COMHAD FÍRICÍ:
SLÁINTE & CÚRAM
SÓISIALTA GCE
ÚSÁIDEOIRÍ FÁSTA SEIRBHÍSÍ

Pleanáil agus soláthar d’úsáideoirí fásta seirbhísí
Ba chóir do dhaltaí a bheith ábalta:
• eolas agus tuiscint a léiriú ar The Carers and
Direct Payments Act (Tuaisceart Éireann) 2002
agus a thionchar ar úsáideoirí seirbhísí agus ar
chúramóirí a mheas.

Inneachar an Chúrsa
Is píosa reachtaíochta The Carers and Direct
Payments Act (Tuaisceart Éireann) 2002 a
dhéanann foráil maidir le riachtanais chúramóirí a
mheas; le haghaidh seirbhísí le cuidiú le cúramóirí;
le híocaíochtaí díreacha a dhéanamh le daoine
in ionad soláthar seirbhísí sóisialta pearsanta
nó seirbhísí cúramóirí; agus maidir le fáthanna
gaolmhara eile.

Cúlra

Díríonn an dara cuid den Acht ar chur ar a
gcumas do dhaoine atá tinn, faoi mhíchumas nó
leochaileach smacht a bheith acu ar a gcúram
trí íocaíochtaí díreacha a dhéanamh. Is é atá in
íocaíochtaí díreacha íocaíochtaí le hairgead tirim
a thugtar do dhaoine in áit seirbhísí a chuirfeadh
Iontaobhais SSS ar fáil dóibh ach ab é sin, sa dóigh
go mbeidh siad ábalta soláthar a gcuid seirbhísí
féin a shocrú.

Tá de chuspóir ag an Acht tacú le:
• cúramóirí agus
• úsáideoirí seirbhísí
Sa chéad chuid den Acht dírítear ar chúramóirí. Tá
ról ríthábhachtach ag cúramóirí i gcúram laethúil
a mbaill teaghlaigh, a gcairde agus a gcomharsana
atá tinn nó faoi mhíchumas nó leochaileach. Mar
gheall ar an tacaíocht nach beag a thugann siad
laghdaítear ualach seirbhísí reachtúla, ach b’fhéidir
go mbeadh sé iontach deacair ag cúramóirí déileáil
leis an bhrú leanúnach laethúil a bhaineann le
cúram a thabhairt.
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Príomhfhóralacha an Carers and
Direct Payments Act le haghaidh
‘cúramóirí’ a thuiscint
Tá sé de cheart ag cúramóirí a measúnú féin a fháil,
fiú má dhiúltaíonn an duine a bhfuil siad ag tabhairt
cúraim dó, measúnú a fháil ar a riachtanais féin, nó
má dhiúltaigh siad do sheirbhísí. B’athrú mór é sin do
chúramóirí nó rinneadh ceart reachtúil de.
Caithfidh Iontaobhais a insint do chúramóirí faoin
cheart atá acu ar mheasúnú.

tionchar atá ag an chúram ar gach gné de shaol an
chúramóra.
Ba chóir go dtabharfaí seirbhísí do chúramóirí
amhail faoiseamh, trealamh, oideachas, agus
oiliúint nó seirbhísí a thacódh le meabhairshláinte
agus/nó folláine choirp.

D’úsáideoirí seirbhísí – ‘Íocaíochtaí
díreacha’
Tá sé mar aidhm ag íocaíochtaí díreacha le
húsáideoirí seirbhísí neamhspleáchas a chur chun
cinn.
Mar shampla, fágann íocaíochtaí díreacha go bhfuil
úsáideoirí seirbhísí ábalta socruithe a dhéanamh a
fhóireann dá n-aois, agus iad ábalta a roghnú cé a
thabharfaidh aire dóibh agus cá huair, de réir mar is
fóirsteanaí dá riachtanais.

Thig le hIontaobhais anois seirbhísí a sholáthar
do chúramóirí le cuidiú leo leanúint ar aghaidh ag
tabhairt cúraim dá ndaoine muinteartha.
Déantar measúnú ar chumas an chúramóra cúram
a thabhairt.
Caithfidh an cúramóir a bheith ina chúramóir
neamhfhoirmiúil agus é ina dhuine a thugann nó
atá ‘ag brath a bheith ag tabhairt cuid mhór cúraim
ar bhonn rialta don duine a bhfuil sé ag tabhairt
cúraim dó.’

Tá an bhéim ar cheart na n-úsáideoirí seirbhísí
a roghnú agus ar iad a spreagadh le bheith
cruthaitheach agus nuálach sa dóigh a gcinntíonn
siad go ndéantar freastal ar a riachtanais.
Tá freagracht ar Iontaobhais, áfach, a chinntiú
go gcaitear airgead poiblí go críonna, go cuí agus
go cost-éifeachtach. Ciallaíonn sin go gcaithfear
iniúchadh rialta a dhéanamh ar chuntais na
n-úsáideoirí seirbhísí.

Is féidir cuidiú fisiceach a bheith mar chuid
de na seirbhísí a thugtar don chúramóir, mar
shampla cuidiú thart ar an teach nó oiliúint nó
comhairleoireacht don chúramóir.
Thig le hIontaobhais costas a ghearradh ar
chúramóirí do na seirbhísí seo.
Tá sé de cheart fosta ag páiste atá ina chúramóir go
ndéanfaí measúnú air ‘lena fháil amach an “páiste i
ngátar” é’.
Thig le hIontaobhais íocaíochtaí díreacha a
dhéanamh le cúramóirí in áit seirbhísí a thairiscint
a fhad is gur léirigh measúnú orthu go bhfuil gá acu
leis na seirbhísí sin.
Ba chóir go mbeadh
cur chuige iomlánaíoch
sa mheasúnú agus ba
chóir go measfaí ann an
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dhéanamh, le bheith níos neamhspleáiche, le níos
mó smachta a bheith acu ar a saol agus príomhról a
ghlacadh sa chinnteoireacht. Mar sin tá níos mó de
rogha acu maidir leis an dóigh a gcaitheann siad a
saol ó lá go lá.

Thig le húsáideoirí seirbhísí íocaíochtaí díreacha a
úsáid do shosanna gairide i gcóiríocht chónaithe,
le freastal ar choláiste, le freastal ar imeachtaí
sóisialta, le bogadh thart taobh amuigh, nó le duine
a fhostú le dlúthchúram a thabhairt.
Seans go mbeidh úsáideoirí seirbhísí ag iarraidh
íocaíochtaí díreacha a úsáid le bheith ag ceannach
seirbhísí cúntóirí pearsanta mar fhostaithe
díreacha. Sin an rogha is mó a thugann smacht
díreach dóibh ar an chuidiú a fhaigheann siad,
ach is é is mó a bhfuil freagracht ag baint leis
fosta, (mar shampla cáin a íoc, ranníocaíochtaí
árachas náisiúnta agus pá reachtúil tinnis agus
máithreachais a íoc), mar sin ní sin an rogha a
dhéanfaidh gach duine.
Níl cosc ar Bhoird ná ar Iontaobhais íocaíochtaí
díreacha a dhéanamh le cur ar chumas daoine
trealamh a cheannach, a d’fhéadfadh Iontaobhas
a chur ar fáil. Is féidir íocaíochtaí díreacha a
dhéanamh le cur ar chumas daoine díol as
athchóirithe, rud a shocrófaí Iontaobhais ach ab é
sin.
Is féidir le hIontaobhais costas a ghearradh ar
sheirbhísí sóisialta pearsanta, dá bhrí sin, is
féidir go ngearrfar costas ar úsáideoirí seirbhísí a
fhaigheann íocaíochtaí díreacha.
De bharr go mbaineann solúbthacht le híocaíochtaí
díreacha, thig le daoine athrú a dhéanamh ar an
méid a úsáideann siad ó sheachtain go seachtain
agus airgead ar bith breise a chur sa bhanc lena
úsáid nuair a bheidh gá leis.
Trí íocaíochtaí díreacha faigheann úsáideoirí
seirbhísí cuidiú leis an rud atá tábhachtach acu a

Gníomhaíochtaí
Oscail ‘social care tv’

1. Roghnaigh gearrscannán ó shraith Social Care
TV series m.sh. Dignity in Care le hiniúchadh a
dhéanamh ar na príomhcheisteanna a bheadh ag
daoine a bhfuil gá acu le cúram agus tacaíocht.
2. Mar ghrúpa amharc ar an scannán “Supporting
carers: the cared- for person” Sa scannán sin
leantar scéal Linda Rounds, a bhfuil síorchúram
de dhíth uirthi i ndiaidh timpiste bhóthair. Bhí
iníon Linda ag tabhairt aire di ach bhí sin ag cur
isteach ar an teaghlach. I ndiaidh cuairt ó oibrí
sóisialta fuair Linda amach go raibh sí i dteideal
íocaíochtaí díreacha. D’úsáid sí an t airgead le
díol as a cairde le bheith mar chúntóirí pearsanta
aici, agus a thug níos mó saoirse dá hiníon.
3. I ndiaidh an scannáin bíodh plé grúpa ann le
díriú ar an tionchar atá ag íocaíochtaí díreacha ar
úsáideoirí seirbhísí agus cúramóirí.
4. Déan taighde ar an dóigh a raibh tionchar
dearfach ag Carers and Direct Payments Act
(Tuaisceart Éireann) 2002 ar shaol úsáideoirí
seirbhísí agus cúramóirí agus ar na deacrachtaí a
bhí acu a gcearta a fháil faoin Acht
5. Ceist ar sheanpháipéar scrúdaithe:
“Mar gheall ar ábhair imní faoi chaighdeán
an chúraim in institiúidí, roghnaíonn mórán
úsáideoirí seirbhísí fanacht sa bhaile anois le
tacaíocht óna dteaghlach. Pléigh an dóigh a
gcuireann The Carers and Direct Payments Act
(Tuaisceart Éireann) 2002 ar chumas daoine
aonair fanacht sa bhaile le tacaíocht óna
gcúramóirí”
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Ní féidir íocaíochtaí díreacha a dhéanamh ach
d’úsáideoirí seirbhísí ‘ar measadh go bhfuil gá acu
le seirbhísí sóisialta pearsanta agus ar shocraigh
Iontaobhas go dtabharfadh sé na seirbhísí sin
dóibh’. Mar sin caithfear a chinneadh go bhfuil na
húsáideoirí seirbhísí i dteideal na seirbhísí.
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