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Brollach
Tá áthas orm an ceathrú Plean Gníomhaíochta de chuid Theagasc, a chlúdaíonn an tréimhse 2019 - 2021, a chur
i láthair.
Tá sé mar aidhm ag an bplean gníomhaíochta tógáil ar an dul chun cinn a rinneadh le blianta beaga anuas, agus
cuireann sé creat ar fáil chun cáilíocht ár seirbhíse do chustaiméirí a thomhas, a thuairisciú agus a fheabhsú ar
fud na heagraíochta.
Tá cumarsáid agus plé lenár gcustaiméirí bunriachtanach chun ár soláthar seirbhíse a phleanáil agus a fhorbairt.
Tá aiseolais ónár gcustaiméirí inmheánacha agus sheachtracha cuimsithe againn agus muid ag ullmhú na
cáipéise seo chun cabhrú le dúshláin agus deiseanna atá ag teacht aníos a aithint le feabhas a chur ar ár seirbhís
do chustaiméirí.
Leanfaidh na dúshláin suntasacha a mbeidh ár gcustaiméirí agus ár bpáirtithe leasmhara i dtionscal an agraibhia
ag tabhairt aghaidhe orthu sna blianta amach romhainn chomh maith leis an leibhéal d'athrú gasta teicneolaíochta
sa timpeallacht ina bhfuilimid ag obair ar aghaidh ag imirt tionchair ar an mbealach ina ndéanaimid ár gcuid
oibre agus a thugann muid luach i dTeagasc.
Tá ról tábhachtach ag gach ball foirne de chuid Theagasc ó thaobh seirbhís ar ardchaighdeán a sholáthar do
chustaiméirí. Beidh méadú ag teacht ar an ngá atá ag baill foirne le bheith solúbtha agus lena gcuid eolais
agus scileanna a fhorbairt. Ba mhaith liom gealladh do na baill foirne go dtabharfar tacaíocht chuí dóibh mar
chustaiméirí inmheánacha a bhfuil meas orthu, chun oibriú d'fhonn na feabhsúchán agus na tionscnaimh nua
atá leagtha amach sa phlean seo a sholáthar go rathúil.
Táim buíoch do na baill foirne uile a chabhraigh leis an bplean a ullmhú agus leo siúd a bheidh á chur i bhfeidhm
sna blianta amach romhainn.

An tOllamh Gerry Boyle
Stiúrthóir
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Mandáid Theagasc
Bunaíodh Teagasc faoin Acht Talmhaíochta (Taighde, Oiliúint agus Comhairle) 1988, a shonraíonn gurb iad na príomhfheidhmeanna atá aige ná:
 “Seirbhísí oideachais, oiliúna agus comhairliúcháin a sholáthar nó a chur ar fáil sa talmhaíocht”
 “An t-eolas eolaíoch agus praiticiúil a bhfuil gá ag tionscal na talmhaíochta leis a fháil agus a chur ar fáil dó”
 “Taighde agus forbairt talmhaíochta (taighde agus forbairt maidir le próiseáil bia agus an tionscal próiseála bia san áireamh) a thuiscint, a chur chun cinn, a spreagadh, cabhrú
leis, é a chomhordú, a éascú agus athbhreithniú a dhéanamh air”.
Cuireann an mhandáid seo an fhreagracht ar Theagasc as freastal ar riachtanais eolais agus teicneolaíochta an tslabhra bia ina iomlán agus tugann sé an t-údarás chun na seirbhísí
taighde, comhairle agus oideachais a chomhtháthú chun an tacaíocht nuálaíochta a bhfuil gá leis a sholáthar le cur le luach earnáil agraibhia na hÉireann.

Misean

“Tacú le nuálaíocht bunaithe ar eolaíocht san earnáil agrai-bhia agus sa bhithgheilleagar níos leithne chun taca a chur faoi bhrabúsacht, iomaíochas agus inbhuanaitheacht.”

Fís

Is mian le Teagasc go mbeadh sé aitheanta sa tír seo agus thar lear mar an rogha sholáthraí eolais i gcás earnáil agraibhia na hÉireann.

Luachanna eagraíochtúla

Tá sé d'aidhm againn a bheith gairmiúil, sofhreagrach, éifeachtach, cuntasach agus neamhspleách agus muid ag triail barr feabhais eolaíochta a bhaint amach i ngach ceann dár gcuid
gníomhaíochtaí agus ag obair i gcomhar le heagraíochtaí eile chun freastal ar riachtanais ár gcuid páirtithe leasmhara.

Spriocanna Theagasc

 Feabhas a chur ar iomaíochas na talmhaíochta, an bhia agus an bhithgheilleagair níos leithne
 Tacú le feirmeoireacht inbhuanaithe agus leis an gcomhshaol
 Éagsúlú i ngeilleagar na tuaithe a spreagadh agus feabhas a chur ar cháilíocht na beatha i gceantair tuaithe
 Feabhas a chur ar chumas eagraíochtúil agus luach a fháil ar airgead
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Réamhrá
Is creat atá sa Phlean Gníomhaíochta Custaiméara seo d'fhonn seirbhís dár gcustaiméirí a fhorbairt thar na trí bliana amach
romhainn. Tá príomhról aige i gcabhrú lenár sprioc mar atá feabhas a chur ar chumas eagraíochtúil agus luach a fháil ar airgead.
Tá Teagasc tiomanta chun seirbhísí a chur ar fáil dár gcustaiméirí de réir an dá cheann déag de Phrionsabail Treorach na Seirbhíse
Ardchaighdeáin do Custaiméirí don tSeirbhís Phoiblí, mar atá leagtha amach ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Tacaíonn an plean gníomhaíochta seo, a forbraíodh ar aon dul leis na prionsabail sin, lenár gCairt Custaiméara agus treisíonn
sé ár dtiomantas chun ár seirbhís do chustaiméirí a mheas agus a fheabhsú.

Comhthéacs

Beidh dúshláin shuntasacha roimh an talmhaíocht sna blianta amach romhainn. Caithfidh sé, ar thaobh amháin, níos mó bia a tháirgeadh do dhaonra domh
anda atá ag fáil níos flúirse an t-am ar fad agus a bhfuil cothú níos éagsúla agus lán le próitéin ag teastáil uaidh. Ní mór dó, ar bhealach eile, dul san iomaíocht le margaí brabúsacha
nua, agus ag an am céanna beidh air a bheith i gcomórtas do rochtain ar acmhainní nádúrtha atá ag fáil níos gainne an t-am ar fad, an bhithéagsúlacht agus cáilíocht an uisce agus na
hithreach a chaomhnú, éiceachórais atá leochaileach a athchóiriú agus éifeachtaí an athrú aeráide a mhaolú.
Tá dúshláin nua roimh thionscal an agraibhia freisin ag eascairt ó chinneadh na Breataine an tAontas Eorpach a fhágáil (Brexit). Cé go bhfuil tionchair ghearrthéarmacha an chinnidh
seo le feiceáil cheana féin ó thaobh thionchar na n-athruithe i luach an Steirling in aghaidh an Euro, ní bheidh an tionchar meántéarmach go fadtéarmach soiléir nó go mbeidh téarmaí
cinnte Brexit comhaontaithe thar na blianta atá ag teacht.
Ní mór aghaidh a thabhairt ar thionchar na ndúshlán sin ar ár gcustaiméirí, chomh maith le hionchas agus roghanna custaiméirí atá ag athrú, trí chur chuige réamhghníomhach
i dtreo seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a chur ar fáil ag Teagasc - le béim athnuaite ar nuálaíocht, ar éifeachtúlacht agus ar fheabhas leanúnach. Tá custaiméirí níos mó agus
níos mó ag súil le leas a bhaint as eolas agus seirbhísí ar líne agus trí ghléasanna soghluaiste agus teagmháil a dhéanamh le soláthróirí seirbhíse tríd na meáin shóisialta. Beidh sé
mar phríomhréimse béime againn ár n-acmhainní sna réimsí sin a fhorbairt, agus ag an am céanna iarracht a dhéanamh tógáil ar an gcruthúnas láidir atá againn maidir le seirbhís do
chustaiméirí a sholáthar go pearsanta agus tríd na cainéil chumarsáide traidisiúnta.
Beidh dúshláin shuntasacha romhainn sna blianta atá ag teacht le freastal ar riachtanais agus ionchais ár gcustaiméirí. Tá sé i gceist leis an bplean seo tabhairt faoi na dúshláin sin,
agus tá sé ag teacht leis na spriocanna atá leagtha amach i Ráiteas Straitéise Theagasc, i Straitéis Daoine Theagasc agus i bhFís Oideachais Theagasc.
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Ár gcustaiméirí

Tá raon leathan custaiméirí ag Teagasc, a chuimsíonn iad seo a leanas, gan a bheith in aon
ord ar leith:
 Cliaint ar feirmeoirí iad
 Mic léinn atá ann faoi láthair agus mic léinn ionchasacha
 An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara
 Ranna agus gníomhaireachtaí eile rialtais
 Eagraíochtaí feirme
 Páirtithe leasmhara thionscal na talmhaíochta agus an bhia
 Taighdeoirí agus institiúidí taighde comhoibríocha
 Soláthraithe
 Ár bhfoireann
 An pobal i gcoitinne

Mar a dhéanaimid
seirbhísí a sholáthar

Is é Teagasc an phríomheagraíocht poiblí i réimse na taighde talmhaíochta agus bia in
Éirinn, agus tugann sé faoi thaighde nuálach, scaipeadh eolais agus oideachais agus
clúdaíonn sé na réimsí téamacha leathana seo a leanas:
 Taighde agus Nuálaíocht Ainmhí agus Féaraigh
 Barra, Comhshaol agus Úsáid Talún
 Bia
 Eacnamaíocht agus Forbairt Tuaithe
Is príomhnód é Teagasc sa Chóras Eolais agus Nuálaíochta (CNFT) (féach Figiúr 1). Tá sé
uathúil go hidirnáisiúnta mar go bhfuil trí cholún an chóras nuálaíochta (feidhmeanna
taighde, oideachais agus comhairle) laistigh d'aon eagraíocht amháin.
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Taighde
Cuimsíonn ár bpunann taighde bhliantúil thart ar 300 tionscadal taighde a bhfuil 500 ball
foirne eolaíoch agus teicniúil ag obair orthu. Déanaimid comhoibriú cuimsitheach lenár
gcomhghleacaithe in institiúidí ardoideachais na hÉireann. Tacaíonn ár gclár iarchéime
Chomhaltachtaí Walsh le os cionn 250 mac léinn Ph.D. agus M.Sc. gach bliain agus cuireann
sé leis an gcomhoibriú seo. Bíonn iomaíocht rathúil againn i gcláir thaighde an AE agus
tá comhaontuithe déthaobhacha déanta againn le roinnt mhaith eagraíochtaí taighde
go hidirnáisiúnta.

Comhairleach
Tacaíonn aistriú eolais le nuálaíocht feirmeoirí lena gcuid gnóthaí a bhainistiú agus
tugann sé rochtain dóibh ar na teicneolaíochtaí ar féidir leo a úsáid chun feabhas
a chur ar a gcuid iomaíochais. Déantar clár comhairleach Aistriú Eolais Theagasc ag
comhairleorí in dá cheann déag de réigiúin chomhairleacha. Bíonn na comhairleoirí
sin i dteagmháil le thart ar 80,000 feirmeoir agus cónaitheoir tuaithe gach bliain, agus
baineann thart ar 45,000 díobh sin leas as ár dianseirbhís chomhairleach feirme.
Aistrítear na teicneolaíochtaí is fearr agus an taighde is deireanaí chuig feirmeoirí trí
úsáid a bhaint as modhanna éagsúla, ar a n-áirítear pléghrúpaí, comhairliúcháin aonair,
nuachtlitreacha ar bhainistíocht feirme, oideachas agus oiliúint, agus líon mór ócáidí
poiblí. Tacaíonn saineolaithe ábhair laistigh den chlár taighde leis an gclár comhairleach
chun a chinntiú go ndéanfar aistriú éifeachtach ar eolas nua agus chun díriú ar thabhairt
faoi na riachtanais fhorbartha atá ag daonra éagsúil feirme agus tuaithe.

Figiúr 2: Samhail Cascade – leagan oibríochtúil de CENT Theagasc
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Oideachas

Tá sainchúram reachtúil ag Teagasc chun ‘seirbhísí oideachais, oiliúna agus
comhairleacha i dtalmhaíocht’ a fháil agus a chur ar fáil. Éilíonn an tAcht ar
Theagasc ‘...aird ar leith a thabhairt ar riachtanas agus ar thábhacht na hoiliúna
agus an oideachais sa talmhaíocht do dhaoine óga...’
Is é Teagasc an príomhsholáthróir breisoideachais (gairmiúil) agus breisoiliúna
creidiúnaithe ag leibhéal 5 agus 6 ar Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann
(CNC) d'earnáil na talún. Tá ionchur suntasach ag Teagasc, trína chomhpháirtíocht
leis an earnáil ardoideachais in ardoideachas a sholáthar ag Leibhéal 7 agus 8 ar
an CNC. Tá ról comhoibritheach suntasach ag an eagraíocht freisin i staidéar
oideachais iarchéime ag leibhéal 9 (Máistreacht) agus níos fairsinge arís ag Leibhéal
10 (Ph.D.) agus tá thart ar 250 iarchéimí ag glacadh páirte ann gach bliain.
Tá ról suntasach ag seirbhísí oideachais, comhairleacha agus taighde Theagasc
freisin i gcúrsaí oiliúna gearra creidiúnaithe agus neamhchreidiúnaithe agus
i bhforbairt ghairmiúil leanúnach d'fheirmeoirí fásta, d'oibrithe agus do
ghairmithe atá ag obair sna hearnálacha talún agus bia.
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Cairt Chustaiméirí Teagasc
Sonraítear sa chairt seo an leibhéal seirbhíse atá mar aidhm againn a chur ar fáil dár
gcustaiméirí. Tá ár bPlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí do 2019-2021 ar fáil ar
ár suíomh gréasáin www.teagasc.ie.

Ár ngealltanais duit

Cairt
Chustaiméirí
2019 - 2021

Nuair atá seirbhísí á soláthar againn cinnteoimid:
 Go dtugtar freagra ar d'iarratais go pras agus ar
bhealach cabhrach agus dea-mhúinte
 Go gcaitear leat go cothrom agus go gairmiúil
 Go bhfuil d'fhaisnéis faoi chosaint
 Gur féidir leat rochtain a fháil go héasca ar eolas
maidir lenár seirbhísí
 Go gcosnaítear daoine faoi bhun 18 mbliana d'aois
i gcomhréir leis an Acht um Thús Áite do Leanaí
2015 agus le Beartas Cosanta Teagasc
Nuair atá eolas á sholáthar againn cinnteoimid:
 Go bhfuil ár suíomh gréasáin cothrom le dáta, soiléir,
cruinn agus inrochtana
 Go gcuirtear eolas teicniúil i láthair ar bhealaí sothuigthe
 Go gcuirtear ardchaighdeán eolais ar fail go comhsheasmhach
Nuair atá imeachtaí á n-eagrú againn cinnteoimid:
 Go gcuirtear ar an eolas tú trí lá roimh ré ar a laghad
 Go bhfuil neart comharthaí i gcomhair imeachtaí
agus go gcuirtear tús leo go spriocúil
Déanfaimid iarracht na nithe seo a leanas a chinntiú
inár saoráidí:
 Go bhfuil siad glan, compordach, sábháilte agus inrochtana
 Go bhfuil comharthaí soiléire agus oiriúnacha iontu
Le haghaidh cruinnithe oifige nó cuairteanna
ar fheirmeacha:
 Coinneoimid ár gcoinní leat nó cuirfimid ar an eolas
thú faoi mhoilleanna dosheachanta

Chun ardchaighdeán ár seirbhísí agus taighde
a chaomhnú:
 Rachaimid i dteagmháil le geallsealbhóirí chun cinntiú go
mbaineann ár seirbhísí le riachtanais an tionscail i gcónaí
 Déanfaimid piarmheasúnú idirnáisiúnta ar ár
seirbhísí taighde go rialta
 Cuirfimid chun cinn foilsiú thorthaí taighde in
irisleabhair phiarmheasúnaithe idirnáisiúnta

Cabhraigh linn ionas gur
féidir linn cabhrú leatsa

Chun cabhair a thabhairt dúinn le seirbhísí
ardchaighdeáin a chur ar fáil iarraimid ort:
 Coinní a dhéanamh do chomhairliucháin
nó chuairteanna
 Scéala a chur chugainn i gcás moille nó i gcás cealaithe
 Cúirtéis agus tuiscint a léiriú agus tú ag plé lenár
gcuid ball foirne
 Scéala a chur chuig ár gcuid ball foirne roimh
ré maidir le ceisteanna i gcomhair plé, ionas go
bhféadfaimid ullmhúcháin a dhéanamh
 Faisnéis nó cáipéisí a sholáthar gan mhoill tar éis
iarratais ónár gcuid ball foirne

Is mór againn d'aiseolas
Cad is ceart duit a bheith
ag súil leis nuair a dhéanfá
teagmháil linn
Tá sé mar aidhm againn:

Seol, le do thoil, tráchtanna agus moltaí chuig qcs@teagasc.ie
nó líon Cárta um Thrácht Custaiméara, atá ar fail in oifigí
Teagasc nó ar líne ag www.teagasc.ie.
Mura bhfuil tú sásta lenár seirbhís, inis dúinn é le do thoil.
Déanfar gearáin a fhiosrú go pras agus go cothrom. Más
rud é go bhfuil botún déanta againn, gabhfaimid leithscéal
leat agus oibreoimid chun an fhadhb a réiteach go sciobtha.
Tá Teagasc tiomnaithe do chearta an ghearánaí agus
cearta na mball foirne a bhfuil baint acu leis a chosaint.
Ní bheidh tionchar ag gearán ar an mbealach
a chaithfimid leat amach anseo.

 Do ghlaoch a fhreagairt go pras le linn
uaireanta oifige
 Tú a chur i dteagmháil le duine ar féidir leo
cabhrú leat, nó glao ar ais a eagrú
 Freagra a thabhairt ar fhiosruithe go pras
 Sonraí teagmhála na mball foirne a chur san
áireamh ar an gcomhfhreagras go léir

Nós Imeachta um Ghearáin ó Chustaiméirí

Spriocamanna d'fhreagra ar fhiosrú:

 Mura bhfuil tú sásta tar éis go mbeidh an t-athbhreithniú
áitiúil déanta, déan teagmháil, le do thoil, lenár n-Oifigeach
um Sheirbhís Ardchaighdeáin don Chustaiméir ar
059 9170200 nó seol ríomhphost chuig qcs@teagasc.ie
chun iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ag ball foirne
neamhspleách de chuid Teagasc.

Teileafón:

Dhá lá oibre

Ríomhphost:

Dhá lá oibre

Litir:

Cúig lá oibre

Sa chás nach bhféadaimid freagra a thabhairt
laistigh de na tréimhsí sin, cuirfimid in iúl duit
cathain is féidir leat a bheith ag súil le freagra iomlán.

Seirbhís trí mheán na Gaeilge
 Déanfaimid ár ndícheall déileáil lenár
gcustaiméirí trí Ghaeilge, áit a n-iarrfar orainn
 Tá an leagan Gaeilge den Chairt Chustaiméirí
le fáil ar ár suíomh gréasáin

www.teagasc.ie

 Inis don bhall foirne a bpléann tú leo de ghnáth nach
bhfuil tú sásta. Is féidir leat é sin a dhéanamh go
pearsanta, ar an nguthán nó i scríobh.
 Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fhaigheann tú, is
féidir leat iarratas scríofa a dhéanamh ar athbhreithniú
áitiúil ar do ghearán chuig bainisteoir an bhaill foirne.

Mura bhfuil tú sásta gur réitíodh do ghearán go sásúil
ag ár bpróiseas um ghearáin ó chustaiméirí, féadann tú
teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman, nó leis an
Ombudsman do Leanaí más faoi 18 atá tú.
Oifig an Ombudsman
18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97
Teil: 01 639 5600
Ríomhphost: info@ombudsman.ie
www.ombudsman.ie
Oifig an Ombudsman do Leanaí
Teach na Mílaoise,
52-56 Sráid Mhór an Trá, Baile Átha Cliath 1, D01 F5P8
Teil: Saorghlao 1800 202040
Ríomhphost: ococomplaint@oco.ie
www.oco.ie

Sonraí Teagmhála:
Teagasc
Ceannoifig
Páirc na Darach, Ceatharlach, R93 XE12, Éire.
Teil: +353 (0) 59 9170200
Facs: +353 (0) 59 9182097
Ríomhphost: info@teagasc.ie (fiosruithe ginearálta)
Ríomhphost:	qcs@teagasc.ie (Oifigeach um Sheirbhís
Ardchaighdeáin don Chustaiméir)

www.teagasc.ie
Eanáir 2019
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Gníomhartha
Tabharfaidh Teagasc faoi réimse gníomhartha chun feabhas a chur ar cháilíocht na seirbhíse do chustaiméirí le linn thréimhse
an phlean seo (2019-2021). Tá na gníomhartha leagtha amach de réir dhá Phrionsabal déag na Seirbhíse Ardchaighdeáin
do Chustaiméirí don tSeirbhís Phoiblí, mar atá sonraithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

1.

Caighdeáin na Seirbhíse Ardchaighdeáin
Ráiteas a fhoilsiú (Cairt Chustaiméirí) a thugann achoimre ar nádúr agus cháilíocht na seirbhíse a mbíonn custaiméirí ag súil léi, agus é a chur ar taispeáint go soiléir ag pointe seachadta
na seirbhíse.

Uimh. Gnímh

Táscairí Feidhmíochta

1.1

Feasacht ar ár gCairt Chustaiméirí a chothú agus a ardú

> An Chairt Chustaiméirí a bheith ar taispeáint sna hoifigí uile agus
í a bheith ar fáil ar ár láithreán gréasáin

1.2

Tuairisc bhliantúil a thabhairt ar dhul chun cinn maidir le caighdeáin
seirbhíse a bhaint amach

> Tuairisc bhliantúil a thabhairt don bhainistíocht shinsearach agus don
Údarás ar dhul chun cinn leis an bPlean Gníomhaíochta Custaiméara

1.3

Clár nua Duaise & Aitheantais um Shármhaitheas Foirne a fhorbairt
a chuimseoidh duais as sármhaitheas sa tseirbhís do chustaiméirí

> An clár forbartha agus tús curtha leis

1.4

Athbhreithniú a dhéanamh ar na próisis ionduchtaithe agus phromhaidh
agus iad a fheabhsú agus áirítear leis seo feabhas a chur ar an gclár um
oiliúint fhoirmiúil ionduchtaithe chun seisiún feasachta ar ár gCairt
Chustaiméirí agus ar an bPlean Gníomaíochta a thabhairt isteach

> Rinneadh athbhreithniú ar an bpróiseas in 2019
> Cuireadh na gníomhartha a d'eascair as i bhfeidhm
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Plean Gníomhaíochta Custaiméara

2019 - 2021

2.

Comhionannas/Éagsúlacht
Na cearta um chóiríocht chothrom a bhunaíonn reachtaíocht chomhionannais, agus a dhéanann freastal ar éagsúlacht, chun cabhrú le comhionannas na
ngrúpaí a chlúdaíonn an reachtaíocht (maidir le hinscne, stádas pósta, stádas clainne, gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, cine agus ballraíocht den
Phobal Taistealaithe) a chinntiú. Na bacainní atá ann a aithint ó thaobh rochtana ar sheirbhísí do dhaoine atá faoi bhochtaineacht nó atá eisiata go sóisialta
agus iad siúd a bhfuil bacainní geografacha orthu ar sheirbhísí agus oibriú chun fáil réidh leo.

Uimh. Gnímh

Táscairí Feidhmíochta

2.1

Feasacht a ardú faoi éagsúlacht/chomhionannas trí fhóram ábhartha
(e.g. oiliúint/ceardlann oibre)

> Comhdháil Bhliantúil a tionóladh (ag tosú in 2018)
> Oiliúint éagsúlachta a chur i bhfeidhm ar fud Theagasc faoi
dheireadh 2019
> Físeán éagsúlachta forbartha i gcomhair bhoird agallaimh agus ball
foirne nua do 2019
> Cuirfear scileanna do bhaill foirne ban i bhfeidhm in 2019-2020
> Nuashonrú éagsúlachta ar an inlíon, ar Chomhrá Boird (Table Talk)
agus ag cruinnithe foirne

2.2

Plean Gníomhaíochta Inscne a fhorbairt, tús a chur lena chur i bhfeidhm,
tionchar a thomhas agus iarratas a dhéanamh ar dhuais/chreidiúnú
ábhartha tionscail

> Forbraíodh Plean Gníomhaíochta Inscne in 2019
> Cuireadh an Plean Gníomhaíochta i bhfeidhm
> Maoiniú EU Horizon 2020 a bhaint amach chun tionscnaimh inscne
a chur chun cinn faoi 2019
> Dul i bpáirtíocht le Athena Swan chun síneadh a chur leis an gcairt
d'iarratas Theagasc faoi dheireadh 2020
> Staitisticí a bhaineann le hinscne agus éagsúlacht ar fáil níos leithne
agus treochtaí feabhais léirithe iontu

2.3

Bearta a ghlacadh rochtain ar Theagasc a choimeád do chliaint
Chomhairle atá faoi mhíbhuntáiste geografach

> Athbhreithniú a dhéanamh gach bliain ar sholáthar clinicí áitiúla

2.4

Eolas a chur ar fáil i bhformáidí a mbeidh rochtain ag daoine faoi
mhíchumas orthu

> Líon agus nádúr iarratas ar eolas i bhformáidí malartacha
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Ar lean thall

Plean Gníomhaíochta Custaiméara

2019 - 2021

2. Comhionannas/Éagsúlacht ar lean
Uimh. Gnímh

Táscairí Feidhmíochta
> Líon na bpodchraoltaí agus na bhfíseán le fotheidil a táirgeadh
> Suirbhé a dhéanamh ar chustaiméirí maidir le rochtain agus
gníomhartha a aithint
> Measúnú a dhéanamh ar thabhairt isteach bhogearra téacs go teanga
don láithreán gréasáin

2.5

3.

Daoine faoi mhíbhuntáiste/mhíchumas a spreagadh le páirt a ghlacadh
i gcúrsaí oideachais Theagasc

> Oifigeach Rochtana i bhfeidhm
> An líon rannpháirtithe ar chlár Sainchuspóra
> An céatadán d'áiteanna coláiste atá curtha in áirithe do dhaoine faoi
mhíbhuntáiste/mhíchumas
> Léitheoirí a chur ar fáil do mhic léinn faoi mhíchumas foghlama nuair
atá siad ag tabhairt faoi mheasúnuithe scríofa coláiste
> Clár comhairle do mhic léinn tugtha isteach ar bhonn 24/7 i gcomhair
mic léinn lánaimseartha Theagasc a bhféadfadh deacrachtaí pearsanta
a bheith acu
> Ceapadh speisialtóir tiomanta sa tacaíocht foghlama

Rochtain Fhisiceach
Oifigí poiblí a chur ar fáil atá glan, inrochtana, a chinntíonn rúndacht, a chloíonn le caighdeáin ghairme agus sábháilteachta agus, mar chuid de sin, rochtain
a éascú ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas agus daoine eile a bhfuil riachtanais faoi leith acu.

Uimh. Gnímh
3.1
3.2
3.3

Táscairí Feidhmíochta

Cinntiú go bhfuil rochtain mar phríomhchúram i ngach foirgneamh nua
nó in oibreacha athchóirithe
Cinntiú go gcloíonn láithreacha Theagasc le reachtaíocht ar shláinte
agus shábháilteacht
Cinntiú go bhfuil láithreacha Theagasc in ann príobháideacht a chur ar fáil
do chliaint nuair is gá
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> Comhlíonann oifigí nua agus athchóirithe rialacháin rochtana
> Ráitis sábháilteachta atá cothrom le dáta i bhfeidhm i ngach láthair
> Cion de láithreacha a bhfuil áiseanna iontu a sholáthraíonn
príobháideacht cliaint

Plean Gníomhaíochta Custaiméara

2019 - 2021

4.

Eolas
Cur chuige onnghníomhach a ghlacadh chun eolas atá soiléir, tráthúil agus cruinn a chur ar fáil ag gach pointe teagmhála, agus é ag freastal ar dhaoine a bhfuil
riachtanais faoi leith acu. Cinntiú go mbaintear an leas is fearr as an bhféidearthacht a chuireann Teicneolaíocht na Faisnéise ar fáil agus go leanfaidh an
t-eolas atá ar fáil ar láithreáin ghréasáin na seirbhíse poiblí na treoirlínte ar fhoilseacháin gréasáin. Leanúint leis an obair le rialacha, rialacháin, foirmeacha,
bileoga eolais agus nósanna imeachta a shimpliú.

Uimh. Gnímh

Táscairí Feidhmíochta

4.1

Cinntiú go bhfuil an t-eolas teicniúil, na scileanna agus na tréithe ag baill
foirne chun seirbhís ardchaighdeáin a sholáthar

> Plean oiliúna corparáide i bhfeidhm atá ailínithe le riachtanais gnó

4.2

Cinntiú go bhfuil an t-eolas a thugann Teagasc don phobal soiléir
agus cruinn

> Úsáid an Tacair Chumarsáide um Chustaiméirí don tSeirbhís Phoiblí agus
an Treoir ar Bhéarla Simplí don tSeirbhís Phoiblí a chur chun cinn
> Leibhéil sástachta i measc grúpaí a ndearnadh suirbhé orthu maidir le
heolas

4.3

Úsáid ardáin na meán sóisialta agus ábhar físe a mhéadú agus a fhéadú
chun teagmháil a dhéanamh lenár gcustaiméirí

4.4

Córas iarratais ar líne a thabhairt isteach i gcomhair chúrsaí oideachais
lánaimseartha

>
>
>
>

5.

An líon a bhfuil oiliúint orthu in úsáid na meán sóisialta / léiriú físe
Treoirlínte atá cothrom le dáta ar úsáid na meán sóisialta i bhfeidhm
Méadracht na meán sóisialta
Tá an córas iarratais ar líne curtha i bhfeidhm agus tagann sé in ionad
an chórais iarratais bunaithe ar pháipéar atá ann faoi láthair

Tráthúlacht agus Cúirtéis
Seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil le cúirtéis, leochaileacht agus lena lú moille agus is féidir, le timpeallacht a chothú ina léirítear meas idir an soláthróir
agus an custaiméir. Ainmneacha teagmhála a thabhairt i ngach cumarsáid chun idirbheartaíocht atá ar bun a éascú.

Uimh. Gnímh
5.1

Táscairí Feidhmíochta

5.2

Cloí leis na hamlínte agus leis na prótacail chúirtéise atá sonraithe sa
Chairt Custaiméirí
Cloí le dea-chleachtas in úsáid glórphoist agus r-phoist lasmuigh den oifig

5.3

Oiliúint i seirbhís do chustaiméirí a chur ar fáil agus a chur chun cinn
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> Leibhéil sástachta i measc grúpaí a ndearnadh suirbhé orthu maidir
le tráthúlacht agus cúirtéis
> Treoirlínte atá cothrom le dáta ar úsáid gutháin agus r-phoist
i bhfeidhm
> An líon foirne atá rannpháirteach in oiliúint sa tseirbhís do chustaiméirí

Plean Gníomhaíochta Custaiméara

2019 - 2021

6.

Gearáin
Córas a choimeád atá fógartha go maith, atá inrochtana, trédhearcach agus simplí le húsáid le déileáil le gearáin faoi chaighdeán na seirbhíse a chuirtear ar fáil.
Uimh. Gnímh

6.1

Nós imeachta gearáin ár gcustaiméirí a fhógairt go forleathan

6.2

Cinntiú go bhfuil cártaí tuairime do chustaiméirí ar fáil go héasca
ag custaiméirí

6.3

7.

Táscairí Feidhmíochta
> Cairt Chustaiméirí a bheith ar fáil ag na hoifigí go léir agus a bheith
soiléir ar an láithreán gréasáin
> Cártaí tuairime do chustaiméirí ar fáil sna hoifigí / sna hionaid ar fad
> An leagan dwigiteach ar fáil go soiléir ar an láithreán gréasáin
> Athbhreithniú déanta ar an aiseolas a fuarthas agus gníomhartha aitheanta

Monatóireacht a dhéanamh ar ghearáin agus ar aiseolas ó chustaiméirí
chun deiseanna feabhsúcháin a aithint

> Comhthiomsú lárnach déanta ar ghearáin agus aiseolas custaiméirí
> Tuairisc bhliantúil don Bhainistíocht Shinsearach ar threochtaí agus
ar réimsí um feabhas

Achomhairc
Ar an gcaoi chéanna, córas achomhairc/athbhreithnithe a choimeád atá curtha ar bhonn foirmiúil, atá fógartha go maith, atá inrochtana, trédhearcach agus
simplí le húsáid do chustaiméirí nach bhfuil sásta le cinntí maidir le seirbhísí.

Uimh. Gnímh
7.1

Táscairí Feidhmíochta

Cinntiú go bhfuil custaiméirí ar an eolas faoi na roghanna atá acu mura
bhfuil siad sásta leis an mbealach a ndéileáiltear le gearán
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> Cairt Chustaiméirí a bheith ar fáil ag na hoifigí go léir agus
a bheith soiléir ar an láithreán gréasáin
> Sonraí teagmhála Ombudsman a bheith ináirithe sa
Chairt Chustaiméirí

Plean Gníomhaíochta Custaiméara
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8.

Comhairliúchán agus Measúnú
Cur chuige struchtúrtha a chur ar fáil do chomhairliúchán ciallmhar leis agus do rannpháirtíocht ag an gcustaiméir maidir le seirbhísí a fhorbairt, a sholáthar
agus athbhreithniú a dhéanamh orthu. Measúnú ciallmhar ar sholáthar seirbhíse a chinntiú.

Uimh. Gnímh
8.1

Táscairí Feidhmíochta
> Líon na ngrúpaí páirtithe leasmhara agus na gcruinnithe a tionóladh

8.2

Beidh grúpaí comhpháirtíochta de pháirtithe leasmhara ag teacht le chéile
uair sa bhliain ar a laghad
Suirbhéanna a dhéanamh le custaiméirí seachtracha

8.3

Raon de chláir agus de ghníomhaíochtaí Theagasc a mheas

> An líon tuairiscí measúnaithe agus pleananna gníomhaíochta atá
tugtha chun críche
> Úsáid Ghlanscór Tionscnóra á reáchtáil ar bhonn píolótach

9.

> Líon na suirbhéanna a rinneadh agus na gcustaiméirí a ndearnadh
suirbhé orthu
> Gníomhartha a d'eascair ó thorthaí suirbhé
> Uirlisí suirbhéireachta agus polasaí maidir le húsáid i bhfeidhm

Rogha
Rogha a chur ar fáil, nuair is féidir é, le seirbhís a sholáthar ar a n-áirítear modhanna íocaíochta, láthair phointí teagmhála, uaireanta oscailte agus amanna soláthair.
Úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí atá ann cheana agus atá ag teacht chun cinn chun an rochtain, an rogha agus an cháilíocht is fearr ó thaobh soláthair a chinntiú.

Uimh. Gnímh

Táscairí Feidhmíochta

9.1

Cúrsaí a chur ar fáil trí chainéil éagsúla

> Líon na gcúrsaí páirtaimseartha agus ar líne agus na rannpháirtithe

9.2

Rogha a chur ar fáil maidir leis na roghanna íocaíochta

> Roghanna íocaíochta feabhsaithe / leathnaithe ar líne i bhfeidhm

9.3

Eolas a chur in iúl do chustaiméirí trí úsáid a bhaint as réimse de
chainéil ábhartha

>
>
>
>
>
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An líon cliant a fhaigheann nuachtlitir trí r-phost
Líon na nuachtlitreacha a fhoilsítear ar líne
Líon na dteachtaireachtaí SMS a sheoltar
Méadracht na meán sóisialta
Líon na gcomhdhálacha atá ar fáil i bhformáid dhigiteach

Plean Gníomhaíochta Custaiméara

2019 - 2021

10. Comhionannas Teangacha Oifigiúla
Seirbhísí ardchaighdeáin a chur ar fáil i nGaeilge agus/nó go dátheangach agus cur in iúl do chustaiméirí go bhfuil sé de cheart acu seirbhís a fháil trí
cheachtar den dá theanga oifigiúil.
Uimh. Gnímh

Táscairí Feidhmíochta

10.1

Seirbhísí Theagasc curtha ar fáil i nGaeilge de réir iarratais

> Líon na gcustaiméirí a d'iarr agus a fuair seirbhís i nGaeilge
> Déantar athbhreithniú gach bliain ar an liosta foirne atá ar fail chun
seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge
> Tá na seirbhísí agus an t-eolas a chuirtear ar fáil i nGaeilge sonraithe
ar láithreán gréasáin Theagasc

10.2

Na príomhfhoilseacháin agus preasráitis a chur ar fáil i mBéarla agus
i nGaeilge

> Líon / cion na bpreasráiteas a eisíodh i nGaeilge
> Líon na bhfoilseachán a eisíodh i nGaeilge

11. Comhoibriú Níos Fearr
Cur chuige níos comhoibrithe agus níos comhtháite a chothú i leith sholáthar seirbhísí poiblí.
Uimh. Gnímh
11.1

11.2

Táscairí Feidhmíochta

Comhoibriú le hOllscoileanna agus le hInstitiúidí Teicneolaíochta go
háirithe trí Chlár Comhaltachta Walsh agus cúrsaí oiliúna talmhaíochta
atá faofa ag Comhairle na nDámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna
(HETAC)
Leanúint le comhchláir le tionscal a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
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> An líon mac léinn atá rannpháirteach i gClár Comhaltachta Walsh
> An líon mac léinn atá cláraithe le cúrsaí ardoideachais
> Comhaontuithe / comhghuaillíochtaí le hinstitiúidí ardoideachais
> Líon na gcomhchlár le tionscal

Plean Gníomhaíochta Custaiméara
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12. Custaiméir Inmheánach
Déanamh cinnte go n-aithnítear baill foirne mar chustaiméirí inmheánacha agus go bhfaigheann siad an tacaíocht chuí agus go dtéitear i gcomhairle leo
maidir le saincheisteanna faoi sholáthar seirbhíse.
Uimh. Gnímh

Táscairí Feidhmíochta

12.1

Réiteach r-Earcaíochta (eRecruit) a chur i bhfeidhm a chuireann seirbhís
níos fearr ar fáil do na húsáideoirí deiridh agus don eagraíocht

> Feidhm á baint as réiteach nua

12.2

Cinntiú go bhfuil CCanna ar fáil don fhoireann fáiltithe ag gach ionad /
oifig chun déileáil le ceisteanna coitianta

> Nuashonrú déanta ag an mbainistíocht agus ag an bhfoireann áitiúil
ar na CCanna agus iad i bhfeidhm

12.3

Baill foirne a spreagadh chun tuairimí a thabhairt le feabhas a chur ar an
gCóras Comhlíonta Cáilíochta (CCC)
Tosú le córas inmheánach nua sláinte agus sábháilteachta a chur
i bhfeidhm

> Foirm ‘bhosca moltaí’ curtha leis an leathanach inlín CCC
> Líon na n-ionad a bhfuil córas bogearraí nua S&S curtha i bhfeidhm acu
> Líon na n-ionad a bhfuil plean bainistíochta tráchta nua curtha
i bhfeidhm acu
> Treoirlínte Lync (nó Skype do Ghnó) agus Outlook atá cothrom
le dáta i bhfeidhm
> Cion den fhoireann a úsáideann pictiúir próifíle Lync/Outlook
> Treoirlínte éifeachtacha i bhfeidhm do chruinnithe
> Líon na suirbhéanna foirne a rinneadh agus na baill foirne
a ndearnadh suirbhé orthu
> Gníomhartha a d'eascair as torthaí shuirbhé foirne

12.4
12.5

Cumarsáid inmheánach a fheabhsú

19

