12. STAID NA GAEILGE SA LIMISTÉAR
Beart 12.1

Feachtas Feasachta

Réimsí:

K

Critéir pleanála teanga: 2,
12, 19
Critéir
pleanála teanga:
?????
Feachtas feasachta a dhearadh chun nósanna teanga seanbhunaithe a

Aidhm:

dhéanann dochar don Ghaeilge a athrú.
Eolas breise:

Tá go leor aiseolas faighte againn maidir le nósanna atá ann le fada an
lá go mb’fhéidir gur féidir linn obair feasachta a dhéanamh orthu:
-

Nuair nach mbíonn tú cinnte má tá Gaeilge ag duine agus dá
réir iompaítear ar an mBéarla.

-

Easpa muiníne í a labhairt.

-

Daoine go bhfuil Gaeilge acu – amanna bíonn siad mall Gaeilge
a labhairt le daoine eile mar go gceapann siad go bhfuilid ag
‘brú’ an Ghaeilge ar an duine sin.

-

Béarla a labhairt le duine go bhfuil Gaeilge acu.

-

Go gceapann daoine go bhfuil Gaeilgeoirí ardnósach i dtaobh
na Gaeilge

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

Acadamh Fódhla, UCC, Údarás na Gaeltachta, Fóram Abhcóideachta,
MPTM, Conradh na Gaeilge, Foras na Gaeilge, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 3 – Feachtas Feasachta a dhearadh
le comhairleoirí teanga agus
comhairleoirí margaíochta.
Feidhmiú:

Bliain 4-7 – É a chur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán: €15,000
Costas measta in

€5,000 – Comhairleoireacht agus pleanáil (sa chéad bhliain).

aghaidh na bliana:

€2,000- Poiblíocht agus ábhar (in aghaidh na bliana).

Bliain 1

Bliain 2

Áisitheoirí Abhcóideachta a aimsiú & a thraenáil.
Bliain 3
Bliain 4
Bliain 5
Bliain 6

--

--

€5,000

€2, 500

€2, 500

€2, 500

Bliain 7
€2, 500

1

Foinsí maoinithe:

REOGRTG.

Dúshláin fhéideartha:

Feachtas dearfach tarraingteach a dhearadh agus é a roinnt i measc
an phobail.

Réitigh:

A chinntiú gur feachtas bunaithe ar thaighde atá ann.

Monatóireacht ar

Tuairisc a chur le chéile gach bliain.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Tuairisc a chur le chéile gach bliain.
i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 12.2

Feachtas Dátheangachais ag Cruinnithe Poiblí

Réimsí:

H, K

Critéir
pleanála teanga:
Critéir pleanála teanga: 2,
18, 19
Aidhm:

Go
rachfaidh daoine i dtaithí ar cruinnithe dátheangacha a reáchtáil.
?????

Eolas breise:

•

Tá sé ráite ag go leor coistí agus eagraíochtaí go bhfuil
nósmhaireacht ann iompú ar an mBéarla go rialta mar go mbíonn
meascán de dhaoine le Gaeilge agus daoine gan Ghaeilge ag na
cruinnithe s.rl.

•

An féidir leis na heagraíochtaí pobail agus na clubanna iarracht a
dhéanamh cruinnithe dátheangacha a reáchtáil. Más Gaeilge atá á
labhairt ag an ‘láithreoir’ is féidir le duine éigin eile ón gcoiste an
leagan Béarla a rá.

•

Tá gá ann an próiseas dátheangach a normalú - Déantar é i
bParlaimint na hEorpa agus bheadh sé dearfach dá ndéanfaimís é,
de réir a chéile tiocfaidh athrú ar an nós iompú ar an mBéarla.

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

Muintir na háite, , Conradh na Gaeilge, Foras na Gaeilge, Eagraíochtaí
Pobail, Coistí áitiúla

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 3 – Poiblíocht.
Feidhmiú:

Bliain 4-7

Costas measta iomlán: €21,000
Costas measta in

€5,000 – Ag brath ar an éileamh.

aghaidh na bliana:

€1,000 - Poiblíocht agus ábhar.

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

--Foinsí maoinithe:

€1,000
€5,000
ÚnaG, FnaG, CnaG.

€5,000

€5,000

€5,000

Dúshláin fhéideartha:

Nósanna seanbhunaithe a athrú.

Réitigh molta:

Poiblíocht dearfach a dhéanamh ar an mbeart.

Monatóireacht ar

Labhairt leis na heagraíochtaí pobail agus coistí áitiúla maidir leis na

éifeacht an bhirt:

dúshláin s.rl.

Monatóireacht ar chur Is féidir le CFM fáil amach cé mhéid uaireanta a bheadh an tseirbhís
i bhfeidhm an bhirt:

úsáidte le linn na tréimhse.
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Beart 12.3

Pacáiste Fáilte do Dhaoine Nua Isteach

Réimsí:

K

Critéir pleanála teanga: 8,
10, 19
Critéir
pleanála teanga:
Aidhm:

Nuair
????? a bhogann daoine isteach sa cheantar go mbeadh pacáiste
eolais ar fáil dóibh maidir leis an gceantar agus an stádas Gaeltachta.

Eolas breise:

Ø ‘Ar an gcéad dul síos caithfear cúpla pacáiste eolais a chur le
chéile maidir leis an gceantar agus an stádas Gaeltachta.
o Daoine le páistí, Daoine le Gaeilge, Daoine gan Ghaeilge
agus mar sin de.
Ø Gur féidir leis na hÁisitheoirí Abhcóideachta bualadh leis na
daoine atá tar éis bogadh isteach sa cheantar chun fáilte a chur
rompu agus chun labhairt leo faoin nGaeltacht, na háiseanna
áitiúla, na heagraíochtaí pobail s.rl.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Áisitheoirí Mhúscraí - Áisitheoirí Abhcóideachta, Údarás na

Saolré:

Gaeltachta, Muintir na háite
Socruithe agus Bliain 2 – Na pacáistí a chur le chéile (cúpla
ullmhúchán:

leabhar & cluichí).

Feidhmiú:

Bliain 3-7 - Nuair a bhogann daoine nua isteach sa
cheantar is féidir fáilte a chur rompu.

Costas measta iomlán:
Bliain 1

Bliain 2

-€500
Costas measta in

€3,500
Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

€500
€500
€500
€500
€500 Ábhar a chur le chéile do na pacáistí.

Bliain 7
€500

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

REOGRTG, Údarás na Gaeltachta, Comhlachtaí áitiúla.
Níor cheart go mbeadh

Réiteach molta:
Monatóireacht ar

Na daoine nua isteach a cheistiú tar éis bliana.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Beidh a fhios ag CFM ón méid pacáistí a thabharfar amach.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 12.4

Pacáiste do Tuismitheoirí atá ag Súil

Réimsí:

K

Critéir pleanála teanga: 8,
10, 19
Critéir
pleanála teanga:
?????
Pacáiste
tacaíochta agus eolais a chur le chéile do Thuismitheoirí atá

Aidhm:

ag Súil
Eolas breise:

•

Is féidir pacáiste eolais a bhaineann leis na buntáistí do pháiste a
thógaint le Gaeilge a chur le chéile.

•

Is féidir bolscaireacht a dhéanamh chun an scéal a scaipeadh go
bhfuil an pacáiste seo ar fáil ó CFM agus gur féidir suí síos le
duine éigin go bhfuil tuilleadh eolais acu má theastaíonn a
leithéid.

•

Tá ról ag na hÁisitheoirí Abhcóideachta anseo (Beart 2.1).

•

Is fiú d'éinne atá ag iompar clainne agus/nó ag smaoineamh ar a
gclann a thógaint le Gaeilge do dhaoine féachaint ar an an
bhfíseán ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha,
Tuaithe agus Gaeltachta https://www.youtube.com/watch?v=uZu7T75OQd0

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, FPTM, CPTM

Páirtithe leasmhara:

Údarás na Gaeltachta, Áisitheoirí Abhcóideachta, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2 – An pacáiste a chur le chéile.
Feidhmiú:

Bliain 3-7 - É a chur i bhfeidhm.

Costas measta iomlán:

€3,500 – Ag brath ar an méid daoine ag súil le páiste.

Costas measta in

€500 Dearadh agus foilsiú.

aghaidh na bliana:

€600 Poiblíocht, Cóipeanna de bhileoga eolais.

Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

-€500
Foinsí maoinithe:
Dúshláin fhéideartha:

€600
€600
€600
€600
REOGRTG
Níor cheart go mbeadh – is rud dearfach é seo.

€600

Réiteach molta:
Monatóireacht ar

Labhairt le na tuismitheoirí nuair atá an leanbh ullamh le freastal ar

éifeacht an bhirt:

an Naíonra – aiseolas a fháil uathu.

Monatóireacht ar chur

Beidh a fhios ag CFM ón méid pacáistí a thabharfar amach.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 12.5

Giuirléidí

Réimsí:

K

Critéir pleanála teanga: 19
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:
Eolas breise:

Féiniúlacht
a chothú i slí spraíúil
?????
• An féidir leis an gCFM comórtas a eagrú chun rudaí mar seo a
dhearadh?
•

Is féidir giuirléidí a fháil – saor in aisce - ó roinntcomhlachtaí
éagsúla chomh maith, m.sh. Cúla4, TG4, Foras na Gaeilge, Coláiste
na hOllscoile Corcaigh s.rl.

•

Is féidir iad a dháileadh ag ócáidí áitiúla.

•

Is breá le daoine óga agus daoine fásta rudaí mar seo.
•

Greamaitheoirí don ghluaisteán, Pionnaí, Bráisléid Ghaeilge,
Pinn Luaidhe, Stuif ó Cúla4, Pinn, Scáthanna Fearthainne,
Cupáin s.rl. Is féidir nasc a dhéanamh idir an bheart seo agus

Beart 6.6.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

Na hEagraíochtaí Pobail, Muintir na hÁite, Gnóthaí Áitiúla, Foras na
Gaeilge

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: - Feidhmiú:

Bliain 1-7

Costas measta iomlán: €3,500
Costas measta in

€500

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

€500

€500

€500

€500
€500
Foinsí maoinithe:

€500
€500
CFM, Eagraíochtaí Stáit

Dúshláin fhéideartha:

- ---

Réitigh:

----

Monatóireacht ar

Beidh siad le feiscint - Feiceálacht.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Beidh siad le feiscint - Feiceálacht.
i bhfeidhm an bhirt:

6

Beart 12.6

Ambasadóirí

Réimsí:

F

Critéir pleanála teanga: 10
Critéir pleanála teanga:
Aidhm:

?????
Ambasadóir
a aithint.

Eolas breise:

•

Go mbeadh ambasadóirí ó gach sráidbhaile aitheanta agus go
dtosóidís ar an Turas Teanga seo i dtaca leis an PT.

•

Go mbeidís ar fáil ag ócáidí sóisialta agus ócáidí do dhaoine óga.

Meascán ambasadóirí a aimsiú - Daoine gan Ghaeilge a aimsiú agus go
dtosóidís ar thuras teanga cosúil leis an dornálaí Bernard Dunne nó
fuirseoir Des Bishop, agus Daoine le Ghaeilge a aimsiú chomh maith.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM
Páirtithe leasmhara:

Foras na Gaeilge

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 2
Feidhmiú:

.Bliain 3-7

Costas measta iomlán: - - Costas measta in

---

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

CFM

Dúshláin fhéideartha:

---

Réitigh:

---

Monatóireacht ar

---

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

---

i bhfeidhm an bhirt:
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