Plean Oibre
2019

Réamhrá an Cheannasaí
Tá clár oibre an-leathan faoi stiúir ag Glór na nGael a chuimsíonn trí réimse oibre atá
sách mór iontu féin, ie, Forbairt Phobail, Forbairt úsáid na Gaeilge i measc Teaghlaigh
agus Fiontraíocht/Gnó.
Cé go bhfuil airgead gann tá ionchas an phobail agus Stáit i leith luach caiteachais an
airgid sin fós an-ard. Ní droch rud é an ionchas sin, ach a mhalairt. Spreagann an
ionchas seo baill foirne agus stiúrthóirí na heagraíochta i dtreo luach ar airgead a
chinntiú agus i dtreo thorthaí ar úsáid na teanga go fadtréimhseach.
Agus Stáit anois gníomhach i measc pobail na Gaeilge, ar bhealach nach raibh, tá
forbairtí ollmhóra ag tarlú sa réimse Forbartha Phobail. Le blianta beaga anuas tá an
Stáit ó dheas agus ó thuaidh go hindíreach trí Fhoras na Gaeilge, Líofa, Údarás na
Gaeltachta agus An Ciste Infheistíochta agus go díreach tríd an Roinn Cultúir,
Oidhreachta agus Gaeltachta ó dheas & an Roinn Pobail ó Thuaidh ag soláthar tacaíocht
airgid, ag soláthar aitheantais/stádais agus ag soláthar seirbhísí pleanála teanga.
Níl sé i gceist ag Glór na nGael dul in iomaíocht leis an Stáit sa réimse forbartha pobail
ach a mhalairt. Tugann sé deis don eagraíocht díriú ar réimsí oibre eile, ina measc,
forbairt ghréasán teaghlaigh ar bhonn náisiúnta, forbairt a dhéanamh ar líon na
gclubanna atá páirteach i bhFondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus scéim nua
‘Céimeanna’ a fhorbairt a thabharfaidh tacaíocht do ghrúpaí nua nó grúpaí
neamhfhorbartha.
I gcomhair leis na coistí pobail, agus páirtnéirí lárnacha eile, déanfar measúnú ar
chomórtas Ghlór na nGael agus, má cheaptar gur chóir, déanfar é a leasú le go mbeidh
sé ag teacht le hobair agus clár oibre reatha na gcoistí.
Creidimid i nGlór na nGael gur ionann eagraíocht bheo agus eagraíocht ag fás agus ag
athrú i gcomhair leis an tsochaí ina bhfuil sí ag feidhmiú.
Lorcán Mac Gabhann
Ceannasaí
Eanáir 2019

1. Foras na Gaeilge - Scéim Pobal Gaeilge, Scéim na bhFéilte 2019, Scéim na dTionscadal Litríochta 2019,
Scéim na nImeachtaí Óige 2018, Scéim na gCampaí Samhraidh 2018, Scéim Sparánachta Colmcille,
Scéim na gCompántas Drámaíochta 2019, Tacaíocht do LG agus BSG, tacaíocht pleanála teanga, ceardlanna oiliúna.
Údarás na Gaeltachta - Scéim Fiontar Pobail, Scéimeanna Fostaíochta Sóisialta, Tionscnaimh Ealaíon & Chultúrtha, Tionscnaimh
na hÓige, tacaíocht fostaíochta do LPT, tacaíocht pleanála teanga, ceardlanna oiliúna.
Líofa - Scéim Scoláireachtaí (Gaeltachta) Líofa.
An Ciste Infheistíochta - Infheistíocht comhchistithe ó réimse d’fhoinsí Stáit, leathStáit agus dheonacha.
2. Baile Seirbhíse Gaeltachta, Limistéir Pleanála Teanga, Líonra Gaeilge, Scéim Pobal Gaeilge

Eanáir 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
20 x cuairt ar 10 ghrúpa Teanga Tí
13 x cuairt ar 13 ghrúpa Teanga Tí (grúpa súgartha bhunaithe)
2 x réamhullmhúchán d’eagrú deireadh seachtaine do theaghlaigh (ceann ó thuaidh
agus ceann ó dheas)
4 x tacaíocht phraiticiúil do líonra Teanga Tí
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
Tacaíocht leanúnach Clann Mhacha (Ionad Cúram Lae Ard Mhacha)
Obair Tras-Rannach
Tacaíocht leanúnach a thabhairt do BSG Dún Garbhán

Nótaí
Tréimhse phleanála agus chlárúcháin í Mí Eanáir ar chlár oibre Ghlór na nGael. Clárófar
coistí pobail don chomórtas, clubanna CLG d’Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
agus grúpaí éagsúla teaghlaigh faoi bhrat na scéime Teanga Tí.
Tá bailiú eolais ar a bhfuil ar siúl againn mar eagraíocht fíor thábhachtach don
eagraíocht. Baileofar eolas ar líon chruinnithe, ar chúis chruinnithe, ar thorthaí chruinnithe, ag baint úsáid as córas bainistíochta sonraí, agus déanfar luacháil níos fearr ar a
bhfuil ar bun ag an eagraíocht. Ar an mbealach seo tiocfaidh barr feabhais ar na
seirbhísí atá faoi stiúir na heagraíochta.
Don chéad uair i mbliana, roinnfear obair na heagraíochta idir dhá rannóg oibre
inmheánach, Rannóg Fhorbartha Pobal agus Rannóg Teanga Tí, agus tacóidh an Rannóg
Acmhainní Daonna/Cumarsáide lena gcuid saothair.
Cuirfear tús le scéim nua, ‘Céimeanna’, a chuideoidh le grúpaí nua agus le grúpaí
neamhfhorbartha.

Rannóg Forbartha Pobail/Gnó
15 coiste a chlárú
6 x ghrúpa a chlárú sa scéim ‘Céimeanna’
12 x teagmháil le coiste pobail eile nach bhfuil páirteach sa chomórtas nó
i g‘Céimeanna’
60 x club CLG a chlárú
15 x plé le clubanna CLG maidir le forbairt plean oifigiúil
15 x cúnamh a chur ar fáil do chlubanna iarratais a réiteach do FSMhicD
Freastalóidh Veain COGG ar mhórchruinnithe oideachais i gConamara agus i gCorca
Dhuibhne.
Obair Tras-Rannach
6 x moltóireacht ar Chumainn Ghaelacha institiúid tríú leibhéal
Torthaí Comórtas Ghlór na nGael 2018 le fógairt ar Raidió na Gaeltachta
Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Éascú/eagrú oiliúint físe idireagraíochtaí do mhí Feabhra
Feachtas earcaíochta a rith le haghaidh beirt Oifigeach Forbartha
Leasú an Pholasaí Saoire Bhliantúil
Obair Tras-Rannach
Riachtanais nua oiliúna agus forbartha na foirne/na heagraíochta a aithint
Oiliúint idireagraíochta Láimhsiú Sábháilte a eagrú.
Cruinniú foirne pleanála
Cruinniú den Bhord Stiúrtha

Feabhra 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
20 x cuairt ar 10 ghrúpa Teanga Tí
13 x cuairt ar 13 ghrúpa Teanga Tí (grúpa súgartha bhunaithe)
1 x eagrú deireadh seachtaine do theaghlaigh (ó dheas)
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
Foilsiú broisiúir eolais faoin Scéim Teanga Tí
Obair Tras-Rannach
1 x Bronnadh Náisiúnta na nDuaiseanna
Rannóg Forbartha Pobail/Gnó
Déanfar anailíse ar rath chomórtas Ghlór na nGael i gcomhar le coistí an chomórtais
15 coiste a chlárú
6 x grúpa a chlárú sa scéim ‘Céimeanna’
12 x teagmháil le coiste pobail eile nach bhfuil páirteach sa chomórtas nó
i g‘Céimeanna’
60 x club CLG a chlárú
15 x plé le clubanna CLG maidir le forbairt plean oifigiúil
15 x cúnamh a chur ar fáil do chlubanna iarratais a réiteach do FSMhicD
18 x tuairisc iarmholtóireachta 2018 a roinnt le coistí
Bróisiúir Mhargaíochta udar.ie ullmhaithe agus foilsithe
Tabharfaidh Veain COGG cuairt ar 25 Scoil i mBÁC agus in oirthear Dhún na nGall
Obair Tras-Rannach
1 x Bronnadh Náisiúnta na nDuaiseanna

Nótaí
Le linn na míosa seo déanfar céiliúradh ar obair ghrúpaí Ghaeilge fud fad na hÉireann
nuair a eagrófar Bronnadh Náisiúnta na nDuaiseanna. Bronnfar €80,000+ mar aitheantas
ar obair na ngrúpaí sin ar tugadh faoi le linn 2018.
Beidh sé mar sprioc líon na gclubanna CLG atá páirteach i bhFondúireacht Sheosaimh
Mhic Dhonncha a ardú ó 96 club i 2018 go dtí 120 i 2019.
Leagfar béim ar réimse fiontraíochta na heagraíochta trí thús a chur le camchuairt Veain
COGG ar scoileanna. Tabharfar cuairt ar 190 scoil le linn na bliana ar fad.
Tá an fhiontraíocht tábhachtach do Ghlór na nGael ar dhá chúis,
1. Cinntíonn sé go bhfuil earraí/cluichí nua á fhorbairt don mhargadh ar bhonn
leanúnach
2. Gineann sé sruth neamhspleách airgid don eagraíocht

Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Beirt Oif. Forb earcaithe trí fheachtas earcaíochta
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Ionduchtú baill foirne nua isteach san eagraíocht
Feachtais chumarsáide
Cumarsáid Bhronnadh Comórtas GnanG
Cumarsáid Clárú Coistí & Clubanna CLG
Cumarsáid deireadh seachtainí teaghlaigh i gColáiste na Rinne
Obair Tras-Rannach
Tabhairt faoi chuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna
Lámhleabhar Foirne a nuashonrú
Oiliúint idireagraíochta Garchabhair a eagrú
Cruinniú Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh a eagrú

Márta 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
20 x cuairt ar 10 ghrúpa Teanga Tí
13 x cuairt ar 13 ghrúpa Teanga Tí (grúpa súgartha bhunaithe)
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
Féidearthacht maidir le maoiniú breise a lorg don scéim Teanga Tí ó Chomhairlí Contae,
Leabharlanna &rl

Rannóg Forbartha Pobail/Gnó
15 coiste a chlárú
12 x teagmháil le coiste pobail eile nach bhfuil páirteach sa chomórtas nó
i g‘Céimeanna’
45 x plé le club CLG maidir le forbairt plean oifigiúil
18 x tuairisc iarmholtóireachta 2018 a roinnt le coistí
Foilsiú na Straitéise Fiontraíochta
Tabharfaidh Vein COGG cuairt ar 25 scoil i nGaeltacht Mhaigh Eo
Cinneadh a dhéanamh maidir le réimse nua earraí/cluichí a fhobrófar thar thréimhse
2019-2020

Nótaí
Tá Glór na nGael sásta go bhfuil éirithe léi imeachtaí d’ardchaighdeán a eagrú do
theaghlaigh le roinnt blianta anuas. I 2019, leagfar béim ar bhunú agus ar chothú
gréasáin teaghlaigh a thabharfaidh tacaíocht dá chéile. Bainfear úsáid as an mbranda
Teanga Tí agus na gréasáin seo á gcothú.
Don chéad uair riamh foilseofar Straitéis Náisiúnta Fiontraíochta a bheidh aontaithe le
rannpháirtithe eile san earnáil Ghnó/Fhiontraíochta Ghaeilge.

Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Feachtais Chumarsáide:
a. Clárú Choistí i gcomórtas Ghlór na nGael
b. Clárú clubanna CLG i bhFondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha
Obair Tras-Rannach
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh ag
eascairt astu
Tuairisciú Ráithe a ullmhú d’Fhoras na Gaeilge.
Lámhleabhar Foirne a nuashonrú
Bróisiúir eolais ar obair na heagraíochta Ghlór na nGael a ullmhú
Cruinniú den Bhord Stiúrtha

Aibreán 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
Réamhullmhúchán do Dheireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach (le Cumann na
bhFiann)
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
1 x Deireadh seachtaine do theaghlaigh a eagrú - ó thuaidh
2 x Tacaíocht phraiticiúil a thabhairt do líonra teaghlaigh
Obair Tras-Rannach
Tacaíocht a thabhairt do Ghaelbhratach (sonraí le haontú le Gael Linn)
Rannóg Forbartha Pobail/Gnó
45 x plé le clubanna CLG maidir le forbairt plean oifigiúil
2 x Fóram CLG réigiúnach a bhunú agus ócáid a eagrú mar chuid dó
Tabharfaidh Veain COGG cuairt ar 10 scoil agus ar Choláistí Gaeilge go mbeidh ábhar
oidí ag freastal orthu, m.sh. Gaoth Dobhair, Carna, Ceathrú Rua, Corca Dhuibhne agus
an Rinn.
Obair Tras-Rannach
Cúnamh a chur ar fáil d’eagrú an deireadh seachtaine teaghlaigh - ó thuaidh
Tacaíocht a thabhairt do Ghaelbhratach (sonraí le haontú le Gael Linn)
Bróisiúir eolais ar obair na heagraíochta Ghlór na nGael ullmhaithe agus foilsithe.

Nótaí
Faoi thús na míosa beidh 58 coiste pobail cláraithe i gcomórtas Ghlór na nGael agus sa
scéim nua Céimeanna agus beidh 120 clubanna CLG cláraithe i bhFondúireacht
Sheosaimh Mhic Dhonncha.
Ó 2016, thug Glór na nGael tacaíocht don eagraíocht Gael Linn agus í ag plé le
Gaelbratach. Tá súil ag Glór na nGael leanúint leis agus cur leis an gcomhoibriú seo.

Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Feachtais chumarsáide
Cumarsáid/Poiblíocht Fóram CLG
Cumarsáid/Poiblíocht Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach (Cumann na
bhFiann)
Cumarsáid/Poiblíocht Bróisiúir eolais ar obair na heagraíochta Ghlór na nGael
ullmhaithe agus foilsithe.
Obair Tras-Rannach
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh ag eascairt
astu.
Bróisiúir eolais ar obair na heagraíochta Ghlór na nGael ullmhaithe agus foilsithe.

Bealtaine 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
Eagrú Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach (le Cumann na bhFiann)
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
Deireadh seachtaine do theaghlaigh a eagrú - ó dheas
Obair Tras-Rannach
Tacaíocht phraiticiúil curtha ar fáil do BSG Dún Garbháin
Rannóg Forbartha Pobail
24 x cúnamh a chur ar fáil do chlubanna iarratais a réiteach do FSMhicD
21 x cruinniú timireachta le coistí Chomórtas GnaG - ar bhonn éileamh amháin
45 x cruinniú maidir lena bpleananna teanga le Clubanna FSMhicD
6 x cruinniú le coistí atá ag feidhmiú faoin scéim ‘Céimeanna’
Tabharfaidh Veain COGG cuairt ar 25 scoil eile i Maigh Eo.
Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Feachtais chumarsáide
Cumarsáid Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach (Coláiste na bhFiann)
Cumarsáid/Poiblíocht Deireadh seachtaine do theaghlaigh (ó dheas)
Cruinniú den Bhord Stiúrtha
Cruinniú Cinn Bliana na heagraíochta
Obair Tras-Rannach
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh
ag eascairt astu.
Lámhleabhar Foirne a nuashonrú

Nótaí
Don chéad uair i 2018 eagraíodh Deireadh Seachtaine Náisiúnta na dTeaghlach i
gcomhar le Cumann na bhFiann. Is imeacht náisiúnta í seo a mheallann daoine ó fud
fad na hÉireann.
Mar chuid d’Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha agus i gcomhair leis an CLG,
beidh suas le €90,000 á chaitheamh ar úsáid na Gaeilge sna clubanna, i bhfoirm
deontais.

Meitheamh 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
20 x cuairt timireachta ar ghrúpaí Teanga Tí
13 x cuairt timireachta ar ghrúpaí Teanga Tí (grúpaí súgartha bunaithe)
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
4 x tacaíocht phraiticiúil curtha ar fáil do líonra eile Gaeilge nach bhfuil ag feidhmiú faoi
bhrat TT
Rannóg Forbartha Pobail
24 x cúnamh a chur ar fáil do chlubanna iarratais a réiteach do FSMhicD
21 x cruinniú timireachta le coistí Chomórtas GnaG - ar bhonn éileamh amháin
45 x cruinniú maidir lena bpleananna teanga le Clubanna FSMhicD
6 x cruinniú le coistí atá ag feidhmiú faoin scéim ‘Céimeanna’
Cuairt tugtha ag Veain COGG ar 25 scoil i gConamara
Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Obair Tras-Rannach
Tuairisciú Ráithe a ullmhú d’Fhoras na Gaeilge
Cruinnithe Breithmheas Feidhmíochta eagraithe ag an bhfoireann
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh
ag eascairt astu

Nótaí
Le linn na míosa seo leanfar leis an obair thimireachta a dhéantar ar ghrúpaí éagsúla,
ina measc, Coistí pobail Gaeilge ar bhonn iarratais, clubanna CLG agus grúpaí Teanga Tí.
Is í an timireacht, agus an cúnamh/comhairle a thugtar do ghrúpaí, an tseirbhís is
luachmhaire atá le n-ofráil ag Glór na nGael.
Tugann an Samhradh deis don eagraíocht anailís a dhéanamh ar a bhfuil á bhaint
amach agus tabhairt faoi pé athruithe gur gá a dhéanamh.

Iúil 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
Measúnú ar dhul chun cinn Teanga Tí
Lámhleabhar eolais do ghrúpaí maidir le Teanga Tí a fhoilsiú
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
Obair Tras-Rannach
BSG Dún Garbhán - tacaíocht
Rannóg Forbartha Pobail
45 x cruinniú maidir lena bpleananna teanga le Clubanna FSMhicD
15 x teagmháil le coistí/grúpaí eile nach bhfuil páirteach sa chomórtas nó i ‘Céimeanna’
Réamhullmhúcháin don Phuball Gaeilge ag an bPicnic Leictreach
Tabharfaidh Veain COGG cuairt ar chúrsaí oideachais i mBaile an Fheirtéaraigh, i nGaoth
Dobhair, i gCarna, sa Cheathrú Rua, i gCorca Dhuibhne agus sa Rinn.
Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Feachtais chumarsáide
Réamhphoiblíocht do An Puball Gaeilge ag Electric Picnic
Cruinniú den Bhord Stiúrtha

Nótaí
Tabharfar faoi mheasúnú ar rath na scéime Teanga Tí agus aontófar pé athruithe gur gá
dhéanamh. Foilseofar lámhleabhar eolais a mheallfaidh grúpaí nua i dtreo na scéime.
Beidh Veain COGG ar fáil le cuairteanna a thabhairt ar chúrsaí múinteoirí, áit go
ndéanfar taispeántas ar an 2,000+ earra/téascleabhair atá ar fáil do bhunscoileanna
agus iarbhunscoileanna.

Lúnasa 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
Seachtain Saoire Gaeltachta
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
Obair Tras-Rannach
Puball Gaeilge ag an bPicnic Leictreach
Rannóg Forbartha Pobail
45 x cruinniú maidir lena bpleananna teanga le Clubanna FSMhicD
15 x teagmháil le coistí/grúpaí eile nach bhfuil páirteach sa chomórtas nó
i ‘Céimeanna’
An Puball Gaeilge ag Electric Picnic
Obair Tras-Rannach
Cúnamh á chur ar fáil don Seachtain Saoire Gaeltachta
Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Obair Tras-Rannach
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh
ag eascairt astu.
Riachtanais nua oiliúna agus forbartha na foirne/na heagraíochta a aithint trí scagadh a
dhéanamh ar Fhoirmeacha Breithmheas Feidhmíochta Leathbhliana 2018

Nótaí
Is í an tSeachtain Saoire Gaeltachta, a eagraítear i gCorca Dhuibhne, ceann de na
himeachtaí is fearr a eagraíonn Glór na nGael do theaghlaigh. Beidh sí ar siúl arís i mí
Lúnasa agus, mar a bhí anuraidh, tá Glór ag súil go mbeidh 120+ ag freastal ar imeachtaí na seachtaine.
Is í Glór na nGael, i gcomhar le roinnt pairtnéirí eile, a eagraíonn An Puball Gaeilge ag
Electric Oicnic. Tabharfar faoi seo arís i 2019 agus í mar sprioc againn a chinntiú go
mbeidh os coinn 4,000 duine ag freastal ar imeachtaí an Phubaill arís i mbliana.

Meán Fómhair 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
Réamhullmhúcháin d’Fhéile Oireachtas na Samhna
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
20 x cuairt timireachta ar ghrúpaí Teanga Tí
13 x cuairt timireachta ar ghrúpaí Teanga Tí (grúpaí súgartha bunaithe)
4 x tacaíocht phraiticiúil curtha ar fáil do líonra eile Teaghlaigh nach bhfuil ag feidhmiú
faoi bhrat TT.

Rannóg Forbartha Pobail
30 x cruinniú maidir lena bpleananna teanga le Clubanna FSMhicD
21 x cruinniú timireachta le coistí Chomórtas GnaG - ar bhonn éileamh amháin
12 x cruinniú le coistí atá ag feidhmiú faoin scéim ‘Céimeanna’
Cuairt tugtha ag Veain COGG ar 20 scoil
2 earra nua deartha agus á bhforbairt

Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Cruinniú den Bhord Stiúrtha
Obair Tras-Rannach
Tuairisciú Ráithe a ullmhú d’Fhoras na Gaeilge.
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh
ag eascairt astu.
Cruinniú Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh a eagrú

Nótaí
Scaiptear nuachtlitir ar 1,000+ teaghlach gach coicís le linn na bliana. Leanfar leis an
dáileadh seo. Déanfar bailiúchán ar na haltanna is fearr a foilsíodh le blianta beaga
anuas agus foilseofar cnuasach amháin dóibh i bhfoirm leabhair shiamsaíochta agus
eolas do theaghlaigh.
Cuirfear dhá áis/cluiche spraoi/oideachas nua ar an mhargadh mar chuid de chlár oibre
fiontraíochta na heagraíochta le linn na míosa seo.

Deireadh Fómhair 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
An Seomra Teaghlaigh ag Féile Oireachtas na Samhna
Treoirleabhar a bheidh ina acmhainn do ghrúpaí ar fáil
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
20 x cuairt timireachta ar ghrúpaí Teanga Tí
13 x cuairt timireachta ar ghrúpaí Teanga Tí (grúpaí súgartha bunaithe)
4 x tacaíocht phraiticiúil curtha ar fáil do líonra eile Teaghlaigh nach bhfuil ag feidhmiú
faoi bhrat TT
Obair Tras-Rannach
Moltóireacht ar chomórtas Ghlór na nGael

Rannóg Forbartha Pobail
21 x cruinniú timireachta le coistí Chomórtas GnaG - ar bhonn éileamh amháin
30 x cruinniú maidir lena bpleananna teanga le Clubanna FSMhicD
Veain COGG ag tabhairt cuairt ar 25 scoil
Deireadh seachtaine oiliúna do mhic léinn tríú leibhéil (le Conradh na Gaeilge)
Obair Tras-Rannach
Moltóireacht ar chomórtas Ghlór na nGael
An Seomra teaghlaigh ag Oireachtas na Samhna
Seastán margaíochta ag an Oireachtas
Comórtas na gcluichí ag an Oireachtas

Nótaí
Is tréimhse thar a bheidh gnóthach don eagraíocht an dá mhí, mí Dheireadh Fómhair
agus mí na Samhna.
Tabharfar faoi chuairteanna moltóireachta ar 60+ coiste pobal Gaeilge agus i gcomhar
le Conradh na Gaeilge eagrófar deireadh seachtaine oiliúna do mhic léinn na gCumann
Gaelacha.
Comhthreomhar leis an mholtóireachta leanfar leis an tseirbhís timireachta do ghrúpaí
Teanga Tí, do chlubanna CLG agus tabharfaidh Veain COGG cuairt ar 25 scoil.
Is seoid i gclár oibre na bliana é An Seomra Teaghlaigh a bhainistíonn Glór na nGael ag
Oireachtas na Samhna agus is iomaí teaghlach a bhain úsáid as thar na bliana.

Samhain 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
4 x tacaíocht phraiticiúil curtha ar fáil do líonra eile Teaghlaigh nach bhfuil ag feidhmiú
faoi bhrat TT.
4 x seastán díolacháin/margaíochta Nollag
Obair Tras-Rannach
Tuairiscí iarmholtóireachta le scríobh
Rannóg Forbartha Pobail
30 x cruinniú maidir lena bpleananna teanga le Clubanna FSMhicD
15 x cuairt mholtóireachta ar chlubanna CLG
Réamhullmhúcháin do bhronnadh FSMD
7 x seastán díolacháin/margaíochta Nollag
Deireadh seachtaine traenála na macléinn (comhthionscadal le Conradh na Gaeilge)
Dara mholtóireacht Ghlór na nGael
Veain COGG ag tabhairt cuairt ar 25 scoil
Obair Tras-Rannach
Seastán díolacháin Corcaigh

Nótaí
Is seirbhís luachmhar eile iad na tuairiscí iarmholtóireachta a roinntear ar na gcoistí a
thugann faoin bpróiseas moltóireachta. Tugann na tuairiscí seo deis do choistí
machnamh a dhéanamh ar dhearcadh daoine eile atá neamhspleách ar an gcoiste féin.
Ar shála moltóireacht na gcoistí pobail Gaeilge, tarlaíonn moltóireacht na gclubanna
CLG atá cláraithe le Fondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha. Ag braith ar thoradh na
moltóireachta bronnfar bonn cré-umha, bonn airgid nó bonn óir ar chlub.
Tréimhse gnóthach fiontraíochta don eagraíocht é freisin agus eagraítear seastáin
díolacháin/mhargaíochta d’earraí Gaeilge ar fud na tíre.

Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Feachtais chumarsáide
Seomra Teaghlaigh ag Oireachtas na Samhna
Seastán Margaíochta ag Oireachtas na Samhna
Comórtas na gCluichí ag Oireachtas na Samhna
Seastáin Díolacháin/Aonaigh
Na mór imeachtaí Nollag do theaghlaigh
Cruinniú den Bhord Stiúrtha
Obair Tras-Rannach
Cruinnithe Breithmheas Feidhmíochta curtha i gcrích don fhoireann.
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh
ag eascairt astu.
Lámhleabhar Foirne a nuashonrú

Nollaig 2019
Rannóg na dTeaghlach - Teanga Tí
2 x nuachtlitir do theaghlaigh a fhoilsiú
4 x mhór imeacht Nollag
4 x tacaíocht phraiticiúil curtha ar fáil do líonra eile Teaghlaigh nach bhfuil ag feidhmiú
faoi bhrat TT.
Obair Tras-Rannach
Tuairiscí iarmholtóireachta le scríobh
Rannóg Forbartha Pobail
Bronnadh Bonn FSMhicD
15 x teagmháil le coiste pobail eile
40 x tuairisc iarmholtóireachta le scríobh
Réamhullmhúchán do bhronnadh FSMD
4 x seastán díolachán/margaíochta Nollag
Veain COGG ag tabhairt cuairt ar 10 scoil
Obair Tras-Rannach
Seastán díolachán/margaíochta Nollag ag an RDS
Rannóg Acmhainní Daonna & Cumarsáide
Meantóireacht leanúnach foirne maidir le cur i bhfeidhm córas bainistíochta sonraí
(Salesforce)
Feachtais chumarsáide
Mór imeachtaí Nollag
Seastáin Díolacháin/Aonaigh
Cumarsáid deireadh bliana
Obair Tras-Rannach
Cruinnithe Breithmheas Feidhmíochta curtha i gcrích don fhoireann.
Leanúint le cuairteanna neamhfhoirmeálta Acmhainní Daonna agus gnímh
ag eascairt astu.
Tuairisc Ráithe d’Fhoras na Gaeilge
Cruinniú Coiste Iniúchóireachta Inmheánaigh a eagrú

Nótaí
Is iad mór imeachtaí a dtugtar futhú le linn na míosa seo ná ócáidí Nollag do
theaghlaigh, ócáid bronnta boinn Fhondúireacht Sheosaimh Mhic Dhonncha ag
mór-ócáid i bPáirc Uí Chrócaigh, mór ócáid díolacháin (5 lá) ag an Aonach Náisiúnta
Ceardaíochta san RDS i mBaile Átha Cliath.
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