
Togra Tionscadail chuig Údarás na Gaeltachta do Chlár Forbairt Pobail Chloich CheannFhaola 2016 
Tá Pobail le Chéile aitheanta maidir le forbairt agus seachadadh a dhéanamh ar obair atá dírithe ar fhorbairt phobail agus a bhfuil béim ar mhíbhuntáiste, ar bhochtanas 

agus ar eisiaimh. Tá taithí leanúnach ag an tionscadal maidir le postanna úra a chruthú agus muid ag tacú le daoine óga atá dífhostaithe le fada, agus daoine atá ar an 

bheochlár. Chomh maith le seo, cuirtear taithí ar fáil tríd socrúcháin oibre, traenáil praiticiúil, agus traenáil forbairt scileanna. 

Aithnítear san earnáil sláinte, san eacnamaíocht, i dtacaíocht teaghlaigh agus i gciorcail eile go bhfuil beag a dhéanamh ar Iarthar Dhún na nGall maidir le sochaí atá 

pobalbhunaithe, ar sheirbhísí agus tacaíocht pobail agus eacnamaíocht sóisialta. Creideann muid go rachadh infheistíocht bheag i bhforbairt pobail i ngleic leis na 

heasnaimh seo. Cé go bhfuil athruithe déanta ar chistiú stáit d’fhorbairt phobail áitiúil agus d’obair tacaíochta an chomhphobail, tá an comhlacht ag lorg tacaíocht 

airgeadais ó Údarás na Gaeltachta chun na gníomhaíochtaí áitiúil seo a leanas a chur ar bun. 

Rachadh an infheistíocht seo chun sochair do Pobail le Chéile agus muid ag lorg maoiniúcháin breise chun na tionscnaimh seo a bhaint amach chun pobal inbhuanaithe agus 

sláintiúil a bhunadh. Bheadh muid in ann acmhainní a bhaint amach chun tacú le daoine óga atá dífhostaithe le fada, chomh maith le díriú isteach ar dhochair a bhfuil baint 

acu le halcól, agus chun taighde agus forbairt a dhéanamh ar thionscail sóisialta eacnamaíoch áitiúil, srl.Ag cur aithne ar láthair cultúracha agus teangeolaíocht uatháil an 

togra,tá an bord agus foireann dul a dhéanamh gach iarracht téarmaí polasaí Teanga na Gaeilge a chomhlíonadh. Sé an rud a bheas i gceist anseo ná traenáil teanga a chuir 

ar fail do príomh fhoireann agus aicsean saineolaí teanga chomh maith le comhthathú an teanga gaeilge in ár obair laethúil. 

Spriocghrúpaí do Phobail Le Chéile. 
Dífhostaíocht fhadtéarmach       Mná faoi mhíbhuntáiste 
Daoine le míchumais        Daoine óga faoi mhíbhuntáiste 
Tuismitheoirí aonair        Dífhostaíocht gearrthearmach(faoi bhliain) 
Daoine le hioncam íseal        Oibrithe tearcfhostaíthe agus séasúrach 
Daoine níos sine        Daoine gan dídean 
Mí-úsáideoirí substaintí agus a dteaghlaigh     Pobail faoi mhíbhuntáiste 
Tuismitheoirí/Caomhnóirí/Cúramóirí daoine óga atá i mbaol   Ciontóir óg 
Fir agus mná leithlisithe        Luathfhágálaí scoile/Daoine óga atá i mbaol tearcghnóthú 
Daoine óga le riachtanais oideachasúil speisialta nó riachtanais iompair  Teaghlaigh agus páistí le hioncam íseal(Cúramóirí,Cúramóirí óga) 
Daoine LGBT(& daoine óga)       Oibrithe imirceacha/le cois imiricí áitiúil a thagann ar ais! 

 

 
 

 

  



Teangmhálacha, comhpháirtithe agus comhoibrithe le tionscnaimh Pobail le Chéile 
F.S.S/Fóram Sláinte Phobail   Cothú na Sláinte(FSS)   ETB/Intreo    Údarás na Gaeltacha 
Eolas do shaoránaigh    Instiúid Theicneolaíocht Leitir Ceanainn SVP     Ionad Machaire Rabhartaigh 
Cumann Turasóireachta agus Trádála  Seirbhís Maidin Mhaith   Coiste Paroiste    Pobal Eascarrach 
‘Belong To/BreakOut!’    Seirbhís d’aos óg Dhún nan Gall  CWC/CDA Dhún na nGall  Cumann Tithíochta Sóisialta APEX 
Cumann Sláinte Mheabhrach   Foróige     FRC Dhún Fionnachaidh   Seirbhís Um Threoir san Oideachas(ETB) 
Seirbhís Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána Ionad Mná Leitir Ceanainn  Seirbhís Foréigean Dhún na nGall Cúnamh do Mhná 
Seirbhís Sláinte Mheabhrach an Óige(Jigsaw) MD na nGleanntach & PPN na Contae Comhairle Contae Dhún na nGall Tionscal Taistealaithe Dhún na nGall 
Líonra Sláinte an Phobail   Grúpa Cúramóra an Fháil Charraigh & Ardán Comhchultúrtha Dhún na nGall Clár oibre Idirchultúrachais DnaG 
      Dún Fionnachaidh          
CDP Na Rosann Teo.    M.A.B.S.    PCC & Pobalscoil Gaoth Dobhair  Deiseanna & Aois na hEireann 
Coiste Contae Um Chúram Leanaí  Comhairle Óige Dhún na nGall  Stráitéis Aoisbháúil(CCD)  Coiste Forbartha an Fháil Charraigh 
‘Parkrun’ An Fháil Charraigh   Togra Moltaí Sóisialta(FSS)  Tionscal um Ordú Oideas Sóisialta/ Carthanacht Folláine Intinne Dhún na nGall
           Líonra Tacaíocht Teaghlaigh(TUSLA)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



An Clár Comhtháite atá beartaithe 2016 

 
Téama 

 
Aidhm 

 
Gníomhaíochtaí 

 
Aschur 

 
Sraith 

1.Dífhostaíocht agus 
Cuimsitheacht 

Dul i ngleic le daoine 
atá dífhostaithe le 
fada agus ag spreagú 
múinín, deiseanna 
foghlama, tacaíochtaí 
praiticiúil agus 
fostaíochta 
inbhuanaithe maidir le 
taighde agus tacaíocht 
fostaíochta 

a.Tionscnamh forbairt phearsanta agus tógáil múiníne 
a dhearadh, a fhorbairt agus a chur ar fail do dhaoine 
óga atá dífhostaithe agus nach bhfuil ag traenáil ná ag 
fail oideachas 
b.Teagmháil a dhéanamh leis an gclár áitiúil TÚS chun 
oiliúint do dhaoine fásta atá dífhostaithe le fada a 
dhearadh agus a chur ar fail. (Obair don aos óg, Siopa 
Pobail srl.) 
c. Seirbís tacaíochta leasa cearta a fhorbairt chun 
tacaíocht agus oiliúint áitiúil a chur ar fail 
d.Bothán fear an Fháil Charraigh a sheoladh agus a 
bhainistiú agus tacaíocht do ‘Parkrun’ 
e.Tacaíocht a chur ar fail tríd ceardlanna agus treoir a 
bhunadh do oibrí imirceacha áitiúil 
f.Ag aithint tacaíochtaí agus ag cur tacaíochtaí ar fail 
do imircigh agus baill pobail úra i gceantar Chloich 
Cheannfhaola 
g.Gnóthaigh acmhainní fríd SICAP le traenáil obair 
toilteanas a chur ar fail do dhaoine dífhostaithe agus 
clár traenáil oideachais do dhaoine fásta 

Cúrsa ‘Leanúnach’ múiníne do 12bl/daoine fásta 
Fiontraíocht –tionscadal fostaíochta inbhuanaithe le 
idir 2&4 duine fásta 
Réimse cúrsaí creisiúnaithe agus 
neamhchreidiúnaithe do níos mó ná 20 duine faoi 
oiliúint 
 
Seirbís tacaíochta abhcóideachta agus traenáil 
abhcóideachta do cheardlanna oideachais do níos 
mó ná 15 fhoghlaimeoir 
 
2 seachtainí de ghníomhaíocht botháin fear –níos 
mó ná 10 fear. Traenáil forbairt foireann oibrí 
deonach ‘Parkrun’ 
Eolas faoi theacht ar ais ó obair thar lear agus clár 
comhairle do níos mó  ná 20 duine/teaghlaigh 
3 ghníomhaíocht/ócaid/ceiliúradh idirchultúrtha 
2 chúrsa obair toilteanas do dhaoine fásta 
Sraith ranganna la agus oíche do dhaoine fásta 

(iv) 
 
 

(i) 
 

(iii) 
 
 
 
 
 

(v) 
 

(ii) 

2.Páistí agus Aos Óg Chun tionscnaimh 
áitiúil a chur ar fail le 
tacú le hoideachas 
neamhfhoirmeálta 

h.Cúnamh réamhscoile agus iarscoile a chur ar fail do 
theaghlaigh atá faoi mhíbhuntáiste 
i.Tionscadal gníomhaíocht óige atá ag díriú ar dhaoine 
óga atá idir 13-25 bliana d’aois chun oideachas 
neamhfhoirmiúil agus cláir forbartha phearsanata a 
chur ar fail 
j.Togra spéisialta Teanga agus Cultúrtha Gaeilge a 
dhearadh agus a fhorbairt don aois ghrúpa 13-18 
bliain d’aois 
k.Le cistiú ón SICAP, togra ‘’Fanacht ar Scoil’ a 
dhearadh agus a fhorbairt don aois ghrúpa 15-16 
bliain d’aois 
l.Foireann Teanga – grúpa oibre ar an teanga Gaeilge 
bunaithe ar gníomhannaí óige tríd 2016 

24 seisiún seachtainiúil de Páistí le Chéile do 20 
teaghlach 
20 seachtain do ghníomhaíoch iarscoile 
42 seachtain de cláir óige, le cois traenáil 
creidiúnaithe, cosaint leanaí agus ceannaireacht do 
níos mó ná 20 duine 
Gníomhaíochtaí Óige Seachtain na Gaeilge(Cad é 
Teanga) 
Togra Talamh Teanga – léarscáil logainmneacha agus 
scéaltaí 
Buaine – Togra ‘Fanaigh ar Scoil’ 
Gníomhachtaigh Polasaí Oibre an Teanga Gaeilge a 
chur ar fáil 

(i) 
(ii) 
(v) 

 
 
 

(ii) 
(ii) 

 
 
 

(ii) 



3.Daoine Breacaosta Chun tacú le 
gníomhaíochtaí ag 
daoine dul in aois agus 
daoine breacaosta 

m.Leanúint ar aghaidh ag tacú agus ag forbairt an 
obair atá ar siúl ag grúpa thar 50 an Cumann Cairdeas, 
rannpháirt a leathnú do dhaoine fásta do gach aois 
n.Tacaíocht agus cur chun cinn a dhéanamh ar obair 
an Maidin Mhaith – Seirbhís Maidin Mhaith 
dhátheangach agus Seirbhís úr Néaltrú 
o.Oibriú le TÚS agus GMS chun forbairt a dhéanamh 
ar scéim chúram áitiúil agus deisiúcháin do dhaoine 
aosta agus leochaileach 

40 seachtain de chlár cultúrtha agus oideachasúil 
 
 
50 seachtain de ghlaoite agus tacaíochta. Ceardlann 
Tacaíochta Néaltrú 
 
 
2 dhuine ar fhoireann chun cúram a chur ar fail agus 
chun deisiúchán a dhéanamh ar seirbhís 

(i) 
(ii) 
(iii) 

4.Míchumais agus 
Cuimsitheacht 

Leibhéil 
cuimsitheachta i saol 
sóisialta agus 
eacnamaíochta daoine 
míchumasach a ardú 

p.Stráitéis áitiúil a dhearadh agus a fhorbairt chun 
pobal a thacaíonn le daoine míchumasach a bhaint 
amach í gCloich Cheannfhaola 
q.Obair na dtionsnaimh áitiúil a thacú le cois Cumann 
Sláinte Mheabhrach, Míchumais Connexions, Tograí 
FSS agus Fóram Sláinte Doire Bheatha 
r.Comhdháil feasachta faoi mhíchumais áitiúil a eagrú 
chun buanna a chur chun cinn agus forbairt a 
dhéanamh ar thurasóireacht féideartha srl. le 
acmhainní SICAP 

Réimse ócáidí feasachta áitiúil, ceardlanna agus 
tionscadal taighde 
Feabhsúcháin phraiticiúil áitiúil 
Ar an laghad 12 gníomhaíochtaí tacaíochta a eagrú, 
ina measc socrúcháin/taithí oibre, deiseanna 
fostaíochta dhídeanach agus feasacht fostóra 
leasaithe 
Comhdháil gheimhridh ar chuimsiú mhíchumais 

(i) 
(ii) 
(iii) 
(iv) 
(v) 

5.Eolas agus 
Ionadaíocht 

Saoránacht gníomhach 
a chur chun cinn tríd 
eolas agus ionadaíocht 
áitiúil 

s.Forbairt a dhéanamh ar Glór don Phobal mar 
acmhainn eolais áitiúil le cearta Leasa agus gnéithe 
sláintiúil agus oideachasúil 
t.Forbairt a dhéanamh ar Sheirbhís Idirlín an Phobail 
atá saor in aisce le teach tar eolas teidlíochta agus 
cearta 
u.Togra Béal an Phobail a dhearadh agus a fhorbairt – 
le scannán, ceardlann pobail srl.  
v.Leanúint ar aghaidh ag forbairt agus ag cur an 
polasaí teanga í bhfeidhm agus ag aithint 
gníomhaíochtaí tacaíochta áitiúil a chuireann le 
forbairt teanga an phobail 
w.Leanúint ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta agus ag 
dul i ngleic le Coiste An Plean Teanga agus a gcuid 
oibre 

Nuachtlitir pobail míosúil atá dhátheangach 
 
Eolas poiblí leanúnach ar sheirbhís 
 
Cur chun cinn na Gaeilge tríd SnG gach coicís 
 
3 thionscadal teanga áitiúil (Club Teanga, Béal agus 
Oige srl.) 
 
Glacadh páirt iomlán sa Choiste Stráitéiseach áitiúil 

(i) 
 

(ii) 
 

(iii) 
 

(iv) 
 

(v) 

 



Spreaganna Trasghearradh 

Le cois na 5 téama atá thuasluaite, tá roinnt gnéithe trasghearradh lenár n-obair a chur in iúl. 

(i) Cleachtadh Forbairt Pobail – cuir chuige forbairt comhoibríoch agus comhpháirtithe le geallsealbhóirí áitiúil agus contae chun tionchar dearfach a bhaint amach 

dóibh siúd atá eisiata go sóisialta agus iad siúd atá fada ar shiúil ón margadh fostaíochta. 

(ii) Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn tríd tacaíocht a thabhairt do Ghníomhaíocht áitiúil faoin stráitéis 20 bliain agus tríd foilsiúcháin agus gníomhaíochtaí 

dhátheangach a chur ar fail.  I measc na ngníomhaíochtaí seo bheadh neartú a dhéanamh ar dhátheangachas san obair ginearálta agus ag déanamh forbairt 

deá-mhéine ar ghníomhaíochtaí teanga áitiúil.  Chuir muid ár bPolasaí Teanga suas chun data ag ár gcruinniú í mí na Samhna 2015 agus tá cúpla gníomh 

bunaithe teanga soiléir in sa phlean oibre 2016.  Bunóidh muid agus cuirthí muid acmhainn ar fail do scéim sparánacht le fóirdheontas a thabhairt do staidear 

agus táillí scrudaithe don fhoireann, daoine faoi oiliúint, agus oibrí deonach an togra fa choinne teagasc teanga gaeilge.  Chomh maith le seo ta muid dul a chuir 

ár obair Teanga Gaeilge agus obair Plean Teanga ar clár oibre achan cruinniú den Bhord Stiúrthóirí. 

(iii) Sláinte agus Folláine – Ag tacú le páirtíocht an phobail i reimse dul chun cinn maidir le sláinte áitiúil agus stráitéisí folláine dearfacha i gcomhpháirtíocht le 

Fóram Sláinte Pobail, an Foireann Cúram Príomha, TUSLA agus Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 

(iv) Forbairt Eacnamaíoch: an eacnamaíocht sóisialta, timpeallacht agus turasóireacht – Ag cur chun cinn caidreamh pobail i ngníomhaíochtaí eacnamaíoch, go 

háirithe agus muid ag forbairt tionscadail inbhuanaithe áitiúil atá in-athnuaite agus comhfhiosach maidir leis an gcomhshaol. 

(v) Cuimsiú agus Feasacht Idirchultúr agus Comhionannais – Ag cur chun cinn frámaíocht comhionannais agus cláir tríd ghníomhaíochtaí idirchultúrtha agus 

oideachais 

 

Rinneadh forbairt ar na tograí seo i gcomhairle le bord agus foireann Pobail le Chéile agus muid ag baint úsáid as ár bhfoireann leanúnach de oibrithe deonacha a bhfuil 

taithí acu agus tríd plé a dhéanamh le grúpaí comhpháirtithe tríd cheantair Chloich Cheannfhaola.  Bhí an plean oibre molta cláraithe, ceartaithe agus glactha ag an 

cruinniú a bhí ag Bord Stiúrthóirí Pobail le Cheile ar 27/1/2016 

 

Glacann an comhlacht go ndeanfaidh siad cinnte go mbeith an foireann agus daoine faoi oiliúint tairiscinte ( agus i gcás príomh fhoireann go roghnoidh siad traenáil 

creidiúnach teanga na gaeilge feiliúnach faoi scéim TEG).  Beidh seo tairiscinte do oibrí deonach chomh maith agus cuirfidh an comhlacht acmhainn ar fail do taillí 

teagasc do gach mac léinn Teanga na Gaeilge atá ag cuir isteach ar Scéim Staidear Sparánacht(feach (ii) thuas). 
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