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Thar ceann an Bhoird agus 
Fheidhmeannas na Gníomhaireachta um 
Leanaí agus an Teaghlach cuirimid fáilte 
roimh an deis an Plean Gnó 2021 seo 
a thabhairt isteach. Leagtar amach sa 
phlean seo na príomhghníomhartha don 
Ghníomhaireacht in 2021 agus sin faoi 
threoir thosaíochtaí an Rialtais mar atá 
leagtha amach i Ráiteas Feidhmíochta 
an Aire Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige. 

Is éard atá sa Phlean Gnó seo Bliain a haon de 
thimthriall nua Pleanála Corparáidí trí bliana.  Sa Phlean 
Corparáideach nua 2021 - 2023 tá ceithre Sprioc leagtha 
amach againn agus muid ag dul sa tóir ar fheabhsuithe 
móra inár dtrí réimse tosaíochta Cleachtais, Cultúir agus 
Struchtúir.  Tugann an Plean Gnó an Plean Corparáideach 
sin chun beatha anois.

Tá cur chuige nua glactha ag an nGníomhaireacht 
maidir le pleanáil don timthriall trí bliana seo.  Tá ár 
bpleananna níos dírithe anois le nasc soiléir idir gach 
bliain ar leith agus an plean iomlán.  Níor chuir muid 
am ar bith amú in 2021 agus le breis agus beagnach 
40 príomhghníomhaíocht táimid ag iarraidh a bheith 
soiléir faoin méid atá idir lámha againn agus go sonrach 
cad é an sprioc, trínar féidir linn ní amháin seirbhísí a 
fheabhsú ach trédhearcacht agus cuntasacht freisin.  
Beidh an Ghníomhaireacht in ann in 2021 gníomhaíocht 
na mblianta roimhe seo nach raibh maoinithe go dtí seo 
a thabhairt le chéile agus as ar tháinig easnamh dá bharr.  
A bhuíochas le Buiséad 2021 agus tacaíocht ón Aire, is 
féidir linn anois iarracht a dhéanamh na leibhéil seirbhíse 
atá ann a chothú, seirbhísí nua a chur leis lena n-áirítear 
100 post líne tosaigh breise a bhfuiltear ag súil leo agus 
infheistíocht bhreise shuntasach i bhfreagraí maidir le 
Foréigean Baile, Gnéasach agus Inscnebhunaithe.  Ní 
bheidh easnamh ag an nGníomhaireacht i 2021 agus 
leanfaidh an Ghníomhaireacht ag cur béime ar úsáid 
éifeachtach acmhainní le deiseanna chun costais a laghdú. 

Tá go leor obair mhaith ar siúl i gcónaí, agus tá sé 
i gceist ag an mBord agus ag an bhFeidhmeannas 
feabhsú leanúnacha agus céimnithe a chur sa tsiúl.  
In 2021 cuirfimid chun cinn athchóiriú bunúsach na 
Gníomhaireachta maidir le hathruithe móra rialachais a 
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chur i bhfeidhm.  Tabharfaidh Foireann Bainistíochta 
Feidhmiúcháin nua atá dírithe ar phleanáil, athrú, 
bainistíocht feidhmíochta agus comhpháirtíocht 
tacaíocht don sé Réigiún oibriúcháin nua de chuid 
Tusla.  Tabharfaidh na sé Réigiún seo cinnteoireacht 
agus ceannaireacht ar sheachadadh seirbhíse i 
bhfad níos cóngaraí do phobail áitiúla agus ag an am 
céanna bainfidh siad feabhas amach i gceann de na 
dúshláin is mó a bhí ag an nGníomhaireacht le déanaí, 
Comhsheasmhacht. 

Tá Tusla ag iarraidh leanúint ar aghaidh ag forbairt 
cumarsáide áitiúil chomh maith le cumarsáid náisiúnta 
lena chinntiú go bhfuil eolas soiléir agus suas chun 
dáta ag an bpobal agus ag príomhpháirtithe leasmhara 
ar raon iomlán seirbhísí agus gníomhaíochta Tusla.  
In 2021 cuirfidh an Ghníomhaireacht béim arís ar a 
chinntiú go bhfuil feachtais náisiúnta inoiriúnaithe 
agus acmhainní chun sprioc áitiúil iomlán a chruthú a 
aimsíonn an líon is mó daoine agus is féidir.

Tuigimid go bhfuil muid ag teacht amach as bliain 
amháin agus ag dul isteach i gceann eile ina bhfuil 
Covid-19 go fóill mar dhúshlán ag an sochaí uile lena 
n-áirítear go leor struis do na leanaí, do theaghlaigh agus 
do phobail atá ag brath ar obair na Gníomhaireachta.  Tá 
ár gcumas mar sheirbhís riachtanach freagra a thabhairt 
orthu den chuid is mó mar gheall ar scil, dúthracht 
agus tiomantas ár bhfoireann ar fud na tíre.  Agus muid 
ag súil le scáth na Paindéime a fhágáil inár ndiaidh is 
ríthábhachtach go bhfuil plean soiléir dírithe againn 
agus tá na comhábhair sa phlean sin sna Caibidlí seo 
atá leagtha amach i bhformáid nua, plean a chuirfear 
ar fáil i ndeireadh na dála mar gheall ar an bhfoireann 
thiomanta chéanna.    

Pat Rabbitte
Cathaoirleach  

Bernard Gloster 
POF  



Muinín
Beimid macánta, ionraic 
agus freagracht agus muid 
ag cur ár seirbhísí ar fáil. 

Beidh meas againn ar 
phríobháideachas

Iarrfaimid aischothú uait 
agus bainfimid úsaid as 
chun feabhsaithe 

Déanfaimid beart de réir 
briathar maidir lenár 
gcoimitmintí  

Cineáltas
Léireoimid cúram agus 
comhbhá dóibh siúd a 
dteastaíonn ár gcuidiú 
uathu 

Cuideoimid nuair a 
fheicimid daoine eile a 
dteastaíonn cuidiú uathu 

Beimid combhách maidir 
le cinntí a mhíniú fiú nuair 
atá an cinneadh deacair 

Meas
Caithfimid le daoine eile 
le dínit agus caithfimid le 
daoine go cothrom 
 
Comhoibreoimid 
agus oibreoimid i 
gcomhpháirtíocht le 
daoine eile

Cuirfear ar an eolas muid 
trí thuairimí agus trí 
thaithí daoine eile

Déanfaimid cumarsáid 
ar bhealach a chuideoidh 
le daoine eile tuiscint a 
fháil agus éistfimid lena 
chinntiú go dtuigimid 

Cumhachtú
Oibreoimid go crua le 
tuilleadh a dhéanamh 
chun cuidiú le duine a 
dhícheall a dhéanamh 
 
Cinnteoimid go 
bhfoghlaimímid agus go 
bhforbróimid ár n-eolas 
agus ár scileanna go 
leanúnach 

Oibreoimid le cheile lenár 
bpáirtithe leasmhara chun 
ár gcomhspriocanna a 
bhaint amach 

Oibreoimid go crua chun 
réitigh a fháil a oibríonn do 
dhaoine eile 
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Our Values & Behaviours 

Á R  M I S E A N 

Tiomanta d’oibriú i 
gcomhpháirtíocht le leanaí, 
teaghlaigh agus pobail chun 
a chinntiú go dtacaítear, 
go gcosnaítear agus go 
gceanglaítear leanaí a bhfuil 
riachtanais acu nó atá i mbaol 
díobhála le daoine ar féidir leo 
a leas a chosaint agus a chur 
chun cinn ar feadh a saoil.

Tugtar cumhacht agus neart 
do theaghlaigh agus do phobail 
chun leanaí a choinneáil slán 
agus cothaithe, ag aithint 
ceart an linbh chun cosanta, 
slándála agus tacaíochta ó líonra 
teaghlaigh agus pobail.

Á R  B H F Í S
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A chinntiú go dtacaítear lenár 
bhfoireann agus lenár gceannairí agus 
go ndéantar iad a chumhachtú chun 
foghlaim agus feabhsú go leanúnach sa 
dóigh is go mbainfidh leanaí, teaghlaigh 
agus pobail leas as ár seirbhís.

A chinntiú go ndéantar ár bhfoirne 
agus seirbhísí áitiúla a éascú agus 
go dtacaítear leo trí chórais agus 
acmhainní Náisiúnta a chuireann 
comhpháirtíocht agus cuntasacht 
chun cinn .

A chinntiú go bhfaigheann leanaí, 
daoine óga, teaghlaigh agus pobail 
freagairt chomhsheasmhach, 
ardchaighdeáin agus 
chomhpháirtíoch ónár  
seirbhísí uile.

Ár Sprioccanna

Seirbhís rialála neamhspleách a sholáthar 
dírithe ar shábháilteacht agus fholláine 
leanaí agus daoine óga trí fheabhsú 
leanúnach agus trí chomhpháirtíocht le 
páirtithe leasmhara.

Struchtúr

C
le

ac
h

ta
s

Cultúr
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Faoin nGníomhaireacht um Leanaí agus 
an Teaghlach 

Cosaint agus 
Leas Leanaí 

Seirbhísí Tacaíochta 
Oideachais Tusla 

(STOT)

Tacaíocht 
Teaghlaigh 

 Uchtú

Tacaíochtaí 
Comhairleoireachta 

& Teiripeacha

Foréigean Baile, 
Gnéasach agus 
Inscnebhunaithe 

(DSGBV)

Reachtaíocht 
um Seirbhísí 

Leanaí

Cúram  
alartach

Freagairt do leanaí, do theaghlaigh agus 
do phobail thar réimse de chuidiú agus 
de thacaíocht a d’fhéadfadh a bheith  
ag teastáil ó leanbh agus teaghlach
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Tiomanta d’oibriú i 
gcomhpháirtíocht le leanaí, 
teaghlaigh agus pobail 

CSO SILC 2018

leanbh ag maireachtáil 
in Éirinn              

Teaghlach ag 
maireachtáil in Éirinn 

Tá an Plean Gnó seo (2021) curtha le chéile i dteannta le 
Plean Corparáideach 2021 - 2023, Tá sonraí iomlána ár 
seirbhísí agus an timpeallacht chasta ina n-oibrímid le fáil 
ar leathanaigh 6 - 11 dár bPlean Corparáideach.
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Fáilte go Plean Gnó na Gníomhaireachta um Leanaí 
agus an Teaghlach Tusla 2021.

Táimid tiomanta d’fheabhas a chur ar ár bhfreagairtí do leanaí, ar theaghlaigh agus ar phobail 
agus oibreoimid go dian chun na haidhmeanna agus na spriocanna a bhaint amach mar atá 
leagtha amach inár bPlean Corparáideach nua 2021 - 2023.  Tá an Plean Gnó seo ar an gcéad 
cheann de thrí Phlean Gnó a spreagfaidh cur i bhfeidhm ár bPlean Corparáideach. 

Cuireadh ar fáil é faoi Alt 46 den Acht fán nGníomhaireacht um Leanaí agus Teaghlach 2013 
agus ar mhachnamh a dhéanamh ann ar an Ráiteas Feidhmíochta eisithe ag an Aire Leanaí, 
Comhionannas, Míchumas, Lánpháirtíochta agus Óige (CEDIY) rinneadh an plean seo a 
fhorbairt i gcomhar le Plean Corparáideach 2021 - 2023 agus leagtar amach ann na bearta a 
dhéanfaimid in 2021 chun oibriú i dtreo na gcuspóirí atá bunaithe againn thar na trí bliana 
2021 - 2023 a bhaint amach.  

Faoin bPlean seo 

I gCaibidil a hAon den phlean seo sonraítear na bearta Plean Gnó a dtabharfaimid fúthu 
in 2021.  Is iad na gníomhartha a bhaineann lenár bPlean Gnó iad siúd a sainaithníodh chun 
feabhsúchán spriocdhírithe nó gníomhaíocht mhéadaithe a chur chun cinn.  Sa Chaibidil 
seo, feicfidh tú Sprioc Bliain a hAon nó Beart Gníomhaíochta leagtha amach de réir na 
gceann atá leagtha amach inár bPlean Corparáideach.  In Aguisín 1 den phlean seo, tugtar 
mionsonraí ar ghníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcuspóir agus a thacaíonn le baint amach 
ár spriocanna agus ár gcuspóirí ina n-iomláine.  Nuair a chuirfear na gníomhartha seo uile le 
chéile is amhlaidh go dtiomáinfear go léir feabhsúcháin inár seirbhísí chun leasa na ndaoine a 
ndéanaimid freastal orthu.  

I gCaibidil a Dó leagtar amach ár gCreat Airgeadais ina n-oibreoimid in 2021 i dtéarmaí an 
mhaoinithe fhoriomláin atá curtha ar fáil agus an rialachas airgeadais, tuairisciú airgeadais, 
tionchar na mbrúnna costais 2020 agus na mbrúnna costais 2021 a bhfuiltear ag súil leo.  
Leagtar amach ann freisin na tionscnaimh a ndéanfar tosaíocht díobh in 2021, an dóigh a 
bhfuil sé ceangailte lenár spriocanna agus lenár gcuspóirí, leis an bplean caiteachais caipitil, 
agus leis na rioscaí airgeadais atá roimh an nGníomhaireacht in 2021.

I gCaibidil a Trí tugtar achoimre ar na tosaíochtaí d’Acmhainní Daonna Tusla (HR) do 
2021 chun na gníomhartha a bhaint amach mar atá leagtha amach i mbliain a haon de Phlean 
Corparáideach Tusla 2021–2023.  San áireamh ann freisin tá na tosaíochtaí AD atá iarrtha de 
réir Ráiteas Feidhmíochta an Aire CEDIY chomh maith leis na tosaíochtaí ardleibhéil don 
Ghníomhaireacht in 2021.

Monatóireacht 
Déanfaimid monatóireacht ar an bplean seo trí athbhreithniú 
a dhéanamh gach ráithe ar ghníomhartha ár bPlean Gnó, 
trí chomhdhálacha gach dara mí agus trí mhonatóireacht a 
dhéanamh ar ár dtáscairí feidhmíochta agus meadarachtaí.  

Agus tú ag léamh an phlean seo, beidh uaireanta ann nuair a 
dhéanfaimid tagairt d’acrainmneacha a bhaineann go sainiúil 
lenár seirbhísí féin.  Aibhseofar iad seo sa phlean; agus tabharfar 
míniú in Aguisín 2 ar na téarmaí seo.  Tá an plean seo, in 
éineacht le Plean Corparáideach 2021 - 2023 ar fáil ar ár suíomh 
gréasáin ag www.tusla.ie/publications.  
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Gníomhartha & Gníomhaíocht Plean Gnó 2021 

A chinntiú go bhfaigheann leanaí, daoine óga, teaghlaigh agus pobail freagairt 
chomhsheasmhach, ardchaighdeáin agus chomhpháirtíoch ónár seirbhísí uile

Sa Chaibidil seo leagtar amach gníomhartha an Phlean Ghnó a shainaithníodh muid mar iad siúd a spreagfaidh feabhsúchán spriocdhírithe 
nó gníomhaíocht mhéadaithe agus a thacóidh leis na feabhsúcháin atá á ndéanamh againn trínár spriocanna agus ár gcuspóirí. D’fhéadfadh go 
gcuimseodh roinnt gníomhartha Plean Gnó atá mionsonraithe sa chaibidil seo roinnt gníomhartha a thacaíonn le chéile chun sprioc nó beart 
gníomhaíochta ar leith a aimsiú. Nuair a fheiceann tú an tsiombail *, seasfaidh sé seo gur féidir teacht ar na na gníomhartha mionsonraithe seo in 
Aguisín 1 den phlean seo faoi uimhir an chuspóra ábhartha. 

01

1.1 Cur chuige náisiúnta comhsheasmhach maidir le cleachtas a leabú agus a fhorbairt ar fud ár mbealaí freagartha go léir 

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

1.1(a)* Leanúint leis an gcur chuige Náisiúnta i leith cleachtais a 
leabú ar  na mbealaí freagartha atá ag Cosaint agus Leasa 
Leanaí (CLL) agus scrúdú a dhéanamh ar na príomhphointí 
comhéadain leis na Conairí Luathfhreagartha agus Freagartha 
Cúraim Malartaigh agus cur chuige cleachtais chomhtháite 
agus chomhsheasmhach ar fud na tíre a chinntiú

R4 • Laghdú 10% ar Liostaí Feithimh CLL (S)
• Méadú 3% ar chomhlíonadh na gcaighdeán 

náisiúnta1 (S)

1.1(b)* Tacaíochtaí comhtháite agus comhpháirtíochta a chinntiú do 
ghrúpaí leochaileacha lena n-áirítear leanaí scartha atá ag lorg 
tearmainn, marthanóirí ó Fhoréigean Baile, Gnéasach agus 
Inscnebhunaithe (DSGBV), Pobail Lucht Siúil agus Romach 
agus LGBTI +. 

R4 • Tacaíocht tugtha do 28 leanbh eile faoin 
IRPP (BG)

• Athbhreithniú Straitéiseach ar Chóiríocht Foréigin 
Baile Éigeandála (BG)

• Gníomhartha 2021 faoin Straitéis Náisiúnta maidir 
le hIonchuimsiú Taistealaithe agus Romach  
2017 - 2021 a chur i bhfeidhm (BG)

1.2. Leanúint le córais dearbhaithe cáilíochta agus feabhsúcháin seirbhíse a chur i bhfeidhm ar fud ár mbealaí freagartha

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

1.2(a)* Struchtúr caighdeánaithe um rialachas cáilíochta agus riosca 
a chur i bhfeidhm do sheirbhísí oibríochta atá  
ag teacht lena chéile ó limistéar go leibhéil réigiúnacha 
go náisiúnta

R4 • Méadú 3% ar chomhlíonadh na gcaighdeán  
náisiúnta2 (S)

1.2(b)* Creataí Iniúchta Cleachtais a dhearadh agus a chur  
i bhfeidhm

R4 • Méadú 3% ar chomhlíonadh na gcaighdeán 
náisiúnta3 (S)

1.3. Tacaíocht a thabhairt do phleanáil buanseasmhachta do leanaí agus do dhaoine óga atá faoi chúram lenár gcúramóirí  
 agus lenár soláthraithe cúraim chun tithe sábháilte agus cothaithe a sholáthar do leanaí a chuireann caidrimh ar feadh 
 an tsaoil chun cinn

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

1.3(a)*4 A chinntiú go bhfuil plean cúraim ag leanaí atá faoi chúram 
ina gcuirtear buanseasmhacht chun cinn

R4 • Méadú 3% ar chomhlíonadh na gcaighdeán 
náisiúnta (S)

1.3(b)* Feabhas a chur ar infhaighteacht agus ar cháilíocht na seirb-
hísí iarchúraim atá ar fáil do dhaoine óga

R4 • Laghdú 10% ar líon na ndaoine óga atá ag fanacht le 
seirbhís iarchúraim (S)

1.4. Oibriú i gcomhar le gníomhaireachtaí eile chun leanaí, daoine óga agus daoine fásta a ndearnadh mí-úsáid  
 orthu a imscrúdú, a mheas agus tacaíocht a  thabhairt dóibh

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

1.4(a)* Plean chun an tSamhail Barnahus a shíneadh go Corcaigh 
agus Baile Átha Cliath

R4 • Pleananna Forfheidhmithe curtha i gcrích (BG)

1.4(b)* Líonra comhtháite seirbhíse de thacaíochtaí 
comhairleoireachta agus teiripeacha do leanaí agus do 
theaghlaigh a ndearnadh díobháil nó mí-úsáid dóibh a aithint 
agus a mhapáil.

R4 • Líonra comhtháite seirbhíse aitheanta agus 
mapáilte (BG)

1.5. Leanaí agus daoine óga a chosaint ar dhochar féideartha trí fhaisnéis riachtanach agus chomhréireach a roinnt le 
 daoine eile

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

1.5(a)* Córas éifeachtach sábháilte a chur i bhfeidhm chun toradh ar 
líomhaintí faoi mhí-úsáid leanaí a imscrúdú agus a chinneadh 
faoin Nós Imeachta Cruthaithe um Mí-Úsáid Leanaí 
(CASP)

R4 • Laghdú 10% ar chásanna CASP atá le 
leithdháileadh (S)

Caibidil 1:

1, 2, 3,  5 Mar atá leagtha amach i bPlean Corparáideach 2021 - 2023
4 Is é an aidhm atá le pleanáil le haghaidh buanseasmhacht a chinntiú go bhfuil teaghlach slán, seasmhach 
agus grámhar ag leanaí chun tacú leo trína n-óige agus ina dhiaidh sin (O’Brien and Conway, 2004)
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1.6. Leanúint ar aghaidh le feabhsúcháin a chur chun cinn i sláinte agus sábháilteacht na foirne, ár n-úsáideoirí seirbhíse,  
 agus ár gcomhlíonadh lenár gceisteanna reachtúla agus rialála

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

1.6(a)* Straitéis a fhorbairt chun aghaidh a thabhairt ar eachtraí 
Foréigin & Ciaptha san Ionad Oibre

R4 • Faomhadh bhFoireann Ceannaireachta Sinsearach ar 
Phróiseas Bainistíochta Riosca VHA (BG)

• Ghlac páirtithe leasmhara rannpháirtíocht agus 
tugadh faoi shuirbhé foirne chun ráiteas ar scála VHA 
laistigh den Ghníomhaireacht a threorú. (BG)

1.6(b)* Clár náisiúnta a fhorbairt agus a thosú chun ráitis 
sábháilteachta a bhaineann go sonrach le suíomh a chur 
amach ar bhonn céimneach chuig gach suíomh de chuid 
Tusla. Ní mór go n-áireofar leis seo córas ar líne chun oiliúint 
éigeantach Sláinte agus Sábháilteachta a bhainistiú.

R4 • 28 Ráiteas Sábháilteachta a bhaineann go sonrach le 
suíomh i bhfeidhm (BG)

1.7. Leanúint ag cinntiú go bhfuil daoine, próisis agus córais éifeachtacha againn chun tacú lenár n-oibleagáidí reachtúla  
 agus rialála agus iad a chomhlíonadh  nuair a bhíonn sonraí pearsanta pearsanta á bpróiseáil againn

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

1.7(a)* Rialuithe agus Rialachas a chur i bhfeidhm do Socruithe 
Comhroinnte Sonraí Tríú Páirtí. Tabhairt faoi 
Chomhaontuithe Comhroinnte Sonraí maidir le socruithe 
comhroinnte ardtosaíochta ar bhonn riosca agus tosaíochta.

R4 • DPIAnna tosaíochta agus DSAnna a chur i bhfeidhm 
mar a chomhaontaigh an Grúpa Feidhmiúcháin 
RCGS ar bhonn leanúnach tosaíochta riosca (BG)

1.7(b)* Trí bhainistíocht um athrú, oiliúint agus cumarsáid is 
amhlaidh go gcruthaítear feasacht níos mó ar RCGS 
(Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) laistigh den 
Ghníomhaireacht.

R4 • Líon oilte i “sonraí a roinnt go sábháilte” (BG)
• Líon na foirne a gcuirtear oiliúint spriocdhírithe ar 

fáil dóibh mar a shainaithnítear trí DPIAnna (BG)

Seirbhís rialála neamhspleách a sholáthar dírithe ar shábháilteacht agus fholláine leanaí 
agus daoine óga trí fheabhsú leanúnach agus trí chomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara*

02

2.1. Sábháilteacht, forbairt agus folláine leanaí a chur chun cinn tríd an gcomhpháirtíocht agus an chumarsáid le páirtithe  
 leasmhara a neartú

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

2.1(a)* Faisnéis shoiléir, úsáideach agus inrochtana a sholáthar do 
thuismitheoirí, chaomhnóirí agus chúramóirí chun feasacht a 
ardú faoi rialáil, a thacaíonn le roghanna eolasacha

R4 • Dhá sheimineár gréasáin a óstáil agus treoir 
míniúcháin rialála a fhoilsiú a bhaineann go sonrach 
le tuismitheoirí (BG)

• Cur i bhfeidhm leanúnach Plean Ráiteas um Chosaint 
Leanaí: Bliain 5 de phlean 5 bliana (BG)

2.1(b)* Oibriú i gcomhpháirtíocht leis an Rialtas, gníomhaireachtaí 
stáit eile, an saol acadúil, ionadaithe agus a n-eagraíochtaí 
chun sábháilteacht, forbairt agus folláine leanaí a chur chun 
cinn sna seirbhísí a ndéanaimid rialáil orthu

R4 • Stakeholder Map agreed for Children’s Services 
Regulation (CSR) and priority stakeholders identified 
(AM)

2.2. A chinntiú go mbíonn córais éifeachtacha againn agus go bhféadfaimis a aithint nach bhfuil seirbhísí rialáilte ag 
 comhlíonadh an chaighdeáin riachtanaigh

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

2.2(a)* Seirbhísí a thuar agus freagairt go cuí trí chórais a fhorbairt a 
bhfuil faisnéis rialála mar bhonn agus mar thaca leo

R4 • Déantar cigireacht ar gach Seirbhís Luathbhlianta ar 
ráta ardriosca i 2021 (S)

• Laghdú 10% ar an Liosta Feithimh Baile (S)
• Déantar iniúchadh ar gach seirbhís Luathbhlianta 

uair amháin ar a laghad thar an timthriall cláraithe 
trí bliana (S)

• Gheobhaidh gach Príobháideach Ionad Cónaithe 
iniúchadh bliantúil ar a laghad (S)

2.2(b)* Úsáid raon iomlán ár gcumhachtaí forfheidhmithe chun 
tacú le comhlíonadh rialála trí ghníomhú ar bhealach 
comhréireach, éifeachtach agus áititheach

R4 • Cuireadh i gcrích 100% d’aighneachtaí athchlárúcháin 
réamhscoile 2019 nach raibh íoctha (BG)

• Beart Bhliain 1: 100% gach iarratas tosaigh ar Chúram 
Leanaí Aois Scoile cláraithe nó dúnta (BG)

2.3. Faisnéis, treoir agus tacaíocht a sholáthar maidir le seirbhísí rialáilte le cur ar a gcumas a gcuid riachtanas a chomhlíonadh

Tag.# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

2.3(a)* A bheith ag obair le páirtithe leasmhara chun tuiscint na 
hearnála ar an reachtaíocht a fheabhsú

R4 • Clár r-fhoghlama a chur i gcrích (BG)

2.3(b)* Faisnéis shoiléir, spriocdhírithe agus inrochtana a sholáthar 
do Sholáthróirí Cláraithe chun tuiscint ar riachtanais 
rialála a fheabhsú

R4 • Dhá Nótaí Treorach Tionscail do Chigireacht 
Luathbhlianta agus Cigireacht Cúram Malartach agus 
Seirbhísí Monatóireachta a fhoilsiú (BG)

*Bogfar dhá cheann de Sheirbhísí Rialála Tusla chuig treo beartais agus reachtaíochta na Roinne Oideachais (DES) i 2021
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A chinntiú go dtacaítear lenár bhfoireann agus lenár gceannairí agus go ndéantar iad a 
chumhachtú chun foghlaim agus feabhsú go leanúnach sa dóigh is go mbainfidh leanaí, 
teaghlaigh agus pobail leas as ár seirbhís 

03

3.1. Measúnú, gníomhú agus athbhreithniú a dhéanamh ar leabú ár luachanna agus ár n-iompraíochtaí athb 
 reithnithe agus a chinntiú go gcuirimid Dualgas na hEarnála Poiblí ar Chomhionannas and agus Cearta 
 an Duine i bhfeidhm.

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

3.1(a)* Grúpa ainmnithe piaraí a bhunú ar fud na Gníomhaireachta 
de ‘Ceannairí Luachanna’ de gach grád chun clár feasachta 
iompraíochta ‘Luachanna Infheicthe’ a dhearadh.programme 
‘Visible Values’.

R4 • Líon na gCeannairí Luacha a ainmníodh ar fud an 
chórais (BG)

3.1(b)* Creat Dleachta na hEarnála Poiblía chur i bhfeidhm R4 • Plean Forfheidhmithe bunaithe (BG)

3.2. Plean straitéiseach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm don Ghníomhaireacht a spreagfaidh taighde méadaithe 
 i meastóireacht torthaí, agus déanfaimid tograí taighde a thabharfar tús áite dóibh a choimisiúnú.

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

3.2(a)* An Plean Straitéiseach Taighde a fhorbairt R4 • Plean Forbartha Straitéiseach Forbartha (BG)

3.2(b)* Mar thoradh ar chomhghrúpa oibre Tusla / DCEDIY, déanfar 
moladh don Aire faoin dóigh is fearr a gcomhlíonfar an gá le 
taighde fadaimseartha ar shaol agus ar eispéiris leanaí atá 
faoi chúram agus ag fágáil cúraim, atá sainaitheanta i bPlean 
Forfheidhmithe Tuarascáil Ryan

R4

3.3. Fórsa saothair inbhuanaithe a fhorbairt ina ndéantar ár bhfostaithe a earcú, a choinneáil agus ina dtacaítear leo 
 chun na scileanna eolais agus na hinniúlachtaí riachtanacha a bheith acu chun seirbhísí comhtháite ardchaighdeáin 
 a sholáthar

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

3.3(a)* Creat Inoiriúnaitheachta a fhorbairt a shainítear na 
scileanna, an t-eolas agus na cumais atá riachtanach do 
róil agus a thacaíonn lenár bhfostaithe trí fheabhsú agus 
athrú leanúnach

R4 • Scóip riachtanais Chreat Cumais Tusla (BG)

3.3(b)* Pleananna Fórsa Oibre ilbhliantúil a fhorbairt, ina 
ndírítear isteach ar sholáthar, earcaíocht, coinneáil agus 
bainistíocht tallainne lena chinntiú go bhfuil an lucht 
saothair riachtanach againn chun seirbhísí comhtháite 
ardchaighdeáin a sholáthar

R4 • 0% inathraitheacht ó Uimhreacha Pá 
Inacmhainne (S)

• 65% de chéimithe earcaithe (BG)
• An sprioc neamhláithreachta a laghdú 0.5% go 5% (S)
• Sprioc coinneála níos airde 95% (S)

3.4. Foghlaim chomhroinnte a spreagadh, a chur chun cinn agus tacú léi ar fud na Gníomhaireachta agus forbairt 
 ghairmiúil leanúnach dár bhfoireann

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

3.4(a)* Cumas Tusla mar eagraíocht foghlama a fhorbairt, trí  
chomhfhoghlaim agus forbairt ghairmiúil leanúnach

R4 • Sprioc coinneála níos airde 95% (S)
• Treocht atá ag fás maidir le líon na foirne a bhíonn ag 

gabháil d’fhóraim oiliúna agus roinnte (BG)

3.5. Córas feidhmíochta áitiúil, réigiúnach agus náisiúnta Tusla a fheabhsú trí bhearta bríocha a chur chun cinn a chuireann  
 torthaí feabhsaithe chun cinn do na daoine a ndéanaimid freastal orthu

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

3.5(a)* Córas náisiúnta feidhmíochta agus feabhsúcháin seirbhíse a 
fhorbairt chun torthaí níos fearr a chur chun cinn d’úsáideoirí 
seirbhíse

R4 • Tionólfar 6 chomhdháil feidhmíochta démhíosúla 
(BG)

• Plean Tionscadail chun Córas Feidhmíochta agus 
Feabhsúcháin Seirbhíse Oibríochtúil a fhorbairt (BG)

• Sainmhíniú comhaontaithe ar Chreat Torthaí (BG)
• Comhairliúchán ar fhorbairt táscairí torthaí curtha i 

gcrích (BG)

3.5(b)* Úsáid agus cáilíocht na sonraí atá ar fáil don Ghníomhaireacht 
ó chórais dearbhaithe a fheabhsú

R4 • Beartas Athbhreithnithe Bainistíochta Riosca (BG) 
• Beartas Athbhreithnithe faoi Nochtadh Cosanta (BG)
• Beartas agus Treoir Athbhreithnithe um Bainistíocht 

Teagmhas (BG)
• Méadú 5% ar an sprioc do ghearáin iata a réitítear go 

háitiúil (S)
• 0 gearán taifeadta mar oscailte >12 mhí (S)
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A chinntiú go ndéantar ár bhfoirne agus seirbhísí áitiúla a éascú agus go dtacaítear leo trí 
chórais agus acmhainní Náisiúnta a chuireann comhpháirtíocht agus cuntasacht chun cinn 

04

4.1. Foireann Náisiúnta Bainistíochta Feidhmiúcháin agus Sé Limistéar Seirbhíse Réigiúnacha a bhunú agus 
 seirbhísí náisiúnta a chomhtháthú sna struchtúir rialachais réigiúnaigh athbhreithnithe

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

4.1(a)* Foireann Bainistíochta Feidhmiúcháin agus Sé Limistéar 
Seirbhísí Réigiúnacha a bhunú

R4 • Faomhadh Q1 / Earcaíocht Q2 / Cuir i gcrích R4 (BG)

4.1(b)* Athbhreithniú a dhéanamh ar sheirbhísí náisiúnta agus 
pleanáil le haghaidh lánpháirtíochta le seirbhísí áitiúla de réir 
Chlár Athchóirithe TUSLA

R4 • Gach seirbhís oibríochta náisiúnta a mhapáil chuig 
seirbhísí réigiúnacha de réir an Chreata Náisiúnta 
Seachadta (BG)

4.2. Fóraim idirghníomhaireachta a neartú ar leibhéal áitiúil agus náisiúnta (lena n-áirítear FSS & An Garda Siochana)

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

4.2(a)* Oibriú le An Gardaí Síochana (AGS) agus FSS chun réitigh 
éifeachtacha a fhorbairt chun freastal ar riachtanais leanaí 
agus teaghlach

R4 • Forbraíodh méadracht fógraí AGS (BG)
• Maoineofar 100% de leanaí atá faoi chúram faoi 

mhíchumas de réir phrótacal Comhpháirteach FSS 
agus Tusla 2020 (S)

4.2(b)* Oibriú leis an bpobal fóraim idighníomhaíochta chun 
ailíniú níos fearr tosaíochtaí agus acmhainní coimisiúnaithe 
a chinntiú

R4 • Scóip le haghaidh Coistí Seirbhíse Leanaí agus Daoine 
Óga a mheas agus a phíolótú agus Creat Comhtháite 
Tuairiscithe i 4 Réimse (BG)

• Tacaíocht tugtha do gach Foireann Bainistíochta 
Ceantair lena bPleananna Coimisiúnaithe Ceantair 
2021 - 2023 a fhorbairt (BG)

4.3. Na Straitéisí TFC agus Bainistíochta Sonraí a chur i bhfeidhm

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

4.3(a)* Leanúint le Cur i bhFeidhm na Straitéise TFC (2021 - 2023) R4 • 80% de na hiarrataí seirbhíse TFC go léir le cur  i 
gcrích laistigh d’amanna freagartha CLS (S)

• Claochlú digiteach curtha i gcrích do 60% de na 
gníomhaíochtaí próiseála atá nasctha le Cothú, CASP, 
Seirbhísí Cónaithe, Rialáil Seirbhísí Leanaí agus 
TESS (BG)

• Gníomhartha 2021 de chuid na Straitéisí TFC curtha 
i gcríoch (BG)

• Infheistíocht chaipitil 5.55m a dhéanamh  i TFC (BG)

4.3(b)* Leanúint le Cur i bhFeidhm na Straitéise Bainistíochta Sonraí 
(2019 - 2022)

R4 • Pleananna bainistíochta sonraí forbartha do CP&W, 
CiC, CASP agus Seirbhísí Cónaithe (S)

• 50% de KPIanna na Gníomhaireachta tuairiscithe go 
huathoibríoch (S)

• Gach gníomhartha 2021 de chuid na Straitéisí 
Bainistíochta Sonraí curtha i gcríoch (BG)

4.4. Bainistíocht éifeachtach acmhainní airgeadais ár ngníomhaireachta a chinntiú

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

4.4(a) Córas Bainistíochta Airgeadais Comhtháite a  
phleanáil agus ullmhúchán a dhéanamh ar an dóigh 
chun é a chur i bhfeidhm 

R4 • Éagsúlacht 0% ó bhuiséid fhoriomlána (S)
• Doiciméad Plean Imscaradh IFMS a chomhlánú agus 

a chomhaontú leis an mBord (BG)
• Athbhreithniú leasaithe ar an bPróiseas 

Rialaithe Inmheánach Éifeachtach agus an Plean 
Gníomhaíochta Feabhsúcháin a chur i bhfeidhm 
(BG)

4.4(b) Comhlíonadh Airgeadais a Chinntiú trí fhorbairt leanúnach a 
dhéanamh ar chultúr feasachta, tuisceana agus cur i bhfeidhm 
riachtanas rialachais airgeadais ar fud Tusla agus na hEarnála 
Pobail agus Deonaí a sholáthraíonn seirbhísí thar ceann Tusla

R4

4.5. Provide fit for purpose accommodation for the provision of safe and quality services

Ref# Plean Gníomhartha Gnó Le bheith réidh Sprioc Bhliain 1 (S) / Beart Gníomhaíochta (BG)

4.5(a) Eastáit agus Plean Caipitil agus Léasa TFC a sheachadadh 
mar atá leagtha amach i dTábla Caiteachais Chaipitil an 
Phlean Gnó (Leathanach 24)

R4 • Seachadadh Eastáit agus Plean Caipitil agus Léasa 
TFC do 2021 (BG)
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Catagóir Foinse Leithdháileadh

Pá 333.556

Cúram Altrama agus 
liúntais eile

122.294

Cúram Cónaithe  
Príobháideach agus 
Altrama

155.818

Dlí 29.994

Socruithe Deontais 170.637

Eile Neamhphá 69.032

Leithdháileadh  
Comhlán 
Neamhchaipitil

Fo-cheannlíne RLCMRÓ A.3:        
€840.766m
ROS: €35.005m
Fo-cheannteideal  
Luathbhlianta  B.4:      
€5.560m

881.331

Leithreasaí i gCabhair -16.780

Leithdháileadh Glan 
Neamhchaipitil

864.551

Tábla 1: Leithdháileadh Airgeadais i leith Ioncam le haghaidh 2021

Creat Airgeadais 
Caibidil 2: 

Leagtar amach sa rannán seo an creat airgeadais 
ina bhfeidhmeoidh an Ghníomhaireacht in 
2021. Leagtar amach ann freisin na tionscnaimh 
thosaíochta in 2021, an plean caiteachais 
caipitil agus na rioscaí airgeadais atá roimh an 
nGníomhaireacht le haghaidh 2021.

Fuair an Ghníomhaireacht €44.293 milliún 
breise le haghaidh 2021 agus táthar ag dréim 
leis go gcuirfear seirbhísí ar fáil laistigh den 
mhéid seo a fhad is nach dtiocfaidh aon dúshláin 
shuntasacha eile chun cinn.  Leanfaidh an 
Ghníomhaireacht ar aghaidh ag cur i bhfeidhm 

Cinntiúchán Neamhchaipitil Glan

Is é cinntiúchán neamhchaipitil comhlán 
na Gníomhaireachta le haghaidh 2021 
€881.331 milliún. Maoineofar seo, i bpáirt 
le €16.780 milliún in ioncam leithreasaí 
i gcabhair ó aoisliúntas agus asbhaintí a 
bhaineann le pinsean. Mar sin, is é cinntiúchán 
neamhchaipitil glan na Gníomhaireachta le 
haghaidh 2021 €864.551 milliún.

srianta diana chun a leithdháileadh a 
bhainistiú go héifeachtach. 

Coinneoidh an Ghníomhaireacht maoirseacht 
mhaith ar bhainistiú an leithdháilte chun a 
chinntiú go bhfuil an riosca is lú ann maidir 
le róchaitheamh in 2021. Rachaidh Tusla i 
gcomhairle leis an Aire agus le feidhmeannaigh 
a Roinne chun teacht ar chomhaontú 
maidir le haon bhearta le haghaidh gníomh 
ceartaitheach, maidir le comhlíonadh 
oibleagáidí reachtúla agus tograí soláthar 
seirbhíse. 

Léargas Ginearálta 

Maoiniú foriomlán le haghaidh 2021

Tugtar i dTábla 1, Leithdháileadh Airgeadais i 
leith 2021, breac-chuntas ar chomhdhéanamh 
táscach leithdháileadh airgeadais breise 2021 i 
leith Neamhchaipiteal comhlán:



Athrú maidir le maoiniú STOT/ SMCM
Áirítear leis an leithdháileadh le haghaidh 2021 
méid ar luach €35.005 as maoiniú Sheirbhís 
Tacaíochta Oideachais TUSLA/Seirbhís um 
Measúnacht agus Clárúchán Malartach (STOT/
SMCM) agus an Chláir Críochnú Scoile (CCS) a 
athraíodh ó Vóta 40 go dtí an Roinn Oideachais 
(Vóta 26). Le haghaidh 2021, áfach, beidh na 
seirbhísí le haghaidh STOT/SMCM agus CCS á 
gcur ar fáil fós ag Tusla.

Ba é an leithdháileadh Neamhchaipitil 
Comhlán faoi RLCMRÓ A3 in 2020 tar éis an 
leithdháilte fhorlíontaigh, €20m, ná €821.978 
milliún agus in 2021 is é Fo-cheannlíne A3 
ná €840.766 milliún; is é a bheidh san athrú 
€44.293 milliún breise agus aistriú €9.5 milliún 
ó fho-cheannteideal B7 maidir le CCLBC (Clár 
Cúram Leanaí Bunaithe sa Cheantar) agus 
CPTT (Clár Cosc, Páirtíocht agus Tacaíocht 
do Theaghlaigh) agus aistriú amach €35.005 
milliún go dtí an Roinn Oideachais (Vóta 
26). Leagtar seo amach i dTábla 2. Is é atá sa 
€44.293 milliún breise ná méadú €39.293 
milliún sa chroímhaoiniú móide aistriú €5m de 
mhaoiniú a bhaineann leis an gClár Cosanta do 
Lucht Tearmainn (CCdLT).

Toradh Réamh-Mheasta
Tá an Ghníomhaireacht ag réamh-mheas 
róchaitheamh timpeall €23m le haghaidh 2020 
bunaithe ar a cuntasaíocht bhainistíochta atá 
bunaithe ar fhabhruithe. Cuimsítear leis seo 
timpeall €7 m de chaiteachas réamh-mheasta 
ar Covid 19 in 2020, nár buiséadadh i bPlean 
Gnó 2020. Mar gheall ar dhifríochtaí coimeádta 
ama idir an bonn cuntasaíochta Vóta agus an 
bonn cuntasaíochta fabhraithe, meastar an 
róchaitheamh in 2020 a bheith ag €28m. 

Fo-cheannteideal B4 – Luathbhlianta
Cuireadh €5.560 milliún de mhaoiniú 
ar fáil freisin faoi Fho-cheannteideal B4 
Luathbhlianta le haghaidh 2021, ar ardú €0.505 
milliún é ar an €5.055 a cuireadh ar fáil in 2020. 

Soláthar Caipitil
Tá soláthar déanta freisin le haghaidh 
caiteachas caipitil ag an nGníomhaireacht le 
linn 2021 suas le €18.676 milliún d’uasmhéid; 
tá seo comhdhéanta de €17.194 milliún de 
mhaoiniú Caipitil A3 le haghaidh 2021, móide 
tabhairt anonn incheadaithe caiteachais caipitil 
ó réimsí eile de bhuiséad €1.482 Caipitil Vóta 40 
RLCMRÓ.

Coigeartú teicniúil chun maoiniú a 
bhogadh ó Fho-cheannteideal B7
Tá €9.5 milliún san áireamh i leithdháileadh 
A3 le haghaidh 2021 a bhaineann le maoiniú do 
ABC agus PPFS. De bhrí go raibh an maoiniú 
seo i bhfeidhm in 2020 taispeántar é mar 
choigeartú teicniúil i dtábla 2 chun buiséad 
athbhreithnithe a thabhairt le haghaidh 2020. 
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A3 - Gluaiseacht  Buiséid Thosaigh 2020 go 2021

Iomlán Pá Neamhphá Ioncam 

¤M ¤M ¤M ¤M

Buiséad Athbhunaithe

Buiséad 2020 801.978 308.852 496.260 -3.133

Buiséad Forlíontach 2020 20.000 0.400 19.600

Buiséad Athmheasta 2020 821.978 309.252 515.860 -3.133

Aistriú ó B7 CCLBC agus CPTT 9.500 0.260 9.240

Aistriú go Vóta na Roinne Oideachais -35.005 -8.609 -26.396

Buiséad Athbhunaithe 796.473 300.903 498.704 -3.133

Tábla 2: Maoiniú oscailte A3 athbhreithnithe le haghaidh 2021

Toradh a bhfuiltear ag dréim leis le haghaidh 2020

Léirigh an Ghníomhaireacht go raibh €27.163 
de róchaitheamh roimpi ina Plean Gnó le 
haghaidh 2020. Bhí seo mar gheall ar na brúnna 
seirbhíse a bhí ann de thoradh den chuid ba 
mhó ar Chostais Cónaithe le haghaidh leanaí 
i gcúram. Tá an toradh réamhfhaisnéisithe 
reatha don Ghníomhaireacht níos ísle ná an 
ceann a réamh-mheastar sa Phlean Gnó nuair a 
fhágtar amach tionchar chostais Covid 19. 
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Réamhaisnéis Lánbhliana 2020

Cineál 
Caiteachais

Catagóir Achoimre Réamhaisnéis 
Bhliantúil (€m)

Buiséad Bliantúil 
(€m)

Difríocht  
Réamhaisnéisithe 

(€m)

Difríocht  
Réamhaisnéisithe 

(%)

Pá

Gníomhaíocht 12.938 0.000 12.938  

Ar Phárolla 287.401 303.260 -15.859 -5%

Pá Pinsin 9.978 11.125 -1.147 -10%

Iomlán Pá 310.316 314.385 (4.068) -1%

Cúram Altrama agus  
Liúntais Eile

117.660 117.155 0.505 0%

Deontais 180.162 176.160 4.002 2%

Dlí 30.383 28.730 1.653 6%

Eile Neamhphá 50.483 53.364 (2.882) -5%

Cúram Cónaithe  
Príobháideach agus 
Altrama

146.555 116.673 29.882 26%

Taisteal Foirne 8.684 14.022 (5.338) -38%

Neamhphá Iomlán 533.926 506.105 27.822 5%

Ioncam Iomlán -19.159 -18.511 (0.648) 4%

Aoisliúntas/Ioncam Iomlán 
Asbhaint a Bhaineann le Pinsean

-16.380 -16.380 0.000 0%

Caiteachas Glan 808.703 785.598 23.105 3%

Tábla 3: Toradh a bhfuiltear ag dréim leis le haghaidh 2020 (Roimh Mhaoiniú Breise)

Coigiltí a Baineadh Amach
Bheartaigh an Ghníomhaireacht €4m de 
choigiltí costais a bhaint amach (seachas 4m 
maidir le Míchumas infhaighte ó FSS) in 2020. 
Baineadh amach coigiltí costais athfhillteacha 
níos mó ná €3 mhilliún trí 408 mball foirne 
den Ghníomhaireacht a athrú go baill foirne 
ar chonradh le cuspóir sonrach. Baineadh 
amach €1 mhilliún athfhillteach eile trí 
choigiltí riaracháin, ag baint amach dá réir sin 
spriocanna 2020. Baineadh amach €4m de 
choigiltí eile i gcostais taistil agus chothabhála 
ar féidir iad a fhágáil ar Covid 19 ar bhonn 
aonuaire in 2020, a bhfuil de thoradh air €8m 
de choigiltis in 2020. 

Tionchar Covid-19
Tá an Ghníomhaireacht ag tuar go n-eisíocfaidh 
sí timpeall 7 milliún in 2020 le haghaidh 
costais a bhaineann le Covid-19. Bhain a lán den 
chaiteachas le tacú le Gníomhaireachtaí Pobail 
& Deonacha ar imir Covid-19 tionchar orthu.  
Bhí de thoradh ar thionchar Covid-19 freisin 
coigiltis shealadacha i réimsí ar nós caiteachas 
taistil mar gheall ar shrianta. Ní léir fós cén 
tionchar a bheidh ag Covid-19 ar staid 2021. 
Cuireadh €8m i leithdháileadh breise ar fáil 
trí Fho-cheannlíne A6 in 2020 chun na costais 
bhreise seo a mhaoiniú.



Costais Phá
Tagann an tearc-chaitheamh chun cinn mar 
gheall ar ghnáthchoigiltí a bhaineann le ham 
mar gheall ar dhátaí tosaigh foirne chomh 
maith le coigiltí a d’fhabhraigh tar éis 408 mball 
foirne gníomhaireachta a athrú go rathúil go 
conarthaí díreacha sealadacha agus mar gheall 
ar thearc-chaitheamh ar phinsin sa bhliain. Níl 
aon bhuiséad leithdháilte le haghaidh costais 
phá na gníomhaireachta, mar sin déantar aon 
chaiteachas ar fhoireann ghníomhaireachta 
mar róchaitheamh.

Deontais chuig Gníomhaireachtaí 
Seachtracha
Leithdháileadh €4.4 milliún breise aonuaire 
do Ghníomhaireachtaí Pobail agus Deonacha 
in 2020 mar gheall ar bhrúnna a bhraith siad 
maidir le Covid 19, lena n-áirítear €2 mhilliún 
de mhaoiniú do na tearmainn Foréigin Baile 
agus gníomhaireachtaí chun tacú go sonrach 
leis na seirbhísí seo. Cuireadh maoiniú breise 
ar fáil don earnáil Foréigean Baile Bunaithe ar 
Ghnéas & Inscne (FBBGI) in 2021 mar a leag an 
tAire amach sa Ráiteas Feidhmíochta.

Dlí
Réamh-mheastar go ró-chaithfear costais dlí 
ag €30.383 milliún i gcoinne bhuiséad €28.730 
milliún de €1.653 milliún in 2020. Bhí an brú 
costais suntasach maidir le Dlí i réimsí na 
gcostas a bhaineann le Caomhnóir Ad Litem 
(CAL) agus costais dlí tríú páirtí atá dírithe ag 
na Cúirteanna.

Costais a bhaineann le Caomhnóir 
Ad Litem
Réamh-mheastar caiteachas ar an tSeirbhís 
um Chaomhnóir Ad Litem (CAL) a bheith ag 
€14.171 milliún (costais CAL €7.872, costais 
Dlíodóra CAL €5.057 milliún agus costais 
Abhcóide CAL €1.242 milliún) le haghaidh 
2020. Bhí an caiteachas seo faoi thionchar an 
éilimh mar is iad na Cúirteanna a dhéanann 
an tseirbhís a choimisiúnú. Íocann Tusla 
na soláthraithe ach níl smacht acu ar an 
gcoimisiúnú.

Eile Neamhphá
Is é an tearc-chaitheamh réamhaisnéisithe 
€2.882 milliún agus tá sin mar gheall go 
ginearálta ar chostais níos ísle i réimsí  
áirithe mar gheall ar Covid 19, lena  
n-áirítear costais oiliúna níos ísle, lúide 
costais taistil othair/cliaint agus 
caiteachas níos lú ar thacaíochtaí 
seachtracha. 

Soláthar Cúraim Chónaithe
Tá leanaí a bhfuil riachtanais atá ag éirí 
níos casta ag teacht isteach sa chúram agus 
cruthaíodh mar gheall air seo éileamh breise 
ar shainshocrúcháin cúraim chónaithe do na 
páistí seo.  Lean líon na bpáistí i socrúcháin 
chónaithe agus cúraim altrama phríobháidigh 
araon ar aghaidh ag méadú in 2020. In 2020, 
mar gheall ar na tionchair ón méadú sa ráta 
conarthaí le haghaidh socrúcháin Chónaithe 
Phríobháideacha ó Dheireadh Fómhair 2018, 
chomh maith leis an moill leanúnach sna 
socruithe maoinithe le FSS le haghaidh cásanna 
míchumais agus infheistíocht shuntasach i 
socruithe cúraim áitiúla, mar gheall orthu 
seo go léir méadaíodh ar bhrú costais ar luach 
€29.882 milliún in 2020 (roimh an tionchar ó 
aon mhaoiniú breise a leithdháileadh in 2020). 
Leithdháileadh €19.6 milliún de mhaoiniú 
breise in 2020 chun cúiteamh a dhéanamh ar 
an gcaiteachas seo.

Taisteal Foirne
Réamhaisnéisítear go mbeidh costais taistil 
foirne in 2020 faoi bhuiséad de €5.338 mar 
gheall ar thionchar shrianta taistil Covid 19 
agus an méadú san obair ó chian/sa bhaile 
agus cruinnithe ar líne mar gheall ar Covid 19. 
Táthar ag dréim leis go mbeidh na costais seo 
ag dul suas de réir mar a fhillfidh baill foirne 
ar ghnásanna oibre níos normálta, ach táthar 
ag dréim le coigiltí de réir mar a bheidh réitigh 
dhigiteacha in ionad cruinnithe aghaidh le 
haghaidh. 

18

www.tusla.ie



19

Plean Gnó 2021

Plean Buiséid 2021
Tá an Plean Buiséid le haghaidh 2021 ann chun 
maoiniú a sholáthar le haghaidh na réimsí seo a 
leanas:

• Leithdháilfear €13.6m chun tabhairt faoin 
easnamh sa Leibhéal Seirbhíse Reatha (LSR). 
Seo an costas iomlán bliana a bhaineann 
le tionscnaimh a tosaíodh in 2020 nó 
róchaithimh nár chomhlíon an maoiniú 
breise in 2020. Tá seo go príomha sna réimsí 
Cónaí Príobháideach, liúntais iarchúraim, 
agus caiteachas Dlí.

• Leithdháilfear €5.6m chun tabhairt faoi 
Chomhaontuithe Pá agus Pinsin. Tá seo 
chun costas na n-arduithe pá 2% a bronnadh 
i nDeireadh Fómhair 2020, agus na gcostas 
leanúnach a bhaineann le pinsin do bhaill 
foirne atá ar scor nó a bheidh in 2021 a íoc.

• Leithdháilfear €5.0m chun maoiniú a 
mhéadú faoi an gClár Cosanta do Lucht 
Tearmainn (CCdLT) a thabharfaidh níos mó 
páistí isteach i gcúram Tusla in 2021 de réir 
ghealltanas an Rialtais.

• Leithdháilfear €18.7m breise chun tabhairt 
faoi riachtanas déimeagrafach agus 
riachtanas nár comhlíonadh le haghaidh 
seirbhísí a chuireann an Ghníomhaireacht ar 
fáil. Áirítear leis seo na bearta seo a leanas:
- €7.0m le haghaidh 100 ball foirne breise ar 
an líne tosaigh
- €4.8 le haghaidh gealltanais a rinneadh 
don earnáil DSGBV
- €1.9 chun tabhairt faoi riachtanais 
chóiríochta ag leibhéal limistéir seirbhíse
- €4.0 chun tacú le seirbhísí cónaithe breise

• Leithdháilfear €4.3m breise chun tabhairt 
faoi fhorbairtí nua ar in TFC, RGCS, 
Athchóiriú Eagraíochta agus chun aistriú 
thaifid na dtithe máithreacha agus páistí a 
éascú.

• Chomhaontaigh RLCMRÓ agus an Roinn 
Sláinte prótacal i mí Dheireadh Fómhair 
2020 ag baint le cúram agus sciar gaolmhar 
an chaiteachais do Pháistí a bhfuil diagnóis 
acu go bhfuil Míchumas Measartha agus 
Dian acu idir FSS agus Tusla Cuireadh sprioc 
ghaolmhar coigiltí €3.0m san áireamh le 
haghaidh 2021.

A3 - Gluaiseacht Buiséid 2020 go 2021

Iomlán Pá Neamhphá Ioncam 

¤M ¤M ¤M ¤M

Buiséad Athbhunaithe

Buiséad 2020 801.978 308.852 496.260 -3.133

Buiséad Forlíontach 2020 20.000 0.400 19.600

Buiséad Athmheasta 2020 821.978 309.252 515.860 -3.133

Aistriú ó B7 CCLBC agus CPTT 9.500 0.260 9.240

Buiséad Athbhunaithe -35.005 -8.609 -26.396

Buiséad Athbhunaithe 796.473 300.903 498.704 -3.133

Buiséad 
Leithdháileadh 2021

ELS d’Eisíocaíocht 2020 13.619 13.619

Comhaontuithe Pá agus Pinsin 5.674 5.674

Clár Dídeanaithe AE 5.000 1.138 3.862

Riachtanas Déimeagrafach & Nár Sásaíodh 18.741 10.247 8.494

Forbairtí Nua 4.259 1.814 2.445

Spriocanna Coigiltis -3.000 -3.000

Leithdháileadh Nua  2021 44.293 18.873 25.420 0.000

Leithdháileadh A3 2021 840.766 319.776 524.124 -3.133

Leagtar achoimre de seo amach i dTábla 4: 

Tábla 4: A3 Leithdháileadh Maoinithe
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Tá an Ghníomhaireacht tiomanta a seirbhísí 
a chur ar fáil laistigh den leithdháileadh a 
chuirtear ar fáil di le haghaidh 2021. Ach 
ciallaíonn cineál na seirbhísí a chuirtear ar 
fáil go mbeidh sábháilteacht agus cúram aon 
pháiste atá faoi riosca ina bpríomhfhachtóir 
nuair atáthar ag socrú cinntí caiteachais. 
Braitheann soláthar éifeachtach seirbhíse agus 
luas beartaithe an athchóirithe ar acmhainní 
imleora a bheith ar fáil agus tá an-fháilte 
roimh na hacmhainní breise atá á gcur ar fáil 
don Ghníomhaireacht le haghaidh 2021, agus 
cabhróidh siad go suntasach sna hiarrachtaí 
leanúnacha chun an cúram agus na seirbhísí a 
chuireann Tusla ar fáil do leanaí leochaileacha 
agus do theaghlaigh inár sochaí a fheabhsú.

Leagtar amach thíos anseo na príomhréimsí 
riosca airgeadais don Ghníomhaireacht in 2021:

Soláthar Seirbhísí laistigh 
den Leithdháileadh
Coinneoidh an Ghníomhaireacht maoirseacht 
láidir ar bhainistiú an Leithdháilte chun a 
chinntiú go bhfuil an riosca is lú ann maidir 
le róchaitheamh in 2021. Rachaidh Tusla i 
gcomhairle leis an Aire agus le feidhmeannaigh 
a Roinne chun teacht ar chomhaontú maidir le 
haon bhearta le haghaidh gníomh ceartaitheach, 
maidir le comhlíonadh oibleagáidí reachtúla 
agus tograí soláthar seirbhíse, má thagann an 
riosca róchaithimh chun cinn.  

Covid 19 agus Eagraíochtaí Pobail 
agus Deonacha
Is feasach don Ghníomhaireacht go bhfuil 
paindéim Covid 19 tar éis dúshláin shuntasacha 
oibríochtúla a chruthú d’eagraíochtaí aonair a 
d’fhéadfadh tionchar a imirt ar chroísheirbhísí 
in 2021. Cé go bhfuil Tusla feasach ar na 
dúshláin leanúnacha, níorbh fhéidir ach ciste 
teagmhais beag, €1m, a chruthú chun tacú le 
haon leithdháilte aonuaire a fhéadfaidh a bheith 
ag teastáil in 2021.

Pá
Tá Straitéis um Pá agus Líon curtha i bhfeidhm 
ag Tusla chun síleálacha WTE a shainaithint 
le leithdháileadh buiséid pá riachtanach 
le haghaidh gach ceann de Réigiúin/
Ceantair Sheirbhíse, Seirbhísí Náisiúnta 
agus Stiúrthóireachtaí Corparáideacha de 
chuid Tusla.  Measúnaíodh an sprioc WTE 
le haghaidh 2021 a bheith ag 4,992 WTE. 
Feidhmeoidh an sprioc seo mar an srian 
ardleibhéil ar chostas agus líon pá in 2021 chun 

a chinntiú go maireann an Ghníomhaireacht 
laistigh dá leithdháileadh pá. 

Féadfaidh líon níos airde ball foirne ag dul ar 
scor ná mar a bhfuil buiséad déanta lena aghaidh 
in 2021 costais phinsin a thiomáint. Ní féidir 
na costais seo a rialú go furasta i dtéarmaí 
feidhmíocht airgeadais agus tá sé deacair iad a 
réamhaisnéisiú go cruinn. Ullmhaíodh an plean 
seo ar an mbonn go bpléifear le saincheisteanna 
a bhaineann le maoiniú pinsin ar leithligh ó na 
hacmhainní ginearálta atá ar fáil le haghaidh 
soláthar seirbhíse.

Seirbhísí Cónaithe: De bhrí go bhfuil 
éileamh ar shocrúcháin chónaithe fós ard, tá 
sé deacair caiteachais ar fud na seirbhíse seo 
faoi thionchar an Éilimh a thuar agus a rialú. 
Feidhm de mhéadú an éilimh ar an tseirbhís 
seo in 2020 agus i mblianta roimhe sin ab ea an 
róchaitheamh in 2020. Tá acmhainní curtha 
ar fáil ag an nGníomhaireacht chun ELS agus 
soláthar chun méadú beag in uimhreacha a 
bhfuiltear ag dréim leis in 2021 a chlúdach go 
dtí deireadh 2020.  Ach, má tá méadú suntasach 
sa tseirbhís seo faoi thionchar éilimh in 2021, 
bheadh gá le hathruithe maidir le maoiniú 
le haghaidh gealltanais seirbhíse eile chun a 
chinntiú go bhfanann an Ghníomhaireacht 
laistigh den bhuiséad. 

Cosnaíonn gach socrúchán Cónaithe 
Príobháideach anois níos mó ná €300k sa 
bhliain agus cosnaíonn gach socrúchán i 
gCúram Altrama Príobháideach níos mó 
ná €50k sa bhliain.  In 2020 d’fhoilsigh 
IGEES athbhreithniú domhain ar na costais 
a bhaineann leis an tseirbhís agus tá an 
tuairisc seo ar fáil ar an nasc atá ceangailte 
leis seo. https://igees.gov.ie/wp-content/
uploads/2020/11/Tusla-Residential-Care-
Costs.pdf

Seirbhísí Míchumais: Lean Tusla ar aghaidh 
ag íoc as socrúcháin leanaí agus aosach óg 
a bhfuil diagnóis acu go bhfuil Míchumas 
Measartha go Dian acu nó a bhí faoi chúram 
Tusla.  Thángthas ar chomhréiteach idir 
RLCMRÓ agus an Roinn Sláinte in 2020 le 
haghaidh FSS a bheith ag cur ar fáil maoiniú 
ar luach €5.5m do Tusla le haghaidh na 
socrúchán seo.  Chomh maith leis sin, tá gach 
cás nua mar a dtugtar leanbh isteach faoi 
chúram agus diagnóis aige nó aici go bhfuil 
Míchumas Measartha nó Dian aige nó aici le 
bheith maoinithe ar bhonn 50/50 ag FSS agus 

Réimsí Riosca Airgeadais
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Tusla. Leanfar ar aghaidh le cur i bhfeidhm an 
chomhaontaithe seo le comhghleacaithe FSS 
le haghaidh 2021.  Ach, de bhrí go bhfuil an 
comhaontú ag brath ar mhaoiniú a bheith ar fáil 
laistigh d’acmhainní FSS, féadfaidh seo a bheith 
ina shrian ar an méid is féidir a bheith ar fáil do 
Tusla in 2021. 

Clár IRPP: Tá €5m breise leithdháilte do Tusla 
le haghaidh socrúcháin nua chomhaontaithe 
faoin gclár seo in 2021 agus úsáideadh maoiniú 
ELS chun an t-easnamh ó 2020 a mhaoiniú. 
Déanfaidh Tusla an maoiniú nua seo a 
uasmhéadú chun slí a thabhairt do leanaí a 
thagann go hÉirinn tríd an gclár seo.  De bhfuil 
go bhfuil costas gach socrúcháin comhchosúil 
le costas Seirbhísí Cónaithe, ghinfeadh 
socrúcháin os cionn an lín inacmhainne 
easnaimh shuntasacha airgeadais. 

Seirbhísí Iarchúraim: Tá Tusla ag gealladh 
níos mó ná €35.0 milliún le haghaidh seirbhísí 
Iarchúraim.  Tacaíonn cuid mhór den 
infheistíocht seo le haosaigh óga leochaileacha 
atá ag imeacht ó chúram agus a gcuireann 
míchumas, andúil, nó saincheisteanna 
meabhairshláinte isteach orthu chomh maith 
leis na leochaileachtaí atá ag leanaí a chaith a 
saol óg faoi chúram an stáit.  Bheadh a lán de 
na haosaigh óga a bhfuiltear ag tacú leo gan 
dídean mura raibh na tacaíochtaí seo ar fáil. 
Mar gheall ar ghéarchéim Covid-19 tá siad ag 
fanacht san iarchúram níos faide ná mar a bheifí 
ag dréim leis seachas sin, agus costais níos 
airde mar thoradh air. Is ábhar machnaimh é 
an riosca easpa dídine a bhfuil de thoradh air go 
bhfanann na haosaigh óga seo faoi chúram níos 
faide.

Seirbhísí Síceolaíochta: Lean an 
Ghníomhaireacht ar aghaidh ag íoc FSS as 
seirbhísí síceolaíochta ar luach €7 milliún sa 
bhliain. Ceannaíonn Tusla seirbhísí teiripe 
freisin ar chostas timpeall €4 mhilliún sa bhreis 
in 2020, a bhfuiltear ag dréim leis leanúint ar 
aghaidh isteach in 2021.

Déanann cinntí aonair cúirte costais 
Caomhnóirí Ad Litem a chinneadh agus 
tagann caiteachas éileamhbhunaithe dá barr seo 
a chaithfidh an Ghníomhaireacht a chlúdach.  
Tá an baol ann go sáróidh an caiteachas 
ar Chaomhnóirí Ad Litem an buiséad atá 
leithdháilte de bhrí go mbíonn sé dothuartha.

In 2021, is féidir go ndéanfaidh Tusla 
Íocaíochtaí don Ghníomhaireacht um Éilimh 

ar an Stát as costais a bhain le bainistiú agus le 
socrú éileamh sna blianta roimhe.  Is de nádúr 
dlíthiúil agus teicniúil na híocaíochtaí seo 
agus níl foráil sa phlean gnó d’aon chaiteachas 
faoin gceannteideal seo ós rud é nach bhfuil 
aon bhuiséad ann chun an caiteachas seo a 
chlúdach.

Caiteachas méadaithe ar TFC:  Rinneadh 
infheistíocht shuntasach i gcórais nua, i 
gcumasú soghluaisteachta, i nascacht, i 
dtrealamh, agus i mbainistíocht sonraí faoi 
réir Straitéisí TFC agus Bainistíochta Sonraí 
na Gníomhaireachta.    Is é an tionchar atá 
aige seo ná costais mhéadaithe oibriúcháin a 
d’fhéadfadh a bheith tuairim is £1.5 milliún don 
bhliain 2021.

De dheasca easpa infheistíochta in TFC san am 
a chuaigh thart, is de láimh a dhéantar cuid de 
na próisis íocaíochta agus is mó an baol atá ag 
baint leo de dheasca rialtáin láimhe agus easpa 
uathoibrithe.  Tá seo aitheanta ina ardriosca 
ag an nGníomhaireacht agus tá rialtáin 
mhaolaitheacha curtha i bhfeidhm againn sna 
Réimsí seo.  Táthar ag súil leis go ndéanfar 
cuid de na deacrachtaí seo a réiteach ach muid 
aistriú chuig próisis dea-chleachtais faoin 
chóras úr airgeadais IFMS, ach is amhlaidh 
nach mbeidh seo beo roimh Aibreán 2022.

Ceisteanna a bhaineann le Meamram 
Tuisceana (MOU) an FSS:  Aithníonn an MOU 
le FSS maidir le seirbhísí a roinnt nár bunaíodh 
Tusla leis an infreastruchtúr corparáideach 
riachtanach a bheadh ag teastáil chun na 
tacaíochtaí a thabhairt a dhéanfadh rialú agus 
riaradh cuí ar eagraíocht dá mhéad seo.    Cé gur 
tháinig fás ar Tusla ó 2014, tá a infreastruchtúr 
lárnach TFC, Airgeadais, Fála, Seirbhísí HR 
agus Eastát ag brath go mór ar FSS i gcónaí.    

Caveatanna Sonraí agus tuairimí eile: Tá 
an fhaisnéis airgeadais atá mar bhonn ag an 
bplean seo faoi shrianta sonracha atá ag córais 
airgeadais FSS agus tá fianaise orthu seo.  Tá 
gach iarracht déanta, laistigh den am agus de 
na hacmhainní atá ar fáil, chun a dheimhniú 
go bhfuil na meastacháin a thugtar sa phlean 
chomh cruinn agus is féidir ag am ullmhaithe 
an Phlean Caithfear é a léamh sa chomhthéacs 
thuasluaite, áfach, agus tugtar le fios gurb 
ionann lamháil airgid chomh híseal le 0.5 % 
agus £4.4 milliún de ghlanchaiteachas don 
Ghníomhaireacht.
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Caiteachas Caipitil
Tá sé de rún againn, ar an gcéad ásc, go 
n-íocfaidh leithdháileadh caipitil 2021 as 
coimitmintí conartha a rinneadh i bPleananna 
Caipitil eile chomh maith le híoc as riachtanais 
seirbhíse atá tuartha don am atá le teacht. 

Tosaíochtaí do Phlean Caipitil 2021
Forbraíodh na tosaíochtaí do Phlean Caipitil 
2021 le roinnt míonna anuas. Is tábhachtach 
a lua go bhfuil coimitmintí ann cheana 
féin maidir le tionscadail chaipitil reatha 
ar tosaíodh orthu in 2019 nó níos luaithe, 
amhail mórthionscadail athchóiriúcháin 
ag Naomh Fionnbarra, Port Laoise agus ag 
Naomh Seosamh, Luimneach, chomh maith 
le miontionscadail chaipitil faoi leith nach 
mbeidh iomlán íoctha go dtí go luath in 2021.

Tá clár uaillmhianach caipitil molta mar chuid 
de Straitéis Eastát Tusla a d’fhaomh an Bord in 
2019 agus déantar foráil do mhaoiniú tosaigh na 
dtionscadal seo faoin gceannteideal ginearálta 
“Straitéis Eastát”.  Tá foráil ann do chláir 
bhliantúla chaipitil, i.e. an Mionchlár Caipitil 
(lena n-áirítear comhlíonadh reachtach, 
monatóireacht tosca, riosca infreastruchtúir, 
oibriúcháin fhrithghníomhacha agus 
bainistíocht acmhainní), agus an Clár Feistithe 
atá ar bun faoi láthair.  Níl go leor acmhainne i 

leithdháileadh caipitil 2021 d’fheithiclí ionaid, 
ach is rud é seo a meabhrófar ar a chur isteach i 
leithdáiltí amach anseo.  Cé go bhfuil nua-aoisiú 
mór déanta ar fhlít Tusla le cúig bliana anuas, is 
gairid go mbeidh roinnt feithiclí le hathrú.  

Cuireadh tús le teagmháil fhoirmiúil le 
DCEDIY in 2020 maidir le maoiniú na 
Straitéise Eastát, agus leanfar de seo in 2021, go 
háirithe i gcomhthéacs an athbhreithnithe GTI 
(glantáirgeacht intíre) mar a atá molta i gClár 
an Rialtais.  Táthar ag súil leis go dtabharfaidh 
an t-athbhreithniú seo deis dúinn aitheantas 
a fháil ar mhór-riachtanais chóiríochta Tusla 
agus go leithdháilfear maoiniú caipitil fónta 
amach anseo.  Tugann an Straitéis Eastát 
forléargas straitéiseach ar na mórfhorbairtí 
infreastruchtúir atá ag teastáil chun tacú agus 
cur le soláthar seirbhísí na gníomhaireachta sa 
todhchaí.  

Tacóidh plean caipitil 2021 le hinfheistíocht 
leanúnach sa digitiú agus sna tionscnaimh 
nuála a thugtar faoi Straitéisí TFC agus 
Bainistíochta Tusla.  Déantar achoimre ar na 
príomhfhorbairtí caipitil atá molta do 2021 i 
dTábla 5.

Réimse Mír 2021 €’m

Eastáit  Mionchaipiteal/Riosca Infreastruchtúir 3.000

Eastáit Naomh Seosamh, Luimneach, Céim 1 2.800

Eastáit Naomh Seosamh, Luimneach, Céim 2 1.500

Eastáit Naomh Fionntán, Port Laoise 1.800

Eastáit Síneadh ar áitribh Thusla, Ceatharlach 0.300

Eastáit Feistiú 1.000

Eastáit Tithe CRS a cheannach 1.450

Eastáit Cóiríocht do mionaoisigh neamhthionlacha 0.700

Eastáit Tionscadal Barnahaus, Gaillimh 0.382

Eastáit Straitéis Eastát - tionscadail nua 0.194

Fo-iomlán Eastát 13.126

FTC Infreastruchtúr 2.500

FTC Feidhmchláir (Forbairt Aipeanna agus Aipeanna a Fháil) 2.000

FTC Bainistíocht Sonraí agus Anailsíocht 0.350

FTC Príomhthionscnaimh thionscadail bhliantúla 0.700

Fo-iomlán TFC 5.550

Móriomlán 18.676

Tábla 5: Forbairtí Caipitil
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Is mór a spreagfadh cur i bhfeidhm IFMS 
(Córas Bainistíochta Airgeadais Comhtháite) 
feabhsúcháin sa teicneolaíocht agus sa 
phróiseas airgeadais sna blianta atá le teacht. 
Agus iomlán FSS agus Tusla aistrithe chuig aon 
chóras airgeadais amháin, bainfear úsáid as 
na bogearraí airgeadais SAP is úire agus beidh 
sé bunaithe ar phróisis atá deartha de réir an 
dea-chleachtais.  Tá Tusla sa chéad ghrúpa atá 
i dteideal gníomhú agus mar chuid de chur i 
bhfeidhm an phlean, beidh deimhniú deartha, 
tógáil agus tástáil an chórais ag Foireann 
Tionscadal GSS agus System Integrator go luath 
in 2021. Ullmhóidh Tusla le gníomhú sa chéad 
leath de 2021, tá sé de rún againn gníomhú i mí 
Iúil/Lúnasa 2021 agus é mar phlean againn a 
bheith beo i mí Aibreáin 2022.

Is tosaíocht leanúnach í do 2021 go 
mbeidh an lucht airgeadais ag obair lenár 
gcomhghleacaithe TFC chun an úsáid is fearr a 

Leanfaidh Tusla de bheith ag tuairisciú ar 
an gcaiteachas in aghaidh an bhuiséid agus 
shreabhadh an airgid i rith 2021. Cuirfidh Tusla 
próifíl bhuiséid isteach chuig DCEDIY, a bheidh 
briste anuas in aghaidh na seachtaine agus 
míosa, de réir an leibhéil fhaofa caiteachais, 
agus mionsonraí inti ar chomhlán, ar 
leithghabhálacha i gcabhair agus ar ioncaim eile.

In 2021, leanfar de bheith ag tabhairt aird ar 
leith ar scaradh na bpróifílí pá agus neamhphá, 
lena n-áirítear riachtanais ball foirne sealadach 
(costais ghníomhaireachta) a aithint laistigh de 
na próifílí. Déanfar oibríochtaí mionsonraithe 
le meastacháin chruinne a thabhairt ar 
chaiteachas/tarraingtí anuas faoin dá chatagóir, 
agus beann againn ar chúrsaí ama agus ar 
choimitmintí.

In 2021, leanfaidh Tusla de bheith ag tabhairt 
tuairiscí míosúla agus seachtainiúla do 
DCEDIY ina leagfar amach an caiteachas go 
dáta. Aibhseoidh na tuairiscí seo difir ó phróifíl 
thús na bliana agus aithneofar brúnna costais 
atá ag teacht chun cinn. Déanfar, freisin, 
tráchtaireacht ina leagfar amach comhthéacs 
agus míniúchán ar aon difear ó na próifílí airgid 
thirim.

bhaint as an teicneolaíocht le héifeachtúlacht 
agus éifeachtacht na próiseála airgeadais a 
fheabhsú laistigh den ghníomhaireacht.
Faoi réir na bprionsabal atá leagtha amach 
sa Straitéis Airgeadais, tá sé de rún ag an 
lucht Airgeadais múnla oibriúcháin na 
hArd-Stiúrthóireachta a athscagadh in 
2021 chun a bheith freagrach do riachtanais 
na Gníomhaireachta i dtimpeallacht an 
Athstruchtúraithe Eagraíochta atá beartaithe 
ag an POF.

Ó tharla go bhfuil móracmhainn na hArd-
Stiúrthóireachta Airgeadais, lena foireann 
sciliúil eolasach, chomh tábhachtach sin, beidh 
sí ina príomhfhócas in 2021 maidir le hoiliúint 
agus forbairt phearsanta.

Leanfaidh an feidhmeannas Airgeadais de 
bheith ag infheistiú i rialú airgeadais foriomlán 
na Gníomhaireachta in 2021.

Cuirfidh Tusla próifíl bhuiséid mhíosúil do 
2021 isteach chuig an Roinn Oideachais maidir 
leis an maoiniú de €35.005 do ESS/SCP agus 
AEARS agus déanfar tuairisciú gach mí ar an 
gcaiteachas go dáta.

Feabhsúcháin ar Rialú Airgeadais do 2021
Tá measúnú ar a Rialtáin Inmheánacha leagtha 
amach ag an nGníomhaireacht sa Ráiteas 
ar Rialú Inmheánach atá ar fáil sna Ráitis 
Bhliantúla Airgeadais do 2019. Leagann an 
Ráiteas ar Rialú Inmheánach amach bearta 
atá á dtógáil ag an nGníomhaireacht chun 
dul i ngleic le deacrachtaí rialaithe ar fud 
na Gníomhaireachta. Tharraing an tArd-
Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG), ina 
thuairisc ar Ráitis Airgeadais 2019, aird ar 
an bhfáil neamhchomhlíontach agus ar na 
fíneálacha a ghearr an Coimisiún um Chosaint 
Sonraí maidir le sárú na Gníomhaireachta ar 
shonraí. Leanfar den obair in 2021 chun rialtáin 
a fheabhsú sna réimsí seo.

Tosaíochtaí Airgeadais 2021

Próifíliú agus Tuairisciú Airgeadais 
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Is gníomhaíocht ardriosca í a bheith ag tógáil i 
seilbh phoiblí mar gheall ar líon agus ar rialtacht na 
gceannachán, agus an próiseas coimpléascach atá ann 
chun seirbhísí a fháil laistigh den nGníomhaireacht.  
Féadann rioscaí straitéiseacha agus oibriúcháin, 
amhail neamhéifeachtúlachtaí sa phróiseas tairisceana, 
moilleanna sa seachadadh nó feidhmiú conartha faoi 
bhun an chaighdeáin, féadann siad cur isteach ar 
bhaint amach na spriocanna.  Chun dul i ngleic leis na 
réimsí, is eol dúinn, nár comhlíonadh, déanfaidh an 
ghníomhaireacht machnamh ar na bearta seo in 2021:

• Plean Fála a fhorbairt don tréimhse 2021 - 2023
• Acmhainní breise a fhostú le tacú leis an 

bhfeidhmeannas
• Oiliúint ar chur ar bhaill foirne maidir le rialacha agus 

nósanna imeachta na Fála
• Tacú le cur i bhfeidhm an chórais IFMS
• Bonneagar eatramhach a fhorbairt le haghaidh faisnéis 

fála
• Tacú le tionscnaimh fála straitéiseacha
• Bainistiú a dhéanamh ar chaidreamh na bpáirtithe 

leasmhara seachtracha le FSS agus le OGP

Tosaíochtaí Fála
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Leagann an chaibidil seo amach 
tosaíochtaí Acmhainní Daonna 
Tusla (HR) do 2021 chun na 
bearta a leagadh amach i mbliain 
1 de Phlean Corparáide Thusla 
2021-23 a bhaint amach.  Inti 
freisin, tá na tosaíochtaí HR a 
iarradh sa Ráiteas Feidhmíochta 
mar aon leis na tosaíochtaí 
ardleibhéil don Ghníomhaireacht 
in 2021.

In 2021, leanfaidh Tusla Recruit de bheith 
ag bainistiú na riachtanas Earcaíochta & 
Roghnúcháin ar son Thusla, de réir an An 
Achta um Bainistíocht na Seirbhíse Poiblí 
(Earcaíocht agus Ceapacháin), 2004 agus 
leanfaidh sé de bheith ag seasamh le ceadúnas 
earcaíochta Thusla faoi Chóid Iompair an 
Choimisiúin um Cheapacháin Seirbhíse 
Poiblí (CPSA).

Le linn 2021, leanfaidh Tusla Recruit de 
bheith ag soláthar linn acmhainní le riar ar 
na riachtanais acmhainne atá aitheanta sa 
Ghníomhaireacht chun tacú le seachadadh 
seirbhísí comhtháite do Pháistí & do 
theaghlaigh. 

Tusla a chur chun cinn - Rogha fostóra 
do chéimithe le hObair Shóisialta agus 
Cúram Sláinte.
In 2021, leanfaidh HR de thionscnaimh 
fhócasaithe maidir le daoine a mhealladh agus 
a fhorbairt agus gach fostaí a choinneáil sa 
Ghníomhaireacht.  

Glactar go forleathan leis go bhfuil deacrachtaí 
criticiúla ag Tusla maidir le teacht ar oibrithe 
sóisialta cáilithe agus tosaíodh ar theagmháil a 
dhéanamh leis na príomhpháirtithe leasmhara 
chun an dúshlán seo a réiteach.   

Próifíl Acmhainní Daonna 
Caibidil 3:

Léargas Ginearálta

Earcaíocht agus Bainistíocht 
Tallainne Thusla

Tá teagmháil dhearfach bunaithe ag Tusla, 
le roinnt blianta anuas, le roinnt soláthróirí 
oideachais 3ú leibhéal in Éirinn agus i 
dTuaisceart Éireann.  Is teoranta an líon 
Céimithe le hObair Shóisialta a thagann amach 
gach bliain agus tá pleananna forbartha ag 
Tusla chun díriú ar shruthanna céimithe go 
díreach ar fud na n-ollscoileanna agus na 
gcoláistí agus Tusla á phoibliú mar rogha 
fostóra.  Agus teagmháil dhearfach déanta leis 
na hollscoileanna agus leis na coláistí, tá éirithe 
le Tusla suas le 65% de na céimithe seo, ar an 
meán, a fhostú gach bliain agus tá sé de sprioc 
againn an céatadán seo a ardú in 2021.   

Déanfaidh na ceachtanna inaistrithe ó 
thionscnaimh Oibre Sóisialta, e.g. an Clár 
Céimithe, an Grúpa Oideachais um Obair 
Shóisialta, eolas a thabhairt do thionscnaimh 
infhostaitheachta agus struchtúir shocrúcháin 
maidir le riachtanais an Chúraim Shóisialta 
i seirbhísí Cónaithe agus Cúraim Speisialta.  
Forbrófar creatlach um theagmháil dhearfach 
le soláthróirí Oideachais 3ú leibhéal, ní 
hamháin le Tusla a phoibliú mar rogha fostóra 
ach chun a dheimhniú go dtuigfidh Céimithe 
le Cúram Sóisialta an méid agus an éagsúlacht 
ról atá ar fáil dóibh sa chúram sóisialta laistigh 
den Ghníomhaireacht. Lena chois sin, tá 
dearbhaithe ag an Roinn Ardoideachais agus 
Breisoideachais, Oiliúna agus Fostaíochta go 
n-oibreoidh siad le Tusla le cur leis an linn 
ionchasach don staidéar ar an obair shóisialta 
chun go gcuirfear leis an soláthar amach anseo.

An Grúpa Oideachais um Obair 
Shóisialta (SWEG)
Leanfaidh Tusla de bheith ag obair i 
gcomhpháirt leis an nGrúpa Oideachas um 
Obair Shóisialta (SWEG) a bunaíodh in 
2019, agus atá á stiúradh ag an Roinn Leanaí, 
Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta 
agus Óige (DCEDIY).  Tá obair an ghrúpa 
dírithe ar sholáthar oibrithe sóisialta sa 
todhchaí ó Institiúidí Breisoideachais a 
mheas agus dul i bhfeidhm air.  Leanfaidh 
Tusla de bheith ag obair le SWEG, freisin, 
chun dul chun cinn a dhéanamh ar na moltaí 
a tháinig ón Taighde ar Shocrúcháin Céimithe 
a choimisiúnaigh DCEDIY in 2019 agus beidh 
tacaíocht againn in 2021 ó na Comhordaitheoirí 
Socrúcháin.
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Déanfar na gníomhartha breise seo 
in 2021:

• Athbhreithniú ar an Scéim Sparánachtaí 
Phíolótach in Ollscoil na hÉireann Mhá Nuad

• Moladh chun tacú le baill foirne sa chúram 
sóisialta filleadh ar an oideachas chun 
athoiliúint a dhéanamh le bheith ina n-oibrithe 
sóisialta.

• Leanfar de thionscnaimh thrasteorann chun 
mic léinn oibre sóisialta ó Thuaisceart Éireann 
a chur san áireamh. 

• I gcomhairle le CORU, agus muid ag tógáil ar 
an teagmháil dhearfach a cothaíodh in 2020 
maidir lena riachtanais chlárúcháin, fiosróidh 
HR deiseanna earcaíochta idirnáisiúnta chun 
céimithe le hobair shóisialta a mhealladh ó 
dhlínsí eile.

• Oibreoidh Tusla i gcomhpháirt le DCEDIY 
chun teagmháil a dhéanamh leis an Roinn Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta chun tacú leis obair 
shóisialta a bheith áirithe ar liosta scileanna na 
ngairmeacha ríthábhachtacha.

• In 2021, in éineacht le Grúpa Trasearnála 
na Roinne Sláinte, leanfaidh Tusla de bheith 
rannpháirteach sa Phlean Feidhmithe 18 
mí don Chlár Oibre is leithne um Phleanáil 
Straitéiseach d’Fhórsa Oibre an Chúraim 
Sláinte agus Shóisialta, obair ar cuireadh 
isteach uirthi agus moill uirthi de dheasca na 
paindéime Covid 19.  Tacóidh seo le haithint 
tionscnamh tosaíochta pleanála don fhórsa 
oibre chomh maith le forbairt na bpróiseas le 
cumarsáid a éascú idir Cúram Sláinte/Sóisialta 
agus earnálacha eile atá ríthábhachtach má tá 
pleanáil rathúil don fhórsa oibre le bheith ann.

Cumas 

In 2021, cuirfidh HR, i gcomhpháirt agus i 
gcomhairle le príomhpháirtithe leasmhara eile 
sa ghníomhaireacht, tús le scóipeáil thosaigh ar 
Chreatlach Cumais a bheidh dírithe ar fhiní poist 
sa Chúram Sóisialta agus san Obair Shóisialta 
araon.  Agus cur chuige láidir pleanála tionscnaimh 
in úsáid, forbróimid plean feiliúnach chun tacú le 
feidhmiú na gcreatlach seo sa Ghníomhaireacht. 
Tabharfaidh sonraí na gcumas lárnach a bhaineann 
le gach ceann de na finí poist seo sraith de leibhéil 
fhorásacha agus mionsonraí don fhorbairt foirne.

Cinnteoidh dearadh na Creatlaí seo go 
meallfaidh, go gcoinneoidh agus go bhforbróidh 
an Ghníomhaireacht fórsa oibre sciliúil agus 
cumasach agus dá bharr seo, beidh na baill foirne 
agus an chomhiarracht ag teacht níos fearr le 
cuspóirí straitéiseacha na Gníomhaireachta.

In 2021, cuirfidh HR leis an teagmháil Réigiúnach 
agus logánta atá ann cheana féin.  Cuirfidh HR 
clár teagmhála i bhfeidhm ar bhonn céimneach 

le tacú le bainisteoirí líne tuiscint a bheith acu ar 
pholasaithe agus ar nósanna imeachta HR agus 
an chaoi chun iad a chleachtadh.  Cuirfidh seo le 
cumas na mbainisteoirí líne agus deimhneoidh sé 
go ndéanfar Polasaithe agus Nósanna Imeachta 
HR a chur i bhfeidhm ar chaoi chomhsheasmhach 
- rud a dhéanfaidh forbairt is mó ar chaidrimh agus 
ar an gcumarsáid logánta réamhghníomhach. 

I gcomhpháirt le Forbairt agus Foghlaim an Fhórsa 
Oibre, déanfar measúnú breise ar riachtanais 
oiliúna chun pé bearna a d’fhéadfadh a bheith 
san oiliúint a aithint. Ligfidh seo dúinn gníomhú 
le dul i ngleic leis áit a bhfuil na riachtanais, 
agus tar a éis sin, ba cheart go ndeimhneodh sé 
comhsheasmhacht bhreise ar leibhéal logánta 
agus réigiúnach maidir le Polasaithe agus Nósanna 
imeachta HR a chur i bhfeidhm go maith. 

Coinneáil 

In 2021, bunóidh HR, i gcomhpháirt le 
hOibriúcháin, Grúpa Oibre um Choinneáil ar 
leibhéal  Náisiúnta agus Réigiúnach/Seirbhíse, a 
mbeidh sé de fhreagracht orthu pleananna gnímh 
Náisiúnta agus Réigiúnacha faoi leith a fhorbairt 
chomh maith le príomheilimintí na Creatlaí 
Coinneála a thabhairt isteach. Díreoidh Grúpaí 
Oibre Réigiúnacha um Choinneáil ar dhúshláin 
agus ar threochtaí faoi leith atá ag teacht chun 
cinn ar bhonn logánta.  Cuirfidh an cur chuig 
chuige fócasaithe seo barrfheabhas ar choinneáil 
fostaithe trí na pleananna agus na gníomhaíochtaí 
atá leagtha amach agus déanfar tomhas ar 
éifeachtúlacht na n-idirghabhálacha seo tríd na 
príomhtháscairí feidhmíochta.

Cuirfidh bunú Grúpa Stiúrtha um Choinneáil 
ar bhonn náisiúnta cosa faoin obair seo agus 
beidh ionadaíocht leathan ann ó gach cearn 
den ghníomhaireacht chun feidhmiú agus 
éifeachtúlacht na Creatlaí Coinneála a rialú.

Caidreamh Tionsclaíoch/Caidreamh idir 
Fostóirí agus Fostaithe

In 2021, aontóidh HR ar pholasaí 
comhairleoireachta chun go mbeidh teagmháil 
réamhghníomhach ann leis na páirtithe foirne ar 
gach leibhéal.  Déanfar an polasaí seo a fhorbairt 
agus a fheidhmiú ar fud na Gníomhaireachta 
chun a chinntiú go mbeidh teagmháil thráthúil, 
réamhghníomhach agus dhearfach ann go 
hinmheánach agus lenár bpáirtithe foirne. 
Deimhneoidh an teagmháil dhearfach seo go 
bpléifear le gach ceist go comhsheasmhach tríd na 
fóraim agus na próisis chuí.  

Tacaíochtaí Foirne Thusla 

Tugann Sláinte agus Folláine Fostaithe agus Cláir 
Chúnta Fostaithe tacaíochtaí d’fhostaithe chun a 
chur ar chumas na mball foirne a gcumas a bhaint 
amach agus a choinneáil san ionad oibre, rud a 
thabharfaidh seirbhís ar ardchaighdeán.  
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Mar chuid de Chreatlach Oibre Dearfaí Thusla 
2018-2022, tá seirbhís chúnta fostaíochta á 
forbairt níos mó. Tá teacht ag fostaithe Thusla 
ar an tseirbhís seo 24/7 ar an nguthán agus ar 
líne. Tacóidh Tusla le baill foirne agus muid ag 
soláthar Bainistíochta ar an Strus a Leanann 
Teagmhais Chriticiúla (CISM) agus ag cur leis 
an oiliúint teacht aniar do bhaill foirne leis an 
gclár ríomhfhoghlama Bainistíochta ar an Strus 
a Leanann Teagmhais Chriticiúil atá againn, rud 
a forbraíodh in 2020.  Cuirfear oiliúint dheonach 
bhreise idir piaraí foirne i bhfeidhm ar bonn 
céimneach in 2021. Déanfar an clár seo a bhunú 
agus a fhorbairt mar is cuí.  Tá sé de rún ag Sláinte 
agus Folláine Thusla forbairt bhreise a dhéanamh 
ar chláir athshlánúcháin chun filleadh ball foirne 
ar obair a éascú agus déanfar seo i gcomhpháirt le 
Sláinte Foirne agus le bainisteoirí líne.

Pleanáil don Fhórsa Oibre

Chun go mbainfear amach na príomhthosaíochtaí 
atá leagtha amach sa Phlean Corparáide 2021-
2023, tá sé de dhualgas ar an nGníomhaireacht an 
líon cuí ball foirne tiomanta, cáilithe agus a bhfuil 
an taithí acu a earcú agus a choinneáil le riar ar 
riachtanais acmhainne na bpleananna oibriúcháin. 

Straitéis don Fhórsa Oibre 

Forbrófar an Straitéis don Fhórsa Oibre 2021-
2023 chun léargas a thabhairt ar an bhfócas 
straitéiseach d’fhórsa oibre na Gníomhaireachta 
idir 2021-2023. 

In 2020, bhunaigh Tusla a Straitéis Uimhreach Pá 
a leag sprioc de 4,784 amach maidir le Coibhéis 

Lánaimseartha (CL). Agus rialtáin agus rialú 
níos fearr againn, choimeád an Ghníomhaireacht 
an CL agus d’uasmhéadaíomar é i gcomhréir 
leis an mbuiséad pá.  D’fheabhsaigh tuar agus 
monatóireacht CL in aghaidh spriocanna an méid 
a bhíothas ag teacht leo sin agus le teorannacha 
buiséid. Laghdaíodh go mór ar an méid a bhíothas 
i dtuilleamaí foireann ghníomhaireachta agus 
408 oibrithe gníomhaireachta tiontaithe ina 
bhfostaithe de chuid Thusla. In 2020, choimeád 
Tusla an méid úsáidte a baineadh as oibrithe 
gníomhaireachta ag leibhéal íseal agus gan iad in 
úsáid ach le tarlúintí éigeandála agus riachtanais 
seala a chlúdach. 

Ar 31 Nollaig 2020, bhí CL de 4,796 (agus oibrithe 
gníomhaireachta san áireamh) ag Tusla agus in 
ainneoin go raibh ardú de 12 ar Cl in aghaidh ár 
sprice CL de 4,784, d’fhan an ghníomhaireacht 
laistigh dár leithdháileadh buiséid pá.  Is ionann 
ardú ar an mbuiséad Pá do Leibhéil Seirbhíse 
Reatha agus tuairim is CL de 196 sa bhreis do 
2021, rud a ardóidh an uimhir inacmhainne pá go 
LC de 4,992.  In 2020, cruthaíodh spriocanna FC 
ar an leibhéal Réigiúnach agus in 2021 is iad na 
Stiúrthóirí Seirbhíse Réigiúnaí a bheidh freagrach 
as rialtáin agus rialú an CL agus an bhuiséid pá. 
In 2020, bhí ráta neamhláithreachta Tusla sa 
réimse 5.58% (Eanáir 2020) agus 4.54% (Nollaig 
2020) agus nuair a fhaightear meánráta de seo 
ar fud, is 4.9% atá ann, rud a shroicheann sprioc 
2020 de 5%. In 2021, tá sé de sprioc ag Tusla an 
ráta neamhláithreachta seo a laghdú níos faide 
go 4.7% ar fud na bliana.  Cuireann an ráta seo 
neamhláithreacht de bharr Covid-19 san áireamh.
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94.71% an meánráta coinneála 
a bhí ag Tusla do 2020. Trí 
thionscnaimh reatha agus 
mholta, tá sé de chuspóir ag 
Tusla coinneáil foirne a ardú 
go sprioc tuartha de 95% faoi 
dheireadh Ráithe 4 2021.  Cé gur 
méadaíodh an ráta coinneála i 
ngach catagóir gráid nach mór, 
ní mar seo a bhí sé san obair 
shóisialta, ina bhfacthas laghdú 
de 0.6% ar an ráta coinneála go 
92.33% i ráite 4 2020.  Tá sé de 
chuspóir ag Tusla an spriocráta 
coinneála de 93.39% do 2021 
a bhaint amach faoi Ráithe 4, 
Nollaig 2021. 
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Aguisín 1 

Aguisín 1 - Gníomhartha Gaolmhara 

Cuspóir Tag# Nasctha le Tag 
BP (nuair is 
infheidhme)

Gníomh Gaolmhar Sprioc-am

1.1. Cur chuige 
náisiúnta 
comhsheasmhach i 
leith an chleachtais a 
leabú agus a fhorbairt 
ar fud ár mbealaí 
freagartha uile

1.1(c)

1.1(a)

Leanúint ar aghaidh agus leabú an chur chuige náisiúnta i leith cleachtais (Comharthaí 
Sábháilteachta) ar fud an chosáin fhreagartha um Chosaint Leanaí agus Leas a rianú

R4

1.1(d) Athbhreithniú a dhéanamh ar an gCreat um Sheachadadh Seirbhíse a chun scrúdú a dhéanamh 
ar na príomhphointí comhéadain idir cosáin fhreagartha CLL agus cosáin fhreagartha Luath-
idirghabhála, Cúraim Mhalartaigh, TESS agus DSGBV chun cuir chuige cleachtais chomhtháite 
agus chomhsheasmhacha a chinntiú ar fud na tíre

R4

1.1(e) Leithdháileadh acmhainní spriocdhírithe ar réimsí tosaíochta chun tacú le feidhmíocht 
fheabhsaithe

R1

1.1(f )

1.1(b)

Déanamh cinnte go gcomhlíontar tiomantas na hÉireann chun 36 leanbh san iomlán (28 le 
glacadh in 2021) a ghlacadh ó champaí dídeanaithe sa Ghréig, Leanaí Scartha ag lorg Tearmainn 
agus cláir tuismitheoireachta a fhorbairt tuilleadh chun tacú le teaghlaigh i gcóiríocht um 
Chosaint Idirnáisiúnta

R4

1.1(g) An tAthbhreithniú Straitéiseach ar chóiríocht éigeandála um fhoréigean teaghlaigh a chríochnú 
agus meicníochtaí tuairiscithe ar sheirbhísí a fhorbairt tuilleadh

R2

1.1(h) Anailís a dhéanamh ar shreafaí agus córais sonraí DSGBV reatha ar fud na hearnála agus 
pleananna a fhorbairt chun comhsheasmhacht agus caighdeáin a chinntiú nuair is iomchuí 

R4

1.1(i) Gníomhartha Tusla do 2021 a chur i bhfeidhm sna Straitéisí Náisiúnta do phobail an Luchta Siúil 
agus na Romach

R4

Cuspóir Tag# Nasctha le Tag 
BP (nuair is 
infheidhme)

Gníomh Gaolmhar Sprioc-am

1.2. Leanúint le 
córais dearbhaithe 
cáilíochta agus 
feabhsúcháin 
seirbhíse a chur i 
bhfeidhm ar fud ár 
mbealaí freagartha

1.2(c)

1.2(a)

Creat tuarascála um bhainistíocht rialachais agus maoirseachta arna threorú ag NCCIS a 
fhorbairt 

R3

1.2(d) Creat iniúchta cleachtais nua a dhearadh agus a chur i bhfeidhm a chuimseoidh córas grádaithe/
rátála le haghaidh moltaí ó iniúchtaí PASM chun feabhas a chur ar chumarsáid agus socrú 
tosaíochtaí do ghníomhartha feabhsúcháin seirbhíse

R4

1.2(e) Struchtúir agus próisis rialachais ailínithe a fhorbairt chun maoirseacht a dhéanamh ar 
chaighdeáin agus ar riosca sna seirbhísí oibríochta náisiúnta agus réigiúnacha

R1

1.2(f ) Plean iniúchta cliniciúil agus gnó comhtháite do Sheirbhísí Oibriúcháin i 2021 agus próiseas 
chun foghlaim a roinnt ar fud 17 Réimse a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm

R2

1.2(g) Cur chuige comhsheasmhach a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le hullmhú do 
Chigireachtaí HIQA, foghlaim a roinnt, agus torthaí cigireachta a fheabhsú ar fud 17 réimse

R2

1.2(h) Rialú seirbhísí cúraim mhalartaigh phríobháidigh (seirbhísí altramais agus cónaithe) a neartú ag 
leibhéal náisiúnta agus réigiúnach lena chinntiú go bhfaigheann leanaí agus daoine óga cúram ar 
ardchaighdeán.

R4

1.2(i)

1.2(b)

Córas rianaithe agus fíoraithe do gach plean feabhsúcháin / comhlíonta seirbhíse a eascraíonn as 
gníomhaíocht iniúchta

R1

1.2( j) Plean iniúchta straitéiseach nua agus cur chuige iniúchta laistigh de Tusla do PASM a fhorbairt i 
gcomhar le hOibríochtaí

R4

1.2(k) Córas grádaithe nua le haghaidh moltaí i bhfeidhm R4

1.2(l) SA Rannpháirtíocht úsáideoirí seirbhíse a chur chun cinn i rialú na Gníomhaireachta R4

1.3. Tacú le pleanáil 
buaine do leanaí 
agus do dhaoine 
óga atá faoi chúram 
agus tacú lenár 
gcúramóirí agus lenár 
soláthraithe cúraim 
tithe sábháilte agus 
cothaitheacha a 
sholáthar do leanaí a 
chuireann caidrimh 
ar feadh an tsaoil 
chun cinn

1.3(c)

1.3(a)

Críochnófar comhairliúchán le foireann Tusla agus príomhpháirtithe leasmhara eile, maidir leis 
an gcur chuige náisiúnta i leith cleachtas do leanaí i gcúram agus seirbhísí altramais

R2

1.3(d) Treoir um Pleanáil Buaine a fhoilsiú agus an fhoireann agus na cúramóirí go léir a chur ar an 
eolas faoin treoir

R4

1.3(e) Déanamh cinnte go ndéantar athbhreithniú ar gach plean cúraim do leanaí a bhí faoi chúram ar 
feadh níos mó ná 3 bliana agus go ndearnadh machnamh ar rogha buaine do phlean cúraim an 
linbh

R1

1.3(f ) Déanamh cinnte go dtugtar tosaíocht le haghaidh measúnaithe do gach leanbh atá thar 16 agus 
incháilithe le haghaidh uchtaithe 

R2

Tugann an tábla seo achoimre ar na gníomhaíochtaí a bhaineann le gníomh an Phlean Ghnó 
a luadh i gCaibidil 1, nó leo siúd ar gníomhartha neamhspleácha iad (arna gcur in iúl ag an 
ngiorrúchán SA) ar gníomhartha iad freisin a thacaíonn le feabhsúcháin seirbhíse. 
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Cuspóir Tag# Nasctha le Tag 
BP (nuair is 
infheidhme)

Gníomh Gaolmhar Sprioc-am

1.3(g) 1.3(b) Anailís bhearna a chríochú ar sholáthar iarchúraim do dhaoine óga a mbeidh 18 mbliana d’aois 
slánaithe acu agus dóibh siúd atá incháilithe cheana féin le haghaidh seirbhíse iarchúraim

R2

1.3(h)
SA

Méadófar na deiseanna oideachais, gairme agus oiliúna do dhaoine óga atá faoi chúram agus ar 
thairseach na haosachta le clár printíseachta / deiseanna fostaíochta Way2Work arna mhaoiniú 
ag Tusla agus post tacaíochta oideachais réigiúnach atá dírithe ar leanaí faoi chúram

R3

1.3(i) SA Polasaí agus dea-chleachtas a fhoilsiú maidir le leanaí a chur suas le huchtú agus déanamh cinnte 
go gcuirtear naíonáin le Tuismitheoirí Uchtaíochta Ionchasacha laistigh de 12 mhí

R2

1.3( j) SA Leanúint le hearcú agus coinneáil cúramóirí altrama R4

1.3(k)
SA

Rialú seirbhísí cúraim mhalartaigh phríobháidigh (seirbhísí altramais agus cónaithe) a neartú ar 
leibhéal náisiúnta agus réigiúnach chun a chinntiú go bhfaigheann leanaí agus daoine óga cúram 
ardchaighdeáin

R4

1.3(l) SA Oibreoidh Tusla leis an Roinn chun bailchríoch a chur le treoir chun tacú le socruithe uchtála 
oscailte nó leath-oscailte deonacha do leanaí uchtaithe

R2

1.4. Oibriú i gcomhar 
le gníomhaireachtaí 
eile chun leanaí, 
daoine óga agus 
daoine fásta a 
ndearnadh mí-úsáid 
ghnéasach orthu 
a imscrúdú agus a 
mheas agus chun 
tacú leo

1.4(c)

1.4(a)

Cur i bhfeidhm Shamhail Barnahus a leathnú go Corcaigh agus Baile Átha Cliath de réir Phlean 
Fheidhmithe an Ghrúpa Rialachais Idir-rannach (lena n-áirítear forbairt creat-chomhaontaithe 
idirghníomhaireachta chun sonraí a roinnt i bpróiseas Barnahus)

R4

1.4(d) Déanamh cinnte go n-ailínítear múnla Barnahus le réimsí oibre eile m.sh. CASP, Pleanáil 
sábháilteachta, seirbhísí teiripeacha do gach leanbh i ngátar srl.

R4

1.4(e)

1.4(b)

Scóip na seirbhísí teiripeacha a chuirtear ar fáil go hinmheánach i Tusla, seirbhísí a 
sholáthraíonn eagraíochtaí deonacha íoctha trí Tusla, comhlachtaí poiblí eile a sholáthraíonn 
tacaíochtaí teiripeacha agus seirbhísí ábhartha eile a mheas agus láidreachtaí agus deiseanna 
feabhsúcháin a aithint

R3

1.4(f ) Anailís a dhéanamh ar na bealaí reatha maidir le seachadadh seirbhíse do leanaí a ndearnadh 
díobháil dóibh nó a ndearnadh mí-úsáid orthu agus bearnaí a aithint

R3

1.4(g) Creat náisiúnta a fhorbairt do Sholáthar Seirbhíse Teiripí i Tusla R4

Cuspóir Tag# Nasctha le Tag 
BP (nuair is 
infheidhme)

Gníomh Gaolmhar Sprioc-am

1.5. Leanaí agus 
daoine óga a chosaint 
ar dhochar féideartha 
trí fhaisnéis 
riachtanach agus 
chomhréireach a 
roinnt le daoine eile

1.5(b)

1.5(a) An

Beartas agus na Nósanna Imeachta gaolmhara go léir a bhaineann le CASP a thabhairt chun 
críche

R2

1.5(c) CASP a chur i bhfeidhm ar fud na 17 réimse go léir R4

1.6(c) SA Múnla Rialachais, Comhlíonta agus Tuairiscithe Sláinte & Sábháilteachta a dhearadh agus a chur 
i bhfeidhm ar fud na Gníomhaireachta

R4

1.6. Leanúint le 
feabhsúcháin a chur 
chun cinn i sláinte 
agus sábháilteacht na 
foirne, ár n-úsáideoirí 
seirbhíse, agus inár 
gcomhlíonadh lenár 
gceanglais reachtúla 
agus rialála

1.6(d)
SA

Tacú leis an nGníomhaireacht i bhforbairt clár tosaíochta de Bheartais Sláinte agus 
Sábháilteachta chun aghaidh a thabhairt ar na réimsí riosca Sláinte agus Sábháilteachta atá ann 
cheana agus na réimsí riosca atá ag teacht chun cinn ar fud na seirbhísí go léir

R4

1.6(e)

1.6(a)

Aontú ar phróiseas bainistíochta riosca ar fud na gníomhaireachta chun foréigean, díobháil agus 
ionsaitheacht a bhainistiú

R1

1.6(f ) Cuireadh tús leis an bpróiseas rannpháirtíochta le páirtithe leasmhara eagraíochta agus 
rinneadh suirbhé foirne Náisiúnta ar leitheadúlacht Dochair, Foréigin agus Ionsaitheachta san 
ionad oibre

R2

1.6(g) Beidh pleanáil d’fhoirne forfheidhmithe Trasfheidhme mar chuid de chroí-obair Ghrúpa 
Teicniúil VHA le dearadh Feidhmithe arna fhaomhadh ag an bhFoireann Ceannaireachta 
Sinsearach

R4

1.6(h) Beidh pleanáil do Choistí Stiúrtha (m.sh. ballraíocht, Téarmaí Tagartha) mar chuid de 
chroí-obair Ghrúpa Teicniúil VHA le plean Feidhmithe arna fhaomhú ag an gCeannaireacht 
Shinsearach

R4

1.6(i)

1.6(b)

Ráitis sábháilteachta a bhaineann go sonrach le láithreán i bhfeidhm do 28 foirgneamh 
tosaíochta i mbliain 1 ina bhfuil thart ar 25% d’fhostaithe Tusla lonnaithe

R4

1.6( j) Riachtanais oiliúna aitheanta agus nuair a aithnítear riachtanas, ábhar oiliúna curtha ar fáil go 
háitiúil agus trí r-fhoghlaim nuair is féidir

R4
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Cuspóir Tag# Nasctha le Tag 
BP (nuair is 
infheidhme)

Gníomh Gaolmhar Sprioc-am

1.7. Leanúint ar aghaidh 
ag cinntiú go bhfuil 
daoine, próisis agus 
córais éifeachtacha 
againn chun tacú lenár 
n-oibleagáidí reachtúla 
agus rialála agus chun 
iad a chomhlíonadh 
nuair a dhéanaimid 
sonraí pearsanta a 
phróiseáil

1.7(d) SA An tSamhail Oibriúcháin um Thacaíocht Seirbhíse agus Comhlíonta a chur i bhfeidhm R4

1.7(e) SA a Na bearta a theastaíonn chun aghaidh a thabhairt ar thorthaí fhiosrúcháin DPC agus OIC a 
chur i bhfeidhm

R4

1.7(f ) SA Rialuithe agus rialachas a chur i bhfeidhm chun Cosaint Sonraí trí Dhearadh agus 
Réamhshocrú a leabú agus tacú le críochnú DPIAnna ar bhonn riosca agus tosaíochta

R4

1.7(g)
1.7(a)

Déanfaimid an nós imeachta um measúnú tionchair ar chosaint sonraí a leabú laistigh de Tusla R4

1.7(h) Aithneoimid réimsí próiseála ardriosca agus íoslaghdóimid na rioscaí sin dár n-úsáideoirí 
seirbhíse chomh fada agus chomh luath agus is féidir

R4

1.7(i)

1.7(b)

Feidhmiú céimneach clár r-fhoghlama agus oiliúint RGDS "comhroinnt sonraí go sábháilte" 
curtha i gcrích

R2

1.7( j) Foireann aitheanta oilte i bpróiseáil sonraí ardriosca de réir fhaomhadh agus tosaíochtaí 
Ghrúpa Feidhmiúcháin RGDS

R4

2.1. Sábháilteacht, 
forbairt agus folláine 
leanaí a chur chun cinn 
trí chomhpháirtíocht 
agus cumarsáid le 
páirtithe leasmhara a 
neartú

2.1(c)

2.1(a)

Modheolaíocht Iniúchta Athbhreithnithe a chur i bhfeidhm chun tuairimí tuismitheoirí a chur 
san áireamh

R2

2.1(d) Leanúint ar aghaidh le plean 5 bliana an Ráitis um Chosaint Leanaí (2018-2023) a chur chun 
cinn.

R4

2.1(e)
2.1(b)

Straitéis rannpháirtíochta CSR do pháirtithe leasmhara a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm R2

2.1(f ) Fóraim Soláthraithe Luathbhlianta a bhunú le haghaidh iolraithe (agus breis agus trí sheirbhís 
ag an soláthraí)

R3

2.2. Déanamh cinnte 
go bhfuil córais 
éifeachtacha againn 
agus go bhféadfaimis 
faillí a aithint sa chás 
nach gcomhlíonann 
seirbhísí rialáilte an 
caighdeán riachtanach

2.2(c)

2.2(a)

Anailís chúlghabhálach ar thorthaí iniúchtaí na Luathbhlianta a fhoilsiú R2

2.2(d) Córas Bainistíochta Cáilíochta ailínithe le ISO9000: 2015 a fhorbairt do Chigireacht na 
Luathbhlianta

R4

2.2(e) Córas tosaíochta riosca a thabhairt isteach chun tabhairt faoi mheasúnuithe oideachais R4

2.2(f )
2.2(b)

An próiseas athchlárúcháin do Sheirbhísí Luathbhlianta a chríochnú R2

2.2(g) Na chéad chlárúcháin do Chúram Leanaí ar Aois Scoile a chríochnú R3

2.3. Faisnéis, treoir agus 
tacaíocht a sholáthar 
do sheirbhísí rialáilte 
le cur ar a gcumas a 
gcuid riachtanas a 
chomhlíonadh  

2.3(d) 2.3(a) Réitigh rialála foghlama digití a fhorbairt agus a thabhairt isteach R3

2.3(e)
2.3(b)

Dhá Nóta Treorach Tionscail a Fhoilsiú do Chigireacht na Luathbhlianta agus do Sheirbhís 
Cigireachta agus Monatóireachta an Chúraim Mhalartaigh

R3

Cuspóir Tag# Nasctha le Tag 
BP (nuair is 
infheidhme)

Gníomh Gaolmhar Sprioc-am

3.3. Fórsa saothair 
inbhuanaithe a fhorbairt 
ina ndéantar ár 
bhfostaithe a earcú agus  
a choinneáil agus tacú 
leo chun na scileanna 
agus na hinniúlachtaí 
riachtanacha eolais 
a bheith acu chun 
seirbhísí comhtháite 
ardchaighdeáin a 
sholáthar

3.3(c)

3.3(a)

An Scóip le haghaidh riachtanas Chreat Cumais Tusla a mheas R4

3.3(d) Creat Forbartha agus Feabhsúcháin Cleachtais a chur i bhfeidhm chun foireann obair 
shóisialta agus cúram sóisialta oilte, inniúil agus ardchaighdeáin a oiliúint, a earcú agus a 
choinneáil atá oilte chun cleachtadh go héifeachtach

R4

3.3(e)

3.3(b)

Creat Rialachais a sholáthar trí Ghrúpa Comhtháite Forbartha Fórsa Saothair a bhunú a 
dhéanfaidh eolas agus a shocróidh ord tosaíochta do thosaíochtaí pleanála an fhórsa saothair 
don Ghníomhaireacht

R1

3.3(f ) Straitéisí AD a fhorbairt atá nasctha le haidhmeanna agus cuspóirí straitéiseacha na 
Gníomhaireachta faoi mar atá leagtha amach sa Phlean Corparáideach agus arna dtiomáint ag 
na riachtanais a shainaithnítear ón nGrúpa Comhtháite Forbartha Fórsa Saothair

R4

3.3(g) Straitéisí Coinneála Fostaithe Náisiúnta agus Réigiúnacha a fhorbairt dírithe ar ár bhfostaithe 
a choinneáil ar fud na ngrúpaí grád agus na réimsí seirbhíse go léir sa ghníomhaireacht

R4

3.3(h) Tusla a chur chun cinn mar roghfhostóir R4

3.4. Comhfhoghlaim 
agus forbairt ghairmiúil 
leanúnach dár 
bhfoireann a spreagadh 
agus a chur chun cinn ar 
fud na Gníomhaireachta 
agus tacú leo

3.4(a)

3.4(a)

Iniúchadh a dhéanamh ar fhorbairt creataí / straitéisí iomchuí chun timpeallacht thacúil a 
chruthú d’fhoghlaim chomhroinnte agus d’fhorbairt ghairmiúil leanúnach

R3

3.4(b) Anailís bhearna a dhéanamh chun meastóireacht a dhéanamh ar na córais atá i bhfeidhm le 
haghaidh bainistíocht eolais agus deiseanna foghlama

R4

3.5. Feabhas a chur ar 
chóras feidhmíochta 
áitiúil, réigiúnach agus 
náisiúnta Tusla ag baint 
úsáide as bearta bríocha 
a chuireann torthaí níos 
fearr chun cinn do na 
daoine a ndéanaimid 
freastal orthu

3.5(c)

3.5(a)

Leanúint ar aghaidh (i gcomhar le Oibríochtaí) le córas feidhmíochta agus feabhsúcháin le 
haghaidh seirbhís oibríochta a fhorbairt

R4

3.5(d) Forbairt Chreat Torthaí Tusla a chur chun cinn chun na torthaí do leanaí agus do theaghlaigh a 
úsáideann seirbhísí Tusla a mheas

R4

3.5(e)

3.5(b)

Úsáid sonraí gearán a mhéadú chun an Ghníomhaireacht a chur ar an eolas faoi réimsí 
foghlama

R4

3.5(f ) Oibriú le Seirbhísí Tusla chun a chinntiú go n-úsáidtear NIMS mar chomhad leictreonach 
bainistíochta eachtraí ó thuairisciú trí athbhreithniú go dúnadh

R4

3.5(g) Oibriú le seirbhísí Tusla chun úsáid an chórais clár riosca leictreonach a spreagadh chun 
rioscaí eagrúcháin a thuairisciú agus a bhainistiú

R4

3.5(h) Feasacht faoi phróisis nochtaithe chosanta laistigh den Ghníomhaireacht a chur chun cinn R4
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Cuspóir Tag# Nasctha le Tag 
BP (nuair is 
infheidhme)

Gníomh Gaolmhar Sprioc-am

4.1. Réimsí 
Seirbhíse agus 
seirbhísí náisiúnta 
a chomhtháthú sna 
struchtúir rialachais 
réigiúnacha 
athbhreithnithe 

4.1(c)

4.1(a)

Cead foirmiúil le haghaidh aon phost déag (5 Feidhmeannach agus 6 Réigiúnach) R1

4.1(d) Idirbheartaíocht ar athrú le comhlachtaí ionadaíocha agus tús a chur le hearcaíocht R2

4.1(e) An Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin Náisiúnta agus Sé Réimse Seirbhísí Réigiúnacha 
bunaithe

R4

4.2. Fóraim 
idirghníomhaire- 
achta a neartú ar 
leibhéal áitiúil agus 
náisiúnta (lena 
n-áirítear FSS agus 
An Garda Síochána)

4.2(c)
4.2(a)

Tusla agus AGS chun comhchlár oibre a cheadú agus a chur i bhfeidhm R2

4.2(d) Comhoibriú idirghníomhaireachta le FSS a neartú mar fhreagairt ar leanaí agus daoine óga a 
bhfuil riachtanais chasta acu.  

R3

4.2(e)

4.2(b)

Coistí Seirbhísí Leanaí agus Daoine Óga a Neartú chun comhoibriú idirghníomhaireachta agus 
ailíniú le tosaíochtaí TUSLA a fheabhsú

R4

4.2(f ) Pleananna Coimisiúnaithe TUSLA a neartú lena chinntiú go ndéantar seirbhísí a choimisiúnú de 
réir riachtanas leanaí, daoine óga, agus teaghlach sa phobal áitiúil agus le tosaíochtaí Seirbhíse 
TUSLA

R3

4.2(g) Gníomhartha Tusla a chur i bhfeidhm i Straitéis Tuismitheoireachta Tusla 2021 athbhreithnithe 
agus tacú le forbairt agus cur i bhfeidhm na samhla de sheirbhísí tacaíochta tuismitheoireachta 
faoi stiúir DCEDIY.

R4

4.3. Na Straitéisí TFC 
agus Bainistíochta 
Sonraí a chur i 
bhfeidhm

4.3(c)

4.3(a)

Tusla a fhorbairt le bheith ina Ghníomhaireacht ‘dhigiteach mar chéad rogha’ ina dtacaítear le 
gach seirbhís le córais bhainistíochta cásanna ceann atá slán, éifeachtach agus éasca le húsáid

R4

4.3(d) An clár féin-leordhóthanachta agus deighilte ó chórais agus bhonneagar FSS a fhorbairt tuilleadh R4

4.3(e) Leanúint ag cur le samhail acmhainne agus oibríochta na seirbhíse TFC R4

4.3(f ) Socruithe foirmiúla rialachais do sheirbhísí TFC a bhunú agus a bhainistiú i Tusla R4

4.3(g)

4.3(b)

Struchtúir rialachais a fheabhsú do bhainistíocht fhoriomlán sonraí i Tusla R4

4.3(h) Feabhas a chur ar na córais, na struchtúir agus an treoir atá riachtanach chun timpeallacht 
bainistíochta taifead a fheidhmíonn go maith a bhunú i Tusla

R4

4.3(i) Ollstór sonraí agus córais faisnéise ghnó a fheabhsú R4

4.3(h) Bonneagar bunachar sonraí teicniúil a dhearadh agus a chur i bhfeidhm agus tacú leis chun 
stóráil tacar sonraí Tusla a bhainistiú agus a slándáil agus a n-infhaighteacht a chinntiú

R4

4.4. Bainistíocht 
éifeachtach 
acmhainní airgeadais 
ár ngníomhaireachta 
a chinntiú

4.4(c)

SA

Córas monatóireachta agus athbhreithnithe do Ghníomhaireachtaí Alt 56 a dhéanamh atá i 
gcomhréir le leibhéil an tsoláthair mhaoinithe agus leis an raon rioscaí oibríochta agus cleachtais 
a bhaineann le hobair den sórt sin.

R4
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Múnla Barnahus Ionad ilghníomhaireachta idirdhisciplíneach atá oiriúnach do leanaí ar mhaithe le 
íospartaigh leanaí agus d’fhinnéithe ina bhféadfaí leanaí a chur faoi agallamh, scrúdú leighis 
chun críocha fóiréinseacha a dhéanamh orthu, iad a mheas go cuimsitheach agus gach 
seirbhís theiripeach ábhartha ó ghairmithe iomchuí a chur ar fáil dóibh.

Creat Inniúlachta Sraith de thuairiscí mionsonraithe agus sainiúla ó thaobh iompraíochta de ar na príomh-
iompraíochtaí, agus an t-eolas, na tréithe agus na heispéiris bhunúsacha atá riachtanach 
chun feidhmíocht rathúil a dhéanamh i bpost, i bhfoireann nó in eagraíocht.

Nós Imeachta 
Substaintí um  
Mí-Úsáid Leanaí 
(CASP)

Is éard atá i Nós Imeachta Substaintí um Mí-Úsáid Leanaí (CASP) athbhreithniú ar Bheartas 
2014 “Beartas agus Nósanna Imeachta chun Freagairt do Líomhaintí faoi Mhí-Úsáid agus 
Faillí”. Tá sé bunaithe ar fhoghlaim a léirigh an gá le comhsheasmhacht an chleachtais ar fud 
na Gníomhaireachta a fheabhsú tuilleadh. Ina theannta sin, bhí gá le hathruithe freisin chun 
breithiúnais dlí nua a ionchorprú sa réimse casta seo den dlí agus den chleachtas.

An Coimisiún um 
Cheapacháin Seirbhíse 
Poiblí (CPSA)

An príomh-rialtóir earcaíochta agus roghnúcháin i seirbhís phoiblí na hÉireann.

Foireann Bainistíochta 
Feidhmiúcháin

Cuimsíonn an Fhoireann Bainistíochta Feidhmiúcháin bainisteoirí ardleibhéil na 
heagraíochta a oibríonn le chéile chun oibríochtaí na gníomhaireachta a bhainistiú, 
maoirseacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm aidhmeanna agus cuspóirí na gníomhaireachta, 
agus monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht seachadadh seirbhíse.

IRPP (Clár um 
Chosaint Dídeanaithe 
na hÉireann)

Clár a bhunaigh an Rialtas in 2015 mar chuid lárnach de fhreagairt na hÉireann ar an 
ngéarchéim imirce dhaonnúil dhomhanda a thug ar Éirinn glacadh le 4,000 duine faoi 
shásraí éagsúla, lena n-áirítear an Clár Athlonnaithe faoi stiúir Athlonnú an AE agus UNHCR 
(Gníomhaireacht Dídeanaithe na Náisiún Aontaithe) agus glacadh le mionaoisigh gan 
tionlacan a bhí ina gcónaí roimhe seo sa champa neamhoifigiúil i Calais. 

Caomhnóir Ad Litem 
(GAL)

Caomhnóir a cheapann cúirt chun féachaint i ndiaidh linbh / duine óg le linn cáis.

Fóraim 
idirghníomhaireachta

Rannpháirtíocht fóram ilghníomhaireachta

Córas Bainistíochta 
Airgeadais Comhtháite

Is córais iad córais chomhtháite faisnéise bainistíochta airgeadais (IFMIS) chun tacú le 
bainistíocht oibríochtaí buiséadacha, airgeadais agus cuntasaíochta na hearnála poiblí 
agus bainistíocht airgeadais phoiblí (PFM) níos fearr a chur chun cinn le clárlann láraithe 
d'ioncam agus caiteachais san earnáil phoiblí.

Líonra Seirbhís 
Comhtháite

Bainistíocht agus seachadadh seirbhísí ionas go bhfaigheann cliaint contanam seirbhísí 
coisctheach agus leighis, de réir a gcuid riachtanas le himeacht ama agus thar leibhéil éagsúla 
den chóras

Jab-theaghlaigh  Is ionann jab-theaghlaigh agus grúpaí post a bhfuil gairmeacha / gairmeacha i gcoiteann acu.

Comh-Phrótacal Nuair a oibríonn dhá ghníomhaireacht nó níos mó le chéile chun prótacal a fhorbairt.

Meabhrán 
Comhthuisceana 
(MoU) 

Comhaontú idir dhá pháirtí nó níos mó a leagtar amach i ndoiciméad foirmiúil. 

Táscairí feidhmíochta 
agus méadrachtaí

Is ionann Táscairí Feidhmíochta, ar a dtugtar Príomhtháscairí Feidhmíochta (PTFanna) freisin, 
agus beartais a chabhraíonn leis an ngníomhaireacht dul chun cinn i dtreo ár gcuspóirí a shainiú 
agus a thomhas. Is uimhreacha iad meadarachtaí a chuireann faisnéis thábhachtach ar fáil 
don ghníomhaireacht faoi cé chomh maith agus atá ár bpróisis ag obair agus cá mbeadh orainn 
feabhsúcháin a dhéanamh b'fhéidir.
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Ráiteas Feidhmíochta Is é an Ráiteas Feidhmíochta an litir a eisítear ón Aire gach bliain, a leagann amach an treo is mian 
leis an Aire don ghníomhaireacht dul maidir lena bPlean Gnó don bhliain dar gcionn

Pleanáil Buaine Is ionann pleanáil buaine agus ár gcur chuige chun a chinntiú go bhfuil, teaghlach slán, 
seasmhach agus grámhar ag leanaí chun tacú leo trína  n-óige agus ina dhiaidh sin. I gcur chuige 
pleanála cúraim atá dírithe ar leanaí tá ceithre bhealach ann chun buaine a bhaint amach do 
leanaí lena n-áirítear athaontú don teaghlach, caomhnóireacht, cúram altrama fadtéarmach agus 
uchtáil.

Creat Iniúchta 
Cleachtais 

Creat chun cuspóirí na n-iniúchtaí cleachtais, a raon feidhme agus a amlíne a leagan amach.

Creat Dualgas na 
hEarnála Poiblí

Cuireann an Creat oibleagáid reachtúil ar chomhlachtaí poiblí deireadh a chur le 
hidirdhealú, comhionannas deiseanna a chur chun cinn agus cearta daonna na ndaoine a 
soláthraíonn siad seirbhísí agus baill foirne dóibh a chosaint agus a gcuid oibre laethúla á 
déanamh acu.

An tAcht um 
Earcaíocht agus 
Ceapacháin Seirbhíse 
Poiblí, 2004

An creat rialála maidir le hearcaíocht agus roghnú cóir, trédhearcach atá bunaithe ar fhiúntas 
i seirbhís phoiblí na hÉireann.

Creat-Coinneála Straitéisí a úsáideann eagraíocht chun a cuid fostaithe a choinneáil agus athrú foirne a 
laghdú.

Bealaí Freagartha Na torthaí a bhunaítear tar éis measúnú linbh.

Creat Seachadta 
Seirbhíse 

Sraith prionsabal, caighdeán, beartas agus srianta atá le húsáid chun dearaí, forbairt, úsáid, 
oibriú agus scor seirbhísí a sholáthraíonn soláthraí seirbhíse a threorú chun eispéireas 
comhsheasmhach seirbhíse a thairiscint do phobal úsáideoirí ar leith i gcomhthéacs gnó ar 
leith.

Ráitis sábháilteachta a 
bhaineann go sonrach 
le suíomh

Baineann Ráiteas Sábháilteachta Sainiúil don Suíomh le láithreán nó le seirbhís ar leith,  
leagann sé amach na socruithe atá i bhfeidhm chun sábháilteacht, sláinte agus leas na foirne, 
úsáideoirí seirbhíse agus cuairteoirí a chosaint, mar aon leis an gcomhoibriú a theastaíonn 
ón bhfoireann chun é seo a bhaint amach.

An Ghníomhaireacht 
um Éilimh ar an Stát

Comhlacht Stáit a sholáthraíonn seirbhísí bainistíochta sócmhainní agus dliteanais don 
Rialtas agus atá ainmnithe mar an Ghníomhaireacht um Éilimh ar an Stát agus é i mbun na 
bhfeidhmeanna a leanas: bainistíocht éileamh, bainistíocht riosca agus bainistíocht costas dlí, á 
tarmligeadh air faoin Acht um Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht an Chisteáin (Leasú) 
2000 agus faoin Acht um Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht an Chisteáin (Leasú) 2014.

Socruithe um 
Chomhroinnt Sonraí 
Tríú Páirtí 

Comhaontú i scríbhinn chun sonraí a roinnt go foirmiúil lasmuigh d’eagraíocht chun 
comhlíonadh RGCS a bhaint amach.

Ceannairí Luacha Grúpa ceannairí ar gach grád ainmnithe ag piaraí ar fud na Gníomhaireachta a thacaíonn le leabú 
luachanna agus iompraíochtaí na gníomhaireachta. 

Pleananna an Fhórsa 
Saothair

An plean lena chinntiú go mbeidh rochtain reatha agus sa todhchaí ag eagraíocht ar an 
gcaipiteal daonna a theastaíonn uaithi chun feidhmiú go héifeachtach agus go bhfuil sé 
ailínithe le cuspóirí gnó foriomlána na heagraíochta agus leis an bhfís fhadtéarmach.
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