Arna Fhoilsiú: Meán Fómhair 2017

Leibhéal 1 AIM – Comhordaitheoir Cuimsithe
Caipitíocht Mhéadaithe COLÓ
Ceisteanna Coitianta
Cad é cuspóir
anchistithe?

Cistíonn an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (an RLGÓ) caipitíocht
mhéadaithe COLÓ mar aitheantas ar an ról ceannaireachta agus
meantóireachta faoina dtabharfaidh an Comhordaitheoir Cuimsithe
sna seomraí réamhscoileCOLÓ i suíomhannaréamhscoile.

Conas a chuirtear
anchaipitíocht
mhéadaithe i
bhfeidhm?

Cuirtear an ráta méadaithe i bhfeidhm ar bhonn pro-rata ar
chlárúcháin fhaofa COLÓ. Tosófar agus cuirfear deireadh leis
angcaipitíocht mhéadaithe de réir Dháta Tosaigh agus Deiridh COLÓ
ar an gclárú faofa agus de réir dhátaí fostaíochta an
Chomhordaitheora Cuimsithe.
Caithfear Foirm um Athrú a Fhógairt (Figiúr 3 thíos), a chomhlánú
agus a sheoladh ar ais chuig Foireann AIM Pobal nuair a chuireann
Comhordaitheoir Cuimsithe deireadh le fostaíocht nó nuair a bhíonn
sé/sí as láthair ón obair ar feadh ceithre seachtaine COLÓ nó níos
faide i ndiaidh a chéile laistigh de bhliain chlár COLÓ.
Sa chás go gcuireann Comhordaitheoir Cuimsithe deireadh le
fostaíocht nó go mbíonn sé/sí as láthair ón obair ar feadh ceithre
seachtaine COLÓ nó níos faide i ndiaidh a chéile, cuirfear deireadh le
teidlíocht an tsuímh COLÓ don chaipitíocht mhéadaithe COLÓ i
ndiaidh ceithre seachtaine.

Cé mhéid é
anchaipitíocht
mhéadaithe?

Méadú pro-rata €2 sa tseachtain in aghaidh an chlárúcháin fhaofa
COLÓ i gcaitheamh 38 seachtain nó méadú pro-rata méadú €1.85 sa
tseachtain in aghaidh an COLÓ fhaofa, sa chás go bhfuil an suíomh
COLÓ faofa le 41 seachtain anuas. Sa chás go ndéanann leanbh atá
cláraithe le COLÓ a leibhéal freastail a mhéadú nó a laghdú, déanfar
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anchaipitíocht a athrú leis seo a chur san áireamh.
Samplaí:
1. Gheobhaidh clárúchánCOLÓ atá faofa ar feadh 5 lá sa tseachtain
ar feadh 38 seachtain caipitíocht mhéadaithe €2 sa tseachtain i
gcaitheamh na 38 seachtain = €76 ar an iomlán.
2. Gheobhaidh clárúchán COLÓ atá faofa ar feadh 3 lá sa
tseachtain ar feadh 23 seachtain caipitíocht mhéadaithe €1.20 sa
tseachtain i gcaitheamh na 23 seachtain = €27.60 ar an iomlán.
3. Gheobhaidh clárúchán COLÓ atá faofa ar feadh 4 lá sa
tseachtain ar feadh 41 seachtain caipitíocht mhéadaithe €1.85 sa
tseachtain i gcaitheamh na 41 seachtain = €76 ar an iomlán.

Cé is féidir cur
isteach air?

Soláthraí COLÓ, atá ina c(h)éimínó a fhostaíonn céimí ón gClár
Ceannaireachta don Chuimsiú (LINC) sa Chlár Luathbhlianta, a
chomhaontaigh chun glacadh le ról agus freagrachtaí Comhordaitheoir
Cuimsithe i seomraí COLÓ a shuímh COLÓ.

Cathain a
dhéanfar
iarratas?

Chun anchaipitíocht mhéadaithe COLÓ a fháil, caithfidh soláthraithe
incháilithe COLÓ iarratas a dhéanamh gach bliain, roimh thús bhliain
gach cláir COLÓ agus nuair a thosaíonn Comhordaitheoir Cuimsithe
nua ina suíomh COLÓ. Ní bheidh teidlíocht don chaipitíocht
mhéadaithe ar fáil i measc blianta cláir COLÓ.

Conas iarratas a
dhéanamh?

Caithfear gach iarratas (Fíor 1 thíos) a dhéanamh go leictreonach tríd
an Ardán um Chur i bhFeidhm Clár (PIP), caithfear iad a chomhlánú
ina n-iomláine agus caithfear an méid seo a leanas a áireamh leo;



Aitheantas Uathúil Iarchéime a d’eisigh Coláiste Mhuire gan Smál
ar chéimiú.
Dearbhú agus Foirm Thoilithe shínithe Comhordaitheoir
Cuimsithe (Fíor 2thíos) atá ar fáil ó láithreán gréasáin AIM
ag(aim.gov.ie) nó ó Acmhainní PIP.

Ní ghlacfar le hiarratais phoist nó ríomhphoist.

Cad iad na critéir
cháilitheachta?





Tá Aitheantas Céimí LINCag an gComhordaitheoir Cuimsithe a
dheimhníonn go bhfuil siad cáilithe i ndiaidh dóibh Clár bliana LINC
a chur i gcrích trí Choláiste Mhuire gan Smál.
Tá an Comhordaitheoir Cuimsithe ag oibriú sa suíomh COLÓ
amháin lena mbaineann an chaipitíocht mhéadaithe.
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Ar cuireadh na
nósanna
imeachta
deimhnithe i
bhfeidhm?





Conas a dhéantar
íocaíochtaí?








Riachtanais
Chonarthacha
agus
Tuairiscithe?




Suíomh cláraithe COLÓ is ea an soláthraí COLÓ faoi chonradh
gníomhach an RLGÓ chun an clár COLÓ a sholáthar.
Caithfidh an leanbh/na leanaí lena mbaineann an chaipitíocht
mhéadaithe a bheith sa seomra COLÓ ina bhfuil clár COLÓ á chur
ar fáil dóibh.
Tá clárúcháin fhaofa COLÓag an soláthraí COLÓ do leanaí a
cháilíonn do bhliain ábhartha chlár COLÓ.
Caithfidh an soláthraí COLÓ a bheith comhlíontach i dtaobh
cánach de agus caithfidh Uimhir Rochtana Imréitigh Cánach
(URIC) agus Uimhir Chláraithe Cánach (UCC) a bheith aige/aici.
Caithfear na hiarratais a chomhlánú go hiomlán agus caithfidh
Dearbhú agus Foirm Thoilithe shínithe gabháil leo, ina
gcomhaontaíonn an Comhordaitheoir Cuimsithe chun glacadh leis
an ról agus na freagrachtaí a bhaineann leis an bpost. (aim.gov.ie)

Déanfar na hiarratais a dheimhniú i gcoinne na gcritéar
cáilitheachta a dtugtar cuntas orthu.
Féadtar faisnéis bhreise, cruthúnas aitheantais nó fostaíochta ina
measc, a lorg mar chuid den phróiseas seo.
Caithfear athruithe ar fhostaíocht an Chomhordaitheora
Cuimsithe a chur in iúl láithreach bonn d’Fhoireann AIM
Pobal (Fíor 3 thíos).
Beidh Cuairteanna Comhlíonta i gceist.
Déantar ‘Leithdháileadh Speisialta’ in aghaidh gach Clárú faofa
COLÓ. Beidh seo le feiceáil ar Thairseach PIP an tsuímh COLÓ
faoin táb ‘Clárúcháin’.
Tá an íocaíocht nasctha leis naclárúcháin COLÓ agus le fostaíocht
an Chomhordaitheora Cuimsithe agus íocfar í ar ar aon dul leis an
sceideal íocaíochta COLÓ.
Ní chuirfear an chaipitíocht mhéadaithe seo san áireamh sa
réamhíocaíocht COLÓ.
Féadfaidh suíomhanna faofa COLÓ a bheith ag súil leis go
léireofar an chaipitíocht mhéadaithe ina 2ra híocaíocht COLÓ ar
aghaidh i ndiaidh gur faomhadh clárúcháin.

Dearbhú in aghaidh Conradh COLÓ.
Sa chás go gcuireann Comhordaitheoir Cuimsithe deireadh lena
bhfostaíocht nó go mbíonn sé/sí as láthair ón obair ar feadh ceithre
seachtaine COLÓ i ndiaidh a chéile, nó níos faide, caithfear seo a
chur in iúl láithreachd’Fhoireann AIM Pobal ar líne tríd an bhfoirm
um Athruithe a Chur in Iúl ar PIP. (Fíor 3 thíos)
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Féadfaidh an Comhordaitheoir Cuimsithe Foireann AIM Pobal a
chur ar an eolas, chomh maith, ar athruithe a thagann ar a
bhfostaíocht. Éascófar seo trí Fhoirm Fógra as líne is féidir a
íoslódáil ó láithreán gréasáin AIM ag aim.gov.ie
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Fostaíocht Céimí LINC i gcáil
Comhordaitheoir Cuimsithe
Foirm Iarratais ar Chaipitíocht Méadaithe

Fíor 1:

Chun caipitíocht mhéadaithe COLÓa fháil, caithfidh an soláthraí COLÓ iarratas a dhéanamh
ar líne tríd an Ardán um Chur i bhfeidhm Clár. (PIP)
Teastaíonn iarratas nua le haghaidh gach bliain chláir COLÓ agusnuair a chuireann
Comhordaitheoir Cuimsithe nua tús le fostaíocht.
Seolfar an fhaisnéis seo a leanas mar chuid den phróiseas iarratais.
Faisnéis faoin Soláthraí (arna chomhdú go huathoibríoch trí PIP)





Ainm an tSoláthra íCOLÓ
Seoladh an tSoláthraí COLÓ
Uimhir Thagartha an RLGÓ
Gairm ar Chlár COLÓ
Faisnéis faoin gComhordaitheoir Cuimsithe











Ainm Iomlán:
Aitheantas an Chéimí:
Uimhir Theagmhála Phearsanta:
Ríomhphost Pearsanta:
Dáta Tosaigh na Fostaíochta:
An Líon Laethanta sa tSeachtain a bhítear Fostaithe:
An líon Uaireanta an Chloig sa tSeachtain a bhítear Fostaithe:
Teideal Poist:
Saghas an Chonartha:
Ceangail Dearbhú Sínithe LINC, Deimhnigh agus Seol
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Fíor 2:

Foirm Dhearbhaithe agus Thoilithe Comhordaitheoir Cuimsithe

Mar chuid den phróiseas iarratais próiseas, beidh ar an soláthraí COLÓ faisnéis a sholáthar
d’Fhoireann AIM Pobal a bhaineann leis an gComhordaitheoir Cuimsithe ina bhfostaíocht. Ar
an ábhar sin, lorgaíonn an t-iarratas agus an próiseas fíoraithe go síníonn an Comhordaitheoir
Cuimsithe Dearbhú agus Foirm Thoilithe a cheadaíonn don soláthraí COLÓ, mar a bhfostóir,
chun faisnéis a sheoladh ar aghaidh fúthu chuig Foireann AIM Pobal.
Úsáidfear an Dearbhú agus an Fhoirm Thoilithe seo, chomh maith, chun cead a thabhairt don
RLGÓ agus/nó d’Fhoireann AIM Pobal chun cáilíochtaí céimí LINC atá fostaithe mar
Chomhordaitheoir Cuimsithe le Coláiste Mhuire gan Smál a dheimhniú.
Seolfar an fhaisnéis seo a leanas mar chuid den dearbhú agus den fhoirm thoilithe:
Mír 1: Sonraí Fostaíochta agus Láithreach
Ainm an Fhostóra:
Ainm an
tSoláthraíCOLÓ:
(Láthair na hOibre)
Seoladh an
tSoláthraíCOLÓ:
(Láthair na hOibre)
Uimhir Thagartha an (e.g. 09LH0759)
RLGÓ:

Mír 2: Sonraí faoin gComhordaitheoir Cuimsithe
Céadainm:
Sloinne:
Sloinne roimh
Phósadh:
(más infheidhme):
Aitheantas an
Chéimí:
(faoi mar a shann
Coláiste Mhuire gan
Smál)
Uimhir Theagmhála
Phearsanta:
Ríomhphost
Pearsanta:
Dáta Tosaigh na
Fostaíochta:
An líon laethanta sa
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tseachtain a bhítear
fostaithe sa suíomh
COLÓ:
An líon uairenata an
chloig sa tseachtain a
bhítear fostaithe sa
suíomh COLÓ:
Post:
Saghas an
Chonartha:

Dearbhú agus Toiliú
Dearbhaím, tríd an Dearbhú agus an Fhoirm Thoilithe seo a shíniú, go bhfuil cead á thabhairt
agam don Soláthraí COLÓ a ainmnítear thuas chun mo shonraí a sheoladh chuig Foireann
AIM Pobal tríd an Tairseach PIP chun tacú lena n-iarratas ar an ráta caipitíocht mhéadaithe
COLÓ.

Tríd an Dearbhú agus an Fhoirm Thoilithe seo a shíniú, deimhním an méid seo a leanas:1. Soláthróidh mé, nuair a iarrann an RLGÓ agus/nó Foireann AIM Pobal, cruthúnas
m’aitheantais nó fostaíochta don RLGÓ agus/nó d’Fhoireann AIM Pobal.
2. Is mise an Comhordaitheoir Cuimsithe, faoi mar a ainmnítear sa Dearbhú seo agus tá
mo shonraí, a dtugtar cuntas orthu thuas, cruinn.
3. Táim fostaithe agus ag oibriú mar Chomhordaitheoir Cuimsithe sa suíomh COLÓ atá
ainmnithe sa Dearbhú seo.
4. Is céimí mé de chlár LINC.
5. Nuair a chríochnófar an comhaontú sínithe seo, glacfaidh mé leis an ról agus na
freagrachtaí a bhaineann le post Comhordaitheoir Cuimsithe – faoi mar a luaitear ar
aim.gov.ie
6. Tríd anbh Foirm Dhearbhaithe a shíniú, tá cead á thabhairt agam don RLGÓ agus/nó
d’Fhoireann AIM Pobal chun mo cháilíochtaí le Coláiste Mhuire gan Smál a dheimhniú.

Ainm Iomlán:
(Bloclitreacha)
Síniú:

Dáta:
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Athruithe a Fhógairt

Fíor 3:

Riachtanas den chistiú is ea go gcaithfear athruithe ar fhostaíocht an Chomhordaitheora
Cuimsithe a chur in iúl láithreach bonn d’Fhoireann AIM Pobal. Is iad na saghsanna athruithe
ar gá iad a chur in iúl:
1. Nuair a chuireann Comhordaitheoir Cuimsithe deireadh le fostaíocht
2. Nuair a athraíonn Comhordaitheoir Cuimsithe a gcoinníollacha fostaíochta , e.g.
asláithreacht shínte ón obair.
Ar an gcuspóir seo, ceithre seachtaine COLÓ nó níos faide ar asláithreacht
shínte agus áirítear leis saoire mháithreachais, breoiteacht agus sosanna gairme
etc.
Caithfear fógra athraithe a thabhairt d’Fhoireann AIM Pobal trína dTairseach PIP trína
soláthraí COLÓ.
Is féidir fógra athraithe a chur in iúl, chomh maith, tríd an gComhordaitheoir Cuimsithe.
Beifear in ann foirm fógra as líne a íoslódáil ó láithreán gréasáin AIM lena chur ar chumas an
Chomhordaitheora Cuimsithe ar mian leis/léi Foireann AIM Pobal a chur ar an eolas go
díreach tríd an bpost nó ar ríomhphost (aimteam@pobal.ie).

Mír 1: Sonraí faoi Shaoráid naRéamhscoile agus faoin bhFostóir







Ainm an tSoláthraí COLÓ:
Seoladh an tSoláthraí COLÓ:
Uimhir Thagartha an RLGÓ:
Ainm Theagmhálaí an Fhostóra:
Uimhir Theagmhála an Fhostóra:
Ríomhphost Teagmhála an Fhostóra:

Mír 2: Sonraí faoin gComhordaitheoir Cuimsithe





Ainm Iomlán:
Aitheantas an Chéimí:
Uimhir Theagmhála Phearsanta:
Ríomhphost Teagmhála Pearsanta:
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Mír 3 – Athrú a Fhógairt

Saghas an
Athraithe:
(Ciorclaigh, le do
thoil)

Cuireadh deireadh leis an
bhFostaíocht
Tháinig athrú ar an Dáta Tosaigh nó
Asláithreacht Shínte

Má roghnaítear ‘Cuireadh deireadh leis an bhfostaíocht’ thuas, iarrtar ort an méid
seo a leanas a chomhlánú:
Dáta Deireanach
Fostaíochta:
Ar tugadh fógra?
Tugadh nó Níor
Tugadh
An chúis gur cuireadh
deireadh leis an
bhfostaíocht?
(roghnach)

Má roghnaítear Athrú ar an dáta tosaigh nó Asláithreacht Shínte thuas, iarrtar ort an
méid seo a leanas a chomhlánú:
An chúis a bhí leis an
Asláithreacht:
(Ciorclaigh, le do thoil)

Dáta Tosaithe Leasaithe
Saoire Mháithreachais
Saoire Bhreoiteachta
Sos Gairme
Eile (sonraigh, le do thoil)

Dáta Tosaithe Leasaithe
na Fostaíochta:
(ní bhaineann seo ach
má roghnaítear an dáta
tosaithe leasaithe thuas)
An Dáta a thosaigh an
Asláithreacht Shínte:
Dáta Fillte:
(Seo an dáta a d’fhill an
CC ar obair - más eol é)

Leathanach 9 de 10

Arna Fhoilsiú: Meán Fómhair 2017

Má thagann athrú ar an “Dáta Fillte” nó murab eol é ag an tráth a sheoltar an
fhoirm ar aghaidh, ba cheart foirm um fhógra athraithe nuashonraithe a sheoladh
ar aghaidh chuig Foireann AIM Pobal nuair a fhilleann Comhordaitheoir
Cuimsithe ar an suíomh COLÓ.

Mír 4 - Dearbhú agus Síniú

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis a sholáthair mé laistigh den fhógra athraithe seo fíor
agus cruinn ag an tráth a sheoltar ar aghaidh é.
Ainm Iomlán:
(Bloclitreacha)
Síniú:
Post:
Dáta:
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