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Tuarascáil don Oireachtas
Cuirim leis seo Tuarascáil Bhliantúil Oifig an Ombudsman chuig an Dáil agus an Seanad de
bhun fhorálacha Alt 6 (7) den Acht Ombudsman 1980 (arna leasú). Is é seo an 37ú Tuarascáil
Bhliantúil a cuireadh isteach maidir le hobair Oifig an Ombudsman ó bunaíodh í i 1984.

Peter Tyndall
Ombudsman

Tuarascáil Bhliantúil an Ombudsman 2020

Elaine Cassidy
Ardstiúrthóir
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Caibidi
1
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Caibidi 1: Réamhrá ón Ombudsman
Réamhrá
Thosaigh m’Oifig 2020 inár n-oifigí nua ar 6 Ardán Earlsfort, Baile Átha Cliath 2. Bhíomar ag
tnúth le mórchomhdháil idirnáisiúnta a óstáil. Bhí clár uaillmhianach For-rochtana beartaithe
againn lena n-áirítear clinicí gearáin rialta ag Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh i gCorcaigh,
Gaillimh agus Luimneach, cuairt mhór réigiúnach agus cuairteanna ar ionaid chóiríochta
Soláthar Díreach.
Mar aon le gach eagraíocht eile, b’éigean dúinn ár bpleananna a athrú go suntasach nuair a
tharla na chéad srianta a tháinig as paindéim COVID. I lár mhí an Mhárta, d’fhágamar an oifig
Dé hAoine, agus bhíomar ag feidhmiú lasmuigh den láthair an Luan dar gcionn. Bhíomar in
ann rochtain iomlán a sholáthar ar an bhfón, ar r-phost agus trínár bhfoirm ar líne chuig ár
seirbhís gearán. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár bhfoireann go léir a d’éascaigh
an t-aistriú chuig cianobair, agus a chuaigh i ngleic láithreach le gearáin óna dtithe. Bhí ár
bhfeidhmíocht i rith na bliana beagnach gnáth. Bhí líon na ngearán a scrúdaíomar cosúil le
2019. Léirigh leibhéal na ngearán a fuarthas titim tosaigh, ach ansin d’fhill siad ar leibhéil
réamh-COVID. Tá áthas orm a rá, in ainneoin na ndúshlán, gur dhúnamar níos mó gearán ná
mar a fuaireamar i rith na bliana.
Gné shuntasach amháin de na gearáin a fuarthas ná laghdú níos mó ná 60% ar líon na
ngearán ó chónaitheoirí Soláthar Díreach. Léiríonn sé seo an tábhacht a bhaineann lenár
gcuid oibre For-rochtana chun an chatagóir leochaileach seo den daonra a bhaint amach, nár
mhór a chiorrú go mór mar fhreagairt ar an bpaindéim. Téim níos mionsonraithe ar an laghdú
sin i mo ‘Tráchtaireacht do 2020’ a foilsíodh le déanaí ar earnáil an tSoláthair Dhírigh.
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Tá athrú éigin tagtha ar nádúr na ngearán, mar shampla, ó dhaoine atá ag iarraidh rochtain a
fháil ar shochair leasa a bhaineann le COVID. Go ginearálta, fuair muid go raibh comhlachtaí
poiblí an-sofhreagrach agus iad ag plé linn, rud a chuir ar ár gcumas go leor saincheisteanna
a réiteach go pras.
Tá go leor cainte déanta thar na blianta faoin oifig gan pháipéar. Ba mhian leis seo do go
leor eagraíochtaí, ach níor measadh go raibh sé réalaíoch sa ghearrthéarma. Go tobann, tá
beagnach gach cumarsáid a rinneamar le comhlachtaí poiblí imithe ar líne. Éascaíonn sé seo
go mór an obair ar ghearáin, agus ní fheicim é ag filleadh ar an sean-nós. Tá líon beag foirne
againn fós ag freastal ar an oifig nuair is gá, mar shampla, chun comhfhreagras a fhaightear
tríd an bpost a scanadh, ionas gur féidir leis na daoine sin nach bhfuil ag iarraidh teagmháil a
dhéanamh linn ar líne teacht chugainn i scríbhinn.
Bhí orainn a bheith nuálach agus muid ag freagairt do na dúshláin a chruthaigh COVID.
Tugadh faoi ár gclár réigiúnach For-rochtana trí sheimineáir ghréasáin, agus ó shin chuamar
ar aghaidh chun imeachtaí oiliúna a thairiscint d’fhoireann CIC ar an mbealach seo. Níor mhór
comhdháil Institiúid Idirnáisiúnta an Ombudsman, a thabharfadh níos mó ná 250 toscaire go
Baile Átha Cliath ó gach cearn den domhan a chur siar. Tionóladh an chomhdháil beagnach i
mBealtaine 2021.
Ní raibh mórán sní isteach againn fós maidir le cúrsaí sláinte agus tithe altranais. Is gnách go
n-iarraimid ar ghearánaigh deis a thabhairt don chomhlacht inár ndlínse freagra a thabhairt
ar a ngearán sula dtugann siad chugainn é, agus is dóigh gur thóg sé níos faide déileáil le
gearáin mar gheall ar an bpaindéim. Rinneamar pointe chun am breise a cheadú chun freagra
a thabhairt ar na comhlachtaí sin a bhí chun tosaigh ag soláthar cúraim agus tacaíochta.
Ba mhaith liom an deis seo a úsáid chun aitheantas a thabhairt d’iarrachtaí iontacha gach
duine sa tseirbhís sláinte agus i dtithe cúraim a d’oibrigh go dícheallach chun déileáil leis an
ngéarchéim, agus go háirithe ómós a thabhairt dóibh siúd a chaill a mbeatha. Ba mhaith liom
comhbhrón a thabhairt freisin do gach duine a chaill grá don phaindéim.
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Bhíomar ag obair ar imscrúdú mór ar staid na ndaoine faoi 65 a cuireadh i dtithe altranais.
Ar an drochuair chuir paindéim COVID moill ar a fhoilsiú, ach leag sé béim ar thábhacht na
hoibre seo. D’fhoilsigh mé tuarascáil an imscrúdaithe sin i mBealtaine 2021. Tuigim go maith
gur chaill cuid de na daoine ar labhair muid leo a saol le linn na paindéime.
Tá imní orm faoin spleáchas leanúnach ar shuíomhanna comhchruinnithe in Éirinn. Ba cheart
tacaíocht a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas saol iomlán luachmhar a bheith acu inár
bpobail. Thaispeáin COVID go leor rudaí dúinn faoi sholúbthacht agus inniúlacht ár seirbhísí
poiblí agus iad ag tabhairt aghaidh ar ghéarchéim. Ba cheart dúinn anois an tuiscint chéanna
práinne agus fealsúnachta ‘is féidir liom’ a thabhairt chun dul i ngleic leis na saincheisteanna
fadbhunaithe le suíomhanna comhchruinnithe, do dhaoine faoi mhíchumas, do dhaoine le
deacrachtaí intleachtúla, agus d’iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta agus dídeanaithe. Is
oidhreacht chroíúil í sin ó bhliain a bheadh gruama ar shlí eile.

Peter Tyndall
Ombudsman
Meitheamh 2021

Níl ach nóta an-ghairid le buíochas a ghabháil leat féin
agus le d’fhoireann, go háirithe an tUasal Leslie Dawkins a cheapaim a chuaigh thar a dhualgas an t-ábhar
seo a thabhairt chun críche go rathúil.
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Caibidi
2
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Caibidi 2: Gearáin in 2020
2.1 Ról an Ombudsman
Mar Ombudsman is é mo phríomhról gearáin a scrúdú ó dhaoine a bhraitheann gur chaith
soláthraithe áirithe seirbhísí poiblí leo go héagórach, lena n-áirítear:
• ranna rialtais
• údaráis áitiúla
• Feidhmeannas na Seirbhíse Sláinte (FSS)
• ospidéil phoiblí
• institiúidí oideachais tríú leibhéal atá maoinithe go poiblí
• tithe altranais poiblí agus príobháideacha, agus
• ionaid chóiríochta ‘soláthar díreach’.
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Tá seirbhísí m’Oifige saor in aisce le húsáid. Scrúdaímid gearáin ar bhealach cóir,
neamhspleách agus neamhchlaonta. Sula dtabharfaidh tú gearán chuig m’Oifig ní mór don
duine a ndearnadh drochthionchar air de ghnáth iarracht a dhéanamh an gearán a réiteach
leis an soláthraí seirbhíse a ndearnadh gearán faoi.
Nuair a fhaighimid gearáin déanaimid machnamh an ndearnadh an gníomh a ndearnadh
gearán ina leith (mar shampla cinneadh nó mainneachtain gníomhú):
• gan údarás ceart
• ar fhorais nach mbaineann le hábhar
• ar bhealach faillíoch nó míchúramach
• bunaithe ar fhaisnéis mhícheart nó neamhiomlán
• ar bhealach a rinne idirdhealú míchuí i gcoinne an duine aonair
• bunaithe ar dhroch-chleachtas riaracháin nó
• ar bhealach nár léirigh riarachán cóir nó fónta.
Meastar nach bhfuil aon mhainneachtain cearta daonna an duine a urramú comhsheasmhach
le riarachán cóir nó fónta.
Go praiticiúil, réitítear go leor gearán go neamhfhoirmiúil tar éis d’Oifig an gearán a chur
faoi bhráid an tsoláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann. Má thacaím le gearán molfaidh
mé sásamh iomchuí. Féadfaidh mé moltaí a dhéanamh freisin a bhfuil sé mar aidhm acu an
dóchúlacht go mbeidh tionchar comhchosúil ag daoine eile sa todhchaí a laghdú.
Mar Ombudsman, is féidir liom gearáin a scrúdú faoin Acht um Míchumas 2005. Iad seo
baineann gearáin le rochtain ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí ag daoine faoi mhíchumas.
Tuairiscím ar ghearáin faoin Acht um Míchumas níos déanaí sa Chaibidil seo.
Ceapann an tUachtarán mé agus tugaim tuairisc don Oireachtas.

2.2 Gearáin a fuarthas in 2020: Anailís
In 2020, ba é líon iomlán na ngearán a fuair m’Oifig faoi sholáthraithe seirbhíse laistigh de
mo dhlínse ná 3,418 i gcomparáid le 3,664 in 2019. Is laghdú 6.7% é seo, tar éis méadú 9% an
bhliain roimhe sin.
Níorbh aon iontas an laghdú ar na gearáin a fuarthas toisc nach raibh muid in ann ár
ngnáthchlár For-rochtana a dhéanamh mar gheall ar shrianta COVID lena n-áirítear ‘clinicí
gearáin’ míosúla ag Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh agus cuairteanna ar ionaid Soláthair
Dhírigh.
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Scrúdaigh m’Oifig 3,511 gearán in 2020, a bhí cosúil leis an mbliain roimhe sin (3,563 in 2019)
in ainneoin an chur isteach a rinne an paindéim. Ina theannta sin, thugamar freagra ar 3,717
fiosrúchán, ar méadú 1,547 é ar 2019.
Déanann m’Oifig iarracht i gcónaí ár seirbhísí agus ár nósanna imeachta a fheabhsú. Go
háirithe, mar a tharla le roinnt blianta anuas, spreagtar oibrithe cásanna cumarsáid a
dhéanamh nuair is féidir trí ríomhphost agus teileafón d’fhonn ár bpróiseas cumarsáide a
bhrostú. Ina theannta sin, tá saineolaithe earnála againn do na hearnálacha éagsúla, agus
foireann luath-idirghabhála d’fhonn cásanna a réiteach, nó iad a leithdháileadh níos gasta.
In 2020 leathnaíomar ár bhfoireann luath-idirghabhála agus, dá bharr sin, dúnadh 76% de
na cásanna laistigh de 3 mhí, 89% laistigh de 6 mhí agus, ar an iomlán, dúnadh 97.5% de na
cásanna laistigh de 12 mhí. In ainneoin na ndúshlán a bhí ann in 2020 do m’Oifig agus do na
soláthraithe seirbhíse poiblí a ndéileálaimid leo, tá na figiúirí seo i gcomparáid go maith le
blianta roimhe seo.
As na 1,863 cás a ndearnadh scrúdú substaintiúil orthu, seasadh le 25% de na cásanna go
hiomlán nó go páirteach agus níor seasadh le 52%. Chuireamar ‘cúnamh ar fáil’ i 23% de na
cásanna. Seo nuair nár seasadh le cás, ach bhain an gearánach leas ar bhealach éigin, mar
shampla, trí mhíniú níos fearr nó dearbhú de chineál éigin a thabhairt dó. Ar an iomlán, i 48%
de na cásanna, bhain baill den phobal leas díreach as teagmháil a dhéanamh le m’Oifig.
Sula dtabharfaidh gearánaigh a ngearáin chuig m’Oifig caithfidh siad céimeanna réasúnta a
ghlacadh ar dtús chun a ngearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann.
I roinnt cásanna (861 in 2020) chuir m’Oifig comhairle agus cúnamh ar fáil dóibh siúd a rinne
a ngearán roimh am agus a rinne iad a atreorú ar ais chuig an tseirbhís áitiúil de ghnáth, ag
tabhairt cuireadh dóibh teacht ar ais chugainn mura réitíodh an cás ag an am sin. leibhéal.
Cuireadh deireadh le 787 gearán breise, tarraingíodh siar iad nó bhí siad lasmuigh de
shainchúram. I gcásanna lasmuigh de shainchúram, de ghnáth déanaimid iarracht sonraí
teagmhála a sholáthar don chomhlacht cuí ar féidir leo an gearán a mheas.
In 2020 ba iad Ranna agus Oifigí Rialtais, lena n-áirítear an Roinn Cosanta Sóisialta, foinse an
líon is mó gearán le m’Oifig (32%), agus ina dhiaidh sin Údaráis Áitiúla (26%) agus an earnáil
Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh (18% ). Tá sé seo ar aon dul le figiúirí 2019 agus bheadh sé
ag teacht le méid na n-idirghníomhaíochtaí a bhíonn ag na comhlachtaí seo le húsáideoirí
seirbhíse.

Is mian liom buíochas a ghabháil leat arís agus le
Kellie May Uasal as an am agus an obair a rinne tú
chun mo chás a réiteach.
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Gearáin a fuarthas le hearnáil
35.28%

26.01%

18.52%

1206
Ranna agus Oifigí
Rialtais
889
Údaráis Áitiúla
633
Cúram Sláinte
agus Sóisialta

6.76%

231
Oideachas

5.27%

180
Comhlachtaí Rialála

5.06%

1.55%

1.43%

0.12%

173
Soláthraithe Seirbhíse
Poiblí Eile
53
Tithe Altranais
Príobháideacha
49
Soláthar Díreach
4
Gearáin faoin
Acht Míchumais
3418
Iomlán

2.3 Ranna agus Oifigí Rialtais
As na 1,206 gearán a rinneadh faoi Ranna agus Oifigí Rialtais, bhain 735 leis an Roinn
Cosanta Sóisialta (bhain 131 acu le híocaíochtaí a bhaineann le COVID-19), 163 faoin Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara, 99 faoi Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim Coimisinéirí, agus 68 faoin
Roinn Oideachais. Tá miondealú mionsonraithe le fáil i dTáblaí 6 go 6 (c) den Aguisín.
An Roinn Coimirce Sóisialaí
Bhí a fhios agam go géar faoin ualach oibre breise a fhorchuirtear ar an Roinn Coimirce
Sóisialaí mar gheall ar an ngá íocaíochtaí COVID-19 a dhéanamh ar ghearrfhógra. Mar
thoradh air sin, chinn mé gan na gnáthdhátaí ama a fhorchur le haghaidh freagraí ar m’Oifig
ar ghearáin aonair ar feadh tréimhse ama. Cé gur chuir an cinneadh seo moill ar mo chuid
oibre, d’aithin mé iarrachtaí herculean na Roinne íocaíochtaí a eisiúint do níos mó ná milliún
duine i dtréimhse an-ghearr ama, agus go gcaithfeadh an obair seo a bheith mar thosaíocht.
Fuair m’Oifig 735 gearán faoin Roinn Coimirce Sóisialaí in 2020, a bhí 71 níos lú ná mar
a fuair mé in 2019. Ba í an chatagóir is airde 126 gearán faoin Íocaíocht Dífhostaíochta
Phaindéimeach (PUP). Fuair mé 86 gearán faoi Liúntas Cuardaitheora Poist agus 80 gearán
faoi Liúntas Míchumais.
Bhain cuid de na 126 gearán faoin PUP le riaráistí. Dheimhnigh an Roinn go bhfuair sí, go dtí
Meán Fómhair 2020, thart ar aon mhilliún iarratas, cuid acu ina n-iarratais arís agus arís eile
mar thoradh ar dhaoine a bheith ag bogadh isteach agus amach as fostaíocht. Sheachaid an
Roinn breis agus milliún íocaíocht suas go Meán Fómhair 2020 agus bhí córas uathoibrithe
curtha ar bun aici chun gach riaráiste a phróiseáil. Ghlac mé leis go hiomlán go dtógfadh sé
tamall na riaráistí go léir a íoc.
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Leanaim ag fáil roinnt gearán faoi ró-íocaíochtaí. Clúdaíonn na gearáin seo gach
íocaíocht de réir tástála acmhainne. Baineann roinnt gearán leis na fiacha oidhreachta
neamhthuillmheacha oidhreachta, saincheist a d’ardaigh mé i mo thuarascáil dar teideal “Fair
Recovery” in 2019. Leanaim ag obair leis an Roinn chun réiteach cothrom a thabhairt ar na
gearáin a fhaighim.
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
In 2020 fuair m’Oifig 163 gearán faoin Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Ba mhéadú 95% é
seo ar 2019.
Chríochnaigh m’Oifig 96 cás in 2020, méadú 20% ar 2019.
In 2020, bhain na príomhghearáin Talmhaíochta a fuair mé le:
• Ceantair Srianta Nádúrtha a ath-ainmniú (70),
• an Scéim Agra-Chomhshaoil Glas, Ísealcharbóin (GLAS) (19),
• an Scéim Íocaíochta Bunúsaí (13)
• an Scéim um Dheontais Foraoiseachta agus Préimheanna (9).
Baineann go leor de na gearáin le:
• leibhéal na n-íocaíochtaí,
• íocaíochtaí a dhiúltú agus
• pionóis a ghearrtar as neamhchomhlíonadh choinníollacha na scéime.
Ba é ba chúis leis an méadú mór ar ghearáin in 2020 go príomha ná méadú (70) ar ghearáin
faoi athainmniú Limistéir Srianta Nádúrtha (ANC). In 2019, d’éiligh Rialacháin an AE go
n-athródh na Ballstáit go léir a gcur chuige maidir le bailte fearainn a ainmniú atá incháilithe
le haghaidh tacaíochta faoin scéim ANC.
Tá an cur chuige nua bunaithe ar bhailte fearainn a shainaithint a mheastar a bheith srianta trí
thagairt do raon critéar bithfhisiceach atá leagtha amach ar leibhéal an AE. Roimh 2019 bhí an
Roinn ag aithint réimsí incháilithe ag úsáid raon táscairí socheacnamaíocha. Bhain go leor de
na gearáin le bailte fearainn nár áiríodh sa scéim athainmnithe.
I mo Thuarascáil Bhliantúil 2019, thug mé tuairisc ar chás inar aontaigh an Roinn € 12,500 a
íoc le feirmeoir. Sa chás seo cuireadh deireadh le conradh 20 bliain faoi scéim cúnaimh Crios
bruachánach. Ag an am, thuairiscigh mé go raibh 109 cás den chineál céanna aitheanta ag an
Roinn.
Lean mé le mo scrúdú ar an gceist seo i rith 2020. Mar thoradh air sin, d’aithin an Roinn 41
cás eile. Thug sé seo líon iomlán na gcásanna go 150 le dliteanas measta € 1.3 milliún. Agus
é seo á scríobh, bhí cead faighte ag an Roinn ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe
chun na feirmeoirí a íoc.
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I scéim ar leithligh, dhiúltaigh an Roinn d’iarratas feirmeora a rinne iarratas ar an scéim
Cúlchiste Náisiúnta (Iontrálaí Nua) toisc nár chríochnaigh sé cúrsa oideachais ar leith
faoi dháta áirithe. Léirigh mo scrúdú go raibh cúinsí eisceachtúla ann a chuir cosc ar an
bhfeirmeoir an coinníoll sonrach sin den scéim a chomhlíonadh.
Tar éis dul i gcomhairle leis an Roinn, d’aontaigh sí an t-iarratas a phróiseáil. Fuair an
feirmeoir íocaíocht de bheagnach € 13,500. Tá tuilleadh sonraí faoin gcás seo i gCaibidil 4:
Cás-Staidéir.

2.4 Údaráis Áitiúla
Bhain 97 de na 889 gearán a fuair Údarás Áitiúil le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath,
bhain 53 le Comhairle Cathrach Chorcaí, agus bhain 49 le Comhairle Cathrach agus Contae
Luimnigh. Bhain 519 de na gearáin faoi Údaráis Áitiúla le tithíocht, agus bhain 203 díobh le
leithdháiltí agus aistrithe tithíochta, agus 117 gearán a bhain le deisiúcháin tithíochta. Tá
miondealú mionsonraithe le fáil i dTáblaí 7 agus 7 (a) den Aguisín.
Muirear Cónaithe Príobháideach Neamh-Phríomhúil - Deimhniú Díolúine
Is é a bhí sa mhuirear Cónaithe Príobháideach Neamh-Phríomhúil ná muirear ar mhaoin
intíre nár úsáid an t-úinéir mar a (h) áit chónaithe aonair nó ina phríomháit chónaithe. Cé
gur cuireadh deireadh leis an muirear in 2013, d’fhan aon mhuirear NPPR neamhíoctha
mar mhuirear ar an maoin. Agus maoin á díol, caithfidh an t-úinéir a thaispeáint go raibh an
mhaoin díolmhaithe ón muirear nó gur íocadh aon mhuirir a bhí dlite ina n-iomláine.
Fuair mé roinnt gearán i rith na bliana ó úinéirí réadmhaoine ar diúltaíodh dá n-iarratais ar
Dheimhniú Díolúine. Ní raibh mé in ann na gearáin seo a scrúdú toisc go raibh ceart reachtúil
achomhairc ag úinéirí na réadmhaoine chun na Cúirte Dúiche. I roinnt cásanna, áfach, níor
cuireadh na hiarratasóirí ar an eolas faoina gceart achomhairc.
In Alt 8 den Acht Rialtais Áitiúil (Táillí) 2009 arna leasú leagtar amach an próiseas chun
iarratas a dhéanamh ar Dheimhniú Díolúine. Sa chás go ndiúltaíonn údarás áitiúil iarratas,
éilíonn an reachtaíocht go dtabharfaidh sé ráiteas i scríbhinn don iarratasóir ar na cúiseanna
le diúltú agus go gcuirfidh sé nó sí in iúl dó nó di an ceart achomharc a dhéanamh i gcoinne na
Cúirte Dúiche.
Is cosúil nach raibh a fhios ag roinnt údarás áitiúil a ndearna mé teagmháil leo maidir leis
na gearáin a fuair mé go raibh an ceart achomhairc ann nó a n-oibleagáid iarratasóirí a chur
ar an eolas faoina gceart. Chomhaontaigh na húdaráis áitiúla atá i gceist athchaidreamh a
dhéanamh leis na hiarratasóirí chun a chinntiú go gcuirfí ar an eolas iad faoina gcearta, agus
thug siad deis achomharc a dhéanamh i gcoinne an diúltaithe. Cé nach raibh mé in ann na
gearáin a rinneadh a scrúdú, bhí áthas orm cuidiú leis na gearánaigh seo a chinntiú go raibh
siad ar an eolas, agus go raibh deis agam leas a bhaint as an gcosán malartach um réiteach
díospóide a bhí ar fáil.
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Fanfaidh muirir agus pionóis NPPR gan íoc mar mhuirear ar réadmhaoine go dtí 2025. Idir an
dá linn, ba cheart d’údaráis áitiúla an ceanglas a thabhairt dá n-aire go gcuirtear iarratasóirí
a ndiúltaítear Deimhnithe Díolúine dóibh ar an eolas i gceart faoi na cúiseanna leis an diúltú
agus an ceart chun an cinneadh a achomharc chun na Cúirte Dúiche.

2.5 Comhlachtaí Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh
Bhain 248 de na 633 gearán faoin earnáil Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh le hospidéil, bhain
62 gearán le Cúram Príomhúil agus Pobail agus bhain 55 acu leis na Scéimeanna Treorach
um Chóireáil Thar Lear agus Trasteorann. I mbliana níor bhain ach 29 gearán le cártaí leighis
agus dochtúirí teaghlaigh i gcomparáid le 79 gearán in 2019.
Bhain 19 gearán le comhlachtaí a bhí ag gníomhú thar ceann FSS (comhlachtaí alt 38 & 39),
agus rinneadh 98 gearán faoi Tusla. Tá miondealú mionsonraithe le fáil i dTábla 8 den Aguisín.

2.6 Tithe Altranais Príobháideacha
Fuair m’Oifig 53 gearán faoi thithe altranais príobháideacha. Tá sé seo i gcomparáid le 65 in
2019. Seasadh le sé cinn de chásanna 2020 nó seasadh leo go páirteach, agus bhí m’Oifig in
ann cúnamh a thairiscint in ocht gcás eile. Tá miondealú mionsonraithe le fáil i dTábla 12 den
Aguisín.
Mar gheall ar theacht chun cinn na paindéime COVID ag tús na bliana, agus a thionchar
tubaisteach ar earnáil na dtithe altranais príobháideacha, bhíothas ag súil leis an laghdú
sealadach seo ar chásanna. Fuair tithe altranais iad féin ag an líne tosaigh sa chath le
COVID-19. Is cóir a rá go bhfuil a thionchar ar na daoine atá ina gcónaí i dtithe altranais agus
ar an earnáil ina hiomláine. De réir mar a théann 2021 chun cinn, chonaic mé méadú ar líon
na ngearán a dhéantar le m’Oifig a bhaineann leis an tréimhse seo. De ghnáth, iarraim ar
ghearánaigh deis a thabhairt don teach altranais gearán a réiteach sula dtabharfaidh sé chuig
m’Oifig é. I bhfianaise na ndúshlán atá roimh thithe altranais, b’fhéidir gur chuidigh sé seo le
cuid den titim i líon na ngearán. Mar sin féin, i gcás ina bhfuil ábhar gearáin tromchúiseach
agus práinneach, is féidir liom mo rogha féin a úsáid chun é a mheas sula mbeidh réiteach
áitiúil críochnaithe.
I gcéimeanna tosaigh na paindéime, rinne gaolta teagmháil liom chun a n-imní a chur in
iúl faoin leibhéal cúraim agus cóireála a chuirtear ar fáil do ghaolta, a bhfuil cónaí orthu i
dtithe altranais príobháideacha. Ón tús, d’oibrigh mé go dlúth le HIQA agus leis na húdaráis
ábhartha chun go dtabharfaí aghaidh ar shaincheisteanna a bhí ina gcúis imní dom láithreach,
chomh tapa agus is féidir.
Cé go raibh na tithe altranais ag iarraidh an tionchar a bhí ag an bpaindéim a bhainistiú, lena
n-áirítear an titim ó ghanntanas foirne agus trealaimh, bhí teaghlaigh ag streachailt le heaspa
cumarsáide lena ngaolta agus srianta cuairte á dtabhairt isteach. Tá an dá shaincheist seo,
go háirithe, fós ag déanamh anacair mhór do theaghlaigh tráth na scríbhneoireachta. Is gá,
dá bhrí sin, do thithe altranais coinneáil suas leis na treoirlínte atá á n-eisiúint ag na húdaráis
ábhartha.
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Ba thréimhse dheacair í 2020 do gach duine lena mbaineann, ach go háirithe dóibh siúd a
bhfuil cónaí orthu agus a oibríonn i dtithe altranais, agus a ngaolta. Tapaím an deis seo chun
mo chomhbhrón a dhéanamh le gach duine a chaill grá le linn na tréimhse seo.
Ar an drochuair, nílim in ann gnéithe de ghearán a scrúdú i gcoinne tí altranais príobháideach,
a thagann faoi chatagóir an bhreithiúnais chliniciúil. Uaireanta, bhí orm comhairle a chur
ar dhaoine a d’iarr mo chabhair nach dtagann príomhcheisteanna a ngearáin faoi mo
shainchúram. Táim ag leanúint ar aghaidh le m’iarrachtaí chun sainchúram m’Oifige a leathnú
chun breithiúnas cliniciúil a áireamh chun a chinntiú gur féidir liom a bheith ina chúnamh
i gcásanna den sórt sin, sa todhchaí. Maidir leis seo, tugaim faoi deara go bhfuil tiomantas
sa Chlár Rialtais reatha chun sainchúram m’Oifige a leathnú chun cinntí cliniciúla a mheas i
ngearáin sláinte agus cúraim shóisialta.

2.7 Oideachais
Fuarthas 299 gearán san iomlán maidir leis an earnáil Oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí
oideachais tríú leibhéal atá maoinithe go poiblí (231) agus an Roinn Oideachais (68). Tá sé
seo i gcomparáid le 252 in 2019. Bhain 49 le Tacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn Éireann (SUSI)
agus bhain 44 leis an Scéim HEAR / DARE (níor seasadh ach le ceann amháin díobh i 2020). Tá
miondealú mionsonraithe le fáil i dTábla 9 den Aguisín.
Go ginearálta bhain na cineálacha gearán a fuair mé in 2020 leis an bpróiseas gráid ríofa a
úsáideadh sa Ardteist 2020, deontais mac léinn arna riar ag SUSI agus riarachán na Scéime
HEAR / DARE.
Ba í an phríomhcheist, agus ceann a raibh aird an phobail air, an próiseas gráid ríofa a tugadh
isteach don Ardteist 2020. Bhí caidreamh agam le Coimisiún na Scrúduithe Stáit go luath ag
eascairt as na gearáin seo. Ba í an tsaincheist maidir le conas mic léinn a ghrádú ná ceann a
d’fhorbair le himeacht ama de réir mar a chuir an Rialtas a straitéis in oiriúint chun déileáil
leis an bpaindéim.
Ba é an ról a bhí agam go príomha ná machnamh a dhéanamh ar na saincheisteanna nós
imeachta a thug gearánaigh chuig m’Oifig. Mar sin féin, ba í eisiúint na ngráid ríofa ceist a
tháinig os comhair na hArd-Chúirte go tapa, tar éis na gráid a chur ar an eolas, is é a thuigim
ná 50 imeacht ar leithligh ar a laghad. I bhfianaise nádúr ceangailteach aon chinntí a thagann
ón gcúirt sna cásanna seo níor mheas mé gur iomchuí do m’Oifig leanúint ar aghaidh ag
scrúdú na ceiste.
Cé gur léirigh mo scrúdú ar ghearáin SUSI gur oibrigh an próiseas go maith i gcoitinne,
tá imní orm i gcónaí ag roinnt cásanna thar na blianta nuair a d’eascair earráidí trí na mic
léinn a mheas mé a bheith gan locht. D’fhág sé seo fiacha suntasacha ar roinnt mac léinn,
nár cuireadh in iúl dóibh i roinnt cásanna ach roinnt blianta ina dhiaidh sin. Le roinnt blianta
anuas rinne mé iarracht teagmháil a dhéanamh leis an Roinn chun an cheist seo a réiteach.
Cuireadh in iúl dom, áfach, go n-éilíonn aon rún reachtaíocht phríomha. Idir an dá linn, scríobh
mé chuig Ard-Rúnaí na Roinne Ardoideachais agus Breisoideachais le fáil amach an féidir
teacht ar réiteach, rud a bheadh cóir do na páirtithe uile.
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Fuair mé gearáin thar an mbliain faoin Scéim HEAR / DARE. Mheas go leor gearánaithe
go raibh an próiseas iarratais casta gan ghá. Chinn mé go ginearálta go bhfuil riarachán
na scéime cothrom go scrupallach ach caithfidh mé a admháil go bhféadfadh an próiseas
iarratais a bheith scanrúil dóibh siúd a dhéanann iarratas. Mar thoradh air sin, scríobh mé
chuig HEAR / DARE ag iarraidh go ndéanfaí roinnt athruithe chun an próiseas iarratais a
dhéanamh níos éasca d’iarratasóirí nascleanúint a dhéanamh. Tá áthas orm a rá go bhfuair
mé freagra tosaigh dearfach agus táim ag fanacht le tuilleadh forbairtí.

2.8 Rialtóirí
Fuair mé 180 gearán faoi chomhlachtaí rialála atá suas ó 160 in 2019. Ina measc seo bhí 36
gearán maidir leis an Údarás Rialála Seirbhísí Dlí, 28 gearán faoin Dlí-Chumann, 34 gearán
maidir leis an Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre agus 21 gearán faoin Údarás Náisiúnta
Iompair. Tá miondealú mionsonraithe le fáil i dTábla 10 den Aguisín.

2.9 Sóláthar Díreach
In 2020, fuair m’Oifig 61 gearán ó, nó thar ceann, daoine a chónaíonn i gcóiríocht Soláthair
Dhírigh. Tá miondealú níos mionsonraithe le fáil i dTábla 14 den Aguisín.
Is laghdú 64% é seo ar na 168 gearán a fuaireamar in 2019. Creidim go bhfuil baint dhíreach
ag an laghdú lenár n-éagumas cuairt a thabhairt ar ionaid Soláthair Dhírigh trínár gclár Forrochtana mar gheall ar na srianta taistil a bhaineann le COVID. Chuireamar coinní iargúlta ar
fáil do chónaitheoirí sna hionaid nach bhféadfaimis cuairt a thabhairt orthu ach bhí an glacadh
íseal. Cloíonn sé seo le patrún a chonaiceamar cheana, nuair nach mbaineann bealaí eile chun
teagmháil a dhéanamh le cónaitheoirí Soláthar Díreach an leibhéal céanna sroichte agus a
dhéanann cuairteanna ar ionaid.
As na 61 gearán a fuaireamar, bhain 41 leis an tSeirbhís Cóiríochta Idirnáisiúnta um Chosaint
(IPAS). Bhí dhá cheann acu faoin gClár Idirnáisiúnta um Chosaint Dídeanaithe. Bhain ochtar le
hionaid Soláthair Dhírigh. Bhain ceathrar leis an Roinn Dlí agus Cirt. Dhá cheann faoin Údarás
um Shábháilteacht ar Bhóithre agus an Roinn Cosanta Sóisialta, agus ceann faoi HSE agus
comhlacht oiliúna oideachais.
As na 41 cás IPAS, bhain 25 le diúltú d’iarrataí ar aistrithe idir ionaid ar eascair 16 díobh as
beartas IPAS iarracht a dhéanamh an ghluaiseacht daoine idir ionaid a íoslaghdú le linn na
paindéime. Cé go nglacaim leis an gcúis atá leis an mbeartas, níor cheart go gcuirfeadh sé
cosc ar aistrithe a dheonú i gcásanna eisceachtúla. Ar an mbonn sin, d’aontaigh IPAS in ocht
gcás a dhiúltú tosaigh a aisiompú.
Bhí ceithre ghearán IPAS, agus trí cinn eile faoi ionaid, faoi easpa gnímh nó gníomh míchuí á
dhéanamh chun cónaitheoirí a chosaint ar ionfhabhtú COVID. Is beag éifeacht atá ag scrúdú
deisce maidir leis an gcineál seo gearáin a scrúdú i gcás ina ndéantar díospóid faoi fhíricí ar
an talamh, agus mar gheall ar shrianta taistil ní raibh mo bhaill foirne in ann cuairt a thabhairt
ar na hionaid ábhartha chun an cás a fheiceáil dóibh féin.
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Bhí an fhoireann For-rochtana in ann cónaitheoirí a threorú chuig meicníochtaí
athbhreithnithe inmheánacha ar dhiúltú Íocaíochtaí Dífhostaíochta Pandemic (dhá chás), chun
tuilleadh faisnéise a sholáthar maidir le ceadúnais tiomána a sholáthar (dhá chás), agus chun
an seasamh maidir le hiarratais ar Rochtain ar an Margadh Saothair a shoiléiriú. (trí chás).
Tá na sonraí iomlána leagtha amach i mo Thráchtaireacht: ‘The Ombudsman & Direct
Soláthar: Nuashonrú do 2020’, a foilsíodh i Márta 2021, atá ar fáil ar ár suíomh Gréasáin
www.ombudsman.ie

2.10 Earnálacha Eile
Fuarthas 173 gearán faoi raon soláthraithe seirbhíse poiblí eile. Bhain 45 de na gearáin
seo le Seirbhís Chúirteanna na hÉireann agus bhain 42 gearán le Bord Achomhairc Leighis
Tiománaithe faoi Mhíchumas. Tá miondealú mionsonraithe le fáil i dTábla 11 den Aguisín.

2.11 Gearáin faoin Acht um Míchumas
Cuireann an tAcht um Míchumas 2005 oibleagáidí suntasacha ar ranna rialtais agus
soláthraithe seirbhíse poiblí eile oibriú go réamhghníomhach i dtreo cáilíocht beatha daoine
faoi mhíchumas a fheabhsú. Is féidir gearán a dhéanamh le m’Oifig maidir le mainneachtain
soláthraí seirbhíse poiblí Cuid 3 den Acht um Míchumas a chomhlíonadh. Go sonrach, is féidir
le m’Oifig gearáin faoi rochtain daoine faoi mhíchumas ar fhoirgnimh phoiblí, seirbhísí agus
faisnéis a imscrúdú.
Mar a thuairiscigh mé i mblianta roimhe seo, is cúis mhór díomá an líon íseal gearán faoi
Chuid 3 den Acht um Míchumas. Ní bhfuarthas ach ceithre ghearán in 2020. Tá miondealú
mionsonraithe le fáil i dTábla 13 den Aguisín.
Gearán amháin a réitíodh i mbliana ná ateangaire Teanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL)
a sholáthar le linn comhaireamh toghcháin áitiúil. Tar éis scrúdú a rinne m’Oifig ar an ngearán
thug an Chomhairle gealltanas ateangaire ISL a sholáthar, má iarrtar é, ag comhaireamh
amach anseo. Soláthraím níos mó sonraí faoin ngearán seo i gCaibidil 4 - Cás-Staidéir.
Tá sé ríthábhachtach go gcuirfí daoine faoi mhíchumas ar an eolas faoina gcearta maidir le
rochtain ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis agus go bhfuil siad ar an eolas faoin gceart atá acu
domsa mar Ombudsman scrúdú a dhéanamh ar a ngearáin gan réiteach. Tá sé ríthábhachtach
freisin go mbeadh daoine gairmiúla agus daoine neamhghairmiúla a bhfuil baint acu leis an
earnáil míchumais eolach ar an Acht um Míchumas 2005.
Réimse imní atá ag dul i méid is ea rochtain ar sheirbhísí Oifigeach Rochtana. Scrúdaigh
m’Oifig roinnt gearán i gcás nár éirigh le duine faoi mhíchumas teacht ar sheirbhísí Oifigeach
Rochtana. Ceanglaítear ar gach comhlacht poiblí Oifigeach Rochtana amháin ar a laghad
a bheith aige chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar fhaisnéis agus ar
sheirbhísí.
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Caibidi 3: Tuarascálacha ó 2020 agus
Nuashonruithe
3.1 Tráchtaireacht ar Sholáthar
Díreach
In Aibreán 2020, d’fhoilsigh mé mo thríú tráchtaireacht
bhliantúil ar obair m’Oifige san earnáil soláthair
dhírigh ina ndéanaim trácht ar na príomhthéamaí a
chonaic mé ó ghearáin agus teagmhálacha le hionaid
soláthair dhírigh in 2019. Chonaic mé méadú 10.5% ar
líon na ngearán a rinneadh le m’Oifig in 2019 (ó 152 in
2018 go 168 in 2019). Chuir mé mo chuid imní in iúl arís
faoi neamhoiriúnacht cóiríochta sa chóras soláthair
dhírigh.
Tá an tráchtaireacht iomlán: ‘The Ombudsman & Direct
Supply: Update for 2019’ ar fáil ar ár suíomh Gréasáin
www.ombudsman.ie, mar atá mo thráchtaireacht do
2020 a ndearna mé tagairt dó i gcaibidlí roimhe seo.
Foilsítear Bileoga Fíricí a leagann amach mo ról i ndáil
le gearáin faoi sholáthar díreach ar mo shuíomh Gréasáin i gcúig theanga: Fraincis, Urdais,
Araibis, Rúisis agus Béarla.

Go raibh míle maith agat as do fhreagra agus as an am
a thóg sé chun freagra a thabhairt ar mo ghearán; is
mór againn é.
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3.2 Nuashonruithe ar thuairiscí
le déanaí:
Deis Caillte: Imscrúdú ar Scéim Ceartais
Aisiríoch Magdalen
I mo Thuarascáil Bhliantúil 2019 (leathanaigh 21 agus
22) thug mé breac-chuntas ar na ceithre mholadh atá
leagtha amach sa tuarascáil imscrúdaithe seo ar scéim
um Cheartas Aisiríoch Magdalen. Díríodh trí cinn díobh
seo ar an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ag
an am agus glacadh leo go léir lena gcur i bhfeidhm.
Mar thoradh ar cheann de mo mholtaí, rinneadh an
scéim a athfhógairt agus fuair an Roinn 121 iarratas
breise. Díobh seo, próiseáladh 120 iarratas go dtí seo.
Mar thoradh ar mholadh eile, d’fhostaigh an Roinn
Mary O’Toole, Abhcóide Sinsearach, chun 216 cás faoi
dhíospóid a athbhreithniú. Go dtí seo, tá athbhreithnithe curtha i gcrích i 197 de na cásanna
sin.
I dtéarmaí foriomlána, íocadh € 31.95m le 805 iarratasóir faoin scéim cheana féin. Seo a
leanas an ceathrú moladh, nár díríodh ar an Roinn:
Scéimeanna amach anseo a fhorbairt
D’fhonn a chinntiú go mbaineann aon scéimeanna ceartais aisiríoch nó sásaimh amach
anseo leas as foghlaim ó oibriú na scéimeanna seo agus scéimeanna eile, ba cheart treoir a
thabhairt ar aird maidir le forbairt agus oibriú scéimeanna den sórt sin i gcoitinne. Ba cheart
treoir den sórt sin a fhorbairt go lárnach ach ba cheart go mbeadh sí infheidhmithe ar fud na
ranna rialtais agus na gcomhlachtaí poiblí go léir.
Tá an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag obair le tamall ar dhréachtcháipéis
beartais dar teideal ‘Treoir maidir le Scéimeanna Sásamh do Ranna agus Oifigí Rialtais’.
Go luath i 2021, tar éis fhoilsiú ‘Tuarascáil Deiridh an Choimisiúin um Imscrúdú ar Thithe
Máithreacha agus Leanbh’, thug mé faoi deara go raibh an fhéidearthacht ann go mbunódh
an Rialtas scéim sásaimh nua a d’eascair as an Tuarascáil Deiridh. Scríobh mé chuig Roderic
O’Gorman TD, an tAire Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Comhtháthú agus an Óige ag
tarraingt a aird ar mo mholadh ginearálta agus ar an obair a rinne an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe (DPER).
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Ina fhreagra, thug an tAire le fios go raibh sé ar an eolas faoi mo mholadh ginearálta. Dúirt
sé go raibh na dréacht-treoirlínte gar do bheith críochnaithe ag DPER agus go gcloífeadh an
Rialtas leis na prionsabail atá mar bhunús leo agus é ag dréachtú scéimeanna sásaimh sa
todhchaí. Dúirt sé gur cheart go gcinnteodh sé seo go mbeidh siad cóir, comhréireach agus
trédhearcach.

An Bhás Maith: Cúram deireadh saoil
I mo Thuarascáil Bhliantúil 2019 (leathanaigh
23 agus 24) thug mé breac-chuntas ar an obair
fhorásach leanúnach i gcúram deireadh saoil ar fud
ár n-ospidéal. Bhí mo thuarascáil ‘A Good Death’ mar
spreagadh tosaigh don obair seo. Tá áthas orm tuairisc
a thabhairt ar raon dul chun cinn breise sa réimse seo.
De réir mar a chuaigh Comhfheidhmeannach na
Seirbhíse Sláinte agus Grúpa Maoirseachta Ospidéal a
thacaíonn le hOspís Fhondúireacht Ospís na hÉireann
(lena n-áirítear ball de m’fhoireann) isteach sa
cheathrú bliain tá príomhréimsí oibre an ghrúpa fós
dírithe:
• Eispéireas an othair: tá taithí na n-othar agus na
dteaghlach bunaithe ar an gclár HfH agus ospidéil
• Beartais ábhartha a ailíniú agus naisc idir HfH agus
Cláir Chliniciúla FSS a fheabhsú
• Oideachas agus Oiliúint maidir le cúram deireadh
saoil, maolaitheach agus méala i suíomhanna géarmhíochaine ospidéil.
• Laghdú ar inathraitheacht an chúraim ag deireadh a saoil
De réir mar a ghlac réaltacht phaindéim Covid-19 greim in Éirinn agus sna hospidéil
ghéarmhíochaine, lean Comhghrúpa Maoirseachta Ospidéal a thacaíonn le hOspís HSE / IHF
ag tacú le dea-chleachtais chúraim deireadh saoil (EOL) d’othair, dá dteaghlaigh agus don baill
foirne a sholáthraíonn an cúram.
I rith 2020 d’oibrigh baill an Ghrúpa Maoirseachta, Comhordaitheoirí Cúraim Deireadh Saoil
agus Rannán Ospidéal Géarmhíochaine FSS go dlúth agus bhuail siad le chéile go minic chun
saincheisteanna a aithint, faisnéis agus acmhainní a fhorbairt agus a roinnt mar fhreagairt ar
phaindéim Covid-19:
Seoladh Mol Cúraim & Faisnéise IHF in Aibreán 2020, chun an pobal agus gairmithe
cúram sláinte a choinneáil ar an eolas agus tacaíocht a thabhairt dóibh agus iad ag tabhairt
aghaidh ar bhás, bás nó méala le linn na paindéime. Óstálann an mol faisnéise foilseacháin
agus físeáin ar ábhair lena n-áirítear drochscéal a sheachadadh, réamhphleanáil cúraim,
agus faisnéis faoi ghruaim, caillteanas agus méala.
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Bunaíodh an Líne Chabhrach Tacaíochta Méala mar chomhthionscnamh de chuid an IHF
agus FSS, agus seoladh í i Meitheamh 2020. Cuireann an tseirbhís seo seirbhís rúnda
éisteachta agus tacaíochta ar fáil d’aosaigh agus do ghairmithe cúram sláinte.
Aistríodh cruinnithe Líonra Ospidéal a thacaíonn le hOspís a thacaíonn le foireann ospidéil
agus a chuireann feabhsúcháin i gcúram deireadh saoil chun cinn ar líne agus coinníodh
creidiúnú NMBI i rith 2020.
Tionóladh 32 cruinniú ar fud an Chomhordaitheora Deireadh Saoil, Líonraí
Géarmhíochaine agus Máithreachais agus Caillteanas Imbhreithe. Seoladh Líonra
Péidiatraice nua HFH agus sroicheadh os cionn 300 ball san iomlán trí na líonraí HfH seo.
Is clár comhpháirtíochta é Design & Dignity idir Fondúireacht Ospís na hÉireann agus FSS
a bhfuil sé mar aidhm aige an bealach a ndeartar ospidéil a athrú agus dínit na n-othar
agus a dteaghlach a chosaint ag deireadh a saoil.
Cé nárbh fhéidir roinnt moilleanna a sheachaint le linn 2020, lean ospidéil ag tabhairt
tosaíochta do chúram deireadh saoil agus osclaíodh ocht seomra Dearaidh & Dínit nua in
2020. Ina theannta sin, rinneadh na Treoirlínte Dearaidh & Dínit atá ann a athbhreithniú agus a
nuashonrú.
Ag tógáil ar obair Dearaidh & Dínit tá an IHF i gcomhpháirtíocht le FSS Estates ag dul ar
aghaidh le Clár Náisiúnta Morgáistí. Fógraíodh an uaillmhian chuige seo sa Chlár Rialtais 2020
(Leathanach 46): Tríd an gClár Dearaidh agus Dínit, déan aon mhorgáiste déag ar fud na tíre a
athchóiriú agus a athnuachan ”.
Ceardlann lae is ea Final Journey, do gach ball foirne in ospidéil ghéarmhíochaine a bhfuil
sé mar aidhm aige seachadadh cúram deireadh saoil a fheabhsú trí chultúr feasachta agus
cumhachtú pearsanta a chur chun cinn. Le linn 2020 forbraíodh uirlis oideachais ar líne
chun tacú leis an oiliúint phearsanta. Tabharfar isteach é seo go luath i 2021.
Leanann Grúpa Maoirseachta FSS / HFH ag tacú agus ag tacú le poist Comhordaitheoirí
Deireadh Saoil in ospidéil ghéarmhíochaine.
Trí obair Ghrúpa Maoirseachta HFH FSS / IHF, tá cumarsáid agus comhordú méadaithe i 2020
ar fud suíomhanna agus soláthraithe cúraim. I measc roinnt samplaí de seo tá:
• Acmhainní Cúraim Deireadh Ré a chruthú agus a scaipeadh: Idir Meitheamh agus Samhain
2020 samplaí agus faisnéis maidir le hAcmhainní EoLC (Mála Láimhseála Teaghlaigh agus
Pouch Keepsake), mar aon le faisnéis faoi Acmhainní Cúraim & Eolas IHF, lena n-áirítear
an líne tacaíochta méala. Cuireadh amach chuig 46 ospidéal géarmhíochaine (lena
n-áirítear máithreachas agus péidiatraice) agus 591 Ionad Cúraim Chónaithe.
• Lean an IHF ag tacú le hArdphleanáil Cúraim trí pháirt a ghlacadh in ullmhú na gcód
cleachtais don Acht um Acmhainn Cinnteoireachta Cuidithe le FSS, lena n-áirítear
seimineár gréasáin arna tháirgeadh ag an IHF arna óstáil ar an ardán foghlama HSELand.
• Ag tógáil ar an bhfoghlaim ó na cláir HfH agus CEOL maidir le tacú le cúram deireadh
saoil, rinne an IHF cur i láthair agus aighneacht chuig Painéal Saineolaithe Tithe Altranais
COVID-19, a bhunaigh an tAire Sláinte, i Meitheamh 2020.
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• Lean Clár CEOL (Deireadh Saoil Trócaireach) IHF d’ionaid chúraim chónaithe ag tacú le
baill foirne i dtithe altranais maidir le cúram deireadh saoil le ceardlanna oiliúna fíorúla
agus cruinnithe Líonra CEOL.

Ag Foghlaim Chun a Bheith Níos Fearr:
Imscrúdú ar chórais ghearáin ospidéil
In 2015 d’fhoilsigh mé ‘Learning to Get Better’,
tuarascáil m’imscrúdaithe ar an gcaoi a láimhseálann
ospidéil gearáin a fhaigheann siad. Bhí 34 moladh sa
FSS sa tuarascáil agus dhá cheann don Roinn Sláinte.
Leagadh amach na moltaí faoi na ceannteidil Rochtain,
Próiseas, Freagra, Ceannaireacht agus Foghlaim.
Gheall FSS agus an Roinn na moltaí go léir a chur i
bhfeidhm. In 2018 d’fhoilsigh mé tuarascáil ar an dul
chun cinn a rinneadh ar gach ceann de na moltaí.
Chuir mé in iúl i mo Thuarascáil Bhliantúil 2019
(leathanach 24) go raibh sé i gceist agam cásleabhar
speisialta a fhoilsiú in 2020 a chuimseodh tuarascáil
bhreise ar dhul chun cinn maidir le cur i bhfeidhm
na moltaí atá leagtha amach in ‘Learning to Get
Better’. Faraor, chuir an paindéim dhomhanda iallach
ar FSS díriú níos mó ar sheirbhísí líne tosaigh a sholáthar agus déileáil leis na cineálacha
méadaitheacha ar na seirbhísí sláinte seachas córas a chur i bhfeidhm cheana féin agus atá
i bhfeidhm. Tá áthas orm a thuairisciú go bhfuil FSS fós tiomanta do na moltaí in ‘Learning
to Get Better’ a chur i bhfeidhm go hiomlán agus fanann na pleananna gníomhaíochta go
daingean ar an gclár oibre chun feabhas a chur ar phróiseáil, monatóireacht agus tuairisciú
gearán.
Cé nach bhfuil tuairiscí comhlíonta iomlána ar fáil faoi láthair do 2020, tá áthas orm a
thabhairt faoi deara go bhfuil Cásleabhar Náisiúnta um Aiseolas Gan Ainm gan Ainm foilsithe
ag FSS do 2020, ina bhfuil 27 cás ina bhfuil príomhfhoghlaim ó ghearáin agus ó aiseolas
dearfach. Leanann sé ag obair sna réimsí seo a leanas:
• litreacha agus tuarascálacha a chaighdeánú le húsáid ag gach céim den phróiseas gearán
• oiliúint a chur ar bhaill foirne ábhartha
• inrochtaineacht ar an gcóras gearán
• staitisticí gearán a ghabháil agus foghlaim uathu
• monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí gearán agus ar chineálacha gearán.
Le linn 2020, rinne FSS iniúchadh ar shuíomhanna Gréasáin, agus d’aithin siad feabhsuithe
orthu. Choimisiúnaigh an Roinn Sláinte an tSeirbhís Abhcóideachta Othar freisin a
sholáthraíonn cúnamh neamhspleách saor in aisce d’aon duine ar mian leo gearán foirmiúil a
dhéanamh faoin gcúram agus an chóireáil a fuair siad sa tseirbhís sláinte.
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Caibidi
4
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Caibidi 4: Cás-staidéar
I gCaibidil 2 rinne mé trácht ar ghearáin a fuair m’Oifig in 2020. Sa Chaibidil seo cuirim
achoimrí i láthair ar chuid de na gearáin a sheas mé.

4.1 Thug bean nár ól alcól cógais don alcólacht
Cúlra
Rinne Sarah gearán leis an Ombudsman tar éis dá máthair, Norah nach maireann, nár ól
alcól, cógais a fhorordú le haghaidh alcólacht agus tarraingt siar alcóil mar chuid dá cóireáil
éigeandála ailse.
D’fhreastail Norah ar Roinn Éigeandála Ospidéal an Mater le pianta troma ina boilg agus sa
bhuíochán. Agus a stair leighis á tabhairt aici don ospidéal, chuir sí in iúl go soiléir nár ól
sí alcól. Bhí stair ailse ag Norah roimhe seo agus d’admhaigh an fhoireann leighis í chuig
an ospidéal le haghaidh tuilleadh tástálacha. Dheimhnigh ultrafhuaime go raibh ailse ae ar
Norah.
Níos déanaí an oíche sin, tugadh dhá chógas do Norah a fhorordaítear go coitianta do dhaoine
aonair a bhfuil stair alcólacht acu agus chun cóireáil a dhéanamh ar aistarraingt ghéar
alcóil. Thug a teaghlach faoi deara ina dhiaidh sin go raibh sí codlatach agus mearbhall, agus
labhair siad leis an bhfoireann altranais faoina n-imní. Tháinig dochtúir chun an bhean a
athbhreithniú. Thug an dochtúir faoi deara nár ól Norah alcól i gceann 10 mbliana agus stop sé
an dá chógas.
Rinne teaghlach Norah gearán leis an ospidéal gur tugadh cógais di go mícheart. Tamall
gairid ina dhiaidh sin, d’éag Norah, agus bhraith an teaghlach gur chaill siad am luachmhar léi
toisc go raibh sí chomh codlatach ó fho-iarsmaí an chógais. Bhí imní orthu freisin go ndearna
an t-ospidéal toimhde gur ól Norah alcól.
D’admhaigh an t-ospidéal gur fhorordaigh Norah an dá chógas go mícheart ach ní raibh
sé in ann an dochtúir a scríobh an t-oideas a aithint. Cuireadh tús leis an oideas, ach gan
uimhir chláraithe Chomhairle Leighis na hÉireann. Rinne iníon Norah, Sarah, gearán leis
an Ombudsman mar gur bhraith sí gur chóir go mbeadh an t-ospidéal in ann an dochtúir a
aithint.
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Iniúchadh
Cé gur ghabh an t-ospidéal leithscéal le teaghlach Norah ní raibh sé in ann míniú a thabhairt
ar an gcúis gur forordaíodh na cógais toisc nach raibh sé in ann an dochtúir a scríobh an
t-oideas a aithint. Rinneadh iarrachtaí éagsúla iarracht a dhéanamh an dochtúir a aithint, lena
n-áirítear labhairt leis na dochtúirí a bhí ag obair an lá sin, foirm tuairiscithe ar athraitheas
cógais a chomhlánú agus comparáid a dhéanamh idir na ceannlitreacha ar an oideas le banc
sínithe an ospidéil. Comhlánaíodh foirm eachtra freisin. Rinneadh na bearta seo, áfach, tar éis
dóibh gearán foirmiúil a fháil ón teaghlach, seachas díreach tar éis an earráid cógais a aithint.
Ba é an t-aon ghníomh a rinneadh ag an bpointe sin ná an cógas a stopadh agus leithscéal ó
bhéal a thabhairt don teaghlach.
Dúirt an tOmbudsman gur chóir go mbeadh an fhoirm teagmhais comhlánaithe láithreach,
agus gur cheart go mbeadh níos mó iarrachtaí déanta ag an am sin an dochtúir a aithint,
seachas nuair a fuarthas an gearán.

Toradh
Thug POF an ospidéil leithscéal breise i scríbhinn don teaghlach. Tá an t-ospidéal i mbun clár
oideachais a chur i bhfeidhm don fhoireann ildisciplíneach faoi láthair maidir le saintreoracha
a aithint agus clárú Chomhairle Leighis na hÉireann a thaifeadadh, ba chóir a bheith ar gach
oideas. Tá an t-ospidéal ag obair freisin ar r-oideas a fhorbairt. Tá córas leictreonach nua
tuairiscithe ar eachtraí á thabhairt isteach freisin. Beidh feachtas oideachais ag gabháil leis
seo, a leagfaidh béim ar a thábhachtaí atá sé eachtraí a thuairisciú a luaithe is féidir.

4.2 Ligeann an Roinn achomharc na mban i leith róíocaíochta ach diúltaíonn sí a fear céile in imthosca
comhionanna
Cúlra
Rinne Tony gearán leis an Ombudsman tar éis don Roinn Cosanta Sóisialta aisíocaíocht os
cionn € 3,500 a d’íoc sé leis sa Liúntas Míchumais a lorg. Dúirt an Roinn go raibh Tony as
láthair ón Stát ar feadh thart ar dhá mhí in 2019 agus nach raibh sé i dteideal a liúntas a
fháil le linn na tréimhse sin. Bhí Tony thar lear mar bhí a iníon ag fáil cóir leighis. B’éigean
dó féin agus dá bhean chéile a bheith léi. Thug Tony le fios gur chuir an Roinn ró-íocaíocht
chomhchosúil lena bhean chéile ar ceal tar éis di achomharc a dhéanamh chuig an Oifig
Achomhairc Leasa Shóisialaigh. Dúirt sé go raibh sé as láthair don Stát ar an gcúis chéanna
lena bhean chéile.

Iniúchadh
Níor chuir Tony in iúl don Roinn go mbeadh sé as an tír. Rinne sé achomharc in aghaidh
chinneadh na Roinne chuig an Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh ach diúltaíodh dó.
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Dhá mhí roimhe sin, d’éirigh le hachomharc a bhean chéile chuig an SWAO toisc go ndúirt an
SWAO go raibh sí as láthair ón Stát réasúnta.

Toradh
Sna himthosca, d’iarr an tOmbudsman ar an SWAO a chinneadh a athbhreithniú. Rinne an
SWAO athbhreithniú ar a chinneadh bunaidh agus cuireadh an ró-íocaíocht ar ceal.

4.3 Déanann bean gearán faoin Acht um Míchumas tar
éis di ateangaire teanga chomharthaíochta a dhiúltú
Faoin Acht um Míchumas, tá cumhachtaí ag an Ombudsman gearáin a scrúdú faoi rochtain
chomhionann ar sheirbhísí poiblí, rochtain ar fhoirgnimh phoiblí agus rochtain ar fhaisnéis.

Cúlra
Tugadh cuireadh do Julie, a bhfuil lagú éisteachta uirthi, freastal ar chomhaireamh
toghchán áitiúil 2019. Rinne sí gearán leis an Ombudsman faoin Acht um Míchumas, áfach,
mar dhiúltaigh Comhairle Contae an Chláir a hiarraidh go mbeadh ateangaire teanga
chomharthaíochta i láthair lá an chomhairimh.
Dhiúltaigh an Chomhairle d’iarratas Julie mar dúirt sí go mbeadh go leor comharthaíochta
agus scáileáin ag an ionad comhairimh le go bhféadfadh sí an comhaireamh a fheiceáil ar an
lá.
Dúirt Julie, áfach, go raibh an chomharthaíocht agus na scáileáin neamhleor mar go raibh an
soilsiú bocht, go raibh na scáileáin rófhada agus go raibh siad le feiceáil bán, agus nach raibh
aon chomharthaíocht ar fáil. Rinne Julie gearán leis an gComhairle faoin Acht um Míchumas.
Foráiltear leis an Acht gur cheart do chomhlachtaí poiblí mar údaráis áitiúla, nuair is indéanta
agus is iomchuí, rochtain chomhtháite ar sheirbhísí a sholáthar agus, má iarrtar é, cúnamh
a sholáthar chun rochtain a fháil ar an tseirbhís. Nuair a rinne an Chomhairle imscrúdú
ar ghearán Julie, dúirt sí nár theastaigh ateangaire teanga chomharthaíochta toisc nach
teidlíocht agus seirbhís reachtúil é an fógra maidir le comhaireamh toghcháin a sholáthar.

Iniúchadh
Sainmhíníonn an tAcht Míchumais “seirbhís” ach ní shonraíonn sé go gcaithfidh seirbhís
a bheith ina teidlíocht reachtúil sula gcuirtear cúnamh ar fáil. Ina áit sin, deir sé go bhfuil
seirbhís “de chineál ar bith a sholáthraíonn comhlacht poiblí”.
Meastar go gcomhlíontar ‘Cód Cleachtais an Údaráis Náisiúnta Míchumais ar Inrochtaineacht
Seirbhísí Poiblí agus Faisnéise’ ar chomhlíonadh an Achta. Deir an Cód gur chóir go mbeadh
daoine faoi mhíchumas in ann leas a bhaint as seirbhís a sholáthraíonn comhlacht poiblí
ar an leibhéal rochtana céanna agus ag gach duine eile ag an am céanna agus is iomchuí.
Aithníonn an Cód bealaí inar féidir le comhlacht poiblí é seo a bhaint amach, mar shampla trí
theagmháil a dhéanamh leis an Údarás Náisiúnta Míchumais chun comhairle a fháil ar chur
chuige féideartha. Tugtar breac-chuntas sa Chód freisin ar an gcaoi ar féidir le comhlacht
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poiblí cúnamh a sholáthar chun rochtain a fháil ar a sheirbhísí, mar shampla trí léirmhíniú
teanga chomharthaíochta, nósanna imeachta a fhorbairt chun freagairt d’iarrataí, agus foráil a
dhéanamh d’idirphlé leis an gcustaiméir. Maidir le rochtain ar fhaisnéis, measann an Cód gur
cheart don chomhlacht poiblí a chinneadh an bhfuil sé indéanta an cineál tacaíochta a iarrtar a
sholáthar i gcomhthéacsanna cumarsáide agus i bhfrámaí ama áirithe.
Dhealraigh sé don Ombudsman gur mhainnigh an Chomhairle an Cód a chomhlíonadh, agus
dá bhrí sin gur mhainnigh sí dhá fhoráil de Chuid 3 den Acht um Míchumas 2005, arna leasú,
eadhon rochtain ar sheirbhísí agus rochtain ar fhaisnéis a chomhlíonadh.

Toradh
Ghlac an Chomhairle leis gur cheart go mbeadh socruithe i bhfeidhm aici chun ateangaire
Gaeilge a sholáthar sa todhchaí, má iarrtar ceann. Dúirt an Chomhairle go gcaithfeadh
dearadh agus leagan amach aon ionaid chomhairimh sa todhchaí é seo a chur san áireamh ag
céim na pleanála agus an dearaidh. Dúirt an Chomhairle go bhféachfadh sí freisin le cáilíocht
agus infheictheacht scáileáin a fheabhsú d’imeachtaí comhairimh amach anseo.

4.4 Faigheann mac léinn grád níos ísle tar éis marcanna
a thras-scríobhadh go mícheart
Cúlra
Nuair a rinne Niall, mac léinn Ardteistiméireachta, gearán gur fágadh marc amháin gann
ar ghrád H2 ina scrúdú sa Spáinnis fuair an tOmbudsman amach gur tras-scríobhadh a
mharcanna go mícheart le linn athbhreithnithe ar a pháipéar.
Shuigh Niall a scrúdú Ardteistiméireachta in 2019. Dúirt sé gur fhág sé faoi mhíbhuntáiste
cinneadh áit a bhaint amach ag an tríú leibhéal de bharr chinneadh tosaigh Choimisiún na
Scrúduithe Stáit gan a thoradh Spáinneach Ardleibhéil a uasghrádú, go háirithe i gcomparáid
leis an aicme Ardteistiméireachta 2020 a rinne gan a bheith ag déanamh scrúdú béil sa Spáinn
nó scrúdú scríofa foirmiúil, mar a bhí aige féin.

Iniúchadh
Ní cheadaíonn sainchúram an Ombudsman dó athbhreithniú a dhéanamh ar an gcaoi a
mbronntar marcanna. D’iarr an tOmbudsman ar CSS, áfach, athbhreithniú a dhéanamh ar
an gcaoi a láimhseáil sé achomharc an mhic léinn. Fuair CSS amach go ndearna duine de na
scrúdaitheoirí a bhí bainteach leis an achomharc botún. Rinne an scrúdaitheoir athbhreithniú
ar script an mhic léinn agus thug sé marc breise amháin dó. Mar sin féin, níor aistrigh sí a
marcanna athbhreithnithe i gceart chuig an bhfoirm ábhartha. Chiallaigh sé seo gur úsáid
foireann CSS tacar marcanna níos sine (ón scrúdaitheoir roimhe seo) seachas na marcanna a
bhronn an scrúdaitheoir achomhairc níos sinsearaí.

31

32

Tuarascáil Bhliantúil an Ombudsman 2020

Dá mbeadh a marcanna taifeadta i gceart ag an scrúdaitheoir achomhairc bheadh uasghrádú
déanta ar Niall ó H3 go H2 sa Spáinnis. D’aithin CSS go ndearna sé botún sa chaoi ar
láimhseáil sé an t-achomharc.

Toradh
Ghabh CSS leithscéal le Niall as gan an earráid a thabhairt faoi deara. Rinne CSS uasghrádú
ar thoradh Spáinneach an fhir óig ó H3 go H2 agus chuir sé a mharc athbhreithnithe in iúl
don CAO. D’aisíoc CSS € 40 le Niall as an gcostas a bhainfeadh lena scrúdú sa Spáinn a
achomharc.

4.5 Stopadh an Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach
do shiamsóir ag obair thar lear
Cúlra
Chuaigh Stephanie i dteagmháil leis an Ombudsman chun gearán a dhéanamh gur tharraing
an Roinn Cosanta Sóisialta a Íocaíocht Dífhostaíochta Phaindéimeach (PUP) siar gan fógra.
Siamsóir féinfhostaithe ab ea Stephanie, ag maireachtáil agus ag íoc cánacha in Éirinn, a
d’oibrigh in ionaid saoire eachtracha i rith na bliana.

Iniúchadh
Dúradh le Stephanie i mí an Mhárta, mar gheall ar an bpaindéim, go raibh an ionad saoire
Gréagach a raibh sí ag obair ann ag dúnadh. Bhí sí dífhostaithe dá bharr. D’éirigh léi iarratas a
dhéanamh ar PUP ach aistarraingíodh a híocaíocht ina dhiaidh sin gan fógra.
Nuair a cheistigh Stephanie é seo, dúirt an Roinn léi nár chomhlíon sí na critéir le haghaidh
PUP toisc go raibh sí féinfhostaithe lasmuigh den Stát go luath i 2020. Bhí sé seo in ainneoin
gur chuir Stephanie cruthúnas ar fáil agus í ag obair thar lear, go raibh sí ag íoc cánacha agus
PRSI in Éirinn. Dúirt an Roinn le Stephanie iarratas a dhéanamh ar Shochair Cuardaitheora
Poist.
Bhí coinníollacha na scéime PUP a chuir an Roinn ar fáil do Stephanie difriúil leis na
coinníollacha ar a suíomh Gréasáin. Dúirt an suíomh Gréasáin gur féidir leat iarratas a
dhéanamh ar an PUP dá mbeifeá “féinfhostaithe agus go raibh deireadh nó laghdú d’ioncam
trádála mar gheall ar COVID-19 sa mhéid go mbeifeá ar fáil chun dul i mbun fostaíochta
lánaimseartha”. Ina freagra ar Stephanie níor dhúirt an Roinn aon rud faoi theidlíocht daoine
féinfhostaithe ar PUP agus dúirt sí gurb é ceann de na coinníollacha chun a bheith incháilithe
don íocaíocht ná go gcaithfidh an t-iarratasóir a bheith “ag obair i bPoblacht na hÉireann”.
Ar scrúdú a dhéanamh ar an reachtaíocht ábhartha, ní fhéadfadh an tOmbudsman aon bhunús
a fheiceáil le cinneadh na Roinne íocaíocht na mná a stopadh. D’iarr an tOmbudsman ar an
Roinn a cinneadh a athbhreithniú, d’fhonn íocaíochtaí Stephanie a athbhunú agus aon riaráistí
dlite a eisiúint.
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Toradh
Ghlac an Roinn le dearcadh an Ombudsman agus cuireadh íocaíocht Stephanie ar ais
láithreach agus eisíodh riaráistí de thart ar € 5,600.

4.6 Diúltaíodh aisíocaíocht cánach gluaisteán do dhuine
ainneoin nár úsáid sé a charr
Cúlra
Rinne Seán gearán leis an Ombudsman nuair a dhiúltaigh Comhairle Contae an Chláir dá
iarratas ar aisíocaíocht cánach cánach do charr nár úsáid sé. I mí na Nollag 2018, chuir Seán
cáin ar a charr don bhliain féilire 2019 ach níor úsáid sé go poiblí é ó eisíodh an diosca cánach
toisc gur cheannaigh sé feithicil ionaid. I mí Aibreáin, rinne sé iarratas ar an gComhairle
ar aisíocaíocht ag baint úsáide as an bhfoirm chuí, ach dhiúltaigh an Chomhairle toisc go
ndearnadh a iarratas tar éis thús na tréimhse cánach.

Iniúchadh
Ghlac an Chomhairle beartas chun diúltú do gach iarratas a dhéantar tar éis thús na tréimhse
cánach bunaithe ar an Acht um Neamhúsáid Mótarfheithiclí. Cuireann an tAcht seo cosc ar
úinéir dearbhú siarghabhálach a dhéanamh go bhfuil carr ‘lasmuigh den bhóthar’. Mar sin
féin, ceadaíonn rialacháin 1992 faoina ndearnadh an t-iarratas aisíocaíocht pro-rata i gcás nár
úsáideadh feithicil sa chéad naoi mí den tréimhse cánach. Dúirt an tOmbudsman gur cheart
don Chomhairle breithniú a dhéanamh ar na rialacháin, a bhí fós i bhfeidhm, agus gur cheart
go mbeadh córas cóir aici chun déileáil le hiarratais ar aisíocaíocht.

Toradh
Rinne an Chomhairle athmhachnamh ar iarratas Sheáin agus thug sí aisíocaíocht dhá thrian
den cháin mhótair a d’íoc sé (€ 460).

4.7 Mar thoradh ar earráid riaráistí na Comhairle
diúltaítear d’iarratas ar iasacht tithíochta do bhean
Cúlra
Rinne Maria gearán leis an Ombudsman nuair a dhiúltaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo dá
hiarratas ar iasacht ón gComhairle chun a teach a cheannach. Dhiúltaigh an Chomhairle
don iarratas mar gheall ar riaráistí ar chuntas cíosa Maria. Dúirt Maria, áfach, gur cheart go
mbeadh a hiasacht ceadaithe toisc go raibh na riaráistí mar gheall ar earráid ón gComhairle,
go raibh an Chomhairle ar an eolas faoi na arears agus go raibh sí ag aisíoc na riaráistí ag an
am a bhí an Chomhairle ag smaoineamh ar a hiarratas ar iasacht.
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Iniúchadh
Chuir Maria iarratas chuig an gComhairle ar an iasacht i mí an Mheithimh 2019. Roimhe seo
ghlac an Chomhairle freagracht pháirteach as na riaráistí agus laghdaigh sí an méid a bhí
amuigh ó thart ar € 12,600 go dtí timpeall € 4,600. I litir dar dáta Aibreán 2019 (dhá mhí roimh
iarratas ar iasacht Maria) chomhaontaigh an Chomhairle an figiúr deiridh freisin maidir leis
na riaráistí gan íoc agus na téarmaí aisíocaíochta. Sa litir chéanna, dúirt an Chomhairle go
raibh a fhios aici go raibh sé i gceist ag Maria iarratas a dhéanamh ar iasacht, agus go raibh sí
ag tnúth lena hiarratas a fháil. Dhiúltaigh an Chomhairle dá hiarratas i mí Lúnasa 2019 agus
rinne Maria gearán leis an Ombudsman.
Thug an tOmbudsman faoi deara ó chomhaid na Comhairle go raibh meamram inmheánach
ó rannóg Tithíochta na Comhairle chuig Coiste Creidmheasa Iasachta na Comhairle ag
moladh go gceadófaí Maria don iasacht. Thug sé le fios nach raibh na riaráistí mar thoradh ar
neamhíoc cíosa.
Ina theannta sin, foráiltear le beartas creidmheasa na Comhairle gur féidir le duine, in
imthosca áirithe, iarratas ar iasacht a dhéanamh fiú má tá riaráistí air.

Toradh
Sna himthosca, dúirt an tOmbudsman gur cheart don Chomhairle athbhreithniú a dhéanamh
ar iarratas ar iasacht Maria. D’aontaigh an Chomhairle agus ceadaíodh iarratas ar iasacht tí
na mná.

4.8 Gearánann bean leis an Ombudsman tar éis táillí
breise tí altranais a ghearradh
Cúlra
Rinne Mark gearán leis an Ombudsman, thar ceann a mháthair Irene, nuair a thug an teach
altranais muirear breise de € 7 in aghaidh an lae (€ 212.91 in aghaidh na míosa) isteach as
seirbhísí breise mar sheirbhísí fiaclóireachta, dochtúirí teaghlaigh, optúla, fisiteiripe agus
áineasa. Bhí Irene ina cónaí sa teach altranais faoin Scéim um Chóir Chóir agus ríomhadh
a ranníocaíocht ag 80% dá hioncam. Chiallaigh an muirear breise gur sháraigh bille míosúil
iomlán Irene a hioncam. Ina theannta sin, bhí Irene faoi éagumas mar sin ní raibh sí in ann
leas a bhaint as go leor de na seirbhísí.

Iniúchadh
Cuireadh cuid de na seirbhísí breise, atá liostaithe ag an teach altranais, amhail seirbhísí
Dochtúirí Teaghlaigh agus cúram tréadach, san áireamh cheana féin i gconradh cúraim Irene.
Dúirt conradh Irene leis an teach altranais freisin: ‘Is féidir socruithe a dhéanamh maidir
le seirbhísí de réir mar is gá mar Fhiaclóireacht, Optúil, Chiropody, Fisiteiripe, cleachtaí
Athshlánúcháin, Gruagaireacht agus Nuachtáin. Is féidir na seirbhísí seo agus seirbhísí
iomchuí eile a shocrú tríd an Duine i gceannas. Gearrfar táille ar sheirbhísí den sórt sin ’.
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Sna himthosca, d’iarr an tOmbudsman ar an ospidéal an muirear breise a aisíoc le Irene agus
dúirt sé gur cheart aon seirbhísí breise a chuirtear ar fáil di a ghearradh de réir a conartha
cúraim.

Toradh
Tharscaoil an teach altranais an muirear seirbhíse breise € 7 in aghaidh an lae agus aisíoc sé
an méid a d’íoc Irene ó tugadh isteach an táille bhreise.

4.9 Bhí bean as Contae an Dúin ag iarraidh go ndéanfaí
áit bhreithe a thaifeadadh mar ‘Ireland’ ar cheadúnas
tiomána
Cúlra
Rinne Lynda, a rugadh i dTuaisceart Éireann, gearán leis an Ombudsman tar éis don tSeirbhís
Náisiúnta um Cheadúnú Tiománaithe (NDLS) diúltú a háit bhreithe a thaifeadadh ar a
ceadúnas tiomána mar ‘Ireland’.

Rugadh Lynda i gContae an Dúin agus léirigh a ceadúnas roimhe seo gur saoránach
Éireannach í trí rá gur in ‘Ireland’ a rugadh í. Nuair a rinne sí a ceadúnas a athnuachan,
d’eisigh an NDLS a áit bhreithe mar ‘Northern Ireland’. Dhiúltaigh an NDLS an ceadúnas a
leasú agus sheas an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) le cinneadh an NDLS tar
éis do Lynda achomharc a dhéanamh leis.

Iniúchadh
Faoi Threoir an AE 2006/126, éilítear ar an NDLS an ‘áit bhreithe’ ar cheadúnais tiomána a
thaifeadadh. Faoin gcóras ríomhairithe a úsáideann NDLS, d’aithin bosca anuas an tír go
huathoibríoch nuair a taifeadadh an contae breithe. Nuair a taifeadadh aon cheann de na sé
chontae i dTuaisceart Éireann, ba é an t-aon rogha ar an gcóras anuas ná ‘Northern Ireland’ a
thaifeadadh. Dúirt an RSA nach raibh baint ar bith aige seo le saoránacht agus nár léirigh sé
ach an áit iarbhír inar rugadh duine.
Chuir an tOmbudsman béim ar staid uathúil na ndaoine a bheirtear i dTuaisceart Éireann
ar féidir leo a aithint mar Éireannaigh nó Briotanacha mar is mian leo. D’fhiafraigh an
tOmbudsman an raibh sé indéanta na socruithe ar an mbosca anuas a choigeartú chun an
rogha áit bhreithe a thaifeadadh mar Éirinn nó Tuaisceart Éireann.

Toradh
Dúirt an RSA go raibh sé sásta go raibh an cur chuige a ghlac sé ceart go dlíthiúil. Mar sin
féin, agus aird á tabhairt ar an staid maidir le Tuaisceart Éireann, d’aontaigh sé a chóras
ríomhaireachta a athrú chun go bhféadfar ‘Ireland’ a thaifeadadh mar áit bhreithe d’iarratais ó
dhaoine a iarrann é agus a bheirtear i dTuaisceart Éireann.
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Iarradh ar Lynda a ceadúnas tiomána a eisíodh le déanaí a thabhairt ar ais ionas go
bhféadfadh an NDLS é a atheisiúint lena háit bhreithe a taifeadadh mar ‘Ireland’.

4.10 Gearánann bean faoi dhroch-caitheadh leis in
ospidéal Luimnigh
Cúlra
Rinne Orla gearán leis an Ombudsman faoin gcóireáil a fuair a hathair Christopher in
Ospidéal na hOllscoile, Luimneach (UHL). Dúirt Orla go raibh moill ann plean cóireála a fháil,
mainneachtain torthaí tástála a chur in iúl dá hathair laistigh de choicís, agus moilleanna
riaracháin eile.

Iniúchadh
Ghabh UHL leithscéal as an easpa cumarsáide le Orla agus Christopher. Bhí míthuiscint ann
faoin ngá le tástáil bronchoscópachta ‘athrá’ a dhéanamh. Mhínigh UHL gur tástáil neamhdhiagnóiseach a bhí sa chéad tástáil bronchoscóp. Rinneadh cinneadh cliniciúil tástáil
bronchoscóp dhiagnóiseach a dhéanamh agus nár aththástáil a bhí ann. Ghlac UHL leis go
bhféadfaí é seo a mhíniú níos fearr. Dheimhnigh UHL freisin nach raibh aon drochthionchar ag
an moill ar roinnt de na cóireálacha a dhéanamh ar an bhfear.
Maidir leis an moill a chuir Orla nó Christopher ar an eolas faoi thorthaí tástála, mhínigh UHL
go raibh moill ann toisc nach raibh aon chlúdach ann do bhall foirne lárnach a bhí ar saoire.
Mhínigh UHL nach raibh ‘scanadh peataí’ aige agus go raibh ar an bhfear taisteal go hOspidéal
San Séamas i mBaile Átha Cliath chun an scanadh a dhéanamh. Mhínigh UHL go raibh sé seo
toisc nárbh fhéidir an nós imeachta áirithe seo a chur i gcrích in UHL.

Toradh
Chinntigh an tOmbudsman go gcuirfí gach ball foirne ábhartha san ospidéal (riaracháin
agus míochaine) ar an eolas faoin ngearán lena chinntiú nach dtarlódh na saincheisteanna
a sainaithníodh arís. Shoiléirigh an tOmbudsman freisin nach dtugtar pleananna cóireála i
scríbhinn d’othair go rialta. Dúirt UHL go mbreithneodh sé an riachtanas pleananna cóireála a
chur ar fáil i bhformáid scríofa d’othair.

4.11 Feirmeoir a dhíbirt go mícheart ón scéim agrachomhshaoil
Cúlra
Rinne Adam, feirmeoir, gearán leis an Ombudsman tar éis don Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara é a dhíbirt ón Scéim Glas, Ísealcharbóin, Agra-Chomhshaoil (GLAS). Soláthraíonn GLAS
íocaíochtaí d’fheirmeoirí chun cabhrú le dul i ngleic leis an athrú aeráide, bithéagsúlacht a
chaomhnú, gnáthóga a chosaint agus feirmeoireacht atá neamhdhíobhálach don chomhshaol
a chur chun cinn.
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Cuireadh an scéim i bhfeidhm i dtrí chéim in 2015 agus 2016, agus tá conradh cúig bliana i
gceist léi.
Chuaigh Adam isteach sa scéim in 2017. Baineann ceann de na critéir chun íocaíochtaí a fháil
faoin scéim leis an gceanglas sciodar a scaipeadh. Sa chéad bhliain den scéim, scaip Adam
sciodar ach níor chuir sé an tuairisceán bliantúil ábhartha isteach.
Chuir an Roinn roinnt meabhrúcháin chuige ach níor fhreagair sé. Ansin dhíbir an Roinn é ón
scéim. Rinne Adam gearán go raibh admhálacha aige chun a thaispeáint go ndearna sé an
obair riachtanach in 2017, 2018 agus 2019. Mhaígh sé nach raibh an t-aon earráid a bhí aige
ná a thuairisceán bliantúil a chur isteach in am.

Iniúchadh
Bhreithnigh an tOmbudsman na pionóis éagsúla faoi GLAS agus fuair sé amach go ndearna an
Roinn dhá phionós a mheascadh i gcás Adam.
Chuir sé pionós i bhfeidhm go mícheart ar Adam as gan cloí le rialacha na scéime. Ina áit sin,
ba cheart go mbeadh pionós déanach iontrála eisithe aige (nuair nach n-íoctar as an ngníomh
sin d’fheirmeoir atá os cionn 25 lá déanach ag cur a thuairisceáin bhliantúil isteach).
Dúirt an tOmbudsman nár cheart go mbeadh Adam bainte den scéim. Cé go raibh an
tOmbudsman ag scrúdú a ghearáin, sheol Adam a thuairisceáin bhliantúla do 2017-2020 chuig
an Roinn. D’iarr an tOmbudsman ar an Roinn a cinneadh a athbhreithniú.

Toradh
Thug an Roinn cead do Adam filleadh ar GLAS. Ciallaíonn sé seo gur féidir le Adam íocaíochtaí
GLAS a fháil amach anseo, ar an gcoinníoll go gcomhlíonann sé na critéir ábhartha.
Chomhaontaigh an Roinn freisin Adam a íoc as an gcuid is mó den obair a rinne sé idir 2017
agus 2019. B’ionann seo agus thart ar € 10,500. Cé gur scaip Adam sciodar in 2017, 2018
agus 2019, chuir an Roinn pionós air as a bheith déanach ag cur a thuairisceáin isteach do na
blianta sin agus bhain sé € 240 óna íocaíocht.

4.12 Mearbhall faoi theidlíocht feirmeora ar agraíocaíochtaí tar éis don athair bás a fháil gan uacht
Cúlra
Rinne fear gearán faoi dhiúltú na Roinne Talmhaíochta, Bia agus Mara cead a thabhairt dó
leanúint ar aghaidh le conradh Scéim Glas, Comhcharbóin, Agra-Chomhshaoil (GLAS) a
athar nach maireann. Fuair a athair bás go díthiomnach agus toisc nach raibh uacht ann
a thaispeánann go raibh sé i dteideal an fheirm a ghlacadh ar láimh, dhiúltaigh an Roinn
glacadh leis mar ‘marthanóir’ faoi fhorálacha force majeure na Scéime. Mar thoradh air sin,
chaill sé íocaíochtaí a bhí dlite faoin Scéim ón dáta a fuair a athair bás.
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Iniúchadh
Bhí ceathrar siblíní ann, a raibh teidlíocht chomhionann ag gach duine acu ar sciar d’eastát an
fheirmeora nach maireann, an fheirm san áireamh.
Dúirt an Roinn, faoi théarmaí agus choinníollacha na Scéime, gur “marthanóir atá i dteideal
na gealltanais riachtanacha a thabhairt” ná duine atá ainmnithe in uacht mar oidhreacht ar
limistéar iomlán GLAS de ghabháltas an duine éagtha. De réir mar a sheachadtar gnóthais
GLAS i ndáileachtaí talún ar leith, caithfidh an duine a thugann an gealltanas a bheith in ann
teidlíocht a thaispeáint chun gach ceann de na réimsí ar a bhfuil conradh GLAS bunaithe a
oidhreacht.
Le go leanfaí leis an gconradh, dúirt sé go gcaithfeadh sé go n-ainmneofaí an mac mar
oidhreacht ar limistéar iomlán GLAS an ghabháltais san uacht chun go n-éireodh leis an
iarratas an conradh a aistriú. Gan uacht, ní fhéadfadh sé glacadh leis go bhfaigheadh duine ar
bith na tailte go léir i gconradh GLAS mar oidhreacht nuair a tugadh an t-eastát faoi dheireadh.
Bhí cearta oidhreachta dlíthiúla ag gach leanbh a mhaireann ar an duine nach maireann faoin
Acht Comharbais nach bhféadfadh an fear glacadh leis.
D’fhiafraigh an tOmbudsman den Roinn an bhféadfadh nach leanfadh an conradh ar an mbonn
gur “marthanóirí” iad na ceithre siblíní faoin Scéim. D’fhiafraigh sé freisin an bhféadfadh sé
glacadh leis gurbh é an fear an “marthanóir toimhdeach” dá mbeadh na siblíní eile sásta
mionnscríbhinní a chur isteach ag éirí as a n-éilimh ar an bhfeirm.

Toradh
Chomhaontaigh an Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar an gcás má chuir na siblíní
mionnscríbhinní isteach ag scor a n-éilimh ar an bhfeirm. Chuir an Roinn téarmaí agus
coinníollacha Scéim GLAS3 i bhfeidhm i gceart ionas nach bhféadfadh an tOmbudsman
seasamh leis an ngearán. Ach ar bhonn a thoilteanas cur chuige solúbtha a ghlacadh maidir le
cad is “marthanóir” ann, dúnadh an cás mar chúnamh a cuireadh ar fáil don ghearánach toisc
gur thug sé rogha nua dó le réiteach sásúil a fháil.
Thug an Roinn le fios go mbeadh sí sásta an cur chuige céanna a ghlacadh sa todhchaí nuair
a thiocfadh na cúinsí céanna chun cinn agus i gcás ina mbeadh siblíní sásta mionnscríbhinní a
chur isteach ag éirí as a n-éileamh ar an bhfeirm..

4.13 Bhí frustrachas ar fheirmeoir tar éis dó iarracht a
dhéanamh páirt a ghlacadh i scéim na bhfeirmeoirí óga
Cúlra
Rinne John, a bhí ag iarraidh leanúint ar aghaidh ag feirmeoireacht, gearán leis an
Ombudsman nuair nach raibh sé in ann páirt a ghlacadh arís i scéim a bhí dírithe ar dhaoine
óga a spreagadh chun dul isteach san earnáil feirmeoireachta.
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Chuaigh John i dteagmháil leis an Ombudsman nuair a dhiúltaigh an Roinn Talmhaíochta Bia
agus Mara dá iarratas ar an scéim Cúlchiste Náisiúnta (Catagóir Iontrála Nua). Soláthraíonn
an scéim tacaíocht ioncaim do dhaoine a thosaigh, i measc critéar eile, ag feirmeoireacht
laistigh de dhá bhliain sula ndéanann siad iarratas, agus a bhfuil cúrsa aitheanta oideachais
sa talmhaíocht curtha i gcrích acu.

Iniúchadh
Thosaigh John ag feirmeoireacht i mí an Mhárta 2015. In 2016, bhí suim aige iarratas a
dhéanamh ar scéim an Chúlchiste Náisiúnta. Mar sin féin, ní raibh aon áiteanna ar fáil ar aon
chúrsa oideachais ábhartha chun a chumasú dó a bheith incháilithe don scéim. I mí na Nollag
2016, tairgeadh áit dó ar chúrsa Teagasc agus chuir sé tús leis an gcúrsa i mí Feabhra 2017.
Chuir John isteach ar scéim an Chúlchiste Náisiúnta in 2017. Ach diúltaíodh dá iarratas, toisc
go raibh sé incháilithe don scéim, b’éigean dó cúrsa talmhaíochta a chríochnú faoi Bhealtaine
2017. Mar sin féin, níor chríochnaigh cúrsa Teagasc go dtí go gairid tar éis Bealtaine 2017.
Chuir John isteach ar scéim an Chúlchiste Náisiúnta arís in 2018, tar éis dó a chúrsa Teagasc
a chríochnú go rathúil. Diúltaíodh iarratas an fheirmeora arís, áfach, toisc go mbeadh
ar iarratasóirí rathúla tosú ar fheirmeoireacht in 2016 nó níos déanaí. Thosaigh John ag
feirmeoireacht in 2015.
Chreid an feirmeoir gur caitheadh go héagórach leis. Maidir lena neamh-incháilitheacht do
scéim 2017, thug sé le fios nach raibh sé indéanta dó a chuid oideachais a thosú níos luaithe,
toisc go raibh gach cúrsa ábhartha níos luaithe in 2016 curtha in áirithe ag iarratasóirí
2015. Bhí sé seo mar thoradh ar os cionn 6,000 iarratasóir a bheith faofa ar scéim 2015. Bhí
tosaíocht tugtha ag an Roinn do na hiarratasóirí sin in 2015.
Ina theannta sin, ní raibh aon chúrsaí níos giorra a d’fhéadfadh a bheith críochnaithe ag an
bhfear faoi Bhealtaine 2017. D’áitigh John go raibh sé incháilithe murach sin, seachas gan an
cúrsa oideachais a chríochnú.
D’admhaigh an tOmbudsman go ndearnadh gach ceann de na cinntí a rinne an Roinn ar
leithligh de réir fhorálacha na scéime. Mar sin féin, tar éis dó na cúinsí go léir a mheas
chreid sé go raibh imthosca eisceachtúla i bhfeidhm i gcás an fheirmeora agus gur cheart go
gceadófaí dó dul ar an scéim. D’iarr an tOmbudsman ar an Roinn a cinneadh a athbhreithniú.
D’iarr sé freisin ar an Roinn scrúdú a dhéanamh ar iarratais a fuair sí in 2017 agus 2018 le fáil
amach an raibh an tionchar céanna ag aon fheirmeoir eile.

Toradh
Ghlac an Roinn John le scéim an Chúlchiste Náisiúnta 2018 agus fuair sé íocaíocht de
bheagnach € 13,500. Bhí an Roinn sásta nach raibh an tionchar céanna ag aon iarratasóir eile.
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4.14 Mar thoradh ar earráid ar an suíomh gréasáin
íocann fear € 1,000 breise i gcáin chlárúcháin feithiclí
Cúlra
Rinne Paul gearán leis an Ombudsman faoi Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim tar éis dó € 1,000
níos mó a ghearradh air i gCáin Chlárúcháin Feithicle (VRT) ná an méid a luadh ar áireamhán
VRT na gCoimisinéirí Ioncaim tráth an cheannaigh. Theastaigh uaidh go n-aisíocfadh na
Coimisinéirí Ioncaim an farasbarr a gearradh air.

Iniúchadh
Sular íoc Paul a CCF chuir sé sonraí a charr isteach ar áireamhán VRT na gCoimisinéirí
Ioncaim ar líne agus tugadh figiúr níos ísle ná an figiúr a ghearrann na Coimisinéirí Ioncaim.
Dúirt na Coimisinéirí Ioncaim go raibh easnamh sa tuairisc ar an bhfeithicil san áireamhán
VRT. Nuair a rinne Paul taighde ar a fheithicil, rinne an t-áireamhán tagairt do mhúnla níos
luaithe ná an ceann a theastaigh uaidh a cheannach. Tá méid níos ísle VRT ag an tsamhail níos
luaithe. Ghlac na Coimisinéirí Ioncaim leis gur cheart don fhigiúr a cuireadh faoi bhráid Phóil
seasamh agus d’aontaigh siad an CCF breise a gearradh air a aisíoc. Ghabh sé leithscéal leis
freisin as an míchaoithiúlacht a tharla.

Toradh
Aisíocadh Paul leis an € 1,000 breise a d’íoc sé. Rinneadh an t-áireamhán VRT a nuashonrú
freisin le cur síos cruinn ar mhúnla áirithe na feithicle.
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Caibidi
5
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Caibidi 5: Rannpháirtíocht Páirtí
Leasmhar
5.1 Clár Reatha don Rialtas
Go déanach in 2019, chuir m’Oifig tús le himscrúdú sistéamach leathan ar staid daoine faoi
65 atá ina gcónaí i dtithe altranais. Tar éis ráig COVID ba léir go gcuirfeadh sé seo moill
ar thabhairt chun críche an imscrúdaithe chasta seo. Le linn an imscrúdaithe tháinig sé
chun solais go gcaithfí aghaidh a thabhairt ar raon leathan imní sa tuarascáil deiridh ar an
imscrúdú.
Tar éis an Olltoghcháin i mí Feabhra 2020, agus de réir mar a bhí idirbheartaíocht éagsúla ar
siúl a bhí dírithe ar Rialtas nua a bhunú, ghlac mé an chéim neamhghnách ag scríobh chuig an
Taoiseach Leo Varadkar ag an am faoi m’imscrúdú leanúnach. Rinne mé amhlaidh toisc gur
bhraith mé go raibh sé tábhachtach aird a tharraingt ar na saincheisteanna atá ag teacht chun
cinn roimh an dréachtú do Chlár nua Rialtais.
Bhí an-áthas orm a thabhairt faoi dheara go raibh tiomantas sa Chlár Rialtais 2020: Ár
dTodhchaí Roinnte ina dhiaidh sin a luaigh go raibh an Rialtas chun “Laghdú a dhéanamh agus
bealach a sholáthar chun deireadh a chur leis an gcleachtas chun freastal ar dhaoine óga faoi
mhíchumas tromchúiseach i dtithe altranais”. D’fhoilsigh mé toradh m’imscrúdaithe ar an 5
Bealtaine 2021 i dtuarascáil dar teideal, ‘Saol Amú: Tá an t-am tagtha do thodhchaí níos fearr
do dhaoine óga i dtithe altranais’.

“Go raibh maith agat as an bhfreagra seo agus as do
anailís agus imscrúdú cuimsitheach ar mo ghearán.
Buíoch as do chuid oibre air seo ”.
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5.2 Cruinniú le hAirí
An 10 Meán Fómhair 2020, bhí cruinniú iargúlta agam leis an Aire Roderic O’Gorman TD, leis
an Aire Leanaí, Comhionannas, Comhtháthú Míchumais agus an Óige, agus leis an Aire Stáit,
Anne Rabbitte, TD.
Phléamar raon saincheisteanna, lena n-áirítear taithí m’Oifige ag déileáil le gearáin ó
chónaitheoirí ionaid Soláthair Dhírigh. Chuir an tAire O’Gorman in iúl go raibh sé ar intinn
aige Páipéar Bán a chur ar fáil maidir le deireadh a chur leis an gcóras um Sholáthar Díreach.
Foilsíodh ‘Páipéar Bán an Rialtais maidir le Deireadh a chur le Soláthar Díreach’ an 26
Feabhra 2021. D’fháiltigh mé roimh an bPáipéar Bán, a chuimsíonn tiomantas chun an córas a
dhíothú de réir a chéile sna ceithre bliana amach romhainn. Beidh cur i bhfeidhm ghealltanais
an Pháipéir Bháin ríthábhachtach agus déanfaidh mé monatóireacht ar dhul chun cinn agus
beidh nuashonruithe le feiceáil i mo thuarascálacha rialta.
Chuir mé na hAirí ar an eolas faoi m’imscrúdú sistéamach leanúnach ar staid daoine faoi 65
atá ina gcónaí i dtithe altranais.
Chuir mé béim ar an imní atá orm faoin ráta dul chun cinn an-mhall maidir leis an bpróiseas
dí-phobail a bhfuil sé mar aidhm aige daoine le deacrachtaí intleachtúla a bhogadh amach as
a suíomhanna institiúideacha reatha agus ar ais sa phobal.
Mar fhocal scoir, leag mé béim ar an ngá práinneach le cearta rochtana ar iompar do dhaoine
faoi mhíchumas a leathnú agus a neartú. Áirítear leis seo an gá atá le hathsholáthar reachtúil
don Scéim Iompair Mhótair agus don Scéim Liúntais Soghluaisteachta. Tá sé seo níos
tábhachtaí fós i bhfianaise neamhdhóthanacht na scéime reatha Tiománaithe agus Paisinéirí
faoi Mhíchumas. Fuair mé go leor gearán le blianta beaga anuas faoi na critéir cháilitheacha
chun Deimhniú Leighis Príomhúil a dheonú chun críocha incháilitheachta faoin scéim sin
(féach leathanach 20 de mo thuarascáil bhliantúil 2019).

5.3 Síneadh Pleanáilte ar Chúram an Ombudsman chuig
Príosúin
Tá Seirbhís Phríosúin na hÉireann agus an Roinn Dlí agus Cirt tar éis na socruithe riaracháin
riachtanacha go léir a chur i gcrích mar ullmhúchán do chóras gearán áitiúil nua do
phríosúnaigh. Éilíonn a thosach feidhme go ndéanfar Ionstraim Reachtúil a achtú. Ag tráth na
scríbhneoireachta, bhí obair ar siúl i gcónaí ar an IR a dhréachtú. Chomh luath agus a bheidh
an córas áitiúil nua ‘cóirithe síos’, leanfar ar aghaidh leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe an cheist maidir le sainchúram an Ombudsman a dheonú maidir le gearáin faoin
tseirbhís príosúin.
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5.4 Cásleabhar an Ombudsman
Is féidir le soláthraithe seirbhísí poiblí foghlaim
ó na gearáin a fhaigheann siad agus ó ghearáin a
The Ombudsman’s
scrúdaíonn m’Oifig. Bhí mé ag obair chun an fhoghlaim
ó chásanna a mheas m’Oifig a chur ar fáil i bhfad níos
INSIDE
Learning from complaints
leithne. Ceann de na bealaí chun é seo a dhéanamh
ná trí ‘The Ombudsman’s Casebook’. Soláthraíonn an
Cásleabhar achoimrí ar chásanna ar dhéileáil muid
leo sna míonna roimhe seo. Déanann sé cur síos ar
ghearáin ar fud na réimsí uile a ndéileálann an Oifig
leo, mar shampla Sláinte, Leas Sóisialta, Oideachas,
Rialtas Áitiúil, Talmhaíocht, Cánachas agus Tithe
Altranais. Scaiptear é i bhformáid leictreonach ar
níos mó ná 1,900 oifigeach i soláthraithe seirbhíse
poiblí, baill den Oireachtas agus ionadaithe poiblí eile,
agus grúpaí leasmhara eile. Tá sé ar fáil freisin ar mo
shuíomh Gréasáin, www.ombudsman.ie. Tá áthas orm
a rá go leanann an Cásleabhar le freagra an-dearfach
a fháil agus tá líon na ndaoine atá ag suibscríobh ag
méadú i gcónaí. Le linn 2020 d’fhoilsigh mé eagrán
speisialta ‘Sligeach, Liatroim & Ros Comáin’ den Leabhar Cás, ag déanamh achoimre ar
ghearáin a fuair mé ó na contaetha sin, i gcomhthráth lenár seimineár For-rochtana ar líne i
Meán Fómhair 2020.

CASEBOOK
Leitrim - Roscommon - Sligo Special Edition 2020
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we are looking to see whether the people
complaining have received a poor
service, or have not received a service
they were entitled to. If this is the case
we aim to put things right for them.
Where possible, we try to put them back
into the position they would have been
in had nothing gone wrong.
We also aim to make sure that mistakes
are not repeated. We help public services
to improve through learning from
mistakes and from good practice. In
some complaints, the cause of any failure

were because of issues that could cause
the same failure to be experienced by
quate systems, procedures or on occasions, problems with legislation. Often,
we resolve matters without the need for

Ombudsman Peter Tyndall

Between the 3rd and 11th September,
we will:
• meet with key public service providers through video or tele-conference
• host a webinar for local elected repre-

• provide an information webinar for
resolved for the individual, but can
mean that learning is limited.
To help tackle this issue, we introduced Sligo, Leitrim and Roscommon
quarterly Ombudsman Casebooks which • provide an additional ‘call back’
service to take complaints and provide
include summaries of cases we have
advice to residents of Sligo, Leitrim and
Roscommon.
into categories so that public service
We hope that the Casebook will prove
providers in each sector can readily learn
Leitrim and Roscommon and that it
will contribute to the delivery of better
produced of complaints we received
public services in the future.
from Sligo, Leitrim and Roscommon in
recent years. It is being published as
part of a series of Outreach events for
these three counties aimed at engaging
with local public service providers and
complainants. We had hoped to visit
the counties in person but for obvious
reasons, we have to carry out our
Peter Tyndall September 2020

www.ombudsman.ie | casebook@ombudsman.ie | +353 1 639 5600

5.5 For-rochtain: Seirbhís an Ombudsman a thabhairt
chuig na réigiúin
Cé gur féidir gearáin a dhéanamh le m’Oifig trí litir, ríomhphost, ar líne agus, de ghnáth, go
pearsanta inár n-Oifig i mBaile Átha Cliath, is eol dom go dteastaíonn ó go leor daoine bualadh
le chéile go pearsanta lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus b’fhéidir go dteastaíonn cúnamh
uathu lena ngearán. Ba mhaith liom freisin teagmháil a dhéanamh le hionadaithe poiblí agus
leis an iliomad soláthraithe seirbhísí poiblí atá lonnaithe timpeall na tíre. Mar gheall ar COVID
tugadh faoi go leor dár gclár réigiúnach For-rochtana in 2020 trí sheimineáir ghréasáin agus
chuireamar imeachtaí oiliúna ar fáil d’fhoireann CIC ar an mbealach seo.

Clinicí Gearáin ag Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh
Chun rochtain ar dhaoine a chónaíonn lasmuigh de Bhaile Átha Cliath a fheabhsú, is gnách
go dtugann baill foirne ó m’Oifig cuairt ar Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh (CICanna) chun
gearáin a ghlacadh ó bhaill an phobail. Soláthraíonn cuairteanna míosúla ar Chorcaigh,
Luimneach agus Gaillimh seirbhís áitiúil luachmhar, inrochtana go héasca do dhaoine atá ina
gcónaí ann.
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Chuir mé cuairteanna ar fionraí ó lár mhí an Mhárta 2020 mar gheall ar an bpaindéim. Idir
Eanáir agus Márta 2020, áfach, bhí baill foirne ó m’Oifig ar fáil seacht n-uaire chun comhairle
agus cúnamh a sholáthar, agus chun gearáin a thógáil ón bpobal.
CIC Luimneach :
CIC Gailimh:		
CIC Corcaigh:		

Fuarthas 9 ngearán
Fuarthas 12 ngearán
Fuarthas 5 ngearán

Thug ár gcuairteanna ar na CICanna an deis dúinn cúnamh a sholáthar do bheagnach 23 duine
eile nach raibh a ngearáin faoi shainchúram, nó i gcás nár thóg siad an cheist leis an soláthraí
seirbhíse poiblí ar an gcéad dul síos.

Imeacht Réigiúnach Ar Líne 2020
Gach bliain, déanaimid sraith imeachtaí mar chuid dár ‘Cuairt Réigiúnach’ ar chontae ar leith
seachas Baile Átha Cliath, Corcaigh, Luimneach nó Gaillimh.
Chiallaigh srianta COVID-19 go raibh ar an Oifig cur chuige nuálach a ghlacadh i mbliana, trí
chruinnithe fíorúla agus seimineáir ghréasáin ar líne a thionól.
I mbliana d’óstáil muid imeachtaí réigiúnacha ar líne do réigiún Shligigh, Liatroim agus Ros
Comáin i mí Mheán Fómhair. Chuireamar cásleabhar speisialta ‘Sligo-Leitrim-Roscommon’ le
chéile ag an am céanna le cuairt ‘fíorúil’ na hOifige.
D’óstáil muid físchomhdháil bheo leis na trí Chomhairle Contae, agus Ospidéal Ollscoile Ros
Comáin chun ‘foghlaim ó ghearáin’ a phlé.
D’óstáil muid seimineár gréasáin freisin: ‘Conas is féidir le gearáin seirbhísí poiblí a
fheabhsú’. I measc na ndaoine a bhí i láthair ag 88 bhí ionadaithe poiblí, oifigigh i gcomhlachtaí
poiblí áitiúla agus grúpaí leasmhara eile. Thugamar breac-chuntas ar an gcineál gearán a
fhaighimid ó mhuintir Shligigh, Liatroim agus Ros Comáin. Chríochnaigh muid le seisiún Q
agus A agus fuaireamar aiseolas an-dearfach ó rannpháirtithe ar ár gcéad seimineár ar líne.
D’óstáil muid seimineár gréasáin faisnéise breise freisin ar obair na hoifige d’fhoireann in
Ionaid Faisnéise Saoránach áitiúla i Sligeach, Liatroim agus Ros Comáin.
Faoi dheireadh, chuireamar seirbhís 24 uair an chloig ‘Call Back’ ar fáil do dhaoine i Sligeach,
Liatroim agus Ros Comáin chun comhairle agus cúnamh a sholáthar maidir lena ngearáin.
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Seimineár Gréasáin
d’fhoireann na nIonad
Faisnéise Saoránach áitiúil
D’óstáil mé seimineár gréasáin faisnéise
eile do tríocha a dó ball foirne ó Ionaid
Faisnéise Saoránach an Longfoirt, na
hIarmhí, Chill Dara, na Mí agus Lú
ar obair na hoifige. Mar gheall ar an
aiseolas an-dearfach a fuarthas, tá rún
agam seimineáir ghréasáin faisnéise den
chineál céanna a thionól sa todhchaí.

Rannpháirtíocht ag Taispeántais
Is imeachtaí móréilimh iad seónna 50PlusExpo
a mheallann timpeall 23,000 duine thar na trí
thaispeántas. Bhí baill foirne i láthair ag an seó i
gCorcaigh i mí an Mhárta, chun ceisteanna a fhreagairt
faoi ról na hOifige, agus chun comhairle agus cúnamh a
sholáthar do bhaill an phobail maidir leis an bpróiseas
gearán. Cuireadh seónna Bhaile Átha Cliath agus na
Gaillimhe ar ceal mar gheall ar an bpaindéim.

Cuairteanna Soláthair Dhírigh le linn 2020
Do gach bliain ó dearbhaíodh mo shainchúram maidir
le hearnáil an tSoláthair Dhírigh in 2017, tá clár
For-rochtana á reáchtáil ag m’Oifig trína dtugann
m’fhoireann cuairt ar ionaid.
Rinne mé trácht roimhe seo ar cé chomh húsáideach agus a bhí m’fhoireann agus bainistíocht
an ionaid araon mar mheicníocht chun saincheisteanna a bhaineann go sonrach le hionaid
chónaitheoirí a réiteach go luath, agus réitíodh go leor acu go rathúil trí ghníomhartha a
comhaontaíodh ar an lá ag na cruinnithe. .
Chuir srianta taistil COVID a forchuireadh i Márta 2020 siar ár gcuairteanna sceidealta
Earraigh go dtí an Fhómhar nuair a bhí sé beartaithe againn tabhairt faoi líon níos lú
cuairteanna i mbaisc amháin. D’aithníomar 11 ionad le cuairt a thabhairt orthu ó lár mhí
Dheireadh Fómhair go dtí tús mhí na Samhna, ag cuimsiú meascán d’ionaid nua, d’ionaid
éigeandála, agus iad siúd óna bhfuaireamar gearáin athfhillteacha nárbh fhiú iad a réiteach trí
scrúdú caighdeánach deisce.
D’fhonn a chinntiú nach raibh riosca ionfhabhtaithe COVID i gceist lenár gcuairteanna,
chuamar i dteagmháil le HIQA agus leis an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta lena chinntiú
go gcomhlíonfadh ár socruithe an cleachtas is fearr maidir le sláinte an phobail a chosaint.
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Tar éis an chaidrimh seo, rinneamar athstruchtúrú ar fhormáid na gcuairteanna a raibh srian
dosheachanta orthu i gcomparáid le blianta roimhe seo.
Ar an drochuair, mhéadaigh staid COVID i mí Dheireadh Fómhair agus cuireadh srianta
Leibhéal 5 sa dara cuid den mhí sin. Mar gheall ar an meath a tháinig ar an bpaindéim,
shocraigh muid go drogallach an clár a chur siar go dtí 2021. Mar sin féin, thugamar cuairt
amháin mar bhí sé sceidealta do dháta sular cuireadh na srianta Leibhéal 5 i bhfeidhm.

5.6 Comhdháil Dhomhanda Institiúid Idirnáisiúnta an
Ombudsman (IOI)
Is é an IOI an eagraíocht dhomhanda do chomhoibriú níos mó ná 200 institiúid neamhspleách
Ombudsman seirbhísí poiblí ó níos mó ná 100 tír ar fud an domhain. Bhí an 12ú Comhdháil
Dhomhanda agus Comhthionól Ginearálta IOI le bheith ar siúl i mBaile Átha Cliath i
mBealtaine 2020 ach b’éigean é a chur siar mar gheall ar phaindéim COVID. Chinn Bord
Domhanda IOI ina dhiaidh sin go mbeadh an Chomhdháil agus an Tionól Ginearálta ar siúl mar
ócáid ar líne arna óstáil ag Oifig an Ombudsman.
Bhí an Tionól Ginearálta ar siúl an 25 Bealtaine 2021 agus an chomhdháil an 26/27 Bealtaine.
Ba é téama na comhdhála “Giving Voice to the Voiceless” - téama atá níos tábhachtaí fós
i bhfianaise thionchar na paindéime orthu siúd a bhí faoi mhíbhuntáiste cheana féin. Mar
Uachtarán IOI, bhí díomá orm nach bhféadfadh toscairí taisteal go hÉirinn don chomhdháil.
D’éascaigh an Chomhdháil agus an Tionól Ginearálta ar líne, áfach, idirghníomhaíocht
luachmhar i measc na mball agus thug sé deis na dúshláin a bhí roimh oifigí an Ombudsman a
phlé le linn na paindéime.

5.7 Rún na Náisiún Aontaithe ar Ról an Ombudsman
Ghlac Tionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe rún na Náisiún Aontaithe maidir le “Ról an
Ombudsman agus institiúidí idirghabhálaí i gcur chun cinn agus i gcosaint chearta an duine,
dea-rialachas agus smacht reachta” an 16 Nollaig 2020. Mhol Ríocht na Ríochta seo Maracó
agus rinne Éire comhurraíocht air tríd an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha as a gcabhair agus a gcomhoibriú.
Léiríonn Rún na Náisiún Aontaithe toradh obair an IOI chun caidreamh níos dlúithe a fhorbairt
leis na Náisiúin Aontaithe, agus is céim thábhachtach eile é chun aitheantas a fháil ar fud an
domhain d’obair institiúidí an Ombudsman maidir le dea-riarachán, cearta an duine, dearialachas agus smacht reachta a chur chun cinn. . Soláthraíonn an rún formhuiniú láidir ar
Phrionsabail na Veinéise agus bunaíonn sé na prionsabail seo mar an caighdeán domhanda
nua don Ombudsman.
Cuideoidh an rún leis an gcaidreamh idir an IOI agus na Náisiúin Aontaithe a mhúnlú don
todhchaí mar chomhghuaillithe tábhachtacha chun clár oibre na Náisiún Aontaithe um
chearta an duine a bhrú chun cinn.
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Caibidi
6
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Caibidi 6: Ár seirbhísí a sheachadadh
6.1 Plean agus Luachanna Straitéiseacha 2019-2021
Tá m’Oifig i lár chéim phlean straitéiseach 2019 - 2021, a leagann amach na cuspóirí seo a
leanas:
1. Feabhsúcháin sa tseirbhís phoiblí a thiomáint agus tionchar a imirt orthu.
2. An tseirbhís phoiblí a chumasú agus tacú léi chun caighdeáin dea-chleachtais a bhaint
amach agus a chothabháil.
3. Cumas eagrúcháin a threisiú chun seirbhís éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar dár
ngeallsealbhóirí uile.
4. Feasacht an phobail ar ár róil a fheabhsú agus conas rochtain a fháil ar ár seirbhísí d’fhonn
ár dtionchar ar an tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú.
Mar thoradh ar an bpaindéim COVID, b’éigean do gach seirbhís phoiblí oiriúnú do bhealach
nua oibre in 2020. Bhain m’Oifig buntáistí na gcóras faisnéise bainistíochta feabhsaithe, a
lean le feabhsúcháin a chur chun cinn maidir le feidhmiúlacht tuairiscithe agus bainistíochta
eolais. Bhí tábhacht ar leith leis seo maidir le tacú leis an aistriú chuig cianobair, a baineadh
amach gan mórán cur isteach ar ghnó.
Mhéadaigh ár gcórais nua gearán agus bainistíochta doiciméad éifeachtacht agus
éifeachtúlacht ár bpróisis. Bhí siad tráthúil agus riachtanach araon chun an t-aistriú chuig
ár líon iomlán foirne a éascú ag obair go cianda. Thosaigh muid ag nuashonrú ár bpróisis
freisin chun tacú le bogadh go timpeallacht gan pháipéar. Bainfidh sé seo an toradh is fearr
amach ónár gcórais nua, tacóidh sé le slándáil sonraí agus ailíneoidh sé leis an socrú reatha
cianobair.
Táim bródúil as an mbealach ar éirigh le m’Oifig aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhí ann
faoi 2020, agus mé ag leanúint lenár bhfís chun cothroime, trédhearcacht, cuntasacht agus
seirbhísí poiblí den scoth a chur chun cinn.
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6.2 Cianobair
Go luath i 2020 nuair a cuireadh glas-ghlasanna COVID ar bun, bhí dúshlán roimh an Oifig
leanúint dá seirbhísí a sholáthar agus bhí ar an bhfoireann go léir bogadh ón láithreán. Bhí an
Oifig ag leanúint Straitéis TFC le roinnt blianta anuas a bhí ag aistriú ár seirbhísí chuig ardáin
dhigiteacha ar líne. Bhíomar in ann na bunsraitheanna láidre a bhí i bhfeidhm ón straitéis seo
a ghiaráil chun ríomhairí glúine a sholáthar dár bhfoireann go léir lena n-áirítear fóin bhog.
Chuir sé seo ar chumas na foirne oibriú go cianda agus fós seirbhís iomlán a sholáthar dár
ngearánaigh agus do na comhlachtaí seirbhíse poiblí a mbímid i dteagmháil leo. Ligeann na
córais dhigiteacha ar líne do chásobair leanúint ar aghaidh agus bogadh i dtreo comhaid cás
leictreonacha iomlána trí chur chuige níos éadroma páipéir a ghlacadh.
Agus muid ag dul ar aghaidh le srianta fós mar fhachtóir agus treochtaí féideartha amach
anseo i dtreo oibriú cásanna iargúlta, táimid ag leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag
feabhsú ár soláthar digiteach seirbhísí ar líne dár gcustaiméirí agus dár bhfoireann.

6.3 Próiseas Measúnaithe Cáilíochta
Mar chuid dár bplean straitéiseach, táimid i gcónaí ag feabhsú leibhéal na seirbhísí a
sholáthraímid agus ag cinntiú go gceadaíonn ár gcórais agus ár bpróisis dúinn ár gcuspóirí
straitéiseacha a bhaint amach. Chun cáilíocht ár láimhseáil cásanna a chinntiú thugamar
isteach caighdeáin cháilíochta, a leagann síos cuspóirí d’obair cháis i réimsí nósanna
imeachta, tráthúlacht, cumarsáide agus cruinneas.
Chun a chinntiú go gcomhlíonfaimid ár gcaighdeáin cháilíochta tá próiseas Measúnaithe
Cáilíochta i bhfeidhm againn. Gach mí scrúdaíonn ár bhFoireann QA 15% de na cásanna
a dúnadh an mhí roimhe sin agus déanann sí cásanna a mheas i gcoinne ár gcaighdeán
cáilíochta. Aithníonn sé freisin agus molann sé réitigh ar aon saincheisteanna próisis a éiríonn
as iniúchtaí míosúla cáilíochta agus soláthraíonn sé aiseolas d’oibrithe cásanna ar chásanna
aonair.

6.4 Dualgas na hEarnála Poiblí
Thug an tAcht um Choimisiún um Chearta an Duine agus Comhionannas na hÉireann 2014
dualgas dearfach isteach ar chomhlachtaí poiblí aird chuí a thabhairt ar shaincheisteanna
cearta daonna agus comhionannais. Tá m’Oifig tiomanta seirbhís a sholáthar do gach cliant a
urramaíonn cearta an duine agus a gceart chun cóir chomhionann agus a ghlac le cur chuige
réamhghníomhach chun an dualgas seo a chur i bhfeidhm. Cuirtear béim ar ár gcur chuige ag
ár mbunluachanna eagrúcháin, neamhspleáchas, fócas ar chustaiméirí agus cothroime, atá le
feiceáil i gcultúr na hOifige agus inár mbeartais agus inár nósanna imeachta inmheánacha.
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In 2018 bhunaíomar grúpa oibre ar ár ndualgas san earnáil phoiblí. Bhreithnigh an grúpa
na saincheisteanna a bhaineann le cearta an duine agus comhionannas atá ábhartha dár
bhfeidhmeanna agus d’aithin siad na beartais, na pleananna agus na gníomhartha is gá chun
aghaidh a thabhairt orthu. Mar gheall air seo, bunaíodh Coiste Dleachta san Earnáil Phoiblí
agus ceapadh Oifigeach Comhionannais.
Tá go leor dul chun cinn déanta ag an gCoiste ó 2018. Rinne sé maoirseacht ar thabhairt
isteach modúl r-fhoghlama ar chearta an duine agus ar chomhionannas do bhaill foirne nua,
rinne sé athbhreithniú ar gach cumarsáid san Oifig, thug sé isteach straitéis cumarsáide
inmheánach athbhreithnithe ag díriú maidir le hinfhaighteacht measúnuithe riachtanas agus
teicneolaíochtaí cúnta, agus chuir sé le hinrochtaineacht na hoifige don fhoireann agus do
chuairteoirí.
Go dtí 2020, bhí an Coiste dírithe den chuid is mó ar na hathruithe réamhghníomhacha a
d’fhéadfadh sé a dhéanamh laistigh den eagraíocht. Mar sin féin, in 2020 leathnaigh sé a
fhócas chun iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi a bhféadfadh sé dualgas na hearnála poiblí a
chur i bhfeidhm, agus cearta agus comhionannas an duine a chur chun cinn trí na comhlachtaí
seirbhíse poiblí a ndéileálann siad leo. Aontaíodh plean gníomhaíochta nua sa ghearrthéarma
agus sa mheántéarma, a bhfuil sé mar aidhm aige dualgas na hearnála poiblí a leabú inár
gcroí-straitéis agus inár bhfeidhmeanna reachtúla, agus iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi
ar féidir linn úsáid bhreise a bhaint as lionsa um chearta an duine nuair a dhéanaimid
machnamh ar ghníomhartha na soláthraithe seirbhíse poiblí faoinár sainchúram.

6.5 Ár Scéim Ghaeilge
Táimid tiomanta seirbhísí a sholáthar i nGaeilge agus tá scéim ullmhaithe againn faoi Acht na
dTeangacha Oifigiúla, 2003 ina sonraítear an tseirbhís a chuirfimid ar fáil trí Ghaeilge. Tá an
scéim seo deimhnithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.
Clúdaíonn an Scéim Gaeilge reatha d’Oifig an Ombudsman an tréimhse ó 2019-2022. I measc
na seirbhísí a chuirtear ar fáil i nGaeilge tá:
• Cainteoirí Gaeilge a bheith ar fáil chun déileáil le gearáin agus iarratais ar agallaimh leis na
meáin i nGaeilge
• Tugtar freagra i nGaeilge ar chomhfhreagras a fhaightear i nGaeilge
• Ábhar suíomh Gréasáin ar fáil i nGaeilge lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla, ráitis
straitéise, foirmeacha gearáin ar líne, nótaí treorach agus preaseisiúintí.
Caitheadh thart ar € 5,000 ar sheirbhísí aistriúcháin i rith na bliana lena chinntiú go
gcoinníodh an t-ábhar Gaeilge ar ár suíomh Gréasáin cothrom le dáta.
I measc na mbeart a ghlac an Oifig chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus chun cabhrú lenár
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n-oibleagáidí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh tá rang comhrá seachtainiúil
Gaeilge don fhoireann agus spreagadh foirne chun dul i mbun ranganna Gaeilge. Faoi láthair
tá cúigear ball foirne ag tabhairt faoi chúrsaí Gaeilge.
Bhí an t-éileamh ar sheirbhísí i nGaeilge íseal i rith 2020 le 611 cuairt ar shuíomh Gréasáin na
hOifige agus ní raibh aon iarrataí ann go ndéileálfaí le cásanna i nGaeilge i rith na bliana.

6.6 ‘Foireann Glas’ Ár n-Oifig
Bunaíodh Foireann Glas san Oifig in 2020 ar a raibh saorálaithe díograiseacha. Is iad
príomhaidhmeanna na Foirne Glas bearta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a thabhairt
isteach san Oifig i réimsí an fhuinnimh, na dramhaíola, an iompair agus an uisce, chomh maith
le cáilíocht na timpeallachta oibre a fheabhsú. Chuir an Fhoireann Ghlas tús le sraith clár
feasachta míosúil téamaí chun cabhrú le baill foirne cinntí atá níos inbhuanaithe ó thaobh an
chomhshaoil a dhéanamh san obair agus sa bhaile. I measc na mbeart a rinne an Oifig tá:
• monatóireacht ar úsáid fuinnimh agus cáilíocht aeir san Oifig
• cupáin choimeád a sholáthar don fhoireann
• líon na taisceadáin a mhéadú chun athrú ar nósanna comaitéireachta a spreagadh
• cláir feasachta dramhaíola agus athchúrsála
• sconnaí uisce óil scagtha a sholáthar in ionad uisce i mbuidéil
• ríomhairí glúine níos tíosaí ar fhuinneamh a chur in ionad ríomhairí deisce.
Déanfaidh an Fhoireann Ghlas, le tacaíocht na bainistíochta sinsearaí, a dícheall tuilleadh
tionscnamh a thabhairt isteach a chuirfidh inbhuanaitheacht chomhshaoil chun cinn do
dhaoine aonair agus don eagraíocht araon.

Ba mhaith liom buíochas mór a ghabháil as do chuidiú
go léir le tamall anuas. Bhí tú chomh tuisceanach agus
chomh tacúil sin. Is mór agam gach a rinne tú ar mo
shon. Ba chúis áthais dom a bheith foighneach liom. Bhí
do ghuth labhartha álainn an-suaimhneach agus dearfach. Guím gach rath agus áthas ort sa saol. Agus arís
eile is féidir liom a rá go raibh maith agat.
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Aguisín
Staitistic
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TÁBLA 1: Gearáin a fuarthas agus a cuireadh i gcrích in
2020
Gearáin a Fuarthas (faoi sholáthraithe seirbhíse laistigh den dlínse)

3418

Gearáin Críochnaithe

3511

Fiosrúcháin

3717

Gearáin a fuarthas faoi chomhlachtaí lasmuigh de dhlínse
(mar shampla, bainc, cuideachtaí príobháideacha)

TÁBLA 2: Gearáin a fuarthas le hearnáil 2020
35.28%

26.01%

18.52%

1206
Ranna agus Oifigí
Rialtais
889
Údaráis Áitiúla
633
Cúram Sláinte
agus Sóisialta

6.76%

231
Oideachas

5.27%

180
Comhlachtaí Rialála

5.06%

1.55%

1.43%

0.12%

173
Soláthraithe Seirbhíse
Poiblí Eile
53
Tithe Altranais
Príobháideacha
49
Soláthar Díreach
4
Gearáin faoin
Acht Míchumais
3418
Iomlán

965
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TÁBLA 3: Gearáin curtha i gcrích faoi thoradh
52%

978
Níor seasadh leis

23%

418
Cúnamh curtha
ar fáil

22%

3%

404
Seasadh
63
Seasadh go
páirteach

1863
Iomlán

TÁBLA 4: Treocht 10 mbliana de ghearáin a fuarthas
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TÁBLA 5: Gearáin a fuair an contae - 2020			

Iomlán : 3418

An chuid eile den
Domhan /
Anaithnid
476
13.93%

Dún na nGall
142
4.15%

Liatroim
30
0.88%

Tuaisceart na
hÉireann
14
0.41%

Múineacháin
34
0.99%
Cabháin
42
An Lú
87
Roscommon An 1.23%
2.55%
43
Longfort
Mí
1.26%
21
90
0.61%
2.63%
Iarmhí
81
Baile
2.37%
Átha
Gaillimh
Cliath
Cill
Dara
180
Uibh Aillí
776
119
5.27%
62
22.70%
3.48%
1.81% Laois
Chill
84
Mhantáin
An Chláir
2.46%
90
57
2.63%
1.67%
Ceatharlach
29
0.85%
Tiobráid
Chill
Luimneach
Árainn
Chainnigh
130
86
Loch
41
3.80%
2.52%
Garman
1.20%
Ciarraí
95
Port Láirge
94
2.78%
75
2.75%
2.19%
Corcaigh
292
8.54%
Maigh Eo
101
2.95%

Sligeach
43
1.26%
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TÁBLA 6: Ranna agus Oifigí Rialtais					
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020						
Faighte

Críochnaithe
Seasadh Seasadh
leis
leis go
páirteach

Cúnamh Scortha /
curtha ar Tarraingthe
fáil
siar

Scortha Níor
roimh
seasadh
am
leis

Tarchur
Lasmuigh

Iomlán

Cosaint Shóisialta

735

97

5

104

85

230

256

11

788

Talmhaíocht, Bia agus
Mara

163

8

2

7

12

9

51

7

96

Oifig na gCoimisinéirí
Ioncaim

99

17

2

13

9

47

15

2

105

Oideachas

68

9

27

7

20

63

Dlí agus Cirt

34

5

2

3

2

2

19

34

Iompar

26

6

2

3

7

3

3

24

Gnóthaí Eachtracha

17

1

3

1

6

3

2

16

Údarás Clárúcháin
Maoine

14

5

1

1

1

5

1

14

An Oifig Achomhairc
Leasa Shóisialaigh

8

1

2

4

1

Leanaí, Comhionannas,
Míchumas,
Comhtháthú agus an
Óige

6

Cumarsáid,
Gníomhaíocht Aeráide
agus an Comhshaol

6

Oifig na nOibreacha
Poiblí

5

An Taoiseach

4

Airgeadas

4

An Oifig um Chlárú
Cuideachtaí (CRO)

3

1

Fiontar, Trádáil agus
Fostaíocht

3

3

Tithíocht, Rialtas Áitiúil
agus Oidhreacht

3

Caiteachas Poiblí agus
Athchóiriú

3

Cultúr, Oidhreacht agus
an Ghaeltacht

2

Oifig an ArdChláraitheora

2

Sláinte

1

Iomlán

1206

1

1

1
1

1

2

1

2

1

2

1

1

8
3

6

1

1

6

3

1

8

1

4

3

4

1
5

6
1

1

1

2
3

1

2
1

11

135

131

341

1

357

3
3

1

143

4

2
1

79

1197
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TÁBLA 6 (a): An Roinn Cosanta Sóisialta - Gearáin a
fuarthas in 2020
Gearáin a fuarthas in 2020
Íocaíocht Covid-19 - Dífhostaíocht

126

Liúntas Cuardaitheora Poist

86

Liúntas Míchumais

80

Pinsean Stáit (Ranníocach)

53

Liúntas Cúramóra

49

Sochar Breoiteachta

37

Sochar Cuardaitheora Poist

29

Cead Leasa Forlíontach. (Íocaíocht Riachtanas Eisceachtúil)

29

Pinsean Neamhbhailí

20

Íocaíocht Teaghlaigh Tuismitheora amháin

18

Pinsean Stáit (Neamhranníocach)

16

Cead Leasa Forlíontach (Forlíonadh Cíosa)

13

PRSI - PPSN

12

SWA - Bunúsach

11

Liúntas Cúraim Baile

10

Sochar Máithreachais

10

Íocaíocht Teaghlaigh Oibre

10

Liúntas Fiontar um Fhilleadh ar Obair

8

Sochar Leanaí

8

Pacáiste Sochair Teaghlaigh

7

Cead Leasa Forlíontach (Íocaíochtaí Eile)

7

Deontas Tacaíochta Cúramóra (Deontas Cúraim Faoisimh roimhe seo)

6

Pinsean Baintrí Fir Baintrí Baintrí / Páirtithe Sibhialta

6

Íocaíocht Covid-19 - Breoiteacht

5

Sochar / Pinsean Míchumais

5

Sochar Acmhainne Páirtigh

5

PRSI - Taifead Árachais Shóisialaigh

5

Scéimeanna Oiliúna / Fostaíochta

5

Ar ais ar Liúntas Oideachais

4

Liúntas Breosla

4
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Gearáin a fuarthas in 2020
JobPath - Clár Gníomhachtaithe Fostaíochta

4

PRSI - Cárta Seirbhísí Poiblí

4

Íocaíochtaí Iomarcaíochta

4

Sochar Díobhála

3

Sochar Díobhálacha Ceirde (Forlíonadh Éagumais)

3

Eile
Iomlán

33
735

TÁBLA 6 (b): An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara Gearáin a fuarthas in 2020
Gearáin a fuarthas in 2020
Ceantair Srianta Nádúrtha a Athdhearadh

70

Scéim Agra-Chomhshaoil Glas,

Ísealcharbóin (GLAS)

19

Scéim Íocaíochta Bunúsaí

13

Réimsí Srianta Nádúrtha (ANC) / Réimsí Srianta Sonracha (ASC)

11

Scéimeanna Deontas Foraoiseachta agus Préimheanna

9

Clár Sonraí Mairteola agus Géanómaíochta

7

Scéim Roghanna Agra-Chomhshaoil (AEOS)

4

Scéimeanna Spriocdhírithe Nuachóirithe Talmhaíochta (TAMS)

3

Scéim Orgánach

2

Scéim Suiteála Feirmeoirí Óga

2

Píolótach Éifeachtúlachta Comhshaoil Mairteola (BEEP)

1

Scéim um Dhíothú Galar

1

Scéim Leasa Caorach

1

Eile
Iomlán

20
163

59

60
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TÁBLA 6 (c): Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim - Gearáin a
fuarthas in 2020
Gearáin a fuarthas in 2020
Cáin Ioncaim

49

Cáin Clárúcháin Feithicle (VRT)

12

Urghabháil Feithicle / Maoine

5

Cáin Bhreisluacha

4

Cáin Ghnóthachan Caipitiúil

3

Cáin Chorparáide

3

Tiománaithe faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas (Lamháltais Chánach)

2

Cáin Mhaoine Áitiúil

2

Láimhseáil gearán

1

Custaim & Mál

1

Eile

17

Iomlán

99
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Tábla 7: Údarás Áitiúil					
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe
Seasadh Seasadh Cúnamh Scortha /
Scortha
leis
leis go
curtha ar Tarraingthe roimh am
páirteach fáíl
siar

Comhairle Contae
Cheatharlach

5

1

3

Comhairle Contae an
Chabháin

9

1

2

1

Comhairle Contae an
Chláir

12

3

3

1

Comhairle Cathrach
Chorcaí

53

16

1

14

6

Comhairle Contae
Chorcaí

42

9

1

11

Comhairle Contae Dhún
na nGall

40

6

1

Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath

97

10

1

Comhairle Contae Dhún
Laoghaire-Ráth an Dúin

31

3

Comhairle Contae Fhine
Gall

35

5

Comhairle Cathrach na
Gaillimhe

21

3

Comhairle Contae na
Gaillimhe

38

Comhairle Contae
Chiarraí

Níor
Tarchur
Iomlán
Seasadh lasmuigh
Leis
2

4

2

6
1

11

9

16

9

15

61

6

5

6

3

41

5

7

4

13

2

38

14

15

25

34

3

102

5

4

8

10

3

33

1

4

5

9

10

3

37

1

7

3

6

5

11

7

4

3

14

1

40

39

8

4

4

8

8

3

35

Comhairle Contae Chill
Dara

30

9

7

3

8

9

3

40

Comhairle Contae Chill
Chainnigh

13

1

2

4

2

1

Comhairle Contae Laoise

16

6

2

1

7

5

1

3

9

9

Comhairle Contae
Liatroma

5

Comhairle Cathrach &
Contae Luimnigh

49

9

Comhairle Contae an
Longfoirt

4

2

Comhairle Contae Lú

23

3

Comhairle Contae Mhaigh
Eo

38

6

Comhairle Contae na Mí

42

5

Comhairle Contae
Mhuineacháin
Comhairle Contae Uíbh
Fhailí

1

1

11

1

22
4

13

2

54
4

5

4

8

4

1

25

1

3

4

9

13

2

38

1

4

5

8

13

4

40

1
3

10

2

5
22

25

2

1

3
4

5

4
1

16

61

62
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Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe
Seasadh Seasadh Cúnamh Scortha /
Scortha
leis
leis go
curtha ar Tarraingthe roimh am
páirteach fáíl
siar

Comhairle Contae Ros
Comáin

17

2

1

Comhairle Contae
Shligigh

12

6

3

Comhairle Contae Bhaile
Átha Cliath Theas

43

11

1

11

4

8

8

Comhairle Contae
Thiobraid Árann

24

5

1

2

3

4

7

1

23

Comhairle Cathrach &
Contae Phort Láirge

30

11

1

9

3

3

9

1

37

Comhairle Contae na
hIarmhí

24

3

6

4

4

4

Comhairle Contae Loch
Garman

29

3

2

5

2

4

9

Comhairle Contae Chill
Mhantáin

41

8

1

2

9

11

12

889

164

18

155

121

178

254

Iomlán

3

2

3

Níor
Tarchur
Iomlán
Seasadh lasmuigh
Leis
5
6

16
1

16
43

21
5

30
43

41

931
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TÁBLA 7 (a): Údaráis Áitiúla
Gearáin a fuarthas in 2020
Tithíocht

519
Leithdháileadh & Aistrithe

203

Deisiúcháin

117

Ginearálta

58

Iompar Frithshóisialta

49

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta (HAP)

40

Iasachtaí & Deontais

27

Díolacháin

9

Measúnú

4

Scéim Cúnaimh Cíosa (RAS)

4

Cíosanna

4

Cúnamh don Scéim do Dhaoine Scothaosta

3

Soláthar

1

Pleanáil

153
Forfheidhmiú Pleanála

101

Riarachán Pleanála

52

Bóithre / Trácht

43

Cónaí Príobháideach Neamh-Phríomhoide (NPPR)

25

Páirceanna / Spásanna Oscailte

17

Cáin Mhótair

13

Bainistíocht Eastáit

12

Fíneálacha - Bóithre / Trácht (e.g. Páirceáil)

11

Truailliú - Torann

8

Truailliú - Eile

7

Séarachas & Draenáil

5

Talamh / cearta a fháil

4

Fíneálacha - Ar an láthair (e.g. Bruscar)

4

Seirbhísí Sláinte Comhshaoil

3

Diúscartha dramhaíola

3

Láithreáin Tréigthe

2

Seirbhísí do Dhaoine gan Dídean

2

Adhlacadh

1

Truailliú - Uisce

1

Rátaí

1

Clár na dToghthóirí

1

Scéim Athnuachana Uirbigh

1

Eile
Iomlán

53
889

63

64
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TÁBLA 8 - An Earnáil Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe
Seasadh Seasadh Cúnamh Scortha /
Scortha
Níor
Tarchur
leis
leis go
curtha ar Tarraingthe roimh am Seasadh lasmuigh
páirteach fáíl
siar
Leis

Iomlán

Feidhmeannach Seirbhíse Sláinte
Cóireáil Thar Lear - Treoir
Trasteorann

51

Cárta Leighis & Dochtúirí
Teaghlaigh

29

Scéim Tacaíochta do
Theach Altranais

10

Seirbhís Otharchairr

5

Cóireáil Thar Lear - Scéim
Cóireála Thar Lear

4

Scéim Íocaíochta Drugaí
(a.k.a. Scéim Aisíocaíochta
Drugaí)

3

Scéim Breoiteachta
Fadtéarmaigh

2

Eile

5
1
1

3

3

1

46

6

2

6

12

2

33

1

5

10

1

18

1

1

1

1

5

1

4

7

1

2

1

1

1

1

31

2

248

18

Cúram Príomhúil & Pobail

61

Ospidéil - Síciatrach

32

Seirbhísí Míchumais

21

53

2

3

1

5

3

6

16

33

14

26

34

60

28

79

259

3

1

4

11

17

6

13

55

2

1

4

3

6

4

15

35

1

5

8

4

2

3

23

3

2

7

Cúram Sláinte agus Sóisialta
Ospidéil - Ginearálta

Seirbhísí Oibre Sóisialta

8

2

Tithe Altranais Poiblí

6

1

Seirbhísí Fiaclóireachta

4

Seirbhísí Sláinte
Comhshaoil

1

Iomlán

1

1
1

1

1

3
1

516

32

19

54

68

107

125

133

538

19

3

2

5

5

4

2

0

21

98

10

2

9

13

36

8

15

93

633

45

23

68

86

147

135

148

652

Comhlachtaí Alt 38 & Alt
39

Tusla - Gníomhaireacht
Leanaí & Teaghlaigh

Iomlán
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TÁBLA 9: Comhlachtaí oideachais 					
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faigthe

Críochnaithe
Seasadh Seasadh Cúnamh Scortha /
Scortha
leis
leis go
curtha ar Tarraingthe roimh
páirteach fáíl
siar
am

An Phríomh-Oifig
Iarratas

6

1

Institiúid Teicneolaíochta
Chorcaí

3

Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath

5

1

Institiúid Teicneolaíochta
Bhaile Átha Cliath

6

1

Institiúid Teicneolaíochta
Dhún Dealgan

5

HEAR / DARE (Bealach
Rochtana Ardoideachais
/ Bealach Rochtana
Míchumais chuig an
Oideachas

44

Níor
Tarchur Iomlán
Seasadh lasmuigh
Leis
5

6

3

3

1

1

1

3

1

1

2

2

3

24

18

Údarás Ardoideachais

6

2

Institiúid Teicneolaíochta
Baile Bhlainséir

2

1

1

Institiúid Teicneolaíochta
Shligigh

6

2

2

Institiúid Teicneolaíochta
Thamhlachta

0

Institiúid Teicneolaíochta
Luimnigh

3

Bord Oideachais agus
Oiliúna an Longfoirt agus
na hIarmhí

2

1

Coláiste Mhuire gan
Smál

2

1

Coláiste Náisiúnta
Ealaíne agus Deartha

2

Coláiste Náisiúnta na
hÉireann

4

1

1

Ollscoil Náisiúnta na
hÉireann Gaillimh

4

1

1

Coláiste Ríoga na
Máinleá in Éirinn

0

1

2

Coimisiún Scrúduithe
Stáit

14

1

Tacaíocht Uilíoch Mac
Léinn Éire (SUSI)

49

6

Ollscoil Teicneolaíochta
Bhaile Átha Cliath

4

1
6

2

6
5

1

45

3

5

1

3
5

1

1

1

3

1
1

6

1

2

1
1

1

4
2

1

1

4

4

10

20

6

13

27

58

1

2

1

4

65

66
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Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faigthe

Críochnaithe
Seasadh Seasadh Cúnamh Scortha /
Scortha
leis
leis go
curtha ar Tarraingthe roimh
páirteach fáíl
siar
am

Coláiste na Tríonóide,
Baile Átha Cliath

11

2

Coláiste na hOllscoile,
Corcaigh

4

1

Coláiste na hOllscoile,
Baile Átha Cliath

10

Ollscoil Luimnigh

5

Bord Oideachais agus
Oiliúna Phort Láirge
agus Loch Garman

2

1
1

4

2

1

10

3

4

3

1

8

13

2

1

2

6
0

Institiúid Teicneolaíochta
Phort Láirge

19

1

Comhlachtaí Oideachais
Eile

13

3

231

19

Iomlán

1

Níor
Tarchur Iomlán
Seasadh lasmuigh
Leis

2

2

14

1

1

19

1

3

3

1

2

13

12

32

84

93

8

250
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TÁBLA 10: Comhlachtaí rialála					
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe
Seasadh Seasadh
leis
leis go
páirteach

Cúnamh
curtha ar
fáíl

Scortha /
Tarraingthe
siar

Scortha
roimh
am

Níor
Seasadh
Leis

Údarás Rialála
Carthanas

3

An Coimisiún um
Iomaíocht agus
Cosaint Tomhaltóirí

6

2

1

2

5

CORU

3

1

1

2

4

Comhairle
Fiaclóireachta

5

An tÚdarás Sláinte
agus Sábháilteachta
(CF)

7

Iascaigh Intíre Éireann

3

Dlí-Chumann na
hÉireann

28

Údarás Rialála
Seirbhísí Dlí

36

Comhairle an Leighis
(CF)

9

Údarás um
Chaighdeáin Náisiúnta
na hÉireann

0

An tÚdarás Náisiúnta
Iompair

21

Údarás Rialála
Seirbhísí Maoine
Údarás Sábháilteachta
ar Bhóithre
Institiúid Ríoga Ailtirí
na hÉireann
An Chomhairle
Mhúinteoireachta
Comhlachtaí Rialála
Eile
Iomlán

1

Tarchur
Iomlán
lasmuigh

1
1

3

2

1

2

4

3

3

2

2
1

4

21

3

6

20

2

1

3
1

10

1

8

1

4

4

1
12

3

16

5

3
2

33
29

6

9
1

7

8

2
6

2

8

1

4

180

1

1

3
34

1

17

11

2

23

1

3

15

4

1

3

1

43

73

39
1

2

1

11

21

185

CF- Níl ach feidhmeanna áirithe de chuid na
gcomhlachtaí seo laistigh de dhlínse an Ombudsman

67

68
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TÁBLA 11: Soláthraithe seirbhíse poiblí eile			
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe
Seasadh Cúnamh
Leis
Curtha ar
Fáil

Caranua

3

Bord Faisnéise do
Shaoránaigh

2

Seirbhís na
gCúirteanna (CF)

45

Bord Achomhairc
Leighis Tiománaithe
faoi Mhíchumas

42

An Bord um Chúnamh
Dlíthiúil

10

1

1

Scortha /
Tarraingthe
siar

Scortha
roimh am

Níor
Tarchur
Seasadh Lasmuigh
Leis

1

3

1

2

6

3

1

3

7

3

26

46

1

31

6

38

4

3

2

13

3

3

1

5

Bord Measúnaithe
Díobhálacha
Pearsanta

3

Pobal

3

2

Bord Réitigh Pirít

3

1

1

2

2

An Bord Tionóntachtaí
Cónaithe (CF)
Solas
Údarás Fuinnimh
Inbhuanaithe na
hÉireann

18

2

4
2

An Coimisiún
Achomhairc Chánach

2

1

Teagasc

5

1

Bonneagar Iompair
Éire

10

Oifig Fiontar Áitiúil
Phort Láirge

0

Uiscebhealaí Éireann

2

Comhlachtaí Eile

6

1

173

10

Iomlán

2
1

15

Iomlán

2
2

3
2

1

2

8

11

21

1

5

1

15

1
1

8

2

4

3

1

1

6

3

4
3

12

1

1

2

1

3

1

1

2

1

6

18

32

60

55

183

CF - Níl ach feidhmeanna áirithe de chuid na
gcomhlachtaí seo laistigh de dhlínse an Ombudsman.
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TÁBLA 12: Tithe Altranais Príobháideacha			
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe
Seasadh Seasadh
leis
leis go
páirteach

Cúnamh
curtha ar
fáíl

Cúram agus Cóireáil

18

Cúram do Dhaoine
Scothaosta

11

1

Láimhseáil Gearán /
Achomhairc

8

1

Leibhéal na Táillí a
Gearrtar

4

1

1

Gan Freagra ar
Chomhfhreagras

4

2

Tarchur Lasmuigh

3

Cead isteach /
Urscaoileadh

1

Leibhéal na
tSeirbhíse

0

Eile

4

Iomlán

1

Scortha /
Scortha
Níor
Tarraingthe roimh am Seasadh
siar
Leis

1

4

3

Tarchur
Iomlán
lasmuigh

10

18

6

1

8

2

2

1

6

1

4

8

1

4

1

3
1

1

1

53

3

3

3

1

8

1

2

8

25

2

1

4

4

53

TÁBLA 13: An tAcht um Míchumas
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe

Gearáin a
Fuarthas

Seasadh
leis

Rochtain ar Sheirbhísí
(A.26)

2

Rochtain ar Fhaisnéis
(S.28)

1

Láimhseáil Gearán
(S.38 go S.39)

1

Iomlán

4

Seasadh Cúnamh
leis go
curtha ar
páirteach fáil
1

1

Scortha /
Tarraingthe
siar

Scortha
roimh
am

1

Níor
Tarchur
Iomlán
Seasadh Lasmuigh
leis
2

1

1

1

1

1

2

1

4

69

70
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TÁBLA 14: Soláthraí Seirbhísí An Soláthar Díreach
Gearáin faighte agus curtha i gcrích in 2020
Faighte

Críochnaithe
Cúnamh Scortha Scortha /
Níor seasadh
curtha
roimh
Tarraingthe leis
ar fáil
am
siar

An tSeirbhís
Cóiríochta Cosanta
Idirnáisiúnta - IPAS
Ionaid Soláthair
Dhírigh
Iomlán

41

12

5

10

8

1

5

7

49

13

10

17

4

Tarchur
Seasadhleis Seasadh Iomlán
Lasmuigh go
leis
páirteach
1

2

6

1
4

1

3

40

14
6

54

*Ní fholaíonn sé 12 gearáin a dhéanann daoine i soláthar díreach i gcoinne comhlachtaí
poiblí eile mar an Roinn Cosanta Sóisialta agus FSS.
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