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Réamhrá 
Leanann an tsochaí chuimsitheach a cruthú mar príomhthosaíocht an Rialtais. Rinne 
muid chun chinn suntasach infheicthe tar éis a ghlac muid an chéad Stráitéis Frith-
Bochtanas Náisiúnta i 1997. Chuir ár fás eacnamaíochta agus fostaíochta laidir 
inbhuanaithe ar ár gcumas na chaighdeán maireachtála gach uile ghrúpaí in ár tsochaí 
a fheabhsú. Chuir ár borradh i ngleic leis an dífhostaíocht stad ar sciúirse na himirce 
agus d'athraigh sé ár dtír go tír bríomhar, rathúil agus íomaíochta.  Chuir an borradh 
seo ar ár gcumas meaduithe suntasacha sa íocaíochta leasa sóisialta a dhéanamh agus 
níos mó acmhainn a thabhairt do seirbhísí sóisialta agus bhonneagar i limistéirí ar nós 
sláinte, tithíochta, oideachas agus pobal faoi mhíbhuntáiste. Mar thoradh ár 
bpolasaithe agus infheistíochta, chuir muid thart ar 250,000 daoine ó bochtanas 
chomhseasmhacha, 100,000 leanaí san áireamh le blianta beaga anuas.  
 
D'ainneoin sin, is é an dúshlán dul i ngleic le bochtanas agus eisniamh sóisialta atá 
romhainn. Sin é an cúis go leagann an Plean clár ghnímh cuimsitheach fadréimseach 
amach chun cabhair a thabhairt do daoine a leanann a bheith eisiata ó na chaighdeáin 
maireachtála  feabhasaithe agus deiseanna a bhaineann an formhór dúinn taitneamh 
as.   
 
Cé go aithníonn an Plean réimse leathan cuspóirí agus idirghabháil, aithníonn an 
Rialtas líon aidhmeanna stráitéise ardleibhéil i roinnt eochairlimistéirí tosaithe chun 
an chuspóir for-iomlán bochtanas comhseasmhach a laghdú.  Tá na gníomhuithe agus 
idirghabháilí deartha chun aghaidh a thabhairt ar acmhainní a úsáid ar easnaimh 
sóisialta fadtéarmacha tromchúiseacha.   Aibhsíonn an Plean seo agus an Plean 
Forbartha Náisiúnta Athrú Mór ar Éirinn — Caighdeán Beatha Níos Fearr do Chách 
na cuspóirí ardleibhéil chun éifeacht cinniúnach ar bochtanas a dhéanamh. Focásíonn 
siad ar: 
 

1 a chur ar chumas leanaí teacht ar a chuid fíorchumas  
2 Tacaíocht a tabhairt ar daoine in aois oibre agus daoine faoi mhíchumas trí 

bearta ghníomhachta agus soláthrú seirbhísí chun fostaíocht agus 
rannpháirtíocht a méadú 

3 An saghas tacaíochta a sholáthrú a chur ar chumas daoine aosta ardchaighdeán 
maireachtála compordacha a choimead 

4 Pobail inmharthana agus inbhuanaiste a thógáíl, beatha daoine ina chonaí i 
limistéir faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú agus caipiteal sóisialta a thógáil. 

 
In bhfianaise an chun cinn an-suntasach le tacaíocht ioncaim a breisiú le linn na 
blianta deireannacha, cuireann na cuspóirí sin athbéim ar seirbhísí, bearta 
ghníomhachta agus ag tacú fostaíoctha cailíocht maithe.   Aithníonn sé na dúshláin 
leanúnach roimh na daoine ag obair ar ioncam íseal, chomh maith leis an 
leochaileacht na daoine atá i dteaghlaigh gan fhostaíocht. 
 
Feabhasítear ár bpróiseas stráitéiseacha le chur chuige chuíchóirithe agus 
cuimsitheach chun dul i ngleic le bochtanas agus eisiamh sóisialta. Tugtar tacaíocht 
do creat uileghabhálacha atá leagtha amach sa aontas chomhaontú comhpháirtíochta 
náisiúnta I dTreo 2016 trí an chur i bhfeidhm na ghníomhachta sa Phlean seo agus leis 
na eilimintí an Plean Forbartha Náisiúnta. Leagann na páipéirí seo an learscáil 
todhchaí na hÉireann amach.  



 
Aithníonn muid go bhfuil an seachadadh an dúshlán.   Éiríonn sé níos casta fad is atá 
muid ag cuardaigh tacaíochtaí timpeall riachtanaisí daoine ag céimeanna difriúla a 
shaol.   Leanfaimid an slí a cheapamid agus a seachadaimid seirbhísí, tacaíocht 
ioncaim agus bearta ghníomhachta a athchóiriú agus a athrú ag leibhéál náisiúnta agus 
áitiúla. Tá gníomhaíochta sainaitheanta againn chun ár struchtúirí institúideacha a 
neartú agus aghaidh a thabhairt ar aon bearna chur i bhfeidhm agus cinnteoidh muid 
go bhfanann ár freagairt ar bochtanas agus eisniamh sóisialta solúbtha agus cuimsithe.  
Cabhróidh obair láithreach an OECD chun cleachtadh bainistíochta maith in ár 
seirbhís poiblí a aithniú agus a chur in iúl an chur chun cinn agus polasaí sa todhcaí a 
cruthú.  
 
Tá an Rialtas do bheith ag baint na spriocanna leagtha amach sa Phlean seo.  
Creidimid go léiríonn sé stráitéis chomhtháite agus uaillmhianach a chuireann 
fíorathrú ar fáil chomh maith leais an Plean Forbhartha Náisiúnta agus I dTreo 2016 
do na daoine is leochaileach in ár tsochaí.  Ba mhaith linn buíochas a ghabháil do na 
daoine, grúpaí, eagraíochtaí agus na chomhpháirtaithe a thug a chuid ama, tuairimí 
agus taithí dúinn cé a thug a lán eolas do ár fhreagairt agus tograí.  Ba mhaith linn ár 
bhuíochas a chur in iúl do Oifig um Chuimsiú Sóisialta faoi choinne a chuid 
ghealltanas agus obair i rith ullmhúcháin an Plean. 
 
Cinnteoidh obair as lámh a chéile i spiorad na comhpháirtíochta go dtógaimid ar na 
rudaí a bhaineadh amach, nach fágtar éinne ina dhiadh agus go mbainimid amach an 
chuspóir coitianta ar sochaí fíorchuimsitheach do chách a thógáíl.  
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Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta 2007-2016 

 
Forbhreathnú 

 
Réamhrá 
Tá an Rialtas tiománta stráitéis chomhtháite um chuimsiú sóisialta ar bhonn cur 
chuige slite beatha atá leagtha amach sa chomhaontú comhpháirtíochta náisiúnta I 
dTreo 2016. Comhlánaíonn na gnéithe chuimsiú sóisialta an Plean Forbartha 
Náisiúnta, an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiu Sóisialta (cuimsitheacht 
PGN): Leagtar amach sa “Athrú Mór ar Éirinn — Caighdeán Beatha Níos Fearr do 
Chách, 2007-2013” conas a bhainfar an stráitéis um chuimsiú sóisialta thar an 
tréimhse ama 2007-2016. 
 
Is uaillmhianach agus dúshlánach na tiomantasí atá leagtha amach sa Phlean seo.  
Cabhraíonn an creat stráitéiseach nua níos mó comhoibriú agus imeasctha structúirí 
agus nósanna trí an Rialtas ag léibhéíl náisiúnta agus áitiúla chomh maith le tuarascáil 
níos fearr agus na meicníochtaí monatóireachta. 
 
Ullmhaíodh an PGUS i gcomhtéacs difriúil ón Stráitéis Frith-Bochtanas Náisiúnta 
1997 bunaidh.  Baineadh na spriocanna tacaíochta ioncaim (rátaí leasa sóisialta agus 
pinseanna) amach anois agus tá níos mó béim ann anois ar seirbhísí agus ghníomhacht 
mar modh ghreamú eisiamh sóisialta.   Léirítear sa saghas cineál an Plean, cé a 
chomhlánionn an PFN 2007-2013 agus I dTreo 2016. 

Tá focás laidir ar gníomhaíochtaí agus spriocanna ag an Plean, cé atá sainmhínithe 
agus measartha go soléir. Is tabhachtach iad má dhéantar monatóireach ar na 
gcuspóirí an Plean a bhaint amach agus an chun chinn iad a bhaint amach go 
héifeachtachtúil. Trí an chur chuige saolré a ghlacadh, tugann an Plean tacaíocht ar 
fhobairt dul chun chinn níos cheangailte agus ildisciplíneach le haghaidh polasaithe a 
dhéanamh agus le rannaíochtaí comhordaithe ó réimse leathan aisteoirí.  

 
Spríocanna Ardléibhéil 
Leagann an NAPchuimsiú clár ghnímh cuimsitheach fadréimseach amach chun 
aghaidh a tabhairt ar bochtanas agus eisiamh sóisialta. Chun cinntiú go dhéantar 
éifeacht cinniúnach ar bochtanas, creideann an Rialtas go bhfuil idirghabháilí 
suntasach riachtanas chun tosaíocht a chur ar líon beag spríocanna ardléibhéil. Tá na 
gníomhuithe agus idirghabháilí deartha chun aghaidh a thabhairt ar acmhainní a úsáid 
ar easnaimh sóisialta fadtéarmacha tromchúiseacha leis an aidhm an chuspóir 
deireannach a baint amach ná an bochtanas comhseasmhach a lagdú.  Is é an spríoc 
for-iomlán an Plean seo: 
 
Spríoc Bochtaine For-iomlán  
 

An méid daoine a bhfuil "bochtanas leanúnach” acu a laghdú go 2% - 4% faoi 
2012, leis an aidhm bochtanas leanúnach a dhíothú faoi 2016, faoin sainmhíniú 
athbhreithnithe.  
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Cuirtear roinnt spríocanna ardléibhéil chun tosaigh chun an spríoc sin a bhaint amach 
laistigh gach pháirt den saolré.  
 
Leanaí 
 
Tá ról tábhacht lárnach ag an oideachas i ngach céim beatha linbh ar a chuid fhorbairt 
agus folláine sa todhcaí.  Da bhrí sin, foirmíonn sé bhonn na príomhspríocann sa 
limistéir seo. Ina theannta sin, aithnaítear an tabhachtacht ioncam tacaíochta chun dul 
i ngleic le bochtanas leanaí. Is iad na spriocanna ardleibhéil an céim beatha seo: 
 

 
Spríoc 1: Oideachas 
Oideachas réamhscoile spríocdírithe a chinntiú do leanaí ó phobail bhunscoile 
uirbeacha atá clúdaithe ag gclár gnímh DEIS.  
 
Spríoc 2: Oideachas 
Líon na ndaltaí a bhfuil deachreachtaí litearthachta tromchúiseacha acu i 
mbunscoileanna atá ag freastal ar phobail faoi mhíbhuntáiste a laghdú. Is é spríoc 
an céadatán a laghdú caoga faoin gcéad ón 27-30% atá i gceist faoi láthair go níos 
lú ná 15% faoi 2016.  
 
Spríoc 3: Oideachas 
Obair a dhéanamh lena chinntiú go saróidh an céadatán den daonra in aois 20-24 a 
chomhlánaíonn oideachas uachtarach dara leibhéal nó a chomhionann  90% faoi 
2013.  
 
Spríoc 4: Tacaíocht Ioncaim 
An comhluach na bearta tacaíochta ioncaim linbh a choimead ag 33%-35% an 
íosráta íocaíochta leasa shóisialta dhaoine fásta le linn an Phlean seo agus 
tacaíochtaí ioncaim linbh chun a cabhrú a thabhairt do leanaí í teaghlagh iocaim 
íseal a athbreithniú. 
 

 
Daoine in Aois Oibre 
 
Arna thabhairt an eochairrolla ag fostaíocht ar dul i ngleic bochtanas agus eisiamh 
sóisialta, is iad príomhspríoc ardleibhéil don céim beatha seo ná cabhair a thabhairt do 
dhaoine is faide ó margeadh fostaíochta trí tacaíochtaí riachtanacha a sholáthar dóibh 
chun post a fháil. Is tabhachtach tacaíochtaí ioncaim a sholáthrú do dhaoine atá 
lasmuigh an fórsa fostaíochta chun chaighdeán maireachtála inghlactha a choimead.  
Tagann na dhá gnéithe seo faoi réim seo a leanas: 
 

 
Spríoc 5: Fostaíocht agus Rannpháirtíocht 
Chur chuige cásbhainistíochta ghníomhach a thabhairt isteach a thabhairfaidh 
tacaíocht dóibh siúd ar leasa shóisialta fadtéarmach dul isteach san oideachas, san 
oiliúnt agus san fhostaíocht. Is é an aidhm atá ann tacaíocht a thabhairt do 50,000 
duine mar sin, lena n-áirítear tuismitheoirí aonair agus daoine atá dífhostaithe le 
fadtéarmach leis an aidhm for-iomlán líon na ndaoine a dtagann a dteacht isteach 
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iomlán ó íocaíochtaí leasa sóisialaigh fadtéarmacha a laghdú 20% faoi 2016. 
Déanfar athbhreithniú ar an sprioc seo de réir mar a bheidh taithí ar an ábhar.  
 
Spríoc 6: Tacaíocht Ioncaim 
An luach an íosráta leasa shóisialta a choimead ag €185.80 ar a laghad i dtearmaí 
20057 le linn an Phlean seo, de réir acmhainní atá le fáil.  
 

 
Daoine Níos Sine 
 
Tá na seirbhísí cúraim phobail riachtanach ionas go gcuirfear ar chumas daoine níos 
sine a shláinte agus folláine a choimead chun beatha gníomhacha neamhspleácha a 
mhaireachtáil sa bhaile chomh fada is féidir. Tá eochairrolla ag iocaim chun 
bochtanas a maolú sa seanaois. Leis sin, tá focás ar na spríocanna ardléibhéil do 
chéim bheatha ar na dhá limistéirí seo:    
 
 

 
Spríoc 7: Cúram Pobail 
Leanúint ar ardú a dhéanamh ar an infheistíocht i seirbhísí cúraim pobail do 
dhaoine scothaosta, lena n-áirítear pacáistí cúraim baile agus seirbhísí cúraim lae 
chun thacú leo saol a chaitheamh go neamhspleách sa phobail chomh fada agus is 
féidir. 
 
Spríoc 8: Tacaíocht Ioncaim 
Íosráta íocaíochta de €200 sa tseachtain i dtearmaí 2007 a choimead do gach uile 
pinsin leasa shóisialta le linn an Plean seo agus faoi chomhair acmhainní atá le fáíl 
más féidir agus tiomantas an Rialtais i I dTreo 2016 chun an soláthar a fheabhsú.  
Athbhreithnófar na struchtúirí phinsin for-iomlána agus córas chun tacaíochtaí 
ioncaim do phinsinéirí i gcomhthéacs an Pháipear Ghlas um Phinsin le foilsiú sa 
dheireadh Márta 2007. Athbreithneoidh sé gach uile colún an soláthair phinsin.   
 

 
Daoine faoi Mhíchumas 
 
Ba mhaith le mórán daoine faoi mhíchumas post a fháil má tugtar an deis dóibh.   Leis 
sin, tá focás ar an spríoc ardléibhéil do chéim bheatha seo ar conas a chabhraíonn 
fostaíocht agus rannaíocaíocht daoine faoi mhíchumas beatha iomlána luachmhar a 
mhaireachtáil.   
 
 

 
Spríoc 9: Fostaíocht agus Rannpháirtíocht 
Méadú a dhéanamh ar fhostaiocht daoine faoi mhíchumais nach mbíonn deacracht 
acu post a choinneáil. Is é an chuspóir láithreach 7,000 daoine breise den chohórt 
a bheith fostaithe roimh 2010. Is é spríoc san fhadtéarma an ráta fostaíochta a ardú 
ó 37% go 45% faoi 2016 arna thomhais ag an tSuirbhéireacht Ráthúil Náisiúnta ar 
Theaghlaigh (QNHS).  Beidh ardú ar rannpháirtíocht san oideachas, san oiliúnt 
agus san fostaíocht go 50% faoi 2016. Déanfar athbreithnithe ar na spriocanna sin 
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de réir mar a bheidh taithí ar an ábhar agus i bhfianaise sonraí níos fearr a bheith 
le fáil.  
 

 
 
Pobail 
 
Tá pobail inbhuanaithe a thógáil agus a tacú cuí riachtanach, go háirithe dóibh atá faoi 
mhíbhuntáiste. Tá sochar ag a lán freagraí polasaithe do dhaoine thar an saolré ag 
teastáil sa limistéir seo agus tá roinnt mhaith acu leathan agus iad lena bhfuil an 
comhoibriú polasaithe i líon limistéirí. Dírfidh na spríocanna ardléibhéil ar tithíocht, 
sláinte agus imeasctha na himircigh agus tá orthu:  
 

 
Spríoc 10: Tithíocht 
Ardchaighdeáin tithíochta a sheachadadh dóibh nach bhfuil in acmhainn freagairt 
dá riachtanais tithíochta féin agus tacú le tógáil pobail inbhuanaithe. Gné 
thábhachtach a bheidh san aschur níos fearr tithíochta a léirítear in I dTreo 2016 a 
mbeidh de thoradh air go dtabharfar aghaidh ar riachtanais chóiríochta thart ar 
60,000 líon tí nua thar an tréimhse 2007-2009. Beidh daoine le riachtanais 
tithíochta speisialta (daoine gan dídean, an lucht siúil, daoine scothaosta agus 
daoine faoi mhíchumais) i gceist anseo. 
 
Spríoc 11: Sláinte 
500 foireann cúraim phríomha a fhorbairt faoi 2011 a fheabhsóidh rochtain ar 
sheirbhísí sa phobal agus beidh béim ar leith ar fhreagairt do riachtanais daoine a 
bhfuil cártaí liachta acu. 
 
Spríoc 12: Comhtháthú Imirceach 
Stráitéis a fhorbairt dírithe ar chomhtháthú na ndaoine nua sa tsochaí a bhaint 
amach. Ar dtús cuirfear acmhainní ar fáil chun 550 múinteoir a sholáthar le 
tacaíochta teanga a chur ar fáil san earnáil oideachais faoi 2009 agus feabhsófar 
rochtain ar sheirbhísí poiblí trí eolas a aistriú agus trí thacaíochtaí. 
  

 
Cur i bhfeidhm 
Tugann an NAPchuimsiú aghaidh ar seachadadh agus torthaí dearfacha. Caithfear 
glacadh le hathrú a fhorbairt go leanúnach i leith ranna Rialtais, gníomhaíochtaí agus 
eagraíochtaí eile oibriú le chéile níos héifeachtachaí agus gnáthchonstaicí ar 
chomhoibriú a shárú diadh ar ndiadh. Theastóidh seachadadh seirbhísí a bheith níos 
inrochtaine, níos solúbtha agus díríthe ar an chustaméir ó monatóireacht agus 
meastóireacht rialta ar an dul chun chinn i gcoinne spríocann agus chuspóirí.  
 
Tá freagrachtaí áirithe ag gach uile ranna agus gníomhachtaí rialtais ag léibhéal 
náisiúnta agus áitiúla chun na príomhchuspóirí a sheachadadh. Ina theannta sin, 
bunaíodh roinnt bearta áirithe leis an aidhm níos mó chomhoibriú agus seachadadh 
neartaithe ar an clár um chuimsiú sóisialta.  Tá na bearta seo a leanas dírithe ar chur 
chuige níos comhordaithe agus comhtháite ag leibhéil náisiúnta agus áitiúla a 
fhorbairt agus idir na leibhéil seo:  
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1 Beidh ról ceannaireachta ag Oifig an Aire Leanaí maidir le torthaí a fheabhsú 
do leanaí Le taithí ó Thionscnaimh Forbartha Óige, ó Choistí Seirbhísí Leanaí 
agis ó Choistí Leanaí Contae, feabhsófar comhthátú seirbhísí thart timpeall ar 
riachtanais leanaí agus teaghlach aonair trí struchtúir áitiúla, idir chinn nua 
agus chinn fheabhsaithe.  

 
2 Bunófar grúpa nua ardleibhéil le comhtháthú níos fearr a chinntiú maidir le cur 

i ngníomh, ioncam agus tacaíochtaí eile chun cuidiú le daoine dul isteach i 
bhfostaíocht. Beidh sé seo comhdhéanta den Roinn Fiontar, Trádáil agus 
Fostaíochta, an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh, FÁS agus 
gníomhaireachtaí ábhartha eile mar is gá. Tuairisceoidh an grúpa seo chuig an 
gCoiste Comh-Aireachta i ndáil leis an dul chun chinn maidir leis na 
spriocanna a leagtar amach sa Phlean seo agus saincheisteanna eile gaolmhara 
eile a sheachadadh 

 
3 Forbrófar an Grúpa Rialtais Áitiúla ar Uilechuimsitheacht Shóisialta (LGSIG) 

tuilleadh chun tacú leis na naisc idir an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal 
áitiúl agus sa chomhthéacs seo, tuairisceoidh an Ghrúpa chuig an gCoiste 
Comh-AIreachta mar is cuí. 

 
4 Forbrógar meicníochtaí nua i 2007 ag leibhéal náisiúnta agus leibhéal áitiúla 

chun comhoibriú agus seachadadh tithíochta a fheabhsú, go háirithe sa chás go 
mbeidh gné cúraim ann do daoine níos sine agus do daoine faoi mhíchumas. 

 
Beidh baint na bpáirtithe leasmhara, go háirithe na húdaráis áitiúla agus Boird 
Forbartha Contae/Cathrach (CDB) mar príomhghnéithe lena chinntiú go ndéanfar 
uilechuimsitheach shóisialta a seachadadh trasna na n-earnálacha go léir sa tsochaí. 
Forbairtí san áireamh:  

 
5 Forbrófar agus neartófar struchtúr an Bhoird Forbartha Contae/Cathrach chun 

tacaíocht a thabhairt do a chuid ról seachadadh seirbhís poiblí a chomhoibriú 
ag an leibhéal áitiúil (gníomhaireachtaí um chuimsiú sóísialta san áireamh)  Sa 
chomhthéacs sin, beidh na hAonaid Uilechuimsitheachta Sóisialta a leathadh 
chuig leath de na comhairlí cathrach agus contae faoi dheireadh mar 
thacaíocht ag an gcur chuige sin. Ina theannta sin, tabhairfaidh na BFC tosaigh 
don oibre na grúpaí um Chuimsiú Sóisialta (SIM), a bunaíodh chun an 
comhoibriú na gníomhaíochtaí um chuimsiú sóisialta a fheabhsú ag leibhéal 
áitiúil.  

 
6 Neartófar agus feabhsófear seachadadh chlár RAPID, a bhfuil sé mar aidhm 

leis cúnamh Stáit a dhíriú i dtreo chaighdeán beatha agus rochtain ar 
dheiseanna a fheabhsú do phobail sna ceantair uibeacha is mó atá faoi 
mhíbhuntáiste ar fud an Stáit.  

 

An bearna forfheidhmithe a dhúnadh  
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Tá baol ann i gcónaí nach bainfidh na torthaí bheartaithe agus pleanáilte amach mar tá 
easpa cur i bhfeidhm ann. Tarlófar mar gheall ar theipeanna riaracháin maidir le 
polasaithe aonair, easpa comhoibriú éifeachtacht nó feidhmiúchán lag monatóireachta 
agus meastóireachta.  Tá an Rialtas cinnte go seachnóidh na struchtúirí thuasluaite na 
baolanna seo agus bearna forfheidhmithe a laghdú. Cinnteoidh go mbaineann na 
struchtúirí seo amach i gcomhar leis an tiomantas láidir do na spriocanna ardleibhéal 
agus na iomaí gníomhachtaí agus polasaithe atá léirithe sa NAPchuimsiú seo.   

 
Tá próiseas monatóireachta agus tuairiscithe cuimsitheach agus éífeachtúilé mar 
aidhm an chreat straitéiseach nua a bheidh sruthlínithe trasna I dTreo 2016, an PFN 
agus an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta. Beidh ullmhú 
tuarascála uilechuimsitheachta sóisialta bliantúil de chuid An Oifig um Chuimsiú 
Sóisialta  (OSI) mar príomhghné.  Cuirfear an tuarascáil faoi bhráid an Aire Gnóthaí 
Sóisialacha agus Teaghlaigh, an Choiste Comh-Aireachta um Uilechuimsitheacht 
Shóisialta, an Choiste Stiúrtha Comhpháirtíochta agus Choiste Monatóireachta an 
PFN.  
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Caibidil 1 - Comhthéacs agus Cur Chuige Stráiteiseacha 

 
 
1.1 Réamhrá 
 
Is féidir bochtanas agus eisiamh sóisialta tionchar a imirt ar gach ghrúpa aoise.  Is rud 
ilghruach é agus iarrtar freagra ilpolasaithe chun dul i ngleic leis. Tá sé sin le brath sa 
mhiniú bochtanais agus eisiamh sóisialta a ghlac an Rialtas ar dtús i 1997.  
 

Tá daoine ag maireachtáil faoi bhochtaine más rud é go bhfuil a n-
ioncam agus a n-acmhainní (ábharacha, cultúir agus sóisialta) chomh 
neamhleor sin is nach féidir leo caighdeán maireachtála a bheith acu a 
fhéachtar air mar chaighdeán inghlactha i sochaí na hÉireann.  Mar 
thoradh ar ioncam agus acmhainní neamhleor, is féidir le daoine a 
bheith eisiata ó rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí a nglactar leo mar 
ghnáthghníomhaíochtaí do dhaoine eile sa tsochaí. 

 
Lean an sainmhíniú seo a bheith bailí agus cuireann sé taca faoin freagair stráitéiseach 
an Rialtais chun dul i ngleic leis an mbochtanas agus eisiamh sóisialta mar atá leagtha 
amach sa Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta (cuimsitheacht 
PGN).  
 
Glacadh le chur chuige stráitéiseach don chéad uair in Éirinn maidir le bochtaine a 
chomhrac nuair a foilsíodh an Straitéis Náisiúnta Frithbochtaine i 1997.  Ba iad an 
leibhéal ard dífhostaíochta, imirce agus acmhainn teoranta chomparáideach chun 
seirbhisí a fhorbairt. Le deich mbliana anuas athraigh na leibhéil arda an fás 
eacnamaíochta an eacnamaíocht as a dtiocfaidh chun cinn sóisialta agus 
eacnamaíochta mór.  Cuimsítear laghdú suntasacha i fostaíocht, meadú suntasacha sa 
mná ag obair san eacnamaíocht íoctha agus mar thoradh, meadú mór sa líonta tí ar dhá 
ioncam.  An deireadh le imirce airde, meadú ollmhór i imirce fillte agus sa líon 
imircigh ó tíortha eile san áireamh. 
 
Tá an NAPchuimsiú ceaptha chun dul chun cinn comhtháiteach agus cuimsitheach do 
na deich mbliana dár gcionn le chur chuige saolré mar atá leagtha amach leis an 
Comhairle Náisiúnta Eacnamaíoch is Sóisialta (NESC) sa tuarascáíl “The 
Developmental Welfare State” agus a ghlactar leis an comhaontú comhpháirtíochta 
náisiúnta I dTreo 2016. Déanann sé ionadaíocht ar chlár ghnímh cuimsitheach 
fadréimseach amach chun aghaidh a tabhairt ar eisiamh sóisialta. Ina theannta sin, 
creideann an Rialtas go bhfuil gá le hidirghabhálacha sonracha i roinnt bheag chun an 
chuspóir foriomlán ná an laghdú bochtanais a bhaint amach.  Tá na cuspóirí sin 
deartha chun aghaidh a thabhairt ar acmhainní a úsáid ar easnaimh sóisialta 
fadtéarmacha tromchúiseacha.   Aibhsíonn an Plean seo agus an Plean Forbartha 
Náisiúnta Athrú Mór ar Éirinn — Caighdeán Beatha Níos Fearr do Chách na cuspóirí 
ardleibhéil chun éifeacht cinniúnach ar bochtanas a dhéanamh. 
 
Cuireann an chur chuige saolré an duine aonar i lár an fhorbairt polasaithe agus 
seachadadh ag scrúdú na baolanna in aghaidh leis/leí agus na tacaíochtaí atá ar fáil ag 
príomhcéimeanna an saolré. Aithnítear príomhcéimeanna an saolré mar:  Leanaí, 
Daoine in Aois Oibre, Daoine Níos Sine agus Daoine faoi Mhíchumais. Cuireann an 
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ghlacadh an chur chuige saolré creat cuimsitheach ar fáil chun cur chuige sruthlíne, 
trans-rannach agus feiceálach maidir le dul i ngleic le bochtanas agus le heisiamh 
sóisialta a chur i bhfeidhm.  Tá an fís straitéiseach an I dTreo 2016 agus na 
príomhaidhmeanna fadtéarmacha do gach céim den tsaolré chomh maith le 
gníomhartha tosaíochta comhaontaithe mar bhonn ag na bearta eacnamaíochta agus 
bonneagair sóisialta atá leagtha amach sa PFN. 
 
1.2  Claontaí Eacnamaíochta, Déimeagrafacha agus Fostaíochta 
 
Tá forbairt eacnamaíochta agus fás fostaíochta riththábhachtacht chun éifeacht 
cinniúnach ar bochtanas a dhéanamh. Tá an aeráid eacnamaíochta fabhrach sa chás 
seo le roinnt bliana anuas agus táthar ag súil go leathnóidh geilleagar ag meán ráta de 
thart ar 4-4.5% in aghaidh na bliana thar an thréimhse 2006-2013. 
 
Tá léibhéal daonra ag an líon is airde ó 1861. Taispeánann na sonraí daonáirimh do 
2006  gur tháinig méadú de 16.8% sa daonra foriomlán idir 1996 agus 2006, ó 3.63 
milliún go 4.24 milliún daoine.  Meastar go dtugann imirce cuntas do formhór an 
méadú seo. Meastar go bhfuil líon na himircigh thart ar 400,000. Cuimsíonn na 
neamhnáisiúnaigh thart ar 10% an fórsa fostaíochta, is é sin ceann de na rataí is airde 
sa Aontas Eorpach (AE).  
 
Molann na reamh-mheastacháin daonra agus fórsa fostaíochta na Príomhoifig 
Staidrimh (CSO) go dtiocfidh fás eacnamaíochta leanúnacha go imirce breise sa 
bliana fháistineacha.  Deantar réamhaisnéis ar meadú idir 437,000 agus 686,000 
daoine le leibhéil imirce meadaithe ag cur le 150,000 go 300,000 do fás seo.  
 
Chuaigh na figiúirí na ndaoine i fostaíocht thar 2 milliún do chéad uair i rith 2006. Ag 
deireadh an triú ráithe 2006, bhí thart ar 2.07 milliún daoine fostaithe, i gcomparáid le 
1.47 milliún ag deireadh 1997. Is ionann é sin meadú de 605,600 nó 41% sa naoi 
bliain roimhe seo - is méadú mórthaibseach é dar le chaighdeáin idirnáisiúnta. Ba 
shuaitheanta é an méadú sa ráta fostaíochta na mban ó 48.4% go 60.3% thar an 
thréimhse chéanna.  
 
Tá an príomhspríoch fostaíochta beagneach sroichte anois le ráta fostaíochta iomlán 
Liospóine 69.6% sa triú ráithe 2006. Is iad 78.7% agus 60.3% faoi seach na rátaí 
fostaíochta na oibritheoirí firinneach agus baineannach agus an ráta fostaíochta 
baineannach ag dul thar an spríoc fostaíochta Liospóin de 60%.  Tháinig méadú ar 
fostaíocht na oibritheoirí níos sine (55-64 bliana) go 52.9% agus téann sé thar an 
sprioc AE de 50%.   Ina theannta sin, leanann an ráta fostaíochta ag fanacht ag 
leibhéal íseal (4.8% do triú ráithe 2006) agus fanann an ráta fostaíochta fadtéarmach 
ag leibhéal íseal ag 1.3%. Le linn an meántéarma, meastar go leanfaidh buacacht 
láithreach sa mhargadh fostaíochta agus meastar go mbeidh fás ar an fórsa fostaíochta 
ó 2.0% go 2.5% idir 2007 agus 2013. 
 
1.3  Tacaíocht Ioncaim 
 
Ceadaigh an feidhmíochta láidir na eacnamaíochta Éireannacha ón am an chéad 
SFBN do infheistíocht suntasacha breise sa chóras um chosaint sóisialta. Idir 1997 
agus 2007, tháinig méadú de 123.7% ar an ráta bhunúsach tacaíochta leasa shóisialta, 
ráta atá roimh an méadú de 41.4% sa Innéacs Praghas do Thomhaltóirí (CPI) agus 
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méadú de 61.8% sa meántuilleamh tionscail comhlán.  Is ionann é méadú de 58.2% i 
dtéarmaí réadacha. Tá feabhsuithe i rátaí leasa shóisialta le brath sa chaiteachas 
meaduithe ar chosaint sóisialta go suntasacha, ó €5.7 billiún i 1997 go dtí €15.3 
billiún i 2007. 
 
Leag an Rialtas roinnt príomhchuspóirí amach do rátaí leasa sóisialta. Cuimsíodh an 
Athbhreithniú an SFBN chuspóirí chun an ráta leasa sóisialta do duine fásta is ísle a 
méadú suas go €150 i dtéarmaí 2002 agus an chomhluach cuí na tacaíochtaí ioncaim 
linbh ag 33-35% an ráta leasa sóisialta do duine fásta is ísle a choinniú.   Bhí méadú 
an phinsean stáit bhunúsach suas go €200 sa tseachtain mar chuspóir tabhachtacht sa 
Chlár Comhaontaithe don Rialtas 2002.  Is ghnóthachtáil suntasach é ní amháin do 
dhaoine a bhain buntaiste as ach don ionracas an phróiseas straitéiseacha go freastal 
do na tiomantasí chun dul i ngleic ar mbochtanas go bunúsacha.   
 
Tá na hacmhainní ann anois mar thoradh ar rathúlacha an gheilleagair chun chur go 
mór le hinfheistíocht sa seirbhísí sóisialta, ar nós tithíochta, seirbhísí sláinte, cúram 
leanaí, oideachas, oiliúnt, forbairt pobail agus chuimsiú sóisialta go ghinearálta. 
 
1.4  Dushlán Bochtanais agus Easiamh Sósialta  
 
Tacaíonn na leibhéil dífhostaíochta agus na hacmhainní substaintiúla a díríodh le leas 
sóisialach agus ar seirbhísí sóisialach eile go mór chun líon daoine suntasacha a 
thógáil amach ó bochtanas leanúnach le deich mbliana anuas.  
Léiríodh gur féil a bheith ar fhostaíocht agus fostaíocht a choinneáil ceann de na slite 
is tábhachtaí amach as an mbochtaine. Bhain beagnach gach duine Éireannach 
buntáiste as an fás eacnamaíochta suntasacha le roinnt bliana anuas agus as léibhéal 
breisithe na tacaíochta poiblí a sheachaid sé. Áfach ní bhain gach duine buntaiste 
amach sa méid chéanna, go háirithe na daoine i teaghlaigh dífhostaíochta san áireamh. 
Cuimsítear Tuismitheoirí aonair, daoine faoi mhíchumais, daoine atá dífhostaithe le 
fadtéarmach agus grúpaí mionlaigh ar nós an Lucht Taistil.  Is é an líon na himircigh 
agus a chuid teaghlaigh atá an dúshlán ag teacht chun cinn. 
 
Is é an fostaíocht an príomhbhealach as an mbochtanas ach d’fhan roinnt daoine 
dífhostaithe fiú le linn tréimhse ama nuair a raibh líon postanna nár sáraíodh riamh ar 
fáil. Cé go bhfuil éifeacht mór ag an dífhostaíocht ar dhuine, imríonn sé tionchar ar 
leanaí – chónaíonn an chuid is mó leanaí i mbochtanas i dteaghlaigh dífhostaithe.  Is é 
an cás nach féidir le móran daoine post a fháil.   Áirítear orthu sin daoine níos sine atá 
scortha, daoine nach bhfuil in ann obair de bharr tinneas nó mhíchumas agus daoine 
nach bhfuil in ann obair go sealadach de bharr freagrachtaí cúraim sa chlann nó de 
bharr easpa scileanna agus cumais riachtanacha.   I gcásanna sin, is rithtabhachtach 
iad tacaíochtaí ioncaim imleor chun cabhar a thabhairt leo níos mó neamhspleáchas 
agus folláin a bhaint amach. 
 
 
 
 
1.5 An Chur Chuige Straitéiseach 
 
Chumsaíodh an chur chuige straitéiseach maidir le bochtaine agus eisiamh sóisialta a 
chomhraic le deich mbliana anuas na ghrúpaí agus limistéirí atá leochailleach maidir 
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le bochtanas.  Tá freagra ilpholasaithe ag éirí níos mó comhordaithe diadh ar ndiadh.  
Baineann an chur chuige seo torthaí níos fearr amach ní amháin do daoine a bhfuil 
bochtanas acu ach chomh maith leis sin, níos mó luach ar airgead do cháiníocóirí a 
íocann polasaith agus ghnímh na Rialtais.   
Tá an chuimsiú sóisialta ar an gclár beartais poiblí go daingean.    Neartóidh creat 
chomtháite é tuilleadh trí chinntiú go dtéann fhorbairt sóisialta agus eacnamaíochta 
láimh a chéile.  Bainfear é sin amach trí sruthliniú na spríocanna agus an chur i 
bhfeidhm na príomhpróiseas um chuimsiú sóisialta. Cruthóidh struchtúirí níos 
comhtháiteacha agus éascóidh sé tuairisciú agus monatóireacht.   
 
Cé go imríonn a lán gnéithe sholáthair sóisialta tionchar thar gach earnálacha daonra, 
mar shompla, sláinte, oideachas agus tithíochta, tugann an NAPchuimsiú béim mór ar 
na daoine is díothacha agus is leochailleacha. Leis an chur chuige saolré, cuirtear 
príomhbéim ar: 
 

5 a chur ar chumas leanaí teacht ar a chuid fíorchumas  
6 Tacaíocht a tabhairt ar daoine in aois oibre agus daoine faoi mhíchumas trí 

bearta ghníomhachta agus soláthrú seirbhísí chun fostaíocht agus 
rannpháirtíocht a méadú 

7 An saghas tacaíochta a sholáthrú a chur ar chumas daoine aosta ardchaighdeán 
maireachtála compordacha a choimead 

8 Pobail inmharthana agus inbhuanaiste a thógáíl, beatha daoine ina chonaí i 
limistéir faoi mhíbhuntáiste a fheabhsú agus caipiteal sóisialta a thógáil. 

 
Is tabhachtach é go bhfuil fócás nearthaithe againn ar an seachadadh agus an chur i 
bhfeidhm éifeachtúil na tacaíochtaí agus seirbhísí mar bhaineadh na príomhchuspóirí 
ioncaim atá leagtha amach sa SNFB deireannach amach.  Mar atá leagtha amach sa 
tuairisc sa tuarascáíl NESC darbh ainm “An Stát Leasa Forbartha”, is ríthabhachtach é 
rochtain ar réimse leathan seirbhísí a bhaint amach chun cailíocht fórsa fostaíochta a 
chuireann taca le eacnamaíocht íomaíocha eolasbhunaithe agus comhtháthú sóisialta a 
choimead agus eisiamh sóisialta a chomraic. 
 
Níl an Plean seo faoi acmhainní breise a thabhairt mar tá siad idirbheartaithe cheana 
agus leagtha amach i I dTreo 2016 agus an PFN.  Féachann sé torthaí suntasacha a 
bhaint amach lastigh creat deich mbliana ar bhonn seachadadh agus an chur i 
bhfeidhm a neartú trí freagraí chomhtháiteacha.  Is gné dhílis é an seachadh athrú 
institiúdeacha agus sa chomhcur chuige seo le béim níos mó ar athbhreithniú dian ar 
an bhfeidhmiú agus torthaí.   
 
1.6 Ag Tomhas Bochtanais 
 
Níl aon tomhas amháin a thugann cur síos iomlán dúinn ar an staid maidir leis an 
díothacht, bochtanas agus eisiamh sóisialta. Is fíor é sin do tír ar nós Éireann a raibh 
fás eacnamaíochta gasta le linn deich mbliana anuas. Leis sin, úsáidtear roinnt táscaire 
chun an dul chun chinn a thomhais leis an chuimsiú sóisialta a bhaint amach, ioncam, 
leibhéil díothachta, luath fágáil scoile, teaghlaigh gan phost, dífhostaíocht 
fadtéarmach agus ionchas saoil etc san áireamh.  
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Is é an bochtanas leanúnach an bearta oifigiúla a ghlacann an Rialtas. D'fhorbair an 
ESRI (ITES) go neamhspleách. Aithníonn an bearta seo an chomhréir daoine faoi 
tairseach áirithe (níos lú ná 60% an mheánioncaim) atá fágtha gan nithe nó seirbhísí 
amháin nó níos mó a mheastar ríthabhachtach do chaighdeán bhunúsach maireachtála.  
 
 Sa bhlian 2002, leagadh síos sprioc bochtanais leanúnach a laghdú go 2% agus 
deireadh a chur le bochtanas leanúnach, mar a sainmhíníodh ag an am, dá bhféadfaí é 
sin a dhéanamh.  Ciallaíonn neamhleanúnachas mór idir an Suirbhé “Ag Maireachtáil 
in Éirinn”, ar bhaineadh úsáid as roimhe seo chun monatóireach a dhéanamh ar dhul 
chun cinn agus Suirbhé nua an AE ar Ioncam agus Coinníollacha Maireachtála (AE-
SICM) sa bhliain 2003 go bhfuil sé dodhéanta comparáid a dhéanamh idir treochtaí i 
mbochtaine leanúnach sa tréimhse sin.  Mar sin féin, tacaíonn na leibhéil 
dífhostaíocha agus na hacmhainní substaintiúla a díríodh ar leas sóisialach agus ar 
seirbhísí sóisialta eile go mór leis an tuairim go ísligh an ráta bochtanais leanúnach 
thar thréimhse an suirbhé LIIS ó 8.3% sa bhliain 1994 go 4.1% sa bhliain 2001 go dtí 
an spríoc.    
 
Úsáidfidh NAPchuimsiú na sonraí AE-IDM chun monatóireacht a dhéanamh ar 
threochtaí don todhchaí. Léiríonn sé sin gur ísligh ráta bochtanais leanúnach ó 8.8% 
sa bhliain 2003 go 7.0% sa bliain 2005. Laistigh an ráta for-iomlán seo, áfach, is 
tábhachtach aire a thabhairt go bhfuil roinnt ghrúpaí leochaileacha ann ar nós 
teaghlaigh tuismitheoir aonair ag 27.2% (33.6% i 2003), daoine tinn nó faoi 
mhíchumas ag 17.4% (22.4% sa bhliain 2003) agus daoine tinn. Tá éifeacht 
fostaíochta le brath freisin. Tá 1.7% daoine faoi bhochtanas leanúnach (2.6% sa 
bhliain 2003), i gcomparáid le 21.6% daoine dífhostaithe. (28.3% sa bhliain 2003).  
 
Tá bearta bochtanais eile, mar atá thuasluaite, an-úsáideach freisin agus tarraingítear 
gnéithe éagsúla ar realtacht boctanais. Is é an bearta i mbaol bochtanais an ceann is 
clúite agus is luaite mar ceadaíonn sé roinnt comparáidí le tíortha eile. Ní 
tomhasaíonn sé bochtanas mar sin ach an comhréir daoine faoi thairseach ioncaim 
áirithe. Tugann an tairseach ioncaim atá úsáidte torthaí an-difriúil.  Mar shompla, leis 
an tairseach AE de 60% mheánioncaim, léiríonn an bearta go bhfuil 20.1% daoine 
níos sine in Éireann i mbaol bochtanais agus dar leis tairsceach an ECFE (OECD) nó 
NA (UN) níl ach 7.5% i mbaol.  
 
Tá teorainní áirithe ag an tascaire i mbaol bochtanais mar bearta bochtanais i gcás 
Éireannach le blianta beaga anuas. Ní cuireann sé na caighdeán maireachtála 
foriomlán san áireamh agus theipeann sé an firic a chur in iúl go tháinig méadú an 
mheántascaire ioncaim le 88% ó €102.44 i 1997 go €192.74 sa bhlian 2005. Thar an 
thréimhse ama chéanna, tháinig méadú ar phraghsanna (CPI) de 30.6%, na 
meántuilleamh tionscail comhlán de 56.4% agus íocaíochtaí bunúsacha leasa sóisialta 
de 79.1%. De bharr na leibhéil ard ar fás eacnamaíochta, tháinig méadú ar líon na 
mban sa fórsa fostaíochta agus mar thoradh, meadú mór sa líonta tí ar dhá ioncam. 
Chuaigh na ioncaim sa chásanna sin na hioncaim daoine nach raibh ag obair agus 
roinnt teaghlaigh le ioncam amháin. Bhain gach grúpa sósialta buntaiste ó fás 
eacnamaíochta. Leis sin, is é aitheantas grúpaí áirithe an príomhluach an tascaire seo 
cé a bhfuil deacrachtaí acu coimead suas leis na caighdeán maireachtála de ghnáth. 
Admhaítear freisin nach bhfuil an tascaire i mbaol bochtanais oiriúnach comparáidí a 
dhéanamh idir tíortha atá i gcéimeanna difriúla a chuid fhorbairt eacnamaíochta. 
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Taifead an AE-IDM laghdú sa ráta “i mbaol bochtanais” in Éireann ó 19.7% sa bliain 
2003 go 18.5% sa bhliain 2005 agus d'fhéadfadh sé a léiriú nach bhfuil an éifeacht 
riastradh na athruithe struchtúrtha suntasacha factóir mór. 
 
1.7 Sprioc agus Tomhas Bochtanais Nua 
 
Is é éifeacht cinniúnach ar bochtanas a dhéanamh mar aidhm foriomlána an straitéis 
seo.  Cuirtear béim ar an firic go leagtar sprioc nua cé a úsáideann tascairí 
nuashonraithe atá níos réadúla agus de réir leis na chaighdeáin maireachtála faoi 
láthair. An spríoc nua:  

An méid daoine a bhfuil "bochtanas leanúnach” acu a laghdú go 2% - 4% faoi 
2012, leis an aidhm bochtanas leanúnach a dhíothú faoi 2016, faoin sainmhíniú 
athbhreithnithe. 

Léiríonn an sprioc nua taithí agus comhairle saineolaíocht go mbeadh sé deacair 
bochtanas leanúnach a chur ag náid. Tá sé sin de bharr ábhair suibeachtúil agus íogair 
na ceisteanna suirbhé a úsáidtear chun díothach a aithint. Taispeánann an firic go 
tuairiscíonn mionlach suntasach daoine le ioncam thar an táscaire acu díothach ina 
theannta le daoine atá faoin meántairseach ioncaim de 60%.   Tharlaíonn sé seo mar 
gheall ar chineál fáthanna agus roghanna nó ar gcaiteachas sealadach agus gan 
choinne. Glactar áfach go aithníonn an bearta bochtanas leanúnach na daoine is 
leocaileach.  
 
Leagadh bearta bochtanais leanúnach amach i 1987 ag úsáid na táscairí díothacha 
bunaithe ar na chaighdeán maireachtála ag an am sin. Ghlac an Rialtas chomhairle an 
ESRI chun na táscairí díothacha a athbhreithniú le brath na caighdeáin maireachtála 
atá againn faoi láthair agus go háirithe béim a chur ar gnóthaí le brath chuimsiú 
sóisialta agus rannpháirtíochta sa tsochaí. Feictear an bearta láithreach ar bhonn 
innéacs le 8 nithe ag athrú ó innéacs bunaithe ar easpa nithe amháin nó níos mó ó 
liosta 8 nithe go liosta bunaithe ar easpa dhá nithe nó níos mó ó innéacs le 11 nithe . 
Úsáidtear an foireann táscaire díothachta athbhreithnithe seo chun bochtanais 
leanúnach a thomhais le linn an NAPchuimsiú. Is é 7.0% an ráta láithreach do 
bochtanais leanúnach leis an bearta nua. 
 
Aithnítear i I dTreo 2016 go bhfuil sé deacair spríocanna bochtanais a shocrú mar 
gheall ar roinnt cúiseanna, an stádas úrnua coibhneasta an AE-IDM.  Aontaíonn an 
Rialtas agus na chomhpháirtaithe go bhfuil sé tabhachtach fíorspríocanna indéanta a 
shocrú.  Sa chomhthéacs seo, athbhreithnóidh An Oifig um Chuimsiú Sóisialta (OSI) 
an cur chuige an tomhas bochtanais éifeachtach, arna tacú leis an Grúpa Choimhairle 
Teicniúil cé a chomhairlíonn an Oifig ar an fhorbairt a chuid straitéis sonraí.  
 
1.8  Cur i bhfeidhm 
 
Beidh fócas áirithe ar grúpaí leocaileacha ag teastáil ó spríoc bochtanais foriomlán a 
bhaint amach agus na spríocanna ardléibhéil ag baint le céimeanna difriúla an saolré. 
Ina theannta na spríocanna seo, forbraíodh líon cuspóirí agus gníomhacha tabhachtach 
eile atá leagtha amach sa chaibidil cuí an Phlean seo.  
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Is ríththabhachtach é cur i bhfeidhm éifeactach.  Da bhrí sin, caithfear aon "bearna 
forfheidhmithe” a seachaint le linn na deich mbliana seo chugainn. Neartfaidh muid 
chur chuige chomhtháite cun na spríocanna uaillmhianach a seachadadh agus 
cinnteoidh muid go gcuireann na infheistaíochta atá déanta ar na torthaí. Is tosaíocht é 
riaracháin a neartú trí níos mó comhoibriú thar an Rialtas ag léibhéal náisiúnta agus 
áitiúla agus idir na léibhéal seo.  Cuimsíonn sé monatóireach rialta agus meastóireacht 
an cur i bhfeidhm agus comhairliúchán le geallsealbhóirí ar bhfeidhmiú.  Leagann 
Caibidil 7 na meicníochtaí a aithnítear sa chás seo. 
 
1.9  1.9 Dul chun chinn a athbreithniú 
 
Is dúshlán é an dul i ngleic ar bochtanas agus eisiamh sóisialta ag teastáil freagraí 
polasaithe solúbachta agus leanúnacha chomh maith le seachadadh seirbhíse rochtaine 
agus díríthe ar an duine aonair. Tá tréimhse seachadadh soiléir ag formhór na 
spriocanna agus ghníomhartha. Tá cuid maith na bearta seo agus seachadfar iad sa 
thréimhse luath an Phlean. Ní ionann sé sin nach ndéanfar aon ghníomh eile tar éis an 
seachadadh. Tabharfaidh bunú líon eochair-chloch mhíle mar atá thíosluaite deis chun 
chinn a athbhreithniú agus  déanfar athbhreithniú ar an sprioc seo de réir mar a bheidh 
taithí ar an ábhar:  
 

1 2008 – an chéad athbreithniú faoi I dTreo 2016 
2 2010 – tuairisciú torthaí ar na Spríocanna na Liospóine 2010 
3 2013 – Deireadh an PFN 
4 2016 - Deireadh I dTreo 2016 agus an NAPchuimsiú. 

 
Tabhairfaidh an Tuairisc um Chuimsiú Sóisialta a fhoilsíodh an Oifig um Chuimsiú 
Sóisialta cur síos ar an dul chun cinn thar na príomhstraitéisí náisiúnta (féach ar 
Caibidil 7 chun breis eolais a fháil). 
 
1.10  Ábhar an NAPchuimsiú 
 
Tá caibidil amháin do gach céim saolré sa Phlean seo. Ach is féidir le roinnt polasaithí 
ina bhaineann grúpa amháin buntáiste as tionchar dearfach a imirt ar ghrúpaí eile agus 
deantar crostagairt orthu más cuí.  Ar an gcuma chéanna, imríonn a lán polasaithe 
tionchar ar réimse ghrúpaí nó cheantair tíreolaíoch agus tugtar sonraí futhu i gCaibidil 
6. Ba chóir aird a thabhairt nár dócha pleananna roimh, nach pléitear na freagrachtaí 
polasaithe ar na riachtanais ghúpaí leochailleach aírithe ar leithligh, ach tugtar 
aghaidh dó laistigh na gcaibidil saolré agus pobail.  Leagann an chaibidil deireannach 
(Caibidil 7) na socruithe chur i bhfeidhm agus monatóireachta.   
 
Laistigh gach chaibidil an Phlean seo, leagtar polasaithe agus gnímh amach, ag úsáid 
na limistéirí forluiteacha ghníomhachta stáit leasa leagtha amach sa tuarascáíl NESC 
darbh ainm “An Stát Leasa Forbartha” Is iad seirbhísí, tacaíocht ioncaim agus bearta 
gníomhacha nó nuálacha atá seachadadh i slí comhtháite. 
 
Aibhsíonn an Plean seo, chomh maith leis i dTreo 2016 agus an PFN na próiseas 
comhairliú cuimsitheacha a chuir an Oifig um Chuimsiú Sóisialta ar ghníomh. 
Ioncuirtear eachtraí chomhairliú sa phróiseas.  Foilsíodh tuairiscáil anois agus tá sé ar 
fáil anois ón Oifig um Chuimsiú Sóisialta.  Cabhraigh na sonraí a thiomsaigh ar son 
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Oifig um Chuimsiú Shóisialta leis an ESRI i rith ullmhúcháin an Plean seo. Foilsíodh 
an obair seo i sraith cuntais sóisialta. 
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Caibidil 2 - Leanaí 

 
 
2.1 Fís 
 
Tá chomhfhís ag na páirtithe don chomhaontú d’Éirinn ina bhfuil meas ar leanaí mar 
shaoránaigh óga a bhfuil méid luachmhar le cur acu agus guth dá gcuid féin; nuair a 
muirnítear agus a tacaítear leanaí go léir ag a gclann agus an tsochaí níos leithne; áit a 
mbaineann siad taitneamh as óige shásúil agus a mbaineann siad a gcumas.  
Dhaingnigh Éire Coinbhinsiún NA um Chearta an Linbh agus tá sí tiomanta dá chur-i-
ngníomh inár ndlíthe agus mbeartais. 
 
D’fhonn an fhís seo a bhaint amach, oibreoidh an Rialtas agus na comhpháirtithe 
sóisialta le chéile thar an chéad deich mbliana eile i dtreo na spriocanna fadtéarmacha 
seo a leanas a bhaint amach do leanaí in Éirinn: 

•1 Ba chóir go bhfásfadh gach páiste aníos i gclann a bhfuil teacht aici ar go leor 
acmhainní, tacaí agus seirbhísí, chun an páiste a chothú agus aire a thabhairt 
dó/di, agus chun forbairt an pháiste agus a rannpháirtíocht iomlán agus ionann 
sa tsochaí a chothú 

•2 Ba chóir go mbeadh gach clann in ann teacht ar sheirbhísí cúraim leanaí atá 
oiriúnach de réir cúinsí agus riachtanais a bpáistí 

•3 Ba chóir go bhfágfadh gach páiste an bhunscoil agus é/í liteartha agus 
uimheartha 

•4 Ba chóir go gcríochnódh gach dalta an tsraith shinsearach nó clár ionann (TFC 
san áireamh) a oireann á gcuid c(h)umais agus suime 

•5 Ba chóir go mbeadh teacht ag gach páiste ar sheirbhísí sláinte, pearsanta 
sóisialta den scoth agus ar chóiríocht oiriúnach 

•6 Ba chóir go mbeadh teacht ag gach páiste ar shúgradh, spórt, chaitheamh 
aimsire agus ghníomhaíochtaí cultúrtha cháilíochta chun a dtaithí dá óige a 
shaibhriú agus 

•7 Beidh gach páiste agus duine óg in ann teacht ar rannpháirtíocht chuí i 
gcinnteoireacht áitiúil agus náisiúnta 

 
 
2.2 Comhthéacs 
 
Cuimsíonn leanaí thart ar 25% an daonra – thar milliún - comhréir ard i gcomparáid le 
tíortha Eorpacha eile. Rinne an CSO meastachán go dtitfidh comhréir leanaí sa daonra 
go suntasach, suas go dtí 5% thar tréimhse ama go dtí 2036. Áfach, 
réamhmheastaíonn an líon fíorúil a méadú de 240,000 thar an thréimhse ama chéanna.  
 
Tá a fhios againn nach braitheann leanaí míbhuntáiste ina aonar ach i gcomhthéacas a 
chlann  Bíonn níos mó feidhm ar leanaí ag bochtanas ná daoine fásta, mar tá níos mó 
leanaí ná daoine fásta i teaghlaigh boichte. Teaghlaigh le leanaí atá go háirithe i 
mbaol san áireamh: líonta tí ina bhfuil duine atá ag obair sa baile, go háirithe 
tuismitheoirí aonair, daoine faoi mhíchumas agus daoine dífhostaithe, cé go bhfuil 
laghdú mór tagtha ar líon na daoine atá sa ghrúpa sin.  Taispeánann sonraí go raibh 
leanaí suas go dtí 14 bliana d'aois faoi rátaí bochtanais leanúnach is airde i 2005 agus 
sa bhlian 2005 ag 9.5% agus 10.2% faoi seach.  
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Is é an titim sa líon leanaí sa chlann agus na athruithe i struchtúirí tí breathnaithe idir 
1981 agus 2002 mar treocht breathnaithe. Thit an meánlíon leanaí sa chlann ó 2.2 sa 
bhliain 1981 go 1.6 sa 2002. 
 
Léiríonn an Daonáirimh go raibh 81% nó thar 820,000 leanaí ina chónaí le beirt 
tuismitheorí.  Bhí formhór an fuíll, 14% nó beagnach 142,000 ina chónaí i teaghlaigh 
tuismitheoirí aonair.  Tá claonadh ag na teaghlaigh seo níos lú leanaí a bhreith ná 
teaghlaigh beirt tuismitheoirí. Tá méadú mór gasta ar teaghlaigh aontuismitheora (le 
leanaí níos óige ná 15) agus anois déanann siad beagnach 17% na dteaghlaigh. Is iad 
mná an formhór tuismitheoirí aonair ag 90.7%.  
  
Deimhníonn taighde in Eireann agus thar lear go bhfuil na rátaí bochtanais leanaí i 
teaghlaigh gan obair níos airde ná idteaghlaigh nuair a oibríonn tuismitheoir amháin 
nó dhá. Leis sin, imreoidh tionchar mhór ag polasaithe a thugann tacaíocht mhór do 
thuismitheoirí fostaíocht a fháil ar bochtanas leanaí.  De ghnáth, claonann na leibhéil 
bochtanais a bheith níos airde i measc teaghlaigh níos mó agus teaghlaigh tuismitheoir 
amháin.  Tá siad de bharr na costais díreach leanaí a thógáil, cúram linbh san áireamh 
agus an cumas tuilleamh laghdaithe na dtuismitheoirí nuair a oibríonn tuismitheoir 
amháin sa bhaile.   
 
Sláinte 
Is ríththabhachtach an sláinte do folláin leanaí. Soiléiríonn eagothromais iad féin i luí 
an meachán breithe agus básmhaireacht réamhaibi i measc leanaí as íochtarghrúpaí 
socheacnamaíochta agus trí ghnóthaí ag teacht chun cinn ar nós aclaíocht, cothú agus 
murtall.   Ar an taobh dearfacha, tá baint níos mó ag formhór na leanaí scoile agus 
daoine óga i ngníomhachtaí spóirt. Tá an rannpháirtíocht sa spóirt le feiceáil níos mó i 
measch daltaí dara-léíbhéil ná i measc daltaí bunscoile agus is dóigh do daltaí 
firinscneach i bunscoileanna agus meánscoileanna rannpháirtíocht níos airde acu na 
ag daltaí baininscneach.  
 
Oideachas 
Is tosca an-mór é an oideachas maidir le fhorbairt leanaí, a chuid neamhspleáchas 
eacnamaíochta fháistineach, caighdeán maireachtála agus folláin for-iomlán. Is féidir 
iarmhairtí diúltacha ag baint le folláin láithreach agus aosacht nuair a cuirtear isteach 
ar oideachas imleor ag aon céim tógála-linbh.    
 
Bhí 7.0% leanaí ag 3 bliana d’aois nó níos óige agus beagnach leath leanaí ag 4 bliana 
d’aois i oideachas lánaimseartha sa bhlian 2004. Leis sin, ba chóir aire áirithe a dhíriú 
ar rochtain deiseanna oideachaisúla réamhscoile.  
 
Tá níos mó ná 450,000 daltaí bunscoile agus níos mó ná 340,000 daltaí meanscoile in 
Éireann. Réamhmheastar go tiocfidh méadú de beagnach 100,000 ar daonra bunscoile 
idir 2007 agus 2014 cé a fothófar isteach sa chóras mheánscoile. Tá thart ar 1.5% 
daltaí bunscoile cláraithe i scoileanna speisialta agus aithnítear breis 2.0% le 
riachtanais speisialta ach claraíodh iad i mbunscoileanna náisiúnta.  Fágann thart ar 
4.0% daoine óga an scoil gan aon scrúdú a dhéanamh agus fágann 15% tar éis an 
Teastas Sóisearach. Tá chur chuige tiubaithe sonraithe ag teastáil nuair a tugtar 
aghaidh ar an dúshlán dairíre.   
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Tacaíocht Ioncaim 
Déanann tacaíocht ioncaim ranníocaíocht mór do leas tí agus leanaí.  Tá Sochar Linbh 
le fáil i leith beagnach gach uile leanaí, gan bacadh le ioncam a chuid thuismitheoirí 
agus mhéadaigh sé go suntasach ó €53.96 (íosráta) sa bhliain 2000 go €160 sa mhí i 
2007. Ní tugann sé do gaistí bochtanais mar tá sé neodrach maidir le stadas 
fhostaíochta na dtuismitheoirí an linbh. Cé go bhfuil ról Sochair Linbh tabhachtach 
maidir le bochtanas linbh a maolú, aithnítear go caithfear cothromaíocht idir 
íocaíochtaí roghnaíocht agus uilíoch chun torthaí níos éifeachtaí a bhaint amach 
maidir le chomhraic bochtanais linbh.  
 
Léiríonn an leasú na tacaíochtaí níos sonraithe le blianta beaga anuas an chur chuige 
níos roghnaíochta trí spriocaimsiú leanaí i dteaghlaigh bochta agus trí laghdú 
dídhreasachtaí fostaíochta ag an am chéanna. Cuimsíonn leasuithe an atreorú na 
táscaire Liúntas Forlíonta Ioncam Teaghlaigh i bhfabhar teaghlaigh níos mó i 2006 
agus 2007 agus an chaighdeán nua Liúntas Linbh Cháillithe (darbh ainm Liúntas 
Linbh Spléach roimhe seo) ó 2007 amach. Is é an chéad méadú le roinnt bliana anuas.  
Cuidíonn tionscnaimh eile ar nós an íosphá náisiúnta agus an Phlean Ghníomhaíochta 
Náisiúnta um Fhostaíocht an éifeacht caillteanas an Liúntas Linbh Cháilithe a maolú 
leis an chinneadh fostaíocht a ghlacadh.        
 
Ina theannta sin, bhí éifeacht dearfach ag baint leis an tabhairt isteach an Liúntas 
Luathchúram Leanaí sa bhliain 2005 agus an Liúntas Éadaigh agus Coisbhirt don 
Scoilbhliain Nua feabhsaithe ar stadas leanaí i dteaghlaigh iocaim íseal, go háirithe ar 
leanaí atá níos óige ná sé bliana d'aois. 
 
2.3 Spríocanna Ardléibhéil 
 
Aithnítear soláthar tacaíochtaí ioncaim imleor do leanaí mar spríoc ardleibhéal. Ina 
theannta sin, tá roinnt líon na spríocanna ardleibhéal sa limistéir seo cé go meastar ar 
oideachas mar eochairtascaire ar deiseanna saoile fháistineacha. 
 
 
Spríoc 1: Oideachas 
Oideachas réamhscoile spríocdírithe a chinntiú do leanaí ó phobail bhunscoile 
uirbeacha atá clúdaithe ag gclár gnímh DEIS.  
 
Spríoc 2: Oideachas 
Líon na ndaltaí a bhfuil deachreachtaí litearthachta tromchúiseacha acu i 
mbunscoileanna atá ag freastal ar phobail faoi mhíbhuntáiste a laghdú. Is é spríoc an 
céadatán a laghdú caoga faoin gcéad ón 27-30% atá i gceist faoi láthair go níos lú ná 
15% faoi 2016.  
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Spríoc 3: Oideachas 
Obair a dhéanamh lena chinntiú go saróidh an céadatán den daonra in aois 20-24 a 
chomhlánaíonn oideachas uachtarach dara leibhéal nó a chomhionann  90% faoi 
2013.  
 
Spríoc 4: Tacaíocht Ioncaim 
An comhluach na bearta tacaíochta ioncaim linbh a choimead ag 33%-35% an 
íosráta íocaíochta leasa shóisialta dhaoine fásta le linn an Phlean seo agus tacaíochtaí 
ioncaim linbh chun a cabhrú a thabhairt do leanaí í teaghlagh iocaim íseal a 
athbreithniú. 

 
 
Spriocanna agus gníomhaireachta tabhachta eile san áireamh: 
 
2.4 Tacaíocht Ioncaim 
 
Scrudíonn an Roinn Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh saincheisteanna éagsúla ag 
baint leis íocaíocht Sochair Leanaí faoi láthair.  San áireamh:  
 

1 Beidh an athbreithniú críochnaithe sa bhliain 2007 ar na tacaíochtaí ioncaim 
linbh leis an Roinn Ghnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh a raibh tionchar ag 
an stáidéir NESC ar tacaíocht ioncaim linbh dhá sraith  

2 Reachtaíocht a thabhairt isteach chun tacaíocht a thabhairt do Shocar Linbh a 
bheith roinnte go cothrom idir tuismitheoirí i gcás nach bhfuil siad ag 
maireachtáil le chéile agus i gcás go mbaineann socruithe cothrom leis agus 

3 Na impleachtaí agus na ceisteanna atá ann ag aistriú íocaíocht ón 
príomhchúramóir an linbh go duine cháilithe malartach i gcuinsí ina bhfuil sé 
bhunaithe nach úsáidtear an Sochar Linbh i bhfabhar an leanbh.  

 
2.5 Seirbhísí 
 
2.5.1 Forbairt agus Cúram Luath-Óige 
Cabhraíonn tacaíochtaí ioncaim teaghlaigh chun foráil a dhéanamh do leanaí ach tá 
soláthar chúraim linbh ag éirí riachtanach chun cabhair a thabhairt do thuismitheoirí 
páirt a ghlacadh sa fórsa fostaíochta agus chun ioncam cé a thugann chaighdeán 
maireachtála inghlactha a fháil ar son dóibh agus do a chuid leanaí.  Is féidir le cúram 
linbh ardchaighdeán ranníocaíocht suntasach do forbairt linbh a dhéanamh le linn 
blianta na luath-óige cé go bhfuil sé ina bonn bharrthabhachtach do fhorbairt 
fháistineach. Ina theannta leis na spríoceanna ardléibhéil thuasluaite, spríocanna eile 
sa limistéir seo san áireamh: 
 
1 Forbrófar infreastruchtúr chun chúram linbh ardchaighdeán ar phraghas réasúnta a 

chur ar fáil agus méadú de 100,000 sa líon ionaid chúraim linbh (de gach saghas) 
thar an thréimhse go dtí 2015. Cruthóidh an Clár infheistíochta um Chúraim 
Leanaí 2006-2010 (NCIP) 50,000 ionadaithe. 

 
2 Gabhfar athbhreithniú an NCIP 2006-2010 i rith 2010 i gcomhairle leis na 

Chomhpháirtaithe Sóisialta. Measúnaífear an dul chun cinn déanta go dtí seo chun 
aghaidh a thabhairt ar riachtanais chúraim linbh, d'fhonn cinntiú go bhfuil na 
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freagraí polasaithe nua agus aon clár(acha) ina dhiadh sin iomchuí do na 
riachtanais chúraim linbh ag teacht chun cinn. 

 
1 Forbrófear Straitéis Traenála Chúraim Linbh Náisiúnta chun 17,000 ionaid 

traenála chúraim linbh a sholáthar thar an tréimhse 2006-2010 agus na soláthraí 
ardchaighdeáin agus traenála an NCIP san áireamh. 

 
2 Foilseofar na torthaí an athbhreithniú Children First: National Guidelines for the 

Protection and Welfare of Children go luath sa bhliain  2007; 
 
3 Críochnófear agus foilseofar polasaí maidir le Seirbhísí Chúraim Linbh sa bhliain 

2007. Tósnóidh an feidhmú céimneach agus an chur i bhfeidhm an pholasaí an 
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) i 2007. 

 
4 Tósoidh na nósanna cigireachta caighdeánaithe agus tuairiscí faoi na Rialacháin 

Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile) 2006 i 2007. 
 
2.5.2 Sláinte 
Is tabhachtach é rochtain ar chúram sláinte maith don folláin agus forbairt 
fháistineach leanaí  Áfach is riththábhacht é an fhorbairt iompraíochta agus dearcadh, 
go háirithe ag baint le aclaíocht, nósanna ithe agus seachaint alcóil agus mí-úsáid 
substaintí.  Aithnítear na spríocanna seo a leanas sa limistéir seo: 
 
1 An seachadadh Foirne Sláinte Meabhrach Pobail (CMHT) linbh agus ógánaigh de 

réir ord CHMT amháin sa 100,000 na daonra faoi 2008 agus 2 CMHT sa 100,000 
na daonra faoi 2013 

 
2 Monatóireacht a dhéanamh ar fhorleithne na gclaontaí caitheamh tobac agus úsáid 

substaintí trí na Suirbhéanna Náisiúnta um Shláinte agus Stíl Bheatha agus an 
Tionscadal Eorpach um Suirbhé Scoile faoi alcól agus Drugaí eile (ESPAD) . 
Beidh na torthaí ESPAD le fáil níos moille i 2007 nó go luath i 2008. 

  
3 Críochnóidh an Suirbhé ar Stíleanna Maireachtála, Dearcaidh agus Cothú (SLÁN 

06) agus  
      déanfar anailís air i 2007. Beidh na chéad torthaí le fáil faoi dheireadh 2007. 

Tugfar na torthaí eolas do fhorbairt polasaithe ag léibhéal náisiúnta agus pleanála 
seirbhíse ag léibheal náisiúnta agus regiúnacha. 

  
1 Beidh torthaí an tSuirbhé um Iompraíocht Sláinte sa leanaí in aois scoile (HBSC) 

le fáil ó lár 2007 
 
1 Cuirfear polasaithe faoi mhí-úsáid suibstaintí i bhfeidhm sa 100% na scoileanna 

faoi 2008 
 
2 Tabharfar rochtain ar chóireáil do 100% na úsáideoirí drugaí fadhbacha atá 18 

bliana d’aois nó níos óige lastigh mí amháin tar éis mheasúnacht.   
 
2.5.3 Cothú 
4 Críochnófar Polasaí Chothú Náisiúnta chun aghaidh a thabhairt ar bocthanas bia 

leanaí agus murtall agus lainseálfar é faoi lár-2007. Forbrófar bunachar sonraí 
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náisiúnta chun monatóireach a dhéanamh ar na threochtaí forleithne fáis, ramhair 
agus murtaill. D’fhorbair an Chlár Ghnímh do Leanaí (PAC) modúl fáis do leanaí 
agus tabharfar aghaidh ar a chuid chur i bhfeidhm sa Pholasaí Chothú Náisiúnta 

 
5 Díreofar na 475 scoileanna sa chlár ghnímh DEIS nach mbaineann buntaiste ón 

gclár béilí scoile chun rannpháirtíocht a mhéadú agus tiocfidh méadú de 215 ar an 
líon láithreach scoileanna ag glacadh pháirt faoi dheireadh 2007. Soláthríosh ciste 
breise de €3 milliún don chlár seo sa bhlian 2007. 

 
2.5.4 Oideachas 
1 Fadófar an bearta Oideachas na Luath-Óige faoin Clár Ghnímh DEIS do na pobail 

bunscoile uirbeacha chun an Spríoc Ardléibhéil 1 a fhreastal - na riachtanais is 
láithreacha agus is práinneacha faoi 2010. Leanófar an bearta sin a fhadú chun na 
scoileanna fágtha a chuimsiú sa sraith scoileanna fágtha uirbeacha an DEIS tar éis 
2010. 

 
2 Chun aghaidh a thabhairt ar neamhláithreacht, luathfhágáil scoile, fadhbanna 

iompraíochta, soláthrófar 100 postanna breise don Bhord Náisiúnta Leasa 
Oideachais agus an tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais faoi 2009.  

 
3 Feabhsófar tacaíocht do imeasctha éifeachtúil na leanaí imirceacha ag léibhéal 

bunscoile agus meánscoile trí sholáthar de 550 múinteoirí breise do tacaíochtaí 
teangacha faoi 2009 agus athchóiriú an teorainn láithreach de beirt múinteoirí 
breise sa scoil Beidh thart ar €637 milliún le fáil faoi 2013 do múinteoirí le 
tacaíochtaí teangacha chun cabhair a thabhairt do leanaí nach cainteoirí dúchais 
Béarla iad. 

 
4 Beidh soláthraí i bhfeidhm i 2007 a gcabhróidh an forfheidhmiú iomlán an Achta 

Leanaí 2001 leis an fhorbairt breise na chaighdeáin cáilíochta le monatóireacht 
feabhsaithe agus cigireacht na chaighdeáin seo. 

 
5 Tá tacaíochtaí breise ag teastaíl ó daoine óga cláraithe i ionaid Youthreach 

timpeall na tíre chun scilleanna a fhorbairt. Cinnteoidh siad sin go shroiceann siad 
a chuid gcumas go sóisialta, go pearsanta, go oideachasacha agus go 
eacnamaíochta  Cuirfear thart ar €2 milliún ar leith i rith 2007 do Ionaid 
Youthreach láithreacha chun aghaidh a thabhairt na riachtanais oideachais 
speisialta na daltaí idir 15-20 bliana d'aois  Tabharfar breithniú don socrú a fhadú 
amach go gach uile Ionaid Youthreach tar éis meastóireacht. Soláthrófar 1000 
ionaid Youthreach breise faoi 2009 ar bharr na 2700 ionaid láithreacha a 
sholáthróidh na Coistí Gairmoideachais. 

 
2.5.5 Leanaí Thaistealaithe 
Tá leochaileachtaí áirithe ag leanaí thaistealaithe maidir leis an oideachas. Leis sin, tá 
bearta breise ag teastáil and cuimsíonn siad: 
 
1 Formhór na moltaí sa Report and Recommendations for a Traveller Education 

Strategy, atá aireach ar an Survey of Traveller Education Provision a chuirfear I 
bhfeidhm idir 2007 agus 2011. 

 
2 Soláthar leithscartha ag léibheal bunscoile agus meánscoile a chéimsiú as chun a 
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chinntiú go mbeidh an Lucht Thaistealaithe ar áireamh i scoileanna príomhsrutha 
faoi 2009 

 
3 Beidh réamhscoileanna do Lucht Thaistealaithe ar áireamh thar thréimhse níos 

faide le soláthar nua réamhscoile ionas go bhféadfar na Lucht Thaistealaithe óga 
oideachas comhtháithe cuimsitheach ó aois luath 

 
2.5.6 Easpa Dídine Óige 
Is iad na daoine óga gan dídean is imeallaithe agus is leochaileachta i measc na daoine 
óga.  Is dócha go mbeidh a chuid easpa dídine ag gabháil le fadhbanna bhunúsacha 
tromchúiseacha pearsanta, teaghlaigh agus sóisialta .  Chun aghaidh a thabhairt ar 
fhadhb seo, 
 
1 Geallann Oifig  an Aire Leanaí  (OMC) athbreithniú ar an dul chun cinn ar chur i 

bhfeidhm an Straitéis Easpa Dídine na Daoine Óga agus clár ghnímh nua a 
fhorbairt i 2007. 

 
2.5.7 Spóirt agus Caitheamh Aimsire  
Tá eochairrolla ag spóirt agus caitheamh aimsire i bhforbairt linbh shláintiúil, 
caighdeán saoil agus folláine. Da bhrí sin, cuirtear acmhainní suntasacha ar fáil chun 
na áiseanna riachtanacha a fhorbairt, san áireamh: 
 
2 Críochnófar 15 tionscnaimh clós súgartha i 2007 trí maoiniú de €700,000 faoin 

Scéim Údaráis Áítiúla um Dheontas Clós Súgartha 2005.  Ina theannta sin, 
cuirfear níos mó ná €4 milliún ar leith i rith 2007 do gach Chomhairle Contae 
agus Cathrach faoin Scéim Údaráis Áitiúla um Dheontas Clós Súgartha 2006 chun 
90 tionscnaimh clós súgartha breise a sholáthar thar na dhá bliain ina dhiadh. 

 
3 Críochnófar 21 tionscnaimh chun áiseanna clár scátála a fhorbairt trí maoiniú 

foriomlán de €2 milliún faoi dheireadh 2007. 
 
4 Soláthróidh an Clár RAPID €3 milliún faoin a chuid Scéim Dheontais Clós 

Súgartha i 2007. 
 
5 Forbrófar na tograí do fheidhmú céimneach an Chlár Caife don Óige faoi Meán 

Fómhair 2007. 
 
Tabharfar aghaidh ar spríocanna agus gníomhacha breise maidir leis an spóirt i 
gCaibidil 6, an eochairrolla na comhpháirtíochtaí spóirt áitiúla chun spóirt bhunscoile 
a fhorbairt san áireamh. 
 
2.6 Bearta Athruithe 
 
2.6.1 Rannpháirtíocht Linbh 
Tugann tosaíocht do chur chun cinn agus éascú rannpháirtíochta linbh anois sa 
dearadh agus chur i bhfeidhm an Straitéis Leanaí Náisiúnta agus bearta agus 
ghníomhaíochtaí gaolta eile.  Na spríocanna san áireamh: 
 
1 Caithfear caighdeáin, treorlínte agus tacaíochta nua a bhunú don oibriú 
      Chomhairle Na nÓg faoi Meán Fómhair 2007; 

  21 



 
1 Déanfar athbhreithniú ar an fhad agus minicíocht do Dáil na nÓg faoi 2008  
 
2 Bunófar bearta chun chinntiú go gcuimsítear leanaí a bíonn deacair a shroic agus 

daoine óga sa struchtúirí rannpháirtíochta thuasluaite faoi 2008.  
 
4  Aibhsítear: 

i) Na samhail teastála do seirbhisí chomhtháite agus idirghabháilí do leanaí ag 
leibhéal áitiúil 

ii) An fhorbairt Coistí Seirbhísí Leanaí lastigh gach Bord Forbartha 
Cathrach/Contae. 

iii) Na taighde leanúnach agus tionscnaimh forbartha sonraí a gheallann nó a 
tacaíonn an OMC. 

 
2.6.2 Ionad Traenála Pobail (CTC) 
Is áiseanna tabhachtach iad na CTC do sholáthar oideachais agus traenála Tugann siad 
scilleanna bunúsacha agus taithí oibre do luathfhágáilí scoile ag obair in aice láimhe 
le FÁS agus cabhraíonn siad leis a chuid dul chun chinn go traenáil breise, oideachas 
nó fostaíocht.  Bearta do fhorbairt breise san áireamh:   
 
2 Beidh nósanna dearbhaithe cáilíochta ag gach uile CTC atá chistithe le FÁS do 

luathfhágáilí scoile i bhfeidhm faoi Nollaig 2007 
 
3 Forbrófar Plean Foghlamaíochta Aonair agus cuirfear í bhfeidhm é do gach uile 

foghlameoir agus déanfar athbreithniú le linn a chuid tréimhse traenála go rialta.  
Beidh an próiseas seo i bhfeidhm ó 2008 

 
4 Forbrófar straitéis dul chun cinn do gach foghlaimeoir ag fágáil an CTC, le 

tacaíocht ar feadh sé mí ar a laghad san áireamh agus cuirfear le fáil é ó 2008 
 
2.6.3 Ceartas Óige 
Áirítear leis   
 
5 Le chéile leis an Seirbhís Ceartais Óige Éireannach, an earnáil ceartais, an 

eidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Roinn Oideachais agus Eolaíochta 
agus an earnáil oideachais, tabhairfaidh an OAL tacaíocht don chur i bhfeidhm 
brostaithe an tAcht Leanaí 2001. Tosóidh na soláthraí reachtaíochta ar 1ú Márta 
2007 

 
6 Cinnteoidh an Seirbhís Ceartais Óige Éireannacha go soláthrófar seirbhísí a 

bheidh ag teastáil chun malartí pobail ar choinneáil ag seacadadh leis an tSeirbhís 
Phromaidh chomh luath is féidir le linn 2007-2013. 

 
7 Is é 1ú Márta 2007 an dáta sceidealta do thosach na soláthraí reachtaíochta chun 

smachtbhannaí pobail. Cuirfear na bearta i bhfeidhm timpeall na tíre ina dhiadh 
sin de réir a chéile  Beidh sé críochnaithe faoi 2013 

 
8 Méadóidh an líon iomlán na Tionscadal Athstiúrtha don Óige beagnach go 130, ag 

freastal ar thart ar 4500 daoine óga faoi 2013. Déanfar athbreithniú cuimsitheach 
na tionscadail Athstiúrtha don Óige i 2007-2008 chun a eolas a thabhairt ar teacht 
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chun cinn na tionscadail. 
 
9 Ullmhaítear straitéis oideachais do gach uile leanbh i tacaíocht aird, cúram 

speisialta agus Scoileanna Coinneála Linbh chun deiseanna oideachais agus 
traenála leanúnach a thabhairt do na leanaí roimh, nó i rith nó tar éís aon tréimhse 
ama i gcúram speisialta nó coinneála. 

 
2.6.4. Daoine óga i mbaol ó mí-úsáid drugaí 
Is éard is aidhm leis an gCiste Seirbhísí agus Áiseanna na Daoine Óga (YPFSF)  ná 
cúnamh a thabhairt le háiseanna óige, lena n-áirítear áiseanna spóirt agus áineasa, a 
fhorbairt, chomh maith le seirbhísí i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste mar a bhfuil 
fadhb nach beag ó thaobh drugaí nó ina bhféadfadh fadhb dá leithéid teacht chun 
cinn.   D'fhéadadh an  chuimsiú geographaic na gCiste Áiseanna agus Seirbhísí don 
Óige a fhadú amach go cheantair faoi mhíbhuntáiste uirbeacha eile. Is é an sprioc 
ghrúpa don CASO ná daoine idir 10-21 bliain d'aois atá “i mbaol." Leanfaidh sé tógáil 
ar bearta óige agus iad a chomhlánú faoin Chlár Leanaí sa limistéirí ina bhfuil sé i 
bhfeidhm.    
 
2.6.5 Ag fás in Éireann: Fadstádéir Náisiúnta ar Leanaí in Éireann 
Lorgfaidh an stadéir mhór seo, cé a chonraíodh ar dtús ó Aibreán 2006 go dtí deireadh 
2012  na torthaí leanaí do tacaíochtaí agus polasaithe Rialtais agus tacaíocht pobail 
agus teaghlaigh agus beidh sé mar aidhm aige cén saghas athrúithe polasaith agus 
forbairt breise atá ag teastáil chun na torthaí feabhsaithe a bhaint amach. Meastar go 
bhfoilsófear tuairisc leis na sonraí tosaigh ón stáidéir faoi dheireadh 2008.  
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Caibidil 3 – Daoine in Aois Oibre 
 

 
3.1 Fís 
 
Is é an fís atá leagtha amach i I dTreo 2016 ina bhfuil go leor ioncaim agus deise ag 
gach duine atá ag an aois oibre páirt iomlán a ghlacadh sa saol eacnamaíoch agus 
sóisialta agus ina mbíonn gach duine agus a dteaghlaigh tacaithe ag raon seirbhísí 
poiblí cáilíochta chun a gcaighdeán maireachtála agus dea-bhaill a fheabhsú.  
 
D’fhonn an fhís seo a bhaint amach, oibreoidh an Rialtas agus na comhpháirtithe 
sóisialta i  I dTreo 2016 le chéile thar an chéad deich mbliana eile i dtreo na 
spriocanna fadtéarmacha seo a leanas a bhaint amach do leanaí in Éirinn:  
 
•1 Ba chóir go mbeadh gach duine ag an aois oibre spreagtha agus tacaithe chun 

páirt iomlán a ghlacadh sa tsaoil sóisialta, sibhialta agus eacnamaíoch 
 
•2 Bheadh teacht ag gach duine ag an aois oibre ar oideachas fhad-saoil, mothú 

d’urrús phearsanta i gcomhshaol oibre atá ag athrú agus an deis chun tiomantais 
oibre agus teaghlaigh a chothromú ionas a bheith comhsheasmhach le riachtanais 
ghnó. 

 
•3 Bheadh leibhéal ioncaim ag gach duine ag an aois oibre chun caighdeán 

maireachtála réasúnta a chothabháil agus a chuirfidh ar a gcumas ioncam cuí a 
chur ar fáil san am scor 

 
•4 Beidh teacht ag gach duine ag an aois oibre atá ag fáil leasa ar thacaíochtaí i 

dtreo dul chun cinn agus uilechuimsitheacht, teacht ar dea-dheiseanna oibre agus 
foghlama, ag spreagadh céim níos airde féin-thuilleamaí agus féin-leordhóthain 

 
•5 Bhainfeadh gach duine, is cuma cén chúlra nó gnéas atá acu, leas as ionannas 

deiseanna agus saoirse ó leithcheal 
 
•6 Bheadh teacht ag gach teaghlach ar chúram sláinte agus sóisialta, cóiríocht 

inacmhainne atá oiriúnach dá riachtanais agus córas iompair poiblí a 
fheidhmíonn go maith 

 
•7 Bheadh teacht ag gach duine le dualgais chúraim acu ar thacaíochtaí cuí le cur ar 

a gcumas na dualgais seo a chomhlíonadh in éineacht le bhfostaíocht agus 
tiomantais eile 

 
 
 
 
 
3.2 Comhthéacs 
 
Déanann daoine aois oibre an ghrúpa saolré is mó le thart ar 2.6 milliún daoine idir 18 
agus 64 bliana d'aois. Tá réimse tacaíochtaí ag teastáil, go háirithe do na daoine a 
bhfuil bochtanas agus eisiamh sóisialta acu chun a folláin féin agus a chuid chlann.  Is 
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iad na teaghlaigh tuismitheoir aonair, na daoine dífhostaithe fastéarmach, oibritheoirí 
ar ioncam íseal, na Lucht Taisteal, daoine gan dídean, imircigh agus grúpaí miolach 
eitneach atá leochaileach i gcás seo.  
 
 
3.2.1 Bochtanas laistigh an Grúpa Aois Oibre 
Tá ilchineálacht lastigh an daonra aois oibre follasach ann féin sa ráta bochtanais 
leanúnach do ghrúpaí éagsúla.  Cé go raibh an ráta for-iomlán 6.5% do daoine 15-64 
bliana d’aois sa 2005, ní amháin ach 1.7% a raibh ag obair i mbochtanas leanúnach. 
Cuirtear an figiúir íseal seo i gcomparáid le 27.2% tuismitheoirí aonar a aicmeotar 
faoi bochtanas leanúnach agus 21.6% na daoine dífhostaithe. Bhí rátaí bochtanais 
leanúnach níos airde ag daoine nach náisiúnaigh Éireannacha iad i comparáid le 
náisiúnaigh Éireannacha. 13.1% i gcomórtas le 6.6%.   
 
3.2.2 Leasuithe Fostaíochta/Dífhostaíochta 
Is féidir an difríocht a fheiceáil lastigh an daoine in aois oibre sna staitisticí POS seo a 
leanas: 
 

1 Déanann na daoine dífhostaithe fadtéarmach 1.3% an fórsa fostaíochta iomlán 
Ba é 4.8% an ráta dífhostaíocht, da bhrí sin déanann daoine dífhostaithe 
fastéarmach thart ar ceathrú amháin (ráithe 3 2006) 

2 Tá comhréir níos airde na tuismitheoirí aonair dífhostaithe (6.0%). Tá ráta 
fostaíochta níos ísle acu (47%), i gcomparáid le 60.3% do mná agus beagnach 
faoi bhun 70% an daonra aois oibre go for-iomlán (ráithe 3 2006);  

3 Tá thart ar 71% de daoine nach bhfuil náisiúnaigh Éireannacha acu ag obair i 
gcomparáid le 60% an daonra Éireannach (ráithe 3 2006); 

4 Taifeadadh 17% na Lucht Thaistealaithe ag 15-64 bliana d'aois a bheith ag 
obair i 2002, i gcomparáid le ráta fostaíochta de 69.6% do chách ag 15-64 
bliana d’aois (ráithe 2006). 

5 Bhí thart ar 40% na Lucht Thaistealaí in aois oibre dífhostaithe, i gcomparáid 
le 6.0% an daonra in aois oibre ina iomláine (Daonáireamh 2002).  

 
3.2.3 Leasuithe Oideachais 
Cinntíonn na leibhéil cáilíochtaí an chaighdeáin poist a fhaigheann daoine in aois 
oibre go céim suntasach. Taispeánann sonraí ar na leibhéil oideachais athruithe 
laistigh an grúpa aois oibre for-iomlán. Mar shampla, tá gnóthacháil oideachais níos 
ísle ag máithreacha aonair, níl aon cáilíochtaí foirmiúla ag 17% dóibh. Tá cáilíochtaí 
meánscoile ar leibhéal íochtar ag 29% dóibh agus tá cáilíocht tríú leibhéil ag 15%.  
Tugann suirbhé úrnua le thuiscint go bhfuil cáilíochtaí oideachais níos airde ag 
neamhnáisiúnaithe. Tá cáilíochtaí tríú leibhéil ag 54% acu, is dhá oiread an figiúr ag 
baint le náisiúnaithe Éireannacha.  
Bíonn imircigh ó tíortha nach labhraítear an Béarla ar dóigh do bheith ag obair i 
postanna is lú oilte, a thugann le thuiscint go bhféadfadh scilleanna lag sa Bhéarla a 
bheith mar thoradh bearna idir cáilíochtaí agus gairmeacha beatha.   
 
Is gá tacaíochtaí breise le grúpaí lasmuigh an fórsa fostaíochta agus daoine ar phá 
íseal chun a chuid infhostaitheacht a fheasbhú.  Is tabhachtacht é go shroichtar 
cothromaíocht idir solúbhthacht agus slándáil.  Tá trasdul mín idir postanna i gceist  
leis an asláithreach íosta as an fórsa oibre, an cumas scileanna agus inniúlachtaí a 
fhorbairt go leanúnach trí mheán foghlaim ar feadh an tsaoil agus scileanna a 
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uasghrádú, tacaíochtaí do dhaoine le freagrachtaí chúraim acu agus níos mó 
solúbhthacht i eagraíocht oibre (tugtar aghaidh do ról chúraim i Caibidil 6). 
 
3.2.4 Cursaí  Inscne  
Cé go déanann mná 50% an daonra, nil ionadaítear iad go maith ag léibheil 
sinsearacha san earnáilí poiblí agus príobháideach, ainneon go baineann mná 
cáilíochtaí níos fearr amach.  Tá ar mná a cuid freagrachtaí oibre agus tí go mór as 
compás, cé a imríonn tionchar ar a cuid cumas tuilleamh agus treoraíonn sé go 
comhréir aird na mban ag obair i postanna pháirtaimseartha nó ag pá íseal. Tugann na 
tosca seo do barna inscne phá, cé a thomaisítear i nósanna difriúla. Meastar go bhfuil 
sé idir 11%-14%. Tá sé mar aidhm an Straitéis Náisiúnta na mBan aghaidh a thabhairt 
ar an ceist seo agus ar ceisteanna eile ag baint le inscne. 
 
3.3 Spríocanna Ardléibhéil 
 
Tá tosca mór cruthaithe ag fostaíocht do daoine ag fágáil bochtanais agus imríonn sé 
tionchar ar chaighdeán an tsaoil agus folláin sóisialta.  Leis sin, cé go fanann tacaíocht 
ioncaim leasa sóisialta tabhachtach agus go gcaithfish sé a bheith imleor chun 
riachtanais a fhreagair, ní bhíonn tacaíocht ioncaim éighníomhach dóthanach má 
tugtar aghaidh ar bochtanas agus eisiamh sóisialta go go h-iomlán.   
 
Aithnítear roinnt spríocanna ardchaighdeáin seo a leanas a dhéanfaidh éifeacht 
cinniúnach ar saol daoine in aois oibre: 
 
 
Spríoc 5: Fostaíocht agus Rannpháirtíocht 
Chur chuige cásbhainistíochta ghníomhach a thabhairt isteach a thabhairfaidh 
tacaíocht dóibh siúd ar leasa shóisialta fadtéarmach dul isteach san oideachas, san 
oiliúnt agus san fhostaíocht. Is é an aidhm atá ann tacaíocht a thabhairt do 50,000 
duine mar sin, lena n-áirítear tuismitheoirí aonair agus daoine atá dífhostaithe le 
fadtéarmach leis an aidhm for-iomlán líon na ndaoine a dtagann a dteacht isteach 
iomlán ó íocaíochtaí leasa sóisialaigh fadtéarmacha a laghdú 20% faoi 2016. Déanfar 
athbhreithniú ar an sprioc seo de réir mar a bheidh taithí ar an ábhar.  
 
Spríoc 6: Tacaíocht Ioncaim 
An luach an íosráta leasa shóisialta a choimead ag €185.80 ar a laghad i dtearmaí 
20057 le linn an Phlean seo, de réir acmhainní atá le fáil.  
 
 
Spriocanna agus gníomhaireachta tabhachta eile san áireamh: 
 
3.4 Tacaíocht Ioncaim 
 
Is féidir tacaíocht ioncaim ag teastáil ó dhaoine in aois ioncaim le linn chúrsa a saoil 
oibre: i chúrsaí dífhostaíochta, tinneas nó mhíchumas, mar liúntas do fhostaíocht ar 
phá íseal, chun freastal ar freagrachtaí tí, obair a cothromú leis na freagraíochtaí seo 
san áireamh. Caithfidh daoine choigilt i gcomhair scor, go formhór trí scéimeanna 
phinsin.  Moltar na ghnímh seo a leanas: 
 

1 Feabhsaíodh ról an scéim Liúntas Ioncaim Teaghlaigh mar tacaíocht ioncaim 
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do teaghlaigh oibre ar phá íseal le leanaí go suntasach agus athbreithnófar é le 
linn 2007. 

 
2 Tugann an Scéim Sóisialta Tuaithe (RSS)  cead do feirmeoirí agus iascairí ar 

ioncam íseal íocaim breise a thuillir. Ag an am chéanna, baineann pobail 
tuaithe buntáistí as trí choimeád agus feabhsú taitneamhachta agus áiseanna 
áitiúla.    Soláthófar caiteachas thart ar €214 milliún idir 2007 agus 2014 chun 
sochar a thabhairt do thart ar 2600 teaghlaigh. Is é aidhm an scéim go 
gcabhrófar gach rannpháirtithe leis a chuid maidir le áit agus saghas oibre thar 
an meántéarma.  

 
3 Meastar tuairisc an Ghrúpa um Athbhreithniú Caiteachais an Sochair 

Dífhostaíochta le teacht go luath i 2007 i gcomhthéacas a chuid choncluidí ar 
chúrsaí chosaint sóisialta ag baint le oibritheoirí aitiopúla.  

 
4 Meastar an ceist ar infhaighteacht pháirtaimseartha don obair lastigh an córas 

leasa sóisialta i gcomhthéacs na tograí a fhorbarítear atá dírithe ar tacaíocht 
tuismitheoirí aonair agus tuismitheoirí ar phá íseal chun filleadh ar ais go dtí 
fostaíocht. 

 
5 Leanfaidh an scrúdú acmhainne do Liúntas Cíosa (agus íocaíochtaí sochair 

thánaisteacha) faoin Scéim do Liúntas Leasa Forlíontach (SWA) a 
athbreithniú, sa tsúil spreagluaíochtaí airgeadais feabhsaithe a sholáthar chun 
fostaíocht pháirt-aimseartha, traenáil, oideachas nó roghanna chun chinn a 
ghlacadh agus an éifeacht aistarraingthe na tacaíochtaí leasa sóisialta a laghdú, 
más féidir.  Cuirfear béim for-iomlán ar an soláthar réitigh tithíochta 
fadtéarmach cuí. 

 
3.5 Seirbhísí 
 
 3.5.1 Fostaíocht agus Infhostaíocht 
Tá sé mar aidhm an sprioc ardléibheál bacanna a thógáil amach agus spreagluaíochtaí 
fostaíochta a chruthú do dhaoine atá is is faide ó margeadh fostaíochta. Is 
príomhtosaíocht é ná deiseanna agus tacaíochtaí a rochtain do daoine atá i 
bhfostaíocht is lú scileanna.  Tá gníomhaíocht mhéadaitheach agus infhostaíocht a 
fheasú trí oideachas agus traenáil cuí ag baint leis na tosaíochtaí seo.  An aidhm: 
 

1 Na spríocanna na Liospóine a bhaint amach agus a shárú. An ráta fostaíochta 
foriomlán a mhéadú go 70% faoi 2010, an ráta fostaíochta na mban a mhéadú 
thar 60% agus lean ar an ráta fostaíochta na daoine níos sine a mhéadú thar 
50%. 

 
Chun iad a dhéanamh, cuirfear na gníomhartha seo a leanas i gcrích:  
 

1 Tabhairfaidh an Roinn Ghnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh clár nua 
Rannpháirtíochta Sóisialta agus Eacnamaíochta. Is é an aidhm atá i gceist ná 
aistriú ó chur chuige láithreach i bpáirt éighníomhach go dtí ceann nuair a 
dtéann an Roinn i ngleic le daoine in aois oibre atá ag fáil leas sóisialta ag an 
céim iarratais tosaigh chun rannpháirtíoch níos déine ar bhonn aonáin. 
Infheisteoidh thart ar €50milliún sa chlár seo idir 2007 agus 2013 agus 
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caithfear €13 milliún tosaigh i rith na chéad trí bliana. Mar céim an phróiseis 
seo, críochnófar taighde atá dhírithe ar Chóras Prófilithe Náisiúnta a fhorbairt 
faoi dheireadh 2008. 

 
2 Cabhróidh fhadú amach an phróiseas Phlean Ghníomhachtaí Fostaíochta do 

daoine atá dífhostaithe le haghaidh trí mhí (ba iad sé mhí an tascaire roimh ré) 
agus do daoine le 55-64 bliana d’aois leis an rannpháirtíocht mhéadaithe agus 
luaithe a sholáthar. 

 
2 Cuirfidh an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta thart ar €4.9 billiún ar 

leith le linn 2007-2013 chun traenáil dírithe agus tacaíochtaí do ghrúpaí 
lasmuigh an mhargadh fostaíochta ar nós daoine dífhostaithe, daoine faoi 
mhíchumas, tuismitheoirí aonair, Lucht Thaistealaithe agus priosúnatha a 
thabhairt.  Tugann an mhaoiniú seo rannpháirtíocht méadaithe na mban, 
oibritheoirí níos sine, oibritheoirí pháirt-aimseartha agus imircigh. 

 
3 Infheistóidh an Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochtaí thart ar €2.9 billiún 

idir 2007-2013 chun traenáil a fheabhsú do daoine fhostaithe, chun scileanna 
na ndaoine a úasghrádú má dhéanfadh dochar dóibh trí athstruchtúrú 
thionsclaíodh, chun an chóras printiseachta a fheabhsú agus a mhéadú agus 
deiseanna dul chun cinn a thabhairt do fhágáilí scoile.  

 
4 Soláthróidh an Roinn Ghnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh tionscadal speisialta 

chun forbairt pearsanta , traenáil dian, Comhairliú agus tacaíochtaí eile a thacú 
do dhaoine is leochaileachta.   Meastar go cisteofar 420 tionscadal sa bhliain i 
rith saol an Phlean seo.  

 
5 Leagfar amach ghníomhartha dearfacha sa Straitéis Náisiúnta na mBan sa 

tsochaí chun líon na mban sa mhargadh oibre a mhéadú, an chur ar aghaidh na 
mban ar láithear oibre a chothú agus aghaidh a thabhairt ar an bearna inscne. 

 
6 Cuirfear Straitéis Scileanna Náisiúnta i bhfeidhm chun leibhéil scileanna na 

ndaoine ag obair a mhéadú ar bhonn Stádéir ar Riachtanais Scileanna sa 
Todhchaí a rinneadh Grúpa Saineolaíochta Forfás.  

 
Féach ar Caibidil 6 chun breis eolais a fháil faoi cláracha ar bhonn pobail. 
 
3.5.2 Litearthacht 
Is bacann suntasach é easpa litearthachta imleor ar féinmheas, fostaíocht agus i 
coitinne chun chuimsiú sóisialta a bhaint amach. Bearta chun léibhéil litearthacha 
méadaithe a chur chun tosaigh: 
 
1 Laghdófar comhréir daonra idir 16-64 le litearthacht teoranta acu ó 25% sa bhliain 

1997 go 10-15% faoi 2016 (sainmhínítear litearthacht teoranta a bheith ar 
Leibhéal 1 ar scála IALS nó a chuid cóibheas)  

 
2 Mar chuid an seirbhís liteartha náisiúnta ghinearálta, soláthróidh na Coistí 

Gairmoideachais 7000 ionaid breise faoi 2009 ó leibhéal láithreacha de 35,000 
rannpháirtithe sa bhlian. Cuirfear béim áirithe ar líon imircigh a fhaigheann 
seirbhís teangacha Béarla a mhéadú  
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3 Cláróidh an Ciste Bunoideachas sa láithear oibre 2000 foghlameoirí i rith 2007-

2010. 
 
4 Cuirfear tionscadal liteartha tí i bhfeidhm faoi plean ghnímh DEIS. 
 
3.5.3 Oideachas Athdheise 
Chaill roinnt daoine in aois oibre an seans gnóthachtála oideachais imleor a fháil mar 
gheall ar chineál fáthanna le linn a blianta scoile. Beara oideachas athdheise a 
sholáthar:  
 
7 Forbreoidh an Tionscnamh Filleadh ar an Oideachais, a solátharíonn tacaíocht do 

dhaoine fásta nár chríochnaigh siad a scoilaíocht meánscoile sinsearacha le 2000 
ionaid breise faoi 2009, ina theanna leis na ionaid 8000 atá ar fáil faoi láthair. 

 
8 Infheistóidh €1 billiún san earnáil iar-ardteist thar thréimhse 2007-2013 chun 

gairmscileanna áirithe a thabhairt do rannpháirtithe chun feabhas a chur ar a chuid 
ionachais phost a fháil agus tacaíocht a thabhair do dul chun cinn do chúrsaí eile.  

 
9 Leagfaidh an Oifig Náisiúnta do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas 

spriocanna agus cuspóirí amach agus bunsonraí a fhorbairt do rannpháirtíocht 
daltaí faoi mhíchumas, mic léinn lánfásta agus daoine ó chulraí faoi mhíbuntaiste 
socheacnamaíochta, lucht Thaistealaí agus daoine mionlacha thar 2007-2013 san 
áireamh. Soláthrófar  tacaíochtaí deontais  trí mheán an Ciste do Mhic Léinn faoi 
Mhíchumas, an Ciste Cabhair do Mhic Léinn, an Ciste Chomhpháirtí Míle Bliain 
agus na acmhainní airgeadais na hinstitiúdí ardoideachais.   

 
3.5.4 Sláinte 
Is réamhriachtanas é rochtain ar seirbhísí sláinte ardchaighdeán chun pháirt a 
ghlacadh sa saol sóisialta agus eacnamaíochta an tsochaí.  Is páirt tabhachtach do 
chuimsiú sóisialta é an stáid sláinte do chách a fheabhsú agus go háirithe do daoine 
leochaileach ar nós daoine le mhíchumas, daoine le tinneas meabhrach, úsáideoírí 
drugaí, daoine gan dídean agus an lucht thaisteail.  Tugann torthaí dearfacht atá baint 
amach do rannpháirtíocht níos mó sa oideachas, traenáil agus fostaíochta. Cabhróidh 
sé sin an timthriall mhíbhuntáiste agus sláinte lag a bhriseadh thar an fhadtéarma. Na 
bearta chun iad sin a bhaint amach: 
 
1 Trí deimhin a dhéanamh go dtacaíonn daoine nach bhfuil in ann costas dhochtúra 

a íoc dóibh féin agus do a chuid clann go imleor, ceachtar carta leighis nó carta 
cuairteora dhochtúra, ag brath ar a chuid acmhainn. cháiligh  122296 daoine breise 
do rochtain ar seirbhísí GP saor in aisce ó thús 2005. Áirítear 74746 cartaí leighis 
agus 47550 cartaí leighis GP 

 
2 Tá a lán fianaise le fáil ag leiriú go bhfuil nasc idir bochtanas agus sláinte 

meabhrach lag le úsáid níos mó na seirbhísí sláinte meabhrach. Beidh dhá Foirne 
Sláinte Meabhrach Pobail Ghinearálta sa gach 100,000 an daonra. 

 
3 Forbróidh an Roinn Sláinte agus leanaí tionscadal pobail agus earnáil áirithe chun 

ithe sláintiúla a spreagadh agus rochtain ar bia folláin agus ghnímaíocht fisiciúil i 
measc daoine fásta le béim áirithe ar daoine ina chonaí i limistéirí mhíbhuntáiste. 

  29 



 
4 Foilsóidh an Roinn Sláinte agus Leanaí Plean agus Polasaí Ghnímh Sláinte 

firinscneach i 2007 ina bhfuil ionchas saoil i measc fir Éireannacha cheann na 
ioncas is ísla san Eoraip.  

 
Tá bearta eile ag baint le sláinte le fáil i Caibidil 6 ar Pobail. 
 

3.6 Bearta Athruithe 

3.6.1 Tuismitheoirí Aonair 
Measfaidh an Rialtas na tógraí go luath i 2007 tar éis an próiseas chomhairliú ar 
bPáipear Diospóireachta leis an aidhm tacaíochtaí ioncaim do tuismitheoirí aonair 
agus do teaghlaigh ar ioncam íseal a athrú agus tacú a thabhairt dóibh dul isteach sa 
oideachas, traenáil agus fostaíocht.  Thabharfaidh na tógraí aghaidh ar tacaíochtaí ar 
nós rochtain ar chúram linbh, cláracha traenála solúbhtha agus deiseanna dearfacha do 
chustaméirí. Tabharfar breithniú do próiseas Phlean Ghnímh Fostaíochta Náisiúnta a 
fhadú amach chun tuismitheoirí aonair agus tuismitheoirí eile ar ioncam íseal a 
chuimsiú le linn a mhéadófar cistiú an Clár Seirbhísí Pobail, a dhíríonn ar 
tuismitheoirí aonair ina measc.  
  
3.6.2 Seirbhís Phromaidh 
Leanfaidh an Seirbhís Phromaidh dul chun cinn a dhéanamh leis na tionscadail chun 
aghaidh a thabhairt ar patrún iompraíochta choiriúl atá chomhceangailte le eisiamh 
sóisialta, le béim ar tionscadail ceartais aisíriocha.  Go háirithe, tabharfar tacaíocht an 
Chlár Nascála a fhadú chun an líon ciontóirí a cuireadh sa fostaíocht, oideachas nó 
scéimeanna fostaíochta pobail go rathúil. Meastar go mbeidh na atreoraithe an 
tSeirbhís Phromaidh go dtí an Chlár Nascála de thoradh ar méadú ó 614 ionaid sa 
2005 go 900 ionaid sa bhliain faoi 2016. 
 
3.6.3 Comhionannas 
5 Tá sé mar aidhm Straitéis Náisiúnta na mBan  2007-2015, a foilseofar go luath i 

2007 réimse bearta a chur i bhfeidhm chun deiseanna socheacnamaíochta a 
cothromú, folláin a chinntiú agus níos mó chaidreamh na mban ag cinnteoireacht 
agus sochaí sibhialta.  Áiritear beara chun mná a mholadh dul chun cinn a 
dhéanamh lastigh an margadh fostaíochta agus ag méadú a cuid cumas tuilleamh 
mar thoradh.  Tugann sé aghaidh go bearna inscne pá, feinimeán eile a imríonn 
tionchar ar sheasamh eacnamíochta na mban.  

 
7 Tosóidh an Roinn Ghnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh athbreithniú mór ar an chód 

leasa sóisialta i rith 2007 chun scrúdú a dhéanamh ar a chuid chomhoiriúnacht leis 
an tAcht um Stádas Comhionann 2000. Aithneofar aon cásanna idirdhealaithe 
díreach nó indíreach ar aon na naoi cúiseanna aitheanta faoin Acht seo, stádas 
inscne, phósta, teaghlach nach bhfuil bonn cirt leo faoi chuspóir polasaithe 
sóisialta dlisteanach.    
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Caibidil 4 – Daoine Breacaosta 
 
 
4.1    Fís 

Is í an fhís a leagtar amach do dhaoine breacaosta in I dTreo 2016 go soláthrófaí 
tacaíocht, de réir mar a theastaíonn, a chuirfidh ar chumas daoine breacaosta an 
tsláinte agus an fholláine acu a chothabháil, chomh maith le saol lomlán, gníomhach a 
chaitheamh, agus é sin go neamspleách ina mbailte agus ina bpobail féin chomh fada 
agus is féidir.   

Chun an fhís seo a fhíoradh, thug an Rialtas agus na comhpháirtithe sóisialta in I 
dTreo 2016 faoi chomhoibriú as seo go ceann deich mbliana i dtreo na gcuspóirí 
fadtéarmacha seo a leanas do dhaoine breacaosta in Éirinn i gcomhthéacs fad saoil 
níos faide agus féidearthachtaí agus súil le caighdeán saoil níos fearr a bheith ag 
daoine breacaosta: 

 Mhisneofaí agus thabharfaí tacaíocht do gach duine breacaosta a bheith 
rannpháirteach chomh fada agus ab’fhéidir sa saol sóisialta agus sibhialta; 

 Bheadh teacht ag gach duine breacaosta ar go leor ioncaim chun caighdeán 
maireachtála inghlactha a choinneáil sa tsiúl; 

 Bheadh dóthain tacaíochta ag gach duine breacaosta a chuirfeadh ar a gcumas 
leanúint orthu ag maireachtáil go neamhspleách ina mbailte féin chomh fada 
agus ab’fhéidir. Chuige seo bheadh teacht acu ar chaighdeán ard seirbhísí sa 
phobal, ina measc: sláinte, oideachas, taisteal, tithíocht agus slándáil, agus; 

 Bheadh teacht ag gach duine breacaosta ar réimse seirbhísí cúraim ag síneadh 
ó thacaíocht don bhféinchúram go dtí tacaíocht do chúramóirí teaghlaigh agus 
neamhfhoirmeálta go dtí an cúram foirmeálta sa bhaile, sa phobal nó i suímh 
chónaitheacha, in oiriúint dá riachtanais agus i bhfianaise an ardleibhéil 
mhíchumais agus riochtaí martraithe i measc an ghrúpa seo. Ba cheart go 
gcinnteodh a leithéid de sheirbhísí go mbeadh deiseanna ag an duine a bheith 
rannpháirteach i gcúrsaí sibhialta agus sóisialta ag leibhéal an phobail.  

 
 
 
4.2 Comhthéacs 
 
Daoine breacaosta is ea tuairim is 11% den daonra, líon íseal de réir chaighdeáin an 
AE agus caighdeáin idirnáisiúnta. Tugann na réamh-mheastacháin le tuiscint áfach 
gur 29% den daonra a bheidh sa phobal breacaosta faoi 2050. Beidh tionchar mór ag 
an athrú seo as seo go ceann fiche nó tríocha bliain, go háirithe ar phinsin, ar 
sheirbhísí sláinte agus cúraim, lena n-áirítear an cúram fadtéarmach, agus ar sheirbhísí 
eile ar nós an taistil.  
 
Dul chun cinn dearfach is ea é ní hamháin go mbíonn saol níos faide ag daoine ach go 
mbíonn sláinte mhaith acu ar feadh achair níos faide. i 2005, mheas naonúr as gach 
deichniúr gur sláinte mheasartha nó sláinte mhaith a bhí acu, agus ní raibh ach 3.0% 
den tuairim gur an-dona a bhí an tsláinte acu. Thuairiscigh breis is 51% de dhaoine a 
bhí 65 bliain nó níos sine go raibh tinneas nó míchumas ainsealach orthu, le hais 18% 
de dhaoine a bhí faoi aois an phinsin.  
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Maidir le cúrsaí ioncaim, tháinig ardú substaintiúil go praiticiúil ar phinsin leasa 
shóisialta, go háirithe le blianta beaga anuas. Comhlíonadh is ea cur i gcrích an 
sprioctha de €200 sa tseachtain a bheith sa phinsean leasa shóisialta is ísle, ar 
ghealltanas a leag an Rialtas amach i 2002 ina Chlár Comhaontaithe don Rialtas. 
Déantar cúiteamh freisin i dtionchar na n-ioncam íseal mar gheall ar chostais 
mhaireachtála níos ísle de thoradh réimse sochar neamhairgid do dhaoine breacaosta 
ina measc cártaí leighis, liúntais leictreachais agus teilifíse, ceadúnas teilifíse, taisteal 
agus deisiúcháin tí. Téann sé chun tairbhe furmhór daoine breacaosta freisin gur leo 
féin a dtithe féin.  
 
 
4.2.1 Leibhéil Bhochtaineachta 
3.7% an leibhéal den bhochtaineacht chomhsheasmhach a bhí ag an bpobal breacaosta 
i 2005, sin ceann de na leibhéil is ísle dá bhfuil ann. Tháinig laghdú suntasach freisin 
ar an líon daoine a bhí ‘i mbaol na bochtaineachta’ ó 27.1% i 2004 go dtí 20.1% i 
2005 (faoi bhun 60% d’ioncam meánach), agus díreach 6.8% a bhí faoin tairseach de 
50%. Baineann tábhacht ar leith le pinsin stáit agus aistrithe sóisialacha eile don 
ghrúpa seo tharla gurb iad is cúis le 60% dá n-ioncam agus go laghdaíonn siad a 
mbaol bochtaineachta ó 88.1% go dtí 20.1%.  
  
Teastaíonn leibhéil chúraim agus thacaíochta níos airde do dhaoine breacaosta, go 
háirithe dóibh sin a chónaíonn ina n-aonar agus a bhfuil a líon ag fás, agus iad ag éirí 
níos spleáiche de réir mar a théann siad in aois. B’fhearr lena bhfurmhór go gcuirfí 
seirbhísí tacaíochta ar fáil ar shlite a chuireann ar a gcumas fanacht ina mbailte féin 
agus ina bpobail féin chomh fada agus is féidir. Croíchuspóir den pholasaí cúraim is 
ea a leithéid de sholáthar seirbhíse.     
 
Dá bhrí sin, agus luach na bpinsean á choinneáil, tabharfar tús áite d’infheistíocht a 
dhéanamh ins na cineálacha seirbhísí a chuireann caighdeán maith saoil ar fáil do 
dhaoine breacaosta, ina measc cúram pobail, caighdeáin tithíochta, seirbhísí sláinte, 
taisteal, slándáil, roghanna a bheith rannpháirteach sa mhargadh saothair agus teacht 
ar dheiseanna foghlama ar feadh an tsaoil. Baineann tábhacht ar leith le rochtain a 
bheith ar leanúntas de sheirbhísí cúraim ó thacaíocht don bhféinchúram go dtí 
tacaíocht do chúramóirí teaghlaigh agus neamhfhoirmeálta, an cúram foirmeálta sa 
bhaile, sa phobal nó i suímh chónaitheacha. 
 
 
4.3 Spriocanna Ardleibhéil 
 
Aithníodh roinnt spriocanna ardleibhéil a mbeidh tionchar cinntitheach acu ar shaol 
an duine bhreacaosta. Sin iad: 
 
 

 
Sprioc 7: Cúram Pobail 
Leanúint de bheith ag ardú na hinfheistíochta i seirbhísí cúraim do dhaoine 
breacaosta, ina measc pacáistí cúraim baile agus seirbhísí cúraim lae feabhsaithe 
chun cuidiú leo maireachtáil go neamhspleách sa phobal chomh fada agus is 
féidir;  
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Sprioc 8: Tacaíocht Ioncaim 
Íosráta íocaíochta €200 sa tseachtain a choinneáil, i dtéarmaí 2007, do gach 
pinsean leasa shóisialta i gcaitheamh an Phlean seo agus, más féidir, ag féachaint 
do na hacmhainní atá ar fáil agus do ghealltanas an Rialtais in I dTreo 2016, an 
soláthar seo a fheabhsú. Déanfar athbhreithniú ar struchtúir foriomlána na 
bpinsean agus ar an gcóras chun tacaíocht ioncaim a chur ar fáil do phinsinéirí i 
bhfianaise an Pháipéir Ghlais ar Phinsin atá le teacht, agus atá le foilsiú i 
ndeireadh Mhárta 2007. Déanfaidh sé seo athbhreithniú ar cholúin uilig sholáthar 
na bpinsean.  
 
 

 
I measc spriocanna agus gníomhaíochtaí eile, tá: 
 
4.4 Tacaíocht Ioncaim 
• ardófar leibhéal an Liúntais d’Aosaigh Cháilithe do chéilí pinsinéirí go dtí leibhéal 

an Phinsin Stáit (neamhranníocacach) faoi 2009; 
 
• Ó 2007 déanfar neamhshuim de phinsean leasa shóisialta a fhaigheann daoine os 

cionn 65 bliain, de bhreis ar an rata SWA, agus teidlíocht ar fhorlíonadh cíosa á 
meas.  

 
4.5 Seirbhísí 
 
4.5.1 Cúram Fadtéarmach 
• Maidir le cúram fadtéarmach cónaitheach, tá €88 milliún curtha ar fáil do chostas 

2,300 leaba fadchónaitheach poiblí agus príobháideach. Cuimsíonn sé seo €28 
milliún do chur i bhfeidhm 1,050 leaba don bhliain iomlán a cuireadh ar fáil i 
2006; cuimsíonn €32 milliún agus €22 milliún i 2007 agus 2008 faoi seach do 
sholáthar 1,250 leaba bhreise; agus €6 mhilliún chun cigireacht ar thithe altranais 
a fheabhsú. 

 
• Tabharfar isteach Scéim Tacaíochta Tithe Altranais nua i 2008 a chuirfidh cúram 

cónaitheach fadtéarmach ar fáil do gach duine a mbeidh sé uaidh. Tiocfaidh sí in 
áit an chórais atá ann faoi láthair, ina mbíonn costais i bhfad níos airde le n-íoc ag 
daoine breacaosta go coitianta más teach altranais príobháideach a úsáideann siad 
seachas ceann poiblí. Faoin scéim nua, déanfaidh gach duine ranníocaíocht i leith 
chostas a gcuid cúraim, de réir maoine, agus freastalóidh an Stát don iarmhéid, i 
dtithe altranais phoiblí agus phríobháideacha. Idir an dá linn, tá ardú substaintiúil 
curtha ar na fóirdheontais bhunúsacha agus bhreisithe do thithe altranais go dtí go 
dtabharfar an Scéim Tacaíochta Tithe Altranais isteach i 2008.  

 
• Forálann an Bille Sláinte 2006 do bhunú an Údaráis Sláinte Faisnéise agus 

Caighdeán (HIQA) agus Oifig an Phríomhchigire Seirbhísí Sóisialacha laistigh de 
HIQA. Beidh an Príomhchigire freagrach go statúideach as cigireacht agus clárú a 
dhéanamh ar sheirbhísí cónaitheacha do pháistí, ionaid chónaitheacha do dhaoine 
faoi mhíchumais, ionaid chónaitheacha do dhaoine breacaosta agus tithe altranais 
phríobháideacha. Déanfaidh an Príomhchigire cigireacht ar na seirbhísí seo de réir 
na gcaighdeán a leagfaidh HIQA síos agus de réir na rialachán a dhéanfaidh an 
tAire Sláinte agus Leanaí; 
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• €2 mhilliún ar fad atá leithdhálta ar an nGrúpa Náisiúnta Forfheidhmithe ar Mhí-

úsáid Seanóirí chun tabhairt faoi cheist seanóirí a bheith á mí-úsáid i 2006 agus 
2007. Tá sé seo á chorprú freisin i gcúrsaí oiliúna ina measc cúrsaí seaneolaíochta. 
Déanfar athbhreithniú ar Ag Cosaint ár dTodhchaí i 2007. Meastar go scrúdóidh 
an t-athbhreithniú saincheisteanna nár cuireadh san áireamh sa chéad tuarascáil ar 
mhí-úsáid seanóirí ina measc féinfhaillí agus mí-úsáid institiúideach.  

 
Leagann Caibidil 6 ábhar breise amach i dtaca le cúramóirí. 
 
4.5.2 Tithíocht agus Cóiríocht 
• Díreoidh Pleananna Gníomhaíochta Tithíochta amach anseo ar riachtanais 

speisialta ar bhealach níos straitéisí nuair a thagann na pleananna reatha chun 
críche i 2008;  

 
• Forbrófar agus cuirfear prótacail nua i bhfeidhm do chomhoibriú 

idirghníomhaíochta sa tithíocht agus sa chóiríocht mar a mbíonn gné chúraim idir 
2007-2009;  

 
• Tá athbhreithniú déanta ar na scéimeanna Deontas do Dhaoine Míchumasaithe, 

Deontas do Dheisiúchán Riachtanach agus Cúnamh Tithíochta Speisialta do 
Dhaoine Scothaosta. Fógrófar beartais chun cothromas agus spriocdhíriú a 
fheabhsú go luath i 2007; 

 
• Cuirfear córais shásúla teasa lárnaigh i ngach áitreabh a chuireann údaráis áitiúla 

ar fáil ar cíos do dhaoine breacaosta faoi dheireadh 2008;  

• Leanfar de thosaíocht a thabhairt do shlándáil baile feabhsaithe, caomhnú 
fuinnimh agus do bheartais eile do dhaoine breacaosta leochaileacha, laistigh den 
Chúnamh Pobail do Dhaoine Breacaosta. Tá sé i gceist maoiniú a dhéanamh ar 
iarratais 5,000 duine sa bhliain.  

 

4.5.3 Oideachas agus Fostaíocht 
• Tabharfar spreagadh agus tacaíocht bhreise do dhaoine breacaosta teacht ar an 

mbreisoideachas agus ar an ardoideachas. Leagfar síos spriocanna réadúla freisin 
don bhfoghlaim fad saoil agus do rochtain ar an mbreisoideachas agus ar an 
ardoideachas;   

 
• Spreagfar agus éascófar rannpháirtíocht leanúnach daoine breacaosta sa mhargadh 

saothair chun dúshlán a thabhairt don phobal a bheith ag dul in aois. Cuideoidh 
seirbhísí oiliúna agus comhairleoireachta, ina measc na cinn sin a sholáthraíonn 
FÁS, le daoine breacaosta ar mian leo filleadh ar láthair oibre nó fanacht ansin. Tá 
na seirbhísí seo á gcur ar fáil laistigh de sheirbhísí foriomlána FÁS, go háirithe 
tríd an bpróiseas coisctheach1 agus trí oiliúint agus feabhsú scileanna; 

 

                                                 
1Tá sé mar aidhm ag próiseas coisctheach an Phlean Ghníomhaíochta Náisiúnta Fostaíochta (NEAP) an 
ghluaiseacht I dtreo na dífhostaíochta fadtéarmaí a laghdú trí phost nó tacaíocht infhostaitheachta a 
thairscint tar éis tréimhse 3 mhí.  
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Tá eolas i gCaibidil 6 den Phlean seo i dtaca leis an Tionscnamh um Iompar Tuaithe, 
ar seirbhís ríthábhachtach í do dhaoine breacaosta, agus i dtaca le heolas agus 
teicneolaíochtaí cumarsáide agus seirbhísí eile.   
 
4.6 Bearta Tionscantacha 
 
D’fhonn an sprioc ardleibhéil de thacú le daoine breacaosta a bheith ina gcónaí sa 
phobal a chomhlánú, tabharfar faoi na bearta seo a leanas. 
 
4.6.1 Pacáistí Tacaíochta Baile 
Is é atá i gceist le Pacáistí Tacaíochta Baile meascán de dheontais, seirbhísí cúraim ar 
conradh, inchur agus trealamh teiripeach agus a leithéid chéanna de sheirbhísí pobail 
a chur ar fáil tar éis measúnú a dhéanamh ar riachtanais a bhfuil sé mar aidhm aige a 
chur ar chumas an duine bhreacaosta fanacht sa bhaile. I measc na spriocanna agus na 
ngníomhaíochtaí chuige seo beidh:  
 

• Cuirfear 2,000 pacáiste tacaíochta baile breise ar fáil, a rachaidh chun tairbhe 
4,000 duine meastar, ar chostas €30 milliún i 2007 agus €25 milliún i 2008; 

 
• Cuirfear 780,000 uair bhreise de sheirbhísí cúnaimh baile ar fáil ar chostas €18 

milliún i 2007; 
 

• Cuirfear 1,100 áit lae breise ar fáil i 2007, ar chostas €3.5 milliún. 
 
4.6.2 Foirne Idirghabhála Pobail (FIT) 
Is é príomhchúram na FIT féachaint chuige nach dtéann daoine isteach san ospidéal 
nuair is féidir é sin a sheachaint, agus éascú a dhéanamh ar dhaoine a scaoileadh 
abhaile luath ón ospidéal trí chúram pobail a chur ar fáil. Beidh seirbhísí na FIT ann 
de bhreis ar na gnáthsheirbhísí pobail agus díreoidh siad ar shaincheisteanna ar nós:  
 

• An cumas mearchúram nó tacaíocht neamhleighis a sholáthar ar feadh 
tréimhse eatramhach fad is a bhíonn seirbhísí príomhshrutha á socrú don othar 
ar bhonn seacht lá na seachtaine. Cuirtear é seo chun críche trí sheirbhísí 
tiomnaithe a sholáthar le freagra láithreach a chinntiú d’othair a dteastaíonn 
tacaíocht bhaile nua nó feabhsaithe uathu, dar leis an dochtúir teaghlaigh; 

 
• An ceangal idir sheirbhísí pobail agus othair a scaoiltear amach as Aonaid 

Taismí agus Éigeandála, a dteastaíonn tacaíocht phobail uathu;  
 

• Bunaíodh 4 thionscadal CITS faoi dheireadh 2006. Ar bhonn dul chun cinn, 
leathnófar iad chuig ceantair eile i 2007.  

 
4.6.3 Rannpháirtíocht / Gníomhachtú 
• An tuilleamh nach gcuirtear san áireamh do phinsin neamhranníocacha leasa 

shóisialacha, a tugadh isteach i 2006 chun faighteoirí a spreagadh chun dul le 
fostaíocht nó leanúint léi, méadófar go dtí €200 i 2007 é;  

 
• Spreagfar agus tacófar le daoine breacaosta rannpháirtíocht ghníomhach a bheith 

acu i dtionscadail litearthachta teaghlaigh, mar a leagtar amach i bPlean 
Gníomhaíochta DEIS. Tá Grúpa Oibre bunaithe chun tionscadail faoi leith a 
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fheabhsaíonn an litearthacht teaghlaigh a aithint agus chun tacú leo agus tosófar ar 
a leithéid de scéimeanna a leathnú i 2007. 

 
 
 
 
 
 

Caibidil 5 - Daoine faoi Mhíchumas 
 

 
5.1 Fís 
 
Is é an fís atá leagtha amach i I dTreo 2016 ina bhfuil an deis ag daoine faoi 
mhíchumas, chomh fada agus is féidir, saol iomlán a bheith acu lena muintir agus mar 
chuid dá bpobal áitiúil, saor ó idirdhealú.  D’fhonn an fhís seo a bhaint amach, 
oibreoidh an Rialtas agus na comhpháirtithe sóisialta le chéile thar tréimhse na deich 
mbliana atá le teacht i dtreo na spriocanna fadtéarmacha seo a leanas de gheall 
feabhsuithe leanúnacha i gcaighdeán maireachtála na ndaoine faoi míchumais. 
 
1 Bheadh rochtain ag gach duine míchumas ar ioncam a bheadh imleor chun 

caighdeán maireachtála inghlactha a chothú 
2 Bheadh rochtain ag gach duine le míchumas, i gcomhréir lena riachtanais agus 

cumais, ar sheirbhísí cúraim, sláinte, oideachais, fostaíochta agus oiliúna agus ar 
sheirbhísí shóisialta oiriúnacha 

3 Bheadh rochtain ag gach duine le míchumas ar spásanna poiblí, ar fhoirgnimh, ar 
iompar, ar fhaisnéis, ar abhcóideacht agus ar sheirbhísí poiblí eile agus tithíocht 
oiriúnach 

4 Tacófar le gach duine le míchumas chun cur ar a gcumas, chomh fada agus is 
féidir, saol iomláin agus neamhspleácha a bheith acu, chun páirt a ghlacadh in 
obair agus sa tsochaí agus chun a gcuid poitéinseal a uasmhéadú, agus 

5 Admhófar agus tacófar le cúramóirí ina ról cúramaíochta 
 
5.2 Comhthéacs 
 
De réir taighde, taispeántar go bhfuil níos lú páirt a ghlacadh a daoine le mí-chumais 
san oideachais, i bhfad níos lú páirt ins’ an lucht oibre agus go bhfuileadar dhá oiread 
níos mó i mbaol bochtanais ná saoránaigh eile. Tá an saol sóisialta i bhfad níos 
teorannaí, agus méadaíonn an ganntanais iompar agus an timpeallacht fisiciúl 
dosroichte ar na fadhbanna a mbíonn le fulaingt ag daoine le mí-chumais atá á 
nglacadh páirt i saol laethúil an phobail. 
 
Tá mí-chumas ag duine amháin as gach dhá dhuine dhéag. Déanann daoine le mí-
chumais suas 8.3% den daonra, thart ar 320,000 duine, de réir an Daonáireamh i 2002. 
Luadh chomh maith go raibh thart ar 130,000 duine le mí-chumais atá ag aois oibre 
aghus nach bhfuileadar fostaithe. Tá na h-uimhreacha seo níos mó nuair a chuirtear 
daoine le tinneas fhada leo, nó figiúirí QNHS. Tuairiscíodh go raibh suas le 190,000 
duine ag aois oibre ón ngrúpa leathan seo gan obair ó 2004. San iomlán, tá 60%-65% 
den ghrúpa seo faoi aois 55. Ní bheidh gach duine le mí-chumais ábalta obair nó 
traenáil a thosú, áfach. 
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Luann an AE-IDM 2005 go bhfuil daoine le droch-tinneas nó mí-chumas dhá oiread 
níos mó bheith i mbochtaineacht seasmhach ná siúd a gan droch-tinneas nó mí-
chumas (9.5% i gcomparáid le 4.8%), cé go raibh tuairim is aon ceathrú den ngrúpa ‘i 
mbaol bochtanais’. 
 
5.3 Chur Chuige Straitéiseach 
 
Leanfaidh an Straitéis Míchumasach Náisiúnta , a bhí foilsithe i 2004, ar aghaidh ag 
cur taca faoi pháirt na ndaoine le mí-chumais i sochaí na h-Éireann, lena h-eilimintí 
tábhachtacha: 

1 Acht an Mhíchumas 2005; 
2 Acht um Oideachas do Dhaoine le Riachtanais Oideachais Speisialta, 2004; 
3 Bille Eolais na Saoránaigh 2006; 
4 The Citizens Information Bill 2006; 
5 Clár infheistíochta ilbhliantúil, de níos mó ná €900 milliún, ag rith suas go dtí 

2009; agus 
6 Na Pleanálacha Rannógacha foilsithe ag sé Roinn Stáit.  

 
Beidh Comhlíonadh na Straitéise mar fhócas an pholasaí le linn an tréimhse go 2016. 
 
5.3.1  Acht um Mhíchumais 2005 
Leagann Acht an Mhíchumais 2005 na riachtanais dleathacha i gcomhair eagraíochtaí 
poiblí, ag brath ar machnaimh áirithe. Tá iad seo a leanas san áireamh: 
 

7 cinntiú go bhfuil soláthar d’insroichteacht do seirbhísí ag daoine le agus gan 
míchumais san áireamh  

8 cinntiú go bhfuil na seirbhísí agus na h-earraí atá curtha ar fáil acu insroichte 
ag daoine le mhíchumais; 

9 cinntiú go bhfuil cumarsáid le daoine le mhíchumais curtha ar fáil i gcruthanna 
oiriúnacha 

10 rialacha a bhunú a bhaineann le cruthú agus fiosrú ghearáin ó daoine le 
mhíchumais. 

11 chun éifeacht a dhéanamh do soláthair na h-Achta a mbaineann leis an 
bhfostaíocht, sa Roinn Poiblí, do dhaoine le mhíchumais; agus 

12 a gcuid foirgnimh a dhéanamh níos áisiúil do dhaoine le mhíchumais roimh an 
31 Nollaig 2015. 

 
Tá na roinn na h-Achta go léir tosaithe anois, ach amháin  is eisceacht é Cuid 2. 
Bhí na Pleananna Rannógacha foilsithe i Mí na Nollaig 2006, agus tá siad á cur i 
bhfeidhm a sé n-Aire agus a Roinn Stáit. Beidh tuairiscí na gcúrsaí curtha le chéile ar 
leagadh síos na Pleananna Rannógacha i ndiaidh 3 bhliana (2009) agus beidh tuairisc 
déanta ar Acht an Mhíchumais i ndiaidh 5 bhliana (2010). 
 
Tosóidh Cuid a 2 den Acht, lena mbaineann meastacháin de thuairiscí riachtanais 
agus seirbhíse, i gcomhair páistí atá níos lú ná 5 bhliana d’aois ón 1ú lá Meithimh 
2007. Thosódh an t-Acht ansin i gcomhair páistí ó aois 5-18 a mbeidh ag obair le cur 
chun cinn Acht um Dhaoine le Riachtanais Oideachais Speisialta (EPSEN) 2002. Tá 
imlíne déanta ag an gComhairle Náisiúnta d’Oideachas Speisialta (NCSE) ar na 
céimeanna le thógáil chun an bóthar a réiteach don chomhlíonadh ar bhunús céime 
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suas go 2010. Beidh comhlíonadh ag teastáil sna rannóga éagsúla a n-oibreodh taobh 
le taobh leis an bhfáil tacaíochta sláinte agus in éineacht le comhlíonadh na h-Achta 
Mhíchumais 2005. Chun é seo a cur i gcrích, bunaíodh grúpa trasrannach ina bhfuil 
ionadaithe óna Roinn Oideachais agus Eolaíochta, Sláinte agus Páistí, an HSE agus an 
NCSE. 
 
   
5.4 Spríoc Ardléibhéil 
 
Tá sé mar Chuspóir tábhachtach deiseanna a chothú do dhaoine le míchumais sa 
margadh saothair oscailte ina bhfuil tacaíocht ó thraenáil ghairmeach, clár fosaíochta 
agus méadú ar forbairt na dtacaíochtaí. Tá sé mar aidhm ag an gcuspóir tábhachtach, 
chomh maith: 
:  
 

 
Spríoc 9: Fostaíocht agus Rannpháirtíocht 
Méadú a dhéanamh ar fhostaiocht daoine faoi mhíchumais nach mbíonn deacracht acu 
post a choinneáil. Is é an chuspóir láithreach 7,000 daoine breise den chohórt a bheith 
fostaithe roimh 2010. Is é spríoc san fhadtéarma an ráta fostaíochta a ardú ó 37% go 
45% faoi 2016 arna thomhais ag an tSuirbhéireacht Ráthúil Náisiúnta ar Theaghlaigh 
(QNHS).  Beidh ardú ar rannpháirtíocht san oideachas, san oiliúnt agus san fostaíocht 
go 50% faoi 2016. Déanfar athbreithnithe ar na spriocanna sin de réir mar a bheidh 
taithí ar an ábhar agus i bhfianaise sonraí níos fearr a bheith le fáil.  
 
 
Ní bheadh achan duine le míchumas in áit gur féidir leo post nó traenáil a thosnú. Gan 
aon próiseas foirmeálta conartha bheith i lathair, is deachar a thomhas cad é an líon a 
mbeadh ábaltá obair nó treenail a thosnú, ag brath ar tacaíochtaí feiliúnacha nó 
socraithe a ndéantar dá mhíchumas. 
 
Tá an tuairim ann go bhfuil géarghá níos mó a dhéanamh chun sonraí údarasacha a 
fhoilsiú ag plé le daoine le mhíchumais. Beidh eolais bun líne curtha le chéile a 
dtabharfadh cead do níos mó scrúdaithe diaine agus measúnaithe a mbaineann lena 
straitéisí conartha agus rátaí rannpháirtíochta, go h-áirithe. 
 
Roimh 2010, beidh forbairt déanta ag an Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta ar 
straitéis fostaíochta chuimsithigh do dhaoine le mhíchumais. Beidh an clár 
Rannpháirtíochta Eacnamaíocha agus Sóisialta, atá á thabhairt isteach ag an Roinn 
Gnóthaí Sóisialta agus Clainne, fíor-thábhachtach don ghrúpa seo chomh maith (tá 
eolais faoin gclár seo le fáil i gcaibidil 3). 
 
San áireamh mar ghnóthaí agus chuspóirí tábhachtacha tá: 
 
5.5 Tacaíocht Ioncaim 
 
Ag díriú ar cinntiú leibhéalacha réasúnta ioncaim do dhaoine le mhíchumais, 
oibreoidh an Rialtais i gcomhair an mhéadú agus slánú leanúnach na dtacaíochtaí a 
gcomhlíonann le cuspóirí agus fiacha iomlána an leasa shóisialta. Beidh próiseáil á 
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dhéanamh ar na h-ábhair a mbaineann le costaisí an mhíchumais, sa comhthéacs go 
bhfuil: 
 

1 forbairt ar an bpróiseas measúnú na riachtanais a mbeidh á leagadh amach 
faoi cuid 2 d’Acht an Mhíchumais, 2005, (le tosú roimh lár 2007); agus 

2 na deiseanna i gcomhair forbairt agus cóimhéasú na n-íocaíochtaí i ndiaidh 
aistriúcháin na scéimeanna cothaithe ioncaim lena mbaineann míchumas ón 
HSE go dtí an Roinn um Gnóthaí Clainne agus Sóisialta. Beidh soláthar i 
gcomhair aistriúchán na scéimeanna seo déanta i mBille an Leasa Shóisialta 
2008; 

3 torthaí an tSuirbhéireacht Míchumasach Náisiúnta, a mbeidh foilsithe i 2007. 
 
Beidh an grúpa idir-roinne ar Costaisí an Mhíchumais ag feitheamh ar na bhforbairtí 
seo. 
 
 
5.6 Seirbhísí 
 
5.6.1 Oideachas 
Leagfaidh an t-Oifig Náisiúnta de Cothromas na Bealaí go Oideachais Níos Airde 
amach na h-aidhmeanna agus na cuspóirí agus déanfaidh siad forbairt ar shonraí bun 
línte i gcomhair rannpháirtíocht na ndaltaí míchumasacha le linn an tréimhse ó 2007- 
2013. Chomh maith lena scéimeanna deontaisí cothaithe a bhfuil fiosrú maoine déanta 
orthu, beidh soláthar leanúnach den t-Acmhainn Gabhála Tríú Leibhéal atá mar aidhm 
aige dul i ngleic le fo-léiriú. Is cuid tábhachtach den t-Acmhainn Gabhála Tríú 
Leibhéal é an t-Acmhainn do Mic Léinn le Mhíchumais. Cuireann sé deontais ar fáil 
chun seirbhísí a sholáthar agus trealaimh a cheannach do mic léinn le mhíchumais atá 
ag freastal ar chúrsaí in institiúidí tríú-leibhéil nó cúrsaí i ndiaidh an na h-Ardteiste. 
 
 
5.6.2 Rochtain ar Foirgnimh agus Infreastruchtúr 
Roimh Mí Iúil 2007, beidh iniúchadh insroichte agus forbairt déanta ar phlean 
chomhlíonaithe insroichte faoin dtimpeallacht tógála agus an infreastruchtúr atá féna 
gcúram cosúil le bóithre, sráideanna, siúlóidí, páirceanna, áiseanna agus áiteanna 
oscailte. 
 
5.6.3 Rochtain ar Iompar Poiblí 
Tá sé mar bhun-aidhm polasaithe iompair insroichteacht a chinntiú sa chóras iompair 
poiblí trí bhusanna cathracha insroichte iomlána a sholáthar agus insroichteacht níos 
fearr a chur ar fáil sna stáisiúin bus agus traenach atá faoi anáil an Phleain Rannógach 
ón Roinn Iompair agus an t-Achta Mhíchumais 2005. I measc na mbeartucháin tá sé i 
gceist: 

1 Busanna Bus Éireann agus Oibritheoirí Príobháideacha nach bhfuil insroichte 
a athrú le busanna a bhfuil insroichte do dhaoine le lagaí soghluaisteachta, 
cheadfaíochta agus cogneolaíochta roimh 2015; 

2 Cinntiú go bhfuil gach bus uirbeach insroichte do dhaoine le lagaí 
soghluaisteachta, cheadfaíochta agus cogneolaíochta roimh 2012; 

3 Cinntiú go bhfuil seirbhísí iarnróid na bpaisinéirí idir-uirbeacha uilig 
insroichte do dhaoine le lagaí soghluaisteachta, cheadfaíochta agus 
cogneolaíochta roimh 2009. 
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5.6.4 Tithíocht agus Lóistín 

1 Beidh forbairt déanta ar straitéis tithíochta náisiúnta do dhaoine le mhíchumais 
roimh deireadh 2009, mar atá molta i dtuairisc an NESC Housing in Ireland. 
Bainfidh é seo le daoine fásta le mhíchumais níos measa agus do dhaoine a 
bhfuil galar intinne de shaghas acu. Beidh sé curtha chun cinn trí ghrúpa 
náisiúnta a bhunú faoi sciath chosanta an Fhóraim Tithíochta, ina bhfuil faoi 
stiúra Roinn na dTimpeallachta, Dúchas agus Rialtais Áitiúil agus a bhaineann 
leis an Roinn Sláinte agus Pháistí, an HSE, Pairtnéirí Sóisialta agus 
coimeádaithe a bhaineann leis. 

 
2 Tá tairiscintí i gcomhair athleasú na Scéimeanna Dheontais  Daoine Mí-

chumasacha agus Deisiúchána Riachtanacha chun cothromas agus cuspóirí a 
fheabhsú luaite go déanaí ins’ an dtuairisc nua ar pholasaí tithíochta –Tithe a 
Sheachadadh , Pobail a Thacú  

 
5.7 Bearta Athruithe 
 
1 Cuireann Bille Eolais an tSaoránach 2006, a bhfuil ceaptha le bheith achtaithe i 

2007, cosantóir pearsanta ar fáil do dhuine le mhíchumais nach bhfuil ábalta nó a 
bhfuil deacracht aige/aici seirbhís sóisialta a fháil gan cabhair. 

 
2 Faoi láthair tá an Údarás Míchumasach Náisiúnta i lár bheith ag bunú Lár-Ionad 

Foirfeachta i Scéim Uilíochta laistigh den t-Údarás. Is éard a bheidh mar phríomh-
aidhm an Lár-Ionad ná chun éascaíocht a dhéanamh chun foirfeacht a bhaint 
amach sa scéim uilíochta le comhoibriú a dhéanamh lena h-eagraíochtaí 
ábharthachta chun tacaíocht a thabhairt d’fhorbairt na gcaighdeánacha, oideachais 
agus tarraingt eolais. 
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Caibidil 6 – Pobail 
 
6.1 Réamhrá 
 
Is í an aidhm fhoriomlán atá ag an bPlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú 
Sóisialta (cuimsitheacht PGN), pobail inmharthanacha inbhuanaithe a thógáil, ag 
feabhsú saoil na ndaoine a chónaíonn i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste agus ag tógáil 
an chaipitil shóisialta. Dá bhrí sin is croíthosaíocht i gcónaí é, dul i ngleic leis an 
mhíbhuntáiste i gceantair uirbeacha agus thuaithe. Is iomaí crot a bhíonn ar an 
mbochtaineacht uirbeach – teaghlaigh bhochta ina gcónaí i gceantair uirbeacha, pobail 
uirbeacha mar a bhfuil leibhéil arda dífhostaíochta agus ard-dhlúthú bochtaineachta 
agus ceantair a fhulangaíonn de thoradh an mheathlaithe ar an mbonneagar 
comhshaoil agus sóisialta. Mar a chéile léirítear an mhíbhuntáiste tuaithe i roinnt slite 
éagsúla. Samplaí de sin is ea daonraí a bheith ag meathlú nó a bheith ag fás go mall, 
daoine óga a bheith ag aistriú ón tuath go dtí ceantair uirbeacha, easpa seirbhísí, easpa 
deiseanna fostaíochta, teaghlaigh fheirmeoireachta a bhfuil ioncam íseal acu, leibhéil 
spleáchais a bheith níos airde agus daoine a bheith scoite amach ón bpobal. Más sa 
chomhthéacs uirbeach nó sa chomhthéacs tuaithe é, is minic gur toradh ar an ilchineál 
míbhuntáiste a bhíonn san eisiamh sóisialta. 
 
Tá cur chuige na saolré leagtha amach chun cuidiú le ranna agus le lucht déanta 
polasaí comhoibriú agus comhtháthú seirbhísí níos fearr a bhaint amach i dtreo torthaí 
níos fearr agus níos éifeachtúla a fháil ag leibhéil náisiúnta agus áitiúla agus idir na 
leibhéil seo. Forlíontar bearta a bhaineann go sainiúil le gach grúpa saolré ag cláir 
níos ginearálta a bhfuil sé mar chuspóir acu caighdeán na beatha a fheabhsú agus 
cuimsiú sóisialta an uile dhuine a chur chun cinn, go háirithe iad sin a d’fhéadfadh a 
bheith leochaileach nó scoite amach. 
 
Leagann an chaibidil seo amach réimse leathan clár den chineál seo a thacaíonn le 
pobail áitiúla atá faoi mhíbhuntáiste. Cláir chrosghearrthacha is ea cuid mhaith de na 
cláir seo, idir uirbeach agus thuaithe, agus baineann daoine trasna na saolré buntáistí 
astu. Is í an aidhm atá ann, cur ar chumas pobail chomh fada agus is féidir 
saincheisteanna agus dúshláin ina gceantair féin a aithint agus díriú orthu.  
 
Tá na saincheisteanna a ndíríonn na cláir seo orthu éagsúil agus ina measc tá: 
 

• deiseanna fostaíochta a chruthú do dhaoine leochaileacha;  
• rochtain ar sheirbhísí ardchaighdeáin; 
• an Tionscnamh um Iompar Tuaithe;  
• bearta tithíochta;  
• bearta comhionannais;  
• bearta sláinte pobail;  
• tacaíocht do chúramóirí; 
• cláir chun díriú ar fhadhb na mí-úsáide drugaí;  
• teicneolaíocht faisnéise agus chumarsáide;  
• bearta forbartha pobail; agus  
• cuimsiú airgeadais 

 
6.2 Spriocanna Ardleibhéil 
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Aithníodh na spriocanna ardléibhéil seo a leanas a mbeidh tionchar cinntitheach acu 
ar shaol ár bpobal: 
 

 
Sprioc 10: Tithíocht 
Tithíocht ardchaighdeáin a chur ar fáil dóibh siúd nach acmhainn dóibh freastal ar a 
riachtanais tithíochta féin agus taca a chur faoi thógáil pobail inbhuanaithe. Gné 
thábhachtach a bheidh san aschur tithíochta feabhsaithe a léirítear in I dTreo 2016, arb 
é an toradh a bheidh air, go ndíreofar ar riachtanais tithíochta 60,000 teaghlach nua i 
gcaitheamh na tréimhse 2007 go dtí 2009. Cuimseoidh sé seo freastal ar riachtaiais 
tithíochta speisialta (daoine gan dídean, an Lucht Siúil, daoine breacaosta agus daoine 
faoi mhíchumais); 
 
Sprioc 11: Sláinte  
500 foireann chúraim phríomhúil a fhorbairt faoi 2011 a fheabhsóidh an rochtain ar 
sheirbhísí sa phobal agus béim faoi leith ar fhreastal ar riachtanais daoine a bhfuil 
cártaí leighis acu; 
 
Sprioc 12: Comhtháthú Imirceach 
Straitéis a fhorbairt a fhéachfaidh le daoine atá tar éis teacht go dtí ár sochaí a 
chomhtháthú. Mar ghníomhaíocht thosaigh, cuirfear áiseanna ar fáil do sholáthar 550 
bunmhúinteoir do thacaíocht teanga in earnáil an oideachais faoi 2009 agus 
feabhsófar rochtain ar sheirbhísí poiblí eile trí eolas agus tacaíocht a aistriú.     

 
 
Ar spriocanna agus gníomhaíochtaí tábhachtacha eile tá: 
 
6.3 Seirbhísí  
 
6.3.1 Tithíocht  
Is é croíchuspóir pholasaí tithíochta an Rialtais a chur ar chumas gach teaghlach 
áitreabh inacmhainne ar chaighdeán maith, atá in oiriúint dá riachtanais, i 
dtimpeallacht mhaith, agus, chomh fada agus is féidir, de réir a rogha tionachta féin. 
Leagann an Creatpholasaí Tithíochta Ag Tógáil Pobail Inbhuanaithe , a foilsíodh i 
2005, amach croíthosaíochtaí maidir le pobail ardchaighdeáin, chomhtháite, 
inbhuanaithe a sholáthar, a léiríonn riachtanais an tsochaí nua-aimseartha, fhuinniúil, 
ilchultúrtha. Cur chuige ilghnéitheach is ea cur chuige straitéiseach tithíochta an 
Rialtais agus léiríonn sé an raon leathan de riachtanais tithíochta atá ann, ó dhaoine a 
dteastaíonn roinnt cuidithe uathu chun a dtithe féin a cheannach – an tithíocht 
inacmhainne – go dtí an tithíocht sóisialta agus an tithíocht do dhaoine a bhfuil 
riachtanais speisialta acu.  
Tá an Rialtas tiomanta do thithíocht sóisialta d’ardchaighdeán a chur ar fáil i suímh 
phobail éagsúla agus tá sé mar aidhm aige tacú le pobail a mbeidh daoine bródúil astu 
agus iad a thógáil. Tuairim is billiún euro atá caite ó 1997 ar chláir chun eastáit leis na 
húdaráis áitiúla a bhfuil drochbhail anois orthu a fheabhsú. Tá acmhainní suntasacha á 
gcur ar fáil faoin bPlean Náisiúnta Forbartha chun freastal ar na tiomantais in I dTreo 
2016 chun aschur na tithíochta sóisialta agus na tithíochta inacmhainne araon a 
fhairsingiú go dtí 2009 agus chun leanúint leis an infheistíocht ina dhiaidh sin. Deis 
atá san ardú a bheartaítear ar infheistiú i stoc na tithíochta sóisialta sna blianta atá le 
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teacht chun dul i ngleic le roinnt fadhbanna seanbhunaithe i bpobail a d’fhulaing 
míbhuntáistí ilchineálacha. 
 
Chomh maith leis na spriocanna a leagtar amach anseo thíos, sonraítear bearta breise i 
dtaca le tithíocht agus cóiríocht i gcaibidlí roimhe seo.  

 
• Mar a leagtar amach i Sprioc Ardleibhéil 10 díreofar ar riachtanais 60,000 

teaghlach nua i gcaitheamh na tréimhse idir 2007 agus 2009. Faoin bPlean 
Náisiúnta Forbartha (NDP) déanfar athbhreithniú ar an dul chun cinn chuige 
sin tar éis trí bliana gníomhaíochta. Ceadóidh acmhainní a léirítear san NDP 
áfach leibhéal aschuir mórán mar an gcéanna i ndiaidh 2009, rud a fhágfaidh 
go ndéanfar freastal ar riachtanais 140,000 teaghlach go hiomlán sa tréimhse 
2007 – 2013.  

 
• Forbrófar modh níos cuimsithí agus níos oibiachtúla chun an riachtanas a 

mheasúnú faoi dheireadh 2008. Cuimseoidh sé seo béim ar chomhairle 
thithíochta a sholáthar a cheadóidh tacaíocht tithíochta a oiriúnú chun na 
hathruithe a thagann ar riachtanais chóiríochta le linn shaolré an duine a léiriú;   

 
• Ceadóidh infheistíocht i gcaitheamh na tréimhse 2007-2009 go dtosófar ar 

27,000 teach nó go bhfaighfear iad do dhaoine a dteastaíonn tithíocht sóisialta 
uathu, trí shocruithe conartha údaráis áitiúla, deonacha, agus tithíocht 
chomharchumainn agus RAS a chomhcheangal; 

 
• Cuirfear chun feidhme go hiomlán faoi 2009 an Scéim Cíosa Cóiríochta 

(RAS) do theaghlaigh a bhí ag fáil forlíonadh cíosa le breis is 18 mí agus a 
bhfuil riachtanais tithíochta fadtéarmacha acu. Bainfidh tuairim agus 32,000 
teaghlach buntáiste as.   

 
• Úsáidfear infheistíocht chun géarú ar iarrachtaí pobail tithíochta sóisialacha 

atá ann a athnuachan agus, de réir mar a theastaíonn, iad a athbheochan. 
Ceadóidh na hacmhainní atá ar fáil faoin NDP go gcuirfear an chéim reatha 
d’athbheochan Bhaile Munna i gcrích. Leathnófar scéimeanna athnuachana 
breise go náisiúnta, agus cuid dá maoiniú ag teacht ó na hacmhainní a 
chuirtear ar fáil ó áitribh a dhíol:  

• Beartaítear dul i mbun suirbhé ar stoc tithíochta na n-údarás áitiúil faoi 
dheireadh 2008 a chuideoidh leis na húdaráis tithíochta a chur ar an eolas 
faoi riocht fisiciúil an stoic agus an bunús a chur ar fáil do chláir oibrithe 
feabhasaithe amach anseo; 

 Clár d’oibrithe eile leasúcháin a leathnú amach chun an tithíocht sna 
húdaráis áitiúla a fheabhsú idir 2007 agus 2012; 

 Clár athbheochana a leathnú amach do gach eastát sa tír a bhfuil 
drochbhail air idir 2007 agus 2016; 

 Córais shásúla teasa lárnaigh a chur ar fáil i ngach áitreabh a 
chuireann údaráis áitiúla ar fáil ar cíos faoi dheireadh 2008; 

• Déanfar socruithe trí na húdaráis áitiúla le talamh agus aonaid bhreise a 
chur ar fáil don earnáil dheonach agus chomharchumainn ar mhaithe le 
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freastal ar an riachtanas aitheanta. Aithneofar dóthain aonad agus 
láithreacha chun tuairim agus 3,000 áitreabh a sholáthar faoi 2009;  

  
• Seachadfar tuairim is 17,000 aonad nua idir 2007 agus 2009 trí bhearta 

tithíochta inacmhainne faoin NDP agus déanfar an dul chun cinn a 
athbhreithniú ina dhiaidh sin. Meastar go seachadfar leibhéal aschuir mórán 
mar an gcéanna tar éis 2009: seachadfar tuairim agus 40,000 aonad nua ar an 
iomlán idir 2007 agus 2013 dá thoradh; 

 
• Déanfar nuashonrú ar na rialacháin íoschaighdeáin d’earnáil an chíosa 

phríobháidigh faoi lár 2007 agus cuirfear i bhfeidhm go héifeachtach iad. 
 
6.3.2 Easpa dídine 
D’éirigh le bearta chun díriú ar an easpa dídine le blianta beaga anuas agus d’ísligh a 
líon ó 5,500 i 2002 go dtí beagán de bhreis ar 3,000 i 20052. Díreoidh na spriocanna 
agus na gníomhaíochtaí seo a leanas ar riachtanais iad siúd atá gan dídean i gcónaí:  
 

• Foilseofar Straitéis Rialtais athcheartaithe ar easpa dídine i 2007;  
 

• Cuirfear deireadh leis an lonnaíocht fadtéarmach i gcóiríocht éigeandála do 
dhaoine gan dídean faoi 2010. Caithfear díriú ar riachtanais suas le 500 
teaghlach chuige seo; 

 
• Neartófar baint na hearnála tithíochta deonaí agus comharchumainn trí Choiste 

Comhairleach Easpa Dídine Náisiúnta a bhunú faoi choimirce an Fhóraim 
Thithíochta i 2007. 

 
6.3.3 Sláinte 

• Déanfar forbairt bhreise ar sheirbhísí cúraim sláinte príomha, ag gníomhú de 
réir na Straitéise Sláinte Cúram Príomha, trí infheistíocht leanúnach chun 
seirbhísí comhtháite, inrochtana do dhaoine laistigh dá bpobail féin a chinntiú. 
Is é an sprioc atá ann, 300 foireann cúraim príomha a chur ar fáil faoi 2008, 
400 acu faoi 2009 agus 500 faoi 2011. Tabharfar faoi athbhreithniú ar na 
spriocanna seo i 2008. 

 
• Déanfar forbairt bhreise ar sheirbhísí dochtúirí teaghlaigh lasmuigh 

d’uaireanta oifige le súil is go mbeidh na seirbhísí sin ar fáil don bpobal uilig i 
gcaitheamh an Phlean seo.  

 
• De réir na moltaí in Straitéis do Shrianadh na hAilse in Éirinn beidh an Roinn 

Sláinte agus Leanaí ag comhthadhaill le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
le cinntiú go gcuirtear socruithe i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar 
éagothroimí maidir le baol ailse, tarlú ailse, seirbhísí ailse agus torthaí ailse. 
Soláthróidh na táscairí polasaí a mholtar sa Straitéis modh tábhachtach chun 

                                                 
2 Foinse: An Measúnú Náisiúnta ar an Riachtanas Tithíochta, 2002 agus 2005. 
Ciallaíonn daonra beag an ghrúpa seo nach féidir an staid ina bhfuiltear a dhaingniú go hiontaofa trí 
shuirbhéanna teaghlaigh ar nós ONHS (a thomhasann fostaíocht/dífhostaíocht) a dhéanamh, ná an 
suirbhé EU-SILC, a thomhasann rátaí ioncaim agus bochtaineachta teaghlaigh. Cuimseoidh an tsraith 
de phortráidí sóisialta do gach céim den saolré, a forbraíodh chun faisnéis a chur ar fáil don 
NAPinclusion seo, sonraí sainiúla staitistiúla faoin ghrúpa seo agus easnaimh fhaisnéise.   
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fócas polasaí a choinneáil ar éagothroimí ailse. Forbrófar spriocanna i dtaca 
leis na táscairí polasaí seo a leanas le linn 2007:   

• Céim dul i láthair dochtúra le cineálacha ailse coiteann, á miondealú de 
réir an cheantair gheografaigh agus innéacs na díothachta (catagóir 
innéacs SAHRU 3);  

• Rátaí marthana do chineálacha ailse coiteann, á miondealú de réir an 
cheantair gheografaigh agus innéacs na díothachta (catagóir innéacs 
SAHRU); 

• An leas a bhaintear as scagthástáil d’ailse chíche ag mná san 
aoisghrúpa chuí atá clúdaithe ag an gClár BreastCheck, á mhiondealú 
de réir stádais cárta leighis;  

• Leitheadúlacht caitheamh toitíní, á miondealú de réir aicme shóisialta 
agus inscne;  

• Ráta gnáthaimh do bhaineannaigh, á mhiondealú de réir an cheantair 
gheografaigh. 

 
Tá réimse seirbhísí sláinte á cur ar fáil do mhionlaigh: 

• Tá aitheantóir eitneach forbartha agus leathanófar amach ó 2007 ar aghaidh é. 
Éascóidh sé níos mó pleanála bunaithe san fhianaise trí riachtanais a aithint, 
an leas a bhaintear as seirbhísí a thomhas, agus measúnú a dhéanamh ar 
thorthaí;   

• Forbróidh Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Straitéis Náisiúnta 
Comhionannais i 2007; 

• Go luath i 2007 beidh forbairt críochnaithe ar Straitéis Náisiúnta a mbeidh sé 
mar chuspóir aici díriú ar riachtanais leithleacha sláinte agus tacaíochta na 
mionlach, mar shampla teifigh, imircigh agus an Lucht Siúil.   

 
6.3.4 Cúramóirí 
Tá páirt an-luachmhar ag cúramóirí neamhfhoirmeálta agus teaghlaigh inár sochaí go 
háirithe i dtaca le cur ar chumas daoine breacaosta agus daoine atá faoi mhíchumas 
fanacht ina dtithe féin chomh fada agus is féidir. Chun gur féidir leo an ról seo a chur 
i gcrích teastaíonn réimse seirbhísí agus tacaíochta ó chúramóirí. Leagadh amach 
breac-chuntas níos luaithe ar chuid mhaith gníomhaíochtaí a bhaineann le cúram 
fadtéarma ach tá na gníomhaíochtaí seo a leanas aitheanta freisin chun díriú ar 
riachtanais na gcúramóirí féin: 
 

• Faoi dheireadh 2007 forbrófar Straitéis Náisiúnta Cúramóirí a dhíríonn ar 
thacú le cúramóirí neamhfhoirmeálta agus teaghlaigh sa phobal; 

 
• Leanfar de bheith ag athbhreithniú raon na forbartha breise ar thacaíocht 

ioncaim do chúramóirí. Is í an aidhm a bheidh ann ach go háirithe cothromú a 
dhéanamh ar an leibhéal de Liúntas an Chúramóra nach gcuirtear san áireamh 
chun go mbeidh sé ag teacht leis an olltuilleamh meánach tionsclaíoch ionas 
go gcáileoidh daoine a fhaigheann an tuilleamh meánach tionsclaíoch don 
íocaíocht fós; 

 

                                                 
3 Aonad Taighde Sláinte na gCeantar Beag, An Roinn Sláinte Poiblí agus Cúraim Príomha, Ionad 
Choláiste na Tríonóide do na hEolaíochtaí Sláinte, Ospidéal Adelaide agus na Mí 
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• Beidh cruinniú bliaintiúil ann d’eagraíochtaí ionadaíocha cúramóirí agus de 
ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha ionas go gcuirfear faisnéis ar fáil agus 
polasaithe sa réimse seo á leagan amach feasta. 

 
• Déanfaidh na ranna agus na gníomhaireachtaí ábhartha athbhreithniú ar an 

raon atá ann chun cúrsaí oiliúna do chúramóirí a fhorbairt i 2007 agus 2008. 
 

• Ó 2007 ar aghaidh beidh daoine áirithe a fhaigheann íocaíochtaí leasa 
shóisialacha agus a chuireann cúram agus aire lánaimseartha ar fáil freisin 
ábalta a bpríomhíocaíocht leasa shóisialach a choinneáil agus íocaíocht a fháil 
freisin a bheidh ar aon dul le leath de ráta an Liúntais Chúramóra.  

 
 
 
 
 
 
6.3.5 An Lucht Siúil  
Grúpa thar a bheith leochaileach a chuimsigh níos lú ná 1.0% den daonra i 2002 atá sa 
Lucht Siúil4. Baineann leochaileacht ar leith leo, go háirithe a gcuid torthaí sláinte a 
bheith an-íseal le hais an daonra trí chéile; 
D’aithin an Grúpa Ardleibhéil ar an Lucht Siúil a chuir tuairisc ar fáil don Rialtas i 
2006 trí thosaíocht d’fheidhmiú éifeachtach an pholasaí chun tacú le rannpháirtíocht 
chomh hiomlán agus is féidir a bheith ag an Lucht Siúil i sochaí na hÉireann: 

• comhoibriú comhleanúnach idirghníomhaireachta; 
• fíorchomhairle leis an Lucht Siúil agus a n-ionadaithe; agus  
• bearta chur i bhfeidhm an dlí a chorprú sa chur chuige idirghníomhaireachta. 

 
Tiomnaíonn I dTreo 2016 na comhpháirtithe sóisialta go léir d’“aire comhdhlúth a 
thabhairt don dul chun cinn a bhaint amach” sa chur chuige seo, rud a chuimsíonn 
deiseanna don Lucht Siúil a bheith rannpháirteach san fhostaíocht agus bearta a 
chothú chun an dea-chumarsáid idir an Lucht Siúil agus an pobal trí chéile. 
 
Féachann an réimse clár a leagtar  amach anseo thíos le freastal ar a gcuid riachtanas. 
 
• Cuirfear maoiniú ar fáil d’údaráis áitiúla chun tacú le cur i bhfeidhm an dara Clár 

Cóiríochta don Lucht Siúil acu, a chlúdaíonn an tréimhse 2005-2008. Cuirfear 
tuairim is 2,000 aonad cóiríochta ar fáil (comhdhéanta de theaghlaigh bhreise agus 
cóiríocht acu i ngnáthchóiríocht de chuid an údaráis áitiúil agus aonaid bhreise de 
chóiríocht sainiúil don Lucht Siúil bhuan tógtha). 

 

                                                 
4 Foinse:An Measúnú Náisiúnta ar an Riachtanas Tithíochta, 2002 agus 2005. 
Ciallaíonn daonra beag an ghrúpa seo nach féidir an staid ina bhfuiltear a dhaingniú go hiontaofa trí 
shuirbhéanna teaghlaigh ar nós ONHS (a thomhasann fostaíocht/dífhostaíocht) a dhéanamh, ná an 
suirbhé EU-SILC, a thomhasann rátaí ioncaim agus bochtaineachta teaghlaigh. Cuimseoidh an tsraith 
de phortráidí sóisialta do gach céim den saolré, a forbraíodh chun faisnéis a chur ar fáil don 
NAPinclusion seo, sonraí sainiúla staitistiúla faoin ghrúpa seo agus easnaimh fhaisnéise.   
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• Tá taighde ar stádas sláinte an Lucht Siúil á choimisiúnú i gcomhpháirt leis an 
Roinn sláinte, Seirbhísí Sóisialacha agus Sláinte Phoiblí i dTuaisceart Éireann i 
2007 agus cuirfear i gcrích i 2009 é. Féachfaidh an taighde le measúnú a 
dhéanamh ar an tionchar a bhíonn ag na seirbhísí sláinte atá á gcur ar fáil faoi 
láthair agus ar na tosca sin a aithint a mbíonn tionchar acu ar bhásmhaireacht agus 
ar an stádas sláinte. Cuimseoidh an staidéar pobalbhreith mhionsonraithe ar líon 
an Lucht Siúil ar oileán na hÉireann freisin.    

 
 
6.3.6  Imircigh  
Tá an comhtháthú ar cheann de na dúshláin is tábhachtaí atá le tabhairt ag sochaí na 
hÉireann sna blianta amach romhainn. Cuirfear tuairim agus €36 milliún ar fáil sa 
tréimhse 2007-2013 chun tionscnaimh chomhordaitheacha a éascú agus chun an 
comhtháthú a chothú go ginearálta. Beidh siad seo i measc na ngníomhaíochtaí breise;  
• Déanfar suirbhé ar gach Oifig Áitiúil de chuid na Roinne Gnóthaí Sóisialacha 

agus Teaghlaigh faoi dheireadh Feabhra 2007 chun an t-éileamh ar sheirbhísí 
ateangaireachta d’imircigh a aithint agus cuirfear na seirbhísí cuí ar fáil; 

• Beidh treoir faoi na scéimeanna agus seirbhísí ar fad a fheidhmíonn an Roinn 
Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh ar fáil ar shuíomh idirlín na roinne in ocht 
dteanga éagsúla (an Arabais, an tSínis, an Fhraincis, an Pholainnis, an 
Phortaingéilis, an Rómáinis, an Rúisis agus an Spáinnis) de bhreis ar an Ghaeilge 
agus an Béarla, faoin chéad ráithe de 2007. 

 
Tá an Plean Gníomhaíochta Náisiúnta in aghaidh an Chiníochais (NPAR) á chur chun 
feidhme i gcaitheamh na tréimhse 2005-2008. Cuimsíonn sé seo: 

• Gné idirchultúrtha den bpolasaí poiblí príomhshrutha a fhorbairt agus 
acmhainní sainiúla a aithint laistigh de phróiseas bliaintiúil an Bhuiséid ar 
mhaithe le feidhmiú an Phlean; 

• Taighde nó tionscadail chomhairleoireachta sainiúla in earnálacha áirithe; 
agus  

• Feasacht phoiblí ar thionscnaimh eolais. 
 
Déanfar athbhreithniú ar an NPAR i 2008. 
 
6.3.7   Iompar  
Tá an Tionscnamh um Iompar Tuaithe (RTI) curtha ar bhonn buan ó tháinig deireadh 
leis an tréimhse phíolótach i 2006. Tá luach €9 milliún de mhaoiniú á chur ar fáil i 
2007 chun aistriú na scéime RTI isteach i dtús phróiseas an phríomhshruthaithe. 
Ardófar an maoiniú do sheirbhísí iompair tuaithe go rianúil ina dhiaidh sin; leibhéal 
€18 milliún d’airgead tirim a bheidh ann as a dheireadh. Tabharfar tús áite do 
cheantair nach bhfuil aon teacht acu faoi láthair ar sheirbhísí iompair phoiblí.    

 
6.3.8 Seirbhísí Leabharlainne 
Seirbhís phoiblí chuimsitheach is ea seirbhís na leabharlainne poiblí, de réir an 
tsainmhínithe. Mar a leagtar amach sa tuarascáil Branching Out i 1998 é, ceanglaíonn 
an polasaí na leabharlanna le dhá chuspóir lárnacha de pholasaí foriomlán an Rialtais: 
sochaí chuimsitheach a bhunú ina mbeidh ar chumas gach saoránach inti a bheith 
rannpháirteach go hiomlán sa saol sóisialta agus eacnamaíoch; agus ar an dara dul 
síos, a chinntiú go ngníomhaíonn Éire go mear chun deiseanna na Sochaí Faisnéise a 
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ghlacadh chuici féin. Ó 1998 mar thoradh ar chomh-mhaoiniú feabhsaithe ag na 
húdaráis áitiúla agus an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil,  
tá 72 leabharlann tógtha, nó tá siad ag céim na pleanála nó na tógála, rud a fhágfaidh 
gur 350 san iomlán a bheidh ann faoi dheireadh 2006. Tá ábhair agus áiseanna 
ríomhaireachta feabhsaithe curtha ar fáil ag an maoiniú seo freisin. D’aithin an 
chomhairleoireacht a rinneadh i dtaca leis an athbhreithniú ar Branching Out roinnt 
sainbhearta cuimsithe shóisialta, ina measc rochtain ar sheirbhísí leabharlainne do 
phobail iargúlta tuaithe agus uirbeacha agus seirbhísí a fhorbairt chun freastal ar 
riachtanais sochaí ilchultúrtha.  

 
6.4 Bearta Nuálacha 
 
6.4.1    Saoránacht Ghníomhach  

• Tá iarrtha ar an Tascfhórsa ar Shaoránacht Ghníomhach bearta a mholadh a 
d’fhéadfaí a ghlacadh chun go mbeadh níos mó comhpháirteachais ag 
saoránaigh i ngach gné den saol, agus fás agus forbairt na n-eagraíochtaí 
deonacha mar chuid de chultúr láidir sibhialta a éascú agus a spreagadh. Ag 
eascairt as obair an Tascfhórsa, breathnófar freisin ar bhearta agus táscairí 
oiriúnacha den chaipitil sóisialta a fhorbairt, agus ar chur chuige amach anseo 
i dtaca le hoideachas saoránachta agus rannpháirtíocht vótóirí.   

 
• Leanfar le hinfheistíocht a thacaíonn le gníomhaíocht dheonach i gcaitheamh 

na tréimhse 2007-2016. Cuid lárnach den chur chuige seo is ea an ról 
cuiditheach a bhíonn ag an ghníomhaíocht dheonach chun caighdeán na beatha 
a fheabhsú i bpobail logánta. De réir I dTreo 2016 tá €5 mhilliún breise sa 
bhliain á chur ar fáil chun tacú le saorálaíocht. Is i bhfianaise thorthaí an 
Tascfhórsa ar Shaoránacht Ghníomhach a bheidh polasaithe agus scéimeanna 
sa réimse seo i gcónaí;  

 
• Tá croímhaoiniú, ar €1.73 milliún a bheidh ann san iomlán, á chur ar fáil do 8 

mBiúró do Ghrúpaí Deonacha i gcaitheamh na tréimhse 2005-2007 le cur ar a 
gcumas a bheith ar bhonn slán, chun oifigeach forbartha a fhostú go 
lánaimseartha agus bunachair sonraí a fhorbairt ag ceangal oibrithe deonacha 
le grúpaí áitiúla pobail agus deonacha. Chomh maith leis sin tá maoiniú 
€150,000 curtha ar fáil thar trí bliana do Volunteer Centres Ireland ar mhaithe 
le foireann fhorbartha a fhostú chun tacú le forbairt bhreise na mBiúrónna do 
Ghrúpaí Deonacha; 

 
• Beidh deontais aon uaire ar fáil do ghrúpaí áitiúla deonacha agus pobail ina 

measc Deontais Trealaimh agus Athchóirithe agus Deontais Oideachais, 
Oiliúna agus Taighde. Meastar go ndéanfar maoiniú ar 600 eagras áitiúla sa 
bhliain ar a laghad. 

 
6.4.2 Bochtaineacht Bhreosla 
Tá sé ráite gurb é is ciall leis an téarma ‘bochtaineacht bhreosla’, gan a bheith ábalta 
teas sásúil a sholáthar sa bhaile, nó gan a bheith ábalta teas sásúil a bhaint amach mar 
gheall ar neamhéifeacht fuinnimh an tí.   
  
Luaigh an Páipéar Glas ar an bpolasaí fuinnimh, a foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 
2006, tiomantas an Rialtais don mbochtaineacht bhreosla a laghdú. Díreofar níos mó 
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ar an saincheist seo de réir mar a fhorbraíonn an próiseas foirmithe fuinnimh reatha trí 
chéim chomhairleach an Pháipéir Ghlais agus foilsiú agus feidhmiú an Pháipéir 
Bháin.    
 
Is é príomhról an chórais leasa shóisialta i dtaca leis an mbochtaineacht bhreosla, 
tacaíocht ioncaim a chur ar fáil trí íocaíochtaí leasa shóisialacha seachtainiúla agus 
sainchláir ar nós scéim an liúntais bhreosla agus an pacáiste sochar teaghlaigh. Seo 
cuid de na feabhsuithe a cuireadh i bhfeidhm le déanaí: 
 

• Lig feabhsuithe a cuireadh ar an liúntas breosla, ina measc méadú ar aga, ar 
ráta íocaíochta agus ar an tairseach ioncaim do theidlíocht, do níos mó daoine 
cáiliú don scéim. Cuirfear ardú €31.8 milliún le caiteachas na scéime i 2007; 
€156.9 milliún a bheidh ann ansin.     

 
• Ardaíodh feabhsuithe ar Liúntais Leictreachais nó Gáis a cuireadh ar fáil tríd 

an bpacáiste sochar teaghlaigh 33%. 
 

• Riarann Seirbhís Leasa Shóisialta Pobail Fheidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte liúntas teasa speisialta do dhaoine a bhfuil riachtanas teasa eisceachtúil 
acu de bhua staid sláinte nó riachtanas leighis.  

 
Seo roinnt samplaí de thionscnaimh eile sa réimse seo: 
 

• Chaith údaráis áitiúla €27.4 milliún ar theas lárnach a chur isteach in áitribh 
atá ar cíos ag daoine ón údarás áitiúil i 2006 agus leithdháilfear €70 milliún 
eile sa tréimhse 2007 – 2008; 

 
• Ó tugadh istech i 1985 í caitheadh breis is €440 milliún faoin Scéim Oibreacha 

Feabhsúcháin chun móroibríochtaí feabhsúcháin a mhaoiniú ar ghrúpaí 
áitreabh a ligeann an t-údarás áitiúil amach ar cíos; 

 
• Éilíonn Treoirlínte Tithíochta na Roinne Comhshaoil, Oidhreachta agus 

Rialtais Áitiúil gur cheart, agus próiseas deartha na bhforbairtí tithíochta 
sóisialta ar siúl, féachaint do na himpleachtaí d’inbhuanaitheacht agus 
éifeachtacht fuinnimh i ngach gné de dhearadh an áitribh. Cuirtear comhairle 
ar údaráis áitiúla gur féidir leis na cinntí cuí i dtaca le leagan amach áitribh, 
leibhéil inslithe, ábhair thógála, etc an-bhaint a bheith acu leis an 
inbhuanaitheacht a chinntiú.   

 
• Cuireann an Scéim Tithe Teo maoiniú ar fáil d’eagraíochtaí atá bunaithe sa 

phobal ar mhaithe le bearta éifeachtacha fuinnimh a chur isteach dóibh siúd is 
mó atá ina ghá. Cuirfear tuairim agus €2 mhilliún ar fáil don Scéim Tithe Teo i 
mbuiséad 2007 SEI agus meastar go gcumasóidh sé seo 2,900 baile a 
chlúdach.  

 
• Tá €2 mhilliún curtha ar fáil ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh 

do SEI chun taighde a dhéanamh ar bhochtaineacht bhreosla maidir le háitribh 
i gcathair agus i gcontae Phort Láirge a shonraítear a bheith i mbaol ó 
bhochtaineacht bhreosla. Cuirfear an tionscadal i gcrích agus cuirfear 
tuarascáil i dtoll a chéile faoi Bhealtaine 2008;  
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• Tá roinnt eagraíochtaí faoi cheannas SEI agus an Ghníomhaireacht um 

Chomhrac na Bochtaineachta (CPA) ag tabhairt faoi thionscnamh 
gníomhaíochta bochtaineachta breosla faoi láthair chun feabhas a chur ar 
éifeachtacht fuinnimh in áitribh áirithe i gceantar Chorcaí agus faoin tuath i 
nDún na nGall. Cuirfear tús leis an suirbhé iar-idirghabhála i ráithe deireanach 
2007 agus beidh na torthaí réidh faoi Mhárta 2008; 

6.4.3 Banda Leathan  
• Cothóidh an Clár Banda Leathan leathnú amach an bhanda leathan trasna 

eacnamaíocht na tuaithe le cinntiú go mbeidh sé ar fáil trasna na tuaithe. €435 
milliún a bheidh san infheistíocht  tháscach ar fad sa tréimhse 2007-2013. Go 
dtí seo tá 27 Líonra Achar Cathrach (MAN) déanta faoin NDP 2000-2006 
agus 90 baile breise faoi Chéim II de na MAN 2005-2007. Faoin Ghrúpscéim 
Bhanda Leathan, bhí breis is 120 tionscadal i mbun feidhme i ndeireadh 2006 
agus meastar go gcuirfear 10 gcinn eile chun feidhme le linn 2007. Faoin 
Scéim Scoile Bhanda Leathan suiteáladh an banda leathan i 96.8% de 
scoileanna na tíre; 
 

• Sna blianta atá le teacht díreoidh an maoiniú a chuirfear ar fáil faoin gClár 
Banda Leathan ar na ceantair sin nach mbeidh an earnáil phríobháideach 
ábalta soláthar nascachta an bhanda leathan ar bhonn tráchtála a dhlisteanú. Tá 
roghanna chun díriú ar na bearnaí sa chlúdach banda leathan á meas faoi 
láthair ag Grúpa Stiúrtha a thiomsaíonn oifigigh ón Roinn Cumarsáide, Mara 
agus Acmhainní Nádúrtha (DCMNR) agus ionadaithe ón Rialtóir Cumarsáide, 
agus fógrófar go luath i 2007 iad. 

 
• De réir an Chláir don Rialtas tá tionscnamh nua, an Gradam Náisiúnta do 

Shaorálaithe sa Spórt Éireannach, bunaithe. Beidh an chéad bhronnadh ann i 
2007. 

 
6.4.4 Spórt 
Chomh maith le stíl mhaireachtála sláintiúil a chothú, cuireann an spórt leis an 
bhféiniúlacht agus le braistint chomhuintearais agus tugann daoine le chéile i suímh 
dhearfacha sóisialta agus pobail. Tuairim is 400,000 duine fásta nó 15% de dhaonra 
na n-aosach atá bainteach go deonach leis an spórt in Éirinn, agus imríonn 43% de 
dhaoine fásta spórt, 20% acu go rialta agus go dian. 
 
Ta €900 milliún caite ag an Rialtas ó 1997 chun cuidiú le háiseanna spóirt a chur ar 
fáil ag leibhéil áitiúla agus réigiúnda chomh maith le réimse cláir agus tionscnamh 
ábhartha. Seo cuid de na gníomhaíochtaí sa réimse seo: 

• I 2007 tá breis is €87 á chur ar fáil d’áiseanna spóirt áitiúla agus réigiúnacha 
agus d’eagraíochtaí spóirt agus tús áite á tabhairt do thionscadail i gceantair 
faoi mhíbhuntáiste;  

  
• Tá buiséad na Comhairle Náisiúnta Spóirt do 2007 ardaithe 20% go dtí €49 

milliún do chláir agus gníomhaíochtaí lena n-áirítear tionscnaimh i gceantair 
faoi mhíbhuntáiste. Is é an sprioc atá ann do 2006 go dtí 2008 líon na bpáistí a 
ghlacann páirt sa spórt a mhéadú 3.0% agus líon na ndaoine fásta a ardú 1.5%. 
Is é a bheidh i gceist leis seo: 
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• Cur chun feidhme leathnú amach náisiúnta iomlán na Páirtnéireachta 
Spóirt Áitiúil (LSP) faoi mhíonna luatha 2008; 

• leathnú amach gaolmhar an chláir Buntús do bhunscoileanna agus 
naíonraí trí líonra LSP 

• tabhairt isteach LISPA, an múnla páiste-lárnach do rannpháirtíocht 
fadsaoil i spórt na hÉireann (rannpháirtíocht fadsaoil sa spórt agus sa 
ghníomhaíocht fhisiciúil); agus   

• tacaíocht d’eagraíochtaí náisiúnta spóirt a mheallann an óige, i 
gceantair faoi mhíbhuntáiste go háirithe. 

 
6.4.5 Ealaíona agus Cultúr  
Is iomaí buntáiste a bhaineann an duine aonair agus an pobal as a bheith 
rannpháirteach sna healaíona agus i gcúrsaí cultúir. Léirigh taighde a rinneadh áfach 
go bhfuil éagsúlacht ann in Éirinn ó thaobh rochtain ar na healaíona agus an cultúr 
agus rannpháirtíocht iontu de, de réir roinnt tosca, ina measc an stádas 
socheacnamaíoch, an ceantar agus aois an duine.5 Baineann an éagsúlacht seo le 
réimse bacainní ar nós costais eacnamaíocha, droch-chóras iompair, easpa 
litearthachta agus bacainní sóisialacha agus siceolaíocha. I gcaitheamh an Phlean seo:  

• cuirfidh gach ceann de na hinstitiúidí náisiúnta cultúir6 polasaithe i bhfeidhm, 
go háirithe mar chuid dá gcláir for-rochtana agus oideachais, chun cuireadh a 
thabhairt go gníomhach do dhaoine aonair, do ghrúpaí agus do scoileanna as 
ceantair atá faoi mhíbhuntáiste agus chun iad a spreagadh, chun cuairt a 
thabhairt, a bheith rannpháirteach agus tairbhe a bhaint as cláir agus 
taispeántais oideachasúla;  

• glacfaidh na hinstitiuidí céimeanna le cinntiú go bhfuil rochtain ar gach 
taispeántas, mar shampla bealach isteach oscailte, fáiltitheach a bheith ann, 
céimeanna a ghlacadh chun daoine atá faoi mhíchumas a éascú agus i gcás 
institiúidí a ghearrann táillí, na táillí sin a laghdú nó cead isteach a bheith saor 
in aisce do dhaoine a bhfuil srianta áirithe ioncaim orthu;     

• Mar a leagtar de bheith ag spreagadh páistí a bheith rannpháirteach sna 
healaíona agus i ngníomhaíochtaí cultúrtha d’fhonn caighdeán na beatha acu a 
shaibhriú. 

 
6.4.6 ríomh-Chuimsiú 
Aontófar Plean Gníomhaíochta Sochaí Faisnéise nua i 2007. Laistigh den Phlean sin, 
úsáidfear cur chuige na saolré, de réir mar a oireann. De bhreis ar sin, tacóidh an 
Plean sin leis an tiomantas a léirítear in I dTreo 2016, a thugann tús áite do ghníomhú 
trasna ar gach céim den saolré chun cuidiú leo siúd ó phobail atá faoi mhíbhuntáiste, 
bunscileanna faisnéise agus teicneolaíochta cumarsáide a fháil.   

 
6.4.7 Ciste Cuntas Neamhghníomhach 
Úsáideann an Ciste Cuntas Neamhghníomhach cuntais nár éilíodh in institiúidí 
creidmheasa agus polasaithe árachais saoil nár éilíodh i ngnóthais árachais chun tacú 
le cláir nó le tionscadail a dhíríonn ar an míbhuntáiste shóisialta agus eacnamaíoch, 
míbhuntáiste oideachais agus daoine atá faoi mhíchumas. Forálann an plean 

                                                 
5 2006 dréacht-thuarascáil NESF ar Chuimsiú Cultúrtha 
6 Leabharlann Náisiúnta na hÉireann; Ard-Mhúsaem na hÉireann; Leabharlann Chester Beatty; 
Músaem Nua-Ealaíne na hÉireann; An Ceoláras Náisiúnta; Gailearaí Náisiúnta na hÉireann; an 
Chartlann Náisiúnta. 
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eisíocaíochta reatha gur tosaíochtaí ar leith a bheidh i gceantair RAPID, CLAR agus 
Tascfhórsaí Drugaí maidir le híocaíochtaí amach ón gCiste. Tá sé réamh-mheasta go 
mbeidh tuairim is €30 milliún in aghaidh na bliana ar fáil lena eisíoc le linn bhlianta 
luatha an Phlean seo.  
 
6.4.8 Cuimsiú Airgeadais 
Tá na himpleachtaí polasaí á mbreithniú ag an Rialtóir Airgeadais laistigh dá 
shainchúram de staidéar 2006, An tEisiamh Airgeadais in Éirinn: staidéar 
taiscéalaíoch agus athbhreithniú polasaí, a choimisiúnaigh sé ó Ghníomhaireacht um 
Chomhrac na Bochtaineachta.    
 
Chomh maith leis sin, cuireann an Rialtóir eolas soiléir oiriúnach ar fáil i mBéarla 
soiléir do thomhaltóirí faoi na costais, faoin mbaol agus faoi na buntáistí a bhaineann 
le seirbhísí airgeadais agus tá sé ag obair i gcomhpháirt lena leithéid chéanna 
d’áisíneachtaí eile chun leibhéal na litearthachta agus na hinniúlachta airgeadais a 
ardú.  
 
Bíonn deacrachtaí ag teaghlaigh ar ioncam íseal a gcuid airgid a bhainistiú agus 
féadann fiacha a theacht orthu, go háirithe nuair a bhíonn billí móra nó gan choinne le 
n-íoc. D’fhéadfadh sé freisin go mbeadh rochtain teoranta ag na teaghlaigh seo ar an 
gcreidmheas agus féadfaidh an t-eisiamh airgeadais a theacht i gceist. Cuireann an 
tSeirbhís Chomhairle Airgid agus Bhuiséid (MABS), a ndéanann an Roinn Gnóthaí 
Sóisialacha agus Teaghlaigh maoiniú uirthi, seirbhís neamhspleách, saor in aisce agus 
faoi rún ar fáil do theaghlaigh ar ioncaim íseal a bhfuil fiacha orthu nó atá i mbaol na 
bhfiacha, go príomha. Feidhmíonn Ciste Ráthaíocht Iasachta freisin chun iasachtaí 
‘éigeandála’ a chur ar fáil mar mhalairt ar an iasachtóir airgid. Tá sé mar sprioc 
leanúint de bheith ag feabhsú na seirbhíse MABS tríd í a bhunú ar bhonn statúideach i 
2007. 
 
6.5 Cláir Phobal-Bhunaithe 

 
6.5.1 An Clár CLÁR  
Soláthróidh an clár CLÁR tuairim agus €141 milliún sa tréimhse 2007-2013 chun 
atógáil a dhéanamh ar cheantair atá ag fulaingt de bharr laghdú daonra. Tacóidh an 
infheistíocht leis an mbonneagar fisiciúil, eacnamaíoch agus sóisialta trasna raon 
leathan bearta, dála soláthar uisce, diúscairt camrais, rochtain bóthair agus banda 
leathan a léiríonn na tosaíochtaí a d’aithin na pobail. Téann an clár chun sochair 
daonra de 727,000 faoi láthair. Ar na spriocanna tá:  

• méid na scéimeanna príomhlíonra agus na grúpscéimeanna uisce agus 
séarachais a bhaineann leas as maoiniú CLÁR a mhéadú 100% ar a laghad 
faoi 2008; 

• soilse gealánacha a chur ar fáil do gach scoil náisiúnta i gceantair CLÁR faoi 
2008.  

 
6.5.2 An Clár um Fhorbairt Tuaithe 2007-2013 
Infheisteofar €426 milliún i gcaitheamh na tréimhse 2007-2013 chun éagsúlú 
eacnamaíocht na tuaithe a chur chun cinn le bearta a dhíreofar ar:  

 Éagsúlú isteach i ngníomhaíochtaí neamh-thalmhaíochta 
 Chruthú agus forbairt ghnó 
 Ghníomhaíochtaí turasóireachta a spreagadh 

  52 



 Sheirbhísí bunúsacha don eacnamaíocht agus do dhaonra na tuaithe 
 Shráidbhailte a atógáil agus a fhorbairt 
 An oidhreacht thuaithe a chaomhnú agus a uasghrádú 
 Oiliúint agus faisnéis do ghníomhaithe eacnamaíocha  

 
Beidh spriocanna sainiúla cuimsithe sa Chlár um Fhorbairt Tuaithe 2007-2013 
nuair a chuirtear bailchríoch air. 
 

6.5.3 Pobail Ghaeltachta agus Oileán 
Infheisteoidh Clár na nGaeltachtaí agus na nOileán tuairim agus €457 milliún idir 
2007 agus 2013 sa bhonneagar agus san fhorbairt fiontraíochta sa Ghaeltacht agus 
inár bpobail oileánda. Cuirfidh an infheistíocht seo buntáistí inláimhsithe ar fáil trasna 
réimse tionscadal agus gníomhaíochtaí, mar shampla: 

• rochtain pobail níos fearr agus seachthairbhí eacnamúla ó fheabhsuithe bóthair 
agus cé; 

• deiseanna fostaíochta ar chaighdeán níos airde agus inbhuanaithe ag eascairt 
ón infheistíocht sa tógáil agus uasghrádú ar spás oifige agus monarchan; 

• caighdeáin mhaireachtála feabhsaithe de bharr áiseanna agus seirbhísí pobail 
breisithe a bheith á soláthar; 

• caomhnú na teanga agus an chultúir náisiúnta. 
 
6.5.4 Clár Cuimsithe Sóisialta Forbartha Áitiúil 
Soláthrófar tuairim agus €417 milliún le linn na tréimhse 2007-2013 chun tacú le 
hidirghabháil chuimsithe soisialta a bhíonn bunaithe go háitiúil. Díreoidh an clár ach 
go háirithe ar thacú le daoine agus le pobail a fhulangaíonn de bharr míbhuntáiste 
agus eisiamh trí raon leathan de ghníomhaíochtaí a bhfuil tacaíocht áitiúil acu. Beidh 
na comhlachtaí páirtnéireachta aontaithe lonnaithe go maith chun tacú le comhordú 
idiráisíneachta agus chun tacú leis an gcuimsiú sóisialta agus é a chur chun cinn ag an 
leibhéal logánta i gcomhpháirt leis na Boird Forbartha Contae/ Cathrach. 
 
6.5.5 Clár Forbartha Pobail (CDP) 
Réiteofar CDP leasaithe chun an tréimhse 2007-2013 a chlúdach chun tacú le daoine 
áitiúla a bpobail féin a fheabhsú. Tacóidh Ionaid Áiseanna Áitiúla agus Tionscadail 
Forbartha Pobail le réimse leathan de ghníomhaíochtaí féinchabhrach a mbeidh sé 
mar aidhm acu caighdeán na beatha a fheabhsú do dhaoine aonair agus do ghrúpaí i 
bpobail atá faoi mhíbhuntáiste. 182 tionscadal atá ann i láthair na huaire ar fud na tíre, 
agus beirt bhall foirne croímhaoinithe fostaithe ar gach tionscadal ar meán agus 
foireann tuairim is 1,400 eile (oibrithe cúraim leanaí, oibrithe sláinte, etc), á maoiniú 
ag scéimeanna eile. Boird dheonacha áitiúla ó na spriocghrúpaí a bhainistíonn na 
tionscadail – daoine faoi mhíchumas, teaghlaigh aontuismitheora, daoine óga, daoine 
scothaosta, an Lucht Siúil agus grúpaí eile atá faoi mhíbhuntáiste.    
 
6.5.6 Clár RAPID (Revitalising Areas by Planning Investment and 
Development) 
Beagnach €67 milliún a bheidh ar fáil faoi Chiste Clár Giarála RAPID idir 2007 agus 
2013 chun comh-mhaoiniú a dhéanamh ar infheistíocht a dhéanann ranna agus 
áisíneachtaí san 46 ceantar atá sainithe mar cheantair RAPID. Cuideoidh an maoiniú 
seo le tionscadail agus tionscnaimh nua, leithéidí clóis súgartha agus TFCI (CCTV) 
bunaithe sa phobal, a mbeidh sé mar aidhm acu caighdeán na beatha agus sábháltacht 
phobail a fheabhsú d’áitheabhóirí i gceantair RAPID. 

  53 



 
6.5.7    Clár Seirbhísí Pobail 
Is é cuspóir an Chláir tacú le gníomhaíocht phobail áitiúil le díriú ar mhíbhuntáiste, 
agus ag an am céanna deiseanna fostaíochta a chur ar fáil do dhaoine ó na 
spriocghrúpaí tosaíochta seo a leanas: daoine atá faoi mhíchumas; daoine atá 
dífhostaithe go fadtéarmach; an Lucht Siúil; tuismitheoirí aonair agus andúiligh 
drugaí cobhsaithe. Faoi láthair tá 274 tionscadal á maoiniú a chuireann seirbhísí ar fáil 
dá bpobail áitiúla maraon le 125 tionscadal breise atá faomha le haghaidh maoinithe ó 
2007. Tuairim agus €52 milliún atá curtha ar fáil don Chlár i 2007 agus ardóidh sé seo 
go dtí €72 milliún faoi 2009. Meastar go bhfásfaidh líon na ndaoine a bheidh á 
bhfostú ag an gClár ó 1,400 go dtí 2,500. 

 
6.5.8 Póilíneacht Phobail  
Éascoidh agus tacaóidh an Phóilíneacht Phobail le hidirghníomhú idir an Garda 
Síochána agus na húdaráis agus pobail áitiúla chun díriú ar cheisteanna póilíneachta 
áitiúil. Ní hamháin go gcuideoidh an Phóilíneacht Phobail leis an bhforbairt atá ar bun 
ag an Stát ar a fhreagairt fhoriomlán uaidh chun an choireacht a chosc, ach 
feidhmeoidh sí freisin mar mheán le tacú go praiticiúil le hinniúlacht na bpobal áitiúil 
rannpháirtíocht lánbhrí a bheith acu i gcosc coireachta.       

      
6.5.9 Seirbhísí Sochair Teaghlaigh  

• Is í is aidhm do Chlár Ionad Acmhainní Seirbhísí Teaghlaigh agus Pobail, 
cuidiú le míbhuntáiste a chomhrac trí feidhmiú aonad an teaghlaigh a 
fheabhsú. Cumasaíonn Ionaid Acmhainní Teaghlaigh daoine atá faoi 
mhíbhuntáiste trí na daoine sin a thabhairt isteach i ndéanamh na gcinntí a 
mbíonn tionchar acu orthu féin agus ina gcuid scileanna agus a gcuid eolais 
agus a dtaithí féin a úsáid agus a fhorbairt. Agus maoiniú á dhéanamh 
tabharfar tosaíocht d’ionaid a fhreastalaíonn ar na ceantair sin mar a bhfuil 
pobail ag dul i ngleic le hiliomad míbhuntáistí. Oibreoidh an Áisíneacht 
Sochair Teaghlaigh leis na Boird Forbartha Contae agus Cathrach chun cur 
chuige níos comhtháite a chinntiú i leith seirbhísí cuimsithe sóisialta atá 
dírithe ar an teaghlach agus a chuirtear fáil trí Ionaid Áiseanna Teaghlaigh; 

 
• Leanfaidh an Áisíneacht Sochair Teaghlaigh ar aghaidh freisin ag neartú 

teaghlach trí thacú le heagraíochtaí deonacha a sholáthraíonn seirbhísí 
comhairleoireachta pósta, gaoil, leanaí agus méala. Scrúdófar freisin moltaí an 
Athbhreithnithe ar an Scéim Deontas d’Eagraíochtaí Deonacha a 
Sholáthraíonn Seirbhísí Comhairleoireachta Pósta, Leanaí agus Méala agus 
cuirfear chun feidhme iad de réir mar a oireann. 

 
• Tabharfar faoi athbhreithniú den tSeirbhís Eadrána Teaghlaigh i 2007. Chomh 

maith leis sin, leanfar le leathnú na seirbhíse chun freastal ar an éileamh 
aitheanta.  

 
6.6 Straitéis Náisiúnta Drugaí 
 
Beidh tuairim agus €319 milliún ar fáil sa tréimhse 2007-2013 chun tacú leis an 
Straitéis Náisiúnta Drugaí 2001-2008 chun leanúint ar aghaidh ag troid i gcoinne 
chúiseanna agus thorthaí mhí-úsáid na ndrugaí mídhleathacha. Beidh sé mar aidhm an 
dochar a bhaineann do dhaoine aonair agus don bpobal a laghdú go suntasach de bharr 
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drugaí neamhcheadaithe a bheith á mí-úsáid, trí dhíriú go comhbheartaithe ar an 
soláthar a laghdú, ar chosc, ar chóireáil, ar athshlánú agus ar thaighde. Ar na 
sainspriocanna atá le baint amach faoi 2008 tá: 

• An méid drugaí a ghabhtar le méadú 50% bunaithe ar fhigiúir 2000; líon na 
ngabhálacha le méadú 20% bunaithe ar fhigiúir 2004; agus an méid soláthar a 
bhraitear le méadú 20% faoi dheireadh 2008 bunaithe ar fhigiúir 2004;  

• go dtaispeánfaidh an meastachán Gabháil-Athghabháil 3 Fhoinse d’úsáideoirí 
óipiam, a chuirfear ar fáil i 2007, cobhsú i dtéarmaí na bhfigiúr foriomlán agus 
chun laghdú 5.0% den ráta leitheadúlachta bunaithe ar fhigiúir 2001 a 
foilsíodh i 2003;  

• Go dtaispeánfaidh an suirbhé Leitheadúlacht Drugaí leis an gCoiste Náisiúnta 
Comhairleach ar Dhrugaí (NACD), a chuirfear ar fáil i 2007, laghdú 5.0% ar 
an ráta leitheadúlachta d’úsáid drugaí neamhcheadaithe le déanaí agus reatha 
sa daonra foriomlan bunaithe ar ráta 2002/03; 

• Go mbainfeadh 100% d’úsáideoirí fadhbacha leas as cóireáil laistigh de mhí 
tar éis a measúnaithe; na háiseanna laghdaithe dochair sin atá ar fáil, ina measc 
malartú snáthad nuair a theastaíonn, le bheith ar oscailt i rith an lae agus um 
thráthnóna agus ag an deireadh seachtaine, de réir éilimh, i gceantar gach 
oifige sláinte áitiúil; agus tarlú HIV i measc úsáideoirí drugaí le cobhsú 
bunaithe ar fhigiúir 2004;  

• Fáil réidh leis na bearnaí aitheanta ar fad sa taighde ar dhrugaí faoi lár 2008; 
tuarascáil bhliaintiúil ar nádúr agus leithead fhadhb na ndrugaí in Éirinn, agus 
na sonraí atá ar fáil á n-úsáid; agus tuarascáil a fhoilsiú ar an dul chun cinn 
atáthar a dhéanamh na cuspóirí agus na spriocanna a leagtar amach sa Straitéis 
a chomhlánú gach dara bliain;   

• Agus 10 dTascfhórsa Drugaí Réigiúnacha bunaithe ar fud na tíre, beidh baint 
lárnach ag pleananna straitéiseacha, atá le forbairt ag na Tascfhórsaí agus a 
bhunófar ar riachtanais aitheanta na gceantar atá i gceist, leis na hiarrachtaí 
gníomhú in aghaidh fhadhbanna mhí-úsáid na ndrugaí sna ceantair seo.  
   

Aithníodh an gá leis an bPiléar Athshlánaithe san athbhreithniú lártéarma ar an 
Straitéis Náisiúnta Drugaí (2005) agus tá an Piléar á fhorbairt faoi láthair laistigh den 
bhfráma ar an Straitéis ag dhá choiste faoi choimirce na Roinne Gnóthaí Pobail, 
Tuaithe agus Gaeltachta agus ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. 
Athbhreithneofar an Straitéis Náisiúnta Drugaí i 2008. Tá sainspriocanna a bhaineann 
le leanaí le fáil i gCaibidil 3.  
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Caibidil 7 – Cur i bhFeidhm agus Monatóireacht  
 
7.1 Réamhrá 
 
Tá an tiomantas atá leagtha amach sa Phlean seo, uaillmhianach agus dúshlánach. 
Éascóidh an creat straitéiseach nua d’uilechuimsitheacht shóisialta, comhoibriú agus 
comhtháthú níos mó sna struchtúir agus sna nósanna imeachta ar fud an Rialtais ag an 
leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, chomh maith le meicníochtaí tuairiscithe 
agus monatóireachta níos fearr a chruthú. Déanfar é seo trí ailíniú na n-eilimintí um 
chuimsitheacht shóisialta in Towards 2016 agus an PFN leis an NAPchuimsiú seo. 
 
Is gá a bheith oscailte d’athrú chun a bheith ag díriú isteach ar sheachadadh agus ar 
thorthaí. Is gá go mbeadh ranna, áisíneachtaí agus eagraíochtaí eile ag obair le chéile 
go héifeachtach agus chun na constaicí traidisiúnta a bhíonn roimh chomhoibriú a 
shárú. Beidh gá le seachadadh seirbhíse inrochtana, solúbtha agus atá dírithe ar 
chustaiméirí, chun gur féidir monatóireacht agus measúnú rialta a dhéanamh ar dhul 
chun cinn i leith spriocanna agus cuspóirí d’uilechuimsitheacht shóisialta. Déanfar 
cothabháil ar réimse inscní cuí, trí cheangal le Straitéis Náisiúnta na mBan 2007-
2015, atá le teacht. 
 
7.2 Struchtúir Institiúideacha  
 
Tá roinnt struchtúr institiúideach ann le tacú le cur i bhfeidhm, monatóireacht agus 
forbairt leanúnach chlár oibre an Rialtais maidir le huilechuimsitheacht shóisialta. Ina 
measc tá: 
 

• Coiste na Comh-aireachta um Uilechuimsitheacht Shóisialta, a bhfuil an 
Taoiseach mar Chathaoirleach air; 

• Coistí Oireachtais; 
• Grúpa na nOifigeach Sinsearach um Uilechuimsitheacht Shóisialta; 
• Grúpa Stiúrtha Páirtíochta Towards 2016; 
• An Oifig um Uilechuimsitheacht Shóisialta; 
• An Oifig Náisiúnta um Fhorbairt Eacnamaíoch agus Shóisialta;  
• Coiste Monatóireachta an PFN; 
• An Áisíneacht do Chomhrac an Bhochtanais;  
• Grúpa Stiúrtha an Rialtais Áitiúil um Uilechuimsitheacht Shóisialta; 
• Boird Forbartha Cathrach/Contae agus struchtúir áitiúla eile; 
• Aonaid um Uilechuimsitheacht Shóisialta sna ranna rialtais agus i leath de na 

húdaráis áitiúla contae/cathrach go léir faoi dheireadh 2008, ar bhunús atá de 
réir a chéile; 

• An Fóram um Uilechuimsitheacht Shóisialta. 
 

Déanann Aguisín 4 léarscáiliú agus cur síos ar na struchtúir institiúideacha seo. 
 
Cuireann roinnt fóram eile tacaíocht agus cúnamh luachmhar ar fáil, meicníochtaí 
earnála sna áireamh cosúil leis an bhFóram Tithíochta agus áisíneachtaí eile a 
chuireann comhairle agus taighde ar fáil i réimsí lárnacha d’uilechuimsitheacht 
shóisialta i gcoitinne. Ina measc seo tá an tÚdarás Náisiúnta um Mhíchumas, an 
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Chomhairle Náisiúnta um Dhul in Aois agus Seandaoine agus an tÚdarás 
Comhionnanais. 
 

 
 
7.3 Córais Monatóireachta agus Measúnaithe 
 
Tá sí mar aidhm ag an gcreat straitéiseach nua, próiseas monatóireachta atá níos 
cuimsithí agus níos éifeachtúla a bhaint amach, atá sruthlínithe tríd I dTreo 2016 go 
léir, an PFN agus uilechuimsitheacht an PGN. Cinnteoidh sé seo go ndéanfar 
sruthlíniú ar an tuairisciú, mar atá i gcreat I dTreo 2016 agus sa chaoi go gcuimsíonn 
sé an NAPchuimsiú, ionchur na hÉireann maidir le huilechuimsitheacht shóisialta 
chuig an SNCSUS 2006-2008 agus réimsí na huilechuimsitheachta sóisialta sa PFN. 
 
Is í an eilimint lárnach sa phróiseas monatóireachta agus measúnaithe um 
uilechuimsitheacht shóisialta, ná ullmhú na Tuarascála Bliantúla um 
Uilechuimsitheacht Shóisialta a bheidh á dhéanamh ag an Oifig um 
Uilechuimsitheacht Shóisialta agus déanfaidh an tuarascáil seo: 

• measúnú ar an dul chun cinn ag gach céim den saolré ar bhunús córasach. 
Tabharfaidh sé na struchtúir agus na tuarascálacha bainteacha, chomh maith 
leis na straitéisí náisiúnta bainteacha eile (.i. Straitéis Náisiúnta na mBan, atá 
le teacht) . Rachfar i gcomhairle leis na páirtithe sóisialta go léir sa phróiseas 
seo. 

• measúnú mionsonraithe a chur ar fáil den dul chun cinn atá déanta i leith 
spriocanna agus gníomhartha seasta; 

•  ábhair nua a bheidh ag teacht aníos nó ábhair thrasnacha a aithint, a 
d’fhéadfadh leas a bhaint as cur chuige níos comhordaithe; agus  

• tuairisciú ar thuairimí na bpáirtithe leasmhara a eascraíonn as Páirtíocht, an 
Fóram um Uilechuimsitheacht Shóisialta agus fóraim chomhairleacha eile.  

 
Cuirfear an tuarascáil faoi bhráid an Aire Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh, Coiste 
na Comh-aireachta um Uilechuimsitheacht Shóisialta, Coiste Monatóireachta an PFN 
agus an Grúpa Stiúrtha Páirtíochta, a bheidh ról maoirseachta leanúnach aige maidir 
le cur i bhfeidhm chreat na saolré. Cuirfidh sé seo deis ar fáil chun teagmháil a 
dhéanamh leis na páirtithe sóisialta maidir le dul chun cinn faoin NAPchuimsiú, an 
PFN agus straitéisí bainteacha eile taobh istigh de chreat na saolré. 
 
Agus an tuarascáil bhliantúil á chur le chéile, beidh an OSI ag obair leis na páirtithe 
leasmhara go léir ag an leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta agus leas á bhaint as a 
saineolas agus a dtaithí. Beidh ionchur ann ón gCoiste Stiúrtha Páirtíochta, mar is cuí. 
Leanfaidh an Fóram um Uilechuimsitheacht Shóisialta de bheith ag feidhmiú mar 
struchtúr do chomhairliúchán poiblí níos forleithne agus do phlé ar uilechuimsitheacht 
shóisialta, go háirithe leo siúd a bhíonn ag fulaingt ó bhochtanas agus ó eisiamh 
sóisialta. 
 
7.4 Cur i bhFeidhm 
 
Tá freagrachtaí ar leith ag na ranna agus na háisíneachtaí rialtais go léir maidir le 
baint amach na spriocanna lárnacha. San áireamh leis sin, tá roinnt gníomhartha ar 
leith á réiteach, a bhfuil sí mar aidhm acu comhordú agus seachadadh níos fearr 
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maidir le clár oibre na huilechuimsitheachta sóisialta, a bhaint amach. Tá na bearta 
seo a leanas dírithe ar cur chuige níos comhordaithe agus comhtháite a fhorbairt go 
náisiúnta agus go háitiúil agus idir na leibhéil seo: 
 

• Oifig an Aire Leanaí, a chuirfidh ról ceannaireachta láidir ar fáil i bhfeabhsú 
na dtorthaí do leanaí. Déanfar feabhsú ar chomhtháthú na seirbhísí thar 
timpeall ar riachtanais na leanaí agus na dteaghlach ar leith, trí struchtúir 
áitiúla atá nua agus feabhsaithe. Déanfar é seo agus leas a bhaint as taithí na 
dTionscnamh um Fhorbairt Óige, Coistí na Seirbhísí Leanaí agus na Coistí 
Contae um Chúram Leanaí; 

 
• Bunófar grúpa ard-leibhéil nua, le cinntiú go mbíonn comhtháthú níos fearr i 

ngníomhachtú, ioncam agus tacaíochtaí eile, le cabhrú le daoine fostaíocht a 
fháil. Mar chuid de seo beidh na Ranna Fiontair, Trádála, Fostaíochta agus 
Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh, FÁS agus áisíneachtaí bainteacha eile de 
réir mar is gá. Beidh sainordú soiléir ag an ngrúpa seo ón Rialtas, chun an clár 
gníomhachtaithe a chur ar aghaidh agus beidh sé ag tuairisciú chuig Coiste na 
Comhaireachta maidir le dul chun cinn i mbaint amach na spriocanna atá 
leagtha amach sa Phlean seo agus faoi ábhair bhainteacha eile; 

 
 Déanfar forbairt sa bhreis ar Ghrúpa Stiúrtha an Rialtais Áitiúil um 

Uilechuimsitheacht Shóisialta (GSRÁUS), le tacú leis na ceangail idir an 
leibhéal náisiúnta agus áitiúil agus beidh sé ag tuairisciú chuig Coiste na 
Comh-aireachta, de réir mar is cuí; 

 
 Forbrófar meicníochtaí nua go náisiúnta agus go háitiúil, chun comhordú agus 

seachadadh tithíochta a fheabhsú, go háirithe seirbhísí cúraim do sheandaoine 
agus do dhaoine le míchumas; 

 
Tacóidh agus neartóidh ról na n-údarás áitiúil i seachadadh na straitéisí 
d’uilechuimsitheacht shóisialta, leis na gníomhartha náisiúnta atá á chur i bhfeidhm. 
Beifear ag obair le páirtithe leasmhara eile trí struchtúir CDB agus RAPID chuige seo. 
Tá leathnú á dhéanamh ag an húdaráis áitiúla ar an ról atá acu i gcur chun cinn an 
chaipitil shóisialta, na saoránachta gníomhaí agus na forbartha pobail. Tá sé seo ar 
siúl de réir ghnáthchumas an rialtais áitiúil i gcur chun cinn shainleas an phobail. 
 
Tá sé léirithe ag struchtúir páirtíochta sóisialta go bhfuil sé de chumas acu leas a 
bhaint as scileanna agus acmhainní áitiúla agus tá siad tar éis cabhrú le réitigh oibre 
éifeachtacha a chruthú. Chomh maith leis sin, tá siad tar éis é a chur ar chumas daoine 
aonair agus grúpaí a bheith páirteach in aimsiú na réiteach, le dul i ngleic leis na 
hábhair ar gá dá bpobal dul i ngleic leo. Beidh na struchtúir seo á dtreisiú le linn 
shaolré an Phlean seo. Rud amháin a mbeidh rí-thábhacht ag baint leis ná an gá atá le 
ceangail, comhtháthú agus roinnt na n-acmhainní a chur chun cinn idir na 
háisíneachtaí forbartha áitiúla agus pobail. 
 
Sa chomhthéacs seo, leanfaidh ranna agus comhlachais phoiblí de bheith ag brath ar 
na struchtúir agus na húdaráis áitiúla atá ann cheana, chun tionscnaimh nua do 
fhorbairt áitiúil nó pobail a chur ar fáil.  Beidh sé tábhachtach a chinntiú go mbeadh 
aon bhearta nua sa réimse seo, ag dearbhú ról na BFC mar mheicníocht comhordaithe 
lárnach do chur ar fáil na seirbhíse poiblí ag an leibhéal áitiúil agus mar mhodh le 
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cinntiú go gcuirfear cláir d’uilechuimsitheacht shóisialta ar fáil ar bhunús níos 
comhtháite sa phobal. 
 
Seo a leanas na gníomhartha seachadta ar leith a dhéanfar sa réimse seo: 
 

• Déanfaidh Grúpa na nOifigeach Sinsearach athbhreithniú ar na cláir a cuireadh 
ar fáil ag an leibhéal áitiúil, ar mhaithe le laghdú a dhéanamh ar dhúbailt agus 
chun comhleanúnachas a fheabhsú; 

 
• Déanfar forbairt agus neartú ar struchtúr na mBord Forbartha 

Contae/Cathrach, de réir an tiomantais in I dTreo 2016, le tacú leis an ról atá 
aige i gcomhordú seachadadh seirbhíse poiblí comhtháite (gníomhaíochtaí 
uilechuimsitheachta sóisialta san áireamh), ag an leibhéal áitiúil.  Sa 
chomhthéacs seo, tacóidh leathnú na nAonad um Uilechuimsitheacht 
Shóisialta chuig leath de na comhairlí cathrach agus contae faoi dheireadh 
2008, leis an gcur chuige seo. Déanfaidh na BFC tosaíocht d’obair na ngrúpaí 
um Mhonatóireacht ar Uilechuimsitheacht Shóisialta (MUS) chomh maith, a 
bunaíodh chun comhordú a fheabhsú i ngníomhaíochtaí um uilechuimsitheacht 
shóisialta ag an leibhéal áitiúil; 

 
• Clár RAPID a chur ar fáil, rud a dhéanann iarracht cúnamh Stáit a dhíriú i 

dtreo caighdeán na beatha a fheabhsú agus neartófar agus feabhsófar na 
deiseanna a chuirtear ar fáil do na pobail sna ceantair chathrach is mó atá faoi 
mhíbhuntáiste sa Stát. 

 
Is gá a bheith oscailte d’athrú le díriú isteach ar sheachadadh. Mar chuid de seo, ba 
ghá cláir a dhúnadh nó a athrú nuair nach mbíonn torthaí á gcur ar fáil acu nó nuair 
nach bhfuil fiúntas airgid á bhaint amach acu. Sa chaoi seo, caithfear dúbailt iarrachta 
agus forluí sna cláir a sheachaint, le cinntiú go bhfuil acmhainní dírithe ar bheith ag 
cabhrú leo siúd atá scoite amach go sóisialta. 
 
7.5 Cumarsáid 
 
Tá dul chun cinn mór déanta maidir le huilechuimsitheacht shóisialta ó bunaíodh an 
chéad Straitéis Náisiúnta in Éirinn i gcoinne an Bhochtanais i 1997. Tá sé soiléir ó 
shruthlíniú na straitéisí uilechuimsitheachta sóisialta, go bhfuil an t-ábhar seo go mór 
chun cinn ar chlár oibre pholasaithe an Rialtais anois, go náisiúnta agus go háitiúil. Tá 
sé i gceist teachtaireacht na huilechuimsitheachta sóisialta a chur in iúl ar bhealach 
níos éifeachtaí, dóibh siúd atá i mbochtanas agus faoi eisiamh sóisialta agus don 
phobal i gcoitinne. Chuige seo, beidh an Oifig um Uilechuimsitheacht Shóisialta ag 
forbairt agus ag seachadadh straitéis cumarsáide láidir le linn shaolré an Phlean seo, le 
cinntiú go gcoinnítear an pobal ar an eolas faoin dul chun cinn agus le cinntiú go 
bhfuil eolas agus feasacht fhorleathan faoi: 
 

• Tionscnaimh agus infheistíocht um uilechuimsitheacht shóisialta thar réimse 
leathan de ranna rialtais, atá dírithe ar chaighdeán na beatha a fheabhsú agus 
chun roghanna a chur ar fáil chun daoine a thógáil amach ón mbochtanas agus 
go háirithe, torthaí na dtionscnamh seo; 
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• Treochtaí agus dúshláin leanúnacha maidir le bochtanas agus eisiamh sóisialta 
agus an tionchar a bhíonn acu ar ghrúpaí leochaileacha, in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta. 

 
Beidh an teachtaireacht cumarsáide dírithe ar an leibhéal náisiúnta agus áitiúil araon 
agus cuirfear béim ar dhea-chleachtas ionas gur féidir é a scaipeadh amach, pé áit ar 
féidir. 
 
Déanfar taighde ar fheasacht an phobail ar bhunús tréimhsiúil agus é ag tosú i 2007, 
chun measúnú a dhéanamh ar éifeachtacht na straitéise cumarsáide. 
 
Beidh an Oifig um Uilechuimsitheacht Shóisialta ag obair go dlúth le hOifig Eolais an 
PFN, le cinntiú go bhfuil cur chuige comónta i gceist, chun gníomhaíochtaí an PFN i 
leith uilechuimsitheacht shóisialta a chur in iúl. 
 
7.6 Measúnú ar Thionchar Bochtanais agus meicníochtaí Promhaidh eile 
 
Rinne an OSI athfhorbairt ar an bpróiseas um Phromhadh Bochtanais i 2005, a bhfuil 
an t-ainm Measúnú ar Thionchar Bochtanais air anois. Cuireann an próiseas seo 
dualgas ar ranna rialtais, údaráis áitiúla agus áisíneachtaí stáit chun measúnú a 
dhéanamh ar pholasaithe agus ar chláir, le dóibh a bheith á ndearadh, á gcur i 
bhfeidhm agus á n-athbhreithniú. Déantar é seo chun measúnú a dhéanamh ar an 
tionchar dóchúil a bheadh acu ar bhochtanas agus ar éagothromaíochtaí, a mbíonn 
bochtanas mar thoradh orthu go minic agus é i gceist laghdú a dhéanamh ar 
bhochtanas dá bharr. 
 
Cuireadh Treoirlínte um Mheasúnú ar Thionchar Bochtanais faoi bhráid na ranna 
rialtais go léir agus cuirfear an próiseas nua i bhfeidhm le linn 2007. Tá roinnt de na 
ranna tar éis na treoirlínte a úsáid ar bhunús píolótach agus tá siad tar éis cur le 
forbairt an Phlean seo chomh maith. Tá clár oiliúna do chruthaitheoirí polasaithe á 
fhorbairt faoi láthair. Leathnófar na treoirlínte go léir go dtí gach réimse den Rialtas 
faoi dheireadh. Tá obair phíolótach ar siúl ag an CPA agus í á mhaoirsiú ag Grúpa 
Stiúrtha an Rialtais Áitiúil um Uilechuimsitheacht Shóisialta, le cur leis na treoirlínte 
ó dhearcadh áitiúil. 
 
Tá an Oifig um Uilechuimsitheacht Shóisialta tar éis leanúint leis an gcomhoibriú le 
háisíneachtaí eile, chun feabhsú a dhéanamh ar chomhordú an phróisis de mheasúnú 
ar thionchar bochtanais, le meicníochtaí promhaidh eile. Ina measc seo bhí páirtíocht i 
dtogra promhaidh comhtháite píolótach leis an Roinn Cirt, Comhionannais agus 
Athchóirithe Dlí agus an tÚdarás Comhionannais. Chlúdaigh sé seo réimsí an 
mheasúnaithe ar thionchar bochtanais, promhadh inscí agus promhadh 
comhionannais. Agus an Plean seo á fhorbairt, chuir an OSI na bunphrionsabail a 
bhain leis na próisis promhaidh eile san áireamh. 
 
Chomh maith leis sin, rinneadh roinnt Measúnuithe ar Thionchar Sláinte (MTS) ag an 
leibhéal áitiúil agus déanfar MTS ar an Straitéis Chomhtháite do Dhaoine Gan 
Dídean, atá le teacht. 
 
7.7 Straitéis Sonraí 
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Tá freagrachtaí ar an OSI as a chinntiú go bhfuil na tacaíochtaí sonraí agus teicniúla 
cuí i bhfeidhm, chun forbairt, monatóireacht agus measúnú an Phlean seo a éascú, 
chomh maith leis na heilimintí d’uilechuimsitheacht shóisialta sna straitéisí náisiúnta 
eile. Leanfaidh an Oifig de bheith ag obair go dlúth le ranna rialtais agus le 
háisíneachtaí eile sa réimse seo, chun measúnú níos fearr ar thorthaí polasaí a éascú 
agus chun sineirgí a fhorbairt. 
  
Cuireann an tacar de phortráidí sóisialta a forbraíodh le cur le huilechuimsitheacht an 
PGN seo, bailiúchán úsáideach de shonraí faoi dhaoine ag gach céim den saolré. 
Cabhraíonn sé seo le pictiúr soiléir a chur ar fáil de na grúpaí is mó atá i mbaol 
bochtanais agus eisiamh sóisialta in Éirinn inniu. Cabhraíonn na portráidí le cur leis 
na polasaithe atá deartha dul i ngleic leis na dúshláin ar leith atá roimh na grúpaí seo. 
Déanfar athbhreithniú ar na portráidí seo go tréimhsiúil, le cinntiú go bhfuil sonraí 
reatha i gceist. 
 
7.8 Tomhas Bochtanais 
 
Is é an cuspóir iomlán a bhfuil cur síos air i gCaibidil 1, ná chun iarracht a dhéanamh 
deireadh a chur le bochtanas leanúnach le linn thréimhse an Phlean, agus chun é a 
ísliú go dtí idir 2% agus 4% faoi 2012, mar sprioc eatramhach. Tá an cuspóir seo 
bunaithe ar an tomhas athbhreithnithe de dhíothacht atá forbartha ag an ITES chun 
caighdeáin agus ionchas na beatha faoi láthair a léiriú. Fuarthas na figiúirí do leibhéil 
an bhochtanais leanúnaigh ón EU-SILC, a tugadh isteach i 2003. De réir a chéile 
cuirfidh an suirbhé sruth sonraí cuimsitheach ar fáil, lenar féidir tomhas a dhéanamh 
ar an dul chun cinn i ndul i ngleic leis an mbochtanas. 
 
Tá athdhéanamh agus forbairt á déanamh ar an nGrúpa Comhairleach Teicniúil, chun 
saineolaithe teicniúla ó na páirtithe sóisialta a chur san áireamh. Bunaíodh é le cabhrú 
leis an OSI maidir le sonraí agus cúrsaí a bhaineann le tomhas bochtanais. Cuirfidh an 
Grúpa seo cabhair luachmhar ar fáil don Oifig maidir le tomhas a dhéanamh ar 
bhochtanas, de réir mar a thagann sonraí nua aníos. 
 
 
7.9 Taighde 
 
Tá taighde ag teastáil ar bhunús leanúnach chun scrúdú a dhéanamh ar chúiseanna 
agus nádúr an bhochtanais, go háirithe i gcás grúpaí ar leith. Tá sí ag teastáil chomh 
maith chun scrúdú a dhéanamh ar chineál na bpolasaithe nó na hathruithe atá ag 
teastáil ar na polasaithe reatha, chun freastal a dhéanamh ar riachtanais na ngrúpaí 
thuasluaite go héifeachtach agus na torthaí a bhaintear amach. Tá ról comhordaithe ag 
an OSI sa réimse seo agus bíonn sé ag obair go dlúth le hinstitiúidí a dhéanann 
taighde den chineál seo, cosúil leis an CPA, ITES, NESF agus le ranna agus 
áisíneachtaí rialtais. Tá ról comhordaithe ag an Oifig chomh maith maidir leis an 
rannpháirtíocht a bhí ag Éirinn i dtograí taighde ar uilechuimsitheacht shóisialta, a 
eagraíodh go hidirnáisiúnta. Beidh an Rialtas ag obair le cinntiú go ndéanfar ailíniú 
éifeachtach ar thaighde a cheadaíonn agus a thacaíonn sé léi, le tosaíochtaí an Phlean 
seo. Mar shampla, déantar ailíniú ar an taighde a dhéanann an Áisíneacht do 
Chomhrac an Bhochtanais agus an NESF, le tosaíochtaí an Phlean seo. Chomh maith 
leis seo, aithneoidh an Rialtas an gá atá le fócas a dhíriú ar sheachadadh. 
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7.10 Comhoibriú Idirnáisiúnta 
 
Bíonn an OSI páirteach de réir mar is gá, i gCoiste an AE um Chosaint Shóisialta, 
Coiste Chomhairle na hEorpa um Uilechuimsitheacht Shóisialta, Meitheal Oibre an 
OECD um Polasaithe Sóisialta, Comhairle na Breataine/na hÉireann, agus an 
comhoibriú Thuaidh/Theas ar uilechuimsitheacht shóisialta. Cuireann an pháirt atá 
aige in obair ar uilechuimsitheacht shóisialta i gComhairle na hEorpa agus an OECD, 
dearcadh luachmhar sa bhreis ar fáil maidir le nádúr agus cúiseanna an bhochtanais 
agus faoin ard-chleachtas a bhíonn ar siúl i dtíortha eile. Go minic bíonn na torthaí a 
bhíonn leis an taighde sin an-bhainteach le cás na hÉireann. Bíonn teachtaí i láthair ó 
chionn is gach tír san Eoraip ar Chomhairle na hEorpa agus i gcás an OECD, bíonn 
teachtaí ann ón taobh amuigh den Eoraip, cosúil leis na Stáit Aontaithe, Ceanada, an 
Astráil agus an Nua-Shéalainn. 
 
7.11 Dul chun cinn in Uilechuimsitheacht Shóisialta san AE 
 
Ó 2001 tá ailíniú déanta ar an gcur chuige straitéiseach d’uilechuimsitheacht 
shóisialta, leis an Modh Oscailte de Chomhordú atá ag an Aontas Eorpach, le cabhrú 
leis na Ballstáit an cuspóir atá leagtha amach ag Comhairle Eorpach na Liospóine, 
chun tionchar suntasach a imirt ar bhochtanas faoi 2010, a bhaint amach. Is é atá i 
gceist leis an Modh Oscailte de Chomhordú ná próiseas d’athbhreithniú piara agus 
measúnú ar na pleananna ag leibhéal an AE agus tá sé tar éis malartú eolais, taithí 
agus dea-chleachtas a éascú le Ballstáit eile, faoin gClár Gníomhaíochta um Eisiamh 
Sóisialta Pobail. Leanfar leis an malartú seo faoin gclár nua PROGRESS do 2007-
2013. 
 
Tá sraith de Phleananna Gníomhaíochta Náisiúnta curtha le chéile ag na Ballstáit i 
gcoinne Bochtanais agus Eisiamh Sóisialta. Tá straitéisí na mBallstát um chosaint 
shóisialta agus uilechuimsitheacht shóisialta (SNCSUS) mar chuid de phróiseas 
aonair comhtháite anois, a chlúdaíonn réimse na bpinsean, sláinte agus cúram 
fadtéarmach chomh maith. Cuireadh an chéad tuarascáil chomhtháite ó Éirinn faoi na 
réimsí polasaithe seo, faoi bhráid an AE i Meán Fómhair 2006. Clúdaíonn sí an 
tréimhse 2006 go dtí 2008.  
 
Seoladh Clár Oibre na Liospóine ó 2000 arís i 2005, le fócas athnuaite ar fhás agus ar 
phoist. Mar chuid den phróiseas seo, réitigh Éire Clár Leasaithe Náisiúnta (CLN) in 
éineacht leis na Ballstáit eile, a leag amach réimse leathan de pholasaithe agus tionscnaimh 
a dhéanfar le linn na tréimhse suas go dtí 2008, a bheidh ag díriú ar fhás eacnamaíoch agus 
feidhmíocht fostaíochta na hÉireann a choinneáil. Faoi CLN na hÉireann, déanfar freastal 
ar chuspóir na Liospóine chun níos mó post agus poist níos fearr a chruthú, trí 
inoiriúnaitheacht na bhfostaithe agus na bhfiontar a fheabhsú agus trí infheistíocht a 
dhéanamh i gcaipiteal daonna trí oideachas agus scileanna níos fearr. Déanfar é seo le 
maoiniú a bheidh thart ar €340 milliún ón gCiste Sóisialta Eorpach (CSE) chomh maith le 
maoiniú a chuirfear ar fáil tríd an PFN. 
 
7.12 Comhoibriú idir Éirinn agus Tuaisceart Éireann ar Uilechuimsitheacht 
Shóisialta 
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Eascaíonn forbairt na bPleananna Gníomhaíochta Náisiúnta (cuimsitheacht PGN) 
comhoibriú praiticiúil idir na Ballstáit. Cuireann an cur chuige seo scóip ar fáil do 
chomhfhoghlaim, malartú ard-chleachtais agus obair le chéile thar theorannacha náisiúnta. 
Bíonn drochthionchar ag bochtanas agus eisiamh sóisialta ar chaighdeán na beatha ag 
teaghlaigh agus ag pobail ar fud oileán na hÉireann. Is dúshlán leanúnach é roimh na 
rialtais i dTuaisceart Éireann agus sa Phoblacht, sochaí níos uilechuimsithí a chruthú, trí 
eisiamh sóisialta, bochtanas agus díothacht a mhaolú. Tá go leor tréithe comónta le sonrú 
idir na pobail sin, a d’éascaigh bunú réimse de chomhoibriú trasteorann. Rinneadh dul chun 
cinn suntasach le blianta beaga anuas, go háirithe trí obair Chomhairle na nAireachtaí 
Thuaidh-Theas agus na Cláir Síochána atá á maoiniú ag an AE, i dTuaisceart Éireann agus 
réigiún na teorann sa Phoblacht. 
 
Tá rialtas na hÉireann agus na RA tiomanta comhairliúchán, comhoibriú agus 
comhghníomhú Thuaidh/Theas sa bhreis a fhorbairt agus a chur chun cinn,  i leith 
polasaithe ar bhochtanas agus eisiamh sóisialta le linn thréimhse an Phlean seo. 
Chuige seo, ullmhófar tuarascáil a dhéanfaidh cur síos ar chomhréimsí d’obair agus 
tionscnaimh thrasteorann atá ar siúl faoi láthair idir Tuaisceart Éireann agus an 
Phoblacht. Aithneofar na réimsí oiriúnacha inar féidir comhoibriú trasteorann sa 
bhreis a dhéanamh, chomh maith leis na meicníochtaí trína ndéanfar agus a 
sheachadfar an obair seo7. 
 
Tá an dá dhlínse ag obair faoi láthair ar scéim Saorthaistil uile-Éireann a fhorbairt do 
phinsinéirí atá ina gcónaí sa dá chuid d’oileán na hÉireann. Leathnóidh an scéim seo 
na socruithe reatha, trína chur ar chumas na bpinsinéirí atá ina gcónaí i gceachtar den 
dá dhlínse a bheith ag taisteal saor in aisce ar gach seirbhís bus agus traenach atá 
incháilithe, taobh istigh den dlínse eile. Tá bailchríoch á cur ar na socruithe do chur i 
bhfeidhm na scéime, chun tús a chur léi sa chéad cheathrú de 2007. 
 
7.13    Dúnadh na Bearna sa Chur i bhFeidhm 
 
Bíonn an baol ann i gcónaí nach mbainfear amach na torthaí a bhí socraithe agus 
pleanáilte, mar go bhfuil lochtanna sa chur i bhfeidhm. Is féidir leis seo tarlú mar 
gheall ar theip riaracháin maidir le polasaithe ar leith, easpa comhordaithe 
éifeachtaigh nó monatóireacht agus measúnú lag ar an bhfeidhmíocht. Is í tuairim 
mheáite an Rialtais ná go seachnóidh na struchtúir a bhfuil cur síos orthu thuas, an 
baol seo agus go maolóidh siad na bearnaí sa chur i bhfeidhm. Ba cheart go 
gcinnteoidh na struchtúir seo go mbainfear amach cuspóirí iomlána na straitéise, in 
éineacht leis an tiomantas láidir i leith na gcuspóirí ard-leibhéil agus na gníomhartha 
agus na polasaithe go léir a bhfuil cur síos orthu sa NAPchuimsiú seo. 
   
 
 

 

                                                 
7 Chuir gach Ballstát, Straitéis Náisiúnta um Chosaint Shóisialta agus Uilechuimsitheacht Shóisialta 
(SNCSUS) a chlúdaíonn an tréimhse 2006 go dtí 2008, faoi bhráid an AE i Meán Fómhair 2006. Tá an 
téacs seo le fáil sa SNCSUS ag an RA agus ag Éirinn araon. Tá an téacs comónta le fáil chomh maith 
in Deiseanna Fad Saoil: Stratéis Frith-Bhochtanais agus Uilechuimsitheachta Sóisialta an Rialtais do 
Thuaisceart Éireann. Tá eolas sa bhreis le fáil in Iarscríbhinn 6 faoi chomhoibriú idir Éirinn agus 
Tuaisceart Éireann. 
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Iarscríbhinn 1 
Táscairí Chuimsiú Sóisialta socraithe leis an AE 

 
 
 Ioncam 

1 Ráta I mbaol bochtanais 
2 Ráta I mbaol bochtanais daingnithe ag am fosaithe 
3 Ráta I mbaol bochtanais sheasmhach 
4 Bearna I mbaol bochtanais 
5 Ráta i mbaol bochtanais roimh aistriúthe sóisialta  
6 Easrú thart ar an tairseach i mbaol bochtanais 
7 Baol bochtanais oibre 
8 Cóimheas Ioncaim S80/S20 
9 Comhéifeacht Gini 
 

Fostaíocht 
10 Ráta gostaíochta fhadtéarmach 
11 Comhtháthú Réigiúnach (easruthe na rátaí fostaíochta réigiúnacha) 
12 Teaghlaigh gan fostaíocht 
13 Bearna fostaíochta na himircigh 
14 Tascaire pá oibre a dhéanamh (gaiste dífhostaíochta, gaiste 

neamhghníomhacha, gaiste pá iseal)  
 

Oideachas 
15 Luathfhágálaí Scoile  
16 Daoine le gnóthachtáil oideachais iseal. 
17 Feidhmiú litearthachta léitheoireachta íseal 
 

Sláinte 
18 Ionchas saoil sláintiúl 
19 Folláine Linbh (a bheith forbartha) 
 

Tithíocht 
20 Tithíocht (a bheith forbartha) 

 
Díothacht 

21 Díothacht ábhartha (a bheith forbartha) 
Teorainní féintuariscithe i gníomhaíochtaí laethúla.Iarscríbhinn 2 

 
Bochtanas Chomhseasmhach agus I mBaol Rataí Bochtanais 
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Staitisticí Cheannlíne 
 
 

 SMIE 
1994 

SMIE 
1997 

SMIE 
1998 

SMIE 
2000 

SMIE 
2001 

IDM 2003 IDM 

Céadatán daoine i 
mbochtanas 
chomhseasmhach 

8.3 7.8 6.0 4.3 4.1 8.8 
 

6.

Céadatán  
daoine i mbaol 
bochtanais  

15.6 18.2 19.8 20.9 21.9 19.7 19

 Tábla 1 Rataí Bochtanais Leanúnach agus I mBaol Bochtanais 1994-2005 
 

Foinse: ESRI Monitoring Poverty Trends in Ireland: Results from the 2001 Living in 
Ireland Survey (LIIS) & Scaoileadh staitistiúil POS ó SEIDM 2005 
Bunaithe ar meántairseach ioncaim (60%) agus ag úsáid an scála cóibhéise náisiúnta. 
 
N.B. Níl na figúirí bochtanais chomhseasmhach SMIE inchomórtais leis dátaí na 
Suirbhé Eorpach ar Ioncam agus Dhálaí Mhaireachtála (scáthaithe). 

 
Rátaí Bochtanais Leanúnacha 

Tábla 2 – Céadatán daoine i mbochtanas leanúnach 
 
 SMIE 

1998 
SMIE 
2000 

SMIE 
2001 

IDM 
2003  

IDM 
2004  

IDM 
2005  

Níos lú ná 50% an 
tairsí 

3.6 2.7 2.9 5.3 3.9 4.5 

Níos lú ná 60% an 
tairsí 

6.0 4.3 4.1 8.8 6.8 7.0 

Níos lú ná 70% an 
tairsí 

7.7 5.4 4.9 11.1 9.6 10.3 

 
Foinse: Scaoileadh staitistiúil POS ó SEIDM. Based on median income threshold and 
using the national equivalence scale. 
 

Tábla 3 – Céadatán teaghlaigh i mbochtanas leanúnacha 
 
 SMIE 

1998 
SMIE 
2000 

SMIE 
2001 

IDM 
2003  

IDM 
2004  

IDM 
2005  

Níos lú ná 40% an 
tairsí 

3.4 2.7 2.5 4.1 3.1 3.3 

Níos lú ná 50% an 
tairsí 

6.0 4.5 4.1 7.9 6.7 6.7 

Níos lú ná 60% an 
tairsí 

8.0 5.8 5.2 11.5 10.0 10.1 

 

  65 



Foinse: Scaoileadh staitistiúil POS ó SEIDM. Bunaithe ar meántairseach ioncaim, ag 
úsáid an scála cóibhéise náisiúnta. 

 2003  
(%) 

2004 
(%) 

2005 
(%) 

Iomlán 8.8 6.8 7.0 
Fir

Mná
8.3 
9.3 

6.2 
7.4 

6.4 
7.5 

Aois 0-14
15-64  

65+

12.2 
8.3 
5.8 

9.5 
6.5 
3.3 

10.2   
6.5 
3.7 

Ag obair
Dífhostaithe

Mac Léinn
Cúramí Tí

Scortha
Tinn / Míchumas

Eile

2.6 
28.3 
11.5 
12.2 
5.7 
22.4 
* 

1.8 
19.2 
8.7 
9.6 
3.7 
21.7 
* 

1.7 
21.6 
11.2 
9.4 
3.3 
17.4 
15.2 

Duine Fásta amháin, gan 
leanaí

Beirt Daoine Fásta , gan 
leanaí

Triúr+ Daoine Fásta, gan 
leanaí

Duine Fásta amháin le 
leanaí

Beirt Daoine Fásta le 1-3 
leanaí

Teaghlaigh eile le leanaí

12.8 
6.3 
4.5 
33.6 
5.9 
13.7 

9.9 
4.7 
3.5 
31.1 
4.7 
9.6 

9.1 
5.0 
3.3 
27.2 
5.3 
10.6 

 
 

 
 
 

Náisiúnaigh Éireannacha
Neamhnáisiúnaigh 

Éireannacha

8.5 
15.4 

6.4 
14.9 

6.6 
13.1 

* Tá an tarlú samplach ró-bheag do mheastacán 
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 2003  
(%) 

2004 
(%) 

2005 
(%) 

Iomlán 100.0 100.0 100.0 
Fir

Mná
46.9 
53.1 

45.3 
54.7 

46.2 
53.8 

Aois 0-14
15-64  

65+

28.9 
63.7 
7.3 

29.2 
65.3 
5.5 

30.3 
63.7 
5.9 

Ag obair
Dífhostaithe

Mac Léinn
Cúramí Tí

Scortha
Tinn / Míchumas

Eile

12.3 
11.5 
9.6 
19.2 
4.1 
8.8 
1.9 

10.6 
9.4 
10.3 
19.9 
3.7 
11.5 
2.1 

9.8 
10.6 
13.5 
17.8 
3.2 
8.9 
1.8 

Duine Fásta amháin, gan 
leanaí

Beirt Daoine Fásta , gan 
leanaí

Triúr+ Daoine Fásta, gan 
leanaí

Duine Fásta amháin le 
leanaí

Beirt Daoine Fásta le 1-3 
leanaí

Teaghlaigh eile le leanaí

10.9 
12.4 
12.9 
13.1 
16.4 
34.4 

10.9 
12.2 
12.9 
17.0 
17.1 
30.0 

10.0 
12.9 
12.1 
14.6 
18.8 
31.5 

 
 

 
 
 

Náisiúnaigh Éireannacha
Neamhnáisiúnaigh 

Éireannacha

92.0 
8.0 

90.0 
10.0 

90.1 
9.9 
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Ráta Bochtanais i mbaol bochtanais 
 2003  

(%) 
2004 
(%) 

2005 
(%) 

Iomlán

Bearna Bochtanais

19.7

21.5

19.4 
 

19.8 

18.5
 

20.8
Fir

Mná
18.9
20.4

18.0 
20.8 

18.4
18.5

Aois 0-14
15-64  

65+

21.0
17.6
29.8

21.2 
17.6 
27.1 

21.2
17.4
20.1

Ag obair
Dífhostaithe

Mac Léinn
Cúramí Tí

Scortha
Tinn / Míchumas

Eile

7.6
41.5
23.1
31.8
27.7
51.7

*

7.0 
37.2 
23.6 
32.1 
26.1 
47.3 
52.3 

7.0
40.6
29.5
27.6
20.5
40.6
35.7

Duine Fásta amháin, gan 
leanaí

Beirt Daoine Fásta , gan 
leanaí

Triúr+ Daoine Fásta, gan 
leanaí

Duine Fásta amháin le 
leanaí

Beirt Daoine Fásta le 1-3 
leanaí

Teaghlaigh eile le leanaí

40.4
21.2
12.4
49.3
12.3
23.2

35.7 
21.4 
12.7 
48.3 
12.5 
23.1 

28.8
16.6
13.8
40.7
12.8
24.7

 
 
 
 
 
 
 

Náisiúnaigh Éireannacha
Neamhnáisiúnaigh 

Éireannacha

19.3
27.9

19.0 
29.2 

18.0
26.9

* Tá an tarlú samplach ró-bheag do mheastacán 
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 2003  
(%) 

2004 
(%) 

2005 
(%) 

Iomlán 100.0 100.0 100.0
Fir

Mná
47.8
52.2

46.1 
53.9 

49.8
50.3

Aois 0-14
15-64  

65+

22.3
60.8
16.9

22.8 
61.7 
15.6 

23.6
64.3
12.1

Ag obair
Dífhostaithe

Mac Léinn
Cúramí Tí

Scortha
Tinn / Míchumas

Eile

16.0
7.6
8.6

22.5
9.0
9.1
1.9

14.8 
6.4 
9.8 

23.2 
9.2 
8.8 
2.7 

15.7
7.5

13.4
19.7
7.5
7.9
1.6

Duine Fásta amháin, gan 
leanaí

Beirt Daoine Fásta , gan 
leanaí

Triúr+ Daoine Fásta, gan 
leanaí-{}-

Duine Fásta amháin le 
leanaí

Beirt Daoine Fásta le 1-3 
leanaí

Teaghlaigh eile le leanaí

15.5
18.7
15.8
8.7

15.4
26.1

13.7 
19.5 
16.5 
9.2 

16.0 
25.2 

11.9
16.2
18.9
8.3

17.2
27.7

 
 

 
 
 
 

Náisiúnaigh Éireannacha
Neamhnáisiúnaigh 

Éireannacha

93.6
6.5

93.2 
6.8 

92.3
7.7
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Tábla 8  Táscairí Ioncaim Coitianta for Easniamh Sósialta agus Bochtanais 
 1999 2001 2003 
TÁSCAIRÍ IONCAIM 
 

 
Éire Meán 

15 AE 
Éire Meán 

15 AE 
Éire Meán 

15 AE
Ráta i mbaol bochtanais  
- Tar éis aistruithe sóisialta (60% tairseach) 
- Roimh aistruithe sóisialta (ioncaim agus 

pinsean san áireamh) 
- Roimh aistruithe sóisialta (ioncaim agus ag 

eisceadh pinsean) 
- 40% tairseach 
- 50% tairseach 
- 70% tairseach 

19
30
37
4

11 
28

16
24
40
5
9

23

 
21 
30 
36 
5 

15 
29 

15
24
40
5
9

23

20.1
31.3
37.0
5.8

12.3
27.0

15
25
39
5
9

24

Tairseach i mbaol bochtanais (€) 
Teaghlach duine fásta amháin 
Teaghlach beirt daoine fásta – beirt leanaí  

 
6,656

13,978
7,242

15,207

 
8,553 

17,961 
8,163

17,142
10,434
21,911

9,263
19,45

2
Meánlíne coibhneasta i mbaol bearna 
bochtanais (5) 

21 22 24 22 22.4 NB

Dáileadh ioncaim (scairchóimheas cúigilacha 
ioncaim) 

4.9 4.6 4.5 4.5 5.0 4.6

Comhéifeacht Gini (%) 32 29 29 29 30.8 30
Foinsí: Eurostat & POS, AE-IDM. 
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Iarscríbhinn 3 
 

Innéacs Díothachta Bochtanais Chomhseasmhach 
 
Measfar daoine a bheith i mBochtanais Chomhseasmhach má (i) tá a chuid ioncam 
níos lú ná an meánioncaim agus (ii) braitheann siad díothacht maidir leis an liosta na 
nithe díothachta.  
 
Innéacs Athbreithnithe 
Measfar daoine ar easpa dhá nithe nó níos mó as an innéacs seo a bheith i mbochtanas 
leanúnach  
1. Dhá péirí brógaí laidre 
2. Cóta uiscedhíonach te 
3. Eadaí nua a cheannach, ní eadaí athláimhe 
4. Béilí le feoil, sicín, iasc (nó cóibheis veigeatóireach) a ithe gach dara lá 
5. Rósta nó a chuid cóibheas a ithe uair sa seachtain 
6. Lean gan téamh i rith an bliain seo caite mar gheall ar easpa airgid 
7. An teach a choimead te go leordhóthanach 
8. Bronntanais a cheannach do chlann nó cairde uair amháin sa bhliain 
9. Troscán chaite a athchur 
10. Cuireadh a thabhairt do chlann nó cairde do deoch nó béile uair sa mhí 
11. Maidin, tráthnóna nó oíche amuigh sa choicís dheireannach ar siamsaíocht 
 

 
Iarinnéacs  
Measfar daoine ar easpa nithe amháin as an innéacs seo a bheith i mbochtanas 
chomhseasmhach  
 
1. Dhá péirí brógaí laidre 
2. Cóta uiscedhíonach te 
3. Eadaí nua a cheannach, ní eadaí athláimhe 
4. Béilí le feoil, sicín, iasc (nó cóibheis veigeatóireach) a ithe gach dara lá 
5. Rósta nó a chuid cóibheas a ithe uair sa seachtain 
6. Lean gan téamh i rith an bliain seo caite mar gheall ar easpa airgid 
7. Lá gan béile substaintiúl i rith an coicís deireannach maidir le easpa airgid. 
8. Fadhbanna fiachais ag éirí as ghnathchaiteachas maireachtála 
 
 

Iarscríbhinn 4 
 

Learscáil na Struchtúirí Institiúdeacha 
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Iarscríbhinn 4 
 
 

Mapa de Struchtúir Institiúideacha 
 

       
 
 
 
 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

Coiste 
Cosanta 
Sóisialta AE 

Oifig do 
Chuimsiú 
Sóisialta 
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Príomhinstitiúdeacha agus a chuid rólanna 

 
Coiste Comh-Aireachta um Chuimsiú Sóisialta 
Tugann an Coiste seo, a bhfuil an Taoiseach mar chathaoirleach air agus na hAirí 
ábhartha ina mbaill de, treoir ghinearálta straitéiseach, maidir le forbairt polasaithe 
um chomhrac na bochtaine agus an eisiaimh shóisialta, agus féachainn chuige go 
ndéantar monatóireacht go tráthrialta ar a gcur i bhfeidhm agus a gcur chun cinn ar an 
leibhéal is airde.  Soláthríonn an Grúpa Oifigeach Sinseartha agus Grúpa 
Bainistíochta na Rúnaithe Cúnta tacaíocht don obair sin. 
                                                      
Coistí Oireachtais:  
Is féidir go n-iarrfaí ar an Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh tuairiscí rialta 
maidir le dul chun cinn a chur i láthair Chomhchoistí an Oireachtais maidir le Gnóthaí 
Teaghlaigh agus le Gnóthaí Eorpacha. 
 
An Grúpa Oifigeach Sinseartha um Chuimsiú Sóisialta:  
Grúpa é seo faoi chathaoirleacht Roinn an Taoisigh. Coinníonn an grúpa seo súil i 
gcoitinne ar cheisteanna a bhaineann le cuimsiú sóisialta agus cuireann an Coiste 
Chomaireachta um Chuimsiú Sóisialta. Bíonn sé ag déileáil, chomh maith, le le 
forbairtí polasaí a bhaineann le cuspóirí straitéisí um chuimsiú sóisialta a chur i 
gcrích.  
 
An Grúpa Stiúrtha Comhpháirtíochta I dTreo 2016 
Tá freagracht iomlán ag an Grúpa Stiúrtha seo mar ionadaí an Rialtas agus gach 
ceann na Colúin Chomhpháirtaithe Sóisialta do bhainaistaíocht agus athbhreithniú an 
cur i bhfeidhm an aontú chreatlaí deich mbliana mar bhaineann sé leis na 
saincheisteanna neamh-thuarastail níos leithne.  Rachaidh an Grúpa Stiúrtha i mbun 
oibre ar anailís agus focás ard-leibhéil sna réimsí seo áit a d'fhéadfadh luach a chur 
leis.   
 
Oifig um Chuimsiú Sóisialta 
Is í An Oifig um Chuimsiú Sóisialta (OSI) atá lonnaithe sa Roinn Ghnóthaí 
Sóisialacha agus Teaghlaigh an oifig ar a leagtar freagracht iomlán i gcoitinne as 
Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú Sóisialta a chomhordú agus faireachan 
a dhéanamh.  Comhordaíonn an Oifig an próiseas seo Ranna, Gníomhaíochtaí, rialtas 
régiúnacha agus áitiúla agus cuireann sé príomhfheidhmeanna tacaíochta i bhfeidhm.   
Cabhraíonn an Grúpa Comhairleach Teicniúil seo leis an OSI i bhforbairt agus i gcur 
i bhfeidhm Stratéis oiriúnach Sonraí mar thaca leis an bpróiseas um NAPchuimsiú.  
 
Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíocht agus Shóisialach  
Cuimsíonn an Oifig Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíocht agus Shóisialach (NESDO) 
an Foram Náisiúnta d'Fhorbairt Eacnamaíocht agus Shóisialach, an Chomhairle 
Náisiúnta Eacnamaíochta agus Shóisialta agus an tIonad Náisiúnta Comhpháirtíochta 
agus Feidhmíochta.  Is é an príomhról an NESDO luach a chur leis oibre a chuid 
chomhlachtaí comhábhar trí tionscnamh forbartha polasaithe comhoibritheacha, go 
háirithe trí cláracha taighde, anailís agus diospóireachta a éascú agus a chur chun 
tosaigh.  
 
Coiste Monatóireachta CFN 
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Tá freagracht iomlán ag Roinn Airgeadais ar monatóireachtáil na cláracha CFN. 
Tugann an OSI tacaíocht do monatóireacht na eilimintí um chuimsiú sóisialta an 
Plean. 
 
 
An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaineachta 
Is comhlacht reachtúla é an Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaineachta ag 
obair chun stad a chur ar mbochtanas agus ar gcuimsiú sóisialta trí comhairle a 
thabhairt don Rialtas, trí bearta frithbochtanais nuálacha a fhorbairt, an cineál, cúis 
agus méid na bochtaine in Éireann agus tuiscint poiblí níos fearr a chur chun tosaigh. 
 
An Grúpa Stiúradh um Chuimsiú Sóisialta RIaltais Áitiúla 
Tugann an grúpa seo, a bhfuil an Roinn Comhsaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúl 
mar chathaoirleach air agus na ionadaí as an OSI, an Ghníomhaireacht do Chomhrac 
na Bochtaineachta, An Foras Riaracháin agus An Bord Seirbhísí Bainistíochta 
Rialtais Áitiúil agus an Cumann na mbainisteoirí Contae agus Cathrach tacaíocht do 
fhorbairt fócais láidir frithbochtanais laistigh an rialtas áitiúla trí Ghréasáin 
Foghlamtha Frithbochtanais san áireamh.  
 
Boird Forbartha Contae/Cathrach agus structúirí áitiúla eile. 
Comhordaíonn an Bord Forbartha Contae/Cathrach seachadadh seirbhíse poiblí 
chomhtháite (gníomhaíochtaí cuimsiú sóisialta san áireamh) ag leibhéal áitiúla. 
Treoraíonn na húdaráis áitiúla na BFC agus cuimsítear na chomhpháirtaithe, 
gníomhaireachtaí Stáit, eagraíochtaí forbartha áitiúla, tuaithe agus pobail agus ionadaí 
pobail agus dheonacha. Tugann an Grúpa Bearta um Chuimsiú Sóisialta an próisease 
seo, chomh maith leis Foraim Pobail. 
 
Aonaid um Chuimsiú Sóisialta i ranna rialtais agus údaráis áitiúla 
Bunaíodh Aonaid um Chuimsiú Sóisialta i bpríomhranna rialtais agus comhordaíonn 
siad a ranníocaíocht na rann sa phróiseas i gcuibhreann leis an OSI.  Oibríonn na 
Aonaid um Chuimsiú Sóisialta i 8 údaráis áitiúla. 
                          
An Fóram um Chuimsiú Sóisialta 
Tugann an Fóram um Chuimsiú Sóisialta deis do bhaill agus d’ionadaithe earnáil 
pobail agus deonaí eolas a fháil agus a chur ar fáil maidir leis an bpróiseas 
NAPcuimsiú.  
 
Earnáil Pobail agus Deonaí 
Réimse leathan eagraíochtaí atá san Earnáil Pobail agus Deonaí atá ghníomhach i 
tacaíocht dá chéile agus féinchabhair, forbairt áitiúil, soláthar acmhainn agus 
seirbhíse, ionadaíocht agus comhoibriú, feachtas agus tacaíocht.  
                                                                                                          
http://www.socialinclusion.ie/about_work.html   
Grúpa Comhairleach Teicniúil:  
Cabhraíonn an Grúpa Comhairleach Teicniúil seo leis an OSI i bhforbairt agus i gcur i 
bhfeidhm Stratéis oiriúnach Sonraí mar thaca leis an bpróiseas um NAPchuimsiú.  
Áiríonn an ballraíocht ionadaithe ó príomhranna rialtais, an Phríomh-Oifig Staidrimh, 
an Gníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaineachta, an Institiúid um Thaighde 
Eacnamaiochta agus Sóisialta agus an Údarás Comhionnannais.  De réir na tearmaí an 
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I dTreo 2016, forbreoidh an Grúpa chun saineolaí teicniúl ó na Colúin 
Chomhpháirtaithe Sóisialta a n-áiritear. 
 
Coiste um Chosaint Sóisialta 
 Is uirlis é an CCS AE (SPC) do malairt comharchumainn idir an Choimisiún Eorpach 
agus na Ballstáit an AE chun córais um chosaint sóisialta a nuashonrú agus a 
fheabhsú.  Go háirithe, oibríonn sé ar na dúshláin polaisaithe ag baint leis na gcuspóirí 
uileghabhálacha chun aird a thabhairt don obair, ioncam slán a sholáthrú, pinsean a 
choimead slán agus  
córais pinsin a choimead inbhuanaithe, cuimsiú sóisialta a chur chun tosaigh agus 
ardchaighdeán a chinntiú agus cúram slándála a choimead inbhuanaithe  D’fhorbairt 
an SPC “Modh Oscailte Comhoibriú” laistigh a fhoirmlaítear agus a cuirtear chosaint 
sóisialta agus chuimsiú i bhfeidhm.  Tá an Roinn Ghnóthaí Sóisialacha agus 
Teaghlaigh ionadaithe ar an SPC agus tá an OSI ionadaithe ar an 
Ghrúpa na dtáscairí maidir leis an fhoirmiú and mhíniú na táscairithe coitianta 
aontaithe chun faireachán a dhéanamh ar mbochtanas agus cuimsiú sóisialta. 
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Comhoibriú idir Eireann agus Tuaisceart na hÉireann ar chúrsaí Chuimsiú 
Sóisialta 

 
Téann bochtanas agus cuimsiú sóisialta i bhfeidhm ar an gcaighdeán beatha 
teaghlaigh agus pobail timpeall oileáin na hÉireann Is dushlán leanúnach do 
riaracháin i dTuaisceart na hÉireann agus Éireann é sochaí níos cuimsitheacha a 
cruthú trí chuimsiú sóisialta, bochtanas agus díothacht a maolú. Roinneann na beirth 
pobail comóntachtaí laidir cé a éascaíonn an bhunú roinnt limistéirí comhoibriú 
trasteorann.  
 
Éascaíonn an Choimhairle Aireachta Thuaidh/Theas, cé a bhunaíodh faoin Aontas 
Bhéal Feirste, comhoibriú idir Éireann agus Tuaisceart na hÉireann i réimse limistéirí, 
sláinte agus oideachas san áireamh. Maoirsaíonn an Choimhairle obair na sé 
Comhlachtaí Forfheidhmithe Thuaidh/Theas. Is é an Comhlacht Cláracha AE 
speisialta ceann amháin acú atá freagracht ar riaracháin an Clár don tSíocháin, 
INTERREG III agus na eilimintí trasteorainn na tionscnaimh eile ar nós LEADER III, 
EQUAL, URBAN. Is iad comhoibriú trasteorainn agus síocháin agus athmhuintearas 
a cruthú na príomheilimintí na hoibre an Comhlacht Cláracha Speisialta an AE.  
 
Aontaíonn na riaracháin araon go bhfuil níos mó cumas chun comhoibriú a chur chun 
tosaigh idir na beirt dlínsí maidir le chuimsiú sóisialta. Leis sin, ullmhóidh siad 
tuairisc ar limistéirí chomhoibriú láithreach agus leanúnach cé a chuimseoidh an 
rannaíocaíocht an earnáil dheonach agus pobail chun chuimsiú sóisialta, 
comhionannas agus réiteach trasteorainn a chur chun tosaigh.  Úsáidfear an próiseas 
seo chun a shonrú cá bhfuil obair breise ag teastáil agus chun chinntiú go 
gcomhlánoidh an obair nua an obair atá ar siúl.   
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Iniúchfar limistéirí comhoibriú cé a soláthróidh comhbuntaistí trasteorainn. San 
áireamh:  
1 Sonraí agus eolas a thiomsú agus a roinnt maidir le limistéírí comhleasa agus/nó 
2 Sainábhair comhleasa taighde agus anailís 
3 Limistéirí a fhorbarífear chomhchur chuige  
 
Tugfar na torthaí a leithéid oibre seo eolas do fhorbairth pholasaithe i dlínse araon.  
 
Tabhairfaidh an tuairisc cur síos ar conas a dhéanfaidh obair sa limistéirí féideartha le 
aontú na Airí ábhartha sa dhá dlínse agus laistigh struchtúirí Institiúdeacha 
láithreacha.  
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Próiseas Comhairliú um NAP Chuimisiú 
 
 
Thosaigh an Oifig um Chuimsiú Sóisialta an chéad céim sa phróiseas comhairliú 
fharsing i Mean Fómhar 2005 le fógraí nuachtáin sa mheán chumarsáide náisiúnta ag 
lorg aighneachtaí scríofa ar na chuspóirí leathan agus bearta polasaithe ó eagraíochtaí 
agus daoine aonar a bheith le brath sa Plean.  San iomlán, fuarathas 81 aighneachtaí ó 
daoine aonair agus eagraíochtaí. Tá siad thíosluaite. 
 
Lean sraith semineáir regiúnacha agus náisiúnta an céim scríofa an próiseas 
chomhairliú a eagraíodh an Oifig i rith Samhain agus Nollaig 2005 i mBaile Átha 
Cliath, Ceatharleach, Corcaigh, Luimneach, Muilleann Gearr, Cora Droma Rúisc agus 
Dún na nGall.   Ceapadh na semineáir tacaíocht a thabhairt ar rannpháirtíocht lastigh 
an phróiseas NAPchuimsiú na ndaoine le taithí díreach acu ar bochtanas agus eisiamh 
sóisialta nó daoine a oibríonn le daoine aonair, grúpaí nó pobal atá buailte leis an 
fhadhb seo.  Freastal 512 daoine ar na seminéir timpeall na tíre, ionadaithe ó ranna 
rialtais, gníomhaireachta stáit, an earnáil pobail agus an earnáil dheonacha chomh 
maith leis baill an pobail i gcoitinne. 
 
Lorg na seminéir físeanna na rannpháirtithe ar an chur i bhfeidhm áitiúil, regiúnach 
agus náisiúnta na polasaí agus bearta an NAPchuimsiú.  B'iad fostaíocht, oideachas 
agus oiliúnt, sláinte agus cúram, tithíocht agus tacaíochtaí ioncaim na limistéirí bearta 
a chuimsítear.  D'fhéach na seminéirí na dimensean uirbeach agus tuaithe na 
mbochtanais agus gnóthaí inscne.  
 
Chruthaigh an tuairisc na beirt céimeanna an phróiseas chomhairliú ionchur 
tabhachtacht don triú Fóram um Chuimsiú Sóisialta a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath 
ar an 15ú Feabhra 2006. Tugann an Fóram deis do dhaoine atá buailte le bochtanais 
agus eisiamh sóisialta agus tugann sé deis do a chuid ionadaithe a físeanna agus taithí 
a thabhairt ar an chur i bhfeidhm an NAPchuimsiú.  Acmhainn tabhacht 
idirbheartaíochtaí ar na ghnéithe um chuimsiú sóisialta ab ea é an Comhaontú 
comhpháirtíochta náisiúnta “I dTreo 2016”.  
 
Bhí seminéar eile ar siúl le ionadaithe údaráis áitiúla i Márta 2006. Lorg an seminéar 
físeanna ó údaráis áitiúla a fháil ag baint leis an mbochtanas agus eisiamh sóisialta ag 
leibhéal áitiúla chun a a chur isteach sa NAPchuimsiú agus más cuí, sa Plean 
Forbartha Náisiúnta agus I dTreo 2016.  
 
Ina theannta leis na seminéir a raibh an Oifig um Chuimsiú Sóisialta ina ostach dó 
agus roinnt seminéar a raibh eagraithe leis an Ghníomhaireacht do Chomhrac na 
Bochtaineacht, eagraíodh eagraíochtaí leasmhara méid eachtraí comhairliú eile.   
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Liosta daoine agus eagraíochta a dhearna aighneachtaí scríofa ar an bPlean 

 
Age Action Ireland 
Area Development Management Ltd (Pobal) 
ATD Fourth World 
Ballymun Local Drugs Task Force 
Barnardos 
Belcamp Estate Steering Committee 
Border, Midland and Western Regional Assembly 
Bray Partnership Marginalised, Disadvantaged and Unemployed Cluster Group 
Bray Partnership (Community Development Team) 
Care Alliance Ireland 
Centre for Community Inclusion, St Angela’s College, Sligo 
Clara Family Resource Centre 
Combat Poverty Agency 
Comhairle 
Community Development Department, Health Services Executive, 
Wexford Community Services 
CORI Justice Commission 
Cork City Council 
Crosscare 
Cúram 
Dalton, G 
Dublin City Council Social Inclusion Unit 
Emigrant Advice 
Exchange House Travellers Service 
Family Support Agency 
Ferdia 
Financial Regulator 
Free Legal Aid Centres 
Gallagher, D (Consumer Association of Ireland) 
Gay and Lesbian Equality Network 
Hallissey, M&M 
Headway Ireland 
Irish Congress of Trade Unions 
Irish Rural Link 
Irish Senior Citizens Parliament 
Irish Traveller Movement 
Irish Wheelchair Association 
Joint Committee on Social and Family Affairs 
Joint Submission by Focus Ireland, Irish Traveller Movement, Simon Communities of 
Ireland, Society of St. Vincent de Paul and Threshold 
Joint Submission by the Eight Local Government Social Inclusion Units 
KWCD Partnership 
Lakelands Football Club 
McCarthy, P.J. 
Meehan, R 
Migrants Rights Centre 
National Adult Literacy Agency 
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National Women’s Council of Ireland 
Network of Service Providers to One Parent Families in Tralee 
Neylon, R 
O’Cleirigh, P 
O’Neill, T 
O’Shea, S 
One Parent Exchange and Network 
One Family 
Pavee Point 
People with Disabilities in Ireland 
Presentation Centre for Policy and Systemic Change 
REHAB 
RGDATA 
Ringsend Action Project Limited 
Roscommon County Council 
Schizophrenia Ireland 
School of Applied Social Science, UCD 
Simon Communities of Ireland 
Society of St Vincent de Paul 
South Dublin County Council Social Inclusion Unit 
South and Mid-West Community Development and Family Resource Centre 
Programmes 
South West Inner City Cluster 
Students, Diploma in Community Rehabilitation, UCD 
Summerhill Active Retirement Group 
Tallaght Partnership 
The Donahies Community School (Adult Students) 
The Dublin 12 Active Citizens 
Threshold 
Tralee Community Development Project 
Traveller Health Unit, Health Services Executive Southern Area 
Treoir 
UCD and UCD Students Union 
Vincentian Partnership for Justice 
Wicklow County Council, Social Inclusion Unit 
Women’s Aid 
Women’s Education and Resource Centre, UCD 
Women’s Equality in Bray 
Women’s Human Rights Alliance 
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Giorrúcháin 
 
CDBs (BFC)  Boird Forbartha Contae/Cathrach 
CIT (FIP)  Foireann Idirghabhála Pobail 
CLÁR  Ceantair Laga Árd-Riachtanais 
CMHTs (FSIP)  Foirne Sláinte Meabhrach Pobail  
CPA (GCB) An Ghníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaineachta 
CSO (POS)  Príomhoifig Staidrimh 
CTCs (ITP)  Ionad Traenála Pobail  
DEIS  Delivering Equality of Opportunity in Schools (Ag Seachadadh 
Comhionannais Deiseanna i Scoileanna) 
EPSEN (ODRSO) Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Acu 
ESRI (ITES)  an Institiúid um Thaighde Eacnamaíochta agus Sóisialta 
EU (AE)  Aontas Eorpach 
EU 15 (AE 15)  Ballstáit an AE roimh aontachas na 10 mballstáit nua ar 1ú Bealtaine 

2004. 
EU-SILC (SEIDE)  Suirbhé Eorpach ar Ioncam agus Dhálaí Mhaireachtála  
FÁS  Forás Áiseanna Saothair 
GP (CG)  Cleachtas Ghinearálta 
HIQA (UCFS)  An tÚdarás um Chailíocht agus Faisnéis Sláinte  
HSE (FSS)  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 
ICT (TFC)  Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide 
LIIS (SMIE) Suirbhé Maireachtála in Éireann 
LSP (CSA) Comhphairtíocht Spóirt Áitiúla 
MABS (SACB)  Seirbhís Airgid, Comhairle agus Buiséid  
MANS (LAC) Líonra Achar Cathrach 
NAPinclusion (cuimsitheacht PGN)  Plean Gníomhaíochta Náisiúnta um Chuimsiú 

Sóisialta 
NAPS (SFBN)  Stráitéis Frith-Bochtanas Náisiúnta  
NCSE (CNOS)  An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
NDP (PFN)  Plean Forbartha Náisiúnta 
NESC (CNES)  Comhairle Náisiúnta Eacnamaíoch is Sóisialta 
NPAR (PGIAC) Plean Gníomhaíochta Náisiúnta in aghaidh Ciníochais’ 
NRP (CLN) Clár Leasaithe Náisiúnta 
NSSPI (SCSCS)  Tuairisc Náisiúnta ar Stráitéisí ar Chosaint Sóisialta agus 
Chuimsiú Sóisialta 
OECD (ECFE)  Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta  
OMC (OAL)  Oifig an Aire do Leanaí 
OSI (OCS)  Oifig um Chuimsiú Sóisialta 
QNHS (SRBT)  Suirbhé Rathúil Teaghlaigh Náisiúnta 
RAPID  Revitalising Areas by Planning Investment and Development 
Programme 
RTI (TIT)  Tionscnaimh um Iompar Tuaithe  
SEI (FIE) Fuinneamh Inmharthana Éireann 
SWA (LLF)  Liúntas Leasa Forlíontach 
UN (NA) Náisiún Aontaithe 
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