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Brollach ón Stiúrthóir
Tá áthas orm Ráiteas Straitéise nua 2021-2023 na Seirbhíse
Promhaidh a chur i láthair. Is í an fhís atá againn ná ‘pobail
níos sábháilte agus níos uilechuimsithí ina dtugtar aghaidh
go héifeachtach ar chiontú agus ar na cúiseanna atá leis’ a
chinntiú agus sa phlean seo leagamar amach cúig réimse
tosaíochta agus na príomhspriocanna straitéiseacha
gaolmhara is gá chun é seo a bhaint amach.

Leagann an Straitéis seo clár oibre uaillmhianach
amach dúinn do na trí bliana amach romhainn agus
tógann sí ar éachtaí suntasacha na Seirbhíse go dtí
seo. Ullmhaíodh é i gcomhthéacs an Chláir Rialtais: Ár
dTodhchaí Le Chéile agus leagtar amach ann roinnt
spriocanna straitéiseacha a chuirfidh ar chumas na
Seirbhíse Promhaidh ár ról iomlán a imirt i Straitéis na
Roinne Dlí agus Cirt 2021-2023 agus sa Straitéis tionscnaimh Earnála um Cheartas Coiriúil 2021-2023.
Tá maoirseacht éifeachtach daoine aonair atá faoi réir
smachtbhannaí pobail mar bhunchloch na hoibre a
dhéanaimid agus tá an tSeirbhís Promhaidh ag forbairt
agus ag cur feabhais ar a córas, a próiseas agus a
cleachtas i gcónaí de réir fianaise agus taighde nua.
Chuige sin, tiomantas ar leith le linn na straitéise seo is
ea cur chun feidhme Chreat Maoirseachta Ciontóirí na
hÉireann (IOSF), samhail shaincheaptha de chleachtas
promhaidh, is é sin, fianaise atá bunaithe ar fhianaise
agus a thacaíonn le taighde. Beidh an tsamhail
chleachtais nua seo mar bhonn agus mar thaca ag
ár gcuid oibre agus ag cur lenar ár gcumas tuilleadh
forbartha a dhéanamh mar eagraíocht, lena chinntiú
go n-oibreoimid chomh héifeachtach agus chomh
gairmiúil agus is féidir linn. Cinnteoidh cur i bhfeidhm
an IOSF go mbeidh ár gcuid oibre éifeachtach,
comhsheasmhach agus cuntasach, agus go mbeidh
torthaí níos fearr ann d’úsáideoirí seirbhíse agus do
phobail níos sábháilte sa deireadh.
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Ag teacht leis seo, leagtar béim sa Straitéis ar
dhearbhú cáilíochta agus ar chur chuige dírithe ar
thorthaí inár gcuid oibre. Ligfidh sé seo dúinn sonraí a
bhailiú, a anailísiú agus a mheasúnú go córasach chun
bonn eolais a chur faoi chinntí cleachtais agus beartais
leanúnacha.
Leanann an tSeirbhís Promhaidh ag tabhairt tosaíochta
do chomhoibriú ilghníomhaireachta agus leagann an
Straitéis seo béim ar roinnt spriocanna a dhíríonn ar
obair chomhpháirtíochta a neartú lenár gcomhpháirtithe ceartais choiriúil, eagraíochtaí reachtúla eile agus
na hearnálacha pobail agus deonacha.
Tá Covid-19 tar éis an bealach a oibrímid a athrú agus
chuir sé iallach orainn freagairt go tapa agus athrú a
dhéanamh ar an mbealach a ndéanaimid seirbhísí dár
ngeallsealbhóirí, go háirithe ár n-úsáideoirí seirbhíse.
Leis an bhfreagra ar Covid-19, cuireadh béim ar
seiftiúlacht agus tiomantas ár bhfoireann agus léirigh
sé an leibhéal ard intleachtachta agus nuálaíochta
inár n-eagraíocht. Cé go raibh Covid-19 ina fhórsa
suaiteach inár saol, úsáidfimid an cur isteach seo
mar chatalaíoch chun leas a bhaint as cultúr buan
nuálaíochta ina bhfuil cumhacht agus cumas ag baill
foirne, i ngach ceann dá róil, a bheith nuálaíoch. Agus
atáimid sa tóir air seo, glacfaimid le cumais nua TFC
agus uasmhéadóimid a n-úsáid chun an bealach a
ndéanaimid cumarsáid agus conas a sholáthraímid ár
seirbhísí a nuachóiriú. Tacófar leis seo trí struchtúr
teicneolaíochta níos láidre agus níos nua-aimseartha,
ag bunú seirbhíse níos sonraí-tiomáinte, níos cuntasaí
agus bunaithe ar thorthaí.

Oibreacha Promhaidh um Shábháilteacht Phobail

Leagtar amach sa Straitéis seo ár n-uaillmhian maidir le
Seirbhís Phromhaidh atá éifeachtach, comhoibritheach
agus nuálach maidir leis an gcaoi a dtéann sí i dteagmháil le húsáideoirí seirbhíse, baill foirne, pobail agus
geallsealbhóirí. Cuirfimid roghanna láidre ar fáil ar
mhalairt coimeádta, cuirfimid an díochlaonadh ón
gcoir chun cinn, agus laghdóimid athchiontú agus
íospairt. Leis na tosaíochtaí straitéiseacha a leagtar
amach sa phlean éascaítear don Seirbhís Phromhaidh
a gcumas a mhéadú i raon leathan réimsí a thacóidh
linn aghaidh a thabhairt ar na dúshláin dosheachanta
atá romhainn.
Teastaíonn comhiarracht ónár n-eagraíocht ar fad
chomh maith lenár bpríomhpháirtithe leasmhara chun
ár Straitéis a thabhairt i gcrích. Beidh an ról lárnach atá
ag ár bhfoireann chun na cuspóirí seo a bhaint amach
ríthábhachtach. Tá cohórt d’oifigigh phromhaidh
oilte againn a chuireann breithiúnas fónta gairmiúil
i bhfeidhm gach lá maidir le seirbhís luachmhar a
sholáthar dár bpáirtithe leasmhara uile.

Mark Wilson

Tá an Ráiteas Straitéise comhlánaithe le Plean Oibre
a sholáthraíonn níos mó sonraí faoi gach ceann dár
gcuspóirí straitéiseacha, mar aon lenár gclár oibre
a leagan amach don trí bliana amach romhainn.
Cinnteoidh ár bPlean Oibre go ndéanfar maoirseacht,
monatóireacht agus cur i bhfeidhm éifeachtach ar ár
Spriocanna Ardleibhéil maidir lenár dtorthaí ar phobail
níos sábháilte a bhaint amach, comhoibriú neartaithe
agus teagmháil lenár bpríomhpháirtithe leasmhara,
cuimsiú a chur chun cinn, ár bhfoireann a chumhachtú,
agus ár Seirbhíse a nuachóiriú.

Phromhaidh atá éifeachtach,

Stiúrthóir

“Leagtar amach sa Straitéis seo
ár n-uaillmhian maidir le Seirbhís
comhoibritheach agus nuálach
maidir leis an gcaoi a dtéann
sí i dteagmháil le húsáideoirí
seirbhíse, baill foirne, pobail agus
geallsealbhóirí.”

Cé go gcuirfear an Straitéis seo i bhfeidhm i dtimpeallacht chasta atá ag athrú, táim muiníneach gur
féidir linn ár gcuspóirí a bhaint amach trí ailíniú dlúth
leanúnach leis an Roinn, lenár gcomhpháirtithe criticiúla agus trí thiomantas agus díograis ár bhfoirne
den scoth.

Mark Wilson
Stiúrthóir
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Obair na Seirbhíse Promhaidh
Tá sainchúram náisiúnta ag an tSeirbhís Phromhaidh,
le baill foirne lonnaithe ar fud na tíre, ag soláthar
seirbhíse do chúirteanna, d’institiúidí coimeádta agus
do phobail. Is é príomhról na Seirbhíse Promhaidh
idirghabhálacha éifeachtacha a sholáthar, le daoine
aonair atá faoi réir smachtbhannaí pobail, na rioscaí
a bhaineann le cionta a laghdú agus tacú lena
n-athshlánú agus lena n-athimeascadh. Is í aidhm

na Seirbhíse cionta agus íospairt a laghdú, agus mar
sin pobail níos sábháilte a chinntiú dá bharr. Agus
an aidhm seo á bhaint amach oibríonn an tSeirbhís
Phromhaidh i gcomhar lenár gcomhpháirtithe ceartais,
lenár gcomhpháirtithe reachtúla, agus in éineacht le
páirtithe leasmhara níos leithne san earnáil phobail
agus dheonach.

Cuimsítear inár gcuid oibre:
Tuarascálacha
a sholáthar
chun cabhrú leis
na cúirteanna
pianbhreith a
ghearradh.

Aghaidh a
thabhairt ar an
dochar a dhéantar
as iompraíocht
chiontach.

Maoirseacht a
dhéanamh orthu
siúd atá faoi réir
smachtbhannaí
pobail.

Ag obair le
híospartaigh na
coireachta trínár
nAonad um
Cheartas Aisiríoch &
Íospartach.

Idirghabhálacha
gairmiúla,
éifeachtacha agus
fianaisebhunaithe a
sholáthar.

Oibriú le
heagraíochtaí
comhpháirtíochta
chun freagraí
spriocdhírithe ar
choireacht agus
rioscaí gaolmhara a
sholáthar, go háirithe
le Seirbhís Phríosúin
na hÉireann, an
Garda Síochána
agus an tSeirbhís
Chúirteanna.

Ag obair le
príosúnaigh atá
faoi choimeád agus
tríd an aistriú go
maoirseacht pobail.

?

Tá ár bhfoireann go léir, a chomhlíonann na róil
seo, oilte go gairmiúil le saineolas ar leith maidir le
riosca a mheas agus a bhainistiú agus chun idirghabháil a dhéanamh go héifeachtach chun an t-uafás
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marthanach ó chionta a chumasú agus tacú leis.
Baineann baill foirne promhaidh úsáid as raon clár
agus idirghabhálacha atá bunaithe ar fhianaise agus a
dtacaíonn taighde leo.

Oibreacha Promhaidh um Shábháilteacht Phobail

Ár bhFís, Misean & Treoirphrionsabail

Ár bhFís:
Pobail níos sábháilte agus níos
uilechuimsithí a chinntiú ina dtugtar
aghaidh go héifeachtach ar chiontú,
agus ar na cúiseanna atá leis.

Ár Misean: Seirbhísí a sholáthar
do na cúirteanna agus don
chóras ceartais choiriúil níos
leithne trí smachtbhannaí
éifeachtacha pobail a sholáthar.

Ár dTreoirphrionsabail:
•

Gairmiúil & Freagrach

•

Trédhearcacht & Oscailteacht

•

Meas & Ionracas

•

Comhoibriú & Comhpháirtíocht

•

Nuálaíocht & Cruthaitheacht

•

Fianaise Eolasach agus Sonraí Tiomáinte

Ár bPrionsabail Bhunúsacha:
Sna Rialacha Promhaidh Eorpacha agus Dualgas na
hEarnála Poiblí, cuirtear béim ar thábhacht chearta an
duine agus an chomhionannais. Tá na prionsabail seo

Ráiteas Straitéise 2021-2023

lárnach san obair a dhéanann an tSeirbhís Promhaidh
agus léirítear iad i bhFís, i Misean agus i bPrionsabal
Treorach na Seirbhíse.
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Ár dTimpeallacht Oibriúcháin
Tá an tSeirbhís Phromhaidh, mar ghníomhaireacht
de chuid na Roinne Dlí agus Cirt, ina cuid dhílis den
Chóras Ceartais Choiriúil níos leithne. Soláthraíonn
an tSeirbhís Phromhaidh rannchuidiú uathúil trí
bhainistíocht agus athshlánú daoine a atreoraítear
chuig an tSeirbhís, ag na cúirteanna nó nuair a
scaoiltear saor iad. Déantar ár gcuid oibre a mhúnlú
agus a threorú trí chomhoibriú le raon eagraíochtaí
atá ailínithe go straitéiseach ó shuíomhanna
reachtúla, deonacha agus pobail. Is tríd an gcur
chuige comhpháirtíochta seo a bhfuil sé mar aidhm
againn ár bhfís de ‘phobail níos sábháilte agus níos
uilechuimsithí a bhaint amach ina dtugtar aghaidh
go héifeachtach ar chiontú agus ar na cúiseanna atá
leis’.
Inár bplean leagtar amach an treo straitéiseach
don tSeirbhís Phromhaidh don trí bliana amach
romhainn. Tá ár dtosaíochtaí agus ár gcuspóirí
ailínithe go dlúth leo siúd a cuireadh in iúl i Straitéis
na Roinne Dlí agus Cirt 2021-2023, sa chéad
Straitéis Earnála um Cheartas Coiriúil 2021-2023
agus i straitéisí ardleibhéil ábhartha eile a sonraítear
thuas. Leanfaimid orainn ag tabhairt tosaíochta
d’obair chomhpháirtíochta ar fud na hearnála
ceartais choiriúil d’fhonn ár gcuspóirí comhroinnte
a bhaint amach agus chun cabhrú le córas ceartais
choiriúil níos comhtháite a bhaint amach.

Oibríonn an tSeirbhís Phromhaidh laistigh de chreat
reachtach a leagann oibleagáidí agus freagrachtaí ar
an gcaoi a ndéanaimid ár gcuid oibre (féach Aguisín
2 le haghaidh liosta na reachtaíochta ábhartha).
Tá ábharthacht ar leith ag baint lenár n-oibleagáidí
faoin Acht um Choimisiún um Chearta an Duine
agus Comhionannas 2014. Le hAlt 42 den Acht
bunaíodh dualgas dearfach ar chomhlachtaí poiblí
comhionannas a chur chun cinn, idirdhealú a chosc
agus cearta daonna gach duine a mbíonn siad ag
plé leo a chosaint. Cuimsítear anseo ár bhfoireann,
úsáideoirí seirbhíse agus iad siúd a mbímid i dteagmháil leo trínár gcuid oibre. Tá na hoibleagáidí seo
comhsheasmhach lenár dTreoirphrionsabail agus
léirítear ár dtiomantas chun iad a chomhlíonadh
inár gcuspóirí straitéiseacha.
Tuigimid go bhféadfadh ár dtimpeallacht
oibriúcháin athrú trí shaolré na Straitéise seo
a d’fhéadfadh a cheangal orainn oiriúnú agus
ath-thosaíocht a thabhairt, gan radharc a chailleadh
ar ár bpríomhspriocanna agus freagrachtaí. Déanfar
monatóireacht agus tuairisciú ar na gníomhartha
tacaíochta gaolmhara trí na sásraí iomchuí. Tacóidh
sé seo linn fócas a choinneáil agus monatóireacht a
dhéanamh ar ár ndul chun cinn le linn na Straitéise.

Ina theannta sin, táimid tiomanta ár gcomhghuaillíochtaí straitéiseacha a neartú laistigh den
earnáil reachtúil níos leithne agus sna hearnálacha
deonacha agus pobail chun freagairt chomhchoiteann a chinntiú dár gcomhspriocanna agus dár
bhfreagrachtaí.
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Ár Straitéis a Fhorbairt:
Forbraíodh an Ráiteas Straitéise seo tar éis próiseas
comhairliúcháin fairsing ina raibh ár bhfoireann,
úsáideoirí seirbhíse, an pobal agus raon leathan
páirtithe leasmhara páirteach. Cuireadh tús leis an
bpróiseas i mí na Samhna 2020 agus mhair sé ar feadh
tréimhse ceithre mhí. D’athraigh Covid 19 na gnáthbhealaí maidir leis an gcaoi a ndéanaimid cumarsáid

lenár bpáirtithe leasmhara agus rinneamar oiriúnú
trí mhodhanna nuálacha a úsáid, mar shampla ardáin
meán sóisialta agus suirbhéanna ar líne chun tuairimí
ár bpáirtithe leasmhara a lorg. D’ainneoin na ndúshlán
seo fuaireamar léargais luachmhara shothuigthe a
chuidigh le forbairt na Straitéise a threorú.

Conas a chuamar i gcomhairle lenár bpáirtithe leasmhara:
Eisíodh cuirí le haghaidh

Eisíodh suirbhéanna ar líne dár

Cuireadh aighneachtaí scríofa

aighneachtaí i scríbhinn ar
níos mó ná 50 príomhpháirtí
leasmhara lena n-áirítear ár
gcomhpháirtithe ar fud na
hearnála ceartais níos leithne,
an saol acadúil agus ranna agus
gníomhaireachtaí rialtais.

bhfoireann go léir.

i dteannta le suirbhéanna
ar líne chuig gach ceann dár
dtionscadail mhaoinithe
pobalbhunaithe.

Reáchtáladh próiseas
comhairliúcháin phoiblí trí
shuíomh gréasáin na Seirbhíse
Promhaidh agus ardáin na
meán sóisialta.

Eisíodh ceistneoirí bunaithe ar
shuirbhé ar úsáideoirí seirbhíse
atá lonnaithe sa phobal agus i
suíomh an phríosúin.

Éascaíodh fóram ar líne le grúpa
úsáideoirí seirbhíse.

Ba mhaith leis an tSeirbhís Promhaidh buíochas a
ghabháil lenár bhfoireann, úsáideoirí seirbhíse agus
páirtithe leasmhara uile as an am a thógáil chun
a gcuid aiseolas agus aighneachtaí luachmhara a
sholáthar d’fhorbairt na Straitéise seo.

Ráiteas Straitéise 2021-2023
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Ár gColúin Straitéiseacha
Leagann ár bPlean Straitéiseach amach
cúig phríomhcholún ina chuimsítear fócas
straitéiseach na Seirbhíse don 3 bliana amach
romhainn.
Ailínithe le gach colún straitéiseach tá roinnt
spriocanna idirnasctha.
Leis na haidhmeanna seo, déanfar ár gclár
oibre a mhapáil agus na gníomhaíochtaí
oibríochta a theastaíonn uainn a chur chun
cinn inár bpleananna oibre bliantúla a stiúradh.
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2

3

Comhoibriú agus
Rannpháirtíocht
a Neartú

1
5

Ár bhFoireann
a Chumhachtú
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Ionchuimsiú
a Chur chun cinn

Sábháilteacht
Pobail a
Fheabhsú

4

Ár gCur Chuige
a Nuachóiriú
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Colún 1:
Sábháilteacht Pobail a Fheabhsú:
Cuirfimid feabhas ar shábháilteacht an phobail
trí leibhéal na coireachta agus na híospartha inár
bpobail a laghdú trí smachtbhannaí pobail faoi
mhaoirseacht ardchaighdeáin a chur chun feidhme.*
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Bíonn baill foirne promhaidh i dteagmháil le daoine
aonair atá faoi réir smachtbhannaí pobail, lena
n-áirítear iad siúd atá faoi mhaoirseacht Phromhaidh
ar scaoileadh saor ón bpríosún agus ó áiteanna
coinneála. Tacaímid leo agus spreagaimid iad chun
athruithe dearfacha a dhéanamh ina saol chomh
maith le dul i ngleic leis an dochar a dhéantar
mar gheall ar a n-iompar ciontaithe. Trí phróiseas
measúnaithe mionsonraithe aithnímid fachtóirí agus
riachtanais riosca coiriúla. Cuireann sé seo bonn
eolais faoin dá thuarascáil a chuirtear ar fáil do na
Cúirteanna mar chuid den phróiseas pianbhreithe,
chomh maith le plean bainistíochta cásanna

spriocdhírithe aonair a fhorbairt. Mar chuid den
phróiseas plean bainistíochta cásanna seo tugaimid
aghaidh ar na réimsí riosca a chuirtear i láthair trí
raon idirghabhálacha fianaisebhunaithe agus cláir
spriocdhírithe.
Éascaíonn ár rannpháirtíocht ghníomhach agus ár
gcomhoibriú le raon eagraíochtaí reachtúla, pobail
agus deonacha freagairt níos iomlánaíche agus
níos córasaí chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí
a bhaineann le hiompar ciontaithe, chomh maith le
deiseanna a sholáthar chun scor as an gcoir.

SPRIOCANNA

1.

2.

Cuirfimid measúnuithe ar fáil agus
cuirfimid smachtbhannaí pobail faoi
mhaoirsiú ar an gcaighdeán is airde
chun feidhme.

Déanfaimid leathnú agus forbairt
ar raon agus infhaighteacht
smachtbhannaí pobail atá cothrom,
diongbháilte agus comhréireach.

3.

4.

Déanfaimid ár bpróisis oibre
ilghníomhaireachta agus comhoibrithe
a ailíniú agus a neartú, ag tabhairt
tosaíochta do chionta ardtionchair.

Tacóimid le scor agus le hathlonnú
rathúil tar éis coimeád.

* Smachtbhannaí pobail: ciallaíonn sé
smachtbhannaí agus bearta a choinníonn ciontóirí
sa phobal agus a mbíonn roinnt srianta ar a saoirse
i gceist leo trí choinníollacha agus/nó oibleagáidí a
fhorchur. Ainmníonn an téarma aon smachtbhanna
a fhorchuireann údarás breithiúnach nó riaracháin,
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agus aon bheart a dhéantar roimh chinneadh
smachtbhanna nó ina ionad, chomh maith le bealaí
chun pianbhreith príosúnachta a fhorfheidhmiú
lasmuigh de bhunaíocht príosúin.
Rialacha Promhaidh Chomhairle na hEorpa 2010.
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Colún 2:
Comhoibriú agus Rannpháirtíocht
a Neartú:
Oibreoimid chun aghaidh a thabhairt ar na
saincheisteanna casta a mbíonn tionchar
acu ar cheartas coiriúil, i gcomhar lenár
gcomhpháirtithe ceartais choiriúil, leis an earnáil
reachtúil níos leithne agus le heagraíochtaí
deonacha agus pobail.
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Is minic a bhíonn obair na Seirbhíse Promhaidh
deacair agus casta agus ní fhéadtar í a dhéanamh
ina haonar. Agus é seo san áireamh, leagaimid
béim láidir ar oibriú go dlúth lenár gcomhpháirtithe
ceartais choiriúil níos leithne agus go háirithe le
Seirbhís Phríosúin na hÉireann, an Garda Síochána
agus an tSeirbhís Chúirteanna. Is príomhthosaíocht
don tSeirbhís i gcónaí oibriú i gcomhar le chéile,
agus cuir chuige ilghníomhaireachta a neartú chun
torthaí inár gcuspóirí comhroinnte a fheabhsú

tuilleadh. Aithnímid freisin an bhaint uathúil
atá ag na hearnálacha deonacha agus pobail le
tacú le staonadh ó chionta agus sábháilteacht
an phobail a fheabhsú. Leanfaimid ar aghaidh
chun ár gcomhpháirtíochtaí le príomhpháirtithe
leasmhara a thógáil agus a fhorbairt tuilleadh chun ár
gcomhspriocanna a bhaint amach.

SPRIOCANNA

1.

2.

Déanfaimid ár gcuid oibre a ailíniú
le cur i bhfeidhm na Straitéise
Earnála um Cheartas Coiriúil 20212023 chun comhoibriú a neartú
agus torthaí níos fearr a sholáthar
do na daoine a ndéanaimid
maoirseacht orthu, íospartaigh agus

Oibreoimid go cruthaitheach
chun dúshlán a thabhairt do
stiogmatú agus chun constaicí ar
rannpháirtíocht sa tsochaí a laghdú,
ag cur chun cinn an t-éadóchas,
an cuimsiú sóisialta agus an
tsaoránacht.

pobail.

3.

4.

Cuirfimid feabhas ar ár gcuid
oibre trínár n-eagraíochtaí
pobalbhunaithe ag seachadadh
dea-chleachtais, nuálaíochta agus
torthaí intomhaiste.

Neartóimid an comhoibriú lenár
gcomhpháirtithe promhaidh agus
ceartais choiriúil Eorpach agus
idirnáisiúnta ag roinnt eolais, taithí
agus cleachtas bunaithe ar fhianaise
chun leasa de chách

Ráiteas Straitéise 2021-2023
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Colún 3:
Ionchuimsiú a Chur Chun Cinn:
Neartóimid cultúr eagrúcháin a aithníonn
agus a thacaíonn le héagsúlacht, comhtháthú
agus cearta an duine; a léirítear i ngach gné
de bheartas agus de chleachtas na Seirbhíse
Promhaidh.
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Déanann an tSeirbhís Promhaidh a dícheall a bheith
ina heagraíocht níos uilechuimsithí. Tá sé mar aidhm
againn seirbhísí cothrom inrochtana a sholáthar
do gach duine a thagann i dteagmháil leis an
tSeirbhís. Feicimid é mar dhualgas orainn constaicí
a shainaithint agus cabhrú leo a d’fhéadfadh cosc
a chur ar athimeascadh, athshlánú agus rochtain ar
dheiseanna, ag ligean do rannpháirtíocht dhearfach
iomlán sa tsochaí.

SPRIOCANNA

1.

2.

Tabharfaimid freagra ar riachtanais
shonracha na ndaoine a ndéanann
an tSeirbhís maoirseacht orthu, ag
aithint agus ag tabhairt aitheantais
d’éagsúlacht.

Glacfaimid go hiomlán lenár
bhfreagrachtaí faoin Dleacht
Earnála Poiblí - Alt 42 den Acht um
Choimisiún um Chearta an Duine
agus Comhionannas 2014.

3.

4.

Oibreoimid chun na deiseanna saoil
a bharrfheabhsú dóibh siúd atá
ag plé leis an tSeirbhís, ag cur ar a
gcumas a rannpháirtíocht dhearfach
sa tsochaí.

Cruthóimid deiseanna do dhaoine
faoi mhaoirsiú na Seirbhíse páirt a
ghlacadh in obair na Seirbhíse.

Ráiteas Straitéise 2021-2023
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Colún 4:
Ár bhFoireann a Chumhachtú:
Déanfaimid infheistíocht inár bhfoireann chun
nuálaíocht, foghlaim agus folláine a chur chun
cinn, ag tabhairt cumhacht dár bhfoireann
seirbhís ghairmiúil ardchaighdeáin a sholáthar.
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Cuid lárnach de rath na straitéise seo is ea
an infheistíocht inár bhfoireann, a bhfuil ról
ríthábhachtach ag gach duine acu i seachadadh
seirbhíse gairmiúla ar ardchaighdeán. Forbróimid
ár bhfoireann chun a chinntiú go bhfuil siad
oilte agus go bhfuil na scileanna acu chun a róil
a chomhlíonadh go héifeachtach. Cruthóimid
timpeallacht chun tacú le folláine ár bhfoireann
agus le forbairt a gcleachtais ghairmiúil, ag tacú
le cruthaitheacht agus nuálaíocht sa chaoi a
ndéanaimid ár gcuid oibre.

SPRIOCANNA

1.

2.

Forbróimid cleachtas gairmiúil ar fud na
Seirbhíse tuilleadh, ag cinntiú go bhfuil
ár gcur chuige bunaithe ar fhianaise, go
bhfuil sé éifeachtach agus go gcuirtear i
bhfeidhm go comhsheasmhach é.

Tacóimid le bealaí nua chun oibriú i
dtimpeallacht atá i mbun athraithe.

3.

4.

Cuirfimid cultúr chun cinn a spreagfaidh
nuálaíocht agus rannpháirtíocht foirne
ar fud na heagraíochta.

Tabharfaimid tosaíocht do shláinte,
sábháilteacht agus folláine ár
bhfoireann, ag freagairt d’athruithe sa
timpeallacht.

Ráiteas Straitéise 2021-2023
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Colún 5:
Ár gCur Chuige a Nuachóiriú
Déanfaimid tuilleadh forbartha ar an tSeirbhís
chun na caighdeáin is airde feidhmíochta agus
rialachais eagraíochtúil a bhaint amach.
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Tá struchtúir sheanbhunaithe ag an tSeirbhís
Phromhaidh chun maoirseacht, rialachas,
trédhearcacht agus cuntasacht a chinntiú as an
obair a dhéanaimid. Glacfaimid le cumais nua TFC
agus uasmhéadóimid a n-úsáid chun an bealach a
ndéanaimid cumarsáid agus conas a sholáthraímid

ár seirbhísí a nuachóiriú, le fócas ar mhéadrachtaí
agus ar thorthaí chun treo na seirbhíse sa todhchaí
a threorú. Déanfaimid ár ndícheall oiriúnú do
chúinsí athraitheacha ar bhealach solúbtha,
réamhghníomhach agus cruthaitheach.

SPRIOCANNA

1.

2.

Úsáidfimid sonraí mar chumasóir, ag
aithint agus ag úsáid príomhshraitheanna
sonraí chun bonn eolais a chur faoi

Cuirfimid straitéis chuimsitheach
cumarsáide i bhfeidhm, chun tuiscint níos
fearr a chruthú ar smachtbhannaí pobail.

bheartas, cinnteoireacht agus taighde,
go hinmheánach agus laistigh den chóras
ceartais choiriúil níos leithne.

3.

4.

Méadóimid úsáid na teicneolaíochta chun
an bealach a ndéanaimid an tSeirbhís a
nuachóiriú.

Cuirfimid feabhas breise ar ár struchtúir
rialachais chun na caighdeáin is airde
feidhmíochta eagraíochtúla, cuntasachta
agus trédhearcachta a chinntiú.

5.
Cuirfimid gníomhaíocht aeráide
agus inbhuanaitheacht chun cinn ar
fud na Seirbhíse.

Ráiteas Straitéise 2021-2023
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Aguisín

1. Struchtúr Eagrúcháin
2. Creat Reachtaíochta & Rialála

22

Oibreacha Promhaidh um Shábháilteacht Phobail

Aguisín 1:
Struchtúr Eagrúcháin

Stiúrthóir
Mark Wilson

Tacaíocht agus Forbairt Ghnó
Ailish Glennon
Leas-Stiúrthóir

Príomhoifigeach
Cúnta - An tAonad
um Fhoghlaim agus
um Fhorbairt

Stiúrthóir
Cúnta Taighde

Príomhoifigeach
Cúnta
An tAonad Faisnéise

Príomhoifigeach
Dlithiúil agus
Dearchú Cáilíochta

Staitisteoir- Faisnéis
& Staidrimh

Príomhoifigeach
Cúnta Cumarsáid

Príomhoifigeach
Cúnta Eagraíochtaí
Pobalbhunaithe

Príomhoifigeach
Cúnta Seirbhísí
Corparáideacha

Príomhoifigeach
Cúnta Acmhainní
Daonna

Cuntasóir
Airgeadais

Ardoifigigh
Feidhmiúcháin

Oifigigh
Feidhmeannacha

Oifigigh
Phromhaidh
Shinsearacha

Ardoifigigh
Feidhmiúcháin

Oifigigh
Phromhaid

Oifigigh
Feidhmeannacha

Oibríochtaí
Una Doyle
Leas-Stiúrthóir

Gnóthaí Corparáideacha
Leas-Stiúrthóir

Oifigeach
Chléireachais

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta
An tIardheisceart

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta
Lár na Tíre & an
tOirdheisceart

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta
Bhaile Átha Cliath
Thuaidh, Thoir
Thuaidh & Seirbhís
Phobail

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta
Bhaile Átha Cliath
Theas & Cill
Mhantáin

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta
Príosúin, Riosca agus
Athlonnú

Príomhoifigeach
Promhaidh Cúnta
Seirbhísí Ceartais
Aisiríoch agus
Íospartach

Príomhoifigeach
Cúnta Promhaidh
Thiar, Iarthuaisceart
agus an Iarmhí

Príomhoifigeach
Cúnta Promhaidh
Phromhadh Daoine
Óga

Oifigeach
Chléireachais

Oifigigh Phromhaidh
Shinsearacha

Oifigigh
Phromhaidh
Oifigigh
Chléireachais

Oifigigh
Chléireachais
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Maoirseoirí Seirbhíse
Pobail
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Aguisín 2

Creat Reachtaíochta & Rialála
Cuid dhílis den fhreagairt ceartais choiriúil dóibh
siúd a dhéanann cionta is ea obair na Seirbhíse
Promhaidh agus déantar í a shainiú agus a fhorchur
leis an dlí. Foráiltear leis an Probation of Offenders
Act (1907) do mhaoirseacht reachtúil sa phobal
agus is é an bunús é le haghaidh obair phromhaidh
in Éirinn. Neartaítear forálacha an Achta seo le
reachtaíocht eile, agus leagtar amach an ceann is
ábhartha thíos:
Promhadh
• An tAcht um Promhadh Ciontóirí 1907
• An tAcht um Cheartas Coiriúil ( Riarachán) 1914
Tuarascálacha Réamh-Smachtbhanna/Seirbhíse
Pobail
• An tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail)
1983 (arna leasú)
• An tAcht um Cheartas Coiriúil (Seirbhís Pobail)
(Leasú) 2011
Scaoileadh Sealadach (faoi mhaoirseacht)
• An tAcht um Cheartas Coiriúil 1960(arna leasú)
• An tAcht um Cheartas Coiriúil (Scaoileadh
Sealadach Príosúnach ) 2003
Príosúnaigh
• An tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh
Pianbhreith Orthu 1995
• An tAcht um Aistriú Daoine ar Cuireadh
Pianbhreith Orthu (Leasú),1997
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Pianbhreitheanna ar Fionraí (faoi mhaoirseacht)
• An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006
• An tAcht um Cheartas Coiriúil (Pianbhreitheanna
Príosúnachta Fionraithe) 2017
Leanaí YPP
• Acht na Leanaí 2001 (arna leasú)
Ciontóirí Gnéis
• An tAcht um Chiontóirí Gnéis 2001
• An tAcht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha)
2017
Mí-úsáid Drugaí
• An tAcht um um Mí-Úsáid Drugaí 1977( arna
leasú)
Malartacha do mhainneachtain fíneálacha
• An tAcht Fíneálacha (Íoc agus Gnóthú), 2014
Ciontuithe spíonta
• An tAcht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe
Spíonta agus Nochtadh Áirithe) 2016
• Alt 258 d’Acht na Leanaí 2001
Cosaint Sonraí
• An tAcht um Shaoráil Faisnéise 1997 agus an
tAcht um Shaoráil Faisnéise (Leasú) 2003
• An tAcht um Chosaint Sonraí, 1988
Nóta: Is féidir teacht ar théacs iomlán na
reachtaíochta uile ag www.irishstatutebook.ie/

Oibreacha Promhaidh um Shábháilteacht Phobail

Chomh maith leis an reachtaíocht tá cleachtas
promhaidh faoi threoir Rialacha agus Moltaí
Náisiúnta agus Idirnáisiúnta:
• Moladh ó Chomhairle na hEorpa CM / Rec
(2010) 1 ó Choiste na nAirí do bhallstáit ar
Rialacha Promhaidh Chomhairle na hEorpa
• Moladh ó Chomhairle na hEorpa CM / Rec
(2017) 3 maidir leis na Rialacha Eorpacha maidir
le smachtbhannaí agus bearta pobail
• Moladh ó Chomhairle na hEorpa CM / Rec
(2008) 11 maidir leis na Rialacha Eorpacha do
chiontóirí óga atá faoi réir smachtbhannaí nó
•

•

•

•
•

•

2012 lena mbunófar íoschaighdeáin maidir le
cearta, tacaíocht agus cosaint íospartaigh na
coireachta (Treoir um Chearta Íospartach)
• Treoirlínte ó Chomhairle na hEorpa maidir le
hearcú, roghnú, oideachas, oiliúint agus forbairt
ghairmiúil na foirne príosúin agus promhaidh
(2019)
• Moladh ó Chomhairle na hEorpa CM/Rec (2018)
8 de Choiste na nAirí do na Ballstáit maidir le
ceartas aisiríoch in ábhair choiriúla
• Treoirlínte Chomhairle na hEorpa maidir le
seirbhísí príosúin agus promhaidh maidir le
radacú agus antoisceachas foréigneach (2016)

beart
Rialacha Íosta Caighdeánacha na Náisiún
Aontaithe maidir le Bearta Neamhchoimeádta
(Rialacha Tóiceo) 1990
Rialacha na Náisiún Aontaithe maidir le Cóireáil
Ban Príosúnach agus Bearta Neamhchoimeádta
do Chiontóirí Mná (Rialacha Bancác) 2010
Rialacha Íosta Caighdeánacha na Náisiún
Aontaithe maidir le Riarachán um Cheartas i
leith an Aosa Óig (Rialacha Beijing) 1985
Cód Iompair Ghairmiúil agus Eitice CORU
d’Oibrithe Sóisialta (2010)
Cairt Íospartach https://www.victimscharter.
ie/wp-content/uploads/2020/04/VictimsCharter-22042020.pdf
Treoir 2012/29/AE ó Pharlaimint na hEorpa
agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair
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www.probation.ie
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