10. PLEANÁIL & FORBAIRT FHISICEACH
Beart 10.1
Réimsí:
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:
Eolas breise:

Feiceálacht na Gaeilge
I
17
Critéir pleanála teanga:
Chun a chur le Feiceálacht na Gaeilge i gceantar Gaeltachta Mhúscraí.
?????
• Grúpa fócas a bhunú chun díriú isteach ar an ábhar seo. Ní
gnáth-chomharthaí atá i gceist, bhí caint ar cinn
dhátheangacha, cinn foghraíochta, cinn le léaráidí.
•

Comharthaí bóthair, fógraí buana agus sealadacha.

•

Go mbeadh sé soiléir go bhfuilimid sa Ghaeltacht.

•

An teanga agus an cultúr a bheith le feiscint chomh luath agus a
shroicheann tú limistéar Mhúscraí. Comharthaí le treisiú go
bhfuil Gaeilge ag muintir na háite.

•

Is fiú ceangal a bheith ag an ngrúpa seo leis an gCoiste i mBeart
6.1.

•

Go mbeimid bródúil as ár bhféiniúlacht.

•

Mar nóta breise: Níl aon chomharthaí ‘Gaeltacht’ ar an slí ó
Bheanntraí go Béal Átha’n Ghaorthaidh.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Coistí Bailte Slachtmhara, Comhairle Contae Chorcaí, Údarás na
Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 2 – Grúpa fócais a chur le chéile.

ullmhúchán:
Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Tús leis an straitéis.

Costas measta iomlán:

€2,000 chun taighde a dhéanamh - Ag brath ar an ngrúpa fócais agus

Costas measta in

na moltaí a bheidh acu.
Ag brath ar an ngrúpa fócas agus na moltaí a bheidh acu.

aghaidh na bliana:
Bliain 1
- - --

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€2,000

Tbc

Tbc

Tbc

Tbc

Tbc

1

Foinsí maoinithe:

Comhairle Contae Chorcaí (Municipal districts streetscape, painting
signage and improvement scheme), DAHRRGA (Town & Village

Dúshláin fhéideartha:

Renewal Funding), Údarás na Gaeltachta.
Go mbeadh na comharthaí sothuigthe do dhaoine gan Ghaeilge.

Réiteach molta:

Grúpa fócais a chur le chéile chun féachaint an bhfuil slite nua cliste
maidir le comharthaí den tsaghas sin.

Monatóireacht ar

Beidh sé le feiscint.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Go mbeadh cruinniú uair sa bhliain ag an ngrúpa fócais.

i bhfeidhm an bhirt:

2

Beart 10.2

Coláiste na Mumhan - Tearmann Teanga

Réimsí:

D, F, H, I, K

Critéir
teanga:
Critéir pleanála teanga: 2,
3, 12,pleanála
19
Aidhm:
Coiste
????? a bhunú i mBéal Átha’n Ghaorthaidh chun tacaíocht a thabhairt
do Choláiste na Mumhan. Is fiú plean straitéiseach a chur le chéile don
sráidbhaile agus don Choláiste i gcomhthéacs an Phlean Teanga agus
chun todhchaí an Choláiste a chinntiú.
Eolas breise:

Tá cáil ar Choláiste na Mumhan ach is féidir an áis agus an clú a
láidriú. Seo a leanas cúpla sampla a tháinig ón bpobal:
•

An Linn Snámha a athchóiriú le tacaíocht ón bhfóram & muintir na
háite

•

Ranganna Gaeilge a reáchtáil san fhoirgneamh le linn an
Gheimhridh do dhaoine áitiúla.

•

Ceannairí a aimsiú go háitiúil agus iad a thraenáil.

•

Bolscaireacht níos fearr a dhéanamh ar an gColáiste.

•

Breis Feighlithe Tí a fháil & ceardlanna feasachta teanga a
dhéanamh leo.

•

Cúrsaí Gairid do Theaghlaigh – Tuismitheoirí & Páistí ó lasmuigh
den Ghaeltacht.

•

Cúrsaí do scoláirí 3ú leibhéal.

•

Cúrsaí do scoileanna lán Ghaeilge.

•

Cúrsaí do grúpaí ‘Ciorcal Cainte’.
Ø Leabhrán a fhoilsiú ar bhonn reatha le nathanna cainte
bunaithe ar Ghaeilge Mhúscraí (Aipeanna a fhorbairt timpeall
ar an t-eolas a bhailítear).
Ø Frásaí / Abairtí bunithe ar théamaí éagsúla chun Gaeilge
Mhúscraí a chaomhnú agus a threisiú.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Coláiste na Mumhan (An Comhlachas), Coiste Tacaíochta Coláiste na
Mumhan, Coiste Baile Slachtmhara Béal Átha’n Ghaorthaidh, Údarás
na Gaeltachta, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 1 – Coiste a bhunú agus plean a chur le

ullmhúchán:

chéile.

3

Feidhmiú:

Bliain 2-7 Na spriocanna a chur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán:

Bliain 1 - €2,000 Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in

Bliain 1 - €2,000 Costais taighde. Ag brath ar an bplean a chuirtear le

aghaidh na bliana:

chéile.

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

Tbc

Tbc

Tbc

Tbc

€2,000
Tbc
Foinsí maoinithe:

Tbc
REOGRTG

Dúshláin fhéideartha:

Go mbeadh Coláiste na Mumhan agus an bhFóram ar aon intinn.

Réiteach molta:

Go mbeadh na spriocanna fadtéarmacha céanna ag an dá ghrúpa.

Monatóireacht ar

Go mbainfí amach na spriocanna atá leagtha síos sa phlean.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Is féidir leis an bhfóram CFM a choimeád ar an eolas.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 10.3

Coláiste Samhraidh – Gael Linn, Baile Bhúirne

Réimsí:

D, F, H, I, K

Critéir
teanga:
Critéir pleanála teanga: 2,
3, 12,pleanála
19
?????
Tacaíocht a thabhairt do Choiste Tacaíochta Gael Linn, Baile Bhúirne

Aidhm:

chun tacaíocht a thabhairt do choláiste samhraidh Gael Linn, Baile
Bhúirne.
Eolas breise:

•

Caithfidh muintir na háite coiste a bhunú chun plean straitéiseach
a chur le chéile i gcomhthéacs an Phlean Teanga don choláiste
agus don sráidbhaile.

•

In Aguisín 3 tá cóip den litir a chur Gael Linn chugainn maidir le
Baile Bhúirne agus an PT. Baineann sé leis na hiarrachtaí go
gcaithfidh muintir an bhaile a dhéanamh i dtaobh an Gaeilge de.

•

Breis Feighlithe Tí a fháil & ceardlanna feasachta teanga a

Príomhúinéir an bhirt:

dhéanamh leo.
CFM, FPTM, Coiste Tacaíochta Gael Linn

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Gael Linn, Coiste Tacaíochta, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 1 – Coiste a bhunú agus plean a
chur le chéile.
Feidhmiú:

Bliain 2-7 Na spriocanna a chur i
bhfeidhm.

Costas measta iomlán:

Bliain 1 - €2,000 Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in

Bliain 1 - €2,000 Costais taighde. Ag brath ar an bplean a chuirtear le

aghaidh na bliana:

chéile.

Bliain 1

Bliain 2

€2,000
Tbc
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

Tbc
Tbc
Tbc
Tbc
Tbc
REOGRTG
Go mbeadh muintir na háite ar an eolas faoin bplean agus na
riachtanais atá leis an bplean.

Réiteach molta:

Go mbeadh na spriocanna fadtéarmacha céanna ag an dá ghrúpa.

Monatóireacht ar

Go mbainfí amach na spriocanna atá leagtha síos sa phlean.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Is féidir leis an bhfóram CFM a choimeád ar an eolas.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 10.4

Páirc Súgartha – Cill na Martra

Réimsí:

C, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:
Coiste Páirc Súgartha a bhunú i dteannta le Scoil Lachtaín Naofa i gCill
na Martra.
Eolas breise:

•

Níl aon áit sa sráidbhaile inar féidir le daoine teacht le chéile
amuigh faoin aer chun bualadh le páistí eile agus Gaeilge a
labhairt.

•

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an áis seo ar fáil.

•

Coiste a bhunú.

•

Staidéar féidearthachta a dhéanamh.

•

Maoiniú a chuardach.

•

Polasaí Teanga a chur le chéile.

•

Páirc Súgartha a thógáil le comharthaí dátheangacha ar an
trealamh agus na plandaí.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Coiste Páirc Súgartha Chill na Martra, Scoil
Lachtaín Naofa

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta, Naíonra Chill na Martra,
Coiste Bailte Slachtmhara Chill na Martra

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 1 – Coiste a bhunú. Staidéar

ullmhúchán:

féidearthachta a dhéanamh. Plean a chur le
chéile.

Feidhmiú:

Bliain 2-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga a
chur ar bun. An pháirc súgartha a thógáil.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

€4,000
Foinsí maoinithe:

Comhairle Contae Chorcaí.

Dúshláin fhéideartha:

Polasaí Teanga a chur i bhfeidhm.

Bliain 6

Bliain 7

Suíomh a aimsiú don Pháirc Súgartha.

6

Réiteach molta:

Toil mhuintir na háite. - An Rang do thuismitheoirí agus lapadáin a
thabhairt amach ann cúpla uair chun nathanna cainte agus cleachtas
teanga a chur chun cinn sa pháirc súgartha.
Poiblíocht mhaith a dhéanamh.

Monatóireacht ar

Go dtógfaí an pháirc.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Cruinniú le muintir na háite maidir leis an nGaeilge agus cur i

i bhfeidhm an bhirt:

bhfeidhm an Pholasaí Teanga.
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Beart 10.5

Slí Siúlóide / Bealach Glas Chúil Aodha

Réimsí:

C, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19.
Aidhm:

Coiste Slí Siúlóide / Bealach Glas Chúil Aodha a bhunú i dteannta le
Coiste Bailte Slachtmhara Chúil Aodha.

Eolas breise:

•

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh an áis seo ar fáil. Níl aon áit nach
bhfuil ar an bpríomhbhóthar chun siúlóid a dhéanamh.

•

Coiste a bhunú & Staidéar féidearthachta a dhéanamh.

•

Polasaí Teanga a chur le chéile.

•

An tsiúlóid a shiúil le Bunchlub Chúil Aodha agus ceardlann a
dhéanamh leo maidir leis na plandaí, na héin s.rl.

•

An tsiúlóid a shiúil leis an nGrúpa Tuismitheoirí & Lapadán agus
ceardlann a dhéanamh leo maidir leis na frásaí a n-úsáidtear le
linn na siúlóide.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Coiste Slí Siúlóide / Bealach Glas Chúil Aodha

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Slí Gaeltacht Mhúscraí, Coiste Bailte Slachtmhara
Chúil Aodha

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 2 – Coiste a bhunú. Staidéar féidearthachta a

ullmhúchán:

dhéanamh. Plean a chur le chéile.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga a chur
ar bun. An slí siúlóide a ullmhú.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an staidéar féidearthachta.

Costas measta in

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

--€4,000
Foinsí maoinithe:

------Comhairle Contae Chorcaí.

---

Dúshláin fhéideartha:

Conas a chabhraíonn sé seo leis an bplean teanga?

Réiteach molta:

Toil mhuintir na háite.

Bliain 7
---

Imeachtaí trí Ghaeilge a eagrú a bhaineann úsáid as an slí siúlóide.
Monatóireacht ar

Go dtógfaí an slí siúlóide.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Cruinniú le muintir na háite maidir leis an nGaeilge agus cur i

i bhfeidhm an bhirt:

bhfeidhm an Pholasaí Teanga.
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Beart 10.6

AstroTurf, Baile Bhúirne

Réimsí:

C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:
Coiste AstroTurf Bhaile Bhúirne a bhunú.
Eolas breise:

•

Áis tábhachach a bheidh ann don bhunscoil, don mheánscoil, don
Choláiste Samhraidh agus do mhuintir na háite.

•

Coiste a bhunú. Polasaí Teanga a chur le chéile.

•

Staidéar féidearthachta a dhéanamh.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Comhairle Pobal & Ceantar Bhaile Bhúirne,

Páirtithe leasmhara:

Peileadóirí an tSuláin
Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 2 – Coiste a bhunú. Staidéar

ullmhúchán:

féidearthachta a dhéanamh. Plean a chur le
chéile.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga a
chur ar bun.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

--€4,000
Foinsí maoinithe:

----------Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta & maoiniú CLÁR.

Dúshláin fhéideartha:

Conas a chabhraíonn sé seo leis an bplean teanga?

Réiteach molta:

Toil mhuintir na háite.
Polasaí Teanga láidir a bheith ann ón tús.

Monatóireacht ar
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 10.7

Bothán na bhFear & Bothán na mBan, Béal Atha’n Ghaorthaidh

Réimsí:

C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:

Coiste a bhunú le féachaint an bhfuil éileamh agus slí ann chun na
clubanna seo a bhunú.

Eolas breise:

Tá ag eirí go han-mhaith leis na botháin seo mórthimpeall na tíre agus
bheadh sé go hiontach a leithéid a bhunú go háitiúil Tabharfaidh sé an
deis dos na baill Gaeilge a labhairt le chéile ar bhonn sóisialta.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Coiste Bothán na bhFear & na mBan

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus

Bliain 2 – Coiste a bhunú. Plean a chur le

ullmhúchán:

chéile.

Feidhmiú:

Bliain 3-7 Maoiniú a aimsiú. Polasaí Teanga
a chur ar bun.

Costas measta iomlán:

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Costas measta in

Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

--€4,000
Foinsí maoinithe:

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

----------Urraíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta.

Dúshláin fhéideartha:

Gaeilge a chur chun cinn mar theanga labhartha.

Réiteach molta:

Go mbeadh áit lárnach ag an nGaeilge sa choiste agus ról lárnach ag

Monatóireacht ar

CFM.
Go mbunófaí an dá chlub.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Suí síos leis an dá ghrúpa go rialta chun labhairt leo faoin teanga s.rl.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 10.8

Ionad Áise, Réidh na nDoirí

Réimsí:

C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:

Go mbeadh áit lárnach ag an Ionad Áise sa phlean nuair atá imeachtaí
á n-eagrú mar is iontach an áis é.

Eolas breise:

Is áis nua-aimseartha é atá lonnaithe i lár Ghaeltacht Mhúscraí agus
caithfimíd muintir na háite agus CFM a spreagadh chun an áis iontach
seo a úsáid níos minicí.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Ionad Áise, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

---

Costas measta in

---

Bliain 1
Bliain 1-7

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:
Bliain 1

Bliain 2

-----Dúshláin fhéideartha:

--Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

----------Athbheochan a dhéanamh ar an nós a bhíodh ann an Ionad Áise a
úsáid do chúrsaí, ranganna, campaí s.rl.

Réiteach molta:

Go dtosnódh CFM á úsáid níos mó.

Monatóireacht ar

Beidh níos mó imeachtaí ar siúl san Ionad Áise.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Ceist a chur ar Coiste an Ionad Áise (Mullach na Réidh).

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 10.9
Réimsí:

Oifig an Phoist, Réidh na nDoirí
C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19
Aidhm:

Feachtas bolscaireachta chun daoine a mhealladh chun úsáid a bhaint
as an Oifig an Phoist chun é a choimeád ar oscailt, croí an tsráidbhaile
a chosaint agus an Ghaeilge a chaomhnú.

Eolas breise:

Na seirbhísí atá ar fáil san Oifig an Phoist:
•

Is féidir billí a íoc ann.

•

Tá seirbhís ‘cashback’ ann s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Ionad Áise, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

€1,750

Bliain 1

Bliain 2

€250
€250
Costas measta in

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 1
Bliain 1-7

Bliain 5

Bliain 6

€250
€250
€250
€250
Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Bliain 7
€250

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

CFM

Dúshláin fhéideartha:

---

Réiteach molta:
Monatóireacht ar

--Nach ndúntar síos an Oifig an Phoist.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Labhairt le Coiste an Ionad Áise (Mullach na Réidh).

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 10.10
Réimsí:

Suíomh Mullach na Réidh, Réidh na nDoirí
C, H, I, K

Critéir pleanála teanga: 12, 19.
Aidhm:

Staidéar féidearthachta a dhéanamh ar an suíomh i Mullach na Réidh.

Eolas breise:

Tá an suíomh seo folamh le tamall anuas. An féidir staidéar
féidearthachta a dhéanamh le fáil amach cad iad na saghsanna rudaí a
bhféadfaí a chur isteach ann.
•

Ionad Zip Line.

•

Ionad Turasóireachta/Halla / Café.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Ionad Áise, Muintir na háite, Údarás na Gaeltachta

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:
Feidhmiú:

Costas measta iomlán:

€4,000 Staidéar Féidearthachta

Bliain 1

Bliain 2

- ---Costas measta in

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 3
Bliain 4-7

Bliain 5

Bliain 6

€4,000
------Ag brath ar an bplean a chuirtear le chéile.

Bliain 7
---

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Údarás na Gaeltachta.

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