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Réamhrá
Is í príomhfheidhm Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann (BACÉ):

 . chun an pobal a chosaint agus é ag déileáil le haltraí agus cnáimhseacha
agus

 . chun ionracas an chleachtais altranais agus cnáimhseachais a chinntiú
tríd

 . ardchaighdeáin oideachais, oiliúna agus cleachtais ghairmiúla a chur chun 
cinn, agus . iompar gairmiúil a chur chun cinn i measc altraí agus cnáimhseach.

Comhlíonann BACÉ a fheidhmeanna ar mhaithe le leas an phobail agus chun 
ár sainchúram reachtúil faoi Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 a 
chomhlíonadh.

Tá Plean Gnó 2022 bunaithe ar an obair atá á déanamh faoi láthair ar Ráiteas 
Straitéise 2020–2022 BACÉ agus tógann sé ar an dul chun cinn a rinneamar i 2021. 
Tá ráiteas straitéise BACÉ ar fáil ar shuíomh gréasáin BACÉ. 

Is iad seo a leanas ár dtosaíochtaí straitéiseacha sonraithe do 2020–2022:

Leanúint ar aghaidh ag seachadadh ár sainchúraim reachtaíochta (croílár an méid 
a dhéanaimid) agus feabhas a chur ar an mbealach a dhéanaimid é trí:

1. Ár múnla rialacháin a fhorbairt 

2.  Éifeachtacht ár seirbhísí a dhigitiú agus a fheabhsú

3.  Sonraí agus taighde a ghiaráil

4. Cumarsáid níos éifeachtúla agus níos minice a dhéanamh lenár bpáirtithe 
leasmhara

5. Ár n-eagraíocht a fhorbairt tuilleadh.

Chonacthas dúshláin leanúnacha dár ngnó mar rialtóir altraí agus cnáimhseach i 
2021 de réir mar a lean paindéim Covid-19 agus na srianta gaolmhara ar aghaidh. 
Leanadh le cruinnithe Boird agus Coiste go fíorúil ar feadh cuid mhór de 2021 
chomh maith le fiosrúcháin um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh (FTP). Rinneadh 
gníomhaíochtaí Monatóireachta agus Faomhadh Clár agus iniúchtaí láithreáin go 
fíorúil suas go dtí deireadh 2021. Lean an fhoireann ar aghaidh ag obair ón mbaile 
nuair a cheadaigh a róil, cé go bhfanann an oifig ar oscailt i gcónaí. Forbraíodh an 
plean do 2022 sa chomhthéacs seo. 

Is dócha go mbeidh suaitheadh leanúnach ann de bharr Covid-19 i 2022 
agus beidh orainn freagairt a thabhairt le solúbthacht. Go háirithe, tá méadú 
ag teacht ar líon na n-iarratas thar lear. Creidimid go bhfuil sé seo, agus go 
mbeidh, á thiomáint ag roinnt fachtóirí, lena n-áirítear maolú ar shrianta taistil 
idirnáisiúnta, an faomhadh le déanaí do thart ar 2,500 post breise altranais agus 
cnáimhseachais san earnáil phoiblí agus earcaíocht straitéiseach san earnáil ina 
iomláine chun déileáil le rátaí breoiteachta agus féinleithlisithe de bharr Covid-19. 
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Mar an rialtóir leagaimid síos na caighdeáin a theastaíonn le bheith ar an gclár 
in Éirinn. Comhlíonfaidh altraí agus cnáimhseacha oilte in Éirinn na caighdeáin 
atá leagtha síos againn agus tá méadú i gcónaí ar líon na mac léinn a bheidh 
le héascú. Beidh altraí agus cnáimhseacha ag teacht go hÉirinn ag teastáil chun 
folúntais a líonadh ach ní mór dúinne, mar rialtóir, a bheith cinnte go bhfuil na 
caighdeáin inniúlachta agus oideachais acu a mheastar a bheith comhionann 
le cáilíochtaí Éireannacha. Tá próiseas measúnaithe cuimsitheach i bhfeidhm 
d’iarratasóirí ar chlárú thar lear agus is é a phríomhchuspóir ná an pobal a 
chosaint. Aithnímid freisin, áfach, gur nasc bunúsach muid sa slabhra earcaíochta 
altraí agus cnáimhseach i gcóras cúram sláinte na hÉireann. Táimid tiomanta do 
mhonatóireacht agus sruthlíniú leanúnach a dhéanamh ar ár bpróiseas chun a 
chinntiú go ndéanaimid meastóireacht go tapa agus go héifeachtach ar iarratais. 
Cé go bhfuil go leor gnéithe den phróiseas iarratais thar lear atá faoinár smacht 
díreach, braitheann an próiseas freisin ar an iarratasóir agus ar thríú páirtithe 
eile cáipéisí a sholáthar, freagra a thabhairt ar chomhfhreagras, rochtain ar 
shocrúcháin a sholáthar, srl. Is féidir linn tacú le hiarratasóirí agus tríú páirtithe trí 
threoir, trí fhaisnéis a sholáthar agus trí chomhoibriú cuí.

Sa chomhthéacs seo i mí an Mheithimh 2021 d’fhorbraíomar plean gníomhaíochta 
a dhírigh ar an bpíblíne d’iarratais thar lear agus thosaigh muid á chur i bhfeidhm. 
Leanadh leis an spéis mhéadaithe in Éirinn mar cheann scríbe d’iarratasóirí thar 
lear; mhéadaigh sé i dtreo dheireadh na bliana 2021. Tá plean inbhuanaitheachta 
athbhreithnithe forbartha agus aontaithe, le tacaíocht ón Roinn Sláinte (RS).

Leanfar le díriú ar phróiseáil thapa agus ar dhul chun cinn altraí agus cnáimhseach 
atá oilte go cuí tríd an mbealach thar lear le linn 2022 agus ina dhiaidh sin.
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Príomhréimsí Fócais i 2022
Tacaíonn pleananna oibre mionsonraithe ag leibhéal na stiúrthóireachta leis an 
bplean gnó seo. Clúdaíonn an plean gnó dhá chineál gníomhaíochtaí ar leith:

 . Na gníomhaíochtaí sin a leanfaimid comhlíonadh de réir ár dtéarmaí tagartha 
reachtúla faoi Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 (arna ghabháil  
sa tábla thíos).

 . Agus na gníomhaíochtaí sin a sheachadfaidh athruithe riachtanacha, agus  
a chuideoidh lenár múnla rialála agus an éifeachtúlacht lena seachadaimid  
é a fhorbairt agus a fheabhsú (atá le fáil sa chuid thíos den tábla).

Ár sainchúram reachtúil:

Leanfaimid ag comhlíonadh ár sainchúraim reachtúil faoi Acht na nAltraí 
agus na gCnáimhseach 2011 agus cuirfimid na forálacha eile i bhfeidhm de 
réir mar a chuirtear tús leo.

Dáta pleanáilte

0.01 Clár na nAltraí agus na gCnáimhseach a chothabháil  
go cruinn

Leanúnach

0.02 Faisnéis chuí agus chothrom le dáta a bhaineann le 
fostaíocht i ndáil le cláraitheoirí a thaifeadadh agus a 
chothabháil, ar bhealach is féidir a úsáid chun críocha 
tuairiscithe

Leanúnach

0.03 Caighdeáin a leagan síos, a mhonatóiriú agus a mheasúnú 
maidir le hoideachas agus oiliúint altraí agus cnáimhseach

Leanúnach

0.04 Gearáin i gcoinne altraí agus cnáimhseach a imscrúdú 
agus leanúint d’iarrachtaí réasúnacha a dhéanamh chun 
a chinntiú go n-éistear le fiosrúcháin ar bhealach tráthúil 
agus gasta

Leanúnach

0.05 Déanfaidh an Bord dualgais mhuiníneacha a 
chomhlíonadh agus treoir straitéiseach a sholáthar de 
réir bheartais an Rialtais agus cuspóirí straitéiseacha an 
Rialtais

Leanúnach

0.06 Slándáil córas sonraí, maoine agus sócmhainní eile  
a chothabháil

Leanúnach
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Gníomhaíochtaí athraithe agus feabhsúcháin 
leanúnaigh:

I dteannta lenár sainchúram reachtúil, tá na gnéithe seo a leanas sainaitheanta 
againn mar ghnéithe ríthábhachtacha do ról BACÉ maidir le héifeachtacht 
eagraíochtúil feabhsaithe a chinntiú agus le cur i bhfeidhm na n-alt d’Acht 2011 nach 
bhfuil tosaithe fós.

Leanfaimid ag comhlíonadh ár sainchúraim reachtúil faoi Acht na nAltraí 
agus na gCnáimhseach 2011 agus cuirfimid na forálacha eile i bhfeidhm de 
réir mar a chuirtear tús leo.

a) A chinntiú go soláthraíonn BACÉ seirbhís fheabhsaithe chun iarratais 
ar chlárú thar lear a mheas chun freastal ar an éileamh ar acmhainn 
bhreise seirbhíse sláinte. 

Áireofar sa phlean inbhuanaitheachta, ach níl sé teoranta dóibh: . Conradh tríú páirtí a chur i bhfeidhm agus a bhainistiú le poitéinseal do  
14 post coibhéiseach lánaimseartha (FTE) chun iarratais thar lear  
a phróiseáil. . Maoiniú chun tacú le hacmhainn shuntasach bhreise sa Roinn Clárúcháin 
don ghearrthéarma agus don mheántéarma. . Próiseas aitheantais oideachais a shruthlíniú gan riosca don phobal a mhéadú  . Seilfré na litreacha cinnidh aitheantais a shíneadh (dóibh siúd a eisítear 
tar éis 2019) chun ligean don chomhthiomsú acmhainní is leithne a 
d’fhéadfadh fostóirí ionchasacha a bhaint astu – arna athbhreithniú ar 
bhonn ráithiúil.  . Leanúint le hacmhainneacht agus infhaighteacht na foirne clárúcháin 
inmheánaigh a uasmhéadú maidir le hiarratais ar aitheantas thar lear. . Leanúint le MyNMBI (ár n-ardán teicneolaíochta um Chlárú agus 
Oideachas) a bheachtú sa mheántéarma agus san fhadtéarma chun 
feidhmiúlacht bhainistíochta scuaine agus próiseáil iarratas a fheabhsú 
tuilleadh, chomh maith le treoir agus rannpháirtíocht geallsealbhóirí  
a fheabhsú. . Ailíniú le Plean Straitéiseach Lucht Saothair na Roinne Sláinte agus 
idirchaidreamh a dhéanamh leis an HSE ag leibhéal na Stiúrthóirí Altranais 
agus Cnáimhseachais trí struchtúir fhoirmiúla chun tuiscint a fhorbairt  
ar an riachtanas a bhfuiltear ag súil leis i rannáin agus i speisialtóirí  . Idirchaidreamh a dhéanamh le gníomhaireachtaí earcaíochta agus 
Acmhainní Daonna Náisiúnta (HSE) chun gníomhaíocht a chomhordú, 
chomh maith le Tithe Altranais Éireann.  . Monatóireacht agus nascadh leis an gComhairle Altranais agus 
Cnáimhseachais (CAC) agus lena gcomhghleacaithe i dTuaisceart Éireann 
chun riachtanais acmhainní trasteorann a mheasúnú. . Méadú foirne inmheánacha a chur i bhfeidhm chun acmhainn, 
sofhreagrúileacht agus táirgiúlacht fheabhsaithe a chruthú a 
fhreastalaíonn ar an éileamh.

Caith: . €574k le haghaidh feabhsaithe acmhainne.
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b) Bainistíocht ar Chothabháil Inniúlachta Gairmiúla

Leanúint ar aghaidh le hobair tionscadal-bhunaithe ar an Scéim um 
Inniúlachtaí Gairmiúla a Bhainistiú agus a Chothabháil. 

Tar éis scéim bheartaithe a dhréachtú agus a chostáil, chuireamar tús 
le cruthúnas coincheapa in 2021 chun ligean dúinn an scéim a bheachtú 
agus í a thabhairt chuig na geallsealbhóirí ábhartha lena faomhadh agus 
lena síniú. Nuair a bheidh sé críochnaithe (lár 2022) bogfaimid ansin chuig 
treoirthionscadal den scéim. Tionscadal ilbhliantúil a bheidh ann. 

Caith:
 . €93K mar chruthúnas ar choincheap/scéim phíolótach.

c) Slánaíocht Ghairmiúil

Leanúint ar aghaidh ag dul i dteagmháil le geallsealbhóirí chun dréachtú 
oiriúnach rialacha a bhunú chun comhairliúchán a cheadú agus ar deireadh 
tosach feidhme Alt 40 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011.

Caith:
 . No external spend expected.

d) Anótáil

I 2021, bhí comhoibriú táirgiúil lenár bpáirtithe leasmhara, lena n-áirítear an 
Roinn Sláinte, an HSE agus an Sainchomhlacht Athbhreithnithe ar Altranas 
agus Cnáimhseachas, maidir le cur chuige maidir le sainiú saineolais agus 
conas a aithneofar agus a n-aithneofar iad ar chlár BACÉ. Táthar ag súil go 
leanfar leis an obair seo i 2022.

Foilseofar Caighdeáin agus Riachtanais Speisialaithe Oideachais Altraí agus 
Cnáimhseachais, agus beidh siad seo mar chuid dár bpróiseas formheasta 
agus monatóireachta clár.  

Caith:
 . Maoiniú dá bhforáiltear sa líne buiséid ‘tionscadail’ Oideachais. 

e) An tAcht um Ghairmeacha Rialála (Sláinte agus Cúram Sóisialach) 
(Leasú) 2020

I 2021, chuireamar athruithe riachtanacha i bhfeidhm chun tacú le tosú na 
reachtaíochta nua seo sa réimse FTP. 

Tabharfar aghaidh ar na tionchair ar an limistéar clárúcháin ó C3 2022.

Caith: 
 . €20k comhairle dlí maidir le tosach feidhme.

f) Cur chuige maidir le láimhseáil gearán

Beidh athrú suntasach ar ár bpróiseas láimhseála gearán i 2022.
 . Beimid ag baint leasa as na hathruithe sin atá ar fáil mar gheall ar 

reachtaíocht 2020 chun ár ngníomhaíochtaí reachtúla láimhseála gearán 
a sheachadadh ar bhealach níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí. Srl, 
gealltanais a úsáid chun torthaí sásúla a bhaint amach do ghearáin agus, 
triúr fochoistí fiosrúcháin FTP in ionad cúigear.
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 Éileoidh sé seo oiliúint agus tacaíocht don Choiste Réamhimeachtaí (PPC), 
don Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh (FTPC) agus don Bhord, 
agus comhoibriú leis na ceardchumainn agus soláthraithe seirbhísí dlí. 

 . Tabharfar isteach freisin athruithe breise a aithníodh tríd an ‘Tionscadal 
Trócaire’, a thugamar faoi in 2021 chun bealaí a aithint chun eispéireas 
na ngearán a dhéanamh níos trócairí dóibh siúd atá i gceist. Áireoidh 
siad seo ár n-ábhar Próisis Gearán, atá ar fáil ar ár suíomh Gréasáin, a 
nuashonrú, físeáin mhínithe a tháirgeadh, teanga agus ábhar na litreacha 
a scríobhaimid chuig páirtithe gearán a fheabhsú agus a bheachtú agus 
rochtain saor in aisce ar sheirbhísí tacaíochta a thabhairt isteach.

 . Ba cheart go laghdódh cur i bhfeidhm na n-athbhreithnithe ábhartha 
2020 ar an Acht an t-am ón tráth a bhfaightear gearán go dtí go 
ndéileálfar leis nó go sceidealófar éisteacht. Giorróidh sé seo (san 
fhadtéarma) ré an phróisis FTP – príomhchuspóir straitéiseach mar a thug 
cláraitheoirí agus gearánaithe le fios gur strus suntasach é an t-achar 
ama chun déileáil le gearán. 

 . Déanfar ár gcóras bainistíochta cásanna nua a chumrú agus aistreofar 
gach gearán agus fiosrú leanúnach chuig an gcóras nua i lár 2022. 
Stórálfaidh an córas bainistíochta cásanna seo gach faisnéis faoi 
ghearáin, déanfaidh sé rianú ar ghníomhaíochtaí, sceidil, cáipéisí, 
rabhaidh a uathoibriú agus laghdófar go suntasach sceidealú láimhe, 
comhdú agus rianú, agus méadóidh sé ár gcumas tuairiscithe.

 . Tar éis Trialview a fháil mar réiteach cianfhiosrúcháin, feabhsóimid agus 
leathnóimid an úsáid a bhainfimid as seo agus ardáin eile mar chuid dár 
gcomhlíonadh lenár n-oibleagáidí reachtúla chun iarrachtaí réasúnacha 
a dhéanamh chun déileáil le gearáin go tapa agus iad a phróiseáil go 
tráthúil. 

 . Chuir Páipéar Anailíse Costais um Láimhseáil Gearán ár smaointeoireacht 
ar an eolas faoin gcaoi ar mhaith leis an mBord acmhainní agus am 
a leithdháileadh amach anseo bunaithe ar riosca agus tionchar ar 
shábháilteacht othar. Beidh sé seo mar bhonn lenár gcur chuige maidir 
le húsáid na roghanna agus na n-uirlisí go léir atá ar fáil dúinn mar a 
shainaithnítear thuas agus cumraíocht ár bhfoirne.

 . Tagann deireadh lenár gconradh reatha do sholáthraithe seirbhísí dlí i 
mBealtaine 2022 agus mar sin beimid ag tabhairt faoi phróiseas bailithe 
riachtanas, tairisceana, meastóireachta agus roghnúcháin i C1–C3 2022.

Caith:
 . €67k le haghaidh córas bainistíochta cásanna a imscaradh.
 . €25k fle haghaidh comhairle soláthair conartha seirbhísí dlí.
 . €15k le haghaidh físeáin Thionscadal Comhbhá.
 . €40K le haghaidh seirbhísí tacaíochta.
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g) Leanfar lenár n-infheistíocht i MyNMBI. Díreoimid ar:

Sa Roinn Clárúcháin:
 . Cobhsú V2.0 den mhodúl clárúcháin ó thaobh teicniúil agus bainistíochta 

athraithe
 . Sainaithint treochlár forbartha modúl clárúcháin (V3.0 forbairtí nó 

uasghráduithe sa todhchaí)
 . Forbairt sonraíochta do réiteach digiteach den chéad ghlúin eile
 . Tús agus críoch a chur le cleachtadh soláthair
 . Tús a chur le himscaradh soláthraithe ag tosú le forbairt riachtanas nua

Caith:
 . €254k móide €40k a bheidh i gcostais chothabhála, cheadúnais agus 

óstála do MyNMBI i 2022. 
 . Meastar iarratais ar athrú agus forbairt a bheith thart ar €200k don 

mhodúl clárúcháin in 2022 (v3.0).
 . Déanfaimid cleachtadh scanadh spéire freisin chun éilimh amach anseo 

ar an gcóras sláinte a réamhmheas agus ar altraí agus cnáimhseacha 
agus a n-iarratais aitheantais agus clárúcháin. Cuirfidh sé seo lenár 
gclár oibre um fheabhsú leanúnach áit a mbeimid ag obair chun aon 
fhrithchuimilt inár bpróiseas a aithint agus a bhaint.

An stiúrthóireacht Oideachais, Beartais agus Caighdeáin:  

Forbairt na sonraíochta don mhodúl oideachais.
 . Nuair a bheidh modúl oideachais an chórais myNMBI á úsáid, tacóidh sé 

leis na cigireachtaí ar chláir fochéime agus speisialtóireachta agus le cláir 
oideachais a cheadú nó a athcheadú.

Caith: 
 . €65K chun sonraíocht a fhorbairt, réiteach digiteach den chéad ghlúin 

eile a sholáthar.

h) Cur i bhfeidhm ár gcur chuige nuashonraithe maidir le Faomhadh agus 
Monatóireacht Cláir

I 2020 chuireamar tús le hobair ullmhúcháin shuntasach maidir le 
hathruithe molta maidir le faomhadh agus faireachán na gclár as a 
dtiocfaidh clárúchán agus sainchláir. Áiríodh leis sin comhairliúchán i 
2020 le comhlachtaí oideachais, leis an Roinn Sláinte, leis an HSE agus le 
ceardchumainn maidir le caighdeáin agus ceanglais na gClár Clárúcháin 
Altraí (2016), caighdeáin agus riachtanais an Chláir um Chlárú Cnáimhseach 
(2016), feidhm na dtuarascálacha bliantúla sa phróiseas agus tuarascálacha 
cigireachta a fhoilsiú. Tar éis an chomhairliúcháin, forbraíodh agus tástáladh 
cur chuige nuashonraithe maidir leis an bpróiseas formheasa agus 
monatóireachta cláir le dhá IAO deonacha (cruthúnas coincheapa), agus ina 
dhiaidh sin foilsíodh an tuarascáil chomhairliúcháin agus caighdeáin agus 
riachtanas nuashonraithe na gClár Altraí agus Cnáimhseach i C1 2022.
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I 2022, déanfar an cur chuige nua maidir le formheas agus faireachán clár 
a neadú lena n-áirítear, ach gan a bheith teoranta do, treoir nuashonraithe 
agus teimpléid nua féin-iniúchta le haghaidh Institiúidí Ardoideachais agus 
Soláthraithe Cúraim Sláinte Gaolmhara (AHCPanna), cláir oibre nua le 
haghaidh cuairteanna ar shuímh, oiliúint nuashonraithe do mheasúnóirí, uirlisí 
measúnóirí agus teimpléid tuairiscithe, teimpléid tuarascálacha bliantúla nua 
agus foilsiú tuarascálacha cigireachta. 

i) Rannpháirtíocht le páirtithe leasmhara ar oideachas altranais agus 
cnáimhseachais amach anseo

Tá a chuid oibre tugtha chun críche ag an Sainchomhlacht Athbhreithnithe ar 
Altranas agus Cnáimhseachas agus tá an tuarascáil foilsithe. Chuir NMBI leis 
an bplé agus tá sé ag súil go leithdháilfear roinnt tionscadal air lena chur i 
bhfeidhm. Tá sainréimsí le bheith i réimsí cosúil le hathbhreithnithe curaclaim, 
conairí iontrála céimithe, filleadh ar chleachtadh, foilsiú cleachtais agus 
cleachtóirí neamhspleácha. Cuirfear tús i 2022 le réamhobair ar athbhreithniú 
curaclaim do chláir fochéime, mar aon le cruthú caighdeán agus riachtanas 
d’iontrálaithe céimithe.

Caith:
 . €40k do ghníomhaíocht chomhairliúcháin.

D’fhéadfadh athruithe ar Threoir an AE maidir le haitheantas cáilíochtaí 
gairmiúla altraí agus cnáimhseach (2013/55/AE) a bheith ar an bhfód 
freisin. Ciallaíonn sé seo in éineacht le rún sonraithe NMBI ina Ráiteas 
Straitéise chun comhráite ar fud an chórais a éascú faoin treo agus faoi 
chaighdeáin san oideachas altranais agus cnáimhseachais amach anseo, 
go mbeimid ag infheistiú ama i ngníomhaíochtaí comhairliúcháin agus 
rannpháirtíochta le geallsealbhóirí.  

Caith:
 . €10k ar ghníomhaíocht rannpháirtíochta.

I 2022 tá sé beartaithe againn cáipéis straitéise inmheánach Oideachais, 
Caighdeáin agus Beartais a fhorbairt chun cur síos a dhéanamh ar ár 
dtreo san oideachas, caighdeáin agus beartais sa todhchaí sna cúig 
bliana amach romhainn.  

Caith:
 . €10k ar rannpháirtíocht straitéiseach.

j) Ár gcumas tuairiscithe a fhorbairt  

Soláthraíonn an modúl clárúcháin nua cumais tuairiscithe feabhsaithe maidir 
le clárú agus an clár.

Cuireadh tús lenár gcumas feabhsaithe le cur i bhfeidhm an mhodúil 
Chlárúcháin de MyNMBI i C4 2020. Rinneamar ár modheolaíochtaí bailithe 
sonraí a bheachtú tuilleadh i C3 2021, tar éis dul i dteagmháil leis an Roinn 
Sláinte agus leis an HSE chun a gcuid riachtanas sonraí agus tuairiscithe 
a thuiscint níos mó agus chun na riachtanais sin a chomhlíonadh go 
pragmatach (srl, chun críocha pleanála fórsa saothair).
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I 2022 déanfaimid beart scanadh léaslíne chun éilimh sonraí ón gcóras sláinte 
agus oideachais amach anseo a réamhmheas. Cuirfidh sé seo eolas ar fáil 
do phleananna chun cumas tuairiscithe a fhorbairt tuilleadh, a leanfaidh ar 
aghaidh ag forbairt thar roinnt blianta. 

I 2022 déanfaimid anailís freisin chun comhroinnt léargais ó FTP le 
cláraitheoirí, fostóirí, ceardchumainn agus institiúidí ardoideachais (HEIs)  
a éascú.

Beidh ár n-úsáid sonraí á rialú ag ár gcreat reachtaíochta, lena 
n-áirítear an GDPR. Leanfaidh an clár BACÉ inchuardaithe de bheith 
ar fáil ar ár suíomh gréasáin. Seachas an Clár, ní roinnfear sonraí ag 
leibhéal iarratasóra aonair nó cláraí lasmuigh den phearsanra cuí in 
eagraíocht BACÉ.

Caith: . Forbrófar tuairisciú laistigh den líon reatha foirne, agus cuirfear oiliúint 
shonrach ar fáil.

 . €20k chun anailís agus roinnt léargais ar an bpróiseas gearán a éascú  
le cláraitheoirí, fostóirí, ceardchumainn agus Institiúidí Ardoideachais

k) Forbairt eagraíochta
Táimid tar éis ár bhfórsa saothair a fhorbairt de réir ár gclár oibre digitithe 
agus Ráiteas Straitéise. Dhíríomar, agus díreoimid fós, ar: . Acmhainn a mhéadú, cumas a thógáil agus sofhreagrúileacht níos fearr 

ag leibhéil na bainistíochta sinsearaí agus na meánbhainistíochta . Cumais nua a thabhairt isteach i mbailiú sonraí, anailís agus tuairisciú, 
dearbhú cáilíochta, athrú agus bainistíocht tionscadail . Cumas a chruthú in oirchill gníomhaíochtaí nua (bainistíocht a dhéanamh 
ar chothabháil inniúlachta gairmiúla, nótaí, foilsiú sonraí agus léargais, 
taighde, srl) . Ciallaíonn ár gclár oibre digitithe go mbeimid ag díothú agus/nó ag 
uathoibriú gníomhaíochtaí breisluacha/idirbhearta ar luach íseal agus 
uirlisí giarála ar nós SharePoint.

Déantar gach post a fhógraítear agus a líonadh a mheas sa chomhthéacs 
seo. I 2021 chuireamar plean comharbais i bhfeidhm le haghaidh roinnt 
príomhphoist cheannaireachta mar gheall ar scor pleanáilte laistigh den 
fhoireann bainistíochta sinsearaí (SMT) agus deireadh téarmaí oifige do 
chomhaltaí Boird. I 2022, feicfimid tréimhse ina n-oibreoidh an fhoireann 
cheannaireachta shinsearach nuabhunaithe le chéile chun an fhís 
straitéiseach a bhaint amach agus chun cuidiú leis an mBord a chur ar an 
eolas chun a chinntiú go n-uasmhéadaítear seasamh an rialtóra sa chóras 
cúram sláinte. Cuirfear oiliúint ar fáil chun tacú leis an gceannaireacht seo. 

Fágann an Stiúrthóir Airgeadais reatha an gnó go luath i 2022 agus tá 
socruithe á gcur i bhfeidhm don athrú seo. Tá téarma ár nUachtaráin ag 
druidim chun deiridh freisin. 

Is iad an dá théama lárnacha dár oiliúint agus d’fhorbairt foirne i mbliana fós 
ná tacú le digitiú (rolladh amach réitigh teicneolaíochta agus bealaí oibre níos 
fearr, lena n-áirítear SharePoint agus Nulia Works) agus sármhaitheas seirbhíse.



Plean Gnó 2021

11

Leanfaimid ag infheistiú inár ndaoine agus san eagraíocht lena chinntiú go 
bhfuilimid in ann freastal ar riachtanais ár gcláraithe, an phobail agus ár 
ngeallsealbhóirí. Áireofar i mbliana freisin fócas ar chumarsáid inmheánach 
agus forbairt socruithe nua oibre cumaisc. Déanfaidh an eagraíocht 
iniúchadh freisin ar rannpháirtíocht in ‘Áit Iontach Le hObair’.

Tarlóidh athruithe Boird de réir mar a thagann deireadh le téarmaí oifige 
suas le 50% den Bhord i mí na Nollag 2022. Breathnóidh an eagraíocht ar 
leanúnachas eolais. Déanfar toghchán d’ionadaithe clárach rannáin. 

Caith: . Tá €95K leithdháilte ar fhorbairt agus oiliúint foirne . €15K le haghaidh oiliúint ceannaireachta . €20k le haghaidh toghcháin Boird . €10K le haghaidh leanúnachas eolais..

l) Oibriú lena chinntiú go bhfuil dóthain acmhainní againn don eagraíocht 
chun a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh
Táimid ag obair go leanúnach lena chinntiú go bhfuil dóthain acmhainní 
againn don eagraíocht chun a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh. Tá an 
Roinn Airgeadais i mbun measúnú leanúnach ar shruthanna ioncaim, ar 
réamhaisnéisí ilbhliantúla agus ar bhainistiú conarthaí ag sealbhóirí buiséid. 
Tá BACÉ ag obair freisin chun éifeachtúlachtaí agus luach ar airgead a bhaint 
amach maidir le tairiscintí soláthair nua. Tá BACÉ ag obair chun slándáil 
airgeadais fhadtéarmach a bhunú don eagraíocht.
Caith: . Gan aon chaiteachas breise.

m) Slándáil córas sonraí, maoine agus sócmhainní a chothabháil
Tá sé ina thosaíocht i gcónaí slándáil chórais sonraí, réadmhaoine agus 
sócmhainní BACÉ a chothabháil agus a neartú trí ghníomhartha leanúnacha 
a dhéanamh chun riosca a mhaolú. Díreofar ar pháirt a ghlacadh in oiliúint 
foirne leanúnach, agus leanúint ar aghaidh ag infheistiú i gcórais, réadmhaoin 
agus sócmhainní. 
Déanfar forbairt bhreise freisin ar acmhainn scanadh cothrománach chun 
bealaí nua agus níos fearr a aimsiú lenár gcórais a bhainistiú agus lenár 
sonraí a chosaint, chun cabhrú leis an ngnó agus chun tacú le cláraitheoirí.
Caith:  . €100k san iomlán.

n) Ár gcéad Ráiteas Straitéise eile a fhorbairt (2023-2025)  
Ní sheasann an timpeallacht rialála riamh, agus ní mór cur chuige rialála 
a bheith lúfar agus éifeachtach. I rith 2022 cuirfimid tús le hobair ar ár 
gcéad Ráiteas Straitéise eile a bheidh ar siúl ó 2023-25. In éineacht lenár 
bpríomhfheidhmeanna rialála, beimid ag lorg bealaí chun oibriú lenár 
gcomhpháirtithe sa chóras sláinte chun tionchar dearfach a imirt ar 
shábháilteacht othar agus úsáideoirí seirbhíse agus lenár gcláraithe chun tacú 
leo na caighdeáin chúraim is airde a sheachadadh, ag leanúint ar aghaidh 
ag athrú. ár bhfócas agus ár n-acmhainní ar dhochar a chosc agus ar rialáil 
réamhtheachtacha seachas gníomhú dá réir. 
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Is tionscadail agus infheistíochtaí ilbhliantúla go leor de na príomhréimsí fócais seo.

Tá siad bunaithe ar an bhfís iomlán maidir lena bhfuilimid ag iarraidh a bhaint 
amach inár Ráiteas Straitéise 2020-22.

Tugann na táblaí thíos achoimre ar an ráiteas ar chuspóirí straitéise, ar na 
príomhéachtaí i 2021 agus ar ghníomhaíocht phleanáilte i 2022. 

1. Ár múnla rialacháin a fhorbairt

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí bainte 
amach i 2021

Beartaithe do 2022

Déan athbhreithniú 
rialta ar ár gcód, 
ar ár gcaighdeáin 
oideachais agus 
ar ár dtreoir lena 
chinntiú go bhfanann 
siad ábhartha 
maidir leis an taithí 
atá ag altraí agus 
cnáimhseacha ar an 
líne tosaigh agus i róil 
éagsúla eile.

Comhairliúchán 
le Comhghrúpaí 
Oibre Áitiúla ar 
nuashonruithe molta 
ar chaighdeáin agus 
próisis oideachais.

Comhairliúchán ar 
Chód Iompair agus 
Eitice Gairmiúla 
nuashonraithe.

Tuarascálacha 
Comhairliúcháin 
Foilsithe.

Tuarascáil 
Chomhairliúcháin 
foilsithe ar 
chaighdeáin agus 
próisis oideachais 
nuashonraithe. Ina 
dhiaidh sin, tugadh 
faoi chruthúnas 
coincheapa 
le hInstitiúidí 
Ardoideachais 
deonacha. 

Cód nuashonraithe 
um Iompar Gairmiúil 
agus Eitice a rolladh 
amach.

Nuashonruithe a fhoilsiú ar 
chaighdeáin agus riachtanais 
na gClár Clárúcháin Altraí 
(2016). C1 2022

Nuashonruithe a fhoilsiú ar 
chaighdeáin agus riachtanais 
an Chláir um Chlárú 
Cnáimhseach (2016). C1 2022

Athbhreithniú ar Scóip 
Chleachtais Cnáimhseachais 
le críochnú. C3 2022

Tabhairt faoi 
mhórchomhairliúchán ar 
churaclam na gclár fochéime. 
C2 2022

Tabhairt faoi 
mhórchomhairliúchán agus 
S&Ranna a fhorbairt le 
haghaidh bealaí chuig an 
gclárúchán. C1 2022

Caighdeáin oideachais 
a fhoilsiú do shainchláir 
oideachais as a dtiocfaidh 
anótáil ar an gclár (ag brath  
ar fhachtóirí seachtracha). 
C3 2022

Tacú le hachtú na coda 
um Shlánaíocht Ghairmiúil 
den Acht 2011 (ag brath ar 
fhachtóirí seachtracha).  
C1–C4 2022

Cur i bhfeidhm na ngnéithe 
clárúcháin atá fágtha d’Acht 
2020 a phleanáil. C4 2022

Caighdeáin Chleachtais do 
Chnáimhseacha le nuashonrú. 
C2 2022

ar lean
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí bainte 
amach i 2021

Beartaithe do 2022

Oibriú mar chuid 
de ghrúpaí oibre 
idirdhisciplíneacha 
chun a chinntiú go 
dtugtar tacaíocht 
do mhúnlaí 
éabhlóideacha cúram 
sláinte, go gcosnaítear 
othair, agus go 
bhfuil na cláraitheoirí 
muiníneach as cúram 
a sholáthar. I measc 
na ngrúpaí oibre 
idirdhisciplíneacha 
bheadh cláraitheoirí, 
othair, lucht 
déanta beartas, 
oideachasóirí, fostóirí, 
ceardchumainn, 
comhlachtaí gairmiúla 
agus rialtóirí eile.

Ionchur a chur ar 
fáil don Chomhlacht 
Saineolaithe Altranais 
agus Cnáimhseachais.

Oibríodh go 
réamhghníomhach le 
páirtithe leasmhara 
eile chun a chinntiú 
gur coinníodh na 
caighdeáin rialála 
oideachais agus 
leathnaíodh acmhainn 
socrúcháin na mac 
léinn le linn na 
paindéime, go háirithe 
le linn an tríú tonn den 
Covid-19.

Oibríodh i gcomhar le 
páirtithe leasmhara 
chun athruithe 
reachtúla a chur chun 
cinn m.sh. ligean do 
mhic léinn a bheith ina 
vacsaínithe.

Plean forfheidhmithe a 
shainaithint le haghaidh 
gníomhartha a leithdháiltear ar 
BACÉ mar thoradh ar obair an 
Chomhlachta Athbhreithnithe 
Saineolaithe Altranais agus 
Cnáimhseachais.  
C2 agus leanúnach

Oibriú le comhghleacaithe 
chun bealaí a aithint chun 
deiseanna socrúcháin a 
mhéadú do mhic léinn. 
C2 2022

Straitéis Oideachais, 
Caighdeáin agus Beartais  
cúig bliana a fhorbairt agus  
a thosú. C1 2022

Gearáin FTP: próifíliú cásanna 
a aontú leis an mBord. C1 2022

Tacú le glacadh roghanna an 
Achta um Ghairmithe Rialála 
(Sláinte agus Cúram Sóisialta) 
(Leasú) 2020/cur chuige ‘nua’. 
C1 2022 agus leanúnach 

Cumraigh uirlis bainistíochta 
cáis FTP. C1-C2 2022

Soláthar seirbhísí dlí curtha i 
gcrích. C3 2022

Grúpa oibre pleanála fórsa 
saothair a bhunú leis an 
Roinn Sláinte, GDONs agus 
Acmhainní Daonna Náisiúnta 
an HSE. C1 2022

Tosach feidhme Chlásail 
Dhaonnúla Acht na nAltraí  
agus na gCnáimhseach (NMA).  
C1 2022

Dearadh na Scéime 
um Bainistiú ar 
Chothabháil 
Inniúlachta Gairmiúla 
(MMPC) a thabhairt 
chun críche agus 
tús a chur leis an 
rolladh amach chun 
cultúr feabhsúcháin 
leanúnaigh a neartú. 
Cinnteoidh seo 
go n-aithneofar 
forbairt leanúnach 
agus phearsanta, 
go dtógfar ceann di 
agus go mbainfear 
lánúsáid aisti i 
soláthar Seirbhíse.

Sainaithníodh cuir 
chuige ardleibhéil 
agus costais agus 
pléadh iad le 
príomhpháirtithe 
leasmhara.

Tar éis dúinn 
roghanna a 
mheas in 2020, 
phléamar iad seo 
le príomhpháirtithe 
leasmhara in 2021 
agus chuireamar 
tús le hobair 
ar chruthúnas 
coincheapa.

Cruthúnas coincheap iomlán 
faoi C3 2022

Céim phíolótach a chur i 
bhfeidhm, lena n-áirítear 
réitigh dhigiteacha a fhiosrú. 
Ag tosú ag C4 2022

Tabhairt faoi thionscnamh 
rannpháirtíochta na bpáirtithe 
leasmhara – i rith na bliana 

ar lean
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí 
bainte amach i 2021

Beartaithe do 2022

Iniúchadh a 
dhéanamh ar 
roghanna chun bealaí 
rochtana chuig an 
gclárú a leathnú agus 
ag an am céanna 
muinín as inniúlacht  
a choinneáil.

Tacaithe (ó 
pheirspictíocht rialála) 
éileamh Covid-19 
ar acmhainní go 
solúbtha. 

Forás leanúnach dár 
bpróiseas clárúcháin 
thar lear chun é 
a dhéanamh níos 
solúbtha agus níos 
inrochtana, agus 
ag an am céanna 
caighdeáin clárúcháin 
a chothabháil. Leanfar 
leis an obair seo an 
bhliain seo chugainn 
le hionchur ónár 
bpáirtithe leasmhara.

Comhlacht nua 
oideachais ceadaithe 
chun áiteanna breise 
a chur ar fáil don chlár 
clárúcháin fochéime 
BSc altranais 
ghinearálta.

Anailís ar linnte iarratasóra 
agus athchóirithe agus ar 
bhealaí chun roghanna a 
fhiosrú chun mear-rianú a 
éascú le haghaidh optamú 
toirte. C1-C3 2022

Scrúdú a dhéanamh ar 
roghanna tástála inniúlachta 
chun tacú le soghluaisteacht 
idir rannáin altranais nuair 
nach bhfuil aon easnaimh ann. 
C2-C4 2022 

Iniúchadh a dhéanamh ar an 
bhféidearthacht chun creidiúnú 
comhlachtaí aitheanta eile a 
ghiaráil. C4 2022

Tabhairt faoi 
thionscadal chun 
meicníochtaí a bhunú 
chun cáilíochtaí a 
mheas a chuirtear 
faoi bhráid BACÉ go 
minic ag iarratasóirí 
nach mbíonn aon 
fhadhb acu maidir le 
heasnaimh.

Tabhairt faoi thionscadal chun 
meicníochtaí a bhunú chun 
cáilíochtaí a mheas a chuirtear 
faoi bhráid BACÉ go minic 
ag iarratasóirí nach mbíonn 
aon fhadhb acu maidir le 
heasnaimh.

Ár bhfócas a 
mhéadú ar thacú 
lenár gcláraithe 
go léir chun torthaí 
othar sábháilte 
a sheachadadh 
seachas díriú ar an 
mbeagán a bhfuil 
gearán déanta ina 
dtaobh

Ár dtreoir méadaithe. Treoir thráthúil, 
réamhghníomhach, 
ardchaighdeáin agus 
ábhartha. Treoir agus 
tacaíocht bhreise 
tríd an suíomh 
Gréasáin agus 
ríomhirisí do chláraithe 
i gcomhthéacs 
Covid-19.

Críochnaíodh 
tionscadal chun 
deiseanna níos mó 
comhbhá a aithint 
dóibh siúd go léir 
a bhfuil baint acu 
leis an bpróiseas 
gearán agus chun 
léargas a roinnt. 
D’aontaigh an Bord 
plean gníomhaíochta 
agus tá tús curtha i 
bhfeidhm. 

Treoir thráthúil, 
réamhghníomhach, 
ardchaighdeáin agus 
ábhartha.

An plean gníomhaíochta 
a chur i bhfeidhm chun 
léargais ar ghearáin a roinnt 
le cláraitheoirí, fostóirí, 
ceardchumainn agus Institiúidí 
Ardoideachais, agus comhbhá 
níos fearr a léiriú dóibh siúd go 
léir a bhfuil baint acu leis an 
bpróiseas gearán.

Roinn an cleachtas is fearr 
in oiliúint agus oideachas – 
cuairteanna ar shuíomhanna. 
C1 2022 leanúnach

Seirbhísí tacaíochta a sholáthar 
do chláraithe atá faoi réir 
gearáin. C3 2022
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2. Éifeachtacht ár seirbhísí a dhigitiú agus a fheabhsú

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí bainte 
amach i 2021

Beartaithe do 2022

An próiseas 
clárúcháin 
a shruthlíniú 
d’iarratasóirí, ag 
tabhairt roghanna 
feabhsaithe 
féinseirbhíse dóibh 
lena n-áirítear an 
rogha chun íoc ar líne 
agus rochtain éasca 
a fháil ar a gcuid 
taifead agus sonraí.

Seachadta trí Mhodúl 
Clárúcháin V1.0 
MyNMBI.

Treochlár Forbartha 
an Chórais 
Chláraitheora 2021-22 
forbartha.

Modúl Clárúcháin 
MyNMBI Cobhsaithe 
V1.0, ag baint 
úsáide as aiseolas 
ó chláraithe agus 
iarratasóirí.

V2.0 Modúl Clárúcháin 
MyNMBI tugtha 
isteach.

Treoir athnuachana 
nuashonraithe agus 
ábhar an tsuímh 
Ghréasáin, chomh 
maith le cumarsáid 
spriocdhírithe a 
mhéadú trí ríomhphost 
chun tacú le 
hiarratasóirí agus le 
cláraitheoirí trí phróisis 
éagsúla.

Forbairt leanúnach MyNMBI.

Críochnaigh Athbhreithniú Cód 
ar MyNMBI C1 2022

Ullmhaigh agus rith soláthar 
chóras digiteach na chéad 
ghlúine eile. C1-C3 2022

Soláthar ábhar treorach 
feabhsaithe le haghaidh 
rannpháirtíocht an chórais 
(próiseas iarratais thar lear). 
C1-2022

A chinntiú go 
gcruthaítear córais 
chun fianaise 
ábhartha ar 
cháilíochtaí, taithí 
agus stair ghairmiúil 
a fháil do gach cláraí, 
iarratasóir agus céimí

Seachadta trí V1.0 
Modúl Clárúcháin 
MyNMBI Beidh gach 
iarratas digiteach 
agus déanfar tagairt 
do gach doiciméad a 
bhaineann leis.

V2.0 Modúl Clárúcháin 
MyNMBI tugtha 
isteach.

Is doiciméid 
dhigiteacha anois 
iad gach próiseas 
iarratasóra cláraithe 
agus is féidir tagairt 
a dhéanamh dóibh 
mar dhoiciméid 
ghaolmhara.

Áirítear ar thaifid 
chlárúcháin sonraí 
fostaíochta chun 
taifeadadh náisiúnta a 
cheadú.

Déantar gach iarratas 
ar an gClár tríd an 
gcóras digiteach.

Baintear feidhm as 
próiseas na n-iarrthóirí 
agus, tar éis dóibh 
céim a bhaint amach, 
cuirtear iarrthóirí ar 
aghaidh ar an gClár.

Feabhsuithe leanúnacha 
MyNMBI chun gabháil sonraí 
agus próiseáil éifeachtach a 
fheabhsú.

Measúnú próisis ghnó a 
dhéanamh.

Feabhsuithe a chur i bhfeidhm 
ar an mbonneagar digiteach 
chun slándáil sonraí a 
chothabháil agus chun riosca 
a mhaolú.

ar lean
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí bainte 
amach i 2021

Beartaithe do 2022

A chinntiú go bhfuil 
tuiscint iomlán ag 
gach soláthróir 
seirbhíse oideachais 
ar ár gcaighdeáin 
oideachais, go 
gcuireann siad 
dóthain fianaise ar 
fáil chun riachtanais 
a shásamh, agus go 
bhfuil tuiscint iomlán 
acu ar na réimsí atá 
le feabhsú.

Comhairliúchán 
le Comhghrúpaí 
Oibre Áitiúla ar 
nuashonruithe molta 
ar chaighdeáin agus 
próisis oideachais.

Forbraíodh tuarascáil 
chomhairliúcháin 
ar nuashonruithe ar 
chaighdeáin agus ar 
phróisis oideachais.

Seoladh caighdeáin agus 
riachtanais athbhreithnithe 
(clár fochéime) agus 
formheas clár agus beartas 
monatóireachta. C1 2022

Athbhreithniú ar phróisis agus 
ar tháirgí tuairiscithe bliantúla 
(HEIanna) aontaithe agus 
tugtha isteach. C1 2022

Tuarascálacha cigireachta 
cuairte láithreáin a fhoilsiú ar 
an suíomh gréasáin, dea-
chleachtas a roinnt. C2 2022

Sonraíochtaí deartha don 
Mhodúl Oideachais v1.0 de 
MyNMBI C3 2022

Cuireadh tús leis an 
mBille um Ghairmithe 
Rialála (Sláinte agus 
Cúram Sóisialta) 
Leasú i mí Lúnasa 
2021. Thosaigh muid 
ag cur ár bplean 
i bhfeidhm chun 
aghaidh a thabhairt ar 
na hathruithe a tugadh 
isteach. Tá sé seo ar 
siúl go leanúnach. 

Cruthaíodh loga 
deiseanna chun 
bealaí a ghabháil 
ina bhféadfadh an 
próiseas bainistithe 
gearán éifeachtúlacht 
mhéadaithe a 
sheachadadh, agus 
eispéireas níos 
atruacha a sholáthar 
don pháirtí sin i 
ngearán. Tá tosaíocht 
agus cur i bhfeidhm 
na n-athruithe molta 
dá bharr ar siúl go 
leanúnach. 

Uirlis um bainistiú 
cásanna gearán a 
roghnú agus a chur i 
bhfeidhm.

Lean BACÉ le hullmhú 
cásanna FTP a chur 
chun cinn le linn na 
paindéime Covid-19 le 
ceadanna, tacaíocht ó 
pháirtithe leasmhara 
agus acmhainn le 
haghaidh éisteachtaí 
cian agus hibrideacha 
i bhfeidhm agus ar 
siúl chun a chinntiú go 
n-imíonn cásanna ar 
aghaidh.

Continuation of the use 
of Trialview and other 
communication tools. 

Extension of remote meeting 
arrangements (where 
appropriate and sensible).

Introduction and embedding 
of case management system. 
Q1-Q2 2022

Implement elements of the 
compassion project including 
information videos. Q2 2022
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3. Sonraí agus taighde a ghiaráil

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí 
bainte amach i 2021

Beartaithe do 2022

Léargais sonraí 
a roinnt lenár 
gcláraithe agus le 
geallsealbhóirí eile 
chun tacú lenár 
gcláraithe, an pobal 
a chosaint agus 
eolas a chur ar 
bheartas.

Comhairliúchán 
suntasach ar Rialacha 
chun gabháil agus 
digitiú tacair sonraí 
leathnaithe a éascú.

Sainmhínigh cur 
chuige tuairiscithe 
sonraí 2021-22

Tuairisciú Sonraí 
MyNMBI V1.0.

Tuairisciú Sonraí MyNMBI V2.0. 
C3 2022

Tuarascálacha Cigireachta 
Suímh a fhoilsiú. C2 2022

Anailís tuairiscithe bhliantúil 
(rátaí scoir/comhlíonadh na 
gcoinníollacha). C4 2022

Scoil samhraidh/imeachtaí 
chun sonraí agus léargais a 
roinnt. C2-C3 2022

Sonraí a roinnt ar an 
gclár chun cabhrú 
le seirbhísí sláinte 
le gníomhaíochtaí 
pleanála fórsa 
saothair.

Tuairisciú Sonraí 
MyNMBI V1.0.

Don chéad uair i 
stair BACÉ, cuireadh 
tús le bailiú sonraí 
a bhaineann le 
fostaíocht i 2020 trí 
MyNMBI. Leanfaimid 
ag éabhlóidiú an tacair 
sonraí agus an anailís.

Cuireadh le 
tuarascálacha macra-
sonraí AE, OECD agus 
WHO. 

Anailís leanúnach ar 
shonraí na ngearán 
chun cláraitheoirí a 
chur ar an eolas agus 
chun cur le riachtanais 
na gclár tosaigh 
oideachais altranais/
cnáimhseachais. 

Tuairisciú Sonraí MyNMBI  
V2.0. C3 2022

Ceanglais na bpáirtithe 
leasmhara a bhunú agus 
formáid agus minicíocht a 
chomhaontú. C2 2022

Foireann a oiliúint maidir le 
tuairisciú agus dréachtphlean 
feidhmithe le haghaidh foilsiú 
sonraí. C3-C4 2022

Oibriú go dlúth le 
daoine eile san earnáil 
cúram sláinte ionas 
gur féidir linn tionchar 
níos mó a bheith 
againn le chéile ar 
chosaint an phobail 
(tuarascálacha 
cigireachta, próifílí 
riosca, srl a roinnt).

Tacar sonraí macra 
arna roinnt le 
geallsealbhóirí chun 
pleanáil Covid-19 a 
éascú.

Dul i gcomhairle le 
foilsiú tuarascálacha 
iniúchta láithreáin

Sraith Léargais FTP.

Chuir BACÉ ionchur 
agus freagairt ar 
fáil don Chomhlacht 
Saineolaithe 
Altranais agus 
Cnáimhseachais.

Taighde a dhéanamh agus a 
fhoilsiú ar ghearáin – sonraí. 
C3 2022

Bunú fóraim um chomhroinnt 
sonraí le haghaidh foghlama 
FTP agus cigireacht láithreáin. 
C3 2022

Taighde agus sonraí 
a úsáid chun ár gcur 
chuige beartais a 
threorú. Agus leas 
á bhaint againn 
as an bhfianaise 
seo, beimid in ann 
léargas a fháil ar 
ár gcláraithe, rud a 
dhéanfaidh an obair 
níos éifeachtaí agus 
níos comhréirí.

Samhail sonraí 
agus tuairiscithe a 
fhorbairt.

Cuireadh sé le 
tuarascálacha 
macrashonraí an 
OECD, an AE agus 
an EDS.

Rinneadh anailís chun 
tacú leis na hInstitiúidí 
Ardoideachais agus 

Léargais a úsáid le heolas 
a thabhairt do phleanáil 
fórsa saothair ag an leibhéal 
náisiúnta. C3 2022

Tabhairt faoi chomhroinnt 
fianaise tríd an scoil 
samhraidh. C2-C3 2022

ar lean
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí 
bainte amach i 2021

Beartaithe do 2022

an HSE/An Roinn 
Sláinte i gcomhthéacs 
na pleanála Covid-19. 
Chuireamar tacaíocht 
phróifílithe agus 
phragmatach ar fáil 
chun a chur in iúl an 
raibh sé indéanta 
cláraitheoirí a chur 
isteach sa chóras go 
luath (dúshlán bliain 
4 a chríochnú ar 
bhealach traidisiúnta).

Sonraí a úsáid 
chun feabhas 
leanúnach a chur 
ar a ndéanaimid, 
m.sh., athbhreithniú 
a dhéanamh ar 
ghearáin agus 
fiosrúcháin FTP le 
fáil amach an féidir 
torthaí a bhaint 
amach níos tapúla, 
nó ar bhealach 
difriúil.

Sraith/Roinnt Léargas 
FTP.

Sraith/Roinnt Léargas 
FTP.

Láimhseáil gearán/straitéis 
FTP.

Tabhairt isteach cumhachtaí 
nua do PPC agus 
meastóireacht. C1-C4 2022

Cur i bhfeidhm na dtorthaí 
ón Tionscadal Comhbhá. 
Leanúnach
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4.  Cumarsáid níos éifeachtúla agus níos minice a dhéanamh lenár bpáirtithe 
leasmhara

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí 
bainte amach i 2021

Beartaithe do 2022

Plean cumarsáide 
straitéiseach a 
fhorbairt agus a chur 
i bhfeidhm a dhíríonn 
ar ábhar agus ar 
bhealaí éifeachtacha 
cumarsáide agus 
ag an am céanna 
cuntas a thabhairt 
ar fhorbairtí 
suntasacha san 
fhéilire gnó a mbeidh 
gá le tacaíocht 
réamhghníomhach 
a thabhairt dóibh, 
m.sh., ár gcóras 
clárúcháin ar líne 
nua.

Plean Gníomhaíochta 
Custaiméara 
críochnaithe agus 
foilsithe.

Plean Cumarsáide 
2020 curtha i gcrích.

Forbraíodh plean 
cumarsáide 
cuimsitheach de 
réir an ghrúpa 
geallsealbhóirí.

Curtha i bhfeidhm 
2021

Plean Cumarsáide.

Tuairiscigh dul chun 
cinn.

Plean Cumarsáide 2022 a chur 
i bhfeidhm lena n-áirítear:
 • SScóipeáil Cur Chuige Meán 

Sóisialta. C3-C4 2022 
 • Dul ar bord cuideachta 

caidrimh phoiblí 
nua agus feachtais 
réamhghníomhacha meán 
a chur i bhfeidhm. C2 2022

 • Ábhar digiteach nua 
a chruthú don suíomh 
Gréasáin – lena n-áirítear 
úsáid mhéadaithe físeáin. 
C2 2022

 • Meitheal cumarsáide 
inmheánaí a bhunú, i 
gcomhar le hAcmhainní 
Daonna. C1 2022

 • Seoladh tuairisc shonraí an 
Chláir. C2-C3 2022

 • Athbhreithniú ar ábhar sa 
Roinn FTP. C2-2022

 • Athbhreithniú ar dhoiciméid 
um chaighdeáin ghairmiúla. 
C2 2022

 • Méadú ar rannpháirtíocht 
na bpáirtithe leasmhara – 
go háirithe le linn foirmiú an 
Ráitis Straitéise nua

 • Sraith imeachtaí scoile 
samhraidh a chruthú agus a 
sheachadadh. C2–C3 2022.

Plean um gníomhú 
custaiméara a 
fhorbairt agus a 
chur i bhfeidhm a 
chuimseoidh:
 • Cur síos ar nádúr 

agus ar cháilíocht 
na seirbhíse ar 
féidir le custaiméirí 
a bheith ag súil léi

 • Ár ról a shoiléiriú 
agus gach deis a 
thapú leis an méid 
a dhéanaimid 
agus conas a 
dhéanaimid é a 
mhíniú

 • Ár suíomh idirlín a 
uasdátú le hábhar 
soiléir agus 
sothuigthe

 • Imeachtaí 
éisteachta a 
stiúradh.

Plean Gníomhaíochta 
Custaiméara 
críochnaithe agus 
foilsithe.  

 

Rinneadh 
athbhreithniú ar 
aiseolas ó sheirbhís 
do chustaiméirí ó 
2021.

Plean Gníomhaíochta 
do Chustaiméirí a chur i 
bhfeidhm.

 
 
 

Dul Chun Cinn a thomhas 
maidir le rannpháirtíocht na 
bpáirtithe leasmhara. C4 2022

Cur chuige feabhsaithe ar 
fud na heagraíochta maidir 
le seirbhís do chustaiméirí 
– oiliúint chumarsáide don 
fhoireann, boscaí isteach 
ríomhphoist a chomhordú. 
C3-C4 2022
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí 
bainte amach i 2021

Beartaithe do 2022

Reáchtáiltear 
imeachtaí éisteachta 
go rialta chun 
cumarsáid lenár 
bpáirtithe leasmhara 
a fheabhsú.

Sa Phlean 
Gníomhaíochta 
do Chustaiméirí, 
m.sh., tionóladh 
Comhghrúpaí Oibre 
Áitiúla IAO chun dul i 
gcomhairle.

I gcomhar lenár 
bpáirtithe leasmhara 
forbraíodh athruithe 
ar ár mbeartais agus 
ár gcaighdeáin.

Rannpháirtíocht ar 
leith le geallsealbhóirí 
a thógáil isteach 
i ngach plean 
cumarsáide do 
thionscnaimh nua.

Cuir cur chuige in 
oiriúint de réir mar 
is cuí.

Imeachtaí éisteachta 
a reáchtáladh 
chun aiseolas a 
fháil ó chláraithe a 
chríochnaigh próiseas 
athnuachana 
2022. Úsáidfear 
an t-aiseolas chun 
tuilleadh feabhsuithe 
córais a chur i 
bhfeidhm.

Féilire rannpháirtíochta 
geallsealbhóirí a chur ar 
bhonn foirmiúil chun eolas 
a chur ar fáil don Ráiteas 
Straitéise 2023-25.
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5. Ár n-eagraíocht a fhorbairt tuilleadh

Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí 
bainte amach i 2021

Beartaithe do 2022

Tacóimid le baill 
foirne ionas go 
mbeidh an t-eolas, 
na scileanna agus 
na hinniúlachtaí 
acu lena bpoist 
a dhéanamh go 
héifeachtúil agus le 
muinín.

Plean Oiliúna agus 
Forbartha Foirne 
(2020).

Rinneadh Plean 
Oiliúna agus 
Forbartha Foirne 
2021 a oiriúnú chun 
oiliúint agus forbairt 
leanúnach na foirne 
a chinntiú le linn na 
paindéime agus na 
cianoibre. 

Ghlac 75% den 
fhoireann páirt i gcláir 
oiliúna agus forbartha 
i gcaitheamh na 
bliana.

Bhain 85% den 
fhoireann rochtain ar 
thionscnaimh folláine 
BACÉ.

Plean Oiliúna Foirne (2022).

Forbairt agus imscaradh 
SharePoint, tacú le huchtú. 
C2-C4 2022

Imscaradh agus uchtú Nulia 
Works. C2 2022

Cur i bhfeidhm athbhreithnithe 
straitéise AD.

Tacú leis an mBord 
i seachadadh ár 
struchtúr rialachais.

Athbhreithniú téarmaí 
tagartha don Bhord 
agus don choiste 
críochnaithe.

Plean comharbais 
agus bordáil do 
chomhaltaí an Bhoird

Iniúchadh(í) inmheánacha. 
Leanúnach

Internal audit/s 
(ongoing).

Board Training and 
Development Plan 
2020.

Ag léiriú dea-
chleachtas 
rialachais, rinneadh 
athbhreithniú 
seachtrach ar choistí, 
agus rinne an Bord 
machnamh ar phlean 
gníomhaíochta i 
2021 agus chuir sé i 
bhfeidhm é.

Tá iniúchtaí 
inmheánacha ar siúl.

Cuireadh Plean 
Oiliúna agus 
Forbartha an Bhoird 
2021 i bhfeidhm.

Plean Oiliúna agus Forbartha 
an Bhoird 2022, lena n-áirítear 
fócas ar Bhille 2020 le 
haghaidh PPC, FTPC agus an 
Bhoird. 

Baill Boird nua a thabhairt 
isteach (4). Eanáir 2022.

Ullmhúchán do cheapacháin 
nua Boird, i.e., ceapacháin 
toghcháin, ceapacháin leasa 
phoiblí. Nollaig 2022

Beartas earcaíochta 
chuig Coistí agus 
tionacht ar Choistí

Athbhreithniú 
a dhéanamh 
ar struchtúr ár 
n-eagraíochta le gur 
féidir ár dtéarmaí 
tagartha reachtúla 
a sheachadadh go 
héifeachtach.

Plean Fórsa Saothair 
2020.

Sainmhínigh, fógairt, 
agus líon poist nua 
agus oscailte.

Plean comharbais 
agus bordáil do bhaill 
nua SMT.

Forbraíodh agus 
cuireadh Plean Fórsa 
Oibre 2021 i gcrích.

Sainaithníodh, 
fógraíodh agus 
líonadh folúntais 
nua, lena n-áirítear 
príomhróil ar 
an bhfoireann 
bainistíochta sinsearaí 
mar chuid dár bplean 
comharbais.

Plean Fórsa Saothair 2022.

Sainmhínigh, fógairt, agus líon 
poist nua agus oscailte.

Tacú le leathnú eagraíochtúil. 
C1 2022 

An Roinn Airgeadais le 
leanúint le slándáil airgeadais 
fhadtéarmach a chinntiú don 
eagraíocht.

ar lean
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Gníomhaíochtaí Príomhéachtaí bainte 
amach i 2020

Príomhéachtaí 
bainte amach i 2021

Beartaithe do 2022

Leanúint ar aghaidh 
ag cloí leis an 
gCód Cleachtais 
um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit 
agus reachtaíocht 
náisiúnta agus AE 
eile, lena n-áirítear 
Dualgas um 
Chomhionannas na 
hEarnála Poiblí agus 
Cearta Daonna.

Bhreithnigh an Bord 
ráiteas bliantúil 
BACÉ maidir le 
comhlíonadh an 
Chóid. Cheadaigh an 
Bord athbhreithnithe 
ar a orduithe seasta 
chun comhlíonadh 
athruithe 
reachtaíochta a 
chinntiú. Dhréachtaigh 
agus d’fhaomh an 
Bord na nósanna 
imeachta ar fad a 
éilítear faoin gCód 
gan réiteach, lena 
n-áirítear nósanna 
imeachta maidir le 
comhairle ghairmiúil 
neamhspleách a 
fháil agus imní na 
gcomhaltaí Boird a 
thaifeadadh.

Dualgas na hEarnála 
Poiblí agus Cearta an 
Duine – Anailís Céim 1 
tugtha chun críche.

Dualgas na hEarnála Poiblí 
agus Cearta an Duine – 
Anailís Céim 1 tugtha chun 
críche.

Identify further ways 
to streamline the 
usage of Board time.

Cruinnithe cianda 
agus bonneagar IT 
curtha i bhfeidhm.

Déan iniúchadh 
ar bhogearraí 
bainistíochta páipéir 
an Bhoird.

Rinneadh tuilleadh 
forbartha ar 
chianchruinnithe 
agus ar bhonneagar 
IT chun nádúr 
fadtéarmach na 
paindéime agus 
na socruithe oibre 
gaolmhara a léiriú. 

Rolladh amach 
bogearraí 
bainistíochta nua do 
pháipéir an Bhoird.

Plean Gníomhaíochta 
Féinmheastóireachta 2021 an 
Bhoird a chur i bhfeidhm.
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Acmhainní Riachtanacha
Forbraíodh Plean Gnó 2022 bunaithe ar acmhainní a mheastar a bheidh ar fáil don 
BACÉ i 2022. Tá an buiséad faoi iamh in Aguisín 1.

Leanfaimid ag obair le gníomhaireachtaí eile chun deiseanna a aithint do sheirbhísí 
agus acmhainní comhroinnte. Teastaíonn dóthain cistí chun tuarastail, tosaíochtaí 
post agus ceadú roimh ré ón Roinn Sláinte maidir le gach post a íoc le haghaidh 
gach earcaíochta chun poist nua a athsholáthar chomh maith le poist nua. Beidh 
seachadadh rathúil an Phlean Gnó ag brath ar an gceadú riachtanach a fháil 
chun ár bhfórsa saothair a chothabháil agus a fhorbairt leis na scileanna agus an 
saineolas cuí.

Táimid tar éis ár bhfórsa saothair a fhorbairt de réir ár gclár oibre digitithe agus 
ráiteas straitéise.

Táimid ag leanúint lenár n-ullmhúcháin do thabhairt isteach gníomhaíochtaí 
reachtúla nua a bhaineann leis an MMPC agus aon cheanglas gaolmhar le 
hiniúchadh a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí cláraí MMPC. Trí chruthúnas ar 
choincheap i mbliana agus ag bogadh i dtreo scéim phíolótach na scéime, cuirfear 
lenár smaointeoireacht ar na riachtanais acmhainní breise seo.

Bainistíocht Feidhmíochta agus Riosca
In 2022 leanfar le cur i bhfeidhm athruithe suntasacha ar ár gcórais, an chaoi a 
n-oibrímid, comhdhéanamh ár bhfoireann ceannaireachta agus comhdhéanamh 
ár mBord, lena n-áirítear Uachtarán nua a thoghadh nuair a thagann deireadh 
leis an téarma reatha. Níl na hathruithe seo gan riosca. Déanfaimid ár rioscaí a 
athbhreithniú agus a bhainistiú go cuí i rith na bliana agus cuirfimid dearbhú ar 
fáil do Bhord BACÉ. Feabhsóimid ár gcur chuige bainistíochta riosca maidir le 
rioscaí a aithint, a mheasúnú, a mhonatóireacht, a bhainistiú agus a thuairisciú faoi 
mhaoirseacht an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca.

Tuairisciú
Tuairisceoimid ar sheachadadh na gcuspóirí don Bhord go ráithiúil agus déanfaimid 
athbhreithniú leathbhliantúil ar an seachadadh in aghaidh ár dtosaíochtaí 
straitéiseacha. Cuirfimid tuarascálacha ar dhul chun cinn ar ár Ráiteas Straitéise 
faoi bhráid an Aire inár dTuarascáil Bhliantúil agus ag cibé tréimhsí eile a éilíonn an 
Roinn Sláinte.

Toimhdí Plean Gnó
Ceanglaíonn Alt 20(2) d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 ar an mBord 
plean gnó a ullmhú agus a chinntiú go ndéanfaidh an plean:

 . léiriú ar chineál agus méid an ghnó atá le déanamh ag an mBord le linn  
na tréimhse lena mbaineann an plean 

 . léiriú ar aon phleananna caipitil atá molta ag an mBord
 . meastacháin ar líon fostaithe an Bhoird don tréimhse agus ar an ngnó lena 

mbaineann an plean.
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Is iad seo a leanas na príomhthoimhdí a áirítear sa Phlean Gnó agus sa Bhuiséad 
2022:

Covid-19
Ghlacamar leis go mbeidh dúshláin leanúnacha Covid-19 ann nach bhfuil aitheanta 
againn go fóill ach a bhféadfadh go mbeadh orainn freagairt dóibh.

Giniúint Ioncaim
Díorthaítear an t-ioncam buiséid ó na príomhthiománaithe seo a leanas:

Méid Táille Ioncam Iomlán €

Táille Coinneála Bliantúil 76,507 100 7,633,000

Iarratais Thar Lear 6,000 350 2,110,000

Clárúcháin Thar Lear 3,900 145 568,860

Cláraithe oilte in Éirinn 1,450 145 297,450

Athchóiriú ar an gClár 737 250 184,250

Táillí fíoraithe 1,570 80 125,600

Táille Ardchleachtóra Altra/
Cnáimhseach

125 145 18,125

Ioncam Clárúcháin Eile 2,400

Clárú Iomlán 10,957,385

Ranníocaíocht go NCC 200,000

Aoisliúntas 62,303

Maoiniú na Roinne Sláinte

Ús Bainc 0

Ioncam Iomlán 11,219,688

Is meastachán iad na méideanna a úsáideadh bunaithe ar líon na gcláraithe amhail 
Nollaig 2020.
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Is iad seo a leanas na toimhdí is bun leis an mbuiséad seo:
 . Níl aon mhéadú ceadaithe ag BACÉ ar na rátaí a ghearrann sé ar a seirbhísí  . Táillí Coinneála Bliantúla (ARF). Glactar leis go mbeidh thart ar 76,507 cláraí ag 

íoc ARF 2021. . Táthar ag súil go dtiocfaidh méadú ar iarratais thar lear i 2022 (6,000) le 4,300  
i 2021.  . Léiríonn clárúcháin na hÉireann ár meastachán ar líon na gcéimithe Éireannacha 
atá le clárú.  . Tá na táillí fíoraithe cosúil le haschur ionchasach 2021.  . Táthar ag súil go bhfanfaidh na ranníocaíochtaí chuig an Ionad Altranais agus 
Gairmeacha ag €200,0000.  . Is éard is ioncam aoisliúntais ann ranníocaíochtaí pinsin a fhaightear ón 
bhfoireann, atá ina mbaill den scéim pinsin roimh an SPSPS nua tuarastail, agus 
tá sé bunaithe ar bhuiséad na dtuarastal.

Plean Caiteachais Chaipitil
Tá clár caiteachais chaipitiúil ag BACÉ chun a bhonneagair fhisiciúla agus 
dhigiteacha a fheabhsú. . Forbairt agus cur i bhfeidhm leanúnach ar MyNMBI, uirlis bainistíochta 

cásanna FTP, agus tacaíocht do Scéim Inniúlachta Gairmiúla. Caiteachas 
réamhmheasta i 2022 (€200k). . Atógáil Timpeallachta Feidhmchláir (iar-bhonneagar) (€25k). . Caiteachas réamh-mheasta ar Bhogearraí Táirgiúlachta i 2022 (€30k). . Uasghráduithe bonneagair IT (€20k). . Athruithe bonneagair fhisiciúil a chur i bhfeidhm ar oifigí BACÉ agus úsáid 
spásúlachta feabhsaithe ár n-áiseanna. Caiteachas réamhmheasta i 2022 
(€200k).  

Caiteachas caipitil iomlán réamhmheasta i 2022: €475K. 

Uimhreacha Foirne
Ceadaíonn an buiséad do 68.6 ball foirne ar an meán (an líon foirne ceadaithe 
WTE) i 2022.

Conclúid
Déanfar monatóireacht chúramach ar an mbuiséad a ghabhann leis an bplean 
gnó seo agus déanfar é a bhainistiú go cúramach i rith na bliana agus cuirfear 
tuarascálacha míosúla faoi bhráid na Roinne agus ag gach cruinniú Boird. 
Ullmhófar buiséad athbhreithnithe i lár na bliana chun aon athruithe ar thoimhdí, 
ar phróifílí ioncaim agus caiteachais iarbhír na bliana go dáta agus ar an toradh 
réamhmheasta dheireadh na bliana a léiriú.

Bliain shuntasach a bheidh sa bhliain 2022 don Bhord le cur i bhfeidhm leanúnach 
Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011, rolladh amach leanúnach an 
MyNMBI agus athruithe eile le seachadadh. Mar sin féin, tá an Bord agus an lucht 
bainistíochta muiníneach, le tacaíocht leanúnach na bpríomhpháirtithe leasmhara, 
go gcuirfimid an Plean Gnó seo do 2022 i gcrích.





Aguisíní
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Aguisín 1: Buiséad 2022 an Bhoird Altranais agus 
Cnáimhseachais

Ioncam agus Caiteachas Buiséid 2022

IONCAM €

Dréacht 
Buiséid 2022

€

cuntais 
bhainistíochta 

iarbhír 2021

+/- %

Ioncam táillí

Táillí Coinneála Bliantúla 7,650,700 7,488,215 162,485 2.17

Iarratas agus Clárúcháin  
Thar Lear 2,678,860 2,368,418 310,442 13.11

Táillí Clárúcháin na hÉireann 
[mic léinn & cláraitheoirí oilte  
in Éirinn] 297,450 611,142 16,683 2.73

Ioncam Eile [teastas dúblach, 
achomhairc, tras-scríbhinní, 
iarratais aoisliúntais] 330,375 -

Ranníocaíocht i dtreo Ionad 
Gairmeacha Altranais 200,000 200,000 - 0.00

Ioncam ó ús bainc agus 
infheistíochta

Ioncam Aoisliúntais 62,303 70,235 (7,932) (11.29) 

Ioncam ó ús bainc agus 
infheistíochta - - -

Ioncam iomlán 11,219,688 10,738,010 481,678 4.49
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CAITEACHAS

Pá

Pá agus tuarastail (3,816,003) (2,767,707) 1,048,296 37.88

Costais Phinsin (770,176) (858,989) (88,813) (10.34) 

Gníomhaireacht (572,199) (1,019,451) (447,252) (43.87)

Caiteachas iomlán párolla (5,158,378)  (4,646,147) 512,231 11.02

Nneamhphá

Costais riaracháin ghinearálta

Cothabháil (188,355) (159,281) 29,074 18.25

Solas, teas agus leictreachas (54,668) (47,859) 6,808 14.23

Árachas (61,800) (60,172) 1,628 2.70

Rátaí (107,770) (103,735) 4,035 3.89

Lónadóireacht (2,500) (1,891) 609 32.20

Costais iniúchta agus airgeadais (78,500) (76,470) 2,030 2.65

Ús agus táillí bainc (81,800) (56,867) 24,933 43.85 

Costais teileafóin (59,400)  (112,231) (52,831) (47.07)

(634,793) (618,507) 16,286 2.63

Costais dhlíthiúla/FTP  
& Táillí gairmiúla

FTP - Costais dlí, luathscríbhneoir, 
measúnóirí agus finnéithe 

(2,551,779) (2,706,949) (155,169)  (5.73) 

Táillí Gairmiúla (918,750)  (817,507) 101,243 12.38

(3,470,529) (3,524,455) (53,926) (1.53) 
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Costais Chorparáideacha 
agus Tacaíochta Eile

Táillí an Bhoird, agus an Bord 
agus an coiste 

(180,000) (213,079) (33,079) (15.52)

Costais tacaíochta ICT 
(Nightingale san áireamh)

(841,885) (756,016)  85,870 11.36

Cóiríocht le haghaidh 
Fiosrúcháin FTP

(120,000) (61,742) 58,258 94.36 

Taisteal, cothú & cuairteanna 
Láithreáin

(61,300)  (17,517) (43,783) 249.95

Measúnóirí cáilíochtaí (130,000) (133,875) (3,875) (2.89) 

Costais oifige agus 
chorparáideacha eile 

(411,080)  (15,045) 396,035 2,632.40 

Costais priontála, postas 
agus cúiréireachta

(60,000) (22,978) 37,022 161.12 

Oiliúint foirne, leas 
agus earcaíocht

(147,778) (139,789) 7,989 5.72

Ionad glaonna (250,000)  (341,683) (91,683) (26.83)

(2,202,043) (1,910,132) 500,320  29.40

Ollchaiteachas iomlán 
(Seachas an Roinn) (11,465,744) (10,490,833) 974,911  (9.29)

Barrachas glan/  
(easnamh) roimh dhímheas (246,056) 247,177 (493,233) (199.55) 

Níos lú dímheasa (818,421) (638,720)  179,701  28.13

Barrachas oibriúcháin/
(easnamh) tar éis dímheasa (1,064,477)  (391,554) (672,933)

Maoiniú faighte ón Roinn Sláinte 425,000 -425,000

(1,064,477)  33,456 (1,097,933)
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Clár Comhardaithe Buiséid 2022

Buiséad
31.12.2022

Iarbhír
31.12.2021

1,265,833 1,265,833

8,606,293 8,684,526

(0) (0)

82,187 83,021

11,017,861 11,370,045 

4,323,307 5,264,269

18,804 113,336

107,000 178,993

4,449,111  5,458,518 

(861,556) (845,227) 

(4,000,000) (4,072,358) 

(0) (0)

(241,480) (241,480)

(5,103,036) (5,159,065)

(653,925) 299,453

(989,783) (1,230,683)

9,374,153 10,438,635

(1,064,477) 33,455

10,438,634 10,405,179

0 0

Sócmhainní seasta

Talamh ruílse

Áitreabh

Trealamh agus feistis

Crua-earraí agus bogearraí ríomhaire

Córas clárúcháin

Sócmhainní reatha

Airgead sa Bhanc agus ar láimh (taiscí san áireamh) 

Féichiúnaithe

Réamhíocaíochtaí

Dliteanais reatha

Suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin: 

Creidiúnaithe trádála agus fabhruithe

Ioncam iarchurtha - ARF

Ioncam iarchurtha - An Roinn Sláinte

Morgáiste dlite i gceann bliana

Glansócmhainní reatha/(dliteanais)

Dliteanais neamh-reatha

Suimeanna a bheidh dlite tar éis bliana amháin 

Morgáiste dlite tar éis bliana

Glansócmhainní

Arna léiriú ag:

Barrachas/(easnamh) don bhliain

Cúlchistí tugtha ar aghaidh

Maoiniú Caipitil - An Roinn Sláinte

Ciste carntha 9,374,153 10,438,635

1,063,548 1,336,649
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Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid Buiséad 2022

Buiséad
31.12.2022

Iarbhír
31.12.2021

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Barrachas ioncaim thar chaiteachas (1,064,477)  33,455 

Dímheas agus lagú sócmhainní seasta 638,720 

Méadú/(laghdú) ar infháltais 94,532 (15,964) 

Méadú/(laghdú) ar shuimeanna iníoctha -72,958 1,066,629

Ús taisce faighte 0 0

Ús bainc a íocadh 6,158 4,927

(1,036,745) 1,727,767

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistithe

Íocaíocht chun maoin, gléasra agus trealamh 343,421 (227,686)
a cheannach 343,421  (227,686) 

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin

Ús bainc a fuarthas 0

Ús bainc a íocadh (6,158) (4,918)

Aisíocaíochtaí morgáiste (241,480) (254,076)

(247,638) (258,994)

MÉADÚ GLAN/(LAGHGHÚ) AR AIRGEAD (940,962) 1,241,083

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana 5,264,269 4,023,186

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh 4,323,307 5,264,269
na bliana
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Appendix 2: Ár Misean agus ár Luachanna

Ár Misean agus ár Luachanna
Is comhlacht neamhspleách é BACÉ atá ann chun an pobal agus sláine chleachtas 
na ngairmeacha a rialaimid a chosaint.

Is í an fhís atá againn ná ceannaireacht a sholáthar d’altraí cláraithe agus do 
chnáimhseacha cláraithe chun cúram sábháilte a sholáthar trí rialáil ghairmiúil 
nuálaíoch agus réamhghníomhach.

Is é an misean atá againn ná an pobal agus sláine na ngairmeacha altranais agus 
cnáimhseachais a chosaint trí ardchaighdeáin oideachais, oiliúna agus iompair 
ghairmiúil a chur chun cinn.

Ár luachanna:
 . Trédhearcacht: Roinnimid faisnéis faoinár gcuid oibre agus glacaimid 

freagracht as acmhainní na heagraíochta a úsáid go héifeachtach, ár gcórais 
a fheabhsú agus cabhrú lenár gcláraitheoirí cúram othar atá sábháilte agus 
éifeachtach a sholáthar. 

 . Muinín Gníomhaímid le macántacht agus le hionracas, gan cur isteach ar an 
bhfírinne 

 . Ceannaireacht: Treoraímid trí shampla, i.e., an rud ceart a dhéanamh ar na 
cúiseanna cearta agus gan cur isteach ar na bunphrionsabail 

 . Meas: Caithimid lenár bpáirtithe leasmhara le comhmheas agus íogaireacht. 
Tá meas againn ar gach duine aonair agus is mór againn a gcion 

 . Comhionannas agus cothroime: Déanaimid ár ndícheall chun comhionannas 
agus cothroime a bhaint amach inár ndéileálacha le cláraitheoirí, baill den 
phobal agus eagraíochtaí.
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Appendix 2: Struchtúr na hEagraíochta
Tá an Bord comhdhéanta de 23 chomhalta le tromlach tuata de 12. Tá ochtar ball 
tofa ann. Gníomhaíonn gach comhalta Boird i gcáil neamhfheidhmiúcháin.

Socraíonn an Bord an straitéis iomlán agus na socruithe rialachais. Tá an 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin freagrach don Bhord as seachadadh. Tacaíonn 
Foireann Bainistíochta Sinsearaí leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin.

Tá roinnt coistí bunaithe faoi Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 chun tacú 
leis an mBord ina chuid oibre:

 . An Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh a bunaíodh faoi Acht 1985 
chun fiosrúchán a dhéanamh ar ghearáin a rinneadh roimh thosach feidhme 
Acht 2011. 

 . An Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh a bunaíodh faoi Acht 
2011 chun fiosrúchán a dhéanamh ar ghearáin a tharchuireann an Coiste 
Réamhimeachtaí a mheastar gur gá gníomh breise a dhéanamh iontu. 

 . An Coiste Réamhimeachtaí arna bhunú faoi Acht 2011 chun gach gearán a 
dhéantar a bhreithniú agus a chinneadh an bhfuil cúis leordhóthanach ann 
chun gníomh breise a éileamh. 

 . Coiste Cnáimhseach arna bhunú faoi Acht 2011 chun comhairle a sholáthar 
don Bhord maidir le cleachtas cnáimhseachais.

Tá roinnt Coistí Comhairleacha bunaithe ag an mBord chun cabhrú leis ina chuid 
oibre sna réimsí seo a leanas:

 . An Coiste Iniúchta agus Riosca: is í feidhm an choiste seo ná monatóireacht  
a dhéanamh ar éifeachtúlacht na bainistíochta agus an rialaithe airgeadais, 
na bainistíochta riosca agus an iniúchta inmheánaigh.

 . An Coiste Rialachais agus Airgeadais: cinntíonn an coiste seo go bhfuil ár 
gcórais rialachais agus pleanála airgeadais agus acmhainní éifeachtach. 

 . An Coiste Clárúcháin: déanann an coiste seo maoirsiú agus treoir 
straitéiseach don fheidhm chlárúcháin mar atá leagtha amach in Acht na 
nAltraí agus na gCnáimhseach. Cuireann an coiste comhairle ar an mBord 
ar gach ábhar a bhaineann le Clárú agus Aitheantas na gcáilíochtaí a 
gnóthaíodh lasmuigh den Stát.

 . An Coiste Oideachais agus Oiliúna agus Caighdeán: tugann an coiste seo 
comhairle agus déanann sé moltaí don Bhord maidir le gach saincheist a 
bhaineann le feidhm Oideachais, Oiliúna agus Caighdeáin an Bhoird de réir 
fhorálacha Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 (Cuid 10). 
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** Bunaíodh an Coiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh (1985) faoi Acht na nAltraí, 1985 agus 
ceapadh a chomhaltaí faoin Acht. Fanfaidh sé i bhfeidhm go dtí go mbeidh gach ábhar um inniúlacht 
chun cleachtadh a thionscain faoi Acht 1985 tugtha chun críche.

Léiríonn an struchtúr eagraíochtúil inmheánach na feidhmeanna reachtúla mar atá leagtha amach in 
Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011. Tacaíonn ceithre stiúrthóireacht leo seo faoi láthair bunaithe 
ar na feidhmeanna reachtúla seo. Tá stiúrthóir i gceannas ar gach stiúrthóireacht a thuairiscíonn 
don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Ní baill den Bhord iad na stiúrthóirí. Léiríonn an teideal ról 
ceannaireachta feidhmiúcháin laistigh den BACÉ.

Roinn 
Oideachais 
agus Oiliúna

Seirbhísí 
Corparáideacha

Roinn 
Clárúcháin

Roinn 
Feidhmiúlachta 
chun Cleachtadh

Oifig an Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF)

Coiste Iniúchóireachta 
agus Riosca

Coiste Feidhmiúlachta 
chun Cleactadh (1985)

Coiste Oideachais Oiliúna 
agus Caighdeán

Coiste Feidhmiúlachta 
chun Cleactadh (2011)

Coiste na mBan Cabhartha Coiste Rialachais 
agus Airgeadais 

Coiste Réamhimeachtaí Coiste Clárúcháin

 

Coistí comhairliúcháin

Bord Altranais agus Cnáimhseachas 
na hÉireann

Coistí reachtúla

An Roinn Sláinte
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