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v

Brollach ag an Aire

Tá áthas an domhain orm an brollach seo a scríobh don doiciméad seo, ar uirlis é a fheabhsaíonn agus a thacaíonn le 
hobair don aos óg. Bhí am agus comhoibriú go leor ag teastáil chun An Creat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta 
(CCCN) d’Obair don Aos Óg a chur i gcrích. Ghlac go leor grúpaí páirt i bhforbairt an CCCN agus níl insint ar a 
thábhachtaí is atá an obair a rinne siad nuair a bhí an creat seo á dhearadh agus á fhorbairt – creat, measaim, atá 
praiticiúil agus éasca le húsáid. Cur chuige a leag béim ar an gcomhoibriú a bhí againn, agus d’aontaíomar go léir gurb 
éard is príomhaidhm leis an CCCN ná feabhas an tsoláthair oibre don aos óg a chinntiú agus a chur chun cinn. Dá bharr 
sin, creidim go bhfeabhsóidh an CCCN éifeachtacht an tsoláthair oibre don aos óg in am agus i dtráth.

Is tábhachtach go dtuigimid go léir go gcuirfidh an CCCN deis ar fáil d’eagraíochtaí a gcleachtas um obair don aos óg a 
chur i bhfocail, agus go gcuirfidh sé creat struchtúrtha ar fáil dóibh freisin chun athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh 
ar a gcuid oibre. Chomh maith leis sin, cabhróidh sé le forbairt leanúnach na n-eagraíochtaí. Is é an toradh a bheidh air 
sin, gan amhras, ná feabhas a chur ar chleachtas agus ar eagraíochtaí a théann i ngleic le riachtanais daoine óga. 

Táim cinnte de go bhfuil na daoine sin a raibh baint acu i bhforbairt an CCCN go dtí seo – iad siúd a dhréachtaigh an 
creat bunaidh agus a ghlac páirt sa scéim thrialach nó san athbhreithniú agus athchóiriú a rinneadh air – táim cinnte de 
go bhfuil siad ar aon fhocal liom nach cur amú fuinnimh nó diomailt ama bhí ann. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt 
do dhíograis na ndaoine a ghlac páirt sa phróiseas, díograis a léiríonn an fíorthiomantas atá ann in earnáil na hoibre don 
aos óg chun forbairt agus obair a dhéanamh ar bhealach a théann chun sochair dár ndaoine óga agus ar bhealach a 
bhaineann an úsáid is fearr as na hacmhainní atá againn.

Mar fhocal scoir, cé go raibh forbairt an CCCN féin agus forbairt a chuid prionsabal agus caighdeán ina dtosaíochtaí 
againn, is éard is tábhachtaí linn anois – le m'Oifigse, leis na Coistí Gairmoideachais agus le heagraíochtaí náisiúnta 
um obair don aos óg – ná a chinntiú go nglactar páirt fhóinteach sa CCCN. Tuigim go dtógfaidh sé am chun an CCCN 
a chur i bhfeidhm ar an obair laethúil, ach creidim go rachaidh sé chun sochair do na heagraíochtaí, dá gcuid seirbhísí 
agus – an rud is tábhachtaí – do na daoine óga a ghlacann páirt ann. Tá a fhios agam go bhfuil earnáil na hoibre don aos 
óg tiomanta do pháirt a ghlacadh i dtionscadail a fheabhsóidh cleachtas um obair don aos óg agus a fheabhsóidh an 
chaoi a bhfoghlaimíonn daoine óga. Tá an tiomantas céanna ag m'Oifigse agus ba mhaith liom a dhearbhú go dtacaím 
féin agus m’fhoireann libh i gcónaí agus sibh ag cur an phróisis seo i gcrích.

Barry Andrews, TD
An tAire Leanaí agus Gnóthaí Óige
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Buíochas

Is toradh é an Creat um Chaighdeáin Cháilíochta (CCCN) ar obair agus ar infheistíocht shuntasach a rinne roinnt daoine 
agus roinnt grúpaí. Ba mhaith le hOifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ) buíochas a ghabháil le Grúpa 
Saothair an CCCN agus leis an Tascghrúpa as an obair a rinne siad ó thús deireadh chun an creat seo a fhorbairt. 

Chomh maith leis sin, ní mór buíochas a ghabháil leo siúd a ghlac páirt i dtreoirscéim an CCCN. Orthu siúd, tá na 
heagraíochtaí agus na tionscadail um obair don aos óg, na baill foirne, na hoibrithe deonacha agus na daoine óga a 
ghlacann páirt sna seirbhísí seo; agus na hOifigigh Óige sna Coistí Gairmoideachais a chabhraigh go mór leis an CCCN 
a thabhairt isteach. Tugtar liosta iomlán de na daoine agus de na heagraíochtaí uile a ghlac páirt i gcruthú agus i dtástáil 
an CCCN seo san Aguisín sa doiciméad seo.
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1Cuid 1: An Creat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta 

(CCCN) á chur i láthair

Cúlra
Oibríonn earnáil na hoibre don aos óg le daoine óga lasmuigh d’earnáil an oideachais fhoirmiúil, ach taobh leis an earnáil 
sin freisin. Tugtar treoir agus sainmhíniú soiléir ar obair don aos óg san Acht um Obair don Aos Óg 2001 agus sa Phlean 
Forbartha Náisiúnta um Obair don Ógra 2003-2007. In Alt 3 den Acht um Obair don Aos Óg 2001, tugtar sainmhíniú ar 
obair don aos óg mar seo:

‘a planned programme of education designed for the purpose of aiding and enhancing the personal and social 
development of young persons through their voluntary participation, and which is complementary to their formal, 
academic or vocational education and training; and provided primarily by voluntary youth work services’.

Leagann an sainmhíniú sin béim ar cheithre thoise thábhachtacha d’obair don aos óg, mar atá:
go mbíonn sí pleanáilte;■■

go mbíonn sí oideachasúil;■■

gur ar obair dheonach atá sí bunaithe;■■

gur seirbhísí deonacha um obair don aos óg is mó a sholáthraíonn í.■■

Chun obair don aos óg a bheith inbhuanaithe agus chun í a fhorbairt a thuilleadh, ní mór aitheantas a thabhairt do na 
toisí sin, iad a léiriú san obair féin, agus forbairt a dhéanamh orthu. Is éard is aidhm leis an gCreat um Chaighdeáin 
Cháilíochta Náisiúnta (CCCN) ná a chinntiú go soláthraíonn eagraíochtaí um obair don aos óg seirbhísí ar ardchaighdeán 
do dhaoine óga. Tugann an Creat deis do na heagraíochtaí sin a gcleachtas a chur i bhfocail freisin trí mhodh 
cumarsáide comhchoiteann a fhorbairt laistigh de chreat struchtúrtha.

Féachann an CCCN le bheith praiticiúil agus forásach, sa mhéid is go gcuireann sé ar chumas na n-eagraíochtaí 
measúnú a dhéanamh ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad agus na réimsí ba chóir dóibh a fhorbairt a shonrú. Toisc 
gur próiseas leanúnach é páirt a ghlacadh sa CCCN, ní dócha go mbeidh eagraíochtaí in ann na caighdeáin a leagtar 
síos sa doiciméad seo a bhaint amach go hiomlán láithreach bonn. Níl sé d’aidhm ag an CCCN ach oiread go mbeadh 
na seirbhísí a sholáthraítear uile mar an gcéanna. Ina áit sin, is éard is aidhm leis ná a chinntiú go mbíonn seirbhísí 
luachmhara éagsúla á soláthar, agus geall a thabhairt go ndéanfar na seirbhísí sin a fhorbairt ar bhonn leanúnach trí 
pháirt a ghlacadh sa CCCN.
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Go príomha, is éard atá sa CCCN ná uirlis tacaíochta agus forbartha d’eagraíochtaí um obair don aos óg. Is dlúthchuid 
den CCCN é an féinmheasúnú. Chomh maith leis sin, tá measúnú seachtrach ann freisin a dhéanann an féinmheasúnú 
a bhailíochtú. Déanann Oifigigh (Óige/Idirchaidrimh) ó Choistí Gairmoideachais an measúnú seachtrach d’eagraíochtaí 
áitiúla um obair don aos óg agus déanann an tOifigeach Caighdeán CCCN é i gcás eagraíochtaí náisiúnta um obair don 
aos óg. 

Déanfar an CCCN a thabhairt isteach ar fud na tíre diaidh ar ndiaidh. Tosófar ar é a thabhairt isteach in 2010. Ar dtús, 
ní bhainfidh an CCCN ach le heagraíochtaí um obair don aos óg a ndéanann an fhoireann féin iad a stiúradh agus a 
fhaigheann cistiú ó na scéimeanna seo a leanas arna reáchtáil ag Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige (OALGÓ): 
Scéim Deontas na Seirbhíse don Aos Óg; Tionscadail Speisialta don Aos Óg; Lárionaid Eolais don Ógra; agus An Ciste 
d’Áiseanna agus do Sheirbhísí don Aos Óg 1 agus 2. Cabhróidh Oifigigh (Óige/Idirchaidrimh) ó Choistí Gairmoideachais 
leis an CCCN a chur i bhfeidhm i gcás seirbhísí áitiúla agus cabhróidh Oifigeach Caighdeán CCCN é a chur i bhfeidhm i 
gcás eagraíochtaí náisiúnta um obair don aos óg.

Réasúnaíocht an CCCN d’obair don aos óg
Tá na nithe seo a leanas ina mbunús d’fhorbairt an CCCN:

chun uirlis tacaíochta agus forbartha a chur ar fáil d’eagraíochtaí um obair don aos óg a sholáthraíonn seirbhísí ■■

do leanaí agus do dhaoine óga;
chun caighdeáin a bhunú i gcleachtas agus i soláthar oibre don aos óg;■■

chun bonn fianaise forbartha a chur ar fáil d’obair don aos óg;■■

chun a chinntiú go n-úsáidtear acmhainní go héifeachtach in earnáil na hoibre don aos óg;■■

chun bunús a chur ar fáil le measúnú a dhéanamh ar an eagraíocht ina hiomláine.■■ 1

Dearadh an CCCN mar uirlis tacaíochta agus forbartha chun eagraíochtaí um obair don aos óg a spreagadh le 
hathbhreithniú agus le measúnú a dhéanamh ar a gcuid oibre, agus le cabhrú leo a gcuid seirbhísí a fhorbairt ar bhonn 
leanúnach. Cabhróidh an CCCN le modh cumarsáide comhchoiteann – ach gan é a bheith eiseach – a bhunú d’obair 
don aos óg. Ag an am céanna, tabharfaidh an CCCN aitheantas agus meas don éagsúlacht atá in earnáil na hoibre don 
aos óg. Is creat é seo trínar féidir obair ardchaighdeáin don aos óg a chur i bhfocail, a mheas agus a chinntiú.

Is córas é CCCN trínar féidir éifeachtacht na hoibre don aos óg a léiriú agus trínar féidir tuilleadh feabhais a chur ar 
sholáthar seirbhísí agus ar chleachtas. Tá sé ríthábhachtach, mar sin, go mbíonn an CCCN solúbtha chun go n-éireoidh 

1  Nuair a dhéanfar an CCCN a chur i bhfeidhm ar earnáil na hoibre don aos óg, meastar go mbeidh sé ina bhunús le measúnú níos cuimsithí 
amach anseo, measúnú a dhéanfaidh an Measúnóir um Obair don Aos Óg ar an eagraíocht ina hiomláine. Braithfidh forbairt an chineáil sin 
measúnaithe ar chur i bhfeidhm an CCCN agus ar an bhforbairt a dhéanfar laistigh d’OALGÓ ar bheartais ábhartha eile.

NQSF-report_IRISH.indd   2 20/08/2010   09:31:42



leis sa láthair agus sa tseirbhís ina gcuirtear i bhfeidhm é. Ba cheart go mbeadh na caighdeáin a ndéantar cur síos orthu 
sa doiciméad seo feiliúnach d’an-chuid den obair atá á déanamh ag eagraíochtaí a sholáthraíonn seirbhísí faoi láthair. 
Má tá caighdeáin nó córais dearbhaithe cáilíochta i bhfeidhm sna heagraíochtaí cheana féin, ba cheart go mbeifí in ann 
an CCCN a chur i bhfeidhm orthu siúd freisin. I mbeagán focal, ba cheart go mbeadh an CCCN feiliúnach dá bhfuil ar 
siúl ag eagraíochtaí faoi láthair, agus ba cheart go mbeadh a bhfuil ar siúl ag eagraíochtaí feiliúnach don CCCN.

Is iad is mó atá freagrach as an gcáilíocht a chinntiú ná na daoine agus na heagraíochtaí atá páirteach i soláthar seirbhísí 
don aos óg. Ba cheart gurbh iad na daoine óga féin is mó a thairbhíonn de sholáthar oibre ar ardchaighdeán don aos óg. 
Tá sé ar cheann d’aidhmeanna an CCCN tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí chun é sin a bhaint amach.

Agus iad ag cur an CCCN i bhfeidhm, iarrtar ar eagraíochtaí measúnú a dhéanamh ar a gcleachtas agus tugtar deis 
dóibh sonrú a dhéanamh ar tháscairí agus ar fhianaise eile ar obair ardchaighdeáin don aos óg atá ar siúl ina gcuid 
seirbhísí. An cur chuige seo a leagann béim ar fhianaise bhreise a shonrú agus aiseolas a thabhairt fúithi, cinnteoidh sé 
go bhfreagraíonn forbairt leanúnach an CCCN don obair a dhéanann soláthraithe oibre don aos óg.

Na tosaíochtaí agus na príomhphrionsabail atá mar bhunús leis an CCCN
Is iad seo a leanas na tosaíochtaí atá mar bhunús leis an CCCN a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm: 

Tuiscint shoiléir a fháil ar fheidhm oideachasúil, ar mhodheolaíocht agus ar chomhthéacs na hoibre don aos óg.■■

Bheith tiomanta do shíorfheabhsú agus do dhea-chleachtas a bhaint amach.■■

Rialachas agus oibriúcháin a bheith follasach do chách.■■

Cothromaíocht agus rannpháirteachas ag cách bheith mar dhlúthchuid den bheartas agus den chleachtas do ■■

bhaill foirne, d’oibrithe deonacha agus do dhaoine óga.
Leas an duine óig a chur chun cinn trína chinntiú go mbíonn na timpeallachtaí foghlamtha i gcónaí sábháilte.■■

Is dlúthchuid den CCCN na 5 phríomhphrionsabal, a meastar iad bheith ina ngnéithe bunúsacha d’obair don aos óg. Is 
den ríthábhacht iad nuair atá an CCCN a chur i bhfeidhm. Is iad na 5 phríomhphrionsabal sin ná:

Dírithe ar dhaoine óga: 1. Tugtar aitheantas do chearta daoine óga agus meastar gur tábhachtach go mbíonn 
siad ag glacadh páirte san eagraíocht ar a gconlán féin.
Tiomanta do 2. shábháilteacht agus do leas daoine óga a chinntiú agus a chur chun cinn.
Oideachasúil3.  agus forásach.
Tiomanta don 4. chomhionannas agus don chuimsitheacht a chinntiú agus a chur chun cinn sa phlé a 
dhéantar le daoine óga agus le daoine fásta.
Tiomanta d’5. obair ar ardchaighdeán a sholáthar don aos óg agus tiomanta do shíorfheabhsú.

3
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Critéir le páirt a ghlacadh sa CCCN
D’fhonn a chinntiú gur ar an gcaoi chéanna agus gur ar bhealach oscailte a dhéantar an CCCN a chur i bhfeidhm agus a 
dhéantar measúnú agus tacaíocht a thabhairt d’eagraíochtaí, sonraíodh roinnt critéir. Ba cheart dóibh siúd atá páirteach 
sa CCCN na critéir seo a leanúint. De réir na gcritéar, ba cheart go mbeadh an CCCN:

Dírithe ar dhaoine óga■■  – tá an CCCN ag iarraidh an caighdeán is fearr d’obair don aos óg a sholáthar. Is 
dlúthchuid dár gcuid oibre iad daoine óga agus tá a gcuid riachtanas fíorthábhachtach.
Bunaithe ar chomhpháirtíocht agus ar an gcomhoibriú■■  – cuirfear an CCCN i bhfeidhm ar bhealach a leagann 
béim ar chomhpháirtíocht agus ar an gcomhoibriú. Déanfar róil agus teorainneacha a shainmhíniú go soiléir agus 
beidh tiomantas comhchoiteann ann don fhoghlaim leanúnach.
Dírithe ar theacht ar réitigh■■  – beidh an modh oibre oscailte, macánta agus tacúil. Saothróimid go hionraic chun 
teacht ar réitigh ar aon fhadhbanna a chuireann bac ar an obair.
Dúshlánach agus forásach■■  – tuigimid na dúshláin a ghabhann leis an CCCN a chur i bhfeidhm agus táimid 
tiomanta d’obair fhorásach a dhéanamh.
Réalaíoch agus soiléir ■■ – tuigimid go mbíonn na páirtithe leasmhara ag súil le torthaí éagsúla agus go bhfuil 
leibhéil éagsúla chumais i measc na bpáirtithe leasmhara sin. Féachfaimid leis na cuspóirí, leis an bpróiseas agus 
leis na torthaí a chur in iúl go soiléir dearfach do gach a bhfuil páirteach sa CCCN.
Dírithe ar na buntáistí ■■ – táimid cinnte de go mbeidh buntáistí móra ag gabháil leis an CCCN do gach páirtí 
leasmhar, lena n-áirítear daoine óga, lucht bainistíochta, baill foirne, oibrithe deonacha agus soláthraithe 
maoiniúcháin.
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Cuid 2: Próiseas an CCCN

Forbhreathnú
Is éard is príomhaidhm leis an CCCN ná bheith ina uirlis tacaíochta agus forbartha d’eagraíochtaí um obair don aos 
óg. Féachann an CCCN le cabhrú leis na heagraíochtaí na réimsí láidre ina gcuid seirbhísí agus na réimsí atá le forbairt 
iontu a shonrú ionas gur féidir leo an dul chun cinn a dhéanann siad a thomhas. Tar éis é sin a dhéanamh, beidh na 
heagraíochtaí in ann cur chuige struchtúrtha forásach a ghlacadh chun measúnú a dhéanamh ar an soláthar oibre don 
aos óg: beidh siad in ann scrúdú a dhéanamh ar na leibhéil soláthair atá ann, ar an tionchar a bhíonn ag an soláthar 
agus ar a éifeachtaí is atá sé.

Maidir le forbairt an CCCN, déantar gach iarracht chun a chinntiú go bhfuil sé cothrom agus comhréireach, sa mhéid is 
go bhféachann sé le léiriú a dhéanamh ar chleachtas a bhfuil bonn fianaise faoi, chomh maith le léiriú a dhéanamh ar 
fhianaise a bhfuil bonn cleachtais faoi. Tá an féinmheasúnú mar dhlúthchuid de chur i bhfeidhm éifeachtach an CCCN. 
Ba cheart go mbeadh an féinmheasúnú bunaithe ar staid agus ar dhul chun cinn na heagraíochta agus a cuid seirbhísí 
a iniúchadh, a shocrú agus a shonrú i leith bhunghnéithe an CCCN .i. na 5 phríomhphrionsabal, na 10 gcaighdeán agus 
na táscairí riachtanacha a ghabhann leo sin (féach Figiúr 1). Is éard is aidhm leis an bhféinmheasúnú ná staid reatha 
na heagraíochta a shonrú agus an staid sin a úsáid chun tomhas a dhéanamh ar an dul chun cinn a dhéanfaidh an 
eagraíocht amach anseo. Beidh na heagraíochtaí áitiúla i dteagmháil le hOifigigh Choistí Gairmoideachais agus beidh 
na heagraíochtaí náisiúnta i dteagmháil le hOifigigh Chaighdeán CCCN. Tabharfaidh na hoifigigh sin tacaíocht do na 
heagraíochtaí (agus comhairle faoin CCCN a chur i bhfeidhm) agus déanfaidh siad measúnú seachtrach orthu (chun 
féinmheasúnú na n-eagraíochtaí a bhailíochtú).
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Léaráid 1: Forbhreathnú ar an gCreat um Chaighdeáin Cháilíochta Náisiúnta (CCCN)

* Is éard is brí le ‘leibhéal’ ná an leibhéal ar a bhfeidhmíonn an eagraíocht, m.sh. áitiúil, réigiúnach, náisiúnta, idirnáisiúnta.

** Comhionannas agus cuimsitheacht: De réir an Achta um Stádas Comhionann 2000, tá sé toirmiscthe leithcheal a dhéanamh ar na forais seo a leanas: inscne, stádas pósta, stádas 
teaghlaigh, claonadh gnéasach, creideamh, aois (seachas daoine faoi bhun 18 mbliana d’aois), míchumas, cine (lena n-áirítear dath craicinn, náisiúntacht agus bunús eitneach nó náisiúnta) 
agus bheith mar bhall den Lucht Siúil.

Sonraigh toradh amháin a bhain an eagraíocht amach i dtaca le gach príomhphrionsabal

AN RÁITEAS FAOI CHLEACHTAS UM OBAIR DON AOS ÓG

5 PHRÍOMHPHRIONSABAL       Ba cheart go mbeadh cleachtas agus soláthar oibre don aos óg:

Dírithe ar dhaoine óga: 
Tugtar aitheantas do chearta 
daoine óga agus meastar gur 
tábhachtach go mbíonn siad 
ag glacadh páirte san 
eagraíocht ar a gconlán féin. 

Táscairí riachtanacha:
1.1 Measúnú córasach ar na
 riachtanais atá ann.
1.2 Seirbhísí a fhreagraíonn do
 riachtanais daoine óga.
1.3 Seirbhísí a chuireann 
 tallanna daoine óga chun cinn.
1.4 Daoine óga páirteach bheith 
 i ndearadh, i soláthar agus i
 measúnú ar na seirbhísí.
1.5 Samplaí soiléire de 
 rannpháirteachas deonach.

1 Tiomanta do 
shábháilteacht agus do 
leas daoine óga a chinntiú 
agus a chur chun cinn.

Táscairí riachtanacha:
2.1 Timpeallachtaí agus cláir 
 thacúla a sholáthar.
2.2 Beartas agus Nósanna 

Imeachta um Shláinte agus 
Shábháilteacht.

2.3 Beartas agus Nósanna 
Imeachta um Shláinte agus 
Shábháilteacht.

2.4 Clúdach cuí árachais.
2.5 Ag cloí le reachtaíocht
 ábhartha.

2 Oideachasúil agus 
forásach.

Táscairí riachtanacha:
3.1 Bunús teoiriciúil agus 

praiticiúil.
3.2 Réimse de mhodheolaíochtaí 

éifeachtacha um obair don 
aos óg.

3.3 Soláthar clár/curaclam atá 
ábhartha agus éagsúil.

3.4 Fianaise ar fhoghlaim 
phleanáilte agus 
neamhphleanáilte.

3.5 Cumas agus inniúlacht 
phearsanta agus shóisialta a 
fhorbairt.

3 Tiomanta don 
chomhionannas agus don 
chuimsitheacht a chinntiú 
agus a chur chun cinn sa 
phlé a dhéantar le daoine 
óga agus le daoine fásta.

Táscairí riachtanacha:
4.1 Seirbhísí atá inrochtana, 
 cuimsitheach agus comhtháite.
4.2 Beartais, cláir agus cleachtas 
 a chloíonn le reachtaíocht um
  chomhionannas.
4.3 Beartais, cláir agus cleachtas 
 a chuireann an éagsúlacht, 
 an comhionannas agus an 
 chuimsitheacht chun cinn.**

4 Tiomanta d’obair ar 
ardchaighdeán a sholáthar 
don aos óg agus tiomanta 
do shíorfheabhsú.

Táscairí riachtanacha:
5.1 Nósanna agus cleachtas a 
 leagann béim ar an nuálaíocht 
 agus ar an machnamh 
 criticiúil.
5.2 Soláthar seirbhísí a bhfuil 
 dea-chleachtas mar bhunús 
 leis.
5.3 Tiomantas don fhorbairt 
 leanúnach agus do dhearbhú 
 cáilíochta.
5.4 Tiomantas d’éifeachtacht 
 acmhainní.

5

Céard a dhéanann 
sibh: éiteas; misean; 
soláthar seirbhísí; 
gnéithe agus 
feidhmeanna sainiúla.

Cén fáth a 
ndéanann sibh é: 
réasúnaíocht; fís; 
aidhm agus 
cuspóirí; torthaí.

Cé dó agus cé leis a 
ndéanann sibh é: 
spriocghrúpa; 
comhpháirtíochtaí; 
naisc; malairtí.

How you do it: 
modes of 
provision; 
methodologies.

Where you do it: 
geographical area; 
settings; levels*; 
locations.

Féinmheasúnú agus 
Measúnú Seachtrach

An Plean um Shíor-Fheabhsú

Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn

CAIGHDEÁIN – RANNÁN 1: 
Cleachtas agus Soláthar Oibre 
don Aos Óg
1. Pleanáil
2. Cleachtas
3. Dul chun cinn
4. Monatóireacht agus Measúnú
5. Beartais agus Nósanna Imeachta

CAIGHDEÁIN – RANNÁN 2: 
Bainistíocht agus Forbairt na hEagraíochta
1. Rialachas agus Bainistíocht Oibriúcháin
2. Straitéis
3. Oibrithe deonacha
4. Bainistíocht Acmhainní Daonna
5. Comhoibriú agus Comhtháthú
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Líne ama don CCCN
Tógfaidh sé am le cinntiú go mbíonn seirbhísí ar ardchaighdeán á soláthar. Is deacair a mheas cé chomh fada is a 
thógfaidh sé an CCCN a chur i bhfeidhm. Braitheann sé sin ar roinnt rudaí, mar shampla:

cé chomh forbartha is atá an eagraíocht;■■

na próisis dearbhaithe cáilíochta atá ag an eagraíocht cheana féin;■■

an cineál tacaíochta atá ar fáil laistigh den eagraíocht cheana féin agus na córais mhonatóireachta, ■■

athbhreithnithe agus mheasúnaithe atá i bhfeidhm inti.

Déanfar an CCCN a chur i bhfeidhm i ngach eagraíocht óige de réir timthriall 3 bliana. (féach Figiúr 2). I mBliain 1 
den chur i bhfeidhm sin, déanfar an féinmheasúnú iomlán agus an measúnú seachtrach. I mBliain 2 agus 3, beidh 
ar eagraíochtaí leanúint den fhéinmheasúnú, agus ansin na bearta a ndéantar cur síos orthu ina bPlean um Shíor-
Fheabhsú (PSF) a dhéanamh agus an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú i gcomhairle leis an Oifigeach Coiste 
Gairmoideachais nó leis an Oifigeach Caighdeán CCCN. I ndiaidh Bliain 3, tosófar arís ar an timthriall agus beidh ar an 
eagraíocht próiseas an CCCN a thosú arís, faoi mar a rinneadh i mBliain 1.

Mar threoir, beidh thart ar lá amháin sa mhí ag teastáil chun an CCCN a chur i bhfeidhm i mBliain 1. Beidh páirt 
thábhachtach ag an bhFoireann Feidhmithe CCCN san obair seo. Moltar do gach eagraíocht Foireann Feidhmithe CCCN 
a bhunú, arb é an fheidhm atá léi ná feidhmiú an CCCN a stiúradh agus a chinntiú go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh 
i gcónaí i dtreo na forbartha leanúnaí. Ní foláir a rá go mbeidh ar dhaoine aonair obair a dhéanamh taobh amuigh de na 
cruinnithe struchtúrtha a bhíonn ag an bhFoireann Feidhmithe. Cinnteoidh sé sin go mbíonn dul chun cinn á dhéanamh 
ar na réimsí sin atá le forbairt.

Go hidéalach, ba cheart an CCCN a úsáid le tacaíocht a thabhairt dá bhfuil ar siúl cheana féin sna heagraíochtaí agus 
ina gcuid seirbhísí. Is féidir é a úsáid mar chreat agus mar phointe tagartha do chruinnithe foirne, d’athbhreithnithe 
ar sheirbhísí, d’ócáidí pleanála oibriúcháin agus d’ócáidí pleanála straitéisí. Is féidir é a úsáid mar bhunús leis na 
riachtanais tuairiscithe freisin, más cuí sin. Má tá córais ag an eagraíocht cheana féin a mheastar bheith éifeachtach, 
d’fhéadfaí na córais sin a úsáid chun an CCCN a chur i bhfeidhm. Mar sin, seachas córais agus tascanna nua a chruthú, 
is éard a bheidh ag teastáil, b’fhéidir, ná an obair atá á déanamh cheana féin a atheagrú.

7
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Léaráid 2: An líne ama i gcomhair chur i bhfeidhm an CCCN

LÍNE AMA 
(measta)

BLIAIN 1
Míonna 1 – 4

Míonna 5 – 10

Míonna 11 – 12

BLIAIN 2

BLIAIN 3

BEARTA (le déanamh ag an eagraíocht ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl)

CÉIM 1: Bualadh le hOifigeach Coiste Gairmoideachais/le hOifigeach Caighdeán CCCN chun 
tosú ar an CCCN.

• Tabharfaidh an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach 
Caighdeán CCCN eolas don eagraíocht faoin bpróiseas agus faoi dhoiciméadú, 
agus déanfar sraith cruinnithe a eagrú chun tacaíocht agus treoir a chur ar fáil le 
linn an CCCN.

• Foireann Feidhmithe CCCN a bhunú.

CÉIM 2: An Ráiteas faoi Chleachtas um Obair don Aos Óg a chomhlánú.

CÉIM 3: Na 5 Phríomhphrionsabal a Mheas – torthaí agus bearta a shonrú.

CÉIM 4: Na 10 gCaighdeán a Mheas – Pointe a shonrú ar an scála gnóthachtála agus beart.

CÉIM 5: Measúnú Seachtrach ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach Caighdeán 
CCCN:

• athbhreithniú ar fhianaise dhoiciméadach;
• tuairimí faoi chleachtas;
• fócasghrúpaí le páirtithe leasmhara.

CÉIM 6: An Plean um Shíor-Fheabhsú (PSF) a chomhlánú i gcomhairle le hOifigeach Coiste 
Gairmoideachais/Oifigeach Caighdeán CCCN.

Dul chun cinn a dhéanamh ar na bearta sa PSF

CÉIM 7: An Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an CCCN a chomhlánú i bhfianaise fheidhmiú an PSF:
 • Rannán 6.1 le comhlánú ag an eagraíocht;
 • Rannán 6.2 le comhlánú ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach 

Caighdeán CCCN.

CÉIM 8: Dul chun cinn agus nuashonrú a dhéanamh ar na bearta sa PSF 
 i gcomhar le hOifigeach Coiste Gairmoideachais/le hOifigeach Caighdeán CCCN.
CÉIM 9: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an CCCN i mBliain 2 a chomhlánú.

CÉIM 10: Mar a bhí i mBliain 2 (móide athbhreithniú ar thimthriall an CCCN agus pleanáil don 
chéad timthriall eile).
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Próiseas céim ar chéim an CCCN

Céim 1: Bualadh le hOifigeach Coiste Gairmoideachais/Oifigeach Caighdeán CCCN 
agus Foireann Feidhmithe CCCN a bhunú

Beidh dhá fheidhm ag an Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag an Oifigeach Caighdeán CCCN, mar atá, tacaíocht 
agus treoir a thabhairt, agus an measúnú seachtrach a dhéanamh. Cloífidh na feidhmeanna sin leis na critéir atá ann 
chun páirt a ghlacadh sa CCCN, faoi mar a shonraítear i gCuid 1. Déanfaidh an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/
an tOifigeach Caighdeán CCCN an CCCN a thabhairt isteach diaidh ar ndiaidh, agus tabharfaidh sé/sí tacaíocht do 
sheirbhísí áitiúla don aos óg/d’eagraíochtaí um obair don aos óg leis/léi féin nó mar chuid de chnuasghrúpaí, ag brath 
ar chumraíocht na seirbhísí agus ar acmhainn an Oifigigh féin. Is éard is aidhm leis an tacaíocht sin ná cabhrú leis an 
eagraíocht lánúsáid a bhaint as an CCCN mar uirlis tacaíochta agus forbartha.

Déanfar cruinnithe a shocrú idir an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán CCCN agus an 
Fhoireann Feidhmithe (féach thíos). I ngach cruinniú, díreofar ar thascanna áirithe atá le déanamh de réir a chéile sa 
CCCN (féach an achoimre i Léaráid 2). Is dlúthchuid de sin scrúdú a dhéanamh ar an bhfianaise atá ann go bhfuiltear 
ag cloí leis na príomhphrionsabail agus leis na caighdeáin, agus iniúchadh a dhéanamh ar an bpointe a roghnaíodh ar 
an scála gnóthachtála le linn an fhéinmheasúnaithe. Roimh na cruinnithe, déanfaidh an eagraíocht roinnt beart a bheidh 
mar bhunús leis an gcéad chruinniú eile. Tabharfaidh an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán 
CCCN aiseolas agus treoir don Fhoireann Feidhmithe le linn an phróisis seo. I ndiaidh gach cruinnithe, ba cheart gur léir 
go bhfuil dul chun cinn a dhéanamh ar an CCCN diaidh ar ndiaidh.

Foireann Feidhmithe CCCN a Bhunú
D’fhonn a chinntiú go gcuirtear an CCCN i bhfeidhm go héifeachtach, moltar do gach eagraíocht Foireann Feidhmithe 
a bhunú. Cinnteoidh an Fhoireann Feidhmithe go mbíonn tacaíocht agus saineolas cuí ar fáil chun an CCCN a threorú 
agus a chur i bhfeidhm san eagraíocht. Ba cheart ball foirne a fhaigheann íocaíocht a bheith i bhfeighil na Foirne 
Feidhmithe. Beidh an ball foirne sin i dteagmháil leis an Oifigeach Coiste Gairmoideachais/leis an Oifigeach Caighdeán 
CCCN agus ba cheart dó/di daoine a bhfuil taithí ábhartha acu a thabhairt isteach le cuidiú leis/léi. Ba cheart go mbeadh 
triúr, ar a laghad, ar an bhfoireann, agus ba cheart go mbeadh ionadaí ar pháirtithe leasmhara na heagraíochta uirthi .i.  
go hidéalach, bheadh baill foirne, baill den bhord bainistíochta agus daoine óga páirteach san fhoireann. Ba chóir 
machnamh a dhéanamh ar thuismitheoirí a bheith páirteach san fhoireann freisin, más cuí sin.

Is dlúthchuid de phróiseas an CCCN í an Fhoireann Feidhmithe, agus ba cheart cruinnithe struchtúrtha a eagrú ar bhonn 
rialta chun staid agus dul chun cinn na heagraíochtaí i leith an CCCN a mheas. Cuirfidh na cruinnithe deis ar fáil chun 

9
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na caighdeáin a chur i bhfeidhm, chun iniúchadh agus measúnú a dhéanamh ar an soláthar seirbhísí atá ann agus chun 
pleananna a dhéanamh le tuilleadh forbartha a dhéanamh. Cuirfidh siad an CCCN chun cinn ar fud na heagraíochta 
ar fad freisin. Is den ríthábhacht go nglacann na baill foirne uile páirt in obair na Foirne Feidhmithe, agus go dtugtar 
am agus deis do gach duine acu dul i ngleic leis na hábhair atá á bplé. Moltar freisin tascanna aitheanta a tharmligean 
chun daoine a bhfuil saineolas acu sna réimsí atá i gceist. Ní gá go mbeadh na daoine sin mar bhaill den fhoireann, ach 
d’fhéadfaí iad a chomhthoghadh chun na foirne le tascanna sainiúla nó le bearta áirithe a dhéanamh.

Céim 2: An Ráiteas faoi Chleachtas um Obair don Aos Óg a chomhlánú

Ba cheart go mbeadh an Ráiteas faoi Chleachtas um Obair don Aos Óg (féach Cuid 3: Rannán 3.1) ina fhorbhreathnú 
soiléir gairid ar an soláthar seirbhísí a dhéanann an eagraíocht um obair don aos óg. Go bunúsach, déanann sé cur síos 
ar na nithe seo a leanas:

An méid a dhéanann sibh:■■  éiteas; misean; soláthar seirbhísí; gnéithe agus feidhmeanna sainiúla.
An fáth a ndéanann sibh é: ■■ réasúnaíocht; fís; aidhm agus cuspóirí; torthaí.
Cé dó agus cé leis a ndéanann sibh é:■■  spriocghrúpa; comhpháirtíochtaí; naisc; malairtí.
Cén chaoi a ndéanann sibh é:■■  modhanna soláthair; modheolaíochtaí.
An áit a ndéanann sibh é:■■  limistéar geografach; suíomhanna; leibhéil (áitiúil, réigiúnach, náisiúnta, idirnáisiúnta); 
láithreacha.

Ba cheart go ndéanfadh an Ráiteas tagairt don sainmhíniú ar obair don aos óg faoi mar a dhéantar cur síos air sin san 
Acht um Obair don Aos Óg 2001 (féach Cuid 1), agus ba cheart go léireodh sé cén chaoi a mbaineann bhur gcuid oibre 
leis na ceithre thoise a ndéantar cur síos orthu thuas (.i. ba cheart go mbeadh obair don aos óg pleanáilte, oideachasúil, 
bunaithe ar obair dheonach; agus ba cheart gur sheirbhísí deonacha um obair don aos óg is mó a sholáthraíonn í). Ba 
cheart go léireodh sé freisin aon fheidhmeanna nó aon ghnéithe sainiúla a bhaineann leis an tseirbhís don aos óg nó leis 
an modh soláthair. Ba cheart go mbeadh an Ráiteas cruinn agus réalaíoch, go mbeadh thart ar 500 focal ann agus go 
mbeadh faisnéis ann de réir an oird a shonraítear thuas.

Céim 3: Na 5 Phríomhphrionsabal a Mheas – Torthaí a Shonrú

Is dlúthchuid d’obair don aos óg iad na 5 phríomhphrionsabal agus, chomh fada is a bhaineann siad leis an CCCN, 
ba cheart iad a bheith ag treorú agus ag sainmhíniú soláthair agus cleachtais um obair don aos óg. Ba cheart 
d’eagraíochtaí um obair don aos óg iarracht a dhéanamh fianaise mhaith a thabhairt a léiríonn go bhfuil siad ag cloí 
leis na prionsabail sin. Mar chuid de seo, ba cheart monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar na 
príomhphrionsabail agus ar an bhfianaise a thacaíonn leo.
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Gabhann roinnt táscairí riachtanacha le gach príomhphrionsabal. Ní mór na táscairí sin bheith i bhfeidhm le léiriú go 
bhfuiltear ag cloí leis na prionsabail (féach Léaráid 1). I gCuid 3: Rannán 3.2, iarrfar ort na nithe seo a leanas a dhéanamh:

fianaise a thabhairt go bhfuiltear ag cloí leis na táscairí seo;■■

sonrú a dhéanamh ar thoradh a bhain an eagraíocht amach■■ 2 i dtaca le gach príomhphrionsabal.

Tabharfaidh sé sin deis d’eagraíochtaí a dtorthaí féin a dhearadh maidir leis na gnéithe bunúsacha d’obair don aos 
óg, faoi mar léiríonn na príomhphrionsabail na gnéithe bunúsacha sin. Má shonraítear toradh a bhaineann leis an 
bpríomhphrionsabal sainráite, cabhróidh sé sin le bonn fianaise níos fearr a chur faoi obair don aos óg.

Céim 4: Na 10 gCaighdeán a Mheas – An pointe cuí ar an scála gnóthachtála a roghnú

Tá dhá thacar caighdeán sa CCCN agus cúig chaighdeán i ngach ceann acu sin:

CAIGHDEÁIN – RANNÁN 1:  
Cleachtas agus Soláthar Oibre don Aos Óg

CAIGHDEÁIN – RANNÁN 2:  
Bainistíocht agus Forbairt na hEagraíochta

1. Pleanáil
2. Cleachtas
3. Dul chun cinn
4. Monatóireacht agus Measúnú
5. Beartais agus Nósanna Imeachta

1. Rialachas agus Bainistíocht Oibriúcháin
2. Straitéis
3. Oibrithe deonacha
4. Bainistíocht Acmhainní Daonna
5. Comhoibriú agus Comhtháthú

Gabhann scála gnóthachtála le gach caighdeán (féach Cuid 3: Rannáin 3.3.1-3.3.10). Is scála é seo ina bhfuil ceithre 
chatagóir ghnóthachtála, mar atá, ‘in easnamh’, ‘á chur i bhfeidhm’, ‘curtha i bhfeidhm’ agus ‘curtha i bhfeidhm go 
lánéifeachtach’. Faoi gach ceann de na catagóirí sin, tá liosta táscairí ann. Ba chóir na táscairí sin bheith i bhfeidhm san 
eagraíocht le léiriú go bhfuil sí ag cloí le gach ceann de na ceithre phointe ar an scála gnóthachtála.

Agus tú ag meas na gcaighdeán, beidh ort na rudaí seo a leanas a dhéanamh:
An cheist a chur:■■  ‘Céard tá i gceist leis an gcaighdeán seo?’ Déan gach caighdeán, agus na táscairí a ghabhann 
leo, a mheas faoi gach ceann de na catagóirí. Ba cheart go mbeadh an chuid is mó de na caighdeáin agus de na 
táscairí i bhfeidhm ar an tseirbhís ar leibhéal nó ar shlí éigin. Cé go bhféadfadh ciall a bheith leis na caighdeáin 
mar theoiricí nó mar ráitis ghinearálta, is den ríthábhacht go mbaineann siad leis an gcleachtas féin freisin.
Scrúdaigh go hoibiachtúil na gníomhartha agus na réimsí soláthair sheirbhísí san eagraíocht a d’fhéadfadh bheith ■■

mar fhianaise ar an gcaighdeán. Chuige sin, ba cheart iniúchadh a dhéanamh ar a bhfuil i bhfeidhm cheana 

2 Chun cabhrú leat an téarma seo ‘toradh’ a thuiscint, b’fhéidir nár mhiste idirdhealú a dhéanamh idir ‘ionchur’, ‘aschur’ agus ‘torthaí’:
Ionchur – na hacmhainní a úsáidtear leis na seirbhísí a tháirgeadh, m.sh. baill foirne, uaireanta oibre, ábhar agus caipiteal.
Aschur – na seirbhísí nó na gníomhartha a tháirgtear nó a sholáthraítear.
Torthaí – an tionchar atá ag na seirbhísí .i. an éifeacht atá ag an aschur i ndáiríre.
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féin ionas gur féidir leis an bhFoireann Feidhmithe CCCN cur chuige cothrom réalaíoch a ghlacadh agus iad ag 
scrúdú na fianaise atá i gceist. Má chloítear leis sin, beidh sé níos éasca a chinntiú nach gcuireann an eagraíocht 
luach rómhór – nó róbheag – ar an bhfianaise atá ann.
Cuir an caighdeán i gcomhthéacs bhur n-eagraíochta féin. B’fhéidir go dtiocfadh sé chun solais go bhfuil táscairí ■■

sa bhreis i bhfeidhm san eagraíocht a léiríonn go bhfuil an eagraíocht ag cloí leis an gcaighdeán; más mar sin 
atá, moltar duit na táscairí sin a chuir isteach freisin.

An Scála Gnóthachtála
Is i bhfianaise an fhéinmheasúnaithe a roghnaítear pointí ar an scála gnóthachtála. Beidh ar eagraíochtaí an pointe ag a 
bhfuil siad ar an scála a shonrú agus, in am is i dtráth, an dul chun cinn atá déanta acu a rianú ar an scála. Is iad seo a 
leanas na pointí ar an scála gnóthachtála:

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm  
go lánéifeachtach

Níl aon fhianaise ann

In easnamh  
(má tá rud in easnamh, cuir 
isteach cén fáth sin agus déan 
cur síos ar an gcaoi a réiteofar 
an scéal)

Tá fianaise á forbairt

Níl an sprioc bainte amach 
go fóill  
(tiomanta do dhul chun cinn 
so-thomhaiste a bhaint amach)

Tá fianaise forbartha

Tá an sprioc bainte amach  
(tiomanta do thuilleadh dul 
chun cinn a dhéanamh)

Tá fianaise lánfhorbartha 
agus curtha i bhfeidhm go 
héifeachtach
Ag coinneáil an 
ardchaighdeáin ar bun  
(tiomanta d’fhorbairt leanúnach 
a bhaint amach)

Tar éis duit na táscairí a mheas, má shíleann tú go mbaineann na táscairí a liostaítear faoi cheann de na ceithre chatagóir 
leis an eagraíocht, ba cheart duit na rudaí seo a leanas a dhéanamh:

i bhfianaise na dtáscairí atá ann, roghnaigh pointe ar an scála gnóthachtála;■■

déan cur síos ar an bhfáth ar roghnaigh tú an pointe sin.■■

Is próiseas leanúnach é an CCCN. Mar sin, ba cheart gur féidir feabhas a chur ar cháilíocht seirbhísí i gcónaí. Mar 
shampla, má shocraíonn tú go bhfuil an caighdeán ‘curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach’, is é an chéad rud eile atá le 
déanamh ná an caighdeán sin a choinneáil ar bun. Ina dhiaidh sin, ba cheart machnamh a dhéanamh ar an gcaoi inar 
féidir feabhas a chur ar an gcaighdeán sin.

Bheith idir dhá phointe ar an scála gnóthachtála
I gcásanna áirithe, b’fhéidir go mbeadh an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála maidir leis na táscairí. 
Mar shampla, b’fhéidir go mbainfeadh cuid na táscairí faoi ‘á chur i bhfeidhm’ leis an eagraíocht, chomh maith le cuid 
de na táscairí faoi ‘curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach’. Más amhlaidh atá, déanadh an Fhoireann Feidhmithe an cás a 
mheas mar ghrúpa agus roghnaítear an pointe ar an scála is fearr a fheileann do staid iomlán na heagraíochta. Ba cheart go 
mbeadh fianaise dhóthanach agus réasúnaíocht shoiléir mar bhunús leis an bpointe a roghnaíonn an eagraíocht ar an scála.
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Céim 5: Páirt a ghlacadh sa mheasúnú seachtrach
Déanann an measúnú seachtrach (féach Cuid 4: Rannán 4.1) bailíochtú ar na gnéithe praiticiúla agus cáilíochtúla de 
sholáthar oibre don aos óg. Is i mBliain 1 de chur i bhfeidhm an CCCN a dhéantar an measúnú seachtrach – agus, ina 
dhiaidh sin, i mBliain 1 de gach timthriall 3 bliana. (Idir Bliain 1 agus Bliain 3, beidh ar eagraíochtaí leanúint de bheith ag 
déanamh na mbeart ina bPlean um Shíor-Fheabhsú agus beidh orthu leagan giorraithe den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn 
a chomhlánú i gcomhar leis an Oifigeach Coiste Gairmoideachais/leis an Oifigeach Caighdeán CCCN.)

D’fhonn a chinntiú go dtugann an CCCN aitheantas do chleachtas um obair don aos óg, beidh trí fhoinse fianaise mar 
chuid den mheasúnú seachtrach: athbhreithniú ar fhianaise dhoiciméadach, tuairimí faoi chleachtas, agus fócasghrúpaí 
le páirtithe leasmhara (féach thíos). Léireoidh siad sin ar baineadh amach na príomhphrionsabail agus na caighdeáin sa 
CCCN agus tabharfaidh siad deis don eagraíocht a chinntiú go mbíonn an pointe a roghnaigh an eagraíocht ar an scála 
gnóthachtála á mbailíochtú sa chleachtas féin.

Fianaise dhoiciméadach
Iarrfaidh an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán CCCN athbhreithniú a dhéanamh ar an 
bhfianaise dhoiciméadach a cuireadh isteach agus pléifidh sé/sí cén fáth ar roghnaigh an eagraíocht an pointe a phioc 
siad ar an scála gnóthachtála. Coinneoidh an eagraíocht an fhianaise uile sa cheantar áitiúil agus cuirfidh sí ar fáil í don 
Oifigeach Coiste Gairmoideachais/don Oifigeach Caighdeán CCCN má iarrtar amhlaidh uirthi.

Tuairimí faoi chleachtas
Féachann sé seo le deis a thabhairt breathnú ar shamplaí praiticiúla d’obair ardchaighdeáin don aos óg agus, nuair is 
cuí, na samplaí sin a úsáid mar tháscairí breise a d’fhéadfadh bheith mar bhunús le forbairt leanúnach an CCCN amach 
anseo. Iarrfaidh an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán CCCN breathnú ar réimse áirithe 
cleachtais, réimse a léiríonn go bhfuiltear ag cloí le príomhphrionsabal nó le caighdeán áirithe atá sa CCCN. Ba cheart 
go mbeadh na samplaí sin de chleachtas mar chuid de na cláir atá ar siúl ag an am, seachas iad bheith ullmhaithe go 
speisialta chun cleachtas a thaispeáint. Na réimsí de sholáthar oibre don aos óg ar a mbreathnaítear, ba cheart iad 
a mheas i gcomhthéacs an phríomhphrionsabail nó an chaighdeáin a bhfuiltear ag cloí leis, agus i gcomhthéacs an 
phointe a roghnaigh an eagraíocht ar an scála gnóthachtála.

Fócasghrúpaí le páirtithe leasmhara
Nuair atá measúnú á dhéanamh ar an dul chun cinn atá déanta ag eagraíocht agus ag a cuid seirbhísí maidir le próiseas 
an CCCN, ní mór tuairimí na bpáirtithe leasmhara (leithéidí baill foirne, lucht bainistíochta, daoine óga agus oibrithe 
deonacha) a chur san áireamh. Tá na tuairimí sin ríthábhachtach chun fianaise ar sholáthar seirbhísí ardchaighdeáin a 
chur ar fáil, agus ba cheart iad a léiriú trí fhócasghrúpaí laistigh den eagraíocht. Is den ríthábhacht go mbíonn daoine 
óga ar na páirtithe leasmhara sin chun a chinntiú go dtugtar aitheantas go bhfuil a gcuid tuairimí, a meon agus a dtaithí 
ag croílár an CCCN.
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I ndiaidh an mheasúnaithe sheachtraigh, déanfaidh an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán 
CCCN, i gcomhar leis an bhFoireann Feidhmithe, athbhreithniú ar an scála gnóthachtála, féachaint an bhfuil na pointí a 
roghnaíodh ina léiriú cruinn ar staid na heagraíochta i leith caighdeán áirithe. Ba cheart don dá pháirtí é sin a phlé, agus 
comhaontú nó athrú a dhéanamh ar na pointí sin, de réir mar is cuí.

Céim 6: An Plean um Shíor-Fheabhsú a chomhlánú

Ba cheart go mbeadh an pointe a roghnaíodh ar an scála gnóthachtála mar bhunús leis an bPlean um Shíor-Fheabhsú 
(PSF) ag an eagraíocht, agus ba cheart go ndéanfaí dul chun cinn agus forbairt na heagraíochta a thomhas de réir an 
phointe sin. Is éard atá sa PSF ná achoimre straitéiseach ar an bpointe sin agus ar an dul chun cinn atá déanta maidir 
le 5 Phríomhphrionsabal agus le 10 gCaighdeán an CCCN. Cuireann sé síos ar na hábhair seo a leanas: (féach Cuid 5: 
Rannán 5.1):

réimsí a sonraíodh ar féidir feabhas a chur orthu;■■

bearta chun na réimsí sin a fheabhsú;■■

na daoine a dhéanfaidh na bearta sin agus fad an ama a thógfaidh sé chun iad a dhéanamh.■■

Ba cheart an PSF a úsáid nuair atá an Tuarascáil bhliantúil ar Dhul Chun Cinn á déanamh freisin. Mar sin, is den 
ríthábhacht go mbíonn na bearta a ndéantar cur síos orthu sa PSF réalaíoch, gur féidir iad a bhaint amach, go ndéantar 
iad a shannadh, agus go gcuireann siad cúrsaí ama san áireamh.

Céim 7: An Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an CCCN a chomhlánú
Ní mór an tuarascáil ar dhul chun cinn (féach Cuid 6, Rannáin 6.1 agus 6.2), in éineacht le Rannán 3.1 (An Ráiteas faoi 
Chleachtas um Obair don Aos Óg), a chomhlánú agus a chur isteach sa cheathrú ráithe gach bliain chuig OALGÓ trí 
d’Oifigeach Coiste Gairmoideachais nó d’Oifigeach Caighdeán CCCN. Tá dhá rannán ann:

Tá ■■ Rannán 6.1 bunaithe ar an bhféinmheasúnú agus déanann an Fhoireann Feidhmithe é a chomhlánú gach 
bliain. Bíonn an fhaisnéis seo a leanas de dhíth:

Faisnéis faoin Eagraíocht.1. 
Príomhphrionsabail (5) – Stádas agus Dul Chun Cinn2. 
Caighdeáin (10) – Stádas agus Dul Chun Cinn3. 
Bearta eile agus ceisteanna atá ag teacht chun cinn4. 
Tionchar agus feabhsúcháin.5. 
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In ■■ Rannán 6.2, déantar cur síos ar an monatóireacht agus an measúnú seachtrach. Déanann an tOifigeach 
Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán CCCN é a chomhlánú gach bliain. Bíonn an fhaisnéis seo a 
leanas de dhíth:

An dáta ar a ndearnadh an measúnú seachtrach is deireanaí.1. 
Trácht faoin measúnú seachtrach.  2. 
Nóta: Níor cheart Rannán 4.1 a chur san áireamh ach i mBliain 1 de chur i bhfeidhm an CCCN. Is éard a 
bhíonn sa Rannán ná:

Fianaise dhoiciméadach.■o

Tuairimí faoi chleachtas.■o

Fócasghrúpaí le páirtithe leasmhara.■o

Trácht faoin seasamh a glacadh sa PSF (i mBliain 1, 2 agus 3) ina gcuirtear na hábhair seo a leanas san 3. 
áireamh:

Idirbheartaíocht le heagraíochtaí i bhfianaise an PSF agus na Tuarascála bliantúla ar Dhul Chun Cinn.■o

Bliain 3: Athbhreithniú ar thimthriall an CCCN agus pleananna don timthriall nua.■o

Trácht faoin dul chun cinn a rinneadh ar an PSF a chur i bhfeidhm.4. 
Bearta atá le baint amach faoin gcéad uair eile a dhéanfar athbhreithniú ar dhul chun cinn.5. 
Nótaí/moltaí eile.6. 
Dátaí atá socraithe chun athbhreithniú a dhéanamh ar dhul chun cinn.7. 

I mBliain 1 den chur i bhfeidhm agus uair amháin i ngach timthriall 3 bliana ina dhiaidh sin, ní mór an Tuarascáil iomlán 
ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú (lena n-áirítear Rannáin 6.1 agus 6.2, chomh maith leis an rannán faoi mheasúnú 
seachtrach a ndéantar cur síos air i Rannán 4.1). I mBliain 2 agus Bliain 3, beidh an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn níos 
giorra toisc nach gá ach Rannán 6.2 a chomhlánú chun an féinmheasúnú a bhailíochtú (ní gá Rannán 4.1 a chomhlánú). 
Fágann sin go ndéantar an féinmheasúnú a bhailíochtú i mBliain 2 agus 3 trí chomhráite faoi dhul chun cinn na 
heagraíochta, seachas tríd an measúnú seachtrach iomlán a dhéantar i mBliain 1 den chur i bhfeidhm. Sa Tuarascáil ar 
Dhul Chun Cinn, ní mór don Oifigeach Coiste Gairmoideachais/don Oifigeach Caighdeán CCCN  agus don eagraíocht 
comhaontú ar na bearta a bheidh le baint amach an bhliain dar gcionn. 

Ba cheart go ndéanfadh Rannán 6.1 agus 6.2 den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – is é sin, an féinmheasúnú agus an 
measúnú seachtrach – na critéir seo a leanas a chomhlíonadh:

bheith soiléir agus gonta;■■

cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a léiríonn an obair na caighdeáin (cé gur gá dul i mbun reacaireachta chun cur ■■

síos ar an obair ba cheart an cur síos bheith gonta);
bheith dearfach, agus aidhm bhunúsach acu feabhas a chur ar chumas na heagraíochta;■■

leas a bhaint as cur chuige a leagann béim ar an gcomhoibriú. Is den ríthábhacht go meastar an comhoibriú ■■

bheith fóinteach, go meastar é bheith ina dheis chun obair ar ardchaighdeán a roinnt agus a phlé, chun dea-
chleachtas a chinntiú agus chun réimsí atá le forbairt a shonrú.
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Céim 8 agus 9: Dul chun cinn agus nuashonrú a dhéanamh ar na bearta sa PSF, agus 
an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn an CCCN a chomhlánú

Mar a luadh i gCéim 7 thuas, i mBliain 2 agus 3 de chur i bhfeidhm an CCCN, ní bheidh ar eagraíochtaí tabhairt faoin 
measúnú seachtrach iomlán. Sna blianta sin, déanfar an féinmheasúnú a bhailíochtú trí chomhráite idir an tOifigeach 
Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán CCCN agus an eagraíocht ina bpléifear dul chun cinn a rinneadh ar 
an CCCN. Beidh ar an eagraíocht an Plean um Shíor-Fheabhsú (PSF) a nuashonrú i gcónaí agus beidh uirthi Tuarascáil 
bhliantúil ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú, ina ndéantar achoimre ar an obair agus ar an dul chun cinn atá déanta ar an 
CCCN. Ba cheart an PSF a chomhlánú agus a chomhaontú i gcomhar leis an Oifigeach Coiste Gairmoideachais nó leis 
an Oifigeach Caighdeán CCCN, agus ba cheart é a choinneáil sa cheantar áitiúil. Ba chóir an Tuarascáil ar Dhul Chun 
Cinn a chur isteach chuig an gCoiste Gairmoideachais agus chuig OALGÓ. Faoi láthair, ní riachtanach chun tuairisciú a 
dhéanamh ach an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn agus an fhaisnéis chainníochtúil a ndéantar cur síos uirthi i bhformáid 
athbhreithnithe OALGÓ. I gcúinsí áirithe, áfach, d’fhéadfadh OALGÓ faisnéis bhreise a iarraidh ar an eagraíocht agus/nó 
ar an Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ar an Oifigeach Caighdeán CCCN.

Céim 10: Athbhreithniú agus Pleanáil

Baineann an chéim dheireanach seo leis na bearta a chaithfear a dhéanamh i mBliain 3, arb í an bhliain dheireanach de 
thimthriall an CCCN í. Go bunúsach, is éard atá le déanamh ná na bearta céanna a rinneadh i mBliain 2. Anuas air sin, 
áfach, déanfaidh an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán CCCN, in éineacht leis an eagraíocht, 
athbhreithniú ar an dul chun cinn atá déanta sna trí bliana roimhe sin agus tosóidh siad ar phleanáil don chéad timthriall 
eile CCCN.

Easaontú idir an Fhoireann Feidhmithe agus an tOifigeach Coiste 
Gairmoideachais/an tOifigeach Caighdeán CCCN 
Tá an comhoibriú, an idirbheartaíocht agus comhaontú de dhlúth agus d’inneach an CCCN. Mar sin, ba cheart gach 
ábhar a bhaineann leis an CCCN a phlé go hoscailte agus ar bhealach dearfach. Os a choinne sin, ní mór a thuiscint go 
mbíonn cásanna ann ina mbíonn easaontú idir an eagraíocht agus an tOifigeach Coiste Gairmoideachais/an tOifigeach 
Caighdeán CCCN mar gheall ar na moltaí sa Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn. Ina leithéid de chásanna, tá sé tábhachtach 
go dtugtar aitheantas don easaontú, go ndéantar é a thaifeadadh agus go ndéantar iarracht teacht ar réiteach agus ar 
chomhaontú. Tá sé an-tábhachtach teacht ar réiteach agus ar chomhaontú, fad is nach dtagann sé sin salach is nach 
gcuireann sé isteach ar sheasamh nó ar chleachtas na heagraíochta, agus fad is nach dtugann sé le fios go bhfuil an 
cleachtas éagsúil leis an gcleachtas atá i bhfeidhm san eagraíocht i ndáiríre.
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In eagraíochtaí áitiúla um obair don aos óg, nuair nach féidir teacht ar chomhaontú ar ábhair thábhachtacha tríd 
an bPlean um Shíor-Fheabhsú nó tríd an Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn sa CCCN, ba cheart don Oifigeach Coiste 
Gairmoideachais dul i dteagmháil lena Phríomhfheidhmeannach/bhainisteoir chun straitéis a fhorbairt, straitéis a 
rachaidh i ngleic le lucht bainistíochta na heagraíochta (nó, nuair is cuí, leis an eagraíocht bhainistíochta) chun teacht 
ar réiteach. Maidir le heagraíochtaí náisiúnta um obair don aos óg, ba cheart don Oifigeach Caighdeán CCCN dul i 
dteagmháil leis an Measúnóir um Obair don Aos Óg chun straitéis a cheapadh, straitéis a rachaidh i ngleic go díreach 
leis an eagraíocht. Ba cheart go bhféachfadh na straitéisí sin leis an scéal a réiteach laistigh den eagraíocht féin. Os a 
choinne sin, b’fhéidir gur ghá éascaitheoirí seachtracha a thabhairt isteach.

Má shonraíonn an measúnú sa CCCN réimsí san eagraíocht ar ábhair bhuartha iad agus ar gá iad a leigheas láithreach 
bonn, beidh an leigheas sin mar chuid de phróiseas eile ar fad, próiseas nach mbaineann leis an CCCN. Ina leithéid 
de chásanna, cuirfear an lucht bainistíochta laistigh den eagraíocht, agus/nó an eagraíocht bhainistíochta, ar an eolas 
agus glacfaidh siadsan freagracht as a chinntiú gur éifeachtach an soláthar oibre don aos óg agus an cleachtas san 
eagraíocht.

Cé nach dócha go dtarlóidh sé sin rómhinic – agus cé nach bhfuil an CCCN ag iarraidh go dtarlódh sé – ní mór a chur 
san áireamh go bhféadfadh an CCCN cleachtais a shonrú ar ábhair bhuartha iad, cleachtais a d’fhéadfadh baint do 
leas na ndaoine óga nó d’inmharthanacht na seirbhíse dá leanfadh siad ar aghaidh. Déanfar tacar nósanna imeachta 
comhaontaithe a fhorbairt chun dul i ngleic lena leithéid sin de chásanna, agus is den ríthábhacht go bhfiosraíonn 
gníomhaireachtaí bronnta deontas na cásanna sin ina sonraítear ábhair bhuartha. Tá sé tábhachtach freisin go dtuigeann 
eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ó ghníomhaireachtaí bronnta deontas gurb ann do na nósanna imeachta sin. Ba 
cheart go ndéanfadh sé sin sainchúram an CCCN níos soiléire trí chur síos a dhéanamh ar cén uair agus cén áit ar chóir 
cloí le próiseas forásach – rud a dhéanann teorainneacha an CCCN soiléir – agus trí léiriú a dhéanamh ar na nósanna 
imeachta faoi leith ar gá iad a chur i bhfeidhm nuair is práinneach dul i ngleic le hábhair bhuartha.

Déanfaidh OALGÓ, i gcomhairle le páirtithe leasmhara um obair don aos óg, na nósanna imeachta caighdeánacha 
sin a fhorbairt. Déanfaidh na nósanna imeachta cur síos ar réimse réiteach a fhreagraíonn do roinnt ábhair bhuartha a 
d’fhéadfadh teacht chun cinn, cinnteoidh siad go bhfuil cur síos soiléir ar aon phróisis a leantar agus cinnteoidh siad go 
gcuirtear na próisis sin i bhfeidhm ar an gcaoi chéanna i gcónaí.

17
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Cuid 3: Féinmheasúnú ag an eagraíocht um obair don aos óg

3.1 An Ráiteas faoi Chleachtas um Obair don Aos Óg
In éineacht le Rannán 6.1 (Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Féinmheasúnú), tá an ráiteas le comhlánú agus le cur isteach sa cheathrú ráithe 
gach bliain chuig OALGÓ trí d’Oifigeach Coiste Gairmoideachais/d’Oifigeach Caighdeán CCCN.

Tabhair gearrchuntas ar an gcleachtas um obair don aos óg faoi mar a bhaineann sé leis na hábhair seo a leanas:

An méid a dhéanann sibh: ■■ éiteas; misean; soláthar seirbhísí; gnéithe agus feidhmeanna sainiúla.
An fáth a ndéanann sibh é:■■  réasúnaíocht; fís; aidhm agus cuspóirí; torthaí.
Cé dó agus cé leis a ndéanann sibh é: ■■ spriocghrúpa; comhpháirtíochtaí; naisc; malairtí.
Cén chaoi a ndéanann sibh é: ■■ modhanna soláthair; modheolaíochtaí.
An áit a ndéanann sibh é: ■■ limistéar geografach; suíomhanna; leibhéil (áitiúil, réigiúnach, náisiúnta, idirnáisiúnta); láithreacha.
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3.2 Príomhphrionsabail
Déan na príomhphrionsabail seo a leanas a mheas, cuir isteach fianaise go bhfuil na táscairí i bhfeidhm san eagraíocht, agus sonraigh toradh amháin a bhain an eagraíocht amach i dtaca le gach 
príomhphrionsabal sa liosta.

Ba cheart go mbeadh cleachtas agus 
soláthar oibre don aos óg:

Táscairí riachtanacha Cuir isteach fianaise go bhfuil na 
táscairí riachtanacha i bhfeidhm san 
eagraíocht

Sonraigh toradh amháin a bhain an 
eagraíocht amach i dtaca le gach 
príomhphrionsabal

1. Dírithe ar dhaoine óga: tugtar aitheantas 
do chearta daoine óga agus meastar gur 
tábhachtach go mbíonn siad ag glacadh 
páirte san eagraíocht ar a gconlán féin.

1.1 Measúnú córasach ar na riachtanais atá ann.
1.2 Seirbhísí a fhreagraíonn do riachtanais daoine óga. 
1.3 Seirbhísí a chuireann tallanna daoine óga chun cinn. 
1.4 Daoine óga rannpháirteach i ndearadh, i soláthar agus i measúnú ar na 

seirbhísí.
1.5 Samplaí soiléire de rannpháirteachas deonach.

2. Tiomanta do shábháilteacht agus do leas 
daoine óga a chinntiú agus a chur chun 
cinn

2.1 Timpeallachtaí agus cláir thacúla a sholáthar.
2.2 Beartas agus Nósanna Imeachta um Chosaint Leanaí. 
2.3 Beartas agus Nósanna Imeachta um shláinte agus shábháilteacht.
2.4 Clúdach cuí árachais.
2.5 Ag cloí le reachtaíocht ábhartha. 

3. Oideachasúil agus forásach. 3.1 Bunús teoiriciúil agus praiticiúil. 
3.2 Réimse de mhodheolaíochtaí éifeachtacha um obair don aos óg.
3.3 Soláthar clár/curaclam atá ábhartha agus éagsúil.
3.4 Fianaise ar fhoghlaim phleanáilte agus neamhphleanáilte.
3.5 Cumas agus inniúlacht phearsanta agus shóisialta a fhorbairt.

4. Tiomanta don chomhionannas agus don 
chuimsitheacht a chinntiú agus a chur 
chun cinn sa phlé a dhéantar le daoine 
óga agus le daoine fásta.

4.1 Seirbhísí atá inrochtana, cuimsitheach agus comhtháite.
4.2 Beartais, cláir agus cleachtas a chloíonn le reachtaíocht um 

chomhionannas. 
4.3 Beartais, cláir agus cleachtais a chuireann an éagsúlacht, an 

comhionannas agus an chuimsitheacht chun cinn.

5. Tiomanta d’obair ar ardchaighdeán a 
sholáthar don aos óg agus tiomanta do 
shíorfheabhsú

5.1 Nósanna agus cleachtas a leagann béim ar an nuálaíocht agus ar an 
machnamh criticiúil.

5.2 Soláthar seirbhísí a bhfuil dea-chleachtas mar bhunús leis.
5.3 Tiomantas don fhorbairt leanúnach agus do dhearbhú cáilíochta.
5.4 Tiomantas d’éifeachtacht acmhainní.

Cuir isteach aon táscairí breise san 
eagraíocht a léiríonn na príomhphrionsabail 
thuas:
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3.3 Caighdeáin 3.3.1 Pleanáil Rannán 1: Cleachtas agus Soláthar Oibre don Aos Óg

Pleanáiltear agus deartar gach cleachtas oibre don aos óg de réir riachtanais daoine óga; déantar cur síos go soiléir ar an réasúnaíocht, ar na 
haidhmeanna agus ar na torthaí a bhfuiltear ag súil leo.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Níl aon réasúnaíocht faoi leith mar bhunús 

leis an gcleachtas.
1. Den chuid is mó, tá an réasúnaíocht atá 

mar bhunús leis an gcleachtas soiléir.
1. Tá an réasúnaíocht atá mar bhunús leis an 

gcleachtas soiléir.
1. Tá an réasúnaíocht atá mar bhunús leis an 

gcleachtas soiléir agus cuimsitheach.

2. Is annamh a dhéantar pleananna. 2. Níl aon struchtúr ar an gcóras pleanála. 2. Tá struchtúr ar an gcóras pleanála. 2. Tá struchtúr ar an gcóras pleanála, 
déantar é a chur i bhfeidhm agus déantar 
athbhreithniú air.

3. Níl aon chuspóirí ann. 3. Tá cuspóirí ann, ach níl siad soiléir. 3. Tá na cuspóirí soiléir agus baintear iad 
amach den chuid is mó.

3. Tá na cuspóirí soiléir agus baintear iad uile 
amach.

4. Níor sonraíodh aon torthaí. 4. Tá torthaí á sonrú faoi láthair. 4. Tá torthaí sonraithe ann agus baintear iad 
amach den chuid is mó.

4. Tá torthaí sonraithe ann agus baintear iad 
uile amach.

5. Ní hann do phleananna oibriúcháin/
seirbhíse.

5. Tá pleananna oibriúcháin/seirbhíse á 
bhforbairt.

5. Tá pleananna oibriúcháin/seirbhíse i 
bhfeidhm.

5. Déantar doiciméadú ar phleananna 
oibriúcháin/seirbhíse, cuirtear iad i 
bhfeidhm, agus déantar athbhreithniú orthu.

6. Níl aon phlean straitéiseach ann agus níl 
aon phlean á fhorbairt.

6. Tá plean straitéiseach á fhorbairt. 6. Tá plean straitéiseach curtha i bhfeidhm. 6. Tá plean straitéiseach curtha i bhfeidhm  
agus tá spriocanna á mbaint amach.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.2 Cleachtas Rannán 1: Cleachtas agus Soláthar Oibre don Aos Óg

Déanann baill foirne a bhfuil oiliúint chuí orthu an obair don aos óg a sholáthar de réir prionsabail dea-chleachtais agus tá an soláthar sin dírithe ar 
thorthaí.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Ní go soiléir a thuigeann na baill foirne an 

fheidhm atá acu.
1. Den chuid is mó, tuigeann na baill foirne 

an fheidhm atá acu go soiléir.
1. Tuigeann na baill foirne an fheidhm atá 

acu go soiléir.
1. Tuigeann na baill foirne an fheidhm atá acu 

agus an sainchúram atá orthu go soiléir.

2. Níl na scileanna ag na baill foirne chun an 
post/an tasc a dhéanamh.

2. Tá na baill foirne ag forbairt na scileanna 
chun an post/an tasc a dhéanamh..

2. Tá na scileanna ag na baill foirne chun an 
post/an tasc a dhéanamh.

2. Tá na scileanna ag na baill foirne chun an 
post/an tasc a dhéanamh agus chun an 
post/an tasc a fhorbairt.

3. Ní leor an chaoi a bhfuil an cleachtas á 
chur i bhfeidhm.

3. Sa chuid is mó de na réimsí, tá an 
cleachtas á chur i bhfeidhm go sásúil.

3. Tá an cleachtas á chur i bhfeidhm i ngach 
réimse go héifeachtach.

3. Tá an cleachtas á chur i bhfeidhm go 
hiontach i ngach réimse.

4. Ní leanann an cleachtas prionsabail dea-
chleachtais.

4. Tugann an cleachtas aitheantas do 
phrionsabail dea-chleachtais.

4. Tugann an cleachtas aitheantas do 
phrionsabail dea-chleachtais agus leanann 
sé iad.

4. Tugann an cleachtas aitheantas do 
phrionsabail dea-chleachtais agus 
cabhraíonn sé le prionsabail dea-
chleachtais a aithint.

5. Níl aon bhonn fianaise faoin gcleachtas. 5. Tá bonn fianaise faoi chuid den 
chleachtas.

5. Tá bonn fianaise faoin gcuid is mó den 
chleachtas.

5. Tá bonn láidir fianaise faoin gcleachtas.

6. Níl aon bhaint ag an gcleachtas le torthaí. 6. Tá baint bheag ag an gcleachtas le torthaí. 6. Tá an cleachtas dírithe ar thorthaí. 6. Baineann an cleachtas gach toradh 
sonraithe amach.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.3 Dul Chun Cinn Rannán 1: Cleachtas agus Soláthar Oibre don Aos Óg

Téann an obair don aos óg i ngleic le daoine óga; cuireann sí straitéisí agus tacaí ar fáil a chuireann ar chumas na ndaoine óga forbairt a dhéanamh 
agus éachtaí a bhaint amach.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Ní fhreagraíonn an cleachtas do 

riachtanais daoine óga.
1. Den chuid is mó, freagraíonn an cleachtas 

do riachtanais daoine óga.
1. Tá an cleachtas réamhghníomhach agus 

freagraíonn sé do riachtanais daoine óga.
1. Tá an cleachtas réamhghníomhach, 

freagrúil, agus á fhorbairt i gcónaí.

2. Níl aon straitéisí i bhfeidhm chun daoine 
óga a mhealladh.

2. Tá roinnt straitéisí i bhfeidhm chun daoine 
óga a mhealladh.

2. Tá réimse straitéisí éifeachtacha i 
bhfeidhm chun daoine óga a mhealladh.

2. Tá réimse straitéisí éifeachtacha agus 
nuálaíocha i bhfeidhm chun daoine óga a 
mhealladh.

3. Níl aon tacaí i bhfeidhm chun daoine óga a 
mhealladh

3. Tá roinnt tacaí i bhfeidhm chun daoine óga 
a mhealladh.

3. Tá réimse tacaí éifeachtacha i bhfeidhm 
chun daoine óga a mhealladh.

3. Tá réimse tacaí éifeachtacha agus 
nuálaíocha i bhfeidhm chun daoine óga a 
mhealladh.

4. Ní dhéantar aon dul chun cinn. 4. Ní bhíonn aon struchtúr ar an dul chun 
cinn a dhéantar.

4. Bíonn struchtúr ar an dul chun cinn a 
dhéantar.

4. Bíonn struchtúr ar an dul chun cinn a 
dhéantar agus cuirtear chun cinn an dul 
chun cinn sin.

5. Ní leagtar béim ar fhoghlaim an duine óig. 5. Leagtar béim theoranta ar fhoghlaim an 
duine óig.

5. Leagtar béim ar fhoghlaim an duine óig. 5. Is dlúthchuid de sholáthar na seirbhísí í 
foghlaim an duine óig.

6. Ní thugtar aitheantas d’éachtaí daoine óga. 6. Tugtar aitheantas do roinnt d’éachtaí 
daoine óga.

6. Tugtar aitheantas d’éachtaí daoine óga 
agus déantar iad a thaifeadadh.

6. Tugtar aitheantas d’éachtaí daoine óga, 
déantar iad a thaifeadadh agus bronntar 
luaíocht orthu.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.4 Monatóireacht agus Measúnú Rannán 1: Cleachtas agus Soláthar Oibre don Aos Óg

Déantar monatóireacht agus measúnú ar an obair don aos óg chun a héifeachtacht agus a héifeachtúlacht a mheas, chun torthaí ar fhoghlaim a 
thomhas agus chun feabhas a chur ar an soláthar oibre don aos óg.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Níl monatóireacht nó measúnú i bhfeidhm.. 1. Tá an mhonatóireacht agus an measúnú 

ad hoc agus níl aon struchtúr orthu.
1. Tá monatóireacht agus measúnú i 

bhfeidhm agus tá struchtúr orthu.
1. Tá an mhonatóireacht agus an measúnú 

mar chuid de gach réimse cleachtais.

2. Níl aon samhlacha measúnaithe  
i bhfeidhm.

2. Tá réimse bunúsach de shamhlacha 
measúnaithe i bhfeidhm.

2. Tá réimse de shamhlacha measúnaithe 
éifeachtacha i bhfeidhm.

2. Úsáidtear réimse de shamhlacha 
measúnaithe éifeachtacha chun dea-
chleachtas a aithint.

3. Ní thaifeadtar measúnuithe. 3. Uaireanta taifeadtar agus doiciméadaítear 
measúnuithe.

3. Taifeadtar agus doiciméadaítear 
measúnuithe.

3. Déantar measúnuithe a thaifeadadh, a 
dhoiciméadú agus a scaipeadh.

4. Ní thugann aon rud le fios go bhfuil an 
eagraíocht éifeachtach.

4. Tugann an mhonatóireacht agus na 
measúnuithe le fios go bhfuil an eagraíocht 
éifeachtach.

4. Léiríonn an mhonatóireacht agus na 
measúnuithe go bhfuil an eagraíocht 
éifeachtach.

4. Tugann an mhonatóireacht agus na 
measúnuithe fianaise shoiléir go bhfuil an 
eagraíocht éifeachtach.

5. Ní thugann aon rud le fios go bhfuil an 
eagraíocht éifeachtúil.

5. Tugann an mhonatóireacht agus na 
measúnuithe le fios go bhfuil an eagraíocht 
éifeachtúil.

5. Léiríonn an mhonatóireacht agus na 
measúnuithe go bhfuil an eagraíocht 
éifeachtúil.

5. Tugann an mhonatóireacht agus na 
measúnuithe fianaise shoiléir go bhfuil an 
eagraíocht éifeachtúil agus go bhfuil úsáid 
éifeachtach á baint as acmhainní.

6. Níl aon torthaí ar fhoghlaim i bhfeidhm. 6. Tá roinnt torthaí ar fhoghlaim i bhfeidhm. 6. Tá roinnt torthaí ar fhoghlaim i bhfeidhm 
agus tá siad á mbaint amach.

6. Baintear amach gach toradh ar fhoghlaim.

7. Níl an measúnú mar bhunús leis an 
gcleachtas.

7. Tá an measúnú mar bhunús indíreach leis 
an gcleachtas.

7. Tá an measúnú mar bhunús díreach leis 
an gcleachtas.

7. Tá an measúnú mar bhunús leis an 
gcleachtas agus le forbairt seirbhísí.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.5 Beartais agus Nósanna Imeachta Rannán 1: Cleachtas agus Soláthar Oibre don Aos Óg

Tacaíonn beartais agus nósanna imeachta cuí leis an obair don aos óg, beartais agus nósanna imeachta a fheabhsaíonn agus atá mar bhunús le 
hobair na heagraíochta agus a cuid seirbhísí.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Níl aon bheartais nó nósanna imeachta 

ann.
1. Cabhraíonn na beartais agus na nósanna 

imeachta leis an obair.
1. Tacaíonn na beartais agus na nósanna 

imeachta leis an obair.
1. Tacaíonn na beartais agus na nósanna 

imeachta leis an obair agus cuireann siad 
feabhas uirthi.

2. Ní fhorbraítear na beartais agus 
na nósanna imeachta i bhfianaise 
comhairliúchán.

2. Forbraíodh na beartais agus na 
nósanna imeachta i bhfianaise beagán 
comhairliúchán.

2. Forbraíodh na beartais agus na nósanna 
imeachta i bhfianaise comhairliúchán.

2. Forbraíodh na beartais agus na nósanna 
imeachta i bhfianaise comhairliúchán agus 
rannpháirteachais.

3. Is annamh a dhéantar beartais nó nósanna 
imeachta a thaifeadadh nó a dhoiciméadú 
agus is annamh a leantar iad.

3. Den chuid is mó, déantar beartais agus 
nósanna imeachta a thaifeadadh, a 
dhoiciméadú agus a leanúint.

3. Déantar beartais agus nósanna imeachta 
a thaifeadadh, a dhoiciméadú agus a 
leanúint.

3. Déantar beartais agus nósanna imeachta 
a thaifeadadh, a dhoiciméadú agus a 
leanúint, agus déantar athbhreithniú orthu.

4. Ní leor na beartais agus na nósanna 
imeachta atá ann, níl aon rochtain orthu 
agus ní thuigtear iad.

4. Den chuid is mó, is leor na beartais agus 
na nósanna imeachta atá ann, tá rochtain 
orthu agus tuigtear iad.

4. Is leor na beartais agus na nósanna 
imeachta atá ann, tá rochtain orthu agus 
tuigtear iad.

4. Tá rochtain ar na beartais agus na 
nósanna imeachta atá ann, tuigtear 
iad agus cuirtear iad i bhfeidhm go 
héifeachtach.

5. Ní dhéantar monatóireacht nó 
athbhreithniú ar bheartais nó ar nósanna 
imeachta.

5. Uaireanta déantar monatóireacht agus 
athbhreithniú ar bheartais agus ar nósanna 
imeachta.

5. Déantar monatóireacht agus athbhreithniú 
ar bheartais agus ar nósanna imeachta.

5. Déantar monatóireacht, athbhreithniú agus 
athchóiriú ar bheartais agus ar nósanna 
imeachta ar bhonn rialta.

6. Níl na beartais nó na nósanna imeachta 
mar bhunús leis an gcleachtas.

6. Tá na beartais agus na nósanna imeachta 
mar bhunús indíreach leis an gcleachtas.

6. Tá na beartais agus na nósanna imeachta 
mar bhunús díreach leis an gcleachtas.

6. Cuireann na beartais agus na nósanna 
imeachta feabhas ar an gcleachtas agus 
ar fhorbairt seirbhísí.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.6 Rialachas agus Bainistíocht Oibriúcháin Rannán 2: Bainistíocht agus Forbairt na hEagraíochta

Déanann na soláthraithe oibre don aos óg doiciméadú agus feidhmiú ar chórais rialachais agus ar chórais bhainistíochta oibriúcháin, córais atá 
follasach agus éifeachtach.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Tá na córais rialachais doiléir, ní dhéantar 

iad a dhoiciméadú agus níl siad i 
bhfeidhm.

1. Den chuid is mó, tá na córais rialachais 
soiléir, déantar iad a dhoiciméadú agus tá 
siad i bhfeidhm.

1. Tá na córais rialachais soiléir, déantar iad 
a dhoiciméadú agus tá siad i bhfeidhm.

1. Déantar na córais rialachais a dhoiciméadú 
go soiléir agus cuirtear iad i bhfeidhm go 
héifeachtach.

2. Tá na córais bhainistíochta oibriúcháin 
doiléir, ní dhéantar iad a dhoiciméadú agus 
níl siad i bhfeidhm.

2. Den chuid is mó, tá na córais 
bhainistíochta oibriúcháin soiléir, déantar 
iad a dhoiciméadú agus tá siad i bhfeidhm.

 2. Tá na córais bhainistíochta oibriúcháin 
soiléir, déantar iad a dhoiciméadú agus tá 
siad i bhfeidhm.

2. Déantar na córais bhainistíochta 
oibriúcháin a dhoiciméadú go soiléir agus 
cuirtear iad i bhfeidhm go héifeachtach.

3. Tá na róil, na freagrachtaí agus an córas 
cuntasachta doiléir.

3. Den chuid is mó, tá na róil, na freagrachtaí 
agus an córas cuntasachta soiléir.

3. Tá na róil, na freagrachtaí agus an córas 
cuntasachta soiléir.

3. Tá na róil, na freagrachtaí agus an córas 
cuntasachta soiléir agus éifeachtach.

4. Is annamh a bhíonn cruinnithe ar siúl don 
fhoireann agus don lucht bainistíochta 
agus ní bhíonn aon struchtúr ar na 
cruinnithe sin.

4. Den chuid is mó, bíonn struchtúr ar na 
cruinnithe don fhoireann agus don lucht 
bainistíochta, déantar iad a eagrú roimh ré 
agus déantar iad a dhoiciméadú.

4. Bíonn struchtúr ar na cruinnithe don 
fhoireann agus don lucht bainistíochta, 
déantar iad a eagrú roimh ré agus déantar 
iad a dhoiciméadú.

4. Bíonn struchtúr soiléir ar na cruinnithe don 
fhoireann agus don lucht bainistíochta, 
déantar iad a eagrú roimh ré agus déantar 
iad a dhoiciméadú go soiléir.

5. Tá na córais chumarsáide doiléir agus 
míshásúil.

5. Den chuid is mó, tá na córais chumarsáide 
soiléir agus sásúil.

5. Tá na córais chumarsáide soiléir agus 
sásúil.

5. Tá na córais chumarsáide, idir inmheánach 
agus sheachtrach, soiléir agus sásúil.

6. Níl an rialachas nó na córais bhainistíochta 
oibriúcháin mar bhunús le forbairt 
seirbhísí.

6. Den chuid is mó, tá an rialachas agus 
na córais bhainistíochta oibriúcháin mar 
bhunús le forbairt seirbhísí.

6. Tá an rialachas agus na córais 
bhainistíochta oibriúcháin mar bhunús le 
forbairt seirbhísí.

6. Cuireann an rialachas agus na córais 
bhainistíochta oibriúcháin feabhas ar 
fhorbairt seirbhísí.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.7 Straitéis Rannán 2: Bainistíocht agus Forbairt na hEagraíochta

Tá plean straitéiseach inbhuanaithe ag na soláthraithe oibre don aos óg, plean atá mar bhunús le treoir agus le soláthar na hoibre.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Níl aon phlean straitéiseach foriomlán ann 

agus níl aon phlean foriomlán á fhorbairt.
1. Tá plean straitéiseach foriomlán á 

fhorbairt.
1. Tá plean straitéiseach foriomlán curtha  

i bhfeidhm.
1. Tá plean straitéiseach foriomlán curtha 

i bhfeidhm go héifeachtach agus tá na 
bearta ann déanta.

2. Tá straitéisí ann don obair, ach ní 
dhearnadh iad a dhoiciméadú.

2. Tá straitéisí ann don obair agus tá an 
chuid is mó acu doiciméadaithe.

2. Tá straitéisí don obair curtha i bhfeidhm 
agus tá siad doiciméadaithe.

2. Tá straitéisí don obair curtha i bhfeidhm 
go hiomlán, tá siad doiciméadaithe agus 
déantar athbhreithniú orthu.

3. Forbraíodh na straitéisí gan aon bheann  
ar chomhairliúchán.

3. Forbraíodh na straitéisí i bhfianaise beagán 
comhairliúcháin.

3. Forbraíodh na straitéisí i bhfianaise 
comhairliúcháin.

3. Forbraíodh na straitéisí i bhfianaise 
comhairliúcháin agus rannpháirteachais.

4. Níl aon réasúnaíocht shoiléir mar bhunús 
leis na straitéisí agus ní bhaintear amach 
aon torthaí dá bharr sin.

4. Den chuid is mó, tá réasúnaíocht shoiléir 
mar bhunús leis na straitéisí agus baintear 
amach roinnt torthaí dá bharr sin.

4. Tá réasúnaíocht shoiléir mar bhunús leis 
na straitéisí atá i bhfeidhm agus baintear 
amach an chuid is mó de na torthaí dá 
bharr sin.

4. Tá réasúnaíocht shoiléir mar bhunús leis 
na straitéisí atá i bhfeidhm agus baintear 
amach gach toradh dá bharr sin.

5. Níl an lucht bainistíochta deonach nó an 
lucht bainistíochta a íoctar ina gceannairí 
éifeachtacha ar an eagraíocht.

5. Déanann an lucht bainistíochta deonach 
agus an lucht bainistíochta a íoctar 
iarracht bheith ina gceannairí éifeachtacha 
ar an eagraíocht.

5. Tá an lucht bainistíochta deonach agus an 
lucht bainistíochta a íoctar ina gceannairí 
éifeachtacha ar an eagraíocht.

5. Tá an lucht bainistíochta deonach agus  
an lucht bainistíochta a íoctar ina 
gceannairí éifeachtacha gníomhacha ar  
an eagraíocht.

6. Níl na straitéisí atá i bhfeidhm 
inbhuanaithe agus ní thugann siad aon 
chomhairle nó treoir don eagraíocht.

6. Tá an chuid is mó de na straitéisí atá i 
bhfeidhm inbhuanaithe agus tugann siad 
roinnt comhairle agus treoir.

6. Tá na straitéisí atá i bhfeidhm 
inbhuanaithe agus tugann siad comhairle 
agus treoir.

6. Tá na straitéisí atá i bhfeidhm 
inbhuanaithe agus tugann siad comhairle, 
treoir agus cuspóirí don eagraíocht.

7. Tá na straitéisí beag beann ar chleachtas 
agus ar fhorbairt seirbhísí.

7. Tá na straitéisí mar bhunús indíreach leis 
an gcleachtas agus le forbairt seirbhísí.

7. Tá na straitéisí mar bhunús díreach leis an 
gcleachtas agus le forbairt seirbhísí.

7. Feabhsaíonn na straitéisí an cleachtas 
agus forbairt seirbhísí, agus tá siad á 
mbaint amach.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?

NQSF-report_IRISH.indd   27 20/08/2010   09:31:46



28

3.3 Caighdeáin 3.3.8 Oibrithe Deonacha Rannán 2: Bainistíocht agus Forbairt na hEagraíochta

Cuireann na hoibrithe deonacha tábhacht na hoibre deonaí chun cinn, tá an-mheas orthu san eagraíocht agus tacaítear leo ina róil chomhaontaithe.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Níl aon bheartas um oibrithe deonacha 

ann.
1. Tá beartas um oibrithe deonacha á 

fhorbairt.
1. Tá beartas um oibrithe deonacha i 

bhfeidhm.
1. Tá beartas um oibrithe deonacha curtha i 

bhfeidhm go héifeachtach.

2. Níl aon bhonn oibrithe deonacha ann. 2. Tá bonn oibrithe deonacha á fhorbairt. 2. Tá bonn oibrithe deonacha i bhfeidhm. 2. Tá bonn oibrithe deonacha forbartha agus 
comhordaithe.

3. Tá róil agus freagrachtaí na n-oibrithe 
deonacha doiléir.

3. Den chuid is mó, tá róil agus freagrachtaí 
na n-oibrithe deonacha soiléir.

3. Tá róil agus freagrachtaí na n-oibrithe 
deonacha soiléir.

3. Tá róil, freagrachtaí agus an méid a dhéanann 
na hoibrithe deonacha soiléir, agus tacaítear leo.

4. Níl rochtain ag na hoibrithe deonacha  
ar thacaíocht nó ar mhaoirseacht.

4. Tá rochtain theoranta ag na hoibrithe 
deonacha ar thacaíocht agus ar 
mhaoirseacht.

4. Cuirtear tacaíocht agus maoirseacht ar fáil 
do na hoibrithe deonacha ar bhonn rialta.

4. Cuirtear tacaíocht agus maoirseacht 
struchtúrtha ar fáil do na hoibrithe deonacha.

5. Níl rochtain ag na hoibrithe deonacha  
ar oiliúint nó ar fhorbairt.

5. Tá rochtain theoranta ag na hoibrithe 
deonacha ar oiliúint agus ar fhorbairt.

5. Cuirtear rochtain ar oiliúint agus ar 
fhorbairt ar fáil do na hoibrithe deonacha 
ar bhonn rialta.

5. Cuirtear rochtain ar oiliúint agus ar fhorbairt ar 
fáil do na hoibrithe deonacha agus spreagtar 
iad agus tacaítear leo chun leas a bhaint as an 
oiliúint agus as an bhforbairt sin.

6. Ní thugtar aitheantas d’oibrithe 
deonacha, níl deis acu dul chun cinn a 
dhéanamh agus ní féidir leo aistriú go 
dtí réimsí eile.

6. Ní thugtar mórán aitheantais d’oibrithe 
deonacha, ní bhíonn mórán deiseanna 
acu dul chun cinn a dhéanamh agus ní 
minic is féidir leo aistriú go dtí réimsí eile.

6. Tugtar aitheantas d’oibrithe deonacha, 
bíonn deiseanna acu dul chun cinn a 
dhéanamh agus is féidir leo aistriú go dtí 
réimsí eile.

6. Cuirtear chun cinn aitheantas a thabhairt 
d’oibrithe deonacha agus deiseanna a thabhairt 
dóibh dul chun cinn a dhéanamh, agus 
spreagtar iad chun taithí a fháil i réimsí eile.

7. Ní ghlacann na hoibrithe deonacha páirt 
i soláthar nó i mbainistíocht na seirbhísí.

7. Glacann na hoibrithe deonacha páirt 
theoranta i soláthar agus i mbainistíocht 
na seirbhísí.

7. Glacann na hoibrithe deonacha páirt i 
soláthar agus i mbainistíocht na seirbhísí.

7. Glacann na hoibrithe deonacha páirt iomlán i 
soláthar agus i mbainistíocht na seirbhísí.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.9 Bainistíocht Acmhainní Daonna Rannán 2: Bainistíocht agus Forbairt na hEagraíochta

Cinntíonn na soláthraithe oibre don aos óg go mbíonn an fhoireann a íoctar agus na hoibrithe deonacha araon ag obair go héifeachtach, agus 
cuireann siad tacaíocht, maoirseacht agus deiseanna le forbairt ar fáil de réir mar is cuí.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Níl aon bheartas um acmhainní daonna 

ann.
1. Tá beartas um acmhainní daonna ann, 

ach níl sé curtha i bhfeidhm go hiomlán.
1. Tá an beartas um acmhainní daonna 

curtha i bhfeidhm.
1. Tá an beartas um acmhainní daonna curtha  

i bhfeidhm go héifeachtach.

2. Níl baint ar bith ag na beartais nó ag na 
nósanna imeachta um acmhainní daonna 
le prionsabail dea-chleachtais.

2. Tá baint ag na beartais agus ag na 
nósanna imeachta um acmhainní 
daonna le prionsabail dea-chleachtais.

2. Tá na beartais agus na nósanna 
imeachta um acmhainní daonna 
bunaithe ar phrionsabail dea-
chleachtais.

2. Leanann na beartais agus na nósanna imeachta 
um acmhainní daonna prionsabail dea-chleachtais 
go dlúth.

3. Tá na róil, na freagrachtaí agus an córas 
cuntasachta doiléir agus ní dhéantar iad  
a dhoiciméadú.

3. Den chuid is mó, tá na róil, na 
freagrachtaí agus an córas cuntasachta 
soiléir agus déantar iad a dhoiciméadú.

3. Tá na róil, na freagrachtaí agus an 
córas cuntasachta soiléir agus déantar 
iad a dhoiciméadú.

3. Tá na róil, na freagrachtaí agus an córas 
cuntasachta soiléir agus éifeachtach.

4. Tá nósanna imeachta earcaíochta agus 
roghnaithe doiléir agus neamhéifeachtach.

4. Den chuid is mó, tá nósanna imeachta 
earcaíochta agus roghnaithe soiléir agus 
éifeachtach.

4. Tá nósanna imeachta earcaíochta 
agus roghnaithe soiléir agus 
éifeachtach.

4. Tá nósanna imeachta earcaíochta agus 
roghnaithe soiléir agus éifeachtach, agus déantar 
athbhreithniú orthu ar bhonn rialta.

5. Níl rochtain ag na hoibrithe deonacha nó 
ag an bhfoireann a íoctar ar thacaíocht nó 
ar mhaoirseacht.

5. Tá rochtain ag na hoibrithe deonacha 
agus ag an bhfoireann a íoctar ar 
thacaíocht agus ar mhaoirseacht.

5. Cuirtear tacaíocht agus maoirseacht 
ar fáil ar bhonn rialta do na hoibrithe 
deonacha agus don fhoireann a íoctar.

5. Cuirtear tacaíocht agus maoirseacht ar fáil do na 
hoibrithe deonacha agus don fhoireann a íoctar, 
tacaíocht agus maoirseacht atá struchtúrtha agus  
a eagraítear roimh ré.

6. Níl rochtain ag na hoibrithe deonacha nó 
ag an bhfoireann a íoctar ar oiliúint nó ar 
fhorbairt.

6. Tá rochtain ag na hoibrithe deonacha 
agus ag an bhfoireann a íoctar ar oiliúint 
agus ar fhorbairt.

6. Cuirtear oiliúint agus forbairt ar fáil ar 
bhonn rialta do na hoibrithe deonacha 
agus don fhoireann a íoctar.

6. Cuirtear oiliúint agus forbairt ar fáil do na hoibrithe 
deonacha agus don fhoireann a íoctar, oiliúint agus 
forbairt atá struchtúrtha agus a eagraítear roimh ré.

7. Tá córais bhainistíochta feidhmíochta  
i bhfeidhm.

7. Den chuid is mó, tá córais bhainistíochta 
feidhmíochta i bhfeidhm.

7. Tá córais bhainistíochta feidhmíochta  
i bhfeidhm.

7. Tá córais bhainistíochta feidhmíochta curtha  
i bhfeidhm go héifeachtach.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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3.3 Caighdeáin 3.3.10 Comhoibriú agus Comhtháthú Rannán 2: Bainistíocht agus Forbairt na hEagraíochta

Comhoibríonn na soláthraithe oibre don aos óg le gníomhaireachtaí agus le seirbhísí eile d’fhonn a chinntiú go dtéitear i ngleic le riachtanais 
daoine óga ar bhonn comhtháite.

Léiríonn na táscairí thíos céard atá le déanamh chun an caighdeán áirithe sin ar an scála gnóthachtála a bhaint amach. Féach cén táscaire is fearr a fheileann don eagraíocht agus cuir isteach P  
in aice leis an táscaire cuí. Is féidir táscairí eile a chur leo má shíleann tú gur cuí iad.

In easnamh P Á chur i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm P Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach P
1. Ní bhímid ag comhoibriú le seirbhísí eile.. 1. Bímid ag comhoibriú le seirbhísí eile 

uaireanta.
1. Bímid ag comhoibriú le seirbhísí eile ar 

bhonn rialta.
1. Bímid gníomhach agus éifeachtach ag 

comhoibriú le seirbhísí eile.

2. Tá socruithe comhpháirtíochta 
frithghníomhach.

2. Tá an chuid is mó de shocruithe 
comhpháirtíochta frithghníomhach.

2. Tá an chuid is mó de shocruithe 
comhpháirtíochta réamhghníomhach.

2. Tá socruithe comhpháirtíochta 
réamhghníomhach.

3. Ní chuirtear riachtanais daoine óga san 
áireamh nuair a bhíonn seirbhísí á soláthar.

3. Cuirtear riachtanais daoine óga san 
áireamh nuair a bhíonn seirbhísí á soláthar.

3. Sonraítear go soiléir riachtanais daoine 
óga i soláthar seirbhísí.

3. Tugtar tús áite do riachtanais daoine óga  
i soláthar seirbhísí.

4. Oibríonn na seirbhísí leo féin agus tá siad 
beag beann ar chur chuige a leagfadh 
béim ar an gceantar iomlán.

4. Oibríonn na seirbhísí le seirbhísí eile agus 
féachann siad le cur chuige comhtháite a 
sholáthar, cur chuige a leagann béim ar an 
gceantar iomlán.

4. Oibríonn na seirbhísí le seirbhísí eile chun 
cur chuige comhtháite a sholáthar, cur 
chuige a leagann béim ar an gceantar 
iomlán.

4. Oibríonn na seirbhísí le seirbhísí eile chun 
cur chuige comhtháite agus pleanáilte a 
sholáthar, cur chuige a leagann béim ar an 
gceantar iomlán.

5. Níl aon samplaí sna seirbhísí de chleachtas 
atá éifeachtach ó thaobh acmhainní de.

5. Tá roinnt samplaí sna seirbhísí de 
chleachtas atá éifeachtach ó thaobh 
acmhainní de.

5. Tá samplaí sna seirbhísí de chleachtas atá 
éifeachtach ó thaobh acmhainní de.

5. Tá samplaí soiléire sna seirbhísí de 
chleachtas atá éifeachtach ó thaobh 
acmhainní de.

6. Níl an eagraíocht tiomanta don earnáil a 
fhorbairt.

6. Tá an eagraíocht tiomanta go maith don 
earnáil a fhorbairt.

6. Tá an eagraíocht tiomanta don earnáil a 
fhorbairt.

6. Is soiléir go bhfuil an eagraíocht tiomanta 
don earnáil a fhorbairt.

Cuir isteach aon táscairí eile thíos:

Sna spásanna cuí thíos, cuir isteach fianaise go bhfuil bhur n-eagraíocht ag cloí leis na táscairí thuas:

Tar éis an méid sin thuas a chur san áireamh, sonraigh pointe ar an scála gnóthachtála a léiríonn staid na heagraíochta i gcomparáid leis an gcaighdeán seo (cuir isteachPar an bpointe cuí ar an scála 
thíos). Má shíleann tú go bhfuil an eagraíocht ar phointí éagsúla ar an scála gnóthachtála, roghnaigh an pointe ar an scála is fearr a léiríonn an staid sin.

In easnamh Á chur i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm Curtha i bhfeidhm go lánéifeachtach

Cén fáth ar roghnaigh tú an pointe seo ar an scála?
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Cuid 4: Measúnú Seachtrach ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ 
ag Oifigeach Caighdeán CCCN
Le comhlánú sa chéad ráithe de Bhliain 1 agus sa chéad bhliain de gach timthriall ina dhiaidh sin.

4.1 Faisnéis faoin Eagraíocht Measúnú Seachtrach

Le comhlánú ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach Caighdeán CCCN tar éis don eagraíocht an féinmheasúnú a dhéanamh

Ainm na heagraíochta:

Seoladh

Teileafón

Ríomhphost

Baill den Fhoireann 
Feidhmithe CCCN

Ainm Post/ról san eagraíocht

Ceannaire CCCN: 

Ceantar an Choiste 
Gairmoideachais (más 
infheidhme)

Ainm an Oifigigh Choiste 
Gairmoideachais/Ainm an 
Oifigigh Chaighdeán CCCN

Dátaí atá socraithe chun 
athbhreithniú a dhéanamh 
ar dhul chun cinn
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4.2 Athbhreithniú ar fhianaise dhoiciméadach  Measúnú Seachtrach

Le comhlánú ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach Caighdeán CCCN tar éis don eagraíocht an féinmheasúnú a dhéanamh

1. An dáta a críochnaíodh 
an t-athbhreithniú

2. An féinmheasúnú a bhailíochtú de dhroim na fianaise doiciméadaí:

Nótaí faoi na príomhphrionsabail agus faoi na caighdeáin a gcloítear leo:
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4.3 Tuairimí faoi chleachtas Measúnú Seachtrach

Le comhlánú ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach Caighdeán CCCN tar éis don eagraíocht an féinmheasúnú a dhéanamh

1. Na dátaí agus an áit a ndearnadh na tuairimí faoi 
chleachtas

2. An cineál cleachtais atá i gceist 
(m.sh. gníomhaíocht le daoine óga, oiliúint do  
cheannairí, srl)

3. Príomhphrionsabail agus caighdeáin a sonraíodh

4. An féinmheasúnú a bhailíochtú i bhfianaise tuairimí faoi chleachtas:

(a) Cén chaoi a gcloíonn an cleachtas breathnaithe leis na príomhphrionsabail agus/nó leis na caighdeáin a sonraíodh (cuir isteach Par an bpointe cuí ar an scála thíos):

Cloíonn go hiomlán leo Cloíonn leo den chuid is mó Cloíonn le roinnt acu Ní chloíonn leo

Nótaí:

(b) Cén chaoi a ndéanann an cleachtas breathnaithe bailíochtú ar an bpointe a roghnaigh an eagraíocht ar an scála gnóthachtála (cuir isteach P ar an bpointe cuí ar an scála thíos):

Bailíochtú iomlán Bailíochtú maith Bailíochtú measartha Gan bhailíochtú

Nótaí:
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4.4 Fócasghrúpaí le páirtithe leasmhara Measúnú Seachtrach

Le comhlánú ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach Caighdeán CCCN tar éis na bhfócasghrúpaí a reáchtáladh mar chuid den 
mheasúnú seachtrach

1. Na dátaí agus an áit ar reáchtáladh na 
cruinnithe do na fócasghrúpaí

2. Ballraíocht na bhfócasghrúpaí 
(m.sh. daoine óga, ceannairí, baill foirne, srl)

3. An féinmheasúnú a bhailíochtú i bhfianaise na bhfócasghrúpaí – Nótaí ó na fócasghrúpaí

(a) Cén chaoi a bhfuil tú ag baint leasa as páirt a ghlacadh i seirbhísí na heagraíochta? (Cén leas a fhaigheann tú as páirt a ghlacadh san eagraíocht seo?)

(b) Cé chomh maith is atá téamaí a bhaineann le príomhphrionsabail agus/nó le caighdeáin áirithe (m.sh. rannpháirteachas, pleanáil, srl.) i bhfeidhm san eagraíocht?  
(Céard a fheiceann tú anseo go praiticiúil?)

(c) Céard iad na rudaí ar féidir forbairt agus/nó feabhas a chur orthu san eagraíocht? (Céard a d’fhéadfadh bheith níos fearr?)
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Cuid 5: An Plean um Shíor-Fheabhsú (PSF)

5.1 Príomhphrionsabail PSF

Le comhlánú ag an eagraíocht sa chéad ráithe de gach bliain i ndiaidh an fhéinmheasúnaithe agus an mheasúnaithe sheachtraigh, agus i 
gcomhar leis an Oifigeach Coiste Gairmoideachais/leis an Oifigeach Caighdeán CCCN.

Sonraigh na réimsí atá le forbairt, déan cur síos ar na bearta a dhéanfar chuige sin, cuir isteach cé a dhéanfaidh na bearta agus cén uair a dhéanfar iad.

Ba cheart go mbeadh cleachtas agus 
soláthar oibre don aos óg:

Réimsí ar féidir feabhas a chur orthu Na bearta a dhéanfar chun feabhas a chur ar na 
réimsí sin

Cé a dhéanfaidh na bearta sin agus cén uair a 
dhéanfar iad?

1. Dírithe ar dhaoine óga: tugtar 
aitheantas do chearta daoine óga 
agus meastar gur tábhachtach go 
mbíonn siad ag glacadh páirte san 
eagraíocht ar a gconlán féin.

2. Tiomanta do shábháilteacht agus do 
leas daoine óga a chinntiú agus a 
chur chun cinn

3. Oideachasúil agus forásach.

4. Tiomanta don chomhionannas agus 
don chuimsitheacht a chinntiú agus 
a chur chun cinn sa phlé a dhéantar 
le daoine óga agus le daoine fásta.

5. Tiomanta d’obair ar ardchaighdeán 
a sholáthar don aos óg agus 
tiomanta do shíorfheabhsú
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5.2  Caighdeáin le haghaidh Cleachtais um Obair don Aos Óg agus le haghaidh Obair  
a Sholáthar don Aos Óg PSF

Le comhlánú ag an eagraíocht sa chéad ráithe de gach bliain i ndiaidh an fhéinmheasúnaithe agus an mheasúnaithe sheachtraigh, agus i gcomhar 
leis an Oifigeach Coiste Gairmoideachais/leis an Oifigeach Caighdeán CCCN.

Sonraigh na réimsí atá le forbairt, déan cur síos ar na bearta a dhéanfar chuige sin, cuir isteach cé a dhéanfaidh na bearta agus cén uair a dhéanfar iad.

Caighdeáin Réimsí ar féidir feabhas a chur orthu Na bearta a dhéanfar chun feabhas a chur ar na réimsí sin Cé a dhéanfaidh na bearta sin agus 
cén uair a dhéanfar iad?

1. Pleanáil
 Pleanáiltear agus deartar an obair don aos 

óg de réir riachtanais daoine óga; déantar 
cur síos go soiléir ar an réasúnaíocht, ar na 
haidhmeanna agus ar na torthaí a bhfuiltear 
ag súil leo.

2. Cleachtas
 Déanann baill foirne a bhfuil oiliúint chuí 

orthu an obair don aos óg a sholáthar de 
réir prionsabail dea-chleachtais agus tá an 
soláthar sin dírithe ar thorthaí.

3. Dul chun cinn
 Téann an obair don aos óg i ngleic le daoine 

óga; cuireann sí straitéisí agus tacaí ar fáil a 
chuireann ar chumas na ndaoine óga forbairt 
a dhéanamh agus éachtaí a bhaint amach.

4. Monatóireacht agus Measúnú
 Déantar monatóireacht agus measúnú ar an 

obair don aos óg chun a héifeachtacht agus 
a héifeachtúlacht a mheas, chun torthaí ar 
fhoghlaim a thomhas agus chun feabhas a 
chur ar an soláthar oibre don aos óg.

5. Beartais agus Nósanna Imeachta
 Tacaíonn beartais agus nósanna imeachta 

cuí leis an obair don aos óg, beartais agus 
nósanna imeachta a fheabhsaíonn agus atá 
mar bhunús le hobair na heagraíochta agus a 
cuid seirbhísí.
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5.3 Caighdeáin um Bainistíocht agus um Fhorbairt na hEagraíochta PSF

Le comhlánú ag an eagraíocht sa chéad ráithe de gach bliain i ndiaidh an fhéinmheasúnaithe agus an mheasúnaithe sheachtraigh, agus i gcomhar 
leis an Oifigeach Coiste Gairmoideachais/leis an Oifigeach Caighdeán CCCN.

Sonraigh na réimsí atá le forbairt, déan cur síos ar na bearta a dhéanfar chuige sin, cuir isteach cé a dhéanfaidh na bearta agus cén uair a dhéanfar iad.

Caighdeáin Réimsí ar féidir feabhas a chur orthu Na bearta a dhéanfar chun feabhas a chur ar na réimsí sin Cé a dhéanfaidh na bearta sin agus 
cén uair a dhéanfar iad?

1. Rialachas agus Bainistíocht Oibriúcháin
 Déanann na soláthraithe oibre don aos 

óg doiciméadú agus feidhmiú ar chórais 
rialachais agus ar chórais bhainistíochta 
oibriúcháin, córais atá follasach agus 
éifeachtach.

2. Straitéis
 Tá plean straitéiseach inbhuanaithe ag na 

soláthraithe oibre don aos óg, plean atá mar 
bhunús le treoir agus le soláthar na hoibre.

3. Oibrithe deonacha
 Cuireann na hoibrithe deonacha tábhacht na 

hoibre deonaí chun cinn, tá an-mheas orthu 
san eagraíocht agus tacaítear leo ina róil 
chomhaontaithe.

4. Bainistíocht Acmhainní Daonna
 Cinntíonn na soláthraithe oibre don aos 

óg go mbíonn an fhoireann a íoctar agus 
na hoibrithe deonacha araon ag obair go 
héifeachtach, agus cuireann siad tacaíocht, 
maoirseacht agus deiseanna le forbairt ar fáil 
de réir mar is cuí.

5. Comhoibriú agus Comhtháthú
 Comhoibríonn na soláthraithe oibre don aos 

óg le gníomhaireachtaí agus le seirbhísí eile 
d’fhonn a chinntiú go dtéitear i ngleic le 
riachtanais daoine óga ar bhonn comhtháite.

Arna aontú ag an gCeannaire CCCN san eagraíocht:   Dáta: 

Nótaí breise, más gá: 

Arna aontú ag an Oifigeach Coiste Gairmoideachais Dáta:  
/Oifigeach Caighdeán CCCN:  

Nótaí breise, más gá:  
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Cuid 6: Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Féinmheasúnú (6.1) agus Measúnú 
Seachtrach (6.2)

6.1 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Féinmheasúnú 6.1.1  Faisnéis faoin Eagraíocht
In éineacht le Rannán 3.1 (Ráiteas faoi Chleachtas um Obair don Aos Óg), tá an féinmheasúnú seo le comhlánú agus le cur isteach sa 
cheathrú ráithe de gach bliain chuig OALGÓ trí d’Oifigeach Coiste Gairmoideachais nó d’Oifigeach Caighdeán CCCN.

Ba cheart don eagraíocht an rannán seo den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú i ndiaidh di tréimhse a chaitheamh leis an bPlean um 
Shíor-Fheabhsú (PSF) a chur i bhfeidhm.

Ainm na heagraíochta:

Seoladh

Teileafón

Ríomhphost

Baill den Fhoireann 
Feidhmithe CCCN

Ainm Post/ról san eagraíocht

Ceannaire CCCN: 

Ceantar an Choiste 
Gairmoideachais (más 
infheidhme)

Ainm an Oifigigh Choiste 
Gairmoideachais/Ainm an 
Oifigigh Chaighdeán CCCN

393939
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6.1 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Féinmheasúnú 6.1.2   Príomhphrionsabail
Le comhlánú agus le cur isteach sa cheathrú ráithe de gach bliain chuig OALGÓ trí d’Oifigeach Coiste Gairmoideachais/d’Oifigeach Caighdeán 
CCCN.

Ba cheart don eagraíocht an rannán seo den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú i ndiaidh di tréimhse a chaitheamh leis an bPlean um 
Shíor-Fheabhsú a chur i bhfeidhm.

Déan athbhreithniú ar an bPlean um Shíor-Fheabhsú (PSF) agus cuir isteach sonraí faoin dul chun cinn a rinneadh.

Ba cheart go mbeadh cleachtas agus soláthar 
oibre don aos óg:

Dul chun cinn a rinneadh (lena n-áirítear toradh 
sainráite a baineadh amach)

Réimsí eile atá fós le forbairt (agus a bhfuil cur síos orthu sa 
PSF nua)

Cé a dhéanfaidh na bearta sin agus 
cén uair a dhéanfar iad?

1. Dírithe ar dhaoine óga: tugtar aitheantas 
do chearta daoine óga agus meastar gur 
tábhachtach go mbíonn siad ag glacadh 
páirte san eagraíocht ar a gconlán féin.

2. Tiomanta do shábháilteacht agus do leas 
daoine óga a chinntiú agus a chur chun 
cinn

3. Oideachasúil agus forásach.

4. Tiomanta don chomhionannas agus don 
chuimsitheacht a chinntiú agus a chur 
chun cinn sa phlé a dhéantar le daoine 
óga agus le daoine fásta.

5. Tiomanta d’obair ar ardchaighdeán a 
sholáthar don aos óg agus tiomanta do 
shíorfheabhsú
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6.1 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Féinmheasúnú 6.1.3   Caighdeáin
Le comhlánú agus le cur isteach sa cheathrú ráithe de gach bliain chuig OALGÓ trí d’Oifigeach Coiste Gairmoideachais/d’Oifigeach Caighdeán CCCN.

Ba cheart don eagraíocht an rannán seo den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú i ndiaidh di tréimhse a chaitheamh leis an bPlean um 
Shíor-Fheabhsú a chur i bhfeidhm.

Déan athbhreithniú ar an bPlean um Shíor-Fheabhsú (PSF) agus cuir isteach sonraí faoin dul chun cinn a rinneadh.

Caighdeáin Dul chun cinn a baineadh amach (sonraigh an 
pointe ar a bhfuil sibh ar an scála gnóthachtála 
freisin)

Réimsí eile atá fós le forbairt (agus a bhfuil cur síos orthu sa 
PSF nua)

Cé a dhéanfaidh na bearta sin agus 
cén uair a dhéanfar iad?

1. Pleanáil

2. Cleachtas

3. Dul chun cinn

4. Monatóireacht agus Measúnú

5. Beartais agus Nósanna Imeachta

6. Rialachas agus Bainistíocht Oibriúcháin

7. Straitéis

8. Oibrithe deonacha

9. Bainistíocht Acmhainní Daonna

10. Comhoibriú agus Comhtháthú
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6.1 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Féinmheasúnú 6.1.4 Bearta Eile agus Ceisteanna atá ag  
   Teacht Chun Cin
Le comhlánú agus le cur isteach sa cheathrú ráithe de gach bliain chuig OALGÓ trí d’Oifigeach Coiste Gairmoideachais/d’Oifigeach Caighdeán CCCN.

Ba cheart don eagraíocht an rannán seo den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú i ndiaidh di tréimhse a chaitheamh leis an bPlean um 
Shíor-Fheabhsú a chur i bhfeidhm.

Cuir isteach aon bhearta eile atá le déanamh ag an am seo.

Bearta breise atá le déanamh Daoine atá freagrach as na bearta sin Fad ama a thógfaidh sé chun na bearta a dhéanamh

Sonraigh aon bhearta atá le déanamh nó ceisteanna atá ag teacht chun cinn, más ann dóibh.
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6.1 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Féinmheasúnú 6.1.5   Tionchar agus Feabhsúcháin
Le comhlánú agus le cur isteach sa cheathrú ráithe de gach bliain chuig OALGÓ trí d’Oifigeach Coiste Gairmoideachais/d’Oifigeach Caighdeán CCCN.

Ba cheart don eagraíocht an rannán seo den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn a chomhlánú i ndiaidh di tréimhse a chaitheamh leis an bPlean um 
Shíor-Fheabhsú a chur i bhfeidhm.

Tabhair aiseolas faoin bpáirt a ghlac sibh sa CCCN faoi na ceannteidil seo a leanas:

Na buntáistí praiticiúla a ghabhann le páirt a ghlacadh sa CCCN

Na dúshláin a ghabhann leis an CCCN

Moltaí le feabhas a chur ar an CCCN
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6.2  Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Measúnú Seachtrach ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ 
ag Oifigeach Caighdeán CCCN

Le comhlánú agus le cur isteach sa cheathrú ráithe de gach bliain chuig OALGÓ.

Tá an rannán seo den Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn le comhlánú ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach Caighdeán CCCN tar éis don 
eagraíocht féinmheasúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinneadh ar an bPlean um Shíor-Fheabhsú (PSF) a chur i bhfeidhm.

Déan trácht gairid ar na hábhair seo a leanas:

1. An dáta ar ar críochnaíodh an measúnú seachtrach is 
deireanaí

2. Trácht faoin Measúnú Seachtrach (más í Bliain 1 den timthriall atá i gceist): 

3. Trácht faoin seasamh a glacadh sa PSF (i bhfianaise an fhéinmheasúnaithe is deireanaí):

4. Trácht faoin dul chun cinn a rinneadh ar an PSF a chur i bhfeidhm:
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6.2  Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn – Measúnú Seachtrach ag Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ag Oifigeach Caighdeán 

CCCN (ar lean)
5. Bearta atá le baint amach faoin gcéad uair eile a dhéanfar athbhreithniú ar dhul chun cinn:

6. Nótaí breise:

7. Dátaí atá socraithe chun athbhreithniú a dhéanamh:

Sínithe: Oifigeach Coiste Gairmoideachais/ 
Oifigeach Caighdeán CCCN

Dáta:
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Grúpa Saothair an CCCN

Conor Rowley (Cathaoirleach) Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige

John Cahill Foróige

Ruth Griffin Coiste Gairmoideachais Co. Chorcaí

Jim McVeigh Coiste Gairmoideachais Co. Bhaile Átha Cliath

Maurice Devlin Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (NUIM)

Stephen Turner Young Men’s Christian Association (YMCA)

Gwen Doyle Bord Chathair Bhaile Átha Cliath um Sheirbhísí don Aos Óg

Mary Cunningham Comhairle Náisiúnta Óige na hÉireann (CNÓE)

Diarmuid Kearney Youth Work Ireland 

Doreen Burke Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige

Grúpa Feidhmithe an CCCN

Trevor Sweetman Coiste Gairmoideachais Shligigh/Liatroma

Lorraine Duane Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Thuaidh

Paddy Muldoon Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall

Alison Fox Coiste Gairmoideachais Chill Mhantáin

Louise Ryan Coiste Gairmoideachais Co. na Gaillimhe

Ruth Griffin Coiste Gairmoideachais Co. Chorcaí

Brendan Gribbon Bord Chathair Bhaile Átha Cliath um Sheirbhísí don Aos Óg

Celene Dunne Bord Chathair Bhaile Átha Cliath um Sheirbhísí don Aos Óg

Mark Harding  Bord Chathair Bhaile Átha Cliath um Sheirbhísí don Aos Óg 

Conor Rowley Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige
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Eagraíochtaí a ghlac páirt i scéim thrialach an CCCN

SEIRBHíSí ÁITIúLA UM OBAIR DON AOS ÓG
Bord Chathair Bhaile Átha Cliath um Sheirbhísí  ■■

don Aos Óg
Finglas Youth Resource Centre
Sphere 17
Crumlin Lower Area Youth Project (CLAY)

Coiste Gairmoideachais Co. Chorcaí■■

Beara Peninsula Youth Development Project
Bandon Youth Information Centre

Coiste Gairmoideachais Dhún na nGall■■

Donegal Youth Information Centre and  
Youth Project
Letterkenny Youth Information Centre
Daybreak Programme

Coiste Gairmoideachais Co. na Gaillimhe■■

Forum Adolescent Support Project
Beartas Mhuintearais don Óige faoi 
Míbhuntáiste (Muintearas)
Tuam Youth Service Project

Coiste Gairmoideachais Thiobraid Árann Thuaidh■■

Nenagh Youth Development Project
Roscrea 2000
Tipperary Regional Youth Services

Coiste Gairmoideachais Shligigh/Liatroma■■

Sligo Youth Information Centre
Leitrim Youth Project
Mohill Community Youth Project

Coiste Gairmoideachais Chill Mhantáin■■

Little Bray Youth Project 
St. Fergal’s Ballywaltrim Youth Project
Bray Youth Service Long-standing Project

EAGRAíOCHTAí NÁISIúNTA UM OBAIR DON AOS ÓG
National Association of Youth Drama (NAYD)■■

Catholic Youth Care (CYC)■■

Scouting Ireland■■
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ARNA FHOILSIÚ AG OIFIG NA BHFOILSEACHÁN RIALTAIS,  
BAILE ÁTHA CLIATH

  Le ceannach díreach ón  
OIFIG DHÍOLTA FOILSEACHÁN RIALTAIS,

TEACH SUN ALLIANCE, SRÁID THEACH LAIGHEAN, 
BAILE ÁTHA CLIATH 2.

nó tríd an bpost ó
51 FAICHE STIABHNA, 
BAILE ÁTHA CLIATH 2.

[Teil: 01 647 6834;  Faics: 01 647 6843]
nó trí aon díoltóir leabhar

Price: E5.00   Prn: A10/1080

Oifig an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige
An Roinn Sláinte agus Leanaí
Áras Háicín
Sráid Háicín
Baile Átha Cliath 2

Guthán: +353 (0)1 635 4000
Faics: +353 (0)1 674 3223
Ríomhphost: omc@health.gov.ie
Gréasáin: www.omcya.ie

Design: www.penhouse.ie
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