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Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 
 

1.1 Cuspóir agus Sainordú 
 

Cuireadh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas (an Coimisiún) ar 
bun an 1 Samhain 2014 ina chomhlacht poiblí neamhspleách. Is é an Coimisiún foras 
náisiúnta na hÉireann maidir le cearta an duine agus an comhionannas.  
 
Faoi reachtaíocht a bhunaithe, an tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas 2014, is iad na feidhmeanna ginearálta a leagtar ar an gCoimisiún1:  

a. Cearta an duine agus an comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn, 
b. Cultúr lena mbaineann meas ar chearta an duine, ar an gcomhionannas agus ar 

thuiscint idirchultúrtha a spreagadh chun cinn sa Stát agus a chothú, 
c. Aird agus tuiscint ar an tábhacht atá le cearta an duine agus leis an gcomhionannas a 

chur chun cinn sa Stát, 
d. An dea-chleachtas maidir le caidreamh idirchultúir a chothú, an tuiscint agus an 

glacadh le hiléagsúlacht sa Stát a chur chun cinn chomh maith leis an meas ar 
shaoirse agus ar dhínit an uile dhuine, agus   

e. Oibriú ar mhaithe le deireadh a chur le sárú ar chearta an duine, le hidirdhealú agus 
le hiompar coiscthe.   
 

Éire shoicheallach ina bhfuil taitneamh ag an uile dhuine i ngach áit as cearta an duine agus 
as an gcomhionannas atá de sprioc againn.  
 

1.2 Ráiteas Straitéise 2016-2018 an Choimisiúin 
 

D'fhoilsigh Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas an chéad 
ráiteas straitéise i mí Eanáir 2016. 
 
Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise 2016-2018 cúig cinn de spriocanna straitéise, ar aisling, 
misean, sainordú agus luachanna an Choimisiúin a thabhairt san áireamh (féach Ráiteas 
Straitéise 2016-2018 an Choimisiúin). Go hachomair, is iad seo a leanas na spriocanna: 
 

Sprioc 1: Ceannaireacht  
Sprioc 2: Cumhacht an Choimisiúin faoin dlí, an dualgas poiblí go háirithe, a chur i 
bhfeidhm go forghníomhach 2 

                                                      
1
 An tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014, Alt 10 (1)  

2
 Foráiltear faoi Alt 42(1) den Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014 

go ndéanfaidh comhlacht poiblí, i mbun fheidhmeanna an chomhlachta sin, aird a thabhairt ar an ngá atá le: a) 
deireadh a chur le hidirdhealú, b) comhionannas deiseanna a chur chun cinn agus caitheamh go cothrom leis 
an bhfoireann agus le daoine a gcuirtear seirbhísí ar fáil dóibh, agus c) cearta an duine a chosaint, a chur chun 
cinn agus a chomhlíonadh maidir le comhaltaí, lucht foirne agus daoine a gcuirtear seirbhísí ar fáil dóibh. 
Tugtar míniú leathan ar chomhlacht poiblí faoin sainmhíniú a thugtar in Alt 2 an Achta.  

http://www.ihrec.ie/news/latest/2016/01/25/launch-of-strategy-statement-2016-2018/
http://www.ihrec.ie/news/latest/2016/01/25/launch-of-strategy-statement-2016-2018/
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Sprioc 3: An tuiscint a chothú nach féidir an comhionannas a scaradh ó chearta an 
duine 
Sprioc 4: An comhionannas agus cearta an duine a thabhairt i gcrích sa saol dáiríre 
Sprioc 5: Tuiscint idirchultúrtha agus iléagsúlacht - Caidreamh idirchultúrtha atá 
éifeachtúil tairbheach a chur chun cinn in Éirinn agus a chothú 
 

Leagtar na spriocanna agus na haidhmeanna straitéise seo amach go cuimsitheach in 
Iarscríbhinn A thíos. 
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2. An Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine & Comhionannas 
2016 

 

2.1 Réamhrá agus Léargas Ginearálta  
 
Faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 2014, tugtar 
de chumhacht don Choimisiún cúnamh airgid a chur ar fáil d'eagraíochtaí eile maidir le 
gníomhartha áirithe a dhéanamh d'fhonn cearta an duine agus comhionannas a chur chun 
cinn.   
 
Is iad na cineálacha gníomhaíochta seo a leanas ar féidir cabhair deontais ón gCoimisiún a 
thabhairt ina leith3: 

A. Bearta taighde agus oideachais; 
B. Oideachas agus oiliúint maidir le gnéithe de chearta an duine agus den 

chomhionannas; 
C. Cláir gníomhaíochta agus tionscadail trína gcuirtear chun cinn slánchóiriú lucht 

imirce agus mionlaigh eile, comhionannas (comhionannas inscne san áireamh) 
agus meas ar an iléagsúlacht agus ar éagsúlacht cultúir.   
 

Ina chomhthéacs sin, tá 'An Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine & Comhionannas 
2016' curtha ar bun ag an gCoimisiún d'fhonn cúnamh a thabhairt maidir le gníomhartha 
incháilithe taobh istigh den Stát atá ceangailte le ceann nó níos mó ná sin de na spriocanna 
agus de na haidhmeanna a leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2016-2018 an Choimisiúin 
(féach Iarscríbhinn A thíos).   
 
Is ionann an ciste iomlán deontais atá ar fáil faoi Scéim Deontais an Choimisiúin maidir le 
Cearta an Duine & Comhionannas 2016 agus €250,000. 
 
Tá trí cinn de shraitheanna cistíochta a thagann faoin Scéim Deontais: 

Sraith 1: Cothú Acmhainne (Uasmhéid Deontais €6,000); 
Sraith 2: Tionscadal a chur i bhFeidhm (Uasmhéid Deontais €20,000); 
Sraith 3: Comharoibriú agus Scaipeadh Eolais (Uasmhéid Deontais €4,000). 
 

Níl líon na dtionscadal a dtugtar cabhair deontais ina leith faoi gach ceann de na sraitheanna 
leagtha amach roimh ré ag an gCoimisiún.  Ina ainneoin sin, ní leor an tsuim atá ar fáil le 
cabhair airgid den uasmhéid deontais a thabhairt ach amháin i gcás líon beag cásanna faoi 
gach sraith. 
 

2.2  Iarratasóirí Incháilithe 
 

                                                      
3
 Leagtar de chumhacht go sonrach ar an gCoimisiún faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an 

Duine agus Comhionannas 2014 cúnamh airgid a thabhairt i ndáil le bearta de na cineálacha seo.  Féach Alt 
10(2) j, k & l faoi seach. 
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Is féidir le heagraíochtaí neamhrialtais agus grúpaí sochaí sibhialta atá lonnaithe in Éirinn 
(eagraíochtaí neamhbhrabúis, grúpaí pobail agus ceardchumainn ina measc) iarratas a 
dhéanamh faoi gach ceann de na sraitheanna.  Is féidir le forais acadúla agus comhlachtaí 
poiblí freisin iarratas a dhéanamh faoi Shraith 2 agus faoi Shraith 3. 
 
Ní mór eagraíocht is iarratasóir a bheith bunaithe ina chomhlacht poiblí agus/nó ina 
eintiteas dlíthiúil le deimhniú imréitigh cánach nó stádas carthanais. 
 
Bíonn glacadh le hiarratais lena mbaineann páirtnéireacht an chomhair idir dhá eagraíocht 
nó níos mó eagraíochtaí ná sin.  Ní foláir, ina ainneoin sin, iarratas den sórt sin a dhéanamh 
in ainm aon phríomheagraíocht amháin a fheidhmíonn mar iarratasóir agus is ar an 
eagraíocht sin atá an fhreagracht iomlán ó thaobh cúrsaí airgeadais maidir leis an togra agus 
an fhreagracht uilig maidir leis na téarmaí agus na coinníollacha ar fad a shásamh i ndáil le 
haon deontas a thugtar.  

 
2.3 Trí Shraith Cistíochta 

 
Faoin Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine agus Comhionannas 2016, beidh cúnamh ar 
fáil do bheartaíocht incháilithe a bhaineann le ceann amháin nó níos mó ná sin de na 
spriocanna agus de na haidhmeanna a leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2016-2018 an 
Choimisiúin (féach Iarscríbhinn A thíos).   
 
Tá trí shraith cistíochta a thagann faoin Scéim Deontais mar seo a leanas: 
 
Sraith 1: Cothú Acmhainne  
Is féidir le eagraíochtaí neamhrialtais agus grúpaí sochaí sibhialta atá lonnaithe in Éirinn 
(eagraíochtaí neamhbhrabúis, grúpaí pobail agus ceardchumainn ina measc) iarratas a 
dhéanamh faoi Shraith 1.  
 
Is ionann an uasmhéid deontais atá ar fáil faoi Shraith 1 agus €6,000.   
 
Ní mór bearta a dtugtar ciste ina leith faoi Shraith 1 a thabhairt chun críche taobh istigh de 
thréimhse sé mhí ó shínítear comhaontú deontais. 
 
Is é is cuspóir leis an tsraith seo cúnamh a thabhairt maidir le bearta a chuireann le 
hacmhainn ghrúpaí incháilithe cearta an duine agus comhionannas a chur chun cinn i ndáil 
le:  

A. Bearta taighde agus oideachais; 
B. Oideachas agus oiliúint maidir le gnéithe de chearta an duine agus den 

chomhionannas; 
C. Cláir gníomhaíochta agus tionscadail trína gcuirtear chun cinn slánchóiriú lucht 

imirce agus mionlaigh eile, comhionannas (comhionannas inscne san áireamh) 
agus meas ar an iléagsúlacht agus ar éagsúlacht cultúir.   
 

Cuideoidh an tsraith maidir le hacmhainn a chothú le grúpaí incháilithe, trí:  

 Shaineolas a chothú ionas gur féidir tabhairt faoi bhearta ábhartha maidir le 
cearta an duine agus comhionannas; 
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 Smaoineamh faoi thionscadal a scrúdú d'fhonn cur isteach ar dheontas tráth is 
faide anonn faoi scéim de chuid an Choimisiúin nó eile;  

 Tionscadail d'fhonn acmhainn agus inniúlacht a chothú a chur i bhfeidhm agus a 
thabhairt i gcrích. 

 
Sraith 2: Tionscadal a chur i bhFeidhm  
Is féidir le heagraíochtaí neamhrialtais agus grúpaí sochaí sibhialta atá lonnaithe in Éirinn 
(eagraíochtaí neamhbhrabúis, grúpaí pobail agus ceardchumainn ina measc) iarratas a 
dhéanamh faoi Shraith 2, chomh maith le forais acadúla agus comhlachtaí poiblí atá 
lonnaithe in Éirinn. 
 
Is ionann an uasmhéid deontais atá ar fáil faoi Shraith 2 agus €20,000. 
 
Ní mór bearta a dtugtar ciste ina leith faoi Shraith 2 a thabhairt chun críche taobh istigh de 
thréimhse dhá mhí dhéag ó shínítear comhaontú deontais. 
 
Féachtar tríd an tsraith seo le cúnamh a thabhairt maidir le nithe de na cineálacha seo a 
leanas a chur i bhfeidhm agus a thabhairt i gcrích:  

A. Bearta taighde agus oideachais; 
B. Oideachas agus oiliúint maidir le gnéithe de chearta an duine agus den 

chomhionannas; 
C. Cláir gníomhaíochta agus tionscadail trína gcuirtear chun cinn slánchóiriú lucht 

imirce agus mionlaigh eile, comhionannas (comhionannas inscne san áireamh) 
agus meas ar an iléagsúlacht agus ar éagsúlacht cultúir.   
 

Cuideoidh an tsraith maidir le tionscadail a chur i bhfeidhm le grúpaí incháilithe, trí: 

 Tabhairt faoi thaighde cainníochta nó cáilíochta faoi ghnéithe de chearta an 
duine nó den chomhionannas.  D'fhéadfadh a theacht san áireamh leis sin, mar 
shampla, bailiú sonraí, taighde bunaithe ar ghníomhaíocht nó monatóireacht ar 
an tionchar a bhíonn ag polasaithe nó gnáis oibre;  

 Anailís agus tuairiscíocht a dhéanamh ar chórais sárchleachtais d'fhonn ceart an 
duine agus an comhionannas a chosaint agus a chur chun cinn; 

 Beartaíocht agus tionscadail a chur i bhfeidhm d'fhonnn cearta an duine agus/nó 
an comhionannas a chur chun cinn; 

 Bearta a chur i bhfeidhm chun a thabhairt gur gnáthchuid den saol cearta an 
duine agus/nó an comhionannas; 

 Oiliúint agus oideachas faoi cheart an duine agus/nó faoin gcomhionannas a chur 
ar fáil. 
 

Sraith 3: Comharoibriú agus Scaipeadh Eolais 
Is féidir le eagraíochtaí neamhrialtais agus grúpaí sochaí sibhialta atá lonnaithe in Éirinn 
(eagraíochtaí neamhbhrabúis, grúpaí pobail agus ceardchumainn ina measc) iarratas a 
dhéanamh faoi Shraith 3, chomh maith le forais acadúla agus comhlachtaí poiblí atá 
lonnaithe in Éirinn. 
 
Is ionann an uasmhéid deontais atá ar fáil faoi Shraith 3 agus €4,000. 
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Ní mór bearta a dtugtar ciste ina leith faoi Shraith 3 a thabhairt chun críche taobh istigh de 
thréimhse sé mhí ó shínítear comhaontú deontais. 
 
Is é is cuspóir leis an tsraith seo an comhar agus an obair i bpáirt a chur chun cinn nuair a 
bhaineann le nithe de na cineálacha seo a leanas maidir le cearta an duine agus 
comhionannas:  

A. Bearta taighde agus oideachais; 
B. Oideachas agus oiliúint maidir le gnéithe de chearta an duine agus den 

chomhionannas; 
C. Cláir gníomhaíochta agus tionscadail trína gcuirtear chun cinn slánchóiriú lucht 

imirce agus mionlaigh eile, comhionannas (comhionannas inscne san áireamh) 
agus meas ar an iléagsúlacht agus ar éagsúlacht cultúir.   
 

Cuideoidh an tsraith maidir le comharoibriú agus scaipeadh eolais le grúpaí incháilithe, trí: 

 Cur leis an tuiscint agus lón eolais a chur sa timpeall trí ábhar a fhoilsiú, 
comhdhálacha, seimineáir agus cruinnithe comhchéime a eagrú; 

 Cur le craobhscaoileadh an eolais agus na tuisceana ar fud earnálacha agus 
réimsí éagsúla; 

 Tionchar a imirt ar cheapadh an bheartais agus/nó a thabhairt gur gnáthrud an 
sárchleachtas. 
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3. Iarratas a dhéanamh ar Dheontas 
 

3.1 Réamhrá agus Eolas Ginearálta 
 
Ní mór an fhoirm iarratais a chuirtear ar fáil a úsáid chun iarratas a chur isteach.  
 
Aon iarratas amháin ar a mhéíd is féidir le heagraíocht incháilithe a chur isteach faoi aon 
cheann de na Sraitheanna cistíochta.  Sa chás gur mó ná aon iarratas amháin a chuirtear 
isteach, ní mór gach iarratas acu sin a bheith ar fhoirm iarratais faoi leith. 
 
Conas iarratas a chur isteach, Is féidir iarratas a chur isteach: 

 Ar an ríomhphost chuig grants@ihrec.ie (luaitear, le do thoil, mar ábhar na 
teachtaireachta, ‘An Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine & Comhionannas 
2016’). 

 Ar an bpost chuig ‘An Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine & Comhionannas 
2016’, Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 16-22 Sráid 
na Faiche, Baile Átha Cliath 7.  

 
Is é an tráth deiridh a mbeidh glacadh le hiarratais Dé Céadaoin, an 13 Iúil 2016, 5.00 i.n. 
Ní mór gach iarratas a chuirtear isteach ar an ríomhphost nó ar an bpost a theacht faoin 
tráth deiridh a luaitear thuas. Ní leor, i gcás iarratas a chuirtear ar an bpost, stampa postála 
ar arb é an dáta deiridh a luaitear. 

 
3.2 An Fhoirm Iarratais 
 
Tá seacht gcuid san fhoirm iarratais mar seo a leanas: 
 
Cuid A: Sonraí maidir leis an Eagraíocht 
Éilítear sa chuid seo eolas bunúsach maidir leis an eagraíocht is iarratasóir a lua, an té atá i 
gceannas maidir leis an iarratas ar dheontas agus – sa chás go mbaineann le hábhar – aon 
eagraíocht páirtíochta nó grúpa eagraíochtaí a bhfuiltear i bpáirtíocht leo.   
 
Cuid B: Cineál na Beartaíochta agus an tSraith Cistíochta 
Éilítear ar an iarratasóir sa chuid seo cineál na beartaíochta incháilithe a chur in iúl agus an 
tsraith cistíochta faoina bhfuil an t-iarratas á chur isteach. 
 
Cuid C: An Tionscadal atá á Bheartú  
Éilítear ar an iarratasóir sa chuid seo sonraí a lua faoin tionscadal a bhfuiltear ag iarraidh 
cistíochta ina leith.  Tagann i gceist leis seo nithe ar nós cuspóirí agus aidhmeanna an 
tionscadail, na príomhbhearta agus gníomhartha a bhaineann leis an tionscadal agus na 
torthaí a bhfuiltear ag díriú orthu. Ní mór don iarratasóir chomh maith na dóigheanna ina 
mbaineann an tionscadal le spriocanna agus aidhmeanna faoi Ráiteas Straitéise 2016-2018 
an Choimisiúin a shonrú. 
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Tá tábhacht faoi leith leis an eolas a thugtar sa chuid seo maidir le réimse 'Chaighdeán an 
Togra' sa Scéim Marcála.  Ba cheart dá bhrí sin don iarratasóir a chinntiú go dtugtar sonraí 
sách soiléir agus sách mionléirithe gur féidir leis an bpainéal measúnóireachta an togra a 
mheas mar is cóir.  Is den tábhacht freisin a thabhairt chun suntais anseo, mar gheall ar an 
leibhéal cistíochta níos airde faoi Shraith 2, go bhfuil gá dá réir le heolas níos cuimsithí agus 
sonraí níos mine chun iarratas faoi Shraith 2 a mheas ná mar atá faoi Shraith 1 ná Sraith 3.  
 
Cuid D:  Acmhainn Eagrúcháin agus Cur i bhFeidhm  
Éilítear ar an iarratasóir sa chuid seo eolas a thabhairt faoi obair na heagraíochta is 
iarratasóir (agus gach eagraíocht páirtíochta nuair a thagann sin i gceist), acmhainn na 
heagraíochta an tionscadal atá á bheartú a thabhairt i bhfeidhm, agus faoi an dóigh a 
dtabharfar an tionscadal i gcrích agus na daoine agus na heagraíochtaí a dhéanfaidh sin.   
 
Tá tábhacht faoi leith leis an eolas a thugtar sa chuid seo i ndáil leis an réimse maidir le 
h'Acmhainn Eagrúcháin agus Cur i bhFeidhm' sa Scéim Marcála.  Ba cheart dá bhrí sin don 
iarratasóir a chinntiú go dtugtar sonraí sách soiléir agus sách mionléirithe gur féidir leis an 
bpainéal measúnóireachta an togra a mheas mar is cóir.  Is den tábhacht freisin a thabhairt 
chun suntais anseo, mar gheall ar an leibhéal cistíochta níos airde faoi Shraith 2, go bhfuil gá 
dá réir le heolas níos cuimsithí agus sonraí níos mine chun iarratas faoi Shraith 2 a mheas ná 
mar atá faoi Shraith 1 ná Sraith 3.  
 
Cuid E: Buiséad agus Costais Mheasta an Tionscadail 
Éilítear ar an iarratasóir sa chuid seo eolas a thabhairt faoin gcistíocht ar a bhfuiltear ag cur 
isteach – an tsuim iomlán atá á iarraidh agus briseadh síos ar chostais an tionscadail.  Ba 
chóir gach costas a lua in airgeadra an Euro agus CBL a thabhairt san áireamh.  
 
Tá tábhacht faoi leith leis an eolas a thugtar sa chuid seo i ndáil leis an réimse maidir le 
'Costais' sa Scéim Marcála.  Ba cheart dá bhrí sin don iarratasóir a chinntiú go dtugtar sonraí 
sách soiléir agus sách mionléirithe gur féidir leis an bpainéal measúnóireachta an togra a 
mheas mar is cóir.  Is den tábhacht freisin a thabhairt chun suntais anseo, mar gheall ar an 
leibhéal cistíochta níos airde faoi Shraith 2, go bhfuil gá dá réir le heolas níos cuimsithí agus 
sonraí níos mine chun iarratas faoi Shraith 2 a mheas ná mar atá faoi Shraith 1 ná Sraith 3.  
 
Iarrtar ar an iarratasóir briseadh síos a thabhairt ar na costais faoi cheannteidil éagsúla.  
Tugtar chun aire nach mbeidh na ceannteidil ar fad i gceist i ngach cás.  Seo a leanas na 
ceannteidil:  

 Seirbhísí ar Conradh: D'fhéadfadh a theacht san áireamh leis seo, mar shampla, táillí 
do chonraitheoirí a fhostaítear maidir le taighde a dhéanamh, piarthaighdeoireacht 
san áireamh, nó saineolas faoi chearta an duine agus comhionannas, oiliúint, 
éascaitheoireacht, comhordú tionscadail, riarachán tionscadail a chur ar fáil; 

 Costais Imeachtaí: D'fhéadfadh a theacht san áireamh leis seo, mar shampla, ionad a 
fháil ar cíos, seomraí cruinnithe, sólaistí;  

 Taisteal agus cothabháil: D'fhéadfadh a theacht san áireamh leis seo, mar shampla, 
costas taistil agus cothabhála maidir le cainteoir nó cúnamh do rannpháirtithe ionas 
gur féidir leo páirt a ghlacadh i dtionscadal nó freastal ar imeachtaí; 
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 Costais Bolscaireachta: D'fhéadfadh a theacht san áireamh leis seo, mar shampla, 
bolscaireacht agus fógraíocht faoi imeachtaí/tionscadal, dearadh agus priontáil, 
costais TEC maidir le bearta taca ar líne agus ar na meáin shóisialta; 

 Ceannach Ábhair: D'fhéadfadh a theacht san áireamh leis seo, mar shampla, ábhar 
oiliúna, fótachóipeáil nó stáiseanóireacht. 

 Costais Eile: 

 Riarachán: Ceadaítear táille bunúsach 5% d'eagraíochtaí neamhrialtais agus 
d'eagraíochtaí sochaí sibhialta atá lonnaithe in Éirinn (eagraíochtaí neamhbhrabúis, 
grúpaí pobail agus ceardchumainn ina measc). 

 
Ní féidir na gníomhartha ná na costais seo a leanas a thabhairt san áireamh agus ní dhéanfar 
iad a mheas i ndáil le cistíocht: 
 

 Maoiniú ar fhreagrachtaí reachtúla ná ar phríomhfhreagrachtaí chomhlachta poiblí   

 Príomhchostais na heagraíochta, tuarastal na gnáthfhoirne reatha agus barrchostais 
san áireamh  

 Costas nach mbaineann leis an tionscadal a leagtar amach san iarratas   

 Costas iarghabhálach – beartaíocht ar tugadh faoi roimh an dáta ar ceadaíodh an t-
iarratas   

 Maoiniú ar thráchtas iarchéime 

 Trealamh TE ná trealamh eile oifige ná soláthairtí ginearálta oifige a cheannach   

 Beartaíocht maidir le hairgead a bhailiú 

 Gnéithe den obair a bhfuil ciste ina leith ó fhoinsí eile cheana féin  

 Tionscadail ná gníomhartha óna n-eascraíonn beartaíocht tráchtála nó brabús    
 
Cuid F: Dearbhú Éigeantach 
Ní mór don Iarratasóir a dheimhniú sa chuid seo go dtuigtear na forálacha faoi Shaoráil 
Faisnéise a bheidh i bhfeidhm i ndáil le hiarratais faoin Scéim Deontais seo agus go nglactar 
leo. 
 
Tá ceangailte ar an Iarratasóir chomh maith a dheimhniú go dtuigtear an Séanadh, arb é 
éifeacht atá leis nach mbeidh aon dliteanas ar Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas i leith an iarratasóra ná páirtí ar bith eile i ndáil le haon chaillteanas, 
damáiste ná costas a eascraíonn go díreach ná go hindíreach: (a) ón iarratas nó ó ábhar an 
iarratais; (b) ó dhiúltú an iarratais ar chúis ar bith, agus go nglactar leis an Séanadh sin. 
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4. Iarratais a Mheas agus Deontais a Cheadú 
 

4.1 Iarratais a Mheas 
 
Tabharfar scagscrúdú ar gach iarratas go bhfeictear an féidir a thabhairt san áireamh.  Ionas 
gur féidir iarratas a mheas, ní mór: In order to be eligible applications must: 

 An t-iarratas a theacht faoi bhráid in am 

 An fhoirm iarratais a bheith líonta isteach go hiomlán 

 An t-iarratasóir a bheith incháilithe maidir le hiarratas ar dheontas a dhéanamh 
 

Déanfaidh painéal a thionóltar chun na críche sin gach iarratas incháilithe a mheas.  
Beidh daoine ábhartha d'Fhoireann an Choimisiúin ar an bpainéal measúnóireachta don 
'Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine agus an Comhionannas 2016' chomh maith le 
saineolaithe neamhspleácha ón taobh amuigh. 
 
Déanfar na hiarratais incháilithe a mheas de réir scéim marcála mar seo a leanas:  
 

 Caighdeán agus ábharthacht an tionscadail a bheartaítear (50 marc) 

 Acmhainn Eagrúcháin agus Cur i bhFeidhm (30 marc) 

 Costais (20 marc) 
 
Leagtar sonraí faoin scéim marcála seo amach níos mine in Iarscríbhinn B thíos.  
 
Ionas go mbeadh iarratas incháilithe maidir le deontas a thabhairt, ní mór scór 50% ar a 
lagad a ghnóthú de na marcanna atá ar fáil i ndáil le gach ceann de na ceithre chritéar a 
shonraítear chomh maith le scór iomlán 60% ar a lagad a ghnóthú maidir leis na marcanna 
uile atá ar fáil i ndáil.  Ní chiallaíonn sin, de ghrá na soiléire, go mbeidh deontas á cheadú i 
leith gach ceann de na hiarratais a ngnóthaítear na híosmhéideanna marcanna sin leo.  
 

4.2 Fógra faoi Thoradh an Iarratais 
 
Cuirfear toradh an phróiseas measúnóireachta, cibé ar deontas a cheadú sin nó a mhalairt, 
in iúl do gach iarratasóir trí litir nó trí theachtaireacht ríomhphoist a sheoladh chucu.  
 

4.3 Coinníollacha Tairisceana 
 
Sa chás go gceadaítear iarratas, beidh ar an iarratasóir Comhaontú Deontais a shíniú lena 
mbainfidh, gan an t-iomlán a bheith á lua anseo, coinníollacha de na cineálacha seo a 
leanas: 

 Dáta tosaigh an tionscadail agus dáta a thabhairt chun críche. 

 Ráiteas faoi na bearta agus na gníomhartha a thabharfar i gcrích   

 Suim an deontais agus socruithe maidir le cistí a tharraingt anuas   

 Coinníollacha maidir le hathbhreithniú ar an tionscadal, tuairiscíocht ina leith agus 
cúrsaí airgeadais  
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 Coinníollacha maidir le dearbhú caiteachais, sonraisc agus deimhniú íocaíochta san 
áireamh.  

 Coinníollacha faoi leith i ndáil le gach iarratasóir maidir le cúrsaí poiblíochta, lógó a 
úsáid etc. 
 
 
 
 

4.4 Íoc an Deontais  
 
Leagfar amach sa Chomhaontú Deontais na socruithe sonracha, arna mbunú ar chaiteachas 
dearbhaithe, maidir le hairgead deontais a tharraingt anuas. 
 
Ní mór cuntasaíocht a dhéanamh agus admhálacha a chur ar fáil maidir le gach cuid den 
chaiteachas. 
 
Beidh ar a laghad dhá ghála i gceist le híoc an deontais.  
 
Ní dhéanfar an íocaíocht dheireanach in aon chás go dtí go mbíonn an tionscadal tugtha 
chun críche agus Tuarascáil ghairid ar an Tionscadal curtha faoi bhráid.  
 

4.5 Tuarascáil ar an Tionscadal 
 
Leagfar amach sa Tuarascáil ar an Tionscadal cuntas gairid ar an tionscadal lena mbainfidh 
na gnéithe seo a leanas:  
 Achoimre ar na bearta agus na gníomhartha ar tugadh fúthu   
 Torthaí an tionscadail agus ar baineadh amach leis 
 Tuairim mheasta ar a fheabhas a tugadh aidhmeanna an tionscadail i gcrích   
 A ghaire a thagann an tionscadal leis na spriocanna agus na haidhmeanna a luaitear i 

Ráiteas Straitéise 2016-2018 an Choimisiúin 



Leathanach 14 / 18 
 

 

5. Fiosrúcháin 
 

Sa chás go bhfuil ceist ar bith is mian leat a chur, seoltar sin chuig grants@ihrec.ie agus 
luaitear 'Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine agus Comhionannas 2016’ mar ábhar leis 
an teachtaireacht. 
 
Is féidir freisin scríobh chuig: 
An Scéim Deontais maidir le Cearta an Duine & Comhionannas 2016 

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas 

16-22 Sráid na Faiche 

Baile Átha Cliath 7 
 
Tugtar chun aire nach dtabharfaidh an Coimisiún faoi chaidreamh aonair ná faoi 
chomhfhreagras i scríbhinn ón am a gcuirtear iarratas faoi bhráid agus nach mbeifear i 
riocht ceisteanna ar bith maidir le cúrsaí incháilitheachta a phlé le hiarratasóirí. 
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Iarscríbhinn A: Ráiteas Straitéise 2016-2018 an Choimisiúin  
 

Spriocanna agus Aidhmeanna Straitéise 
 
Sprioc 1: Ceannaireacht 
Faoin mbliain 2019 beidh de chlú orainn gur eagraíocht údarásach atá ionann a spreagann 
agus a réitíonn an bealach don sárfheabhas maidir le cearta an duine agus an 
comhionannas.  Beidh de cháil orainn go bhfuil cultúr tréan san eagraíocht atá bunaithe ar  
luachanna a thagann le cur chuige ardaidhmeach cróga i leith chearta an duine agus an 
chomhionannais.  D'fhonn an aisling sin a thabhairt i gcrích:  

 Cur chuige forghníomhach dúshlánach a chuireann bonn treise faoi bheartaíocht 
sárfheabhais maidir le cearta an duine agus an comhionannas a chosaint in Éirinn;  

 Údarás agus bonn tréan le clú agus cáil mar eagraíocht a imríonn tionchar d'fhonn athrú 
dáiríre a thabhairt i gcrích ionas go gcothaítear cultúr níos doimhne maidir le cearta an 
duine agus an comhionannas.   

 
Sprioc 2: Cumhacht an Choimisiúin faoin dlí, an dualgas poiblí go háirithe, a chur i 
bhfeidhm go forghníomhach 
Faoin mbliain 2019, beidh athrú le sonrú ar ghnáis oibre na bpríomhsealbhóirí dualgais mar 
gheall ar a gcuid tuisceana ar dhlí an chomhionannais agus chearta an duine agus ar an 
sárchleachtas ina leith sin. 
Déanfar:  

 An chumhacht faoin dlí agus an chumhacht rialála a chur i bhfeidhm go forghníomhach;  

 Monatóireacht éifeachtúil ar chomhlíonadh an dlí agus na rialachán maidir le 
cúrsaí comhionannais agus chearta an duine i réimse na fostaíochta agus na seirbhísí;  

 A chinntiú go gcuirtear caighdeáin maidir le cearta an duine agus an comhionannas i 
bhfeidhm go docht daingean - CRPD, OPCAT 2 go háirithe;  

 A chinntiú go mbíonn tuiscint níos fearr ag sealbhóirí dualgais ar a gcuid freagrachta i 
ndáil le daoine a bhfuil cearta acu agus gur éifeachtúla is féidir iad a thabhairt chun 
cúitimh ina leith sin;  

 Cur chuige straitéiseach a úsáid maidir le hanailís ar shonraí agus le taighde ionas go 
spreagtar agus go gcuidítear le cinntí níos éifeachtúla a dhéanamh faoi cheisteanna a 
bhaineann le cearta an duine agus leis an gcomhionannas. 

 
Sprioc 3: An tuiscint a chothú nach féidir an comhionannas a scaradh ó chearta an duine   
Faoin mbliain 2019, beidh seasamh tréan le dearcadh uileghabhálach ar chearta an duine 
tugtha chun cinn agus cothaithe ag Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus 
Comhionannas le béim faoi leith ar chearta socheacnamaíochta. 
Tabharfar i gcrích:  

 Straitéis trína rachfar i ngleic le ceisteanna móra faoi chearta an duine agus faoin 
gcomhionannas agus trína n-imreofar tionchar ina leith sin;  

 Straitéis ghníomhach maidir le taighde atá bunaithe ar fhianaise d'fhonn feabhas ar 
chinntí i ndáil le ceisteanna a bhaineann le cearta an duine agus leis an gcomhionannas;  

 Deimhniú maidir le cearta an duine agus leis an gcomhionannas a bheith san áireamh i 
rith na bpríomhphróisis oibre i gcúrsaí reachtaíochta agus buiséadaíochta;  
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 Bonn níos treise faoi bhearta cosanta níos forleithne i ndáil le cearta 
socheacnamaíochta. 

 
Sprioc 4: Comhionannas agus cearta an duine a thabhairt i gcrích sa saol dáiríre 
Faoin mbliain 2019, beidh dul chun cinn straitéiseach déanta ag Coimisiún na hÉireann um 
Chearta an Duine agus Comhionannas sna réimsí buntábhachtacha maidir le cearta an duine 
agus comhionannas trí chur in aghaidh an idirdhealaithe agus seasamh le ceart an duine, go 
háirithe le cearta na ndaoine is lú buntáiste. 
Déanfar sin trí:  

 A bheith forbheartach maidir le seasamh le daoine agus a gcuid ceart a chur in iúl;  

 An sárchleachtas agus na caighdeáin is airde a chur chun cinn san oideachas faoi chearta 
an duine agus faoin gcomhionannas;  

 Comhar tréan oibre a dhéanamh le grúpaí na n-oibrithe agus na bhfostaithe ionas go 
gcuirtear an comhionannas agus cearta an duine chun cinn;  

 Páirtnéireacht éifeachtúil oibre a bheith ar bun trína gcuirtear ar chumas na sochaí 
sibhialta cearta an duine agus an comhionannas a chur chun cinn;  

 Timpeallacht ina mbíonn meas ar chearta an duine agus ar an gcomhionannas a chur 
chun cinn in Éirinn trí chaighdeáin maidir le cearta an duine agus leis an gcomhionannas 
a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus monatóireacht a dhéanamh ina leith. 

 
Sprioc 5: Tuiscint idirchultúrtha agus iléagsúlacht  
Caidreamh idirchultúrtha atá éifeachtúil tairbheach a chur chun cinn in Éirinn agus a chothú. 
Faoin mbliain 2019, beidh feabhas curtha ag Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine 
agus Comhionannas, trí shraith de bhearta tairbheacha, ar thuiscint an phobail ar an 
iléagsúlacht agus ar chaidreamh idirchultúr mar ghnéithe tairbheacha de shaol na hÉireann. 
Tabharfar sin i gcrích trí:  

 Tuiscint ar an idirchultúrachas atá bunaithe ar chearta an duine agus ar an 
gcomhionannas a thabhairt i gcrích agus a chur in iúl;  

 Caidreamh a dhéanamh go gníomhach le grúpaí éagsúla i measc an phobail;  

 An dea-chleachtas maidir leis an idirchultúrachas a chur chun cinn, caidreamh 
idirchultúrtha agus idirchreidimh a chur chun cinn san áireamh;  

 Cur i gcoinne an chiníochais agus cineálacha eile den éadulaingt a bhaineann leis; 

 An t-iolrachas agus an glacadh le héagsúlacht a chur chun cinn, ionas go gcothaítear 
cultúr sa Stát ina mbíonn meas ar an tsaoirse agus ar dhínit an duine, tuiscint ar chearta 
an duine agus ar an gcomhionannas. 
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Iarscríbhinn B:  An Scéim Marcála 
 
 

Critéir Cuntas Uasmhéid 
marcanna atá ar fáil 

Caighdeán agus 
ábharthacht an 
tionscadail 

Caighdeán agus ábharthacht an tionscadail a 
bheartaítear agus an tairbhe a bhainfeadh leis 
maidir le cearta an duine agus an 
comhionannas.  

 An bhfuil cúis mhaith á lua go soiléir le 
ceisteanna faoi leith agus/nó 
spriocghrúpa(í) a luaitear sa togra a 
roghnú? 

 An bhfuil foinsí ábhartha, mar shampla 
sonraí, ábhar taighde agus cáipéisíocht 
oifigiúil, ina lón eolais maidir leis an 
togra a chur le chéile? 

 
Soiléire maidir le cur chuige, bearta agus 
gníomhartha.  Torthaí ionchais a thiocfadh de 
bharr an tionscadail a bheartaítear. Are actions 
or activities realistic? 

 An mbaineann soiléire lena bhfuiltear ag 
iarraidh a bhaint amach (na torthaí) i 
ndáil ó thaobh chearta an duine agus 
comhionannas?  

 An bhféachtar le bearnaí maidir le cearta 
an duine agus an comhionannas a 
thabhairt i gcrích a shonrú tríd an 
tionscadal a bheartaítear nó dul i ngleic 
leo?  

 
Ábharthacht maidir le spriocanna agus 
aidhmeanna an Choimisiúin.  

 Conas a bhaineann an togra le ceann, nó 
níos mó ná ceann amháin, de na 
spriocanna agus de na haidhmeanna a 
leagtar amach i Ráiteas Straitéise 2016-
2018 an Choimisiúin? 

 

50 

Acmhainn 
Eagrúcháin agus 
Cur i bhFeidhm 

Ceisteanna féidearthachta agus iontaoibh maidir 
leis an bplean beartaithe.  

 An bhfuil na bearta agus na gníomhartha 
de réir réasúin agus indéanta ó thaobh 

30 
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na torthaí ionchais a thabhairt i gcrích 
agus an tionscadal a chur i bhfeidhm de 
réir an tráthchláir?  

 
Acmhainn an tionscadal a thabhairt chun críche 
ar chaighdeán ard de réir an tráthchláir  

 An bhfuil fianaise ar fáil ar dhea-
chlú maidir le hinniúlacht agus le dea-
thorthaí i mbun thionscadail eile roimhe 
seo, ciall cheannaithe san áireamh? 

 
Taithí ar thionscadail a bhainistiú. 

 An léirítear go maith san iarratas 
acmhainn na heagraíochta an tionscadal 
a chur i gcrích?  
 

Costais Costais agus luach an airgid. 

 An sonraítear go soiléir an dóigh a 
ndéanfar an buiséad a leagan amach? 

 An bhfuil na costais de réir réasúin? 

 An dtugtar luach an airgid i gceist sa 
bhuiséad? i.e.  

o Soiléiriú a thabhairt faoin gcúis 
mhaith atá leis an leithroinnt 
maidir le réimsí éagsúla den 
bhuiséad agus míniú a thabhairt 
ar an dóigh a gcuideoidh an 
leithroinnt le torthaí a thabhairt i 
gcrích; 

o Réimsí ar bith a shonrú inarbh é 
an luach ar an airgead ba shiocair 
leis an rogha a rinneadh maidir 
leis an togra a chur i bhfeidhm. 

20 

Iomlán na 
marcanna atá 
ar fáil 

 100 

 
 
 

 


