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Cúlra 
 

Is tionscnamh nua é Clár Phobail Fholláine Sláintecare, faoi stiúir Sláintecare agus 

Éire Shláintiúil sa Roinn Sláinte, i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara 

trasearnála, náisiúnta agus áitiúla.  Is é sprioc Chlár Phobail Fholláine Sláintecare 

sláinte agus folláine fhadtéarmach na ndaoine atá ina gcónaí sna pobail is mó atá 

faoi mhíbhuntáiste in Éirinn a fheabhsú. 

 

Is é sprioc dheiridh Chlár Phobail Fholláine Sláintecare "SHCP" sláinte fhadtéarmach 

na spriocdhaonraí a fheabhsú agus caighdeán saoil daoine aonair sna pobail sin a 

fheabhsú.  

 

Déanfar idirghabhálacha a bhaineann go sonrach le sláinte sna réimsí a dhíríonn ar 

chaitheamh tobac, oideasú sóisialta, tuismitheoireacht, bia sláintiúil agus "baintear 

leas ceart as gach teagmháil."  

 

Beidh comhoibriú dlúth agus leanúnach ann le páirtithe leasmhara eile lena n-

áirítear FSS, ranna agus gníomhaireachtaí ábhartha rialtais, comhpháirtíochtaí na 

gceantar áitiúil agus an earnáil phobail agus dheonach chun cláir agus acmhainní 

ábhartha atá á soláthar sna ceantair SHCP roghnaithe a shainaithint.   

 

Beidh Comhaontú ar Leibhéal Seirbhíse (SLA) i bhfeidhm idir Sláintecare agus 

Comhairle Contae Dhún na nGall maidir le cur i bhfeidhm agus comhordú an Chláir. 

Tá dhá cheantar i nDún na nGall san áireamh sa chlár. Is iad Inis Eoghain agus an 

Ghaeltacht na ceantair agus tá siad ag teacht go ginearálta le ceantair chlár SICAP. 

 

Tionólfar foireann forfheidhmithe áitiúil. Déanfaidh Foireann Forfheidhmithe Áitiúil 

SHCP teagmháil agus cumarsáid le hOifigeach Forbartha Áitiúil SHCP agus is tríd a 

dhéanfaidh siad tuairisc:- 

 

a) chuig Coiste Forbartha Pobail Áitiúil an Údaráis Áitiúil, agus chuig an Údarás 

Áitiúil agus an Eagraíocht Cúraim Sláinte Pobail agus comhlachtaí ábhartha eile a 

chinntiú go bhfuil gach faisnéis ábhartha SHCP ar fáil chun bonn eolais a chur faoi 

fhorbairt pleananna, straitéisí seirbhíse agus buiséid ceantar áitiúil; 

 

b) chuig Oifigeach Forbartha Náisiúnta SHCP agus chuig Foireann Forfheidhmithe 

Náisiúnta SHCP (faoi chathaoirleacht Cheannaire Éire Shláintiúil) a thuairiscíonn do 

Ghrúpa na nOifigeach Sinsearach agus ar deireadh thiar don Fhochoiste Comh-

Aireachta um Shláinte. 
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1. An Post 

 

Tuairiscíonn Oifigeach Forbartha Áitiúil SHCP do Phríomhoifigeach an Choiste 

Forbartha Pobail Áitiúil (LCDC).  Beidh socruithe náisiúnta tuairiscithe i bhfeidhm 

faoi shainchúram na Foirne Náisiúnta Forfheidhmithe agus Sláintecare, de réir an 

SLA idir Sláintecare / An Roinn Sláinte agus Comhairle Contae Dhún na nGall.   

Tá ról lárnach ag Oifigeach Forbartha Áitiúil SHCP maidir le hEagrú agus cúnamh a 

thabhairt d'Fhoireann Forfheidhmithe Áitiúil SHCP. Beidh sé/sí fostaithe ag 

Comhairle Contae Dhún na nGall faoin SLA agus beidh rochtain aige/aici, trí 

Phríomhoifigeach / Stiúrthóir Seirbhísí an LCDC, ar fhoireann bhainistíochta na n-

údarás áitiúil. 

Beidh gach Oifigeach Forbartha Áitiúil SHCP i dteagmháil leis an gCoiste Forbartha 

Pobail Áitiúil mar struchtúr maoirseachta agus lena bhFoireann Forfheidhmithe 

Áitiúil mar phríomh-mheicníocht chun an SHCP a oibríochtú sa phobal áitiúil. 

Cinntíonn Oifigeach Forbartha Áitiúil SHCP go ndéantar athbhreithniú rialta ar an 

phlean dá gceantar agus oibríonn sé leis an phobal áitiúil chun iniúchadh a 

dhéanamh ar riachtanais áitiúla, féachaint cén dóigh is fearr dul i ngleic le 

fadhbanna agus seachadadh comhordaithe seirbhísí agus infheistíochta a chinntiú. 

Is ar bhonn áitiúil a tharlóidh cuid mhaith d’fhócas athraithe agus de dhinimic an 

SHCP maidir le cinntithigh shóisialta na sláinte, tríd an rannpháirtíocht idir an pobal 

áitiúil, gníomhaireachtaí agus seirbhísí áitiúla, Comhairle Contae Dhún na nGall 

agus an FSS agus Tusla, le éascú agus le tacaíocht Oifigeach Forbartha Áitiúil SHCP. 

Faigheann Oifigeach Forbartha Áitiúil SHCP tacaíocht ó Oifigeach Forbartha 

Náisiúnta SHCP a sholáthraíonn, le cúnamh ó fhoireann SHCP, meantóireacht agus 

a fheidhmíonn mar fhóram chun taithí agus foghlaim a mhalartú agus mar fhoinse 

lárnach faisnéise ar na gníomhaíochtaí agus ar na cláir atá i bhfeidhm agus an méid 

dul chun cinn atá á dhéanamh iontu.   

Oibreoidh Oifigeach Forbartha Áitiúil SHCP i gcomhpháirtíocht / comhoibriú le 

Comhordaitheoir áitiúil Pobail Fholláine. Tá Comhordaitheoir na bPobal Folláin 

fostaithe ag Cur Chun Cinn agus Feabhsú na Sláinte, Sláinte & Folláine FSS agus tá 

sainchúram air ar fud na suíomhanna SHCP uilig in CHO 1. 
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2. Róil, Dualgais & Freagrachtaí 

 

Tá liosta neamh-uileghabhálach de dhualgais agus de fhreagrachtaí Oifigeach 

Forbartha Pobail Shláintiúla Sláintecare leagtha amach thíos:  

 

• Feasacht ar an SHCP a chur chun cinn ina gceantar; 

 

• Lionsa Chinntithigh Shóisialta na Sláinte a dhíriú ar fholláine an phobail agus 

ar fhorbairt seirbhísí áitiúla, obair leis an phobal áitiúil, tríd an Choiste 

Forbartha Pobail Áitiúil agus trí ghníomhaireachtaí agus struchtúir 

ghaolmhara;  

 

• An bealach is fearr a shainiú chun dul i ngleic leis na riachtanais a aithníodh i 

gcomhthéacs na seirbhísí poiblí atá ar fáil agus tarraingt ar thacaí agus ar 

infheistíochtaí atá ar fáil tríd an LCDC agus trí ghníomhaireachtaí agus 

struchtúir ghaolmhara; 

 

• Rannpháirtíocht an phobail áitiúil le SHCP agus ról na gcónaitheoirí pobail 

agus áitiúla a chur chun cinn agus tacú leo go gníomhach maidir le lionsa 

Chinntithigh Shóisialta na Sláinte a fhorbairt ar fholláine phearsanta agus 

pobail;  

 

• Ag baint úsáid as Creat Torthaí Chinntithigh Shóisialta na Sláinte, bonn 

eolais agus tacaíocht a chur faoi bhailiú sonraí áitiúla atá ábhartha don 

Chreat Torthaí; 

 

• Bunaithe ar shonraí agus ar thaithí an phobail áitiúil, a bheith ag cur trí 

struchtúir SHCP le forbairt moltaí beartais agus buiséid maidir le feabhas a 

chur ar chinntithigh shóisialta na sláinte i réimsí ina bhfuil díothacht 

shuntasach d'údaráis áitiúla agus do struchtúir rialtais náisiúnta; 

 

• Cabhrú le cruinnithe Fhoireann Forfheidhmithe Áitiúil SHCP; 

 

• Tuairisciú don Choiste Forbartha Pobail Áitiúil agus a chinntiú go roinntear 

foghlaim áitiúil agus moltaí áitiúla maidir le feabhas a chur ar chinntithigh 

shóisialta na sláinte sa phobal leis na gníomhaireachtaí agus na tionscnaimh 

áitiúla ábhartha go léir; 
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• Tuarascálacha rialta ar dhul chun cinn a thabhairt d'Oifigeach Forbartha 

Náisiúnta SHCP, go háirithe maidir le hoibriú rathúil nó eile beartais agus 

straitéisí náisiúnta i gceantar an SHCP; 

 

• Beartas rialtais náisiúnta agus áitiúil a chur chun cinn maidir le heisiamh 

sóisialta a chomhrac, de réir mar is cuí; 

 

• Comhordú a chur chun cinn idir comhlachtaí deonacha agus poiblí atá ag 

feidhmiú taobh istigh den cheantar agus naisc a bhunú leo, go háirithe 

maidir le leasanna trasearnála, agus le húdaráis áitiúla eile de réir mar is 

cuí; 

 

• Idirchaidreamh a dhéanamh le páirtithe ábhartha sa SCHP sna réimsí 

forbartha áitiúla/pobail de réir mar is gá; 

 

• Gach dualgas eile a shannfaidh an Príomhfheidhmeannach agus/nó a ionadaí 

atá i gcomhréir le ról Oifigeach Forbartha SHCP i gcomhairle le 

Príomhoifigeach an LCDC; 

 

• Aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna a d'fhéadfadh eascairt as plé ar an 

leibhéal náisiúnta a thugtar le fios tríd an Oifigeach Forbartha Náisiúnta. 

 

Tabhair do d'aire: Meastar inniúlacht shásúil sa Ghaeilge a bheith inmhianaithe 

agus tairbheach i dtaca le folúntas ar bith laistigh de na Gaeltacht. D’fhéadfadh sé 

go ndéanfaí measúnú ar an inniúlacht seo mar chuid den phróiseas roghnúcháin 

agus earcaíochta. 

 

 

3. Cáilíochtaí & Riachtanais an Phoist 

 

(a) Carachtar: 

 

Beidh dea-charachtar ag na hIarratasóirí. 

 

(b) Sláinte 

 

Beidh sláinte ag iarratasóirí a thabharfadh le fios go bhfuil siad ábalta seirbhís 

rialta, éifeachtach a chur ar fáil.  

 

Iarrfar ar na daoine a cheapfar dul faoi scrúdú leighis arna dhéanamh ag Dochtúir 

Sláinte Cheirde na Comhairle roimh a gceapachán. 
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(c) Oideachas, Oiliúnt, Taithí, Etc. 

 

Ní mór d'iarrthóirí amhail an dáta deiridh a nglacfar le foirmeacha iarratais 

comhlánaithe: 

 

(a) (i) cáilíocht aitheanta a bheith acu ar Leibhéal 7 ar a laghad ar CNC i 

limistéar ábhartha sláinte/pobail/sóisialta/riaracháin nó a mhacasamhail; 

nó 

(ii) taithí ghairmiúil ábhartha trí bliana ar a laghad a bheith acu 

(b) taithí bliana ar a laghad a bheith acu mar chomhordaitheoir / maoirseoir 

tionscadail nó i ról comhchosúil 

(c) scileanna maithe idirphearsanta agus cumarsáide a bheith acu 

(d) eolas agus tuiscint shásúil acu ar bheartas poiblí a bhaineann leis an ról. 

 

Ba bhuntáiste é taithí i gceann amháin nó níos mó de na réimsí seo a 

leanas: 

• Forbairt pobail áitiúil 

• Sláinte Phoiblí 

• Cumarsáid 

• Cleachtas gairmiúil feidhmeach i suíomh pobail 

• Cumas léirithe i seachadadh clár. 

 

Maidir leis an iarrthóir idéalach beidh an méid seo a leanas amhlaidh: 

• tuiscint mhaith a bheith acu ar chinntithigh shóisialta na sláinte ar fud na n-

earnálacha pobail, deonach agus reachtúil; 

• tuiscint mhaith a bheith acu ar 'Éire Shláintiúil: Creat um Shláinte agus 

Folláine Fheabhsaithe 2013-2025'  agus 'Creat Torthaí Éire Shláintiúil'; 

• tuiscint mhaith a bheith acu ar shaincheisteanna forbartha pobail ag an 

leibhéal áitiúil; 

• a bheith in ann oibriú ar roinnt tionscadal ag an am céanna; 

• a bheith in ann geallsealbhóirí ó chúlraí éagsúla a spreagadh agus caidreamh 

láidir a thógáil; 

• cumas pleanála agus eagraíochtúil den scoth a bheith acu; 

• a bheith féinspreagtha agus in ann oibriú go neamhspleách agus mar bhall 

d'fhoireann; 

• scileanna láidre riaracháin, scríbhneoireachta agus cumarsáide a bheith acu 

(TFC san áireamh); 

• a bheith in ann maoiniú cláir a riar; 

• ardleibhéal féinspreagtha agus acmhainneachta a bheith acu; 
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• leibhéal ard discréide agus ionracas gairmiúil a bheith acu. 

 

 

4. Mionsonraí an Phoist 

 

(a) Ginearálta 

 

Molann Comhairle Contae Dhún na nGall painéal d'iarrthóirí cáilithe do phost 

Oifigeach Forbartha Pobail Fholláine Sláintecare as a líonfaidh sí aon fholúntas a 

d'fhéadfadh teacht chun cinn. 

 

(b) Promhadh 
 

Beidh na hiarratasóirí a cheapfar ar promhadh ar feadh tréimhse thosaigh, a 

shocróidh an Chomhairle. D’fhéadfadh sé go ndéanfaí an tréimhse seo a shíneadh, 

faoi rogha na Comhairle. 

 

(c) Luach Saothair 
 

Is ionann an páscála náisiúnta bliantúil reatha agus: íosmhéid de €49,040 (pointe 

1) go dtí uasmhéid de €59,913. (LSI 2) (de réir ciorclán EL 03/2021). 

 

Cosúil leis an Oifigeach Foirne Sinsearach chun críocha pá amháin. 

 

Íocfar na daoine a cheapfar ag an phointe chuí ar an scála tuarastail ar aon dul le 

Ciorclán bainteach na Roinne.  

 

Tosóidh iontrálaithe úra ag an íosphointe ar an scála. 

 

(d) Bunáit 
 

Is í an Chomhairle a chinnfidh bunáit don phost agus braithfidh sé sin ar an 

limistéar agus ar an tseirbhís ar leith a sanntar sealbhóir an phoist dó. Is iad Inis 

Eoghain agus an Ghaeltacht na ceantair atá san áireamh sa tionscnamh. Beidh an 

bhunáit do na poist lonnaithe in oifigí na n-údarás áitiúil i ngach ceantar. 

 

D'fhéadfadh roinnt taistil a bheith i gceist le ról Oifigeach Forbartha Pobail Fholláine 

Sláintecare, le roinnt turas inar gá fanacht thar oíche agus costais ghaolmhara a 

bheith á gclúdach faoi na liúntais chuí. 

 

(e) Cónaí 
 

Beidh na daoine a cheapfar ina gcónaí sa cheantar ina mbeidh na dualgais le 

feidhmiú nó faoi fhad réasúnta de. 
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(f) Uaireanta Oibre 
 

37 uair an chlog sa tseachtain na gnáthuaireanta oibre a bheidh ag an té a 

cheapfar. Coinníonn an Chomhairle an ceart na huaireanta oibre a athrú ó am go 

chéile.  

Tá réimse leathan dualgas i gceist leis an phost a dteastaíonn an tsolúbthacht is mó 

uathu, a bhféadfadh tinreamh tráthnóna agus deireadh seachtaine a bheith i gceist 

léi, nuair is gá. 

  

5. Próiseas Earcaíochta 

 

A.  Foirm Iarratais 

 

• Caithfear iarratais a chur isteach ar an fhoirm iarratais oifigiúil agus 

caithfear gach cuid den fhoirm a chomhlánú. 

• Ná cuir CV isteach le d'iarratas. Ní bhreithneofar ach faisnéis ar an fhoirm 

iarratais, nuair a bheidh oiriúnacht iarratasóra maidir leis an phost á 

meas. 

• Caithfear iarratais a chur isteach mar iatán r-phoist amháin i bhformáid 

Word nó PDF chuig vacancies@donegalcoco.ie  

• Caithfidh iarratais a bheith faighte againn faoin spriocdháta a shainítear 

ar an fhoirm. 

• Ní dhéanfar aon iarratais atá mall, atá imithe ar strae nó a mbeidh moill 

leo, a mheas ach amháin más féidir fianaise oifigiúil a chur ar fáil a 

léiríonn gur seoladh an t-iarratas laistigh den achar ama.  

 

B. Gearrliostú 

 

Is féidir iarratasóirí a ghearrliostú faoi choinne agallaimh ar bhonn an eolais a 

chuirtear ar fáil. Sa chás go mbeidh gá le beart gearrliostaithe, tionólfar Painéal 

saineolaithe leis na foirmeacha iarratais a scrúdú agus a mheas de réir critéir 

réamhshocraithe, bunaithe ar riachtanais an phoist. Mar sin de, bheadh sé le do 

leas cuntas mion, beacht a thabhairt ar do cháilíochtaí agus do thaithí ar an fhoirm 

iarratais. 

 

Má mheastar, mar gheall ar líon agus caighdeán na n-iarratas a gheofar, gur 

réasúnach gan gach iarratasóir a chur faoi agallamh, ní ghlaofar chun agallaimh ach 

daoine ar dócha go ngnóthódh siad caighdeán ar leor é chun iad a roghnú agus a 

mholadh faoi choinne ceapacháin. 

mailto:vacancies@donegalcoco.ie
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Ná glactar leis gurb ionann duine a iontráil i gcomórtas nó cuireadh chun 

agallaimh a chur ar an duine sin agus a thabhairt le tuiscint go mbeadh 

Comhairle Contae Dhún na nGall sásta go gcomhlíonann an duine sin riachtanais 

an phoist. 

 

C. Ceart ar Fhaisnéis agus Athbhreithniú 

 

Tá an Chomhairle tiomanta d'aiseolas agus faisnéis a thabhairt d'iarratasóirí. 

Iarratasóir ar bith ar mian leo, féadann sé/sí a iarraidh go n-athbhreithneofar an 

cinneadh nó an próiseas. Caithfear a leithéid d'iarratas a chur isteach i scríbhinn, ag 

cur in iúl na cúise atá leis an iarratas agus caithfear é seo a chur faoi bhráid na 

Rannóige Acmhainní Daonna, Ionad na dTrí Abhainn, Leifear, Co. Dhún na nGall 

faoi cheann cúig lá ó dháta fógartha cinneadh ábhartha. 

 

C. Rúndacht 

Faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise 2014, is faoi rúndacht dhocht a 

phléifear le hiarratais. 

 

D. Eile 

Tá ceapacháin na Comhairle faoi réir seiceálacha sásúla maidir le teistiméireachtaí, 

cáilíochtaí, scrúduithe leighis agus Grinnscrúdú Garda, mar is infheidhme. 

 

E. Cúis Dícháilithe í an Chanbhasáil 

 

Dícháileofar ón phost láithreach iarratasóir ar bith a dhéanann iarracht (nó a 

ndéanann duine iarracht ar a s[h]on) oifigeach de chuid na Comhairle (nó duine a 

ainmníonn sí le hagallamh a chur ar iarratasóirí nó iad a scrúdú) a chanbhasáil nó 

tionchar a imirt air/uirthi ar son an iarratasóra, go díreach nó go hindíreach, bíodh 

sé i bhfoirm cumarsáid scríofa nó eile. 

 

F. An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí 

 

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall meáite ar do chuid sonraí pearsanta a chosaint 

agus comhlíonaimid ár gcuid oibleagáidí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 

1988 – 2018, agus faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. 

  

•  An Bunús ar a bPróiseáiltear do chuid Sonraí Pearsanta  
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Is é an bunús ar a bpróiseáiltear do chuid sonraí pearsanta ná d’fhonn d’iarratas ar 

an phost dár chuir tú isteach air le Comhairle Contae Dhún na nGall a phróiseáil faoi 

Théarmaí Acht Fostaíochta (Faisnéis) 1994 agus polasaithe agus gnáthaimh na 

Rannóige Acmhainní Daonna. 

  

Nuair a fhaighimid d’fhoirm iarratais, cruthaímid taifead ríomhaire faoi d’ainm, ina 

mbíonn go leor de na sonraí pearsanta a chuir tú ar fáil ar d’fhoirm iarratais. 

Ní úsáidtear an taifead pearsanta seo ach amháin chun d’iarratas a phróiseáil. Tá tú 

i dteideal, in am ar bith, cóip den fhaisnéis faoi dtaobh díot féin, atá á coinneáil ar 

taifead againn, a fháil. 

  

• Comhroinnt na Faisnéise 

 

Taobh amuigh den fhoireann earcaíochta iomchuí, ní dhéanfar na sonraí ar d’fhoirm 

iarratais a chomhroinnt ach d’fhonn an comórtas ar chuir tú isteach air a chur chun 

cinn in éineacht le Bord gearrliostaithe agus/nó agallaimh ainmnithe. 

Más amhlaidh, i ndiaidh an chomórtais, go gcuirtear ar Phainéal thú agus go 

dtairgtear post duit, beidh na sonraí a chuir tú ar fáil i d’fhoirm iarratais mar chuid 

den Chomhad Pearsanra s’agat. 

 

De bhreis air sin, sa chás go dtairgfí post duit agus go ndearbhófá ina dhiaidh sin 

gur spéis leat an post, bainfear úsáid as na sonraí ar d’fhoirm iarratais d’fhonn taifid 

seirbhíse agus teistiméireacht fostaíochta a iarraidh. 

  

•  Tréimhse Stórála 

 

Coinneofar d’iarratas go ceann dhá bhliain ó dháta bunaithe an phainéil don phost 

seo. Déanfar iarratais nach gcuirfear ar aghaidh chuig céim an agallaimh a 

scriosadh i ndiaidh an chomórtais. 

  

Is féidir teacht ar Ráiteas Príobháideachta Chomhairle Contae Dhún na nGall ag:  

www.donegalcoco.ie  

 

 

 

http://www.donegalcoco.ie/

