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1. Céimeanna
Céim 1. Ag tosú amach
An comhthéacs a thuiscint
Seachas glacadh go díreach le gníomhaíochtaí rathúla
nó cur chuige a ghlac dream eile, is fearr na bearta is mó
a bheidh oiriúnach le haghaidh d’institiúid féin a aithint,
agus aird á tabhairt ar an gcomhthéacs. Cé acu bearta is
féidir a chur in oiriúint do spriocanna agus comhthéacs na
hinstitiúide, ach athruithe áirithe a dhéanamh de réir an
chomhthéacs áitiúil? Chuige sin, beidh tábhacht ag baint le
gnéithe áirithe den chomhthéacs.
Sna Stáit Aontaithe, tugadh faoi thaighde maidir leis an taithí
agus an léargas atá faighte ag na hinstitiúidí a fuair g
 radaim
ADVANCE a dheonaíonn an Fhondúireacht Náisiúnta
Eolaíochta as athrú institiúideach. Léiríonn an taithí sin go
bhfuil tábhacht ag baint leis an gcomhthéacs.
1. Suíomh: tá tábhacht le suíomh na hinstitiúide
ardoideachais, ó thaobh na hidirghabhálacha is mó
a bheidh éifeachtach agus ábhartha. Mar shampla,
in institiúidí tuaithe, is dócha go mbeidh tábhacht
níos mó le beartais chun aghaidh a thabhairt ar
riachtanais dhéghairme na foirne acadúla, toisc go
bhfuil níos lú deiseanna fostaíochta faoin tuath do
chomhpháirtithe ná mar atá i gceantair uirbeacha.
2. Staid an gheilleagair: is minic a bhíonn tionchar
ag staid an gheilleagair réigiúnaigh nó áitiúil ar
dheiseanna chun daoine a fhostú, rud a théann

i bhfeidhm ar na hiarrachtaí a dhéantar faoi na
tionscadail ADVANCE. Mar shampla, nuair a thosaíonn
institiúid ina raibh srianta i bhfeidhm ar an bhfostaíocht
ag earcú arís, is deis mhaith é sin tacaíocht agus treoir
maidir le cleachtais chothromasacha cuardaigh agus
earcaíochta a chur ar fáil do dhéin agus cathaoirligh
ranna. Ag an bpointe seo, d’fhéadfadh suim mhór
a bheith ag daoine straitéisí nua éifeachtacha a
thabhairt isteach, agus is féidir le ADVANCE dul chun
cinn a dhéanamh tríd an tionscadal a chur i láthair mar
fhoinse tacaíochta agus cúnaimh chun spriocanna
earcaíochta institiúideacha a bhaint amach.
3. Tréithe institiúideacha: sa liosta agus sna
samplaí thíos, tá sraith gnéithe institiúideacha lena
gcruthaítear na coinníollacha chun iarrachtaí ar son
athrú eagraíochtúil a chur i bhfeidhm.
(a) Stair: tá tionchar ag stair na hinstitiúide ar na
nithe is mó is cás don fhoireann acadúil agus
do riarthóirí agus an méid a cheapann siad
a bheith indéanta. Uaireanta, i gcás teagmhas nó
fadhbanna móra, bíonn deis níos fearr ann go
dtabharfaidh riarthóirí agus an fhoireann acadúil
aird ar spriocanna ADVANCE.
(b) Méid: rachaidh méid na ranna agus na hinstitiúide
i bhfeidhm ar na ceisteanna, na riachtanais agus
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na roghanna atá i gceist. Mar shampla, i ranna
beaga, ní bhíonn ann ach líon beag ball foirne
acadúil sinsearach ar fáil chun gníomhú mar
mheantóirí, agus teastaíonn cur chuige nuálach
chun pleananna 
meantóireachta a chur i
ngníomh. D’fhéadfadh sé go mbeidh riachtanas
níos déine ann freisin maidir le príobháideacht,
agus chun a príobháideacht a c hosaint, is féidir
gur fearr le mná atá ag tosú amach ar a ngairm
réime meantóireacht a fháil ó chomhghleacaithe
i ranna eile.
(c) Ceannasaíocht: tá rath na dtionscadal ADVANCE
ag brath go mór ar spriocanna, tosaíochtaí, á bhair
spéise agus stíleanna na gceannairí s insearacha.
Tagann dúshláin agus deiseanna chun cinn
nuair a dhéantar athrú ar thionscadail chun
eagraíochtaí a athrú, agus bíonn ar cheannairí
ADVANCE a chinneadh cé acu an ndéanfar
straitéisí a choigeartú chun dul in oiriúint don
chomhthéacs nua ceannaireachta. Uaireanta,
aithníonn ceannairí nua saincheisteanna nua
nach mór aghaidh a thabhairt orthu; is minic
a mholtar ADVANCE mar réiteach ar fhadhbanna
a aithníonn ceannaire sinsearach.
(d) Struchtúr agus rialachas: cibé acu an bhfuil
institiúid díláraithe nó láraithe, agus cibé acu
an bhfuil an struchtúr riarachán ordlathach
nó cothrom, is fachtóirí tábhachtacha iad don
chomhthéacs. Ní mór do cheannairí ADVANCE
breithniú a dhéanamh ar an áit a mbeidh a n-oifigí
lonnaithe, cé leo a mbeifear ag obair sa riarachán
lárnach agus conas teagmháil a dhéanamh le
comhlachtaí rialtais. Is gné thábhachtach é freisin
cé acu an bhfuil ceardchumann san institiúid
agus gné thábhachtach struchtúrtha chun
pleanáil a dhéanamh.
(e) Beartais: tá traidisiún in institiúidí áirithe beartais
a chur ar fáil a thacaíonn le teaghlaigh, rud a
chuireann le timpeallacht chuimsitheach a chothú.
In institiúidí eile, ní chuirtear na beartais sin ar fáil.
Braitheann na tosaíochtaí maidir le beartais um
athrú a ghlacadh ar an méid atá déanta cheana.
(f) Cultúr: ní hionann institiúid oideachais amháin
agus institiúid eile maidir le saol na hinstitiúide,
modhanna oibre, agus conas a chuirtear a thrú
i bhfeidhm. I measc na bhfachtóirí cultúrtha
tábhachtacha, áirítear cé acu an bhfuil atmaisféar
“teaghlaigh” nó “gnó” ar an gcampas, an chaoi
a ndéanann riarthóirí agus an fhoireann acadúil
caidreamh lena chéile agus na luachanna is bun
le caidrimh ó lá go lá.
Tá na tréithe sin uile ábhartha agus cinntí á nglacadh
faoi na bearta a ghlacfar nó nach nglacfar mar chuid de
phunann athraithe ADVANCE, agus an chaoi ar féidir na
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Sainigh

Plean

Modheolaíochtaí agus
uirlisí

Modheolaíochtaí agus
uirlisí

Inscne
--Staitisticí
Measúnú
tionchair inscne
--Comhairliúchán
le geallsealbhóirí
--inscne

Sainigh

Plean

inscne
--Buiséadú
Soláthar
inscne
--Táscairí inscne
--

Seiceáil

Gníomhú

Modheolaíochtaí agus
uirlisí

Modheolaíochtaí agus
uirlisí

inscne
--Monatóireacht
Meastóireacht
inscne
--

Seiceáil

bearta sin a cheapadh chun go mbeidh fáilte rompu ar
an gcampas (1).

Tacaíocht a fháil
Agus tuiscint agat ar do chomhthéacs agus ar dhinimic na
hinstitiúide, féadfaidh tú smaoineamh ar an gcaoi ar féidir
tacaíocht a fháil san eagraíocht agus lasmuigh de.
1. Na gníomhairí a bhfuil saineolas acu i réimse an
chomhionannais inscne a mhapáil. Ní hamháin go
dtabharfaidh siad eolas maidir le hinscne, ach b’fhéidir
go n‑oibreoidh siad mar ghníomhaithe chun bearta
a chur i bhfeidhm agus gníomhairí eile a aithint.
2. Lucht tacaíochta (féideartha) a aithint: cuimhnigh ar an
leibhéal ardbhainistíochta agus meánbhainistíochta, an
fhoireann acmhainní daonna agus comhghleacaithe
is piaraí, agus daoine eile. Déan iarracht na daoine
a d’fhéadfadh suim a bheith acu páirt a ghlacadh agus
atá toilteanach chun athrú a chur chun cinn ar son an
chomhionannais inscne chun timpeallacht níos fearr,
níos cothroime agus níos cuimsithí a chothú. Cuideoidh
sé sin leat na cuspóirí a chur i gcrích agus tacaíocht don
phlean todhchaí a fháil.
3. Aimsigh deiseanna maoinithe chun PCI a shocrú agus
tascanna sonracha a chur i gcrích. Ar leibhéal AE, tá
an Coimisiún Eorpach ag cistiú tionscadal chun athrú

Gníomhú

comhionannais inscne
--Oiliúint
Bunathrú
--íogair institiúideach inscne--Múscailt feasachta inscne

institiúideach a dhéanamh trí Fhís 2020. Ar an leibhéal
náisiúnta nó réigiúnach,b’fhéidir go bhfuil tionscnaimh
chomhchosúla ann lena gcuirtear na hacmhainní
airgeadais ar fáil chun athrú institiúideach a chur chun
cinn. Ar leibhéal institiúideach, b’fhéidir go bhfuil bearta
i bhfeidhm cheana chun comhdhálacha a chuireann
chun cinn comhdhéanamh cothrom painéal cainte, nó
chun taighde a mhaoiniú lena mbaineann gné inscne,
etc.
4. Déan teagmháil agus féach chun comhpháirtíocht
a dhéanamh le líonraí náisiúnta a oibríonn i réimse na
hinscne sa taighde. Tá líonraí den sórt sin ann agus is
tábhachtach iad do do chuid oibre.

An timthriall príomhshruthaithe inscne
a thuiscint
Agus léargas soiléir ar an timthriall príomhshruthaithe
inscne agat, is fearr an tuiscint a bheidh agat, go ginearálta,
ar na céimeanna a bhaineann le PCI a fhorbairt, é a
chur i ngníomh agus na spriocanna a ghnóthú. Is féidir
timthriall príomhshruthaithe inscne a chur in oiriúint
don chomhthéacs sonrach in eagraíochtaí taighde agus
institiúidí ardoideachais. Baineann gach tréimhse le céim
forbartha den PCI.
Céim 1. Sainigh: Conas staid na himeartha san institiúid
a anailísiú agus a mheas
Céim 2. Pleanáil: Conas PCI a bhunú

( ) Tá an téacs ar a gcuirtear i láthair na “fachtóirí tábhachtacha a bhaineann
leis an gcomhthéacs” bunaithe ar an doiciméad seo a leanas: Austin, A.
E. agus Laursen S. L., (2015), Organisational Change Strategies in ADVANCE
Institutional Transformation Projects: Synthesis of a Working Meeting, lgh.
3-5. (Ar fáil ag http://www.colorado.edu/eer/re- search/documents/
workshopReportPUBLIC_113015.pdf)
1

Céim 3. Déan beart: Conas PCI a chur chun feidhme
Céim 4. Seiceáil: Conas monatóireacht a dhéanamh ar an
dul chun cinn agus PCI a mheas
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Céim 2. An staid reatha san institiúid
a anailísiú agus a mheas
Is é an túsphointe is fearr chun foireann gníomhaíochtaí
a fhorbairt faisnéis mhionsonraithe a bhailiú faoi conas
atá ag éirí le d’eagraíocht maidir le comhionannas inscne
a chur chun cinn. Tar éis staid na himeartha san institiúid
a mheas, beidh a fhios agat cad iad na bearta is gá a chur
chun feidhme. Beidh a chuimsithí is atá an anailís tosaigh
sin ag brath ar na hacmhainní atá ar fáil. Bí cinnte measúnú
a dhéanamh ar na hacmhainní daonna agus airgeadais
ar a bhfuil rochtain agat chun an tasc seo a chur i gcrích.
Aithin acmhainní inmheánacha (e.g. saineolaithe inscne),
ach cuimhnigh ar acmhainní seachtracha chomh maith
(e.g. cistiú, comhpháirtíochtaí áitiúla).
Áirítear leis an gcur chuige caighdeánach an méid seo
a leanas.

1. Athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht
agus beartais ábhartha i do thír
Is fiú an reachtaíocht agus na beartais ghinearálta
a bhaineann le comhionannas inscne agus
neamhidirdhealú a bheith ar eolas agat, chomh maith
leo siúd a bhaineann leis an margadh saothair agus
taighde agus/nó ardoideachas.
Ag féachaint do na creata dlíthiúla agus beartais,
tiocfaidh tú ar thuiscint ar a bhfuil cúrsaí san eagraíocht
faoi láthair. Tabharfaidh sé tacaíocht leis an réasúnaíocht
atá taobh thiar de na gníomhaíochtaí. Beidh an saineolas
sin mar thaca le roinnt de na bearta a chuirfidh PCI ar
bun.
Mar shampla:
(a) nuair a shocraíonn do thír spriocanna ar leibhéal
beartais, d’fhéadfadh sé sin na hargóintí a thabhairt
duit chun cur ina luí ar do chomhghleacaithe agus
ar an mbainistíocht shinsearach go bhfuil bearta de
dhíth i d’eagraíocht;
(b) b’fhéidir go bhfuil deis ag an institiúid a bheith
páirteach i dtionscnamh atá ann cheana, cuir i gcás
“lá na gcailíní san eolaíocht”.

2. Sonraí inscne-imdhealaithe maidir le baill
foirne agus mic léinn a anailísiú
Tá gá le sonraí imdhealaithe de réir gnéis chun aon
difríochtaí inscne a aithint. Ach anailís a dhéanamh
ar shonraí inscne-imdhealaithe, cuirfear faisnéis
ríthábhachtach ar fáil chun na réimsí is mó práinn ina
bhfuil idirghabháil ag teastáil a aithint. Mar shampla,
má léiríonn an anailís go bhfuil cothromaíocht inscne
as riocht i ndisciplíní áirithe, d’fhéadfaí iarrachtaí
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a dhéanamh an gnéas a bhfuil tearcionadaíocht aige
a mhealladh isteach sna réimsí sin.
Is í an chéad chéim a ghlacfar ná na sonraí atá ar fáil
go réidh a aithint. Mura bhfuil sonraí den sórt sin san
eagraíocht, caithfear iarrachtaí a dhéanamh chun iad
a bhailiú. A luaithe is a bhfuil rochtain agat ar na sonraí,
ní mór duit anailís staitistiúil a dhéanamh.
Áirítear leis na sonraí a bhfuil anailís le déanamh orthu
(ní liosta cuimsitheach é):
(a) líon na mball foirne de réir inscne ag gach leibhéal,
de réir disciplín, ról (lena n-áirítear baill foirne
riaracháin/tacaíochta) agus gaol conarthach leis an
eagraíocht;
(b) líon meánach na mblianta a theastaíonn ó mhná
agus ó fhir chun dul chun cinn a dhéanamh ina
ngairm réime (de réir grád);
(c) difreálacha pá de réir inscne agus post;
(d) líon na mban agus na bhfear i róil cinnteoireachta
acadúla agus riaracháin (e.g. boird, coistí, giúiréithe);
(e) líon na n-iarrthóirí mná agus fir a chuireann isteach
ar róil faoi leith;
(f) líon na mban agus na bhfear a d’fhág an eagraíocht
le blianta beaga anuas, agus líon na mblianta
a chaith siad san eagraíocht;
(g) líon na mball foirne de réir inscne a dhéanann
iarratas ar/a ghlacann saoire thuismitheora, cá fhad
a ghlac siad í agus cé mhéad acu a d’fhill ar a bpost
tar éis saoire a ghlacadh;
(h) líon na laethanta neamhláithreachta a ghlac mná
agus fir de réir cúis neamhláithreachta;
(i) líon na n-uaireanta/creidiúintí a d’fhreastail mná
agus fir orthu;
(j) líon na mac léinn mná agus fir ar gach leibhéal agus
i ngach disciplín.

Spreagadh de dhíth ort?
1. Is é She figures an fhoinse is mó de staitisticí uileEorpacha,
inchomparáide ar staid an chomhionannais inscne sa
taighde agus nuáil. Is féidir leat féachaint ar na diminsin
a chumhdaítear chun comparáid a dhéanamh ar a bhfuil
ag éirí le d’eagraíocht i gcomparáid leis an tír agus leis
an Aontas Eorpach. Foilsítear She figures gach trí bliana.
Leis an treoirleabhar She figures a ghabhann leis, tugtar
treoir modheolaíochta maidir le háireamh na dtáscairí
san fhoilseachán She figures 2015.
2. Chuir an tionscadal um athrú struchtúrtha
Cothromaíocht inscne éifeachtach sa taighde agus
sa saol acadúil (EGERA) arna chistiú ag AE an Chéad
Tuarascáil ar Chomhionannas Inscne i dtoll a chéile.
Ba é ab aidhm don tuarascáil tuiscint a fháil ar staid
reatha an chomhionannais inscne agus ceisteanna
comhionannais sna hinstitiúidí rannpháirteacha trí na
sonraí, an fhaisnéis agus na beartais sna hinstitiúidí
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comhpháirteacha. Cuimsíodh na réimsí seo a leanas: (i)
acmhainní daonna agus bainistíocht gairm réime, lena
n‑áirítear fostaíocht agus ardú céime, (ii) cothromaíocht
oibre is saol agus coinníollacha oibre, (iii) cionta agus
foréigean inscnebhunaithe, lena n-áirítear mabáil agus
ciapadh inscnebhunaithe agus (iv) an inscne sa taighde
agus curaclaim.
3. Leis an tionscadal um athrú struchtúrtha bunathrú
Institiúideach chun comhionannas inscne a bhunú sa
taighde (INTEGER), arna chistiú ag AE, tugtar leideanna
praiticiúla chun cur amach a fháil ar an institiúid trí
shonraí a bhailiú agus suirbhéanna a dhéanamh. Mar
shampla, conas modhanna, suirbhéanna, cuairteanna ar
an suíomh agus/nó plé i ngrúpaí fócais a eagrú; conas
an fhaisnéis sin a bhailiú (e.g. Is féidir dul i dteagmháil
le roinnt aonad chun eolas a fháil maidir le sonraí
imdhealaithe inscne); agus cé is féidir leis a bheith
páirteach san obair (e.g. smaoinigh ar an aonad
acmhainní daonna, an t-aonad dearbhaithe cáilíochta
agus an t-aonad meastóireachta taighde).
4. Tá Ollscoil Beira Interior ag déanamh measúnú ar na
táscairí céanna ó rinne siad an measúnú tosaigh ar
staid na himeartha san institiúid (ó 2011 go dtí an lá
inniu). Féach an cur chuige a glacadh agus na táscairí
a úsáidtear anseo.

Na bearta atá ann cheana chun comhionannas
inscne a chur chun cinn
Caithfear fardal agus mapáil a dhéanamh de na bearta atá
i bhfeidhm cheana chun mná a chur chun cinn, feasacht
a mhúscailt maidir le comhionannas inscne, cothromaíocht
oibre is saol a fheabhsú. Caithfear measúnú criticiúil
a dhéanamh maidir le cur chun feidhme agus torthaí na
mbeart a glacadh, chomh maith leo siúd atá páirteach,
ag féachaint conas is féidir éifeachtacht na mbeart sin
a fheabhsú.
Mar chomhlánú ar an gcur chuige caighdeánach, is
féidir leat breithniú a dhéanamh ar an méid seo a leanas
a dhéanamh.
1. Áirítear gnéithe eile san anailís ar shonraí, cosúil le haois,
eitneacht, míchumas, gnéaschlaonadh agus creideamh.
Tá sé tábhachtach tuiscint a fháil ar an idirghníomhú idir
an inscne agus gnéithe eile, toisc gur féidir il-leithcheal
teacht chun cinn agus nach mór aghaidh a thabhairt
air. Bí aireach maidir le ceisteanna a bhaineann le
cosaint sonraí nuair nach bhfuil ach líon beag foirne
lena mbaineann cúinsí áirithe. D’fhéadfadh fadhbanna
nascachta sonraí agus nochta (i.e. cuir i gcás nach bhfuil
ach duine amháin atá gorm, faoi mhíchumas, nó bean
Mhoslamach ar an bhfoireann).
2. Léirbhreithniú ar an litríocht ar chomhionannas inscne
sa taighde, sa mhúinteoireacht agus san ardoideachas.
Is é is cuspóir le léirbhreithniú ar an litríocht ar an
leibhéal Eorpach agus idirnáisiúnta foghlaim faoi
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steiréitíopaí inscne sa taighde agus sa teagasc, neamhchomhionannas inscne atá ann faoi láthair i réimse
na taighde agus an ardoideachais, agus bearta nó
gníomhaíochtaí chun dul i ngleic le fadhbanna den sórt
sin. Féach cuid de na príomhacmhainní anseo.
3. Suirbhé ar na baill foirne chun measúnú a dhéanamh
ar a saineolas agus taithí ar (neamh)chomhionannas
inscne san institiúid, cleachtais na heagraíochta chun
comhionannas inscne a chur chun cinn, dearcthaí agus
iompar gnéasaíoch, etc.
4. Agallaimh nó comhphlé grúpa le hionadaithe ar gach
leibhéal foirne agus/nó a chuimsíonn disciplíní éagsúla.
D’fhéadfadh sé go gcuimseodh na hagallaimh cuid
de na gnéithe thuasluaite, agus tuairimí na foirne
maidir leis an ngá agus an leibhéal a ghlacfar le bearta
comhionannais inscne.

Cé is féidir leis an anailís seo a dhéanamh?
Má tá struchtúr laistigh den eagraíocht atá freagrach as tacú
le comhionannas inscne (e.g. oifig/aonad comhionannais
inscne), d’fhéadfadh baill foirne an struchtúir sin an chéad
mheasúnú a dhéanamh ar staid na himeartha maidir
le comhionannas inscne. D’fhéadfadh ionadaithe (tofa)
na mball foirne a bheith páirteach freisin. Ná dearmad
saineolaithe inscne atá ag obair san institiúid a thabhairt
isteach. Is féidir leo léargas luachmhar a thabhairt agus/nó
a bheith páirteach sa chleachtadh sin.
Sa chás nach ann do struchtúr den sórt sin, nó nuair nach
féidir leis an obair a dhéanamh, d’fhéadfá smaoineamh
ar fhoireann bheag a chur le chéile chun an measúnú
bunlíne sin a dhéanamh. Is féidir comhaltaí ón struchtúr
comhionannais inscne, baill foirne teagaisc, chomh maith
le comhaltaí ón roinn acmhainní daonna a bheith ar an
bhfoireann sin.
Sna cásanna thuasluaite, tá sé ríthábhachtach údarú
sainráite a bheith acu ón ardbhainistíocht chun measúnú
bunlíne a dhéanamh, ionas go mbeidh an t‑am acu, go
mbeidh fáilte rompu agus go mbeidh rochtain acu ar na
hacmhainní is gá.
Ní mór tascanna gach ball foirne a aontú agus a shoiléiriú
ón tús. Tá sé tábhachtach dóthain acmhainní (daonna
agus airgeadais) a bheith ann chun anailís agus measúnú
a dhéanamh ar staid na himeartha maidir le comhionannas
inscne san eagraíocht. Ina theannta sin, agus údarú sainráite
a bheith acu ón ardbhainistíocht chun measúnú bunlíne
a dhéanamh, beidh an t‑am acu, beidh fáilte rompu beidh
daoine sásta a bheith ag obair leo.
Ag an gcéim sin, is fiú tuairim a bheith acu faoi na baill foirne
a bheidh páirteach sa PCI.
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Céim 3. PCI a chur ar bun
Tar éis an chéad mheasúnú a dhéanamh ar staid na
himeartha maidir le comhionannas inscne san eagraíocht,
is féidir leat tús a chur le socrú PCI. Ar bhonn torthaí na
hanailíse tosaigh, féadfar na réimsí oibre a ghlacfar de
láimh sa PCI a aithint. Ní féidir dul i ngleic le gach réimse
ag an am céanna agus b’fhéidir go bhfuil réimsí áirithe
ann a bhfuil práinn níos mó ag baint leo ná réimsí eile.
Agus na tosaíochtaí don eagraíocht á leagan amach,
tabhair faoi deara an measúnú tosaigh sin, chomh maith
leis na hacmhainní atá ar fáil. Cuimhnigh ar na baill foirne
a rinne an measúnú tosaigh a thabhairt le chéile chun PCI
a fhorbairt. Ag an gcéim seo, is ríthábhachtach é go mbeidh
ardbhainisteoirí agus ceannairí páirteach chun bearta an
phlean a shainiú. Agus na daoine sin páirteach, beidh sé
níos éasca na bearta molta a chur chun feidhme.
Agus PCI á fhorbairt, tabhair faoi deara nach mór dó
a bheith iomlánaíoch agus comhtháite. Ciallaíonn sé sin
go bhfuil na réimsí oibre a aithnítear spleách ar a chéile.
Tabharfaidh an plean aghaidh ar roinnt saincheisteanna
a bhaineann leis an bpobal agus an córas eagraíochta go
léir. Tá roinnt bunghnéithe nach mór a thabhairt faoi deara
agus PCI á chur ar bun:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cuspóirí
bearta
táscairí
spriocanna
amlíne
leithdháileadh na bhfreagrachtaí.

Déanaimid míniú thíos ar an gcaoi a gcuirtear na gnéithe sin
san áireamh agus PCI á bhunú.

1. Rannpháirtíocht gníomhairí a chur chun
cinn ar gach leibhéal agus bearta agus
gníomhaíochtaí de chuid PCI á sainiú
Is féidir ceardlanna dinimiciúla comhpháirteacha nó
ceardlanna ar leith a reáchtáil le hardbhainisteoirí agus
ceannairí, leis an bhfoireann acmhainní daonna agus
cumarsáide, baill foirne teagaisc agus/nó taighde, agus
mic léinn, i measc daoine eile. Is féidir leat leas a bhaint
as teicníochtaí rannpháirteacha nó cluichíochta.
Déan iarracht tuiscint a fháil ar an gciall atá le
comhionannas inscne i measc na ngrúpaí sin. Tá daoine
ann nach mbeadh ar a suaimhneas, nó a d’fhéadfadh
cur in éadan an tionscnaimh, má úsáidtear foclaíocht
chonspóideach. Cuir i gcás go n‑aithneofaí mar
thosaíocht “tuilleadh taighdeoirí mná a mhealladh”.
Ach d’fhéadfadh fadhbanna a bheith i gceist leis an
bhfriotal sin, nó go spreagfadh sé easaontú. Is minic
gur féidir mionathruithe a dhéanamh ar an téacs chun
aghaidh a thabhairt ar thosaíochtaí na hinstitiúide, agus
goilliúnacht daoine áirithe á chur san áireamh. Mar
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shampla, d’fhéadfaí go mbeadh glacadh níos forleithne
i measc phobal na heagraíochta leis an bhfoclaíocht
“Scoth na dtaighdeoirí a mhealladh”. D’fhéadfaí go
rachaidh brí coincheapa áirithe sa teanga náisiúnta
i gcion ar dhaoine freisin. Tá téarmaí áirithe ann nach
maith le daoine iad a chloisteáil. Cuir i gcás an téarma
“comhionannas inscne”: úsáidtear é i dtíortha áirithe
chun tuilleadh iomaíochta agus spéise a spreagadh.
Má ghlactar cur chuige rannpháirteach, cuideoidh sé
sin chun bearta fiúntacha a shainiú do na gníomhairí
rannpháirteach, agus cultúr na heagraíochta á urramú
ag an am céanna. Beidh na gníomhairí sásta na bearta
arna leagan amach sa PCI a chur chun feidhme.
2. Faigh inspioráid ó bhearta atá curtha chun feidhme
ag eagraíochtaí eile, ach cuimhnigh i gcónaí ar do
chomhthéacs institiúideach féin.
Ní fiú gach rud a shamhlú ón tús. Tá roinnt samplaí
de bhearta agus gníomhaíochtaí a chuir eagraíochtaí
eile i bhfeidhm, agus ar éirigh go geal leo. Ach má
chuirtear i bhfeidhm na bearta sin díreach mar atá siad
i d’eagraíocht, b’fhéidir nach n‑éireoidh chomh maith
céanna leo. Tá sé tábhachtach an comhthéacs inar
glacadh leis na bearta sin a mheas. Bí cinnte na bearta
sin a chur in oiriúint don shaintréithe na heagraíochta.
Seiceáil an bosca uirlisí gníomhaíochtaí le haghaidh
athrú struchtúrtha chun inspioráid a fháil faoi na réimsí
a chlúdófar sa PCI. Tugtar roinnt samplaí anseo.

3. Cuspóirí agus bearta SMART a shainiú don
phlean
Tá seans níos mó go gcuirfear chun feidhme go rathúil
cuspóirí agus bearta do PCI más bearta SMART iad.
Ciallaíonn sé sin go bhfuil siad:
(a) sonrach — ba cheart do na cuspóirí agus na bearta
buncheisteanna a fhreagairt: cad, cén fáth, conas, cé,
cathain agus cén áit;
(b) intomhaiste — táscairí cainníochtúla agus/nó
cáilíochtúla agus/nó spriocanna lena mbaineann
a bhunú;
(c) indéanta — cinntigh nach bhfuil na cuspóirí agus na
bearta ródhian agus gur féidir iad a bhaint amach
(má theastaíonn iarracht breise ina leith);
(d) réalaíoch — cinntigh go bhfuil na cuspóirí agus
bearta ábhartha don eagraíocht agus gur féidir iad
a bhaint amach laistigh d’achar ama faoi leith agus
leis na hacmhainní atá ar fáil;
(e) faoi cheangal ama — sonraigh cathain is féidir na
cuspóirí agus na bearta a bhaint amach.
Cuimhnigh ort gur spriocanna tábhachtacha iad
maidir le cothromaíocht inscne sa chinnteoireacht
i réimse an taighde. Thug Comhairle an Aontais
Eorpaigh cuireadh do na Ballstáit agus do na
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hinstitiúidí saothrú i dtreo spriocanna le haghaidh
cothromaíocht inscne i measc na n‑ollamh. Mhol
an Chomhairle do na húdaráis treoirspriocanna
a leagan síos, mar shampla cuspóirí cainníochtúla,
d’fhonn cothromaíocht inscne níos fearr a chinntiú
i gcomhlachtaí cinnteoireachta, lena n-áirítear boird
thábhachtacha eolaíochta agus riaracháin, coistí
earcaíochta agus ardú céime, chomh maith le painéil
mheastóireachta. Féach na Conclúidí ón gComhairle
maidir le comhionannas inscne a chur chun cinn sa
limistéar Eorpach taighde (arna nglacadh in 2015)
chun tuilleadh eolais a fháil faoi na cuspóirí sin.

4. Na hacmhainní atá ann cheana a aithint agus
a úsáid agus na bearta á bpleanáil
Is minic go mbíonn ganntanas acmhainní chun tabhairt
faoi obair chomhionannais inscne. Is mór an dúshlán
é an obair a dhéanamh sa chomhthéacs sin. Aithin na
hacmhainní a d’fhéadfaí leas a bhaint astu le haghaidh
na bearta atá beartaithe agat. Uaireanta, cabhróidh
athruithe beaga ar nósanna imeachta nó seirbhísí
reatha chun na cuspóirí atá leagtha síos a bhaint amach
gan tuilleadh costas ná mórán iarrachta. Buntáiste
eile a bhaineann le hacmhainní atá ann cheana
a fhorbairt is ea tabhairt isteach nósanna imeachta nó
gníomhaíochtaí atá íogair ó thaobh inscne nó bearta
dírithe ar inscne a chur chun cinn.
Féach na samplaí seo a leanas:
(a) Is gnáth go gcuireann na heagraíochtaí cláir
oiliúna ar fáil “san ionad oibre”. D’fhéadfaí oiliúint
éigeantach ar inscne a thairiscint mar chuid den
chlár ag tús gach bliana (acadúla) d’fhonn cumas na
mball foirne nuacheaptha a fhorbairt nó eolas agus/
nó inniúlachtaí ball foirne eile a scaipeadh.
(b) Is deis mhaith é doiciméid straitéiseacha
eagraíochtúla a dhréachtú chun bearta atá íogair
ó thaobh inscne de nó bearta dírithe ar inscne
a thabhairt isteach sna doiciméid sin.
(c) Agus na comhdhálacha a reáchtálann an eagraíocht
á bpleanáil, bí cinnte foráil a chur san áireamh lena
n-éilítear ionadaíocht chothrom ban agus fear ar na
painéil.

Spreagadh de dhíth ort?
Chomhroinn an tionscadal arna gcistiú ag AE “Bunathrú
struchtúrtha chun comhionannas inscne a bhaint amach
san eolaíocht” (STAGES) an taithí a fuarthas maidir le
tabhairt isteach agus institiúidiú an chomhionannais
inscne i ndoiciméid straitéiseacha, forálacha agus nósanna
imeachta na heagraíochta. Tá pointí ábhartha sna Treoirlínte
maidir le bunathrú struchtúrtha chun comhionannas inscne
a bhaint amach san eolaíocht (lgh. 42-45).

Tá tuilleadh samplaí de ghníomhaíochtaí múscailte
feasachta agus forbartha acmhainne le fáil sa bhosca uirlisí
gníomhaíochtaí.
1. Sainigh na spriocanna ama do PCI, agus amlíne réalaíoch
maidir le cur chun feidhme. Ní mór tréimhse iomlán PCI
a shainiú (e.g. 3 bliana). Agus na bearta molta agus na
hacmhainní atá ar fáil á gcur san áireamh, sainigh an
amlíne chun gach ceann acu a chur i bhfeidhm. Ná déan
dearmad tréimhsí sonracha monatóireachta a bhunú
chun tuairisciú a dhéanamh ar an dul chun cinn.
2. Aontaigh na freagrachtaí soiléire atá ag na baill foirne
as gach beart. Ní mór teacht ar chomhaontú ar an
bhfoireann a bheidh páirteach chun PCI a chur chun
feidhme. Agus cinneadh glactha faoi cé acu baill foirne
a bheidh ag obair ar an tionscadal, ní mór freagrachtaí
soiléire a leagan síos. Ba cheart go leagfaí síos sa PCI “cé
a bheidh freagrach as gach gné faoi leith, agus cathain
a bheidh siad freagrach astu”. Seo na moltaí faoi na
daoine nach mór dóibh a bheith páirteach sa PCI agus
na róil a bheidh ag na gníomhairí sin.
3. Cothaigh comhpháirtíochtaí. Is maith an rud é bearta
nuálacha éifeachtacha a bheith sa PCI, ach ní fhéadfar iad
a chur chun feidhme mura bhfuil tacaíocht don phlean
ó gheallsealbhóirí ar gach leibhéal. Tá sé ríthábhachtach
go mbeidh na geallsealbhóirí páirteach agus an plean
á bhunú. Tá sé tábhachtach go dtuigfí go bhfuil níos mó
i gceist leis ná plean ar pháipéar. Is fiú am a chur isteach
chun na tairbhí a bhaineann le comhionannas inscne
in eagraíochtaí taighde a mhíniú. Cuir an fhoclaíocht
a úsáideann tú in oiriúint don éisteoir. Tóg an t-am chun
an tairbhe atá i gceist le PCI do gheallsealbhóirí faoi
leith, ón mbarr anuas, ón mbonn aníos agus ón taobh
amuigh. Tabhair faoi deara nach mór leanúint leis na
hiarrachtaí sin ar feadh tréimhse cur chun feidhme an
phlean.

Spreagadh de dhíth ort?
1. Féach na samplaí de “nótaí cainte” chun tacú le
habhcóideacht inscne.
Roinneadh an taithí a fuarthas le linn an tionscadal
AE “STAGES” maidir le rannpháirtíocht ceannairí. Leis
na Treoirlínte maidir le bunathrú struchtúrtha chun
comhionannas inscne a bhaint amach san eolaíocht
(lgh. 35-39), tugtar léargas ábhartha.
(a) PCI a chur in oiriúint do straitéisí atá ag teacht chun
cinn agus beartais thábhachtacha na hinstitiúide;
(b) ceannairí aonair a thabhairt isteach mar
rannpháirtithe gníomhacha sa phlean, ní hamháin
mar chomhpháirtithe institiúideacha;
(c) eagraíochtaí agus saineolaithe seachtracha
a thabhairt isteach chun a bheith rannpháirteach
ionas go mbeidh níos mó cáile ar an bplean laistigh
agus lasmuigh den institiúid agus go mbeidh
ceannairí níos tiomanta don phlean.
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Seo léiriú ar an Roth Plean Gníomhaíochta Bunathraithe
Inscne a ghlac an eagraíocht taighde Fhrancach CNRS
(An tIonad Náisiúnta um Thaighde Eolaíoch).
2. Cuimhnigh ar inbhuanaitheacht. Níl aon teorainn leis
na hacmhainní a úsáidtear chun athrú a dhéanamh
i dtreo comhionannas inscne ná ar thréimhse do phlean.
Táthar ag súil leis go mbeidh tionchar fadtéarmach
ag na hathruithe a chuirtear chun feidhme. Chun
inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí comhionannais inscne
a chinntiú, is tábhachtach é cleachtais a thabhairt isteach
i ngnáthaimh agus nósanna imeachta na heagraíochta.
Is féidir é sin a dhéanamh trí ghnáthaimh agus nósanna
imeachta a athrú san institiúid nó iad a chomhlánú go
struchtúrtha le gnáthamh agus nósanna imeachta nua.

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:
1. Is minic gurb é an chéim tosaigh an chéim is dúshlánaí
agus is fadálaí. Beidh obair agus am ag teastáil chun PCI
a fhorbairt a mbaineann fiúntas leis don eagraíocht ar
fad. Ach caithfidh tú bogadh ar aghaidh am éigin!
2. Ní plean fosaithe PCI: athraíonn sé ar bhonn leanúnach.
Tagann athruithe móra ar eagraíochtaí, ar na daoine
agus na tosaíochtaí atá ann le himeacht ama. Caithfidh
tú a bheith solúbtha. Is próiseas leanúnach é an bhrí
atá le comhionannas inscne a shainiú i dtaca leis na
gníomhaíochtaí agus na geallsealbhóirí atá rannpháirteach.
3. Caithfear obair a dhéanamh i dtreo eagraíocht atá íogair
d’fhéiniúlachtaí inscne éagsúla. Seachain cur chuige
heitreanormatach nó tuiscint dhéscartha ar inscne: fir/
mná.
4. Ní bhíonn deireadh riamh le páirt a thabhairt do
na geallsealbhóirí: an chéad chéim ná cur ina luí ar
bhainisteoirí sinsearacha agus ceannairí gur fiú go
mbeadh PCI ag an eagraíocht, ach níl deireadh leis ansin.
Caithfear leanúint de pháirt a thabhairt do ghníomhairí
d’fhonn tacaíocht níos láidre a fhorbairt.
“Is dócha nach fiú an iomarca ama a chaitheamh ar phleanáil.
Fiú tar éis pleanáil chúramach, is féidir go n-athróidh rudaí
go tapa (agus go leanfaidh siad ag athrú i gcónaí), agus gur
fearr tosú tar éis measúnú bunúsach, ionas nach gcuirfear am
amú.” (Marina Cacace, ASDO, L’Assemblea delle Donne per lo
Sviluppo e la Lotta all’Esclusione Sociale), meastóir tionscadal
STAGES arna maoiniú ag AE.

Céim 4. Plean Comhionannais Inscne
a chur chun feidhme
Tar éis PCI a chur ar bun, beidh sé réidh lena chur chun
feidhme. Cuir na bearta PCI i bhfeidhm i gcomhréir leis an
amlíne socraithe. Déan iarracht a oiread agus is féidir de
na bearta/gníomhaíochtaí a dhaingniú agus a institiúidiú
d’fhonn a n-inbhuanaitheacht a chinntiú.
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Eagraigh cruinnithe rialta leis an bhfoireann atá freagrach as
cur chun feidhme PCI. Ní hamháin go bhfuil na cruinnithe
sin tábhachtach chun gníomhaíochtaí a dhearadh agus
a phleanáil ar bhealach rannpháirteach, ach chun plé
a dhéanamh ar an dul chun cinn, éachtaí, agus pointí is féidir
a fheabhsú. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfaí fadhbanna féideartha
a aithint agus bearta a ghlacadh go réamhghníomhach.
Pleanáil cruinnithe leis an mbainistíocht shinsearach
agus ceannairí, baill foirne acmhainní daonna agus
chomhghleacaithe a mheasann tú a bheith ábhartha.
Cabhróidh sé sin chun:
1.
2.
3.
4.

úinéireacht an Phlean Comhionannais Inscne a chothú;
spreagadh a thabhairt don fhoireann atá páirteach;
acmhainneacht an phlean a neartú;
tionchar gníomhaíochtaí an phlean a uasmhéadú.

D’fhéadfá seisiún oiliúna tosaigh a eagrú don fhoireann atá
freagrach as an bplean a chur chun feidhme, agus as daoine
eile atá páirteach ann go díreach (e.g. bainisteoirí, foireann
acmhainní daonna). Beidh seans níos mó go mbeidh rath
ar an bplean agus go nglacfar leis ar bhonn institiúideach
má dhéantar iarrachtaí múscailte feasachta agus forbartha
inniúlachtaí ar bhonn leanúnach. Mar shampla, agus PCI
á chur chun feidhme, is féidir cóitseáil phearsantaithe a chur
ar fáil, seisiúin mhúscailte feasachta breise a eagrú, feachtais
a rith maidir le hábhair áirithe nó ceardlanna a eagrú chun
inniúlachtaí faoi leith a fhorbairt.
Leanúint de pháirt a thabhairt do na geallsealbhóirí ar bhonn
leanúnach. Mínigh na tairbhí a bhaineann le comhionannas
inscne in eagraíochtaí taighde. Cuir an fhoclaíocht
a úsáideann tú in oiriúint do phróifíl an éisteora i gcónaí. Ná
dearmad fanacht i dteagmháil leis na geallsealbhóirí a thug
tú isteach i gcéim roimhe seo. Ar an dóigh sin, gheobhaidh
tú léargas ar na bearta a cuireadh chun feidhme nó conas
na gníomhaíochtaí atá le déanamh a chur i gcrích.

Cuimhnigh ar an méid seo a leanas:
Fiú má thosaítear ar scála beag, is féidir go dtiocfaidh
fairsingiú ar scóip agus raon na ngníomhaíochtaí le himeacht
ama. Ag an am céanna, d’fhéadfadh sé go méadódh an
lucht tacaíochta agus geallsealbhóirí rannpháirteacha.

Infheictheacht a chinntiú don Phlean
Comhionannais Inscne
Cuir an eagraíocht ar an eolas faoi PCI. Úsáid cainéil éagsúla
chun cumarsáid a dhéanamh faoin bplean, na príomhréimsí
oibre agus na spriocanna ama. Tá sé ríthábhachtach go
gcuirfí PCI ar fáil don phobal ar fad ar shuíomh gréasáin
na hinstitiúide. D’fhéadfadh sé a bheith ina chabhair
seisiún poiblí a eagrú chun PCI a chur i láthair phobal na
heagraíochta. D’fhéadfadh rannpháirtíocht na bainistíochta
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sinsearaí agus ceannairí tacú le bearta chun an plean a chur
chun feidhme. Tá sé thar a bheith tábhachtach bearta
cumarsáide a dhéanamh chun PCI a chur os comhair an
phobail.

Cuimhnigh ar theagmháil a dhéanamh le roinn cumarsáide
na heagraíochta, mar chuid den tasc seo. D’fhéadfadh
ról tábhachtach a bheith acu san athrú struchtúrtha um
chomhionannas inscne. Is féidir leo:

1. Forbair eochairtheachtaireachtaí a chuirfear in oiriúint
do na grúpaí sprice.
2. Déan fógraíocht ar na gníomhaíochtaí roimh ré trí
chainéil chuí d’fhonn rátaí sásúla rannpháirtíochta
a chinntiú.
3. Tabhair spreagadh don phobal ar fad beart a dhéanamh
trí mholadh a thabhairt faoin gcaoi ar féidir le daoine
eile páirt a ghlacadh.
4. Cuir chun cinn imeachtaí seachtracha (e.g.
comhdhálacha) nó eolas suimiúil ón eagraíocht faoin
gcomhionannas inscne a thabhairt isteach in institiúidí
taighde agus ollscoileanna.
5. Déan tuairisciú ar an dul chun cinn i dtreo comhionannas
inscne san institiúid go rialta (i gcomhréir leis na dátaí
faireacháin arna leagan síos sa phlean). D’fhéadfadh na
cleachtais faireacháin sin eolas léirsteanach a chur ar fáil
maidir leis an dul chun cinn atá déanta ag an eagraíocht.
Roinn eochairtheachtaireachtaí faoi na torthaí sin
le pobal na heagraíochta agus cuir na foilseacháin
tuairiscithe agus/nó sonraí ar fáil ar líne ina n-iomláine.

1. cinntiú go n-úsáidfear friotal atá neodrach ó thaobh
inscne de sa chumarsáid inmheánach agus seachtrach;
2. cinntiú go n-úsáidfear íomhánna neamh-steiréitipiciúla
agus neamhghnéasaíocha sa chumarsáid inmheánach
agus seachtrach;
3. leas a bhaint as na cainéil chumarsáide atá ar fáil
chun na bearta a glacadh de láimh a chur chun cinn
i gcomhthéacs PCI;
4. cumarsáid a dhéanamh ar bhonn rialta maidir le dul
chun cinn na heagraíochta i dtreo an chomhionannais
inscne.

An bhfuil inspioráid de dhíth ort chun
eochairtheachtaireachtaí faoin bplean agus an
dul chun cinn atá déanta leis a roinnt?
Roinneadh léargas agus samplaí maidir le heochairtheachtaireachtaí a fhorbairt agus a scaipeadh le linn an
phróisis athraithe struchtúrtha le INTEGER, an tionscadal
um athrú struchtúrtha arna chistiú ag AE. Caith súil orthu!
http://www.Integer-tools-for-action.eu/en/resource/
sharing-your-results
Bhí Ollscoil Alexander Ioan Cuza (UAIC, Iasi, an Rómáin) ina
comhpháirtí le STAGES, tionscadal um athrú struchtúrtha
arna chistiú ag AE. Cuireadh i dtoll a chéile foireann
saineolaithe cumarsáide http://stages.csmcd.ro/index.
php/communication chun éachtaí taighdeoirí ban san
eolaíocht a chur i láthair don phobal agus gníomhaíochtaí
comhionannais inscne arna gcur chun cinn ag UAIC
a scaipeadh. Féach na príomhghníomhaíochtaí seachtracha
cumarsáide agus na 10 bpríomhábhar cumarsáide ag UAIC
http://stages.csmcd.ro/index.php/media
Mar chuid de thionscadail éagsúla AE um athrú struchtúrtha,
cruthaíodh suíomhanna gréasáin agus cuntais Facebook.
Baintear leas as na meáin shóisialta go gníomhach (ar nós
Twitter agus LinkedIn, ina gcruthaítear grúpaí). Féach, mar
shampla, na meáin shóisialta a úsáideann an tionscadal
Garcia, arna gcistiú ag AE: http://garciaproject.eu/

Spreagadh de dhíth ort?
Féach treoirlínte Unesco maidir le friotal atá neodrach
ó thaobh inscne de http://unesdoc.unesco.org/
Images/0011/001149/114950mo.pdf
Roinneadh an taithí a fuarthas le linn STAGES, tionscadal
maidir le cumarsáid agus infheictheacht arna chistiú ag
AE. Leis na Treoirlínte maidir le bunathrú struchtúrtha chun
comhionannas inscne a bhaint amach san eolaíocht (lgh. 5154), tugtar léargas ábhartha:
1. Déan réamh-mhapáil ar acmhainní cumarsáide (e.g.
suíomh gréasáin, na meáin shóisialta, nuachtlitir,
líonraí agus cumainn, na meáin náisiúnta agus áitiúla,
cainéil chumarsáide comhpháirtithe, nó imeachtaí
inmheánacha agus poiblí).
2. Sainigh plean cumarsáide chun uirlisí bunaithe ar an
idirlíon a ghlacadh go forleathan, chomh maith le
cumarsáid aghaidh ar aghaidh chun dul i gcion ar lucht
spéise faoi leith.
3. Forbair teachtaireachtaí mealltacha.
4. Cuimhnigh ar ghrúpa cumarsáide sonrach a bhunú (e.g.
Grúpa Cumarsáide ar Mhná agus an Eolaíocht).
5. Pleanáil feachtais phoiblíochta ar leibhéal inmheánach,
áitiúil agus/nó náisiúnta maidir le PCI a eagrú d’fhonn
díospóireacht phoiblí agus pholaitiúil maidir le
comhionannas inscne a spreagadh.
6. Cuir obair na mban ar shúile an phobail.
Féach ar shuíomh gréasáin fheachtas an Choimisiúin
Eorpaigh “Is do chailíní an eolaíocht freisin” http://sciencegirl-thing.eu/en) chomh maith le Hypatia, tionscadal
arna chistiú ag AE (http://www.expecteverything.
eu/hypatia/) agus an leathanach Facebook®: https://
facebook.com/expecteverything/.
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Tabhair do d’aire go mb’fhéidir go mbeadh
coigeartú ar an bplean ag teastáil
Ní plean fosaithe do-athraithe é PCI. D’fhéadfadh
athruithe a bheith ag teastáil ón bplean i gcúinsí áirithe,
ar nós athruithe ar struchtúr na heagraíochta (e.g. má
cheaptar bainisteoirí sinsearacha nua), nó tabhairt isteach
reachtaíocht nó beartais nua a bhaineann le heagraíochtaí
taighde agus/nó ollscoileanna. Ina theannta sin, tiocfaidh
athrú ar an eagraíocht le linn tréimhse chur chun feidhme
an phlean. Coinnigh súil ar athruithe mar sin agus déan plé
le d’fhoireann cibé ar féidir PCI a oiriúnú, agus an chaoi é a
dhéanamh.
D’ainneoin na n-iarrachtaí a glacadh d’fhonn plean láidir
a fhorbairt, d’fhéadfadh saincheisteanna práinneacha
a theacht chun cinn san eagraíocht agus é á chur chun
feidhme. Déan iarracht tuiscint a fháil ar na cúiseanna
nach féidir bearta áirithe a chur chun feidhme agus déan
mionathruithe más gá. Coinnigh chun dáta le gníomhaíochtaí
nuálacha a baineadh leas astu in eagraíochtaí eile.

Spreagadh de dhíth ort?
Féach na cleachtais is coitianta agus is nuálaí in institiúidí
roghnaithe arna mapáil in Gender-Net.
Bí ar d’aire go dtiocfaidh tú ar bhacainní agus cur i gcoinne
i leith beart áirithe, agus glac gníomh ina leith.
Ná dearmad iarchúram a dhéanamh i leith na mbeart sa PCI.
B’fhéidir go mbeadh ceachtanna tábhachtacha le foghlaim
ó na cleachtaí rialta faireacháin. Éist leis an aiseolas uathu
siúd a eagraíonn nó a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí
faoi leith (e.g. trí cheistiúcháin a líontar amach ag deireadh
na gníomhaíochta). Tabharfaidh sé sin leideanna ábhartha
faoin gcaoi ar féidir saincheisteanna oibríochtúla nó ábhar
na ngníomhaíochtaí nó na bpleananna a fheabhsú.

Céim 5. Monatóireacht a dhéanamh
ar an dul chun cinn agus
meastóireacht a dhéanamh ar PCI
Monatóireacht agus measúnú mar chuid de
phróiseas athraithe
Ba cheart go dtabharfadh PCI aghaidh ar cheisteanna
éagsúla, agus go mbeadh sé bunaithe ar thacar chasta beart.
Dá bhrí sin, ní mór foráil a dhéanamh maidir le hionstraimí
monatóireachta agus meastóireachta ón tús. Leis na
hionstraimí sin, is féidir le daoine eile measúnú a dhéanamh
ar an dul chun cinn a dhéantar i dtreo spriocanna, ar bhonn
táscairí. Is minic nach ann d’ionstraimí monatóireachta agus
meastóireachta, rud a chuireann as d’acmhainneacht na
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ngníomhaíochtaí pleanáilte chun bunathrú a dhéanamh.
Mura ndéantar na cuspóirí a innéacsú i gcoinne táscairí
ábhartha maidir le dul chun cinn, rath, nó for-rochtain, is
deacair measúnú a dhéanamh ar cé acu an bhfuil athrú ar
bun san eagraíocht nó nach bhfuil. Ina éagmais sin, b’fhéidir
nach mbeadh na geallsealbhóirí chomh tiomanta céanna
na cuspóirí a bhaint amach.
Ar na cúiseanna sin, is é an tábhacht is mó a bhaineann
le huirlisí monatóireachta agus meastóireachta ná tacú le
gníomhaíochtaí éifeachtacha agus freagracht a chothú. Sa
dara háit, trí tháscairí a chur ar fáil ar féidir gníomhaíochtaí
a mheas ina gcoinne agus acmhainní a leithdháileadh,
cuireann siad leis an eolas ar athruithe atá ar bun.

Measúnú bunlíne (nó “meastóireacht ex-ante”)
Is minic nach ndéantar meastóireacht ach amháin mar
chleachtas ex-post. Ach is ea is fearr a bheidh dearadh
PCI agus é bunaithe ar mheasúnú cuimsitheach ar stádas
an chomhionannais inscne ag an bpointe ama sin. Is
féidir cineálacha éagsúla measúnaithe a dhéanamh. Is
féidir iniúchadh a dhéanamh le tacaíocht ó shaineolaithe
seachtracha neamhchlaonta. Is féidir leas a bhaint as saineolas
inmheánach maidir le hinscne agus an institiúid féin. Is féidir
uirlisí éagsúla a úsáid chun neamhchomhionannas inscne,
claontacht agus éagothroime inscne a scrúdú ar gach
leibhéal, lena n-áirítear staidéir thrialacha, suirbhéanna,
grúpaí fócais, agallaimh nó breathnóireacht eitneagrafach.
Féach an rannán maidir le “staid na himeartha san institiúid
a anailísiú agus a mheas”. I gcás PCInna a chuirtear i gcrích
leis na hacmhainní agus an saineolas cuí, cosúil leis na
pleananna a dtacaíonn an Eoraip leo, is minic a bhíonn siad
bunaithe ar dhiagnóis chuimsitheach. Dá bhrí sin, déantar
gníomhaíochtaí a phleanáil ar bhonn eolas ar na cúinsí
agus na próisis atá ann. Cuirtear in oiriúint do riachtanais na
hinstitiúide iad.
Ina theannta sin, trí mheasúnú ex-ante, déantar aird
a tharraingt ar shaincheisteanna inscne, rud a chuidíonn chun
tacaíocht a fháil, feasacht a mhúscailt agus na geallsealbhóirí
a spreagadh. Tá an acmhainneacht ann glór a thabhairt do
gheallsealbhóirí nach bhfuil chomh cumhachtach sin, agus
tacaíocht a chothú don athrú. D’fhéadfadh próisis oscailte,
comhoibríocha, ina bhfuil catagóirí éagsúla geallsealbhóirí
páirteach cabhrú le comhthoil a thógáil maidir le diagnóisiú
cúrsaí mar atá, agus na réitigh is féidir a ghlacadh.
Is minic a bhíonn riachtanais dhlíthiúla i bhfeidhm chun
sonraí bunúsacha a bhailiú maidir le comhionannas inscne
sa taighde agus in institiúidí ardoideachais (e.g. líon na
mban agus na bhfear atá ceaptha mar ollúna). Is minic nach
bhfuil i gceist leis sin ach iarrachtaí foirmeálta. Ach is féidir
leas a bhaint astu mar bhunlíne don anailís. Dá bhrí sin, ba
cheart don mheasúnú ex-ante ionstraimí reatha a thabhairt
isteach d’fhonn a dhlisteanacht a mhéadú agus an leas is
mó agus is féidir a bhaint as na sonraí atá ar fáil.
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Monatóireacht ar chur chun feidhme

Meastóireacht atá íogair don chomhthéacs

Ach monatóireacht a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí
a glacadh, beidh eolas againn ar cé acu an bhfreastalaíonn
siad ar na riachtanais atá ann, agus an dtacaíonn siad le
hathrú. Ba cheart go mbeadh réimse leathan gníomhairí san
eagraíocht páirteach sa PCI. Tá sé tábhachtach go mbeadh
tuiscint mhaith acu siúd a chuireann gníomhaíochtaí
i bhfeidhm ar a bhfuil ar siúl. Ní hamháin go gcuidíonn
monatóireacht chun seiceáil an bhfuil gníomhaíochtaí
á gcur chun feidhme, agus faoin dóigh a bhfuil siad á gcur
chun feidhme, ach is féidir seiceáil an bhfuil athrú ag
teacht ar an eagraíocht. Tá meicníochtaí monatóireachta
dea-ullmhaithe in ann cabhrú chun foinsí féideartha cur
i gcoinne an athraithe a aithint agus aghaidh a thabhairt
orthu. Agus ar ndóigh, is féidir uirlisí monatóireachta
a úsáid mar chuid de phróisis leanúnacha feabhsúcháin
i gcomhthéacs fáinne óir.

Tá méadú ag teacht ar thábhacht na meastóireachta in
eagraíochtaí taighde agus institiúidí ardoideachais. Tá
measúnú ar ghnéithe feidhmíochta na n-institiúidí sin maidir
le bainistíocht, folláine airgeadais, nuáil agus torthaí ag éirí
níos coitianta. Is minic a bhíonn dlúthcheangal idir torthaí
na meastóireachta agus rochtain ar chistiú poiblí, agus tá ról
an-tábhachtach ag an rangú idirnáisiúnta. Níl na taighdeoirí
féin slán ó mheastóireacht agus le cois piarmheasúnú, tá
a n‑éachtaí á scrúdú de réir scálaí éagsúla. Ní hamháin gur
cheart go dtacódh meastóireacht le barr feabhais san
eolaíocht, déanann na gníomhaíochtaí arb aidhm dóibh
bunathrú a dhéanamh ar institiúidí taighde cosaint ar
chlaontacht inscne, agus ní mór measúnú a dhéanamh ar an
gcaoi a bhfuiltear ag déanamh meastóireacht ar thaighdeoirí.

Dá bhrí sin, is féidir na hionstraimí sin a bheith mar chuid
de chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí, agus lasmuigh
de, ionas go gcoinneofaí súil ar na cuspóirí foriomlána,
agus léargas níos ginearálta á fháil ar na gníomhaíochtaí
ag an am céanna. I ngach cás, beidh saineolas maidir le
hinscne ag teastáil, agus saineolas eile chun dinimicí agus
saincheisteanna áirithe eile a dtugtar aghaidh orthu sa PCI
a athrú.
Is féidir monatóireacht rialta a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí
trí tháscairí cuí agus ionstraimí leantacha a bhunú. Ba
cheart go mbeadh na táscairí dírithe ar chur chun feidhme,
agus curtha in oiriúint do chuspóirí na gníomhaíochta.
Maidir le gníomhaíochtaí a bhfuil sé ina chuspóir acu
rannpháirtíocht na mban i róil shinsearacha a mhéadú, ní
hamháin gur cheart féachaint ar na figiúirí, ach freisin is gá
clárú le scéimeanna tacaíochta (oiliúint, meantóireacht nó
comhaltachtaí forchoimeádta) agus an tionchar atá acu ar
chothromaíocht inscne a mheas. Ach tá gá le táscairí maidir
le trédhearcacht nósanna imeachta earcaíochta, ardú céime
agus meastóireachta freisin. Ar an dóigh chéanna, nuair
atáthar ag dul i ngleic le foréigean inscnebhunaithe agus
ciapadh gnéasach, ba cheart dul níos faide ná gearáin
agus feidhmiúlacht na meicníochtaí foláirimh agus réitigh
a mheas. Má dhéantar seiceáil ar an gcaoi a láimhseáiltear
cásanna ar bhonn cáilíochtúil, agus tomhas ar an bhforbairt
ar chultúr atá íogair ó thaobh inscne de san eagraíocht,
mar shampla trí shuirbhé thréimhsiúil, is féidir tacaíocht
éifeachtach a thabhairt do ghníomhaíocht.
“De réir an taithí atá faighte againn, cuirtear deiseanna
tábhachtacha machnaimh ar fáil le seisiúin mhonatóireachta
leis an mbunfhoireann nó foireann níos fairsinge, ar na próisis
a cuireadh chun feidhme, agus conas treoir straitéiseach
a thabhairt don tionscadal chun níos mó a bhaint amach.”
(Marina Cacace, L’Assemblea delle Donne per lo Sviluppo
e la Lotta all’Esclusione Sociale (ASDO), meastóir do STAGES,
tionscadal arna chistiú ag AE)

Ba cheart do mheasúnú den sórt sin gnéithe faoi leith
a bhaineann leis an gcomhthéacs a chur i gcuntas, ach gan
a bheith teoranta do na gnéithe seo:
1. an cineál eagraíochta;
2. na réimsí taighde a chumhdaítear leis na gníomhaíochtaí
beartaithe;
3. cé atá páirteach agus cé air a bhfuiltear ag díriú an
phróisis athraithe;
4. an bhfuil beartais inscne nó comhionannais eile ann
cheana;
5. cad é stádas reatha na heagraíochta: an bhfuil sí ag dul
trí phróiseas athraithe níos forleithne?

Táscairí cainníochtúla
Bíonn táscairí cainníochtúla ábhartha ach iad a chur in
oiriúint do chuspóirí na ngníomhaíochtaí atá beartaithe.
Aithnítear go forleathan sa taighde maidir le meastóireacht
nach bhfuil aon mheastóireacht ann, agus mar sin táscairí,
atá oiriúnach do gach cás. Is minic a áirítear leis na táscairí
cainníochtúla:
1. líon na n-iarrthóirí ban i róil ina bhfuil siad faoi
ghannionadaíocht;
2. líon na mban agus na bhfear ar phainéil roghnúcháin (le
haghaidh earcaíochta agus ardú céime);
3. leithscaradh inscne cothrománach i gcatagóirí poist faoi
seach;
4. líon na ndaoine aonair a bhfuiltear ag díriú orthu agus
a dtéann na gníomhaíochtaí múscailte feasachta nó
oiliúna atá pleanáilte i bhfeidhm orthu;
5. cóimheasanna inscne agus rochtain ar dheontais taighde
(agus acmhainní eile, e.g. saotharlanna nó foireann);
6. an difreálach pá i measc catagóirí éagsúla ball foirne,
taighdeoirí san áireamh.
Ní liosta cuimsitheach é sin, agus is féidir táscairí a bhunú
chun staid na bhfear agus staid na mban a thomhas ó thaobh
cothromaíocht oibre is saol, saoire agus scóir mheastóireachta,
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etc. D’fhéadfadh táscairí den sórt sin cabhrú freagracht
a chothú maidir le rathúlacht nó teip ar na bearta a cuireadh
chun feidhme. Cruthaíonn siad deiseanna chomh maith.
Astu féin, áfach, ní féidir leo bunathrú fadtéarmach a thuar,
nó is féidir go dtiocfaidh athrú de réir a chéile ar dhóigh
atá comhthaobhach leis na príomhchuspóirí. Teastaíonn
am chun eagraíochtaí casta a athrú, agus próisis, gnáthaimh
agus gaol stádais a bhfuil tionchar acu ar dháileadh na
bpost i measc taighdeoirí a cheistiú. Ní hionann i gcónaí
an tréimhse atá de dhíth agus an sprioc ama atá leagtha
síos sa mheastóireacht. Dá bhrí sin, ní mór aird a thabhairt
ar gharspriocanna gearrthéarmacha agus meántéarmacha
agus éachtaí féideartha.
Ní bheidh aon rath ar athruithe i dtreo comhionannas inscne
mura bhfuil tacaíocht ann ó na príomh-gheallsealbhóirí
agus cuid mhór den phobal. Ba cheart go dtacódh an
mheastóireacht leis na dinimicí atá ann agus go gcabhródh
sí aghaidh a thabhairt ar na héachtaí agus na dúshláin
a d’fhéadfadh teacht chun cinn.

Táscairí cáilíochtúla
Ní leor táscairí cainníochtúla; tá gá le táscairí cáilíochtúla
freisin. Is féidir na gnéithe seo a leanas a scrúdú.
1. Príomhshruthú saineolas inscne agus feasacht inscne
i measc na gcatagóirí éagsúla foirne, taighdeoirí san
áireamh. Is féidir é sin a thomhas, mar shampla, tríd
an tábhacht a leagtar ar shaineolas ar chomhionannas
inscne a fhorbairt san institiúid, institiúidiú an tsaineolais
sin (i bhfoirm clár nó rannán tiomnaithe), scaipeadh
an tsaineolais sin thar dhisciplíní agus réimsí taighde,
agus é á fhianú ag seimineáir agus tionscadail taighde
lena mbaineann gné inscne, etc. Maidir le feasacht
ar inscne, is féidir an aird a thugann catagóirí éagsúla
geallsealbhóirí ar inscne, trí thionscnaimh chumarsáide,
cóid iompair, gníomhaíochtaí dírithe ar ghnéithe inscne
cuidiú chun athrú a léiriú freisin.
2. Glacadh le cuspóirí comhionannais arna leagan síos
ag catagóirí éagsúla geallsealbhóirí, mar shampla,
cuspóirí a léirítear sna dearcthaí éagsúla ar neamhchomhionannas inscne laistigh den eagraíocht agus an
dul chun cinn i dtreo feasacht níos fairsinge ar inscne.
3. Bunathrú iarbhír i dtreo íogaireacht inscne i gcleachtais
fhoirmiúla agus neamhfhoirmiúla mar iarmhairt na
ngníomhaíochtaí a chuirtear chun feidhme, go háirithe
i réimse na n-acmhainní daonna, sa chinnteoireacht,
measúnú agus rialachas.
4. Cultúr comhionannais inscne a scaipeadh ó thaobh
coinníollacha oibre, cumarsáid bhriathartha agus
neamhbhriathartha, d’fhonn athruithe maidir le
cothromaíocht oibre is saol a léiriú, feasacht maidir
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le ciapadh gnéasach agus gnéithe eile d’fhoréigean
inscnebhunaithe agus cumarsáid neamhghnéasaíoch.
Tá táscairí cáilíochtúla in ann cur le tuiscint níos fearr ar an
bpróiseas athraithe féin. D’fhéadfaidís fianaise a sholáthar
go dtarlaíonn athrú agus gur féidir comhionannas inscne
agus feasacht a bhaint amach.
Is féidir níos mó a fhoghlaim ó tháscairí cáilíochtúla freisin.
Tacaíonn siad le féinmhachnamh agus d’fhéadfaidís
leideanna a thabhairt maidir le feabhsúcháin leanúnacha ar
na bearta agus na gníomhaíochta a chuirtear chun feidhme.

Acmhainní le haghaidh monatóireacht agus
meastóireacht iontaofa
Féach an rannán maidir le “bearta, monatóireacht agus
meastóireacht anailíseacha”, ina dtugtar liosta d’acmhainní
chun monatóireacht agus meastóireacht iontaofa a
dhéanamh. Tá na hacmhainní sin bunaithe ar an taithí a
fuarthas trí thionscadail arna gcistiú ag AE agus straitéisí
casta um príomhshruthú inscne. Is féidir na tionscadail sin a
chur chun feidhme i gcomhthéacsanna éagsúla.
Bíonn gach eagraíocht ag feidhmiú i gcomhthéacs difriúil
institiúideach agus disciplíneach, agus dúshláin dhifriúla
rompu ó thaobh comhionannas inscne de. Dá bhrí sin,
is fiú cuimhneamh ar na coinníollacha is gá chun úsáid
fhiúntach a bhaint as na táscairí atá ar fáil i d’institiúid féin.
Mar an gcéanna, i gcomhthéacs ina bhfuil saineolas ar fáil
ó struchtúir phoiblí nó phríobháideacha, is fiú meastóirí
seachtracha a thabhairt isteach chun iniúchadh inscne
agus/nó meastóireacht ex-post a dhéanamh ar na bearta
a cuireadh chun feidhme. Agus saineolas seachtrach á fháil
maidir le meastóireacht, moltar meastóirí seachtracha
a thabhairt le chéile leis na daoine atá freagrach as
athrú a chur i bhfeidhm san institiúid d’fhonn ionstraimí
monatóireachta agus meastóireachta atá oiriúnach do do
chuid spriocanna agus srianta a cheapadh le chéile.

Spreagadh de dhíth ort?
D’fhonn tacaíocht a thabhairt d’institiúidí ardoideachais
agus taighde chun measúnú a dhéanamh ar a PCInna,
d’ullmhaigh INTEGER, tionscadal AE um athrú struchtúrtha
teimpléid atá réidh le húsáid http://www.integer-tools-foraction.eu/en/resource/assessment-toolkit, cosúil le:
1. seicliosta le haghaidh féinmheasúnú a ullmhú chun
forbhreathnú a fháil ar na céimeanna ábhartha atá
le glacadh sa chéim ullmhúcháin chun na PCInna
a mheas;
2. teimpléad monatóireachta sonraí arb é is aidhm dó
sonraí imdhealaithe inscne a bhailiú maidir le líon na
mban agus na bhfear i gcatagóirí éagsúla foirne agus
comhlachtaí cinnteoireachta laistigh den eagraíocht;
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3. teimpléad
tuairiscithe
comhthéacs,
teimpléad
tuairiscithe próisis agus teimpléad tuairiscithe tionchar
chun anailís a dhéanamh ar shonraí cáilíochtúla agus
cainníochtúla;
4. teimpléad féinmheasúnaithe chun tacú le dréachtú
na tuarascála deiridh, ag tabhairt struchtúr agus liosta
saincheisteanna féideartha.

Níor cheart go mbeadh ró-ualach i gceist le cur chuige
cuimsitheach, measctha, atá íogair don chomhthéacs, ach
go gcabhródh sé chun difear a dhéanamh leis an straitéis.

Meastóireacht chun inbhuanaitheacht agus
tuilleadh feabhais a chinntiú

Tiocfaidh deireadh le PCI am éigin. Ach ní hé sin le rá go
dtiocfaidh deireadh le comhionannas inscne a chur chun
cinn san eagraíocht. Tosóidh tú amach ar thimthriall nua. Ar
bhonn na dtorthaí a fuarthas agus an plean á mheas, is féidir
roinnt conclúidí a bhaint as an dul chun cinn atá déanta chun
comhionannas inscne a bhaint amach san institiúid. Is dócha
go bhfuil inbhuanaitheacht na mbeart agus na nósanna
imeachta cinntithe cheana, ach go mbeidh tuilleadh
gníomhaíochta ag teastáil le haghaidh cuid eile dóibh. Ina
theannta sin, b’fhéidir go n‑aithneoidh an mheastóireacht
deiridh réimsí nua a dteastaíonn cúram ina dtaobh. Ag an
bpointe seo, déanfaidh tú cinneadh faoin gcaoi is fearr chun
leanúint leis na hiarrachtaí a glacadh go dtí seo agus na nithe
ar ceart do PCI nua aghaidh a thabhairt orthu:

Is minic nach ndéantar meastóireacht ex-post ar
thionscnaimh comhionannais inscne. Baineann sé sin go
mór le hacmhainn príomhshruthaithe inscne. Ní hamháin
go gcuirtear fianaise ar fáil ar athrú atá ar bun nó iarrachtaí
nár éirigh leo, ach tugtar léargas ar na dinimicí dearfacha
a bhaineann le straitéisí príomhshruthaithe inscne, agus na
deiseanna a ghabhann leo. Le cois na gcuspóirí a leagtar
síos, is dócha go mbeidh fothorthaí dearfacha i gceist leis
na bearta a chuirtear chun feidhme:
1. meon pobail níos láidre, nósanna imeachta earcaíochta,
breithmheasa agus meastóireachta níos trédhearcaí;
2. ildisciplíneacht níos láidre sa taighde;
3. coinníollacha oibre feabhsaithe.
Trí mheasúnú a dhéanamh ar thionchar na mbunathruithe
sin sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma,
tugtar deis an tacaíocht do bheartas comhionannais inscne
a neartú. Déantar an bealach a réiteach do bhearta níos
daingne fós sa todhchaí, agus tugtar saineolas luachmhar
ar cheapadh na mbeart sin.

Céim 6. Cad a tharlaíonn ag
deireadh PCI?

1. breithniú ar na ceachtanna foghlamtha ón taithí roimhe
seo;
2. déan comparáid leis an méid atá déanta ag eagraíochtaí
eile, nó an méid atá ar siúl acu faoi láthair (agus cuir
a mbeart agus gníomhaíochtaí in oiriúint le haghaidh
do chomhthéacs féin);
3. lean de chaidreamh a chothú leis na geallsealbhóirí
reatha agus nua;
4. smaoinigh ar conas is féidir inbhuanaitheacht na mbeart
agus na ngníomhaíochtaí a chinntiú.

2. Bunriachtanais agus fachtóirí ratha
Is féidir roinnt gnéithe a aithint mar thacaíocht d’obair
chomhionannais inscne in eagraíochtaí taighde agus
institiúidí ardoideachais. Is fachtóirí tionchair iad sin chun
athrú éifeachtach a chinntiú. Nuair a bhíonn na fachtóirí
tionchair san eagraíocht, tá seans níos fearr go n-éireoidh
le hiarrachtaí chun comhionannas inscne a bhaint amach.

Fachtóirí tionchair ar leibhéal na
heagraíochta
Tacaíocht ón ardbhainistíocht
Tugtar bunús maith d’obair chomhionannais inscne
nuair a thugann ardcheannairí na heagraíochta tacaíocht

shainráite soiléir di. Ar an mbonn sin, is féidir na hathruithe
a thabhairt isteach i nósanna imeachta agus córais
inmheánacha ar bhonn inbhuanaithe. Sa chás sin, beidh
seans i bhfad níos lú go gcuirfear in éadan na dtionscnamh
comhionannais inscne. Nuair a thagann tacaíocht do
chomhionannas inscne ó bharr na heagraíochta, bíonn
sé níos éasca na ranna, leibhéil agus pobail a spreagadh,
agus acmhainní a fháil. Ní bheidh daoine buartha go
ndéanfaidh siad dochar dá n-ainm mar thaighdeoirí trí obair
chomhionannais inscne a dhéanamh. Nuair a dhéantar
tagairt don “barr”, táthar ag caint ar na comhlachtaí lárnacha
rialtasacha agus daoine i bpoist chinnteoireachta: (leas)
reachtairí, (leas) seansailéirí, déin, uachtaráin nó stiúrthóirí
feidhmiúcháin.
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Comhlacht comhionannais inscne a bhfuil na
hacmhainní is ceart aige agus é bunaithe san áit
chuí
Déanann struchtúr lárnach den sórt sin comhordú
agus monatóireacht ar iarrachtaí comhionannais inscne
a ghlactar. Cuireann sé acmhainní daonna agus saineolas ar
fáil chun príomhshruthú inscne a dhéanamh. Is tábhachtach
go mbeidh sainordú agus suíomh soiléir san eagraíocht ag
an gcomhlacht sin. Caithfidh sé a bheith lonnaithe ar an
leibhéal cuí d’fhonn tacú le cur chun feidhme na hoibre
comhionannais inscne. Is fearr a chinntítear cur chun
feidhme éifeachtach má tá tionchar aige ar chinnteoireacht,
ar acmhainní daonna agus ar bhainistíocht eolaíochta. Tá
saineolas (sonraí imdhealaithe inscne, mar shampla) thar
a bheith tábhachtach mar acmhainn do na comhlachtaí
sin. Tá sé tábhachtach freisin go ndéanann comhlachtaí
comhionannais inscne ceannaireacht ar chur chun feidhme
príomhshruthaithe inscne, le tacaíocht ó chomhlachtaí
feidhmiúcháin.

Comhoibriú i measc catagóirí éagsúla
geallsealbhóirí
Is fíorthábhachtach é comhoibriú i measc na ngeallsealbhóirí
chun athruithe inbhuanaithe a chinntiú i ngach cuid den
eagraíocht. Ní leor comhghuaillíocht a fhorbairt leis na
príomh-gheallsealbhóirí. Is gá líonraí níos forleithne idir
aonaid na heagraíochta, a chuimsíonn fo-chultúir éagsúla
eagraíochtúla agus/nó dhisciplíneacha. Ní mór leithdháileadh
soiléir de thascanna agus freagrachtaí a chinntiú i measc
na ngeallsealbhóirí. Má nasctar geallsealbhóirí laistigh den
eagraíocht, is fiú comhghuaillíochtaí seachtracha a chothú
freisin. Dá fhairsinge an tacaíocht ó gheallsealbhóirí, is ea is
treise a bheidh na hiarrachtaí chun athrú a dhéanamh.

Leabú i struchtúir agus nósanna imeachta
bainistíochta atá ann cheana
Ach forálacha comhionannais inscne á dhaingniú
i struchtúir agus cleachtais reatha, cinntítear institiúidiú agus
neartaítear inbhuanaitheacht na mbeart atá pleanáilte. Mar
shampla, d’fhéadfaí bearta a dhíríonn ar earcaíocht agus
breithmheas a thabhairt isteach i nósanna imeachta níos
ginearálta a bhaineann le hearcaíocht agus bainistíocht
gairm réime. Ar an dóigh chéanna, tá seans níos fearr go
ndéanfar tionscnaimh oiliúna inscne a institiúidiú má
úsáidtear i scéimeanna oiliúna ginearálta nó fad an tsaoil
iad. I gcás ionstraimí monatóireachta, i bhfoirm táscairí
cainníochtúla agus cáilíochtúla, bíonn siad níos ábhartha
agus níos inbhuanaithe nuair a dhaingnítear iad i ngnáthnósanna imeachta bainistíochta.
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Fachtóirí tionchair ar leibhéal próisis
Rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí i bpleanáil
agus cur chun feidhme
Is ríthábhachtach go mbeidh na geallsealbhóirí
rannpháirteach sa phróiseas pleanála agus cur chun
feidhme, rud a chothaíonn úinéireacht ar an tionscnamh.
Is as próisis chomhoibríocha pleanála a thagann na bearta
a bheidh an tionchar is mó acu. Is fiú geallsealbhóirí éagsúla
a thabhairt le chéile (lena n-áirítear cinnteoirí), a bhfuil réimsí
agus cineálacha éagsúla saineolais acu chun feidhmiú na
heagraíochta a phlé. Cuidíonn sé chun beartais níos dírithe
a thógáil, teacht roimh aon chur i gcoinne agus glacadh
agus tacaíocht níos fairsinge a chothú. Bíonn sé níos éasca
ar bhaill foirne a bhfuil cúlraí éagsúla san eagraíocht acu,
idir inscní, sinsearacht agus cúlraí disciplíneacha straitéisí
comhionannais inscne a chuirfear chun feidhme ar fud
na heagraíochta. I gcomhthéacs próiseas comhoibríoch,
bíonn an t‑am ag daoine plé a dhéanamh, cuspóirí agus
freagrachtaí a shoiléiriú, sineirgí a chothú, agus dlisteanacht
agus úinéireacht a mhéadú chun na bearta atá molta a chur
chun feidhme.

Spriocanna agus cuspóirí soiléire
Mar chéad chéim, caithfear a chur ina luí ar dhaoine gur
ceist thábhachtach é an comhionannas inscne, a bhaineann
leis an bpobal ar fad, agus míniú a thabhairt ar PCI agus
a bhfuil i gceist leis. Bí praiticiúil agus sonrach agus cuspóirí
agus spriocanna á leagan síos: cuidíonn sé sin leis an
bpobal taighde ar fad an straitéis a ghabháil chucu féin. Ní
hamháin gur cheart spriocanna fadtéarmacha a cheapadh,
ach spriocanna gearrthéarmacha agus meántéarmacha
freisin, d’fhonn tuiscint níos fearr a fháil ar theipeanna,
éachtaí agus dúshláin. Mar sin, ba cheart go mbeadh
pleanáil comhionannais inscne bunaithe ar chuspóirí agus
spriocanna soiléire, arna leagan síos le haghaidh gach
beart agus/nó idirghabháil atá pleanáilte, chomh maidir le
freagrachtaí soiléire faoin gcaoi a mbaintear amach iad.

Solúbthacht agus teacht aniar
Má thugann spriocanna agus cuspóirí soiléire treoir do na
gníomhaíochtaí, is gá cur chuige solúbtha a ghlacadh faoin
gcaoi a mbaintear na cuspóirí sin amach. Caithfear teacht
ar chothromaíocht idir gníomhaíochtaí a phleanáil agus
an cruth a thagann orthu le himeacht ama. Chun rath an
phlean a chinntiú, caithfear é a oiriúnú agus a athbhreithniú
i bpáirt leis na geallsealbhóirí nua a thugann an fhoireann
isteach chun bheith páirteach.
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“Ceapadh pleananna gníomhaíochta roimh dháta tosaigh
an tionscadail, agus rinneadh pleanáil feidhmiúcháin níos
mionsonraithe le linn na chéad tréimhse cur chun feidhme,
agus arís ag tús gach bliana. Ba léir dúinn nach mór
pleananna gníomhaíochta a oiriúnú agus a athmhúnlú
i gcónaí chun a chinntiú go mbeidh an tionscadal ábhartha
i gcónaí do chúinsí, riachtanais agus tosaíochtaí nua san
eagraíocht. Uaireanta, ba é an t-athmhúnlú a chinntigh
rath an phlean gníomhaíochta, toisc gur éirigh leis an
bhfoireann na trúigeanna a spreag athrú a thuiscint agus
gníomhaíochtaí agus acmhainní a eagrú dá réir. Léiríonn
sé sin nár ceart dul thar fóir le dearadh ró-struchtúrtha
mionsonraithe sula gcuirtear an plean i bhfeidhm. Seachas
sin, is tábhachtach é an plean a choinneáil oscailte do
riachtanais agus deiseanna nua.” (Treoirlínte STAGES, 2015)

Infhaighteacht sonraí imdhealaithe inscne
Tá sonraí imdhealaithe inscne agus sonraí eile atá ábhartha
chun stádas (neamh)chomhionannais inscne laistigh
den eagraíocht a chlárú rí-thábhachtach chun straitéisí
éifeachtacha a cheapadh. Tá infhaighteacht (sonraí a bheith
ann agus rochtain orthu) na sonraí sin mar réamhchoinníoll
chun tionchar na mbeart agus na dtionscnamh a thomhas.
Go deimhin, trí bhearta atá molta bunaithe ar fhianaise
a ghlacadh, ní hamháin go gcuidíonn sé sin chun acmhainní
a shannadh i gceart agus go bhféadfaí dul i ngleic le
fadhbanna, ach freisin féadfar teacht ar réiteach ar chur
i gcoinne agus monatóireacht a dhéanamh ar na héachtaí.
Mura bhfuil sonraí ar fáil, is gá próisis mhionsonraithe
iniúchta a sheoladh i bhfoirm suirbhéanna, grúpaí fócais
agus agallaimh thrialacha, mar bhunús riachtanach chun
tuilleadh oibre a dhéanamh.

Forbairt inniúlachtaí
Mar atá fíor in aon chineál eagraíochta, teastaíonn saineolas
chun PCI a chur chun feidhme. Ní hamháin nach mór
é sin a chinntiú agus bearta á gceapadh agus á bpleanáil,
ach freisin chun cur chun feidhme agus monatóireacht
a dhéanamh. Ba cheart tabhairt faoi fhorbairt inniúlachtaí,

d’fhonn saineolas a aistriú agus a fheabhsú i measc líon níos
mó geallsealbhóirí.

Ionstraimí monatóireachta
Tá sé an-tábhachtach meicníochtaí iarchúraim a chruthú.
D’fhéadfadh na meicníochtaí sin a bheith i bhfoirm grúpaí
nó líonraí, suirbhéanna nó bailiú sonraí rialta, agus táscairí
atá comhtháthaithe go hiomlán sna córais monatóireachta
rialachais agus bainistíochta. Cuireann táscairí iarchúraim le
bailíocht agus inbhuanaitheacht straitéisí um príomhshruthú
inscne. Mar shampla, sa tSualainn, úsáidtear táscairí
cainníochtúla chun cuspóirí earcaíochta agus ardú céime a
mhonatóiriú, agus déantar monatóireacht ar thimpeallachtaí
oibre trí shuirbhé. Leis na modhanna sin, cuirtear
eochairionstraimí ar fáil chun measúnú foriomlán a dhéanamh
ar obair chomhionannais inscne. Ba cheart do tháscairí
cáilíochtúla agus cainníochtúla araon a bheith SMART: sonrach,
intomhaiste, indéanta, réalaíoch agus faoi cheangal ama.

Measúnú
Ní fhéadfar meastóireacht mheántéarmach ná fadtéarmach
a dhéanamh ar straitéisí príomhshruthaithe inscne nuair
nach ann do mheicníochtaí monatóireachta, nó nuair
nach bhfuil na meicníochtaí sin leormhaith. Déanann
sé sin dochar d’éifeachtacht na straitéisí todhchaí, toisc
go dtugann meastóireachtaí deis do na húsáideoirí
foghlaim ó cheachtanna ó na tionscnaimh a glacadh
roimhe. Tugann meastóireachtaí léiriú ar an dul chun cinn
atá déanta atá infheicthe agus intomhaiste, ar dul chun
cinn é nach féidir i gcónaí a chur síos le bearta sonracha.
Dá bhrí sin, is deacair ar thionscnóirí an phlean measúnú
a dhéanamh ar na héachtaí atá déanta acu agus cumarsáid
a dhéanamh ina leith. Is tábhachtach iad measúnuithe,
cosúil le monatóireacht, a dhéanamh, toisc gur cuspóirí
uileghabhálacha iad comhionannas inscne a bhaint amach
agus dearcadh inscne a thabhairt isteach sa taighde, agus
teastaíonn am chun iad a bhaint amach.

3. Bacainní coitianta agus conas iad a shárú
Is iomaí agus is minic a bhíonn bacainní i gceist maidir
le PCI a bhunú, a chur i bhfeidhm, a chur chun feidhme,
a bhainistiú, a mhonatóiriú agus a mheas. I measc na
mbacainní féideartha, bíonn easpa fachtóirí tionchair.
Is bacainní eile iad foirmeacha níos forleithne de chur
i gcoinne nó bacainní institiúideacha nó riaracháin
a theastaíonn cineálacha éagsúla cur chuige chun dul
i ngleic leo. Is tábhachtach a shonrú nach ndéantar obair ar
chomhionannas inscne go gasta: is féidir go mbeidh cuma

ar an scéal go bhfuil an dul chun cinn ró-mhall, agus nach
bhfeictear torthaí ná éachtaí praiticiúla go ceann roinnt
mhaith blianta. Is bacainní iad seo a leanas i dtaca le hobair
chomhionannais inscne a aithníodh in ollscoileanna agus
institiúidí taighde. Tugtar moltaí faoin gcaoi ar féidir na
dúshláin sin a shárú.
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Cur i gcoinne
Is féidir go mbeidh an duine aonair nó an institiúid ag
cur i gcoinne, agus go bhfeicfear i bhfoirmeacha éagsúla
(sainráite agus intuigthe) é.
Is féidir go gcuirfidh an duine aonair i gcoinne an plean go
hintuigthe trí staonadh ó ghníomh a ghlacadh, gníomh
neamhleor a ghlacadh nó neamhshuim a chur i bpróiseas
nó PCI.
Is féidir go gcuirfidh an duine aonair i gcoinne an phlean go
sainráite trí ghníomh a ghlacadh go hoscailte dírithe ar PCI
nó a bheith ag iarraidh amhras a chaitheamh air nó baint
de.
Is ann do chur i gcoinne institiúideach ná patrún sistéamach,
leanúnach, marthanach ina dteipeann ar an institiúid
aghaidh a thabhairt ar cheist an chomhionannais inscne
agus easpa fhollasach tacaíochta do PCI. Tá seans níos
mó go gcuirfí in éadan bearta cosúil le moltaí chun cuótaí
a thabhairt isteach nó meicníochtaí ardú céime a athrú. Má
mheastar go mbeidh sé dodhéanta PCI a bhaint amach,
nó go bhfuil sé ródhian, nó nach leor an chumarsáid nó
an comhairliúchán a rinneadh ina leith, is féidir go mbeidh
daoine ag cur ina éadan.
Is dúshlán é an diúltú sin a shárú. Caithfear a chur ar
chumas na mball foirne ar gach leibhéal tuiscint a fháil ar
fhiúntas na hoibre comhionannais inscne, agus b’fhéidir go
mbeidh gá oiliúint a chur ar fáil, nó am a shannadh chun
obair a dhéanamh ar PCI. Teastaíonn tiomantas soiléir
sofheicthe ón leibhéal is airde bainistíochta chun dearcthaí
mar sin a shárú agus dul chun cinn a dhéanamh i réimse
an chomhionannais inscne. B’fhéidir gur fiú geallsealbhóirí
a thabhairt isteach chun fadhbanna agus pointí íogaire
a aithint agus a ainmniú. Ar an gcaoi sin, d’fhéadfadh
réitigh a theacht chun cinn, gan na réitigh sin a bheith
in úinéireacht aon ghrúpa nó duine faoi leith. Is féidir go
mbeidh easpa eolais nó tuisceana le brath i bhfoirm cur
in éadan. Sa chás sin, b’fhéidir go mbeidh na moltaí sa
rannán maidir le “easpa tuisceana ar chomhionannas inscne
agus/nó PCI” ina gcabhair duit. Is tábhachtach a thabhairt
faoi deara freisin go bhfuil daoine ann nach mbeidh sásta
comhar ná tacaíocht a thabhairt riamh. Dá bhrí sin, is fearr
iarrachtaí a dhíriú ar bhaill foirne agus comhghleacaithe
eile atá tiomanta agus sásta tacaíocht a thabhairt, seachas
a bheith ag iarraidh na daoine atá ag cur in éadan an phlean
a athrú.
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“Is obair chrua é comhdheiseanna a chur chun cinn. Agus
mo shaol caite agam ag obair sa réimse seo, ní féidir
liom a shéanadh gur minic a bhíonn daoine amhrasach,
cosantach agus bréan den ábhar sin. Molaim an clár oibre
seo a chur i láthair le téama eile a bhfuil spéis níos mó ag
comhghleacaithe ann agus a bhaineann lena leasanna féin.
Sa chás seo, dhíríomar ar dhá théama. Ba é an chéad cheann
comhionannas a neartú chun barr fheabhas a chur chun
cinn, gan ligean d’inscne, do chine, do bhunús eitneach ná
aon chúinse eile nach mbaineann le hábhar dul i bhfeidhm
ar cheapadh i bpoist agus ardú céime. Ba é an dara ceann
beartas ‘timpeallacht dhearfach oibre’ a thabhairt isteach
a mbeadh tairbhe i gceist leis do chách.”
(Teresa Rees, in “Developing a research strategy at a research
intensive university” in Sage Handbook of Research
Management, Dingwall, R. agus McDonnell, (eag.), 2015)

Ionspioráid nó tuilleadh faisnéise de dhíth ort?
Féach uirlis EIGE um bunathrú institiúideach, ina bhfuil
rannán atá tiomnaithe do “déileáil le cur in éadan”.
Lombardo E., agus Mergaert L., “Gender Mainstreaming and
Resistance to Gender Training: A Framework for Studying
Implementation”, NORA — Nordic Journal of Feminist and
Gender Research, Iml. 21, Eagrán 4, 2013.

Easpa tuisceana ar chomhionannas inscne nó PCI
In eagraíochtaí áirithe, tá easpa tuisceana faoin ngá agus
faoin tábhacht a bhaineann le comhionannas inscne.
D’fhéadfadh sé nach mbeidh gníomhairí tábhachtacha ag
iarraidh a bheith páirteach ar an gcúis sin, go ndéanfaidh
siad beagní de thábhacht na hoibre, agus go gceapfaidh
siad nach ann ach “fadhb mná”. Chun seasamh i gcoinne
an dearcaidh sin, is tábhachtach é a rá arís nach fadhb
mionlaigh, imeallach é an comhionannas inscne, ach go
mbaineann sé le gach duine atá ag obair san eagraíocht.
B’fhéidir gur gá caint faoi chomhionannas inscne mar
bhealach chun institiúid taighde agus ardoideachais rathúil,
oscailte, ceannródaíoch a fhorbairt, a léiríonn meas agus
a chumasaíonn gach ball foirne agus mac léinn a oibríonn
agus a dhéanann staidéar inti. Má bhunaítear PCI a bhfuil
lántacaíocht bainisteoirí sinsearacha agus ceannairí taobh
thiar de, cuideoidh sé sin chun comhionannas inscne a chur
chun cinn. Is féidir oiliúint bhunúsach ar chomhionannas
inscne (éigeantach is dócha), a chur ar fáil sa seomra
ranga nó ar líne, do gach ball foirne san eagraíocht (féach
na samplaí de thionscnaimh múscailte feasachta agus
forbartha inniúlachta sa bhosca uirlisí gníomhaíochtaí).
Moltar é sin chun comhthuiscint choiteann a chinntiú ar
an tábhacht a bhaineann le comhionannas inscne agus
an obair ghaolmhar. Nuair a thugtar am don oiliúint sin
i sceideal oibre na bhfoirne, déantar aird a tharraingt
ar chomhionannas inscne laistigh den institiúid agus
taispeántar gur tosaíocht don eagraíocht í. Freisin, b’fhéidir
go mbeidh gá míniú a thabhairt ar an méid atá agus nach
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mbeidh riachtanach (b’fhéidir gur gá samplaí a ábhartha
a thabhairt agus a roinnt leis na baill foirne). Cuideoidh sé sin
chun tuiscint choiteann a chinntiú ar an anailís, an inneachar,
na gníomhaíochtaí agus an mhonatóireacht a bhaineann le
PCI éifeachtach cuimsitheach.

Tuairimí gur leor díriú ar fhiúntas agus/nó
barr feabhais, agus nach gá díriú ar obair
chomhionannais inscne agus/nó PCInna
Uaireanta, bíonn tuairimí láidre ag daoine áirithe in
eagraíochtaí nach gá PCI a ghlacadh ná obair a dhéanamh
ar chomhionannas inscne, ach a bheith tiomanta do bharr
feabhais acadúil agus ardú céime a bhronnadh ar bhonn
fiúntas amháin. Is cosúil go bhfuil an tuairim sin ina chúis leis
an easpa ban atá le feiceáil i réimsí éagsúla agus ar leibhéal
níos airde sa saol acadúil agus sa taighde. Ach teastaíonn
réimse leathan saineolais, taithí agus ball foirne chun barr
feabhais a chinntiú sa taighde, agus a bheith cinnte go
meallfar agus go gcoimeádfar foireann den scoth. Tá dhá
bhealach chun dul i ngleic leis an mbacainn sin. An chéad
bhealach ná oiliúint ar chlaontacht neamh-chomhfhiosach
a chur ar fáil agus a chur chun cinn i measc bhaill foirne
uile na heagraíochta. An dara bealach atá ann ná tagairt
a dhéanamh do thaighde idirnáisiúnta agus Eorpach agus
tuairiscí ar an ábhar seo, a d’fhéadfadh a bheith ina gcabhair
chun tábhacht an chomhionannais inscne agus PCInna
a chur ina luí ar chomhghleacaithe agus geallsealbhóirí. Mar
shampla, d’fhéadfá tagairt a dhéanamh do:
1. She figures, an fhoinse is mó de staitisticí uileEorpacha,
inchomparáide ar staid an chomhionannais inscne sa
taighde agus nuálaíocht;
2. GenPort, tairseach agus taisclann ar líne lena dtugtar
rochtain ar thaighde, bheartas agus ábhar praiticiúil ar
inscne, eolaíocht, teicneolaíocht agus nuáil;
3. Nuálaíochtaí inscneacha, suíomh gréasáin a thugann
míniú ar mhodhanna praiticiúla anailíse inscne d’eolaithe
agus innealtóirí, agus a chuireann cás-staidéir ar fáil agus
samplaí praiticiúla ar an gcaoi a spreagann inscne nuáil;
4. an rannán ar líne maidir le claonadh neamhchomhfhiosach ón gCumann Ríoga (An Ríocht Aontaithe
agus an Comhlathas), ina bhfaighidh tú achoimre,
tuilleadh ábhair léitheoireachta, agus beochan.

An tuairim nach bhfuil obair chomhionannais
inscne ag teastáil, nó diúltú
I gcomhthéacsanna, tíortha nó disciplíní áirithe, is féidir
go mbeidh daoine den tuairim nach bhfuil gá le bearta
comhionannais inscne ná le PCI. Tiocfaidh tú ar an dearcadh
go bhfuil an “jab déanta”. Is féidir go bhfuil ionadaíocht
mhaith ag mná i ndisciplíní, réimsí, dámha nó earnálacha
áirithe nó go bhfuil tionchar obair chomhionannais inscne
a rinneadh roimhe fós le brath san eagraíocht. Sa chás sin,
caithfear a mhíniú gur gá leanúint de PCI a fhorbairt agus
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obair ar chomhionannas inscne, agus nach beart “aon uaire”
í. Glactar an cur chuige sin chun a chinntiú go mbeidh an
méid a baineadh amach inbhuanaithe agus sách solúbtha
chun dul in oiriúint d’athruithe ar an eagraíocht a tharlaíonn
laistigh den eagraíocht agus lasmuigh de. Is tábhachtach
freisin béim a leagan ar na tairbhí atá i gceist do chách leis
an gcomhionannas inscne, ní hamháin do mhná. Is féidir
gurb é cur in éadan is cúis leis an diúltú.

Easpa neamhspleáchais na n-eagraíochtaí
taighde agus institiúidí ardoideachais
I dtíortha nó réigiún áirithe, b’fhéidir nach bhfuil ach
neamhspleáchas theoranta ag eagraíochtaí chun athruithe
a thabhairt isteach i réimse an chomhionannais inscne.
Is féidir go mbeidh an easpa neamhspleáchais le brath
go mór i dtaca le nósanna imeachta agus rialúcháin
fostaithe, earcaíochta agus ardú céime. Caithfidh institiúidí
ardoideachais agus/nó taighde an dlí a urramú, ach má
tá inspreagadh san eagraíocht athrú a dhéanamh, is féidir
níos mó a bhaint amach. Is féidir cur chuige ón mbun aníos
athrú a mholadh. Aithin gníomhaithe san eagraíocht chun
smaoineamh ar réitigh chruthaitheacha nach dtiocfaidh
salach ar an dlí, agus a chuireann chun cinn cleachtais níos
cothroime earcaíochta agus ardú céime. Cuideoidh siad
chun gníomhaíochtaí a chur ar bun agus dul i bhfeidhm ar
ardbhainisteoirí agus ceannairí. Ní mór comhghuaillíochtaí
a lorg agus a thógáil chun timpeallacht oibre níos fearr
a chinntiú do mhná agus fir.

Easpa acmhainní leordhóthanacha rialta:
acmhainní daonna agus airgeadais
Is bacainn choitianta é easpa acmhainní tiomnaithe,
leordhóthanacha, marthanacha, idir acmhainní daonna
agus acmhainní airgeadais, chun PCInna a fhorbairt,
a chur chun feidhme agus a mhonatóiriú. Mura gcuirtear
cistiú ar fáil, beidh easpa acmhainní chun an obair a chur
i gcrích, agus ní ghlacfar ach gníomhaíochtaí atá neodrach
ó thaobh costais de. Ach sa chuid is mó de na cásanna,
teastaíonn infheistíocht agus maoiniú tiomnaithe chun
dlús a chur leis an athrú, agus tacú le tionscnaimh agus
gníomhaíochtaí de chuid PCI. Caithfear aitheantas agus
acmhainní a thabhairt don am a chaitheann an fhoireann
a dhéanann anailís, measúnú agus dréachtú an phlean. Má
chuirtear le hualach oibre ball foirne faoi bhrú, má fhágtar
an obair faoi bhaill foirne nach bhfuil taithí acu nó baill
foirne sóisearacha, gan maoiniú a thabhairt don phlean,
tuigfear nach tosaíocht mhór don institiúid é comhionannas
inscne. Is bealach é freisin acmhainní a dhiúltú d’obair
chomhionannais inscne gan maoiniú a thabhairt d’oiliúint
ar inscne ná am i sceideal na foirne chun freastal ar an
oiliúint sin. Chun an bhacainn sin a shárú, caithfear an luach
a bhaineann le hobair chomhionannais inscne a leagan
síos go soiléir, cosúil le baill foirne a choimeád, taighde
níos fearr, tuilleadh éagsúlachta i gcomhdhéanamh na
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foirne agus gealltanas ó leibhéal níos sinsearaí (féach
“Abhcóideacht: réasúnaíocht le hathrú comhionannais
inscne in institiúidí ardoideachais agus taighde”). Caithfear
na hacmhainní a theastaíonn, idir acmhainní daonna agus
airgeadais, chun PCI a fhorbairt agus a choimeád a shainiú,
a aontú agus a dhoiciméadú ar chéim luath d’fhorbairt an
phlean. Moltar é sin chun an “costas” a bhaineann leis an
obair a mheas i gceart agus traochadh foirne, easpa suime
i measc príomhghníomhairí de bharr easpa torthaí, easpa
dul chun cinn (gearrthéarmach agus fadtéarmach) agus
gnóthú spriocanna teoranta a sheachaint. Léiríonn sé freisin
an gealltanas agus an tacaíocht atá ag an eagraíocht do PCI
agus an tábhacht a thugann sé do chomhionannas inscne.
I gcás easpa leanúnach acmhainní, b’fhéidir gur léiriú é sin
ar chur in éadan institiúideach PCI.

Easpa údaráis institiúidigh nó eagraíochtúil
Uaireanta, ní bhíonn an t-údarás ná na cumhachtaí
cinnteoireachta chun athrú a chur i bhfeidhm san eagraíocht
ag an bhfoireann atá páirteach i bhforbairt agus seoladh
PCI. Is féidir go mbeidh frustrachas, dul chun cinn teoranta
agus bacadh ó thaobh chuspóirí an phlean a bhaint
amach. Is minic nach féidir an bhacainn sin a réiteach trí
rannpháirtíocht luath, tiomantas agus tacaíocht leanúnach
ón ardbhainistíocht san eagraíocht. Ba cheart don tacaíocht
sin a bheith infheicthe, le feiceáil agus dáiríre do gach duine
san eagraíocht agus dóibh siúd a thugann maoiniú don
eagraíocht chun cáil a fhorbairt mar institiúid a dhéanann
tosaíocht den obair chomhionannais inscne. Ina theannta
sin, is tábhachtach é na daoine a shonrú sa PCI a theastaíonn
chun údarás a thabhairt, dul chun cinn a dhéanamh agus
cinntí a údarú agus teagmháil a dhéanamh leo go luath sa
phróiseas (féach “Gan lucht tacaíochta a aithint go luath sa
phróiseas”).

Easpa sonraí ábhartha agus staitisticí
Tá dúshlán ann nuair nach bhfuil fáil nó rochtain ar shonraí
imdhealaithe inscne, toisc go dteastaíonn na figiúirí sin chun
cás bunlíne nó measúnú tosaigh a fhorbairt de na gnéithe
ar gá obair chomhionannais inscne agus gníomhaíochtaí
a dhíriú san eagraíocht. Tá gá leis na sonraí agus na staitisticí
a bhailítear freisin chun aisfhreagra a thabhairt ar chur
in éadan, ar bhonn fíricí agus figiúirí atá cothrom le dáta.
I gcásanna áirithe, cuireann beartais agus reachtaíocht
cosanta sonraí teorainn ar infhaighteacht sonraí imdhealaithe
inscne ar an bhfoireann (go háirithe in eagraíochtaí, dámha
nó ranna ina bhfuil líon íseal foirne). B’fhéidir gur gá córais
nua comhthiomsaithe agus bailiúcháin sonraí a úsáid chun
staitisticí inscne imdhealaithe a bhaint as taifead foirne.
Caithfear an t‑am agus na costais a bhaineann leis na sonraí
sin a bhailiú agus a anailísiú a chur san áireamh sa PCI. Tá
sé thar a bheith tábhachtach freisin go ndéantar na sonraí
ar fad a shórtáil ar bhealach atá ag teacht le ceanglais
Eorpacha agus náisiúnta maidir le cosaint sonraí.
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Gan lucht tacaíochta féideartha agus/nó
gníomhairí eile a thabhairt isteach go luath sa
phróiseas PCI
Tá sé fíorthábhachtach na daoine is gá teagmháil
a dhéanamh leo i gcéimeanna forbartha agus seolta PCI
a aithint go luath. Cinnteoidh sé sin tacaíocht leanúnach
agus todhchaí le haghaidh obair chomhionannais inscne
san eagraíocht. Ciallaíonn sé sin in go leor eagraíochtaí
gur ríthábhachtach é meánbhainisteoirí a thabhairt isteach
chun bacainní a d’fhéadfadh bac a chur ar dhul chun cinn
agus cur chun feidhme iomlán an phlean a laghdú sa
todhchaí. D’fhéadfadh na meánbhainisteoirí a bheith ina
bhfoinsí tábhachtacha chun teacht ar shonraí, staitisticí
agus faisnéis inscne-imdhealaithe a theastaíonn chun
figiúirí bunlíne a bhunú agus faireachán a dhéanamh ar
threochtaí agus dul chun cinn i dtaca le comhionannas
inscne. Dá bhrí sin, is tábhachtach na daoine sin a thabhairt
isteach go luath sa phróiseas mar thacadóirí tábhachtacha
agus cumasóirí don obair chomhionannais inscne. B’fhéidir
go mbeadh sceidealú agus soláthar oiliúna, ceardlanna,
seimineáir agus cruinnithe, etc. le baill foirne nach bhfuil
páirteach i ndréachtú ná seoladh PCI, ach a dteastaíonn
tacaíocht uathu chun dul chun cinn a dhéanamh. Féach
na samplaí de thionscnaimh múscailte feasachta agus
forbartha inniúlachta sa bhosca uirlisí gníomhaíochta. Tá
sé tábhachtach an t‑am agus an obair chun caidreamh
a chothú d’fhonn bacainní a sheachaint agus an plean
á chur chun feidhme. Ina theannta sin, má dhéantar an
plean a dhaingniú i bplean institiúideach nó san eagraíocht
i gcoitinne, beidh níos mó tacaíochta tras-ranna agus ón
bhfoireann acadúil, rud a chuirfidh le hinbhuanaitheacht na
hoibre comhionannais inscne.

Easpa cúlra stairiúil i staidéar inscní laistigh den
eagraíocht
Tá ollscoileanna agus institiúidí taighde ann nach bhfuil
cúlra stairiúil nó traidisiún ann staidéar inscní a mhúineadh
ná suim a chur ann. Sa chomhthéacs sin, bíonn sé níos
deacra an tábhacht agus na tairbhí a bhaineann le hobair
chomhionannais inscne agus pleananna comhionannais
inscne a chur ina luí ar an bhfoireann agus ar ghníomhairí
eile. B’fhéidir go mbeidh tacaíocht ag teastáil ó líonraí
comhionannais inscne a úsáid (ar leibhéal náisiúnta,
réigiúnach nó idirnáisiúnta) agus gur gá saineolas seachtrach
a fháil ar inscní chun inniúlacht agus saineolas institiúideach
a neartú. Féach Eolaire Geallsealbhóirí Eurogender chun
teacht ar shaineolaithe agus oiliúnóirí i do thír nó eolaire
Daoine GenPort inar féidir leat scagadh de réir an ghrúpa
geallsealbhóirí a theastaíonn uait (e.g. líonraí inscne, nó
cleachtóirí agus comhairleoirí inscne).
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Inbhuanaitheacht agus neart na héachtaí
a rinneadh i leith comhionannas inscne
Uaireanta, cuirtear an dul chun cinn agus na héachtaí
i dtaca le comhionannas inscne agus PCI i mbaol de bharr
athruithe, má dhéantar athchinneadh nó má stoptar de
dhul chun cinn a dhéanamh.
Tarlaíonn sé sin nuair a éiríonn tacadóirí nó ceannairí
tábhachtacha ar leibhéal bainistíochta sinsearaí as a bpost
nó nuair a théann siad isteach i ról eile. Is féidir go mbeidh
tionchar ar athrú buiséid, athstruchtúrú agus neamhshuim
i dtreo inbhuanaitheacht laghdaithe nó teoranta PCI.
Chun treis a ghabháil ar an mbacainn sin, is tábhachtach
é gealltanas don chomhionannas inscne agus an obair
a bhaineann leis an bplean a thabhairt isteach i struchtúir

Treoir maidir le hathrú struchtúrtha sa saol acadúil agus in eagraíochtaí taighde. Céim ar chéim

éagsúla eagraíochtúla. Ciallaíonn sé sin nach mór tacaíocht,
tiomantas agus gealltanas a fháil ó gheallsealbhóirí éagsúla
nach bhfuil teoranta d’aon scoil nó roinn faoi leith. Is
cosúil go gcuirtear leis an inbhuanaitheacht freisin nuair
a leithdháiltear obair chomhionannais inscne le buiséad
il-bhliantúil faoi leith nach dtagann ó aon scoil ná roinn
aonair. Má dhaingnítear struchtúir fhreagrachta, faireacháin
agus meastóireachta rialta agus/nó uirlisí in PCI, is féidir
go gcabhróidh sé sin chun pointí laige a aithint agus
go n-aithneofaí na bearta a theastaíonn sula sroichtear
géarchéim. Ba cheart inbhuanaitheacht aon phlean a chur
faoi anailís SWOT (láidreachtaí-laigeachtaí-deiseannabagairtí) agus tástáil struis sula bhformheastar agus sula
seoltar é, d’fhonn a chinntiú go mbeidh sé sách solúbtha
chun tabhairt faoi dhúshláin sa todhchaí.
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