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Miontuairiscí
Cruinniú Reachtúil Bliantúil 2015
Glór na nGael Teo.
Uimhir Chláraithe 364776
5 Iúil 2016, 16.00
Glór na nGael
Ráth Chairn
Baile Átha Buí
Co na Mí
I láthair: An Cathaoirleach Pat Carey, An tAth. Séamus Ó hÉanaigh, An tAth. Tadhg Furlong,
Micheál Walsh, Deirbhile Nic Craith, Dr Helen Ó Murchú
Leithscéalta: An tAth. Brian Ó Fearraigh, Dr Máire Ní Annracháin, Pádraig Mac Donnacha
Ag freastal: Lorcán Mac Gabhann (Ceannasaí), Daithí Ó Maolchoille (Iniúchóir na cuideachta),
Marcas Mac Ruairí, Nóra Welby, Seán Ó hAdhmaill, Frainc Mac Cionniath, Feargal Ó Cuilinn,
Eoghan Mac Cormaic
Clár an chruinnithe
Aontaíodh ar chlár an chruinnithe.

Miontuairiscí 2014
Glacadh leis na miontuairiscí molta ag an tAthair Tadhg Furlong, agus cuidithe ag Mícheál
Walsh.
Ag éirí astu
Ní raibh aon ní ag éirí astu.
Dearbhú Iniúchóra agus a tháille
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Ceapadh Daithí Ó Maolchoille mar Iniúchóir na cuideachta go dtí Cruinniú Cinn Bliana 2017
agus fágfar faoin mBord Stiúrtha a tháille a shocrú.
Cuntais iniúctha 2015
Chuir an tUas Daithí Ó Maolchoille Ráitis Aireadais 2015 os comhair an chruinnithe, mar eolas.
Mhínigh sé na cuntais agus an staid airgid ina raibh Glór na nGael Teo ag deireadh na bliana
2015. Thug sé le fios go raibh easnamh oibriúcháin na bliana cothrom le €840 agus farasbarr na
cuideachta ag 31/12/2015 cothrom le €227,669. Thuairiscigh sé go raibh feabhas ar chóras
éisiúna na mbillí agus nach raibh aon riosca suntasach le tuairisciú.
Glacadh le Ráitis Airgid 2015 agus tuairisc an iniúchóra
Tuarascáil ar obair na bliana 2015
Chuir an Ceannasaí tuairisc ar an méid ar baineadh amach le linn na bliana 2015. Mhínigh sé na
dúshláin a d’fhás as an athrú I ról Ghlór na nGael ó chomórtas pobail go dtí na struchtúir nuaaontaithe le Foras na Gaeilge.
Ghabh sé buíochas leis an mBord Stiúrtha, ach go háirithe leis an gCathaoirleach Pat Carey, as
ucht a thacaíochta I rith na bliana.
Ghabh sé buíochas le hurra an chomórtais ina measc Foras na Gaeilge; Údarás na Gaeltachta; An
Roinn Ealaíon, Oidreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta; An Roinn Oideachais
agus Scileanna; An Roinn Ghnóthaí Eachtracha agus Tradála; agus Conradh na Gaeilge. Rinne
sé cur síos ar na comhfhiontair atá ar bun le COGG agus tionscnamh nua atá díreach tosnaithe
leis an gCLG.
Mhol an Cathaoirleach obair na foirne le linn na bliana agus aontaíodh go bhfuil an fhoireann ag
saothrú ag leibhéal ard chaighdéan oibre.
Glacadh le Tuairisc an Cheannasaí
Tuairiscí na Réimsí Oibre.
Thug an Cathaoirleach cuireadh do bhainisteoirí Ghlór na nGael tuairisc a thabhairt ar a réimsí
oibre.
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Thug Seán Ó hAdmhaill tuairisc ar athruithe cleachtais fhoirne a d’fhorbair as mhéadú réimsí
oibre Ghlór na nGael, ina measc, earcaíocht, lámhleabhar foirne, oiliúnt agus córas breithmheas
feidhmíochta Ghlór na nGael.
Thug Frainc Mac Cionnaith tuairisc ar an réimse Forbairt Pobail, ar chruinnithe gréasánaíochta,
clárú coistí, clárú clubanna CLG, ar cheardlanna pleanála teanga agus ar obairt eagrúcháin
Raveloid 2016 le linn 2015. Scaipeadh caipéis a chur Glór na nGael le chéile a dhéanann cur sios
ar ‘Forbairt phobail I gcomhtéasc na Gaeilge’ agus aontaithe ag na Ceanneagras uile.
Thuairiscigh Eoghan Mac Cormaic ar dul chun cinn fhiontraíochta na Gaeilge. Thug sé tuairisc
ar thobsiopaí earraí Gaeilge, ar na feachtais Seachtain Bronntanas as Gaeilge; ar fhreastal na
foirne ar sheónna Samhraidh agus na Nollaig agus ar roinnt eolais a bhailíodh mar chuid
d’Amárach Research a foilsíodh le linn 2015.
Thug Marcas Mac Ruairí léiriú ar an obair atá ar siúl i measc teaghlaigh atá ag tógáil páistí le
Gaeilge, ar líon na n-ócáidí, ar an seachtain saoire Gaeltachta, ar phicnicí Bealtaine, ar imeachtaí
éagsúla clainne, ar ghrúpaí súgartha agus ar an nuachtlitir coicisiúl a fhoilsíonn Glór na nGael.
Scaipeadh dréachtchóip den ˜I dTreo Plean Tacaíochta Teaghlach" atá aontaithe idir eagrais Stáit
agus neamhstáit le déanaí, ina measc, Foras na Gaeilge, Roinn na Gaeltachta, Údarás na
Gaeltachta, Muintearas, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, Comhar Naíonraí Gaeltachta,
Tuismitheoirí na Gaeltachta agus Glór na nGael. Léiríonn an cháipéis sin staid reatha na hobire
sa réimhse seo agus déanann sé cur síos ar na riachtanais atá ann leis an obair sin a fhorbairt.
Thug Nóra Welby tuairisc ar na comórtais le linn 2015, ar líon na rannpháirtithe, ar liosta na
mbuaiteoirí, ar an mBronnadh Náisúnta Duaiseanna, ar obair thar lear mar chuid de Ghlobal
Gaeilge agus ar na pleananna a bhí idir lámha le linn 2015 do scoil samhraidh Boston 2016.
Thuairiscigh Feargal Ó Cuilinn ar an obair a bhí ar siúl leis an Chumann Lúthchleas Gael agus
an pháirtnéireacht sin. Luaigh sé athraithe sa chomórtas agus an Turas Teanga. Thug sé tuairisc
chomh maith ar ghnéithe éagsula den obair fhiontraíocht ar tugadh faoi, ina measc, Bricfeasta an
Aoine, na seastáin eolais ag seónnna agus comhdhálacha éagsúla le linn na bliana.
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Ghlac na comhaltaí leis na tuairiscí.
Glacadh le Bunreacht nua
Pléadh an Bhunreácht nua. Pléadh ceist faoi thréimhse oifige na gComhaltaí agus aontaíodh go
ndéanfadh na stiúrthóirí macnamh ar an cheist agus más cheaptar go bhfuil gá leis, déanfar leasú
bunreachta a mholadh ag Cruinniú Cinn Bliana 2017.
Glacadh leis an Bhunreacht nua.
Dearbhú Stiúrthóirí agus Comhaltaí
Dearbhaíodh na comhaltaí seo a leanas;
Cumann na Sagart (6 duine) -, An tAth Séamus Ó hÉanaigh, An tAth. Tadhg Furlong, Pádraig
Mac Donnacha, an tAth Brian Ó Fearraigh
Réimse fhorbairt an phobail (2 duine) - Dr Máire Ní Annracháin, agus Deirbhile Nic Craith
Réimse fiontraíocht/eacnamíochta/tráchtála (2 duine) - Micheál Walsh agus duine le ceapadh
Beirt tuismitheoir atá ag tógáil clainne le Gaeilge - Cóilín Ó Cearbhaill agus Dr Helen Ó
Murchú
Dearbhaíodh na Stiúrthóirí seo a leanas;
Cumann na Sagart (3 duine) - An tAth Séamus Ó hÉanaigh, An tAth. Tadhg Furlong agus duine
le ceapadh atá ina c(h)ónaí i dTuaisceart Éireann
Réimse fhorbairt an phobail (1 duine) - Dr Máire Ní Annracháin
Réimse fiontraíocht/eacnamíochta/tráchtála (1 duine) - Mícheál Walsh
Tuismitheoir atá ag tógáil clainne le Gaeilge - Cóilín Ó Cearbhaill

vi

Cathaoirleach – Pat Carey

Aon Ghnó Eile
Mhol an Cathaoirleach go mbualfadh na stiúrthóirí leis an Choiste Iniúchtha ag an gcruinniú a
bheidh á ghairm ag Oireachtas na Samhna i gCill Áirne.

Eoghan Mac Cormaic
Leas-Cheannasaí
2017

Síniú an Chathaoirligh
An tUas Pat Carey
16 Bealtaine 2017
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
Cuireann na stiúrthóirí na ráitis airgeadais iniúchta don bhliain dar chríoch 31 Nollaig
2016 ar fáil.
ATHBHREITHNIÚ AR IMEACHTAÍ NA BLIANA
Is cúis bhróid don chuideachta gur éirigh léi scéimeanna deontas agus tacaíochta a
fheidhmiú a chuir €181,000 ar fáil do thionscadail deonacha Ghaeilge in Éirinn agus
thar lear. Taobh leis na scéimeanna seo, móide an obair luachmhar thimireachta, tugadh
faoi thionscadail nua i gcaitheamh na bliana, sa bhreis ar a gnáth clár oibre. Bhí sí
lárnach sa bhféile Ravelóid, nár tharla, a raibh costas ard ag baint leis.
Freisin, cuireadh tús le scéim nua, Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, a
chuirfidh comhairle agus cúnamh ar fáil do chlubanna Chumann Lúthchleas Gael.
Aithnítear gur dúshlán dosháraithe é don chuideachta tionchar a imirt ar líon ard
clubanna leis na hacmhainní teoranta atá aici. Tá an chuideachta, go gníomhach, ag lorg
páirtnéirí straitéiseacha a laghdóidh an nochtadh airgeadais a bhainfidh leis an scéim
seo agus ag an am céanna a chuirfidh go mór le líon na gclubanna a bheidh
rannpháirteach.
TORTHAÍ NA BLIANA AGUS STAID CÚRSAÍ AR 31 NOLLAIG 2016
Tá an Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas agus an Clár Comhardaithe don bhliain dar
chríoch 31 Nollaig 2016 ar leathanaigh 8 go 13. Tá an toradh ó ghnáthghníomhachtaí
roimh cháin le léamh sa Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas ar leathanach 8 Tá staid
chúrsaí na cuideachta léirithe ar an gClár Comhardaithe ar leathanach 9.
STIÚRTHÓIRÍ
Is iad seo leanas na stiúrthóirí a bhí ann le linn na bliana dar chríoch 31 Nollaig 2016:
Pádraig Ó Ciardha
An tAthair Séamus Ó hÉanaigh
An tAthair Tadhg Furlong
Cóilín Ó Cearbhaill
An Dr Máire Ní Annracháin
Micí Walsh
Damian Ó Néill
Tá 50% de na stiúrthóirí ainmnithe ag comhaltaí na cuideachta agus 50% ainmnithe ag
Cumann na Sagart. Is féidir leis an mBord Stiúrtha daoine eile a chomhthoghadh go dtí
dáta an chéad chruinniú cinn bhliana eile agus de réir mar a cheaptar go bhfuil gá lena
leithéid.
Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach.
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

TUARASCÁIL NA STIÚRTHÓIRÍ
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
(ar leanúint)
COMHALTAÍ
Ainmníonn Cumann na Sagart 50% de chomhaltaí na cuideachta agus ainmníonn
iomlán na gcomhaltaí daoine d’aon fholúntais a éiríonn.
Beidh 25% ar a laghad de na comhaltaí agus 25% ar a laghad de na stiúrthóirí ina gcónaí
sa dá dhlínse in Éirinn.
IMEACHTAÍ TÁBHACHTACHA Ó DHEIREADH NA BLIANA
Ní raibh aon imeachtaí tábhachtacha a bhaineann leis an gcuideachta ó dheireadh na
bliana.
FORBAIRTÍ AMACH ANSEO SA GHNÓTHAS
Leanfaidh an chuideachta ag forbairt a cuid gníomhaíochtaí sa bhliain seo chugainn.
TAIFID CHUNTASAÍOCHTA
Is iad na céimeanna a ghlacann na stiúrthóirí chun slánú a dhéanamh de go bhfuil
coinníollacha Alt 281 go 285 de Acht na gCuideachtaí 2014 maidir le taifid
chuntasaíochta a choimeád á gcomhlíonadh ná: na polasaithe agus na nósmhaireachtaí
riachtanacha a fheidhmiú chun idirbhearta a chlárú; foireann chuntasaíochta chumasach,
le taithí oiriúnach, a fhostú; agus dóthain acmhainní a sholáthar chun chúram a
dhéanamh de na taifid chuntasaíochta. Coimeádtar na taifid chuntasaíochta ag oifig
chláraithe na cuideachta.
INIÚCHÓIR
Chuir Dáithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte agus Comhlacht Reachtúil
Iniúchóireachta, in iúl go bhfuil sé toilteanach leanúint in oifig de réir Alt 383(2), Acht
na gCuideachtaí 2014.
PRÍOMHRIOSCAÍ AGUS ÉIGINNTEACHTAÍ
Maoinítear an chuideachta go príomha trí dheontais agus urraíocht ó eagraíochtaí agus
aonáin in earnáil phobal na Gaeilge. Is é laghdú ioncaim ó na foinsí seo an príomhriosca
atá ag an gcuideachta.
Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
16 Bealtaine 2017
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
Tá na stiúrthóirí freagrach as tuarascáil na stiúrthóirí agus na ráitis airgeadais a
ullmhú de réir dhlíthe agus rialachán oiriúnacha.
De réir dlí cuideachta tá iallach ar na stiúrthóirí ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhair
gach bliana airgeadais. De réir an dlí roghnaigh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais a
ullmhú de réir Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn. De
réir dlí cuideachtaí ní foláir do na stiúrthóirí gan ráitis airgeadais a fhaomhadh mura
bhfuil siad sásta go dtugann siad léargas fíor cothrom ar shócmhainní, dhliteanais
agus stádas airgeadais na cuideachta amhail ar dháta dheireadh bliana airgeadais agus
ar bhrabús nó caillteanas na cuideachta don bhliain airgeadais agus go ngéilleann siad
ar gach dóigh eile do Acht na gCuideachtaí 2014.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú acu ní foláir do na stiúrthóirí:
-

polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus ansin iad a chur i bhfeidhm
go leanúnach,

-

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama,

-

a rá ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir chaighdeán cuntasaíochta is
infheidhme, na caighdeáin sin a aithint agus tionchur agus cúiseanna imeachta
ábhartha ó na caighdeáin sin a nótáil, agus

-

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin sa chás
go bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.

Tá na stiúrthóirí freagrach as a áirithiú go gcoimeádann an chuideachta nó go
gcoinníonn an chuideachta ar coimeád taifid chuí chuntasaíochta a mhíníonn agus a
chláraíonn mar is ceart idirbhearta na cuideachta, a chuireann ar a gcumas am ar bith
sócmhainní, dliteanais, stádas airgeadais agus brabús agus caillteanas na cuideachta
a aimsiú le cruinneas réasúnta, a chuireann ar a gcumas a áirithiú go gcloíonn na ráitis
airgeadais agus tuarascáil na stiúrthóirí le hAcht na gCuideachtaí 2014.
Tá siad freagrach freisin as sócmhainní na cuideachta a chosaint agus dá réir sin as
céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus gnóthaí cama eile a chosc agus a
aimsiú.
Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
16 Bealtaine 2017
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
DEARBHÚ STIÚRTHÓIRÍ
Tá na ráitis airgeadais ar leathanaigh 8 go 13 á bhfaomhadh ag an stiúrthóirí agus
deimhníonn siad go bhfuil siad freagrach astu, roghnú polasaithe cuntasaíochta cuí san
áireamh, iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach agus na breithiúnais thacaíochta a
dhéanamh ar bhunús réasúnta agus stuama. Ullmhaíodh iad ar bhunús gnóthais
leantaigh ar an mbonn go leanfaidh an chuideachta i mbun gnó.
Deimhníonn na stiúrthóirí gur chuir siad taifid chuntasaíochta uile na cuideachta ar fáil
don iniúchóir agus tugadh dó an fhaisnéis go léir atá riachtanach chun na ráitis
airgeadais a ullmhú.
Deimhníonn na stiúrthóirí, chomh fada agus is eol dóibh agus a chreideann siad, go
léiríonn na ráitis airgeadais idirbhearta uile na cuideachta don bhliain dar chríoch 31
Nollaig 2016.
Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
16 Bealtaine 2017
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH DO NA COMHALTAÍ
Tá iniúchadh déanta agam ar na ráitis airgeadais de Glór na nGael don bhliain dár
chríoch 31 Nollaig 2016 ar a n-áirítear an Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas, an
Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, an Ráiteas faoin Ioncam
Uileghabhálach agus na nótaí gaolmhara ar leathanaigh 8 go 13. Is iad dlí na hÉireann
agus caighdeáin chuntasaíochta ag cuimsigh an Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais
atá infheidhne i bPoblacht na hÉireann agus sa Ríocht Aontaithe 102 (FRS102) eisithe
ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus foilsithe ag Cuntasóirí Cairte na
hÉireann (Cleachtais Chuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn) an creat
tuairisciú airgeadais atá i bhfeidhm in ullmhú na ráiteas airgeadais.
Is do chomhaltaí na cuideachta amháin, mar chomhlacht, faoi réir Alt 391 de Acht na
gCuideachtaí 2014 a dhéantar an tuarascáil seo. Chuaigh mé i mbun na hoibre iniúchta
go bhféadfainn a lua le comhaltaí na cuideachta na nithe sin a cheanglaítear orm a lua i
dtuarascáil iniúchóra agus chun na críche sin amháin. Chomh fada agus is ceadmhach
dom de réir dlí ní ghlacaim ná ní ghabhaim chugam féin freagracht do dhuine ar bith
seachas don chuideachta agus do chomhaltaí na cuideachta mar chomhlacht, as mo
obair iniúchta, as an tuarascáil seo, ná as na tuairimí ar tháinig mé orthu.
Freagrachtaí na stiúrthóirí agus an iniúchóra faoi seach
Mar atá mínithe níos iomláine san Ráiteas ar Fhreagrachtaí Stiúrthóirí atá leagtha amach
ar leathanach 4, tá na stiúrthóirí freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais agus as a
bheith sásta go dtugann siad léargas fíor cothrom agus go ngéilleann siad do Acht na
gCuideachtaí 2014 ar gach dóigh eile. Is é an dualgas atá orm na ráitis airgeadais a
iniúchadh agus tuairim a nochtadh orthu faoi réir dhlí na hÉireann agus na gCaighdeán
Idirnáisiúnta um Iniúchta (RA agus Éire). Éilíonn na caighdeáin seo go gcloífinn le
Caighdeáin Eitice do Iniúchóirí an Bhoird um Chleachtais Iniúchta, (mar atá leagtha
amach i nóta 10 de na ráitis airgeadais).
Scóp iniúchadh na ráiteas airgeadais
Áirítear, in iniúchadh, fianaise a fháil faoi na suimeanna agus nochtadh faisnéise sna
ráitis airgeadais chun dóthain cinnteachta réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis
airgeadais saor ó mhíshonrú ábhartha, cé acu calaois nó earráid ba chúis leis. Áirítear
leis seo measúnú ar: cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na polasaithe cuntasaíochta
oiriúnach do chúinsí na cuideachta agus cé acu an gcuirtear nó nach gcuirtear na
polasaithe sin i bhfeidhm go comhsheasmhach agus an nochtar go leordhóthanach iad;
réasúntacht meastachán cuntasaíochta suntasacha a rinne na stiúrthóirí; agus cur i
láthair na ráiteas airgeadais. De bhreis air sin, léim an fhaisnéis airgeadais agus
neamh-airgeadais go léir i dTuarascáil na Stiúrthóirí chun nithe
neamh-chomhsheasmhacha leis na ráitis airgeadais iniúchta a aithint agus chun aon
eolas, a bhfuil an dealramh air go bhfuil sé míchruinn agus é bunaithe ar, nó atá
neamh-chomhsheasmhach le, heolas ar tháinig mé air a aithint agus mé ag gabháil den
iniúchadh. Má thagaim ar eolas faoi mhíráiteas nó faoi nithe neamhchomhsheasmhacha ábhartha déanaim na himpleachtaí do mo thuarascáil a mheas.
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH DO NA COMHALTAÍ
(ar leanúint)
Tuairim ar na ráitis airgeadais
Is í mo thuairim maidir leis na ráitis airgeadais:
•! go dtugann siad léargas fíor cothrom ar shócmhainní, dliteanais agus stádas
airgeadais na cuideachta mar a bhí ar an 31 Nollaig 2016 agus ar a toradh don
bhliain a chríochnaigh ansin; agus
•! gur ullmhaíodh iad i gceart de réir Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil
gnáth-ghlacadh leo in Éirinn agus go háirithe le ceangaltais Acht na
gCuideachtaí 2014.
Ábhair a éilíonn Acht na gCuideachtaí 2014 orm a thuairisciú
•! Fuair mé an fhaisnéis agus na mínithe go léir a mheas mé ba ghá i gcomhair mo
iniúchta.
•! Is í mo thuairim go raibh na taifid chuntasaíochta leordhóthanach chun na ráitis
airgeadais a bheith iniúchta go héasca agus mar is cuí.
•! Tá na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na taifid chuntasaíochta.
•! Is í mo thuairim go bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil na stiúrthóirí ag
teacht leis na ráitis airgeadais.
Ábhair gur gá dom a thuairisciú go heisceachtúil
Níl aon ní le tuairisciú agam a n-éilítear orm ag forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a
thuairisciú daoibh más í mo thuairim é nach nochtar luach saothair nó idirbhearta na
stiúrthóirí atá sonraithe sa dlí.
Dáithí Ó Maolchoille
Cuntasóir Cairte
Sínithe ar a shon agus thar a cheann:
Dáithí Ó Maolchoille
Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta
75 Páirc Weston
Baile Átha Cliath D14 HW58
16 Bealtaine 2017
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

RÁITEAS AR IONCAM AGUS AR CHAITEACHAS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
Notaí
Ioncam

2016
€

2015
€

1,436,662 1,515,594

Caiteachas

(1,410,351) (1,516,434)
_________ _______

Farasbarr/(easnamh) oibreacháin ar
ghnáthghníomhachtaí roimh cháin

3

26,311

(840)

Cáin ar fharasbarr/(easnamh) ar ghnáthghníomhachtaí

4

______

_____

Farasbarr/(easnamh) ar
ghnáthghníomhachtaí tar éis cánach

5

26,311
=====

(840)
====

RÁITEAS FAOIN IONCAM UILEGHABHÁLACH
Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag tús na bliana

227,669 228,509

Farasbarr/(easnamh) na bliana

26,311
(840)
_______ _______
253,980 227,669
====== ======

Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag deireadh na bliana
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

CLÁR COMHARDAITHE AR 31 NOLLAIG 2016
Notaí

2016
€

2015
€

87,248

72,559

SÓCMHAINNÍ REATHA
Stoc

6

Féichiúnaithe

7

Airgead sa bhanc

131,531 113,863
205,989 245,150
_______ _______
424,768 431,572

CREIDIÚNAITHE
(iníoctha laistigh de bhliain amháin)

8

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA

(170,788) (203,903)
_______ _______

253,980
_______
SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA LÚIDE DLITEANAIS REATHA 253,980
======

227,669
_______
227,669
======

COTHROMAS
Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas

5

Ar son na stiúrthóirí
PÁDRAIG Ó CIARDHA
SÉAMUS Ó hÉANAIGH
Stiúrthóirí
16 Bealtaine 2017
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253,980 227,669
====== ======

GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
2016
€
(EIS)/INSREABHADH GLAN AIRGID
THIRIM Ó GHNÍOMHACHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
(Laghdú)/méadú ar airgead tirim
agus ar choibhéisí airgid thirim

(39,161)
______
(39,161)
=====

2015
€
49,138
______
49,138
=====

ANAILÍS AR AIRGEAD AGUS AR CHOIBHÉISÍ AIRGID
AGUS AR GHLUAISEACHTAÍ I RITH NA BLIANA
Airgead sa bhanc ag tús na bliana

245,150

196,012

(Eis)/insreabhadh airgid thirim

(39,161)
_______

49,138
_______

Airgead sa bhanc ag deireadh na bliana

205,989
======

245,150
======

26,311

(840)

(Méadú)/laghdú ar stoc

(14,689)

17,599

(Méadú) ar fhéichiúnaithe

(17,668)

(6,731)

(Laghdú)/méadú ar chreidiúnaithe

(33,115)
_______

39,110
______

(39,161)
======

49,138
=====

RÉITEACH IDIR FARASBARR/(EASNAMH) NA BLIANA
AGUS (EIS)/INSREABHADH AIRGID
THIRIM Ó GNÍOMHACHTAÍ OIBRIÚCHÁIN
Farasbarr/(easnamh) na bliana
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
1.

POLASAÍ CUNTASAÍOCHTA
Gnás Cuntasaíochta
Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthais leantaigh agus faoi réir
caighdeán chuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn agus faoi
reachtaíocht na hÉireann, Acht na gCuideachtaí 2014 san áireamh, faoi réir an
Chaigdeáin um Thuairisciú Airgeadais infheidhme i bPoblacht na hÉireann agus
san Ríocht Aontaithe (FRS 102) eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú
Airgeadais agus foilsithe ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann.
Sócmhainní Inláimhsithe Dochta
Díscríobhtar sócmhainní dochta – trealamh oifige – mar chostas reatha sa
bhliain a cheannaítear iad. Tá an polasaí seo ag teacht le bonn maoine na
cuideachta.
Pinsin
Tá leasanna pinsin maoinithe thar thréimhse seirbhíse na bhfostaithe mar
ranníocaíochtaí do chiste faofa. Tá na ranníocaíochtaí bunaithe ar chomhairle
achtúireach agus tá siad curtha i gcoinne an chuntais Ioncaim agus Caiteachais
sa tréimhse lena mbaineann siad.
Stoc
Luacháiltear stoc de réir an ghnás isteach i dtosach, amach i dtosach (FIFO) ag
a mbunchostas nó ag a nglanluach inréadaithe, cibé acu is lú tar éis stoic críon
nó mallghluaiste a dhíscríobh. Áirítear i gcostas an caiteachas go léir a rinneadh
le linn gnáthchúrsaí an ghnóthais chun na hearraí a thabhairt go dtí a suíomh
agus a n-ordú reatha.

2.

FOSTAITHE AGUS TUARASTAIL
Is é líon na ndaoine a fostaíodh le linn na bliana
mar a leanas:
Feidhmeannaigh
Tuarastal
Costais leasa shóisialta
Préimheanna pinsean

2016

2015

15
==
€
643,338
70,609
34,443
748,390
======

17
==
€
694,215
80,148
28,675
803,038
======

Gníomhaíonn na stiúrthóirí go léir ar bhonn deonach.
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
(ar leanúint)
3.

FARASBARR/(EASNAMH)
OIBREACHÁIN
AR
GHNÁTHGHNÍOMHACHTAÍ ROIMH CHÁIN
2016
2015
€
€
Léirítear na torthaí roimh cháin
tar éis na ndeontas seo leanas a fháil:
– Foras na Gaeilge
1,089,510 1,141,064
- Foras na Gaeilge –Pacáistí Tacaíochta
do Scéim Phiolóta Tacaíochta 14,000
- Foras na Gaeilge – Féasta
5,000
- Foras na Gaeilge – athchóiriú oifig an Iúir
- 41,977
- An Roinn Oideachais agus Scileanna
16,500
8,500
- An Roinn Gnóthaí Eachtracha (Global Gaeilge)
28,105 29,105
- An Roinn Gnóthaí Eachtracha(Boston/Scoil Shamhraidh)10,000
- An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
20,000 20,000
- An Roinn Ealaíon, Oidhreachta
agus Gaeltachta (Ravelóid)
15,943
- Údarás na Gaeltachta
5,000
5,000
- An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta
54,000 57,500
- Cumann Lúthchleas Gael
20,000 20,000
===== =====

4.

CÁIN AR THORTHAÍ AR GHNÁTHGHNÍOMHACHTAÍ
Tá stádas carthanúil faighte ag an gcuideachta ó na Coimisinéirí Ioncaim a
thugann faoiseamh ó cháin i leith ioncaim nó ghnócháin chaipitiúla a úsáidtear
agus atá inúsáidte chun críche aidhmeanna carthanúla amháin. Bronnadh an
stádas sin ar an gcuideachta i litir ó na Coimisinéirí Ioncaim dar dáta 9 Eanáir
2003.

5.

COTHROMAS
Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag tús na bliana
Farasbarr/(easnamh) na bliana
Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas
ag deireadh na bliana
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2016
2015
€
€
227,669 228,509
26,311
(840)
_______ _______
253,980 227,669
====== ======

GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
(ar leanúint)
6.

STOC

2016
2015
€
€
Leabhair agus cluichí
87,248
72,559
=====
=====
Níl difríochtaí ábhartha idir costas athsholáthair stoic agus méideanna sa chlár
comhardaithe.

7.

FÉICHIÚNAITHE
Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí
Duaiseanna agus urraíocht
Cáin Bhreisluacha
Gaelphobal Thamhlachta

8.

CREIDIÚNAITHE
Creidiúnaithe ginearálta
Duaiseanna
Cáin fostaíochta

9.

2016
€
59,432
45,400
839
25,860
_______
131,531
======

2015
€
32,711
38,200
10,052
32,900
_______
113,863
======

2016
€
78,793
82,200
9,795
_______
170,788
======

2015
€
58,349
116,700
28,854
_______
203,903
======

STÁDAS NA CUIDEACHTA
Cuideachta faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal is ea an chuideachta.
Tá ráthaíocht na gcomhaltaí teoranta go €1 an chomhalta a leanann ar feadh
bliana amháin tar éis deiridh le comhaltas aonair.

10.

SEIRBHÍSÍ CURTHA AR FÁIL AG INIÚCHÓIR NEAMHSPLÉACH
Dála a lán gnóthas eile ar chóimhéid agus den chineál céanna, cuidíonn ár
n-iniúchóir linn na ráitis airgeadais a ullmhú, tuairisceáin bhliantúla a ullmhú
agus a gcur faoi bhráid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí.

11.

FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS
Ar 16 Bealtaine 2017 d’fhaomh na stiúrthóirí na ráitis airgeadais agus
d’údaraigh siad go n-eiseofaí iad.
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GLÓR NA nGAEL
(CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA GAN SCAIRCHAIPITEAL)

CUNTAS OIBRIÚCHÁIN DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016
2016
€

Ioncam

2015
€

Deontais – Foras na Gaeilge
1,089,510 1,141,064
- Foras na Gaeilge – athchóiriú oifig an Iúir
- 41,977
- Foras na Gaeilge –Pacáistí Tacaíochta
do Scéim Phiolóta Tacaíochta 14,000
- Foras na Gaeilge – Féasta
5,000
- An Roinn Oideachais agus Scileanna
16,500
8,500
- An Roinn Gnóthaí Eachtracha (Global Gaeilge)
28,105 29,105
- An Roinn Gnóthaí Eachtracha(Boston/Scoil Shamhraidh)10,000
- An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta
20,000 20,000
- An Roinn Ealaíon, Oidhreachta
agus Gaeltachta (Ravelóid)
15,943
- Údarás na Gaeltachta
5,000
5,000
- An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta
agus Gaelscolaíochta
54,000 57,500
- Cumann Lúthchleas Gael
20,000 20,000
Táillí Iontrála

6,926

4,748

16,700

14,960

Treabhdóireacht

7,945

14,970

Ús Tuillte

2,161

30

Urraíocht Duaiseanna

Ioncam

1,311,790 1,357,854

Caiteachas

(1,300,079) 1,382,735
________ ______

Farasbarr/(easnamh) oibriucháin na bliana (seachas Údar.ie)

11,711 (24,881)

Údar.ie
Brabús trádála na bliana

14,600
______

24,041
______

Farasbarr/(easnamh) oibriucháin na bliana

26,311
=====

(840)
====
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Tuarascáil ar obair na bliana 2015
Réamhrá ón gCeannasaí
Ba bhliain speisialta a bhí i 2016 don tír agus, don chuid is mó, bhí sé amhlaidh do Ghlór na
nGael. Rinne an eagraíocht ceiliúradh ar Éirí Amach na Cásca 1916 ar bhealaí éagsúla anseo in
Éirinn, agus thar lear, i gcomhair le heagrais eile.
Ba chúis bhróid dúinn go raibh ar ár gcumas Scoil Shamhraidh Bhoston a eagrú i gcomhair le
Cumann na Gaeilge, Boston, Ard-Chonsalacht na hÉireann, Boston agus An Roinn Gnóthaí
Eachtracha agus Trádála. Mar chuid de chomóradh 1916, reáchtáladh Scoil Samhraidh Boston, ó
17 – 19 Meitheamh 2016. Ba dheis a bhí ann do phobal na Gaeilge agus do lucht foghlamtha na
Gaeilge sa chathair cruinniú le chéile agus cur 's cúiteamh a dhéanamh ar thionchar 1916 ar an
teanga agus ar an gcultúr in Éirinn agus thar lear.
Mar chuid den chomhoibriú le Conradh na Gaeilge, eagraíodh an fhéile náisiúnta Rith 2016, 414 Márta 2016. Don chéad uair riamh thug ‘Rith’ cuairt ar chontaetha uile na hÉireann le linn
tréimhse aon lá déag.
Cuireadh tús le Rith 2016 ag Teach Bhaile an Chaisleáin i gContae Chill Dara agus go ceann 11
lá go dtí gur shroich sé Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath ar an 14 Márta. Is cúrsa 800km
a bhí leagtha amach don rith sealaíochta agus is cinnte go raibh os cionn 50,000 duine páirteach
ann. Gabhaim buíochas leis an bhfoireann ar fad a d’oibrigh go díograsach ar an gcomhfhiontar
seo, ach go háirithe le Marcas Mac Ruairí a rinne cathaoirleacht ar Rith 2016.
I dtreo deireadh na bliana bhí Glór na nGael chun tosaigh in eagrú Féasta 100, 3 Nollaig
2016. Bhí sé ar siúl sa phríomhchathair in Óstan an Double Tree by Hilton, Sráid Líosain
Uachtarach, Baile Átha Cliath. Oíche cheiliúradh a bhí ann a thug aitheantas foirmiúil don
Ghaeilge agus a tábhacht i stair agus i gcultúr na hÉireann.
Ba é Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn, a bhí i láthair mar aoi oinigh. Eagraíodh
mórdhinnéar mar chuid den oíche le tacaíocht agus aitheantas a thabhairt d’ealaíontóirí, do
cheoltóirí agus do ghnólachtaí le Gaeilge. D’fhreastal suas le 400 duine ar an ócáid stairiúl
seo. Arís, gabhaim buíochas le baill na foirne a rinne éacht agus na ticéidí á ndíol. Déanaim
comhghairdeachas speisialta le Nóirín Bairéad, Oifigeach Forbartha Ghlór na nGael, a rinne
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cathaoirleacht ar an gcoiste eagrúcháin, a bhí comhdhéanta d’ionadaithe ó na sé ceanneagais
agus ó Fhoras na Gaeilge.
Le ceiliúradh a dhéanamh ar an mbliain speisialta, 2016, ba í an ócáid ba mhó dhúslán ar tugadh
faoi, i gcomhair le Conradh na Gaeilge, ná Ravelóid. Ba fhéile cheoil agus chultúir
cheannródaíoch a bhí le bheith i Ravelóid i gCaisleán Ard Giolláin, Baile Átha Cliath, 10 – 11
Meitheamh 2016. Bhí sé le bheith mar phríomhimeacht na Gaeilge de chuid Chlár Comórtha
Éire 2016 agus ar an gcéad mhórfhéile shamhraidh chun an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a
chur i lár an aonaigh, le meascán nuacheol agus ceol traidisiúnta, greann, damhsa, litríocht,
cainteanna, ceardlanna, agus eile. Cé gur raibh easpa taithí in eagrú imeachtaí den chineál seo i
measc an grúpa eagrúchán ina dhúshlán, ní dúshlán do-sháraithe a bhí ann. I mí Eanáir 2015,
coimisiníodh staidéar féidearthachta maidir le heagrú féile cheoil, saimsaíochta agus campála
dhá lá. Mar chuid den staidéar sin tuairiscíodh go mbeadh costas ar fhéile den chineál seo
cothrom le €234,235. Ar an mbunús sin, rinneadh cinneadh an fhéile a reáchtáil i dTeach
Droichid Nua agus é faighte saor ó chostas ó Chomhairle Chontae Fhine Gall. Idir sin agus
deireadh na bliana 2015, fostaíodh Bainisteoir Margaíochta/Díolachán, tháinig 2FM ar bhord
mar pháirtnéir cumarsáide, rinneadh Ravelóid a sheoladh ag ócáid oifigúil i mBarra an Teampall
beo ar 2FM, cinntíodh tacaíocht airgid €35,000 ó Chlár 1916 an Rialtais agus fostaíodh
comhlucht cumsáide, LH PR, a bhí mar chomhlucht cumarsáide ag an Electric Picnic.
Faoi thús Mhárta 2016, tharla roint rudaí a chuir an fhéile i mbaol, ina measc,
thug Comhairle Fhine Gall le fios nach raibh Teach Droichid Nua ar fáil agus athraíodh láthair
na féile go Caisleán Ard Giollán a bhí faoi bhainistíocht na Comhairle Chontae freisin,
tharraing Oireachtas na Gaeilge a tacaíocht siar ó Ravelóid de bharr easpa acmhainní agus easpa
foirne. Ach thar rud ar bith eile thug an comhlucht léiriúcháin le fios go raibh costais léiriúchán
na féile ag ardú ó €234,235 go dtí €618,540, rud a d’fhág go mbeadh costas iomlán reáchtála
na féile cothrom le €830,540.
Rinneadh gach iarracht na costais seo a laghadú agus pléadh reáchtáil na féile le comhlucht
léiriúchán eile. Ach, toisc easpa ama agus toisc na ticéad á ndíol ar €100 (bunaithe ar costas
léiriúcháin na féile ó 2015) rinneadh cinneadh gan leanúnt lena heagrú. Cé gur chuir an cinneadh
seo díomá ar suas le 2,000 duine a bhí tar éis ticéid a cheannach bhí ar chumas na féile luach
gach ticéad a aisíoc le gach custaiméir.

x

Bhí ar ár gcumas, áfach, mionfhéile a eagrú i lár Bhaile Átha Cliath agus tugadh Ravelóid sa
Chathair uirthi. Tugadh cuireadh do gach duine a cheannaigh ticéid freastal ar imeachtaí na
deireadh seachtaine agus ceaptar gur ghlac suas le 300 duine leis an gcuireadh seo.
Ba chúis cheiliúradh dúinn áfach go éirigh linn gaol nua rathúil a thosnú leis an gCumann
Lúthchleas Gael. Tá fondúireacht nua bunaithe i gcuimhne Sheosaimh Mhic Dhonncha chun
tacú le cur chun cinn na Gaeilge sa Chumann Lúthchleas Gael.
Seoladh an fhondúireacht, atá á forbairt ag Glór na nGael agus CLG, i bPáirc an Chrócaigh ar an
gCéadaoin, 30 Samhain 2016. Tá idir dheontais (luach bliantúil €60,000) agus chomhairle i
gceist leis an tacaíocht sin agus bronnfar Bonn Sheosaimh Mhic Dhonncha ar aon chlub a
chláróidh leis an bhFondúireacht agus a n-éireoidh lena iarrachtaí ar son na teanga. Ba i
mBealtaine 2016 a bhásaigh Seosamh Mac Donncha iar-uachtarán ar CLG agus iarphríomhfheidhmeannach ar Fhoras na Gaeilge agus ba mhaith liom, thar cheann Ghlór na nGael,
comhbhrón a dhéanamh lena chlann agus lena chairde.
Cé go bhfuil mé den tuairim gurb iad an chomhairle agus an tacaíocht pheanála a thugann
foireann Ghlór na nGael do theaghlaigh, do choistí agus do chlubanna an ghné is luachmhar dár
gclár oibre, tá mé bródúil go raibh ar ár gcumas tacaíocht airgid a sholáthar le linn 2016 a bhí
cothrom le €181,000, mar seo a leanas;

Duaiseanna
Rannóg do cheantair le daonra níos lú ná 4,000 duine
1 Duais
€4,000
2 Duais
€3,000
3 Duais
€2,000
€9,000

Rannóg do cheantair le daonra idir 4,000 duine agus 20,000
1 Duais
€4,000
2 Duais
€3,000
3 Duais
€2,000
€9,000
Rannóg do cheantair le daonra níos lú ná 20,000 duine
1 Duais
€4,000
2 Duais
€3,000
3 Duais
€2,000
€9,000
Rannóg do cheantair Ghaeltachta
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1 Duais
2 Duais
3 Duais

€4,000
€3,000
€2,000

€9,000

Duais Cúigeach Coisti Deonach X 4
Príomhdhuais an chomórtais - Duais an Aire

€6,000
€20,000

Iontrál Nua is Fearr
Duaischiste an chomórtais CLG
Duaischiste na gCumann Gaelacha
Duais an Fhorais Patrúnachta
Duais Chonradh na Gaeilge
Duais an Fháinne - urraithe ag Gael Linn
Duais Ógras
Duais Chomhairle Chontae na Gaillimhe
Duais Chomhairle Chontae Dhún na nGall
Duais Chló Iar-Chonnacht (Dearbhán)
Duais COGG
Duais Chomhairle na Gaelscolaíochta

€1,000
€6,000
€8,000
€1,000
€1,000
€1,000
€700
€1,500
€1,500
€1,000
€2,000
€1,800 (£1,500)

Scéim Deontais Ghaeilge do chlubanna CLG
Scéim tacaíochta idirnáisiúnta

€60,000
€32,500

Costas an duaischiste tacaíochta

€181,000

Buíochas
Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil le baill Bhord Stiúrtha Ghlór na nGael Cathaoirleach tUas. Pat Carey, an tAth. Séamus Ó hÉanaigh, an tUas. Coilín Ó Cearbhaill, an
tUas. Mícheál Walsh, an Dr. Máire Ní Annracháin, an tUas. Damian Ó Néill agus an tAth. Tadhg
Furlong.
Is ceart buíochas a ghabháil lenár n-urraí a dhéanann urraíocht ar roinnt mhaith duaiseanna sa
chomórtas. Cuireann a n-ionchur go mór le héagsúlacht na nduaiseanna. Is iad na heagrais atá i
gceist ná An Roinn Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta - Duais an Aire, An Roinn
Oideachais agus Scileanna, An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Gael Linn, Cló IarChonnachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe, Comhairle Chontae Dhún na nGall, An
Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, Comhairle na Gaelscolaíochta,
Conradh na Gaeilge, Colmcille, Ógras agus Foras Pátrúnachta na Scoileanna lánGhaeilge.
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Rinne Údarás na Gaeltachta cinneadh urraíocht de €7,000 a chur ar fáil do mhír Ghaeltachta an
chomórtais. Is cinnte nach bhféadfaí an comórtas Gaeltachta seo a eagrú gan tacaíocht ón
Údarás.
Gan amhras, tá an tacaíocht airgead a thagann ó Fhoras na Gaeilge ar bhonn bhliantúil, fíorthábhachtach do Ghlór na nGael Teo.
Tá an t-ádh le Glór na nGael go bhfuil foireann dílís agus tiománta aici. Molaim an fhoireann
agus gabhaim buíochas leo as an méid breise a thugann siad faoi, thar an méid atá dlite ortha a
dhéanamh.

Lorcán Mac Gabhann
Bealtaine 2017
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4.2. Tuairisc an Bhainisteora Acmhainní Daonna (post comhroinnte le Conradh na Gaeilge)
Foireann Ghlór na nGael 2016

Faoi dheireadh 2016 bhí 17 ball foirne ag Glór na nGael. Mar thoradh ar chiorruithe buiséide
cinneadh gan 2 fholúntas a líonadh go dtí mí Meán Fómhair cé gur tugadh faoin bpróiseas
earcaíochta inmheánach le linn do Ráithe 2. Rinneadh atheagar ar ról Oifigeach Forbartha
amháin isteach i ról Oifigeach Forbartha Fiontraíochta a bheadh dírithe go sonrach ar
dhíolacháin a mhéadú. Bheadh liúntas sealadach leis an ról a bheadh spriocdhírithe. D’éirigh le
Feargal Ó Cuilinn an ról seo a ghiniúint. Fuair Úna Ní Chónaire ardú céime ó ról riarthóra go dtí
róla Oifigeach Forbartha. D’fhág seo go raibh ról Riarthóra agus ról Oifigeach Forbartha le
líonadh. Rinneadh an dá ról seo a fhógairt go poiblí agus d’éirigh le Dara Ó Baoill ról an
Oifigigh Forbartha a bhaint amach. D’éirigh le Máirín Uí Chuinn ról an Riarthóra, athsamhlaithe
mar ról Riarthóir Airgeadais a bhaint amach. Bhí Máirín ag feidhmiú mar chonraitheoir
seachtrach ar feadh 3 bliana roimhe seo.
Tuairisciú
Leanadh leis an gcóras tuairiscithe a forbraíodh i 2015. Tá Plean Oibre na Bliana ag Glór na
nGael ina leagtar síos spriocanna de réir na Réimsí éagsúla, tá siad seo bunaithe ar fheidhmeanna
atá aontaithe le Foras na Gaeilge. Déantar dul chun cinn na foirne ar bhaint amach a gcuid
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spriocanna sonruithe don chuid is mó1 sa Phlean Oibre na Bliana a thuairisciú ar bhonn ráithe.
Déantar tuairisc indibhidiúil na mball foirne a chuíchóiriú i dTuairisc achoimreach amháin a
roinntear le Foras na Gaeilge ag tús Márta, Meitheamh, Meán Fómhair, Eanáir (2017). Tugann
seo go leor ama ach ciallaíonn sé gur féidir na tuairiscí indibhidiúla a úsáid le haghaidh
breithmheas feidhmíochta na foirne.
Breithmheas Feidhmíochta
Rinneadh athbhreithniú ar an gcóras breithmheas feidhmíochta a forbraíodh anuraidh agus
cinneadh leasú suntasach amháin a dhéanamh, ‘sé sin ó tharla go bhfuil na bainisteoirí líne ar a
gcompord leis an gcóras reatha nach mbeadh gá le láithreacht an Bainisteoir Acmhainní Daonna
(BAD) sna cruinnithe deireadh bliana seachas i gcásanna ar leith i. ceist le feidhmiúlacht ball
foirne, athrú suntasach nó eile.
Oiliúint agus Forbairt
8 Feabhra: Eagraíodh dhá sheisiún oiliúna idir-eagraíochta le Conradh na Gaeilge ar
Shábháilteacht Tine & Láimhsiú Sábháilte in Áras Chrónáin ar an 11 Eanáir agus seisiún oiliúna
ar Chosaint & Leas Leanaí le foireann Ghlór na nGael i Ráth Chairn.
9 Márta: Eagraíodh oiliúint inmheánach ar na téamaí a leanas:
● ! Dréacht-pholasaí Chosaint Leanaí
● ! Conas is fearr coistí a chlárú agus ábhar seirbhísí atá againn do na coistí céanna
● ! Turas Teanga agus Comórtas na nGael
○ ! Cad atá á ofráil againn do na clubanna
○ ! Bhfuil urraíocht ar fáil chuige
○ ! Cúis an chomórtais / an bhfuil gá leis
○ ! Conas na clubanna a mhealladh.
29 Aibreán: D'fhreastal formhór d'fhoireann Ghlór na nGael ar Lá Pleanála Teanga eagraithe ag
Foras na Gaeilge.
18 Bealtaine: Cuireadh foireann na heagraíochta ar an eolas faoi chúrsaí saor in aisce ar líne
Google (digitalgarage.withgoogle.com) maidir le téamaí digiteacha, pléadh na cúrsaí seo go
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sonrach leis an Oifigeach Forbartha Fiontraíochta (OFF) agus le hOifigeach Forbartha CNicS go
háirithe ó tharla dualgais nua fiontraíochta & reatha suíomh ghréasáin faoi seach. Tá OFF (agus
BAD) ag tabhairt faoin gcúrsa seo faoi láthair.
27 Meán Fómhair: Thosaigh an BAD ar Dhioplóma CIPD i mBainistíocht Acmhainní Daonna
le Coláiste Náisiúnta na hÉireann le críochnú le cháilíocht/aitheantas oifigiúil CIPD i mí
Bealtaine 2017.
17 Deireadh Fómhair: Cúrsaí oiliúna saor in aisce ar líne Alison.com2 curtha faoi bhráid an
bhainistíocht. Déantar oiliúint ar leith a mholadh do bhaill foirne bunaithe ar a gcuid
sainriachtanais oiliúna i gcomhthéacs oibre na heagraíochta, ag eascairt ó na cruinnithe
breithmheas feidhmíochta.
9 Samhna: Oiliúint inmheánach curtha ar an bhfoireann maidir le
● ! Dualgais an ball foirne i dtaobh polasaí tiomána nua
● ! Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
● ! Tuairisciú iarmholtóireacht an Chomórtais
10 Samhain: Oiliúint seachtrach Tús Áite do Leanaí eagraithe do Bainisteoir Tógáil Teaghlaigh
Gaeilge i dtaobh cosaint leanaí, cúrsa oiliúna eile á socrú aige don athbhliain a dhíreoidh ar ról
an teagmháil ainmnithe.
Le Linn na bliana d'fhreastal an Bainisteoir Acmhainní Daonna (BAD) ar líonra acmhainní
daonna ar bhonn ráithe eagraithe ag The Wheel chun nuashonrú a fháil ar cheisteanna
reachtaíochta, polasaithe agus An Coimisiúin um Caidrimh san Ionad Oibre.
Pinsin Tuaisceart na hÉireann
Faoi dheireadh na bliana bhí cúrsaí pinsin na baill foirne socruithe le Aviva trí bhróicéirí Kindlon
Associates leis an gcéad íocaíocht ag dul imithe isteach sna scéim pinsin i mí na Nollag do
thréimhse uile 2016 (agus i gcás Oifigeach Forbartha amháin mí na Nollaig 2015). Rinneadh róéileamh ar ranníocaíochtaí pinsin na foirne ó Thuaidh de dheasca easpa cumarsáide a cuireadh
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ina cheart faoi dheireadh na bliana tar éis treoir soiléir a thabhairt do Clarke & Co. Accountants
lonnaithe i mBéal Feirste.
Polasaithe
Forbraíodh, pléadh, aontaíodh agus faomhaíodh 3 pholasaí le linn do 2016:
● ! Polasaí Cosanta Sonraí
● ! Polasaí Tiomána
● ! Polasaí Cosaint agus Leas Leanaí
Polasaí atá idir láimhe ná Polasaí Atharthachta bunaithe ar athraithe sa reachtaíocht ó dheas.
Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh
Bunaíodh an Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh (CII) ar an 11 Nollaig 2015 comhdhéanta de
Phil Furlong, Máire Ní hAnnracháin, Lorcán Mac Gabhan agus mé féin. D’eascairt tosaíochtaí
oibre 2016 ón gcruinniú sin, go príomha,
1.! Baill nua le saineolas i réimsí cuntasaíocht agus dlí a earcú ar an gCoiste
2.! Córas bainistíochta riosca a fhorbairt
Le linn de 2016 earcaíodh:
● ! Harry Goff, Sainchomhairleoir Riosca agus Iniúchóireachta le RSA Insurance Ltd,
● ! Damian Ó Néill, ball de Bhord Stiúrtha Ghlór na nGael.
● ! Seán Ó Riain, Feidhmeannach dlí le Regan McEntee Partners.
● ! Léirigh Joe O’Toole, iarSheanadóir agus iarCheannaire INTO & ICTU spéis bheith ar an
gcoiste le linn 2016 ach níor fhreastal sé ar aon chruinniú i mbliana - táimid ag súil go
mbeidh sé níos rannpháirtí le linn de 2017.
D’fhorbair BAD agus Harry Goff (le hionchur ón gCeannasaí agus an Leas-Cheannasaí) córas
bainistíochta riosca le linn 2016 atá fréamhaithe san eagraíocht, mar mhír leanúnach ar
chruinnithe an Bhord Stiúrtha, an CII agus ar chruinnithe bainistíochta na heagraíochta.
Tá ról rúnaíochta ag an mBainisteoir Acmhainní Daonna ar an gCII.
Seán Ó hAdhmaill
Bealtaine 2017
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Réimse Forbartha Pobail
Clárú Coistí agus clár timireachta 2016
Thosaigh foireann Ghlór na nGael ag clárú coistí do Chomórtas 2015 go luath i mí Eanáir agus
faoi thús an tsamhraidh bhí 59 coiste pobail cláraithe.
Thug foireann Ghlór na nGael, ar a laghad 3 chuairt timireachta ar gach coiste pobail le linn na
bliana chun cuidiú leo pleanáil don bhliain, athbhreithniú a dhéanamh ar phleananna, dul chun
cinn a mheas agus chun iad a ullmhú don mholtóireacht.
Cruinnithe Gréasanaíochta
D’eagraigh Glór na nGael, i gcomhar le Conradh na Gaeilge, sraith de chruinnithe le linn 2016
chun grúpaí atá páirteach i Scéim Phobal Gaeilge de chuid Fhoras na Gaeilge a thabhairt le
chéile. Fóram oscailte a bhí sna cruinnithe seo inár roinneadh eolas agus pléadh ábhar
chomhshuime agus imní. Chuir an dá phríomheagraíocht ceardlanna eolais ar fáil ag na
cruinnithe seo chomh maith a chludaigh pleanáil teanga, Bliain na Gaeilge agus pleanáil le
haghaidh Seachtain na Gaeilge. Bhí dhá chruinniú den fhóram seo le linn na bliana i mBaile
Átha Cliath.
An Turas Teanga
Chláraigh 224 club CLG ar mian leo an Ghaeilge a chur chun tosaigh i measc phobal an chlub
leis an ‘Turas Teanga’ le linn 2016. Is é cuspóir na scéime seo ná cur chun cinn na Gaeilge sa
chlub a fhorbairt ar bhonn tomhaiste agus pleanáilte. Chuir foireann Ghlór na nGael cuidiú ar
fáil d’Oifigeach Gaeilge an chlub i bhfoirm comhairle, tacaíochta agus moltaí maidir le tógáil ar
an obair mhaith atá a dhéanamh sa chlub cheana féin.
As an 224 club sin, chláraigh 73 club chun bheith páirteach i gComórtas na nGael. Chuir
foireann Ghlór na nGael gearrliosta den 11 le chéile ag mí Dheireadh Fomháir 2016 agus
chuaigh na clubanna sin faoi mholtóireacht i mí na Samhna. Is iad na clubanna seo a leanas a
chuaigh faoi mholtóireacht:
CLG Naomh Éanna,

Aontroim
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CLG Bhriain Óig,

Baile Stíl, Doire

CLG Naomh Colm,

Doire

CLG na Gaeltachta,

Ciarraí

CLG Bhaile an Easpuig,

Corcaigh

CLG Bhéal Átha an Cheasaigh,

Corcaigh

CLG Caisleán Cnucha,

Baile Átha Cliath

CLG an Chaisleáin Ghlais,

Tír Eoghain

CLG Na Sairséalaigh,

Muineachán

CLG na bPiarsaigh,

Gaillimh

Cumann Camógaíochta an Spidéal,

Gaillimh

Is iad na buaiteoirí sa chomórtas seo ná:

Cúige Mumhan:

An Ghaeltacht,

Baile na nGall, Co Ciarraí

Cuige Chonnacht:

Na Piarsaigh,

Ros Muc, Co. na Gaillimhe

Cúige Uladh:

CLG Na Sairséalaigh,

Cill Lobháin, Co.
Muineacháin

Cúige Laighean:

Caisleán Cnucha,

Baile Átha Cliath

Buaiteoir Náisiúnta:

Na Piarsaigh,

Ros Muc, Co. na Gaillimhe

Scéim Tacaíochta Gaeilge
Rinneadh infheistíocht de breis agus €60,000 in úsáid agus foghlaim na Gaeilge i gclubanna
CLG tríd an Scéim Tacaíochta Gaeilge i 2016. Comhthionscadal a bhí sa Scéim Tacaíochta
Gaeilge idir Glór na nGael agus an Cumann Lúthchleas Gael le tacaíocht ó Fhoras na Gaeilge.
Thug an Scéim Tacaíochta Gaeilge cuidiú airgid do chlubanna de chuid an Chumainn Lúthchleas
Gael agus iad i mbun iarrachtaí macánta chun an Ghaeilge a chur chun tosaigh. Cuireadh
maoiniú meaitseála ó chiste na Scéime ar fáil d’imeachtaí incháilithe ar bhonn €2 do gach €1 a
chuireann an club féin ar fáil. San iomlán, bhronn Glór na nGael €39,640 ar chlubanna le linn
2016.
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Bhronn an Scéim deontais ar na clubanna seo a leanas:
Babhta 01, 2016
Naomh Pádraig,

Lios na Scéithe, Fear Manach

Caisleán Cnucha,

Baile Átha Cliath

Naomh Colm,

Baile na Scríne, Co. Dhoire

CLG Bhriain Óig,

Báile Stíl, Doire

CLG Nás na Ríogh,

Cill Dara

Lámh Dearg CLG,

Béal Feirste

Cumann Naomh Moninna,

Cill Shléibhe, Ard Mhacha

CLG Fine Ghallainn,

Sórd Cholmchille, BÁC

Naomh Éanna CLG,

Gleann Ghorm Liath, Co. Aontroma

CLG Ghaoth Dobhair,

Dún na nGall

Uí Chonaill Doire Loinn,

Fear Manach

CLG Colmchille,

Baile an Bhiataigh, Co. na Mí

Sarsfield’s,

Baile Iarainn, Co. Dhoire

CLG Naomh Columba,

Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall

CLG Béal Átha an Chasaidh,

Corcaigh

Gaeil Leitir Ceanainn,

Co. Dhún na nGall

An Caisleán Glas,

Tír Eoghain

Babhta 02, 2016
Naomh Pádraig,

Uisce Chaoin, Dún na nGall

Naomh Pádraig,

An Caisleán Glas, Tír Eoghain

Tuar Mhic Éadaigh,

Co. Mhaigh Eo

Club na gCeithre Máistir,

Baile Dhún na nGall

Naomh Columba,

Gleann Cholm Cille, Dún na nGall

CLG Bhriain Óig,

Baile Stil, Co. Dhoire

Kilclief Ben Dearg,

Co. An Dúin

Droichead Mhaigh Eo,

Co. An Dúin

Sabhall Phádraig,

Co. An Dúin
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Sáirséalaigh Chill Laobhain,

Co. Mhuineacháin

Gael Chú Chulainn,

Ó Méith, Co. Lú

Aireagal Chiaráin,

Tír Eoghain

Drom Ratha na Sairseil,

An Omaigh, Tír Eoghain

Raonaithe na Croise,

Co. Ard Mhacha

Naomh Seosamh,

Gleann Aichle, Tír Eoghain

Naomh Malachí,

Crois an Mhaoir, Co. Lú

Naomh Seosamh,

Baile Crann, Co. An Dúin

Béal Átha an Chasaidh,

Corcaigh

Naomh Éanna,

Gleann Ghormliath, Co. Aontroma

CLG Na Piarsaigh,

Luimneach

Na Piarsaigh,

Ros Muc

Babhta 3
Cill Dreasa
Tuar Mhic Éadaigh
Cumann Chairdinéal Uí Dhómhnaill
CLG Ard Eoin
CLG Naomh Colm
Kevin Lynch Hurling Club
Naomh Padraig, Uisce Chaoin
St Canice GAC Dungiven
Naomh Eoghan, Caisleán na Deirge
An Caisleán Glas
Naomh Éanna An Ómaigh
CLG Bhriain Óig, Baile Stíl
CLG na Ceithre Máistrí
An Tearmann
Na Gaeil Óga, CLG
CLCG Béal Atha an Chasaidh,
Corcaigh
Cumann Peile na Sáirséalaigh Cill
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Laobháin
Naomh Colmcille, An Ghráinseach
Michael Glaveys
Droichead an Bhuitléaraigh CLG
Naomh Breanda, Baile Mhic an Ã ba
Cumann Gael an Chabháin Cavan
Gaels GAA
Erne Gaels GAC Belleek
Gormaithe Baile Nua, Contae Lú
Commercials Hurling and Camogie
club ( Na Tráchtálaí)
CLG Ghaoth Dobhair
Coill an Chlochair N. Mhuire
St Patrick’s GAC Saul, Sábhall
Phádraig CLG
Russell Gaelach Union Downpatrick,
Portarlington GAA
Naomi Colmcille CLG
CLG Mhainistir na Corann
Cumann na Sáirséiligh, Baile Iarainn
Gort na Móna CLG
Laochra Loch Lao CLG
C.L.G Mhicheáil Mhic Dhaibhéid, An
Suaitreach
An t-Iompú Mag Uidir (Tempo
Maguires)
Glenelly St. Joseph's GFC
Na Cúnna Léim an Mhadaidh
Aghyaran St Davogs GFC
C.L.G Na gCealla Beaga
Naomh Monina, Cill Shléibhe
Eoghan Rua, Cill Chua
An Baile Nua Noamh Eoghain
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Ardglass GAC
CLG Seamróga Ros Liath
Clan na Gael CLG
CLG Atháin
CLCG Coillte Mach
Naomh Mhuire
Kilmeena G.A.A
CLG Acla
Clann na Banna GFC
Na Fianna CLG

An Puball Gaeilge ag Electric Picnic
2ú - 4ú Meán Fómhair
Cuireann An Puball Gaeilge @ Electric Picnic an Ghaeilge agus ealaíontóirí Gaeilge i lár an
aonaigh ag an fhéile ceoil agus ealaíona is mó in Éirinn. Deis iontach atá sa Phuball do phobal
na Gaeilge sult a bhaint as scoth na siamsaíochta ina dteanga féin agus bíonn suas le 4,000
cuairteoir chun an Phuball gach bliain. Bhí cúigear i láthair ar son Ghlór na nGael ag Electric
Picnic i mbliana ag cuidiú leis an An bPuball Gaeilge. Thug foireann Ghlór cuidiú arís i mbliana
in eagrú clár na féile, i ndearadh chláir na féile, poiblíocht agus le foireann d’oibrí i láthar thar an
deireadh seachtaine chun cur le eispéireas an chuairteora ag an phubaill.
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
Sheol Aogán Ó Fearghaíl, Uachtarán CLG, agus Pat Carey, Cathaoirleach Ghlór na nGael
Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha, fondúireacht nua i bPairc an Chrócaigh ar 30
Samhain. Is scéim tacaíochta de chuid Ghlór na nGael agus de chuid an CLG í Fondúireacht
Sheosaimh Mhic Dhonncha le haghaidh clubanna ar mian leo an Ghaeilge a chur chun cinn. Tá
an Fhondúireacht seo le teacht in áit an Turas Teanga, scéim reatha Ghlór na nGael do chlubanna
CLG. Leis an scéim seo, moltar do chlubanna tabhairt faoi liosta do 70 gníomh a chuirfeadh an
teanga chun cinn sa chlub.

Beidh deontas ar fáil chun cuidiú le cur i bhfeidhm na

xxiii

ngíomhaíochtaí agus bronnfar Bonn Sheosaimh Mhic Dhonncha ar na clubanna as méid áirithe
gníomhaíochtaí a chur i gcrích.
Ravelóid
Bhí ról ag baill Ghlór na nGael i pleanáil agus eagrúchán don fhéile mhór cheoil Ravelóid.
Féile uathúil shamhraidh a bhí i Ravelóid ina dtiocfadh daoine le chéile chun ceiliúradh a
dhéanamh ar chultúr comhaimseartha na Gaeilge – ceol, greann, damhsa, drámaíocht, spórt,
litríocht agus eile – agus chun sult a bhaint as iontais agus éagsúlacht an tsaoil. Roghnaíodh
Theach an Droichid Nua i dtuaisceart Chontae Átha Cliath mar láthair le áiseanna campála ar fáil
do 5,000 duine idir an Aoine 10ú agus an Domhnach 12ú Meitheamh 2016.
In ainneoin na n-iarrachtaí macánta ag Bord Ravelóid Teo. agus ag foireann Ghlór na nGael agus
Chonradh na Gaeilge, fógraíodh i mí Bealtaine 2016 go raibh an fhéile ar ceal de bharr dúshláin
ar leith in eagrú na féile.
D’eagraigh Bord Ravelóid Teo. míonfhéile i lár Bhaile Átha Cliath ar na dátaí céanna le ócaídí
ceoil, grinn agus teaghlaigh sa Sugar Club, Club Chonradh na Gaeilge agus in áiteanna eile sa
cheantar. Bhí saorchéad isteach ag an ócáid sa Sugar Club do dhaoine a cheannaigh ticéad don
mhórfhéile.
Frainc Mac Cionnaith
Bealtaine 2015
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Tuairisc Bainisteoir na gComórtas: Nóra Welby
Comórtas Glór na nGael
Chláraigh 59 coiste do chomórtas 2016
Cúige Mumhan:

11

Cúige Laighean:

15

Cúige Chonnacht:

9

Cúige Uladh:

24

As an 59 coiste sin chuaigh 46 faoi mholtóireacht. Rinne grúpa amháin moltóirí na Coistí
Gaeltachta ar fad; Grúpa eile na coistí le daonra ó 4,000- 20,000 agus an tríú grúpa na coistí le
Daonra faoi 4,000 agus na coistí le daonra os cionn 20,000. As an mholtóireacht sin roghnaíodh
na Duaiseanna Speisialta agus na coistí a bhí ag dul faoin dara moltóireacht – sin iad Comhlacht
Forbartha na nDéise: Comharchumann Mhic Dara, An Cheathrú Rua: Cumann Forbartha Chois
Fharraige: Glór Charn Tóchair: Cairde Teo. Ard Mhacha: Glór na Móna, Béal Feirste: Glór
Cheatharlach: Cumann Cultúrtha Mhic Reachtain, Béal Feirste agus Ionad Uíbh Eachach , Béal
Feirste.
Ar an gClár Iris Aniar ar RTÉ Raidió na Gaeltachta ar an 17ú Feabhra, fógraíodh na Duaiseanna
Speisialta & an Duaiseanna de réir daonra. Bhí agallamh déanta le cuid de na buaiteoirí le linn
an chláir. Bhí go leor poiblíocht ar chláracha eile i rith an lae leis an buaiteoirí réigiúnda. Bhí go
leor ar na meán shóisialta ar an lá agus i rith na seachtaine. Bhí agallaimh déanta ar Raidió na
Life, Raidió Fáilte, Galway Bay FM.
Eagraíodh Bronnadh na nDuaiseanna ar an 22 Aibréan 2017 I Óstán Theach Carton, Maigh
Nuad. Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUiginn a bhí mar aoí speisialta. Siad Eimear Ní
Chaonola agus Páidí Ó Lionáird ó TG4 a chuir an searmanas i láthair. Bhí go leor poiblíochta
roimh agus tar éis an Bhronnadh ar RnaG, Nuacht TG4 faoi dhó, agus sna Meáin Soisialta.

Príomhdhuais an Chomórtais €20,000 Urraithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta,
Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta & Trófaí Fhoras na Gaeilge
Cumann Forbartha Chois Fharraige, Gaillimh
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Duaiseanna an chomórtas 3ú Leibhéal (Urraithe ag an Roinn Oideachais & Scileanna)
Duais Athmhuintearas €1,000 An Cumann Gaelach, Ollscoil na Banríona
Duais Tras Teorainn

€1,000 Coiste an Chumann Gaelach Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Duais na Moltóirí

€500

An Cumann Dramaiochta, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Duais na Moltóirí

€500

An Cumann Gaelach, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Duais na Moltóirí

€500

An Cumann Gaelach, Coláiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath

3ú Áit

€1,500

Cullacht Cholmcille na Gaeilge, Maigh Nuad

2ú Áit

€2,000

An Chuallacht, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

1ú

€3,000

An Cumann Gaelach, Coláiste na Tríonóide
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An 3ú Leibhéal (Urraithe ag An Roinn Oideachais & Scileanna.
Tá/bhí sé seo á eagrú i gcomhar le Aontas na Mac Léinn agus Conradh na Gaeilge a chur ar ár
gcumas Oifigeach a bheith fostaithe chun plé leis na Cumainn Gaelacha sna Coláistí 3ú Leibhéal.
(Tháinig sé seo chun críche deireadh 2016). Mar chuid den chomhoibriú sin eagraíodh deireadh
seachtaine traenála do na hOifigí Gaeilge sna Cumainn. (Clár le feiceáíl in Aguisín G)
Cuireadh 8 Cumann faoi mholtóireacht – An Chuallacht & An Cumann Drámaíochta – Coláiste
na hOllscoile, Corcaigh: Cumann Gaelach, Ollscoil na hÉireann Gaillimh: An Cumann Gaelach,
Coláiste na Tríonóide: An Cumann Gaelach, Ollscoil Chathair BÁC: An Cumann Gaelach, An
Coláiste Ollscoile BÁC: Cuallach Cholmcille na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Ma Nuad: An
Cumann Gaelach, Ollscoil na Ríona:
Global Gaeilge
Mar chuid de Chlár Chomóradh 1916 eagraíodh Scoil Samhraidh i mBoston, i gcomhar le Ard
Chonsulacht na hÉireann, Boston, Conradh na Gaeilge agus Cumann na Gaeilge i mBoston.(Clár
faoi iamh) Bhí rannpháirtithe ó Éireann agus na Stáit Aontaithe páirteach ann chun cur is
cúiteamh ar théamaí éagsúla.
Bhí idir lucht foghlamtha na Gaeilge, Caineoirí ó dhúchais, agus daoine gan aon oidhreacht
Gaeilge acu ag déanamh cur i láthair ar an Satharn. Mar chuid den deireadh seachtaine bhí cuairt
eagraithe ar Marty Walsh, Maora Bhoston a chuir fáilte chuig Halla na Cathrach roimh
thoscaireacht Ghlór na nGael. (Clár an Chomórtha le feiceáil in Aguisín F)
Tugann Global Gaeilge tacaíocht do phobail Éireannach thar lear trí mhaoiniú a thabhairt
d’eagraíochtaí agus do thionscadail neamhbhrabúis. Ligeann sin dúinn naisc níos straitéisí a
fhorbairt leis na hÉireannaigh ar fud an domhan agus tacú le tógail cumais na bpobail sin. Ní
ghlacfar le costais taistil ná béiltí, agus ní íocfar deontas d'imeacht atá á mhaoiniú, go hiomlán nó
mar chuid de chlár maoinithe eile ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Tradála nó ó rannóg
rialtais eile de chuid Rialtas na hÉireann.
Is iad na critéir don deontas:
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Ní ghlacfar le hiarratais ó dhaoine aonaracha: grúpa agus coistí neamhbhrabúis amháin atá
incháilithe. Ní íocfar costais taistil nó cothbhála.
Caithfidh na hiontrálaithe agus an imeacht a bheith taobh amuigh d’Éirinn;
Is imeacht nó togra trí Ghaeilge amháin a bheidh i gceist. D'fhéadfaí táille teagascóra, cíos do
láthair imeachta, campa, dianchúrsa, tumchónaí, bolscaireacht agus riaradh srl a bheith
clúdaithe.
Liosta de na grúpái a fuair tacaíocht uainn:
Eagrais
Meet Up
St Louis Irish Arts
Spring Rain
Iowa Irish
Centre Culturel
Irlandais
Kansas CityIrish
Center
Daltaí na Gaeilge
Comhaltas Toronto
Indiana Celtic
Comm
Conradh na Gaeilge
Bherlin

Tír
SAM
SAM
Ceanada
SAM

Gníomh
Deireadh Seachtaine
Cúrsa Teagasc
Ceardlann
Deireadh Seachtaine

An Fhrainc

Sraith Imeachtaí

1050

750

SAM
SAM
Ceanada

Deireadh seachtaine
Sraith Imeachtaí
Lá Gaeilge

1200
3000
340

1000
1000
340

SAM

Aip

6580

0

An Ghearmán

Taispeantas

2748

2724

Eagrais

Tír

Gníomh

Gaeilago
Cumann na Gaeilge
Spring Rain
Daltaí na Gaeilge
Colaiste na nGael
Lets Learn
Catholic Memorial
Féile Sneachta
Harp of Tara
Cumann na
Gaeltachta

Chicago SAM
Boston SAM
Ontario Ceanada
NY, SAM
Londain, Sasana
Washington DC SAM
Roxbury, SAM
Ottawa, Ceanada
Ottawa, Ceanada

Ranganna, deireadh
seachtain, ócaidí
Lá Gaeilge
Féile
Clár imeachtaí bliana
Clár imeachtaí bliana
Coicís na Gaeilge
Clar teagasc bliana
Feile lae
Deireadh Seachtaine

Gaeltacht sur Seine

Paris, An Fhrainc

Ottawa Ceanada

La oibre Gaeltachta
Sraith imeachtaí
míosúla

Eileamh
Ceadaithe
750
750
1000
1000
700
700
1355
1355

Eileamh

Ceadaithe

€5,000
€2,225
€1,400
€9,700
€1,250
€1,850
€2,250
€250
€500

1,000.00
1115
1,400.00
2,500.00
1,000.00
1,000.00
1115
250
280

€325

300

€2,500

1,000.00

Nóra Welby
Bealtaine 2017
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Tuairisc an Bhainisteora Forbartha: Réimse na Fiontraíochta
4.4a Tuairisc ghinearálta agus cúlra
Rinneadh iarrachtaí arís le linn 2016 sprioc Fhoras na Gaeilge ó thaobh na fiontraíochta de a
chomhlíonadh. I measc na n-iarrachtaí sin bhí feachtaís díolacháin faoi dhó sa bhliain - ag an
Nollaig agus le linn Seachtain na Gaeilge, ócáidí móra ar nós Fleadh Ceoil na hÉireann, an
Comórtas Treabhdóireachta, Seónna talmhaíochta agus seilgeoireachta, Oireachtas na Samhna
agus an dá mhór ócáid díolachán i Halla na Cathrach Corcaigh agus san RDS.
Le linn 2016 leanadh le hiarrachtaí earraí d’ardchaighdeán a sholáthar ag praghas réasúnta don
chustaiméir. Is é an dushlán is mó leis seo ná go mbíonn eacnamaíocht scála ag obair inár naghaidh, nó is mion-tairgíocht is mó atá ar bun againn agus bíonn an costas níos airde dá bharr.
Bhí sprioc againn bréagán fuaime do pháistí a fhorbairt i gcomhpháirt le Tuismitheoirí na
Gaeltachta agus a bheith ar fáil i 2016. Forbraíodh bréagán panda (Giob agus Geab)
agus díoladh cuid mhaith acu le linn na Nollaig 2015 ach cuireadh gearán isteach nach raibh
marc CE orthu. Ardaíodh ceisteanna freisin faoi theastas sábháilteachta agus caighdeáin an
bhréagáin ó hOifig an Stiúrthóra Gnóthaí Tomhaltóirí. Le linn an phroisis leis an CE a fháil
rinneadh athmhachnamh ar ghnéithe eile den táirge. Chuaigh mé go dtí Shanghai ar feadh cúig lá
i Mí Lúnasa. Thug mé cuairt ar cheithre chathair agus seacht mhonarcan, móide cuairteanna ar
aonaigh bhréagáin agus earraí leictreach. Mar gheall ar an chuairt, éascaíodh go leor ceisteanna
agus cumarsáid, agus forbraíodh ‘Teidí’ le Gaeilge do mhargadh na bliana 2016.

4.4b Tuairisc ar fhorbairt áiseanna spraoi agus foghlamtha
I 2016 forbraíodh an cluiche Tuar Ceatha ag Glór na nGael agus forbraíodh an cluiche Odyssey
Gramadaí le cúnamh agus comhairle ó Ghlór na nGael. Is é Tuar Ceatha an leagan Gaeilge de
chluiche atá bunaithe ar Trivial Pursuits i mBéarla, agus forbraíodh é le tacaíocht ó COGG.
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Cuireadh tús ,le linn 2016, le cluiche nua agus é mar sprioc é a bheidh ar fáil faoi lár 2017. Is e
teideal oibre an chluiche seo ná Cluiche na gContaethe agus tá sé á fhorbairt le tacaíocht ó
COGG.
Le bua Baile Átha Cliath a cheiliúradh, rinneadh banda ar leith ann i ndathanna BÁC, a bhí ar
fáil laistigh de seachtain ón chluiche ceannais.
Rinneadh athchló ar chluichí a bhí as stoc agus a raibh éileamh fós orthu (Aibítir na Gaeilge,
Dathanna na gContaethe) agus tógadh cinneadh ag deireadh 2016 tús a chur le cluiche míreanna
mearaí a fhorbairt do dhaoine fásta, áis a bheidh foilsithe le linn 2017.
Foilsíodh meirgí scoile le haghaidheanna an 16 duine a cuireadh chun bás i 2016 mar chuid de
chomóradh 1916.

xxxi

xxxii

4.4c

Tuairisc ar dhíolacháin an tsiopa www.udar.ie, ar luach díolachán na bliana agus

ar phlean forbartha.
Is é luach díolacháin na bliana 2016 ná €124872, idir Veáin COGG, www.udar.ie agus
díolachán sna seastáin agus aonaigh (RDS, Treabhadóireacht srl).
Fógraíodh post mar Oifigeach Díolachán agus thosaigh Feargal Ó Cuilinn sa phost sin i Mí Meán
Fómhair 2016. Eagraíodh cruinnithe gach coicís leis an Oifigeach Díolachán, le plean a aontú
agus dul chun cinn a thomhas. Faoi dheireadh na bliana aontaíodh ar phlean díolacháin do 2017,
ina bhfuil spriocanna intomhasta ina aghaidh na míosa le léamh ann.
Le díolacháin a mhéadú, foilsíodh bileog mhargaíochta do na cluichí ar fad atá ar fáil ar
www.udar.ie. Scaipeadh é ar bhunachar sonraí Teaghlaigh Ghlór, comh maith le custaiméirí a
d’fhreastal ar sheastáin díolacháin san RDS srl.

4.4d Tuairisc ar obair Veain COGG - liosta na scoileanna agus luach díolachán
Thug an Veain COGG 150 cuairt i mbliana, an cuid is mó lonnaithe i gContae na Gaillimhe agus
i gContae Dhún an nGall. Tugadh cuairt ar scoileanna Gaeltachta, gaelscoileanna agus
scoileanna Béarla i rith na h-ama seo.
Tugadh cuairteanna ar ghaelscoileanna sna gcontaetha seo leanas: Co Mhaigh Eo, Co Liatroma,
Co na Mí, Corcaigh is Baile Átha Cliath.
Fhreastalaíodh ar chomhdháil oideachais amháin i rith na bliana, sé sin, Comhdháil Oideachais
Gaelscoileanna a bhí ar siúl i gCathair Chill Channaigh.
Socraíodh ardaitheoir an veain ag tús na bliana- ní raibh sé ag sleamhnú i gceart de bhárr easpa
úsáid.
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Thug an veain dhá camcuairt, ceann i rith laethanta saoire na Cásca agus ceann eile i lár an
tsamhraidh, ag freastal ar cúrsaí d’ábhair oidí. Thug 1,968 ábhar oidí a thug cuairt ar an veain
mar chuid den dá chamchuairt seo agus ó n coláistí seo leanas a dtáinig siad:
Coláiste Eaglais na h-Éireann
Coláiste Mhuire, Marino
Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach
Coláiste Phádraig, BÁC
Ollscoil Maigh Nuad, Roinn Froebel
Coláiste Hibernia
Tá liosta iomlán na scoileanna ar thug an veáin cuairt orthu ar fáil in Aguisín A
4.4e Tuairisc ar Seachtain Bronntanas na Gaeilge
I 2015 eagraíodh Lá Bronntanas as Gaeilge agus faoi 2016 rinneadh cinneadh Seachtain
Bronntanas as Gaeilge a eagrú. Sáraíodh an sprioc le 60 siopa a aimsiú a bheith páirteach agus
cláraíodh 75 siopa. Seachadadh stoc d’earraí ar na siopaí ar luach measta €300 an siopa. Tá
liosta na siopaí a bhí páirteach ar fáil in Aguisín B.
4.4f Tuairisc ar Seachtain Bronntanas na Nollag
Bhí 66 siopa páirteach ag Scéim Bhronntanas na Nollag a bhí ar siúl idir dheireadh mí na
Samhna agus lá mí na Nollag féin. Tá liosta na siopaí a bhí páirteach ar fáil in Aguisín
C.
4.4g

Liosta Aonaigh Samhradh agus eile

I mbliana bhí seastáin ag Glór na nGael ag:
Fleadh Ceoil na hÉireann in Inis (4 lá)
Great Irish Game Fair (Aontroim) 2 lá)
Great Irish Game Fair (Biorra) (2 lá)
Seó Treabhdóireachta, Tulach Móir (1)
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Comórtas Náisiúnta Treabhadóireacht (3 lá)
Picnic Leictreach (2 lá)
Aonach Ceardaíochta Chathair Corcaigh (5 lá)
Aonach Náisiúnta Ceardaíochta RDS (5 lá)
4.4h

Tuairisc ar Straitéis Náisiúnta Fiontraíochta

Ag deireadh Samhain 2016, cuireadh tús le sraith cruinnithe le spéisghrúpaí fiontraíochta
Ghaeilge. Bhí an chéad chruinniú in oifigí Fhoras na Gaeilge ar an 28 Samhain agus bhí
ionadaithe i láthair ó hÚdarás na Gaeltachta, ó Ghnó Mhaigh Eo, ó Gael-Taca, ó Fhoras na
Gaeilge, agus leithscéal ó Ghaillimh le Gaeilge (a chuir ionadaí chuig an chéad chruinnniú eile).
Aontaíodh téarmaí tagartha do ghrúpa oibre agus lean na cruinnithe ar aghaidh i 2017.
4.4i Comhfhiontar leis An Timire
I Mí na Nollaig 2016 cuireadh tús le comhfhiontar idir Glór na nGael agus An Timire agus faoi
2016 bhí toradh ag teacht ar an chomhfhiontar. Foilsíonn An Timire altanna faoi obair agus
fiontair Ghlór na nGael, chomh maith le fógraíocht. Ma chúiteamh ar seo, cuireann Glór na
nGael spás ar fáil don Timire ag imeachtaí Ghlór na nGael, agus déantar fógraiócht faoi heagraín
nua an Timire ar www.udar.ie.
Le linn 2016, foilsíodh altanna scríofa ag:
Eoghan Mac Cormaic – alt faoi chluichí Gaeilge agus fiontraíocht Ghaeilge
Marcas Mac Ruairí – alt faoi imeachtaí teaghlaigh
Frainc Mac Cionnaith – alt faoi Fhondúireacht Sheosamh Mhic Dhonnacha
Nóra Welby – alt faoi Ghlobal Gaeilge
Sinéad Ní Mhearnóg – alt faoi fhorbairt phobail I dTír Eoghain
Dara Ó Baoill – alt faoi spéiseanna mhuintir na Fraince I gceol Éireannach
Lorcán Mac Gabhann – alt faoi shiúlóidí agus dushláin peasanta
Ginearálta – leathanach le torthaí Chomórtas Ghlór na nGael
Foilsíódh trí fhógra: clárú coistí, imeachtaí teaghlaigh, earraí ar fáíl tri Ghaeilge
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Tuairisc an Bhainisteora Forbartha: Réimse an Teaghlaigh
4.5a Tuairisc ghinearálta agus cúlra
Faoi dheireadh 2016 bhí 494 teaghlach ar an bhunachar sonraí. Fuair na teaghlaigh seo
nuachtlitir gach coicís, 26 san iomlán i rith na bliana. Bhí eolas sa nuachtlitir faoi imeachtaí
Ghlór na nGael agus eolas ábhartha eile.
Ullmhaíodh treoirleabhar do theaghlaigh ina bhfuil comhairle faoi na buntáistí a bhaineann le
tógáil páistí le Gaeilge, an phróiseas sealbhú teanga, na hacmhainní tacaíochta atá ar fáil agus na
seirbhísí tacaíochta atá ann do theaghlaigh Ghaeilge. Cuireadh an-bhéim sa réimse oibre seo ar
chruthú deiseanna líonraithe le grúpaí súgartha agus imeachtaí.
4.5b Liosta na ngrúpaí Tuistí agus Leanaí agus tuairisc ghairid futhu
Bhí 10 grúpa súgartha ag feidhmiú faoi scáth Ghlór na nGael sna háiteanna seo a leanas: Ráth
Garbh, an Chorr Chríochach, an tSeanchill - BÁC, Ongar- BÁC, Dún Garbhán, Caisleán
Uidhilín - Co an Dúin, Baile Hill - Co an Dúin, Ráth Cairn, Baile Mhic Rabhartaigh (Doire) agus
Carn Tóchair. Is ionann freastal ar na grúpaí seo an chéad deis ag roinnt leanaí castáil le leanaí
eile atá dtógáil trí mheán na Gaeilge.
4.5c Liosta imeachtaí na bliana
D’eagraigh Glór na nGael 72 imeacht teaghlach i 21 contae le linn 2016. Tá teacht ar liosta le
háiteanna agus dátaí na n-imeachtaí in Aguisín D.
4.5d Cuir síos ar an bproiseas a bhain le I dTreo Straitéis Náisúnta
Nuair a tháinig na cúraimí chugainn a bhaineann le tacaíocht agus spreagadh a thabhairt do
theaghlaigh Ghaeilge aithníodh go raibh an teaghlach ar ceann de na haonaid phleanáil teanga is
tábhachtaí. Aithníodh má tá rath le bheith ar an teanga mar theanga pobail go raibh gá le straitéis
náisiúnta agus tugadh faoi cheann a scríobh.
D’éirigh linn Foras na Gaeilge, Údarás na Gaeltachta, Roinn na Gaeltachta, Tuismitheoirí na
Gaeltachta, Muintearas, Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. agus Comharchumann Chorca
Dhuibhne a thabhairt ar bhord leis an straitéis a dhréachtú. D’fhaomhaigh Bord Fhoras na
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Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta toradh an phróiseas sin. Tá an cáipeis ceangailte leis an
doiciméad seo in Aguisín E.
Marcas Mac Ruairí
Bealtaine 2017
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ACHT NA gCuideachtaÍ 2014
CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA
NACH bhFUIL SCAIRCHAIPITEAL AICI

BUNREACHT
GLÓR NA NGAEL

Uimhir chláraithe 364776
Dáta corpraithe 6 Nollaig 2002
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ACHT NA gCuideachtaÍ 2014
CUIDEACHTA FAOI THEORAINN RÁTHAÍOCHTA
NACH bhFUIL SCAIRCHAIPITEAL AICI
BUNREACHT
de chuid
GLÓR NA NGAEL
MEABHRÁN COMHLACHAIS
Ainm:
Is é ainm na Cuideachta GLÓR NA NGAEL.
Saghas na Cuideachta
Cuideachta atá inti atá faoi theorainn ráthaíochta, atá cláraithe faoi Chuid 18 d’Acht na
gCuideachtaí 2014.
Príomhchuspóir
Ar an gcoinníoll nach n-úsáidfidh an Chuideachta a cistí féin chun tacú le cuspóir nó nach
ndéanfaidh sí iarracht rialachán nó srian ar bith a fhorchur ar a comhaltaí nó ar dhaoine eile, nó
nach gcinnteoidh sí go gcloíonn a comhaltaí nó daoine eile le rialachán nó srian ar bith, a
chruthódh ceardchumann as an gCuideachta agus iad mar chuspóir aici, is é an príomhchuspóir
dá mbunaíodh an Chuideachta (“Príomhchuspóir”) chun an Ghaeilge a chur chun cinn ag
leibhéal an phobail agus aitheantas dá réir a bhronnadh ar phobail mar thoradh ar a gcuid
iarrachtaí, chun pobail a thógáil le nasc na Gaeilge agus aitheantas ar a gcuid iarrachtaí a
bhronnadh orthu agus chun comórtas náisiúnta Ghlór na nGael a reáchtáil ar fud na hÉireann
chun aitheantas a thabhairt don phobal a dhéanann an dul chun cinn is mó ó thaobh cur chun cinn
na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh i rith na bliana.
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Cumhachtaí
Beidh na cumhachtaí a leanas ag an gCuideachta, anuas ar na cumhachtaí a bhronn an dlí uirthi,
nach bhfuil ach ina gcumhachtaí coimhdeacha agus ina bhfochumhachtaí leis an
bPríomhchuspóir agus ní féidir ach na cumhachtaí siúd a fheidhmiú agus an Príomhchuspóir á
chur chun cinn. Tá aon ioncam a ghin feidhmiú na gcumhachtaí seo le cur i bhfeidhm ar chur
chun cinn an Phríomhchuspóra:
Chun aon tabhartas maoine d’aon chineál agus aon réadtiomnú, leagáid nó bliantacht,
suibscríbhinn, bronntanas, ranníocaíocht nó ciste a iarraidh agus a sholáthar agus a ghlacadh
agus a fháil, ina measc trí mheán párolla a thabhairt nó trí shocruithe comhchosúla eile, agus lena
n-áirítear (ach gan teorainn a leagan ar ghinearáltacht an mhéid thuas), crannchuir a chur ar bun i
gcomhréir leis an dlí ar mhaithe leis an bPríomhchuspóir a chur chun cinn, agus an caipiteal,
anuas ar ioncam ó aon leagáid, tabhartas nó ciste den saghas sin a chur i bhfeidhm ar an gcuspóir
sin.
Aon iontaobhais charthanúla a ghabháil de láimh, a ghlacadh, a fhorghníomhú agus a riar, gan
luach saothair.
Aon chomhlachas nó institiúid, iontaobhas nó ciste carthanúil a bhunú agus tacú leo nó cabhrú
leo ina mbunú, agus chun airgead a shuibscríobh nó a ráthú d’aon chuspóir carthanúil a
mheasfaidh an Chuideachta a rinneadh a ríomh chun a Phríomhchuspóir a chur chun cinn.
Ranníocaíochtaí, tabhartais nó tiomnachtaí deonacha nó airgead a bhailiú agus a fháil atá dírithe
ar na cuspóirí thuasluaite.
Iarratas a dhéanamh thar ceann na Cuideachta ar aon údarás, bíodh údarás rialtais, áitiúil,
daonchairdiúil nó eile i gceist leis, ar chistiú airgeadais d’aon sórt.
Aon Acht den Oireachtas nó reachtaíocht eile a bhaineann go díreach le cur chun cinn an
Phríomhchuspóra a chur i bhfeidhm, a achainí nó a chur chun cinn.
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Faoi réir chlásal 5, chun an fhoireann sin a fostú, agus ar na téarma siúd, atá riachtanach nó
inmhianaithe ar mhaithe leis an bPríomhchuspóir a chur chun cinn i gceart.
Chun pinsean, aiscí, liúntais nó cúnamh carthanúil a dheonú d’aon duine a d’fhéadfadh a
sheirbheáil leis an gCuideachta mar fhostaí, nó do mhná céile, fir chéile, leanaí nó cleithiúnaithe
eile an duine sin a fhad agus nach sáróidh na pinsin, aiscí, liúntais nó an cúnamh carthanúil sin é
sin a fhoráiltear i scéim pinsin atá cumhdaithe ag Cuid 30 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997
agus a fhad gur oibrigh an Chuideachta an scéim pinsin sin agus go raibh tairbhí na bpinsean, na
n-aiscí, na liúntas nó an chúnaimh charthanúil, nó a gcéile nó a dtuismitheoir, ina c(h)omhalta
den scéim pinsin fad a bhí sé/sí fostaithe ag an gCuideachta; agus chun íocaíochtaí a dhéanamh i
dtreo árachais agus chun cistí coigiltis agus sochair a fhoirmiú agus cur leo ar mhaithe le haon
duine atá fostaithe ag an gCuideachta agus chun airgead a shuibscríobh nó a ráthú do chuspóirí
carthanúla.
Aon réadmhaoin, paitinní, cóipchearta, ceadúnais, cearta agus pribhléidí nó aon eastát nó leas, dá
laghad, agus aon chearta, pribhléidí agus éasúintí ar nó maidir le haon mhaoin a cheannach, a
ghlacadh ar léas nó mar mhalairt, ar fruiliú nó a fháil ar bhealach eile a d’fhéadfaí a mheas atá
riachtanach ar mhaithe le cuspóirí na Cuideachta agus chun aon talamh a fuair an Chuideachta nó
a bhfuil leas aici inti a fhorbairt agus a úsáid nó brabús a bhaint astu agus, go háirithe, tríd an
gcéanna a leagan amach agus a ullmhú ar mhaithe le foirgnimh agus áiseanna a thógáil, a athrú,
a tharraingt anuas, a mhaisiú, a chothabháil, a fheistiú suas agus trí chur, pábháil, draenáil,
feirmeoireacht, saothrú, ligean nó léasanna foirgnimh nó trí chomhaontú tógála agus trí airgead a
réamhíoc le agus iontráil isteach i gconarthaí agus socruithe do gach cineál le tógálaithe,
tionóntaí agus le daoine eile.
Aon chuid de mhaoin na Cuideachta a fháil, a shealbhú, a dhíol, a bhainistiú, a ligean ar léas, a
mhorgáistiú, a mhalartú nó a dhiúscairt d’fhonn Príomhchuspóir na Cuideachta a chur chun cinn,
a chosaint nó a spreagadhh agus chun infheistíochtaí a éagsúlú.
Comhoibriú le haon chumann nó institiúid eile i dtabhairt faoi aon infheistíochtaí a údaraítear
leis seo chun an Príomhchuspóir a chur chun cinn.
Airgead a fháil ar iasacht agus a thiomsú ar an mbealach sin a d’fhéadfaí a mheas gurb ionann é
agus caoithiúil, agus chun bintiúir, stoc bintiúir agus urrúis eile a eisiúint, agus ar mhaithe le
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haon fhiachas nó oibleagáid eile den Cuideachta a chur faoi urrús chun maoin uile nó aon chuid
de mhaoin reatha nó amach anseo na Cuideachta a mhorgáistiú nó a mhuirearú agus a
mhorgáistiú nó a mhuirearú go comhthaobhach nó de bhreis ar aon urrúis de chuid na Cuideachta
trí ghníomhas iontaobhais nó trí dhearbhú eile.
Airgead agus maoin na Cuideachta nach dteastaíonn láithreach bonn a infheistiú agus déileáil leo
ar an mbealach sin is éifeachtaí a sholáthróidh cistí chun na cuspóirí thuasluaite a chothú agus a
chur chun cinn agus áireofar leis an gcumhacht seo an chumhacht chun aon infheistíochtaí a
athrú a rinneadh fúthu, ó thráth go tráth.
Aon airgead de chuid na Cuideachta a infheistiú ar na bealaí siúd a mheasann na Stiúrthóirí is
inmhianaithe nach dteastaíonn láithreach bonn lena úsáid maidir lena Príomhchuspóir agus chun
aon airgead den sórt sin a thaisceadh le baincéirí agus le daoine eile; faoi réir, mar sin féin, go
ndéantar infheistíochtaí faoi na coinníollacha siúd (más ann dóibh) agus an toiliú sin (más ann
dó) a d’fhéadfaí a cheangal nó a fhorchur sa dlí agus faoi réir, chomh maith leis sin, an méid a
fhoráiltear anseo thíos; tá cead roimh ré

le fáil ó na Coimisinéirí Ioncaim sa chás go

mbeartaíonn an Chuideachta chun cistí a charnadh i gcaitheamh tréimhse os cionn dhá bhliain
d’aon chuspóirí.
Tabhairt faoi na oibleagáidí agus aisíocaíocht nó íocaíocht na bpríomhshuimeanna agus ús aon
duine, ghnóthais nó Cuideachta nó díbhinní nó ús aon urrús, ina measc (gan dochar a dhéanamh
do chineál ginearálta an mhéid thuas) aon chuideachta arb í Cuideachta sealbhaíochta na
Cuideachta nó fochuideachta nó Cuideachta ghaolmhar de chuid na Cuideachta, a ráthú, tacú leo
nó a chur faoi urrús, cé acu trí chúnant pearsanta nó trí cheangaltas, maoin agus sócmhainní
(reatha agus amach anseo) go léir nó aon chuid díobh de chuid na Cuideachta a mhorgáistiú nó a
mhuirearú.
Billí malartaithe, nótaí gealltanais, billí luchta, barántais, bintiúir agus ionstraimí soshannta nó
inaistrithe eile a dhréachtú, a ghlacadh, a dhéanamh, a fhormhuiniú, a lascainiú, a fhorghníomhú,
a eisiúint agus a aistriú.
Chun maoin na Cuideachta a árachú i gcoinne aon riosca intuartha ar a luach iomlán agus
polasaithe eile árachais a ghlacadh chun an Chuideachta a chosaint, nuair a bhíonn gá leo.
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Aon duine de na Stiúrthóirí, nó na Stiúrthóirí go léir, a árachú i gcoinne dliteanas pearsanta a
thabhaítear maidir le haon ghníomh nó easnamh arb ionann é agus sárú ar iontaobhas nó sárú ar
dhualgas nó a líomhnaítear gurb ionann é agus sarú ar iontaobhas nó sárú ar dhualgas, a fhad
agus a ghníomhaigh sé nó sí le dea-intinn agus i bhfeidhmiú a fheidhmeanna nó a feidhmeanna
mar iontaobhaí carthanais (faoi mar a shainmhínítear in Acht na gCarthanas 2009).
Iarratas a dhéanamh ar aon phaitinní, brevet d’invention, ceadúnais, lamháltais agus a leithéid
agus iad a cheannach nó a fháil ar bhealach eile a bhronnann aon chearta eisiacha nó
neamheisiacha nó teoranta ar úsáid nó aon fhaisnéis rúnda nó eile maidir le haon aireagán ar
dhealraitheach go bhféadfaí é a úsáid d’aon cheann de chuspóirí na Cuideachta nó chun aon
cheann de chuspóirí siúd a fháil, a bhféadfadh go bhfuil an dealramh air go ndearnadh iad a
ríomh go díreach nó go hindíreach chun dul chun sochair na Cuideachta, agus chun ceadúnais a
úsáid, a fheidhmiú, a fhorbairt nó a dheonú maidir le maoin, cearta nó faisnéis a fuarthas ar an
mbealach sin nó chun úsáid nó brabús a bhaint as an maoin, cearta nó faisnéis sin.
Glacadh leis an mbealach sin chun táirgí agus/nó seirbhísí na Cuideachta a chur in iúl is
dealraitheach is caoithiúil agus go háirithe, trí fhógraíocht sna nuachtáin, trí chiorcláin, trí
shaothair ealaíne nó shuime a cheannach nó a thaispeáint, trí leabhair agus tréimhseacháin a
fhoilsiú agus tríd an idirlíon agus trí dhuaiseanna, luaíochtaí agus tabhartais a dheonú.
Fóntais phoiblí a choimeád, a fheabhsú nó a sholáthar, ina measc áiseanna áineasa, cúram leanaí,
slainte poiblí, baile, áiseanna leasa agus óige, go ginearálta.
Iontráil in aon socruithe le haon rialtais nó údaráis, bíodh siad ina rialtais nó údaráis arda,
bardasacha, áitiúla nó eile a bhféadfadh gur dhealraitheach go gcuirfidís an Príomhchuspóir chun
cinn agus chun aon chearta, pribhléidí agus lamháltais a fháil ón rialtas nó údarás sin a
fhéadfaidh an Chuideachta a mheas is inmhianaithe chun tabhairt faoi aon socruithe, cearta,
pribhléidí agus lamháltais den saghas sin agus iad a fheidhmiú a chomhlíonadh.
Iontráil i gcomhpháirtíocht nó in aon chomhaontú le haghaidh brabúis a roinnt, leas a aontú,
comhoibriú, comhfhiontair, lamáltas cómhalartach nó ar bhealach eile le haon duine, Cuideachta,
cumann, iontaobhas nó comhpháirtíocht eile a bhfuil a gcuspóirí go hiomlán carthanúil, a
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dtugann a gcuspóirí faoi, nó a bhfuil a gcuspóirí ar tí tabhairt faoi, aon ghnó nó idirbheart ar
féidir tabhairt faoi d’fhonn dul chun sochair na Cuideachta go díreach nó go hindíreach agus a
chuireann toirmeasc ar dháileadh ioncaim agus sócmhainní dá mhéid, dá laghad, de bhun Chlásal
6 anseo istigh agus chun conarthaí na Cuideachta a ráthú, go gcabhraíonn an Chuideachta, ar
bhealach eile, le haon duine, Cuideachta, cumann, iontaobhas nó comhpháirtíocht eile sin, agus
chun scaireanna, stoc, bintiúir, nó stoc bintiúir agus urrúis aon duine, Cuideachta, cumainn,
iontaobhais nó comhpháirtíochta sin a tháthcheangal nó a fháil ar bhealach eile, agus chun an
céanna a dhíol, a shealbhú, a atheisiuint le ráthaíocht nó gan ráthaíocht nó chun déileáil leis an
gcéanna ar bhealach eile.
Clárú nó corprú na Cuideachta a thahbairt chun críche i ndlíthe nó faoi dhlíte aon áite lasmuigh
d’Éirinn.
Tabhairt faoi, ar bhonn aonair nó i gcomhar le daoine eile, aon trádáil nó gnó a bhféadfadh an
Chuideachta a tabhairt faoi ar bhealach buntáisteach, i dtuairim na Stiúrthóirí, i dtaca le nó anuas
ar aon cheann de ghnóthaí nó de ghnó ginearálta na Cuideachta i dtabhairt faoin
bPríomhchuspóir.
Aon chistí, comhlachais nó institúidí a bhunú, a fhóirdheonú agus cabhrú leo a dheimhnítear a
chuireann an Príomhchuspóir chun cinn nó a thugann cúnamh dó.
Ceangail a bhunú agus a choimeád le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus náisiúnta a bhfuil a
mhacasamhail de chuspóirí acu.
Gach rud dlíthiúil eile sin a dhéanamh a mheasfaidh an Chuideachta bheith teagmhasach le agus
a chuidíonn leis an bPríomhchuspóir thuasluaite.
Chun gach ceann de na rudaí agus na ceisteanna a thuasluaitear, nó aon chinn díobh, a dhéanamh
in aon chuid den domhan agus mar phríomhoifigigh, gníomhairí, conraitheoirí, iontaobhaithe nó
mar dhaoine eile agus trí iontaobhaithe, gníomhairí nó daoine eile agus cé acu ar bhonn aonair nó
i gcomhar le daoine eile.
A FHAD:
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i gcás go nglacfaidh an Chuideachta aon mhaoin i seilbh nó go sealbhaíonn sí aon mhaoin a
d’fhéadfadh bheith faoi réir aon iontaobhas, ní dhéileálfaidh an Chuideachta le nó ní
infheisteoidh an Chuideachta an céanna ach ar an mbealach sin a cheadaítear sa dlí agus aird ar
na hiontaobhais siúd;
ní mheasfar go gcuirtear san áireamh in aon rud a chuimsítear anseo thuas aon chuspóirí nach
bhfuil carthanúil i gcomhréir leis an dlí sna cuspóirí dá mbunaíodh an Chuideachta.
Ioncam agus Maoin
Ní chuirfear ioncam agus maoin na Cuideachta i bhfeidhm ach i dtreo chur i bhfeidhm an
Phríomhchuspóra amháin, faoi mar a leagtar amach é sa Bhunreacht seo. Ní dhéanfar aon sciar
d’ioncam agus de mhaoin na Cuideachta a íoc nó a aistriú go díreach nó go hindíreach trí
dhíbhinn, bónais nó ar bhealach eile cibé caoi trí bhrabús do comhaltaí na Cuideachta.
Ní cheapfar aon Stiúrthóir le haon oifig na Cuideachta a n-íoctar tuarastal nó taillí leis an oifig
sin, nó ní bhfaighidh aon Stiúrthóir aon luach saothair nó sochar eile in airgead nó i luach airgid
ón gCuideachta. Ní cuirfidh aon ní cosc ar an gCuideachta, afách, na nithe a leanas a íoc le
hintinn mhaith:
luach saothair réasúnta agus cuí le haon chomhalta nó seirbhíseach den Cuideachta (nach
Stiúrthóir é/í) as aon seirbhísí a soláthraíodh don Chuideachta;
ús ar ráta nach sáraíonn 1% os cionn Ráta Táirgthe Idirbhainc an Euro (Euribor) sa bhliain ar
airgead a thug Stiúrthóirí nó comhaltaí eile den Cuideachta ar iasacht leis an gCuideachta;
cíos réasúnta agus chuí ar an áitreabh a lig aon chomhalta den Cuideachta ar fhorléas agus ar léas
(aon Stiúrthóir san áireamh) leis an gCuideachta;
costais réasúnta agus cuí as póca a thabhaíonn aon Stiúrthóir maidir lena f(h)eastal ar aon cheist
a imríonn tionchar ar an gCuideachta;
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táillí,
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chuideachta a bhféadfadh Stiúrthóir bheith ina c(h)omhalta di nach sealbhaíonn breis agus an
céadú cuid de chaipiteal eisithe na Cuideachta sin;
aon íocaíocht a dhéanamh le duine de bhun comhaontú inar iontráladh i gcomhlíonadh alt 89
d’Acht na gCarthanas 2009 (i gcaitheamh an trátha a bhíonn sé leasaithe, sínte nó ionadaithe).
Breisiúcháin, athruithe nó leasuithe
Ní mór don Cuideachta a chinntiu go bhfuil cóip ag an Rialtóir Carthanas dá Bunreacht is déanaí.
Má bheartaítear leasú a dhéanamh ar Bhunreacht na Cuideachta óna dteastaíonn faomhadh roimh
ré a fháil ón Rialtóir Carthanas, ní mór fógra roimh ré a thabhairt, i scríbhinn, faoi na hathruithe
beartaithe don Rialtóir Carthanas chun iad a fhaomhadh, agus ní chuirfear an leasú i bhfeidhm go
dtí go bhfaightear an faomhadh sin.
Foirceannadh
Más ann d’aon mhaoin, dá laghad, i ndiaidh gach dliteanas agus fiachas a shásamh, ní íocfar í nó
ní dhéanfar í a dháileadh i measc comhaltaí na Cuideachta, ar fhoirceannadh nó ar dhíscaoileadh
na Cuideachta. Ina ionad sin, déanfar an mhaoin sin a thabhairt nó a aistriú chuig Cuideachta nó
Cuideachtaí eile (gurb institiúid charthanúil í nó institiúidí carthanúla iad) a bhfuil
príomhchuspóirí acu atá macasamhail phríomhchuspóirí na Cuideachta. Cuirfidh an chuideachta
nó Cuideachtaí (gurb institiúid charthanúil í nó institiúidí carthanúla iad), a bhfuil an mhaoin le
tabhairt di nó dóibh nó a aistriú chuici nó chucu, cosc ar dháileadh a n-ioncaim agus a maoine i
measc a gcomhaltaí dá mhéid sin, ar a laghad, a ghearrann an Chuideachta faoi nó de bhua
Chlásal 5 anseo istigh. Roghnóidh comhaltaí na Cuideachta an chuideachta nó Cuideachtaí (gurb
institiúid charthanúil í nó institiúidí carthanúla iad) ag nó roimh thráth an díscaoilte, agus mura
féidir agus dá mhéid nach féidir éifeacht a thabhairt do na forálacha siúd, tabharfar nó aistreofar
an mhaoin chuig cuspóir carthanúil áirithe i ndiaidh chomhaontú an Rialtóra Carthanas a fháil.
Ullmhófar agus seolfar ar aghaidh cuntais deiridh, lena n-áireofar mír a shainaithníonn agus a
dhéanann luacháil ar aon sócmhainní a aistrítear mar aon leis na sonraí faoi na faighteoirí agus
tearmaí an aistrithe.
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Dliteanas Teoranta
Tá dliteanas na gcomhaltaí teoranta.

Gealladh chun Ranníocaíocht a dhéánamh
Geallann gach comhalta den Cuideachta chun ranníoc le sócmhainní na Cuideachta, má dhéantar
an Chuideachta a fhoirceannadh fad a bhíonn sé nó sí ina c(h)omhalta nó má dhéantar an
Chuideachta a fhoirceannadh laistigh de bhliain amháin i ndiaidh an dáta nach comhalta é/í den
Cuideachta a thuilleadh,
chun fiachais agus dliteanais na Cuideachta a íoc a conraíodh sula gcuirtear deireadh leis nó léi
bheith mar chomhalta a thuilleadh, agus chun costais, muirir agus speansais a bhaineann le
foirceannadh a íoc; agus
coigeartú chearta na ranníocóirí ina measc féin,
den tsuim sin a d’fhéadfadh bheith ag teastáil, nach sáraíonn €1, a íoc.
Stiúrthóirí
Is é triúr íoslíon na stiúrthóirí nach bhfuil gaolta lena chéile agus atá neamhspleách ar a chéile.
AIRTEAGAIL COMHLACHAIS
RÉAMHRÁITEACH
1.

Beidh feidhm ag forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 maidir leis an gCuideachta ach

amháin sa mhéid go n-athraítear iad leis seo.
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COMHALTAÍ
Beidh dá chomhalta dhéag ag an gCuideachta. Is iad a bheidh ina gcomhaltaí den Cuideachta ná:
(a) seisear ainmnithe go díreach ag Cumann na Sagart,
(b) beirt ó réimse fhorbairt an phobail,
(c) beirt ó réimse fiontraíochta/eacnamaíochta/tráchtála, agus
(d) beirt gurb tuismitheoirí iad atá ag tógáil clainne le Gaeilge
Beidh 25% ar a laghad de na comhaltaí ina gcónaí sa dá dhlínse in Éirinn.
I gcás go n-éiríonn comhalta ó 2(a) thuas as is é Cumann na Sagart a thoghfaidh comhalta nua.
I gcás go n-éiríonn comhalta ó 2(b), 2(c) nó 2(d) thuas as is iad na comhaltaí eile ar fad a
thoghfaidh comhalta nua do na réimsí sin faoi seach.
Éireoidh trian de na comhaltaí as oifig gach bliain ach an coibhneas idir an dá dhlínse a
choinneáil agus an coibhneas idir Cumann na Sagart, réimse fhorbairt an phobail, an réimse
fiontraíochta/eacnamaíochta/tráchtála agus tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge a
choinneáil freisin.
Éireoidh comhaltaí as oifig mar seo a leanas:
2018

beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin, duine amháin ón réimse pobail

2019

beirt ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse fiontraíochta, duine amháin ón
réimse fhorbairt an phobail

2020

beirt ó Chumann na Sagart, tuismitheoir amháin atá ag tógáil clainne le Gaeilge,
duine amháin ón réimse fiontraíochta

2021

mar a bhí i 2018

2022

mar a bhí i 2019

2023

mar a bhí i 2020
agus mar sin ar aghaidh.
STIÚRTHÓIRÍ

Beidh naonúr ar a mhéid, comhaltaí iad go léir, mar stiúrthóirí ag an gCuideachta mar a leanas:
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triúr uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (a),
(ii)

duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (b),

(iii)

duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (c),

(iv)

duine amháin uathu siúd atá cáilithe faoi Rialachán 2 (d),

(v)

cathaoirleach neamhspleách,

(vi)

beirt, ar a mhéid, roghnaithe agus comhthofa ag na stiúrthóirí, más mian leo é, go dtí
deireadh an chéad chruinniú cinn bhliana eile.

Beidh 25% ar a laghad de na stiúrthóirí ina gcónaí sa dá dhlínse in Éirinn.
Éireoidh trian ar a laghad de na stiúrthóirí as oifig gach bliain.
Féadfar stiúrthóir a bheidh ar scor dá oifig a atoghadh don dara tréimhse trí bliana.
Ní féidir stiúrthóir a cheapadh don tríú tréimhse gan bearna bliana, ar a laghad, a bheith idir an
dara tréimhse agus an tríú tréimhse.
Ceapfar cathaoirleach nua gach cúigiú bliain. Ní bheidh cathaoirleach de thuras na huaire faoi
réir na huainíochta thuasluaite.
Éireoidh stiurthóirí as oifig mar seo a leanas:
2018

duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse tógáil clainne le
Gaeilge

2019

duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ón réimse fiontraíochta

2020

duine amháin ó Chumann na Sagart, duine amháin ó réimse fhorbairt an phobail

2022

an Cathaoirleach

2022

mar a bhí i 2018

2023

mar a bhí i 2019

2024

mar a bhí i 2020

2025

mar a bhí i 2021

2027

an Cathaoirleach (tréimhse cúig bliana)

agus mar a bhí ó 2018 ar aghaidh.
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Is é triúr íoslíon na stiúrthóirí nach bhfuil gaolta lena chéile agus atá neamhspleách ar a chéile.
2

Ní bhfaighidh duine ar bith aon luach saothair as gníomhú mar stiúrthóir ar an
gCuideachta, ach féadfaidh an bord stiúrtha íocaíocht a dhéanamh le haon stiúrthóir
ar aon chaiteachas as póca nó caiteachas réasúnta taistil a thabharfaidh an stiúrthóir
sin, le húdarás nó le ceadú na stiúrthóirí agus ar an gcoinníoll sin amháin, a
d'fhéadfadh sé tabhú i ngnáthghnó na Cuideachta nó ina leith.

3

Ní bheidh aon stiúrthóir fostaithe ag an gCuideachta i gceapaíocht eile, ná ní bheidh
aon fhostaí incheaptha mar stiúrthóir ar an gCuideachta.
IMEACHTAÍ STIÚRTHÓIRÍ

6.

Féadfaidh na stiúrthóirí aon chumhachtaí dá gcuid a tharmligean chun coistí ar a
mbeidh comhalta amháin den bhord stiúrtha ar a laghad agus ar a mbeidh comhaltaí
nach stiúrthóirí ná comhaltaí den Cuideachta de réir mar a cheapfaidh an bord
stiurtha. Féadfaidh gach coiste comhaltaí eile a chomhthogadh nach stiúrthóirí ná
comhaltaí den Cuideachta iad. Beidh gach coiste freagrach don bhord stiúrtha. Is
comhaltaí iad na hoifigigh de gach coiste.

7.

Féadfaidh na stiúrthóirí cuireadh a thabhairt d'aon duine nach stiúrthóir ná comhalta
den Cuideachta é freastal ar chruinniú den bhord stiúrtha gan cead vótála.
FÓGRAÍ

8.

Féadfaidh an Chuideachta fógra a thabhairt d’aon chomhalta cé acu i bpearsan nó trí é a
sheoladh sa phost nó trí bhealach leictreonach (faoi mar a shainítear in alt 2(1) de
Acht na gCuideachtaí 2014) chuig na gcomhalta ag a s(h)eoladh cláraithe poist nó
ríomhphoist (nó, mura bhfuil an seoladh cláraithe amhlaidh, chuig seoladh nó
seoladh ríomhphoist an chomhalta is déanaí ar cuireadh an Chuideachta ar an eolas
air). Beidh feidhm ag Alt 218(5) de Acht na gCuideachtaí 2014.
AN GHAEILGE

l

9.

Is trí Ghaeilge a dhéanfar gnó na Cuideachta a oiread agus is indéanta sin.

________________________________________________________
SINNE, na daoine leithleacha a bhfuil ár n-ainmneacha agus ár seoltaí foscríofa, is mian linn go
ndéanfaí Cuideachta dínn de bhun an Mheabhráin Chomhlachais seo.
___________________________________________________________________________
AINMNEACHA, SEOLTAÍ AGUS TUAIRISCÍ NA SÍNITHEOIRÍ
___________________________________________________________________________
Helen Ó Murchú
31 Corrán Naoimh Fhiontain
Cill Fiontain
Baile Átha Cliath 13
Riarthóir
Pádraig Ó Cuanacháin
Dún an Óir
Sean Bóthar na hEochaille
Corcaigh
Oifigeach Forbartha
Pádraig Ó Croiligh
50 Tobermore Road
Desertmartin
Magherafelt
Co Derry BT45 5LE
Sagart
Alan Mac Eochagáin
36 Sráid Líosáin Íochtarach
Baile Átha Cliath 2
Sagart

li

P T Mac Ruairí
6 Ascaill Bhreandáin
Baile Átha Cliath 5
Iriseoir
Pádraic Mac Donncha
Rathcairn
Áth Buí
Co na Mí
Bainisteoir Chomharchumann Rathcairn
Tadhg Furlong
Ceapach na bhFaoiteach
Tiobrad Árann
Sagart
_____________________________________________________________________
Arna dhátú an 11ú lá seo de Shamhain 2002
Finné leis na sínithe anseo thuas:
Dáithí Ó Maolchoille, Cuntasóir Cairte
75 Páirc Weston, Baile Átha Cliath 14

Uimhir chláraithe 364776
Dáta corpraithe 6 Nollaig 2002

lii

Aguisín A: Liosta Scoileanna a thug Veáin COGG cuairt orthu

Dáta

Ur.
Rolla

Ainm Scoile

Seoladh

Contae

18 Eanar

13821O SN na Naomh Uile

Cleggan

Co na Gaillimhe

18 Eanar

17488E SN An Aill Bhreach

Baile Conaola

Co na Gaillimhe

19 Eanar

19290Q Ballyconeely NS

Baile Conaola

Co na Gaillimhe

19 Eanar

09833W SN Leitir Geis

Rinn an
Mhaoil

Co na Gaillimhe

20 Eanar

11669B SN Naomh Bríd

Rinn an
Mhaoil

Co na Gaillimhe

20 Eanar

14420B SN Naomh Pádraig

Rinn an
Mhaoil

Co na Gaillimhe

21 Eanar

19357W SN Tír na Cille

An Mám

Co na Gaillimhe

21 Eanar

18490T SN an Lionáin

An Lionáin

Co na Gaillimhe

22 Eanar

13621G SN Muire

Leitir Fraic

Co na Gaillimhe

25 Eanar

12502Q SN Éanna

Cloch na Rón

Co na Gaillimhe

25 Eanar

17660N Saint Teresa’s NS

Caiseal

Co na Gaillimhe

26 Eanar

17655U Colnamuck NS

Ros Cathail

Co na Gaillimhe

26 Eanar

19973V Scoil Mhuire

An Clochán

Co na Gaillimhe

27 Eanar

71330V Coláiste na Coiribe

Cnoc na
Cathrach

Cathair na Gaillimhe

27 Eanar

16937C SN Fursa

Fursa

Cathair na Gaillimhe

28 Eanar

62970K Coláiste Iognáid SJ

Br. na Mara

Cathair na Gaillimhe

28 Eanar

19994G

Cnoc na
Cathrach

Cathair na Gaillimhe

29 Eanar

19858V Gaelscoil Dara

Rinn Mór

Cathair na Gaillimhe

1 Feabhra

12106I SN Naomh Pádraig

An Fhairce

Co na Gaillimhe

1 Feabhra

20046M Gaelscoil na Cruaiche

Cathair na
Mart

Co Mhaigh Eo

2 Feabhra

19832D Scoil Raifteirí

Caisleán an
Bharraigh

Co Mhaigh Eo

2 Feabhra

19972T SN Uileog de Búrca

Clár Chlainne
Mhuiris

Co Mhaigh Eo

3 Feabhra

20084U Scoil na gCeithre Maol Béal Átha an

Gaelscoil Mhic
Amhlaigh

Co Mhaigh Eo

#
Fheadha
3 Feabhra

20044I Gaelscoil Chnoc na Ré

Baile Uí
Dhúgáin

Cathair Shligigh

4 Feabhra

20260O Gaelscoil Chluainín

Cluainín Uí
Ruairc

Co Liatroma

4 Feabhra

20212D Gaelscoil Liatroma

Cora Droma
Rúisc

Co Liatroma

11 Feabhra

68161H

Gaelcholáiste an
Phiarsaigh

Ráth Fearnáin

BÁC 14

11 Feabhra

19680G

Scoil Cearbhail Uí
Dhálaigh

Léim an
Bhradáin

Co Chill Dara

12 Feabhra

20382F Gaelscoil na Mí

Cill Dhéágláin

Co na Mí

12 Feabhra

20043G

Br. Cnoc
Liomhna

BÁC 16

9 Márta

19371Q SN Iognáid

Br. na Sliogán

Cathair na Gaillimhe

9 Márta

20123E Gaelscoil Riabhach

Baile Locha
Riach

Co na Gaillimhe

10 Márta

13914V Scoil Naomh Seosaimh Rathún

10 Márta

20237T Gaelscoil Riada

11 Márta

71320S

11 Márta

20061I Gaelscoil Iarfhlatha

Gaelscoil Chnoc
Liamhna

Coláiste Naomh
Feichín

Brierfield National
School

Co na Gaillimhe

Baile Átha an
Rí

Co na Gaillimhe

Corr Na Móna

Co na Gaillimhe

Tuaim

Co na Gaillimhe

Tuaim

Co na Gaillimhe

14 Aibreán

14294W

14 Aibreán

06489S Sylane National School Tuim

Co na Gaillimhe

15 Aibreán

12138V SN Ceathrú na Laithigh Tuaim

Co na Gaillimhe

15 Aibreán

17197Q SN An Leath Bhaile

Tuaim

Co na Gaillimhe

18 Aibreán

18460K

Tuaim

Co na Gaillimhe

18 Aibreán

07455G Scoil Mhuire gan Smál

Ballygar

Co Ros Comáin, Gaill

19 Aibreán

14383V SN Pádraig Naofa

Béal Atha
Gárta

Co na Gaillimhe

19 Aibreán

20040A

Belmont,
Tuaim

Co na Gaillimhe

20 Aibreán

76102K Coláiste an Eachraidh

Baile Átha an

Co na Gaillimhe

Milltown National
School

Belmont National
School

ii

#
Rí
20 Aibreán

18581W Scoil Mhuire

Corr na Móna

Co na Gaillimhe

21 Aibreán

14712O

An Fhairce

Co na Gaillimhe

21 Aibreán

13686L SN Naomh Iosaf

An Cúng

Maigh Eo, Co na
Gaillimhe

22 Aibreán

17980I Scoil Mhuire

Cloonminda

Co na Gaillimhe

25 Aibreán

19818J

Creggs Central
National School

Creggs

Co na Gaillimhe

25 Aibreán

19276W

St Colman’s Mixed
National School

Cummer,
Tuaim

Co na Gaillimhe

26 Aibreán

12250P

Scoil Mhuire Primary
School

Tuaim

Co na Gaillimhe

26 Aibreán

16410I

Ballinderry National
School

Comar, Tuaim

Co na Gaillimhe

27 Aibreán

15475I

Saint Conleth’s
National School

Kilconly,
Tuaim

Co na Gaillimhe

27 Aibreán

14273O SN Lisín na h-Eilte

Caisleán an
Riabhach

Co na Gaillimhe

28 Aibreán

17282H

28 Aibreán

19275U SN Bhearna Dearg

29 Aibreán

Scoil Chill Chuáin

3-4 Bealtaine

Ábhair Oidí- Muire gan
Connamara
Smál

Scoil Náisiúnta an
Fhairce

Scoil na mBráithre / St.
Tuaim
Patrick’s

Co na Gaillimhe

An Bhearna
Dearg, Tuaim

Co na Gaillimhe

Tuaim

Co na Gaillimhe
Co na Gaillimhe

16 Bealtaine

17760R S.N. Baile an Leasa

Dún Mór,
Tuaim

Co na Gaillimhe

16 Bealtaine

18042P PresentationSchool

Tuaim

Co na Gaillimhe

17 Bealtaine

14383V

Bealach Liath

Co na Gaillimhe

17 Bealtaine

18113M S.N. Cill Soláin

Caltra, Béal
Átha na Slua

Co na Gaillimhe

18 Bealtaine

19841E Glinsk National School

An Caisleán
Riabhach

Co na Gaillimhe

18 Bealtaine

16464I Castleblakeney

Gallach

Co na Gaillimhe

S.N. Pádraig
NaofeNaofa

iii

#
National School
19 Bealtaine

17807R S.N. Cathair Geal

Tuaim

Co na Gaillimhe

19 Bealtaine

20280U

Newtown National
School

Abbeyknockm
ay, Tuaim

Co na Gaillimhe

20 Bealtaine

17368R

Sacred Heart National
School

Baile Liam

Co na Gaillimhe

25 Bealtaine

18113M S.N Chill Soláin (arís)

Caltra, Béal
Átha na Slua

Co na Gaillimhe

25 Bealtaine

20264W Gaelscoil na bhFili

Gort Inse
Guaire

Co na Gaillimhe

26 Bealtaine

18686N S.N. Gort na Léime

Dún Mór,
Tuaim

Co na Gaillimhe

26 Bealtaine

20456I

Tuaim Educate
Together

Tuaim

Co na Gaillimhe

27 Bealtaine

19969H

Scoil Uí
Cheithearnaigh

Béal Átha na
Slua

Co na Gaillimhe

30 Bealtaine

16611S

Glentogher Con
National School

Carn
Domhnaigh

Co Dún na nGall

30 Bealtaine

18446Q Scoil Naomh Mhuire

Ceann
Málanna

Co Dún na nGall

31 Bealtaine

16642G

Clonmany Mixed
National School

Cluain Manach Co Dún na nGall
Droim an
Mhaoir, Bun
an Phobail

31 Bealtaine

18791K Scoil Cholmcille

1 Meitheamh

17180W

Cloontagh National
School

Cluain Manach Co Dún na nGall

1 Meitheamh

16880W

Craigtown National
School

Carn
Domhnaigh

2 Meitheamh

76107U

Gaelcholáiste Chineál
Eoghain

Bun Chranncha Co Dún na nGall

2 Meitheamh

20097G

Gaelscoil Bhun
Cranncha

Bun Cranncha

3 Meitheamh

20144M

Gaelscoil Chois
Feabhaill

Bun an Phobail Co Dún na nGall

13
Meitheamh

01572D Scoil Naomh Phádraig

13

18517N Scoil Mhuire, Gleneely Leifear

Drumfries,
Cluain Maine

Co Dún na nGall

Co Dún na nGall

Co Dún na nGall

Co Dún na nGall
Co Dún na nGall
iv

#
Meitheamh
14
Meitheamh

16854V

Buncrana National
School

14
Meitheamh

19614Q Naomh Bodain

15
Meitheamh

18605K

15
Meitheamh

19967D Scoil Íosagáin

16
Meitheamh

01574H

26 M/F

16789N St Oran’s School

Bun Chranncha Co Dún na nGall

26 M/F

15763N

Moville National
School

Bun an Phobail Co Dún na nGall

27 M/F

20054L Scoil Eoghain

Bun an Phobail Co Dún na nGall

27 M/F

16836T Naomh Bridhid

Carn
Domhnach

28 M/F

16108J Scoi Naomh Treasa C

Cluain Manach Co Dún na nGall

28 M/F

18114O S.N Naomh Eighneach

Díseart
Eighnigh, Bun
Chranncha

Co Dún na nGall

29 M/F

19959E Scoil Naomh Fionan

Whitecastle

Co Dún na nGall

29 M/F

19280N Scoil Naomh Bríd

Muff

Co Dún na nGall

30 M/F

14194S Scoil Cholmcille

An Tearmann

Co Dún na nGall

3 D/F

16279N Scoil Choluim

Fanad

Co Dún na nGall

3 D/F

15170J

Cashelshanaghan
National School

Ballymaleel,
Co Dún na nGall
Leitir Ceanainn

4 D/F

19009W

Cranford National
School

Cranford

4 D/F

16763S Scoil Náisiúnta Glasain Craosloch

5 D/F

16850N

St Garvan’s National
School

Rathmaolain

Co Dún na nGall

5 D/F

18241V

Scoil Naomh
Cholmcille

Ramelton

Co Dún na nGall

6 D/F

18710H S.N na Croise Naofa

Dún
Fionnachaidh

Co Dún na nGall

St Patrick’s Boys
National School

Lower Illies National
School

Bun Cranncha

Co Dún na nGall

Culdaff,
Leifear

Co Dún na nGall

Carn
Domhnach

Co Dún na nGall

Bun Chranncha Co Dún na nGall
Ballymangan,
Leifear

Co Dún na nGall

Co Dún na nGall

Co Dún na nGall
Co Dún na nGall

v

#

6 D/F

18151U Scoil Mhuire

Baile na
nGallóglach

7 D/F

76081F Coláiste Ailigh

Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall

10 D/F

17667E St Patrick's NS

Whitechurch

11 D/F

17955J Clondulane NS

Mainistir Fhear
Co Chorcaigh
Maí

11 D/F

19851H Gaelscoil de h-Íde

Mainistir Fhear
Co Chorcaigh
Maí

7 Samhain

19779C Gaelscoil na Cille

Cill Dhéagláin

Co na Mí

7 Samhain

20425U Gaelscoil Shliabh Rua

Br. Baile Uí
Ógáin

BÁC 18

8 Samhain

20487T Gaelscoil na Fuinseoige Cluain Sceach

BÁC

8 Samhain

North Wicklow
68261L Educate Together
Secondary Sch.

Brí Chualann

Co Chill Mhantáin

14 Samhain

18371L Scoil Mhuire

Craosloch

Co Dhún na nGall

14 Samhain

19009W

Cranford National
School

Cranford

Co Dhún na nGall

15 Samhain

10062E

Creeslough National
School

Craosloch

Co Dhún na nGall

15 Samhain

18766L Scoil Cholmcille

Dubhlin
Riabhach

Co Dhún na nGall

Co Dún na nGall

Co Chorcaigh

Scoil Mhuire gan Smálathraithe

16 Samhain
16 Samhain

18710H SN na Croise Naofa

Dún
Fionnachaidh

Co Dhún na nGall

17 Samhain

17036P SN Naomh Colmcille

Cill Mhic
Réannáinn

Co Dhún na nGall

18 Samhain

Portlean NS- athraithe
Letterkenny Educate
Together

18 Samhain

20235P

28 Samhain

19235I Portlean NS

Cill Mhic
Réannáinn

Co Dhún na nGall

28 Samhain

16471F St Davadogs NS

Tamney

Co Dhún na nGall

28 Samhain

16242N

Scoil Phádraig / SN
Dumhach Beag

Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall

Dumhach Beag Co Dhún na nGall

vi

#
29 Samhain

15729N Rathmullan NS

Rathmullan

Co Dhún na nGall

29 Samhain

15532R Croaghross NS

Port Salainn

Co Dhún na nGall

30 Samhain

16903I SN Fothar

Port na
Blaithche

Co Dhún na nGall

30 Samhain

18052S SN Muire gan Smál

Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall

1 Nollaig

18319J Trentagh NS

Na Tréantacha

Co Dhún na nGall

1 Nollaig

19252I Scoil Eoin Baiste

Carraig Airt

Co Dhún na nGall

2 Nollaig

19971R Gaelscoil Adhamhnáin

Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall

5 Nollaig

17728V Woodland NS

Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall

5 Nollaig

16672P Lurgybrack NS

Lurgybrack

Co Dhún na nGall

6 Nollaig

13755E Gartan NS

Gartan

Co Dhún na nGall

6 Nollaig

19411C Ballyraine NS

Leitir Ceanainn Co Dhún na nGall

7 Nollaig

15208I SN na Sraithe Móire

Mín an Lábáin

Co Dhún na nGall

7 Nollaig

14704P Murroe NS

Dún
Fionnachaidh

Co Dhún na nGall

8 Nollaig

18251B

Ráth Mealtain

Co Dhún na nGall

8 Nollaig

18058H Scoil Naomh Seosamh

Rath
Domhnaill

Co Dhún na nGall

9 Nollaig

09748I Glenmaquin No2 NS

Gleann Mhic
Chuáin

Co Dhún na nGall

Droichead an
Chláirín

Co na Gaillimhe

Gort Inse
Guaire

Co na Gaillimhe

Ard Raithín

Co na Gaillimhe

12 Nollaig

Ayr Hill National
School

19965W Scoil Mhuire

12 Nollaig

SN Mhuire- athraithe

14 Nollaig

12574S Lurgy NS

14 Nollaig

14642T

15 Nollaig

14394D SN Cill Fheicín

Gort Inse
Guaire

Co na Gaillimhe

15 Nollaig

17764C SN Baile Tuirinne

Kilbeacanty

Co na Gaillimhe

16 Nollaig

20326S

Kilcornan

Co na Gaillimhe

SN Baile Glasathraithe

Kilcolgan Educate
Together NS
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#
Aguisín B: Siopaí a bhí páirteach i scéim na mBronntanas Márta 2016
Ainm an tSiopa

áit

Joyces School Book Store

Co na Gaillimhe

Tigh Standún

Co na Gaillimhe

Tomás Ó Máille, Oifig an Phoist

Co na Gaillimhe

Charlie Byrne

Co na Gaillimhe

Gearóid Breathnach, Centra

Co na Gaillimhe

Niall Quinn, An Siopa Leabhar

Co na Gaillimhe

Dervilla Evans, Ennis Bookshop

Co an Chláir

Mary Bhreathnach, Eurospar

Co na Gaillimhe

Seán Ó Domhnaill, An Crompán

Co na Gaillimhe

Gearóid Mac Donncha, Oifig an
Phoist

Co. na Gaillimhe

An Siopa Eile

Co. na Gaillimhe

Salmons

Co. na Gaillimhe

Tuar Mhic Éadaigh

Co Mhaigh Eo

Bronntanas

Caislean an Bharraigh, Co Mhaigh Eo

Castle Bookshop

Maigh EO

Gerry Crilly, Scéal Eile

Co an Chláir

Seacht

Sráid Thómais, Ard Mhacha

Gaeláras Mhic Ardghail

Sráid an tSeipéil Uachtar, Iúr Cinn Trá

Walkers

Caisleán Uidhlín
Ardscoil Naomh Pól, An Sruthán, Co.

Bóin Dé

an Dúin

Bagenals Castle
Navan Centre

Ard Mhacha

Rock's Stationary

Muineachán

Boirche Íochtair

Áth na Long, Co. an Dúin

viii

#
Crannóg Bookshop

Sráid na hEaglaise, Co an Chabháin

Iarsmalann Dhún Dealgan

Dún Dealgan

Kings Baby Shop

Keady

Gaelphobal Ard Mhacha Theas

Ard Mhacha

Oifig an Phoist, Dún Garbhán

Co Phort Láirge

David

Walsh

School

&

Office

Supplies, Dún Garbhán

Co Phort Láirge

Garvey's Supervalu, An Daingean

Co Chiarraí

Halla le Chéile, Clochán Bréanainn,
Co Chiarraí

Co Chiarraí

Comharchumann Chorca Dhuibhne

Co Chiarraí

Gael-Taca,

Corcaigh

Spar, An Rinn (Páidí Breathnach)

An Rinn, Dún Garbhán, Co Phort Láirge

Freedom Scoil Surfála

An Trá Mhór, Co Phort Láirge

Conradh na Gaeilge, An tAonach

An tAonach, Co Thiobraid Árann

Siopa

Uí

Dhuinnín

(Centra)

siopacentra@eircom.net

Co Chorcaí

Fitz-Geralds Bookshop

Maigh Chromtha, Co Chorcaí

Sprint Educational Supplies, Leitir
Ceanainn

Leitir Ceanainn, Tír Chonaill

Sprint Educational Supplies, Baile
Dhún na nGall

Baile Dhún na nGall, Tír Chonaill

Siopa an Charn

Machaire Rátha

Cultúrlann Uí Chanáin

Doire Cholmcille, Doire BT46 5NH
8 Bóthar an tSeipéil, Dún Geimhin

Glór Dhún Geimhin

BT47 4RS

Kiln & Loom

Béal Feirste

An Droichead Teo

Béal Feirste

An Ceathrú Póilí

Béal Feirste
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#
Croí Éanna

Gleann Ghormlaithe

DJ Mc Listers

Baile an Chaistil

Coiste Gaeloideachais Chromghlinne Cromghlinn
Ionad na Fuiseoige

Béal Feirste

Siopa Leabhair na gCeithre Máistrí

Baile Dhún na nGall, Tír Chonaill

An Siopa Gaeilge

Gleann Cholm Cille, Tír Chonaill

Áislann Chill Chartha

Cill Chartha, Tír Chonaill

An Stór (2 siopa aige - sásta 2 seastán
a ghlacadh)

Fal Carrach, Tír Chonaill

Siopa Uí Ghallachóir

Gaoth Dobhair, Tír Chonaill

Limavady Printing

Léim an Mhadaidh, Co. Dhoiure
Príomhshráid

Bhealach

Féich,

The Book Centre

Chonaill

Easons

Ceatharlach

Bookhaven

Nás, Co Chill Dara

Castle Gift Shop

AthLuain, Co na hIarmhí

Just books

Muileann gCearr, Co na hIarmhí

Mollaghans

Baile Longfort

Kellys CEOS

Biorra, Uíbh Fhailí

Dún Uladh

An Ómaigh, Tír Eoghain

Tír

Siopa Spóirt Begleys, Dún Geanainn,
Tír Eoghain

Dún Geanainn, Tír Eoghain

Gaelphobal, An tSrath Bán

An tSráth Bán, Tír Eoghain

Hughes Centra, An Charraig Mhór,
Tír Eoghain

An Charraig Mhór, Tír Eoghain

Bunscoil an Traonaigh

Inis Ceithleann, Fear Manach

Cormicans Ros Comáin

Baile Ros Comáin

Cormicans Áth Luain

Áth Luain, Ros Comain

Ceoláras Coleman, Sligeach

Sligeach

x

#
Cluainín

Liatroim

Liber Books, Sligeach

Baile Shligigh

Easons

Co na Gaillimhe
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Aguisín C: Siopaí a bhí páirteach I Scéim na mBronntanas, Nollaig 2016
Ainm an tSiopa

Áit

Gael-Taca

Port Uí Shúilleabháin, Corcaigh

Garveys Supervalu

Sráid Na Cé, Dún Garbhán, Co Phort Láirge

Garveys Supervalu

Daingean Uí Chúis, Co Chiarraí

Oifig an Phoist

Dùn Garbhán, Co Phort Láirge

Spar, An Rinn

An Linn Bhuí, An Rinn, Dún Garbhán

Freedom Scoil Surfála

Tigh na Trá, The Gap, An Trá Mhór

Conradh

na

Gaeilge,

An

tAonach
Siopa Uí Dhuinnín (Centra)
Lár

Ionad

Béal Átha an Ghaorthaigh

Oideachais

&

Bréagáin
Aonach an Phátrúin 11.12.16
An

tSeanbheairic,

An

Fhál

Carrach
Margadh

na

Nollag

Bhéal Átha Seanaidh
Margadh

na

Dún Mhuire, 50 Sráid an Phiarsaigh, An tAonach

Daingean Uí Chúis
Halla Pobail, An Rinn, Dún Garbhán,
An Fál Carrach, Leitir Ceanainn
Gaelscoil Eirne, Béal Átha Seanaidh

Nollag, Gaelscoil na Daróige, 8-12 Bóthar Cois Caoine, Baile

Baile Mhic Rabhartaigh, Doire

Mhic Rabhartaigh, Doire BT48 0ND

Áislann Chill Chartha

Cill Chartha, Tír Chonaill

Ionad Naomh Pádraig

Dobhair, An Bun Beag, Leitir Ceanainn

Áislann Rann na Feirste

Rann na Feirste, Tír Chonaill

Ionad na Fuiseoige

6 Summerhill Rd, Dunmurry, Belfast BT17 0RL

An Droichead Teo

20 Sráid Chúic, Béal Feirste, BT7 2EP

An Ceathrú Póilí

f/ch Cultúrlann Mc Adam Ó Fiaich, 216 Br na bhFál

Cultúrlann Uí Canain

Cultúrlann Uí Chanáin, Mórshráid Shéamuis

Siopa an Charn

132 Bóthar Thír Chiana, Machaire Rátha BT46 5NH

Bóín Dé

72 Bóthar Fíodh Eochaill Íochtarach, Baile an Chláir

Iarsmalann Dhún Dealgan

Jocelyn St

Siopa Cult Úr

Ionad Siopadóireachta Chathair Ard Mhacha

Walkers, Caisleán Uidhlín

61 Main St, Castlewellan, BT31 9DQ

Rock's Stationary

10 Sráid na Páirce, Muineachán
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Margadh na Nollag ag Glór na Gaeláras Mhic Ardghail, Cnocán Phádraig Naofa, Sráid
nGael
Margadh na Nollag

an tSeipéil Uacht
7 Bóthar Dhún Dealgán, Crois Mhic Lionnáin, Iúr Cinn
Trá

Bagenal's Castle

Sráid an Chaisleáin, Iúr Cinn Trá

Kings Toys

26 Darkely Rd, Keady, BT60 3AX

Shamrock Superstore

14 Bridge Street, Keady, BT60 3SY

Conradh na Gaeilge, Boirche
Íochtair

Páirc na Mára, Áth na Long,

Gibney's Convenience Stores

68 Stream St, Downpatrick BT30 6DF

Cormicans Ros Comáin

Sráid Na Mainistreach, Roscommon, Éire

Cormicans, Áth Luain
Dún Uladh

Sráid Sheán Mhic Coisteala, Baile Átha Luain, Co.
Contae Ros Comáin, Éire
Dún Uladh, Drumnakilly Rd, Omagh BT79 0JP

Margadh na Nollag, Bunscoil an
Traonaigh,

Drumbrughas North, Lisnaskea, Enniskillen BT92 0PE

Lios na Sceithe
Pobal an Ghleanna, Baile Uí
Dhálaigh

15 Tullybryan Rd, Dungannon BT70 2LY

Begleys, Dún Geanainn

11 William St, Dungannon BT70 1DX

Cairdeas Eoghain

32 Chapel Street Cookstown BT80 8QD,

Liber
Ceoláras Coleman

Gurteen, Sligo, Ireland

An Siopa Leabhar

Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe

Kellys CEOS

O'Connell St. Birr

Áras Chrónain

Cluain Dolcain

Bookhaven

Nás

Bookhaven

Baile Bhlainseir

Bookhaven

Ard Aighne

Bookhaven

Sutton

O'Connors Kenyon Street
Ionad Pobil, Tuar Mhic Éadaigh

Sráid Mhic Coinín, An tAonach, Co. Contae Thiobraid
Árann
Co. Mhaigh Eo
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#
Bronntanas,

Caisleán

an

Bharraigh
Castle Book Shop, Caislean an
Bharraigh

Co. Mhaigh Eo
Co. Mhaigh Eo

Scéal Eile

Inis, Co. an Chláir

Ennis Bookshop

Inis, Co. an Chláir

Tigh Standún

An Spidéal, Co. na Gaillimhe

Siopa Centra

Casla, Co.na Gaillimhe

Eurospar

An Ch. Rua, Co. na Gaillimhe

An Crompán

An Ch. Rua, Co. na Gaillimhe

Oifig an Phoist, Rosmuc

Rosmuc, Co. na Gaillimhe

Oifig an Phoist, Cill Chiarain

Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe

An Siopa Leabhar

Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe

Joyces School Books

Co. na Gaillimhe

Centra

Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

Costcutters

Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
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Aguisín D: imeachtaí teaghlach le linn 2016
D’eagraigh Glór na
nGael 72 imeacht
teaghlach le linn
2016 ar na dátaí
agus áiteanna seo a
leanas i 21 contae:
26-28 Feabhra
7 Feabhra
13 Feabhra
27 Feabhra
3 Márta
4 Márta
6 Márta
9 Márta
9 Márta
10 Márta
10 Márta
12 Márta
12 Márta
12 Márta
13 Marta
13 Márta
16 Márta
17 Márta
17 Márta
22 Márta
9 Aibreán
9 Aibreán
24 Aibreán
14 Bealtaine
21 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
22 Bealtaine
29 Bealtaine
29 Bealtaine

Deireadh Seachtaine Bealach Eabhra, Corcaigh
Ceardaíocht Vailintín, Corcaigh
Ceardaíocht ealaíne agus bricfeasta, Áth na Loinge, An Dún
Teacht le chéile, an Longfort
Bingo agus Ceardlannaíochta, Baile an Bhiataigh, BÁC
Ceardlann scéalaíochta, Iúr Cinn Trá, An Dún
Spraoi, ceardaíocht, Inis, An Clár
Scéalaíocht, Dún Garbhan, Port Láirge
Céilí, An Longfort
Ceardlann Ealaíne na Cásca, Áth Liag, Ros Comáin
Bingo, Baile an Bhiataigh, BÁC
Surfáil, an Trá Mhór, Port Láirge
Tóraíocht Sióga & Dúlra, Port Láirge
Scéalaíocht agus amhránaíocht, an Chéide, Ard Mhacha
Scéalaíocht & Geáitsíocht, Corcaigh
Lá Mhór Ghaeilge, An Mullach Bán, Ard Mhacha
Scannán Amhran na Mara, An Ómaigh, Tír Eoghain
Coisir teaghlaigh, Baile Átha Cliath
Toraíocht taisce, An Céide, Ard Mhacha
Teacht le chéile agus Picnic, Baile Átha Cliath
Sábháilteacht Bóthar do theaghlaigh le páistí óga, Dún Garbhán
Teacht le Chéile Cois Cé, Dún Garbhan, Port Láirge
Teacht le chéile, Órán Mór, Gaillimh
Picnic na Bealtaine, Eamhain Mhacha, Ard Mhacha
Picnic na Bealtaine, Ceatharlach
Picnic na Bealtaine, An tAonach, Tiobraid Árainn
Picnic na Bealtaine, Muscraí, Corcaigh
Picnic na Bealtaine, Rinn Ua gCuanach, Port Láirge
Picnic na Bealtaine, Pairc Loch Buaraí, Uibh Failí
Picnic na Belataine, Caislean Uidhilín, an Dún
Picnic na Bealtaine, Rath Fearnáin, BÁC
Picnic na Bealtaine, Dún Chaocháin, Maigh Eo
Picnic na Bealtaine, Inis, an Clár
Picnic na Bealtaine, Pairc Fóite, Corcaigh
Picnic na Bealtaine, Droichead Átha, an Lú
Picnic na Bealtaine, Áth na Loinge, an Dún
Picnic na Bealtaine, Biorra, Uibh Fhailí
Picnic na Bealtaine, Ráth Cairn, an Mhí
Picnic na Bealtaine, Loch Riach, Gaillimh
Picnic na Bealtaine, An Charraig, Dún na nGall
xv

#
2 Meitheamh
3 Meitheamh
4 Meitheamh
18 Meitheamh
19 Meitheamh
25 Meitheamh
1-3 Iúil
9 Iúil
16 Iúil
2-12 Lúnasa
17-20 Lúnasa
15 Meán Fómhair
30 Meán Fómhair
15 Deireadh Fómhair
15 Deireadh Fómhair
16 Deireadh Fómhair
23 Deireadh Fómhair
29 Deireadh Fómhair
29 Deireadh Fómhair
30 Deireadh Fómhair
3-4 Samhain
4 Nollaig
10 Nollaig
10 Nollaig
10 Nollaig
11 Nollaig
13 Nollaig
17 Nollaig
17 Nollaig
17 Nollaig
17 Nollaig
18 Nollaig
23 Nollaig

Picnic na Bealtaine, Lios na Scéithe, Fear Manach
Picnic na Bealtaine, an Charraig Mhór, Tír Eoghain
Scéalaíocht, Mullach Bán, Ard Mhacha
Scéalaíocht, Waterstones, Corcaigh
Teacht le chéile, Gael-Taca, Corcaigh
Cuairt ar Tayto Park, an Mhí
Deireadh seachtaine, an Carn, Doire
Teacht le Chéile, Muscraí, Corcaigh
Seomra teaghlach, Lios Tuathail, Ciarraí
Saoire sa Ghaeltacht, Dún Caoin, Ciarraí
Imeachtaí teaghlach, Fleadh Ceoil na hÉireann, Inis
Siúlóid do Theaghlaigh, Port Láirge
Maisiú ciste, Caislean na Deirge, Tír Eoghain
Comhrá & lón, Béal Átha Seanaidh, Dún na nGall
Comhrá, Iúr Cinn Trá, an Dún
Cuairt ar an zu, BÁC
Coisír na Samhna, BÁC
Coisir na Samhna, Rath Cairn, an Mhí
Turas Bram Stoker, Baile Átha Cliath
Scéalaíocht, Sligeach
Seomra na dTeaghlach, an tOireachtas, Ciarraí
Cuairt Dhaidí na Nollag, an Chorr Chríochach, Tír Eoghain
Cuairt Dhaidí na Nollag, Ard Mhacha
Ealaíon na Nollag, Cluainín, Liatroim
Cuairt Daidi na Nollag, Iúr Cinn Trá, an Dún
Cuairt Dhaidí na Nollag, an Rinn, Port Láirge
Scéalaíocht, Dún Garbhán, Port Láirge
Cuairt Dhaidí na Nollag, Ceatharlach
Cuairt Dhaidí na Nollag, Droichead Átha, an Lú
Cuairt Dhaidí na Nollag, Baile na Manach, BÁC
Cuairt Dhaidí na Nollag, Gaeltacht Uíbh Rathaigh, Ciarraí
Cuairt Dhaidí na Nollag, Caislean a Bharraigh, Maigh Eo
Scátáil Oighir, Winterval, Port Láirge
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#
Aguisín E: Plean Straitéiseach Don Ghaeilge mar Theanga Chlainne

I dTreo
Plean Straitéiseach
don
Ghaeilge mar Theanga Chlainne

Clár
Lch
Réamhrá

1

2. An Cúlra

1

3. Staid Reatha na Gaeilge mar Theanga Chlainne

3

4. Struchtúr agus Acmhainní Eagraíochtúla na hEarnála

8

5. Achoimre ar Riachtanais na hEarnála

10

6. Moltaí agus Plean Gnímh

13

7. An Chéad chéim eile

14

Eanáir 2017
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1.

RÉAMHRÁ

Is í bunchuspóir na pleanála teanga don Ghaeilge, cúinsí a chruthú (a) a spreagann tuismitheoirí
lena leanaí a thógáil trí mheán na Gaeilge agus (b) a thacaíonn leo chun sin a dhéanamh. Is féidir
na príomhghníomhaíochtaí a eascraíonn as an sprioc seo a rangú i dtrí chatagóir .i.
•! Gníomhaíochtaí a chruthaíonn cúinsí inar féidir le tuismitheoir an Ghaeilge a roghnú mar
theanga clainne;
•! Gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm acu daoine a spreagadh chun Gaeilge a roghnú mar
theanga chlainne;
•! Gníomhaíochtaí a chuireann tacaíocht dhíreach agus indíreach ar fáil do thuismitheoirí atá ag
tógáil clainne le Gaeilge; agus
•! Gníomhaíochtaí a chuidíonn le leanaí óga agus le déagóirí atá á dtógáil le Gaeilge cumas an
chainteora dhúchais a bhaint amach sa teanga sin.
Ní mór do gach eagraíocht atá ag plé le cur cinn na teanga tacú leis an nGaeilge mar theanga
baile agus clainne ar bhealaí éagsúla suntas faoi leith a dhéanamh do na haidhmeanna seo na
pleanála teanga. Ina theannta sin, aithnítear go bhfuil clár pleanála teanga faoi leith de dhíth a
dhíríonn go sonrach ar an teaghlach mar aonad agus a thacaíonn le tuismitheoirí agus iad ag
tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann le bheith ag tógáil clainne trí theanga mhionlaithe.
Cuireann an cháipéis seo síos ar staid na Gaeilge mar theanga clainne san am i láthair, agus na
heagraíochtaí atá ag feidhmiú go díreach agus go hindíreach san earnáil seo cheana féin.
Cuireann sí creatlach ar fáil a shonraíonn na príomhghnéithe den chlár pleanála teanga atá de
dhíth chun an earnáil a fhorbairt sna blianta atá le teacht.

2. An Cúlra
Le blianta fada aithníodh cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlaigh mar bhun-chloch na
pleanála teanga agus mar phríomh sprioc oibre gach gníomhaire Gaeilge. É sin ráite, rinneadh
iarracht an obair speisialta seo a chur san áireamh mar chuid de réimsí oibre eile, ina measc,
réimse an oideachais agus an réimse óige. Táthar anois aontaithe, má tá dul chun cinn le
déanamh leis an réimse oibre seo, go bhfuil gá le béim agus aird faoi leith a tabhairt dó.
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Chuige sin, cuireadh ghrúpa oibre ar bun, idir ghrúpaí Stáit agus neamh-Stáit, le cáipéis a aontú
ar staid reatha na hoibre atá ar bun in Éireann agus na riachtanais gur gá tabhairt fúthu le forbairt
a dhéanamh ar líon na dteaghlach a bheidh ag úsáid na Gaeilge mar theanga tí, sa Ghaeltacht
agus lasmuigh di, sna blianta romhainn.

Is iad na heagrais a thug faoin obair sin ná Údárás na

Gaeltachta, Foras na Gaeilge, Muintearas Teo., Tuismitheoirí na Gaeltachta, an Roinn Ealaíon,
Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta, Comhar Naíonraí na Gaeltachta
Teo., Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Glór na nGael.
Tar éis sraith cruinnithe aontaíodh gur gá a aithint gur réimse oibre ann féin é "An Teaghlach"
agus go bhfuil gá le cur chuige shoiléir le freastal ar riachtanais teaghlaigh atá ag tógáil clainne
le Gaeilge agus le tuilleadh teaghlaigh a spreagadh tabhairt faoi. Is toradh ar obair an ghrúpa
oibre go dáta é "I dTreo Plean Straitéiseach Don Ghaeilge Mar Theanga Clainne."

3.

STAID REATHA NA GAEILGE MAR THEANGA CLAINNE

Níor déanadh aon taighde cuimsitheach go dtí seo ar staid reatha na Gaeilge mar theanga clainne
sa Ghaeltacht agus lasmuigh de. Dá réir sin, níl dóthain eolas beacht ar fáil dúinn ag an bpointe
seo chun cur ar ár gcumas cur síos uilíoch a dhéanamh ar líon agus chineál na dteaghlach agus ar
na háiteanna ina bhfuil cónaí orthu.
Rogha chomhfhiosach agus rogha neamh-chomhfhiosach: Is iondúil gur rogha comhfhiosach
a bhíonn ann do thuismitheoirí lasmuigh den Ghaeltacht a leanaí a thógáil le Gaeilge. Tá sé seo
ag éirí

níos coitianta i measc tuismitheoirí Gaeltachta freisin – cé go bhfuil tuismitheoirí

Gaeltachta fós ann atá ag tógáil clainne le Gaeilge mar thoradh ar chinneadh neamhchomhfhiosach. Dá réir sin, is céim thábhachtach sa bpróiseas pleanála teanga tuiscint a chothú i
measc daoine a bhfuil an cumas cuí teanga acu, gur féidir leo rogha teanga a dhéanamh i dtaca le
tógáil clainne de agus iad a spreagadh le cinneadh comhfhiosach a ghlacadh.
Comhdhéanamh teanga an teaghlaigh: I sochaí an lae inniu – le huileláithreachas na meán
cumarsáide agus uileghabhálachas na ngréasán sóisialta lena mbaineann muid - ba dheacair
teacht ar aon teaghlach go bhféadfaí a rá fúthu gur teaghlach aonteangach Gaeilge iad. Eadhon,
tá an Béarla anois fite fuaite le saol an teaghlaigh, cuma cén teanga a roghnaíonn na tuismitheoirí
mar theanga clainne. Ina theannta sin, is minic cumais éagsúla teanga ag an mbeirt tuismitheoir –
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in amanna bíonn cumas ard Gaeilge acu beirt, in amanna bíonn cumas ard Gaeilge ag duine
amháin agus gan aon Ghaeilge nó beagán Gaeilge ag an duine eile, agus in amanna bíonn cumas
lag sa Ghaeilge ag an mbeirt tuismitheoirí – agus ar ndóigh, i gcásanna áirithe is teaghlaigh
aontuismitheora a bhíonn i gceist. Bíonn tionchar an-mhór ag cúlra Béarla agus ag cumas
Gaeilge na dtuismitheoirí ar conas mar a shealbhaíonn na leanaí an Ghaeilge, ar cé chomh maith
agus a shealbhaíonn siad í, ar a ndearcadh i leith na Gaeilge agus ar an teagmháil a bhíonn acu léi
de réir mar a théann siad in aois agus in inmhe.
Ionchur ón Sprioctheanga vis-à-vis an Ionchur ón Mhórtheanga: Léiríonn an taighde
náisiúnta agus idirnáisiúnta (Féach Nic Giolla Phádraig, 2001 agus Pétervárey et al., 2014, mar
shampla) go n-eascraíonn an t-aschur teanga a bhíonn ag leanaí3 as an ionchur teanga a
fhaigheann siad óna dtuismitheoirí agus ó fhoinsí teanga eile, na meáin chumarsáide san
áireamh, sa phobal ina maireann siad. Léiríonn sé freisin, sa chás go bhfuil leanaí á dtógáil le
teanga mhionlaigh i bpobal ina bhfuil mórtheanga eile in uachtar, nach mbeidh comhchumas ag
an leanbh sa teanga mhionlaigh, mura mbeidh céatadán an ionchuir sa teanga sin níos airde ná
céatadán an ionchuir sa mhórtheanga.
Cé go bhfuil an-tábhacht le hionchur teanga na dtuismitheoirí sna luathbhlianta4 téann a
thionchar i léig de réir mar a théann an leanbh in aois agus de réir mar a chothaíonn sé/sí
caidreamh teanga- bhunaithe le leanaí agus daoine eile i suímh neamhfhoirmeálta (le cairde sa
chomharsanacht nó le gaolta, m.sh.); i suímh institiúideacha an phobail (sa naíolann nó trí
sheirbhís cúram leanaí eile, sa naíonra, sa mbunscoil/iarbhunscoil, ag imeachtaí seachscoile, srl.);
agus trí mheáin scríofa, chraolta agus leictreonacha. De réir mar a tharlaíonn sé seo, is gnách go
bhforbraíonn cumas teanga an pháiste sa mhórtheanga níos sciobtha ná a c(h)umas sa teanga
mhionlaigh. Tarlaíonn sé seo de bharr go méadaíonn an t-ionchur teanga sa mhórtheanga a
fhaigheann an páiste ó fhoinsí eile agus go mbíonn raon, réim agus stádas an ionchuir seo níos
treise ná an t-ionchur a bhíonn ar fáil dóibh sa teanga mhionlaigh.
Dá bhrí sin, cé gur iondúil gurb é mian tuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí trí mheán na Gaeilge
go mbeidh comhchumas acu sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, is iondúil go bhfeictear dóibh ag aois
an-óg go mbíonn cumas teanga a gcuid leanaí chun cinn sa mhórtheanga.
########################################################
3

#Eadhon,#an#cumas#a#bhíonn#ag#leanaí#a#bhforás#a#léiriú#i#dteanga#faoi#leith#agus#eolas#a#fhaigheann#siad#sa#teanga#
sin#a#phróiseáil#agus#a#ionramháil#go#héifeachtach.#
4
#Eadhon,#ó#0#go#dtí#3#bhliain#d’aois#nó#mar#sin.#
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Taighde ar Teaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge: Níl taighde cáinníochtúil ar fáil ar líon
agus áit na dteaghlach Gaeilge a bhfuil cónaí orthu, bíodh sin sa Ghaeltacht nó lasmuigh di.
Beidh gá le heolas cainníochtúil ar líon, lonnaíocht, nósanna agus na dúshláin a bhíonn ag na
teaghlaigh le bunchloch a chur le feidhmiú an straitéis seo.
Aidhmeanna Pleanála Teanga chun an Ghaeilge a bhuanú mar theanga clainne sa
Ghaeltacht agus lasmuigh di.
In aon straitéis a bhfuil sé mar aidhm aici tacaíocht chuimsitheach a chur ar fáil don Ghaeilge
mar theanga theaghlaigh, ní mór suntas faoi leith a dhéanamh do na haidhmeanna pleanála
teanga seo a leanas:
•! Is gá a chur ar na súile do dhaoine óga le Gaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, go bhfuil
ar a gcumas rogha teanga a dhéanamh agus iad ar tí clann a thógáil – chun gur cinneadh
comhfhiosach agus ní cinneadh neamh-chomhfhiosach, a shocróidh an teanga chlainne a
bheidh acu lá níos faide anonn.
•! Chun daoine agus tuismitheoirí óga a ullmhú chun a gclann a thógáil le Gaeilge tá gá len iad
a chumasú sna bealaí is éifeachtaí chun sealbhú éifeachtach teanga laistigh den teaghlach a
chinntiú, ag cur san áireamh cúlra agus cumas teanga na dtuismitheoirí, an cineál pobail
theanga ina bhfuil an teaghlach lonnaithe, na tacaíochtaí Gaeilge atá ar fáil don teaghlach ó
bhaill eile clainne agus laistigh den phobal ina bhfuil siad lonnaithe.
•! Is gá gréasáin shóisialta a chruthú do theaghlaigh atá ag tógáil clainne trí Ghaeilge lasmuigh
den Ghaeltacht chun deiseanna a chur ar fáil dá gcuid leanaí feidhmiú go sóisialta le leanaí
eile arb í an Ghaeilge a dteanga chlainne agus chun aithne a chur ar thuismitheoirí eile atá ag
saothrú an ghoirt céanna leo féin.
•! Tá gá ag tuismitheoirí atá ag tógáil clainne trí Ghaeilge sa Ghaeltacht le gréasáin shóisialta
freisin – ó tharla iad a bheith ina mionlach anois i ngach pobal Gaeltachta, nach mór. Ina
theannta sin, áfach, is den riachtanas é go ndéanfar profáil theanga ar na príomhsheirbhísí
tacaíochta teaghlaigh atá ar fáil sa Ghaeltacht - ar a n-áirítear na seirbhísí réamhscoile,
bunscoile agus iarbhunscoile, seachscoile agus na seirbhísí sláinte – lena chinntiú go bhfuil
freastal cuí á dhéanamh ar leanaí atá á dtógáil le Gaeilge, nó murar féidir sin a dhéanamh, go
gcuirfear malairt seirbhísí ar fáil dóibh.
•! Tá gá le cur chuige comhtháite idir na seirbhísí tacaíochtaí teaghlaigh, na seirbhísí oideachais
agus eagraíochtaí agus seirbhísí eile sa phobal chun a chinntiú go n-eiríonn le daoine ógá atá
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á dtógáil le Gaeilge nósmhaireachtaí labhartha Gaeilge agus straitéisí foghlama Gaeilge a
shealbhú a chuirfidh ar a gcumas cumas an chainteora dúchais a bhaint amach sa teanga sin,
chun go mbeidh an Ghaeilge mar bhunús dá bhforás pearsanta, sóisialta, oideachaisiúil agus
intleachtúil agus iad ag teacht in inmhe.
Déantar cur síos i mír 5 den cháipéis seo ar na tionscadail phleanála teanga atá de dhíth chun
tabhairt faoi na haidhmeanna pleanála seo.

4.

STRUCHTÚR AGUS ACMHAINNÍ EAGRAÍOCHTÚLA NA HEARNÁLA

Is earnáil réasúnta nua í earnáil an teaghlaigh lán-Ghaeilge sa phleanáil teanga in Éirinn. Sa
chéad seo caite bhí scéim ag Roinn na Gaeltachta ó 1933 ar aghaidh chun deontas a chur ar fáil
do theaghlaigh Ghaeltachta a raibh Gaeilge á labhairt sa bhaile acu agus bhí eagraíocht
dheonach, na Teaghlaigh Ghaelacha, ag feidhmiú chun caidreamh a chothú idir tuismitheoirí a
bhí ag tógáil clainne le Gaeilge lasmuigh den Ghaeltacht. Ina ainneoin seo, is beag aird a tugadh
i measc institiúidí pleanála teanga an Stáit ar na castachtaí a bhaineann le tógáil clainne le
Gaeilge ná ar na riachtanais thacaíochta a bhíonn ag tuismitheoirí, go dtí gur bunaíodh an
eagraíocht Comhluadar i 1993. Ba í an tacaíocht mhaoinithe a tugadh don eagraíocht seo an
chéad infheistíocht shuntasach a rinne an Stáit san earnáil.
Ó shin i leith, tá tuiscint níos fearr ar thábhacht na hearnála seo do thodhchaí na Gaeilge agus
aithnítear go bhfuil práinn leis an earnáil fhéin a fhorbairt agus a chumasú chun tabhairt faoi na
dúshláin atá amach romhainn.
Glór na nGael
Mar thoradh ar na socruithe nua maoinithe atá curtha i bhfeidhm ag Foras na Gaeilge, ceapadh
Glór na nGael mar Cheanneagraíocht le cúram i leith ‘Forbairt Pobail, Teaghlach agus
Eacnamaíochta’ i 2014. Áiríonn an cúram seo cur chun cinn na Gaeilge sa teaghlach. Aithnítear
tríd an bhéim seo go bhfuil dúshlán ar leith le seachadadh na Gaeilge go hidirghlúineach do
theaghlaigh atá scartha amach óna chéile i sochaí ina bhfuil an Béarla i réim. Cuirtear béim ar
dheiseanna sóisialaithe in obair Ghlór na nGael sa réimse seo, go háirithe gníomhaíochtaí a
thugann teaghlaigh le chéile chun gréasáin agus cairdeas a chothú eatarthu féin agus chun
tacaíocht a thabhairt dá chéile. Ina theannta sin, cuireann Glór na nGael tacaíocht ar fáil do
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theaghlaigh aonair, agus beidh Glór ag forbairt plean taighde ar úsáid na Gaeilge sa teaghlach, ar
na dúshláin a bhaineann le tógáil clainne le Gaeilge agus ar riachtanais na dteaghlach sin.
Tuismitheoirí na Gaeltachta
•! Bunaíodh Tuismitheoirí na Gaeltachta i nGaeltacht na Gaillimhe i 2011, le tacaíocht a
thabhairt do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge nó ar mian leo a leithéid a
dhéanamh. Bunaíodh an dara craobh den eagraíocht i nGaeltacht Dhún na nGall i 2014. Tá
breis agus 300 teaghlach cláraithe leis an eagraíocht i gCo. na Gaillimhe agus 50 teaghlach
cláraithe i nDún na nGall, agus meastar gombaineann c. 450 teaghlach úsáid as seirbhísí na
heagraíochta, idir an dá chontae. Is eagraíocht dheonach é Tuismitheoirí na Gaeltachta atá á
riaradh ag grúpa tuismitheoirí agus níl aon fhostaí lán- ná páirtaimseartha ag an eagraíocht.
Tá ais-ionad á ag an eagraíocht ar an gCeathrú Rua, áit a reáchtáiltear imeachtaí do
theaghlaigh atá á dtógáil le Gaeilge nó ar mian leo sin a dhéanamh ach bíonn siad ag
eagrú ócáidí sóisialta ar fud Chonamara freisin. Faigheann TnG maoiniú ó Roinn na
Gaeltachta agus cúnamh leanúnach ón Údarás i bhfoirm deontas cíosa.Go hachomair,
feidhmíonn Tuismitheoirí na Gaeltachta chun:
•! Abhcóideacht a dhéanamh thar ceann teaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge mar theanga chlainne
acu;
•! Comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil leanaí le Gaeilge
Gaeilge nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh;
•! Imeachtaí sóisialaithe agus eile a reáchtáil do theaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge mar theanga
bhaile acu;
•! Imeachtaí a reáchtáil do leanaí atá á dtógáil le Gaeilge a bhfuil sé mar aidhm leo cur lena
saibhreas teanga agus le nósmhaireachtaí bisiúla úsáidte Gaeilge; agus
•! Taighde a dhéanamh agus a scaipeadh ar cheisteanna a bhaineann le tógáil clainne le
Gaeilge.
Údarás na Gaeltachta
Tá cúram ar Údarás na Gaeltachta i leith forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus chultúrtha na
Gaeltachta. Is é neartú agus buanú na Gaeilge mar phríomhtheanga pobail na Gaeltachta, le cois í
a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an bunchuspóir atá ag polasaí Údarás na
Gaeltachta. Chuige sin, cuireann an tÚdarás scéimeanna agus tionscnaimh thacaíochta ar fáil dá
gheallsealbhóirí sa Ghaeltacht le tabhairt faoi na dúshláin teanga. Faoi Acht na Gaeltachta 2012,
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tugadh freagrachtaí don Údarás maidir le cur i bhfeidhm Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 20102030 sa Ghaeltacht. Tacaíonn an tAcht le ról an Údaráis ó thaobh an phróisis phleanála teanga
de. Mar chuid den phróiseas seo tá an Ghaeltacht roinnte in 26 Limistéir Pleanála Teanga.
Cuireann an tÚdarás maoiniú ar fáil do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. le seirbhís
bainistíochta agus riaracháin a chur ar fáil do naíonraí agus seirbhísí eile cúram leanaí atá ag
feidhmiú trí Ghaeilge sa Ghaeltacht. Tá an fochomhlacht Muintearas Teo. á mhaoiniú ag an
Údarás chun cuspóirí áirithe oideachais, teanga, óige agus pobal a bhaint amach. Cuireann an
tÚdarás maoiniú bhliantúil ar fáil dá fhochuideachta, Ealaín na Gaeltachta Teo. le díriú ar chlár
forbartha agus cothaithe na n-ealaíon traidisiúnta agus comhaimseartha agus tá ról lárnach ag an
eagraíocht i gcur chun cinn na teanga trí mheán na Gaeilge.
Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Faigheann Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne (CFCD) maoiniú ó Údarás na
Gaeltachta agus é aitheanta mar cheanneagraíocht pleanála teanga i Limistéir Pleanáil Teanga
Chiarraí Thiar. Tugann Tús Maith, fiontar de chuid CFCD, tacaíocht do thuismitheoirí atá ag
tógáil a bpáistí le Gaeilge chomh maith leo sin gur mian leo níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile i
nGaeltachtaí na Mumhan. Is trí mhaoiniú na Roinne a chuirtear tacaíocht ar fáil do Tús Maith. I
measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá seirbhís cuairteora baile do theaghlaigh; grúpaí súgartha,
Scléip an tSathairn agus imeachtaí bliantúla ar nós an Lá ar an dTráigh (i mí an Mheithimh)
agus ócáid Daidí na Nollag. Oibríonn Tús Maith i gcomhar le Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte
chun tuismitheoirí óga a chur ar an eolas faoi bhuntáistí na Gaeilge.
Muintearas
Is fochuideachta de chuid Údarás na Gaeltachta é Muintearas Teo. a chuireann seirbhísí
oideachais agus oiliúna ar fáil. Tá cláracha don óige ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí d’obair
na heagraíochta agus is é Muintearas atá freagrach as eagrú agus struchtúr Óige na Gaeltachta,
agus tá Muintearas Teo. ag dréachtú straitéis don óige sa Ghaeltacht faoi láthair. Cuireann an
eagraíocht traenáil agus cúram óige ar fáil. Ó 2010 i leith tá Muintearas i mbun Scéim na
gCúntóirí Teanga i nGaeltacht Thír Chonaill agus i gceantair Ghaeltachta Mhaigh Eo, Conamara
agus Co. na Mí, ina bhfuil cúntóirí teanga fostaithe le bheith ag obair i mbun- agus
méanscoileanna Gaeltachta chun tacaíocht a chur ar fáil do pháistí nach í an Ghaeilge a dteanga
dúchais, agus chun saibhriú teanga a dhéanamh le páistí gur cainteoirí dúchais iad. Reachtalaíonn
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Muintearas Scéim na gCampaí Samhraidh sa nGaeltacht thar ceann na Roinne Ealaíon,
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha & Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta. Tá dhá Naíolann á
reachtail aige, Naíolann na nOileán i Leitir Móír agus Naíolann Ghaoth Dobhair, agus cuireann
siad cúrsaí oiliúina ar fáil i gCúram Leanaí.
An Roinn Ealaíon Oidhreachta Gnóthaí Réigiúnacha Tuaithe agus Gaeltachta
Is é cuspóir lárnach An Roinn Ealaíon Oidhreachta Gnóthaí Réigiúnacha Tuaithe agus
Gaeltachta
mar a bhaineann sé leis an nGaeltacht agus leis an nGaeilge ná tacú léi mar theanga pobail agus
teaghlaigh. Is ar an Roinn atá an fhreagracht fhoriomlán as cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain
don Ghaeilge 2010-2030 i gcomhar le páirtithe leasmhara. Is ar fheidhmiú agus comhordú raon
leathan beartais, scéimeanna agus tionscnaimh a thacaíonn le dul chun cinn a dhéanamh sa naoi
réimsí gnímh atá leagtha amach sa straitéis atá obair na Roinne dírithe.
Cuireann an Roinn cúnamh reatha ar fáil le cumasú d’eagraíochtaí éagsúla a gcláir
gníomhaíochtaí agus seirbhísí faoi seach a reáchtáil - lena n-áirítear gníomhaíochtaí atá dírithe ar
thacú na Gaeilge ar bhonn teaghlaigh. I measc na n-eagraíochtaí a mhaoinítear tá Muintearas,
Oidhreacht Chorca Dhuibhne, An Gaelacdamh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge OÉG, An
Crann Óg, Fíbín agus Tuismitheoirí na Gaeltachta.
Faoin gClár Tacaíochta Teaghlaigh cuirtear cúnamh ar fáil trí scéimeanna éagsúla chun tacú le
treisiú na Gaeilge ar bhonn teaghlaigh sa Ghaeltacht. I measc na scéimeanna sin, tá Scéim na
gCúntóirí Teanga, An Scéim Oiliúna Peile agus Scéim Seirbhísí Réamhscoile agus Iarscoile. Ina
theannta sin cuirtear pacáiste teanga ar fáil - ar iarratas, do theaghlaigh le páistí réamhscoile atá
ag tógáil clainne le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu é sin a dhéanamh. Tá ruilleadh eolais ar fáil
ag www.ahrrga.ie.
Foras na Gaeilge
Bunaíodh Foras na Gaeilge mar thoradh ar Chomhaontú Aoine an Chéasta mar chomhlacht
forfheidhmithe thuaidh/theas, chun an Ghaeilge agus an Ultais a chur chun cinn. I measc na
bhfreagrachtaí atá ar an bhForas tá labhairt agus scríobh na Gaeilge sa saol poiblí agus sa saol
príobháideach i bPoblacht na hÉireann. Tá an fhreagracht chéanna ann i leith Thuaisceart
Éireann, sa chás go mbíonn an t-éileamh cuí ann agus i gcomhthéacs Chuid III de Chairt
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Chomhairle na hEorpa um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh. Is iad Foras na Gaeilge a
dhéanann maoiniú ar obair Ghlór na nGael i réimse an teaghlaigh.
Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.
Bunaíodh Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. in 2004 chun seirbhís chuimsitheach
thacaíochta agus riaracháin a chur ar fáil do sheirbhísí luathoideachais agus cúram leanaí sa
Ghaeltacht atá ag feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Déanann sé seirbhísí naíonraí,
naíolanna, cúram iarscoile, club bricfeasta agus grúpaí spraoi a reáchtáil. Tá 1,200 páiste ag
freastal ar sheirbhísí luathoideachas faoi scáth Chomhar Naíonraí sa Ghaeltacht agus lena chois
sin, déanann timpeall ar 350 páiste freastal ar sheirbhís naíolainne agus ar sheirbhísí iarscoile ar
fud na Gaeltachta. Tá Oifigigh Forbartha ag an chomhlacht lonnaithe i réigiúin na Gaillimhe/An
Mhí, Dún na nGall, Port Láirge (ag clúdach Corcaigh agus Ciarraí chomh maith) agus Maigh Eo
chun freastal ar na seirbhísí sna réigiúin sin.
Chomh maith leis na heagraíochtaí sin tá eagraíochtaí eile atá ag feidhmiú go réigiúnach chun
seirbhísí a chur ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge. Ina measc seo, tá:
•! An Crann Taca - Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, lonnaithe in Indreabhán Co. na Gaillimhe;
Comhluadar - eagraíocht dheonach do thuismitheoirí a bhíonn ag tógáil clainne le Gaeilge;
•! Naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna áitiúla sa Ghaeltacht; agus
•! Naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lanGhaeilge lasmuigh den Ghaeltacht.
Cé go bhfuil na heagraíochtaí sin ar fad ag feidhmiú le blianta fada anois in earnáil an teaghlaigh
lán-Ghaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di - cuid acu ag freastal ar theaghlaigh atá tógáil
clainne le Gaeilge amháin agus cuid eile ag freastal ar gach cineál teaghlach - níor cuireadh aon
straitéis comhtháite fhadtéarmach le chéile go dtí seo chun an earnáil a fhorbairt. Is léir go bhfuil
gá le plean agus comhaontú i measc na n-eagraíochtaí maidir le céard iad riachtanais na hearnála,
riachtanais na dtuismitheoirí agus riachtanais na leanaí, agus conas is fearr freastal ar na
riachtanais sin.

5.

ACHOIMRE AR RIACHTANAIS NA HEARNÁLA

Go hachomair, is féidir an raon gníomhaíochtaí atá de dhíth chun freastal ar riachtanais phleanála
teanga atá na hearnála seo a chuimsiú faoi na teidil seo a leanas:
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•! Gníomhaíochtaí chun feasacht a mhúscailt;
•! Gníomhaíochtaí chun Gréasáin Theagmhála agus Thacaíochta a chothú;
•! Gníomhaíochtaí Abhcóideachta; agus
•! Gníomhaíochtaí chun saibhreas agus dea-nósmhaireachtaí teanga a chothú i measc cainteoirí
óga Gaeilge.
5.1

Gníomhaíochtaí chun feasacht a mhúscailt

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo:
•! Feasacht a mhúscailt i measc daoine óga a bhfuil Gaeilge acu, eadhon, an chéad ghlúin eile
tuismitheoirí, faoi na roghanna teanga clainne atá ar fáil dóibh agus faoi na straitéisí
sealbhaithe teanga is éifeachtaí agus iad ag tógáil clainne le Gaeilge;
•! Feasacht a mhúscailt i measc tuismitheoirí ‘nua’ atá ag tógáil clainne le Gaeilge faoi na
straitéisí sealbhaithe teanga is éifeachtaí, ag cur san áireamh a gcúlra teanga agus a gcumas
teanga féin agus an cineál pobal teanga ina bhfuil cónaí orthu; agus
•! Feasacht a chothú i measc daoine gairmiúla atá ag obair i réimse na teanga, an oideachais
agus an teaghlaigh faoi na cúinsí a théann i bhfeidhm ar an rogha a dhéanann tuismitheoirí
maidir le teanga na clainne agus faoi na cúinsí a chothaíonn sealbhú teanga éifeachtach nuair
is Gaeilge a bhíonn mar theanga chlainne.
Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
•! Feachtas eolais faoi shealbhú na Gaeilge mar theanga theaghlaigh;
•! Cúrsaí réamhphósta agus réamhbhreithe;
•! Scéimeanna eolais do thuismitheoirí i gcomhar leis an bhFeidhmeannas Sláinte;
•!

Múscailt feasachta faoi ghnéithe den dátheangachas;

•! Cuairteanna baile;
•! Straitéisí faoi conas an dátheangachas sa teach a bhainistiú;
•! Pacáistí cuimsitheach eolais a mbeidh teacht air sna hotharlanna agus in áiteanna cuí
eile;
•! Taighde ar ghnéithe de staid reatha na Gaeilge mar theanga chlainne; agus
•! Cúrsaí feasachta teanga do dhaltaí idirbhliana.
5.2

Gníomhaíochtaí chun Gréasáin Theagmhála agus Thacaíochta a chothú
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Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo gréasáin a chothú trínar féidir:
•! Ócáidí áitiúla a reáchtáil do theaghlaigh le leanaí óga;
•! Ócáidí saoire a chur ar fáil do theaghlaigh Ghaeilge;
•! Ócáidí áitiúla agus campaí samhraidh a reáchtáil do dhéagóirí;
•! Tuismitheoirí a chur in aithne do thuismitheoirí eile atá ag tógáil clainne le Gaeilge, chun
a dtaithí agus eolas a roinnt leo, foghlaim óna chéile agus muinín agus misneach a
thabhairt dá chéile;
•! Ócáidí spraoi, oideachasúla agus sóisialta a reáchtáil do leanaí (de gach aois) atá á dtógáil
le Gaeilge, ar mhaithe le heispéaras Gaeilge lasmuigh den teaghlach agus den
chomhthéacs scoile a chur ar fáil dóibh; agus
•! Seirbhísí chomhairleacha baile agus tacaíochta a chur ar fáil do thuismitheoirí atá ag
tógáil clainne le Gaeilge.
Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
•! Grúpaí súgartha do pháistí;
•! Ócáidí spraoi agus imeachtaí faoin aeir don aois óg;
•! Clubanna do dhéagóirí;
•! Cumarsáid idir theaghlaigh;
•! Oireachtas na Samhna agus ócáidí eile mar bhealach don aois óg aithne a chur ar
mhórphobal na Gaeilge;
•! Seirbhís mheantóireachta do theaghlaigh;
•! Ábhair léitheoireachta do thuismitheoirí agus do pháistí;
•! Aipeanna agus áiseanna eile do thuismitheoirí agus do pháistí; agus
•! Seirbhísí tacaíochtaí do mháithreacha.
5.3

Gníomhaíochtaí Abhcóideachta

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo:
•! Feasacht a chothú i measc daoine gairmiúla i réimse an oideachais, sa réimse sláinte, sna
meáin chumarsáide agus i réimsí cuí eile faoi na dúshláin atá le sárú ag tuismitheoirí atá ag
tógáil clainne le Gaeilge, faoi na dea-chleachtais oideachais agus sláinte is oiriúnaí do leanaí
atá á dtógáil le Gaeilge agus faoi na riachtanais thacaíochta atá ag leanaí atá á dtógáil le
Gaeilge;
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•! Cearta teanga, oideachais agus sláinte leanaí atá á dtógáil le Gaeilge a rianú, a dheimhniú
agus a dhaingniú; agus
•! Seirbhísí a éileamh agus/nó a chur ar fáil chun freastail ar riachtanais leanaí atá á dtógáil le
Gaeilge, nuair nach bhfuil na seirbhísí á soláthar go sásúil ag na hinstitiúidí stáit cuí.
Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
•! Altraí le Gaeilge a bheith ar fáil;
•! Seirbhís teiripe cainte agus urlabhra;
•! Tástálacha forbartha sa teanga don Ghaeilge;
•! Ofráil gníomhach de sheirbhísí as Gaeilge;
•! Seirbhísí cúraim leanaí as Gaeilge; agus
•! Áit na Gaeilge mar theanga dúchais sa churaclam bunscoile agus iarbhunscoile.
5.4 Gníomhaíochtaí chun saibhreas agus dea-nósmhaireachtaí teanga a chothú i measc
cainteoirí óga Gaeilge
Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo:
•! Cur le sealbhú éifeachtach teanga leanaí óga atá á dtógáil le Gaeilge, chun go mbeidh siad
ábalta na hardréimeanna teanga a shealbhú agus a bhforás pearsanta agus intleachtúil a léiriú
trí mheán na Gaeilge agus eolas a fhaigheann siad sa teanga sin a phróiseáil agus a
ionramháil go héifeachtach; agus
•! Daoine óga a chumasú chun dea-chleachtais iompar agus labhartha teanga a chleachtadh a
chabhróidh leo féin agus a gcomhghleacaithe sealbhú níos éifeachtaí a dhéanamh ar an
nGaeilge.
Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
•! Club Leabhar do pháistí agus ócáidí eile dírithe ar an léitheoireacht;
•! Cúrsaí feasachta teanga do dhaltaí idirbhliana; agus
•! Campaí samhraidh do dhéagóirí.
6. MOLTAÍ AGUS PLEAN GNÍMH
Moltar go dtabharfar faoin obair seo sna 5 mbliana amach romhainn trí chlár oibre ina ndéanfar
cúram sonraithe don chúig thionscadail seo a leanas:
1.! Clár Taighde ar Shealbhú na Gaeilge mar theanga baile
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Clár Taighde ar Shealbhú na Gaeilge mar theanga baile
Príomhaidhmeanna

Eolas cothrom le dáta a chur ar fáil maidir le:

an Tionscadail

•! Líon agus lonnaíocht na dteaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge mar
theanga clainne acu, sa Ghaeltacht agus lasmuigh de;
•! Na factóirí a spreagann tuismitheoirí lena gclann a thógáil le
Gaeilge;
•! Na cúinsí a chuidíonn le tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le
Gaeilge;
•! Na dúshláin is mó a bhíonn le sárú ag tuismitheoirí atá ag
tógáil clainne le Gaeilge; agus
•! Seirbhísí cúram leanaí, réamhscoile, bunscoile, iarbhunscoile,
seachscoile agus sláinte a fheidhmíonn dea-chleachtais teanga
atá in oiriúint do leanaí a bhfuil an Ghaeilge mar theanga baile
acu.

2.! Clár Feasachta ar Thábhacht na Gaeilge mar theanga teaghlaigh
Clár Feasachta ar Thábhacht na Gaeilge mar theanga teaghlaigh
Príomhaidhmeanna
an Tionscadail

•! Tuismitheoirí óga a spreagadh chun a gclann a thógáil le
Gaeilge; agus
•! Feasacht a chothú i measc an phobail go ginearálta faoi ról na
Gaeilge mar theanga teaghlaigh i gcaomhnú na Gaeilge mar
theanga bheo.

3.! Seirbhís Eolais agus Comhairleoireachta do Thuismitheoirí
Seirbhís Eolais agus Comhairleoireachta do Thuismitheoirí
Príomhaidhmeanna
an Tionscadail

•! Go mbeidh eolas agus comhairle ghairmiúil ar fáil do
thuismitheoirí maidir leis na gnéithe iomadúla a bhaineann le
tógáil clainne trí theanga mionlaigh an phobail; agus
•! Comhoibriú agus feasacht a chothú i measc eagraíochtaí agus
gairmeacha a bhíonn ag obair le leanaí óga, maidir leis na
riachtanais a bhíonn ag leanaí ar cainteoirí dúchais Gaeilge iad
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agus faoi na dea-chleachtais a fhreastalaíonn ar na riachtanais
sin.
4.! Gréasáin Áitiúla do Thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge
Gréasáin Áitiúla do Thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge
Príomhaidhmeanna

Grúpaí féinthacaíochta a bhunú a chuirfidh na tacaíochta seo a

an Tionscadail

leanas ar fáil do thuismitheoirí:
•! Misneach agus ardú meanmna;
•! Ócáidí sóisialta don chlann; agus
•! Ócáidí sóisialta agus forbartha teanga agus pearsanta do na
leanaí.

5.! Clár Abhcóideachta
Clár Abhcóideachta
Príomhaidhmeanna

Clár stocaireachta leanúnach a chur sa tsiúl chun a dheimhniú go

an Tionscadail

mbeidh tuiscint fhorleathan ar riachtanais thuismitheoirí atá ag
tógáil clainne le Gaeilge i measc na ngrúpaí seo a leanas:
•! Ceannairí agus páirtithe polaitiúla;
•! Institiúidí an stáit atá ag plé le cúraimí na Gaeilge, cúraimí
oideachais, agus cúraimí leanaí agus teaghlaigh;
•! Eagraíochtaí neamhrialtais atá ag plé le cúraimí na Gaeilge,
cúraimí oideachais, agus cúraimí leanaí agus teaghlaigh; agus
•! Daoine gairmiúla atá ag obair le leanaí óga i réimsí an
oideachais, na sláinte agus i réimsí cuí eile.

7. An chéad chéim eile
Aithnítear go mbeidh an obair a bheidh á dhéanamh i ngach aon cheann de na tionscadail thuas
fite fuaite le chéile agus leis an obair i dtaca leis an nGaeilge atá idir lámha ag seirbhísí
oideachais agus eile sa Ghaeltacht agus lasmuigh de. Leagtar amach thíos go hachoimreach
creatlach an chlár oibre a bheidh i gceist do gach tionscadail faoi na teidil seo a leanas:
•! Príomhaidhmeanna an Tionscadail;
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•! Táscairí Feidhmíochta an Tionscadail;
•! Gníomhaíochtaí Samplacha;
•! Príomheagraíocht i mbun an tionscadail;
•! Eagraíochtaí Rannpháirteach sa tionscadail;
•! Costas maoinithe; agus
•! An Foinse maoinithe.
Moltar gurb é an chéad chéim eile sa phróiseas seo, go ndéanfaidh na heagraíochtaí atá i mbun
an phróiseas na féidearachtaí a bhaineann le gach ceann de na tionscadail seo a chíoradh agus
clár oibre a leagan amach de réir na dtoscaíochtaí atá ag an earnáil.
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Aguisín F: Clár Oiliúna na gCumann Tríú Leibhéal

1

#
Aguisín G: Clár Cuairt Chomórtha ar Bhoston

2
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