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RÉAMHRÁ 

A Chathaoirligh, a Leas-chathaoirligh agus a bhaill den Choiste, go raibh maith agaibh as 

deis seo labhairt leis an gComhchoiste Oireachtais inniu chun eolas a thabhairt maidir le 

bunú Tusla agus maidir lenár dtiomantas ár ndualgais faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla a 

chomhlíonadh d’fhonn  cearta teanga ár n-úsáideoirí seirbhíse a chosaint.  

 Bunú Tusla 

 Fís Tusla 

 Príomhsheirbhísí Tusla 

 Dúshláin Tusla ar a Bhunú 

 An Radharc Fioscach 

 Éachtaí Tusla 

 An Meamram Tuisceana le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

 Forléargas ar sheirbhísí atá ar fáil as Gaeilge 

 Fócas ar an gCigireacht Luathbhlianta 

 Ról an Aonaid Cumarsáide 

 Réimsí a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 

 Conclúid 

 

BUNÚ TUSLA 

Bunaíodh Tusla, an Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach in 2014 tar éis moladh 

a thug an Tascfhórsa ar an nGníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach in 2012. 

Bunaíodh é i gcomhthéacs na gcúinsí tragóideacha a leagadh amach i 29 fiosrúchán agus 

athbhreithniú agus 551 moladh, lena n-áirítear na tuarascálacha seo a leanas:  

 Tuarascáil ón nGrúpa Neamhspleách um Athbhreithniú ar Bhás Leanaí (2012); 

 Tuarascáil ar Fhiosrúchán Cúraim Leanaí Ros Comáin (2010); 

 Tuarascáil ar Fhiosrúchán Mhóin na gCaor (2009); 

 Tuarascáil Uí Riain (2009). 

Tugann na tuarascálacha seo cuntas mion gurbh iad, in ainneoin iarrachtaí an bhfoirne ó 

ghníomhaireachtaí éagsúla, an scoilteadh agus an deighilt a bhí sna seirbhísí ag an am ba 

chúis chórasach leis an teip ar fhreastal ar riachtanais leanaí. 

 

FÍS TUSLA 

D’fhonn a thorthaí fadtéarmacha a bhaint amach tá fís arna forbairt ag Tusla d’Éirinn “atá 

tiomanta do shábháilteacht agus d’fholláine leanaí, daoine óga agus teaghlach”. Fís 
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uaillmhianach í seo dá bhfuil Tusla iomlán tiomanta a sholáthar agus í mar bhonn faoi obair 

laethúil breis is 4,000 ball foirne ar fud na tíre.  

 

PRÍOMHSHEIRBHÍSÍ TUSLA 

Tá breis is 4,000 duine ag obair do Tusla ar fud na tíre, ag seachadadh raon leathan 

seirbhísí chun tacú le leanaí agus teaghlaigh lena n-áirítear, ach ní teoranta do, chosaint 

agus leas leanaí, cúram altramais, iarchúram, seirbhísí uchtaithe, seirbhísí leasa oideachais, 

seirbhísí luath-idirghabhála agus coisc, seirbhísí tacaíochta teaghlaigh, cúram cónaitheach 

agus speisialta, seirbhísí speisialaithe do leanaí scartha ag lorg tearmainn, seirbhísí foréigin 

teaghlaigh agus ar bhonn inscne, seirbhísí teiripeacha agus seirbhísí cigireachta 

luathbhlianta. 

 

DÚSHLÁIN TUSLA AR A BHUNÚ 

Fuair Tusla trí ghníomhaireacht ar leith le hoidhreacht nuair a bunaíodh é, bhí a seirbhísí, 

struchtúir, beartais, nósanna imeachta, rialachas agus cultúr féin ag gach ceann díobh. 

Laistigh de chórais cosanta leanaí, thóg Tusla ar láimh 17 réimse le raon de chleachtais, 

próisis, beartais, córais faisnéise agus leithdháilte buiséadacha. Maidir le córais faisnéise 

amháin, go stairiúil de bharr córais stórála dheighilte agus easpa infheistíochta bhí 17 

gcóras faisnéise éagsúla ann le haghaidh atreoruithe cásanna cosanta leanaí, ó chórais 

páipéar-bhunaithe agus bunachair sonraí chineálacha Microsoft Excel go córais faisnéise 

áitiúla nach dtacaíonn soláthraithe TF leo a thuilleadh. Ní foláir féachaint ar obair agus 

éachtaí Tusla, chomh maith le heasnaimh sa tseirbhís agus réimsí laige, i gcomhthéacs na 

ndúshlán a bhí roimhe ag am a bhunaithe agus sna blianta a lean, go háirithe ó thaobh 

acmhainní de - acmhainní airgeadais agus daonna.  Dá bhrí sin bhí fócas na 

gníomhaireachta ar a bunú dírithe ar na nithe seo a leanas: 

 Na leibhéil seirbhíse atá ann cheana a chothabháil; 

 Dul i ngleic le 8,685 cás a bhí ag fanacht le leithdháileadh a fuarthas le hoidhreacht; 

 Eagraíocht agus struchtúr seachadta seirbhíse oiriúnach don fheidhm a bhunú; 

 Plé le reachtaíocht nua agus bheartaithe; 

 Infheistiú i gcleachtadh nua agus nuálaíoch le béim ar chosc agus ar luath-idirghabháil; 

 Infheistíocht chaipitil; 

 Dul i ngleic le saincheisteanna leagáide lena n-áirítear a bheith ag brath ró-mhór ar 

sheirbhísí tacaíochta FSS. 

Cuireadh fáilte roimh an infheistíocht bhreise agus is cabhair don Ghníomhaireacht anois í 

chun an Ghníomhaireacht a chur ar bhonn inbhuanaithe.  Díríodh an infheistíocht le 5 bliana 

anuas ar easnaimh sa soláthar seirbhísí tosaigh do leanaí agus do theaghlaigh a líonadh.  
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De réir mar a thagann an Ghníomhaireacht chun coinlíochta táimid ag tosú ar níos mó 

tacaíochtaí corparáideacha a thógáil.  

 

ÉACHTAÍ TUSLA  

Le meascán de leasuithe córasacha agus infheistíocht straitéiseach, tá mórán déanta ag 

Tusla chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhí roimhe nuair a bunaíodh é. Is iad seo a 

leanas roinnt de phríomhéachtaí Tusla le 5 bliana anuas: 

 An Córas Fógartha um Chosaint Leanaí a chur i bhfeidhm a thugann príomhról do 

ghníomhaireachtaí sa chosaint leanaí (e.g. ospidéil agus an Garda Síochána) le 

rochtain 24 uair an chloig ar fhaisnéis ar leanaí a aithníodh iad a bheith i mbaol; 

 Seirbhís náisiúnta lasmuigh de ghnáthuaireanta a bhunú chun tacú le leanaí agus 

teaghlaigh i gcúinsí éigeandála agus socrúcháin chuí a dhéanamh dóibh nuair is gá; 

 Laghdú 52% ar an líon cásanna gan leithdháileadh ó bunaíodh Tusla in 2014; 

 Próisis láidre rialachais a thabhairt isteach lena n-áirítear próiseas gearánta, aiseolais 

agus foghlama Tusla, clár d’iniúchóireachtaí ar chaighdeáin sa líne thosaigh agus creat 

ráthaithe caighdeáin; 

 Córas Náisiúnta Faisnéise Cúraim Leanaí a sheoladh don chéad uair sa stát lena 

chinntiú go bhfuil ag gach roinn oibre sóisialaí in Éirinn córas faisnéise slán chun tacú le 

cosaint leanaí éifeachtach agus seirbhísí leasa; 

 Seirbhísí luath-idirghabhála agus coisc a leathnú le bunachar fianaise maidir leis an 

timthriall maidir le cúram a iontráil a bhriseadh; 

 Na seirbhísí leasa oideachais a chomhtháthú chun na leanaí leochaileacha inár bpobail 

a aithint agus chun freagairt dóibh mar is ceart agus tacaíocht a thabhairt do na pobail 

sin freagairt. 

 An Chigireacht Náisiúnta Luathbhlianta a bhunú a dhéanann cigireacht anois ar bhreis 

is 2000 seirbhís luathbhlianta go bliantúil.  

 

AN MEAMRAM TUISCEANA LE FEIDHMEANNACHT NA SEIRBHÍSE SLÁINTE 

Ionas go mbeadh an Ghníomhaireacht chomh costéifeachtach agus a d’fhéadfadh sí bheith 

ar a bunú bhí sé i gceist go mbainfí an leas is fearr as comh-spleáchais idir an 

Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach agus Feidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte.   Príomhchuspóir den Mheamram ba ea candam agus leibhéal na seirbhíse a 

choimeád, pé acu seirbhísí intí nó seachfhoinsithe, ag an leibhéal dá bhforáiltear i bPlean 

Náisiúnta Seirbhíse 2014 FSS agus i bPlean Seirbhíse na Gníomhaireachta um leanaí agus 

an Teaghlach 2014.  Cuimsítear i scóip na seirbhísí a chlúdaíonn an Meamram teagmháil 

idir na feidhmeanna náisiúnta cumarsáide sonracha agus comhairle agus tacaíocht ó 
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Chumarsáid FSS a chumasú agus iad a bheith ar fáil ag leibhéal réigiúnach agus áitiúil di 

bhainisteoirí sinsearacha ainmnithe.  Laistigh den scóip freisin déanann an Meamram foráil 

do Tusla Seirbhísí Gaeilge Aonad Cumarsáide FSS a rochtain mar seo a leanas: 

 Seirbhísí Aistriúcháin 

 Comhairle m.l. Acht na dTeangacha Oifigiúla/Scéim Teanga 

 Déileáil le gearáin agus iad a réiteach 

 Idirchaidreamh le hOifig an Choimisinéara Teanga agus Údarás/Roinn na Gaeltachta 

 Oideachas agus oiliúint sa Ghaeilge 

 

FORLÉARGAS AR SHEIRBHÍSÍ ATÁ A CHUIRTEAR AR FÁIL AS GAEILGE 

Aithnítear go mbeidh in éagmais seirbhís ar leith Gaeilge faoi úinéireacht Tusla nó 

coimisiúnaithe ag Tusla éagsúlachtaí i gcaighdeán na seirbhísí as Gaeilge agus samplaí de 

sheirbhísí ardchaighdeáin chomh maith le heasnaimh nuair nach gcomhlíonaimid go 

hiomlán ár n-oibleagáidí.  Mar shampla tá sé léirithe ag Cigireacht Luathbhlianta Tusla, 

Seirbhísí Leasa Oideachais agus ag Aonad Cumarsáide Tusla go bhfuil siad tiomanta do 

chinntiú go gcuirtear seirbhísí, doiciméid agus tuarascálacha ar fáil as Gaeilge e.g. 

 Stáiseanóireacht agus brandáil oifigiúil ar a bhfuil an Ghaeilge chun tosaigh 

 Fógraí béil taifeadta a chur ar fáil in a lán seirbhísí 

 Doiciméid Tús Áite do Leanaí  

 Acmhainn laistigh dár nAonad Gnóthaí Parlaiminteacha freagairt as Gaeilge do 

cheisteanna agus  uiríll pharlaiminteacha más gá. 

 Tuairisciú ar Cháilíocht na Seirbhísí Réamhscoile 

 Bileoga eolais maidir le Cosaint agus Leas Leanaí 

 Pleananna Gnó Bliantúla Tusla 

 An Ráiteas Straitéise ar Thinreamh Scoile a fhorbairt:  Treoirlínte do Scoileanna. 

 

Ina theannta sin, cé nach bhfuil inniúlacht sa Ghaeilge ina critéar don fhoireann a earcaíonn 

seirbhísí Tusla féadaim a dhearbhú go bhfuil inár nAonad Gnóthaí Parlaiminteacha ball 

foirne a phléann le baill den Oireachtas agus le páirtithe leasmhara eile as Gaeilge de réir 

mar is gá.  Tá freisin 11 bhall foirne eile a aithníodh inár seirbhísí a bheith inniúil sa 

Ghaeilge.  Bheadh gá áfach le hiniúchadh ar an bhfoireann chun léiriú cruinn a fháil ar an 

líon den fhoireann atá inniúil sa Ghaeilge agus tá sé i gceist againn é sin a dhéanamh in 

2019. Is féidir na seirbhísí seo a leanas a sholáthar ar bhonn teoranta as Gaeilge ag ár 

bhfoireann atá inniúil sa teanga nó ag ateangairí/aistritheoirí: 

 Seirbhísí Leasa Oideachais  

 Seirbhísí Cosanta agus Leasa Leanaí i roinnt ceantair Ghaeltachta 
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 Tá cúramóirí altramais ar fáil i roinnt ceantar do na leanaí sin ar fearr a bhfreastalaítear 

orthu sa suíomh sin 

 Maoiníonn Tusla trí Ionaid Acmhainne Teaghlaigh i gceantar Gaeltachta Dhún na nGall 

a chuireann seirbhísí ar fáil as Béarla agus Gaeilge 

 Aithníodh i roinnt de na seirbhísí baill foirne atá ar fáil chun seirbhísí a chur ar fáil as 

Gaeilge agus i roinnt seirbhísí eile aithníodh roinnt baill foirne atá ag gabháil do 

ranganna Gaeilge. 

 

I réigiún Lú/na Mí bunaíodh tionscnamh feabhsúcháin caighdeáin chun athbhreithniú a 

dhéanamh ar conas is fearr freastal ar riachtanais leanaí a atreoraítear as Gaeilge agus 

úsáidtear aistritheoirí faoi láthair chun an bhearna seo a líonadh. 

 

FÓCAS AR AN GCIGIREACHT LUATHBHLIANTA 

Tá tiomantas láidir léirithe ag Cigireacht Luathbhlianta Tusla seirbhísí trí Ghaeilge ar 

chaighdeán ard a sholáthar. Go háirithe tá an Chigireacht tiomanta do thacaíocht a thabhairt 

do sheirbhísí luathbhlianta in áiteanna ina labhraítear Gaeilge.  Éascaítear cumarsáid 

fhoirmiúil i scríbhinn as Gaeilge idir seirbhísí a fheidhmíonn as Gaeilge agus an Chigireacht 

agus tá roinnt Cigirí Luathbhlianta freisin ar féidir leo cigireachtaí a éascú as meascán den 

Ghaeilge agus den Bhéarla.  De bhreis air sin tá feachtas earcaíochta ar siúl chun Cigire 

Gaeilge ar leith a cheapadh.    

 

Maidir le doiciméid, is é Beartas na Cigireachta go dtairgtear cumarsáid fhoirmiúil i scríbhinn 

nuair a iarrann seirbhísí sin agus éascaítear é sin ach úsáid a bhaint as seirbhís aistriúcháin 

ardchaighdeáin agus éifeachtúil chun a chinntiú go ndéantar cumarsáid den saghas sin ar 

an gcaighdeán céanna is a dhéantar í i mBéarla.  Anuas air sin cuirtear Tuarascálacha na 

Cigireachta ar fáil as Gaeilge do sheirbhísí - tá thart ar 20 tuarascáil den saghas sin ar fáil ar 

shuíomh gréasáin Tusla - chomh maith le doiciméid eile de chuid na cigireachta amhail an 

Creat Cáilíochta agus Rialála do Sheirbhísí Seisiúnacha, déantar iad a aistriú go Gaeilge 

agus cuirtear ar fáil iad i gcóip chrua agus i bhformáid leictreonach araon. Tá an Chigireacht 

ag leanúint de thionscnaimh a chuardach a dhéanfadh rochtain ar aistriúcháin a fheabhsú 

agus iad a dhéanamh níos inacmhainne agus féachann an Chigireacht i gcónaí ar bhealaí 

chun an seachadadh seirbhísí as Gaeilge a mhéadú. 

 

Chun an obair seo a fheabhsú pléann an Chigireacht Luathbhlianta le páirtithe leasmhara 

seachtracha agus le hEagraíochtaí Gaeilge amhail Comhar Naíonraí na Gaeltachta (CNNG) 

atá páirteach freisin i nGrúpa Comhairliúcháin na Cigireachta Luathbhlianta.  
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RÓL AN AONAID CUMARSÁIDE 

Is é cuspóir an aonaid cumarsáide maoirseacht a dhéanamh ar dhea-chleachtas agus an 

dea-chleachtas sin a chinntiú i ngníomhaíochtaí cumarsáide uile na Gníomhaireachta. 

Chuige sin tugtar tacaíocht straitéiseach don Phríomhfheidhmeannach, déantar preasoifig 

na Gníomhaireachta, a fhreagraíonn breis is 500 ceist ó na meáin, a bhainistiú chomh maith 

le gach teagmháil réamhghníomhach agus fhrithghníomhach. Chomh maith leis sin oibríonn 

an t-aonad cumarsáide le stiúrthóireachtaí agus le foirne tionscadail chun comhairle a 

thabhairt i ndáil le cumarsáid agus feachtais agus gníomhaíochtaí feasachta poiblí agus iad 

a bhainistiú. Cinntíonn an t-aonad go mbíonn cur chuige comhsheasmhach ann i leith 

cumarsáid sheachtrach agus inmheánach (e.g. brandáil, imeachtaí, suíomh gréasáin, meáin 

shóisialta etc.) ar fud na Gníomhaireachta. 

 
D’fhéadfaí cur síos ar an seasamh inmhianaithe 2020 mar seo: 
 

• Go n-aithneofar Tusla mar an ghníomhaireacht thiomanta stáit atá freagrach as folláine 

agus torthaí leanaí a fheabhsú ar fud raon leathan seirbhísí; 

• Go dtuigfear Misean agus cuspóir Tusla i gceart; 

• Go mbeidh tacaíocht fhorleathana ag Tusla ó pháirtithe leasmhara; 

• Go mbeidh muinín ag leanaí agus teaghlaigh agus ag an bpobal as Tusla. 

Tá an tAonad Cumarsáide tiomanta d’ábhar a fhoilsiú as Gaeilge chomh fad agus is féidir 

agus sinn ag iarraidh ár n-oibleagáidí a chomhlíonadh. Meastar go dtiocfaidh méadú mór air 

seo sna 12 mhí amach romhainn. Mar shamplaí de na céimeanna atá á dtabhairt againn tá 

leaganacha Gaeilge dár bpreaseisiúintí, cumarsáid a dhéanamh as Gaeilge ar ardáin na 

meán sóisialta (e.g. Facebook and Twitter).  

 

RÉIMSÍ A GCAITHFEAR AGHAIDH A THABHAIRT ORTHU FAOI ACHT NA 

DTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003 

Aithnítear go mbeidh in éagmais seirbhís ar leith Gaeilge faoi úinéireacht Tusla nó 

coimisiúnaithe ag Tusla, leis na hacmhainní riachtanacha chun dul i ngleic le fadhbanna 

leagáide a bhí ann tráth a bhunaithe, roinnt réimsí nach bhfuil ár n-oibleagáidí faoi Acht na 

dTeangacha Oifigiúla, 2003 á gcomhlíonadh againn. 

 Cé go bhfuil fianaise béil áirithe ann go bhfreagraítear i nGaeilge cumarsáid as Gaeilge, 

tá gá ag Tusla le córas a chinntíonn go bhfreagraítear as Gaeilge cumarsáid as Gaeilge 

i scríbhinn agus i ríomhphoist.  

 Ní mór feasacht na foirne ar na córais atá i bhfeidhm chun comhfhreagras as Gaeilge a 

fhreagairt a fheabhsú 
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 Ní mór feasacht na foirne ar sheirbhísí ar féidir le Tusla agus a dhéanann Tusla a chur 

ar fáil as Gaeilge a fheabhsú 

 Ní mór comhsheasmhacht i gcomharthaí dátheangacha ar fud phunann eastáit Tusla, 

fógraí béil dátheangacha ar gach láithreán Tusla agus úsáid as stáiseanóireacht 

brandáilte go dátheangach a chur i bhfeidhm 

 Ní mór an fhorbairt ar ábhar dátheangach ar mheáin shóisialta uile Tusla lena n-áirítear 

ár suíomh gréasáin, Facebook agus Twitter a fheabhsú. 

 Ní mór córais réamhghníomhacha a bhunú chun custaiméirí Tusla a chur ar an eolas 

faoi sheirbhísí a chuirtear ar fáil as Gaeilge  

 

NA CHÉAD CHÉIMEANNA EILE 

Táim féin go pearsanta tiomanta do mhéid agus do chaighdeán na seirbhísí a chuireann 

Tusla ar fáil as Gaeilge a fheabhsú agus in 2019 tabharfar na céimeanna 

réamhghníomhacha seo a leanas: 

 Déanfar gach foilseachán a athbhreithniú i gcomhréir lenár n-oibleagáidí faoin 

reachtaíocht Ghaeilge 

 Forbróidh Tusla scéim teanga in 2019 faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 

 Aithneofar bearnaí inár n-oibleagáidí faoi Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus 

forbrófar pleananna chun dul i ngleic leo 

 Le hearcú Cigire Luathbhlianta ar leith Gaeilge feabhsóimid agus méadóimid an 

seachadadh seirbhíse do Naíonraí 

 Forbrófar agus eiseofar craoladh nuachta a thabharfaidh comhairle don fhoireann maidir 

leis an córais atá i bhfeidhm chun cabhrú leo cumarsáid a fhaigheann an 

Ghníomhaireacht as Gaeilge a fhreagairt. 

 Déanfar suirbhé ar an bhfoireann chun a fháil amach cé mhéad Gaeilge atá á labhairt 

laistigh dár seirbhísí agus daoine a aithint a bheidh sásta seasamh leis an nGaeilge 

 Beidh teagmháil fhoirmiúil idir Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh agus Seirbhísí Gaeilge 

FSS chun feabhas níos mó a chur ar chomhlíonadh Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 

ag Tusla.  

 Aithneofar urlabhraithe agus forbrófar go réamhghníomhach acmhainn Tusla chun 

labhairt leis na meáin chraolta trí mheán na Gaeilge 

 Déanfar iniúchadh ar phunann eastát Tusla agus déanfar cás gnó a fhorbairt chun 

comharthaí dátheangacha a chur in áit  
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CONCLÚID 

Ó bunaíodh an Ghníomhaireacht tá sí dírithe ar a chinntiú go bhfuil ár bpríomhsheirbhísí ar 

fáil do leanaí leochaileacha agus a dteaghlaigh ach ní bhfuarthas infheistíocht go dtí 2016 a 

lig dúinn na seirbhísí tacaíochta eile a fhorbairt atá ag teastáil le go mbeidh seirbhísí den 

chaighdeán is airde riaracháin ann ó thaobh na riachtanais reachtúla a chomhlíonadh.  Agus 

Tusla ag bogadh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile aibíochta agus inbhuanaitheachta 

díreofar níos mó ar infheistíocht i ndroim corparáideach na gníomhaireachta agus an droim 

sin a fhorbairt, áirítear leis seo, ach níl sé teoranta do, ár Straitéis Cosanta agus Leasa 

Leanaí, ár Straitéis Cumarsáide, Straitéis Acmhainní Daonna, Straitéis TFC agus Straitéis 

Eastát a sheoladh - beidh ról tábhachtach acusan ar fad maidir le méid agus cáilíocht na 

seirbhísí a chuireann Tusla ar fáil as Gaeilge a mhéadú agus a fheabhsú ar bhealach 

eagraithe agus thar thréimhse áirithe ama. 

 

 

Pat Smyth,  
Príomhfheidhmeannach Eatramhach Nollaig 2018 

 


