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CAD IAD NA COISTÍ SEIRBHÍSÍ DO LEANAÍ AGUS DO DHAOINE ÓGA?

Is coistí ag leibhéal an chontae iad na Coistí Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga (CYPSC) a thugann 
le chéile, thart ar thábla amháin, na príomhghníomhaireachtaí agus na príomheagraíochtaí poiblí agus 
neamhbhrabúis a sholáthraíonn seirbhísí do leanaí agus do dhaoine óga i gcontae amháin nó ar fud dhá 
chontae. Is é an ról atá acu ná comhoibriú idirghníomhaireachta a fheabhsú, ag cur feabhais ar sholáthar 
seirbhíse áitiúla agus ar thacaíocht do leanaí agus do dhaoine óga ina gceantar. Is é an cuspóir atá acu 
ná cinntiú go mbaineann leanaí agus daoine óga na torthaí is fearr is féidir amach i dtéarmaí a sláinte, a 
n-oideachais agus a rannpháirtíochta sóisialta, go bhfásann siad aníos i dtimpeallacht shona, shábháilte 
agus go n-aistríonn siad go muiníneach go saol an duine lánfhásta le scileanna don saol. Is é sainchúram 
na CYPSC ná feabhas a chur ar thorthaí do leanaí agus do dhaoine óga idir aois 0-24 bliana.

CÉ HIAD BAILL CYPSC?

Tusla 
An Ghníomhaireacht um 

Leanaí agus an Teaghlach 
(CATHAOIRLEACH) 

Údaráis áitiúla 
(LEASCHATHAOIRLEACH) 

Feidhmeannacht na 
Seirbhíse Sláinte Bord Oideachais & Oiliúna Duine óg 

(18-24 bliana) 

Seirbhísí Promhaidh An Garda Síochána Líonra Phríomhoidí 
Bunscoile na hÉireann 

Coistí Cúraim Leanaí 
Cathrach & Contae 

An Roinn Coimirce 
Sóisialaí

An tSeirbhís Náisiúnta 
Síceolaíochta Oideachais Institiúid Tríú Leibhéal 

Cumann Náisiúnta na 
bPríomhoidí agus na 

Leasphríomhoidí 

Comhpháirtithe Cuimsithe 
Shóisialta, m.sh. 

Comhlachtaí Forbartha 
Áitiúla 

Seirbhísí Pobail & 
Deonacha do leanaí & do 

dhaoine óga 

CAD É A DHÉANANN CYPSC?

Beidh na balleagraíochtaí seo a leanas ag gach CYPSC 

Forbraíonn gach CYPSC Plean trí bliana do Leanaí agus do Dhaoine Óga le haghaidh a gceantair nó 
le haghaidh a gcontae, agus ansin cuireann sé i bhfeidhm é. Tá sé mar aidhm ag an bplean seo ná 
feabhas a chur ar shaol na leanaí agus na ndaoine óga ar fud cúig ghné dá saol, rud a dtugaimid na 
cúig thoradh náisiúnta do leanaí agus do dhaoine óga air freisin.

CAD IAD NA CÚIG THORADH NÁISIÚNTA DO LEANAÍ AGUS DO 
DHAOINE ÓGA IN ÉIRINN?

Is iad na 5 thoradh náisiúnta do leanaí agus do dhaoine óga in Éirinn ná:

1   Go bhfuil siad gníomhach agus sláintiúil, le leas dearfach fisiciúil agus intinne 

2   Go bhfuil siad ag baint amach a lánphoitéinsil i ngach réimse foghlama agus forbartha 

3   Go bhfuil siad sábháilte agus cosanta ón dochar

4   Go bhfuil slándáil agus deis eacnamaíocha acu 

5  Go bhfuil siad ceangailte, meas orthu agus iad ag cur lena ndomhan 



CÚIG THORADH NÁISIÚNTA DO LEANAÍ AGUS DO DHAOINE ÓGA

LEANAÍ & 
DHAOINE 

ÓGA

5. Ceangailte, 
meas orthu 
agus iad ag cur 
lena ndomhan 

4. Slándáil agus deis 
eacnamaíocha 

1. Gníomhach agus 
sláintiúil, le leas 
dearfach fisiciúil agus 
intinne 

2. Ag baint amach a 
lánphoitéinsil i ngach 
réimse foghlama agus 
forbartha 

3. Sábháilte agus cosanta 
ón dochar 

CAD CHUIGE CYPSC?

Is é “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile” Creat Polasaí Náisiúnta na hÉireann do Leanaí agus do 
Dhaoine Óga. Polasaí rialtais iomláin atá ann a chuireann béim ar an tábhacht a bhaineann le gach 
duine a bheith ag obair le chéile le haghaidh fhorbairt, suas go leibhéal a n-uasphoitéinsil, leanaí 
agus daoine óga in Éirinn. Is í an fhís atá aici d’Éirinn ná go mbeadh Éire ar cheann de na tíortha 
beaga is fearr ar domhan le fás aníos inti agus le teaghlach a thógáil.

Aithníonn “Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile” CYPSC mar phríomhmheán le haghaidh oibre 
áitiúla idirghníomhaireachta. Leagann sé amach an treo ina bhfuil gach duine, CYPSC san áireamh, 
le bheith ag taisteal, agus é mar cheann scríbe againn baint amach na gcúig thoradh náisiúnta sin; 
nó i bhfocail eile leanaí agus daoine óga atá sláintiúil, sábháilte, a bhfuil oideachas orthu, a bhfuil 
meas orthu, agus iad sona sásta.

1

2

34

5



CÉN ÁIT IS FÉIDIR LIOM TUILLEADH EOLAIS A FHÁIL FAOI CYPSC?

www.cypsc.ie 
Is é www.cypsc.ie an suíomh gréasáin náisiúnta do na Coistí Seirbhísí do Leanaí agus do 
Dhaoine Óga.

Ar an suíomh sin tiocfaidh tú ar níos mó faisnéise faoi straitéis agus faoi rialachas náisiúnta 
chomh maith le faisnéis faoi oibriúcháin áitiúla, lena n-áirítear sonraí teagmhála do CYPSC gach 
contae.

SONRAÍ TEAGMHÁLA

Colma Nic Lughadha
Comhordaitheoir Náisiúnta do na Coistí Seirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga

 01 416 0511 cypsc@effectiveservices.org

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

 01 647 3000 policy innovation@dcya.gov.ie

Is cuid de pholasaí an Rialtais iad na CYPSC agus is í an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige atá i gceannas orthu (DCYA)
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