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Réamhrá ón
Ombudsman
Cé gur ormsa atá an Tuarascáil Bhliantúil seo
do 2021 a fhoilsiú, an chéad uair a bhí agam mar
Ombudsman, baineadh amach na héachtaí a
leagtar amach sa tuarascáil seo le linn théarma
mo réamhtheachtaí, Peter Tyndall. Tá cuid de
mhóréachtaí Peter leagtha amach níos déanaí sa
tuarascáil seo.
Ba mhaith liom fostaithe na hearnála poiblí agus a gceannairí a mholadh as an tsolúbthacht,
an ghairmiúlacht agus an tiomantas a léirigh go leor acu, lena n-áirítear san Oifig seo, le linn
2021 in aghaidh na paindéime leanúnaí. Tá roinnt samplaí suntasacha taithí againn i dtéarmaí
seirbhísí poiblí freagrúla ardchaighdeáin.
É sin ráite, mar a léiríonn an tuarascáil seo, ní bhíonn na seirbhísí poiblí i gcónaí chomh maith
agus a d’fhéadfadh nó ba cheart a bheith, déantar botúin agus droch-chinntí. Is é an ról atá
againn ná féachaint le cúrsaí a chur ina gceart nuair a tharlaíonn sé sin. Déanaimid é seo trí
dhéileáil le gearáin agus trí réimsí a aithint a dteastaíonn imscrúdú níos leithne uathu. In 2021
fuaireamar 4,004 gearán – an líon is mó a fuair an Oifig riamh. Chomh maith le freagairt ar
ghearáin a fuarthas, bhíomar i dteagmháil go réamhghníomhach le grúpaí abhcóideachta,
grúpaí imeallaithe agus daoine aonair trí imscrúduithe for-rochtana agus féintionscnaimh.
Tá imscrúduithe féintionscanta curtha i bhfeidhm ag an Oifig go han-éifeachtach. Le linn 2021,
lean an Oifig ag déanamh monatóireachta ar chur i bhfeidhm na moltaí tar éis imscrúduithe
Ombudsman roimhe seo. Áiríodh leis seo fócas ar rochtain ar iompar dóibh siúd a bhfuil
cónaí orthu faoi mhíchumas mar atá leagtha amach sa tuarascáil Grounded; monatóireacht
a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na moltaí atá i dtuarascálacha ar nós ‘A Good Death’, a
dhéileálann le ceist an-íogair cúram deireadh saoil; ‘Learning to get Better’, a dhéileálann
le gearáin sláinte; ‘Opportunity Lost’ a bhaineann le scéim sásaimh Magdalen; agus ‘Wasted
Lives’ a d’fhéach ar oiriúnacht lonnú daoine faoi 65 i dtithe altranais atá deartha do dhaoine
scothaosta. Tá sonraí ar dhul chun cinn i gcur i bhfeidhm na dtuarascálacha seo leagtha
amach i gCaibidil 3 den Tuarascáil Bhliantúil seo.
Leanfaimid le cur i bhfeidhm na moltaí sna tuarascálacha seo agus déanfaimid tuilleadh
imscrúduithe féintionscanta ar bhealach spriocdhírithe éifeachtach. Leanfaimid freisin le
himscrúdú a dhéanamh ar ghearáin a fhaightear, agus oibreoimid le soláthraithe seirbhíse
poiblí chun cabhrú le seirbhísí a fheabhsú agus chun an gá atá le daoine gearáin a dhéanamh
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a laghdú. Chuige sin fáiltím roimh an laghdú, in 2021, ar líon na ngearán faoin Roinn Coimirce
Sóisialaí, faoin Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus faoi Earnáil an Oideachais.
Mar sin féin, tugaim faoi deara méadú 45% ar líon na ngearán faoi údaráis áitiúla in 2021. Go
deimhin, den chéad uair riamh, ba faoi údaráis áitiúla a bhain an líon is mó gearán a rinneadh
leis an Oifig.
Tá traidisiún láidir ag an Oifig dul i mbun gníomhaíochtaí for-rochtana. Chuir an paindéim é
seo i laghad. Mar sin féin, tá áiseanna curtha i bhfeidhm chun for-rochtain a dhéanamh ar
mhodhanna eile seachas duine le duine. Táimid tiomanta do leanúint lenár ngníomhaíochtaí
for-rochtana agus b’fhéidir go mbeidh gá le múnla hibrideach for-rochtana a ghlacadh chun
leanúint ar aghaidh ag nascadh le húsáideoirí seirbhíse sa todhchaí.
In 2021, in ainneoin na ndúshlán leanúnach atá ann mar gheall ar an bpaindéim leanúnach,
fuair an Oifig níos mó gearán ná mar a bhí in aon bhliain eile, agus chuir sí i gcrích níos mó
ná mar a bhí in aon bhliain eile. Baineadh é seo amach le tiomantas agus tiomantas an ArdStiúrthóra, Bainistíocht agus Foireann na hOifige. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo
go léir as an gcúnamh tábhachtach a dhéanann siad le hobair na hOifige, agus le saol na
saoránach agus na ndaoine atá ina gcónaí in Éirinn. Tá sonraí breise faoin gcion tábhachtach a
rinne ár bhfoireann leagtha amach i nuashonrú an Ard-Stiúrthóra, Elaine Cassidy.
Ba mhaith liom freisin aitheantas a thabhairt don chion tairbhe atá déanta acu siúd a bhí i
bpost an Ombudsman san am a chuaigh thart agus go háirithe, Peter Tyndall, as an obair a
rinne sé agus as an oidhreacht iontach a fhágann sé.
Is cúis áthais dom an Tuarascáil Bhliantúil seo ó Oifig an Ombudsman a chur faoi bhráid na
Dála agus an tSeanaid de bhun fhorálacha Alt 6(7) den Acht Ombudsman 1980 (arna leasú).
Seo an 38ú Tuarascáil Bhliantúil a cuireadh isteach maidir le hobair Oifig an Ombudsman ó
bunaíodh í i 1984.
Táim ag tnúth le leanúint ag obair leis an Oireachtas agus leis na páirtithe leasmhara go léir
chun a chinntiú go gcuirtear seirbhísí poiblí ar fáil ar ardchaighdeán ar bhealach inrochtana,
cothrom, trédhearcach agus cuntasach.

Ger Deering

Ombudsman: Eanáir 2022 go dtí seo
Bealtaine 2022
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Nuashonrú ón
Ard-Stiúrthóir
Thar ceann fhoireann uile Oifig an Ombudsman,
tá an-áthas orm fáilte a chur roimh ár Sealbhóir
Oifige nua Ger Deering agus gach rath agus
sonas a ghuí ar ár nOmbudsman atá ag dul as
oifig, Peter Tyndall agus é ar scor.
Ba bhliain dhúshlánach eile í 2021 dár nOifig agus muid
ag leanúint orainn ag oiriúnú do chleachtais oibre nua.
Tá áthas orm nach raibh tionchar diúltach aige seo ar ár bhfeidhmíocht fhoriomlán, mar is
léir ón líon ard gearán agus fiosrúchán ar láimhseáil muid in 2021.
D’éirigh linn freisin ár gclár For-rochtana a shaincheapadh agus a oiriúnú ionas go
bhféadfaimis for-rochtain éifeachtach a dhéanamh ar líne. Bhí ar ár bpleananna le haghaidh
óstáil an 12ú Comhdháil Dhomhanda agus an Comhthionól Ginearálta de chuid na hInstitiúide
Ombudsman Idirnáisiúnta a athrú freisin chun imeacht ar líne a éascú. Mar sin féin, thug
an imeacht ar líne deis do líon níos mó toscairí ó gach cearn den domhan freastal ar an
gcomhdháil agus páirt a ghlacadh in imeachtaí agus ceardlanna éagsúla ar líne i gcriosanna
ama iolracha. Táim bródúil as an gcaoi ar shainaithin agus ar chuir ár bhfoireann in oiriúint do
bhealaí nua oibre agus seachadadh ár seirbhísí.
In 2021 freisin chuir ár nOifig roinnt tionscadal i gcrích chun na cuspóirí a leagamar amach
inár Ráiteas Straitéise 2019 - 2021 a bhaint amach. Chuireamar tús freisin le hobair ar
ár gcéad Ráiteas Straitéise eile “Straitéis 2025”. I rith 2021 rinneamar comhairliúchán
inmheánach lenár bhfoireann agus comhairliúcháin sheachtracha lenár bpáirtithe leasmhara.
Beidh sé seo tábhachtach chun treoir na hOifige a threorú do na ceithre bliana amach
romhainn.
Tá Oifig an Ombudsman ar cheann de na sé chomhlacht reachtúla atá inár nOifig faoi láthair.
Tá a líon foirne féin ag gach Oifig reachtúil agus tá “dromlach corparáideach” láidir ag tacú
léi. Cuireann an réimse corparáideach seo le neamhspleáchas an Ombudsman agus le
neamhspleáchas na gcúig oifig reachtúla eile a dtugann siad tacaíocht dóibh trí shaineolas
agus saintacaíocht a sholáthar i raon réimsí teicniúla mar TFC, Dlí, Cumarsáid, Acmhainní
Daonna, Soláthar agus Airgeadas. Thug ár bhfoireann sna réimsí seo tacaíocht iontach
d’oibrithe cásanna leithleacha an Ombudsman agus d’imscrúdaitheoirí chun ligean dóibh
seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar don chustaiméir.
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Leanamar ag comhlíonadh ár ndualgais faoi Acht na Gaeilge agus ghlac roinnt dár bhfoireann
páirt in oiliúint Ghaeilge. Is cúis áthais dom líon na mball foirne a fheiceáil atá sásta a leibhéal
seirbhíse agus ár nOifig a fheabhsú trí Ghaeilge. Glacann ár bhfoireann páirt freisin in oiliúint
i mBéarla Soiléir, Comhionannas sa tSeirbhís Phoiblí agus Claonadh Gan Chomhfhios chun ár
n-éifeachtacht i gcumarsáid lenár gcustaiméirí a fheabhsú.
B’fhéidir gur réimse ina raibh an tionchar is mó ag COVID 19 ná na grúpaí tionscadail, na
coistí inmheánacha agus na grúpaí oibre a bhí bunaithe againn chun aghaidh a thabhairt
ar dhúshláin éagsúla. Áirítear leo seo athbhreithnithe nós imeachta (trínár bhFoireann
Athbhreithnithe Oibriúcháin), bearta atá níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol san ionad
oibre (trínár bhFoireann Ghlas), cleachtais oibre agus teicneolaíocht nua (trínár bhFoireann
Nuálaíochta), agus cur chuige réamhghníomhach i leith Chearta an Duine a leabú inár
gcuid oibre. (trínár gCoiste um Dhualgas san Earnáil Phoiblí). Bíonn rath ar fhoirne
trasfheidhmeacha den sórt sin ar chomhoibriú pearsanta agus de réir mar a fhilleann an
fhoireann ar an oifig in 2022, tabharfar fuinneamh arís do na coistí seo chun gealltanais
dhúshlánacha a chomhlíonadh chun ár n-astuithe a laghdú agus chun cur chuige bunaithe ar
chearta an duine i leith ár gcuid oibre a fhorbairt tuilleadh.
Táimid ag tnúth le bheith ag obair lenár Ombudsman nua chun a thosaíochtaí a bhaint amach
do na blianta atá le teacht.

Elaine Cassidy
Ard-Stiúrthóir
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Peter Tyndall: Ombudsman agus
Coimisinéir Faisnéise 2013-21
Leagtar amach sa tuarascáil bhliantúil seo gníomhaíochtaí na
hOifige le linn bhliain dheireanach Peter Tyndall mar Ombudsman.
Chuaigh Peter ar scor i mí na Nollag 2021 tar éis ocht mbliana
mar Ombudsman agus Coimisinéir Faisnéise. Cheap Uachtarán na
hÉireann Peter i mí na Nollag 2013, agus athcheapadh é in 2019 don
dara téarma. Bhí sé ar an gceathrú Ombudsman ó bunaíodh an Oifig i
1984, ag teacht i gcomharbacht ar Emily O’Reilly, Kevin Murphy agus
Michael Mills - an chéad Ombudsman sa Stát.

Seirbhísí poiblí a fheabhsú trí imscrúduithe
Mar Ombudsman, tá roinnt príomhimscrúduithe déanta ag Peter ar ghníomhartha soláthraithe
seirbhísí poiblí, lena n-áirítear:
• An t-imscrúdú ‘Opportunity Lost’ (2017), a fuarthas amach gur diúltaíodh rochtain mícheart
go héagórach do mhná, a d’oibrigh i níocháin Magdalen, ar scéim Ceartais Aisiríoch
Magdalen.
• Ba é ‘Learning To Get Better’ (2015), ‘imscrúdú ar an gcaoi a láimhseálann ospidéil phoiblí
gearáin’, an chéad uair a úsáideadh cumhachtaí imscrúdaithe ‘ar a thionscnamh féin’ de
chuid an Ombudsman.
• Rinne ‘A Good Death’ (2014) cur síos ar chuid de na saincheisteanna a ardaíodh i ngearáin
faoi ‘chúram deireadh ré’ in ospidéil, agus an tionchar ar othair atá ag fáil bháis agus ar a
ngaolta. Leag sé béim ar réimsí a raibh feabhas ag teastáil uathu. Eisíodh ‘Tuarascáil ar
Dhul Chun Cinn’ in 2018 inar leagadh amach an iliomad feabhsuithe ón tuarascáil.
• Léirigh an t-imscrúdú ‘Wasted Lives: Tá sé in am le haghaidh todhchaí níos fearrr do
dhaoine óga i dTithe Altranais’ (2021) an deacracht atá ann dóibh siúd faoi 65 a cuireadh
i gcúram teach altranais agus mhol sé athruithe chun an cás a fheabhsú dóibh agus do
chásanna amach anseo.
LEARNING TO GET BETTER:
An investigation by the Ombudsman into how public hospitals handle complaints

Learning to
Get Better

Executive Summary and Recommendations

An investigation by the Ombudsman into
how public hospitals handle complaints
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Síneadh ar dhlínse chuig beagnach gach seirbhís a
fhaigheann maoiniú poiblí
Le linn théarma oifige Pheadair tháinig gearáin faoi na hearnálacha seo a leanas faoi dhlínse
an Ombudsman:
• Tithe altranais príobháideacha
• Seirbhísí cóiríochta ‘Sholáthar Direach’
• Breis is 200 comhlacht rialála agus poiblí eile.
Chinntigh Peter go raibh an Oifig in ann déileáil go héifeachtach le gearáin ó gach earnáil
nua, agus d’fhorbair for-rochtain agus rannpháirtíocht shaincheaptha chun dul i ngleic leis na
dúshláin ar leith a bhaineann le gearáin sna hearnálacha tithe altranais agus soláthair dhírigh.

Forbairtí Inmheánacha
Tá Peter tar éis a chinntiú gur féidir le gearánaithe leas a bhaint go héasca as seirbhísí na
hOifige, agus gur féidir leis an Oifig seirbhísí éifeachtacha agus éifeachtúla a sholáthar, trí
mhaoirsiú a dhéanamh ar fhorbairt na gcóras TFC agus bainistíochta cásanna is déanaí, agus
ar shuíomh Gréasáin atá éasca le húsáid a bhfuil duaiseanna buaite aige.

Ranníocaíocht Idirnáisiúnta
Tá ardmheas ar Peter i measc an phobail ombudsman idirnáisiúnta agus toghadh ina
Uachtarán ar an Institiúid Ombudsman Idirnáisiúnta é in 2016. Mar Uachtarán an IOI, rinne
sé maoirsiú ar fhorbairt Phrionsabail na Veinéise - an chéad sraith caighdeán a aithnítear go
hidirnáisiúnta d’institiúidí ombudsman, agus mar Uachtarán de chuid na Náisiún Aontaithe.
rún a fhormhuiníonn príomhphrionsabail eagraíochtaí ombudsman neamhspleácha agus
neamhchlaonta.
Níl aon dabht ach gur chuir Peter feabhas ar shaolta na mílte duine trí obair na hOifige lena
n-áirítear trí ghearáin aonair a réiteach agus trí imscrúduithe córasacha a dhéanamh. Guímid
gach rath air ar a scor tuillte go maith aige, agus gabhaimid buíochas leis as an méid mór a
rinne sé ar son na seirbhíse poiblí.
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Caibidil 01
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Caibidil 1: Sracfhéachaint ar 2021
Fuair muid

4,004

gearán i mbliana
– an líon is airde
go dtí seo!

3,961

Méadú

Méadú

17%

13%

ar 2020

An t-am a glacadh chun cásanna a scrúdú

75%

89%

gearán curtha
i gcrích 2021

ar 2020

Fuaireamar

6,125

fiosrúchán

Méadú

I gcrích laistigh de
3 mhí nó níos lú

Gearáin curtha i gcrích de réir toraidh
Seasadh
leis/Seasadh
leis i bPáirt

22%
25%
53%

65%
ar 2020

I gcrích laistigh de
6 mhí nó níos lú

Cúnamh a
cuireadh
ar fáil
Níor
Seasadh
Leis

851

gearán a cuireadh
chuig comhlachtaí eile
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Sracfhéachaint ar 2021
Gearáin a fuarthas de réir earnála

Conas a fuaireamar gearáin

1,066
Ar Líne

48

2,158

Glaoch Gutháin

670

Ríomhphost

62

Litir

I bPearsa

1,290
Údarás
Áitiúil

284

Comhlacht
Rialála

1,066

Roinn agus Oifig
na Státseirbhíse

221

Earnáil
Oideachais

796

Earnáil
Sláinte

185

Earnáil eile

3 tuarascáil foilsithe

Direct
Provision

Wasted
Lives

Grounded

83

Teach
Altranais
Príobháideach

73

Sholáthar
Direach

6

An tAcht um
Míchumas

Reáchtáil muid

8

seimineár
gréasáin faisnéise

D’fhreastail
• Foireann an Ionaid
Eolais do Shaoránaigh
• Ionadaithe poiblí agus
oifigigh
• Foireann an údaráis áitiúil
(Le níos mó ná 290 lucht freastail ar líne)

Reáchtálamar Comhdháil Dhomhanda
na hInstitiúide Idirnáisiúnta Ombudsman

D'fhreastail
níos mó ná 150
Oifig Ombudsman

Os cionn

500

toscaire

Ó 98
tír éagsúil
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Cad as a dtáinig na gearáin i 2021?

Iomlán

Dún na nGall

111
2.77%

4,004

Tuaisceart
na hÉireann

15

Sligeach

0.37%

50

1.25%

Liatroim

20
0.50%

Muineachán

29

0.72%
An Cabhán

40
1%

Maigh Eo

95
2.37%

Ros Comáin

48

1.20%

72

1.80%

An Longfort

26
0.65%

Gaillimh

208
5.19%

Lú

An Mhí

96

Westmeath

58
1.45%

2.40%

An Clár

69
1.72%

919
22.95%

Cill Dara

126
3.15%

Uíbh Fhailí

44
1.10%

Baile Átha Cliath

Laois

57

Cill
Mhantáin

1.42%

79

1.97%
Ceatharlach

Luimneach

168
4.20%

Tiobraid Árann

98

2.45%

26

Cill
0.65%
Chainnigh

52
1.30%

Loch
Garman

92

2.30%
Ciarraí

108
2.70%

Corcaigh

330
8.24%

Port Láirge

92

2.30%

An chuid eile den
Domhan / Anaithnid

876
21.87%
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Caibidil 02
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Caibidil 2: Gearáin in 2021		
						

Ról an Ombudsman

Is é ról an Ombudsman imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó dhaoine a bhraitheann gur chaith
soláthraithe áirithe seirbhísí poiblí go héagórach leo, lena n-áirítear:
• ranna rialtais
• údaráis áitiúla
• Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS)
• ospidéil phoiblí
• institiúidí oideachais tríú leibhéal atá maoinithe go poiblí
• tithe altranais poiblí agus príobháideacha agus
• ionaid chóiríochta ‘Soláthair Dhírigh’.
Tá seirbhísí na hOifige saor in aisce le húsáid. Déanaimid imscrúdú ar ghearáin ar bhealach
cothrom neamhchlaonta. Sula dtugtar gearán chuig ár nOifig de ghnáth ní mór don duine a
ndearnadh dochar dó/di iarracht a dhéanamh an gearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse
a bhfuil an gearán ina leith.
Go praiticiúil, réitítear go leor gearán go neamhfhoirmiúil tar éis dúinn an gearán a chur faoi
bhráid an tsoláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann. Má sheasaimid le gearán, molfaimid
sásamh cuí. D’fhéadfaimis moltaí a dhéanamh freisin a bhfuil sé mar aidhm acu an dóchúlacht
go ndéanfaí dochar do dhaoine eile sa todhchaí a laghdú.
Is féidir leis an Ombudsman gearáin a imscrúdú freisin faoin Acht um Míchumas 2005.
Baineann na gearáin seo le rochtain ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí ag daoine faoi mhíchumas.
Tuairiscímid ar ghearáin faoin Acht um Míchumas níos déanaí sa Chaibidil seo.
Is é an tUachtarán a cheapann an tOmbudsman agus tuairiscíonn sé don Oireachtas.
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Gearáin a fuarthas in 2021: Anailís
In 2021, fuaireamar 4,004 gearán, sin an líon gearán is mó a fuair an Oifig riamh agus b’ionann
sin agus méadú 16.5% ar an mbliain roimhe sin. Le linn an ama seo, chuireamar 12% níos
mó cásanna (3,961) i gcrích ná mar a bhí in 2020 agus thugamar freagra ar níos mó ná 6,000
fiosrúchán.
In 2021, dhúnamar 75% de chásanna laistigh de 3 mhí, 89% laistigh de 6 mhí agus dúnadh
98% de na cásanna laistigh de 12 mhí. As na 1,937 cás laistigh den dlínse ar theastaigh scrúdú
substainteach uathu, seasadh le 22% go hiomlán nó go páirteach, agus níor seasadh le 53%.
I 25% de na cásanna cuireadh cúnamh ar fáil don ghearánach. Seo nuair nár sheasamar le
gearán ach go bhfuil toradh dearfach tugtha againn don ghearánach. Ar an iomlán, i 47% de
na cásanna bhain baill den phobal leas díreach as teagmháil a dhéanamh leis an Oifig seo.
Sula dtabharfaidh gearánaithe a ngearáin chuig ár nOifig ní mór dóibh bearta a ghlacadh
ar dtús chun a ngearán a réiteach leis an soláthraí seirbhíse poiblí lena mbaineann. I roinnt
cásanna (992 in 2021) chuireamar comhairle ar fáil dóibh siúd a rinne a ngearán dúinn roimh
am agus go hiondúil rinneamar iad a atreorú ar ais chuig an tseirbhís áitiúil, ag tabhairt
cuireadh dóibh teacht ar ais chugainn mura réitíodh an cás ag an leibhéal sin. Scoireadh,
tarraingíodh siar 1,032 gearán breise nó bhí siad lasmuigh dár ndlínse chun imscrúdú a
dhéanamh. I gcásanna lasmuigh dár ndlínse (851), chuireamar sonraí teagmhála ar fáil go
ginearálta don chomhlacht cuí atá in ann an gearán a bhreithniú.

Treocht sé bliana na ngearán a fuarthas

4000
3500
3000
2500
2000

3,418

4,004

Gearáin

3,664

500

3,364

1000

3,021

1500

3,067
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Treocht Foriomlán
Ba iad na príomhearnálacha a fuair gearáin:
Údaráis
Áitiúla

Ranna & Oifigí
na Státseirbhíse

Sláinte agus
Cúram Sóisialta

Comhlachtaí
Rialála

1290

1066

796

284

gearán

gearán

gearán

gearán

Don chéad uair, ba iad gearáin faoi earnáil na nÚdarás Áitiúil foinse an líon ba mhó gearán
chuig ár nOifig (ag 32%) agus ina dhiaidh Ranna agus Oifigí Rialtais (lena n-áirítear an Roinn
Coimirce Sóisialaí), (27%), agus an earnáil Sláinte/Cúram Sóisialta (20%).
Tháinig méadú 45% ar an mbliain roimhe sin ar ghearáin faoi Údaráis Áitiúla (1,290) agus
tháinig laghdú ar ghearáin faoin Roinn Coimirce Sóisialaí, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara, agus an Earnáil Oideachais in 2021. Bhí méadú suntasach ar líon na ngearán faoi.
an Roinn Gnóthaí Eachtracha, a bhain go príomha le deacrachtaí le hiarratais ar phas don
chéad uair.
Mhéadaigh gearáin faoi Chomhlachtaí Rialála agus faoi Thithe Altranais Príobháideacha
faoi os cionn 50%. Ar deireadh, in 2021, tháinig méadú beagnach 50% ar ghearáin faoi
chomhlachtaí san earnáil Soláthair Dhírigh, ach tharla sé seo go príomha mar thoradh ar
roinnt cuairteanna ‘for-rochtana’ ar thug an Oifig fúthu.

Údaráis Áitiúla
Is ionann Údaráis Áitiúla agus:

Is iad seo a leanas na 5 chomhlacht
is mó a ndéantar gearán fúthu:
227 Comhairle Cathrach
Bhaile Átha Cliath

Méadú

101

Comhairle Cathrach
Chorcaí

ar 2020

70

Comhairle Cathrach &
Contae Luimnigh

64

Comhairle Contae Fhine Gall

58

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas

45%
32%
de na gearáin go léir
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Fuaireamar 1,290 gearán faoi earnáil na nÚdarás Áitiúil. Is ionann é sin agus méadú 45% ar
2020 (889 gearán). Cé go raibh méadú suntasach ar gach cineál gearán i gcomparáid le 2020,
b’ionann gearáin tithíochta agus 61% (245) den mhéadú sin. Bhí méadú beagnach 25% ar
ghearáin phleanála agus ardú 50% ar ghearáin Bóithre/Tráchta – na trí chineál gearán is mó
san earnáil.
In 2021, rinneamar imscrúdú ar 1,197 gearán. D’fhonn cabhrú le húdaráis áitiúla foghlaim ó
ghearáin a fhaigheann siad, dhréachtaíomar Nós Imeachta Eiseamláireach um Láimhseáil
Gearán don earnáil agus d’iarramar ar cheithre údarás áitiúla triail a bhaint as agus aiseolas
a sholáthar ar na tairbhí oibriúcháin a bhaineann leis. Scaipfear an Nós Imeachta deiridh ar na
húdaráis áitiúla go léir in 2022.

Ranna agus Oifigí Rialtais
Is ionann Ranna agus Oifigí Rialtais agus:

Is iad na 5 chomhlacht is mó a ndearnadh
gearán fúthu ná:
579 An Roinn Coimirce Sóisialaí

Laghdú

12%
ar 2020

27%
de na gearáin go léir

103 An Roinn Gnóthaí Eachtracha
83

Oifig na gCoimisinéirí
Ioncaim

77

An Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Muirí

53

An Roinn Dlí

Fuaireamar 1,066 gearán faoi Ranna agus Oifigí Rialtais. Is ionann sin agus laghdú 12% ar 2020.
Bhain an líon is airde gearán leis an Roinn Coimirce Sóisialaí (579) agus ina dhiaidh sin
an Roinn Gnóthaí Eachtracha (103), Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim (83) agus an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara (77). Rinneamar imscrúdú ar 1,162 gearán.
Is é an méadú ar líon na ngearán faoi Sheirbhís na bPasanna is mó a mhíníonn an méadú
suntasach ar ghearáin faoin Roinn Gnóthaí Eachtracha. Bhain formhór na ngearán seo le
moilleanna ar iarratais ar phas céaduaire a phróiseáil.
Tuigimid gur chuir an Phaindéim COVID isteach go mór ar oibríochtaí Sheirbhís na bPasanna.
Go deimhin, idir Eanáir agus Bealtaine 2021, níor eisíodh ach pasanna éigeandála ag Seirbhís
na bPasanna. Mar thoradh air seo bhí carnadh riaráiste mór iarratas. Chuir sé seo, mar aon le
héileamh íoctha ar phasanna agus ardú ar iarratais i ndiaidh an Bhreatimeacht, brú suntasach
ar an tSeirbhís.
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Tuigimid go bhfuil foireann bhreise á earcú ag an Roinn chun déileáil leis an ardú san éileamh
agus chun an riaráiste d’iarratais sa chóras a ghlanadh agus é seo á scríobh. Dá réir sin, tá
súil againn nach ndéanfar taithí 2021 arís in 2022. Mar sin féin, coinneoimid an cheist faoi
athbhreithniú.

An Roinn Coimirce Sóisialaí
Tháinig laghdú in 2021 ar líon na ngearán a fuarthas faoin Roinn Coimirce Sóisialaí. Fuarthas
579 gearán le linn 2021. Léiríonn sé seo laghdú 156 gearán ón mbliain roimhe sin. Bhain
formhór na ngearán le híocaíochtaí a bhí ar fáil ón Roinn.
Fuarthas 65 gearán faoin Liúntas Míchumais, 62 gearán faoi Liúntas Cuardaitheora Poist agus
58 ngearán faoi íocaíochtaí a bhain le COVID.
I roinnt cásanna a fuaireamar, ba chosúil nach raibh an gearánaí ar an eolas, má bhí siad
ag fáil íocaíochtaí ón tSeirbhís Leasa Pobail, nach raibh siad i dteideal na hÍocaíochta
Paindéimeach Dífhostaíochta (PUP) ag an am céanna. Ní raibh PUP iníoctha le duine má bhí
a bhfostóir ag fáil an Scéim Fóirdheontas Pá Sealadach. Fuaireamar gearáin freisin ó dhaoine
a chuir isteach ar an PUP ach ar diúltaíodh a n-iarratas ar an mbonn go raibh aois inphinsin
66 bainte amach acu. Tá PUP agus íocaíochtaí fostaíochta eile iníoctha idir 16 agus 66 bliana
d’aois amháin.
In 2021, fuaireamar 40 gearán faoi ró-íocaíochtaí íocaíochtaí cosanta sóisialta le faighteoirí.
Seasadh le 7 ngearán faoi ró-íocaíochtaí. I bhformhór na gcásanna ní mór ró-íocaíocht a aisíoc
fiú má bhí an ró-íocaíocht amuigh le roinnt blianta anuas. Tá an t-údarás ag an Roinn Coimirce
Sóisialaí ró-íocaíocht de réir ráta 15% in aghaidh na seachtaine a aisghabháil ó íocaíocht
reatha. Áirítear leis seo íocaíochtaí pinsin. Tá an t-údarás dlíthiúil ag an Roinn freisin róíocaíocht a aisghabháil ó eastát duine a fuair bás.

Sláinte agus Cúram Sóisialta
Is ionann Sláinte agus Cúram
Sóisialta agus:

Is iad na 4 chomhlacht is mó a
ndearnadh gearán fúthu ná:
325 FSS

Méadú

26%
ar 2020

Ospidéal – Ginearálta
321 agus Síciatrach

118 Tusla

20%
de gach gearán

32

Comhlachtaí Alt 38 & 39
(maoinithe ag/ag soláthar seirbhísí do FSS)

19

20
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Bhain 321 de na 796 gearán faoin earnáil Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh le hospidéil, sin
méadú 26% ar 2020. Bhain 105 gearán le Cúram Príomhúil agus Pobail agus bhain 56 le
Scéimeanna Cóireála Thar Lear agus Trasteorann.
I mbliana bhí méadú suntasach ar líon na ngearán faoi chomhlachtaí a fhaigheann maoiniú
ó FSS nó a sholáthraíonn seirbhís atá coimhdeach don FSS (Comhlacht Alt 38 agus 39) fuarthas 32 gearán in 2021, i gcomparáid le 19 in 2020. Bhain 118 gearán le seirbhísí Tusla ,
méadú 20 ó 2020.
Bhí srianta a bhain le COVID-19 agus an tionchar dá bharr ar sholáthar seirbhíse fós le feiceáil
sna gearáin a fuarthas in 2021 agus mar gheall ar an gcibear-ionsaí ar chórais uile FSS i mí
na Bealtaine 2021 cuireadh isteach go mór ar a seirbhísí. Mar thoradh air sin, tháinig méadú
ar líon na ngearán chuig ár nOifig faoi mhoilleanna le scrúdú a dhéanamh ar ghearáin nó, i
líon beag cásanna, faoi nach raibh aon taifead ag FSS go bhfuarthas gearán. Fuarthas roinnt
gearán le linn 2021 maidir le próiseas Deimhnithe Digiteach an AE maidir le Covid agus cé
gur eisíodh formhór na ndeimhnithe sin go huathoibríoch, bhí moilleanna ann do roinnt
daoine. Chuir an Roinn Sláinte tairseacha ar líne ar fáil dóibh siúd nach bhfuair a dteastas go
huathoibríoch agus d’oiriúnaigh sí an suíomh Gréasáin chun inrochtaineacht a mhéadú de réir
athruithe ar rialacha.

Tithe Altranais

			

Tithe Altranais:

Is iad na 5 phríomhchineál gearáin ná:
30 Cúram agus Cóireáil
19

Cúram na nDaoine
Scothaosta

7

Láimhseáil Gearán/
Achomhairc

7

Leibhéal na dTáillí a Gearradh

6

Neamhfhreagra ar Chomhfhreagras

Méadú

57%
ar 2020

2% de na gearáin ar fad

Le linn 2021 bhí tionchar leanúnach ag COVID ar earnáil na dtithe altranais príobháideacha
agus bhí sé seo deacair do chách. Fuaireamar 83 gearán a bhain leis an earnáil seo. Seo i
gcomparáid le 53 gearán in 2020. Ní nach ionadh, chonaiceamar méadú ar líon na ngearán
a bhain le cúram agus cóireáil cónaitheoirí i dtithe altranais. Is ionann na gearáin seo agus
beagnach 60% de na gearáin a fuarthas.
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Ó am go chéile, thángamar ar sholáthraí tí altranais a chreideann nach gá dó freagra a
sholáthar dár nOifig. Leagtar amach san Acht Ombudsman 1980, arna leasú, oibleagáid an
tsoláthraí freagra a thabhairt. Beimid i dteagmháil níos mó leis an earnáil seo le linn 2022
chun a chinntiú go bhfuil gach soláthraí ar an eolas faoina n-oibleagáidí faoin Acht.
I roinnt cásanna a scrúdaíomar le linn 2021 theip ar sholáthraithe freagra scríofa a thabhairt
don chónaitheoir/teaghlach tar éis dóibh a n-imscrúdú a chríochnú agus rinne siad iarracht
bualadh leis an ngearánach ina ionad sin. Chuireamar an t-ábhar seo faoi bhráid na Roinne
Sláinte, d’fhonn an ceanglas go gcuirfí freagra scríofa ar ghearáin ó sholáthraithe ar bhonn
reachtúil.

Rialála
Déanann comhlachtaí rialála
ionadaíocht orthu seo a leanas:

Is iad na 5 chomhlacht is mó
a ndearnadh gearán fúthu ná:
99 An tÚdarás Rialála Seirbhísí Dlí

Méadú

58%

ar 2020

72

An tÚdarás um
Shábháilteacht ar Bhóithre

33 An tÚdarás Náisiúnta Iompair
18 Dlí-Chumann na hÉireann

7% de na gearáin ar fad

11 An Chomhairle Mhúinteoireachta

Fuaireamar 284 gearán faoi chomhlachtaí san earnáil Rialála in 2021. Léiríonn sé seo
méadú 58% ar 2020. Bhain an líon is airde gearán leis an Údarás Rialála Seirbhísí Dlí
(LSRA - 99). Bhain gearáin go príomha le láimhseáil an LSRA ar ghearáin faoi chleachtóirí
dlí. Fuaireamar 18 ngearán freisin faoin mbealach a láimhseáil an Cumann Dlí gearáin faoi
aturnaetha. Fuaireamar 72 gearán faoin Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA) agus
33 faoin Údarás Náisiúnta Iompair (NTA). I measc na saincheisteanna a ndearnadh gearán
faoi RSA bhí deacrachtaí ag cur isteach ar, nó ag athnuachan, ceadúnais tiomána agus ag
socrú tástálacha tiomána. I measc na saincheisteanna NTA bhí láimhseáil gearán agus
déileáil le hachomhairc clampálas.
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Oideachas
Is ionann oideachas agus:

Is iad na 5 chomhlacht is mó a ndearnadh gearán fúthu ná:
39 An Coimisiún um Scrúduithe Stáit
Laghdú

4%

ar 2020

HEAR/DARE (Bealach Rochtana
ar Ardoideachas/Bealach
38
Rochtana ar Oideachas do
Dhaoine faoi Mhíchumas)
24 Tacaíocht Chomhchoiteann
do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI)
18 Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

5% de na gearáin ar fad

13 Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Fuarthas 240 gearán maidir leis an earnáil Oideachais (lena n-áirítear an Roinn Oideachais agus
comhlachtaí oideachais tríú leibhéal a fhaigheann maoiniú poiblí). Seo i gcomparáid le 299 in 2020.
Bhain 39 cás le Coimisiún na Scrúduithe Stáit a léiríonn saincheisteanna a bhaineann le próiseas
na nGráid Chreidiúnaithe. Bhí riar na scéimeanna Bealaí Rochtana Ardoideachais (HEAR) agus
Bealach Rochtana Míchumais ar Oideachas (DARE) mar fhoinse do roinnt gearán oideachais
freisin (38).
Fuaireamar 24 gearán faoi Thacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn in Éirinn (SUSI). Cé go measaimid
go n-oibríonn próiseas riaracháin SUSI go maith go ginearálta, níl aon fhoráil fós sa reachtaíocht
phríomha chun earráidí a cheartú, mar ró-íocaíochtaí le mic léinn nuair nach bhfuil aon locht ar
an mac léinn. D’ardaigh ár nOifig an cheist seo leis an Roinn le roinnt blianta anuas, ach, ar an
drochuair, go dtí seo agus in ainneoin rannpháirtíocht leanúnach ár nOifige níl aon léiriú ar cé acu
agus cén uair a réiteofar an fhadhb.

Soláthar Díreach
Is ionann Soláthar Díreach agus:

Is iad na 3 chomhlacht is mó a
ndearnadh gearán fúthu ná:
40

Méadú

50%
ar 2020

2% de na gearáin ar fad

Seirbhís Cóiríochta um
Chosaint Idirnáisiúnta IPAS
(RIA roimhe seo)

27 Ionaid Soláthair Dhírigh

6

Clár um Chosaint
Dídeanaithe na hÉireann
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In 2021 fuaireamar 73 gearán ó dhaoine a bhfuil cónaí orthu i soláthar díreach faoi
sholáthraithe seirbhísí soláthair dhírigh (Méadú 50% ar 2020). Ina theannta sin, fuaireamar
26 gearán faoi sheirbhísí a sholáthraíonn comhlachtaí poiblí eile ar nós an FSS nó an Roinn
Coimirce Sóisialaí, rud a thug 99 gearán ‘soláthar díreach’ san iomlán. Is ionann é seo
agus méadú 62% ar an 61 gearán a fuaireamar in 2020. Bhain an líon is airde gearán leis
an tSeirbhís Cóiríochta Idirnáisiúnta um Chosaint (IPAS), (40 cás), ionaid Soláthair Dhírigh
(27 cás), agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ( 17 cás). Ag am foilsithe na tuarascála
seo, tá ár n-imscrúdú críochnaithe againn ar 86 de na 99 gearán a fuarthas. I measc na
saincheisteanna a ndearnadh gearán fúthu bhí Cóiríocht (26 cás), Aistrithe ó ionad Soláthair
Dhírigh amháin go ceann eile (19 cás), agus cártaí Liachta/Dochtúir (12 chás).
Tá tuilleadh sonraí ar na cásanna seo agus tuilleadh faisnéise ar ghearáin a fuaireamar faoin
earnáil um Sholáthar Díreach in 2021 leagtha amach in: An tOmbudsman agus Soláthar Díreach:
Nuashonrú do 2021, arna fhoilsiú i Márta 2022, ar ár suíomh Gréasáin www.ombudsman.ie.

Comhlachtaí eile
Is ionann Comhlachtaí Seirbhíse
Poiblí eile agus:

Méadú

7%

The top 5 bodies complained about are:
51 An tSeirbhís Chúirteanna
Bord Achomhairc Míochaine
28 na dTiománaithe faoi Mhíchumas
18 An Bord um Chúnamh Dlíthiúil

ar 2020
18 Bonneagar Iompair Éireann

5% de na gearáin ar fad

17 Bord um Thionóntachtaí Cónaithe

Fuaireamar 185 gearán faoi na soláthraithe Seirbhíse Poiblí ‘Eile’ eile. Bhain an líon is airde
gearán a fuarthas faoin tSeirbhís Chúirteanna (51). Bhain na cineálacha gearán a ndearnamar
imscrúdú orthu le rochtain ar fhoirgnimh chúirte agus gníomhartha riaracháin oifigí cúirte.
Fuaireamar 28 gearán faoi Bhord Achomhairc Leighis na dTiománaithe faoi Mhíchumas. Níor
seasadh leis na gearáin, toisc gur cuireadh téarmaí agus coinníollacha na scéime Tiománaithe
faoi Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas i bhfeidhm i gceart. Mar sin féin, tá na critéir
leighis don scéim dian, agus níl aon rogha ann. Tá béim curtha ag an Ombudsman ar an ngá
atá leis an reachtaíocht a leasú ina thuarascáil: ‘Bunaithe: Rochtain mhíchothrom do dhaoine
faoi mhíchumas ar scéimeanna iompair phearsanta – tráchtaireacht ón Ombudsman’. (Féach
Caibidil 3).

23

24

Tuarascáil Bhliantúil an Ombudsman 2021

An tAcht um Míchumas
Is ionann an tAcht um Míchumas agus:

Is iad na 2 phríomhchineál gearáin ná:

5

Rochtain ar Sheirbhísí
(S.26)

1

Rochtain ar fhaisnéis
(S.28)

Méadú

50%
ar 2020

<1% de na gearáin ar fad
Cuireann an tAcht um Míchumas 2005 dualgais shuntasacha ar chomhlachtaí poiblí oibriú go
réamhghníomhach i dtreo feabhas a chur ar cháilíocht beatha daoine faoi mhíchumas. Sampla
de seo is ea go gceanglaítear ar gach comhlacht poiblí Oifigeach Rochtana amháin ar a laghad
a bheith acu chun cabhrú le daoine faoi mhíchumas rochtain a fháil ar fhaisnéis agus ar
sheirbhísí.
Is féidir gearán a dhéanamh lenár nOifig maidir le mainneachtain comhlachta poiblí Cuid 3
den Acht um Míchumas a chomhlíonadh, go sonrach:
• Rochtain ag daoine faoi mhíchumas ar fhoirgnimh phoiblí, ar sheirbhísí, ar fhaisnéis agus
ar shuíomhanna oidhreachta, agus
• Pleananna earnála ar pleananna an rialtais iad lena chinntiú go gcuirtear seirbhísí ar fáil
do dhaoine faoi mhíchumas sonraithe
Fuarthas sé ghearán in 2021. Mar a thuairiscigh muid sna blianta roimhe seo, tá imní orainn
go bhféadfadh an líon íseal gearán faoin Acht um Míchumas a bheith ina chomhartha nach
bhfuil daoine ar an eolas faoina gcearta nó faoin bpróiseas réitithe gearán.
Tá sé ríthábhachtach go gcuirtear daoine faoi mhíchumas ar an eolas maidir lena gcearta
rochtana ar sheirbhísí agus ar fhaisnéis, agus go bhfuil siad ar an eolas faoin gceart atá acu
dul ar iontaoibh ár nOifige chun a ngearáin gan réiteach a mheas. 				

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leat féin agus le do
chomhghleacaithe, as an gcabhair a thug sibh, agus cé gur bhain mé
amach an toradh a bhí uaim, ní as an toradh amháin atáim buíoch ach as
an méid ama agus acmhainní a chuir sibh isteach…
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Caibidil 03
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Príomhimeachtaí
an Ombudsman
in 2021

AN 25 MÁRTA
Foilsíodh Tráchtaireacht
Bhliantúil ar ghearáin
maidir le Soláthar Díreach

AN 5 BEALTAINE
Tuarascáil ‘Wasted Lives:
People Under 65 in
Nursing Homes' foilsithe

Wasted
Lives

AN 9 MEITHEAMH
Tuarascáil Bhliantúil do
2020 foilsithe

AN 25 -27 BEALTAINE
Reáchtálfaimid Comhdháil
Dhomhanda na hInstitiúide
Idirnáisiúnta Ombudsman ar líne

AN 27 – 29 IÚIL
Seimineáir Faisnéise
Ombudsman d'fhoireann an
Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh

AN 27 MF – AN 1 DF.
Imeachtaí Réigiúnacha Fíorúla
do cheantar Cheatharlach, Chill
Chainnigh agus Loch Garman

AN 12 – 14 DEIREADH
FÓMHAIR
Seimineáir ghréasáin d'údaráis
áitiúla ar ‘Foghlaim ó Ghearáin'

AN 23 SAMHAIN
‘Grounded: Unequal access for
people with disabilities to personal
transport schemes’ foilsithe

Grounded

AN 24 SAMHAIN
Ger Deering ainmnithe mar
Ombudsman agus mar
Choimisinéir Faisnéise

AN 31 NOLLAIG
Rachaidh Peter Tyndall ar
scor tar éis ocht mbliana
mar Ombudsman & mar
Choimisinéir Faisnéise

8

yrs
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Caibidil 3: Tuarascálacha agus
For-Rochtain		
‘Wasted Lives’: Imscrúdú ar dhaoine
faoi 65 atá ina gcónaí i dtithe altranais.
In 2021, d’fhoilsíomar an tuarascáil ‘Wasted Lives’, ar tuarascáil í ar
imscrúdú sistéamach féintionscanta ar dhaoine faoi 65 a chónaíonn i
dtithe altranais. Trí theagmháil a dhéanamh leis an Oifig araon agus trí
fhor-rochtain le grúpaí abhcóideachta éagsúla, bhíomar in ann cuairt a
thabhairt ar 28 duine faoi 65 a chónaíonn i dtithe altranais mar chuid den
imscrúdú seo agus bhíomar in ann éisteacht lena scéalta. Dúirt duine
de na daoine ar bhuail muid leo le linn an imscrúdaithe gur chuir sé na blianta is fearr dá shaol
amú in institiúid. Dúirt duine eile, a bhain gortuithe in ionsaí, go bhfágfadh an té a ciontaíodh lá
amháin an príosún - bhraith sé nach raibh aon chosúlacht air go bhfágfadh sé an teach altranais.
Thugamar faoi athbhreithniú freisin ar an litríocht ábhartha, ar an reachtaíocht agus ar aon
ábhar eile a theastaíonn chun ár dtuiscint ar na saincheisteanna a bhí i gceist a dhoimhniú.
Tugann an taighde seo le fios go ndeartar tithe altranais go ginearálta do dhaoine scothaosta
laga sa dara céim dá saol. Dá bhrí sin níl siad in ann an t-athshlánú a d’fhéadfadh a bheith ag
teastáil ó dhuine níos óige a bhfuil míchumas acu a sholáthar.
Rinne an tuarascáil ‘Wasted Lives’ sraith torthaí agus naoi moladh déag, a chlúdaigh raon téamaí
lena n-áirítear maoiniú, toiliú feasach, cáilíocht beatha, rochtain ar sheirbhísí, nascleanúint
a dhéanamh ar an gcóras agus ar bheartas agus ar chearta an duine. Tá sé de chumas ag na
moltaí seo an cás a fheabhsú do go leor de na daoine faoi 65 atá i dtithe altranais faoi láthair, ach
tugann siad deis freisin laghdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go gcuirfí níos mó daoine faoi
65 i dtithe altranais mura mian leo go sainráite é sin a dhéanamh.
Ghlac an Roinn Sláinte agus FSS le moltaí uile na tuarascála seo.
Tá Grúpa Stiúrtha um Rialachas Comhtháite bunaithe ag FSS faoi chathaoirleacht an
Phríomhoifigigh Oibriúcháin chun maoirsiú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na moltaí ón
tuarascáil seo. Thug Plean Seirbhíse Náisiúnta 2021 don FSS tiomantas d’aistriú 18 duine fásta
faoi mhíchumas faoi 65 bliana d’aois ó thithe altranais go socrú maireachtála cuí sa phobal. Ag
am an fhoilsithe tuigtear go mbainfidh FSS an sprioc seo amach agus go dtabharfar tacaíocht
do 63 duine eile in 2022 chun aistriú ó thithe altranais go socrú maireachtála cuí sa phobal.
Fáiltímid roimh ghealltanas na Roinne Sláinte agus FSS na moltaí sa tuarascáil a chur i
bhfeidhm agus táimid ag tnúth le dul chun cinn lena gcur i bhfeidhm.
Tá an tuairisc ‘Wasted Lives’ ar fáil ar ár suíomh Gréasáin www.ombudsman.ie
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Grounded: Rochtain mhíchothrom do
dhaoine faoi mhíchumas ar scéimeanna
iompair phearsanta
Ba cheart go mbeadh daoine faoi mhíchumas in ann saol iomlán
gníomhach a chaitheamh laistigh dár bpobail. Tá go leor constaicí ann,
a oibríonn chun iad a chosc. Tá rochtain ar iompar pearsanta ar cheann
díobh seo. Gan é, ní féidir le go leor daoine faoi mhíchumas an rud a
cheapann daoine eile a dhéanamh go réasúnta - ag obair, ag tabhairt
cuairte ar chairde agus ar theaghlach, ag siopadóireacht agus ar an iliomad gnéithe eile dár
saol a bhfuil soghluaisteacht riachtanach.
I mí na Samhna 2021 d’fhoilsíomar: “Grounded: Rochtain mhíchothrom do dhaoine faoi
mhíchumas ar scéimeanna iompair phearsanta”. Ba bhuaic an Tráchtaireacht seo ar roinnt
imscrúduithe thar thréimhse beagnach 20 bliain ar na trí scéim iompair seo a leanas - an
Deontas Mótar-Iompar, an Liúntas Soghluaisteachta, agus an Scéim Tiománaithe faoi
Mhíchumas agus Paisinéirí faoi Mhíchumas.
Tar éis na n-imscrúduithe a bhfuil cur síos orthu sa tuarascáil, chinn an Rialtas in 2013
deireadh a chur leis an Liúntas Soghluaisteachta agus an Deontas Mótariompair d’iarratasóirí
nua. Ba mhór an díomá an freagra seo. Is í an scéim Tiománaithe faoi Mhíchumas agus
Paisinéirí faoi Mhíchumas atá fágtha den tacaíocht iompair atá ar fáil dóibh siúd atá faoi
mhíchumas agus tá rochtain ar an scéim seo teoranta dóibh siúd ar féidir leo sé chritéar
leighis dhian a chomhlíonadh. Mar gheall ar nádúr sriantach na gcritéar leighis seo fágtar
daoine nach gcomhlíonann na critéir, ach atá chomh díghluaiste céanna leo siúd, as an
áireamh sa scéim. Tá an tuarascáil iomlán, ‘Grounded’, ar fáil ar ár suíomh Gréasáin
www.ombudsman.ie
Níor cheart go gciallódh cónaí faoi mhíchumas in Éirinn in 2021 go bhfuil duine ‘ar talamh’ ina
dteach, in ann a bheith rannpháirteach go cothrom agus go gníomhach ina bpobal agus san
obair. Leanfaimid ar aghaidh ag cur béime ar an tsaincheist seo agus iarrfaimid gníomhaíocht
láithreach agus cinntitheach sa réimse seo
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Trácht ar ghearáin maidir
le Soláthar Díreach
I mí an Mhárta 2021 d’fhoilsíomar ‘An tOmbudsman agus Soláthar
Díreach: Nuashonrú do 2020’, ina ndéanaimid cur síos ar rannpháirtíocht
na hOifige san earnáil. Saincheist lárnach dár gcuid oibre sa réimse
seo ab ea an tionchar a bhí ag srianta taistil a bhaineann le COVID-19
ar ár gcumas tabhairt faoi chuairteanna For-rochtana ar ionaid
Soláthair Dhírigh. Mar thoradh air seo tháinig laghdú ar líon na ngearán
a fuarthas go dtí 61 i gcomparáid leis an 161 a fuaireamar in 2019.
Déantar trácht ar ghníomhartha na Seirbhíse Cóiríochta um Chosaint Idirnáisiúnta maidir
le hionaid a bhainistiú le linn na paindéime, mar atá na saincheisteanna a ndéileálann ár
Soláthar Díreach leo. Foireann inár n-imscrúdú ar na 61 gearán a fuarthas. D’aibhsíomar
freisin na deacrachtaí a bhí ag cónaitheoirí cuntais bhainc a oscailt agus a n-éagumas
chun ceadúnais tiomána Éireannacha a fháil, réitíodh na saincheisteanna atáimid sásta a
thuairisciú. Tá an Tráchtaireacht do 2020 agus na tráchtaireachtaí do bhlianta roimhe seo ar
fáil ar ár suíomh Gréasáin www.ombudsman.ie.
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For-rochtain: Seirbhís an Ombudsman
a thabhairt chuig na réigiúin
Tá go leor daoine ar fud na tíre ag iarraidh dul i dteagmháil linn agus táimid sásta a bheith
rannpháirteach cibé bealach is féidir linn. Is mian linn freisin dul i dteagmháil le hionadaithe
poiblí agus leis an iliomad soláthraithe seirbhísí poiblí atá lonnaithe ar fud na tíre. Mar gheall
ar COVID, tugadh faoi go leor dár gclár For-rochtana réigiúnach in 2021 ar líne.

Imeacht Réigiúnach Ar Líne 2021
I rith na seachtaine ón 27 Meán Fómhair go dtí an 1 Deireadh Fómhair 2021, rinneamar óstáil
ar shraith imeachtaí ar líne do réigiún Cheatharlach, Chill Chainnigh agus Loch Garman. Thar
cúig lá, rinne an tOmbudsman agus a fhoireann:
• reáchtáladh seimineár faisnéise ar obair na hOifige don
fhoireann in Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh áitiúla
• bhuail físchomhdháil leis na trí Chomhairle
Contae, agus le hOspidéal Ginearálta Loch
Garman chun ‘foghlaim ó ghearáin’ a phlé.
• chuaigh i ngleic leis na meáin áitiúla, lena
n-áirítear stáisiúin raidió áitiúla, ag
cur béime ar an gceart chun
gearán a dhéanamh.
• óstáil seimineár, ‘Conas is
féidir le gearáin seirbhísí
poiblí a fheabhsú’, ar ar
fhreastail breis agus 70
ionadaí poiblí áitiúil, oifigeach
i gcomhlachtaí poiblí áitiúla
agus grúpaí leasmhara eile.
Chuireamar Cásleabhar speisialta
‘Ceatharlach, Cill Chainnigh agus
Loch Garman’ ar fáil freisin ina raibh
achoimrí agus anailís staitistiúil
ar ghearáin a fuarthas ó na trí
chontae ag an am céanna le
cuairt ‘fhíorúil’ na hOifige.
Seimineáir ghréasáin ar
líne d’fhoireann an Ionaid
Faisnéise do Shaoránaigh
Imeacht réigiúnach ar líne
Seimineár Gréasáin do gach
údarás áitiúil

Clár
For-rochtana
Réigiúnach
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Seimineár gréasáin faisnéise d’Ionaid Faisnéise do Shaoránaigh
D’oibríomar go dlúth le foireann na nIonad Faisnéise do Shaoránaigh (CIC) le blianta beaga
anuas. I mí Iúil 2021, chuireamar trí sheisiún faisnéise ar líne ar fáil d’fhoireann CIC i réigiúin
Thuaisceart agus Theas na Mumhan, Bhaile Átha Cliath Thuaidh, agus Chúige Laighean
Thuaidh chun ról an Ombudsman a mhíniú, an cineál gearán is féidir linn a imscrúdú, agus
conas is féidir leo treoir a sholáthar do chomhaltaí an Choimisiúin. an pobal. Glacadh andearfach leis na seisiúin, agus tá súil againn seisiúin faisnéise breise a chur ar fáil in 2022.

Seimineáir Faisnéise d’Údaráis Áitiúla
Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimíonn soláthraithe seirbhísí poiblí ó na gearáin a fhaigheann
siad. I mí Dheireadh Fómhair 2021, chuireamar trí sheimineár gréasáin faisnéise ar siúl
d’údaráis áitiúla ar ‘Gearáin in earnáil na nÚdarás Áitiúil - Peirspictíocht Ombudsman’.
Ghlac breis agus 160 oifigeach ó gach údarás áitiúil páirt sna seimineáir ghréasáin. Labhair
muid freisin faoin ‘Samhail Nós Imeachta um Láimhseáil Gearán’ atá le teacht, a bheidh á
rolladh amach againn chuig údaráis áitiúla le cúnamh ón nGníomhaireacht Bainistíochta
Rialtais Áitiúil.

Ár suíomh Gréasáin agus na meáin shóisialta
Le linn 2021, leanamar ag baint úsáide as ár suíomh Gréasáin agus bealaí meán sóisialta
(Twitter agus You Tube), chun faisnéis, comhairle agus cúnamh a sholáthar don phobal, do
chomhlachtaí poiblí agus dár bpáirtithe leasmhara eile:

Láithreán gréasáin

87,368 cuairteoir

Twitter

Youtube

304,215 amharc,167 tvuít
& 2,841 leantóir

10 físeáin faisnéise i gcrích
2,122 amharc
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An Institiúid Idirnáisiúnta Ombudsman: Comhdháil Dhomhanda,
Baile Átha Cliath, Bealtaine 2021
Is í an Institiúid Idirnáisiúnta Ombudsman (IOI) an t-aon eagraíocht dhomhanda do
chomhoibriú institiúidí neamhspleácha Ombudsman ó níos mó ná 100 tír ar fud an domhain.
I mí na Bealtaine 2021, rinneamar óstáil ar 12ú Comhdháil Dhomhanda agus Comhthionól
Ginearálta an IOI thar ceann an IOI. Tháinig an t-imeacht ar líne trí lá beo ó Chaisleán
Bhaile Átha Cliath agus bhí Ombudsman na hÉireann agus Uachtarán an IOI, Peter Tyndall,
i gceannas ar na láithreoirí. Ghlac breis agus 500 toscaire ó 98 tír páirt in imeachtaí agus
ceardlanna ar líne, agus bhí ionadaíocht ag breis is 150 Oifig Ombudsman ó ar fud an domhain.
Ba é téama na comhdhála ná “Guth a Thabhairt do Dhaoine Gan Glór”. Roinn toscairí na
comhdhála dea-chleachtas idirnáisiúnta maidir le bheith ag obair le grúpaí imeallaithe
daoine a bhfuil deacrachtaí acu rochtain a fháil ar sheirbhísí. Dearbhú Bhaile Átha Cliath,
ghlac an IOI ag a Chomhthionól Ginearálta, ar Institiúidí Ombudsman “na luachanna atá mar
bhonn agus thaca ag a misean a choinneáil agus a chinntiú nach scoirfidh cearta bunúsacha
d’fheidhm a bheith acu”.

Ba mhaith liom moladh ar leith a thabhairt d’oifig an Ombudsman as an
ngairmiúlacht a léirigh sí nuair a bhí sí ag déileáil le mo hathbhreithniú
agus as na torthaí cothroma agus macánta a baineadh amach.
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Caibidil 04
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Caibidil 4: Achoimrí Cásanna
Níos luaithe sa tuarascáil seo rinneamar cur síos ar chuid de na gearáin a fuaireamar in 2021
lena n-áirítear iad siúd ar seasadh leo agus nár seasadh leo. Sa Chaibidil seo, cuirimid achoimrí
i láthair ar chuid de na gearáin ar sheasamar leo nó a réitíomar. Athraíodh cuid de shonraí na
gcásanna agus ainmneacha na ngearánaithe chun a gcéannacht a chosaint.

Diúltaíonn teach altranais freagra a thabhairt i
scríbhinn ar ghearán an teaghlaigh faoi mháthair
a d’fhág an teach
Cúlra
Rinne Norah gearán le teach altranais príobháideach nuair a fuarthas a máthair léi féin, agus
le gortuithe aghaidhe, timpeall trí chiliméadar óna teach altranais. Bhí a máthair sna 70idí
déanacha agus bhí néaltrú uirthi. Dhiúltaigh an teach altranais teagmháil a dhéanamh le
Norah nó lena teaghlach ar dtús ag rá nach bhféadfaidís gearán a dhéanamh thar ceann a
máthar. Thug Norah a cás os comhair an Ombudsman nuair a dhiúltaigh an teach altranais
príobháideach freagra i scríbhinn a thabhairt ar a gearán.

Imscrúdú
Dúirt an teach altranais leis an teaghlach ar dtús nach bhféadfadh sé an cás a phlé leo ar roinnt
cúiseanna lena n-áirítear forálacha cosanta sonraí. Thug sé freagra ó bhéal don teaghlach ina
dhiaidh sin ach dhiúltaigh sé freagra i scríbhinn a thabhairt.
Nuair a lorg an tOmbudsman faisnéis ón teach altranais mar chuid dá imscrúdú, dúirt sé
nach raibh sé de dhualgas air freagra a thabhairt ar a Oifig. Chomh luath agus a shoiléirigh
an tOmbudsman go raibh sé de dhualgas ar an teach altranais, faoin Acht Ombudsman 1980,
an fhaisnéis a sholáthar dá Oifig, chuir sé an fhaisnéis ar fáil, ach lean sé air ag diúltú scríobh
chuig an teaghlach. Thug an tOmbudsman le fios go raibh an teach ag sárú a bheartais gearán
féin gan freagra a thabhairt i scríbhinn.
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Ba léir don Ombudsman go raibh imscrúdú déanta cheana féin ag an teach altranais ar an
eachtra, agus go raibh roinnt moltaí déanta aige a bhí dírithe ar an gcás a sheachaint amach
anseo. Mar sin féin, ní dhearnadh imscrúdú an tí altranais de réir a bheartais gearán féin mar
gheall ar na nithe seo a leanas:
• easpa cáipéisíochta ar an gcomhad gearáin
• mainneachtain glacadh leis an ngearán ar dtús ó thríú páirtí
• mainneachtain an gearán a imscrúdú go neamhspleách
• mainneachtain freagra i scríbhinn a thabhairt.
Mar thoradh ar idirghabháil an Ombudsman scríobh an teach altranais chuig Norah ag gabháil
leithscéil as an eachtra. Mar sin féin, lean sé ag diúltú freagra a thabhairt ar Norah i scríbhinn
ar na saincheisteanna a ardaíodh ina gearán.

Toradh
Chuir an tOmbudsman cuntas iomlán i scríbhinn ar fáil ar an méid a tharla ar lá na heachtra
do Norah, agus dá teaghlach.
Labhair sé leis an Roinn Sláinte freisin, d’fhonn go mbeadh an riachtanas ann go mbeadh ar
thithe altranais príobháideacha freagraí i scríbhinn a sholáthar ar ghearáin a chuirtear ar
bhonn reachtúil.

Athraíonn an Chomhairle taifead go héagórach
ar am feithimh an teaghlaigh den lucht siúil ar
liosta tithíochta
Cúlra
Rinne Josephine gearán leis an Ombudsman nuair a bhain Comhairle Cathrach na Gaillimhe
a teaghlach den liosta feithimh tithíochta, agus athraíodh a n-incháilitheacht le haghaidh
tithíochta ó 2005, nuair a rinne siad iarratas den chéad uair, go dtí 2014.
Baineadh an teaghlach den liosta feithimh tithíochta in 2012 agus arís in 2014 nuair a dúirt an
Chomhairle gur theip orthu freagra a thabhairt ar a comhfhreagras.

Imscrúdú
Ceadaíodh an teaghlach ar dtús le haghaidh tithíochta agus cuireadh ar an liosta tithíochta iad
in 2005.

35

36

Tuarascáil Bhliantúil an Ombudsman 2021

In 2012, bhain an Chomhairle an teaghlach den liosta tithíochta toisc nár thug siad freagra ar
an Measúnú ar Riachtanais Tithíochta in 2011. Bhog an teaghlach, ar baill den lucht taistil
iad, go rialta agus mar sin ó am go chéile ní bhfuair siad comhfhreagras a seoladh chucu. Bhí
roinnt fadhbanna litearthachta acu freisin. Rinne an teaghlach achomharc, agus cuireadh
ar ais ar an liosta tithíochta iad, ach le dáta cáilitheach 2012. In 2014 baineadh den liosta
tithíochta arís iad as gan freagra a thabhairt ar cheistneoir ar an gClár Cóiríochta don Lucht
Siúil. Cuireadh an teaghlach ar ais ar an liosta ach an uair seo le dáta cáilitheach 2014.
Nuair a rinne an tOmbudsman imscrúdú ar an gcás thug sé faoi deara gur fhreagair an
teaghlach an Measúnú ar Riachtanais Tithíochta ar dtús in 2011 leis na doiciméid a iarradh,
lena n-áirítear cruthúnas ar ioncam roimhe seo sínithe ag Coimisinéir Mionnaí, agus foirm
shínithe ‘athrú ar sheoladh’. D’fhreagair an Chomhairle trí níos mó doiciméad a iarraidh,
lena n-áirítear cruthúnas ar ioncam reatha. Chuir an teaghlach an fhaisnéis seo ar fáil. Mar
fhreagra air sin, áfach, d’iarr an Chomhairle ar an teaghlach dhá dhoiciméad eile a chur ar
fáil - foirm a bhí le síniú ag a dtiarna talún reatha agus deimhniú ar rátaí liúntais cíosa. Sa
dara litir a eisíodh an lá céanna, chuir an Chomhairle in iúl don teaghlach gur cháiligh siad le
haghaidh tithíocht shóisialta.
Thug an tOmbudsman faoi deara go dtabharfadh an dara litir seo le fios go raibh an
próiseas athmheasúnaithe críochnaithe anois. Ina theannta sin, thug sé faoi deara nár
éiligh an Chomhairle ar an dá dhoiciméad a d’iarr an Chomhairle an lá céanna a Measúnú
ar Riachtanais Tithíochta a chur i gcrích. Ar aon nós, bhí an fhaisnéis ar fáil cheana féin ar
chomhaid na Comhairle.
Ba é cuspóir an cheistneora a d’eisigh an Chomhairle in 2014 maidir leis an gClár Cóiríochta
don Lucht Siúil an cineál cóiríochta a bhí ag teastáil a chinneadh. Níor fhreagair an teaghlach
agus seoladh an litir ar ais leis an bhfógra ‘ní ag an seoladh sin a thuilleadh’. Cé nár thug an
teaghlach freagra ar an Ombudsman faoi deara gur thug an teaghlach le fios cheana féin cén
cineál cóiríochta a bhí ag teastáil uathu ina bhfoirm iarratais a bhí ar chomhaid na Comhairle.
Ní raibh sé soiléir freisin ar bhain an Chomhairle úsáid as modhanna malartacha chun
iarracht a dhéanamh teagmháil a dhéanamh leis an teaghlach chun freagairt, mar shampla
trí théacs nó ar an bhfón, de réir phrionsabail na héagsúlachta agus an chuimsithe, agus
aitheantas do chultúr ar leith an Lucht Siúil a aithnítear i gClár Cóiríochta don Lucht Siúil de
chuid Chomhairle Cathrach na Gaillimhe.

Toradh
Tar éis don Ombudsman na saincheisteanna le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a ardú,
d’aontaigh sé dáta cáilíochta an teaghlaigh le haghaidh tithíochta a shiardhátáil go dtí 2005 dáta a n-iarratais bhunaidh.
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Laghdaíodh deontas taistil an mhic léinn go
héagórach tar éis dá dheirfiúr achomharc a
dhéanamh ar a cinneadh deontais
Cúlra
Rinne Mark gearán leis an Ombudsman nuair a laghdaigh Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic
Léinn in Éirinn (SUSI) a dheontas mac léinn tar éis a thríú bliain ollscoile, agus ina dhiaidh sin,
rinne a dheirfiúr, Andrea, iarratas ar an deontas céanna.
Níor athraigh cúinsí Mharcais. Bhí sé ag fáil ráta ‘neamhchóngarach’ an deontais - ráta níos
airde bunaithe ar an bhfíric go raibh cónaí air níos mó ná 45km ón ollscoil ar feadh trí bliana.
Mar sin féin, nuair a rinne a dheirfiúr, a bhí ina cónaí sa bhaile céanna, iarratas ar an deontas
céanna don ollscoil chéanna fuair sí an ráta ‘cóngarach’ níos ísle. Nuair a rinne Andrea
achomharc in aghaidh an chinnidh, laghdaíodh deontas Mharcais go dtí an ráta ‘cóngarach’.

Imscrúdú
D’admhaigh SUSI gur athraigh an modh chun an fad ón mbaile go dtí an ollscoil a ríomh le linn
chúrsa staidéir Marcus. (Ar dtús, ríomhfadh SUSI an fad uair amháin, lena n-áirítear an rogha
mótarbhealach a úsáid agus dá bhrí sin d’fhéadfadh bealach ‘díreach’ níos faide a bheith mar
thoradh air). Dúirt sé nár measúnaíodh iarratas Mark faoin modh nua go dtí go ndearnadh
athbhreithniú ar iarratas a dheirfiúr.

Toradh
Ghlac an tOmbudsman leis gurbh é an ráta níos ísle an ráta ceart do Mharcas. Tar éis plé
leis an Ombudsman, áfach, chinn SUSI an ráta ‘neamhchóngarach’ níos airde a bhronnadh
ar Mark. Dúirt sé go raibh sé á dhéanamh sin mar ba í bliain dheireanach staidéir Mharcais í
agus gur bronnadh an deontas air roimhe sin ag an ráta sin.
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Gnó fir srianta go héagórach ag an teorainn
taistil sa scéim talmhaíochta
Cúlra
Rinne Jim gearán leis an Ombudsman go raibh tionchar éagórach ag coinníoll nua i scéim (an
scéim Fóirdheontais TSE Ainmhithe Tite) ar a ghnó bailithe ainmhithe a chuir teorainn leis an
achar a d’fhéadfaí ábhar a iompar go 125km ón ngnó. Bhí Jim ar an eolas faoi rindreálaí níos
saoire ach bhí sé suite díreach taobh amuigh den teorainn 125km. Mheas sé go raibh a ghnó
faoi mhíbhuntáiste suntasach iomaíoch do ghnólachtaí eile den chineál céanna sa cheantar a
d’fhéadfadh leas a bhaint as an ngléasra níos saoire.

Imscrúdú
Rinne an Scéim Fóirdheontais TSE Ainmhithe Tite (Bailitheoir Ainmhithe) foráil do dhíolúine
ón teorainn 125km i gcás nach raibh rochtain ag bailitheoirí ainmhithe ar sheirbhísí níos mó
ná rindreálaí amháin laistigh den achar. Cé go raibh deacracht ag Jim dhá luachan iomaíocha
a fháil ó sholáthraithe laistigh den teorainn, níor dheonaigh an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara díolúine dó.
Mhínigh an Roinn gur dearadh athruithe ar an scéim chun aghaidh a thabhairt ar roinnt
saincheisteanna lena n-áirítear buiséid, riachtanais tástála TSE, rialacháin seachtháirgí
ainmhithe agus an gá atá le hiomaíochas a choinneáil ag gnólachtaí. D’aithin sí freisin a
thábhachtaí atá sé acmhainn leordhóthanach rindreála a bheith ann, go háirithe i gcás ráig
thromchúiseach galair.
Mheas an tOmbudsman go raibh tionchar éagórach ag an bhforáil ar ghnó Jim toisc nár
comhlíonadh na cosaintí chun a chinntiú nach gcomhlíonfaí an t-iomaíochas ina chás.
D’aontaigh an Roinn athbhreithniú a dhéanamh ar an scéim ach níor réitigh na hathruithe a
tháinig as sin an cheist do Jim.

Toradh
Ar iarratas ón Ombudsman, rinne an Roinn athbhreithniú ar iarratas Jim agus dheonaigh
sí díolúine dó ón teorainn 125km. Bhí imní ar an Ombudsman faoin méid ama a thóg sé ar
an Roinn aghaidh a thabhairt ar ábhair imní Jim. D’aontaigh an Roinn €1,000 a íoc leis mar
aitheantas ar an am agus ar an trioblóid a bhí glactha aici chun a ghearán a réiteach.
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Faigheann bean aisíocaíocht €5,000 faoin scéim
cóireála trasteorann tar éis do FSS diúltú ar dtús
Cúlra
Bhí cóireáil leighis thábhachtach de dhíth ar iníon Patricia. Bhí an chóireáil ar fáil i mBallstát
eile, agus bhí costas na cóireála incháilithe le haghaidh aisíocaíochta faoin scéim Treorach
Trasteorann (CBD). Rinne Patricia gearán leis an Ombudsman, áfach, nuair a dhiúltaigh FSS
d’iarratas a hiníne faoin scéim.
Ligeann an scéim CBD do dhuine rochtain a fháil ar chúram sláinte i mballstát eile de chuid
an AE nó le LEE. Ceanglaítear ar iarratasóir comhairliúchán tosaigh d’othair sheachtracha
a bheith aige/aici sa tír a bhfuil sé i gceist acu cóireáil a chur uirthi, agus ní mór é seo a
dhéanamh ar dháta roimh an cóireáil. Ní chlúdaíonn an scéim ach costas na cóireála agus ní
mór d’iarratasóir cruthúnas ar chostas na cóireála agus na híocaíochta a chur isteach.
Dhiúltaigh FSS don iarratas agus dúirt nach raibh aon fhianaise ann go ndearnadh
comhairliúchán tosaigh d’othair sheachtracha. Dúirt sé freisin go raibh neamhréireachtaí leis
na sonraisc a cuireadh ar fáil agus cruthúnas íocaíochta neamhleor.

Imscrúdú
Maidir le fianaise ar chomhairliúchán roimh ré d’othair sheachtracha, dúirt FSS go raibh
an litir ón gclinic thar lear gan síniú, gan dáta agus gan seoladh. Nuair a scrúdaigh an
tOmbudsman an litir, thug sé faoi deara, cé nár síníodh an litir, go raibh dáta léi agus go raibh
seoladh an chlinic ann inar caitheadh le hiníon Phádraigín. Ba leor an fhianaise é seo, dar leis,
go raibh dáta an chomhairliúcháin tosaigh sular ligeadh isteach é le haghaidh cóireála.
D’admhaigh an tOmbudsman go raibh neamhréireachtaí ann leis na sonraisc a chuir an clinic
ar fáil, lena n-áirítear figiúirí ‘comhlána’ a bhí á gcur ar fáil a chuimsigh cóiríocht agus costais
eile nach mbaineann le cóireáil. Rinne sé teagmháil leis an gclinic faoi na sonraisc agus thug
sé soiléiriú leordhóthanach ar an gcóireáil do FSS chun ligean don iarratas dul ar aghaidh.
Bhí saincheist eile ann a bhain le cruthúnas íocaíochta. D’íoc an bhean éarlais don chóireáil go
leictreonach, ach d’íoc sí an t-iarmhéid in airgead tirim. Ní raibh FSS sásta leis an bhfianaise
a chuir an iníon ar fáil gur thóg sí iasacht comhar creidmheasa amach chun íoc as a cóireáil.
Bhí an tOmbudsman sásta, áfach, gur leor cruthúnas ar an iasacht, mar aon le fianaise gur
críochnaíodh an chóireáil agus sonrasc deiridh marcáilte ina iomláine, chun a thaispeáint gur
íocadh an t-iarmhéid.

Toradh
D’iarr an tOmbudsman ar FSS athbhreithniú a dhéanamh ar a cinneadh. D’aontaigh sé, agus
cheadaigh sé an t-iarratas, agus aisíocadh thart ar €5,000 i gcostais chóireála le hiníon
Patricia.
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Deontas amháin tacaíochta COVID tugtha ón
gComhairle d’fhear a bhfuil dhá ghnólacht aige
Cúlra
Rinne Tomás gearán leis an Ombudsman nuair a dúirt Comhairle Contae Thiobraid Árann go
ndéanfaí measúnú ar a dhá ghnó mar ghnó amháin do dheontais ‘Atosaithe’ ghnó an Rialtais a
bhaineann le COVID-19. Dúirt an Chomhairle, ós rud é go raibh a dhá ghnó nasctha, agus go
raibh an uimhir chánach chéanna aige, go mbeadh Tomás i dteideal deontas amháin i leith a
dhá ghnó.

Imscrúdú
Ranníocaíocht i leith an chostais a bhain le gnó a athoscailt nó a chothabháil le linn na
paindéime ab iad deontais ‘Atosú’ agus ‘Atosú Plus’ an Rialtais. Bhí €2,000 ar a laghad ar fáil
don Deontas Atosaithe, agus €4,000 don Deontas Atosaithe Plus.
Bhí asraon miondíola agus carrchlós in aice láimhe ag Tomás. Mar fhreagra ar a iarratas,
mheas an Chomhairle gur gnó amháin a bhí sa dá ghnó toisc gurbh é Tomás úinéir an dá ghnó
agus roinn siad uimhir thagartha cánach.
Thug an tOmbudsman faoi deara, áfach, gur áiríodh leis na critéir ábhartha don scéim gur
féidir le “háitreabh gnó ina bhfuil roinnt maoine rátáilte deontas a éileamh do gach maoin...”,
agus tá “eintiteas gnó a oibríonn ó roinnt maoine i dteideal deontais atá coibhéiseach leis na
rátaí ar gach maoin faoi réir critéir íosta, uasta agus eile”.
I gcás Thomáis, bhí ‘uimhir ráta’ ar leith ag gach gnó agus dheimhnigh an Chomhairle gur
eisíodh éilimh ar leithligh i leith gach gnó.
Thug an tOmbudsman faoi deara freisin go raibh an dá ghnó an-éagsúil ó thaobh cineáil
de agus go bhfuil gach gnó cláraithe ar leithligh leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Ina
theannta sin, dúradh i gcáipéis Ceisteanna Coitianta na Roinne Fiontar, Trádála agus
Fostaíochta ar na deontais go mbeadh gnó le dhá stór ar leith (sraith, mar shampla) i dteideal
deontais i leith gach siopa.

Toradh
Sna himthosca sin, d’iarr an tOmbudsman ar an gComhairle athbhreithniú a dhéanamh ar a
cinneadh. Bhronn an Chomhairle €3,100 breise ar Thomás i ndáil lena dhara gnó.
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Tá fear in ann cuairt a thabhairt ar a mháthair
atá ag fáil bháis mar gheall ar fhreagra tapa ó
Oifig na bPasanna
Cúlra
Rinne Yousef, a bhí ina shaoránach Éireannach eadóirsithe le déanaí, teagmháil leis an
Ombudsman nuair nach raibh sé in ann pas a fháil chun cuairt a thabhairt ar a mháthair
a bhí go dona tinn san Afraic. Dúirt Seirbhís na bPasanna go dtógfadh sé 40 lá oibre (ocht
seachtaine) a iarratas a phróiseáil. Is amhlaidh an cás toisc go bhfuil iarratais ar phas
céaduaire do dhaoine fásta casta agus go dteastaíonn fíorú cáipéisíochta uathu.

Imscrúdú
Rinneadh saoránach Éireannach de Yousef trí eadóirseacht in 2021. Ní fhaca sé a theaghlach
le 14 bliana mar go raibh sé ina dhídeanaí. Díreach tar éis dó a bheith ina shaoránach, rinne sé
iarratas ar phas chun cuairt a thabhairt ar a mháthair san Afraic toisc go raibh sí i gcóma agus
nach rabhthas ag súil go mairfeadh sí ar feadh níos mó ná cúpla lá.

Toradh
Mhol an tOmbudsman do Sheirbhís na bPasanna gur cheart go mbeadh soláthraithe seirbhísí
poiblí solúbtha, agus go mbeidís in ann freastal ar chásanna atruacha agus práinneacha.
Mar fhreagra air sin, d’eisigh Oifig na bPasanna pas don fhear laistigh de cheithre lá oibre.
Chiallaigh sé seo go bhféadfadh an fear cuairt a thabhairt ar a mháthair a raibh tinneas a báis
uirthi.
Mhol an tOmbudsman Seirbhís na bPasanna as a freagra tapa.

Aisíocaíocht €5,400 i leith sochar linbh iarrtha
ar cearr ag an Roinn
Cúlra
Fuair an tOmbudsman gearán ó Tanya tar éis don Roinn Coimirce Sóisialaí aisíocaíocht
€5,400 a lorg a dúirt sé gur íocadh go mícheart léi í i sochar linbh. Dúirt an Roinn nach raibh
aon fhianaise ann go raibh Tanya arbh as Oirthear na hEorpa ó dhúchas di, agus a leanaí ina
gcónaí in Éirinn.
Bhí Tanya ina cónaí in Éirinn. Mar sin féin, d’fhill sí ar a tír dhúchais lena leanaí sé mhí sular
fhill a fear céile. Lean a fear céile, a bhí féinfhostaithe, ag obair agus ag cónaí in Éirinn.
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Imscrúdú
Foráiltear le rialachán ae (883/2004) go bhfuil duine féinfhostaithe i dteideal sochair
theaghlaigh a fháil dá bhaill teaghlaigh de réir reachtaíocht na tíre sin fiú má tá na baill
teaghlaigh ina gcónaí i dtír eile AE. Nuair a d’ardaigh an tOmbudsman rialachán an AE leis an
Roinn dúirt sé gur sheiceáil sé a thaifid le haghaidh aon ranníocaíochtaí ÁSPC ó fhear céile
Tanya chun a thaispeáint go raibh sé ag obair in Éirinn ach nár aimsigh sé aon cheann. Tar
éis seiceáil bhreise a dhéanamh, áfach, fuair sé amach go raibh an fear féinfhostaithe agus
go raibh a ioncam faoi bhun na tairsí chun ÁSPC a íoc. D’iarr an tOmbudsman ar an Roinn
athbhreithniú a dhéanamh ar a cinneadh.

Toradh
Laghdaigh an Roinn an ró-íocaíocht go €2,250 mar aitheantas ar an tréimhse ama a bhí
an bhean i dteideal sochar linbh a fháil. D’aontaigh an Roinn amach anseo freisin na taifid
féinfhostaíochta a sheiceáil, mar aon lena taifid ranníocaíochta lena chinntiú nach dtarlóidh
botún den chineál céanna arís.

Cás tithíochta an fhir athbhreithnithe tar éis
íocaíochtaí leasa shóisialaigh a fhágann nach
bhfuil sé in ann cíos a íoc
Cúlra
Bhí John i mbaol easpa dídine nuair a dhiúltaigh Comhairle Cathrach Chorcaí dá iarratas ar
chúnamh faoin scéim Íocaíochta Cúnaimh Tithíochta. Faoin scéim féadfaidh údaráis áitiúla
cuid de chíos míosúil le haghaidh maoine a íoc suas le huasmhéid. I gcás John, ba é €550
an t-uasmhéid in aghaidh na míosa. Mar sin féin, ba é €650 costas na cóiríochta a d’aimsigh
sé. Ba é an t-aon fhoinse ioncaim a bhí ag John ná íocaíocht leasa shóisialaigh agus mar
sin ní raibh sé in ann an t-iarmhéid €100 in aghaidh na míosa agus an ranníocaíocht chíosa
riachtanach a íoc leis an gComhairle.

Imscrúdú
Ceadaítear solúbthacht suas le 20% d’údaráis áitiúla os cionn na huasteorainn cíosa chun
ligean d’iarratasóir foinse nó cóiríocht oiriúnach a choinneáil. Scrúdaigh an tOmbudsman cás
John agus na nithe seo á gcur i gcuntas:
• Ba chosúil gur luach maith a bhí i gcíos €650 in aghaidh na míosa don chóiríocht
• bhí réadmhaoin aon seomra leapa sa cheantar céanna á ligean ar cíos ag €980 in aghaidh
na míosa
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• Ba é an t-aon fhoinse ioncaim a bhí ag John ná a íocaíocht leasa shóisialaigh
• tá lánrogha ag údaráis áitiúla margaí cíosa a chur san áireamh le haghaidh maoine den
chineál céanna
• D’fhéadfaí John a bheith gan dídean, b’fhéidir, mura bhféadfadh sé an cíos a íoc.

Toradh
D’iarr an tOmbudsman ar an gComhairle athbhreithniú a dhéanamh ar a cinneadh agus a
lánrogha a úsáid chun íoc os cionn na teorann cíosa. D’aontaigh an Chomhairle, agus d’íoc sí
an cíos míosúil breise ina iomláine.

Ní bhfuair bean a liúntas leictreachais ar feadh
cúig bliana
Cúlra
Rinne Máire gearán leis an Ombudsman go ndearna sí iarratas ar an bPacáiste Sochair
Teaghlaigh in 2015 ach nach bhfuair sí a teidlíocht iomlán faoin scéim. Dúirt sí gur dhúirt an
Roinn Coimirce Sóisialaí léi tic a chur i mbosca amháin ar an bhfoirm amháin agus mar sin
roghnaigh sí an rogha ‘ceadúnas teilifíse’ agus bronnadh an íocaíocht ceadúnas teilifíse uirthi
ina dhiaidh sin. Chreid sí, áfach, go bhféadfadh sí a bheith i dteideal liúntas leictreachais a
fháil freisin. Rinne sí seiceáil leis an Roinn Coimirce Sóisialaí dhá uair tar éis di an t-iarratas a
dhéanamh agus dúradh léi go bhfaigheadh sí an liúntas leictreachais dá mbeadh sí i dteideal é
a fháil. Cúig bliana ina dhiaidh sin, áfach, thug sí faoi deara nach raibh an liúntas leictreachais
á fháil aici.

Imscrúdú
Cuidíonn an Pacáiste Sochair Teaghlaigh le costas leictreachais nó gáis, agus leis an
gceadúnas teilifíse, agus tá sé oscailte d’aon duine atá 70 bliain d’aois nó níos sine. Dúirt an
Roinn le Máire in 2020 nach raibh sí ag fáil an liúntais leictreachais a raibh sí ina theideal.
Rinne Máire iarratas arís i mí Dheireadh Fómhair 2020, agus rinneadh íocaíocht as an liúntas
leictreachais a shiardhátú sé mhí.
Chreid an tOmbudsman gur cheart iarratas Mháire a shiardhátú go dtí am a iarratais chomh
gairid tar éis dá hiarratas go raibh bearta déanta ag Máire chun a shoiléiriú leis an Roinn gur
theastaigh uaithi iarratas a dhéanamh ar an liúntas leictreachais.

Toradh
D’aontaigh agus bhronn an Roinn an Pacáiste iomlán Sochair Teaghlaigh ar Mháire ó dháta a
céad iarratais. Cuireadh riaráistí os cionn €2,200 chun sochair a cuntais.
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Caibidil 05
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Caibidil 5: Straitéis agus Rialachas
Straitéis 2019-21
Aithníodh na cuspóirí seo a leanas dár Ráiteas Straitéise 2019 - 2021:
1. Feabhsuithe sa tseirbhís phoiblí a thiomáint agus tionchar a imirt orthu
2. An tseirbhís phoiblí a chumasú agus a thacú chun caighdeáin dea-chleachtais a bhaint
amach agus a chothabháil
3. Cumas eagraíochtúil a neartú chun seirbhís éifeachtach agus éifeachtúil a sholáthar dár
bpáirtithe leasmhara go léir
4. Feasacht an phobail ar ár róil agus conas rochtain a fháil ar ár seirbhísí a fheabhsú chun
ár dtionchar ar an tseirbhís phoiblí a bharrfheabhsú
Thar na trí bliana tá ár gcuspóirí straitéiseacha bainte amach againn trí roinnt tionscadal, lena
n-áirítear:
• Feabhsuithe TFC agus slándáil fheabhsaithe
• óstáil rathúil ar Chomhdháil Dhomhanda an IOI
• ár ngníomhaíochtaí for-rochtana a fheabhsú agus a oiriúnú do bhaill den phobal agus do
chomhlachtaí poiblí
• athlonnú Oifig rathúil
• GDPR agus ceanglais dhlíthiúla eile a leabú laistigh dár n-eagraíocht.
Tá an obair beagnach críochnaithe ar ár Straitéis do 2022-2025. Reáchtáladh próiseas
comhairliúcháin phoiblí le linn 2021. Chuir na freagraí a fuarthas eolas ar fáil d’fhorbairt na
straitéise agus ár gcuspóirí. Tá athbhreithniú déanta againn ar ár bhFís, agus ar ár Luachanna
Eagrúcháin agus ár gCultúr, agus sainaithníodh príomhthionchair straitéiseacha agus téamaí
straitéiseacha, a bheidh comónta do gach réimse oibre inár nOifig. Táimid ag tnúth lenár
Ráiteas Straitéise nua a fhoilsiú go luath in 2022.
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Cáilíocht Cás				
Táimid i gcónaí ag feabhsú leibhéal na seirbhísí a sholáthraímid agus ag cinntiú go ligeann
ár gcórais agus ár bpróisis dúinn ár gcuspóirí straitéiseacha a sheachadadh. Chun cáilíocht
ár láimhseáil cásanna a chinntiú thugamar isteach caighdeáin cháilíochta, a leagann síos
cuspóirí do chásobair i réimsí nósanna imeachta, tráthúlachta, cumarsáide agus cruinnis.
Chun a chinntiú go gcomhlíonaimid ár gcaighdeáin cháilíochta tá próiseas measúnaithe
cáilíochta i bhfeidhm againn. Gach mí scrúdaíonn ár bhFoireann Measúnaithe Cáilíochta 15%
de na cásanna a dúnadh an mhí roimhe sin agus déanann measúnú ar chásanna in aghaidh
ár gcaighdeáin cháilíochta. Aithníonn agus molann an Fhoireann réitigh ar aon cheisteanna
próisis a eascraíonn as iniúchtaí cáilíochta míosúla agus cuireann sí aiseolas ar fáil d’oibrithe
cásanna leithleacha.

Scéim reatha na Gaeilge		
Clúdaíonn Scéim reatha na Gaeilge d’Oifig an Ombudsman an tréimhse ó 2019-2022. Tá an
Oifig i mbun scéim athbhreithnithe a chur i bhfeidhm don tréimhse 2022-2025. 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
• freagraítear i nGaeilge comhfhreagras a fhaightear i nGaeilge
• tá ábhar an tsuímh Ghréasáin ar fáil i nGaeilge lena n-áirítear tuarascálacha bliantúla,
ráitis straitéise, foirmeacha gearáin ar líne, achoimrí ar thuarascálacha imscrúdaithe an
Ombudsman, nótaí treorach agus preaseisiúintí
• seirbhísí aistriúcháin lena chinntiú go gcoimeádtar an t-ábhar Gaeilge ar ár suíomh
Gréasáin cothrom le dáta.
I measc na mbeart atá glactha ag an Oifig chun an Ghaeilge a chur chun cinn agus
cabhrú lenár ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a chomhlíonadh tá rang comhrá
seachtainiúil Gaeilge don fhoireann, spreagadh don fhoireann dul i mbun ranganna Gaeilge
agus oiliúint intí Gaeilge don fhoireann a fhreagraíonn gutháin. . Ghlac naonúr ball foirne páirt
i gcúrsaí Gaeilge a reáchtáladh go seachtrach le linn 2021.
Tugadh 209 cuairt ar an leagan Gaeilge dár suíomh Gréasáin, agus dhá iarratas go ndéileálfaí
le cásanna i nGaeilge le linn na bliana.
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Foireann Glas na hOifige
Bunaíodh ár bhFoireann Glas san Oifig in 2020 ar a bhfuil oibrithe deonacha díograiseacha.
Is iad na príomhaidhmeanna atá againn bearta atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a
thabhairt isteach san Oifig i réimsí fuinnimh, dramhaíola, iompair agus uisce, chomh maith
le feabhas a chur ar cháilíocht na timpeallachta oibre. Leanamar le sraith clár feasachta
míosúla téamaí a eisiúint chun cabhrú leis an bhfoireann cinntí níos inbhuanaithe ó thaobh an
chomhshaoil de a dhéanamh san obair agus sa bhaile.
Áirítear ar na bearta a glacadh:
• monatóireacht leanúnach ar úsáid fuinnimh san Oifig
• Iniúchadh Dramhaíola Glas a dhéanamh, agus feabhas a chur ar chomharthaíocht agus ar
fhaisnéis don fhoireann ar dhramhaíl agus ar athchúrsáil
• lá seirbhísithe rothair saor in aisce agus taisceadáin imleor chun athrú ar nósanna
comaitéireachta a spreagadh
• laghdú ar phriontáil agus athsholáthar comhaid pháipéir le comhaid leictreonacha
• spás tiomnaithe a thabhairt isteach ar inlíon na foirne le haghaidh saincheisteanna glasa
agus comhairle a thabhairt don fhoireann
• ríomhairí glúine níos tíosaí ar fhuinneamh a chur in ionad ríomhairí deisce.
Déanfaidh an Fhoireann Ghlas, le tacaíocht ón mbainistíocht shinsearach, a dícheall leanúint
de thionscnaimh a thabhairt isteach a chuireann inbhuanaitheacht comhshaoil chun cinn do
dhaoine aonair agus don eagraíocht araon.

Dualgas Earnála Poiblí
I rith 2021, lean ár gCoiste um Dhualgas san Earnáil Phoiblí agus ár nOifigeach
Comhionannais ag obair chun luachanna dualgais na hearnála poiblí a leabú inár gcroístraitéis agus feidhmeanna reachtúla.
Is cloch choirnéil dár gcultúr é caitheamh le gach duine le meas agus le dínit agus léireofar é
sin inár ‘Straitéis 2025’, a sheolfaimid go luath in 2022. Mar cheann dá cuspóirí straitéiseacha,
leanfaidh ár nOifig ag forbairt agus ag cur chun cinn an duine. cur chuige bunaithe ar chearta
chun gearáin a scrúdú tríd an tSamhail ‘FREDA’ (Cothroime, Meas, Comhionannas, Dínit agus
Féinriail) a chomhtháthú ina cuid oibre.

Tá sé deacair mo bhuíochas a chur in iúl as an
éacht oibre a rinne sibh ar mo shon.
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