí imirceach 

agus na bpobal a chuireann fáilte rompu, agus an ról lárnach a bhíonn ag pobail 

áitiúla agus ag plé idirchultúrtha.  Ar leibhéal náisiúnta, d’fhorbair Ranna Rialtais 

agus gníomhaireachtaí Stáit straitéisí náisiúnta, chomh maith le pleananna chun 

a gcuid seirbhísí a dhéanamh níos inrochtana agus níos inniúla go hidirchultúrtha 

chun freastal ar na riachtanais a bhíonn ag imircigh.  Ina measc sin bhí an Plean 

Gníomhaíochta Náisiúnta i gcoinne an Chiníochais (2005-2008), An Ráiteas Imirce 

Náisiúnta maidir leis an Straitéis Lánpháirtíochta agus Bainistíocht Éagsúlachta, 

An Straitéis Idirchultúrtha Sláinte (2007-2017), Straitéis Éagsúlachta an Gharda 

Síochána (2009-2017), Plean Gníomhaíochta d’Áiteanna Oibre Lánpháirtithe, An 

Straitéis Oideachais Idirchultúrtha (2010-2015) agus an Beartas agus Straitéis 

um Éagsúlacht Chultúrtha agus na hEalaíona.  Tá Comhairle Aireachta um 

Lánpháirtiú Imirceach bunaithe chun comhairle dhíreach a chur ar an Aire maidir le 
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ceisteanna a bhíonn os comhair imirceach.  Ar leibhéal áitiúil, tá maoiniú á thabhairt 

d’údaráis áitiúla le haghaidh tionscadal lánpháirtíochta ó 2008 i leith, tá pleananna 

lánpháirtíochta/frith-chiníochais forbartha i go leor ceantar áitiúil agus tá fóraim 

bunaithe freisin d’imircigh.

Tharraing na rannpháirtithe sa cheardlann raon saincheisteanna anuas a bhaineann 

le fadhbanna atá leis an mbeartas reatha i dtaca le hinimirce (atá faoi shainchúram 

na Roinne Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí) agus lánpháirtiú imirceach (atá faoi 

shainchúram an Aire um Lánpháirtíocht) agus conas na fadhbanna sin a réiteach.

•	 Ní dhéileálann beartas le raidhse saincheisteanna.  Ina measc bhí iarrthóirí 

tearmainn, atá faoi shainchúram na Roinne Dlí agus Cirt agus Athchóirithe Dlí faoi 

láthair, agus ní Oifig an Aire um Lánpháirtíocht, beartas a lánpháirtiú, forfheidhmiú 

éifeachtach, beartais a mheas, imircigh a bheith rannpháirteach i gcinnteoireacht 

agus i bhfoirmliú beartas, pleanáil leordhóthanach agus caitheamh go cóir le 

himircigh.  

•	 Teastaíonn obair idir-rannach níos fearr, sonraí cothrom le dáta agus eolas ar 

imthosca agus ar riachtanais na n-imirceach, cothroime maidir leis an gcaoi 

a chaitear le himircigh agus an daonra náisiúnta agus uaillmhian chun na 

saincheisteanna sin a réiteach. Tá gá dul thar an gcomhairliúchán agus imircigh 

a bheith rannpháirteach go gníomhach i mbeartais agus i gcinnteoireacht, ar 

mhaithe le forfheidhmiú éifeachtach beartas agus tionscnamh agus teastaíonn 

trédhearcacht níos mó agus cistí lánpháirtíochta a mheas. Leis na bearta sin 

gheofar réidh leis na srianta atá roimh lánpháirtíocht, lena n-áirítear éagothroime 

maidir le conas a chaitear le himircigh, eisiamh sóisialta agus easpa cumhachta.  

•	 Is fiú féachaint ar an gcóras Soláthair Dhírigh a bhaineann go háirithe le hiarrthóirí 

tearmainn, rud a chonacthas mar rud a chruthaigh deacrachtaí sa saol agus a 

chruthaigh eisiamh sóisialta agus bochtaineacht. 

D’aithin na rannpháirtithe cúpla ceist a bhaineann leis an gCód Cleachtais um 

Rannpháirtíocht freisin.

•	 Cé go raibh an Cód cuimsitheach go leor, dúirt go leor rannpháirtithe go raibh ‘an 

scéal cloiste cheana acu’.   

•	 Ba chóir teicneolaíocht nua, cosúil le Facebook, agus modheolaíochtaí nua a chur 

ag obair. 

•	 Teastaíonn soiléireacht faoi cé leis a bhfuiltear ag dul i gcomhairle, cén fáth, conas 

agus cén paraiméadair atá i gceist leo.



•	 Ní mór aiseolas níos fearr a chur ar fáil do rannpháirtithe maidir le torthaí na 

gcomhairliúchán, mar aon le cuntas ar conas a chuaigh siad i gcion ar dhaoine.  

 

•	 Níor cheart go mbeadh comhairliúchán ann in áit taighde grinn ar ardchaighdeán,  

•	 Níl Gníomhaireachtaí, cosúil leis an nGníomhaireacht um Chomhrac na 

Bochtaineachta, a mbeadh tionchar acu ar bheartas agus ar fhorfheidhmiú agus a 

thacaigh le grúpaí áitiúla agus le ranna rialtais ann níos mó.  

•	 Tá leisce ar dhaoine tabhairt faoi chomhairliúchán agus ní mór aghaidh a thabhairt 

air sin.   

•	 Ba cheart go bhfoghlaimeodh ranna rialtais ó chleachtaí rannpháirtíochta roimhe 

sin ar éirigh go maith leo, lena n-áirítear tionscadail athnuachana uirbí agus an 

Straitéis Sláinte Idirchultúrtha. 





Cuid 4
Príomhthéamaí a 
Tarraingíodh 
Anuas ag an 
Seisiún 
Iomlánach 
Deiridh
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Comhaltaí an Phainéil:  

 Ann Irwin (Cathaoirleach), Comharchumann na nOibrithe Pobail 

 Jim Mulkerrins, An Roinn Oideachais agus Scileanna, 

 Eithne Fitzgerald, An tÚdarás Náisiúnta Míchumais, 

Catherine Hazlett, An Rannán um Chuimsiú Sóisialta, An Roinn Gnóthaí 

Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta, 

 John Bohan, an Roinn Coimirce Sóisialaí 

4.1 Téamaí a Tháinig Chun Cinn

Sa seisiún iomlánach a bhí ann tráthnóna, thug rapóirtéir an Fhóraim achoimre ar 

na saincheisteanna a tarraingíodh anuas agus ar na tosaíochtaí a aithníodh i ngach 

ceann de na ceardlanna.  Ina dhiaidh sin, d’fháiltigh cathaoirleach an tseisiúin roimh 

thuairimí na ndaoine a bhí i láthair. Sa phlé a lean é, tharraing na rannpháirtithe 

anuas trí phríomhthéama. 

Bhain an chéad cheann le haiseolas leordhóthanach agus iomchuí a  bheith ar 

fáil do rannpháirtithe sna cleachtaí comhairliúcháin.  Dúradh nach raibh a leithéid 

d’aiseolas ann riamh agus tá gá i ndáiríre le haiseolas a thabhairt do rannpháirtithe 

maidir le torthaí chinntí an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta.  

Bhain an dara pointe a tarraingíodh anuas le fócas laghdaithe dar leo ar an gclár 

oibre leathan nó ar iarrachtaí fáil réidh le bochtaineacht.  Níor pléadh cibé an 

dtiocfaidh Plean nua Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta tar éis an 

chéad tréimhse ceithre bliana eile agus níor pléadh cad atá ag tarlú ar an talamh i 

láthair na huaire.   Mheas roinnt rannpháirtithe nach raibh dóthain plé bríomhar ar 

an ngéarchéim eacnamaíochta reatha agus ar an gcor chun donais agus ar an treo 

a rachaidh Éire amach anseo mar shochaí.  Dúirt rannpháirtí amháin go raibh díomá 

air leis an laghad plé forleathan a bhí ar siúl. 

Bhain an tríú pointe a tarraingíodh anuas le ceist na n-imirceach agus go háirithe 

iarrthóirí tearmainn in Éirinn.  Bhíothas díomách arís nach bhfuil iarrthóirí tearmainn 

san áireamh faoi shainchúram Oifig an Aire Stáit um Lánpháirtíocht.  Caithfidh fios 

a bheith ag iarrthóirí tearmainn ar a seasamh in Éirinn, cibé an bhfuil fáilte á chur 

rompu nó nach bhfuil, cibé ar chóir dóibh iarracht a dhéanamh lánpháirtiú isteach 

sa tsochaí nó nár chóir. Tarraingíodh anuas freisin an seasamh leochaileach atá ag 

imircigh nach bhfuil cáipéisí inimirce acu in Éirinn. Toisc nár cuireadh lánpháirtiú 

imirceach isteach sna Fóraim Réigiúnacha ach gur cuireadh isteach é ag an 

bhFóram um Chuimsiú Sóisialta léiríonn sé go ndearnadh roinnt dul chun cinn le 

haitheantas a thabhairt dóibh, ach caithfear ciníochas a choinneáil ar an gclár oibre 

agus níor chóir an bonneagar atá forbartha chun aghaidh a thabhairt ar an gceist 
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seo a chur as a riocht. Baineann go leor de na ceisteanna a tarraingíodh anuas 

sna ceardlanna a bheag nó a mhór le lánpháirtiú imirceach agus ba cheart é seo a 

bheith san áireamh i dtuarascáil an Fhóraim.  

Mar fhocal scoir dúradh gur chóir don Aire Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus 

Gaeltachta a bheith tagtha ar ais don seisiún iomlánach chun éisteacht leis na cinntí 

agus leis na saincheisteanna a tharraing rannpháirtithe anuas. 

Dúirt an Cathaoirleach, an tUasal Ann Irwin, as Comharchumann na nOibrithe 

Pobail cé go mb’fhéidir nár pléadh an cheist go sonrach, go raibh ceist na 

géarchéime airgeadais reatha agus an chúlú eacnamaíochta tarraingthe anuas a 

bheag nó a mhór i roinnt de na ceardlanna.  Ag filleadh ar cheist a tarraingíodh 

anuas sa Cheardlann ar Bhochtaineacht Leanaí, dúirt Jim Mulkerrins, ón Roinn 

Oideachais agus Scileanna, cé go bhfuil DEIS dírithe ar scoileanna, nach bhfágann 

sin nach bhfuil tacaíochtaí ag leanaí atá faoi mhíbhuntáiste i scoileanna nach bhfuil 

DEIS iontu de bhrí go mbaineann siad leas as tacaíochtaí foghlama agus múinteoirí 

acmhainní a chuireann an Roinn ar fáil dóibh.  Maidir leis an gceist a bhaineann le 

haiseolas dúirt sé go bhfuil aiseolas tugtha aige féin anois maidir le forbairt DEIS ag 

an bhFóram um Chuimsiú Sóisialta le trí bliana anuas.  

Thug Catherine Hazlett, An Rannán um Chuimsiú Sóisialta, an Roinn Gnóthaí 

Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta freagra ar a chuid cainte nuair a dúirt sí 

gur cuid leabaithe den struchtúr aiseolais maidir le beartas frith-bhochtaineachta 

an rialtais é an Fóram um Chuimsiú Sóisialta.  Is cuid thábhachtach den bhonn 

fianaise le haghaidh obair frith-bhochtaineachta é an comhairliúchán agus an chaint 

a bhíonn ar bun sa bhFóram.  Cé go dtuigeann sí go bhfuil laigeachtaí ag baint leis 

an aiseolas a thugtar, dúirt sí arís eile go mbítear ag ceapadh i gcónaí go dtiocfaidh 

athrú éigin mar gheall ar chomhairliúchán agus nach féidir é sin a dhéanamh go 

gearrthéarmach i gcónaí.  Mar sin féin, cuirfear na ranna rialtais ábhartha ar an 

eolas faoi chinntí an Fhóraim.  Cuideoidh an Cód Cleachtais um Rannpháirtíocht 

freisin sa chás seo de bhrí go mbeidh ionchais níos soiléire ag gabháil leis.  Maidir 

leis an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta, dúirt sí go bhfuil 

meicníocht bhríomhar i bhfeidhm chun anailís a dhéanamh ar an dul chun cinn a 

rinneadh faoi seo agus go bhfuil tuarascáil curtha le chéile ag an Institiúid Taighde 

Eacnamaíochta agus Sóisialta maidir le tionchar an Phlean suas go dtí 2007.  Mar 

sin féin, ní raibh an t-am ann na sonraí maidir leis seo a chur faoi bhráid an Fhóraim.  

Dúirt an tUasal Hazlett nach bhfuil na saincheisteanna a bhaineann le lánpháirtiú 

imirceach agus na dúshláin atá roimh iarrthóirí tearmainn éasca a aithint sa 

Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta de bharr formáid saolré an Phlean. Leagtar 

amach beartais maidir leis na saincheisteanna sa Chaibidil ar Chumarsáid.  Chuir 

na Seimineáir Réigiúnacha a tionóladh le linn na bliana béim ar thábhacht na 
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saincheisteanna sin do rannpháirtithe agus socraíodh na saincheisteanna sin a 

chur faoi bhráid an Fhóraim um Chuimsiú Sóisialta chun machnamh a dhéanamh ar 

conas a d’fhéadfaí dul chun cinn a dhéanamh.  Ar deireadh, dúirt an tUasal Hazlett 

go raibh fonn ar an Aire filleadh don seisiún iomlánach deiridh ach nach raibh sé in 

ann é sin a dhéanamh mar gheall ar ghnó an Rialtais.  Cuirfear ar an eolas é mar sin 

féin faoi imeachtaí an Fhóraim. 

4.2 Nótaí Conclúide

Agus í ag cur clabhsúir leis an bhFóram, ghlac Ann Irwin buíochas le gach duine 

a bhí rannpháirteach sna cruinnithe ullmhúcháin agus sa bhFóram féin.  D’aithin 

sí go mb’fhéidir go dteastaíonn uainn machnamh níos bríomhaire a dhéanamh ar 

an ngéarchéim eacnamaíochta reatha, cad ba chúis léi agus conas is fearr dúinn 

aghaidh a thabhairt uirthi.  Ar ndóigh d’fhéadfaí an cheist sin a tharraingt anuas ag 

Fóraim amach anseo.  Ghlac sí buíochas leis na cainteoirí, éascaitheoirí, an dream a 

thóg nótaí, leis an rapóirtéir agus go speisialta leis na rannpháirtithe agus ghuigh sí 

turas slán sábháilte abhaile orthu ar fad. 





An Rannán um 
Chuimsiú Sóisialta
An Roinn Gnóthaí Pobail,  
Comhionannais agus Gaeltachta 
Dún Aimhirgin, 
43/49 Bóthar Mespil, 
Baile Átha Cliath 4.


