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PRACTISFM II
PractiSFM: cur i bhfeidhm, cumarsáid agus barrfheabhsú

CUSPÓIRÍ

• Tástáil allamuigh agus bailíochtú chóras PractiSFM le
cuidiú ó chuideachtaí bainistíochta.

• Tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an córas reatha i
gcomhair le cuideachtaí bainistíochta.

• Córas cumarsáide a fhorbairt, a chumasóidh uaslódáil
fhaisnéis phlean bainistíochta PractiSFM isteach i
mbunachar sonraí lárnach.

• Raon leathan de roghanna bainistíochta a bhogann i
dtreo straitéisí bainistíochta solúbtha agus sainithe ag
an úsáideoir a thabhairt isteach.

• Comhpháirt bharrfheabhsaithe do chóras PractiSFM a
fhorbairt.

• Cur i bhfeidhm an chórais chríochnaithe in earnáil na
bainistíochta foraoise príobháidí.

DUL CHUN CINN

Tugann córas PractiSFM (PSFM) (Figiúr 1) isteach chuig
trí phríomhchuideachta Greenbelt, FEL agus PTR. Tá tús
curtha le tástáil allamuigh agus bailíochtú ar an gcóras.
Baineann sé seo le foraoiseoir ag bailiú sonraí bunaithe ar
an bprótacal fardail reatha. Déanfaidh pearsanra oifig-
bhunaithe na sonraí a ionchur agus a phróiseáil agus
cruthóidh siad roghanna bainistíochta leis an gclár PSFM.
Is critíc a bheidh sa toradh ar an bprótacal fardail
ilacmhainne agus ar an gclár PSFM.
Chuaigh rannpháirtithe an tionscadail isteach i gCórais
Tacaíochta Cinntí na Bainistíochta Foraoise COST Action
PF0804. Éascóidh sé seo líonrú ar fud raon de dhisciplíní
i bhforbairt na gcóras tacaíochta cinntí (DSS) agus
tabharfaidh sé chun suntais na modhanna a úsáidtear le
córais den chineál seo a bharrfheabhsú, agus forbairt
d’ardáin chumarsáide chuí.
Chuir Frank Barrett a thráchtas PhD isteach: PractiSFM –
prótacal fardail agus córas tacaíochta cinntí i ndáil le
bainistíocht foraoisí faoi úinéireacht phríobháideach in
Éirinn.

GNÍOMHAÍOCHTAÍ BEARTAITHE

• Tástáil allamuigh ar an bprótacal fardail agus an DSS
a leanúint ar aghaidh agus a fhorleathnú.

• Úsáidfear an t-aiseolas tosaigh ó na gairmithe ag úsáid
an chórais le hanailís SWOT ar an gcóras reatha a
fhorbairt agus athruithe a theastaíonn le feabhas a chur
air a shainaithint.
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LE CRÍOCHNÚ: Nollaig 2013

CÚLRA

Tá feidhm ag Caighdeán Náisiúnta Foraoise na hÉireann
a foilsíodh in 2000maidir le foraoisí na hÉireann ar fad. Ó
cuireadh i bhfeidhm é, tá sé de cheangal ar úinéirí agus ar
bhainisteoirí foraoisí príobháideacha measúnú a
dhéanamh ar fhoraoisí maidir le hinbhuanaitheacht
eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil trí
chainníochtú agus cháiliú na n-ilacmhainní. Cuireann
ceanglais dá leithéidí éilimh bhreise ar mhodhanna
bailithe sonraí, a théann thar an bhfardal foraoise
traidisiúnta adhmad-dírithe. Maidir le húinéirí coillearnaí
príobháidí in Éirinn, déanann an t-easpa de shonraí fardal
foraoise iontaofa, nuashonraithe agus inacmhainne a
chuireann faisnéis a bhaineann lena maoine féin ar fáil bac
suntasach a chur ar mheasúnú, mhonatóireacht agus chur
i bhfeidhm na Bainistíocht Foraoise Inbhuanaithe (SFM).
Mar thoradh ar an mbuntionscadal PractiSFM bunaíodh
prótacal um fhardal ilacmhainne fréamhshamhla agus
córas tacaíochta cinntí. Forbróidh tionscadal PractiSFM2
ar an rath seo maidir leis an gcóras a oibríochtú agus lena
úsáideacht a threisiú i dtéarmaí feabhas a chur ar
bhainistíocht foraoise agus cumas tuairiscithe a sholáthar
le faisnéis nuashonraithe a chur ar fáil don earnáil
foraoiseachta ar thorthaí bheartaithe ó choillearnacha
príobháideacha.
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Figiúr 1. Íomhá comhábhair a tógadh as bogearraí PractiSFM.

• Cruinnithe le hionadaithe Éireannacha FSC agus PEFC
leis an leibhéal agus an bhformáid faisnéise a bheidh
de dhíth sa DSS le riachtanais deimhnithe a
chomhlíonadh a shainiú.
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