An Roinn Gnóthaí Sóisialta & Teaghlaigh
Ráiteas Bliantúil um Aschur 2008
1. Achoimre ar spriocanna ardleibhéil na Roinne sa Ráiteas Straitéise, táscaire/í
comhiomlán(a) tionchair i gcás gach sprice agus cláir ghaolmhara caiteachais.
Sprioc Ardleibhéil 1 – Páistí agus Teaghlaigh
Cuidiú le dea-bhail páistí agus teaghlach trí thacaíochtaí ioncaim agus tacaíochtaí
eile agus rannpháirtíocht san fhostaíocht a éascú
Táscairí comhiomlána tionchair
• Rátaí bochtaineachta leanúnaí do pháistí
• Rátaí bochtaineachta leanúnaí do theaghlaigh
Clár
Páistí agus Teaghlaigh
Sprioc Ardleibhéil 2 – Daoine in Aois Oibre
Tacaíochtaí ioncaim agus tacaíochtaí nach iad a sholáthar do dhaoine in aois oibre
agus iad a éascú chun glacadh le deiseanna fostaíochta, oiliúna, oideachais nó
foráis
Táscairí comhiomlána tionchair
• Rátaí rannpháirtíochta san fhostaíocht do chatagóirí éagsúla de dhaoine in aois
oibre
• Rátaí bochtaineachta leanúnaí i measc daoine in aois oibre
• Rátaí spleáchais ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh i measc líon na ndaoine in aois
oibre
Clár
Daoine in Aois Oibre
Sprioc Ardleibhéil 3 – Daoine ar Scor agus Daoine Scothaosta
Pinsean leordhóthanach, slán agus inbhuanaithe agus tacaíochtaí oiriúnacha eile a
sholáthar agus a chur chun cinn do dhaoine ar scor agus do dhaoine scothaosta
Táscairí comhiomlána tionchair
• Rátaí bochtaineachta i measc daoine aosta
• Rátaí clúdaigh i gcás na bpinsean forlíontach
Clár
Daoine ar Scor agus Daoine Scothaosta
Sprioc Ardleibhéil 4 – Daoine faoi Mhíchumas
Tacaíochtaí ioncaim agus tacaíochtaí nach iad a sholáthar do dhaoine faoi
mhíchumas agus iad a éascú chun glacadh le deiseanna fostaíochta, oiliúna,
oideachais nó foráis
Táscairí comhiomlána tionchair
• Rátaí rannpháirtíochta san fhostaíocht i measc daoine faoi mhíchumas
• Rátaí bochtaineachta leanúnaí i measc daoine faoi mhíchumas
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•

Rátaí spleáchais ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh i measc daoine faoi mhíchumas

Clár
Daoine faoi Mhíchumas

Sprioc Ardleibhéil 5 – Bochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta
Torthaí níos fearr a bhaint amach maidir le dul i ngleic le bochtaineacht agus
sochaí níos cuimsithí a bhaint amach trí sheirbhísí tacaíochta ioncaim agus
seirbhísí tacaíochta nach iad a sholáthar agus cur chun feidhme straitéisí an
Rialtais um chuimsiú sóisialta a chomhordú
Táscairí comhiomlána tionchair
• Rátaí bochtaineachta leanúnaí
• Táscairí chuimsiu sóisialta an AE (mar atá leagtha amach sa Phlean Náisiúnta
Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta)
Clár
Bochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta

Sprioc Ardleibhéil 6 – Bainistiú Aitheantais agus Teacht Shlán ar Sheirbhísí
Aitheantas custaiméirí a bhunú agus a fhíordheimhniú le haghaidh seirbhísí poiblí
agus tacú le forbairt agus imlonnú creat beartais aitheantais ar fud na seirbhíse
poiblí.
Táscairí comhiomlána tionchair
• An dul chun cinn a rinneadh i gcur chun feidhme chlár an Ghnáth-Thimpeallacht
Creata Fíordheimhnithe
• Córais éifeachtacha bainistíochta aitheantais custaiméirí forbartha agus curtha
chun feidhme, seirbhísí bainistíochta aitheantais arna soláthar do
ghníomhaireachtaí seachtracha agus prionsabail slándála agus príobháide
forbartha agus curtha chun feidhme
Clár
Bainistiú Aitheantais agus Teacht Shlán ar Sheirbhísí

Sprioc Ardleibhéil 7 – Acmhainní Oibriúcháin agus Nuachoiriú
Eagraíocht éifeachtach, inoiriúnaithe agus cumasach a fhorbairt mar aon le le
cultúr barrfeabhais
Táscairí comhiomlána tionchair
• Sástacht inmheánach agus seachtrach mar a thomhastar le suirbhéanna
tréimhsiúla
• Baint amach Phlean Gníomhaíochta Nuachóirithe na Roinne
• Cur chun feidhme na Straitéise Daonacmhainní
Clár
Acmhainní Oibriúcháin agus Nuachóiriú
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2. Buiséad Iomlán le haghaidh Vótghrúpa Gnóthaí Sóisialacha agus

Teaghlaigh
Tá caiteachas iomlán na Roinne Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh le haghaidh
2008 measta ag €16.92 billiún, a mhaoineofar as Vóta 38, an Ciste Árachais
Shóisialaigh agus Leithreasaí i gCabhair. Tá sé comhdhéanta mar seo a leanas:

8,198.0

Meastachán
2008
€ milliún
9,086.7

% Athrú
ar
Thoradh
10.8%

7,070.6

7,251.4

7,856.2

8.6%

Ollchaiteachas Iomlán

15,334.7

15,449.4

16,942.9

9.7%

Leithreasa i gCabhair

(19.0)

(18.4)

(19.5)

6.1%

15,315.7

15,431.0

16,923.4

9.7%

Caiteachas Vótáilte1

Meastachán
2007
€ milliún
8,264.1

Ciste Árachais Shóisialaigh

Glanchaiteachas

Toradh 2007
€ milliún

3. Miondealú ar Ollchaiteachas Iomlán de réir Cláir
Tá an caiteachas dáilte trasna seacht gclár a léiríonn na spriocanna ardleibhéil i
Ráiteas Straitéise reatha na Roinne 2008-2010
Ollchaiteachas Iomlán
de réir cláir

Meastach
án 2007
€ milliún
2,855.
2

Toradh 2007
€ milliún
2,836.5

Bliain
2008
€ milliún
3,163.3

% Athrú
ar
Thoradh
11.5%

2. Daoine in Aois Oibre

4,847.
4

4,945.6

5,491.2

11.0%

3. Daoine ar Scor agus
Daoine Scothaosta

4,885.
5

4,977.3

5,348.0

7.4%

4. Daoine faoi Mhíchumas

1,777.
1

1,791.6

1,985.3

10.8%

765.
3

725.2

754.3

4.0%

27.
2

21.2

22.3

5.1%

1. Páistí agus Teaghlaigh

5. Bochtaineacht agus
Cuimsiú Sóisialta
6. Bainistiú Aitheantais &
Teacht Shlán ar Sheirbhísí

1

Taispeántar caiteachtas vótáilte glan ar chostais riaracháin a aisghabhadh ón gCiste Árachais
Shóisialaigh. Ba ionann na costais seo agus €151m i 2007 agus meastar go mbeidh siad ionann agus
€178milliún i 2008. Is ionann caiteachas comhlán vótáilte lena n-áirítear costais mar iad i 2008 agus
€9,264.7 milliún.
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7. Acmhainní Oibriúcháin
agus Nuachóiriú
Ollchaiteachas Iomlán Cláir
Arbh é Pá -

177.
0

152.0

178.4

17.4%

15,334.
7

15,449.4

16,942.9

9.7%

201.
3

202.0

217.6

7.7%

Clár 1 – Páistí agus Teaghlaigh
Sprioc Ardleibhéil
Cuidiú le dea-bhail páistí agus teaghlach trí thacaíochtaí ioncaim agus tacaíochtaí eile
agus rannpháirtíocht san fhostaíocht a éascú.
Príomhstraitéisí chun an Sprioc Ardleibhéil a bhaint amach
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Beartais oiriúnacha a fhorbairt agus a chur chun feidhme chun raon tacaíochtaí
ioncaim agus tacaíochtaí nach iad a sholáthar do pháistí agus do theaghlaigh.
Dul chun cinn a dhéanamh i dtreo bhaint amach na spriocanna tacaíochta
ioncaim sa Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta
Tacaíochtaí a leathnú chun díriú ar mhíbhuntáiste i measc páistí scoile
Tacú le daoine ar ioncam íseal, a bhfuil páistí acu, chun post a ghlacadh nó
fanacht i bpost
A bheith rannpháirteach go gníomhach i bhforbairt agus i gcur chun feidhme
bheartais agus reachtaíocht an AE agus beartais agus reachtaíocht idirnáisiúnta
um shlándáil shóisialta
An íocaíocht cheart a bheith faighte ag custaiméirí faoin dáta íocaíochta dlite
Iarratais ar íocaíochtaí agus ar sheirbhísí a bheith próiseáilte go tráthúil, go
cruinn agus go héifeachtach
Calaois agus earráidí a laghdú bunaithe ar mheasúnú ar riosca agus a chinntiú
go dtéitear sa tóir go gníomhach ar gach fiacha
Ionchuir

Clár 1: Páistí agus Teaghlaigh

2007
€ milliún

Toradh 2007
€ milliún

Clárchaiteachas – Reatha
Riarachán Cláir
- Pá
- Neamhphá

Bliain 2008
€ milliún

% Athrú
ar
Thoradh

2,848.5

2,827.9

3,15
5.3

6.4

7.2

7.6

6.5%

0.3

1.4

-71.4%

2,855.2

2,836.5

0.4
3,16
3.3

(0.6)

(0.6)

0

2,854.6

2,836.9

3,163.3

Ollchaiteachas Iomlán Cláir

11.6%

11.5%

Leithreasa i gCabhair Cláir
Glanchaiteachas Cláir
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11.5%

Líon Foirne (coibhéisí lánaimseartha ) i 2007
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165

Aschuir
(1) Meánlíon na
bpáistí/dteaghlach 2
- Liúntas Leanaí (páistí)
- Liúntais do Pháiste
Cleithiúnach (leanaí)
- An Forlíonadh Ioncaim
Teaghlaigh (teaghlaigh)
- Liúntas Éadaí agus
Coisbhirt don Scoilbhliain
Nua (leanaí)
(2) Agaí Próiseála i gcás
éilimh nua
- Sochar Linbh
- An Forlíonadh Ioncaim
Teaghlaigh
(3) Spriocanna Rialaithe
- Sochar Linbh
- An Forlíonadh Ioncaim
Teaghlaigh
(4) Athbhreithniú ar
thacaíocht ioncaim leanaí
mar a bhí faoi chaibidil in I
dTreo 2016
(5) Cláir bhéilí scoile

Spriocanna 2007

1,134,000
342,000

1,120,000
349,000

27,000

21,000

161,000

180,000

Aga Imréitigh 3
(Comhthéacs Méide4)
90% i seachtain amháin
(168,000)
70% i dtrí seachtaine
(18,000)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
35,000
€23.5m
15,500
€12.5m

Aga Imréitigh
(Éilimh Imréitithe5)
64% i seachtain amháin
(189,000)
17% i dtrí seachtaine
(32,300)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
16,400
€18.00m
23,100
€12.50m

Le bheith ar fáil ag
deireadh 2007

Críochnaithe nach mór –
ag feitheamh ar
chríochnú shuirbhé
críochaontaithe FIS
185,000 béile
1,800 scoil
400,000 leanbh
costas €410 milliún

180,000 béile
1,600 scoil
(6) Forlíonadh Luathchúraim 390,000 leanbh
Leanaí arna riar ar son Oifig costas €405 milliún
Aire na Leanaí
Aschuir
(1) Meánlíon na bpáistí/dteaghlach
- Liúntas Leanaí (páistí)
- Liúntais do Pháiste Cleithiúnach (leanaí)
- An Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh
(teaghlaigh)
- Liúntas Éadaí agus Coisbhirt don
Scoilbhliain Nua (leanaí)
(2) Agaí Próiseála i gcás éilimh nua
- Liúntas Leanaí (Teaghlaigh)
- Sochar Linbh (Iarchónaitheoir thar lear)
2

Toradh a Baineadh
Amach 2007

Spriocanna 2008
1,168,000
373,000
28,300
190,000
Aga Imréitigh
Comhthéacs Méide
90% in dhá sheachtain
30,000
Riaráiste a laghdú ó 8,000 go 5,000 faoi

Meáin bhliantúla is ea líon an bhfaighteoirí sa Ráiteas Aschuir seo seachas uimhreacha ag pointe ama.
Is iad na spriocuimhreacha le haghaidh 2007 agus 2008 na huimhreacha atá mar bhonn leis na
Meastacháin fhoilsithe. Is ionann figiúirí Aschuir Bainte Amach 2007 agus fíorlíon faighteoirí ar an
meán don bhliain.
3
Aga imréitigh: Am caite ó dháta fála an éilimh go dáta an chinnidh.
4
Comhthéacs méide: Méid bliantúil ar féidir a bheith ag súil go réasúnta go n-imréiteoidh rannóga
scéime.
5
Éilimh imréitithe: Fíorlíon na n-éileamh próiseáilte sa bhliain.

- Sochar Linbh (Rialacháin AE)
- An Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh
(3) Spriocanna Rialaithe
- Sochar Linbh
- An Forlíonadh Ioncaim Teaghlaigh
(4) Cláir bhéilí scoile
(5) Liosta de thacaíochtaí teaghlaigh agus
páipéar taighde ar theaghlaigh in Éirinn a
fhoilsiú
(6) Forlíonadh Luathchúraim Leanaí arna
riar ar son Oifig Aire na Leanaí
(7) Críochnaigh suirbhé ar ghlacadh an
Fhorlíonta Ioncaim Teaghlaigh

dheireadh bliana.
Riaráiste a laghdú ó 14,000 go 5,000
faoi dheireadh bliana.
Riaráiste a ghlanadh faoi dheireadh
Mheán Fómhair 2008. Comhthéacs
méide 5,900
Athbhreithniú
Coigilteas (€m)
100,000
€30.0m
28,000 (Gach éileamh FIS)
€13.5m
190,000 béile
1,850 scoil
Deireadh 2ú Ráithe 2008
417,000 leanbh
Lár 2008

costas €506 milliún

Clár 2 – Daoine in Aois Oibre
Sprioc Ardleibhéil
Tacaíochtaí ioncaim agus tacaíochtaí nach iad a sholáthar do dhaoine in aois oibre
agus iad a éascú chun glacadh le deiseanna fostaíochta, oiliúna, oideachais nó foráis
Príomhstraitéisí chun an Sprioc Ardleibhéil a bhaint amach
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

A chinntiú go dtacaíonn scéimeanna agus beartais leasa shóisialaigh le daoine
in aois oibre
A chinntiú go n-éascaíonn scéimeanna agus beartais leasa shóisialaigh daoine
in aois oibre chun a bheith rannpháirteach sa mhargadh saothair
Clúdach agus sochair ÁSPC a fhorbairt mar is cuí do riachtanais grúpaí
difriúla
Daoine in aois oibre a éascú le gur féidir leo glacadh le deiseanna fostaíochta,
oideachais, oiliúna nó foráis
Leanúint de bheith ag soláthar tacaíochtaí ioncaim do chúramóirí in aois oibre
agus do chúramóirí níos sine
Forbairt Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí i gcomhar le gach Roinn agus
gníomhaireacht lena mbaineann
Dul chun cinn a dhéanamh i dtreo bhaint amach na spriocanna tacaíochta
ioncaim sa Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta
A bheith rannpháirteach go gníomhach i bhforbairt agus i gcur chun feidhme
bheartais agus reachtaíocht an AE agus beartais agus reachtaíocht
idirnáisiúnta um shlándáil shóisialta
An íocaíocht cheart a bheith faighte ag custaiméirí faoin dáta íocaíochta dlite
Iarratais ar íocaíochtaí agus ar sheirbhísí a bheith próiseáilte go tráthúil, go
cruinn agus go héifeachtach
Calaois agus earráidí a laghdú bunaithe ar mheasúnú ar riosca agus a chinntiú
go dtéitear sa tóir go gníomhach ar gach fiacha
Ionchuir

Clár 2
Daoine in Aois Oibre
Clárchaiteachas – Reatha
Riarachán Cláir
- Pá
- Neamhphá
Ollchaiteachas Iomlán Cláir
Leithreasa i gCabhair Cláir
Glanchaiteachas Cláir

2007
€ milliún

Toradh 2007
€ milliún

Bliain 2008
€ milliún

4,66
1.6
12
8.2
5
7.6
4,84
7.4
(10.7)

4,762.
4
121.
1
62.
0
4,945.
6
(11.2)

5,29
0.5
13
7.1
6
3.6
5,49
1.2
(7.1)

4,836.7

4,934.4

5,484.1

Líon Foirne (coibhéisí lánaimseartha ) i 2007

% Athrú ar
Thoradh
11.1%
13.2%
2.5%
11.0%
-36%
11.1%
2,825

Aschuir
(1) Meánlíon na bhFaighteoirí
- Sochar Cuardaitheora Poist
- Liúntas Cuardaitheora Poist
- Scéimeanna tacaíochta
fostaíochta
- Sochar Máithreachais agus
scéimeanna gaolmhara
- Sochar Breoiteachta
- Íocaíocht Teaghlaigh
Aontuismitheora
- Pinsean Baintrí/Baintrí Fir
(Ranníocaíoch) (30% den
iomlán)
- Liúntas agus Sochar do
Chúramóirí
- Sochair Chóireála
(2) Agaí Próiseála
-

Sochar Cuardaitheora Poist

-

Liúntas Cuardaitheora Poist

-

Sochar Máithreachais

-

Sochar Breoiteachta

-

Íocaíocht Teaghlaigh
Aontuismitheora
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir
(Ranníocaíoch)
Sochair Chóireála

-

- Liúntas do Chúramóirí 6
(3) Spriocanna Rialaithe
- Sochar agus Liúntas
Cuardaitheora Poist
- Scéimeanna Breoiteacha (lena náirítear Athbhreithnithe Liachta do
Chúramóirí)
- íocaíochtaí Teaghlaigh Aon
Tuismitheora & íocaíochtaí
bainteach le cothabháil
- Liúntas do Chúramóirí (seachas
athbhreithniú liachta)
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Spriocanna 2007

Toradh a Baineadh
Amach 2007

52,500
80,200
17,900

55,000
78,600
17,100

17,300

17,900

69,700
83,550

71,200
84,200

33,240

33,200

33,600

31,900

820,400
Aga Imréitigh
(Comhthéacs Méide)
85% in dhá sheachtain
(120,000)
70% in dhá sheachtain
(120,000)
80% roimh dháta dlite
an tsochair (28,000)
90% i seachtain
amháin
(200,000)
85% i 9 seachtain
(10,800)
80% i 5 seachtain
(8,500)
90% in dhá sheachtain
(684,000)
70% i 9 seachtain
(6,000)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
125,000
€137.0m
156,500
€76.0m

848,100
Aga Imréitigh
(Méid Imréitithe)
66% in dhá sheachtain
(154,600)
49% in dhá sheachtain
(77,200)
70% bainte amach
(44,300)
81% i seachtain
amháin
(273,150)
58% i 9 seachtain
(12,100)
80% i 5 seachtain
(7,800)
87% in dhá sheachtain
(823,100)
34% i 9 seachtain
(13,200)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
70,900
€156.0m
168,700
€70.0m

50,500
€115.0m

43,200
€170.0m

3,500
€7.5m

3,000
€4.7m

Cé go mbreathnaítear air mar scéim do dhaoine in aois oibre, tá daoine os cionn 66 bliain incháilithe
le haghaidh liúntas cúramóirí.

(4) Cigireachtaí ÁSPC – Líon na
gcigireachtaí ar Fhostóirí
(5) Atreoruithe chuig FÁS faoin
bPlean Gníomhaíochta Fostaíochta

7,000
€10.5m
Gach duine ar an
mBeochlár atreoraithe
tar éis 3 mhí

4,800
€6.0m
Bainte amach
Rinneadh 68,000
atreorú.

(6) Tabhair isteach íocaíocht nua
de suas le leath ráta an Liuntais
Chúramóirí do dhaoine áirithe atá
ag fáil, nó i dteideal, íocaíocht eile
leasa shóisialaigh

Bainfidh tuairim is
10,000 sochar as

Aschuir
(1) Meánlíon na bhFaighteoirí
- Sochar Cuardaitheora Poist
- Liúntas Cuardaitheora Poist
- Scéimeanna tacaíochta fostaíochta
- Sochar Máithreachais agus scéimeanna
gaolmhara
- Sochar Breoiteachta
- Íocaíocht Teaghlaigh Aon Tuismitheora
- Pinsean Baintrí/Baintrí Fir (Ranníocaíoch)
- Liúntas agus Sochar do Chúramóirí
- Sochair Chóireála
(2) Agaí Próiseála
-

Sochar Cuardaitheora Poist
Liúntas Cuardaitheora Poist
Sochar Máithreachais

-

Sochar Breoiteachta

-

Íocaíocht Teaghlaigh Aon Tuismitheora
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir (Ranníocaíoch)
Sochar Cóireála
Liúntas Do Chúramóirí

(3) Spriocanna Rialaithe
- Sochar agus Liúntas Cuardaitheora Poist
- Scéimeanna Breoiteacha (lena n-áirítear
Athbhreithnithe Liachta do Chúramóirí)
- íocaíochtaí Teaghlaigh Aon Tuismitheora &
íocaíochtaí bainteach le cothabháil
(4) Cigireachtaí ÁSPC – Líon na gcigireachtaí
ar Fhostóirí
(5) Straitéis Náisiúnta do Chúramóirí a
fhorbairt
(6) Dul chun cinn a dhéanamh maidir le
híocaíocht nua cúnaimh shóisialaigh do
thuismitheoirí aonair
(7) Bunaigh an fochlár Gníomhachtaithe
Rannpháirtíocht Shóisialta agus EAcnamúil
faoin bPlean Náisiúnta Forbartha

Chuaigh sé chun
sochair 6,400 duine i
2007.
Mhéadaigh an uimhir
go 10,600 faoi
Bhealtaine 2008.
Spriocanna 2008
57,900
84,100
17,800
18,800
73,300
88,600
33,450
38,200
868,000
Comhthéacs

Aga Imréitigh
Méide
85% in dhá sheachtain
160,000
70% in dhá sheachtain
80,000
80% roimh dháta dlite an tsochair
48,000

90%
i
seachtain
amháin
260,000
85% i 9 seachtain
12,000
80% i 5 seachtain
8,000
90% i 3 seachtain
800,000
Riaráiste a ghlanadh faoi dheireadh
blianta
4,000
Athbhreithniú
Coigilteas
(€m)
105,000
€137m
151,800
€89m
49,000
7,000

€158m
€10m

Faoi dheireadh bliana 2008
Moltaí aontaithe faoi dheireadh
2008
Sannfar 30 éascaitheoir breise nó
mar sin do bhearta gníomhachtaithe,
rud a thabharfaidh iomlán na néascaitheoirí go 70. Daichead cás sa

(8) Atreoruithe chuig FÁS faoin bPlean
Gníomhaíochta Fostaíochta

mhí an sprioc tosaigh a bheas acu.
Gach duine ar an mBeochlár
atreoraithe tar éis 3 mhí

Clár 3 – Daoine ar Scor agus Daoine Scothaosta
Sprioc Ardleibhéil
Pinsin leordhóthanacha, slána agus inbhuanaithe agus tacaíochtaí oiriúnacha eile a
sholáthar agus a chur chun cinn do dhaoine ar scor agus do dhaoine scothaosta.
Príomhstraitéisí chun an Sprioc Ardleibhéil a bhaint amach
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Tacaíochtaí ioncaim agus tacaíochtaí nach iad a fhorbairt do dhaoine ar scor
agus do dhaoine scothaosta de réir bheartas an Rialtais
Creat a fhorbairt le haghaidh beartas pinsean fadtéarmach, i ndiaidh phróiseas
comhairliúcháin i dtaobh an Pháipéir Ghlas ar Phinsin
I bhfianaise an chreata do bheartas pinsean amach anseo, cinntigh nach
bhfeidhmíonn scéimeanna leasa shóisialaigh mar díspreagadh do dhaoine
scothaosta chun fanacht nó filleadh ar an lucht saothair.
Dul chun cinn a dhéanamh i dtreo bhaint amach na spriocanna tacaíochta
ioncaim sa Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta
Dul i mbun oibre leis an mBord Pinsean chun soláthar forlíontach pinsean a
chur chun cinn
A bheith rannpháirteach go gníomhach i bhforbairt agus i gcur chun feidhme
bheartais agus reachtaíocht an AE agus beartais agus reachtaíocht idirnáisiúnta
um shlándáil shóisialta
An íocaíocht cheart a bheith faighte ag custaiméirí faoin dáta íocaíochta dlite
Iarratais ar íocaíochtaí agus ar sheirbhísí a bheith próiseáilte go tráthúil, go
cruinn agus go héifeachtach
Calaois agus earráidí a laghdú bunaithe ar mheasúnú ar riosca agus a chinntiú
go dtéitear sa tóir go gníomhach ar gach fiacha
Ionchuir

Clár 3
Daoine ar Scor agus
Daoine Scothaosta
Clárchaiteachas – Reatha
Riarachán Cláir
- Pá
- Neamhphá
Ollchaiteachas Iomlán
Cláir
Leithreasa i gCabhair Cláir
Glanchaiteachas Cláir

2007
€ milliún

Toradh 2007
€ milliún

4,80
9.5
1
8.3
5
7.7
4,88
5.5
(6.3)

4,899.
9
17.
3
60.
1
4,977.
3
(5.4)

4,879.2

4,971.9

Líon Foirne (coibhéisí lánaimseartha ) i 2007

Bliain
2008
€ milliún
5,2
66.3

% Athrú
ar
Thoradh

21.1

21.6%

60.6
5,3
48.0
(9.3)

0.9%

5,338.7

7.4%

7.5%

7.4%
72%

435

Aschuir
(1) Meánlíon na bhFaighteoirí
- Pinsean Stáit
Ranníocaíoch
- Pinsean Stáit (NeamhRann)
- Pinsean Stáit Eatramhach
- Pinsean Baintrí/Baintrí Fir
(Ranníocaíoch) (70% den
iomlán)
(2) Agaí Próiseála
-

-

Pinsean Stáit
Ranníocaíoch
Pinsean Stáit (NeamhRann)
Pinsean Stáit Eatramhach

-

Sochair Theaghlaigh

-

-

Saorthaisteal (pas nua
neamhspleách)
(3) Spriocanna Rialaithe
- Scéimeanna Pinsin Stáit
- Sochair Theaghlaigh
(4) Críochnaigh an Páipéar
Glas ar phinsin
(5) Cuir méaduithe
Cháinaisnéis 2007 i bhfeidhm
sna neamhaird don Phinsean
Stáit (Neamh-Ranníocaíoch)
(6) Cuir Saorthaisteal UileÉireann i bhfeidhm do
phinsinéirí

Spriocanna 2007

Toradh a Baineadh
Amach 2007

229,600

231,500

96,500

97,400

7,000
77,000

5,400
77,400

Aga Imréitigh
(Comhthéacs Méide)
55% i 6 seachtain
(14,000)
65% i 8 seachtain
(11,500)
80% i 5 seachtain
(14,000)
70% i 7 seachtain
(88,100)
90% i 4 seachtain
(16,000)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
16,000
€18.5m
13,500
€80.0m
Deireadh mí an Mhárta
2007
Bainfidh tuairim is
25,000 sochar as

Aga Imréitigh
(Méid Imréitithe)
46% i 6 seachtain
(32,100)
59% i 8 seachtain
(11,900)
47% i 5 seachtain
(15,300)
81% i 7 seachtain
(55,000)
99% i 4 seachtain
(10,000)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
8,200
€35.5m
18,000
€19m
Críochnaithe ar sceideal,
seolta Deireadh Fómhair
2007
Bhain 22,000 pinsinéir
sochar as

Aibreán 2007

Bainte amach ar sceideal

Aschuir
(1) Meánlíon na bhFaighteoirí
- Pinsean Stáit Ranníocaíoch
- Pinsean Stáit (Neamh-Rann)
- Pinsean Stáit Eatramhach
Pinsean Baintrí/Baintrí Fir (Ranníocaíoch)
(2) Agaí Próiseála
- Pinsean Stáit Ranníocaíoch (teaghlaigh)
- Pinsean Stáit (Neamh-Rann)

Spriocanna 2008
237,200
97,900
5,200
78,100
Aga Imréitigh
80% faoin dáta teidlíochta
65% i 8 seachtain

25,000
12,000

-

Pinsean Stáit Eatramhach
Sochair Theaghlaigh
Saorthaisteal (pas nua neamhspleách)

70% i 8 seachtain
90% i 4 seachtain
90% in 2 sheachtain

15,000
55,000
10,000

(3) Spriocanna Rialaithe
- Scéimeanna Pinsin Stáit
- Sochair Theaghlaigh
(4) Críochnú an phróisis chomhairliúcháin
don Pháipéar Glas ar Phinsin
(5) Forbairt chreat fadthéarmach do phinsin

Athbhreithniú
16,000
13,500
Deireadh Bhealtaine
Deireadh 2008

Coigilteas
€27.5m
€7.0m

Clár 4 – Daoine faoi Mhíchumas
Sprioc Ardleibhéil
Tacaíochtaí ioncaim agus tacaíochtaí nach iad a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas
agus iad a éascú chun glacadh le deiseanna fostaíochta, oiliúna, oideachais nó foráis.
Príomhstraitéisí chun an Sprioc Ardleibhéil a bhaint amach
4.1

A chinntiú go dtacaíonn scéimeanna agus beartais leasa shóisialaigh le daoine
faoi mhíchumas
4.2 A chinntiú go n-éascaíonn scéimeanna agus beartais leasa shóisialaigh daoine
faoi mhíchumas chun a bheith rannpháirteach sa mhargadh saothair
4.3 Daoine faoi mhíchumas a éascú le gur féidir leo glacadh le deiseanna
fostaíochta, oideachais, oiliúna nó foráis
4.4 Dul chun cinn a dhéanamh i dtreo bhaint amach na spriocanna tacaíochta
ioncaim sa Phlean Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta
4.5 A bheith rannpháirteach go gníomhach i bhforbairt agus i gcur chun feidhme
bheartais agus reachtaíocht an AE agus beartais agus reachtaíocht idirnáisiúnta
um shlándáil shóisialta
4.6 Plean Earnála Míchumais na Roinne a chur chun feidhme
4.7 Aistriú scéimeanna tacaíochta ioncaim agus cothabhála (Liúntas Cúraim
Bhaile agus Deontas Cúraim Faoisimh, Liúntas So-aistritheachta, Liúntas
Leasa na nDall agus Liúntas Cothabhála Galar Tógálach) ón Roinn Sláinte
agus Leanaí agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte go dtí an Roinn seo
4.8 An íocaíocht cheart a bheith faighte ag custaiméirí faoin dáta íocaíochta dlite
4.9 Iarratais ar íocaíochtaí agus ar sheirbhísí a bheith próiseáilte go tráthúil, go
cruinn agus go héifeachtach
4.10 Calaois agus earráidí a laghdú bunaithe ar mheasúnú ar riosca agus a chinntiú
go dtéitear sa tóir go gníomhach ar gach fiacha
Ionchuir
Clár 4
Daoine faoi Mhíchumas
Clárchaiteachas – Reatha
Riarachán Cláir
- Pá
Neamhphá
Ollchaiteachas Iomlán Cláir

2007
€ milliún

Toradh 2007
€ milliún

Meastachá % Athrú ar
n 2008
Thoradh
€ milliún
1,96
0.1
10.9%
1
0.0
20.0%
1
5.2
-1.6%
1,98
5.3
10.8%

1,7
53.5

1,767.8

9.1

8.3

14.5
1,7
77.1

15.5
1,791.6

0

(0.7)

(0.8)

14.9%

1,777.1

1,790.9

1,984.5

10.8%

Leithreasa i gCabhair Cláir
Glanchaiteachas Cláir
Líon Foirne (coibhéisí lánaimseartha ) i 2007

205

Aschuir
(1) Meánlíon na bhFaighteoirí
- Pinsean Easláine
- Sochair Dhíobhálacha
Ceirde
- Liúntas Míchumais
(2) Agaí Próiseála
-

Pinsean Easláine

-

Sochair Dhíobhálacha
Ceirde
Liúntas Míchumais

-

- Scéimeanna Breoiteachta

Spriocanna 2007

Toradh a Baineadh
Amach 2007

52,600
14,900

52,900
14,700

86,400
Aga Imréitigh
(Comhthéacs Méide)
70% i 9 seachtain
(7,500)
85% i seachtain amháin
(18,000)
70% i 9 seachtain
(12,000)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
156,000
€76.0m

86,200
Aga Imréitigh
(Méid Imréitithe)
68% i 9 seachtain
(8,000)
84% i seachtain amháin
(14,400)
20% i 9 seachtain
(19,000)
Athbhreithnithe
Coigilteas (€m)
169,000
€70m

Aschuir
(1) Meánlíon na bhFaighteoirí
- Pinsean Easláine
- Sochair Dhíobhálacha Ceirde
- Pinsean na nDall
- Liúntas Míchumais
(2) Agaí Próiseála
- Pinsean Easláine
- Sochair Dhíobhálacha Ceirde
- Liúntas Míchumais
(3) Spriocanna Rialaithe
- Scéimeanna Breoiteachta
(4) Tionscadal Fostaíochta Míchumais a
bhunú do dhaoine faoi mhíchumas, le cistiú
ESF

96) Athbhreithniú luach ar airgead ar an
scéim Liúntais Mhíchumais
(7) Bonn reachtach a sholáthar d'aistriú an
Liúntais Chúraim Bhaile agus Liúntas Leasa
na nDall ó FSS

Spriocanna 2008
53,500
15,000
1,500
91,300
Aga Imréitigh
Comhthéacs Méide
70% in 9 sheachtain
7,500
95% i seachtain amháin
15,600
70% i 13 sheachtain
19,000
Athbhreithniú
Coigilteas
151,800
€88.5m
• Déan teagmhail le 400 duine ar
íocaíochtaí breoiteachta agus ar
íocaíochtaí bainteach le míchumas
• Tionscain agus déan taighde ar
riachtanais oiliúna fostóirí
Críochnaigh faoi dheireadh 2008
Reachtaíocht le bheith san áireamh san
Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean
2008

Clár 5 – Bochtaineacht agus Cuimsiú Sóisialta
Sprioc Ardleibhéil
Torthaí níos fearr a bhaint amach maidir le dul i ngleic le bochtaineacht agus sochaí
níos cuimsithí a bhaint amach trí sheirbhísí tacaíochta ioncaim agus seirbhísí
tacaíochta nach iad a sholáthar agus cur chun feidhme straitéisí an Rialtais um
chuimsiú sóisialta a chomhordú.
Príomhstraitéisí chun an Sprioc Ardleibhéil a bhaint amach
5.1

Cur chun feidhme straitéisí an Rialtais um chuimsiú sóisialta a chomhordú tríd
na meicníochtaí monatóireachta agus tuairiscithe arna soláthar sa Phlean
Náisiúnta Gníomhaíochta um Chuimsiú Sóisialta
5.2 Cur chuige straitéiseach a fhorbairt agus a chur chun cinn chun straitéisí an
Rialtais um chuimsiú sóisialta a chur in iúl
5.3 Úsáid chuspóirí frithbhochtaineachta agus cuspóirí cuimsithe sóisialta a chur
chun cinn i bhforbairt bheartais phoiblí
5.4 Forbairt straitéisí oiriúnacha sonraí agus taighde a chur chun cinn chun a
bheith mar bhonn eolais faoi bheartais fhrithbhochtaineachta agus chun
montóireacht níos fearr ar thorthaí a éascú
5.5 Beartais chuí a fhorbairt de réir an Athbhreithnithe um Chaiteachas ar an
Liúntas Leasa Forlíontach
5.6 Páirt ghníomhach a ghlacadh i bhforbairt bheartais an AE agus beartais agus
cleachtais idirnáisiúnta slándála sóisialta i réimse an chuimsithe shóisialta
5.7 An íocaíocht cheart Liúntais Fhorlíontach Leasa a bheith faighte ag custaiméirí
faoin dáta íocaíochta dlite
5.8 Iarratais ar íoc an Liúntais Fhorlíontaigh Leasa a bheith próiseáilte go tráthúil,
go cruinn agus go héifeachtach
5.9 Leanúint de dhul i mbun oibre leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus
Rialtais Áitiúl chun an Scéim um Chóiríocht ar Cíos a chur chun feidhme
5.10 Tacú le daoine ar ioncam íseal díriú ar cheisteanna fiachais tríd an tSeirbhís
Comhairle Airgid agus Buiséadaithe a fhorbairt
5.11 Comhar maidir le ceisteanna cuimsithe sóisialta a chur chun cinn idir Éire agus
dlínsí eile, go háirithe Tuaisceart Éireann

Clár 5
Bochtaineacht agus
Cuimsiú Sóisialta
Clárchaiteachas – Reatha
Riarachán Cláir
- Pá
- Neamhphá
Ollchaiteachas Iomlán Cláir

Ionchuir
2007
Toradh 2007
€ milliún
€ milliún
70
6.4

666.
0
1.
9
57.
4
725.
2

1.2
5
7.7
76
5.3

Bliain
2008
€ milliún
6
91.7

% Athrú
ar
Thoradh

1.4

-23.5%

61.2
7
54.3
(1.

6.8%

753.3

3.9%
30

Leithreasa i gCabhair Cláir
(1.0)

0

Glanchaiteachas Cláir
764.3
Líon Foirne (coibhéisí lánaimseartha ) i 20077
Aschuir
(1) Meánlíon na
bhFaighteoirí
- Buníocaíochtaí Liúntas
Forlíontach Leasa
- Forlíonadh Cíosa
- Liúntas Breosla
(2) 1ú tuarascáil ar
fheidhmiú Thuarascáil
Náisiúnta na hÉireann
maidir le Straitéisí um
Chosaint Shóisialta agus
Cuimsiú Sóisialta arna chur
faoi bhráid an AE
(3) 1ú Tuarascáil ar
Chuimsiú Soisialta arna
chur faoi bhráid Grúpa
Stiúrtha Comhpháirtíochta i
dTreo 2016
(4) Tuarascáil dhul chun
cinn ar threoirscéimeanna
Measúnú ar Thionchar na
Bochtaineachta le cur san
áireamh sa Tuarascáil
Bhliantúil um Chuimsiú
Sóisialta
(5) Táscairí sonrach
tomhais le bheith sonraith
sa Tuarascáil Bhliantúil um
Chuimsiú Sóisialta mar aon
le foinsí sonraí maidir le
spriocanna
7

3.9%

4.0%

0)
725.2

Spriocanna 2007

Toradh a Baineadh Amach 2007

25,300

26,300

60,500
59,700
282,000
286,000
Meán Fómhair
Tuarascáil ar bhochtaineacht leanaí
2007
curtha i dtoll a chéile, mar thoradh
ar chomhaontú AE um chur chuige
téamach i leith tuairisciú seachas
tuarascálacha iomlána feidhmithe.
Deireadh Fómhair
2007

Tuarascáil seolta Samhain 2007.

Deireadh Fómhair
2007

Bainte amach i dtuarascáil
Shamhain 2007.

Deireadh Fómhair
2007

Bainte amach i dtuarascáil
Shamhain 2007.

Lena chois sin, déanann tuairim is 700 d’Fhoireann Leasa Pobail a fhostaíonn FSS an scéim SWA a
riar agus fostaíonn MABA tuairim is 230 mar fhoireann.

(6) MABS a bhunú ar
bhonn reachtúil

Faoi dheireadh
2007

Aschuir
(1) Meánlíon na bhFaighteoirí
- Buníocaíochtaí Liúntais Leasa
Shóisialaigh
- Forlíonadh Cíosa
- Liúntas Breosla
(2) Athbhreithniú ar ghníomhaireachtaí
faoi théarmaí tagartha na Roinne

(3) Tuarascáil Náisiúnta na hÉireann ar
Straitéisí um Chosaint Shóisialta agus
Cuimsiú Sóisialta 2008-2010 curtha faoi
bhráid an AE
(4) Dul chun cinn déanta i nglacadh
treoirlínte le haghaidh Measúnú ar
Thionchar na Bochtaineachta ag Ranna
Rialtais

Tá moltaí le haghaidh struchtúir
nua do MABS á bhforbairt de réir
ghealltanas an Chláir
Chomhaontaithe don Rialtas.
Spriocanna 2008
24,200

62,000
298,000
• Tuarascáil ar athbhreithniú ar an
nGníomhaireacht do Chomhrac na
Bochtaineachta dlite sa 3ú Ráithe,
2008
• Moltaí a fhorbairt le haghaidh
struchtúr MABS amach anseo faoin
3ú Ráithe, 2008
Dlite Meán Fómhair 2008

•
•

Treoirscéimeanna críochnaithe le trí
cinn de Ranna Rialtais faoi dheireadh
2008
Clár oiliúna curtha i dtoll a chéile
faoin 4ú Ráithe, 2008

Clár 6 – Bainistiú Aitheantais agus Teacht Shlán ar Sheirbhísí 8
Sprioc Ardleibhéil
Aitheantas custaiméirí a bhunú agus a fhíordheimhniú le haghaidh seirbhísí poiblí
agus tacú le forbairt agus imlonnú creat beartais aitheantais ar fud na seirbhíse poiblí.
Príomhstraitéisí chun an Sprioc Ardleibhéil a bhaint amach
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

Gnáth-Thimpeallacht Chreata Fíordheimhnithe (SAFE) a fhorbairt i gcomhar
leis an Lárionad um Fhorbairt Bainistíochta agus Eagraíochta
Seirbhís leasaithe clárúcháin a fhorbairt chun aitheantas custaiméirí a bhunú
Leithdháileadh agus úsáid na hUimhreach Pearsanta Seirbhíse Poiblí a
bhainistiú
Cártaí Seirbhíse Poiblí a ghéilleann do SAFE a tháirgeadh agus a bhainistiú
agus a n-úsáid a chur chun cinn i ngníomhaireachtaí eile
Seirbhísí bainistíochta aitheantais arna soláthar do ghníomhaireachtaí
seachtracha
Saoráidí agus próisis bhunúsacha slándála a athbhreithniú agus a fheabhsú
chun a chinntiú go neadófar prionsabail chosanta sonraí tuilleadh i gcórais na
Roinne
Ionchuir

Clár 6
Bainistiú Aitheantais
agus Teacht Shlán ar
Sheirbhísí
Riarachán Cláir – Pá
- Neamhphá
Reatha
- Neamhphá
Caipiteal
Ollchaiteachas Iomlán
Cláir
Leithreasa i gCabhair
Cláir
Glanchaiteachas Cláir

2007
€ milliún

Toradh 2007
€ milliún

3.
3
18.
4
5.6
27.
2

6.
0
11.
2
4.
1
21.
2

0
27.
2

0
21.
2

Líon Foirne (coibheisí lánaimseartha ) i 2007
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Ní raibh an Clár seo san áireamh i Ráiteas Aschuir 2007.

Bliain
2008
€ milliún

% Athrú
ar
Thoradh

3.8

-36.2%

12.1

7.9%

6.4

57.7%

22.3

5.1%

(0.4)
21.9

3.1%
85

Aschuir
Seirbhís chlárúcháin aitheantais
chustaiméirí a fhorbairt

Spriocanna 2008
•
•

Leithdháiltí uimhir PSP

•

Cárta Seirbhísí Poiblí

•

Soláthar seirbhísí Aitheantais
Sheirbhís Phoiblí do
Ranna/gníomhaireachtaí eile den
tseirbhís phoiblí

•

•
Feabhsúcháin chuí ar nósanna
imeachta slándáil sonraí a chur i
bhfeidhm ar chórais

•
•
•
•
•

Seirbhís nua clarú cliant a bheith ar obair de
réir chaighdeán SAFE faoi dheireadh 2008
Comhdhlúthú seirbhísí clárúcháin cliant atá
anois ann a chríochnú ó oifigí áitiúla go 29
ionad clárúcháin réigiúnach
Próiseas leithdháilte UPSP a fheidhmiú ar
ardán nua teicniúil SDM faoi dheireadh
2008
Tús a chur le heisiúint Cárta nua Seirbhíse
Poiblí faoi dheireadh 2008
90% de chláruithe REACH ÍMAT ar líne a
bhailíochtú laistigh de chúig lá.
(Comhthéacs méide de 220,000 clárú
REACH sa bhliain)
Tabhairt faoi mheaitseáil sonraí le haghaidh
gníomhaireachtaí seirbhíse poiblí de réir
mar is cuí agus mar a cheadaíonn acmhainní
Triail inmheánach treáite agus anailís ar
bhearta slándála a sheoladh
Athbhreithniú ar theacht na foirne ar chórais
chustaiméirí agus dúnadh na gcóras nach
bhfuil ag teastáil a thuilleadh
Prótacail leasaithe um shlándáil sonraí a
fhorbairt
Acmhainn iniúchóireachta/logála a leathnú
ar an gCóras Taifead Lárnach chun slándáil
a fheabhsú
Feabhas a chur ar chlár feasachta eolais
shlándála na foirne

Clár 7 – Acmhainní Oibriúcháin agus Nuachóiriú
Sprioc Ardleibhéil
Eagraíocht éifeachtach, inoiriúnaithe agus cumasach a fhorbairt mar aon le le cultúr
barrfeabhais
Príomhstraitéisí chun an Sprioc Ardleibhéil a bhaint amach
7.1
7.2
7.3
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8

7.9
7.10

7.11
7.12
7.13
7.14

Straitéis nua Daonacmhainní a cheapadh agus a chur chun feidhme don
tréimhse 2008-2011
Comhtháthú iomlán agus éifeachtach na bpróiseas daonacmhainní agus
an Chórais Bainistíochta agus Forbartha Gníomhúcháin
Eagraíocht foghlama a fhorbairt
Plean Gníomhaíochta Nuachóirithe na Roinne a leagann amach 60
réimse gníomhaíochta lena n-áirítear Nuachóiriú Sheachadadh na
Seirbhíse, beartais um bainistiú faisnéise agus athbhreithniú ar chásanna
nua a chur chun feidhme
Acmhainn éifeachtach forbartha beartais a thacú agus a fheabhsú lena náirítear Luach ar Airgead agus Athbhreithnithe Beartais
Tacaíocht agus monatóireacht ar ghníomhaireachtaí Stáit faoi choimirce
na Roinne maidir le comhlíonadh a bhfeidhmeanna reachtúla
Clár díláraithe na Roinne a chur chun feidhme
Cinneadh an Rialtais a chur chun feidhme i dtaca le:
A) aistriú na Seirbhíse Leasa Pobail ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte go dtí an Roinn seo,
B) aistriú Oifig an Chláraitheora Ghinearálta ón Roinn Sláinte agus
Leanaí go dtí an Roinn seo; agus
C) aistriú na Scéimeanna Sochar Cóireála ón Roinn seo go dtí an Earnáil
Sláinte
Acmhainn Eolais agus Teicneolaíocht Chumarsáide a chinntiú chun tacú
leis an ngnó
Pleananna Gníomhaíochta do Chustaiméirí seachtracha agus
inmheánacha a cheapadh agus a chur i ngnímh mar aon le Straitéis Eolais
do Chustaiméirí agus Straitéis Cainéil chun cumarsáid le custaiméirí a
bharrfheabhsú
Cultúr de fheabhsú inbhuanaithe agus leanúnach ar phróisis a neadú ar
fud na Roinne
Córais láidre rialachais chorparáidigh, bhainistíocht airgeadais agus
tuairiscithe a choinneáil
Córais chúitimh a chinntiú (lena n-áirítear athbhreithniú agus achomharc
neamhspleách) le haghaidh custaiméirí leasa shóisialaigh
Cóiríocht a fhreastalóidh ar riachtanais na foirne agus na gcustaiméirí
araon

Ionchuir
Clár 7
Acmhainní Oibriúcháin agus
Nuachóiriú
Clárchaiteachas – Reatha

2007
€ milliún

Toradh 2007
€ milliún

30.2

29.3

34.8

40.3

100.6

71.8

11.3

10.6

177.0
(0.4)
176.6

Bliain 2008
€ milliún
3
2.6
3
6.6
10
1.3

Riarachán Cláir – Pá
-

Neamhphá Reatha

-

Neamhphá Caipiteal

Daonacmhainní

Oiliúint

Sláinte agus Sábháilteacht

Spriocanna 2007
An Córas Bainistíochta
agus Forbartha
Gníomhúcháin (CBFG) a
chomhtháthú le próisis
Daonacmhainní eile
(m.sh. ardú céime agus
forchéimniú ar scálaí
tuarastail)
• 350-400 cúrsaí
foirmeálta oiliúna a
sholáthar
• 13,000 lá oiliúna, lena
n-áirítear oiliúint ar an
láthair, a sholáthar
• Íosmhéid de 4% de
chostas an phárolla a
infheistiú in oiliúint
Cinntigh go ndéanfar
measúnú Sláinte agus
Sábháilteachta ag gach
láthair Rannach.

151.5

177.4

17.1%
750

•

390 cúrsaí foirmeálta
oiliúna curtha ar fáil

•

8,500 lá oiliúna curtha
ar fáil

•

4.2% den phárolla
infheistithe in oiliúint

•

90% de mheasúnaithe
críochnaithe sna
láithreacha réigiúnacha
Críochnófar
measúnaithe ar
cheanncheathrúna i
2008.
20 cúrsa Sláinte agus
Sábháilteachta curtha ar
fáil do 500 rannpháirtí

•

41.1%

152.0
(0.5)

Toradh a Baineadh
Amach 2007
CBFD comhtháite le próisis
Daonacmhainní

•

-9.0%

-23.9%

Líon Foirne (coibhéisí lánaimseartha ) i 2007
Aschuir

10.9%

7.9
17
8.4
(1.0)

Ollchaiteachas Iomlán Cláir
Leithreasa i gCabhair Cláir
Glanchaiteachas Cláir

% Athrú
ar
Thoradh

17.4%
98.4%

Méideanna íocaíochtaí
próiseáilte

Tionscadail nuachóirithe

Poist díláraithe faoi chlár
an Rialtais
Bainistíocht Riosca

Foirgnimh

Tuairim is 65 milliún
idirbheart arbh:
- ordú iníoctha
pearsantaithe (PPO):
46%
- Aistriú Leictreonach
Cistí: 33%
- EIT (bealach Oifig an
Phoist): 12%
- Seic: 9%
• Córas sochar
teaghlaigh SDM
curtha i bhfeidhm
• Scéim Sochar Linbh
SDM curtha i
bhfeidhm ar ardán nua
teicniúil
• Cora Droma Rúisc:
130 post
• Sligeach 50 post
Próiseas comhtháite de
rioscaí corparáideacha
agus oibríochta a chur i
bhfeidhm agus
prionsabail na
bainistíochta riosca a
neadú i bpróisis ghnó na
Roinne
143 oifig in 84
cathair/baile lena náirítear 12 foirgneamh
ceanncheathrú agus 58
oifig áitiúil

Aschuir
Daonacmhainní

•
•

Oiliúint

•
•
•

Sláinte agus Sábháilteacht

•

Tuairim is 68 milliún
idirbheart arbh:
- PPO: 44%
- Aistriú Leictreonach Cistí:
36%
- EIT: 12%
- Seic 7%

•

Curtha i bhfeidhm
Ráithe 2 2007

•

Curtha i bhfeidhm
Ráithe 1 2007

•

Cora Droma Rúisc: 113
post
• Sligeach 48 post
Rinneadh coigeartú ar an
mbunachar sonraí
uathoibrithe RM (Riskman),
chun é a dhéanamh níos
abhartha agus níos
éifeachtaí. Rinneadh dul
chun cinn maidir le rioscaí
TFC a aithint agus a
imeascadh isteach sa
phróiseas.
Gan athrú

Spriocanna 2008
An Straitéis Daonacmhainní a chur i
bhfeidhm
Athbhreithniú a dhéanamh ar Bheartas
Bainistíochta Tinrimh na Roinne agus
aon athruithe molta a chur i bhfeidhm
350-400 cúrsaí foirmeálta oiliúna a
sholáthar
8,000 lá oiliúna, lena n-áirítear oiliúint
ar an láthair, a sholáthar
Íosmhéid de 4% de chostas an phárolla
a infheistiú in oiliúint
Gach Measúnú Riosca ar
Cheanncheathrú a bheith críochnaithe
faoi dheireadh an dara ráithe, 2008

Seirbhís do Chustaiméirí

•

Faisnéis

•
•
•

Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí
2007-2010 a fhoilsiú
An Chairt do Chustaiméirí a fhoilsiú
Láithreán Gréasáin na Roinne a
athdhearadh agus athfhorbairt:
Welfare.ie
Athbhreithniú Luach ar Airgead ar na
Seirbhísí Faisnéise a chríochnú faoi
dheireadh 2008

Poist díláraithe faoi chlár an Rialtais
Athbhreithnigh eagar agus struchtúr na
Roinne
Straitéis um Nuachóiriú Íocaíochtaí
Méideanna íocaíochtaí próiseáilte

Clár um Nuachóiriú Sheachadadh na
Seirbhíse (SDM) - Tionscadail le tosú i
2008

• Cora Droma Rúisc: 22 post
• Sligeach 5 post
Críochnaigh faoi dheireadh 2008
Aistrigh 450,000 faighteoir a íoctar le
leabhar PPO go híocaíochtaí leictreonacha
ag oifigí poist (EIT)
Tuairim is 72 milliún idirbheart arbh:
- PPO: 23%
- Aistriú Leictreonach Cistí: 41%
- EIT (bealach Oifig an Phoist): 29%
- Seic: 7%
• Nuachóiriú na Seirbhísí Atreoraithe
agus Measúnaithe Liachta (MRAS)
• Aistrigh Pinsean Ranníocaíoch na
mBaintreach go dtí ardán SDM
• Ceap córais íocaíochta don Liúntas
Chúram Baile agus do Liúntas Leasa na
nDall (chun aistriú ó FSS i 2009)

