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Brollach
Is cúis mhór áthais dom é an chéad Tuarascáil Bhliantúil de chuid na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a chur i láthair. Is é misean
Tusla, agus an leanbh ag croílár a ghníomhaíochtaí uile, seirbhísí tacúla,
comhordaithe, fianaisebhunaithe a dhearadh agus a sholáthar, agus
tréandícheall á dhéanamh sna seirbhísí sin an saol a fheabhsú do leanaí.
Ceann de na príomhthascanna do Tusla mar eagraíocht nua ná cultúr nua
a bhunú agus a chothú a mheascann na gnéithe is fearr a bhain leis na
heagraíochtaí réamhtheachtacha atá ina gcodanna den Gníomhaireacht
nua. Tá a lán dul chun cinn déanta maidir leis seo: Is aonán aitheanta anois
é Tusla i measc an phobail agus é ag baint amach na spriocanna a leag sé
roimhe a bheith ina eagraíocht shofhreagrach, iontaofa a bhfuil meas uirthi,
agus a bhfuil a fhéiniúlacht féin aici.
Sa chéad Phlean Gnó ag Tusla (2014) gheall an eagraíocht 16 phríomhthosaíocht
a leagan síos maille le 59 ngníomh bhainteacha. Chuimsigh siadsan réimsí amhail cuntasacht,
comhpháirtíocht, soláthar seirbhíse agus forbairt fórsa oibre. Áirítear i measc na móréachtaí don chéad
bhliain dul chun cinn suntasach a dhéanamh ar an gCreat nua Soláthair Seirbhíse agus Meitheal, córas
comhtháite nua do chur chun cinn na Comhpháirtíochta, an Choisc agus na Tacaíochta Teaghlaigh.
Sa dara leath de 2014 tosaíodh ar phróiseas leathan comhairliúcháin leis an bhfoireann agus leis na
príomhpháirtithe leasmhara maidir le forbairt an chéad Phlean Chorparáidigh ag an nGníomhaireacht.
Leagfar amach sa Phlean sin an treo straitéiseach do bhlianta tosaigh na heagraíochta 2015-2017.
Bhí caidreamh oibre den chéad scoth ag an mBord leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, leis an
bPríomhfheidhmeannach agus le baill na Foirne Ardbhainistíochta nua. Bhí an deis agam freisin
bualadh le roinnt mhaith de bhaill na foirne ag cruinnithe agus imeachtaí éagsúla ar fud na tíre agus
labhairt leo go pearsanta faoin obair shármhaith atá ar siúl ag foireann shároilte na Gníomhaireachta.
Ábhar iontais dom é chomh spreagtha is atá an fhoireann i leith na Gníomhaireachta nua, agus an
fhoireann uile ag maíomh go bhfuil an timpeallacht oibre nua níos fearr, cé go bhfuil sí níos dúshlánaí.
Tháinig an Bord le chéile trí huaire dhéag le linn 2014. Chomh maith leis sin, bunaíodh na ceithre
fhochoiste seo a leanas:
• An Coiste Iniúchóireachta
• An Coiste um Dhearbhú Cáilíochta agus Riosca
• An Coiste um Luach Saothair agus Comharbais
• An Coiste Rialachais
Chuir na grúpaí seo go mór le hobair fhoriomlán an Bhoird.
D’ainneoin go bhfuil srian ar acmhainní faoi láthair d’éirigh leis an nGníomhaireacht a lán a bhaint
amach ina céad bhliain. Áiríodh i measc na dtosaíochtaí le haghaidh 2015 forbairt seirbhíse sna
seirbhísí cosanta leanaí, feabhas a chur ar an rochtain ar sheirbhís lasmuigh de ghnáthuaireanta
oibre, béim ar chosc, comhpháirtíocht agus tacaíocht do theaghlaigh mar idirghabháil chun cuidiú le
leanaí agus teaghlaigh, tionscnaimh chun leanaí agus teaghlaigh a spreagadh chun bheith ag plé le
rannpháirtíocht agus gnóthachtáil, agus struchtúir fheabhsaithe eagraíochtúla a bheidh mar bhonn is
taca leis an obair chun tacú le teaghlaigh ar bhealach éifeachtach, comhréireach.

Norah Gibbons
Chairperson
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Réamhrá
Tar éis achtú an Achta fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, bunaíodh an
Ghníomhaireacht an 1 Eanáir 2014 agus tá sí freagrach as feabhas a chur ar fholláine agus torthaí saoil
an linbh. Tá sé ar cheann de na hiarrachtaí cuíchóirithe is cuimsithí ar sheirbhísí ar mhaithe le forbairt,
leas agus cosaint leanaí agus tacaíocht do theaghlaigh a rinneadh riamh in Éirinn. Iarracht uaillmhianach
freisin a thugann le chéile 4,000 ball foirne a bhí fostaithe roimhe sin i rannóg Seirbhísí Leanaí agus
an Teaghlach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, sa Bhord Náisiúnta Leasa Oideachais agus
sa Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh. Chomh maith leis sin, thóg Tusla air féin freagrachtaí
breise i ndáil le Foréigean sa Bhaile, Foréigean Gnéasach agus Foréigean Inscnebhunaithe.
Cuspóir atá le baint amach láithreach ná aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna a tháinig le huacht
ó na hiarsheirbhísí eile agus iad a thabhairt le chéile in aon eagraíocht aontaithe amháin le cultúr agus
íomhá nua. Chuige sin, i mí Eanáir 2014 d’fhoilsigh Tusla cáipéis dar teideal Towards a Shared Purpose.
Sa cháipéis sin tugadh gealltanas riachtanais leanaí a chur chun tosaigh trí leanaí a choinneáil slán
ó dhochar, agus ar an gcaoi sin cuidiú le leanaí agus teaghlaigh cinntí maithe a dhéanamh faoina
stíl mhaireachtála, cuidiú le leanaí páirt iomlán a ghlacadh san oideachas agus cuidiú saoránaigh a
fhorbairt atá in inmhe maireachtáil go neamhspleách.
Bunaíodh an Ghníomhaireacht tráth a raibh srianta móra airgeadais ann sa stát, agus bhí na srianta
airgeadais ar Tusla ag tarlú tráth a raibh an t-éileamh ar a sheirbhísí ag dul i méid. D’ainneoin na
míbhuntáistí sin tá na seirbhísí ag feabhsú diaidh ar ndiaidh agus tá an chuntasacht imithe i méid
go suntasach. Chomh maith leis sin, tá an Ghníomhaireacht ar a dícheall a bheith trédhearcach sa
chaidreamh leis an bpobal.
Sa chéad Phlean Gnó (2014) ag Tusla, a bhfuil cur síos air níos faide ar aghaidh sa tuarascáil seo,
táthar tar éis gealltanas a thabhairt díriú ar 59 ngníomh tosaíochta sna réimsí seo: cuntasacht,
dearbhú cáilíochta, comhpháirtíocht, forbairt fórsa oibre, cigireacht na seirbhísí luathbhlianta, agus
soláthar feabhsaithe seirbhíse i roinnt sainréimsí sonraithe. Forbraíodh Creat Soláthair Seirbhíse nua
agus cuireadh i bhfeidhm é. Soiléiríonn sé na tairseacha do sheirbhísí cosanta leanaí agus ag an am
céanna cuireann sé feabhas ar chomhpháirtíocht, cosaint agus tacaíocht teaghlaigh. Forbraíodh
Creat Feidhmíochta mar an chéad ghné de straitéis chuimsitheach um dhearbhú cáilíochta agus
cuirfear é sin i gcrích in 2015. Chomh maith leis sin, díríodh aird ar leith ar chur chuige níos straitéisí a
fhorbairt agus a chinntiú go mbeadh gach eagraíocht mhaoinithe ag díriú ar chuspóirí foriomlána na
Gníomhaireachta a bhaint amach. Tá Tusla ar a dhícheall a chinntiú go ndéanfar obair i gcomhpháirt le
hearnáil na n-eagraíochtaí neamhbhrabúis agus le heagraíochtaí Stáit eile, go háirithe an Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige.
Tá dúshlán suntasach ann don Ghníomhaireacht sa mhéid go gcaithfear a lán a infheistiú i réimsí
na gcroísheirbhísí amhail tacaíocht teaghlaigh, cosaint leanaí, cigireacht luathbhlianta agus leas
oideachais. Is gá aghaidh a thabhairt freisin ar na saincheisteanna atá ag eascairt as deighilt na
Seirbhísí Leanaí agus an Teaghlach ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Sa mhéid gur dhá aonán
ar leithligh iad Tusla agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) tá sé den riachtanas go mbeadh
comhoibriú maith idirghníomhaireachta ann le seirbhísí lárnacha atá fanta i bhFeidhmeannacht na
Seirbhíse Sláinte, lena n-áirítear cúram príomhúil, seirbhís meabhairshláinte do leanaí agus déagóirí
agus seirbhísí míchumais.
Ba chúis áthais don Ghníomhaireacht é an leasú reachtaíochta a tharla a dhéanfaidh soiléiriú agus
daingniú ar a sainchúram. Áiríonn sé sin athbhreithniú ar an Acht um Chúram Leanaí 1991, go háirithe
Alt 3 den Acht sin a thugann raon leathan freagrachtaí don Ghníomhaireacht chun leas leanaí a chur

chun cinn, ar leanaí iad nach bhfuil ag fáil dóthain cúraim agus cosanta; rialáil ar oideachas in áiteanna
nach scoileanna iad; agus athbhreithniú ar an gcóras Caomhnóir ad Litem.
Sa dara leath de 2014 tugadh faoi phróiseas fairsing comhairliúcháin le gníomhaireachtaí tábhachtacha
comhpháirtíochta i ndáil le Plean Corparáideach a fhorbairt agus athbhreithniú a dhéanamh ar
Shamhail Oibríochtúil na Gníomhaireachta. Tá Plean Corparáideach i bhfeidhm anois don tréimhse
2015-17; agus déantar athbhreithniú ar an struchtúr bainistíochta agus oibríochtúil ar bhonn leanúnach
ar an mbealach is fearr a rachadh chun leas leanaí agus a dteaghlach.
Mar fhocal scoir, tá Tusla tar éis a lán a bhaint amach ina chéad bhliain i gcomhthéacs ina raibh srianta
móra ar an eagraíocht. Ní tharlódh sin murach díograis na foirne agus comhoibriú na ngníomhaireachtaí
comhpháirtíochta. Túschéim ar an aistear is ea an chéad Tuarascáil Bhliantúil seo i dtreo torthaí saoil
níos fearr a bhaint amach do leanaí agus teaghlaigh mar gheall ar obair na Gníomhaireachta um
Leanaí agus an Teaghlach.

Ceanglais Maidir le Tuairisciú
De réir mar a ceanglaíodh faoi Chód Cleachtais na Roinne Airgeadais um Rialachas Gníomhaireachtaí
Stáit, faoi choimirce na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus Alt 13 (2) (d) den Acht fán
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, rinne Cathaoirleach Bhord na Gníomhaireachta
um Leanaí agus an Teaghlach ráiteas inar cuireadh in iúl socruithe na Gníomhaireachta do chur i
bhfeidhm córais um rialachas agus rialú airgeadais a áiríonn na nithe seo a leanas agus a thugann
breac-chuntas orthu:
1.

Na treoirphrionsabail is infheidhmithe don Ghníomhaireacht mar chomhlacht poiblí le haird ar
fheidhmeanna de réir mar atá sonraithe in Alt 8 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach 2013;

2. Struchtúr na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, lena n-áirítear róil agus freagrachtaí
an Bhoird agus an Phríomhfheidhmeannaigh;
3. Próisis agus treoirlínte ar ghá iad a leanúint chun a chinntiú go gcomhlíonfar na ceanglais maidir
le tuairisciú arna bhforchur ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ag an Acht nó
faoin Acht;
4. Rialuithe inmheánacha na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, lena n-áirítear na
gnáthaimh i ndáil le hiniúchóireachtaí inmheánacha, bainistiú riosca, soláthar poiblí agus tuairisciú
airgeadais; agus
5. Cineál agus cáilíocht na seirbhísí ar féidir le daoine a bheith ag súil leo, ar daoine iad atá ag fáil nó
ag lorg seirbhísí arna soláthar ag an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2014

7

Cuid 1

1. Eolas Faoin nGníomhaireacht um Leanaí agus
an Teaghlach
1.1 Bunú of Tusla
ar éis achtú an Achta fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, bunaíodh an
Ghníomhaireacht an 1 Eanáir 2014 agus tá sí freagrach as feabhas a chur ar fholláine agus torthaí
saoil an linbh. Tá sé ar cheann de na hiarrachtaí cuíchóirithe is cuimsithí ar sheirbhísí ar mhaithe le
forbairt, leas agus cosaint leanaí agus tacaíocht do theaghlaigh a rinneadh riamh in Éirinn. Iarracht
uaillmhianach freisin a thugann le chéile 4,000 ball foirne a bhí fostaithe roimhe sin i rannóg
Seirbhísí Leanaí agus an Teaghlach i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, sa Bhord Náisiúnta
Leasa Oideachais agus sa Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh.
Tá sé den riachtanas go n-oibreodh Tusla go toilteanach agus go comhoibritheach leis na
páirtithe leasmhara go léir le go mbeidh rath ar obair na heagraíochta. Mar sin déantar obair na
Gníomhaireachta i ndlúthchomhar le heagraíochtaí comhpháirtíochta in earnáil na n-eagraíochtaí
neamhbhrabúis, le gníomhaireachtaí Stáit eile agus le ranna Rialtais, go háirithe an Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige.
Leagtar amach in ‘Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creatlach an Pholasaí Náisiúnta do Leanaí
agus do Dhaoine Óga, 2014-2020’ clár oibre agus tosaíochtaí an Rialtais i ndáil le leanaí agus
daoine óga don tréimhse seacht mbliana amach romhainn. Comhtháthaíonn sé fócas agus béim
uile Rialtais leis an tábhacht a bhaineann le freagrachtaí a roinnt agus an saol a dhéanamh níos
fearr do leanaí agus daoine óga. Tá an beartas sin bunaithe ar a bhfuil de cheangal ar Éirinn faoi
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh. Chomh maith leis sin, beidh an Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige ag tabhairt faoi chlár uaillmhianach athchóirithe i réimsí a chlúdaíonn
iarchúram, uchtáil agus Tús Áite do Leanaí, lena n-áirítear socruithe don tuairiscí éigeantach agus
clár d’eagraíochtaí nach gcomhlíonann a n-oibleagáidí maidir le cosaint leanaí. Tá sé beartaithe
leasú a dhéanamh freisin ar an gcóras Caomhnóir ad Litem, chomh maith le hathbhreithniú iomlán
agus nuashonrú a dhéanamh ar an Acht um Chúram Leanaí 1991. Tá Tusla tiomanta de obair i
gcomhar leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige ar na leasuithe sin.
1.2 Sainúdarás Tusla’s
Seo a leanas achoimre ar shainfheidhmeanna na Gníomhaireachta, de réir mar atá sonraithe sa
reachtaíocht:
• Tacú agus cur chun cinn a dhéanamh ar fhorbairt, leas agus cosaint leanaí, lena n-áirítear cúram
agus cosaint a chur ar fáil dóibh agus leanaí a chosaint i gcásanna nach bhfuil a dtuismitheoirí
ábalta an cúram atá de dhíth orthu a sholáthar dóibh, nó nach dócha go ndéanfaidh siad
amhlaidh
• Tacaíocht agus spreagadh a chur ar fáil d’fheidhmiú éifeachtach teaghlaigh, lena n-áirítear
seirbhísí coisctheacha tacaíochta teaghlaigh a sholáthar a bhfuil mar aidhm leo leas leanaí a
chur chun cinn; cúram agus cosaint a sholáthar d’íospartaigh foréigin teaghlaigh, ghnéasaigh
nó inscnebhunaithe, cibé acu an dtarlaíonn sé sin laistigh den teaghlach nó i gcúinsí eile; agus
seirbhísí a bhaineann le leas síceolaíoch leanaí agus a dteaghlaigh.
• A chinntiú go bhfreastalaíonn gach leanbh sa Stát ar scoil nó go bhfaigheann siad oideachas
ar bhealach eile agus seirbhísí leasa oideachais a sholáthar chun monatóireacht a dhéanamh ar
fhreastal, rannpháirtíocht agus coinneáil leanaí ar scoil agus chun tacú leis sin freisin.
• Agus cinntí á ndéanamh maidir lena feidhmeanna, aird a bheith ag an eagraíocht ar leas is fearr
an linbh i ngach rud dá ndéanann sí agus i bhfeidhmiú a feidhmeanna i ndáil le leanbh aonair

•
•
•

•
•
•
•
•
•

faoin Acht um Chúram Leanaí, 1991 nó faoin Acht Uchtála, 2010, go dtabharfaí tús áite do leas
is fearr an linbh.
Seirbhísí tacaíochta a chothabháil agus a fhorbairt, lena n-áirítear i bpobail áitiúla.
Taighde a dhéanamh nó a choimisiúnú a bhaineann lena feidhmeanna.
Éascú agus cothú a dhéanamh ar chomhoibriú idirghníomhaireachta chun a chinntiú go
ndéanfar comhordú ar sheirbhísí do leanaí agus go gcuirfear freagra comhtháite ar fáil chun
freastal ar riachtanais leanaí agus a dteaghlaighCollaborate with any person that the Agency
considers appropriate to the discharge of its functions.
Comhoibriú le haon duine a mheasann an Ghníomhaireacht iad a bheith oiriúnach chun a
feidhmeanna a chomhlíonadh.
Eolas nó comhairle a sholáthar, nó moltaí a chur faoi bhráid an Aire, faoi chúrsaí a bhaineann
lena feidhmeanna.
Caighdeáin arda feidhmíochta, trédhearcachta agus cuntasachta a choinneáil.
Na hacmhainní atá ar fáil a úsáid ar an gcaoi is leasmhaire, is éifeachtaí agus is tíosaí.
Socruithe maithe trédhearcacha cigireachta a chinntiú do sheirbhísí réamhscoile.
Maoirseacht náisiúnta a sholáthar ar sheirbhísí foréigin teaghlaigh, ghnéasaigh agus
inscnebhunaithe.

1.3 Aistriú feidhmeanna faoin Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013
Aistríodh na feidhmeanna seo a leanas chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
faoin Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013
1. Alt 3(b) Seirbhísí Foréigin Baile
2. Alt 72(2) Feidhmeanna an Bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais
3. Alt 82(2) Feidhmeanna a bhí dílsithe d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte de réir mar a bhí
sonraithe i Sceideal 1 den Acht
Sceideal 1
An tAcht um Chúram Leanaí 1991
An tAcht um Fhuadach Leanaí agus um Fheidhmiú Orduithe Caomhnóireachta 1991
Acht na nDídeanaithe 1996
An tAcht Inimirce 1999, 2003
Acht na Leanaí 2001
An tAcht Uchtála 2010
An tAcht um an Dlí Teaghlaigh 1995
An tAcht um Fhoréigean Baile 1996
1.4 Cuspóir, Fís agus Luachanna Tusla
I gcéad bhliain Tusla bhí a lán comhairliúcháin ann leis an bhfoireann agus le gníomhaireachtaí
comhpháirtíochta maidir le misean bunaidh na Gníomhaireachta, as ar eascair cáipéis dar teideal
‘Towards a Statement of Purpose’. Cé gur beachtaíodh fís, misean agus luachanna Tusla ar bhonn
níos sonraí i bPlean Corparáideach 2015-2017, seo a leanas an bunchur síos a bhí orthu in 2014:
Ár gCuspóir:
Táimid tiomanta de tús áite a thabhairt do riachtanais an linbh ar na bealaí seo:
• Leanaí agus teaghlaigh a choinneáil slán ó dhochar
• Cuidiú le leanaí agus teaghlaigh cinntí maithe a dhéanamh faoina sláinte agus a stíleanna
maireachtála
• Cuidiú le leanaí agus teaghlaigh páirt iomlán a ghlacadh san oideachas
• Cuidiú le leanaí forbairt ina saoránaigh ghníomhacha, atá neamhspleách go heacnamaíoch
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Ár bhFís:
• Go mbeadh leanaí agus teaghlaigh ina mbunchuid luachmhar den phobal agus de na
gníomhaireachtaí a mbímid ag obair i gcomhar leo
• Go rachfaí i gcomhairle le leanaí agus teaghlaigh maidir le cinntí a rachaidh i bhfeidhm orthu
agus go mbeadh tionchar acu ar fhorbairt beartais
• Go dtacófaí le teaghlaigh teorainneacha soiléire a shocrú agus timpeallachtaí grámhara a
chothú
• Go mbeadh seirbhísí tacaíochta bunaithe ar fhianaise, ar seirbhísí iad atá ar fáil ón luathidirghabháil go dtí na seirbhísí níos déine i dtimpeallachtaí agus áitribh shainchuspóra
• Go mbraithfeadh an fhoireann go bhfuil meas orthu agus go gcuireann a gcion le forbairt agus
soláthar seirbhísí den chaighdeán is airde agus is féidir
• Go ndéanfadh an fhoireann siarmhachnamh agus féinmheastóireacht mar ghairmithe a bhfuil
deiseanna acu an cleachtas is fearr a mhúnlú
• Go ndéanfaí cinntí agus údarás a fheidhmiú ar an leibhéal is áitiúla, praiticiúla agus is féidir
Ár Luachanna:
Déanfar díograis laethúil na Gníomhaireachta a mheas de réir chumas na Gníomhaireachta
luachanna a aistriú ina iompar ag léiriú aontas cuspóra, dílseacht agus sofhreagracht do riachtanais
leanaí, misneach i mbaint amach luachanna agus nuálaíocht le haigne oscailte chun an cur chuige
is éifeachtaí a aithint.
Seo a leanas ár gcroíluachanna:
Meas		
Go gcaithfí le gach duine, leanaí, teaghlaigh agus comhghleacaithe san 		
			
áireamh, le dínit agus meas
Ionracas		

Go mbeifí in ann brath orainn sa chaoi a gcuirfimid ár gcuid oibre i gcrích:
• Go mbeimis ag cloí leis na caighdeáin is airde gairmiúlachta, eitice, agus
freagrachta pearsanta agus is féidir
• Go mbeadh an-tábhacht ag baint le rúndacht
• Go mbeimis dúthrachtach agus go nglacfaimis freagracht ar ár gcinntí

Cothroime		
			

Go mbeimis ar ár ndícheall timpeallacht a chruthú ina mbeidh meas ar ghuth
an linbh agus an duine óig is cuma cén cúlra agus cad iad na riachtanais

Comhoibriú

Go gcothóimis bealaí comhtháite oibre ar na bealaí seo:
• Go n-aithneofaí cion an linbh, a dteaghlach, na foirne agus na gcúramóirí
• Go gcothófaí cultúr ina mbeidh gníomhaireachtaí ag obair i gcomhar lena
chéile

Comhbhá		
			

Go gcaithfí le leanaí, teaghlaigh agus comhghleacaithe le cúram agus 		
tacaíocht tráth a mbeidh gá leis

1.5 Cumarsáid agus Brandáil
Roimh dháta bunaithe na heagraíochta, bhí comhairliúchán forleathan ann le páirtithe leasmhara
chun tuairimí a fháil faoi na hionchuir, agus cúiseanna imní, a bhí acu maidir leis an nGníomhaireacht
nua um Leanaí agus an Teaghlach. Bhí a lán daoine den tuairim nach leor athailíniú a dhéanamh
ar na seirbhísí agus cónascadh roinnt comhlachtaí chun tús nua a thabhairt don earnáil. Bhíothas
den tuairim go mbeadh gá le céannacht nua a chuirfeadh san áireamh cuspóir comhchoiteann na
ndreamanna go léir a bhíonn ag soláthar seirbhísí do leanaí agus teaghlaigh.
Rinneadh breithniú ar ionchais na Gníomhaireachta agus tháinig a lán téamaí chun solais - Tús nua,

deis agus dúshlán. Ag eascairt ón díospóireacht agus an fhís, beartaíodh go mbeadh an t-ainm
Tusla ina lógó cuí don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Cumadh an focal nua Tusla
ón dá fhocal ‘tús’ agus ‘lá’. Focal nua, cur chuige nua oibre.
Mar bhunchuid den smaointeoireacht seo, bunfhís Tusla ná go mbeadh “gach leanbh slán sábháilte
agus ag baint amach barr a gcumais.” Go luath in 2014, forbraíodh straitéis chumarsáide agus
cuireadh an straitéis sin i bhfeidhm bunaithe ar an bhfís seo le haidhmeanna iomadúla ag gabháil
léi, mar atá sonraithe anseo a leanas:
• Tusla a bhunú mar bhranda láidir a léiríonn fís, luachanna agus gairmiúlacht na gníomhaireachta.
• Tusla a bhunú mar eagraíocht oscailte, inrochtana, iontaofa.
• Feasacht a spreagadh maidir le ról agus cuspóir Tusla lena n-áirítear teorainneacha a
shainchúraim.
• Nithe a bhaintear amach agus feabhsúcháin a chur in iúl don phobal de réir mar a thagann siad
chun cinn.
• Easnaimh agus teipeanna a admháil agus cur síos a dhéanamh ar na gníomhartha chun dul i
ngleic leosan.
Cuireadh an plean cumarsáide i bhfeidhm go hiomlán agus cuimsíodh roinnt tionscnamh
straitéiseach ilghnéitheach bunaithe ar ghnéithe lárnacha de sheirbhís Tusla lena n-áirítear Seirbhísí
Luathbhlianta, Seirbhísí Cúraim Altramais, Seirbhísí Foréigin Baile, agus chuidigh siadsan go léir
tuiscint a fhál ar ról, feidhm agus céannacht Tusla sa phobal i gcoitinne agus i measc na bpríomhspriocghrúpaí.
Ar na nithe atá tábhachtach ó thaobh rath leanúnach Tusla tá a chinntiú go mbeadh soiléire ann
faoi ról na Gníomhaireachta agus go samhlófaí ní hé amháin gur eagraíocht oscailte, thrédhearcach
í, ach gur eagraíocht iontaofa agus inniúil í freisin. Tá dúshlán ag baint le hobair éagsúil chasta na
Gníomhaireachta a chur in iúl do gach páirtí leasmhar cuí.
Sa ráithe dheireanach de 2014, cuireadh tús leis an obair ar Phlean Corparáideach 2015 – 17 Tusla.
Forbraíodh liosta d’ocht gcinn de chuspóirí straitéiseacha mar chuid den phróiseas seo agus tá
sraith gníomhartha táscairí feidhmíochta agus spriocanna mar bhonn is taca le gach cuspóir,
d’fhonn rianú agus tomhas a dhéanamh ar an dul chun cinn. I ndáil le Cumarsáid, tá Cuspóir
Straitéiseach 6, go háirithe, ina chuspóir ábhartha:
“ … an Ghníomhaireacht a shuí mar chomhlacht sofhreagrach, a chuidíonn cumhacht a thabhairt
do leanaí agus teaghlaigh trí sheirbhísí ardchaighdeáin”
I mí na Nollag 2014, forbraíodh straitéis chuimsitheach chumarsáide 2015 d’fhonn tógáil ar an
obair a rinneadh go dtí sin agus cuspóirí agus gníomhartha a chomhlíonadh atá leagtha amach i
bPlean Corparáideach 2015 – 17.
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2. Tosaíochtaí, Gníomhaíochtaí agus
Mórghníomhartha in 2014
2.1 Plean Gnó 2014
Chuimsigh Plean Gnó 2014 na Gníomhaireachta an chéad bhliain dá feidhmiú. Seo a leanas na sé
cinn déag de thosaíochtaí a ainmníodh:
1. Cuntasacht
2. Dearbhú Cáilíochta
3. Comhpháirtíocht
4. Forbairt Fórsa Oibre
5. Tacaíocht Teaghlaigh
6. Cúram agus Oideachas Luathbhlianta
7. Creat Soláthair Seirbhíse
8. Seirbhís Éigeandála Lasmuigh de Ghnáthuaireanta Oibre
9. Córas Faisnéise Cúraim Leanaí
10. Tús Áite do Leanaí
11. Cúram Malartach
12. Seirbhísí Uchtála
13. Seirbhísí Leasa Oideachais
14. Seirbhísí d’Fhoréigaen Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe
15. Seirbhísí Síceolaíochta
16. Earnáil Phobail
San iomlán bhí 59 dtoradh bhainteacha leis na tosaíochtaí seo. Baineadh a bhformhór amach le
linn 2014 agus seo a leanas roinnt de na príomhghnóthachtálacha i ndáil leis sin:
• Tá cód rialachais agus struchtúr ag céim an dréachta deireidh
• Bunaíodh clár riosca
• Foilsíodh plean d’fhorbairt buiséid
• Bunaíodh creat feidhmíochta
• Forbraíodh inniúlacht taighde
• Forbraíodh Coistí Seirbhísí Leanaí
• Bunaíodh Straitéis d’Fhorbairt an Fhórsa Oibre
• Comhtháthaíodh Ionaid Acmhainne Teaghlaigh leis an gCreat Soláthair Seirbhíse
• Rinneadh cigireachtaí caighdeánbhunaithe i ndáil le Cúram agus Oideachas Luathbhlianta
• Tugadh isteach tairseacha idirghabhála agus rinneadh caighdeánú ar phróisis iontógála agus
measúnaithe sa chosaint leanaí
• Cuireadh i gcrích agus i bhfeidhm straitéis náisiúnta do chúram cónaitheach
• Cuireadh Lámhleabhar Cleachtais ar fáil do Chúram Malartach
• Forbraíodh foireann náisiúnta ildisciplíneach do leanaí faoi chúram speisialta
• Bunaíodh struchtúr náisiúnta do sheirbhísí uchtála
• Comhtháthaíodh Seirbhísí Leasa Oideachais leis an gCreat Soláthair Seirbhíse
• Tá córas maoirseachta náisiúnta ar bun do Seirbhísí d’Fhoréigean Baile, Gnéasach agus
Inscnebhunaithe.
• Rinneadh athbhreithniú luach ar airgead agus forbraíodh straitéis coimisiúnaithe don earnáil
phobail
I gcás go raibh gá le tuilleadh gníomhartha tugadh iad anonn agus áiríodh iad i bPlean Gnó 2015.
Áiríodh na cinn seo a leanas ach go háirithe:

•

Scéim Oibre Sóisialta do Chéimithe: bhí plé fairsing ann leis an gCeardchumann cuí i ndáil le
deiseanna a chur ar fáil do chéimithe nua. Ní fhéadtaí teacht ar chomhaontú. Ar na cuspóirí
maithe a luadh bhí bliain forbartha agus leanfar den phlé chun scéim a thabhairt isteach de réir
na n-acmhainní a bheidh ar fáil.

•

Córas Clárúcháin do Chigireacht Luathbhlianta: tá an beart seo ag brath ar go n-eiseoidh an
Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige Rialacháin, agus táthar ag súil leosan i R1 2015. Idir an dá linn,
leanfaidh an Ghníomhaireacht ag plé leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir le cur chun
cinn straitéiseach na dtionscnamh cáilíochta agus cigireachta san earnáil seo.

•

Seirbhís Náisiúnta Éigeandála Lasmuigh de Ghnáthuaireanta Oibre: cosúil leis an scéim do
chéimithe, bhí a lán plé ann leis an gCeardchumann cuí faoin tionscnamh seo. Ullmhaíodh
plean feidhmithe le haghaidh thabhairt isteach na seirbhíse seo faoi dheireadh R1.

•

Tugadh faoi Straitéis Náisiúnta do Chúram Cónaitheach: anailís shonrach, lena n-áirítear costas
agus acmhainneacht in 2014. Déanfar an obair seo a chomhshnaidhmeadh leis an bplean
straitéiseach do chúram malartach atá beartaithe a dhéanamh in 2015.

•

Plean Feidhmithe Iarchúraim: cuireadh i bhfeidhm formhór ghnéithe an phlean seo in 2014.
Tabharfar isteach ráta caighdeánaithe don liúntas iarchúraim in 2015.

•

Seirbhísí Leasa Oideachais mar bhunchuid den Chreat Soláthair Seirbhíse: tá an-chuid oibre
déanta chun an tseirbhís seo a chomhtháthú leis an obair phríomhshrutha atá ar bun faoin gCreat
Soláthair Seirbhíse. Leanfar den obair seo in 2015 agus bainfear amach an comhshnaidhmeadh
tríd an dlúthghaol oibre idir na seirbhísí leasa oideachais agus na seirbhísí cosanta ag leibhéal
an Limistéir.

•

Straitéis Coimisiúnaithe: tugadh isteach treoir náisiúnta maidir le coimisiúnú ag an leibhéal
áitiúil in 2013. Leanadh ag leagan na mbunchloch le linn 2014 chun a chinntiú go mbeifí ag
baint amach luach ar airgead sna seirbhísí coimisiúnaithe atá ailínithe le cuspóirí straitéiseacha
na Gníomhaireachta. Cuirfear i gcrích Straitéis Coimisiúnaithe nua le linn 2015.

Tá léargas sonrach ar na 59 dtoradh go léir le fáil in Aguisín 1 a ghabhann leis an Tuarascáil
Bhliantúil seo.
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3. Plean Corparáideach a Fhorbairt
3.1 Pleanáil agus Comhairliúchán
Sa mhéid gurbh é an 1 Eanáir 2014 dáta bunaithe na Gníomhaireachta nua tugadh tús áite sa chéad
bhliain d’fhorbairt Plean Chorparáidigh do na chéad trí bliana eile. An bonn dlí atá leis an bPlean
Corparáideach ná an Ráiteas Feidhmíochta a d’eisigh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige i mí Iúil
2014 le cur chuig an nGníomhaireacht. Dearbhaítear in Alt 41 den Acht fán nGníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach, go ndéanfadh an tAire Ráiteas Feidhmíochta a fhorbairt le cur chuig an
nGníomhaireacht maille le treoir bheartais, agus treoir agus téarmaí tagartha do thosaíochtaí sa
Phlean Corparáideach. Bheadh tionchar aige sin ansin ar chuspóirí, torthaí agus straitéisí bainteacha
na Gníomhaireachta. Cuimsíonn an Plean Corparáideach, a ullmhaíodh agus a aighníodh in 2014,
an tréimhse trí bliana 2015 – 2017.
Chun bonn maith eolais a thabhairt don phróiseas pleanála d’imigh Tusla i gcomhairle le raon
leathan páirtithe leasmhara chun tuiscint níos fearr a fháil ar na dúshláin, saincheisteanna agus
riachtanais éagsúla i gceist. Ghlac breis is 450 duine páirt sa chomhairliúchán agus d’eascair
roinnt téamaí as an gcomhairliúchán sin a mbeadh tionchar acu ar dhearadh agus ábhar an Phlean
Chorparáidigh. Seo a leanas na téamaí sin:
Gníomhaireacht náisiúnta agus cosantóir leanaí: Dar leis na páirtithe leasmhara ba chóir go mbeadh
Tusla ina ghníomhaireacht náisiúnta agus ina chosantóir leanaí
An córas a mhúnlú: Go nglacfadh Tusla páirt san iarracht an córas a mhúnlú agus comhordú a
dhéanamh ar chomhfhreagra chun freastal ar riachtanais leanaí
Acmhainn Foirne: Tasc ríthábhachtach sna blianta tosaigh ná acmhainn agus inniúlacht a chothú
san fhórsa oibre a sholáthródh seirbhísí a mbeadh tionchar díreach acu ar leanaí agus teaghlaigh
Cáilíocht seirbhíse agus eispéiris: Ba chóir do Tusla seirbhísí a sholáthar a dhéanfadh an saol níos
fearr, níos sábháilte agus níos sona do leanaí agus daoine óga a bhaineann úsáid as a sheirbhísí
agus é sin a dhéanamh ar bhealach íogair, comhsheasmhach agus sofhreagrach
Rannpháirtíocht agus táirgiúlacht i gcomhar lena chéile: Cúis áthais do na páirtithe leasmhara an
deis a fháil páirt a ghlacadh sa phróiseas agus ba mhaith leo go leanfadh an próiseas sin ar aghaidh
amach anseo
Aontacht agus éifeachtach inmheánach: Leagadh béim ar an ngá le comhleanúnachas inmheánach,
go háirithe soláthar eolais iontaofa, cur i bhfeidhm comhleanúnach ar phrótacail agus soiléire
maidir le róil agus freagrachtaí
Mar chuid den phróiseas Plean Corparáideach a fhorbairt ainmníodh trí ghné a bheadh
ríthábhachtach chun athrú dearfach sóisialta a bhaint amach do leanaí agus daoine óga:
• Dearadh agus pleanáil seirbhíse
• Eolas, scileanna agus inniúlachtaí a thógáil, agus
• Athrú sa soláthar córais
3.2 Cuspóirí Straitéiseacha
Bunaithe ar na trí ghné ríthábhachtacha sin don athrú forbraíodh ocht gcinn de chuspóirí
straitéiseacha do na trí bliana amach romhainn:

1. Feabhas a chur ar cháilíocht agus fócas an tsoláthair seirbhíse do leanaí agus teaghlaigh
2. Struchtúir, próisis agus bonneagar tacaíochta a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh Tusla in
ann a fheidhmeanna a chomhlíonadh ar bhealach éifeachtach, éifeachtúil.
3. Cultúr nua soiléir luachbhunaithe a chur ar bun, a chuidíonn cumhacht a thabhairt do leanaí
agus teaghlaigh trí sheirbhísí ardchaighdeáin.
4. Eagraíocht a fhorbairt a fheidhmíonn de réir na n-acmhainní atá ar fáil agus a úsáideann
acmhainní ar bhealach éifeachtach, costéifeachtach.
5. Meitheal fostaithe a fhorbairt a bhfuil meas ag an eagraíocht orthu agus a dtugann an eagraíocht
tacaíocht dóibh.
6. An Ghníomhaireacht a bhunú mar fhoras sofhreagrach, iontaofa a bhfuil meas air agus a bhfuil
féiniúlacht ar leith aige.
7. Tógáil ar ár straitéis taighde chun beartas a fhorbairt agus bheith in ann cinntí a dhéanamh atá
bunaithe ar fhianaise agus seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar.
8. Cur chuige straitéiseach a chinntiú i leith dearbhú cáilíochta, bainistiú faisnéise agus bainistiú
riosca a thacaíonn le feabhsú leanúnach agus dea-rialachas.
D’fhonn na cuspóirí straitéiseacha seo a bhaint amach ainmníodh 59 ngníomh le cur i gcrích le linn
thréimhse an phlean.
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4. Rialachas agus Bainistíocht
4.1 Baill Bhoird Tusla
Norah Gibbons Is í Norah Cathaoirleach an Bhoird. D’oibrigh sí ar feadh na mblianta i réimse na
hoibre sóisialta san earnáil reachtúil agus dheonach araon sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn agus
bhí sí ina Stiúrthóir Stocaireachta le Barnardos ó 2005 go 2012. Bhí sí ina ball den Choimisiún um
Fhiosrú Mí-úsáide Leanaí ó 2000 go 2009 agus ina cathaoirleach ar Choiste Rúnda an Choimisiúin
ó 2000 go 2005. Tá sí ina ball freisin de Choiste Ros Comáin um Fhiosrú Mí-úsáide Leanaí
(2010). Chomh maith leis sin, bhí sí ina Comh-Chathaoirleach ar an nGrúpa um Athbhreithniú
Básanna Leanaí in éineacht an Dr Geoffrey Shannon ó 2011 go 2012. Faoi láthair tá sí ina ball den
Fhóram Admhála den Choiste Fiosrúcháin Mí-úsáide Stairiúla agus ina ball den Tascfhórsa um
bunú na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach.
PJ Fitzpatrick Tá sé ina Chóitseálaí Feidhmeach le Praesta Ireland Ltd.  Bhí sé ar an gCéad
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an tSeirbhís Chúirteanna ó 1999 go dtí deireadh 2008 mar ar
bhainistigh sé go sásúil an tseirbhís mar ghníomhaireacht nua, neamhspleách, reachtúil agus mar
ar chuir sé i bhfeidhm clár um athrú agus nuachóiriú, trínar athraíodh ó bhonn na cúirteanna agus
riar na gcúirteanna ar fud na tíre. Sular thosaigh sé ag obair leis an tSeirbhís Chúirteanna bhí sé ina
Phríomhfheidhmeannach ar Bhord Sláinte Réigiún an Oirthir, a bhí ar an údarás sláinte ba mhó sa
tír an tráth úd. Roimhe sin bhí roinnt post ardbhainistíochta aige i dtrí cinn de bhoird sláinte eile in
Éirinn. Bhí sé ar an gCathaoirleach Neamhspleách d’Fhoras Feidhmithe an Chomhaontaithe um Pá
agus Nuachóiriú na Seirbhíse Poiblí (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh) ó lár 2010 go dtí lár 2013.
Bhí sé ina Ombudsman Eatramhach um Sheirbhísí Airgeadais ar feadh roinnt míonna go luath in
2010 agus ina bhall den Institiúid Stiúrthóirí ina Éirinn.
Gary Joyce Tá Gary ina Comhpháirtí Bainistíochta le Genesis, sainchomhairleoireacht bainistíochta
Éireannach ag speisialú sa straitéis agus athrú brandathreoraithe. Tá taithí fhairsing ag Gary mar
stiúrthóir neamhfheidhmeach sna hearnálacha neamhbhrabúis, idir phríobháideach is phoiblí. Tá
sí ina comhalta den Institiúid um Shainchomhairleoirí Bainistíochta agus Comhairleoirí d’Institiúid
Mhargaíochta na hÉireann.
Noel Kelly Tá Neol ina bhainisteoir ar Chlár Chomhpháirtíocht Thuaisceart Bhaile Átha Cliath, dar
teideal ‘Preparing for Life’ – clár fianaisebhunaithe um chosc agus idirghabháil luath. Iarmhúinteoir
bunscoile é Noel, a bhfuil a lán taithí aige i bhforbairt agus cur i bhfeidhm tionscnaimh choisc agus
luath-idirghabhála oideachais. Faoi láthair tá sé ina chathaoirleach ar Ghrúpa Stiúrtha Thionscnamh
Rochtana Náisiúnta na Luathbhlianta agus bhí sé ina chathaoirleach ar an Líonra um Chosc agus
Luath-idirghabháil ó 2011 go 2013. Bhí sé ina bhall freisin de Bhord Gobharnóirí UCD. Sula raibh
sé ag obair sa ról seo, bhí Noel ina Bhainisteoir Oideachais le Comhpháirtíocht Thuaisceart Bhaile
Átha Cliath ó 2002 go 2007; ina Bhainisteoir ar Thionscnamh Bhaile Átha Cliath 17 – Tionscnamh
Luathfhágálaithe Scoile ó1998 go 2002; agus ina mhúinteoir bunscoile i nDarndál ó 1981 go 1998
a áiríonn ocht mbliana mar Chomhordaitheoir Teagmhála Baile, Scoile is an Phobail. Fuair Noel a
chéim B.Ed. ó Choláiste Phádraig in 1981 agus chríochnaigh M.Ed. san institiúid chéanna sa bhliain
2003, máistreacht a dhírigh ar mhíbhuntáiste oideachais.
Sylda Langford Iar-Ard-Rúnaí ar Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige sa Roinn Sláinte agus
Leanaí í Sykla. Roimhe seo, bhí sí ina hArd-Rúnaí Cúnta sa Roinn Dlí agus Cirt agus Athchóirithe.
Tá taithí fhairsing aici ar obair bheartais agus reachtúil ar fud raon leathan de réimsí rialtais agus
tá cúlra gairmiúil aici san obair bheartais shóisialta agus san obair shóisialta. Bhí sí ina hOllamh
Taca i Scoil na nEolaíochtaí Feidhmeacha, Coláiste na nEolaíochtaí Daonna, UCD agus ina ball den

Tascfhórsa um Bunú na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach.
Ita Mangan Tá Ita ina habhcóide le taithí fhada ag obair i réimse an bheartais phoiblí. Tá sí ina
cathaoirleach ar an nGrúpa Comhairleach ar Cháin agus Leas Sóisialta agus ina comhairleoir ar
chúrsaí Dlí agus Gnóthaí Sóisialacha i réimsí deonacha agus reachtúla araon. Tá a lán taithí aici ar
chúrsaí rialachais agus beartais, taithí a ghnóthaigh sí trína ballraíocht ar roinnt Bord agus Coistí,
lena n-áirítear Coiste Athbhreithniúcháin Sásaimh na nInstitiúidí Cónaitheacha agus an Coimisiún
um Imscrúdú ar Mhí-úsáid a rinne an Chléir in Ard-deoise Bhaile Átha Cliath agus Deoise Chluana.
Rory O’Ferrall Ba Pháirtnéir é Rory agus Ceann Téarnaimh Chorparáidigh, Deloitte and Touche
go dtí 2008; tá sé ina Chomhalta d’Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus ina Chomhalta
de Chumann na nGairmithe um Théarnamh Gnó. Bhí sé ina Stiúrthóir Leasa Phoiblí le Cumann
Foirgníochta Forleitheadach na hÉireann, 2009 – 2011; ina Stiúrthóir ar Quinn Group (ROI) Ltd
ó Aibreán 2011 – Iúil 2012; in Stiúrthóir ar Quinn International Property Management Ltd agus
ar roinnt cuideachtaí sa ‘Property’ Group ó Aibreán 2011 – Deireadh Fómhair 2014. Tá sé ina
iar-Uachtarán ar Chomhairle na nÓg agus tá taithí fhairsing aige ar straitéis, pleanáil chun cinn,
bainistiú an athraithe agus atheagrú.
An Dr Noelle Spring Is Stiúrthóir Forbartha í Noelle leis an Katharine Howard Foundation (KHF)
agus is éard a bhíonn i gceist leis an obair sin ná cláir dheontais agus tionscnaimh speisialta a
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm, ar deontais agus tionscnaimh iad atá dírithe ar thacú le leanaí
agus teaghlaigh, go háirithe cláir léiriúcháin agus tionscadail taighde. Le blianta beaga anuas,
an príomhfhócas ag an bhFondúireacht ná cosc agus luath-idirghabháil i réimse na tacaíochta
teaghlaigh agus na seirbhísí luathbhlianta. Sula raibh sí ag obair le KHF, bhí sí ina hOifigeach
Tionscadal leis an nGníomhaireacht do Chomhrac na Bochtaineachta, ina hOibrí Pobail agus ina
hOibrí Sóisialta le FSS (Bord Sláinte an Oirthir mar a bhí). Sa ról deireanach sin bhí sí ag obair le
hIonad Pobail agus Acmhainní Teaghlaigh St. Helenas i bhFionnghlas Theas. Céimí de Choláiste
na Tríonóide í Noelle agus bhronn Coláiste Phádraig i mBaile Átha Cliath céim dhochtúireachta
uirthi in 2011. Ábhar an tráchtais dochtúireachta ná cás-staidéar ar dhrochthinreamh sa bhunscoil
i gceantair scoile atá ainmnithe mar cheantair faoi mhíbhuntáiste.
Gary Ó Donnchadha Is Príomhchigire Cúnta leis an Roinn Oideachais agus Scileanna é Gary. I measc
a fhreagrachtaí tá bainistiú a dhéanamh ar chlár cigireachtaí bliantúla na Cigireachta agus tacú le
hobair chomhairleach agus bheartais na Cigireachta. Oibríonn Gary go dlúth leis an bPríomhchigire
agus le grúpa bainistíochta sinsearaí na Cigireachta ar chúrsaí a bhaineann le hathchóiriú a
dhéanamh ar shamhlacha cigireachta do bhunscoileanna agus iar-bhunscoileanna. Bíonn sé ag
obair freisin ar fhorbairtí straitéiseacha sa dearbhú cáilíochta lena n-áirítear féinmheastóireacht
scoile. Ba é Gary ionadaí na hÉireann ar Bhord Gobharnóirí na Scoileanna Eorpacha ó 2007 go
dtí 2012. Sular thosaigh sé ag obair leis an gCigireacht bhí Gary ag obair mar bhunmhúinteoir,
mar léachtóir páirtaimseartha le UCC agus ina oifigeach oideachais leis an gComhairle Náisiúnta
Curaclaim agus Measúnachta (NCCA).
4.2 Cruinnithe Boird
De réir fhorálacha an Achta fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013 is é an Bord
bord rialaithe na Gníomhaireachta. Déanann sé maoirseacht ar fhorbairt na straitéise corparáidí i
ndáil le mórphleananna gnímh, an bheartais riosca, na mbuiséad bliantúil agus na bpleananna gnó.
Socraíonn an Bord na cuspóirí feidhmíochta agus déanann monatóireacht orthu agus cothaíonn
caighdeáin arda sa rialachas corparáideach. I measc na n-ábhar a ndearna an Bord mionscrúdú
orthu le linn 2014 bhí monatóireacht feidhmíochta, cigireacht agus próiseas monatóireachta HIQA,
tuarascálacha an Phainéil Náisiúnta Athbhreithniúcháin, srianadh costais, straitéis chumarsáide,
Tuarascáil Ryan, clár caipitil, scéim do chéimithe, saoire mháithreachais, straitéis buiséid, socruithe
soláthair, cigireacht luathbhlianta, pleananna TFC, clár críochnaithe scoile, aistriú chuig an
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gceanncheathrú nua, togra maoiniúcháin Atlantic Philanthropies, cur i láthair ón Ombudsman do
Leanaí, cur i láthair maidir le tuairisciú i gcúirt na leanaí agus tuarascálacha Acmhainní Daonna
agus Airgeadais.
Tháinig an Bord le chéile trí huaire dhéag le linn 2014. Freastalaíonn an Príomhfheidhmeannach
ar na cruinnithe agus freastalaíonn oifigigh eile ar chruinnithe de réir mar a iarrann an Bord orthu.
Bunaíodh na ceithre fhochoiste seo a leanas den Bhord:
• An Coiste Iniúchóireachta
• An Coiste um Dhearbhú Cáilíochta agus Riosca
• An Coiste um Luach Saothair agus Comharbais
• An Coiste Rialachais
Tá forléargas sonrach ar bhallraíocht, feidhm agus gníomhaíochtaí na bhfochoistí seo leagtha
amach sa chuid de na Ráitis Airgeadais ina bhfuil Tuarascáil Bhaill an Bhoird, a ghabhann leis an
Tuarascáil seo in Aguisín II.
4.3 An Fhoireann Bhainistíochta
Bhí an Príomhfheidhmeannach, an tUasal Gordon Jeyes, ar an gCéad Stiúrthóir ar Sheirbhísí Leanaí
sa Ríocht Aontaithe agus chuir sé comhairle ar fáil do rialtais na hAlban agus na Breataine maidir
le forbairt Seirbhísí Leanaí. Tá sé ina iar-Chathaoirleach ar an Líonra Frithbhulaíochta agus ina
bhall de Ghrúpa Stiúrtha Athbhreithniúcháin SEED maidir le Coriúlacht i measc na Aosa Óig den
Ghrúpa Straitéise Airí um Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (Múinteoirí) agus ar an nGrúpa Stiúrtha
den Straitéis Náisiúnta Ceartais don Aos Óg. Eisean a stiúir an freagra éigeandála dár thit amach
sa tubaiste a tharla sa scoil in Dunblane sa bhliain 1996. Bhí Gordon ina Stiúrthóir Náisiúnta le
Seirbhís Leanaí agus an Teaghlach de chuig FSS ó 2011 -2013 sular bunaíodh an Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach. Bronnadh OBE air in 2011 as a chion ar son seirbhísí do Leanaí.
Seo a leanas na daoine eile a bhí ina mbaill den Fhoireann Bhainistíochta le linn 2014:
• Pat Smyth, Stiúrthóir Airgeadais
• Colette Walsh, Stiúrthóir Acmhainní Daonna
• Gerard Mc Kiernan, Stiúrthóir an Athraithe agus na dTionscadal Speisialta
• Fred Mc Bride, Príomhoifigeach Oibriúcháin
• Eibhlin Byrne, Bainisteoir Feidhmeach
• Paul Harrison, Stiúrthóir Beartais agus Straitéise
• Tom Finn, Stiúrthóir TFC, Soláthair agus Eastát
• Pat Mc Sitric, Stiúrthóir Eatramhach na Seirbhísí Leasa Oideachais
• Brian Lee, Siúrthóir um Dhearbhú Cáilíochta
4.4 I dTreo Cóid Rialachais
Agus an leanbh ag a lár, an misean ag an nGníomhaireacht ná “seirbhísí comhordaithe
fianaisebhunaithe a cheapadh agus a sholáthar, ar seirbhísí iad a fhéachann le feabhas a chur ar
an saol do leanaí, do theaghlaigh agus do phobail”. Agus an ghníomhaireacht ag cur i bhfeidhm
an tsainúdaráis sin agus ag féachaint lena misean a bhaint amach, tá Bord agus foireann na
Gníomhaireachta tiomanta de feidhmiú de réir na gcaighdeán is airde atá leagtha síos do rialachas
comhlachtaí stáit.
Tráth a mbeidh an Chéad Chód Rialachais i gcrích ag an nGníomhaireacht beidh sí ag comhlíonadh
a ceanglais faoi Alt 50 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus géilliúil
do Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit (2009). Ghlac an Ghníomhaireacht le gach
treoir maidir leis an gcleachtas is fearr agus leanfaidh de sin trí athbhreithniú rialta a dhéanamh

ar a Cód Rialachais. Faoi láthair níl ach dréacht ann de Chód Rialachais na Gníomhaireachta agus
beidh sé i gcrích in 2015.
4.5 Meabhrán Tuisceana le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Le bunú na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach an 1 Eanáir 2014, scaradh na Seirbhísí
Leanaí agus an Teaghlach ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus comhshnaidhmeadh iad le
cnuasach seirbhísí nua i gcomhar leis na Seirbhísí Leasa Oideachais agus leis an nGníomhaireacht
Tacaíochta Teaghlaigh.
Cuspóir lárnach beartais ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus an Ghníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach araon ná a chinntiú go mbeadh bunphrionsabail an chomhoibrithe agus
an chomhordaithe i bhforbairt agus soláthar seirbhísí agus tacaíochta le sonrú in iompraíocht na
foirne ar gach leibhéal. Baineann sé sin le raon tacaí feidhmiúla sa ghníomhaireacht a mbeidh gá
leo ar feadh tamaill eile chomh maith le seirbhísí cliniciúla/cúraim a bhíonn ag teastáil ó leanaí
agus teaghlaigh.
Aontaíodh agus cuireadh i bhfeidhm socruithe sonracha do phárolla amháin do Sheirbhísí Leanaí
agus an Teaghlach agus cuireadh an obair sin amach ar conradh chuig Seirbhísí Comhroinnte
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte. Cuireadh ar bun freisin socruithe sonracha i ndáil le seirbhísí
airgeadais, acmhainní daonna, soláthar agus TFC.
Bhí an cur chuige i ndáil le forbairt na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach ag teacht le
clár d’athchóiriú na seirbhíse sláinte, lena chinntiú:
• Gur ar an gcliant/othar a bheadh an fócas
• Go mbeadh an soláthar seirbhíse costéifeachtach agus éifeachtach
• Go ndéanfaí cinntí ag an leibhéal is áitiúla agus is praiticiúla agus is féidir
• Go mbeadh línte soiléire cuntasachta ann
• Go mbeadh an chinnteoireacht cuíchóirithe agus ag teacht le cinnteoireacht straitéiseach
Cuireadh i bhfeidhm Meabhrán Tuisceana tosaigh le haghaidh 2014 agus comhaontaíodh go
ndéanfadh Ard-Stiúrthóir FSS agus Príomhfheidhmeannach na Gníomhaireachta um Leanaí agus
an Teaghlach athbhreithniú air gach ráithe.
De réir an mheabhráin tuisceana tá sé de cheangal ar an dá pháirtí cloí le leibhéil aontaithe seirbhísí
dá chéile de réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha aontaithe gan aon athrú, cur isteach ná
crostháillí a ghearradh, ar feadh tréimhse íosta de bhliain amháin, dar tús an 1 Eanáir 2014.
Ba é ba chuspóir leis an Meabhrán Tuisceana comhaontú comhpháirtíochta a leagan síos idir
FSS agus an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chun leanúint leis na leibhéil reatha
seirbhíse ar fud an dá ghníomhaireacht de réir Phlean Náisiúnta Seirbhíse Sláinte 2014, Phlean
Seirbhíse na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach 2014 agus Pleananna Oibríochtúla,
ach amháin i gcás gur comhaontaíodh a mhalairt.
Seo a leanas cuspóir an Mheabhráin Tuisceana:
1. Acmhainn agus inniúlacht chuí agus chostéifeachtach trasghníomhaireachta a sholáthar do
raon seirbhísí comhroinnte agus ceangaltais fhrithpháirteacha lena n-áirítear seirbhísí cliniciúla/
cúraim.
2. Méid agus leibhéal na seirbhísí a choinneáil, bíodh na seirbhísí sin á soláthar laistigh den
ghníomhaireacht nó curtha amach ar conradh ag an leibhéal dá soláthar ag FSS, i bPlean
Náisiúnta Seirbhíse FSS, i bPlean Náisiúnta Seirbhíse 2014, i bPlean Seirbhíse na Gníomhaireachta
um Leanaí agus an Teaghlach 2014 agus i bPleananna Oibríochtúla 2014.
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3. A chinntiú go mbeadh soiléire ann maidir le freagracht na foirne go léir sa dá ghníomhaireacht
agus go mbeadh sé sin le tuiscint ag gach ball foirne agus ag na bainisteoirí in FSS agus sa
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.
4. An leas is iomláine agus is féidir a bhaint as taithí agus saineolas na struchtúr reatha tacaíochta
corparáidí.
5. Feabhas agus nuachóiriú a dhéanamh ar an soláthar reatha seirbhíse de réir an chláir um
athchóiriú na seirbhíse poiblí chun comhleasa an dá ghníomhaireacht agus a gcliant.
Bhí an comhaontú foriomlán an-dearfach don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
agus í ag cuidiú leis na príomhghnéithe a bhain le bunú na Gníomhaireachta a bhaint amach
chomh maith le hionchur a sholáthar ar fud na seirbhísí comhroinnte agus seanbhunaithe, atá
ríthábhachtach d’éifeachtacht na Gníomhaireachta.
Bhí na córais a bunaíodh chun monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh an chomhaontaithe
éifeachtach lena chinntiú go dtiocfaí ar réiteach in aon díospóid ag an leibhéal iomchuí is áitiúla
agus a d’fhéadfaí. I gcás nach raibh sé sin indéanta ainmníodh bainisteoirí sinsearacha sa dá
ghníomhaireacht mar idirghabhálaithe ar mhaithe le réiteach a fháil ar dhíospóidí.

5. Airgeadas
5.1 Ráitis Bhliantúla Airgeadais
De réir Alt 51 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, d’ullmhaigh
an Ghníomhaireacht Ráitis Bhliantúla Airgeadais le haghaidh 2014 agus rinne an tArd-Reachtaire
Cuntas agus Ciste iniúchóireacht orthusan. Tá na Ráitis Airgeadais le fáil i gCuid 2 agus iontusan
tá na tuarascálacha seo a leanas:
• uarascáil Bhaill an Bhoird le haghaidh 2014
• Ráiteas maidir le freagrachtaí an Bhoird i ndáil leis na Ráitis Bhliantúla Airgeadais
• Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais
• Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
• Ráitis Airgeadais le haghaidh 2014
• Beartais Chuntasaíochta
• Nótaí ag gabháil leis na Ráitis Airgeadais
De réir mar a ceanglaíodh faoi Chód Cleachtais na Roinne Airgeadais um Rialachas Gníomhaireachtaí
Stáit, faoi choimirce na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus Alt 13 (2)(d) den Acht fán
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, rinne Cathaoirleach Bhord na Gníomhaireachta
um Leanaí agus an Teaghlach ráiteas inar cuireadh in iúl socruithe na Gníomhaireachta do chur i
bhfeidhm córais um rialachas agus rialú airgeadais a áiríonn na nithe seo a leanas agus a thugann
breac-chuntas orthu:
a) Na treoirphrionsabail is infheidhmithe don Ghníomhaireacht mar chomhlacht poiblí le haird ar
fheidhmeanna de réir mar atá sonraithe in Alt 8 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus
an Teaghlach 2013;
b) Struchtúr na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, lena n-áirítear róil agus freagrachtaí
an Bhoird agus an Phríomhfheidhmeannaigh;
c) Próisis agus treoirlínte ar ghá iad a leanúint chun a chinntiú go gcomhlíonfar na ceanglais
maidir le tuairisciú arna bhforchur ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ag an
Acht nó faoin Acht;
d) Rialuithe inmheánacha na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, lena n-áirítear
na gnáthaimh i ndáil le hiniúchóireachtaí inmheánacha, bainistiú riosca, soláthar poiblí agus
tuairisciú airgeadais; agus
e) Cineál agus cáilíocht na seirbhísí ar féidir le daoine a bheith ag súil leo, ar daoine iad atá ag fáil
nó ag lorg seirbhísí arna soláthar ag an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.
Sa chéad Ráiteas seo maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais sonraítear na dualgais sin atá le
comhlíonadh in 2014 agus áirítear ann measúnú ar na córais um rialachas corparáideach agus um
bainistiú riosca atá i bhfeidhm ag an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a chinntigh
go gcomhlíonfaí na freagrachtaí sin.
Chomh maith leis sin, áirítear sa ráiteas sin na bealaí chun comhshnaidhmeadh a dhéanamh ar
na córais rialachais ag eascairt as aistriú na ndualgas ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
agus cónascadh na bhfeidhmeanna sin leis an nGníomhaireacht Tacaíochta Teaghlaigh agus leis
an mBord Náisiúnta Leasa Oideachais sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chomh
maith le Clár Críochnaithe Scoile na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.
Bhí bunú na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach ar cheann de na hiarrachtaí is
uaillmhianaí ar athchóiriú na hearnála poiblí a rinne an Rialtas agus mar chuid de sin tugadh le
chéile 3,911(3,453 WTE) ball foirne agus buiséad de €617milliún ó thrí eagraíocht ar leithligh –
Seirbhísí Leanaí agus an Teaghlach de chuid FSS, an Ghníomhaireacht Tacaíochta Teaghlaigh agus
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an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais.
Tá cóip den Ráiteas Bliantúil Airgeadais den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2014
leagtha amach i gCuid 2 den Tuarascáil Bhliantúil seo.
5.2 Caiteachas Caipitil
Leithdháileadh buiséad de €6.8m ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach in 2014.
TFC
Leanadh ag cur i bhfeidhm go céimneach an Córas Náisiúnta Faisnéise Cúraim Leanaí (N.C.C.I.S.)
agus chosain sé sin €0.220m.
Eastáit
• In 2014 rinne Tusla coimisiúnú ar athbhreithniú agus iniúchóireacht ar na háitribh óna gcuirtear
seirbhísí na gníomhaireachta ar fáil. Ag eascairt uaidh sin tuairiscíodh ar na gnéithe seo a
leanas:
• Caoi an stoic foirgníochta.
• Áitíocht na n-áitreabh sin.
• Saincheisteanna a bhain le neamhghéilliúlacht ardriosca.
• Áitribh roinnte nó áitribh nach mbaintear ach úsáid amháin astu.
• Sócmhainní foirgníochta.
• Ainmníodh tuairim is 383 áitreabh ar fud na tíre mar ionaid oibríochtúla/seirbhíse na
Gníomhaireachta. Go nuige seo aistríodh 108 de na háitribh sin go foirmiúil chuig HSE Estates
ó Tusla.
• Móraidhm a bhaineann le straitéis Eastát na gníomhaireachta ná bonn eolais a sholáthar do
phlean infheistíochta caipitil 3 bliana agus an stoc reatha agus beartaithe áitreabh a ailíniú le
riachtanais ghnó agus seirbhíse.
• San iomlán caitheadh €3.681m ar roinnt tionscadal tosaíochta, go háirithe aonaid cúraim
speisialta agus athchóiriú ar ionaid seirbhíse.
Mionchaipiteal
Tugadh faoi oibreacha mionchaipitil in 2014 a chosain €0.943m. Bhain siadsan go príomha le
cothabháil riachtanach, ceanglas géilliúlachta agus maolú riosca.
5.3 Forléargas Airgeadais
Tá na Ráitis Airgeadais shonracha ar fáil i gCuid 2 den Tuarascáil seo. Seo a leanas achoimre ar na
torthaí airgeadais:

Ioncam agus Caiteachas
Ioncam
Pá
Neamhphá
Easnamh Oibríochtúil

2014
€€m
617.0
(218.5)
(403.6)
(5.1)

Clár Comhardaithe
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní Reatha
Dliteanais Reatha
Ioncam Iarchurtha
Sócmhainní Iomlána

An 31 Nollaig 2014
€€m
78.1
15.3
(53.5)
(0.2)
39.7
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6. Acmhainní Daonna
6.1 Miondealú an Fhórsa Oibre
Tugann an daonáireamh léargas ar thacar d’fhórsa oibre na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach agus próifíl de na grúpaí d’fhostaithe. Léiríonn na tuairisceáin ón daonáireamh don
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach go raibh 3453 fhostaí fostaithe ar bhonn coibhéis
lánaimseartha, amhail ag Nollaig 2014.

Fostaíocht de réíi WTE agus Grádghrúpa
Soláthar Foirne de réir Catagóire
€Nollaig 2014
Obair Shóisialta
1,396.38
Cúram Sóisialta
1,161.91
Síceolaíocht agus Comhairleoireacht
20.77
Foireann Tacaíochta Eile lena n-áirítear
64.52
foireann lónadóireachta
Gairmithe Sláinte Eile
8.8
Altranas
45.53
Bainistíocht VIII+
78.93
Tacaíocht Teaghlaigh
176.79
Oifigigh Oideachais agus Leasa
72
Grád Riaracháin III-VII
426.91
Soláthar Iomlán Foirne
3,453
6.2 Grúpa Monatóireachta Fostaíochta
Bíonn an Grúpa Monatóireachta Fostaíochta i mbun na bhfeidhmeanna uile a thuairiscíonn go
díreach don Phríomhfheidhmeannach agus don Phríomhoifigeach Oibríochtaí den Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach. Feidhmíonn an Grúpa Monatóireachta Fostaíochta laistigh de chreat
rialaithe fostaíochta agus de phróisis faofa mar atá sonraithe sa Litir Chinntiúcháin ón Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige agus i Ráiteas Feidhmíochta 2014 (Socruithe Nua Tarmligthe Smachtbhannaí
do Bhainistiú Soláthair Foirne na Seirbhíse Poiblí 2015).
•
•
•
•
•
•
•

Áirítear iad seo a leanas i measc fhreagrachtaí Ghrúpa Monatóireachta Fostaíochta na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach:
A chinntiú go gcloítear leis an gcreat rialaithe fostaíochta.
Monatóireacht a dhéanamh ar gach gníomh fostaíochta a bhfuil tionchar aige ar an mbuiséad
pá/líon na bhfostaithe atá ar choibhéis lánaimseartha.
Athbhreithniú ar na tuarascálacha monatóireachta fostaíochta agus a mheas cibé acu an bhfuil
siad ag cloí leis na spriocanna a socraíodh nó nach bhfuil.
Athbhreithniú a dhéanamh ar phoist bhunriachtanacha ar mhol na Stiúrthóirí Seirbhíse go
líonfaí iad.
Poist Riaracháin Bhainistíochta a mholadh ag leibhéal Ghrád VIII don Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige le go ndéanfadh an Roinn iad a údarú.

Ó Eanáir 2014, tá an Grúpa Monatóireachta Fostaíochta tar éis na hiarratais seo a leanas a cheadú:

Catagóir
Poist a líonadh (Atlantic Philanthropies san
áireamh)
Clúdach do Shaoire Mháithreachais
Poist Fheidhmeacha / Athnuachan ar Phoist
Fheidhmeacha
Méadú / Laghdú ar Uaireanta Oibre
Filleadh ó Shos Gairme
Clúdach do Shaoire Fhadtéarmach
Bhreoiteachta

Iomlán
€421
104
64
16
2
2

6.3 Neamhláithreacht
Is éard is neamhláithreacht ann fostaithe a bheith as láthair gan é a bheith sceidealaithe, seachas
saoire bhliantúil, laethanta saoire poiblí, saoire mháithreachais nó dualgas giúiré. Sa tábla seo a
leanas tá an neamhláithreacht leagtha amach de réir an réimse seirbhíse.

Réimse Seirbhíse
Seirbhísí Cónaitheacha
Corparáideach
Baile Átha Cliath
Laighean Láir
Baile Átha Cliath Thoir
Thuaidh
An Deisceart
An tIarthar
Ráta Iomlán
Neamhláithreachta

Eanáir 2014
9.68%
6.90%
6.44%

Nollaig 2014
8.70%
2.19%
4.07%

7.01%

4.84%

4.69%
6.67%
7.20%

6.05%
3.57%
5.55%

In 2014 bhí laghdú suntasach ar an neamhláithreacht tar éis monatóireacht níos déine agus scéim
nua don tsaoire bhreoiteachta a thabhairt isteach. Tríd is tríd, thit na rátaí ó mheán de 7.2% i mí
Eanáir go dtí 5.55% i mí na Nollag, mar atá leagtha amach san fhíor thíos.
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6.4 Oiliúint agus Forbairt
uireadh Straitéis don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) i gcrích in 2014 agus cuirfear an
straitéis sin i bhfeidhm trí chur chuige caighdeánaithe i leith na Pleanála don Fhorbairt Phearsanta
agus trí Anailís a dhéanamh ar Riachtanais Oiliúna le linn 2015.
Cuireadh Clár Forbartha Ceannaireachta ar fáil in 2014 i ngach ceann de na ceithre Réigiún. An
spriocghrúpa i gceist ná na bainisteoirí atá ag obair i réimse an chúraim shóisialta agus na hoibre
sóisialta. Cuirfear Clár Forbartha Ceannaireachta ar fáil ar bhonn níos leithne chun freastal ar
riachtanais gach baill foirne in Tusla agus déanfar é sin a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm in 2015.
Cuimseofar sa straitéis sin córas a fhorbairt chun an fhoireann a chóitseáil agus chun meantóireacht
a dhéanamh orthu.
Reáchtáladh cúig is fiche modúl ar 559 gcúrsa agus ghlac breis is 9,000 duine páirt iontu. I measc
na n-ábhar bhí oiliúint in Tús Áite do Leanaí, oiliúint i ngnéithe éagsúla den chleachtas agus den
idirghabháil, urbhainistíocht, forbairt ceannaireachta, maoirseacht, scileanna seomra cúirte, cosc
ar fhéinmharú agus ilchineálacht chultúrtha.
6.5 Caidreamh le Fosaithe
Leanadh leis an idirchaidreamh dearfach le heagraíochtaí ionadaíochta na bhfostaithe. Chuathas i
gcomhairle leis an bhfoireann agus lena n-eagraíochtaí ionadaíochta mar ghnáthchuid den obair
ar aon cheist shuntasach a bhain le forbairt na seirbhíse nó le hathrú eagraíochtúil. Faoin gCreat
Comhaontaithe idir Ceardchumann IMPACT, an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige agus Tusla,
bunaíodh Comhchomhairle Náisiúnta. Tá cathaoirleach neamhspleách ar an gComhchomhairle
sin a dhéileálann le raon saincheisteanna a bhaineann le caidreamh tionsclaíoch agus acmhainní
daonna, ar bhealach cuiditheach, réamhghníomhach.
6.6 Earcaíocht
Na poist a mholann Grúpa Monatóireachta Fostaíochta na Gníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach cuirtear iad faoi bhráid na Seirbhísí Náisiúnta Earcaíochta le go líonfaí iad. San iomlán

earcaíodh 224 dhuine sna poist sin go nuige seo in 2014.

Catagóir Foirne
Grád Riaracháin III-VII
Bainistíocht VIII+
Altranas
Gairmithe Sláinte Eile
Síceolaíocht agus Comhairleoireacht
Cúram Sóisialta
Obair Shóisialta
Iomlán

Iomlán
2
8
7
1
3
10
193
224

Baintear leas as an bPróiseas Earcaíochta agus na hamscálaí atá i bhfeidhm ag FSS. In 2015 tá sé
beartaithe ag Tusla mionscrúdú a dhéanamh ar an bpróiseas sin agus é beartaithe é a fhorbairt
agus a chur in oiriúint do riachtanais na Gníomhaireachta.
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7. Faisnéis Maidir le Feidhmíocht
Seo roinnt fíricí tábhachtacha a bhaineann le gníomhaíocht agus feidhmíocht na seirbhísí arna soláthar
in 2014
Cigireacht Luathbhlianta
• Bhí 4,670 seirbhís luathbhlianta a bhí tar éis fógra a fháil (laghdú de 27 ar 2013)
• I gcás 1,326 sheirbhís luathbhlianta rinneadh cigireacht bhliantúil nó an chéad chigireacht orthu
(48% den sprioc )
• Fuarthas 274 ghearán i ndáil le seirbhísí luathbhlianta; rinneadh iniúchadh ar 91%
• Lorgaíodh 2 ionchúiseamh a thionscain an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach i ndáil
le seirbhísí luathbhlianta (laghdú de 5 ar 2013)
Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh
• Atreoraíodh 6,023 leanbh ón obair shóisialta chuig na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh
• Atreoraídoh 3,634 theaghlach ón obair shóisialta chuig na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh
• Atreoraíodh 17,716 leanbh ó fhoinsí eile chuig na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh
• Atreoraíodh 14,594 theaghlach ó fhoinsí eile chuig na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh
• Bhí 20,141 leanbh ag fáil seirbhísí tacaíochta teaghlaigh ag deireadh 2014
• Bhí 15,192 theaghlach ag fáil seirbhísí tacaíochta teaghlaigh ag deireadh 2014
Seirbhísí Leasa Oideachais
• Tugadh tacaíocht do 2,579 leanbh/dteaghlach chun dul i ngleic le saincheisteanna ginearálta
freastail/socrúcháin scoile
• Tugadh tacaíocht do 1,282 leanbh/dteaghlach chun dul i ngleic le saincheisteanna tromchúiseacha/
ainsealacha freastail scoile
Leanaí faoi chúram
• Bhí 6,463 leanbh faoi chúram ag deireadh 2014 (méadú de 3 ar 2013)
Líon agus céatadán na leanaí faoi chúram de réir cineáil, ag deireadh 2014

Cineál Cúraim
Cúram Altramais
Cúram Altramais le Gaolta
Cónaitheach: Cúram Ginearálta
Cónaitheach: Cúram Speisialta
Cónaitheach: Cúram Speisialta Lasmuigh den Stát
Socrúcháin Cúraim Eile
Líon Iomlán Leanaí

Deireadh 2014
(líon)
4,137
1,874
325
16
5

Deireadh 2014
(%)
64.00%
29.00%
5.02%
0.25%
0.08%

106
6,463

1.64%
100.00%

1
Tá an sprioc do chigireachtaí bliantúla/céad chigireachtaí bunaithe ar an bhfigiúr ó na torthaí (líon seirbhísí luathbhlianta a
fhaigheann fógra) don bhliain roimh ré i.e., 59% den toradh le haghaidh 2013
2
Sonraí don tréimhse Meán Fómhair 2014 go dtí Nollaig 2014
3
Sonraí don tréimhse Meán Fómhair 2014 go dtí Nollaig 2014

Cúram altramais

Cúram altramais le
gaolta
Cónaitheach: cúram
ginearálta
Cónaitheach: cúram
speisialta
Cónaitheach: lasmuigh
deb stat, cúram slán
Socrúcháin eile chúraim

Príomhspriocanna
• Bhí 93% (6,002) de leanaí faoi chúram ag deireadh 2014 a raibh oibrí sannta sóisialta acu (méadú
1% ar 2013). Sprioc 100%
• Bhí 89% (5,778) de leanaí faoi chúram ag deireadh 2014 a raibh plean scríofa cúraim acu (méadú
2% ar 2013). Sprioc 90%

Cineál Cúraim

Cúram Altramais
Cúram Altramais le Gaolta
Cónaitheach: Cúram Ginearálta
Cónaitheach: Cúram Speisialta
Cónaitheach: Cúram Speisialta Lasmuigh den Stát
Socrúcháin Cúraim Eile
Iomlán

% de leanaí faoi chúram ag
deireadh 2014 a raibh oibrí
sannta sóisialta acu
Sprioc 2014
Bainte
Amach
100%
94%
100%
90%
100%
99%

% de leanaí faoi chúram
ag deireadh 2014 a raibh
plean scríofa cúraim acu
Sprioc 2014
Bainte
Amach
90%
90%
90%
90%
90%
89%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

98%
93%

90%
90%

90%
89%
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•
•

I gcás 92% (4,102) de leanaí faoi chúram idir 6 agus 16 bliana d’aois bhí siad san oideachas
lánaimseartha ag deireadh 2014 (laghdú 6% ar 2013)
I gcás 85% (428) de leanaí faoi chúram 17 mbliana d’aois bhí siad san oideachas lánaimseartha ag
deireadh 2014 (laghdú 4.5% ar 2013)

Cúramóirí Altramais
• Faomhadh 4,210 cúramóir altramais agus cuireadh iad ar an bPainéal Cúraim Altramais (laghdú
de 25 ar 2013)
• Faomhadh 164 chúramóir altramais phríobháideacha agus cuireadh iad ar an bPainéal Cúraim
Altramais (laghdú de 72 ar 2013)
• Bhí 442 chúramaóir altramais ar gaolta iad nár faomhadh (gan aon athrú ó 2013)
Iarchúram
• Bhí 1,685 dhuine óg idir 18 agus 23 bliana d’aois a bhí ag fáil seirbhísí iarchúraim (méadú 15% ar
2013)
• Tá 58% (975) de dhaoine óga idir 18 agus 23 bliana d’aois atá ag fáil seirbhíse iarchúraim atá san
oideachas lánaimseartha
Seirbhísí Uchtála
• Rinneadh measúnú ar 114 iarratasóir d’uchtáil idirthíortha
• Rinneadh measúnú ar 39 n-iarratasóir d’uchtáil intíre

•
•

Rinneadh measúnú ar 56 leanbh faoi chúram fadtéarmach altramais le go ndéanfadh a gcúramóirí
altramais iad a uchtáil
Bí 1,042 dhuine ag fanacht ar sheirbhís faisnéise agus rianaithe (uchtálacha stairiúla)

Cosaint agus Leas Leanaí
• Fuarthas 43,179 n-iarratas (sonraí sealadacha); an líon is airde don tréimhse 2006 - 2014

Líon na nAtreoruithe

Líon na nAtreoruithe (leas leanaí agus mí-úsáid leanaí) 2006 - 2014

Iomlán na
nAtreoruithe

Atreoruithe maidir le
Mí-úsáid Leanaí

Atreoruithe maidir le
Leas Leanaí

Córas Fógartha Cosanta Leanaí (CPNS)
• Bhí 1,400 liostáilte mar chásanna oscailte (i.e., baol leanúnach go dtarlódh dochar suntasach
dóibh) ar an gCóras Fógra Cosanta Leanaí (CPNS) ag deireadh 2014
Seirbhís Idirghabhála Géarchéime/Seirbhís Éigeandála Sábháilteachta ag an Láthair Oibre le fáil
Lasmuigh de Ghnáthuaireanta Oibre
• Rinneadh 752 chás a atreorú chuig an tSeirbhís4 Idirghabhála Géarchéime (méadú 4% ar 2013)
• Cuireadh 174 leanbh sa tSeirbhís Idirghabhála Géarchéime (laghdú 45% ar 2013)
• Rinneadh 343 chás a atreorú chuig an tSeirbhís5 Sábháilteachta Lasmuigh de Ghnáthuaireanta
Oibre (laghdú 7% ar 2013)
• Cuireadh 200 leanbh sa tSeirbhís Sábháilteachta Lasmuigh de Ghnáthuaireanta Oibre (laghdú
24% ar 2013)
Sonraí maidir le Gníomhaíochtaí na Seirbhíse Oibre Sóisialta
• Bhí 27,651 chás oscailte do sheirbhísí6 oibre sóisialta ag deireadh 2014 (laghdú 9% ar 2013)
• Sannadh 70% (19,300) de chásanna oscailte ar oibrí sóisialta (méadú 2% ar 2013)
• Rinneadh 67% (5,620) de chásanna ar feitheamh a chur i gcatagóir ísealtosaíochta nó
meántosaíochta.
Cuireann an tSeirbhís Idirghabhála Géarchéime seirbhís oibre sóisialta lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre ar fáil do dhaoine
óga atá níos óige ná 18 mbliana d’aois agus a bhfuil géarchéim ag tarlú ina saol. Feidhmíonn an tseibhís ar fud mhórcheantar
Bhaile Átha Cliath (Contaetha Bhaile Átha Cliath, Chill Dara agus Chill Mhantáin). Déanann soláthraithe seirbhíse na hatreoruithe
lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre i.e., An Garda Síochána, pearsanra ospidéil nó otharcharranna.
5
Lasmuigh de mhórcheantar Bhaile Átha Cliath, tá Seirbhís Éigeandála Áite Sábháilte (9EPSS) i bhfeidhm, mar ar féidir leis An
Garda Síochána rochtain a fháil ar shocrúchán éigeandála do leanbh atá i mbaol, agus é sin lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre.
Sa tseirbhís seo cuirtear socrúchán lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre ar fáil do leanbh le teaghlach go dtí an chéad lá oibre
eile, agus ansin glacann an tseirbhís oibre sóisialta áitiúil freagracht as an gcás.
6
Áirítear i measc na gcásanna oscailte cásanna a cuireadh ar feitheamh ar iontógáil, leas leanaí leithdháilte agus neamhleithdháilte agus cásanna cosanta agus leanaí faoi chúram.
4
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8. Éisteacht agus Foghlaim
Gearáin
Réamhrá
Faoi Chuid 9 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (2013) tá sé de cheangal ar
an nGníomhaireacht beartas gearáin a bheith i bhfeidhm aici.
In 2014 bhí córas gearán na Gníomhaireachta ag feidhmiú de réir bheartas gearán FSS, ‘Your Service
Your Say’. Lean FSS ag soláthar roinnt seirbhísí faoi Mheabhrán Tuisceana. B’shin athrú do na seirbhísí
sin nach raibh faoi rialachas FSS roimhe sin.
Aithnítear anois go bhfuil gá ag Tusla lena chóras sainoiriúnaithe féin do ghearáin agus aiseolas, a
chuimsíonn gach gné dár seirbhís.
Forbairtí
In 2014 chuir Tusla tús leis an obair chun córas a fhorbairt de bhainistiú gearán agus aiseolais, lena
n-áiritear na cáipéisí bainteacha seo a leanas a fhoilseofar in 2015.
Seo a leanas na cáipéisí sin:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beartas Aiseolais agus Gearán
Treoir agus foirm Aiseolais agus Gearán do dhaoine óga
Treoir don Fhoireann faoi dheileáil le gearáin
Treoir don Fhoireann ainmnithe i ngearán
Treoir do bhaill den phobal agus foirmeacha aiseolais
Treoir maidir le conas déileáil le Gearáin mhíréasúnta nó chiapálacha
Treoir d’oifigigh gearán
Treoir d’oifigigh athbhreithniúcháin agus iad ag athbhreithniú gearán
Teimpléad áitiúil le haghaidh réiteach gearán.

Tá Tusla tar éis an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát a fhostú chun modúl a fhorbairt den Chóras
Náisiúnta Bainistithe Teagmhais a chuirfidh réiteach TFC ar fáil chun bainistiú a dhéanamh ar ghearáin
agus chun eolas gnó a sholáthar. Rachaidh sé seo i ngleic leis an deacracht atá ann faoi láthair faisnéis
iontaofa chomhleanúnach a bhailiú ar fud na Gníomhaireachta. Tosófar ag cur i bhfeidhm an chórais
seo go céimneach i Ráithe 2 de 2015.
Déantar an caidreamh le hOifig an Ombudsman agus an Ombudsman do Leanaí a bhainistiú ó dhearcadh
náisiúnta trí mheán na Stiúrthóireachta um Dhearbhú Cáilíochta. Reáchtáiltear cruinnithe rialta leis an
dá Oifig chun éascú a dhéanamh ar an dul chun cinn agus chun dul i ngleic le saincheisteanna. Réimse
amháin a gcaithfear feabhas a chur air in 2015 ná tráthúlacht na bhfreagraí ar chásanna a chuireann
an tOmbudsman agus Oifig an Ombudsman do Leanaí faoinár mbráid.
Dúshláin Reatha
• Beidh dúshlán ag baint leis an aistriú chuig córas gearán Tusla-treoraithe i roinnt réimsí i gcás
gurb é an cleachtas reatha go ndéanann Gnóthaí Tomhaltóirí FSS déileáil leis na gearáin seachas
foireann Tusla. De réir mar a ghluaiseann an Ghníomhaireacht i dtreo a beartais agus a gnáthaimh
bainistithe gearán féin, is gá córais agus struchtúir inbhuanaithe, éifeachtacha a bheith i bhfeidhm
i ngach réimse agus i ngach seirbhís.
• Is gá do bhaill foirne atá ag feidhmiú mar oifigigh ghearán agus athbhreithniúcháin sannadh
foirmiúil agus oiliúint a fháil mar oifigigh ghearán agus athbhreithniúcháin.

•
•

Sa mhéid nár aistríodh foireann bainistithe gearán ó Ghnóthaí Tomhaltóirí FSS chuig Tusla tá
easnamh foirne cruthaithe sa bhainistiú gearáin, go háirithe ag an leibhéal náisiúnta.
Is gá líon níos mó oifigeach a ainmniú go foirmiúil sa mhéid go bhfuil roinnt mhaith díobhsan a
d’ainmnigh an Príomhfheidhmeannach tar éis na poist a bhí acu an tráth úd a fhágáil ó shin.
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9. Tosaíochtaí le Haghaidh 2015
De réir Alt 41 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach d’ullmhaigh Tusla Plean
Corparáideach. Is plean trí bliana é seo mar fhreagra ar an treoir bheartais, an treo agus na téarmaí
tagartha tosaíochta arna leagan amach ag an Aire sa Chreat Feidhmíochta a chuimsíonn an tréimhse
2015-2017. Tá Plean Gnó 2015 ar an gcéad phlean as trí sinn sa tréimhse seo in leagtar amach cuntas
bliantúil ar a bhfuil le baint amach sa bhliain amach romhainn chun cuspóirí straitéiseacha an Phlean
Chorparáidigh a bhaint amach. Sa chomhthéacs seo tá cur síos ar thosaíochtaí 2015 déanta ó thaobh
torthaí gearthéarmacha de sa mhéid gurb iadsan na chéad chuspóirí is gá a bhaint amach thar shaolré
an Phlean Chorparáidigh.
A. Tá próisis agus córais cosanta leanaí Tusla ag freagairt do leanaí i mbaol ar bhonn tráthúil:
Le linn 2015 i measc na dtionscnamh sonrach chun dul i ngleic go céimneach leis seo déanfar
cur i bhfeidhm céimneach ar an gCóras Náisiúnta Faisnéise Cúraim Leanaí (NCCIS). Áirítear ann
comhtháthú na faisnéise agus na sonraí a bhaineann le hatreorú agus measúnú. Ón dearcadh
soláthair seirbhíse de, cuirfear Seirbhís Éigeandála lasmuigh de Ghnáthuaireanta Oibre ar fáil.
Rinneadh dul chun cinn ar phleananna le linn 2014, ach mar thoradh ar shaincheisteanna carntha
tionsclaíocha tugadh an cheist seo anonn chuig 2015. Cuirfear Tús Áite do Leanaí i bhfeidhm
ar bhealach comhréireach go hinmheánach agus go seachtrach. Chomh maith leis sin, cuirfear
feabhas inbhuanaithe ar cháilíocht na seirbhísí d’fhonn an baol dochair a laghdú. Forbrófar modh
tuairiscithe comhtháite, ag cuimsiú sonraí airgeadais, acmhainní daonna agus oibríochtúla chun
cuidiú le bainistiú a dhéanamh ar an gcuntasacht don Bhord agus don Roinn Leanaí agus Gnóthaí
Óige.
B. Beidh gach próiseas agus córas atá ina bhonn is taca le seirbhísí leanaí agus teaghlaigh ina
gcinn atá bunaithe ar fhianaise:
Tabharfar faoi thionscnaimh shonracha in 2015 chun é seo a bhaint amach trí chomhtháthú níos fearr
a dhéanamh ar an soláthar seirbhísí tríd an gcur chuige Coisc, Comhpháirtíochta agus Tacaíochta
Teaghlaigh. Cuirfear chun cinn pleananna freisin chun beartas Rialtais agus reachtaíocht a chur sa
siúl, go háirithe i réimse an tuairiscithe éigeantaigh, trí fhaisnéis agus rianú do leanaí incháilithe
faoi chúram altramais agus sa phleanáil iarchúraim. Cuirtear tús le forbairt sraith méadrachtaí
toradhbhunaithe maidir le feidhmíocht seirbhíse. Beidh an cur chuige níos straitéisí maidir le
dearbhú cáilíochta agus Tusla á dhaingniú féin mar eagraíocht atá féinrialaithe. Déanfar naisc idir
faisnéis thráthúil agus fianaise chun tacú le foghlaim, feabhas feidhmíochta, dearadh seirbhíse
agus soláthar. .
C. Beidh raon de thacaí teaghlaigh agus tuismitheoireachta ann:
Le linn 2015 áireofar i measc na dtionscamh sonrach chun dul i ngleic go céimneach leis seo socruithe
chun tacú le tuismitheoirí trí idirghabhálacha gníomhacha, gníomhaíochtaí trasearnálacha agus
samhail de sholáthar comhtháite seirbhíse. Airíonn sé seo cur i bhfeidhm sa bhreis a dhéanamh
ar shocruithe eagraíochtúla chun feabhas a chur ar acmhainneacht na Gníomhaireachta i réimse
na luath-idirghabhála trí Chosc, Comhpháirtíocht agus Tacaíocht Teaghlaigh. Chomh maith leis
sin, leanfaidh Tusla lena ról ceannaireachta i ndáil le feidhmiú agus fairsingiú na gCoistí Seirbhísí
do Dhaoine Óga. Cothófar an comhoibriú éifeachtach leis an gcóras ceartais óige ar mhaithe le
daoine óga a mbíonn baint acu leis na gcóras ceartais agus leis na seirbhísí sóisialta araon.
D. Beidh freastal, rannpháirtíocht agus coinneáil leanaí san oideachas lánaimseartha ina bhunchuid
den soláthar seirbhíse:
I measc na dtionscnamh in 2015 chun é seo a bhaint amach cuirfear tacaíocht ar fáil do scoileanna,
tuismitheoirí agus leanaí chun páirt iomlán a ghlacadh san oideachas, bíodh sin ar scoil nó ar

bhealach eile. Cuirfear i gcrích athbhreithniú ar an gClár Críochnaithe Scoile. Cuirfear tacaíocht
shonrach ar fáil don rannpháirtíocht éifeachtach agus don ghnóthachtáil san oideachas do leanaí
faoi chúram. Sula dtabharfar isteach an clárú do Sheirbhísí Luathbhlianta na Roinne Leanaí agus
Gnóthaí Óige cuirfear ar bun córas cigireacht-bhunaithe. Forbrófar seirbhísí leasa oideachais i
gcomhpháirt le tuismitheoirí agus i bhfianaise go bhfuil an timpeallacht reachtúil ag athrú.
E. Beidh eagraíocht shainchuspórtha ann chun ár rún straitéiseach a bhaint amach:
Le linn 2015 cuirfear socruithe iomchuí i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí go hiomlán
leis na ceanglais rialachais agus chuntasachta. Cuirfear struchtúir agus próisis eagraíochtúla in
oiriúint agus déanfar iad a fhorbairt chun tacú le baint amach chuspóirí straitéiseacha Tusla.
Déanfar athbhreithniú sonrach ar gach costas oibríochtúil d’fhonn luach ar airgead a bhaint amach.
Cuirfear feabhas ar phróisis rialachais airgeadais agus forbrófar samhail fhianaisebhunaithe don
leithdháileadh acmhainní. Coinneofar súil ar chaiteachas ar chúrsaí dlí agus féachfaidh Tusla le
cur leis an gcóras Caomhnóir ad Litem. Ullmhófar Plean Forbartha Fórsa Oibre a chuimseoidh
athchóiriú ar bheartais earcaíochta agus coinneála agus deiseanna san fhorbairt ghairmiúil don
fhoireann go léir. Tabharfar isteach cód iompraíochta don fhoireann freisin.
Mar bhonn is mar thaca leis na próisis seo forbrófar straitéisí don Bhainistiú TFC agus Eastát. De
bhreis air sin, beidh cur chuige córasach ann maidir le bainistiú riosca.
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Aguisín I – Achoimre ar Thosaíochtaí
Tosaíocht 1: Cuntasacht
Torthaí
1. Scéim tarmligin bunaithe agus athbhreithniú
déanta air
2. Cód agus struchtúr rialachais ar bun
3. Clár riosca ar bun agus i bhfeidhm
4. Foilsíodh plean d’fhorbairt buiséid
5. Atheisiúint agus athbhreithniú ar an gclár
nuachóirithe cúraim leanaí
6. Socruithe riosca iniúchta ar bun le go mbeifí
cuntasach do bhord na gníomhaireachta agus
dá fochoistí

Amscála
R1 - i gcrích
R3 - i gcrích
R4 - i gcrích
R4 - i gcrích
R2 - i gcrích
R3 - i gcrích

Tosaíocht 2: Dearbhú Cáilíochta
Torthaí
1. Creat Feidhmíochta ar bun
2. Timthriall tuairiscithe aontaithe agus ceanglais
mhonatóireachta i gcrích
3. Córas d’iniúchóireacht feidhmíochta agus
athbhreithnithe cáilíochta ar buneficit

Amscála
R4 - i gcrích
R3 - i gcrích
R3 - i gcrích

Tosaíocht 3: Comhpháirtíocht
Torthaí
1. Athbhreithniú ar an Meabhrán Tuisceana le
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
2. Athbhreithniú ar an gComhphrótacal le FSS
3. Forbairt na hinniúlachta taighde agus
gníomhaíocht taighde coimisiúnaithe le CES
4. Ghlac an Ghníomhaireacht páirt/d’éascaigh an
Ghníomhaireacht agus más rud é gur iomchuí
é rinne sí ceannaireacht ar fhorbairt na gCoistí
Seirbhísí Leanaíeficit

Amscála
R4 - i gcrích
R4 - i gcrích
R2 - i gcrích
R4 - i gcrích

Tosaíocht 4: Forbairt Fórsa Oibre
Torthaí
1. Forbraíodh Straitéis aontaithe fórsa oibre
2. Fuarthas faomhadh na bhforas gairmiúil
iomchuí do chomhaontuithe comhpháirtíochta
3. Tús á chur le scéim oibre le hearcaíocht do
chéimithe
4. Aontaíodh ar chlúdach máithreachais i gcúinsí
sainithe
5. Rinneadh athbhreithniú ar Fhoireann
chléireachais agus riaracháin
6. Cuireadh i bhfeidhm na príomh-mholtaí tar éis
athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfoireann
chléireachais agus riaracháinficit

Amscála
R4 - i gcrích
R3 - i gcrích
R4 - tugtha
anonn chuig
2015
R2 - i gcrích
R3 - i gcrích
R4 - i gcrích

Tosaíocht 5: Tacaíocht Teaghlaigh
Torthaí
1. Rinneadh athbhreithniú cáilíochta ar chur i
bhfeidhm na bpróiseas tacaíochta teaghlaigh i
ngach Réimse
2. Rinneadh comhtháthú ar Ionaid Acmhainne
Teaghlaigh leis an gCreat Soláthair
Seirbhíseficit

Amscála
R4 - i gcrích

R4 - i gcrích

Tosaíocht 6: Cúram agus Oideachas Luathbhlianta
Torthaí
1. Córas clárúcháin i bhfeidhm

2. Cigireachtaí caighdeáinbhunaithe ar bun
3. Córas TFC ar bun chun tacú leis an bpróiseas
cigireachta
4. Cigirí Breise ceaptha
5. Tuarascálacha cigireachta foilsithe le fáil ar líne
go tráthúilicit

Amscála
R3 - tugtha
anonn chuig
2015
R3 - i gcrích
R2 - i gcrích
R4 - i gcrích
R3 - i gcrích
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Tosaíocht 7: Creat Soláthair Seirbhíse
Torthaí
1. Tugadh isteach agus athbhreithníodh tairseacha
idirghabhála
2. Tugadh isteach agus athbhreithníodh próisis
chaighdeánaithe iontógála agus measúnaithe
3. Cuireadh ar bun córas d’atreorú chuig an
earnáil phobail agus dheonach
4. Cuireadh ar bun an Córas Fógartha Náisiúnta
Cosanta Leanaí

Amscála
R1 - i gcrích
R2 - i gcrích
R3 - i gcrích
R2 - i gcrích

Tosaíocht 8: Seirbhís Éigeandála Lasmuigh de
Torthaí
1. Teagmhálaí náisiúnta ar fáil don Gharda
Síochána
2. Oibrithe sóisialta áitiúla ar ghlao-dualgas ar fáil
chun freagairt ar fud na tíreeficit

Amscála
R3 - tugtha
anonn chuig
2015
R4 - tugtha
anonn chuig
2015

Tosaíocht 9: Córas Faisnéise Cúraim Leanaí
Torthaí
1. Tástail agus glacadh úsáideoirí le córas NCCIS i
gcrích
2. NCCIS – pleanáil don chur i bhfeidhm
céimneach tosaithe fi

Amscála
R1 - i gcrích
R4 - i gcrích

Tosaíocht 10: Tús Áite do Leanaí
Torthaí
Amscála
1. Athbhreithniú cáilíochta ar chur i bhfeidhm
R4 - i gcrích
comhleanúnach i ngach Réimse
2. Measúnú tionchair ar an reachtaíocht atá le
R1 - i gcrích
teacht curtha i gcrích agus na torthaí curtha
faoi bhráid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige

Tosaíocht 11: Cúram Malartach
Torthaí
1. Cuireadh i gcrích agus i bhfeidhm straitéis
náisiúnta do chúram cónaitheach
2. Lámhleabhar Cleachtais a sholáthar do Chúram
Malartach
3. Pointe iontrála aonair do gach iarratas ar
Chúram Speisialta
4. Rochtain fheabhsaithe do shocrúcháin céime
anuas
5. Foireann náisiúnta ildisciplíneach do leanaí faoi
chúram speisialta
6. Plean iarchúraim curtha i bhfeidhm go
céimneach

Amscála
R4 - tugtha
anonn chuig
2015
R1 - i gcrích
R1 - i gcrích
R4 - i gcrích
R1 - i gcrích
R4 - tugtha
anonn chuig
2015

Tosaíocht 12: Seirbhísí Uchtála
Torthaí
1. Bainisteoir Náisiúnta ceaptha
2. Bainisteoirí réigiúnacha ag tuairisciú don
Bhainisteoir Náisiúnta
3. Beartais agus gnáthaimh náisiúnta i bhfeidhm
4. Athbhreithniú ar chothromaíocht na rochtana
déanta
5. Liosta náisiúnta iarratas tugtha isteach agus
cothaitheficit

Amscála
R1 - i gcrích
R1 - i gcrích
R4 - i gcrích
R2 - i gcrích
R2 - i gcrích
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Tosaíocht 13: Leas Oideachais
Torthaí
1. Go mbeadh idirghabháil leasa oideachais ina
bhunchuid den Chreat Soláthair Seirbhíse
2. Spriocanna freastail, rannpháirtíochta agus
coinneála scoile comhtháite agus ailínithe le
feidhmeanna ábhartha eile na Gníomhaireachta
3. Treoirlínte foilsithe do Scoileanna maidir le
Forbairt Treoirlínte Scoile faoi Fhreastail Scoile
4. Treoirlínte leasaithe maidir le measúnú ar
oideachas in áiteanna seachas scoileanna
aitheanta ficit

Amscála
R4 - i gcrích
R4 - i gcrích

R4 - i gcrích
R4 - i gcrích

Tosaíocht 14: Seirbhísí d’Fhoréigean Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe
Torthaí
1. Córas maoirseachta náisiúnta ar bun
2. Socruithe don chomhordú réigiúnach agus
bainistiú áitiúil ar bun agus athbhreithnitheeficit

Amscála
R1 - i gcrích
R1 - i gcrích

Tosaíocht 15: Seirbhísí Síceolaíochta
Torthaí
Amscála
1. Plean straitéiseach forbartha, curtha i bhfeidhm R4 - i gcrích
agus athbhreithnithe

Tosaíocht 16: Earnáil Phobail
Torthaí
1. Cuirtear seirbhísí maoinithe ar fáil de réir
thosaíochtaí na Gníomhaireachta
2. Tagann na socruithe maoiniúcháin le forálacha
cearta na reachtaíochta nua
3. Tá córas taifeadta i bhfeidhm chun taifeadadh a
dhéanamh ar an bhforáil cheart reachtúil faoina
gcuirfear cistí ar fáil
4. Athbhreithniú luach ar airgead
5. Straitéis Coimisiúnaithe a fhorbairt fi

Amscála
R4 - i gcrích
R4 - i gcrích
R4 - i gcrích

R4 - i gcrích
R4 - i gcrích
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Tuarascáil Bhaill an Bhoird
Bunaíodh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach an 1 Eanáir tráth ar cruthaíodh
an Ghníomhaireacht faoin Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013. Tá
comhfhreagracht ar an mBord feidhmiú mar an t-údarás rialaithe ó thaobh fheidhmeanna na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a chomhlíonadh. Tá an Bord cuntasach don Aire Leanaí
agus Gnóthaí Óige as feidhmeanna na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a chomhlíonadh
chomh maith lena fheidhmeanna féin mar údarás rialaithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach. Tuairiscíonn an Cathaoirleach don Aire thar ceann an Bhoird. Tá an Príomhfheidhmeannach
freagrach as riarachán agus gnó na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach i gcoitinne a
reáchtáil, a bhainistiú agus a rialú.
An Bord
Ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach tá Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach agus
seachtar ball arna dtoghadh ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige. Ceapadh an Cathaoirleach agus an
Leas-Chathaoirleach do thréimhse cúig bliana agus bíonn na baill arna gcéadcheapadh ag an Aire mar
ghnáthbhaill Boird i mbun oifige ar feadh trí bliana nó ceithre bliana. Sa tábla thíos tá sonraí maidir le
ballraíocht an Bhoird le linn 2014 agus faoi thréimhse ceapacháin na mball:
Ball

Ról

Tréimhse Cheapacháin

Norah Gibbons

Cathaoirleach

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2018

Gary Joyce

Leas-Chathaoirleach

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2018

PJ Fitzpatrick

Gnáthbhall

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2017

Noel Kelly

Gnáthbhall

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2017

Sylda Langford

Gnáthbhall

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2016

Ita Mangan

Gnáthbhall

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2017

Gary O’Donnchadha

Gnáthbhall

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2016

Rory O’Ferrall

Gnáthbhall

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2016

Noelle Spring

Gnáthbhall

An 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2016

Tá an Bord freagrach as beartú ar threo foriomlán straitéiseach na Gníomhaireachta um Leanaí agus
an Teaghlach, agus a chinntiú go bhfeidhmíonn sí laistigh de theorainneacha a húdaráis reachtúil agus
socraíonn sé na spriocanna corparáideacha arna moladh ag an bPríomhfheidhmeannach. Tá obair
agus freagrachtaí an Bhoird sonraithe sna Buanorduithe, sa Tarmligean Údaráis agus sna nithe arna
bhforchoimeád do chinneadh an Bhoird.
Chun a chinntiú go mbeadh córas imleor, éifeachtach don rialú inmheánach airgeadais i bhfeidhm ag an
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, bhunaigh an Bord na gnáthaimh don Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach de réir mar atá leagtha amach sa Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach
Airgeadais.
De ghnáth tagann an Bord le chéile uair sa mhí. Glactar miontuairiscí ag gach cruinniú Boird agus
coiste. Tá cóipeanna de mhiontuairiscí an Bhoird le fáil ar shuíomh gréasáin Tusla. I measc na
mbuanmhíreanna a bhreithníonn an Bord tá siad seo a leanas:
• Dearbhú Leasanna;
• Tuarascálacha ó choistí Boird;
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•
•
•
•
•
•
•

Cuntais bhainistíochta;
Tuarascálacha maidir le feidhmíocht chorparáideach;
Athbhreithnithe ar an gcreat um bainistiú riosca;
Beartais nua agus leasaithe;
Nithe forchoimeádta;
Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh maidir le cúrsaí oibríochtúla; agus
Tuairiscí chun dáta maidir le tionscadail.

Bhunaigh Bord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach na ceithre choiste seo a leanas:
• An Coiste Iniúchóireachta - ar an gcoiste sé tá triúr ball boird agus ball neamhspleách amháin.
Is é ról an Choiste Iniúchóireachta dearbhú a sholáthar don Bhord faoi chúrsaí airgeadais mar a
bhaineann lena fheidhmeanna;
Freastalaíonn an Stiúrthóir Airgeadais agus an Stiúrthóir Náisiúnta um Iniúchóireacht Inmheánach
ar chruinnithe an Choiste, agus freastalaíonn an Príomhfheidhmeannach agus baill eile den
Fhoireann Ardbhainistíochta ar na cruinnithe sin de réir mar is gá. Freastalaíonn an tArd-Reachtaire
Cuntas agus Ciste, iniúchóir inmheánach na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, ar na
cruinnithe de réir mar is gá agus bhí teacht acu ar Chathaoirleach an Choiste Iniúchóireachta i
gcónaí. De réir an chleachtais is fear, casann an Coiste leis an Stiúrthóir Náisiúnta um Iniúchóireacht
Inmheánach agus leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i gcás go bhfuil an lucht bainistíochta
as láthair. Seo a leanas na nithe ar dhírigh an Coiste Iniúchóireachta orthu:
• Rialú inmheánach – chun cuidiú leis an mBord a fhreagrachtaí a chomhlíonadh a chinntiú go
mbeadh an córas um rialú inmheánach ina chóras iomchuí agus iomlán, chun athbhreithniú a
dhéanamh ar an chaoi a ndéanann an lucht bainistíochta monatóireacht ar leorgacht chineál,
fhairsinge agus éifeachtacht na gcóras um rialú inmheánach, lena n-áirítear córais um rialú
cuntasaíochta agus ar an gcaoi sin córas éifeachtach a choinneáil de rialú inmheánach chun
athbhreithniú a dhéanamh ar ráiteas na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach maidir
le córais um rialú inmheánach sula ndéanann an Bord é a fhaomhadh;
• Tuairiscí seachtracha iniúchóireachta agus airgeadais – cineál agus fairsinge na hiniuchóireachta
seachtraí bliantúla agus athbhreithniú ar ghnáthaimh an iniúchóra sheachtraigh agus na
céimeanna a ghlac an t-iniúchóir seachtrach chun freagairt d’athruithe ar na ceanglais rialála
agus ar cheanglais eile;
• Iniúchóireacht inmheánach – athbhreithniú agus faomhadh a dhéanamh ar an gCairt um
Iniúchóireacht Inmheánach agus a dhéanamh ar an bplean bliantúil don Iniúchóireacht
Inmheánach agus breithniú a dhéanamh ar thuarascálacha ón Iniúchóir Inmheánach agus ar
fhreagraí bainistíochta;
• Nochtadh Cosanta – athbhreithniú a dhéanamh ar fheasacht na Gníomhaireachta um Leanaí
agus an Teaghlach maidir le calaois agus ar na beartais agus gnáthaimh maidir le nochtadh
cosanta i ndáil le saincheisteanna airgeadais;
• Bainistíocht riosca – athbhreithniú a dhéanamh ar chóras na Gníomhaireachta um Leanaí agus
an Teaghlach maidir le bainistiú riosca agus bualadh leis an gCoiste um Dhearbhú Cáilíochta
agus Bainistiú Riosca ar bhonn rialta; agus
• Athbhreithnithe ar Luach ar Airgead i sainréimsí caiteachais.
•

An Coiste um Dhearbhú Cáilíochta agus Riosca ar an gcoiste seo tá tríur ball Boird agus ball
neamhspleách amháin. Dhírigh an Coiste go príomha ar dhearbhú cáilíochta agus cúrsaí a bhí
bainteach le riosca an tsoláthair seirbhíse, go háirithe:
• Cultúr bainistithe riosca a chur chun cinn agus comhtháthú a dhéanamh ar ghnáthaimh
dearbhaithe cáilíochta le gnáthghnó ar fud na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach;
• Comhairle a sholáthar don Bhord maidir le fonn priacal foriomlán na Gníomhaireachta um
Leanaí agus an Teaghlach, ag cur san áireamh an timpeallacht reatha agus ionchasach

•

maicreacnamaíoch agus na seirbhísí sóisialta ag tarraingt ar fhoinsí údarásacha a bhaineann le
beartais riosca na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach; agus
Athbhreithniú a dhéanamh ar shocruithe atá i bhfeidhm trínar féidir le fosaithe cúiseanna imní
a ardú, faoi rún, agus tuairiscí a fháil, go tráthúil, maidir leis na cúiseanna imní a d’ardaigh siad
faoin mBeartas um Thuairisciú de Mheon Macánta, nó Gnáthaimh maidir le Nochta Cosanta
Faisnéise agus comhairle a sholáthar faoin ngníomh iomchuí chun na caighdeáin is airde
cuibhis agus ionracais a chinntiú ar fud na seirbhísí um leanaí agus an teaghlach.

•

An Coiste um Luach Saothair agus um Chomharbas – ar an gcoiste seo tá triúr ball Boird agus
bíonn an coiste dírithe go príomha ar chuidiú leis an mBord a fheidhmeanna a chomhlíonadh trí
athbhreithniú neamhspleách agus oibiachtúil a sholáthar chun:
• A chinntiú go bhfuil an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ag cloí leis an mbeartas
rialtais atá i réim i ndáil le pá agus luaíochtaí; agus
• A chinntiú go ndéantar pleanáil comharbais don PF agus cuidiú leis an PF pleanáil comharbais
a dhéanamh leis an bhfoireann ardbhainistíochta, de réir mar is gá.

•

An Coiste Rialachais – ar an gcoiste seo tá beirt Bhall Boird agus tá an coiste dírithe go príomha
ar a chinntiú go gcomhlíonann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a freagrachtaí
dlíthiúla agus feidhmiúla.

Reáchtáladh na cruinnithe Boird agus Coiste seo a leanas in 2014:
• Bord – trí chruinniú dhéag;
• An Coiste Iniúchóireachta – cúig chruinniú;
• An Coiste um Dhearbhú Cáilíochta agus Riosca – ceithre chruinniú;
• An Coiste um Luach Saothair agus um Chomharbas – trí chruinniú
• An Coiste Rialachais – dhá chruinniú.
Tá sceideal de bhallraíocht agus tinreamh de Bhord agus choistí na Gníomhaireachta um Leanaí agus
an Teaghlach in 2014 léirithe sa tábla seo a leanas:
Bord

Coiste Iniúchóireachta

An Coiste um
Dhearbhú
Cáilíochta
agus Riosca

An Coiste
um Luach
Saothair
agus um
Chomharbas

An Coiste
Rialachais

13 Chruinniú

5 Chruinniú

4 Chruinniú

3 Chruinniú

2 Chruinniú

Norah Gibbons

11

**

**

3

2

Gary Joyce

9

PJ Fitzpatrick

12

Noel Kelly

11

Sylda Langford

11

Ita Mangan

11

Gary
O’Donnchadha

12

Rory O’Ferrall

12

Noelle Spring

11

3
4
3
4

4
2
4

5
4
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Bord

Coiste Iniúchóireachta

An Coiste um
Dhearbhú
Cáilíochta
agus Riosca

An Coiste
um Luach
Saothair
agus um
Chomharbas

An Coiste
Rialachais

13 Chruinniú

5 Chruinniú

4 Chruinniú

3 Chruinniú

2 Chruinniú

Bernadette
Costello*
Richard George*

2
1

* Tá Bernadette Costello agus Richard George ina mbaill neamhspleácha de choiste na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach agus cheap Bord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach iad an 27 Meitheamh agus an 25 Iútil faoi seach.
** D’fhreastail an Cathaoirleach ar chruinniú amháin den Choiste Iniúchóireachta agus den Choiste um Dhearbhú Cáilíochta
agus Riosca le linn na bliana.

Ráiteas maidir le freagrachtaí an Bhoird i ndáil
leis na Ráitis Bhliantúla Airgeadais
Tá Bord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach freagrach as Ráitis Bhliantúla Airgeadais a
ullmhú de réir an dlí is infheidhme.
Faoi Alt 13 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013 tá sé de cheangal ar an
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach Ráitis Bhliantúla Airgeadais a ullmhú i cibé foirm a
ordóigh an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a shonróidh an
tAire.
Agus na Ráitis Bhliantúla Airgeadais á n-ullmhú, tá sé de cheangal ar an mBord na nithe seo a leanas
a dhéanamh:
• Beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
• Breithiúnais a dhéanamh agus meastacháin a thabhairt atá réasúnta agus stuama;
• Faisnéisiú i gcás go n-imítear ó na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme agus míniú a thabhairt
air sin; agus
• Ráitis Bhliantúla Airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin i gcás nach bhfuil sé
iomchuí glacadh leis go leanfaidh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach i mbun gnó.
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go gcoinnítear taifid chuntasaíochta a thugann faisnéis, le beachtas
réasúnta, ar chaoi airgeadais na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach. Tá an Bord freagrach
as sócmhainní na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a chosaint agus ag leanúint uaidh
sin céimeanna réasúnta a ghlacadh chun cosc a chur le haon mhírialtachtaí eile agus chun calaois a
thabhairt faoi deara.
Sínithe thar ceann na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach

Ms. Norah Gibbons
Cathaoirleach
Dáta: an 18 Meitheamh 2015
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Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach
Airgeadais
Réamhrá
Ráiteas maidir leis an gCóras um Rialú Inmheánach Airgeadais
Déanaimse, mar Chathaoirleach ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, an ráiteas seo
chun a dhearbhú don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige gur chomhlíon an Ghníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach na ceanglais arna leagan amach i gCód Cleachtais na Roinne Airgeadais maidir le
Rialachas Gníomhaireachtaí Stáit.
Mar Chathaoirleach ar an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, tá an fhreagracht fhoriomlán
ormsa córas iontaofa a chothú don rialú inmheánach, ar córas é a chuidíonn le baint amach bheartais
agus aidhmeanna na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, fad is atáthar ag cosaint cistí
poiblí agus sócmhainní roinne a bhfuil mise freagrach astu, de réir na bhfreagrachtaí atá sannta
orm ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) agus faoin gCód Cleachtais maidir le Rialachas
Gníomhaireachtaí Stáit.
Chomh maith leis sin, tá freagracht fhoriomlán orm as córas um rialú inmheánach airgeadais na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach agus as athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtach
an chórais sin. Tá an lucht bainistíochta, ar gach leibhéal den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach freagrach domsa as cur i bhfeidhm agus cothabháil na rialuithe inmheánacha airgeadais
ina bhfeidhmeanna féin faoi seach. Cruthaíodh an córas ionas go ndéanfaí leabú ar an gcóras um rialú
inmheánach airgeadais chun a chinntiú go mbeadh ar chumas na Gníomhaireachta um Leanaí agus
an Teaghlach dul i ngleic le rioscaí gnó agus go ndéanfaí atreorú go pras chuig an leibhéal iomchuí
bainistíochta ar shaincheisteanna suntasacha rialaithe. Déanann córas um rialú inmheánach airgeadais
riosca a mhaolú seachas deireadh iomlán a chur leis an riosca sin. Ní féidir le córas dá leithéid ach
dearbhú réasúnta a sholáthar, seachas dearbhú iomlán, go ndéanfar sócmhainní a chosaint, idirbhearta
a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéanfaí earráidí ábhartha a chosc nó a thabhairt faoi
deara go tráthúil.
De réir mar a cheanglaítear faoi Chód Cleachtais na Roinne Airgeadais um Rialachas Gníomhaireachtaí
Stáit, faoi scáth na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus Alt 13 (2) (d) den Acht fán nGníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach 2013, déanaimse, mar Chathaoirleach ar an Ghníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach, an ráiteas ó thaobh shocruithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach
do chur i bhfeidhm córais rialachais agus rialaithe airgeadais a áiríonn na nithe seo a leanas:
a) Na treoirphrionsabail is infheidhme don Ghníomhaireacht mar chomhlacht poiblí i ndáil lena
feidhmeanna de réir mar atá sonraithe in Alt 8 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach 2013;
b) Struchtúr na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, lena n-áirítear róil agus freagrachtaí
an Bhoird agus an Phríomhfheidhmeannaigh;
c) Na próisis agus na treoirlínte is gá a leanúint chun a chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis na ceanglais
tuairiscithe arna bhforchur ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach nó faoin Acht;
d) Rialuithe inmheánacha na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach, lena n-áirítear a
gnáthaimh maidir le hiniúchóireachtaí inmheánacha, bainistiú riosca, soláthar poiblí agus tuairisciú
airgeadais; agus
e) Cineál agus cáilíocht na seirbhíse a mbeadh daoine ag súil leis, ar daoine iad a bhfuil seirbhísí
na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach á soláthar dóibh nó a lorgaíonn seirbhísí na
gníomhaireachta.

Sa Ráiteas um Rialú Inmheánach Airgeadais seo, an chéad Ráiteas dá leithéid ag an nGníomhaireacht,
leagtar amach conas a comhlíonadh na dualgais seo in 2014 agus áirítear ann measúnú ar rialachas
corparáideach agus córais bainistithe riosca atá i bhfeidhm sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach a chinntigh gur comhlíonadh na freagrachtaí sin.
Áirítear sa ráiteas seo freisin sonraí maidir leis na modhanna arna n-úsáid chun comhtháthú a dhéanamh
ar na córais rialachais ag eascairt ó aistriú roinnt feidhmeanna ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte agus cónascadh na bhfeidhmeanna sin le feidhmeanna na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach agus an bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais chomh maith leis an gClár Críochnaithe Scoile
(SCP) ón roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.
Bhí bunú na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach ar cheann de na hathchóirithe is
uaillmhianaí ar thug an Rialtas seo faoi riamh san earnáil phoiblí ag tabhairt le chéile isteach is amach
le 3,911(3,453 Coibhéis Lánaimseartha) bhall foirne agus buiséad de €617 milliún ó na trí eagraíocht
– Seirbhísí Leanaí agus Teaghlaigh Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, an Ghníomhaireacht um
Thacaíocht Teaghlaigh agus an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais.
Cuntasacht, Bainistiú Riosca agus an Timpeallacht Rialaithe Inmheánaigh agus Iniúchóireachta
Cuntasacht
D’ullmhaigh an Bord Plean Corparáideach le haghaidh 2015-2017 i mí na Samhna 2014 agus d’fhaomh
an tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige é an 5 Nollaig 2014. Leagtar amach sa phlean cuspóirí an Bhoird
thar thréimhse trí bliana le spriocanna iomchuí agus croítháscairí feidhmíochta sonraithe ann.
Ceapadh an Plean Corparáideach ag áireamh na dtuairimí a chuir na daoine seo a leanas iúl: Baill an
Bhoird, an lucht bainistíochta, an fhoireann, úsáideoirí seirbhísí agus áiríodh freisin an tuiscint atá ag
an eagraíocht ar thosca seachtracha cosúil le beartas rialtais agus riachtanais na bpáirtithe leasmhara.
Tugann gach réimse gnó faoi roinnt gníomhaíochtaí oibríochtúla a chomhlíonann cuspóirí gnó na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a ceapadh sa chaoi is go mbeadh na haidhmeanna
corparáideacha á gcomhlíónadh. Déanann an Lucht Ardbhainistíochta athbhreithnithe feidhmíochta
de réir chuspóirí agus croíbhearta feidhmíochta gach ráithe agus ansin cuirtear na hathbhreithnithe
sin faoi bhráid an bhoird agus na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige. Déantar tuairisciú ar fheidhmíocht
de réir an Phlean Chorparáidigh freisin sa Tuarascáil Bhliantúil ag deireadh gach bliana airgeadais.
Caitheann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach cistí poiblí ar sholáthar sheirbhísí sóisialta
na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach do phobal na hÉireann. Tá na dualgais i ndáil le
caiteachas de €622m arna thabhú ag an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach in 2014 dian ó
thaobh cuntasachta agus trédhearcachta de ionas go mbeimis in ann ár bhfreagracht a chomhlíonadh
as an maoiniú arna fháil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Tá na dualgais sin sonraithe san Acht fán
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013 agus i nGnáthaimh Airgeadais Phoiblí na Roinne
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Fuair an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach roinnt mhaith de na córais um rialú
inmheánach ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus inár gcóras um rialú inmheánach airgeadais,
lena n-áirítear párolla, taisteal agus cothabháil, soláthar, caiteachas caipitiúil agus íocaíocht as earraí
agus seirbhísí, baineann siad leas as próisis agus rialacháin arna gcomhaontú ag Feidhmeannacht na
Seirbhíse sláinte agus arna n-iniúchadh aici.
Is córas dinimiciúil an córas um rialú inmheánach. Déantar é a fhorbairt agus a chothú ar bhonn rialta
agus déantar monatóireacht air ag freagairt do riachtanais na heagraíochta. Seo a leanas cur síos
ar na príomhphróisis agus príomhghnáthaimh, arna gceapadh chun rialú éifeachtach inmheánach
airgeadais a sholáthar, atá i bhfeidhm ar fud na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach:
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•

•

•

•

Tá creat ag an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach de ghnáthaimh riaracháin agus
déantar tuairisciú bainistíochta ar bhonn rialta lena n-áirítear scagadh dualgas, córas tarmligin
agus custasachta agus córas chun údarú a dhéanamh ar chaiteachas;
Ghlac an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach leis na Rialacháin Náisiúnta Airgeadais
atá ina gcuid lárnach den chóras um rialú inmheánach airgeadais agus ullmhaíodh iad ionas go
léireoidís an cleachtas reatha is fearr. Leagadh béim ar leith ar a chinntiú go mbeadh na Rialacháin
Airgeadais ag teacht leis na ceanglais reachtúla, le ciorcláin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe agus le treoirlínte na hearnála poiblí. Tá sé éigeantach do gach ball foirne ar fud na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach cloí leis na Rialacháin Airgeadais;
Chuir an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ar bun gnáthaimh chun a chinntiú go
mbeifí ag cloí le gach ciorclán maidir le pá agus taisteal arna n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. I gcás go dtugtar eisceachtaí faoi deara, déantar iad a shonrú agus
téitear i ngleic leo agus tuairiscítear maidir leo gach bliain don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, de
réir an Chóid Chleachtais maidir le Rialachas Gníomhaireachtaí Stáit; agus
Mar chuid d’athbhreithniú bliantúil na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach ar éifeachtacht
an chórais um rialú inmheánach, roghnaíodh sciar den fhoireann atá ag leibhéal Ghrád VIII (nó a
choibhéis) agus iarradh orthu Ráiteas Dearbhaithe Rialuithe a scríobh, ag dearbhú go raibh siad ag
comhlíonadh na mbeartas agus na ngnáthamh agus ag deimhniú go raibh a leithéid sin de rialuithe
ann agus i bhfeidhm ina réimse freagrachta féin, nó ag cur in iúl i gcás go raibh eisceachtaí nó laigí
ann.

Bainistiú Riosca
Aithníonn an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach an tábhacht a bhaineann le bainistiú
riosca, lena n-áirítear bainistiú riosca airgeadais, mar phróiseas bunriachtanach do sholáthar seirbhísí
ardchaighdeáin agus sábhailte. Feidhm bainistithe líne atá sa bhainistiú riosca ar an leibhéal oibríochtúil.
I gcás go dtugtar riosca faoi deara a mbeadh tionchar suntasach féideartha aige ar chuspóirí foriomlána
na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach déantar iadsan a thaifeadadh ar an gClár um Riosca
Corparáideach. Is éard atá sa chlár modh chun dearbhú agus fianaise a sholáthar do Choiste um
Dhearbhú Riosca agus do Bhord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach go bhfuil riosca á
aithint, á mheas agus á bhainistiú agus go bhfuil raon beart rialaithe agus pleananna gnímh ar fáil aon
tráth chun na rioscaí arna sainaithint a mhaolú. Cuirtear tuarascálacha rialta maidir le stádas na rioscaí
corparáideacha faoi bhráid an Choiste um Dhearbhú Cáilíochta agus Riosca.
Forbraíodh Clár Riosca agus Uirlis Measúnaithe Riosca Chorparáidigh na Gníomhaireachta um Leanaí
agus an Teaghlach in 2014. Go hachomair áirítear na torthaí seo a leanas ar an gClár Riosca, ina
liostaítear úinéirí riosca:
• Cibé acu an bhfuil próisis agus córais cosanta leanaí ag freastal ar leanaí i mbaol go tráthúil nó
nach bhfuil;
• Gach próiseas agus córas atá ina bhonn is taca do bheartas agus seirbhísí um leanaí agus teaghlach
ina gcinn atá bunaithe ar fhianaise;
• Raon spriocdhírithe de thacaí do theaghlaigh agus do thuismitheoirí;
• Go mbeadh freastal, rannpháirtíocht agus coinneáil san oideachas lánaimseartha leabaithe sa
soláthar seirbhíse do gach leanbh; agus
• Go mbeadh an eagraíocht ina heagraíocht shainchuspórtha d’fhonn ár rún straitéiseach a bhaint
amach.
Iniúchóireacht agus an Coiste Iniúchóireachta
Mar chuid den mhonatóireacht agus athbhreithniú a dhéantar ar éifeachtacht an chórais um rialú
inmheánach airgeadais baintear leas as obair an Rannáin Náisiúnta um Iniúchóireacht Inmheánach,
arb iadsan a chuireann seirbhísí iniúchóireachta inmheánaí ar fáil don Ghníomhaireacht um Leanaí

agus an Teaghlach, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, an Coiste Iniúchóireachta agus bainisteoirí
na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a bhfuil freagracht orthu as forbairt agus cothabháil
an chreata rialaithe bainistíochta. Déanann an Fhoireann Ardbhainistíochta athbhreithniú ar na tuairimí
agus moltaí a chuireann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar fáil ina litreacha bainistíochta
agus i dtuarascálacha eile. Mar shampla tuarascálacha an Choiste um Chuntais Phoiblí, agus glactar
bearta chun na moltaí sin a chur i bhfeidhm. Déanann an Coiste Iniúchóireachta monatóireacht agus
athbhreithniú ar chur i bhfeidhm na moltaí iniúchóireachta.
Is é soláthraí iniúchóireachta inmheánaí na gníomhaireachta a chuir feidhm iniúchóireachta inmheánach
na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach ar fáil. Feidhmíonn an soláthraí Iniúchóireachta
Inmheánaí de réir na dtéarmaí tagartha arna bhfaomhadh ag an gCoiste Iniúchóireachta. D’fhaomh
an Coiste Iniúchóireachta plean Iniúchóireachta Inmheánaí le haghaidh 2014 agus bhí an plean sin
bunaithe ar anailís ar na rioscaí airgeadais a bhfuil An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
nochta dóibh. Tá gnáthaimh i bhfeidhm chun a chinntiú go ndéantar cúram leantach de mholtaí na
hIniúchóireachta Inmheánaí.
Tuairiscíonn Stiúrthóir Náisiúnta na hIniúchóireachta Inmheánaí do Chathaoirleach an Choiste
Iniúchóireachta atá ina bhall de Bhord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach. I gcás go
dtarlaíonn aon chás calaoise nó mírialtachta a thagann chun solais in athbhreithniú nó iniúchóireacht
téann na lucht bainistíochta i ngleic leis sin agus, de réir mar is cuí, cuirtear An Garda Síochána ar an
eolas faoi.
Reáchtáil feidhm iniúchóireachta inmheánaí na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach clár
oibre a in 2014 a chuidigh leis dearbhuithe a sholáthar maidir leis na córais um rialú inmheánach atá
i bhfeidhm ar fud na Gníomhaireachta. Cuireann na tuarascálacha a sholáthraíonn an iniúchóireacht
inmheánach do na bainisteoirí sinsearacha measúnú oibiachtúil agus neamhspleách ar fáil maidir
leis na córais um rialú inmheánach atá i bhfeidhm ar fud na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach agus déantar moltaí in ord tosaíochta maidir le bealaí ina bhféadfaí rialuithe a dhaingniú
agus feabhsuithe breise a dhéanamh.
Tá Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Bhliantúla Airgeadais na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach faoi réir iniúchóireacht reachtúil ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
Caidreamh leis an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige
Cuirfear Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Bhliantúla Airgeadais na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach ar fáil agus foilseofar iad gach bliain chun forléargas a thabhairt do na páirtithe leasmhara ar
fheidhmíocht na heagraíochta sa bhliain roimh ré. Tuarascáil Chuimsitheach atá ann de ghníomhaíocht,
éachtaí, dúshláin agus feidhmíocht airgeadais na heagraíochta de réir mar atá leagtha amach i bPlean
Gnó 2014. Trí mheán na ráiteas iniúchta airgeadais sin, tá cuntas á thabhairt ag an nGníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach ar úsáid na n-acmhainní arna leithdháileadh uirthi ag an Rialtas. Tá sé
de cheangal ar an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach Tuarascáil Bhliantúil a sholáthar faoi
Alt 13 den Acht fán Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach (2013).
Soláthar
Agus earraí is seirbhísí á soláthar, chun críocha leanúnachais ghnó agus cloí leis na rialacháin arna
n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le húsáid ionaid de bharr feabhais sa
soláthar, cuireann Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte seirbhísí soláthair ar fáil don Ghníomhaireacht.
Is gá do gach ball foirne sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach cloí leis na gnáthaimh
iomchuí soláthair arna sonrú sna Rialacháin Náisiúnta Airgeadais. De bhreis air sin, mheabhraigh an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, ina céad bhliain ag feidhmiú, don fhoireann ar bhonn
rialta gurb ann do na rialacháin soláthair agus go gcaithfí cloí leo.
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Tá sé de cheangal ar ranna Rialtais tuairisceán bliantúil (tuairisceán 40/02) a chur faoi bhráid an ArdReachtaire Cuntas agus Ciste agus na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin 31 Márta 2015
i ndáil leis an mbliain airgeadais roimh ré. Sa tuairisceán sin is gá sonraí a thabhairt i gcás conarthaí a
sháraíonn €25,000 (CBL as an áireamh) a bronnadh gan próiseas iomaíoch. Cé nach bhfuil dualgas ar
an ngníomhaireacht an tuairisceán sin a chur ar fáil, tá sé roghnaithe aici é a chur ar fáil go deonach
chun cloí leis an gceanglas seo.
In 2014, i dtuairisceán na Gníomhaireachta faisnéisíodh gur tabhaíodh caiteachas de €1.6 milliún i ndáil
le conarthaí le 29 soláthraí i gcásanna nach raibh na gnáthaimh soláthair ag cloí leis na gnáthaimh
atá sonraithe i Rialacháin Náisiúnta Airgeadais na Gníomhaireachta nó leis na treoirlínte um sholáthar
arna n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. I roinnt mhaith cásanna bhí
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte tar éis tús a chur leis an gconradh bunaidh. Tá sé beartaithe ag
an ngníomhaireacht dul i ngleic leis seo in 2015 trí phlean a bhunú don soláthar.
Infheistíocht Chaipitil agus Breithmheas
Sa chéad bhliain den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a bheith ag feidhmiú ní raibh ach
cistí teoranta ar fáil ag an eagraíocht don infheistíocht chaipitil. Agus cinntí ar siúl maidir leis na cistí
caipitiúla de €5.2m a caitheadh, lean Foireann Ardbhainistíochta na Gníomhaireachta um Leanaí agus
an Teaghlach treoirlínte na Roinne Airgeadais maidir le Breithmheas agus Bainistiú Tograí Caiteachais
Chaipitil.
Seirbhísí arna Soláthar ag HSE
Cuireann HSE seirbhísí ar fáil sna réimsí seo: Párolla, Acmhainní Daonna, Pinsin, Bainistiú Eastát, ICT,
Soláthar, Iniúchadh Inmheánach, Mórleabhar Ginearálta, próiseáil sonrasc agus íocaíochtaí leis an
nGníomhaireacht, agus é seo rialaithe ag Meabhrán Tuisceana idir na heagraíochtaí.
Taisteal
I gcás gach íocaíochta ó thaobh taistil agus cothabhála de a rinneadh le Baill Bhoird na Gníomhaireachta
um Leanaí agus an Teaghlach rinneadh iad de réir chiorcláin na Roinne Airgeadais agus na Roinne
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le taisteal agus cothabháil.
Diúscairt Sócmhainní Stáit
Le linn 2014 ní dhearna an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach aon sócmhainní Stáit a
dhiúscairt.
Comhlíonadh Cánach
Le linn 2014 d’íoc an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach gach dliteanas cánach agus
ÁSPC ar nó roimh na dátaí arna bhforordú ag na Coimisinéirí Ioncaim.
Díospóidí Dlíthiúla a raibh Comhlachtaí Stáit eile páirteach iontu
Amhail an 31 Nollaig 2014, ní raibh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach páirteach ina
aon díospóid dhlíthiúil le haon chomhlacht Stáit eile.
Ciorclán 13/2014 na Roinne Airgeadais– Bainistiú ar Dheontais ón Státchiste agus Cuntasacht i leith
na gcistí sin
Sa chiorclán seo, a eisíodh an 26 Meán Fómhair 2014 ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
moladh go n-aistreofaí chuig an gcleachtas gníomhaireachtaí a mhaoiniú bunaithe ar chaiteachas
deimhnithe. Seo a leanas an cur chuige reatha ag an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach:
• Is gníomhaireachtaí deonacha go príomha iad na gníomhaireachtaí a gcuireann an Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach maoiniú ar fáil dóibh;
• Níl acmhainní inmheánacha ag na gníomhaireachtaí sin chun seirbhísí a chistiú agus a sholáthar

•
•

agus dá bhrí sin bíonn maoiniú ag teastáil uathu roimh ré – i.e. ní féidir leo airgead a chaitheamh
agus a aisghabháil tráth níos déanaí;
Go stairiúil, rinneadh na gníomhaireachtaí seo a mhaoiniú roimh ré, agus bhí a sreabhadh airgid ag
brath ar mhinicíocht na n-íocaíochtaí a fuair siad roimh ré; agus
Táthar á chur in iúl do gach gníomhaireacht cad iad na ceanglais atá orthu trí Chomhaontuithe
Seirbhíse leis an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach faoi Chiorclán 13/2014.

Tá an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlaigh ag obair i gcomhar leis an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige chun measúnú a dhéanamh ar na himpleachtaí do sheirbhísí a bheadh ag an gciorclán seo
agus chun a fháil amach conas is féidir a chur i bhfeidhm a bhainistiú gach tionchar neamhfhabhrach
a bheith aige ar sholáthar seirbhísí na ngníomhaireachtaí i gceist.
Dícheall Cuí ar Bhunú na Gníomhaireachta
Mar chuid de bhunú na Gníomhaireachta tugadh faoi chleachtadh díchill chuí idir an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe, HSE agus an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige chun a fháil amach cé mhéid
den bhuiséad a bhí le haistriú chuig an ngníomhaireacht tráth a bunaithe, agus lean an próiseas seo le
linn 2014 d’aon saincheist nach raibh réitithe ar dháta a bunaithe.
Clár Comhardaithe Tosaigh
Cuireadh i gcrích dearbhú Cláir Chomhardaithe tosaigh chomhaontaithe an 1 Eanáir 2014 ó shócmhainní
agus dliteanais arna n-aistriú chuig an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ó HSE, an
Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh agus an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais. Rinneadh é sin
mar chuid den obair chun Ráitis Bhliantúla Airgeadais 2014 a ullmhú.
Comhtháthú le Córas Rialachais na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach
Sa mhéid gur cruthaíodh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach trí chónascadh a dhéanamh
ar Sheirbhísí um Leanaí agus an Teaghlach HSE, an Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh agus
an Bord Náisiúnta Leasa Oideachais, bhí Bord agus Foireann Ardbhainistíochta na Gníomhaireachta
um Leanaí agus an Teaghlach ar a ndícheall cultúr aonair eagraíochtúil a chruthú don eagraíocht nua.
Sa mhéid go bhfuarthas formhór na foirne agus na bpróiseas um rialú inmheánach ó HSE, bheartaigh
Bord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach leanúint ag úsáid na seirbhísí sin chun airgead
a shábháil le haghaidh na bpáirtithe leasmhara. I gcás na bhfeidhmeanna agus na foirne sin a fuair
an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ón nGníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh
agus ón mBord Náisiúnta Leasa Oideachais, bhearaigh an Bord próisis rialaithe inmheánaigh na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a chur i bhfeidhm ar rialú inmheánach, bainistiú riosca,
párolla agus soláthar.
Íocaíochtaí taistil agus cothabhála a bhain leis an nGníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh in
2012
Le linn 2012 agus iniúchóireacht ar siúl ar an nGníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh, d’ardaigh
an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ceist i ndáil le híocaíocht taistil agus cothabhála a rinneadh le
duine amháin san Ionad Acmhainní Teaghlaigh, a éilíodh freisin ón nGníomhaireacht um Thacaíocht
Teaghlaigh.
Sa mhéid nach ann a thuilleadh don Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh, mar go bhfuil sé
ina chuid den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach, is í an Ghníomhaireacht a chuir an
Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí ar an eolas faoi na cúrsaí seo agus cuireadh An Garda
Síochána ar an eolas freisin. Lean an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach ag soláthar gach
eolais ba ghá don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoin gceist freisin.
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Tar éis athbhreithniú neamhspleách a dhéanamh, beidh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach ag tabhairt isteach ráiteas maidir le géilliúlacht bhliantúil chun feabhas a chur ar phróisis
rialachais le gníomhaireachtaí a fhaigheann deontais. Fairsingeofar an próiseas seo agus cuirfear
faisnéis agus oiliúint ar fáil faoi na ceanglais tuairiscithe atá ar ghníomhaireachtaí a fhaigheann
deontais i gcoitinne, agus nuair a thugtar faoi deara go ndearnadh calaois.
Athbhreithniú ar Éifeachtacht an Chórais um Rialú Inmheánach Airgeadais
Seo é an chéad athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach sa
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus tá sé deartha sa chaoi is go mbeidh mise, an
Cathaoirleach, in ann a bheith sásta le mar a seasann cúrsaí agus ionas gur féidir liom tuairisciú a
sholáthar don Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige agus don Oireachtas go bhfuil rialú iomchuí éifeachtach
ar bun sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Á dhéanamh sin, táim tar éis dul i muinín na
ngnáthamh dá bhfuil cur síos orthu sa doiciméad seo agus i muinín na ngnáthamh arna sonrú thíos:
• Bunú próisis do bhainistiú an Bhuiséid Bhliantúil;
• Cuntais Mhíosúla Bainistíochta agus Tuarascálacha Gníomhaíochta Feidhmíochta;
• Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais;
• Feidhm iniúchóireachta inmheánaí chun athbhreithniú, iniúchóireacht agus tuairisciú a dhéanamh;
• Litir fruillithe leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le haghaidh athbhreithnithe, agus a
iniúchóireacht agus a thuarascáil maidir le héifeachtúlacht na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach agus Ráitis Bhliantúla Airgeadais le haghaidh 2014;
• Téarmaí tagartha Bhord agus Cheithre Choiste na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach;
• Beartas maidir le nochtadh cosanta;
• Plean Corparáideach le haghaidh 2015-2017, ina leagtar amach treo straitéiseach na gníomhaireachta,
arna chur faoi bhráid an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige i mí na Samhna 2014;
• Plean Gnó le haghaidh 2014 arna chur faoi bhráid na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige i mí Feabhra
2014;
• Scagadh róil an Chathaoirligh agus an Phríomhfheidhmeannaigh;
• Athbhreithniú bliantúil ar chomhdhéanamh an Bhoird;
• Comhairle ar an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige maidir le hinniúlacht bhaill an Bhoird;
• Téarmaí tagartha le haghaidh fhreagrachtaí agus oibleagáidí bhaill an Bhoird;
• Tacaíocht imleor agus faisnéisiú do bhaill an Bhoird maidir le cúrsaí na Gníomhaireachta um Leanaí
agus an Teaghlach;
• Cód Iompraíochta do bhaill an Bhoird agus don fhoireann sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach (Dréacht);
• Cód maidir le bronntanais agus fáilteachas (Dréacht);
• Géilliúlacht bhaill an Bhoird agus na foirne ag Grád 8 nó níos airde sa Ghníomhaireacht um Leanaí
do na hAchtanna um Eitic;
• Clár maidir le leasa Bhaill an Bhoird (arna chothabháil ag rúnaí an Bhoird); agus
• Gnáthaimh arna gceapadh chun tuairisciú don Aire lena chinntiú go bhfuil an Ghníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach ag cloí le rialacháin uile na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
maidir le táillí arna n-íoc leis an gCathaoirleach agus leis na baill, agus caiteachas ar phá agus
taisteal don Phríomhfheidhmeannach agus do gach ball foirne eile sa Ghníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach.
Conclúid
In 2014 ní raibh aon sáruithe suntasacha ann i dtimpeallacht rialaithe na Gníomhaireachta um Leanaí
agus an Teaghlach agus cé nach raibh aon sáruithe ábhartha ann, is gá tús áite a thabhairt i gcónaí
d’fhorbairt na timpeallachta rialaithe agus díriú ar an ngá atá ann eagraíocht aonair amháin a chruthú
ina bhfuil cultúr forleathan géilliúlachta.
Is próiseas agus socruithe nua iad an timpeallacht rialaithe, na próisis rialaithe agus riosca agus na

socruithe dearbhaithe cáilíochta sa Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus tá feabhas ag
teacht orthu agus i gcás go bhfuil aon mholtaí nár cuireadh i bhfeidhm a rinne an tIniúchóir Inmheánach
agus an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, déanfaidh an Bord agus a choistí monatóireacht ar
ghníomhartha lucht bainistíochta na gníomhaireachta chun na moltaí sin a chur i bhfeidhm le linn
2015 agus déanfar athmheasúnú air sin in athbhreithniú 2015 ar an gcóras um rialuithe inmheánacha.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe sa Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach agus sna gníomhaireachtaí comhpháirtíochta a chuidigh linn seirbhís a
chruthú agus a sholáthar, ar seirbhís í atá cuntasach, comhleanúnach agus trédhearcach. An sprioc
againn ná feidhmiú mar sheirbhís a thacaíonn le luachanna amhail ceartas agus misneach. Ach ní leor
an fhís amháin, is gá í a réadú agus déanfar muid a mheas ar an iompraíocht a léireoidh go bhfuil na
luachanna sin á gcur i bhfeidhm againn agus tús áite á thabhairt do leanaí i gcónaí.

Ms. Norah Gibbons
Cathaoirleach
Dáta: an 18 Meitheamh 2015
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach
Tá ráitis airgeadais na Gníomhaireachta um
Leanaí agus an Teaghlach don bhliain dar
críoch an 31 Nollaig 2014 iniúchta agam faoi Alt
51 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach. Tá na ráitis airgeadais, a
ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta
arna leagan amach sna ráitis sin, comhdhéanta
den ráiteas maidir le beartais chuntasaíochta,
an cuntas ioncaim agus caiteachais, an cuntas
caipitil ioncaim agus caiteachais, an clár
comhardaithe, an ráiteas maidir le sreabhadh
airgid, agus na nótaí gaolmhara.
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais san fhoirm
a bhí forordaithe faoi Alt 51 den Acht fán
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
agus de réir na gcleachtas cuntasaíochta atá
sonraithe ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige.
Sa ráiteas maidir le bunús na cuntasaíochta sna
beartais chuntasaíochta mínítear conas atá na
caighdeáin chuntasaíochta arna sonrú ag an
Aire éagsúil leis na caighdeáin chuntasaíochta
a bhfuil glacadh leo in Éirinn.
Freagrachtaí an Ghníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach
Tá freagracht ar an nGníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach as na ráitis airgeadais
a ullmhú agus as a chinntiú go dtugann siad
léargas fíorcheart, ar chaoi ghnóthaí na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach,
de réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna sonrú
ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, agus ar
a hioncam agus caiteachas, agus as rialtacht
idirbheart na Gníomhaireachta a chinntiú.
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus
Ciste
An fhreagracht atá ormsa ná iniúchadh a
dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus tuairisc
a thabhairt trí thagairt a dhéanamh don dlí is
infheidhmithe.

Déanaim m’iniúchóireacht ag tagairt do nithe
ar leith a bhaineann le comhlachtaí Stáit ó
thaobh a mbainistithe agus a bhfeidhmithe de.
Déanaim iniúchadh ar na ráitis airgeadais
de réir Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le
hiniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire)
agus de réir Chaighdeáin Eitice d’Iniúchóirí an
Bhoird um Chleachtais Iniúchóireachta.
Raon an iniúchta ar na ráitis airgeadais
Mar chuid den iniúchadh faighim fianaise faoi
shuimeanna agus faisnéisiú sna ráitis airgeadais,
ionas go mbeadh leordhóthain fianaise agam a
d’fhágfadh cinnteacht réasúnach ann go bhfuil
na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha,
cibé acu calaois nó neamhrialtacht eile nó
earráid is cúis leis sin. Áirítear leis seo measúnú
a dhéanamh ar
• cibé acu an raibh na beartais chuntasaíochta
iomchuí do chúinsí na Gníomhaireachta um
Leanaí agus an Teaghlach nó nach raibh
agus ar cuireadh iad i bhfeidhm go seasta
agus ar tugadh faisnéis imleor ina leith
• réasúntacht na meastachán suntasach
cuntasaíochta in ullmhú na ráiteas
airgeadais, agus
• cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.
Lorgaím freisin, le linn m’iniúchta, fianaise faoi
rialtacht na n-idirbheart airgeadais.
Chomh maith leis sin, léigh mé Tuarascáil
Bhliantúil na Gníomhaireacht um Leanaí agus
an Teaghlach, chun aon mhíréireacht ábhartha
leis na ráitis bhliantúla airgeadais ábhartha
a shainaithint. I gcás go dtagann sé chun
solais dom go raibh aon mhíráiteas ábhartha
dealraitheach nó aon mhíréir ann, breithním
na himpleachtaí a bheadh aige sin do mo
thuarascáil.
Tuairim maidir leis na ráitis airgeadais
Is é mo thuairim go dtugann na ráitis

airgeadais léargas fíorcheart, de réir cleachtais
chuntasaíochta arna sonrú ag an Aire Leanaí
agus Gnóthaí Óige, ar riocht ghnóthaí na
Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach
amhail an 31 Nollaig 2014 agus ar a hioncaim
agus ar a caiteachas don bhliain 2014.
Is é mo thuairim gur choinnigh an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
leabhair chuntais chuí. Tá na ráitis airgeadais
ag teacht leis na leabhair chuntais.
Nithe a dTuairiscím Orthu trí Eisceacht
Tuairiscím trí eisceacht sna cásanna seo a
leanas
• Mura bhfuair mé an fhaisnéis agus na
mínithe go léir a bhí ag teastáil uaim chun
m’iniúchadh a dhéanamh, nó
• I gcás gur tháinig sé chun solais le
linn m’iniúchta go raibh aon chás inar
úsáideadh airgead ar chúiseanna seachas
na cúiseanna a bhí beartaithe don airgead
sin nó i gcás go raibh idirbhearta ann nach
raibh ag teacht leis an údarás ag gabháil
leo, nó
• I gcás nár léirigh an ráiteas um rialú
inmheánach airgeadais go raibh an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach ag cloí leis an gCód Cleachtas
um Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó
• I gcás go dtugaim faoi deara aon nithe
ábhartha eile i ndáil leis an gcaoi a
reáchtáladh gnó poiblí.

Soláthar Neamhghéilliúil
Ba mhaith liom aird a tharraingt ar an ráiteas
maidir le rialú inmheánach airgeadais a
fhaisnéisíonn go ndearna an Ghníomhaireacht
caiteachas de €1.6 milliún a thabhú i ndáil
le híocaíochtaí le 29 soláthróir i gcás nár
comhlíonadh na treoirlínte agus rialacháin chuí.
Faisnéisítear sa Ráiteas freisin na céimeanna a
ghlac an Ghníomhaireacht chun dul i ngleic leis
na teipeanna sin.
Ús agus cúiteamh nár íocadh
Tháinig reachtaíocht i bhfeidhm i mí Márta
2013 a fhorálann go n-íocfaí ús agus cúiteamh
le soláthraithe maidir le híoc déanach sonrasc.
Níor chomhlíon an Ghníomhaireacht go
hiomlán an reachtaíocht seo. In 2014, chuir an
Ghníomhaireacht €210,000 breise de mhuirear
ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais chun
go n-áireofaí costas measta cúitimh dlite do
sholáthraithe ó bhunú na Gníomhaireachta
(Féach Nóta 5).

Seamus McCarthy
Thar ceann agus ar son an Ard-Reachtaire
Cuntas agus Ciste
An 19 Meitheamh 2015
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Ráitis Airgeadais
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2014
Nóta

2014
€’000

Ioncam
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

615,840

Ioncam Eile

1,209
617,049

Caiteachas – Pá agus Pinsin
Pá agus Tuarastail

3

185,801

ÁSPC an fhostóra

3

16,286

Pinsin

3

2,830

Pá na Gníomhaireachta

3

13,605
218,522

Caiteachas - Neamhphá
Liúntais le haghaidh Cúram Altramais agus Iarchúraim

5

117,652

Socrúchán Neamhspleách a Sholáthar

5

80,360

Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha

5

137,942

Speansais Dlí agus Costais Caomhnóra Ad Litem

5

36,193

Seirbhísí Ginearálta Cúraim Leanaí

5

9,548

Oifig agus Riarachán

5

21,934
403,629

Glanbharrachas/(glaneasnamh) don Bhliain

(5,102)

Glansócmhainní Reatha ar Oibríochtaí Aistrithe

14a

Cúlchistí Ioncaim

(32,953)
(38,055)

Láimhseáladh gach gnóthachan agus caillteanas, ach amháin dímheas agus amúchadh, tríd an gCuntas Ioncaim
agus Caiteachais agus tríd an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais ó Chaipiteal.
Cuimsíonn na príomhráitis airgeadais de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach an Cuntas
Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas
maidir le Sreabhadh Airgeadais ar leathanaigh 64-67.

Norah Gibbons					Gordon Jeyes
Cathaoirleach						Príomhfheidhmeannach
Dáta: an 18 Meitheamh 2015 			

Dáta: an 18 Meitheamh 2015

Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2014
Nóta

2014
€’000

Ioncam
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige

4,846

Úsáid na bhFáltas ó Míreanna a Diúscraíodh

0

Ranna Rialtais agus Foinsí Eile

0
4,846

Caiteachas
Caiteachas ó Chaipteal ar Thionscadal na Gníomhaireachta um Leanaí
agus an Teaghlach

15(c)

5,277
5,277

Glanbharrachas/(glaneasnamh) don Bhliain

(431)

Glanchúlchistí Caipitiúla ar Oibríochtaí Aistrithe

14a

Cúlchistí Caipitil

63
(368)

Láimhseáladh gach gnóthachan agus caillteanas, ach amháin dímheas agus amúchadh, tríd an gCuntas Ioncaim
agus Caiteachais agus tríd an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais ó Chaipiteal.
Cuimsíonn na príomhráitis airgeadais de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach an Cuntas
Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas
maidir le Sreabhadh Airgeadais ar leathanaigh 64-67.

Norah Gibbons					Gordon Jeyes
Cathaoirleach						Príomhfheidhmeannach
Dáta: an 18 Meitheamh 2015 			

Dáta: an 18 Meitheamh 2015
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Clár Comhardaithe
Amhail ag an 31 Nollaig 2014
Nóta

2014
€’000

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Talamh agus Foirgnimh

6

77,360

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Eile

7

709

Sócmhainní Seasta Iomlána

78,069

Sócmhainní Reatha
Stoc

8

8

Féichiúnaithe

9

11,262

10

4,035

Airgead Tirim sa Bhanc agus ar Láimh

15,305
Dliteanais Reatha
11

Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain)

(53,503)
(53,503)

Glansócmhainní Reatha (Dliteanais)

(38,198)

Creidiúnaithe (méideanna dlite tar éis bliana)
12

Ioncam Iarchurtha
Sócmhainní Iomlána

(225)
39,646

Cuntas Caipitlithe

13a

78,069

Cúlchistí Caipitil

13b

(368)

Cúlchistí Ioncaim

13c

(38,055)

Caipiteal agus Cúlchistí

39,646

Cuimsíonn na príomhráitis airgeadais de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach an Cuntas
Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas
maidir le Sreabhadh Airgeadais ar leathanaigh 64-67.

Norah Gibbons					Gordon Jeyes
Cathaoirleach						Príomhfheidhmeannach
Dáta: an 18 Meitheamh 2015 			

Dáta: an 18 Meitheamh 2015

Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid
Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2014
Nóta

2014
€’000

Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

16

3,090

Ús faighte

2

Glan-insreabhadh Airgid ón Toradh ar Infheistíocht agus Freastal ar
Airgeadas

2

Caiteachas Caipitil
Caiteachas Caipitil – caipitlithe

15(b)

(3,254)

Caiteachas Caipitil – nach bhfuil caipitlithe

15(c)

(1,960)

Caiteachas Caipitil – Athaicmithe chuig Ioncam Iarchurtha

15(c)

(63)

Íocaíochtaí ó ionam maidir le: éadáil sócmhainní seasta (glan ó
thrádálacha isteach)

(358)

Eis-sreabhadh Glan Airgid ón gCaiteachas Caipitil

(5,635)

Eis-sreabhadh Glan Airgid roimh Mhaoiniú

(2,543)

Deontas Caipitil faighte

4,846

Insreabhadh glan ar Airgead roimh mhaoiniú

4,846

Méadú/(Laghdú) ar iarmhéideanna Bainc, Airgid Thirim agus Coibhéisí Airgid sa bhliain

2,303

Cuimsíonn na príomhráitis airgeadais de chuid na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach an Cuntas
Ioncaim agus Caiteachais, an Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe agus an Ráiteas
maidir le Sreabhadh Airgeadais ar leathanaigh 64-67.

Norah Gibbons					Gordon Jeyes
Cathaoirleach						Príomhfheidhmeannach
Dáta: an 18 Meitheamh 2015 			

Dáta: an 18 Meitheamh 2015
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Beartais Chuntasaíochta
Bunús na Cuntasaíochta
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe, de éir choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach
amháin an chuntasaíocht chun maoiniú na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige a áireamh, a fhaightear
ar bhonn airgid.
De réir an Achta fán Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013, sonraíonn an tAire Leanaí
agus Gnóthaí Óige na caighdeáin chuntasaíochta is gá don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach a leanúint. Ghlac an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach leis an gCleachtas
Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis (GAAP) de réir na gcleachtas cuntasaíochta arna n-eisiúint ag
Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta Airgeadais faoi réir na n-eisceachtaí seo a leanas, arna sonrú ag
an Aire:
1. Ní chuirtear dímheas de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais. Cuirtear é de mhuirear
ar chuntas cúlchistí: an Cuntas Caipitlithe. Ní cheadaítear cuntasaíocht cúlchistí faoin gCleachtas
Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis (GAAP). Faoi na prionsabail sin, is gá dímheas a chur de
mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais;
2. Áirítear sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais na deontais sin a fhaightear ón Stát chun sócmhainní
seasta a cheannach. Faoin gCleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis (GAAP), áirítear na
deontais chaipitil mar ioncam iarchurtha agus amúchta thar shaolré fhónta na sócmhainne seasta
ionas go mbeidh an modh cuntasaíochta a úsáideadh don deontas ag teacht leis an muirear
dímheasa bainteach ar an tsócmhainn sheasta; agus
3. Cuirtear pinsin san áireamh ar bhonn “íoc-mar-a-úsáidtear”. Ní chuirtear i bhfeidhm forálacha FRS
17 Sochair Scoir agus níor aithníodh an dliteanas do shochair phinsin arna dtabhú don bhliain sna
ráitis airgeadais.
Bunús an Ullmhúcháin
Is í seo an chéad bhliain den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a bheith i bhfeidhm, tar
éis a bunú an 1 Eanáir 2014, de réir mar a fhoráiltear san Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach 2013. Cuireann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach seirbhísí ar fáil de réir
na gceanglas atá sonraithe san Acht agus ghlac an ghníomhaireacht uirthi féin na freagrachtaí arma
soláthar roimhe sin ag na dreamanna seo a leanas::
• Na Seirbhísí um Leanaí agus an Teaghlach a bhíodh á bhfeidhmiú ag HSE;
• An Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh;
• An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais; agus
• An Clár Críochnaithe Scoile a bhíodh á fheidhmiú roimhe sin ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí
Óige.
Aistríodh gach sócmhainn agus dliteanas a bhain leis na seirbhísí seo chuig an nGníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach tráth a bunaithe. Sna cúinsí seo, ullmhaíodh na cuntais ar bhonn gnóthais
leantaigh. Tá sonraí na sócmhainní agus na ndliteanas a aistríodh sonraithe ar leathanach 23.
Figiúirí Comparáideacha
Sa mhéid gurb í seo an chéad bhliain chuntasaíochta don Ghníomhaireacht, faoi láthair ní féidir linn
figiúirí comparáideacha a sholáthar don bhliain 2013.
Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha
Cuireann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach maoiniú ar fáil do roinnt soláthraithe
seirbhísí sláinte agus pearsanta sóisialta thar a ceann, de réir fhorálacha Alt 56 den Acht fán
nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013. Sula dtéann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus
an Teaghlach i socrú dá leithéid cinneann sí ar an uasmhéid maoiniúcháin a bheartaíonn sí a sholáthar

sa bhliain airgeadais faoin socrú sin agus an leibhéal seirbhíse a bhfuiltear ag súil leis mar thoradh ar
an maoiniú. Leagtar amach an fhaisnéis sin i ndoiciméid atá caighdeánaithe ar bhonn náisiúnta agus is
gá don dá pháirtí sa socrú an doiciméadúchán sin a shíniú. Déantar an maoiniú seo a chur de mhuirear
ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais ag leibhéal uasta a mbeartaítear air don bhliain, cé go bhfuil
mír áirithe nach féidir a eisíoc go dtí an bhliain dár gcionn.
Íocaíochtaí Altramais
Déantar íocaíochtaí reachtúla seachtainiúla le tuismitheoirí altramais le haghaidh leanaí faoina gcúram
go dtí aois 18. Déantar íocaíochtaí iarchúraim freisin do dhaoine óga idir 18 agus 23 bliana d’aois atá
fós sa chóras oideachais nó i gcásanna eile ina bhfuil cúram fós ag teastáil tar éis dóibh 18 mbliana
d’aois a bhaint amach. Aithnítear íocaíochtaí altramais sna ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe.
Soláthar do Shocrúchán Neamhspleách
Déantar íocaíochtaí seachtainiúla le heagraíochtaí príobháideacha a fhostaítear ar conradh chun
cúram altramais a agus seirbhísí cónaitheacha a sholáthar le haghaidh leanaí suas go dtí aois 18 a
bhfuil cúram altramais nó socrúchán cónaitheach de dhíth orthu. Aithnítear íocaíochtaí do sholáthar
socrúcháin sna ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe.
Sócmhainní agus Dliteanais arna nAistriú ó Ghníomhaireachtaí Eile
Glansócmhainní

Seirbhísí HSE do
Leanaí agus an
Teaghlach

FSA

NEWB

Iomlán

€’000

€’000

€’000

€’000

Sócmhainní Seasta

76,151

59

106

76,316

Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí

4,984

3,498

295

8,777

109

168

1,455

1,732

(41,937)

(96)

(1,178)

(43,211)

(188)

0

0

(188)

(4,606) (22,700)

(27,306)

Airgead ar láimh agus sa bhanc
Creidiúnaithe agus fabhruithe
Ioncam Iarchurtha
Dliteanais Phinsin

0

Maoiniú pinsin iarchurtha

0

4,606

22,700

27,306

Glansócmhainní arna n-aistriú chuig an
nGníomhaireacht um Leanaí agus an
Teaghlach

39,119

3,629

678

43,426

Cuntas caipitil

76,151

59

106

76,316

63

0

0

63

(37,095)

3,570

572

(32,953)

39,119

3,629

678

43,426

Cúlchistí caipitil
Cúlchistí ioncaim
Iomlán caipitil agus cúlchistí

Díscaoileadh NEWB agus FSA faoin Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach 2013

Ioncam a Aithint
1. Faigheann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a maoiniú d’fhormhór ón Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige. San áireamh sa mhéid a aithnítear mar ioncam tá nithe a bhaineann
le riarachán, seirbhísí caipitil agus seirbhísí neamhchaipitil. Is éard atá sa tsuim arna haithint mar
ioncam i ndáil le hairgead a vótáladh maidir le glanmhéid do DCYA chun íocaíochtaí a mhaoiniú
a rinneadh le linn na bliana. Cuirtear ioncam san áireamh i ndáil le riarachán agus seirbhísí caipitil
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agus neamhchaipitil sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais. Cuirtear ioncam san áireamh i ndáil le
seirbhísí caipitil sa Chuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais.
2. Déantar ioncam ó gach foinse eile a aithint ar bhonn fáltais.
An Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais
Coinnítear Cuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna leagan
síos ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige. Cuirtear maoiniú caipitil ar fáil sa Ghníomhaireacht um Leanaí
agus an Teaghlach le haghaidh tógála/chun mórshócmhainní a cheannach, le haghaidh cothabháil
caipitil agus do chaiteachais ilghnéitheach caipitil nach bhfuil caipitlithe ar an gclár comhardaithe.
Airgeadraí Eachtracha
I gcás idirbheart atá ainmnithe in airgeadaí eachtracha déantar iad a aistriú chuig euro ag na rátaí
malartaithe atá i réim ag an dáta cuntasaíochta agus áirítear iad sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain. I gcás aon difríochtaí ag eascairt ón aistriú idir dátaí na n-idirbheart agus dátaí na
n-íocaíochtaí cuirtear iadsan de mhuirear ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais.
Léasanna
Láimhseáiltear cíos is iníoctha faoi léasanna oibriúcháin sna ráitis airgeadais de réir mar atá siad dlite.
Ní ceadmhach don Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach dul in oibleagáidí léasa airgeadais
faoi Ghnáthaimh Airgeadais na Roinne Airgeadais, gan faomhadh agus ceadú a fháil roimh ré ón
mBord.
Deontais Chaipitil
Déantar maoiniú deontais chaipitil a thaifeadadh sa Chuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais. Chomh
maith le maoiniú deontais chaipitil, déantar maoiniú ar roinnt mionchaiteachas caipitil ó ioncam.
Déantar an méid den mhaoiniú ioncaim seo a chaitear i rith na bliana i ndáil le mionchaipiteal a chur
de mhuirear ina iomláine ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais le linn na bliana. Tá an cur chuige
cuntasaíochta seo ann, nach bhfuil ag cloí leis na gCleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh Leis, mar
gheall ar na heisceachtaí ón gCleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh Leis arna sonrú ag an Aire.
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus an Cuntas Caipitlithe
Cuimsíonn na sócmhainní seasta inláimhsithe Talamh, Foirgnimh agus Mótarfheithiclí. Luaitear na
sócmhainní seasta inláimhsithe ag a gcostas stairiúil lúide dímheas carntha. Rinneadh na luachanna
anonn ó shócmhainní seasta inláimhsithe ó chomhlachtaí réamhtheachtacha ó thóg an Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach uirthi féin a áireamh sa chlár comhardaithe tosaigh ar lá a bunaithe,
an 1 Eanáir 2014, ag an nglanluach de réir na leabhar. Tá sé beartaithe athluacháil a dhéanamh ar
na sócmhainní arna nglacadh ó na comhlachtaí réamhtheachtacha thar an gcéad chúpla bliain eile.
Áireofar iadsan sa chúlchiste athluachála.
De réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna bhforordú ag an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, déantar an
caiteachas ar shócmhainní seasta breise a chur de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
ó Ioncam nó ar an gCuntas Caipitil Ioncaim agus Caiteachais, ag brath ar cibé acu an bhfuil an
tsócmhainn maoinithe ag foinsí caipitiúla nó ó ioncam. Déantar sócmhainní arna maoiniú ag caipiteal
nó ioncam a chaipitliú i gcás go sáraíonn an costas tairseacha áirithe luacha; €2,000 do threalamh
ríomhaireachta agus €7,000 do gach aicme eile sócmhainne. Déantar sócmhainní breise faoi bhun
na tairsí seo arna maoiniú ó ioncam a dhíscríobh sa bhliain ina gceannaítear iad. Déantar sócmhainní
breise faoi bhun na tairsí seo arna maoiniú ó chaipiteal a áireamh i Nóta 14(c) faoi ‘Caiteachas ar
thionscadail na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach nach n-eascraíonn Sócmhainn Sheasta
bhreise astu’. Tá miondealú ar na sócmhainní breise de réir na foinse maoiniúcháin ar fáil i Nóta 14(b)
atá ag gabháil leis na Cuntais. Ní dhéantar dímheas a chur de mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus
caiteachais thar shaolré ionchais na sócmhainne. Ina ionad sin, cuirtear iad faoi shócmhainní seasta.

Déantar dímheas a chur de mhuirear ar na Sócmhainní Seasta agus ar na Cuntais Chaipitltihe thar
shaolré ionchais na sócmhainne.
Déantar dímheas a ríomh chun bunluach/costas luachála gach sócmhainne seasta inláimhsithe a
dhíscríobh de réir a saolré ionchais ag na rátaí seo a leanas:
• Talamh: ní dhéantar talamh a dhímheas.
• Foirgnimh: déantar foirgnimh a dhímheas ag 2.5% sa bhliain.
• Foirgnimh mhodúlacha (i.e. foirgnimh réamhdhéanta): dímheas ag 10% sa bhliain.
• Obair idir lámha: ní dhéantar é seo a dhímheas.
• Trealamh – ríomhairí agus córais TFC: dímheas ag 33.33% sa bhliain.
• Trealamh – eile: dímheasta ag 10% sa bhliain.
• Mótarfheithiclí: dímheasta ag 20% sa bhliain.
I gcás go ndéantar sócmhainn sheasta a dhiúscairt, déantar cuntas na sócmhainní seasta agus an
cuntas caipitltithe a laghdú faoin nglanluach de réir na leabhar. Tá anailís ar fáil i Nóta 13 a ghabhann
leis na cuntais maidir leis an ngluaiseacht sa Chuntas Caipitlithe.
Stoic
Déanann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach stoc a luacháil ag an gcostas is ísle idir an
costas agus an glanluach inréadaithe.
Cuntas a thabhairt ar Dhrochfhiacha agus ar Fhiacha Amhrasacha
I gcás go bhfuil drochfhiacha ann a bhfuiltear ar an eolas fúthu déantar iad a dhíscríobh sa tréimhse
ina dtugtar iad faoi deara. Foráiltear go sonrach d’aon tsuim a meastar í a bheith amhrasach.
Pinsin
Tá fostaithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach atá ina theideal ina mbaill de scéimeanna
éagsúla pinsin le sochar sainithe. Déantar pinsin a íoc le hiarfhostaithe na Gníomhaireachta um Leanaí
agus an Teaghlach. Déanann an Stát scéim na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a
mhaoiniú ar bhonn “íoc-mar-a-úsáidtear”. Déantar na híocaíochtaí pinsin faoi na scéimeanna seo a
chur de mhuirear ar an gcunta ioncaim agus caiteachais tráth a n-íoctar iad, mar seo a leanas:
1. Cuirtear aoisliúntas arna íoc le hiarfhostaithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach
san áireamh faoin aicme pá (féach Nóta 3);
2. Cuirtear aoisliúntas arna íoc le fostaithe atá imithe ar scor as measc soláthraithe seirbhísí deonacha
sláinte san áireamh faoin faoi dheontais a íoctar le gníomhaireachtaí seachtracha san aicme
neamhphá féach Nóta 5 agus Aguisín 1).
Tá na ranníocaíochtaí ó fhostaithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach atá ina mbaill de
na scéimeanna sin iníoctha leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.
Níl aon fhoráil ann i ndáil le sochair phinsin arna dtuilleamh ag fostaithe agus iníoctha i mblianta amach
anseo faoin scéim phinsin. Tá an cur chuige cuntasaíochta seo fós i bhfeidhm ag an Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach tar éis sonrúcháin chuntasaíochta a fháil ón Aire.
Faoin Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012, tá gach iontrálaí
nua i bhfostaíocht inphinsin na seirbhíse poiblí an 1 Eanáir 2013 nó dá éis le bheith ina mbaill den Scéim
Aonair. Don bhliain airgeadais reatha tá 182 bhall foirne ag an Ghníomhaireacht um Leanaí sa Scéim
Aonair.
Asbhaint a Bhaineann le Pinsean
Faoin Acht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail 2009, tugadh isteach
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tobhach pinsin do gach ball foirne a bhí ina mbaill de scéim phinsin na seirbhíse poiblí, lena n-áirítear
foireann den Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach atá maoinithe ag soláthraithe seirbhíse.
Tá an tobhach pinsin arna bhailiú ag soláthraithe seirbhíse agus an tobhach pinsin arna asbhaint
ó fhoireann na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach iníoctha leis an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige. Tá sonraí na suime asbhainte i ndáil leis an tobhach pinsin leagtha amach i Nóta 3b a
ghabhann leis na Ráitis Airgeadais.
Meastacháin chriticiúla chuntasaíochta agus croíbhreithiúnais
Sa mhéid go mbíonn éiginnteachctaí ina mbunchuid de gach gníomh gnó, ní féidir roinnt de na
míreanna atá le fáil sna ráitis airgeadais a ríomh go beacht, ní féidir ach iad a mheas. I gcás gur
ceanglaíodh go gcuirfí meastacháin ar fail d’fhonn na ráitis airgeadais seo a ullmhú, bhain an lucht
bainistíochta leas as breithiúnais bunaithe ar an bhfaisnéis iontaofa is déanaí a bhí ar fáil. Bíonn an
lucht bainistíochta de shíor ag athbhreithniú na meastachán chun aon athruithe a chur san áireamh ar
na cúinsí ar bunaíodh an meastachán orthu nó mar thoradh ar fhaisnéis nua nó taithí bhreise a fháil.
FRS 102
Níor chuir an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach i bhfeidhm glacadh FRS 102 “The
Financial Reporting Standard applicable in the UK and Ireland”. Faoi láthair tá an Ghníomhaireacht
ag athbhreithniú na n-impleachtaí a bheadh ag glacadh le FRS 102.

Nótaí ag Gabháil leis na Ráitis Airgeadais
NÓTA 1 Glan (Easnamh) Oibriúcháin
2014
€’000
Déantar an glan(easnamh)/bharrachas oibriúcháin
don bhliain a ríomh tar éis na míreanna seo a leanas a
mhuirearú:
Táillí iniúchóireachta

72

Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh

195

Cuimsíonn Luach Saothair an Phríomhfheidhmannaigh
na míreanna seo a leanas:
Ollphá an Phríomhfheidhmeannaigh
ÁSPC an fhostóra

179
16
195

Le linn na bliana íocadh speansais de €2,019 leis an bhPríomhfheidhmeannach.
Áiríonn luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh foráil do scéim phinsin phríobháideach agus níl sé
siúd san áireamh sa scéim reachtúil phinsin.

NÓTA 2 Táillí agus speansais Bhall an Bhoird
Táillí is iníoctha
don Bhliain

Speansais is
iníoctha don
Bhliain

€

€

20,520

569

PJ Fitzpatrick

11,970

0

Gary Joyce

11,970

0

Noel Kelly

Táillí Tarscaoileadh

0

Sylda Langford

Táillí Tarscaoileadh

0

11,970

0

0

0

Rory O’Ferrall

11,970

0

Noelle Spring

11,970

0

80,370

569

Norah Gibbons

Ita Mangan
Gary O’Donnchadha

Déantar baill Bhord na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach a íoc de réir an Chóid Cleachtais do
Rialachas Comhlachtaí Stáit agus de réir na rátaí leasaithe mar atá sonraithe san Acht um Bearta Airgeadais
Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail (Uimh.2) 2009.
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NÓTA 3 Pá agus Pinsin
2014
€’000
(a) Anailís Achomair ar Chostas Pá
Bunphá

176,542

Liúntais

2,415

Ragobair

77

Dualgas Oíche

1,288

Deireadh Seachtaine

4,821

Ar Ghlao-dhualgas
Riaráistí
Pá Agus Tuarastail
ÁSPC an fhostóra
Pinsin*
Iomlán Phá na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach
Pá na Gníomhaireachta
Iomlán an Phá

540
118
185,801
16,286
2,830
204,917
13,605
218,522

Ní bhaineann Iomlán na gCostas Pá ach le seirbhísí na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach amháin.
Tugtar cuntas ar chostais phá d’fhostaithe san earnáil dheonach faoin teideal Deontais do Ghníomhaireachtaí
Seachtracha. Féach Nóta 5 agus Aguisíní 1 go 4.

2014
€’000
*Anailís ar Phinsin
Íocaíochtaí leanúnacha pinsin
Cnapshuimeanna aonuaire agus íocaíochtaí aisce

729
2,101
2,830

(b) Asbhaint a bhaineann le pinsean
Le linn 2014 asbhaineadh €11.49 milliún mar asbhaintí pinsin ó fhoireann na Gníomhaireachta um
Leanaí agus an Teaghlach agus €1.3 milliún mar asbhaintí pinsin ó sholáthraithe seirbhíse agus bhí siad
iníoctha leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.

NÓTA 4 Fostaíocht
Seo a leanas líon na bhfostaithe amhail an 31 Nollaig 2014
de réir Limistéir Oibriúcháin, agus é sonraithe mar choibhéisí
lánaimseartha (WTE):

2014

WTE
Obair Shóisialta

1,396

Cúram Sóisialta

1,162

Síceolaíocht agus Comhairleoireacht

21

Foireann Tacaíochta eile lena n-áirítear lónadóireacht

65

Gairmithe Sláinte Eile

8

Altranas

46

Tacaíocht do Theaghlaigh

177

Oifigeach Oideachais agus Leasa

72

Grád riaracháin 3 go 7

427

Grád Bainistíochta 8 agus Os a Chionn

79

Iomlán fhostaithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach

3,453

NÓTA 5 Caiteachas Neamhphá
2014
€’000
Liúntais do Chúram Altramais agus d’Iarchúram
Liúntais Reachtúla Cúraim Altramais

100,571

Liúntais Iarchúraim

14,395

Liúntais Eile Cúraim

2,686
117,652

Soláthar do Shocrúchán Neamhspleách
Soláthar do Chúram Altramais

17,235

Mionaoiseacha neamhthionlactha

4,683

Soláthar Cónaitheach

58,442
80,360

Deontais
Socruithe Deontais Alt 56

(Aguisín 1)

93,319

Deontais faoin Chlár Críochnaithe Scoile

(Aguisín 2)

24,255

Deontais d’Ionaid Acmhainne Teaghlaigh

(Aguisín 3)

13,487

Deontai do Sheirbhísí Tacaíochta Comhairleoireachta Teaghlaigh
(Aguisín 4)

6,881
137,942
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2014
€’000
Speansais Dlí agus Costais Caomhnóra Ad Litem
Seirbhísí Dlí na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach

15,923

Costais Caomhnóra Ad Litem*

9,059

Táillí Dlí Caomhnóra Ad Litem *

7,458

Costais Dlí 3ú Páirtí

2,845

Costais Dlí Eile

908
36,193

* Déanann an tseirbhís chúirteanna Caomhnóirí Ad Litem agus a n-ionadaithe dlí a cheapadh.
Cé go bhfuil an Caomhnóir Ad Litem neamhspleách ar na páirtithe sna himeachtaí cúirte, déanann an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach a dtáillí a íoc de réir an Achta um Chúram Leanaí 1991

Seirbhísí Ginearálta Cúraim Leanaí
Costais Leighis

370

Costais Teiripe

1,541

Costais Iompair

629

Costais Áineasa

598

Teas, Cumhacht agus Soilse

1,417

Glanadh agus Níochán

837

Troscán, Gréithe agus Crua-earraí

348

Cóir Leapa agus Éadaí

154

Costais Slándála agus Aláraim

741

Costais Feithiclí

772

Lónadóireacht agus Soláthar
Speansais Ilearraí Eile

1,789
352
9,548

Oifig agus Riarachán
Cíos agus Rátaí
Cothabháil
Ús Léasa, Ús agus Táillí Bainc
Ús Nach mbaineann le hÍoc Pras Cuntas agus Cúiteamh
Árachas
Táillí Iniúchóireachta
Seirbhísí Gairmiúla
Drochfhiacha agus Fiacha Amhrasacha

4,122
823
5
244
281
72
2,641
169

Oideachas agus Oiliúint

684

Taisteal agus Cothabháil

8,068

Speansais Ghinearálta Oifige

1,028

Clódóireacht, Postas agus Stáiseanóireacht

650

Teileafónaíocht

1,422

Cothabháil Ríomhairí agus Córais

1,651

Ballraíochtaí, Ceadúnais agus Síntiúis

74
21,934

NÓTA 6 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Talamh agus Foirgnimh
Talamh
€’000

Foirgnimh
€’000

Obair idir
Lámha
€’000

Iomlán
2014
€’000

16,276

59,624

0

75,900

Breiseanna le linn na bliana

0

1,844

1,174

3,018

Aistrithe ó Obair Idir Lámha

0

0

0

0

Diúscairtí

0

0

0

0

16,276

61,468

1,174

78,918

Dímheas carntha an 1 Eanáir 2014

0

0

0

0

Muirear don Bhliain

0

1,558

0

1,558

Diúscairtí

0

0

0

0

Amhail an 31 Nollaig 2014

0

1,558

0

1,558

16,276

59,910

1,174

77,360

Costas/Luacháil
Sócmhainní arna n-aistriú tráth ar Cruthaíodh
an Ghníomhaireacht*

Amhail an 31 Nollaig 2014
Dímheas

Glanluachanna de réir na Leabhar
Amhail an 31 Nollaig2014

*Rinneadh sócmhainní arna bhfáil ó HSE a dhímheas de réir mhéid na saolré ionchais eacnamaíche a bhí fágtha

NÓTA 7 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Seachas Talamh agus Foirgnimh
Mótarfheithiclí
€’000

Trealamh
€’000

Obair Idir
Lámha
€’000

Iomlán
2014
€’000

Sócmhainní aistrithe tráth ar Cruthaíodh an
Ghníomhaireacht*

251

165

0

416

Breiseanna le linn na bliana

60

253

314

627

Aistrithe ó Obair Idir Lámha

0

0

0

0

Athaicmiú ar shócmhainní a fuarthas tráth ar
Cruthaíodh an Ghníomhaireacht

0

(132)

0

(132)

311

286

314

911

Costas/Luacháil

Amhail an 31 Nollaig 2014
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Mótarfheithiclí
€’000

Trealamh
€’000

Obair Idir
Lámha
€’000

Iomlán
2014
€’000

0

0

0

0

109

93

0

202

0

0

0

0

109

93

0

202

202

193

314

709

Dímheas
Accumulated Depreciation at 1 January 2014
Muirear don Bhliain
Diúscairtí
Amhail an 31 Nollaig 2014
Glanluach de réir na Leabhar
Amhail an 31 Nollaig 2014

*Rinneadh dímheas ar shócmhainní faighte ó HSE ag teacht leis an méid sá saolré eacnamaíoch ionchais a bhí
fágtha

NÓTA 8 Stoic
2014
€’000
Stoc de mhíreanna intomhalta

8
8

NÓTA 9 Féichiúnaithe
2014
€’000
Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe

4,752

Féichiúnaithe Eile
Coigeartú Teicniúil ar an bPárolla

2,324

Cuntas Fabhraithe Ioncaim Aoisliúntais agus Pinsin

1,346

Réamhíocaíochtaí agus Ró-íocaíochtaí Párolla *

2,471

Féichiúnaithe Éagsúla

369
11,262

*Áiríonn sé seo €2.1m de phá dlite ar an 1 Eanáir 2015 íoctha lá amháin luath ar an 31 Nollaig 2014

NÓTA 10 Banc, Airgead Tirim agus Coibhéis Airgid
2014
€’000
Banc

3,979

Airgead agus Coibhéis Airgid

56
4,035

NÓTA 11 Creidiúnaithe (méideanna dlite laistigh de bhliain)
2014
€’000
Creidiúnaithe Trádála – Ioncam

9,346

Creidiúnaithe Trádála – Caipiteal

493

Fabhruithe – Ioncam Neamhphá

14,690

Fabhruithe –Deontais do Ghníomhaireachtaí Seachtracha

682

Fabhruithe – Cúram Altramais agus Liúntais do Chúram Altramais

2,818

Fabhruithe –Soláthar do Shocrúchán Neamhspleách

2,352

Fabhruithe –Caipiteal Neamhphá

267

Creidiúnaithe Éagsúla

142
30,790

Fabhruithe – Pá

13,325

Cánach agus Leas Sóisialach

6,728

Maoiniú roimh ré chun íoc as tuarastail a 1 Eanáir 2015

2,660
22,713
53,503

NÓTA 12 Ioncam Iarchurtha
2014
€’000
Cuimsíonn Ioncam Iarchurtha é seo a leanas:
Tabhartais agus Tiomnachtaí

225
225
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NÓTA 13 Caipiteal agus Cúlchistí
2014
€’000
a. Cuntas Caipitlithe
Sócmhainní aistrithe tráth ar Cruthaíodh an Ghníomhaireacht

76,316

Sócmhainní Seasta Breise le linn na bliana

3,645

Lúide: Glanluach leabhar na sócmhainní seasta a ndearnadh athaicmiú
orthu le linn na bliana

(132)

Lúide: Muirear dímheasa le linn na bliana

(1,760)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

78,069

b. Cúlchistí Caipitil
Amhail an 1 Eanáir

63

Glan(Easnamh)/Glanbharrachas Caipitil don bhliain

(431)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

(368)

c. Cúlchistí Caipitil
Amhail an 1 Eanáir

0

Glan(Easnamh) Oibriúcháin

(38,055)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

(38,055)

NÓTA 14 Oibríochtaí Aistrithe
2014
€’000
a. Glansócmhainní Reatha ar Oibríochtaí Aistrithe
An Bord Náisiúnta Leasa Oideachais
An Ghníomhaireacht um Thacaíocht Teaghlaigh

572
3,570

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

(37,095)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

(32,953)

*Léirítear sa chúlchiste luacháil ar shócmhainní, iarmhéideanna bainc agus dliteanais ar ghlac an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach freagracht astu an 1 Eanáir 2014

b. Glan-chúlchiste Caipitil ar Oibríochtaí Aistrithe
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

63

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

63

Léirítear sa chúlchiste méid áirithe d’Ioncam Iarchurtha a d’aistrigh HSE go mícheart mar Chúlchiste Caipitil.

NÓTA 15 Caiteachas Caipitil
2014
€’000
a. Aistriú Sócmhainní Seasta tráth ar Cruthaíodh an Ghníomhaireacht
Talamh agus Foirgnimh

75,900

Seachas Talamh agus Foirgnimh

416
76,316

b. Sócmhainní Seasta Breise le linn na Bliana
Talamh agus Foirgnimh

3,018

Seachas Talamh agus Foirgnimh

627
3,645

Cruthú na Gníomhaireachta

76,316

Maoinithe ó Chaipiteal Vótáilte na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach
Maoinithe ó Ioncam Vótáilte na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach

3,254
391
79,961

c. Anailís ar chaiteachas arna chur de mhuirear an Chuntais Ioncaim agus
Caiteachais ó Chaipiteal
Caiteachas ar shócmhainní na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach féin (Caipitlithe)

3,254

Caiteachas ar thionscadail na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach nár eascair Sócmhainní Seasta breise astu

1,960

Athaicmiú ar Chaiteachas mar Ioncam Iarchurtha

63
5,277

Caiteachas ar thionscadail na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach arna chur de mhuirear ar chaipiteal
Caiteachas Iomlán Caipitil de réir an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais ó
Chaipiteal

0
5,277

NÓTA 16 Insreabhadh/(Eis-sreabhadh) Glan Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
2014
€’000
(Easnamh) don bhliain reatha

(5,102)

Lúide ús faighte

(2)

Ceannach trealaimh curtha de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim agus
Caiteachais

358
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(Méadú)/Laghdú sa Stoc
Méadú/(Laghdú) i féichiúnaithe
Méadú/(Laghdú) i gCreidiúnaithe
Méadú/(Laghdú) i gCreidiúnaithe (dlite tar éis bliana)
Increase / (Decrease) in Deferred Income

(8)
(2,485)
10,292
0
37
3,090

NÓTA 17 Réiteach ar ghluaiseacht Ghlansreabhadh Airgid sna Glanchistí
2014
€’000
Athrú ar ghlanchistí ag eascairt ó shreabhadh airgid
Glan-iarmhéid Bainc, Airgid agus Coibhéise Airgid amhail an 1 Eanáir
2014

1,732

Gluaiseacht i nglanchistí don bhliain ón ráiteas maidir le sreabhadh
airgid

2,303

Glan-iarmhéid Bainc, Airgid agus Coibhéisí Airgid amhail an 31 Nollaig
2014

4,035

Anailís ar Ghlan-iarmhéid Bainc, Airgid agus Coibhéisí Airgid
Airgead sa Bhanc agus ar Láimh

4,035
4,035

NÓTA 18 Pinsin
Tá fostaithe na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach atá ina theideal ina mbaill de
scéimeanna éagsúla pinsin le sochar sainithe. Déantar pinsin na bhfostaithe ar scor a íoc as an ioncam
reatha agus cuirtear é sin de mhuirear ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais don bhliain ina bhfuil
siad iníoctha. De réir treorach ón Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige, ní dhéantar aon fhoráil sna ráitis
airgeadais i ndáil le sochair phinsin amach anseo agus ní chuirtear aon suim de mhuirear ar an gCuntas
Ioncaim agus Caiteachais i ndáil leis sin. Tá ranníocaíochtaí aoisliúntais ó fhostaithe atá ina mbaill
de na scéimeanna sin iníoctha leis an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige. Ní dhéantar aon luachálacha
foirmiúla achtúireacha ar dhliteanais phinsin na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach. Ba
é €2.83m an tsuim a cuireadh de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais le haghaidh 2014
agus d’áirigh sé sin íocaíochtaí i ndáil le cnapshuimeanna aonuaire agus íocaíochtaí aisce de €2.10m
ar scor.
NÓTA 19 Ceangaltais Chaipitil
2014
€’000
Ceanglais cheannacháin le haghaidh sócmhainní seasta inláimhsithe
amach anseo:
Laistigh de bhliain

750

Tar éis bliana ach laistigh de 5 bliana

0

Tar éis cúig bliana

0
750

Conraithe ach nár ofráladh dóibh sna ráitis airgeadais
Áirithe sa Phlean Caipitil ach nár conraíodh dóibh

750
11,610
12,360

Amhail an 31 Nollaig 2014 ní raibh plean caipitil faofa ag an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach. Dá
bhrí sin, i gcás na ndliteanas uile do cheannach sócmhainní amach anseo, tréimhse níos giorra ná bliana atá luaite
leo uile.

NÓTA 20 Réadmhaoin
Aistríodh réadmhaoin chuig an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach trí Ghníomhas
Comhaontaithe arna shíniú ag na hAirí Sláinte agus Leanaí agus Gnóthaí Óige. Bíonn an Ghníomhaireacht
um Leanaí agus an Teaghlach ag obair i gcónaí le HSE chun aon aistrithe eile a chomhaontú.
2014 Líon
réadmhaoine
Cuimsíonn eastát na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach
iad seo a leanas:
Rúilse

87

Léasacht

55
142

Baintear úsáid as réadmhaoin chun Seirbhísí do Leanaí agus Teaghlaigh, Seirbhísí Gnó agus Seirbhísí Tacaíochta
a sholáthar. Chomh maith leis an réadmhaoin sin, bíonn a lán d’fhoireann na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach ag soláthar na seirbhísí sin ó réadmhaoin a bhaineann le HSE.

NÓTA 21 Léasanna Oibriúcháin
2014
€’000
Cíos Léasanna Oibriúcháin (arna gcur de mhuirear ar an gCuntas Ioncaim
agus Caiteachais ó Ioncam)
Talamh agus Foirgnimh
Mótarfheithiclí
Trealamh

3,961
100
75
4,136
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Talamh
agus Foirgnimh

Eile

Iomlán

2014
€’000

2014
€’000

2014
€’000

3,253

123

3,376

7,615

262

7,877

4,084

0

4,084

14,952

385

15,337

Tá íocaíochtaí léasa le déanamh ag an
Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach
amach anseo, ar íocaíochtaí iad nach féidir a chur
ar ceal, le haghaidh na dtréimhsí seo a leanas:
Laistigh de bhliain amháin
Sa tréimhse ón dara bliain go dtí an cúigiú bliain
go huile
Tar éis cúig bliana

NÓTA 22 Cánachas
Chuir an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach isteach ar dhíolúine de réir na bhforálacha
arna sonrú in Alt 207 (de réir mar is infheidhme do chuideachtaí le hAlt 76), Alt 609 (cáin ghnóthachan
caipitiúil) agus Alt 266 (cáin choinneála ar ús taisce) den Acht Comhdhlúite Cánach, 1997. Cuimsíonn
an díolúine seo, atá infheidhme i leith Cáin Ioncaim/Cáin Chorparáide, Cáin Ghnóthachan Caipitiúil
agus Cáin Choinneála ar Ús Taisce, ioncam agus réadmhaoin na Gníomhaireachta um Leanaí agus an
Teaghlach.

NÓTA 23 Árachas
Tá clúdach árachais ag an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach do shlánaíocht ghairmiúil,
dóiteáin agus éilimh shonracha priacal uile. Íoctar préimheanna árachais ag ráta comhréidh amháin.
Tá an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach árachaithe i gcoinne dliteanas fostóra agus
rioscaí dliteanais phoiblí suas go teorainn slánaíochta.
Faoi láthair tá réadmhaoin na Gníomhaireachta um Leanaí agus an Teaghlach árachaithe mar chuid
de bheartas atá ag HSE.

NÓTA 24 Géilliúlacht don reachtaíocht um íoc pras cuntas
Le linn 2014, d’íoc an Ghníomhaireacht €34,000 le soláthraithe i ndáil le hús íoc pras cuntas. Níor
íocadh ús ach amháin i gcásanna ina ndearnadh íocaíocht 45 lá tar éis lá an tsonraisc. Ar cheann
de na coinníollacha faoin reachtaíocht maidir le híoc pras cuntas caithfear ús a íoc le soláthraithe
i gcás go ndéantar íocaíocht le soláthróir níos mó ná 30 lá tar éis dháta an tsonraisc ach amháin i
gcás gur sonraíodh sa chonradh go mbeadh téarmaí níos faide creidmheasa ann. Dar le meastacháin
na Gníomhaireachta tá cúiteamh de €210,000 dlite do sholáthraithe i ndáil le 2014. D’fhoráil na ráitis
airgeadais le haghaidh na n-íocaíochtaí sin.

NÓTA 25 An Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát
Ní fhaigheann an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach maoiniú fós le haghaidh éileamh
arna bpróiseáil ag an nGníomhaireacht um Éilimh ar an Stát. Faoi láthair tá an Ghníomhaireacht um
Éilimh ar an Stát i mbun cleachtadh chun na héilimh a aithint a bhaineann leis an Ghníomhaireacht um
Leanaí agus an Teaghlach ón dliteanas foriomlán in HSE. Idir an dá linn, d’fhan an maoiniú le haghaidh
na n-éileamh sin faoi scáth HSE agus in 2014 is é HSE a ghlan na héilimh sin. Tugtar cuntas ar na
dámhachtainí a íoctar le héilitheoirí faoi théarmaí na scéime ar bhonn “íoc-mar-a-úsáidtear”.

NÓTA 26 Dliteanais Theagmhasacha
Tá an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach i mbun roinnt éileamh a bhfuil imeachtaí dlí ag
baint leo a bhféadfadh dliteanais eascairt astu ag brath ar thoradh na dlíthíochta. Tá clúdach árachais
ag an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach le haghaidh slánaíocht ghairmiúil, dóiteáin, agus
éilimh shonracha riosca-uile. I bhformhór na gcásanna bheadh an t-árachas sin imleor chun gach
costas a chlúdach, ach ní féidir bheith cinnte faoi seo toisc teorainneacha slánaíochta agus toisc roinnt
coinníollacha beartais. Níor forálacha d’aon teagmhas neamhárachaithe sna ráitis airgeadais.

NÓTA 27 Foráil do Dhrochfhiacha
Tá drochfhiacha déanta suas d’fhiacha nach féidir a aisghabháil arna n-aistriú chuig an ngníomhaireacht
ó HSE tráth ar cruthaíodh an eagraíocht.

NÓTA 28 Imeachtaí Iarchláir Chomhardaithe
Níor tháinig aon imeacht chun cinn, idir dáta an chláir chomhardaithe agus dáta fhaomhadh na ráiteas
airgeadais ag an mBord, as a n-eascródh an gá coigeartú a dhéanamh ar na ráitis airgeadais nó aon
fhaisnéisiú breise a dhéanamh ann.

NÓTA 29 Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara
Ó cruthaíodh an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach chuir HSE roinnt seirbhísí ar fáil
don ghníomhaireacht lena n-áirítear seirbhísí sna réimsí seo a leanas: Airgeadais, Acmhainní Daonna,
Párolla, Soláthar, Eastáit, Saoráil Faisnéise agus Iniúchóireacht Inmheánach. Tá na seirbhísí seo rialaithe
ag Meabhrán Tuisceana agus Fochomhaontuithe Seirbhíse.

NÓTA 30 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Bord na ráitis airgeadais seo an 29 Bealtaine 2015.

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2014

85

Aguisín 1
Deontais agus Íocaíochtaí arna ndéanamh de réir Alt 56
Iomlán an nDeontas agus na nÍocaíochtaí faoi bhun €50,000

€’000
3,477

Deontais agus Íocaíochtaí de €50,000 nó níos mó an ceann
Barnardos
Extern Organisation
Daughters Of Charity

7,581
5,280
5,182

Focus Ireland

3,349

Youth Advocate Programmes

2,983

St Bernards Group Home

2,500

Foroige

2,499

Don Bosco House

2,147

Smyly Trust Services

1,849

Travellers Family Care

1,835

Cross Care

1,727

Home Again

1,682

The Cottage Home

1,453

Salvation Army HQ

1,363

Bessborough Centre

1,296

Clare Care

1,196

Sonas Housing

1,146

Good Shepherd Services

1,123

Dublin Rape Crisis Centre

1,042

Kildare Youth Services

976

Limerick Social Services Centre

887

Aoibhneas Ltd

870

The Homeless Girls Society

698

Saoirse Housing Ass Ltd

682

Womens Aid

658

Tabor Society

637

Streetline

615

Wellsprings-Mercy Child Care

610

An Cosan Shanty

589

Adapt, Rosbrien

580

Balcurris Boys Home

573

Bray Womens Refuge

572

Belvedere Social Services Ltd

535

Home Youth Liaison Service

526

Springboard Project

488

Praxis Care Group

485

ISPCC

473

Sligo Social Services

469

Lifestart Services Limited

465

Clare Haven Services Ltd

458

Drogheda Womens Refuge

439

Co. Wicklow Community Partnership

436

Donegal Womens Domestic Violence Services

435

OASIS

414

Womens Aid Dundalk Ltd

410

Cuan Saor Support Services

401

Empowerment Plus

400

New Beginnings Childcare And Radharc Na Mara, Baile Ngall An Rinn

400

Amber Refuge

389

Darndale Belcamp Int.

358

St Catharine’s Community Services Centre

355

North Tipperary Community Services

348

Rape Crisis Midwest Ltd

346

Mercy Family Centre South

344

Irish Assoc. Of Young People

337

Youth New Ross Ltd

334

Nth Clondalkin Int. Family School

331

PACT

329

Cuanlee Ltd

328

Our Ladys Nursery Ballymun Ltd

327

Irish Fostercare Association

324

Wexford Womens Refuge

324

Safe Ireland

322

Navan Springboard

320

Presentation Sisters

317

Galway Rape Crisis Centre

317

Youth Service Board

313

KDYS Youth Centre

311

Community Homemakers

309
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€’000
Mayo Womens Refuge And Support

309

St Helena's Childcare Centre

308

Sligo Springboard Company Ltd

308

St Brigids Family And Resource Centre

308

Adapt Kerry Limited

296

Sexual Violence Centre

290

Domestic Violence Advocacy Service

284

Miss Carrs Day Nursery

282

North Tipperary Leader Partnership

269

St Louises Day Nursery

265

The Cavan Centre

263

Tir Na Nog

263

Edenmore Day Nursery

261

Cunamh Cprsi House

260

Teach Tearmain

254

Northside Inter Agency Project

247

St Vincents Day Nursery

244

The First Step Trust Ltd

244

The Cari Foundation National Fund

241

Waterford Rape Crisis Centre

240

Meath Womens Refuge

240

Irish Sudden Infant Death Assoc.

240

Mater Dei Counselling Centre

240

Mahon Family Resource Centre Ltd

237

Neighbourhood Youth Project Blakestown/Mountview

233

Deansrath Family Centre

228

Arklow Springboard Project

221

Bonnybrook Day Nursery

219

Sligo Family Support Ltd

214

Wexford Rape Crisis Centre

211

Esker House

208

Kerry Rape Crisis Centre

208

Mead Day Care Centre

206

St Annes Day Nursery Limited

201

AOSOG After School Project
Sligo Family Centre

200
193

Tearmann DV Service

192

West Cork Women Against Violence

191

COPE

191

Kilkenny Community Early Years Project

190

Togher Pre-School And Family Centre

186

Rape Crisis Network Ireland

184

Springboard Project Raphoe

182

Goldenbridge Day Nursery

178

The Base Ballyfermot Youth

178

Kilkenny Rape Crisis Centre

175

Ballygall Schools And Counselling And Family Service

173

Trinity College And Dublin Social Policy

169

Tipperary Rape Crisis And Counselling Service

165

Carlow South Leinster Rape Crisis Centre

164

The Glen And District Neighbourhood

162

Rape Crisis And Sexual Abuse Counselling

160

Mayo Rape Crisis Centre

160

Mounttown Neighbourhood Youth

159

First Steps Rowlagh Ltd

150

National University Of Ireland

150

The Marian Centre Ltd

150

Coxs Demense Youth And Community Project

146

Kilbarrack / Foxfield Day Nursery

142

Early Childhood Ireland

142

One Stop Shop Cork

139

Moatview Day Nursery

131

Donegal Sexual Abuse and Rape Crisis Centre

131

ARC Adoption

130

Rape Crisis North East

129

Tir Boghaine

129

Carlow Regional Youth Service

129

Doras Bui Parents Alone Resource Centre

129

Carlow Women's Aid

121

Helping Hands Adoption Mediation

120

Ballyboden Childrens Centre

120

Friends Of Tacu

120

Letterkenny Womens Centre

115
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St Mura Adoption Society

115

Simon Community Unit

113

Phoenix Community Resource Centre

112

St Patricks Guild

111

Longford Womens Link

111

Lifestart National Office Ltd

111

The Community Homemakers

109

MNA FEASA Domestic Violence Project

107

Athlone Rape Crisis Centre

106

Clonmel Community Mothers Project

105

Donegal Youth Service

104

Clare Youth Service

102

Letterkenny Youth And Family Services

100

County Dublin VEC

98

Parents First Cork Ltd

97

Genesis Psychotherapy And Family

97

Roscommon Safelink Ltd

97

Y.A.N.A -Your Are Not Alone

93

Hill St. Family Resource Centre

88

Cobh Family Resource Centre

88

Before 5 Nursery + Family Centre

87

Trim Community Childcare

86

Gorey Youth Needs Group Ltd

85

Sligo County Child Care Committee

81

Paul Partnership

81

Newbury House Family Centre Ltd

79

Cork County Childcare Committee

78

Regional Sexual Abuse and Rape Crisis Centre

77

Clonmel Community Resource Centre

76

DVR Oughterard Galway

75

St Aidan's School

75

Familiscope, Ballyfermot Community Centre

74

Rialto Springboard Project

74

Innishmore Family Centre Ltd

73

Leitrim Intergrated Development

72

Shanakill Family Resource

71

Vita House Family Centre

68

Ferns Youthwork Ireland

68

Homestart

67

Galway City And County

67

Laois Support Services Against Domestic Violence

65

Ballina Family

63

Cork City Childcare Company

62

Child And Family Research

60

Northside Partnership Limited

60

Knockanrawley Resource Centre

60

The Avalon Centre

60

Drogheda Lifestart Lifestyle Centre

59

Westmeath Community Development

58

PAKT YMCA

58

Offaly DV Support Services

58

Roscommon Intergrated

58

Tipperary Regional Youth Service

57

Parentline Org. For Parents Under Stress

56

Arlington Novas Ireland

55

Inchcore Family Resource Centre

53

Ronanstown Community Child

53

Parents First (Laois / Offaly) Ltd

52

North And West Connemara

51

Curam

51

Westport Family Resource Centre

51

Alcohol Forum - Families Matter

Iomlán

50

93,319
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Aguisín 2
Deontais faoin gClár Críochnaithe Scoile

€’000

City of Dublin Education And Training Board ( E.T.B.)

1,472

Kildare And Wicklow Education And Training Board ( E.T.B.)

1,220

Donegal Education And Training Board ( E.T.B.)

752

Louth And Meath Education And Training Board ( E.T.B.)

743

Cork Education And Training Board ( E.T.B.)

717

Cavan And Monaghan Education And Training Board ( E.T.B.)

673

Kilkenny And Carlow Education And Training Board ( E.T.B.)

631

Ballymun Educational Support Team (BEST) And Aisling Project

584

Galway Roscommon Education And Training Board ( E.T.B.)

479

Dublin 8 And Liberties Cluster

393

Dublin And Dun Laoghaire Education And Training Board ( E.T.B.)

362

Waterford SCP

358

Collinstown Park SCP

324

Dublin 1 And 7 SCP

315

Mayo Sligo And Leitrim Education And Training Board ( E.T.B.)

314

North West City SCP

283

Sligo City SCP

279

School Completion Programme Dun Dealgan Teoranta

260

Ennis SCP

259

Bantry And Dunmanway SCP

259

Le Chéile SCP

251

Jobstown SCP

250

Dublin 17 SCP

250

Mahon / Blackrock SCP

243

Quarryvale / Balgaddy SCP

243

North Inishowen SCP

241

Tullamore SCP

240

Killinarden SCP

233

Limerick And Clare Education And Training Board ( E.T.B.)

230

Southill SCP

230

SMILE - St Munchin's And Moyross SCP

227

Mayfield / The Glen SCP

227

Cabinteely Area SCP

226

Mullingar SCP

224

Tipperary Education And Training Board ( E.T.B.)

223

Deeside SCP

223

Gorey SCP

219

DEIS SCOP SCP Teoranta

218

South Clondalkin SCP

218

Donaghmede Ayrfield Edenmore SCP

217

Dublin 5 SCP

216

Clár Críochnú Scoile, Conamara Thiar Theas

211

Crumlin, Drimnagh And Harold's Cross SCP Project

210

Brookfield / Fettercairn SCP

209

Bunclody / Enniscorthy SCP

203

St Oliver's Clonmel SCP

199

St Dominic's / Old Bawn SCP

198

Drimnagh Bluebell Inchicore SCP

193

Blakestown / Mountainview Educational Opportunities Programme

192

Mounttown / Sallynoggin SCP

191

SSTAY SCP

188

De La Salle Schools And St John's College SCP

186

North Kerry (LINK) SCP

184

TOFE Project

184

Tullow Area SCP

182

Edenmore Kilbarrack Raheny SCP

181

Longford SCP

179

Dominican Campus SCP

178

SCP Westside Galway

178

Caritas College SCP

177

St Finian's SCP

175

South West Wexford SCP

174

Athlone / Ballinasloe SCP

174

East Tallaght SCP

172

Tipperary Town SCP

172

Balally Dundrum SCP

171

Kerry Education And Training Board ( E.T.B.)

170

Crumlin Cluster SCP

170

Finglas SCP

170

Palmerstown SCP

163

Bridgetown SCP

163

Dublin North Central SCP

162
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€’000
Wexford SCP

160

STEPS (Rosbrien AnSEO) SCP

157

Coolock SCP

150

Edenderry SCP

147

St Mark's / St Maelruain's SCP

147

Swords SCP - Area 1

147

Páirc SCP

142

Waterford And Wexford Education And Training Board ( E.T.B.)

142

Finglas East 'Beo' SCP

138

SCP Synge Street CBS

136

Greenhills SCP

135

Ballinteer Community School / Scoil Mhuire (Ballyboden) SCP

126

Laois And Offaly Education And Training Board ( E.T.B.)

125

Kilrush SCP

122

Connemara North And West SCP

101

Roscrea / Birr SCP

100

South Meath SCP

89

SCP Clonshaugh

71
23,520

Tionscadail Neamhspleácha faoin gClár Críochnaithe Scoile
Rosses Community College
Gairmscoil Mhic Diarmada

20
12
32

Tionscadail atá Bainteach leis an gClár Críochnaithe Scoile
Business in the Community Ireland

207

St. Canice's Community Action Ltd

110

St. Ultans Childcare Project

56

Wexford Local Development (Meitheal Programme)

46
419

Cláir Tacaíochta Déagóirí/Tuismitheoirí (TPSP)
Barnardos TPSP (Dublin)

51

Barnardos TPSP (Waterford)

43

Galway TPSP

37

Limerick TPSP

34

Louth TPSP

34

Coolock (Doras Bui) TPSP

30

Carlow, Kilkenny, Tipperary South TPSP

21

Cork TPSP

17

Donegal TPSP

17
284

Iomlán

24,255
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Aguisín 3
Deontais d’Ionaid Acmhainne Teaghlaigh
Iomlán na nDeontas faoi bhun €50,000

€’000
28

Deontais de €50,000 nó níos mó an ceann
West Training

306

Framework

298

St. Andrew's FRC

177

Northside FRC

164

St. Canices FRC

156

Fatima Group United

155

Tacu / Ballinrobe FRC

152

Millenium FRC

151

Listowel / Presentation FRC

151

Family Resource Centre National Forum – Support

151

St. Brigid's FRC

151

Cherry Orchard FRC

150

Raphoe Youth And Community Project

149

Mevagh FRC

146

Clara FRC

145

Newpark Close FRC

142

Southill (O'Malley Park) FRC

140

Adrigole FRC

140

Portlaoise FRC

139

Teach na Daoine / Mullaghmatt FRC

139

Arden View FRC

139

Forward Steps

139

Westport FRC

139

Bagenalstown FRC

138

Shanakill FRC

138

Tubbercurry FRC

138

Hospital (Ballyhoura) FRC

137

Le Cheile FRC

137

St. Johnston And Carrigans

137

Raheen FRC

136

Killaloe / Ballina FRC

135

Newbridge FRC

134

Moville And District FRC Ltd

131

School Street / Thomas Bawn Court

130

Spafield / Cashel FRC

129

Cobh FRC, Park House

129

Youngballymun, Axis Arts Centre

129

West Clare / Kilrush FRC

128

Hillview FRC

126

Mountview

123

Clann / Oughterard FRC

122

North West Clare / Ennistymon FRC

122

Mohill FRC

121

Killinarden FRC

119

Trim FRC

118

Ballymote FRC

117

The Forge / Pettigo FRC

115

Family Life Centre / Boyle FRC

115

Dunfanaghy Comm & Family Resource Ltd

113

Baldoyle Grange Road

112

Ballina FRC

109

Duagh FRC

108

Solas / Headford

108

Rosemount Community Dev Group

108

Sligo Family Centre

107

F.A.C.T. (Ballincollig) FRC

107

Ballyspillane FRC

107

Gort FRC

107

West Sligo FRC

107

ARD / Doughiska FRC

106

Shannon Town FRC

106

Killorglin FRC

104

Aonad / Ballygar FRC

104

Donegal Town

104

Artane / Coolock FRC

102

Loughrea Town FRC

102

Shannow / Abbeydorney / Kilflynn FRC

102

Kerryhead / Ballyheigue FRC

102

Downstrands

101
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Taghmon FRC

101

Southend Community Group

101

Maine Valley (Castlemaine) FRC

100

Sacred Heart Community Buildings

100

National Family Support Network Ltd

100

Dunmanway FRC

100

Three Drives FRC

100

St. Kevin's FRC

99

Croom FRC

99

South West Kerry / Caherciveen FRC

98

Bridgeways / Ballymahon FRC

98

Ballyogan FRC

98

Gorey FRC

97

Lus na Greine / Granard FRC

97

Droichead Community Centre

97

St. Matthew's FRC

97

Teach Oscail / Tullacmongan FRC

97

Midleton FRC

97

The People's Resource Centre / Kells FRC

96

Curragh FRC

96

Balally FRC

96

The Mill (Urlingford) FRC

94

Neart hAmhnais Teoranta / Ballyhaunis FRC

94

Clones FRC

94

Athlone

94

Cara House FRC

94

Focus FRC

93

Hill Street FRC

93

Breffni FRC

91

Cairdeas (Kilmovee)

91

Ballyfermot FRC

91

Claremorris FRC

90

Greystones Peoples Project FRC

90

Womens Aid

90

Cara Phort / Ballynacargy FRC

88

Connect FRC

88

St. Brigid's Tralee FRC

88

BUDS / Ballyduff Family And Comm Support

87

Pavee Point

86

Quarryvale Resource Centre Ltd

84

Castlebar FRC

82

DESSA

81

Ballyboden FRC

78

BEARA Pilot

77

SPEAK

76

ASSA (Blue Drum)

66

BANDON Pilot

65

Iomlán

13,486
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Aguiín 4
Deontais Chomhairleoireachta Seirbhísí Tacaíochta Teaghlaigh
Iomlán na nDeontas faoi bhun €50,000

€’000
2,345

Deontais de €50,000 nó níos mó an ceann
Accord, Columba Centre

1,992

Relationships Ireland

469

Cork Marriage Counselling Centre

258

Rainbows Ireland Loreto Centre

235

Barnardos

135

Crosscare Teen Counselling

105

Cork Counselling Services Ltd

102

C.A.R.I. Foundation

98

Family Life Centre Boyle (Inc. Rainbows)

97

St Brigid's Family And Comm Centre (Inc. Rainbows)

90

Dundalk Counselling Centre

88

Clanwilliam Institute

80

Vita House Family Centre (Inc. Rainbows)

72

Bethany

71

Knock Counselling Service

69

Genesis Psych. And Family Therapy Service

68

Northside Counselling Service Ltd

63

Dublin Counselling And Therapy Centre Ltd

62

Association For Agency Based Counsel

60

Pro-Consult, Cookes Corner

56

Target, St Kevin's National School

54

Southwest Counselling Centre

54

AIM Family Services

54

Turning Point Ireland Ltd

53

Family Life Services (Incl. Rainbows)

51

Iomlán

6,881

