9. SEIRBHÍSÍ POÍBLÍ
Beart 9.1
Réimsí:

Fóram Aistritheoirí ar líne
F, J, K

Critéir pleanála teanga: Critéir
15, 16, pleanála
18, 19 teanga:
Aidhm:

Tacaíocht
a thabhairt do mhuintir na háite, na coistí agus eagraíochtaí
?????
áitiúla níos mó Gaeilge a úsáid i dtaobh bolscaireachta & fógraíochta.
Obair dheonach nó íocaíocht ainmniúil

Eolas breise:

Foireann daoine a aimsiú a bheadh ar fáil (ar líne) chun tacaíocht a
thabhairt don phobal níos mó Gaeilge a úsáid - póstaeir, nótaí do Facebook
/ Twitter s.rl.
•

Foireann aistritheoirí a aimsiú & fóram ar líne a bhunú.

•

Teimpléid do póstaeir s.rl. a chur ar fáil.

•

Má tá fógra á chur le chéile d’fhéadfaí an dréacht-leagan a chur ar
aghaidh chuig an bhfóram seo chun cabhair a fháil i dtaobh na
Gaeilge.

Go mbeadh na coistí / preas oifigigh / eagraíochtaí áitiúla ag dul i dtaithí
ar fhógraíocht dhátheangach nó Gaeilge.
Príomhúinéir an bhirt: CFM, FPTM, CPTM, Fóram na nAistritheoirí
Páirtithe leasmhara:

Coistí Pobail, Coistí Forbartha Pobail, Clubanna Óige, Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus Bliain 1 – Córas a shocrú don fhóram ar líne (faoi bhrat an
ullmhúchán:
Feidhmiú:

tsuímh idirlín) agus daoine a aimsiú.
Bliain 2-7 – Ag feidhmiú agus ag mealladh daoine nua an
t-am ar fad.

Costas measta iomlán:
Costas measta in
aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

Ag brath ar an slí a chuirtear an beart i bhfeidhm.

Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:
Rialacha a leagadh síos ón tús.
Monatóireacht ar
Beidh sé soiléir ón méid daoine a bhainfidh úsáid as an seirbhís.
éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur Bolscaireacht chun daoine a choimeád ar an eolas faoin seirbhís agus chun
i bhfeidhm an bhirt:

aistritheoirí nua a mhealladh.
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Beart 9.2

An Eaglais – Cleachtas Teanga

Réimsí:

H, J, K

Critéir pleanála teanga:
Aidhm:

Critéir
pleanála teanga:
3,
18, 19
Nasc
????? a chruthú idir an Plean Teanga agus an Eaglais.

Eolas breise:

•

Is fiú cruinniú a eagrú leis na Sagairt / Coistí na Séipéal agus CFM
chun fáil amach conas gur féidir tacaíocht a thabhairt dóibh an
Ghaeilge a chothú.

•

Chun seirbhísí eaglasta as Gaeilge a fhorbairt.

•

Polasaí Teanga a chur le chéile i ngach séipéal / paróiste.

•

Go mbeadh baint acu le Féile Domhnach Cincíse (Beart 6.4).

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, Sagairt áitiúla, Coistí na Séipéal

Páirtithe leasmhara:

Muintir na háite

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán:

Bliain 2 – Cruinnithe a eagrú

Feidhmiú:

Bliain 3-7 – Na spriocanna a chur i
bhfeidhm.

Costas measta iomlán:
Costas measta in

Cúramaí CFM.
Cúramaí CFM.

aghaidh na bliana:
Foinsí maoinithe:

CFM.

Dúshláin fhéideartha:
Réiteach molta:

Easpa sagart & easpa sagart le Gaeilge.

Monatóireacht ar

A chinntiú go bhfuil na cruinnithe ag titim amach.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Go mbeadh Plean Teanga ar fáil agus tuairisc ó na cruinnithe.

i bhfeidhm an bhirt:
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Beart 9.3

Seirbhís Ghaeilge - Comhar Creidmheasa Maigh Chromtha.

Réimsí:

H

Critéir pleanála teanga:

Critéir
pleanála teanga:
3,
13, 18

Aidhm:

Seirbhís
Ghaeilge - Comhar Creidmheasa Maigh Chromtha.
?????

Eolas breise:

Ø Scéim phíolótach a reáchtáil ina mbeadh deis ag daoine le
Gaeilge (ón nGaeltacht agus taobh amuigh den Ghaeltacht)
Gaeilge a úsáid sa Chomhar Creidmheasa i Maigh Chromtha.
Ø Daoine a aithint sa Chomhar Creidmheasa a bheadh sásta páirt a
ghlacadh sa scéim phíolótach seo agus ceardlann a chur ar fáil
dóibh maidir le ‘téarmaíocht’ dá mbeadh sé ag teastáil.
Ø Nílimid ag caint ar dhoiciméid a bheith ar fáil go dátheangach go
fóill. B’fhéidir tar éis cúpla bliain.
Ø Mar thacaíocht / dea-shampla don Bhaile Seirbhíse.

Príomhúinéir an bhirt:

CFM, CPTM, FPTM, Comhar Creidmheasa Maigh Chromtha,

Páirtithe leasmhara:

Muintir Mhaigh Chromtha, Muintir Mhúscraí

Saolré:

Socruithe agus ullmhúchán: Bliain 3 – Daoine a aithint & ceardlanna a
reáchtáil dóibh. Bolscaireacht.
Feidhmiú:

Bliain 4-7 - Forbairt.

Costas measta iomlán:

€5,000

Costas measta in

€1,000 Bolscaireacht agus ceardlanna san oifig.

aghaidh na bliana:
Bliain 1

Bliain 2

Bliain 3

Bliain 4

Bliain 5

Bliain 6

Bliain 7

---Foinsí maoinithe:

€1,000
CFM.

€1,000

€1,000

€1,000

€1,000

Dúshláin fhéideartha:

Go mbeadh muinín ag na custaiméirí agus na hoibrithe triail a bhaint as

Réiteach molta:

an nGaeilge a úsáid.
Go mbeadh aitheantas éigin tugtha don Chomhar Creidmheasa as triail a
bhaint as an scéim phíolótach.

Monatóireacht ar

Baile Seirbhíse.

éifeacht an bhirt:
Monatóireacht ar chur

Baile Seirbhíse.

i bhfeidhm an bhirt:
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