11. SEIRBHÍSÍ SÓISIALTA & CAITHEAMH AIMSIRE
Beart 11.1

Campaí Samhraidh – Páistí Réamhscolaíochta

Réimsí:

B, J, K

Critéir
teanga:
Critéir pleanála teanga: 10,
11, pleanála
12
Aidhm:

????? Samhraidh (nach campaí spóirt iad) a reáchtáil i rith an
Campaí
tSamhraidh agus le linn briseadh na Cásca.

Eolas breise:

Ø Campaí ina ndéantar ealaín, ceardaíocht, rince, amhránaíocht s.rl.
Ø Tá Campaí ann cheana ach is fiú cinn nua a bhunú sna háiteanna
nach bhfuilid ann agus iad go léir a thabhairt le chéile faoin mbrat
chéanna – Áisitheoirí Mhúscraí / CFM

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Muintir Ghaeltacht Mhúscraí, Ionad Áise

Saolré: =

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Ullmhú & Áisitheoirí

Feidhmiú:

Bliain 3 - 7

Costas measta iomlán:

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na
bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Costas measta in

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na

aghaidh na bliana:

bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Foinsí maoinithe:

Scéim na gCampaí Samhraidh (Muintearas) & Táillí na

Dúshláin fhéideartha:

rannpháirtithe.
Níor cheart go mbeadh mar seo moladh a tháinig aníos go rialta le
linn an phróisis chomhairliúcháin.

Réiteach molta:

Níor cheart go mbeadh mar seo moladh a tháinig aníos go rialta le

Monatóireacht ar

linn an phróisis chomhairliúcháin.
Aiseolas a fháil ó na tuismitheoirí.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Líon na bpáistí ag freastal ar na campaí.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.2

Campaí Samhraidh – Daltaí Bunscoile

Réimsí:

B, J, K

Critéir
teanga:
Critéir pleanála teanga: 10,
11, pleanála
12
Aidhm:

????? Samhraidh (nach campaí spóirt iad) a reáchtáil i rith an
Campaí
tSamhraidh agus le linn briseadh na Cásca.

Eolas breise:

Ø Campaí ina ndéantar ealaín, ceardaíocht, rince s.rl.
Ø Tá Campaí éagsúla ann cheana ach is fiú cinn nua a bhunú sna
háiteanna nach bhfuilid ann agus iad go léir a thabhairt le chéile
faoin mbrat chéanna – Áisitheoirí Mhúscraí / CFM

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Ullmhú & Áisitheoirí.

Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na
bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Costas measta in

5 Campaí x 2 = 10 campaí - Braitheann costas na gcampaí ar líon na

aghaidh na bliana:

bpáistí agus líon na n-áisitheoirí.

Foinsí maoinithe:

Scéim na gCampaí Samhraidh (Muintearas) & Táillí na

Dúshláin fhéideartha:

rannpháirtithe.
Níor cheart go mbeadh mar seo moladh a tháinig aníos go rialta le
linn an phróisis chomhairliúcháin.

Réiteach molta:
Monatóireacht ar

Aiseolas a fháil ó na tuismitheoirí.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Líon na bpáistí ag freastal ar na campaí.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.3

Am Scéalaíochta an tSathairn do dhaoine óga J

Réimsí:
C, D
Critéir pleanála teanga: 10, 18, 19
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:
Scéalta
????? idirghníomhacha gach Satharn do dhaoine óga. 3-5 bliana
d’aois.
Eolas breise:

Gach maidin Dé Sathairn – scéalta, rannta s.rl. le cabhair ó phuipéid &
prapaí, agus polasaí teanga soiléir a bheith ann.
An Leabharlann i mBaile Bhúirne, Ionad Áise i Réidh na nDoirí &
Spraoi na Laoi i mBéal Átha’n Ghaorthaidh.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Comhairle Contae Chorcaí, An Leabharlann i mBaile Bhúirne, Ionad
Áise i Réidh na nDoirí, Spraoi na Laoi i mBéal Átha’n Ghaorthaidh

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Clár a chur le chéile.
Bliain 3-7 – Gach Satharn.

Costas measta iomlán:

Feidhmiú:
€32,400

Costas measta in

3 ionad x 12 seachtainí x €150

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

-€5,400
Foinsí maoinithe:

€5,400
€5,400
€5,400
Comhairle Contae Chorcaí + Táillí.

€5,400

€5,400

Dúshláin fhéideartha:

Níor cheart go mbeadh.

Réiteach molta:

An togra a bhunú ar cheardlanna eile atá sna leabharlanna eile m.sh.

Monatóireacht ar

Gymboree s.rl.
Tinreamh ag na ranganna.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Labhairt leis na tuismitheoirí.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.4

Grúpaí Plé & Tae – Scéim Piolótach

Réimsí:

C, F, J, K

Critéir pleanála teanga: 10,
Critéir
11, pleanála
12
teanga:
?????
Grúpaí Plé agus Tae a bhunú tar éis Aifreann an Domhnaigh sna

Aidhm:

sráidbhailte.
Eolas breise:

•

Seo moladh a tháinig ó muintir Chúil Aodha agus Béal Átha’n
Ghaorthaidh.

•

Is fiú Coiste a bhunú chun an dá Ggrúpa Plé & Tae seo a bhunú
agus a reáchtáil.

•

A bheith daingean docht gurb í ar son na Gaeilge agus cúrsaí
sóisialta atá na clubanna seo á gcur le chéile.

•

Deis a thabhairt do dhaoine óga agus daoine fásta teacht le chéile
ar bhonn rialta chun tae a ól agus Gaeilge a labhairt le chéile.

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

Muintir na háite, Glór na nGael, ÚnaG

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3 – É a eagrú

Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán: €5,000
Costas measta in

€500 in aghaidh gach chlub x 2 club

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

---Foinsí maoinithe:

Bliain 3
€500
Glór na nGael

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€500

€500

€500

€500

Dúshláin fhéideartha: Gaeilge a bheith lárnach sa teacht le chéile.
Réiteach molta:

Caithfidh an coiste a bheith láidir i dtaobh ról na Gaeilge ón tús agus
go mbeadh sé seo ar eolas ag na daoine a bheidh ag freastal ar an

Monatóireacht ar

teacht le chéile.
An bhfuil Gaeilge á labhairt.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Labhairt leis na coistí atá i bhfeighil ar na grúpaí.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.5

Clubanna Léitheoireachta do dhaoine fásta

Réimsí:
C, J, K
Critéir pleanála teanga: 10, 11, 12
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:
Clubanna Léitheoireachta a bhunú do dhaoine fásta agus go
?????
dtiocfaidís le chéile uair sa mhí.
Eolas breise:

An bhfuil an t-éileamh ann iad a bhunú i ngach sráidbhaile?
Is fiú é seo a scrúdú agus ansin na clubanna a bhunú dá réir.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM, Áisitheoirí Mhúscraí

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite, Ionad Áise

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3 – Fiosrú

Feidhmiú:

Bliain 4 – 7 Eagrú

Costas measta iomlán:
Costas measta in

---

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

-Daoine a mhealladh isteach sna chlubanna.

Réiteach molta:

Ceardlann a reáchtáil i ngach sráidbhaile ar dtús chun fáil amach cad
atá uathu.

Monatóireacht ar

Tuairisc a fháil ó na grúpaí léitheoireachta éagsúla ar bhonn bliantúil.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Tuairisc a fháil ó na grúpaí léitheoireachta éagsúla ar bhonn bliantúil.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.6

Clubanna Ceoil Neamhfhoirmiúla

Réimsí:
C, F, J, K
Critéir pleanála teanga: 10, 11, 12
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:
Clubanna Ceoil neamhfhoirmiúla a bhunú.
?????
Eolas breise:
Clubanna Ceoil neamhfhoirmiúla a bhunú do dhaoine óga agus
daoine fásta taobh amuigh den tigh tábhairne.
Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3 – É a eagrú

Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán:

Ag brath ar struchtúr na gclubanna.

Costas measta in

Ag brath ar struchtúr na gclubanna.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Comhaltas Ceoltóirí Éireann

Dúshláin fhéideartha:

Iad a choimeád neamhfhoirmiúil ach fiúntach.

Réiteach molta:

Ceardlann a reáchtáil le daoine go bhfuil suim acu ann, le fáil amach
cad é an saghas struchtúir atá uathu.

Monatóireacht ar

An líon daoine ag freastal ar na clubanna.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Labhairt leis na rannpháirtithe.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.7

‘Taispeán Dúinn do Pheata’ ag Taispeántas Talamhaíochta Baile
Bhúirne / Cúil Aodha

Réimsí:

C, J

Critéir pleanála teanga: Critéir
10, 11 pleanála teanga:
?????
1.
Comórtas Taispeán Dúinn do Pheata’ a thosnú ag Taispeántas

Aidhm:

Baile Bhúirne / Cúil Aodha
2. An Taispeántas a leathnú go ‘Taispeántas Talamhaíochta
Eolas breise:

Mhúscraí’
1. Comórtas Peataí Mhúscraí
•

Comórtas - 60 soicind ag caint as Gaeilge faoi do pheata - cat,
madra, uan, muc s.rl.

•

Moltóir / Ambasadóir a aimsiú.

2. An taispeántas a leathnú go ‘Taispeántas Talamhaíochta Mhúscraí’
•

Tacaíocht a thabhairt don choiste.

•

Polasaí Teanga a fhorbairt

•

Cuireadh a thabhairt do iar-bhaill Choiste Taispeántas
Talamhaíochta Bhéal Átha’n Ghaorthaidh a bheith páirteach.

Príomhúinéir an bhirt: Taispeántas Talamhaíochta Baile Bhúirne, CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 1 – Eagrú

Feidhmiú:

Bliain 2-7 - Comórtas a eagrú do
dhaltaí Rang 3 & 4.

Costas measta iomlán:
Costas measta in

€2,400
Costas na nduaiseanna - €300 agus bolscaireacht €100

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€400

€400

€400

-€400
Foinsí maoinithe:

€400
€400
Dairygold Co-Op

Dúshláin fhéideartha

Daoine a chur ar an eolas faoin gcomórtas nua seo.

Réitigh:

Bolscaireacht a dhéanamh.

Monatóireacht ar

Tinreamh/Iomaitheoirí.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Go mbeadh Gaeilge á úsáid ag gach éinne ann.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.8

Céilí Mór – Cruinniú na Cásca

Réimsí:

C, J

Critéir pleanála teanga: 10,
11 pleanála teanga:
Critéir
Aidhm:

Céilí
?????a eagrú dodhaoine óga & daoine fásta i rith briseadh na Cásca.

Eolas breise:

•

Tá go leor moltaí tagtha ó na tuismitheorí agus daoine óga go bhfuil
easpa rince seite agus rince céilí sa cheantar. Is slí é seo chun
athbheochan a dhéanamh ar an gceard spleodrach seo.

•

Beidh rince ar an gcéilí á fhoghlaim ag na páistí réamhscolaíochta
agus na páistí sna bunscoileanna, agus is slí maith é seo chun
‘taispeántas’ a dhéanamh agus teacht le chéile mór a eagrú. Tá nasc
ag an mbeart seo le Beart 4.1.

Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPT, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – É a ullmú

Feidhmiú:

Bliain 3-7

Costas measta iomlán:

€5,000

Costas measta in

Bolscaireacht & Ceol €1,000

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

---Foinsí maoinithe:

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€1,000
€1,000
€1,000
€1,000
€1,000
Comhairle Contae Chorcaí – Rannóg Oidhreachta mar chuid de
Chruinniú na Cásca

Dúshláin fhéideartha

Daoine a mhealladh chuig an ócáid.

Réitigh:

Bolscaireacht mhaith a dhéanamh. Suíomh maith a roghnú.

Monatóireacht ar

Tinreamh.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Go mbeadh Gaeilge á úsáid ag gach éinne ann.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 11.9

Comórtas Toraíocht Uibheacha Cásca - Teaghlaigh

Réimsí:

C, J

Critéir
Critéir pleanála teanga: 10,
11 pleanála teanga:
?????
Comórtas bliantúil Toraíocht Uibheacha a reáchtáil le linn briseadh

Aidhm:

na Cásca.
Eolas breise:
Beidh sé dírithe ar theaghlaigh.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, ÁM
Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 3

Feidhmiú:

Bliain 4- 7

Costas measta iomlán: €2,000
Costas measta in

Costas na n-ábhar - €300 agus bolscaireacht €200

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

---Foinsí maoinithe:

--€500
€500
Comhlachtaí Áitiúla + Táillí.

Dúshláin fhéideartha

Daoine a chur ar an eolas faoin ócáid.

Réitigh:

Bolscaireacht a dhéanamh.

Monatóireacht ar

Tinreamh.

Bliain 6

Bliain 7

€500

€500

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Go mbeadh Gaeilge á úsáid ag gach éinne ann.
i bhfeidhm an bhirt:

9

