Céimeanna
Scéim Forbartha do Choistí Gaeilge

Is é cuspóir na scéime seo ‘Céimeanna’ ná cur chuige tomhaiste,
straitéiseach agus éifeachtach i dtaobh cur chun cinn na teanga de a
chothú i measc coistí pobail.
Is mian linn cuidiú le grúpaí úra agus grúpaí beaga chun bheith in ann a
mianta féin maidir leis an Ghaeilge sa phobal a chomhlíonadh. Tríd an scéim
seo, cuirfidh foireann Ghlór na nGael comhairle ar ghrúpaí Gaeilge le go
mbeidh siad in ann forbairt chun freastal ar riachtanais phobal Gaeilge faoi
bhláth. Moltar go gcuirfidh coistí an liosta seo de 20 gníomh i gcrích taobh
istigh de thréimhse 2 bhliain. Tacóidh Glór na nGael le hiarrachtaí na ngrúpaí
seo trí comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil ag gach céim den phróiseas
agus tá deontas de ¤500 in aghaidh na bliana ar fáil chomh maith chun
caitheamh ar fhorbairt ghairmiúil an ghrúpa.
Déan teagmháil le frainc@glornangael.ie chun spéis a léiriú sa scéim
‘Céimeanna’ ar son do ghrúpa féin.

Céimeanna
Is iad na gníomhartha atá luaite anseo na ‘Céimeanna’ a haontaíodh don
scéim seo. Rachaidh cur i bhfeidhm na gcéimeanna seo i bhfad chun an
taithí chuí a thabhairt do ghrúpaí, scileanna nua a fhorbairt agus réimse
leathan de sheirbhísí pobail teanga a chur ar fáil. Bunús agus tús maith don
athbheochan teanga i do cheantar féin é an plean thíos.

1. Coiste a bhunadh leis na hOifigigh seo:
Cathaoirleach
Leaschathaoirleach
Rúnaí
Cisteoir
Oifigeach Óige (moltar duine óg faoi 35 a cheapadh)
Oifigeach Caidrimh Phoiblí

2. Misean an ghrúpa a shainiú ag aithint ról forbartha pobail

3. Glacadh le bunreacht (tá sampla ar fáil ó Ghlór na nGael)

4. Glacadh leis an Ghaeilge mar theanga oibre an ghrúpa

5. Cuntas Bainc a oscailt

6. Cruinnithe a ghairm go rialta
(5 chruinniú foirmiúla in aghaidh na bliana)

7. Struchtúr a bheith ar chruinnithe Clár a scaipeadh roimh ré
Cruinniú faoi stiúr ag an Chathaoirleach
Miontuairiscí a gcoinneáil ag an Rúnaí
Tuairiscí ó Oifigigh an Choiste
Preasráiteas a aontú agus a eisiúint

9. Déan teagmháil leis na hinstitiúidí seo chun a léiriú go
bhfuil do ghrúpa ann chun cuidiú maidir le forbairt na teanga sa
phobal agus bheith ionadaíoch ar phobal na Gaeilge.
Leabharlann
Clubanna Spóirt & Sóisialta
Comhlachas Tráchtála
Scoileanna
Eaglaisí
Gasóga
Coláistí
Comhairle Contae
Eagrais Ghaeilge eile

10. Ranganna Gaeilge a eagrú
8. Oiliúint a chur ar fáil d’Oifigigh an Choiste
Ar dhualgais a rólanna (treoirchaipéis)
Na Meáin Shóisialta
Úsáid bhogearraí airgeadais
Úsáid bhogearraí eile
Ag labhairt go poiblí ar son an ghrúpa

11. Grúpa Sainspéise Gaeilge a bhunadh
(cumann cnocadóireachta, club ceamara, cumann léitheoireachta,
srl.)

12. Cuir isteach ar dheontas ó Fhoras na Gaeilge/
ón Comhairle Contae

13. Ócáid Ghaeilge a eagrú mar chuid d’fhéile áitiúil

14. Ócáid a eagrú do dhaoine óga lasmuigh den chóras oideachais

15. Pop-up Gaeltacht a eagrú

16. Club CLG a chlárú leis an Fhondúireacht agus cuidiú leo lena
bpleananna

An Deontas

17. Ócáid Teaghlaigh a eagrú (BBQ / Picnic, srl.)

18. Eolas a scaipeadh sa phobal ar fheachtais náisiúnta Gaeilge
(Gaelbhratach, SnaG, Gaeilge 24, Teanga Tí, srl.)

19. Cuidiú le feachtais áitiúla bunaithe/ forbartha Gaeloideachais

20. Plean teanga a chur i bhfeidhm:
20.1 Fís an ghrúpa a aithint
20.2 Suirbhé a. Gaeilgeoirí áitiúla a aithint
b. Cumas Gaeilge sa phobal a mheas
c. Teaghlaigh ag tógáil clainne le Gaeilge a aithint
d. Éileamh ar sheirbhísí a mheas
20.3 Plean bliana a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm i gcomhar le
foireann Ghlór na nGael / Pleanálaí Teanga

Trí chlárú linn chun bheith páirteach sa scéim seo, aontaíonn do ghrúpa
tabhairt faoin phlean oibre mar a leagtar amach anseo. Is ar an bhunús sin
go n-íocfar aon deontas i mbliain a haon agus is de thorradh dul chun cinn
sásúil le linn an chéad bhliain sin go n-íocfar deontas i mbliain a dó.
Is é an saghas costas a bheadh incháilithe faoin scéim seo ná costais a
bhaineann le forbairt ghairmiúil an ghrúpa/bhall an ghrúpa nó costais a
bhaineann le plean teanga a chur le chéile (próiseas comhairliúcháin,
cruinnithe poiblí a ghairm, srl.).
Tá an líon spásanna ar an scéim seo teoranta, moltar teacht i dteagmháil le
foireann Ghlór na nGael chun tosaigh ar thús bhliain an fhéilire chun bhur
spéis sa scéim a léiriú.
Déan teagmháil le frainc@glornangael.ie

www.glornangael.ie

Céimeanna

