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Céard a bhaineann le cothromaíocht a fháil idir  
do shaol oibre agus do shaol teaghlaigh?
Uaireanta faigheann an saol an iomarca. Níos mó ná uaireanta, fiú, toisc go dtéann 
an tsamhail chun déileáil le sclábhaithe orainn na laethanta seo i bhfeidhm ar gach 
duine, an tam ar fad, is cuma cá bhfuilimid inár gcónaí nó ag obair, agus is cuma cén 
stádas sóisialta atá againn.

Deirtear nach bhfuil againn ach saol amháin, ach níl sé sin fíor go hiomlán: Tá 
saol teaghlaigh, saol oibre agus, má tá an tádh linn, saol sóisialta againn. Tá saol 
daoine eile ag cuid againn fiú, mar shampla má thugaimid aire do ghaolta a bhfuil 
riachtanais speisialta acu. Comhairígh iad chomh minic agus is mian leat – níl ach 24 
uair sa lá chun na saolta sin a chaitheamh.

Mar sin, cad a dhéanaimid faoi?

Conas is féidir linn ár saol féin a chaitheamh le go mbeidh spás ann do na saolta eile 
sin go léir?

Conas is féidir leat dul i ngleic le dúshláin an domhain nua-aimseartha agus fós am 
a aimsiú duit féin?

Conas is féidir linn an ceann is fearr a fháil ar dréimeanna na sochaí agus dul i ngleic 
leis na gnéithe dosheachanta den saol laethúil gan an taon saol a bhfuil againn ag 
briseadh ina mhilliún smidiríní?

Conas is féidir linn an tam a fháil chun scíth a ligean agus suaimhnis a aimsiú má 
chaithimid 24 uair an chloig sa ló ag déanamh rudaí eile?

Tá na meoin is gile san Eoraip ag lorg freagraí ar na ceisteanna seo – agus, féach, tá 
tús déanta acu ar iad a aimsiú. Tugtar ‘cothromaíocht idir obair agus saol a bhaint 
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amach’ ar an rud sin go hoifigiúil, ach in ainneoin an bhéarlagair a leanann é, tá sé 
ag éirí níos éifeachtaí anois cothromaíocht a bhaint amach idir saol na hoibre agus 
saol an teaghlaigh lena chinntiú nach gcailltear éinne faoi rothaí an tsaoil.

Duine ar son cách, agus cách ar son duine

Táimid scartha inár saol aonair, ach mar shochaí mairimid ár saol le chéile. Agus dá 
chothromaithe atá an saol gairmiúil agus príobháideach, is amhlaidh is fearr don 
tsochaí ina hiomláine. Is cothromóid dhíreach é nach bhfuil mórán le rá faoi den 
chuid is mó, ach atá tábhachtach dúinne uilig.

Ciallaíonn cothromaíocht san obair agus sa saol teaghlaigh nach bhfuil aon éileamh 
neamh-chomhoiriúnach ná coimhlint idir an dá phríomhréimse seo ann. Cibé méid 
a mbíonn agat ar do phláta ag an obair, bíonn tú fós ag teastáil ó do theaghlach, 
agus a mhalairt. Bíonn tionchar i bhfad níos bunúsaí orainne an chothromaíocht 
sin a bhaint amach ná mar a thuigeann an chuid is mó de na daoine: Braitheann ár 
sláinte meabhrach agus fisiceach araon go díreach ar cé acu an ndéanaimid agus 
conas a dhéanaimid sioncronú ar na gnéithe éagsúla dár saol.

Tá cabhair níos dlúithe ná mar a shílfeá
Inár saol san 21ú haois, ní gá do dhaoine aghaidh a thabhairt ar a gcuid trioblóidí 
ina aonar. Ní gá a rá go mbíonn daoine agus a gcuid fadhbanna andifriúil – bíodh an 
iomarca oibre ag duine amháin, nó bíonn roinnt jabanna a dhéanamh gurbh fhéidir 
maireachtáil in aon chor ag duine eile, nó tá aire le tabhairt do dhuine sa teaghlach 
a bhfuil riachtanais speisialta aige, nó níl tú ach ag aimsiú do dhóthain ama duit féin 
agus do na páistí.

Ach tá rud éigin i gcoiteann ag na saincheisteanna sin uile: Níl teorainn ar bith acu 
ó thaobh aoise nó inscne de agus is féidir leo dul i bhfeidhm ar duine ar bith. Go 
rómhinic ar fad ag an am is measa agus nuair is lú a mbeimid ag súil leo.

Adios, a Mheánaoiseanna!

Fiú le déanaí fágadh daoine ina naonar chun aghaidh a thabhairt ar a gcuid 
fadhbanna. Gach duine ag tarraingt uisce ar a mhuileann féin – agus má thit tú 
siar sa rás áiféiseach sin bhí ort a dhéanamh amach duit féin conas dul chun cinn a 
dhéanamh i do shaol.
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Inniu, le buíochas, tá sé de dhualgas ar shochaithe na hEorpa cabhrú leo siúd atá 
i ngátar. Ní focail folamh é sin ach an oiread: Tá an oibleagáid inscríofa sa dlí san 
Aontas Eorpach, agus ní mór do na Ballstáit cloí léi.

Níl a fhios ag go leor go bhfuil dualgas ar an tsochaí cabhrú le daoine cothromaíocht 
idir obair agus saol a bhaint amach. Tar éis an tsaoil, cé hé an tsochaí ach tú féin, do 
theaghlach, do bhainisteoir agus do chomhghleacaithe, an rialtas áitiúil a níocann 
tú do rátaí dó agus an chosaint dhlíthiúil a chuireann an stát ar fáil duit. Sin an fáth 
a bhfuil sé tábhachtach eolas a bheith agat ar do chearta agus a bheith feasach ar 
na seirbhísí a chaithfidh an tsochaí a sholáthar duit chun cothromaíocht a bhaint 
amach idir do shaol oibre agus saol an teaghlaigh.

Trí rud ba chóir duit a bheith ar an eolas  
orthu anois díreach
Labhair le daoine

Má bhíonn deacrachtaí agat i do shaol oibre nó teaghlaigh, iarr ar dhaoine cabhrú leat. 
Tá fadhbanna difriúla ag gach éinne againn, ach tá an ceart againn réitigh a lorg dóibh.

Smaoinigh cad iad na saincheisteanna is mó atá romhat agus labhair fúthu: le do 
theaghlach, le do chairde, le do bhainisteoir, le do chomhghleacaithe, le do rialtas áitiúil.

Má tá deacrachtaí móra agat – tá cabhair ar fáil. Tá dualgas ar do rialtas áitiúil 
comhairle agus eolas a thabhairt duit faoi na tacaíochtaí atá ar fáil. Tá oibleagáid ar 
d’fhostóir teacht ar réitigh oibre i ngéarchéim. Tá ar naíonraí cabhrú leat fiú mura 
bhfuil aon áit ann agus mura bhfuil siad in ann do pháistí a thógáil.

Nuair a thairgeann an tsochaí lámh chúnta duit, tóg é. Is é an rud is tábhachtaí ná 
labhairt – laghdú gach anró é a roinnt, mar a deirtear.

Bíodh do chearta ar eolas agat

B’fhéidir nach bhfuil tú ar an eolas faoi do chearta, ach ní chiallaíonn sé sin nach 
mbaineann siad leat. Cuir tú féin suas chun dlús a chur orthu. Cabhróidh caint 
anseo arís: Téigh i dteagmháil leis na saineolaithe chun fáil amach cad iad na bearta 
tacaíochta atá ar fáil duit chun cothromaíocht idir obair agus saol a bhaint amach. 
B’fhéidir go mbeadh ionadh ort faoi chomh héasca is atá sé fadhbanna a réiteach a 
d’fhéadfadh a bheith dosháraithe murach sin.
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D’fhéadfadh sé a bheith an chéad chéim agat i dtreo constaicí móra a shárú má 
fhanann tú ar an eolas faoi do chearta.

Cuir muinín sa tsochaí ach smaoinigh duit féin

Is bealach maith iad bearta tacaíochta atá idir cuimsitheach agus éifeachtach chun 
saol na hoibre agus saol an teaghlaigh a thabhairt le chéile. Má bhíonn tú ag caint 
faoi do chuid fadhbanna agus do chearta ar eolas agat, déanfar do shaol níos éasca, 
agus i gcásanna áirithe ligfidh sé duit maireachtáil ann In a lán teaghlach, tá na 
héagsúlachtaí idir an saol pearsanta agus an saol gairmiúil tar éis éirí chomh mór 
sin go mbíonn an claonadh ann go gcuirtear an saol féin faoi thalamh.

Ag an am céanna, tá sé tábhachtach a thuiscint go bhfuil an baol ann go gcruthaíonn 
tú fadhb eile má réitíonn tú fadhb amháin.

Mar shampla, cé nach bhfuil aon chosc ar éirí as an obair, is féidir le hiarmhairtí 
fadtéarmacha ar chinnidh den sórt sin a bheith uafásach do chaidrimh teaghlaigh, 
pinsin agus mar sin de. Má tá aon bheart cúnaimh á bhreithniú agat, bíonn sé i gcónaí 
tábhachtach smaoineamh ar conas is fearr é a chur i bhfeidhm ar d’fhadhb féin.
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Féach freisin:
Moltaí do dhaoine a bhfuil cúram a thabhairt  
do bhaill teaghlaigh 

Moltaí do chomhchoiteanna oibre 

Moltaí d’fhostóirí 

Moltaí do chonraitheoirí 

Moltaí d’údaráis áitiúla 

Moltaí do scoileanna agus do naíonraí 

Moltaí do pholasaithe agus do lucht déanta polasaithe 

Taobh thiar de na focail tá neart  
deiseanna praiticiúla
Beidh feidhm ag an an Treoir um Chomhardú Saoil agus Saothair de chuid an AE 
ó 2022, agus é mar aidhm aici rannpháirtíocht na mban i margadh an tsaothair a 
mhéadú, fir a spreagadh chun leas a bhaint as saoire teaghlaigh agus as socruithe 
solúbtha oibre, agus ag tairiscint an deis do gach duine tacaíocht a fháil chun aire a 
thabhairt do ghaolta a dteastaíonn cúram speisialta uathu.

Focail mhóra, ach le raon féidearthachtaí taobh thiar díobh a bhfuil chomh 
cumhachtach leo. Tá sé tábhachtach na deiseanna seo a aimsiú, agus is féidir é seo 
a dhéanamh trí labhairt faoi na hábhair imní atá agat, eolas a bheith agat ar do 
chearta agus ag smaoineamh duit féin.
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MOLTAÍ DO DHAOINE A BHFUIL CÚRAM  
A THABHAIRT DO BHAILL TEAGHLAIGH
Teastaíonn cúnamh agus tacaíocht óna dteaghlaigh ó leanaí beaga agus daoine 
scothaosta. Is féidir le duine ar bith a bheith buailte ag tinneas tromchúiseach nó 
timpiste. Is féidir go gciallódh sé seo go néiríonn duine sa teaghlach as a gcuid 
staidéir nó as obair íoctha, ach ní gá gur mar sin a bheidh sé.

Bíodh a fhios agat go bhfuil cearta éagsúla agat chun an sprioc seo a bhaint amach, 
ionas nach mbeidh ort éirí as a bheith ag obair chun aire a thabhairt do bhall den 
teaghlach.

D’fhéadfá a bheith i dteideal laethanta saoire breise chun aire a thabhairt do dhuine 
is fearr leat. Mura leor é seo, féadfaidh tú do roghanna a phlé le d’fhostóir, m. sh. 
saoire ghearr gan phá nó eagrú oibre níos solúbtha. Tá sé tábhachtach go mbeadh 
a fhios agat nach gcaithfidh tú éirí as a bheith ag obair mar go dteastaíonn cúram ó 
bhall de do theaghlach.

Má iarrann tú ar d’fhostóir an fhéidearthacht do sceideal oibre a athrú nó saoire 
gan phá a ghlacadh nó oibriú go páirtaimseartha chun gealltanais teaghlaigh a 
chomhlíonadh, ní mór don fhostóir do thograí a bhreithniú agus a mhíniú duit má 
chiallaíonn nádúr na hoibre nach féidir aon athshocruithe a dhéanamh. Ní mór don 
fhostóir roghanna eile a thairiscint freisin – b’fhearr teacht ar réitigh le chéile.

Bíodh a fhios agat go mb’fhéidir nach gcuirfidh comhghleacaithe eile tú i mbaol ós 
rud é, mar shampla, go noibríonn tú go páirtaimseartha chun aire a thabhairt do 
bhaill den teaghlach. Ní fostaí gan mhaith thú dá bharr sin. Is é dualgas an fhostóra 
do chuid oibre a eagrú sa chaoi is go roinntear do thascanna idir oibrithe eile go 
cothrom agus ar phá cothrom.
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Má dhiúltaíonn d’fhostóir éisteacht leat nó má dhéileálann sé leat ar bhealach 
níos measa toisc go bhfuil freagrachtaí teaghlaigh ort, d’fhéadfaí féachaint air sin 
i gcásanna áirithe mar leithcheal. Iarr comhairle agus cúnamh ar an gCoimisinéir 
Comhionannais maidir le leithcheal.

Tá sé úsáideach freisin a bheith ag smaoineamh ar na hathruithe ar an mbealach a 
eagraíonn tú do chuid oibre san fhadtéarma. Mar shampla, an féidir baint a bheith 
ag baill eile den teaghlach, ionas nach mbeidh ualach oibre duine amháin ró-mhór 
agus nach mbíonn orthu an iomarca ama a chaitheamh as an obair? An féidir teacht 
ar réiteach níos fearr i gcomhar leis an údarás áitiúil chun an tualach a bhaineann 
le cúram a thabhairt do bhall teaghlaigh a roinnt sa phobal? Cé chomh gearr agus 
atá an tam a bhfuil laghdú pá, m. sh. i gcás obair pháirtaimseartha shealadach nó 
saoire gan phá, réasúnta agus indéanta? An féidir comhlíonadh na dtascanna a 
roinnt ionas go mbeidh na srianta sa saol oibre chomh beag agus is féidir?

Nuair a bhíonn cabhair á lorg agat sna cásanna seo, is léir go bhfuil tú cúramach 
agus gur mhaith leat teacht ar réitigh bhuan nach gcuireann ró-ualach ar éinne. Tá 
sé fíorthábhachtach do do mhuintir go léir go dtabharfar aire do do shláinte féin.

Ní gá duit a bheith foirfe. Ní féidir le duine ar bith dul i ngleic go maith le gach rud, 
fiú má tá an cuma sin air ó roinnt post ar na meáin shóisialta.
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MOLTAÍ DO CHOMHCHOITEANNA OIBRE
Ag an obair, d’fhéadfadh sé tarlú nach bhfuil roinnt ball foirne in ann cur leis an oiread 
agus is mian leo. Féadfaidh na cúiseanna leis seo a bheith dearfach nó diúltach – 
beidh duine ina thuismitheoir, nó bíonn air aire a thabhairt do bhall den teaghlach 
atá go dona tinn nó a dteastaíonn cúnamh uaidh ar chúis eile.

Murar féidir le ball foirne cur leis an bpost go lánaimseartha, d’fhéadfadh sé seo 
a bheith ina chúis corraí ag daoine eile a mbeidh orthu a gcuid oibre a dhéanamh 
anois. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios go bhfuil an ceart agus an dualgas ag 
gach duine aire a thabhairt dá mhuintir, agus uaireanta d’fhéadfadh sé go nathróidh 
sin an bealach ina noibríonn siad. Más féidir athruithe sealadacha den sórt sin a 
dhéanamh ar an mbealach a dhéantar an obair, agus mura mbeidh siad ró-ualach ar 
an bhfostóir, beidh gach aon chomhghleacaí i dteideal na nathruithe sin. I measc na 
nathruithe is féidir tá obair pháirtaimseartha in ionad obair lánaimseartha, saoire 
bhreise (gan phá), eagrú solúbtha oibre nó tacaíocht le cúram a thabhairt do bhall 
teaghlaigh, mar aon le cúram leanaí á sholáthar ag an bhfostóir.

Braitheann gach réiteach ar na féidearthachtaí sonracha a chuireann an fostóir ar 
fáil, ach caithfidh siad a bheith ar fáil ar chomhchéim ag gach éinne. Mar shampla, 
má thairgeann an fostóir laethanta saoire nuair a thiteann athair nó máthair duine 
éigin go dona tinn, beidh gach oibrí ina dteideal sin. Bímis ag súil nach mbeidh sé 
seo ag teastáil ó éinne riamh, ach má tharlaíonn sé i do shaolsa, is mór an chabhair é.

Níor cheart go mbeadh aon duine san ionad oibre ag caitheamh anuas ar an 
gcomhghleacaí a bhaineann leas as na deiseanna chun saol na hoibre agus saol an 
teaghlaigh a réiteach. Sea, d’fhéadfadh atheagrú na hoibre a bheith mar thoradh 
air, ach ós rud é a tharlódh do dhuine ar bith gur gá aire a thabhairt do bhaill den 
teaghlach nuair a bhíonn sé de dhíth orthu is mó, ba chóir go ndéanfadh gach duine 
iarracht a bheith tuisceanach. Is féidir le leithcheal a bheith i gceist le caitheamh 
anuas ar chomhghleacaí as a chúraim teaghlaigh a chomhlíonadh agus tá sé 
toirmiscthe.
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Is é an rud is fearr le déanamh ná na rialacha a aontú le chéile mar fhoireann – cé 
a chuirtear ar an eolas faoi na riachtanais atá agat chun saol oibre agus teaghlaigh 
a réiteach agus conas, cad a tharlóidh ina dhiaidh sin agus conas a dhéantar na 
cinntí a mheas. Is maith freisin fios a bheith agat roimh ré conas a dhéanfar obair a 
atheagrú don fhoireann ar fad má bhíonn ar dhuine éigin gan choinne am a thógáil 
ón obair nó oibriú le hualach oibre laghdaithe.

Braitheann meabhairshláinte agus folláine san ionad oibre, i measc nithe eile, ar 
cé chomh slán is a bhraitheann oibrithe nuair a bhíonn orthu cúraim teaghlaigh a 
chomhlíonadh chomh maith lena ndualgais poist.

Tá an bhainistíocht freagrach as dea-eagrú na hoibre. Tá sé de fhreagracht ar an 
mbainistíocht freisin obair a eagrú ar bhealach a chosnaíonn fostaithe a bhfuil 
cúraim teaghlaigh acu ó chóireáil nach bhfuil chomh fabhrach.
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MOLTAÍ D’ÚDARÁIS ÁITIÚLA
Braitheann folláine na ndaoine i do phobal áitiúil ar a sásamh leis an saol agus a 
ndeiseanna féinchomhlíonta. D’fhéadfadh cuid den fhéinchomhlíonadh a bheith 
nasctha leis an obair. Is cuid nádúrtha de phobal agus dá fheidhmiú iad na poist.

Tá ról mór le himirt ag údaráis áitiúla, .i. an pobal, chun cabhrú le daoine nuair a 
éiríonn cúraim teaghlaigh ró-mhór. Mar shampla, is féidir le húdaráis áitiúla tacaíocht 
a thairiscint do theaghlaigh le leanaí óga nó do theaghlaigh atá faoi mhíchumas nó 
atá go dona tinn nó le duine scothaosta sa teaghlach a bhfuil cabhair ag teastáil uaidh.

Tá ról mór ag na seirbhísí sóisialta a sholáthraíonn údaráis áitiúla maidir le 
comhionannas inscne a bhaint amach, mar is iad na mná is mó atá freagrach as 
tascanna baile. Tugann laghdú ar an méid oibre a dhéanann mná sa bhaile agus 
iad ag tabhairt aire do bhaill den teaghlach seans i bhfad níos fearr do mhná páirt a 
ghlacadh sa mhargadh fostaíochta nó a gcuid scileanna a fheabhsú.

Tá an túdarás áitiúil gar do dhaoine. Sin an fáth gur féidir le húdarás áitiúil seirbhísí 
éagsúla a sholáthar freisin de réir mar is gá. Ba cheart go bhfaigheadh gach teaghlach 
a thagann chuig údarás áitiúil le hiarratas ar chabhair an cúnamh sin nuair a bhíonn 
sé ar fáil agus nuair a bhíonn gá leis, agus míniú scríofa ar an bhfáth ar chinn an 
túdarás áitiúil cúnamh a sholáthar mar a rinne sé ag breathnú ar na cúinsí.

Bhí údaráis áitiúla san Eoraip thar a bheith comhbhách agus réamhmhachnamhach 
maidir le seirbhísí éagsúla a sholáthar, agus léirigh paindéim COVID cé chomh tapa 
a aimsíodh a lán réitigh nua agus nuálaíocha go minic. Mar sin féin, tá bealach fada 
le dul fós chun an tualach a laghdú, go háirithe ar mhná.

Cruthaítear na réitigh is fearr i gcomhpháirtíocht. Is féidir na réitigh is éifeachtaí 
do na fostaithe a dteastaíonn cúnamh uathu chun a saol oibre agus teaghlaigh a 
thabhairt le chéile a phlé le fostóirí móra.
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MOLTAÍ DO SCOILEANNA AGUS DO NAÍONRAÍ
Tá ról an-tábhachtach ag institiúidí oideachais i gcur chun cinn an chomhionannais 
inscne. I naíonraí agus i scoileanna araon, tá sé ciallmhar aird ghéar a thabhairt ar a 
chinntiú go múintear buachaillí agus cailíní araon chun an obair bhaile a dhéanamh 
agus a gcuid seomraí a ghlanadh agus a ghlanadh go cothrom. Ní obair ban ná fear 
go sonrach aon obair glantacháin nó bráca sa teach.

Is minic nach gcuirtear teagasc cothromaíochta idir saol na hoibre agus saol an 
teaghlaigh san áireamh sa churaclam. Toisc gur ceist an-tábhachtach í seo, ba cheart 
é a phlé sna hábhair éagsúla. Is iad comhdheiseanna do chách agus gairmthreoir, 
mar shampla, an dá mhórthéama atá nasctha go dlúth lena chéile chun saol na 
hoibre agus saol an teaghlaigh a thabhairt le chéile.

Tá ról níos leithne ag naíonraí agus ag scoileanna chomh maith chun tacú le 
tuismitheoirí nó le daoine a thugann aire do leanaí chun saol na hoibre agus saol an 
teaghlaigh a thabhairt le chéile. D’fhéadfadh gníomhaíochtaí a bhaineann le leanaí 
óga leas na leanaí agus riachtanais an teaghlaigh chun slí bheatha a thuilleamh 
ar mhaithe leis na leanaí a chur san áireamh. Níor cheart tuismitheoirí a bhfuil 
uaireanta oibre neamhthraidisiúnta acu a fhágáil níos measa as. Cuireann oideachas 
cothromúil riachtanais speisialta leanaí a bhfuil, ar chúis ar bith, níos lú tacaíochta 
sa bhaile acu san áireamh.

Féadfaidh daltaí scoile a bheith ag streachailt lena gcuid staidéir mar gheall ar 
cúraim teaghlaigh. Ba cheart d’institiúidí oideachais a mheas nach rud iad na cúraim 
sin atá ag teastáil ón duine óg, ach go bhfuil siad deacair cheana féin. Má tá dálta 
faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar a chúraim thábhachtacha atá aige sa bhaile, 
d’fhéadfadh gur leithcheal a bheadh i gceist.

Is féidir le leithcheal tarlú freisin nuair nach dtacaíonn scoil oiread agus is féidir leis 
na daoine óga a rugadh páiste dóibh le linn am scoile.

Is féidir le postanna an-éilitheacha a bheith ag múinteoirí agus ag baill foirne 
oideachais eile, ach tá sé de cheart acu freisin athruithe a dhéanamh ar eagrú 
na hoibre chun teacht lena gcúraim teaghlaigh. Níl sé de cheart ag tuismitheoirí 
caitheamh anuas ar mhúinteoir a fhanann, mar shampla, sa bhaile chun aire a 
thabhairt dá leanbh tinn féin roimh scrúdú tábhachtach. Tá dualgas ar bhainistíocht 
na scoile an fhoireann a chosaint ó mhí-úsáid dá leithéid. Le haghaidh tuilleadh 
sonraí, féach na moltaí do dhaoine a thugann aire do bhaill den teaghlach.
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MOLTAÍ DO PHOLASAITHE AGUS DO LUCHT  
DÉANTA POLASAITHE
Nuair a dhéantar cinneadh, ní mór tionchar an chinnidh sin ar na daoine a 
chomhlíonann cúraim teaghlaigh a mheas freisin. Mar shampla, ní féidir glacadh 
leis go mbeadh na tuismitheoirí in ann cúram leanaí a bhíodh á thairiscint go dtí 
seo ag naíonra a tharraingt orthu féin thar oíche. Ar an gcaoi chéanna, d’fhéadfadh 
fadhbanna a bheith ann le seirbhísí a sholáthar do dhaoine scothaosta atá ina 
gcónaí rófhada amuigh, toisc go dtógfadh eagrú an iompair an iomarca d’am oibre 
luachmhar ó leanaí na ndaoine scothaosta sin. Is féidir leis an tionchar ar ualach 
cúraim teaghlaigh tarlú freisin in áiteanna nach bhfuil coinne leo. Mar shampla, is 
féidir le hacomhal neamhshábháilte cur leis an ualach ar thuismitheoirí a bpáistí a 
thiomáint chun na scoile, bíodh is go ligfeadh bainistíocht tráchta sábháilte agus 
dea-phleanáilte do leanaí teacht ar scoil nó ar naíscoil ina n-aonar.

Is féidir le lucht déanta polasaithe go leor a dhéanamh chun tacú le teaghlaigh. 
Chomh maith lena chinntiú nach gcuireann cinntí drochmheasta leis an ualach a 
bhaineann le cúram na dteaghlach, ní mór breathnú ar chomhdheiseanna na bhfear 
agus na mban a chur chun cinn. Braitheann comhionannas inscne go mór ar na 
cinntí a dhéanann lucht déanta polasaithe.


