An Fiontraí Óg

Imeachtaí

Amhrán na Seachtaine

Rannóg na n'Óg

Lá na
Gaeilge i
gCorcaigh
Beidh Lá na Gaeilge ar siúl i bPáirc
Tramore Valley, Baile an Locha,
Corcaigh ar an Domhnach 19
Meitheamh ó 13:00 go 16:00.
Tabharfaidh an ócáid seo deis do
theaghlaigh agus pobail tráthnóna
taitneamhach saor in aisce a
chaitheamh trí Ghaeilge. Beidh Glór
Teaghlaigh i gCorcaigh, líonra
teaghlaigh atá ag tógáil páistí le
Gaeilge i gCorcaigh ag eagrú na
himeachtaí, le tacaíocht ó Ghlór na
nGael agus le maoiniú ó Chiste
Spreagtha Chonradh na Gaeilge. Ba
mhaith leo na múrtha fáilte a chur
roimh daoine ar gach aois a bheith i
láthair don ócáid.
Moltar do dhaoine picnic,
cathaoireacha nó pluid phicnic agus
uirlisí ceoil a thógáil leo, agus a
bheith ullamh chun pé Gaeilge atá
acu a úsáid agus iad páirteach sa
spraoi! Iarrtar ar dhaoine teacht
chuig an ócáid ar thaisteal poiblí, ag
siúl nó ar rothair más féidir.
Deir Cabríní de Barra, Oifigeach
Forbartha le Glór na nGael, ‘’Seo an
chéad uair dúinn lá mar seo á eagrú i
gCorcaigh agus táimid ar bís chun
fáilte a chur roimh daoine a bheith
linn ar an lá. Tá neart daoine i
gCorcaigh le spéis acu sa Ghaeilge,
ina measc teaghlaigh atá ag tógáil

páistí le Gaeilge nó a bhfuil páistí
acu ag na Gaelscoileanna.
Tabhairfidh an tráthnóna deis do
chách, idir óg agus aosta teacht le
chéile chun an Gaeilge a cheiliúradh’’.
Dár le Maighréad Ní Iarlaithe, duine
de na tuismitheoirí atá á heagrú,
beidh an ócáid lán le spraoi agus
cluichí, ceol and ceardlanna & níos
mó! ‘’Beidh seastáin eolais ann chun
aird a tharraingt ar thacaíochtaí agus
seirbhísí Gaeilge. Beidh picnicí do
theaghlaigh agus don phobal go
ginearálta. Beidh siamsaíocht le
Giggles an Fear Grinn, seó puipéad le
Little Gem Puppets agus ceardlann
agus seó lámhchleasaíochta le

Stephen McGinley. Beidh seisiún
ceoil oscailte againn agus tugtar
cuireadh do chách uirlisí ceoil a
thógáil leo agus a bheith páirteach, is
cuma cén cumas ceoil atá acu. Beidh
ceardlanna rince agus
amhránaíochta ar an Sean Nós ar
siúl agus beidh cúinne faoi leith ann
do dhaoine fásta chun teacht le
chéile agus pé mhéad Gaeilge atá
acu a úsáid.‘’
Má tá aon eagraíocht, grúpa nó
líonra Gaeilge nó Gaelscoil ar mian
leo seastán eolais nó gníomhaíocht
eile a chur ar siúl ar an lá, déan
teagmháil le Cabríní de Barra ar 083
445 5914 nó cabrini@glornangael.ie.
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Éistigí le Ed Sheeron ó Cheol 2016: Smaoineamh Os Ard

Leaschleachtais Rialachais

san Earnáil Neamhbhrabúsach
Cuirfear fáilte roimh choistí atá cláraithe le
Glór na nGael chuig ceithre seisiún oiliúna le
Dónall Ó Braonáin*, mar chuid de chlár oiliúna
na gcoistí pobail 2022, arna eagrú ag Glór na
nGael i gcomhar le Foras na Gaeilge.

Déardaoin 19 Bealtaine 13:00 - 14:30
Bunphrionsabail Rialachais
Feidhmeanna an Rialachais
An Eagraíocht Neamhbhrabúsach (NPO)
An tAcht Carthanais, 2009 & Cóid Rialachais
Ceannaireacht Straitéiseach
Cuntasacht, Eiticí & Dualgas Muiníne

Clár Oiliúna na
gCoistí Pobail
2022

Is gá réamhchlárú
Déardaoin 26 Bealtaine 13:00 - 14:30
Clár Oibre do Choistí Stiúrtha
Pleanáil Oibriúcháin
Boird, Coistí agus Fochoistí
Oifigigh agus Rólanna
Meastóireacht agus Táscairí
Leanúnachas agus Comharbacht

Déardaoin 2 Meitheamh 13:00 - 14:30
Maoirsiú Inmheánach & Bainistiú Riosca

Déardaoin 9 Meitheamh 13:00 - 14:30
Fostaíocht: Forléargas Rialachais

Creatlacha Rialaithe agus Dearbhaithe
Polasaithe Airgeadais
Córais Airdill agus Scórála Riosca
Tomhas ar Thorthaí, Luach ar Airgead
Saineolas Seachtrach

Fostaíocht san Earnáil Neamhbhrabúsach
Conarthaí, Cúiteamh agus Coinníollacha
Forbairt agus Bainistiú Feidhmíochta
Earcaíocht agus Scor
Polasaithe agus Próisis

Beidh fáilte roimh choistí atá cláraithe linn freastal ar na seisiúin, saor in aisce.
https://www.glornangael.ie/ginearalta/clar_oiliuna01_2022/

*Tá saincháilíocht iarchéime sa rialachas ag Dónall Ó Braonáin ón
bhForas Riaracháin (IPA, 2016). Tá taithí mhór aige ar cheisteanna
bainistíochta agus rialachais ag leibhéal boird, coistí stiúrtha agus
fochoistí boird den uile chineál san earnáil stáit, phríobháideach
agus neamhbhrabúsach.

