Polasaí Teanga na GaeilgeTar éis ár gcruinniú le ionadaí ó Údarás na Gaeltachta ar an 23ú Bealtaine 2011,ghlac Pobail le Chéile mar polasaí an Plean Teanga a bhí aontaithe ag a
gcruinniú ar an 22ú Meitheamh 2011.
Chomh h-áiríthe réitíonn Pobal le Chéile na gníomhannaí seo a leanas a bhaineann le Teanga na Gaeilge a ghlacadh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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10.

An plean atá aontaithe le Údarás na Gaeltachta ón 23/5/11 mar polasaí comhlachta a ghlacadh.
Roghnaigh stiurthóir comhlachta in ról mar Oifigeach Teanga.
Cinntigh go ndéanfaidh muid athbhreithniú ar ábhair comhlachta uilig agus cinntigh polasaí dhátheangach in foilsiú agus cumarsáide.
Go mbeidh ar a laghad 25% gaeilge in sa nuachtlitir Glór don Phobal agus go mbeidh an príomh scéal agus ceannlíne i dtolamh i nGaeilge.
Go ndéanfaidh an comhlacht cinnte go bhfuil clár dearfach earcú foirne maidir leis an teanga Gaeilge(in áit a bhfuil dhá iarrthóir le taithí/cáilíochtaí atá cosúil le
chéile,beidh an post tairiscinte don iarrthóir a bhfuil Gaeilge acu ar dtús).
Go mbeidh an Ghaeilge réitigh agus cuirthe chun cinn in achan tógra agus tionscnamh atá ag Pobail le Chéile,tríd úsaid a bhaint as an teanga Gaeilgein ainmneacha
tograí,agus an Ghaeilge a úsáid in a gcuid oibre.
Go bhfaigheann an Bord Stiúrthoirí tuarisc ar cur chun cinn teanga na Gaeilge in sna tograí uilig atá ag an chomhlacht ar bhunús ceathrúnach.
Go nglacaidh an comhlacht páirt in díospóireacht aitiúil ar bith agus pleanáil straitéis 20 bliain an teanga.
Nuair a bheireann achmhainní ceadúnas,go mbeidh spreagadh agus cuidiú ar fáil do stiúrthoirí,oibrí deonach agus foireann glacadh páirt in oideachas Teanga na
Gaeilge.
Go mbeidh cur chun cinn gníomhach an Teanga Gaeilge coinnithe mar príomh chúram in achan togra atá ag Pobail le Chéile agus go h-áirithe in obair
teaghlaigh,óige agus oideachais páistí.

Polasaí agus Gníomhannaí an Teanga Gaeilge suas chun data(18ú Samhain 2015)
Tá an chuid is mó de obair de obair Pobail le Chéile glaca ag oibriú deonach áitiúil,cainteoirí dúchais an chuid is mó acu. Spreagann muid cainteoirí Gaeilge tacaíocht
agus uchtach a thabhairt do fhoghlaimeoirí cibé Gaeilge atá acu a úsaid in ár dtimpeallacht sábhailte agus tacaíochta taobh istigh de thograí Pobail le Chéile .
Gníomh 1.Polasaí
An Polasaí Teanga Gaeilge a bhí glaca ag an cruinniú bord ar an 22/6/11 agus a bhí ath-dheimhnigh ag cruinniú ceann bliana an chomhlacht in Feabhra 2012, bronnta ag an
cruinniú bord Márta 2013 agus Méan Fomhair 2014 agus ath-dheimhnithe. Bhí roinnt cinnithe déanta agus tá siad seo léirithe thíos.
Gníomh 2.Oifigeach
Is é Oifigeach Teanga an togra ná Conor Ó Braonáin a dhéanann cinnte go bhfuil an polasaí cuirthe í bhfeidhm agus a dhéanann ionadaíocht do Pobail le Chéile ag cruinnithe
An Plean Teanga. (Máire Nic Fhearraigh an dara rogha)
Gníomh 3.Cothú agus Meáin Chumarsáide
Tá iarrachtaí tromchúiseach déanta le déanamh cinnte go bhfuil an Ghaeilge cludaithe in preas scaoileadh agus ábhair cothú, foilsithe dhátheangach agus go bhfuil fógraí
oibre agus ábhair eile a bhaineann le obair cuirthe suas dhátheangach. Sa chead ceathrú scrúdaigh muid ár obair Meáin Chumarsáide Sóisialta ar an Teanga Gaeilge agus
shocraigh muid go mbeadh seo ina buanphointe in ár gcuid oibre. San am í lathair tá sé ina bhuntáiste again go bhfuil Conor agus Sinéad Ní Bhroin, atá béirt ina cainteoirí
líofa gaeilge, ag obair linn sa togra.
Gníomh 4. Glór don Phobal
Go mbeidh príomh scéal agus ceann línte an nuachtlitir Glór í dtolamh í nGaeilge agus 25% den ábhair í nGaeilge chomh maith. Bhí 73 airteagail agus fógraí gaeilge foilsithe
tríd 2013, and chuid is mó foilsithe fríd an Glór. D’áthraigh muid cúpla de na tréithe athfhillteach le sean stíl ceilteach a úsáid.
Gníomh 5. Fostaíocht agus Fógraí Traenáil
Bhí na poist/socrúcháin fógraithe dhátheangach. Bhí trí amach as cúig de na ceapacháin fostaithe (fostaíocht Pobail, TÚS-(thosaigh oibrí úr ar 24ú Samhain) agus JobBridge)
déanta do chainteoirí líofa Gaeilge. Aithníteoir an Ghaeilge mar pháirt de plean oibre na oibrinní.
Gníomh 6. Úsaid Gaeilge in Teideal Tograí
D’oibrigh an togra le déanamh cinnte go mbeidh tuarascáil Gaeilge agus ainmneacha Gaeilge a úsaid in obair an togra tríd 2016
Gníomh 7. Dual Obair Óige
Tá an Ghaeilge cuirthe chun cinn in sa togra reamh-scoile Páistí le Chéile, le leabhraí naíolann agus ranntaí ar fail, cuidiú Gaeilge cuirthe ar fail do phaistí atá ag glacadh páirt
in togra i ndiaidh scoile Óige le Chéile. Smaoinóidh muid ar ionchur an togra in clár Seachtain na Gaeilge 2016 chomh maith. Bunóidh muid ‘TeamTeanga’ in togra an Yard
le obair le daoine óga le polasaí teanga óige a comh-chruthú don Yard in 2016. Cheapadh muid togra Ealaíon agus Cultúr don Yard in 2016 a chuardódh míniú agus bunús
logainmneacha gaeilge.

Gníomh 8.
D’éirigh linn imtheorannaigh ‘JobBridge’ a cheapadh le amharc í ndiaidh meáin chumarsáide sóisialta agus oibrí tacaíocht óige ata ina gcainteoirí líofa Gaeilge. Rithfidh na
poist seo go dtí Meitheamh 2016. Tá muid ag lorg duine ‘First Steps’ (imtheorannaigh faoi 25 bliain) agus ceapaidh muid cainteoir gaeilge más feidir fa choinne an post seo
chomh maith.
Gníomh 9.
Go mbeidh pointe ar achan chlár oibre dén cruinniú Bord le obair teanga na Gaeilge a phlé agus a athbhreithniú, an polasaí maidir leis ár bPlean Teanga a athbhreithniú
agus a phlé ag leibheal aitiúil.
Gníomh 10.
Bunóidh an comhlacht Sparánacht Tacaíocht Foghlaimeach an teanga Gaeilge leis an traenáil a pháirtmhaoiniú (agus í gcás feiliúnach taillí scrudaithe) don príomh fhoireann
uilig, stiúrthóirí, traenólaí agus oibrí deonach.

