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Sochaí Chomhbhách a Chothú
“Ár misean ná sochaí chomhbhách a chothú trí shaoráid thacaíochta ioncaim agus sheirbhísí gaolmhara a
chinntiú, rannpháirtíocht ghníomhach a cheadú, uileghabhálacht shóisialach a chothú agus tacú le teaghlaigh.”

Táimid tiomanta
■

do sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil d’ár gcustaiméirí agus dár bpáirtithe leasmhara go léir,

■

do leas agus forbairt ár bhfoirne a chuireann an tseirbhís ar fáil a chinntiú agus

■

do luach ar airgead a sholáthar do na ranníocóirí agus cáiníocóirí a mhaoiníonn í.
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Brollach ón Aire
Mar Aire ar Roinn ag a bhfuil bonn custaiméirí chomh mór agus chomh
hilchineálach sin, is léir dom an ríthábhacht a bhaineann le seirbhís
ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir.
Íocann an Roinn seo le thar 938,000 duine gach seachtain agus próiseálann
1.7 milliún idirbheart éilimh sa bhliain. Is dúshlán mór dúinn é mar sin
freastal go héifeachtach i gcónaí ar riachtanais ár gcustaiméirí.
Seo an tríú Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí ó mo Roinnse a léiríonn
tiomantas láidir do dhul chun cinn leanúnach maidir le seirbhís do
chustaiméirí a sholáthar.
Cuirfidh an Plean seo do 2004-2007 leis an dul chun cinn mór atá déanta
cheana trí chreatlach cuimsitheach a chur ar fáil don eagraíocht seo chun
a cuid seirbhísí a chur chun tosaigh agus a fhorbairt. Maidir le seo, cuirfimid
i bhfeidhm i gcónaí an 12 prionsabal seirbhíse ardchaighdeáin do chustaiméirí,
a ghlac an Rialtas leo i 2000.
Dul chun cinn suntasach maidir le seirbhísí ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil ar fud na Seirbhíse
Poiblí is ea an Tionscnamh um Chairt Custaiméara a sheol An Taoiseach i 2002. Saintionscnamh beacht
fócasaithe ar chustaiméirí is ea an chéad Chairt Custaiméara de chuid mo Roinnese a iarrfaidh go leanfaidh
fíorfheabhsaithe dár gcustaiméirí ó fhorbairtí maidir le seirbhísí ardchaighdeáin do chustaiméirí.
Ní amháin go léireoidh an Chairt ár ngealltanais agus ár gcaighdeáin seirbhíse do chustaiméirí, ach fágfaidh
go ndéanfar an dóigh a chloítear leis na caighdeáin a mheas agus a thuairisciú. Leis an gCairt Custaiméara
ina ráiteas poiblí ar ár gcaighdeáin agus agus ar ár seirbhísí, comhlánfaidh an Plean Nua Gníomhaíochta
do Chustaiméirí an Chairt trí thaispeáint conas mar a chuirfidh an Roinn éifeacht leis na gealltanais seo.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil d’achan dhuine atá ag obair sa Roinn go dian dhiachalach chun seirbhísí
proifisúinta a thabairt d’ar chustaiméiré uilig.
Go n-eirí an t-ádh libh.

Máire Ní Chochláin TD
Aire Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh
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Réamhrá
Cuirfidh an Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí nua seo sainbhéim ar fhorbairtí maidir le seirbhís do
chustaiméirí sna trí bliana seo chugainn. Tá an Roinn dírithe ar sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil d’ár
gcustaiméirí go léir agus ar fheabhsú leanúnach a chinntiú i gcaighdeán na seirbhíse a chuirimid ar fáil. Tá
an dul chun cinn chun dáta maidir le saoráid fhaisnéise, cur ar fáil seirbhísí sa todhchaí agus comhairliúchán
le custaiméirí imlínithe i gCaibidil 2 ar leathanaigh 22-27 den Phlean.
Imlíonaíonn an Plean seo freisin na heochairbhearta a dhéanfar chun leanúint leis na 12 prionsabal seirbhíse
ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur i gcrích, féach Caibidil 4.

Cairt Custaiméara
I mí na Nollag 2002, sheol An Taoiseach an Tionscnamh um Chairt Custaiméara. Fágann seo go mbeidh ar
gach Roinn Rialtais Cairt Custaiméara a dhéanamh amach.
D’fhoilsigh an Roinn seo caighdeáin seirbhíse do chustaiméirí cheana mar chuid dár dtiomantas don 12
prionsabal seirbhíse ardchaighdeáin do chustaiméirí. An chéad chéim eile maidir le seirbhís do chustaiméirí
a chur ar fáil ná foilsiú Cairte Custaiméara, rud a chuirfidh le hardchaighdeán agus freagracht na seirbhíse
don phobal.
Doiciméad gairid so-léite is ea an Chairt, a léiríonn tiomantas poiblí dár gcustaiméirí um chaighdeán na
seirbhíse a fhéadfaidís bheith ag súil leis ón Roinn. Foilseofar an Chairt ar phóstaeir, bhileoga agus ár laithreán
Gréasáin. Tá cur síos sa Phlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí seo ar chonas a dhéanfaidh an eagraíocht
gealltanais na Cairte Custaiméara a chur i gcrích agus a mheasúnú. Tá an chéad Chairt Custaiméara de chuid
na Roinne le fáil i gCaibidil 3 den Phlean seo.

Comhairliúchán
Bhí rannpháirtíocht ghníomhach chustaiméirí, bhainistíochta agus fhoirne, agus comhairliúchán leo, lárnach
nuair a bhí an Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí agus an Chairt Custaiméara á n-ullmhú.
Bhí Comhairliúchán lenár gcustaiméirí agus le heagraíochtaí ionadaíochta do chustaiméirí trí shraith de
fhóraim, chruinnithe painéil custaiméirí agus shuirbhéanna. Tar éis an Phlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí
dheireanaigh, tá níos mó forbartha déanta ag an Roinn ar a cainéil d’aiseolas ó chustaiméirí. Ba shuntasach
mar a buníodh Córas Aiseolais agus Gearán a chuir an nós maidir le déileáil le gearáin ar bhonn foirmiúil atá
níos éifeachtúla agus níos feidhmiúla.
Chlúdaigh an Córas nua Aiseolais agus Gearáin :
■

clár traenála cuimsitheach do thar 2,000 de luch foirne an líne tosaigh

■

córas ríomhairithe chun gearáin a thaifeadadh, ar fáil i ngach oifig Roinne

■

tuairisciú rialta ar aiseolas agus ghearáin le bainistíocht sinsearach

■

feasacht chustaiméirí faoin gcóras a spreagadh le bileoga agus póstaeir ar taispeáint inár n-oifigí áitiúla.

D’fhorbair an Roinn freisin teicneolaíocht scáileáin tadhaill agus chuir lena húsáid d’fhonn suirbhéanna
custaiméirí a cheadú in oifigí áitiúla ar fud na tíre ar bhonn rialta. Córas próiseála sonraí suirbhé atá feidhmiúil
agus cáirdiúil do chustaiméirí is ea an suirbhé scáileáin tadhaill a úsáideann RP le scáileán tadhaill. Is córas anéifeachtúil ó thaobh costais é freisin chun suirbhéanna a dhéanamh ar chustaiméirí.
Cuireadh an t-aiseolas ó na modhanna nua comhairliúcháin seo san áireamh freisin agus an Plean
Gníomhaíochta do Chustaiméirí seo á ullmhú. Tá sonraí an phróisis comhairliúcháin in Aguisín 2.
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Caibidil 1
“Conas a Oibríonn an Roinn”
Tá cur síos sa Chaibidil seo ar obair na Roinne agus a ról ag lás.
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CONAS A OIBRÍONN AN ROINN
Obair na Roinne agus a Ról ag Fás
Is iad príomhghnóthaí na Roinne ná polasaithe caomhnaithe shóisialaigh cuí a chumadh; riar agus bainistiú a
dhéanamh ar sholáthar scéimeanna agus seirbhísí sóisialacha agus teaghlaigh reachtúla agus neamhreachtúla;
agus comhoibriú le Ranna agus gníomhaireachtaí eile maidir le tosaíochta Rialtais a fheidhmiú.
Tá sé de dhualgas ar an Roinn réimse scéimeanna árachais shóisialaigh agus cúnaimh shóisialaigh a sholáthar
agus tá pinsin, sochair, liúntais agus cúnta eile san áireamh. Tá tionchar ag ár dtacaíocht le hioncaim ar shaol
beagnach gach duine sa Stát agus fós is í an chuid is mó de ghnó na Roinne í. Íoctar le thar 938,000 duine gach
seachtain. Clúdaíonn ár ról freisin tacaíocht a thabhairt do dhaoine chun filleadh ar obair agus do
ghníomhaíochtaí um chomhrac na bochtaineachta.
Liostáiltear na Scéimeanna a riarann an Roinn in Aguisín 3.
Chun ár bpríomhghnóthaí a dhéanamh tá 6 spriocanna ardleibhéail leagtha síos againn ar a bhfuil ár gcuid
oibre bunaithe
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■

Tacaíocht Ioncaim: Forbairt ar thacaíocht le hioncam leormhaith, urraithe, inbhuanaithe agus ar
sheirbhísí gaolmhara a chur chun cinn; agus seirbhísí cuí ardchaighdeáin a sholáthar, i gcomhoibriú le
gníomhaireachtaí cuí, agus sinn freagrúil do riachtanais agus theidlíochtaí daoine atá ag athrú, agus sinn
ag cur ár ndualgais do ranníocóirí agus cháiníocóirí san áireamh

■

Tacaíocht d’Obair: Tacú le filleadh ar obair nó le freastal ar thraenáil nó ar oideachas breise i gcás daoine
sna haoisghrúpaí gníomhacha atá ag brath ar chúnta ioncaim ón Stát, trí réimse cúnta agus, ina measc,
tarchur go dtí gníomhaireachtaí eile más gá

■

Teaghlaigh: Tacú le teaghlaigh trí chúram do leanaí agus bhaill chleithiúnacha eile teaghlaigh; cúnta ar
leith a chinntiú do theaghlaigh faoi mhíbhuntáiste, theaghlaigh i ngleic, theaghlaigh aontuismitheora agus
theaghlaigh ar ioncam íseal; agus comhoibriú le gníomhaireachtaí eile chun freagraí d’fhadhbanna
tabhachtacha teaghlaigh a aithint agus a fhorbairt

■

Bochtaineacht agus Eisiamh Sóisialach: Cúnta cuí éifeachtacha a thabhairt dóibh siúd a bhfuil
bochtaineacht agus eisiamh sóisialach ag cur as dóibh; agus forbairt agus feidhmíocht straitéis an Rialtais
sa réim seo a eagrú, i gcomhoibriú le gníomhaireachtaí reachtúla agus deonacha eile

■

Clár r-Rialtais: Úsáid agus forbairt seirbhísí comhcheangailte a chur chun cinn faoi réir fhorbairt an chláir
r-Rialtais

■

An Roinn agus a Foireann: Iad seo a fhorbairt: eagraíocht éifeachtach, solúbtha, cumasach; cultúr
mórála, cruthaíochta agus feidhmiúcháin, le tacaíocht ó dhaoine ag gach leibhéal; agus atmaisféar a
chothaíonn forbairt ghairm beatha agus phearsanta
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Seirbhís do Chustaiméirí a Sholáthar
Tá thar 4,800 ar fhoireann na Roinne. Tá ár bpríomhoifigí i mBaile Átha Cliath, Dún Dealgan, Leitir Ceanainn,
An Longfort, Sligeach agus Port Láirge.
Is iad Seirbhísí Leasa Shóisialaigh brainse feidhmiúcháin na Roinne agus is iad atá freagrach as riar agus
bainistiú laethiúil ar scéimeanna agus sheirbhísí leasa shóisialaigh trí ghréasán d’oifigí áitiúla, réigiúnacha agus
díláraithe. Tá siad faoi cheannas an Ard-Rúnaí. Tá soláthar áitiúil seirbhísí na Roinne bunaithe ar 10 réigiúin le
hoifigí réigiúnacha i gCorcaigh, Dún Dealgan, Luimneach, An Longfort, Sligeach, Port Láirge, Gaillimh agus le trí
cinn i mBaile Átha Cliath. Tá gréasán de 58 Oifigí Áitiúla Leasa Shóisialaigh agus 69 Oifigí Brainse acu.
Tá Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh beag beann den Roinn agus is iad atá freagrach as cinntí a
dhéanamh faoi theidlíocht leasa shóisialaigh agus faoi fhostaíocht a bheith inárachais. Tá siad faoi cheannas
Phriomh-Oifigeach na nAchomharc ar a bhfuil an phríomhfhreagracht as seirbhís na n-achomharc a riar. Tá a
riarachán inmheánach féin acu. Tá ceanncheathrú Oifig na nAchomharc i dTeach D’Olier i mBaile Átha Cliath
áit a n-éistear le hachomhairc ó limistéar Bhaile Átha Cliath. Éisteann Oifigigh Achomharc cásanna sna réigiúin
freisin chun srian a chur leis an méid taistil is gá le hachomharcóirí a dhéanamh.
Comhairle atá freagrach as seirbhísí neamhspleácha faisnéise, comhairle agus abhchóideachta a chur ar fáil
do shaoránaigh uile na tíre, mar aon le daoine míchumasaithe. Córas faisnéise seirbhíse poiblí is ea OASIS,
Teacht ar Sheirbhísí, Fhaisnéis agus Chúnamh ar Líne, a chuireann Comhairle ar fáil ar an Idirlíon.
Dream neamhspleách is ea an Bínse Leasa Shóisialaigh a bhreithníonn cásanna inar diúltaíodh d’éilimh
ar íocaíocht dífhostaíochta faoi réir forálacha Aighnis Ceirde na nAchtanna Leasa Shóisialaigh agus inar áitigh
na héilimh, nó ceardchumainn thar a gceann, gur dhiúltaigh an fostaitheoir, nó gur theip air, cloí leis an
ngáthchóras idirbheartaíochta um aighnis a réiteach.
Iniúchann Oifig Fhear an Phobail um Phinsin gearáin faoi éagóir trí mhí-riar nó trí aighnis fhírice nó dhlí,
i scéimeanna um phinsean ceirde. Oifigeach reachtúil is ea Fear an Phobail um Phinsin agus feidhmíonn sé
go neamhspleách. Freagraíonn sé do Thithe an Oireachtais. Ní bhaineann fiosruithe faoi phinsin agus shochair
leasa shóisialaigh le gnó Fhear an Phobail um Phinsin agus ní bhacann a Oifig leo. Tá Oifig Fhear an Phobail
um Phinsin ag 36, Sráid an Mhóta Uachtarach, Baile Átha Cliath 2. Teil: (01) 6471650, Facs: (01) 6769577.
R-phost: info@pensionsombudsman.ie Laithreán Gréasáin: www.pensionsombudsman.ie
Bunaíodh An Ghníomhaireacht um Thacaíocht do Theaghlaigh go foirmiúil ar 6 Meitheamh 2003 agus tá
siad freagrach as seirbhís idirghabhála do theaghlaigh a chur ar fáil; as comhairliú pósta agus caidrimh agus
cúnta eile teaghlaigh a neartú agus a fhorbairt; agus as an gclár Acmhainne um Sheirbhísí Teaghlaigh agus
Comhphobail.

Tiomantais um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí
Tá na tiomantais um Sheirbhísí Ardchaighdeáin do Chustaiméirí mar atá imlínithe sa Ráiteas Straitéise
2003-2005 dírithe ar:

Comhairliúchán
Forbairt bhreise ar chomhairliúchán i dtreo go mbeidh custaiméirí ábalta tuairimí agus aiseolas a thabhairt
agus bheith bainteach le hardchaighdeáin dhúshlánacha seirbhíse a bhunú.

Faisnéis
Cur chuige réamhghníomhach a choimeád maidir le faisnéis agus comhairle ardchaighdeáin a chur ar fáil
a bhfuil teacht orthu go héasca.
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Fostaitheoirí
Cabhrú le fostaitheoirí, mar phríomhpháirtithe leasmhara sa chóras árachais shóisialaigh, a ndualgais a
chomhlíonadh faoin gcóras PRSI.

Comhionannas/Ilchineálacht
A chinntiú go mbeidh an tseirbhís a chuirimid ar fáil cothram, neamhleithchealach agus go gcuirfidh sí
ilchineálacht chultúrtha san áireamh. Tá tábhacht ar leith mar sin le traenáil foirne agus le cothú feasachta.

Rogha
Rogha a chothú, áit is féidir, i ngach gné de sholáthar seirbhíse.

Modhanna Íocaíochta
A cinntiú go mbeidh an réimse modhanna íocaíochta is nua-aimseartha agus is leithne ar fáil agus go mbeidh
teacht, áit ar féidir, ar sheirbhísí íocaíochta agus dheiseanna nua i dtreo go mbeidh an rogha is fearr a oireann
dóibh ag custaiméirí.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
A chinntiú go mbaintear leas iomlán as Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide.

Cóiríocht and Saoráid
An caighdeán cóiríochta inár n-oifigí a nuachóiriú trínár gclár tógála, agus béim speisialta a chur ar
phríobháideachas agus ar shaoráid do dhaoine míchumasaithe. Tacaíonn an Roinn freisin le Plean
Náisiúnta na hOidhreachta.

Achomhairc/Cúiteamh
Córas achomhairc/athbhreithnithe foirmiúil, saoráideach agus follasach a chothú ar mhaithe le custaiméirí
atá míshásta le cinntí faoi theidlíochta.

Aiseolas agus Gearáin
Lean de bheith ag tacú leis an gcóras aitheanta saoráideach um dhéileáil le haiseolas agus gearáin faoi
chaighdeán na seirbhíse a sholáthraítear.

Teangacha Oifigiúla
Seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil trí Ghaeilge agus Bhéarla más gá, agus insint le custaiméirí faoina gceart
go gcaithfí leo trí cheann de na teangacha oifigiúla.

Comhordú agus Comhcheangal
Cur chuige níos comhordaithe agus comhcheangailte a chothú, ag soláthar seirbhísí .

Dírithe ar Chustaiméirí
Lean de bheith ag cothú cultúir seirbhíse do chustaiméirí ar fud na Roinne.

Traenáil agus Forbairt
Cabhrú le lucht foirne cloí le spriocanna seirbhíse do chustaiméírí trí scéimeanna cuí agus fheasacht faoi
riachtanais chustaiméirí a fhorbairt.

Comhairliúchán le Foireann
Comhairliúchán inmheánach a chothú ag gach leibhéal sa Roinn i dtreo go gcuirfear tuairimí/aiseolas foirne
san áireamh agus seirbhísí do chustaiméirí á bhfeabhsú.

Súil ar Chaighdeáin
Áiteanna a aithint ina bhfuil gá le feabhas, trí chaighdeán seirbhíse do chustaiméirí a ardú agus trí shúil a
choimeád air.
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Dul Chun Cinn a Chaomhnú: Plean Nuachóirithe na Roinne
Faoi réir comhaontaithe um chomhpháirtíocht shóisialta, rinne gach Roinn/Oifig Rialtais plean gníomhaíochta
ag cur síos ar na tionscnaimh nuachóirithe a bhí siad le seoladh i rith téarma an Chomhaontaithe um Dhul
Chun Cinn a Chaomhnú maidir le breis forbartha ar sheirbhísí ardchaighdeáin atá freagrach; a thugann luach
ar airgead; a dhíríonn ar riachtanais chustaiméirí agus a fhreagraíonn d’athrú go tapa, solúbtha.
Tá clár nuachóirithe agus athraithe na Roinne dírithe ar an gcustaiméir a bheith sa phríomháit trí bheith
lárnach ina cuid gníomhaíochtaí, agus ar an bhfoireann a bheith trealmhaithe agus ar thacaíocht a bheith
acu dá réir. Sa Phlean Gníomhaíochta do Nuachóiriú tá thart ar 100 tiomantas dírithe ar an gclár seo a chur
i bhfeidhm.

Dearbhú Cáilíochta
Tá cás láidir ann do thomhas agus d’fheabhsú cáilíochta bunaithe ar chóras aitheanta um dheimhniú
cáilíochta.
Le linn réimse an Phlean seo cuirfidh an Roinn tús le córas cuí um sheirbhís ardchaighdeáin a thomhas, chun
cabhrú le hathbhreithniú ar na caighdeáin atá ann anois agus le ceisteanna/fadhbanna/laigí a aithint
Díreofar an chéad bhronnadh deimhnithe ar an gcuid den Roinn a bhaineann le Sochar Linbh. Ina dhiaidh sin,
leathnófar agus forbrófar an tionscnamh ar fud codanna eile den Roinn.

Traenáil agus Forbairt
Tuigeann an Roinn go bfuil géarghá le traenáil éifeachtach foirne chun seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí
a sholáthar. Tá an-éagsúlacht clár traenála foirne suite.
I bhfianaise go mbaineann go leor d’obair na Roinne le déileáil leis an phobal, tá clár cuimsitheach traenála
um sheirbhís do chustaiméirí forbartha ag an Roinn. Cruthaíodh an clár in éineacht le traenáil oifigeach agus
luchta foirne ón Roinn ar fad agus tar éis taighde ar mhodhanna is fearr i ngníomhaíochtaí soláthair seirbhíse
eile agus tar éis aiseolais ónár gcustaiméirí agus óna n-eagraíochtaí ionadaíochta.
Le déanaí rinne Aonad na Roinne um Fhorbairt Foirne athbhreithniú ar an gClár Traenála um Sheirbhís do
Chustaiméirí, ar cúrsa 2 lá anois é mar seo:
■

Prionsabail de Shársheirbhís do Chustaiméirí

■

Seirbhís do Chustaiméirí agus Smacht

■

Caidreamh lenár gCustaiméirí

■

Tuairimí Custaiméirí agus Modh Gearáin

■

Comhionannas/Ilghnéitheacht

■

Feasacht ar Mhíchumas

■

Comhfhreagras Éifeachtach

■

An Custaiméir Inmheánach

Leanfaidh Traenáil i Seirbhís do Chustaiméirí de bheith ina cuid lárnach de chlár traenála agus forbartha
na Roinne.
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Custaiméir Inmheánach
Tá tacú láidir pearsanta ó go leor daoine de dhíth chun seirbhísí a sholáthar, agus léiríonn foilsiú Straitéise na
Roinne um Acmhainn Daonna, in Aibreán 2003, ‘Comhpháirtíocht, Forbairt and Feidhmíocht’, 2003-2005 an
tábhacht a bhaineann le daoine san obair a dhéanaimid. Mar a deir an Ráiteas Straitéise, cuid tábhachtach
de chultúr seirbhíse do chustaiméirí na Roinne is ea an béim ar dhaoine. Ar an dóigh chéanna, tuigimid an
tábhacht a bhaineann le béim ar dhaoine taobh istigh den Roinn, le tacú lena chéile agus le hatmaisféar a
chothú ina n-aithnítear agus ina bhfáiltítear roimh iarrachtaí gach bhaill foirne.
Seo é bunphrionsabal na hiarrachta chun cultúr láidir inmheánach seirbhíse do chustaiméirí a fhorbairt ar fud
na Roinne. I 2001, foilsíodh an chéad Phlean um Sheirbhís do Chustaiméirí Inmheánacha ‘Ag Tacú lena Chéile’,
2001-2004. Is compánach é don Phlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí, bunaithe ar an ról lárnach atá ag gach
duine i seirbhís do chustaiméirí inmheánacha. Tá socruithe déanta faoi fhaireachán agus thuairisciú ar na
tiomantais a tugadh agus ar a bhfuil déanta ag gach chuid den Roinn faoi thionscnaimh um chustaiméirí
inmheánacha, agus chun feasacht a chothú i gcónaí faoin tábhacht atá go ginearálta le seirbhís ardchaighdeáin
do chustaiméirí inmheánacha. Tá an Plean seo le hathscríobh i 2004 déanach/2005 luath.

Comhpháirtíocht
Is Bunphrionsabal treorach na Roinne é go bhfuil comhpháirtíocht ag teastáil idir bhainistíocht,
cheardchumainn agus fhoireann chun seirbhísí a chur ar fáil agus obair a bhainistiú go héifeachtach.
Comhpháirtíocht an tslí a tógadh chun straitéis agus pleananna gníomhaíochta uile na Roinne a fhorbairt
Tá Coiste Stiúrtha na Roinne um Chomhpháirtíocht ag fáil tacaíochta ó 5 coistí Réigiúnacha agus, chun dáta,
35 coiste áitiúil nó sainchoiste.

Comhionannas agus Ilghnéitheacht
Aithníonn prionsabal na hilghnéitheachta na difríochtaí idir dhaoine agus na sochair is féidir a fháil ó na
difríochtaí seo. Tá glacadh le hilghnéitheacht ar cheann de na slite inar féidir comhionannas a bhunú, feictear.
Tagann an prionsabal seo i gceist i ngnéithe eile de sheirbhís a sholáthar, agus táimid tiomanta dár gcustaiméirí
a fhreastal go cothram agus neamhleithchealach.
Chun é seo a déanamh, feictear dúinn chomh tábhachtach is atá sé go bhfaigheadh ár bhfoireann tacú, trínár
gcláracha traenála agus modhanna tacaíochta eile. Mar sin, tá traenáil i bhfeasacht faoi ilghnéitheacht le fada
ina chuid dár gclár traenála um sheirbhís do chustaiméirí mar aon le sainchúrsaí aon lá.
Tá a thuilleadh traenála foirne, tacaíochta agus tionscnamh feasachta ar siúl, bunaithe ar thaighde i
sármhodhanna, ar chomhairliúchán le custaiméirí, agus ar chomhoibriú le Ranna, oifigí agus gníomhaireachtaí
Rialtais eile. Ghlac an Roinn seo páirt in ullmhú pacáiste tacaíochta do Ranna Rialtais faoi thraenáil foirne agus
fheasacht ilghnéitheachta, a foilsíodh i 2003, i gcomhoibriú leis an Údarás Comhionannais agus Roinn an
Taoisigh.
D’éirigh le heochairthionscnamh feasachta i 2003/04 nuair a foilsíodh tuairisc ar nithe a bhaineann le baill
foirne mhíchumasaithe. Fo-ghrúpa inmheánach bunaithe ar chomhpháirtíocht a d’fhoilsigh an tuairisc, a
tháinig amach Bliain Eorpach na nDaoine Míchumasaithe (2003).
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Chlúdaíonn 70 moladh na tuairisce:
■

Gnásanna earcaithe

■

Deiseanna d’ardú céime/d’aistriú

■

Deiseanna Traenála agus Forbartha

■

Saoráid fhisiciúil

■

Coinníollacha oibre (solúbacht sna huaireannta oibre, neamhláithreacht trí bhreoiteacht nó mhíchumas etc.)

■

Modhanna tacaíochta leanúnacha d’fhostuithe míchumasaithe

Mar thoradh ar obair an fho-ghrúpa, cumadh treoirlínte um fheasacht mhíchumais a tugadh don bhfoireann
ar fad. Cuireann na treoirlínte seo nodanna agus faisnéis ar fáil do bhaill foirne a bhuaileann agus a dhéanann
cumarsáid le daoine míchumasaithe (comhghleacaithe nó lucht an phobail).
Tá grúpa faireacháin, ar a bhfuil roinnt ball foirne míchumasaithe, bunaithe chun faire ar fheidhmiú na moltaí
seo ar fud na Roinne.

Ár Seirbhís Teileafóin
Déanann go leor dár gcustaiméirí teagmháil leis an Roinn ar an dteileafón le thart ar cheithre milliúin glaoch
sa bhliain. Dúshlán mór don Roinn is ea é seo. Coimeádtar súil ar an leibhéal seirbhíse teileafóin agus tugtar
traenáil i scileanna teileafóin do bhaill foirne.
Úsáideann an Roinn Líonra Priobháideach Samhalta (VPN). Fágann san go bhfuil oifigí de chuid na Roinne in
áiteanna éagsúla ceangailte i líonra teileafóin amháin, rud a cheadaíonn teacht níos éasca ar na hoifigí sin do
chustaiméirí agus d’fhoireann na Roinne araon.
Tá seirbhís Lóghlao forbartha ar fud na scéimeanna seo.
■

Sochar Linbh agus Cothaithe

1890 400 400

■

Oifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh

1890 74 74 34

■

Seirbhísí Faisnéise:
Líne do Bhileog & d’Fhoirm Éilimh
(24 uair, 7 lá den tseachtain)

1890 20 23 25

■

Sochar Máithreachais

1890 690 690

■

Oifig Sheirbhísí Pinsin

1890 500 000

Faoi láthair cuireann an Roinn uimhreacha Saorfhóin ar fáil aimsear an Bhuiséid agus nuair atá scéimeanna nua
á dtabhairt isteach.
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Smacht ar Chalaois agus ar Mí-Úsáid
Iarrann straitéis smachta na Roinne a chinntiú go gcoimeádtar srian le calaois agus mí-úsáid trí smacht a
chothú mar chuid dílis d’obair laethiúil na Roinne.
Glacadh le cur chuige ceithre-chodach maidir leis an sprioc seo:
■

Cosc

■

Brath

■

Bac

■

Aisghabháil Fiacha

Seoladh straitéis nua smachta i rith 2003 agus is eochairghné den straitéis nua seo é córas measúnuithe ar
bhaol, lena chinntiú go ndíreofar gníomhaíocht smachta ar áiteanna fíorchontúirteacha agus go mbainfear
úsáid níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla d’acmhainn.
Leanfaidh an Roinn de bheith ag méadú feasachta an phobail agus na foirne faoi chalaois. Mar sin, cuirfear
béim ar leith ar aisghabháil airgid a fuarthas trí chalaois nó gan theidlíocht, agus ar an dlí a chur ar éileathóirí
a chalaoiseann an córas leasa shóisialaigh agus fhostaitheoirí nach gcomhlíonann a ndualgais reachtúla i leith
reachtaíochta leasa shóisialaigh.

Comhcheangal Seirbhíse/Tionscnaimh Tras-Ranna
Tá an Roinn bainteach le roinnt tionscnamh dírithe ar chur chuige níos comhcheangailte chun a chinntiú go
mbeidh teacht ag custaiméirí ar raon fairsing de sheirbhísí sóisialacha, saoráid seirbhísí faisnéise ina measc.
Cabhraigh struchtúir réigiúnacha na Roinne le caidrimh níos éifeachtaí le Gníomhaireachtaí Stáit eile (ina
measc FÁS, na Boird Sláinte, na Coimisinéirí Ioncaim agus Údaráis Áitiúla).

Reach
Gníomhaireacht is ea Reach a bhunaigh an Rialtas le straitéis a fhorbairt chun seirbhísí poiblí a chomhcheangal
agus chun creatlach do rialtas leictreonach a fhorbairt agus a chur i gcrích. I Meitheamh 2000, d’eisigh an
Rialtas sainordú go ndéanfaí Bróicéir Seirbhísí Poiblí a thógáil nó a fháil. Ó shin i leith tá Reach ag cinntiú
na n-ailtireachtaí agus na bprionsabal taobh thiar de fheidhmiú an Bhróicéara. Déanfar forbairt na háise
seo a chur ar aghaidh ar fud réimse an Phlean Gníomhaíochta seo. Tá an próiseas roghnaithe do pháirtithe
seachtracha a chabhróidh le Reach chun an Bróicéir Seirbhísí Poiblí a fhorbairt críochnaithe, agus tá
comhfhoireann forbróirí i mbun na h-oibre seo anois.

Nuachóiriú ar an tSeirbhís Chlárúcháin Shibhialta
Comhchlár é seo, bunaithe ag an Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus Teaghlaigh agus an Roinn Sláinte
agus Leanaí, chun an tSeirbhís Chlárúcháin Shibhialta a nuachóiriú. Is eochairghné den chlár athraithe
uileghabhálach seo í Oifig an Chláraitheora Ghinerálta (GRO). Clúdaíonn an clár nuachóirithe seo leasú
reachtaíochta i leith breitheanna, básanna agus póstaí a chlárú, teicneolaíocht nua-aimseartha a bhreith
isteach, struchtúir nua eagraíochta a dhearadh agus a fhorbairt, agus próisis agus modhanna nua clárúcháin.
Tá dul chun cinn mór déanta leis an gclár nuachóirithe, agus tá reachtaíocht nua ann anois, mar aon le córas
ríomhaire nua agus le struchtúir agus próisis riarthacha ghaolmhara, agus tá scaoileadh amach an chórais ag
leanúint ar aghaidh i rith 2004.
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Clár do Nuachóiriú ar Sholáthar Seirbhísí (SDM)
Tá glún nua de chórais TF á fhorbairt ag an Roinn a chabhraóidh le seirbhísí a bheith dírithe níos mó ar
chustaiméirí agus a thacaíonn leis an straitéis r-Rialtais. Tá ath-dhearadh á dhéanamh ar struchtúir eagraíochta
agus ar phróisis oibre chun leas a bhaint as an solúbacht atá ar fáil ó chórais TF nua-aimseartha. Ligfidh na
forbairtí seo don Roinn a bheith níos solúbtha ag tabhairt freagra ar athruithe i bpolosaithe Rialtais agus i
riachtanais chustaiméirí. Forbairt leanúnach is ea an clár NSS, agus tá sé á chur i gcrích céim ar chéim thar
thréimse roinnt blianta. Cuireadh Céim 1 den chlár i bhfeidhm go sásúil i 2002 i gcomhair sochair Linbh lena
thuilleadh forbartha i 2003 le nuachóiriú an phróisis Clárúcháin Shiabhialta.

Tionscnamh um Sheirbhísí Comhcheangailte Dhún na nGall
Tá Tionscnamh um Sheirbhísí Comhcheangailte Dhún na nGall ag obair le roinnt de bhlianta ar sholáthar
seirbhísí poiblí a bheith atheagraithe timpeall riachtanas custaiméirí agus a bheith bunaithe ar fhorbairt
Lárionad Seirbhíse Poiblí. Tá clár mór-thógála críochnaithe agus anois tá cúig Lárionad nua a chuireann raon
seirbhísí ar fáil.
Is í aidhm ghinerálta an tionscnaimh ná:
seirbhís phoiblí chomhcheangailte ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí agus do chomhphobail i nDún
na nGall trí rogha de bhealaí saoráide.
An sprioc don tréimhse seo chugainn ná coincheapa a fhorbairt ina gcláir a fheabhsóidh, go dáiríre agus go
dearfa, plé na nGníomhaireachtaí Stáit uile lena gcustaiméirí.

Tionscnamh um Sheirbhís do Theaghlaigh
Comhdhlúthaíodh an tSeirbhís um Thacaíocht d’Fhostaíocht leis an tSeirbhís um Thacaíocht do Theaghlaigh
ag an leibhéal áitiúil chun Seirbhís Sóisialacha agus Teaghlaigh a chruthú. Soláthraíonn an tseirbhís seo seirbhís
ardchaighdeáin faisnéise mar aon le cúnta, gníomhachtú agus tarchur, do chustaiméirí atá dífhostaithe, ina
n-aontuismitheoirí, ina gcúramóirí, agus ina ndaoine míchumasaithe. Cabhróidh an tseirbhís nua leis na daoine
is mó imeallú agus is faide ón margadh fostaíochta, trí dhíriú ar a gcumas agus ar a n-acmhainn. I gcás an
chustaiméara dhífhostaithe ciallaíonn sé seo idirghabháil sa mhargadh fostaíochta agus deiseanna oideachais
go príomha. Beidh riachtanais ag custaiméirí eile a fhreastalófar orthu trí thacaíochtaí cuí ón Roinn nó ó réimse
de ghníomhaireachtaí eile a phléann le riachtanais dá leithéid.

Straitéis Náisiúnta Frith-Bhochtaineachta (NAPS)
Tá ról lárnach gafa ag an Roinn maidir leo seo a fhorbairt agus mar fhreagra orthu: an Straitéis Náisiúnta
leasaithe Frith-Bhochtaineachta, Tógáil Sochaí Uileghabhálaí, agus Plean Náisiúnta Gníomhaíochta an EU
i gcoinne Bochtaineachta agus Eisiatachta Sóisialta 2003-2005.
Tá an Oifig do Uileghabhálacht Shóisialta bunaithe sa Roinn chun feidhmiú straitéis an NAPS a chur ar aghaidh
i gcomhoibriú le Ranna, le Gníomhaireachtaí agus le heagraíochtaí eile atá bainteach.
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Caibidil 2
“Feabhsuithe ar Sheirbhísí na Roinne”
Leagann an Caibidil seo amach forbairtí sna limistéir:
1.

Saoráid Fhaisnéise

2.

Soláthar Seirbhísí sa Todhchaí

3.

Ár dTiomantas do Chomhairliúchán
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1. SAORÁID FHAISNÉISE
Tá soláthar faisnéise cuimsithí, cirte, soiléire, simplí de dhíth chun seirbhís a sholáthar go héifeachtach. Is é
polasaí faisnéise na Roinne ná a chinntiú go gcuirtear fios ar shaoránaigh uile i dtaobh a dteidhlíochtaí faoi
scéimeanna árachais shóisialaigh agus tacaíochta sóisialaí agus faoi chúnta eile agus go ndéantar athruithe
a fhógairt.
Fógraítear go forleathan forbairtí agus feabhsuithe ar scéimeanna leasa shóisialaigh trí éagsúlacht meán ag
an leibhéal áitiúil agus náisiúnta. Úsaidtear roinnt seirbhísí “Saorfhón” chun eolas a thabhairt mar gheall ar
scéimeanna nua nó, mar shampla, ag aimsir an Bhuiséid.
Cuireann láithreán Gréasáin na Roinne (www.welfare.ie), a ath-dhearadh go cuimsitheach i 2003, ar fáil
faisnéis, áiseanna r-phoist, áiseanna cuardaigh agus nascanna le suímh ghaolmhara.

Straitéis do Sheirbhísí Faisnéise
Seoladh Straitéis do Sheirbhísí Faisnéise i 2003 a mhíníonn forbairt fhaisnéise sa todhchaí don Roinn seo.
Na 6 spriocanna den Straitéis ná:
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■

Seirbhísí Faisnéise na Roinne a fhorbairt agus a fheabhsú, agus caighdeáin a chruthú d’ábhar faisnéise
agus do phróisis scaipeadh

■

An soláthar is fearr is féidir de Sheirbhísí Faisnéise a chinntiú, i gcomhthéacs na straitéise seo

■

An traenáil agus an tacaíocht cuí a thabhairt d’Oifigigh Faisnéise bunaithe in Oifigí Áitiúla chun go
bhféadfaidís cloí le spriocanna na straitéise seo, go mór mór i dtéarmaí seirbhísí faisnéise áitiúla a fhorbairt

■

Tacaíocht agus traenáil níos fearr a thabhairt do bhaill foirne i seirbhísí Faisnéise, toisc an ról lárnach atá
acu nuair atá seirbhís fhaisnéise éifeachtaí á forbairt

■

Oifigí Áitiúla agus Fo-Oifigí Leasa Shóisialaigh a fhorbairt mar ionaid teagmhála tosaigh i leith riachtanas
faisnéise cuairteoirí pearsanta maidir le scéimeanna agus seirbhísí leasa shóisialaigh

■

Tacú cuí le heagraíochtaí a thugann faisnéis cheart, neamhspleách faoi sheirbhísí agus scéimeanna leasa
shóisialaigh do shaoránaigh, ach ag glacadh leis gur ar an Roinn atá an phríomhfhreagracht faoi scaipeadh
faisnéise agus comhairle i leith seirbhísí agus scéimeanna leasa shóisialaigh
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Forbairtí ar an Láithreán Gréasáin
Coimeádann an Roinn láithreán Gréasáin ag www.welfare.ie. Gach eolas a fhoilsítear ins an gnáthshlí
foilsítear anois é ar an láithreán Gréasáin, a chuireann r-phost, áiseanna cuardaigh agus nascanna le láithreáin
eile atá bainteach ar fáil. Tugann an láithreán rogha na príomhfhoirmeacha éilimh a íoslódáil, clarú mar dhuine
dífhostaithe, agus tuairim a thabhairt nó gearán a dhéanamh.
Is iad seo spriocanna láithreán Gréasáin na Roinne:
■

Ligint don Roinn saoráid fhaisnéise lán, bheacht, thráthúil a sholáthar

■

A chinntiú go mbeidh an láithreán in ann seirbhísí níos idirghníomhaíochtaí/beartaíochtaí,
comhcheangailte a sholáthar amach anseo

Is iad príomhghnéithe an láithreáin Gréasáin ath-dheartha ná:
■

Córas gluaiseachta a cheadaíonn saoráid fhaisnéise

■

Foirmeacha achoimre éilimh ar líne

■

Nascanna le láithreáin Gréasáin ghaolmhara

■

Rogha bheith ar liosta poist i leith preasráiteas

■

Rogha foilseacháin a lorg ar líne

■

Cónasc le doirse eile de chuid na hearnála poiblí

■

Saoráid d’Oifigigh Faisnéise

■

Saoráid phoiblí láithreáin á cur chun cinn

■

Bheith ábalta dul i gcomhéadan le héagsúlacht teicneolaíochta atá ag teacht chun cinn e.g. teilifís
digiteach, bothanna, WAP etc.

■

Ag cloí go hiomlán le caighdeán saoráide “Trí A” (AAA) maidir le húsáideoirí faoi bhac amhairc

OASIS, Teacht ar Sheirbhísí, Faisnéis agus Cúnamh ar Líne
Dearadh laithreán Gréasán OASIS i gcomhthéacs riachtanas úsáideoirí do na hamannta go mbítear ag lorg
faisnéise faoi chearta agus faoi chonas cur isteach ar sheirbhísí Stáit in Éirinn.
Tugtar faisnéis faoin dteidil “teagmhais bheatha” mar bhreith linbh, dul ag pósadh, teach nó carr a cheannach
etc. a leanann sraith bearta idir an duine agus eagraíochtaí éagsúla earnála poiblí iad. Soláthraíonn OASIS an
fhaisnéis is gá do dhaoine maidir le teagmhais bheatha áirithe, in áit amháin, is cuma cén méid
gríomhaireachtaí atá i gceist.
Tá Aimsitheoir Seirbhíse ar laithreán OASIS freisin a ligeann don chustaiméir faisnéis teagmhála a fháil do thar
8,000 soláthreoir seirbhíse in Éirinn. In am tráth, feidhmeoidh an laithreán Gréasáin freisin mar dhoras nó slí
isteach go dtí seirbhísí. An seoladh laithreán Gréasain ná www.oasis.gov.ie
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Saoráil Faisnéise (FOI)
Tá socruithe i leith iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise a láimhseáil ag feidhmiú go sásúil sa Roinn.
Déanann an tAonad FOI faireachán ar riar na modhanna; déanann sé teagmháil le Ranna eile agus leis an
gCoimisinéir Faisnéise agus tugann sé tacaíocht agus comhairle d’Oifigigh FOI agus d’Athbhreithniúchóirí
Inmheánacha, ar bhonn leanúnach.
Feidhmíonn thar 100 ball foirne mar Oifigigh FOI nó Athbhreithniúchóirí. Tugann Ciorcláin agus Ráitis tacaíocht
leanúnach i gcúrsaí FOI do lucht cinnidh. Déanann an tAonad FOI suirbhéanna ar rialú cáilíochta go rialta
chun comhsheasmhacht agus cáilíocht a chinntiú i gcinnteoireacht FOI. Faoi réir na moltaí a rinne an
Coimisinéir Faisnéise ina thuairisc “Údaráis Poiblí faoi Ghéilleadh ag an Acht um Shaoráil Faisnéise” (Iúil 2001),
tá feabhsuithe déanta maidir leis na staitisticí a bhailítear agus le modhanna rialaithe cáilíochta; agus maidir le
comhairle, tacú agus traenáil a thabhairt do chinnteoirí FOI FOI, go speisialta i gcás iarratas neamhphearsanta.

Cosaint Sonraí
Tá faisnéis thábhachtach faoi chustaiméirí lámhstóráilte agus ríomhstóráilte ag an Roinn, agus dualgas uirthi
faoin dlí í a choimeád príobháideach. D’fhéach an Roinn agus féachfaidh chuige gur maith is eol do bhaill
foirne an tábhacht a bhaineann le cosaint and le príobháideacht sonraí.
Mar chuid den phróiseas seo forbraíodh agus feidhmíodh polasaithe cuí um Chosaint Fhaisnéise Gnó, chun
slándáil agus príobháideacht sonraí uile a chosaint
Tá creatlach slándála á chruthú chun na próisis, treoirlínte agus caighdeáin cosanta sonraí atá i bhfeidhm san
eagraíocht anois a chomhcheangal.

Oifig Chomhairlitheach do Chinntí (DAO)
Tá ról faireacháin ag an Oifig seo a chinntiú go bhfuil comhsheasmhacht agus ardcháilíocht ag baint le cinntí
ar éilimh leasa shóisialaigh agus go n-eisítear cinntí ar éilimh d’éileathóirí i slí follasach sothuigthe. Tugtar
treoirlínte, comhairle agus traenáil d’Oifigigh Cinnidh maidir le cinntí a dhéanamh agus a eisiú. Téann foireann
DAO i gcomhairle le hOifig na nAchomharc Leasa Shóisialaigh faoi chúrsaí achomhairc. As seo tagann bailiú
faisnéise, agus aiseolas úsáideach bheith á thabhairt d’Oifigigh Cinnidh le húsáid ina gcuid oibre.

Leasú Reachtúil
Leasú reachtúil ceann de bhunchlocha clár nuachóirithe na státseirbhíse agus tá sé riachtanach maidir le cur
chuige a chothú agus a fhorbairt, i gcás seirbhísí na Roinne, atá dírithe ar chustaiméirí agus ar leas na
saoránach. Is bunfheidhm de chuid na Roinne seo reachtaíocht a ullmhú agus a fheidhmiú agus is í an
phríomhshlí í chun athruithe polasaí a chur i bhfeidhm. Go ginerálta, tá bonn reachtúil in Acht Leasa
Shóisialaigh (Comhdhlúthú), 1993, leasaithe, ag scéimeanna na Roinne um thacú le hioncam.
Tá tionchar ag méid agus cáilíocht na reachtaíochta ón Roinn seo ar chomhshaol oibre na Roinne agus tá siad
fíorthábhachtach maidir le modh oibre éifeachtach, éifeachtúil, follasach. An sprioc anseo ná a chinntiú go
bhfuil bonn daingean reachtúil ag scéimeanna caomhnaithe sóisialta agus go bhfuil saoráid reachtaíochta acu
siúd a chuireann i bhfeidhm í agus ag custaiméirí.
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Tá obair tosaithe ar Bhille comhdhlúthaithe Leasa Shóisialaigh atá in ainm is a bheith á fhoilsiú i 2004.
Comhdhlúthóidh sé seo Achtanna Leasa Shóisialaigh ó 1993-2004. Tá obair tosaithe freisin ar chomhdhlúthú
a dhéanamh ar na Rialacháin um Dhíobháil Cheirde ó 1967 go dáta.
Tá sé i gceist freisin obair a thosú ar chomhdhlúthú a dhéanamh ar Rialacháin Leasa Shóisialaigh (Éilimh agus
Íocaíochtaí) i 2004; comhdhlúthóidh sé seo na rialacháin ó 1994 go dáta.

Athbhreithniú ar Scéimeanna Leasa Shóisialaigh
Tógann an Roinn ceann de thuairimí custaiméirí, ó shuirbhéanna custaiméirí, agus tuairimí grúpaí éagsúla
ionadaíocha do chustaiméirí nuair atá éifeacht a cuid scéimeanna agus seirbhísí á meas. Tugann na
hathbhreithnithe seo freisin caoi simpliú agus cuíchóiriú a dhéanamh ar an gcóras leasa shóisialaigh.
Athruithe i reachtaíocht leasa shóisialaigh i ndiaidh athbhreithnithe, is gnáth iad a chur isteach sa
Bhille Leasa Shóisialaigh bliantúil, a fheidhmíonn feabhsuithe leasa shóisialaigh an Bhúiséid.
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2. SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ SA TODHCHAÍ
Tá straitéis na Roinne maidir le soláthar a seirbhísí a fheabhsú sa todhchaí imlínithe sa Ráiteas Straitéise agus
Pleananna Gnó.
Tá athrú ó bhonn ar sholáthar seirbhísí i gceist ag an Roinn, ag baint úsáide as teicneolaíocht nua-aimseartha
agus samhlacha gnó á cur i gcrích trí phróiseas Comhpháirtíochta.
Faoi réir na bPrionsabal de Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí baineann an straitéis seo le seirbhís
níos freagrúla a thabhairt don chustaiméir; le tacú níos fearr do bhaill foirne i dteagmháil le custaiméirí;
agus le teicneolaíocht nua-aimseartha a úsáid chun próisis níos éifeachtaí agus níos éifeactúla a chur ar fáil.
Tógann sé ceann freisin d’adhaimeanna agus spriocanna r-Rialtais maidir le soláthar seirbhíse; saoraid;
íocaíochtaí; bonneagar agus ailtireacht teicniúil; comhroinnt sonraí agus soláthar comhcheangailte seirbhísí.

Clár do Nuachóiriú ar Sholáthar Seirbhísí (SDM)
Cuireann clárú breith linbh ar líne tús le:
■

Uimhir Pearsanta Seirbhíse Poiblí (PPS) á cur in áirithe don leanbh

■

Tosú uathoibritheach leis an bpróiseas éilimh ar Shochar Linbh don chéad leanbh a shaolaítear i dteaghlach

■

An íocaíocht uathoibritheach i gcomhair leanaí breise i dteaghlach (nuair nach é/í an leanbh
nuashaolaithe an chéad cheann sa teaghlach agus nuair atá Sochar Linbh á íoc cheana maidir le leanaí eile).

Tá forbairt á dhéanamh anois ar fheidhmiú SDM: san áireamh tá athrú a bhaineann le teicneolaíocht,
eagraíocht agus próiseas gnólachta. Tá tús curtha le Cuid 2 maidir leis na scéimeanna um Phinsean
Ranníocach Scoir/Seanaoise, Sochair Teaghlaigh gaolmhara agus lúntais eile. Tá sé i gceist Cuid 2 a fheidhmiú
ina páirteanna, leis an chéad pháirt á feidhmiú, ceaptar, i rith 2004 agus an pháirt deireanach go déanach i 2005.
Clúdóidh Cuid 3 de SDM Pinsin Baintreacha, Baintreacha Fir, Dílleachtaí agus Easláine agus tá sí le feidhmiú
i 2006.

Seirbhísí Céannachta Cliaint
Ceadófar seirbhís níos réamhghríomhaí ón Roinn trí nuashonrú ar thaifid Seirbhísí Céannachta Cliaint le sonraí
GRO fíoraithe, trí nuashonrú sonraí teagmhas beatha ar chórais Roinne agus trí saoráid bhunachair sonraí GRO
ar líne. Fágfaidh seo éilimh a bheith á láimhseáil níos tapa, custaiméirí a bheith ag caitheamh níos lú dua le
deimhniú teagmhas beatha a fháil agus a thabhairt, agus cabhróidh sé le rialú scéimeanna a fheabhsú.
Is í an Uimhir Phearsanta Seirbhís Poiblí (Uimh. PPS) sainthagairt an tsaoránaigh i gcomhair saoráide agus
déileála le soláthróirí seirbhíse poiblí uile. Ceadaíonn an uimhir, an deimhniú céannachta suite tras-rialtais,
saoráid tapa seirbhísi comhcheangailte.
Tá an Bróicéir Seirbhísí Poiblí (PSB), atá á fhorbairt faoi láthair ag Reach, lárnach maidir le soláthar seirbhísí
r-Rialtais in Éirinn. An Bróicéir an t-aon ionad teagmhála a bheidh ann do chustaiméirí pearsanta agus gnó
maidir le seirbhísí poilbí. Beidh an Uimh. PSB ina heochair maidir le soláthar seirbhísí poiblí tríd an Bróicéir.
Mar bhreis, tá Seirbhísí Céannachta Cliaint (CIS) faoi láthair ag forbairt na seirbhísí Céannachta Seirbhíse
Poiblí (PSI) a shroichfear tríd an Bróicéir. Ligfidh sé seo do gach Roinn agus Gníomhaireacht Uimh.’a PPS a
dheimhniú dá gcustaiméirí go sábháilte i bhfíor-am agus chun soláthar seirbhísí níos feidhmiúla do chustaiméirí
a cheadú. Riarfaidh CIS seirbhísí PSI agus tacóidh leo.
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Tá CIS faoi láthair ag úsáid sonraí teaghmas beatha GRO chun taifid chustaiméirí a nuashonrú, agus ag cur
na sonraí seo ar aghaidh go dtí limistéirí scéime. Ceadóidh an próiseas seo a dhéanamh uathoibríoch, agus
saoráid ar líne, soláthar réamhghníomhach seirbhísí, agus lámhseáil éileamh níos tapa. Comhordóidh, cothóidh
agus riarfaidh CIS seoladh na sonraí seo go dtí limistéirí scéime.

Reach – Seirbhísí Comhcheangailte Stáit do Chustaiméirí a Fhorbairt
Bunaíodh Teagmháil i 1999 le sainordú chun creatlach a fhorbairt do chomhcheangal na seirbhísí poiblí; agus
chun geata ilchainéil amháin go dtí rialtas a shonrú agus a bhunú, ar a glaodh ar dtús an Bróicéir Seirbhísí
Poiblí.
Ó shin i leith dhírigh an tionscnamh Teagmháil ar shonrú na hailtireachta teicniúla a chabhróidh le
comhlíonadh seirbhísí do chustaiméirí ar fud na seirbhíse poiblí i gcomhthéacs ar líne. Soláthróidh an bróicéir
seirbhísí poiblí, ar a nglaotar Seirbhísíteagmháil anois, áis a thabharfaidh saoráid fhaisnéise do chustaiméirí
agus a cheadóidh iarratais ar sheirbhísí poiblí ar bhonn 24/7 dóibh agus go bhféadfaidís bheith ag súil le
freastal ar iarratas do sheirbhís leis an méid is lú d’ath-thabhairt bunsonraí agus de líonadh foirmeacha de
bhearta páipéir go ginearálta.
Tabharfaidh Seirbhísíteagmháil céannacht dheimhnithe, um chustaiméir cláraithe, don Ghníomhaireacht
soláthair ag an leibhéal cuí don tseirbhís atá le soláthar. Bainfidh sé seo an dualgas ón ngníomhaireacht a
tástáil chéannachta féin a dhéanamh agus ceadóidh freastal níos tapa ar an iarratas do sheirbhís. Cabhróidh
ailtireacht seirbhísíteagmháil leis an idirghníomhaíocht seo trí chreatlach teachtaireachta slán, iontaofa a chur
ar fáil um phróiseáil iarratas do sheirbhís ar líne. Cuireann an tseirbhís ar fáil freisin áis trínar féidir leis na
gníomhaireachtaí éagsúla a bhaineann le comhlíonadh idirbhearta áirithe dul i dteagmháil leis an gcóras
ag an íosmhéid costais agus cur isteach ar a gcórais agus ar a mbonneagar féin.
I rith tréimse an Phlean Gníomhaíochta reatha, feidhmeofar seirbhísíteagmháil agus soláthrófar í do na
gníomhaireachtaí earnála poiblí uile agus soláthrófar seirbhísí nua ó na gníomhaireachtaí don phobal trí
sheirbhísíteagmháil ar bhonn leanúnach

Nuachóiriú ar an tSeirbhís Chlárúcháin Shibhialta (GRO)
Comhthionscnamh is ea an Clár um Nuachóiriú ar an tSeirbhís Chlárúcháin Shibhialta idir an Roinn
Gnóthaí Sóisialta agus Teaghlaigh agus an Roinn Sláinte agus Leanaí chun Seirbhís Chlárúcháin Shibhialta
nua-aimseartha a thabhairt isteach. Gach bliain déantar thart ar 110,000 teagmais bheatha a chlárú, 500,000
teastas a eisiú agus 1.2 milliúin cuardach ar thaifid chlárúcháin. Ba mhór an cinneadh é le:
■

Teicneolaíocht a bhreith isteach - clárú ar líne, ginniúint teastas leictreonach, gabháil síníúchán digiteach

■

Ath-dhearadh próiseas agus modhanna gnó

■

Gabháil agus aisghabháil taifead páipéarbhunaithe i bhfoirm leictreonach

■

Leasú reachtaíochta.
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Chun an clár nuachóirithe a fheidhmiú go sásúil, bhí sé den tábhacht creatlach comhairliúcháin d’fhoireann
agus chustaiméirí a dhearadh agus a fheidhmiú. Cuid de seo ab ea an foilsiú an doiciméid comhairliúcháin
phoilbí ‘Clárúchán Sibhialta á Thabhairt isteach sa 21ú Céad’ (www.growireland.ie), a léirigh an comhthéacs
agus an cur chuige ar dócha a ghlacfar maidir le clárúchán sibhialta agus seirbhísí gaolmhara, cruinnithe le
grúpaí leasmhara, seisiúin choimrithe don bhfoireann á leanúint le bunú grúpaí éagsúla úsáideoirí e.g. Coiste
um Chomhpháirtíocht Chláir, Foirne Feidhmithe áitiúla agus eisiú nuachtlitreacha foirne.
Thosaigh scaoileadh amach an chórais nua ríomhaire agus próisis agus modhanna nua in Iúil 2003 agus
ceaptar é bheith críochnaithe i 2004.
D’athraigh forbairt agus feidhmiú na bpróiseas/modhanna clárúcháin shibhialta agus an chórais ríomhaire
nua go bunúsach an tslí a dhéantar gnó sa tSeirbhís Chlárúcháin Shibhialta agus sa RGST.
An feabhas soiléir, ó thaobh an chustaiméara de, ná go mbaineann idirghníomh amháin le gníomhaireacht
seirbhíse poiblí, i.e. clárú breithe linbh leis an tSeirbhís Chlárúcháin Shibhialta, an bhun-aidhm amach agus,
mar bhreis, go gcuireann sé tús le sraith de sheirbhísí gaolmhara ó ghníomhaireacht eile, RGST. Seo de bhreis
ar an tseirbhís shárfheabhsaithe ar fáil don chustaiméir mar thoradh ar nuachóiriú ar Chlárúchán Sibhialta agus
Shochar Linbh

Logánú Seirbhíse
I nDeireadh Fómhair 2003 thosaigh Oifigí Áitiúla Fhionnghlais agus Phort Láirge ar sholáthar lógánaithe na
hÍocaíochta do Theachlach Aontuismitheora (OPFP). Go dtí sin riaradh an scéim ó oifigí na Roinne i Sligeach.
Tá scaoileadh amach OPFP go dtí oifigí áitiúla eile ag leanúint ar aghaidh i rith 2004. Ceadóidh an lógánú ar
OPFP cinntí níos tapa, saoráid seirbhíse a sholáthraítear go háitiúil agus saoráid fhaisnéise ar an réimse
seirbhísí atá ar fáil trí líonra na n-oifigí áitiúla.
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3. ÁR dTIOMANTAS DO COMHAIRLIÚCHÁN
Comhairliúchán le Custaiméirí
Is cuid bhunúsach de ghnó na Roinne é Comhairliúchán le custaiméirí . Tugann sé deiseanna feabhsaithe chun
solais. Úsáideann an Roinn éagsúlacht modhanna comhairliúcháin chun an dearcadh is leithne is féidir a fháil,
ina measc teagmhalacha neamh-fhoirmeálta, suirbhéanna, painéil agus an Córas Aiseolais agus Gearáin atá
againn. Trí thuairimí custaiméirí a fháil is féidir linn a gcuid riachtanas agus a gcuid súilíochtaí a thuiscint i dtreo
is go bhfreagraíonn polasaithe agus seirbhísí na riachtanais sin.

Suirbhéanna
Úsáideann an Roinn seo dhá shaghas suirbhé i.e. suirbhéanna poist agus suirbhéanna scáileán tadhaill.
Ó 2001 i leith rinneadh 8 suirbhé poist ar fud na tíre (sonraí go léir in Aguisín 2).

Suirbhéanna Scáileán Tadhaill
D’fhorbair an Roinn teicneolaíocht scáileán tadhaill ar mhaithe le suirbhéanna cuistaiméirí. Úsáidtear an
trealamh, bunaithe ar an RP tasistil agus ar fáil ar fud na deich réigiún go léir, in oifigí áitiúla agus ag ionaid
taispeántais.
Suirbhé aghaidh ar aghaidh is ea Scáileán Tadhaill, agus iarrtar ar chustaiméirí páirt a ghlacadh i gceistneoir
a chomhlíonadh ar an scáileán le cabhair ó bhall foirne.
Buntáiste tábhachtach a bhaineann leis an modh seo ná aiseolas a bheith á fháil ó chustaiméirí ag an ionad
agus ag an am a sholáthraítear an tseirbhís. Cinntíonn sé seo faireachán a bheith á dhéanamh i gcónaí ar
thuairimí custaiméirí, agus soláthar seirbhíse atá oiriúnach agus éifeachtacha bheith á fhorbairt, nuair is cuí.
Modh suirbhé is ea an teicneolaíocht seo atá tapa agus éifeachúil, agus úsáideadh í chun sásaimh cuistaiméirí
a thomhas maidir le feidhmiú na 12 prionsabal seirbhíse ardchaighdeáin do chustaiméirí ar fud na 10 réigiúin
i 2003.
Déanfar breis forbartha ar úsáid na teicneolaíochta scáileán tadhaill i rith tréimse an Phlean seo, bunaithe
ar na moltaí ó mheasúnú neamhspleách a rinneadh i nDeireadh Fómhair 2003 ar mhodhanna suirbhé.

Painéil
Baineann painéil custaiméirí le custaiméirí bheith ag bualadh le hionadaithe ón Roinn ar bhonn neamhfhoirmeálta chun a dtuairimí a thabhairt faoi na seirbhísí a fhuaireadar. Déantar comhairliúchán le custaiméirí
ar phainéil faoi éagsúlacht ceisteanna. Ó 2001 i leith bhí 31 cruinniú de phainéil custaiméirí ar fud na tíre thar
roinnt saghasanna scéime. (sonraí le fáil in Aguisín 2).

Úsáideoirí Gnó
Comhbhunaigh an Roinn agus na Coimisinéirí Ioncaim Fóram Úsáideoirí Mion-Ghnó i 1997. Ina dhiaidh sin
bunaíodh Painéal Úsáideoirí Gnó, ar a raibh ionadaithe ó eagraíochtaí fostaitheoirí agus mion-fhostaitheoirí in
éineacht le baill foirne ó Ioncam agus ón Roinn seo. Úsáideadh an painéal chun slite a chuardach ina bhféadfaí
riar na gcóras PAYE agus PRSI a fheabhsú nó a shimpliú.
I 2003 bhí cruinniú le hÁbhair Spéise Gnó chun ceisteanna aiseolais ar sheirbhís a phlé. Comhthionscnamh de
chuid Ioncaim agus na Roinne seo ab ea é seo mar chuid de phróiseas comhairliúcháin le custaiméirí maidir le
réamh-ullmú do Chairt Custaiméara. Fuarthas aiseolas úsáideach ón dtionscnamh ar shlite ina bhféadfaí
scaipeadh faisnéise do chustaiméirí trí fhostaitheoirí a fheabhsú.
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Fóram Comhairliúcháin do Dhaoine Míchumasaithe
I 1996 bhunaigh an Roinn seo Fóram do na phríomh-eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht do dhaoine
míchumasaithe agus do sholathróirí seirbhíse. Feidhmíonn an Fóram mar bhealach chun tuairimí eagraíochtaí
dá leithéid a chur os comhair na Roinne, agus cuireann sé gléas ar fáil freisin chun aithbhreithniú agus moltaí a
dhéanamh ar féidir tionchar a bheith acu ar dhearadh polasaí. Déanann an Fóram freisin aithbhreithniú ar
fheidhmiú agus riar seirbhísí tacaíochta d’ioncam agus ‘d’fhostaíochta a sholathraíonn an Roinn do dhaoine
míchumasaithe agus do chúramóirí.

Córas Aiseolais agus Gearáin
I Meitheamh 2002 thug an Roinn isteach córas foirmeálta aiseolais agus gearáin. Maidir leis an gcóras seo
■

Cinntítear go mbaineann comhsheasmhacht le conas mar a dhéileáiltear le haiseolas agus gearáin ar fud
na heagraíochta

■

Tá bileog do chustaiméirí “Aiseolas & Gearáin” ar fáil ó aon cheann d’oifigí na Roinne

■

Cuireadh treoir faoi láimhseáil gearán ar fáil do ghach bhall foirne

■

Ceadaíonn sé aiseolas agus gearáin a thaifead ar chóras ríomhairithe in aon cheann dár gcuid oifigí ar
fud na tíre

Rinneadh clár cuimsitheach traenála do bhaill foirne maidir leis an gcóras a láimhseáil a scaoileadh amach
ar fud na Roinne, agus leanadh leis trí 2003.
Cuireann an córas taifide bailiúchán cuimseathach sonraí ar fáil ar ábhair ar spéis le custaiméirí iad. Déantar
aschur a chomhdhlúthú agus a chur os comhair bainistíochta sinseartha (féach Aguisín 3).

Athbhreithniú ar Mhodhanna Suirbhéanna ar Chustaiméirí
Rinneadh athbhreithniú neamhspleách ar mhodhanna comhairliúcháin le custaiméirí na Roinne i 2003. B’é
aidhm an tionscadail seo ná na modhanna reatha suirbhé a athbhreithniú agus modhanna na Roinne a ailíniú
le caighdeáin reatha taighde margaidh. Feidhmeofar moltaí an athbhreithnithe ag tosú i 2004. Ba chóir go
ndeimhneodh an próiseas seo, i gcás suirbhéanna a riarann an Roinn sa todhchaí, gur fearr a shásóidh siad
caighdeáin iontaofachta agus chirt.

Freagra ar Aiseolas faoi Sheirbhís do Chustaiméirí
Is cuid riachtanach de chomhairliúchán le custaiméirí é go bhfreagraítear moltaí agus tuairimí custaiméirí. Le
déanaí d’fhág custaiméirí a bheith buartha faoi chastacht ár bhfoirmeacha agus cumarsáidí go ginearálta gur
bunaíodh Grúpa Cumarsáide a rinne athbhreithniú ar thrasghearradh d’fhoirmeacha na Roinne agus a chum
“litreacha agus foirmeach níos fearr a scríobh - treoir” a scaipeadh ar an bhfoireann ar fad. Tá cabhair faighte
freisin ag an Roinn ó ionadaí ón gCumann Naisiúnta um Litearthacht Aosaigh (NALA) atá i mbun bileoga agus
foirmeacha a mheas lena chinntiú go ngéilleann siad do chaighdeáin soiléireachta.
Bhí ábhair bhuartha ag custaiméirí ó phainéal cúramóirí agus míchumais maidir le teacht ar fhaisnéis faoi na
scéimeanna agus seirbhísí atá ar fáil dóibh ó Ranna agus Ghníomhaireachtaí Rialtais éagsúla. Mar fhreagra ar
an bhfadhb seo, chuir an Roinn bileog amach ina raibh na hainmneacha agus na huimhreacha teileafóin
teagmhála de na heagraíochtaí Reachtúla agus neamh-Reachtúla go léir a chuireann seirbhísí cuí ar fáil. Is
féidir an bhileog (SW11O), a bhfuil sonraí úsáideacha teaghmhála inti, a fháil ach glaoch ar an líne um bhileog
ló-ghlao 1890 20 23 24 nó ó oifigí áitiúla.
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D’fhéadfadh deacrachtaí a bheith ag daoine faoi bhac amhairc freisin ó thaobh saoráid seirbhísí na Roinne.
Tá an Roinn i gcomhairliúchán i gcónaí leis na custaiméirí seo chun cabhrú le saoráid seirbhíse a chur ar fáil.
Rinneadh leasuithe sa limistéar seo bunaithe ar áiseanna teileafóin agus r-phoist le, mar shampla, éilimh ar
Phinsean an Daill agus ar scéimeanna Saora á nglacadh thar líne teileafóin. Tá teicneolaíocht á suíomh faoi
láthair chun caidreamh trí Braille a cheadú, le hionchur ó chustaiméirí atá faoi bhac amhairc faoina húsáid.
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Caibidil 3
“Ár Seirbhís Duitse”
Leagann an Caibidil seo amach na tiomantais atá ar intinn againn
a chur i gcrích mar chuid dár gcéad Chairt Custaiméara

Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 2004-2007

Réamhrá
Tá an Roinn tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar. Chinn an
Taoiseach mar riachtanas Rialtais i Nollaig 2002 go ndéanfadh gach Roinn Cairt Custaiméara
a fhoilsiú.
Roimh an Chairt seo a ullmhú d’iarramar ar ár gcustaiméirí agus ar ár bhfoireann a dtuairimí
a thabhairt ar ár seirbhís reatha. Aithníodh na gnéithe lárnacha seo a bheith anthábhachtach ón aiseolas a fhuaireamar ón bpróiseas comhairliúcháin sin:
■

Saoráid ár Seirbhísí

■

Soláthar Faisnéise

■

D’éileamh

■

Aiseolas & Gearáin

Chuireamar isteach tiomantais eile a chabhróidh a thuilleadh chun an chaighdeáin is airde is féidir de sheirbhís
a sholáthar.
Is iad ár dtiomantais (imlínithe sa chaibidil thíos) “Na Nithe a Dhéanfaimid Duit”, ár bhfreagra ar bhur
dtuairimí agus bhur moltaí. I rith tréimhse na Cairte seo díreoimid ar na gnéithe de sheirbhís is tábhachtaí
díbhse.
Is féidir linn go léir cuidiú le go mbeidh ár gcaidrimh lena chéile chomh haoibhinn agus is féidir,
trí chomhoibriú lena chéile chun meas agus foighne a léiriú.
Chuireamar isteach sa chaibidil seo freisin roinnt slite inar féidir libh cabhrú.

30

Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 2004-2007

Na Nithe a Dhéanfaimid Duit
Saoráid ár Seirbhísí
Táimid tiomanta do:
■

Ár n-oifigí a bheith saoráideach do chách daoine míchumasaithe ina measc (80% dár n-oifigí saoráideach
do dhaoine míchumasaithe faoi láthair)

■

Uaireannta breise oscailte i go leor dár nOifigí Áitiúla sna trí mhí seo chugainn (féach na huaireannta
oscailte ar taispeáint i d’Oifig Áitiúil féin)

■

Do phríobháideacht a chosaint má bhuaileann tú isteach inár n-oifigí

■

Ár seirbhísí do dhaoine faoi bhac amhairc a fheabhsú (Lóghlao 1890 500 000 fo-líne 8442 nó 8459 don
tseirbhís seo)

■

Ár seirbhís fhreagartha fóin a fheabhsú trí dhíriú ar gach glaoch fóin a fhreagairt taobh istigh de 30
soicind, mar sprioc.

■

Glaoch ar ais ort má iarrann tú san

Cabhraigh Linn Cabhrú Leat
■

Bíodh d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (Uimhir PSP) agus uimhreacha tagartha eile ullamh agat ag
déanamh teagmhála leis an Roinn

■

Dhá shaghas Deimhnithe Céannachta (mar shampla, pas reatha nó teastas fada do bhreithe nó ceadúnas
tiomána agus Leabhar Sochair Linbh nó Cárta Bainc nó Leabhar Cíosa)

■

Beir leat do Chárta Seirbhísí Sóisialacha má tá ceann agat

Soláthar Faisnéise
Táimid tiomanta do:
■

Faisnéis iomlán, fhollasach, cheart a thabhairt duit ar ár scéimeanna agus ár seirbhísí nuair is gá. Is féidir
leat foirmeacha éilimh agus bileoga faisnéise a lorg ach glaoch ar Loghlao 1890 20 23 25 nó is féidir leat
iad a íoslódáil ónár láithreán Gréasáin ag www.welfare.ie

■

A chinntiú go bhfuil ár bhfoirmeacha agus bileoga simplí agus so-thuigthe

■

Cabhair a thabhairt le comhlíonadh foirmeacha ag d’Oifig Áitiúil Leasa Shóisialaigh nó d’Ionad Faisnéis
Saoránaigh áitiúil - Lóghlao 1890 777 121

■

Tacú le fostaitheoirí i bhfeidhmiú an chórais ranníocaigh PRSI
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D’Éileamh
Táimid tiomanta do:
■

A rá leat cé chomh tapa agus is dócha go ndéanfar cinneadh faoi d’éileamh

■

A rá leat conas cúnamh airgeadais nó eile a fháil san idirlinn más gá

■

Insint duit faoi na roghanna difriúla íocaíochta atá ar fáil

■

Na fáthanna taobh thiar den chinneadh ar d’éileamh a insint duit

■

Insint faoi do cheart achomhairc faoin chinnidh agus conas é a dhéanamh

■

Insint duit freisin go bhfuil saoráid Oifig Fhear an Phobail agat

Cabhraigh Linn Cabhrú Leat
■

Comhlíon na foirmeacha go léir go hiomlán agus sínigh iad agus seol nó tabhair isteach na doiciméid go
léir is gá do d’éileamh

■

Bí in am do choinní nó abair linn go mbeidh tú déanach

■

Abair linn má tá aon athrú i do chúrsaí (mar shampla, dul ag pósadh; seoladh nua; fostaíocht a ghlacadh)

■

Bíodh a fhios agat faoi na rialacha agus rialacháin maidir le d’íocaíocht a fháil agus cloígh leo

Sláindáil agus Príobháideachas
Táimid tiomanta do:
■

D’fhaiséis phearsanta a choimeád slán

■

An fháisnéis sin a úsáid ar chúinsí leasa shóisialaigh agus mar atá ceadaithe de réir dlí, amháin

Caitheamh Leat go Cóir
Táimid tiomanta do:
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■

Freastal ar ár gcustaiméirí go cothrom, cóir agus cúirtéiseach

■

An dlí a úsaid go comhsheasmhach agus go cóir maidir le do theidlíochtaí agus dualgais
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Seirbhís trí Ghaeilge
Táimid tiomanta do:
■

Seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar trí Ghaeilge agus Bhéarla más gá

Seirbhísí r-Rialtais
Táimid tiomanta do:
■

Teicneolaíocht nua-aimseartha a úsáid chun feabhas suntasach a chur ar ár seirbhís

■

Réimse feabhsaithe seirbhísí a sholáthar trínár láithreán Gréasáin

■

Leanúint de bheith ag tacú le Reach (gríomhaireacht a bhunaigh an Rialtas chun slite leictreonacha a
fhorbairt le daoine a cheangal leis an tseirbhís poiblí)

Aiseolas agus Gearáin
Táimid tiomanta do:
■

Ár gCóras Aiseolais agus Gearán reatha a chur chun tosaigh agus a fhorbairt (ag feidhmiú ó Mheitheamh 2002).

■

Do ghearán a fhreagairt taobh istigh de 15 lá oibre.

■

A dheimhniú nach gcuirfidh do ghearán isteach ar an tslí a gcaithfimid leat sa todhchaí.

Cabhraigh Linn Cabhrú Leat
Abair linn:
■

Mura bhfuil tú sásta lenár seirbhís nó Má tá tuairimí ar bith agat ar chonas a fheadfaimis ár seirbhís a fheabhsú

Is féidir leat Bileog Aiseolais agus Gearáin a fháil ó aon cheann dár n-oifigí áitiúla nó poiblí nó ónár laithreán
Gréasáin www.welfare.ie
Is féidir leat gearán díreach trí ghlaoch fóin ar aon cheann dár n-oifigí leis na sonraí

Aiseolas ó Chustaiméirí
Is é ár n-aidhm ná an tseirbhís is fearr is féidir a thabhairt duit nuair a bhíonn tú ag plé linn. Fáiltímid roimh do
thuairimí faoi chonas is féidir linn ár seirbhís a fheabhsú i gcónaí amach anseo.

33

Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 2004-2007

34

Caibidil 4
“Prionsabail de Sheirbhís
Ardchaighdeáin do Chustaiméirí”
Sonraíonn an Caibidil seo an fhorbairt atá pleanáilte faoi réir an dá cheann
déag de phrionsabail seirbhíse ardchaighdeáin do chustaimeirí.

Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí 2004-2007

Réamhrá
Aidhm bhunúnasach ag clár nuachchóiraithe seirbhíse poiblí na hÉireann ná seirbhís ardchaighdeáin do
chustaiméirí ag gach leibhéal a bhaint amach.
Leagann 12 prionsabal seirbhíse ardchaighdeáin do chustaimeirí amach i dtéarmaí ginearálta an leibhéal
tiomantais do sheirbhís do chustaiméirí ar cóir dhíriú air.
Cuirfidh an Roinn seo feidhmiú na bprionsabal seo chun cinn i rith na chéad trí bliana eile. Tá na
heochairghníomhartha a ghlacfaidh an eagraíocht idir lámha chun na spriocanna seo a shroichint
imlínithe sna leathanaigh a leanas.

Tráthúlacht agus Cúirtéis
Prionsabal: seírbhísí ardcaighdeáin a sholáthar le cúirtéis, tuiscint agus íostréimhse moille, ag cothú
atmaisféair ina bhfuil meas ag soláthróir agus custaiméar ar a chéile. Tabhair ainmneacha teagmhála
i ngach cumarsáid chun beartaíocht leanúnach a bheith éasca.
Tá an Roinn tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí maidir le láimhseáil éileamh, trí gheallúint
go ndéanfar cinntí ar éilimh chomh luath agus is féidir agus go mbainfear le héilimh go cóir agus go
comhsheasmhach. Tugtar traenáil leanúnach d’Oifigigh Cinnidh maidir le seo agus cuireann clár traenála
na Roinne um sheirbhís do chustaiméirí béim ar chaitheamh le custaiméirí le cúirtéis agus tuiscint.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
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■

Lean le faireachán/athbhreithniú ar leibhéil feidhmíochta i ngnéithe éagsúla na seirbhíse trí thuairisciú
míosúil, an próiseas pleanáil gnó agus tuairisciú bliantúil

■

Lean le tuilleadh traenála i seirbhís do chustaiméirí ar bhonn leanúnach

■

Tús réamh-ghníomhach uathoibritheach á chur ag an Roinn le héilimh ar phinsin Scoir/Seanaoise
Ranníocaigh agus liúntais ghaolmhara do dhaoine ag déanamh ar aois 65/66 – foirm éilimh phearsanta
nó litir ag fáiltiú roimh éileamh a eisiú

■

Bealaí breise saoráide áit nach féidir tús réamh-ghníomhach a chur le héileamh ar phinsean – fón, post,
go pearsanta ag oifig de chuid na Roinne agus tríd an Broicéir Seirbhíse Poiblí

■

Éileamh ar phinsean agus liúntais ghaolmhara a láimhseáil go comhcheangailte, gan bheith ar phinsinéirí
foirmeacha éilimh iomadúla a chomhlíonadh, ag laghdú obair an chustaiméara

■

Foinsí sonraí sa Roinn cheana féin a úsáid agus gan ach sonraí nach bhfuil ag an Roinn cheana féin a lorg
faoi chustaiméirí

■

Straitéis bainistíochta páipéir chun bheith réidh le páipéar chomh fada agus is féidir trí chóras íomháaithe
doiciméad a úsáid chun freagraí níos tapa ar fhiafraithe custaiméirí a cheadú

■

Simpliú and cuíchóiriú scéime – athbhreithniú leanúnach ar reachtaíocht agus ar threoirlínte faoi riar
pinsean ranníocacha agus líuntas gaolmhara ag súil le castacht a laghdú, do chustaiméirí agus baill
foirne araon.
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Faisnéis
Prionsabal: Bheith réamhghníomhach ag soláthar faisnéise atá soiléar, tráthúil, ceart, atá ar fáil ag gach pointe
teagmhála, agus a fhreagraíonn riachtanais daoine faoi shain-riachtanais. A dheimhniú go mbaintear leas
iomlán as na háiseanna a chuireann Teicneolaíocht Faisnéise ar fáil agus go gcloíann an fhaisnéis atá ar fáil
ar laithreáin Ghreasáin seirbhíse poiblí leis na treoirlínte faoi fhoilsiú ar an nGreasán.
Lean leis an iarracht simpliú a dhéanamh ar rialacha, rialacháin, foirmeacha, faisnéis, bileoga and modhanna.
Beidh simplíocht teangan ina shainmharc ar bhileoga, foirmeacha éilimh, litreacha agus fógraí ón Roinn seo.
I gcomhoibriú leis an nGníomhaireacht Náisiúnta um Literthacht Aosaigh (NALA) oibreoidh oibrí forbartha
leis an Roinn ar pholasaí faoi theanga soiléir a fhorbairt agus stíl “intí” atá cairdiúil do literthacht; ag dearadh
traenála i bhfeasacht literthachta do bhaill foirne; ag athbhreithniú agus ag leasú bileoga, foirmeacha éilimh
agus formáidí litreacha agus ag tosú taighde a dhéanamh faoi straitéis a chomhlíonann nó a thógann áit úsaid
an fhocail scríofa i gcumarsáid.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha:
Saoráid agus Feasacht
■

Seirbhís Lóghlao na Roinne a leathnú ar bhonn céimnithe

■

Seirbhís feabhsaithe faisnéise a chur ar fáil i bhFo-Oifigí

■

Lean le tacaíocht d’fhostaitheoirí trí fhaisnéis chuimsitheach a chur ar fáil faoi scéimeanna agus seirbhísí
na Roinne

■

Lean de bheith ag dul chuig taispeántais agus tabhair cainteanna do ghrúpaí áitiúla agus comhphobail

■

Scéimeanna a shimpliú agus a chuíchóiriú – athbhreithniú leanúnach ar reachtaíocht agus ar threoirlínte
faoi riar pinsean ranníocacha agus liúntas gaolmhara, le súil castacht a laghdú ar mhaithe le custaiméirí
agus foireann araon.

■

Bunaigh ionaid teagmhála custaiméara do phinsinéirí i gcomhair soláthar faisnéise agus éilimh a chaomhnú

■

Cur leis an méid ama ar oscailt ag am lóin i go leor dár n-Oifigí Áitiúla (féach na h-uaireannta oscailte ar
taispeáint i d’Óifig Áitiúil féin)

■

Feabhas ar sheirbhísí do chustaiméirí faoi bhac amhairc (Lóghlao 1890 500 000 fo-líne 8442 nó 8459 don
tseirbhís seo)

■

Ár seirbhís fhreagrtha fóin a fheabhsú trí dhírú ar ghach ghlaoch fóin a fhreagairt taobh istigh de 30 soicind

Laithreán Gréasáin
■

A thuilleadh forbartha ar laithreán Gréasáin nua na Roinne (www.welfare.ie) a seoladh i Ráithe 4, 2003

■

Oifigigh Faisnéise a chur ar fáil in Oifigí Áitiúla Leasa Shóisialaigh le saoráid an láithreán Gréasáin

■

Oifigigh Faisnéise a chur ar fáil i bhFo-Oifigí Leasa Shóisialaigh le saoráid an láithreán Gréasáin

■

Áis a fhorbairt i gcomhair éileamh achomhair ar líne

■

Saoráid an laithreán Gréasáin a chur ar fáil in áiteanna poiblí in Oifigí Áitiúla Leasa Shóisialaigh tofa

Bileoga & Leabhráin
■

Deimhniú go bhfuil foirmeacha agus bileoga simplí agus sothuigthe agus ag cloí le caighdeáin teangan soiléir.

Gaeilge
■

Aistrigh gach príomh-bhileog faisnéise agus foirm éilimh go Gaeilge
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Saoráid Fisiciúil
Prionsabal: Oifigí poiblí, glana, insroichte a chur ar fáil a dheimhníonn príobháideacht, a chloíann le caighdeáin
sláinte cheirde agus slándála agus, mar chuid de seo, atá saoráideach do dhaoine míchumasaithe agus daoine
faoi riachtanais ar leith.
Leanfaidh an Roinn leis an gclár chun oifigí nua a thógáil agus cinn atá ann a athchóiriú. Tá líon áirithe oifigí
nua-aimseartha, saoráideacha ag an Roinn atá ag dul i méid. Leanfaidh próiseas uasghrádú an líonra oifige
ar aghaidh le béim speisialta ar phríobháideachas agus ar shaoráid i gcás daoine míchumasaithe.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
■

An clár tógála agus athchóirithe a fheidhmiú

■

Cóiríocht reatha a choimeád ag caighdeán atá inghlactha acu siúd a úsáideann í, ag cur tuairimí
custaiméirí agus foirne araon san áireamh

■

Leanúint le hathbhreithniú ar leagan amach agus dearadh na hOifige Áitiúla, chun freagra a thabhairt
ar riachtanais sholáthar seirbhíse faoi dheireadh 2007 agus iad ag athrú

■

Ár gcuid oifigí a dhéanamh saoráideach do chách agus daoine míchumasaithe ina measc (ta 80% dár
n-oifigí saoráideach do dhaoine míchumasaithe faoi láthair)

Comhordú Níos Fearr
Prionsabal: Cur chuige níos comhordaithe agus níos comhcheangailte maidir le soláthar seirbhísí poiblí
a cothú.
Tá an Roinn eagraithe ar bhonn réigiúnach agus tá caidrimh gníomhaíochta sean-bhunaithe éifeachtacha aici
leis na heagraíochtaí sóisialacha agus seirbhíse poiblí eile mar FÁS agus na Boird Sláinte ar bhonn áitiúil. Tá
roinnt tionscnamh ina bhfuil an Roinn páirteach faoi láthair a dhearadh chun feabhas a chur ar chomhordú
polasaí ag an leibhéal náisiúnta agus áitiúil agus ar chomcheangal seirbhísí ag an leibhéal áitiúil.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha:
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■

Comhbhunachar custaiméirí um Chéannacht Seirbhíse Poiblí a fhorbairt Ráithe 3, 2004 agus úsáid
an Uimhir PPS a chur chun tosaigh mar shain-aitheantas maidir le húsáid seirbhísí poiblí

■

Tionscnaimh tras-Ranna mar Reach agus GRO a chur chun tosaigh, agus creatlach do Chárta Seirbhíse
Poiblí a fhorbairt

■

Lean de bheith páirteach sa chlár RAPID (Limistéir a Athbheochaint trí Phleanáil, Infheistíocht agus Forbairt)

■

Comhcheangail sonraí ar líne faoi bhreitheanna, póstaí agus básanna ó GRO le córais Roinne

■

Saoráid sonraí GRO ar líne a chur ar fáil do bhaill foirne Roinne, agus mar sin gan dualgas a bheith
ar chustaimeirí teaghmais bheatha a dheimhniú don Roinn
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Rogha
Prionsabal: Rogha a thabhairt, nuair is féidir, maidir le soláthar seirbhísí, ina measc modhanna íocaíochta,
suíomh pointí teagmhála, uaireannta gnó agus uaireannta soláthair. Úsáid teicneolaíocht reatha agus ag
teacht chun cinn chun uas-shaoráid, uasrogha agus uascháilíocht soláthair a chinntiú.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha:
■

Lean de bheith ag insint do chustaiméirí faoi na modhanna íocaíochta go léir atá ar fáil dóibh

■

Forbair creatlach agus moltaí maidir le saoráid seirbhísí poiblí cárta-chumasaithe Ráithe 4, 2004

■

Aithin, in ord tosaíochta, seirbhísí le r-chumasú agus le soláthar ar líne trí Reach, an Bróicéir Seirbhísí
Poiblí (le seoladh Ráithe 2, 2004), faoi 2005 - spriocdháta CE i gcomhair soláthair seirbhísí poiblí ar líne

■

Cabhrú le soláthar seirbhísí ar bhealaí nua mar an Idirlíon

■

Tóg isteach oscailt ama lóin i go leor dár n-Oifigí Áitiúla (féach na huaireannta oscailte ar taispeáint
i d’Oifig Áitiúil féin)

Teangacha Oifigiúla
Prionsabal: Seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar trí Ghaeilge agus/nó go dátheangach agus custaiméirí a
chur ar an eolas faoina gceart an rogha a bheith acu go ndéileálfaí leo trí cheann de na teangacha oifigiúla.
Táthar ag leanúint le soláthar sain-chúrsaí traenála do bhaill foirne an líne tosaigh, agus forbrófar é go dtí gach
chuid den Roinn.

Eochairghníomh:
Tá soláthar seirbhísí do chustaiméirí faoi réir riachtanais an Achta um Theangacha Oifigiúla 2003 anois.
Cruthófar an plean nó creatlach pleanála, a chinnteoidh sonraí na seirbhíse i nGaeilge, i mBéarla nó go
dátheangach, i 2004. Díreofar ar ardchaighdeán soláthar seirbhíse faoi réir riachtanais an Achta – i gcumarsáid
aghaidh-ar-aghaidh agus scríofa, comharthaíocht, bileoga faisnéise agus foirmeacha agus ar laithreán Gréasáin
na Roinne.
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Comhionannas/Ilgnhéitheacht
Prionsabal: Na cearta ar chóir chothram a dheimhniú atá leagtha síos ag reachtaíocht chomhionannais,
agus glacadh le hilghnéitheacht, chun cur le comhionannas do na grúpaí clúdaithe faoin reachtaíocht
comhionnanais (maidir le gnéas, stádas pósta, stádas teaghlaigh, mianach collaíochta, creideamh
reiligiúnach, aois, mí-chumas, cine agus comhalta den Lucht Taistil).
Aithníonn coincheap na hilghnéitheachta na difríochtaí idir daoine agus na buntáistí atá le baint ó na
difríochtaí sin. Tá glacadh le hilghnéitheacht ina ghléas chun comhionannas a bhaint amach. Tá an prionsabal
i gceist i ngach gné eile de sholáthar seirbhíse agus táimid tiomanta do fhreastal ar ár gcustaiméirí go cóir agus
go neamhchlaonta.
Chun é seo a bhaint amach go hiomlán, aithnímid freisin go bhfuil sé fíor-thábhachtach tacú lenár bhfoireann
trínár gcláracha traenála agus modhanna tacaíochta eile.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
■

Nuashonrú, i bhfianaise forbairtí reachtaíochta, ar an bpacaiste tacaíochta do bhaill foirne a dhéileáileann
le custaiméirí neamh-náisiúnta, foilsithe Feabhra 2002 – R3, 2004

■

Faireachán agus athbhreithniú leanúnach ar riachtanais maidir le háiseanna teangaireachta. Tá an tseirbhís
seo ar fáil faoi láthair i 12 dár n-Oifigí Áitiúla agus Poiblí– Leanúnach

■

Lean leis an mbéim, inár dtraenáil i seirbhís do chustaiméirí, ar fheasacht ilghnéitheachta ag clúdú gnéithe
den chlár comhionannais agus ilghnéitheachta. Faoi láthair, clúdaíonn ár sainchúrsaí traenála feasachta
modúil ar neamh-náisiúnaigh, míchumas agus Lucht Taistil – Leanúnach

■

Lean le agus forbair tionscnaimh eile um thacaíocht foirne maidir le comhionannas agus ilghnéitheacht –
Leanúnach

■

Cuir tacaíochtaí córais ar fáil chun déileáil le custaiméirí faoi riachtanais speisialta

Achomhairc
Prionsabal: Córas achomhairc/athbhreithnithe foirmiúil, leathan-fhoilsithe, insroichte, follasach so-úsáidte
a chothú do chustaiméirí atá mí-shásta le cinntí faoi sheirbhísí.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
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■

Nuachóirigh agus simpligh foirmeacha agus bileoga

■

Seol Laithreán Gréasáin, don Oifig Achomhairc Leasa Shóisialaigh amháin

■

Foilsigh cás-staidéir roghnaithe i dtuarascáil an Phríomh-Oifigeach Achomharc
agus níos déanaí ar an laithreán Gréasáin.

■

Deimhnigh go láimhseáiltear gach achomharc chomh tapa agus is féidir

■

Deimhnigh go gcuirtear custaiméirí ar an eolas faoi shaoráid Oifige Fhear an Phobail
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Caighdeáin Seirbhíse Ardcháilíochta
Prionsabal: Ráiteas a fhoilsiú a imlíonann nádúir agus cáilíocht na seirbhíse lenar féidir le custaiméirí bheith
ag súil, agus é a thaispeaint go soiléir ag ionad soláthar na seirbhíse.
Tá tiomantas na Roinne do sheirbhís ardchaighdeáin léirithe ar phóstaeir i ngach Oifig Áitiúil agus Phoiblí.
Déantar faireachán ar chaighdeáin feidhmíochta maidir le héilimh a láimhseáil, amannta do theileafóin a
fhreagairt agus comhfhreagras ar bhonn míosúil agus nuashontraítear iad go bliantúil. Foilsítear na caighdeáin
agus na leibhéil feidhmíochta a sroicheadh i dtuairisc bhliantúil na Roinne.
Rinneadh leasú ar roinnt de na caighdeáin seo mar chuid den phróiseas Cairt Custaiméara agus déanfar
faireachán agus tuairisciú orthu fad a mhaireann an Plean Gníomhaíochta.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
■

Póstaeir Chairte a thaispeáint inár n-oifigí poiblí go léir chun insint do chustaimeirí faoi na caighdeáin
lenar féidir leo bheith ag súil uainne

■

Gach aiseolas cairte a fhoilsiú agus faire air

■

Faireachán ar fhigiúirí feidhmíochta ar bhonn míosúil

■

Bailiúchán feabhsaithe tomhais feidhmíochta a fhorbairt

■

An Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí a chur ar fáil do chustaiméirí ar mhaith leo cóip a bheith acu

■

Comhfhreagras ardchaighdeáin a sholáthar do chustaiméirí

Aiseolas agus Gearáin
Prionsabal: Córas leathan-fhoilsithe, insroichte, follasach so-úsáidte a chothú chun déileáil le gearáin faoi
chaighdeán na seirbhíse a soláthraíodh.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
■

Lean le tacaíocht do ghach bhall foirne maidir le feidhmiú an chórais aiseolais
agus gearán

■

Lean le faireachán ar an aiseolas agus na gearáin go léir a ghineann an córas

■

Foilsigh an Córas Aiseolais agus Gearán trí na Tionscnaimh um Chairt Custaiméara

■

Tabhair freagraí ar aon aiseolas nó gearáin taobh istigh de 15 lá oibre
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Comhairliúchán agus Measúnú
Prionsabal: Cur chuige struchtúrtha a chur ar fáil maidir le comhairliúchán ciallmhar i gcomhpháirtíocht leis
an chustaiméir faoi fhorbairt, soláthar agus athbhreithniú ar sheirbhísí. Deimhnigh go ndéantar athbhreithniú
ciallmhar ar sholáthar seirbhísí.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
■

Déan suirbhé bliantúil ar chustaiméirí dífhostaithe i ngach régiúin agus tuairiscigh na torthaí

■

Déan suirbhé ar chustaiméirí na scéimeanna Roinne go léir, thar thréimse an Phlean Gníomaíochta
do Chustaiméirí

■

Bunaigh 6 painéal custaiméara ar a laghad, thar thréimse an Phlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí

■

Inis go réamh-ghníomhach do chustaiméirí faoin Chairt Roinne nua

■

Deimhnigh go bhfuil foirmeacha aiseolais agus gearáin do chustaiméirí ar fáil i ngach oifig phoiblí agus
ar laithreán Gréasáin na Roinne, chun cabhrú le comhlíonadh agus cur-trí-ríomhphost chuig an Roinn

■

Lean le comhairliúchán le húsáideoirí gnó faoi cheisteanna seirbhíse do chustaiméirí, trí bhealaí
leictreonacha

■

Lean le comhairliúchán le grúpaí ionadaíocha do chustaméirí

■

Déan athbhreithniú go rialta ar shuirbhéanna custaiméirí agus bain úsáid as aiseolas i dtionscnaimh
um traenáil leanúnach agus forbairt

■

Feidhmigh torthaí an athbhreithnithe neamhspleách ar mhodhanna comhairliúcháin

■

Téigh i gcomhairliúchán le pinsinéirí maidir le tionscnaimh nua a fhorbairt um sholáthar seirbhísí

■

Déan suirbhé náisiúnta neamhspleách i 2006

“Is Mór again do thuairim”
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Custaiméar Inmheánach
Prionsabal: Deimhniú go nglactar le baill foirne mar chustaiméirí inmheánacha agus go dtacaítear agus go
ndéantar comhairliú i gceart leo maidir le ceisteanna soláthair seirbhíse.
Tá an Roinn ar cheann de na heagraíochtaí soláthair seirbhíse is mó sa Stát le bonn an-ilghnéitheach
custaiméirí. Tá tionchar ag na seirbhísí as a bhfuilimid freagrach ar shaol beagnach gach duine sa tír.
Caithfidh soláthar na seirbhísí sin cloí leis an gcaighdeán is airde chun freagairt ar riachtanais dlisteanacha ár
gcustaiméirí. Leanann sé gur cóir go gcloífeadh ár seirbhís do agus ár dtacaíocht le custaiméirí inmheánacha
leis an ardchaighdeán céanna chun ligint do bhaill foirne a gcuid oibre a dhéanamh agus don eagraíocht
a cuid spriocanna a shroichint.

Pointí maidir le hEochairghníomhartha
■

Feidhmiú leanúnach Straitéise Acmhainn Daonna na Roinne, 2003-2005

■

Déan amach Plean um Sheirbhís do Chustaiméirí Inmheánacha leanúna – R4, 2004-R1, 2005

■

Lean de bheith ag cur comhpháirtíochta chun tosaigh mar bhunús chun obair na Roinne a bhainistiú
agus a chur i gcrích

■

Cuir i bhfeidhm, mar is gá, moltaí próisis athbhreithnithe comhpháirtíochta na Roinne i rith 2004

■

Lean de bheith ag cothú tionscnamh um chustaiméirí inmheánacha ar fud na Roinne

■

Cinntigh go n-insítear do bhaill foirne an líne tosaigh, Oifigigh Cinnidh agus Oifigigh Faisnéise faoi
athruithe ar rialachán ar bith etc. go tráthúil

■

Foilsiú tráthúil treoirlínte um bhaill foirne, ar scéimeanna na Roinne go léir

■

Lean de bheith ag foilsiú fógra(í) FOI/DAO gach bliain

■

Lean de bheith ag foilsiú Iris Foirne Leasa Shóisialaigh

■

De bhreis ar an traenáil do bhaill foirne an líne tosaigh, forbair traenáil chuí faoi Chustaiméirí
Inmheánacha do bhaill foirne nach bhfuil ar an líne tosaigh

■

Cruthaigh foirne il-oilte chun gach gné de phróiseáil éilimh pinsin a láimhseáil mar chuid bhunúsach
den bhéim ar chustaiméirí ar a bhfuil an clár SDM bunaithe

■

Tabhair tacaíochtaí ar líne do bhaill foirne agus gach traenáil chuí i gcórais nua
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Aguisíní
1.

Caighdeáin Feidhmíochta Reatha

2.

Suirbhéanna Custaiméirí agus Painéil

3.

Rangú Scéimeanna Uile na Roinne

4.

Admhlálacha
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Aguisín 1
Caighdeáin Feidhmíochta Reatha Ean-Meitheamh 2004
Gníomhaíocht

Caighdeáin

ÉILIMH NUA

AM
GLANTA (1)

Pinsean Seanoise Ranníocach

55% i 6 seachtainí

14,000

Pinsean Scoir

80% i 5 seachtainí

14,000

Pinsean Baintrí (Fir) Ranníocach

80% i 5 seachtainí

8,500

Pinsean Seanaoise Neamh-Ranníocach

65% i 8 seachtainí

11,500

COMHTHÉACS
MÉID (2)

Pinsean an Daill

65% i 8 seachtainí

220

Pinsean Baintrí (Fir) Neamh-Ranníocach

75% i 8 seachtainí

1,300

Íocaíocht do Theaghlach Aontuismitheora (Baintreach)

75% i 8 seachtainí

600

Íocaíocht do Theaghlach Aontuismitheora (Neamh-phósta) 55% i 8 seachtainí

13,600

Íocaíocht do Theaghlach Aontuismitheora (Céile Scartha) 65% i 13 seachtainí

6,500

Liúntas Cúramóra

70% i 13 seachtainí

6,000

Méala (OSP)

80% i 3 seachtainí

18,000

Méala (An Longfort)

80% i 3 seachtainí

6,300

Saorleictreachas/Liúntas Gáis

70% i 7 seachtainí

39,000

Liúntas Saortheileafóin

70% i 7 seachtainí

49,000

Saorthaisteal – Pas Nua

90% i 4 seachtainí

16,000

Saorthaisteal – Pas Ionaid

90% i 2 seachtainí

10,000

Sochar Dífhostaíochta

85% i 2 seachtainí

120,000

Cúnamh Dífhostaíochta

70% i 2 seachtainí

120,000



Sochar Míchumais

90% in 1 seachtain

Sochar Díobháil Cheirde (SM Idirlinne)

85% in 1 seachtain

200,000

Sochar Díobháil Cheirde

80% i 4 seachtainí

Sochar Cóireála (3)

90% i 2 seachtainí

Sochar Linbh

90% in 1 seachtain

Sochar Máithreachais (roimh thús na téimhse Sochair)

80%

28,000

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

70% i 3 seachtainí

18,000

Pinsean Easláine

70% i 9 seachtainí

7,500

Liúntas Míchumais

70% i 13 seachtainí

12,000

Seirbhís Teileafóin

ag iarraidh gach glaoch a fhreagairt
taobh istigh de 30 soicind
4,200,000

Freagraí d’Ionadaithe Poiblí

80% < 3 seachtainí oibre

4,800

60% i 5 lá

3,600

Oifigí Cánach & Probháide

70% i 5 lá

48,000

Cuimsiú

55% i 13 seachtainí

18,000
684,000
168,000

CES
Cuntais Íocaíochtaí a eisiúint do
chustaiméirí
1,200

RIARÁISTÍ
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OSP

80% < 3 seachtainí ón
éileamh bheith á híoc

54,000

An Longfort

80% < 3 seachtainí ón
éileamh bheith á híoc

24,000

(1) Am glanta: Am imithe ó dháta an éileamh a fháil go dtí dáta an chinnidh.
(2) Comhthéacs Méid: Méid réasúnta sa bhliain is féidir le rannóga scéime a ghlanadh.
(3) Baineann seo le gach éileamh amhairc agus le 40% de éilimh fhiaclacha nuair a seoltar éilimh
réamhchóireála isteach.
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Aguisín 2
Suirbhéanna Custaiméirí 2001 go dáta
Saghas

Limistéir

Dáta

Dífhostaithe

Dún na nGall

Aibreán 2001

Suirbhé Neamhspleách

Náisiúnta

Bealtaine 2001

Dífhostaithe

An Droichead Nua

Meán Fómhair 2001

Sochar Míchumais

Baile Átha Cliath

Fómhar 2001

Liúntas Míchumais

An Longfort

Fómhar 2001

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

An Longfort

Meitheamh 2002

Pinsean Easláine

An Longfort

Iúil 2002

Sochar Míchumais/Sochar Díobháil Cheirde

Baile Átha Cliath

Samhain 2003

Cúramóirí

An Longfort

Nollaig 2003

Painéil Chustaiméirí 2001 go dáta
Saghas

Limistéir

Dátaí Cruinnithe

Pinsean Scoir/Seanaoise Ranníocach

Luimneach

Eanáir 2001
Feabhra 2001
Bealtaine 2001
November 2001

Baintreacha/(Fir)

Tulach Mhór

Dífhostaithe

An Cóbh

Nollaig 2001
Nollaig 2001

Dífhostaithe

Luimneach

Feabhra 2001

Míchumas/Cúramóirí

Dún Dealgan

Meán Fómhair 2001

Míchumas/Cúramóirí

Cill Chainnigh

November 2001
December 2001
Bealtaine 2002
Iúil 2002
Meán Fómhair 2002
December 2002
Pinsean Scoir/Seanaoise Ranníocach

Luimneach

Bealtaine 2002

Dífhostaithe

Luimneach

Bealtaine 2002

Deireadh Fómhair 2002
Baintreacha/(Fir)

Tulach Mhór

Bealtaine 2002

Saorscéimeanna

Leitir Ceanainn

Samhain 2002

Dífhostaithe

Cearnóg an Easpaig

Feabhra 2003
Aibreán 2003
Meitheamh 2003

Íocaíocht Teaghlach Aontuismitheora

Tamhlacht

Márta 2003

Dífhostaithe

Tamhlacht

Márta 2003

MABS

Cearnóg an Easpaig

Samhain 2003

MABS

Cearnóg an Easpaig

Eanáir 2004

Aibreán 2003
Nollaig 2003
Feabhra 2004
Dífhostaithe

Corcaigh

Márta 2004

Ilscéim

Cúlóg

Bealtaine 2004
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Aguisín 3
Rangú Scéimeanna Uile na Roinne
1. Scortha agus Aosta
Pinsean Scoir

Liúntas Réamh-Scoir

Pinsean Seanaoise (Ranníocach)

Pinsean Seanaoise (Neamh-Ranníocach)

2. Baintreacha, Baintreacha Fir agus Teaghlaigh Aontuismitheora:
Pinsean Baintrí (Fir) (Ranníocach)

Pinsean Baintrí (Fir) (Neamh-Ranníocach)

Íocaíocht um Theaghlach Aontuismitheora

Deontas Méala

Deontas Tuismitheora ar Baintreach (Fir) é/í

3. Íocaíochtaí a Bhaineann le Leanaí
Sochar Máithreachais

Sochar Sláinte agus Slándála

Sochar Altrama

Liúntas Dílleachta (Ranníocach)

Liúntas Dílleachta (Neamh-Ranníocach)

Sochar Linbh

4. Breoiteacht, Míchumas and Cúram
Sochar Míchumais

Pinsean Easláine

Liúntas Míchumais

Liúntas Cúramóra

Sochar Cúramóra

Pinsean an Daill

5. Sochar Díobháileacha Ceirde
Sochar Díobhála

Sochar Míthreorach

Cúram Míochaine

Sochar Báis

Deontas Sochraide

Forlíonadh Duine Dofhostaithe

6. Seirbhísí Tacaíochta do Dífhostaíocht agus d’Fhostaíocht
Sochar Dífhostaíochta

Cúnamh Dífhostaíochta

Forlíonadh Ioncam Teaghlaigh

Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fostaithe)

Scéim Dhreasachta um Phost Páirtaimseartha

Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas

Liúntas um Fhilleadh ar Obair (Fiontar)

Cúnamh Feirme

7. Tacaíocht do Bhun-Ioncam
Liúntas Leasa Forlíontach

8. Sochair, Liúntais agus Seirbhísí Éagsúla
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Sochair Chóireála (sochar amhairc agus

Scéim Éadaí & Coisbhirt um Fhilleadh ar Scoil

faiclach agus áiseanna éisteachta)

Seirbhísís leis an nGníomhaireacht um

Liúntas Cíosa

Thacaíocht le Teaghlaigh

Liúntas Breosla

Liúntas do Bhreosla gan Toit

Béile Scoile

Saorthaisteal

Déanamh Baile

Sochair Theaghlaigh
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Aguisín 4
Admhlálacha
Ba mhaith leis an Aonad um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaimeoirí a bhuíochas a ghabháil dóibh seo a
leanas as an gcabhair a thugadar trí bheith páirteach sa phróiseas leathan chomhairliúcháin maidir le Cairt
Custaiméara agus Plean Gníomhaíochta do Chustaiméirí na Roinne (Meitheamh 2003 go dtí Eanáir 2004).

Baill Foirne Oifigí Áitiúla
Cigirí Leasa Shóisialaigh
Bainisteoirí Fo-Oifigí
Oifig Stiúrthóra Réigiúnaigh
Oifigigh Idirchaidrimh um Sheirbhís do Chustaiméirí
Coiste Comhpháirtíochta
Sraith Teileafón OSP Sligeach
Lia-mheasúnóirí agus Rannóg Lia-athbhreithnithe & Lia-mheasúnachta (RGST)
Oibritheoirí Lasc-chláir
Grúpaí Fócais i nGaillimh – Grúpaí Ionadaíochta
Máithreacha Óga in Oideachas

Tionscnamh Preabchláir

Cuir ar Chumas na hÉireann

Comhairle Náisiúnta na nDall

Cumann Cathoireacha Rothaí na hÉireann

Teagmháil na Gaillimhe

Cumann Náisiúnta na mBodhar

COPE

Cumann Cúramóirí na Gaillimhe

Nasc do Mhná an Iarthair

Comhairle an Iarthair um Ghrúpaí Daoine Scortha

Cónaidhm na Gaillimhe de CMÉ Gníomhacha

CDP an Taoibh Thiar

Tearmann Bhruach an Uisce

Grúpa Tacaíochta do Lucht Taistil na Gaillimhe

Grúpa Tacaíochta do Theifigh na Gaillimhe

Cumann Feirmeoirí na hÉireann

Comhphobail Simon i nGaillimh

Grúpa do Litearthacht Aosaigh

INOU

Seirbhís Chomhairle faoi Airgead & Búiséadaithe

Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe

Ionad Faisnéise do Shaoráinigh

Conradh na Gaeilge

Seirbhís Chathair na Gaill. d’Fhostaíocht Áitiúil

Lár-ionad do Mhaireachtáil Neamhspleách

West Traenáil cp.

Oifig Réigiúnach an Iarthair de RGST

Ábhair Spéise Gnó (Ioncam agus RGST)
Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC) Gnóthais Bheaga agus Mheánacha na hÉireann (ISME)
Cumann na nGnóthas Beag (SFA)

Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta (CIF)
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