1. FEIDHMIÚ AN PHLEAN TEANGA
STRUCHTÚR FEIDHMITHE AN PHLEAN
Comharchumann Forbartha
Mhúscraí

Fóram Pleanála Teanga
Mhúscraí

Comhordaitheoir
Pleanála Teanga
Mhúscraí

Pobal Ghaeltacht
Mhúscraí

Gnóthaí agus
Comhlachtaí an
Cheantair

Áisitheoirí
Mhúscraí

Grúpaí / Cumainn /
Clubanna an
Cheantair
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CUR CHUIGE NA MBEART
Beart 1.1

Comharchumann Forbartha Mhúscraí

Réimsí:
K&F
Critéir pleanála teanga: 1, 3, 10, 19
Aidhm:
Eolas breise:

Struchtúr a bhunú chun an Plean Teanga a chur i bhfeidhm go
héifeachtach le hionchur leanúnach ó phobal an LPT.
Teastaíonn strúchtúr 3 leibhéal leis an bPlean Teanga a chur i bhfeidhm
go héifeachtach le tacaíocht an phobail:
1. Comharchumann Forbartha Mhúscraí (CFM),
2. Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí (FPTM),
3. Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí (CPTM) & Áisitheoirí
Mhúscraí. (ÁM)
Beidh Comharchumann Forbartha Mhúscraí i gceannas ar an bPlean
Teanga a bhaint amach agus tograí eile a fhorbairt.

Príomhúinéir an bhirt: Comharchumann Forbartha Mhúscraí & Fóram Pleanála Teanga
Mhúscraí, Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí, Áisitheoirí
Mhúscraí
Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1

Feidhmiú:

Bliain 1-7

Costas measta
iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:

--

Foinsí maoinithe:

--

Dúshláin fhéideartha:

Trédhearcacht

Réiteach molta:

Tré Bearta 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 a bhaint amach.

--

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

ÚnaG, An Roinn & an Pobal.
Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur ceisteanna maidir le
héifeacht na mbeart.

Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

ÚnaG & An Roinn.
Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur ceisteanna maidir le
héifeacht na mbeart.
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Beart 1.2

Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí (FPTM)

Réimsí:

K&F

Critéir pleanála teanga: 3, 10, 19
Aidhm:
Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí (FPTM) a bhunú a thabharfaidh
tacaíocht do gach beart atá sa phlean agus a fheidhmeoidh mar
choiste stiúrtha agus monatóireachta.
Eolas breise:

Meitheal Pleanála Teanga Mhúscraí a athstruchtúrú – bhí an mheitheal
ag riaradh agus ag brú an phlean teanga chun cinn go háitiúil i
gcomhar agus i gcomhairle leis an bpobal áitiúil.
Tabharfar cuireadh do phobal an LPT agus d’ionadaithe ó
spriocghrúpaí faoi leith a bheith páirteach san Fhóram Pleanála
Teanga.
Beidh róil & freagrachtaí an ghrúpa soiléir i dtaobh tacaíocht a
thabhairt chun na bearta a chur i bhfeidhm.
• Ionadaithe ó gach sráidbhaile – Baile Bhúirne, Béal Átha’n
Ghaorthaidh, Cúil Aodha, Cill na Martra & Réidh na nDóirí.
• Róil agus freagrachtaí soiléire.
• Ionadaithe ó gach réimse – eagraíochtaí pobail, cumainn,
gnóthaí áitiúla, oideachas, tuismitheoirí, comhlachtaí,
eachtrannaigh, Ionad Cultúrtha, an eaglais.
• Ionadaithe ó gach aoisghrúpa – an óige, seanóirí, daoine fásta.
Tiocfaidh an Fóram le chéile uair sa mhí le tuairisc oibre a fháil ón
gComhordaitheoir le plé a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an Phlean
Teanga agus le moltaí a thabhairt.

Príomhúinéir an bhirt: Comharchumann Forbartha Mhúscraí & Fóram PT Mhúscraí (= Baill ó
MPTM & baill nua)
Páirtithe leasmhara:
Comhordaitheoir Pleanála Teanga & Áisitheoirí Mhúscraí
Saolré:
Costas measta iomlán:

Socruithe agus ullmhúchán:
6 mhí – Earcú – An Fóram
Feidhmiú:
Bliain .5-7 – Forbairt
Bolscaireacht €1,000 - Earcaíocht

Costas measta in
aghaidh na bliana:

Bolscaireacht €1,000 - Earcaíocht

Bliain 1
€1,000

Bliain 3
- --

Bliain 2
- - --

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Bliain 4
- - --

Bliain 5
- - --

Bliain 6
- - --

Bliain 7
- - --

Luaite in 1.1
Rannpháirtíocht an phobail a choimeád ag dul le linn na tréimhse.
Próiseas oscailte chun an Fóram a bhunú agus trédhearcacht i dtaobh
na hoibre atá ar siúl acu.
ÚnaG, An Roinn & an Pobal. Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT.
Ag cur ceisteanna maidir le héifeacht na mbeart agus éifeacht an
Phlean Teanga. Ionchur agus aiseolas ón bpobal i gcoitinne.
ÚnaG & An Roinn. Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur
ceisteanna maidir le héifeacht na mbeart agus éifeacht an Phlean
Teanga. Ionchur agus aiseolas ón bpobal i gcoitinne.
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Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí - caithfidh sí nó sé a bheith lonnaithe in áit
lárnach i nGaeltacht Mhúscraí
Beart 1.3
Réimsí:

Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí
A-J

Critéir pleanála teanga: 3, 8, 10, 11, 12, 14, 19
Aidhm:

Comhordaitheoir Pleanála Teanga a fhostú mar chuid den Struchtúr
chun chomhordú a dhéanamh ar fheidhmiú na mbeart sa Phlean
Teanga go héifeachtach & le hionchur leanúnach ó phobal an LPT.

Eolas breise:

•

Comhordaitheoir lánaimseartha a bheidh ag teastáil agus beidh
sí/sé freagrach as cur i bhfeidhm an Phlean Teanga agus as
monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar fheidhmiú an Phlean
Teanga. Beidh an Comhordaitheoir fostaithe ag an
gCeanneagraíocht agus feidhmeoidh sé/sí faoi stiúir FPTM.

•

Beidh bunú agus forbairt Áisitheoirí Mhúscraí mar chuid de
chúramaí an Chomhordaitheora.

Príomhúinéir an bhirt:

Comharchumann Forbartha Mhúscraí & Fóram Pleanála Teanga
Mhúscraí, Comhordaitheoir Pleanála Teanga Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí & Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: 6 mhí - Earcaíocht
Feidhmiú:
Bliain 1.5 -7
Costas measta iomlán: €337,042.73
Costas measta in
Comhordaitheoir @ €45,000 (+ incrimint 2%)
aghaidh na bliana:
Earcaíocht €1,000. Costais Taistil €1,500
Bliain 1
Bliain 2
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6
€45,000
€45,900 €46,818 €47,754.36 €48, 709.44 €49,683.63
+ €2,500
Foinsí maoinithe:

Bliain 7
€50,677.30

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus
Gaeltachta.

Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

Beidh éifeacht an bhirt seo le feiscint ar cur i bhfeidhm na mbeart sa
PT.

Monatóireacht ar chur Cuirfidh an Comhordaitheoir tuairisc ar chur i bhfeidhm an Phlean
i bhfeidhm an bhirt:
Teanga ar fáil do FPTM uair sa mhí.
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Beart 1.4

Áisitheoirí Mhúscraí

Réimsí:

C, D I, J, K

Critéir pleanála teanga: 3, 8, 10, 11, 12, 19
Aidhm:

Áisitheoirí Mhúscraí a bhunú agus struchtúr a chur le chéile ionas go
mbeadh meitheal áisitheoirí á haimsiú agus á hoiliúint chun réimse
leathan imeachtaí a reáchtáil trí mheán na Gaeilge.

Eolas breise:

Daoine Óga, Daoine Fásta, Daoine ar Scor a aimsiú chun a bheith
ina n-áisitheoirí ar Ranganna Gaeilge, Áisitheoirí Abhchóideachta,
Daoine a aimsiú
agus a thraenáil
ranganna d’Imeachtaí
Gaeilge
Áisitheoirí
d’Imeachtaí
Cultúrthachun
& Áisitheoirí
Breise.
neamhfhoirmiúla do gach leibhéil agus gach aois grúpa a reachtáil.
Ø Struchtúr feidhmiúcháin a bhunú.
Struchtúr feidhmithe a chur le chéile chun an grúpa a reachtáil agus
chun
a chinnitiú
Ø leanúnachas
Áisitheoirí spreagúla
a aimsiú - Feachtas poiblíochta láidir.
Ø Cúrsa oiliúna a reáchtáil chun na scileanna cuí a mhúineadh
chun tabhairt faoi ranganna / ceardlanna /modhanna teagaisc
•

éagsúla / polasaithe teanga / do gach leibhéal agus gach
aoisghrúpa a reáchtáil mórthimpeall ar Ghaeltacht Mhúscraí.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí, Muintir na háite, ÚnaG

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 – Struchtúr Feidhmiúcháin a
chur le chéile. Áisitheoirí a aimsiú. Iad a
thraenáil. Ranganna spreagúla a
dhearadh.
Feidhmiú:

Bliain 2-7 Ag feidhmiú & daoine nua a
aimsiú gach bliain.

Costas measta iomlán: Féach Beart 2.1 + Beart 2.2 +Beart 2.3
Foinsí maoinithe:

REOGRTG, Táillí, Conradh na Gaeilge & Údarás na Gaeltachta.

Dúshláin fhéideartha:

Go dtiocfadh brú ar an bPlean Teanga imeachtaí a eagrú láithreach
bonn.

Réitigh:

Is fiú an t-am a ghlacadh chun plean ceart a chur le chéile.
Struchtúr, earcaíocht, plean oibre.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Suirbhé simplí a chur chuig na háisitheoirí agus na rannpháirtithe ag
tús agus deireadh na gcúrsaí.
Go mbeadh éileamh ar na ciorcail chomhrá agus na cúrsaí oiliúna
éagsúla.
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Beart 1.5

Suíomh Idirlín Lárnach do Cheantar Mhúscraí

Réimsí:

F, G, H, J

Critéir pleanála teanga: 13, 15, 18, 19
Aidhm:

Go mbeadh sé mar áis beoga ag muintir Ghaeltacht Mhúscraí chun an
pobal a choimeád ar an eolas, chun na sráidbhailte a nascadh agus an
Ghaeilge a chur chun chinn i measc an phobail.

Eolas breise:

•

•

•
•
•
•
•
Príomhúinéir an bhirt:
Páirtithe leasmhara:
Saolré:
Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
€3,750

Bliain 2
€1,250

Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

Réiteach molta:
Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:

Suíomh idirlín cuimsitheach a bhunú a fhreastalóidh ar an
gceantar ar fad & ar an bPlean Teanga. Eolas a chur ar fáil maidir
le ranganna reatha, imeachtaí reatha, frásaí úsáideacha, foinsí
maoinithe, eolaire gnó, nuacht áitiúil, cruinnithe, nuacht ó na
scoileanna.
Go mbeadh sé mar áis bheoga ag muintir Ghaeltacht Mhúscraí
chun an pobal a choimeád ar an eolas, chun na sráidbhailte a
nascadh agus an Ghaeilge a chur chun cinn i measc an phobail.
Chun rannpháirtíocht ón bpobal a spreagadh.
Go mbeadh deis acu dul isteach go fóram ar-líne chun aiseolas a
thabhairt (gan ainm).
Go mbeadh nasc láidir idir mhuintir na háite agus an PT.
Beidh Twitter & Facebook ceangailte leis an suíomh.
Go mbeadh muintir na háite suas chun dáta maidir le polasaithe
nua, polasaí oideachais na gaeltachta s.rl.

CFM, FPTM, CPTM
Muintir na háite, Coistí Pobail & Coistí Forbartha, Clubanna Óige,
Bunscoileanna & Meánscoileanna
Socruithe agus ullmhúchán:
3 mhí
Feidhmiú:
Bliain 1-7
€11,250
€2,500 Suíomh Idirlín nua a dhearadh le Beart 9.1 san áireamh.
€1,000 é a choimeád beo.
Facebook - €250 ar bhoostáil (€5 in aghaidh na seachtaine).
Bliain 3
€1,250

Bliain 4
€1,250

Bliain 5
€1,250

Bliain 6
€1,250

Bliain 7
€1,250

Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta & Comharchumann Forbartha Mhúscraí.
An t-eolas a choimeád ag teacht isteach – m.sh. suíomh idirlín Áislann
na Feirste. Suíomh d’ardchaighdeán mealltach a chur le chéile agus a
chinntiú go bhfuil ceangal ag an suíomh le Facebook agus Twitter.
A chinntiú go gcoimeádtar é úr agus suas chun dáta.
Beidh sé soiléir ón méid cuairteoirí chuig an suíomh agus an méid
eolais/aiseolais a thagann isteach.
Choimeádfaí teagmháil leis na coistí, daltaí na scoileanna, na
clubanna óige s.rl.
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Beart 1.6

Nuachtlitir Eolais Chlóite

Réimsí:
K
Critéir pleanála teanga: 3, 15
Aidhm:
An pobal a choimeád ar an eolas agus nasc a chruthú idir an pobal
agus Fóram Pleanála Teanga Mhúscraí.
Eolas breise:

Nuachtlitir gach 3 mhí lán le heolas - cad atá le déanamh, cad
atá déanta.
• Go mbeadh nasc láidir idir mhuintir na háite agus an PT.
• Blúire beag i ngach eagrán maidir leis an nGaeilge:
m.sh., an tumoideachas agus na buntáistí a bhaineann leis.
• Eolas maidir le foinsí maoinithe do choistí, eagraíochtaí agus
cumann áitiúla.
•

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Pobal Mhúscraí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1

Feidhmiú:

Bliain 2-7

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Bliain 1
Bliain 2
€3,000
€3,000
Foinsí maoinithe:

€21,000
€3,000 – 4 heagrán in aghaidh na bliana ar €750 an ceann
Bliain 3
€3,000

Bliain 4
€3,000

Bliain 5
€3,000

Bliain 6
€3,000

Bliain 7
€3,000

REOGRTG

Dúshláin fhéideartha: - Réiteach molta:

--

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:

ÚnaG, An Roinn & an Pobal.
Athbhreithniú gach 6 mhí.
Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur ceisteanna maidir le
héifeacht na mbeart. Ionchur ag an agus aiseolas ón bpobal áitiúil.

Monatóireacht ar chur ÚnaG & An Roinn.
i bhfeidhm an bhirt:
Ceistneoir bliantúil a dhéanamh sa LPT. Ag cur ceisteanna maidir le
héifeacht na mbeart. Ionchur agus aiseolas ón bpobal áitiúil.
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