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Aitheasc an Chathaoirligh
Mar chathaoirleach ar CLG Na nDúnaibh cuireann sé bród orm Plean Forbartha Chúig Bliana an
Chlub a chur os bhur gcomhair.
Tá dul chun cinn mór déanta ag an chlub le roinnt bhlianta, ar pháirceanna peile agus i bhforbairtí
eile ar shiúl ón pháirc. Tá méadú de 50% tagtha ar an líon páistí atá ag imirt leis an chlub anois thar
mar a bhí i 2016, tá ardú céime go Roinn 1 bainte amach ag na foirne Sinsir agus tá Comórtas
Náisiúnta Peile na Gaeltachta agus craobhacha contae bainte acu le linn an ama seo fosta. Ba mhór
an rath a tháinig ar fhoireann Sinsir na mBan ó cuireadh ar bun iad 2017. Tá feabhas mór tagtha ar
an fhorbairt fá Pháirc na nDúnaibh agus tá áiseanna imeartha againn atá go mór ‘un tosaigh ar
chuid mhaith clubanna eile.
Thig linn uilig a bheith bródúil as an dul chun cinn atá déanta le blianta beaga anuas. Is é an cuspóir
atá leis an phlean seo ná go ndéanfar a chinntiú go leanfar ar aghaidh leis an dul chun cinn seo. Ba
mhaith linn go mbeadh muid faoi bhláth sna cúig bliana atá amach romhainn agus go ndéanfaidh
muid ár mbliain iubhaile a cheiliúradh in 2027 mar chlub ionchuimsitheach nua-aimseartha agus go
n-éiríonn linn barr feabhais a bhaint amach in achan rud a dhéanann muid.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le achan duine a chuidigh leis an phlean seo tré a bheith
ag freastal ar chruinnithe an chlub, ag cur ionchur ar fáil agus a rinne a gcuid barúlacha a rann. Is
iarracht i gcomhar atá sa phlean seo agus taispeánann sé dóchas na mball don chlub. Ba mhaith
liom, go háirithe, mo bhuíochas a ghabháil le cathaoirleach Bhord na Mionúr Tanya Roberts Browne
as a cuidiú leis an phlean seo.
Tá an plean forbartha seo forleathan agus uaillmhianach. Tá rathúlacht an phlean ag brath ar
thacaíocht bhaill an chlub agus ar shaorálaithe. Tá mé ag súil go mór leis an tacaíocht sin agus leis
an saol maith atá i ndán do CLG Na nDúnaibh sna blianta atá amach romhainn.
Ni neart go cur le chéile.
Eoin Ó Broin
Cathaoirleach
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Aitheasc Chathaoirleach Bhord na Mionúr
Mar chathaoirleach ar Bhord na Mionúr chonaic mé an tábhacht, le roinnt bhlianta, a bhaineas le
bheith ag obair i gcuideachta Bhord na Sinsear le pleananna a fhorbairt agus a chur chun cinn ar
mhaithe leis an chlub ar an iomlán.
Ba mhaith liom an ceannaireacht agus an méid ollmhór atá tugtha ag Cathaoirleach an Chlub Eoin
Byrne, a aithint. Tá taithí mhór a thabhairt aige as achan leibhéal agus gabhaim buíochas ó chroí leis
de thairbhe na hiarrachtaí móra atá déanta aige an plean seo a thabhairt chun críche agus as an
dea-bhéasa a thaispeáin sé domhsa le linn an phróisis seo agus le linn mo chuid ama mar
Chathaoirleach.
Nuair a amharcaim ar ais ar an bhliain a bhí againn, ba bhliain thar a bheith torthúil a bhí inti ar
leibhéil éagsúla agus úra. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le achan imreoir a chaith geansaí
an chlub i mbliana ag leibhéal faoi-aois. Ba mhór an phribhléid a bhí ann tacaíocht a thabhairt
dóbhtha ar feadh na bliana agus bliain thar a bheith rathúil nuair a chuirtear san áireamh an méadú
mór atá ag teacht go leanúnach orthu sin atá ag imirt peil faoi-aois sa chlub.
Chan club peile amháin atá in CLG Na nDúnaibh. Is croí an phobail atá ann, a bheireann le chéile
comharsana agus cairde, óg agus aosta, ag cur dlúthpháirtíocht in iúl le linn de ghlas agus órga a
bheith a spreagadh acu.
Leanfaidh an plean seo ar aghaidh ag tógáil ar neart an chlub agus ag dul i ngleic le dúshláin ar
dhóigh dhearfach agus tá mé ag súil go mór le cibé atá i ndán do CLG Na nDúnaibh sna blianta atá
romhainn.
Le Meas,
Tanya Ní Roibéard
Cathaoirleach, Bord na nÓg
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RÉAMHRÁ
‘Sé an cuspóir atá leis an phlean forbartha seo ná achoimre a thabhairt ar an dóigh a dtig le CLG Na
nDúnaibh leanstan ag forbairt agus a bheith faoi rath sna cúig bliana amach romhainn. Díríonn sé ar
na seacht gcrann taca atá mar chroílár ag an chlub: Struchtúr agus Bainistíocht, Cóitseáil agus
Forbairt Cluichí, Airgeadas, Áiseanna,Rannpháirtíocht an Phobail, CP agus Cumarsáid agus an
Teanga agus Cultúr.
Tá an plean forleathan agus domhain, ach thar aon ní eile tá sé uaillmhianach. Beidh cuid mhaith
obair dhícheallach, dúthracht agus nuálaíocht riachtanach leis na gnímh a chur i gcrích agus na
spriocanna a bhaint amach. Níl rud ar bith gur fiú a dhéanamh furasta.
Leis a n phlean seo a ullmhú bhí sraith de chruinnithe foscailte ag an Chlub le linn 2022, áit ar
tugadh cuireadh do na baill a n-uaillmhianta don chlub a rann agus achoimre a thabhairt faoi caidé
atá tábhachtach dóibh. Iarradh ar oifigigh an chlub, ar chóitseálaithe agus ar shaorálaithe a nionchur a bheith acu fosta. Tá na gníomhaíochtaí agus na spriocanna sa doiciméad seo mar thoradh
ar na díospóireachtaí sin agus taispeánann siad caidé atá na baill ag súil leis dár gclub.
Tiocfaidh deireadh leis an phlean cúig bliana seo in 2027 agus seo fosta bliain iubhaile órga
athbheochan CLG Na nDúnaibh. Déanfaidh an plean seo a chinntiú go mbeidh an club san áit is
fearr a d’fhéadfadh sé a bheith ann le go dtiocfaidh sé i mbláth sa chaoga bliain atá amach
romhainn.
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STRUCHTÚR AGUS BAINISTÍOCHT
Cuspóir
Dea-chleachtas a chur i gcrích i gcúrsaí riaracháin sa chlub.
Struchtúr club a chur ina áit a fheidhmíonn go héifeachtach, a bhfuil róil agus freagrachtaí
sainmhínithe go soiléir agus ina bhfuil ionadaíocht ionchuimsitheach i ngach gné dár gClub.

Stádas reatha
Déantar an Coiste Feidhmiúcháin a thoghadh achan bhliain ag an Chruinniú Ceann Bliana. Tá roinnt
d’oifigigh an chlub ar an Choiste Feidhmiúcháin mar atá leagtha síos i mbunreacht an chlub.
Is doiciméad tábhachtach é bunreacht an chlub, a leagan amach feidhmeanna an chlub agus na
rialacha faoina n-oibríonn sé. Tá an bunreacht ansin le treoir agus cosaint a thabhairt do chuid oibre
achan oifigeach agus achan bhall den chlub.
Ó cuireadh tús le Peil na mBan sa Chlub 2017 tá éacht déanta ag na mná in achar ghairid, ag baint
Comórtas Náisiúnta Peile na Gaeltachta ar cheann de na buaicphointí. Tá CLG na nDúnaibh
tiomanta don eiseamláir comhtháite ‘Club Amháin’ a chur i gcrích go hiomlán le go mbeidh an club
s’againne ina áit níos fearr d’achan duine sa phobal áitiúil. Tá céimeanna tógtha cheana fhéin le
gluaiseacht ‘un tosaigh sa chás seo, san áireamh anseo bheadh an struchtúr céanna ballraíochta do
na peileadóirí uilig, tograí bailiúcháin airgid a séaráil agus an Cruinniú Cheann Bliana i gcomhpháirt.
Tá roinnt polasaithe scríofa ag an Chlub atá a gcoimhéad ag an Choiste Feidhmiúcháin lena náirítear: Prótacal faoi ghortaithe tromchúiseacha, polasaí ar dháileadh ticéidí agus polasaí fisiteiripe.
Sa bhreis ar seo tá glactha ag an Choiste Feidhmiúcháin le roinnt de chuid polasaithe CLG lena náirítear: cosaint leanaí agus cóid iompraíochta. Tá na polasaithe uilig ar glacadh leo le fáil ar
shuíomh gréasán an chlub.
Tá riaradh na bhfoirne Faoi-Aois a fheidhmiú ag Bord na Mionúr. Déantar oifigigh Bhord na Mionúr
a thoghadh go bliantúil ag Cruinniú Cheann Bliana Bhord na Mionúr atá foscailte do na baill ar fad.
D’fhéadfadh idiroibriú níos fearr a bheith idir Bord na Sinsear agus Bord na Mionúr. Tá
gannionadaíocht na mban le feiceáil i ngach réimse riaracháin den chlub.

Fan bhliain 2027, beidh Na Dúnaibh ábalta a rá
”Tá struchtúr club leagtha síos, a fheidhmíonn go héifeachtach, a bhfuil róil agus freagrachtaí
sainmhínithe go soiléir aige, agus a bhfuil ionadaíocht ionchuimsitheach aige in achan ghné den
chlub.”

An dóigh a gcuirfear seo i gcrích
Le cuidiú le hoifigigh club a gcuid róil a chur i gcrích, cuirfear liosta scríofa de fhreagrachtaí ar fáil
d’achan phost riaracháin sa chlub.
Is creidiúnú club é Club Maith arbh ag CLG amháin a fhaightear é. Bheireann sé deis do chlubanna a
bheith tagarmharcáilte le caighdeáin dea-chleachtais i réimse iomlán gníomhaíochtaí an chlub in
CLG. Bheireann gradam Club Maith léiriú shoiléir dúinn faoi achan ghné de chaighdeán an chlub.
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Cuirfear tús le bealach an ‘chlub mhaith’ in 2022 agus é mar sprioc againn go n-éireoidh linn
creidiúnú Ór do Chlub Maith a bhaint amach in 2027.
Caithfidh cothromaíocht inscne a bheith ina smaoineamh tábhachtach nuair a bheifear ag cur
fochoistí le chéile agus ba cheart go ndéanfaí achan iarracht cur chuige atá níos cairdiúla do
theaghlaigh a éascú i riarachán an chlub. San áireamh anseo beidh cruinnithe iargúlta agus
dearcadh níos solúbtha le bheith ann fá am na gcruinnithe.

Spriocanna
Tag
STR-01

Dáta fá
2023

STR-05

Gníomhaíocht
Freagrachtaí a bhaineas le achan ról riaracháin a
bheith doiciméadaithe agus sainmhínithe go soiléir.
Go mbeadh ar a laghad 30% de na róil riaracháin sa
chlub á gcur i bhfeidhm ag mná.
Go mbeadh ar a laghad 40% de na róil riaracháin sa
chlub á gcur i bhfeidhm ag mná.
Go mbeadh ar a laghad 50% de róil riaracháin sa chlub
á gcur i bhfeidhm ag mná.
Creidiúnú Cré-umha do Chlub Maith a bhaint amach.

STR-06

Creidiúnú Airgid do Chlub Maith a bhaint amach.

2025

STR-07

Creidiúnú Ór do Chlub Maith a bhaint amach. A

2027

STR-02
STR-03
STR-04

2023

Freagrach
Feidhmeannas
an Chlub.
Gach duine

2025

Gach duine

2027

Gach duine.

2023

Feidhmeannas
an chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.
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FORBAIRT CÓITSEÁLA AGUS
CLUICHÍ
Sprioc
Timpeallacht shábháilte agus thaitneamhach a chruthú a chuireann chun cinn forbairt na
bpeileadóirí, a chuireann tacaíocht ar fáil dár gcóitseálaithe agus a bheireann deis do pheileadóirí
agus d’fhoirne a n-acmhainneacht iomlán a chomhlíonadh.

Stádas Reatha
San am i láthair cuireann an Club dhá fhoireann d’fhir fásta, foireann ban agus foirne faoi-aois ó
Faoi-6 go dtí Faoi-18 ‘na páirce.
Tá foireann na bhfear i ndiaidh ardú céime a fháil go Roinn 1 den tsraith agus tá siad ag imirt sa
chraobh idirmheánach agus an fhoireann tacaíochta sa chraobh idirmheánach do na foirne
tacaíochta.
Tá foireann na mBan I ndiaidh ardú céime a fháil go dtí Roinn 1 den tSraith le gairid fosta agus tá
siad ag imirt I gCraobh na Sóisear A.
Tá painéal na n-imreoirí atá ag an fhoireann tacaíochta agus ag cuid de na foirne Faoi-Aois iontach
beag le foireann a phiocadh as. Tharla sé cúpla uair nach raibh an fhoireann tacaíochta ábalta
foireann a chur ‘na páirce. Char éirigh linn foireann gasúraí faoi-18 a chur ‘na páirce in 2019 ná
2020, foireann faoi-14 in 2020 ná foireann faoi -17 in 2022.
Déanann an bord atá i gceist bainisteoirí agus cóitseálaithe a roghnú d’fhoirne. Bíonn bainisteoirí ag
bainistiú go neamhspléach, ar an gcuid is mó, ina dhiaidh sin, ar an dóigh a bhainistíonn siad a
bhfoirne.
Caithfidh cúrsa traenála ag an bhonnleibhéal, cosaint leanaí agus grinnfhiosrúchán an Gharda
Síochána a bheith déanta ag na cóitseálaithe uilig. Bheirtear an deis do na bainisteoirí agus do na
cóitseálaithe uilig a gcuid scileanna a fhorbairt agus a athnuachan, ach níl leanúnachas ag baint leis
an méid acu a thapaíonn an deis.
Tá Oifigeach na bPáistí freagrach lena chinntiú go gcomhlíonann an club a gcuid dualgas leasa
leanaí. ‘Sé príomh ról atá ag Oifigeach na bPáistí ná lena chinntiú
go gcomhlíontar agus go gcuirtear chun cinn, mar dhea-chleachtas, na cóid agus treoirlínte a
bhaineann le leas leanaí, agus lena chinntiú ar an dóigh seo go dtig le daoine óga a bheith
rannpháirteach agus sásamh agus tairbhe a bhaint as na Cluichí Gaelacha i dtimpeallacht atá
sábháilte agus taitneamhach.

Fán bhliain 2027, beidh CLG Na nDúnaibh ábalta a rá…
“Tá CLG na nDúnaibh ina chlub iomaíoch. Tá béim ag an chlub ar an tábhacht a bhaineas le córais
chóitseála agus struchtúir a bheith i bhfeidhm, ag cinntiú cluichí agus taitneamh do na peileadóirí
uilig, ag cuidiú leofa a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach.”
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Caidé’n dóigh a dtig seo a chur i gcrích
Déanfaidh muid Oifigeach Cóitseála a cheapadh agus cuirfear ar bun fochoiste d’Fhorbairt Cóitseála
agus Cluichí a dhéanfaidh gníomhaíochtaí cóitseála sa chlub a chomhordú. Beidh an tOifigeach
Cóitseála i gceannas ar an choiste seo agus ag cuidiú leis beidh an Coiste Feidhmeannais, Oifigeach
na bPáistí, cóitseálaithe/bainisteoirí foirne agus tuismitheoirí dá réir mar bheas gá leis. Is é a bheas
mar phríomhfheidhm ag an choiste seo ná dea-chleachtas Player Development Pathway a chur ar
aghaidh de réir mar atá sé leagtha amach ag CLG Uladh. Déanfaidh an fochoiste seo tacaíocht a
thairiscint do chóitseálaithe/bhainistíocht foirne de réir mar tá sé riachtanach agus dea-chleachtas
a chur ar aghaidh ag achan leibhéal.
I bPlean na bliana 2016 leagadh síos sprioc le rannpháirtíocht páistí bunscoile (faoi 12) a mhéadú
50% taobh istigh de 5 bliana. Tá muid imithe thar an sprioc sin anois tré mhéadú de 56% a bheith
tagtha ar pháistí faoi-12 atá gníomhach. (94 in 2016 – 147 in 2021). Leis an ghaisce seo a dhaingniú,
caithfidh muid díriú isteach go háirithe le 13—18 a choinneáil linn agus an cailliúint i measc na
ndéagóirí a laghdú.
Cé go bhfuil uimhir ard de pheileadóirí gníomhacha ag aois an-óg (faoi -10 agus faoi sin arís)
toiseann na huimhreacha sin ag maolú de réir mar a éiríonn páistí níos sine. Thiocfadh leis an
fhochoiste d’Fhorbairt Cóitseálaithe agus Cluichí ról lárnach a bheith acu leis na cúiseanna a
gcailltear peileadóirí a aithint agus a dhul I ngleic leo.
Déanfar Oifigeach Teagmhála Scoile a cheapadh. Déanfaidh Oifigeach Teagmhála Scoile
dlúthcheangal a chothú leis na bunscoltacha áitiúla agus leis na meánscoltacha le cuidiú
rannpháirtíocht na bpáistí uilig a chothú. Déanfaidh siad teagmháil rialta leis an scoil le huasmhéadú
a dhéanamh ar an tacaíocht cóitseála a chuirtear ar fáil.
Sa dóigh go ndéanfar an bhuíon sa chlub a bhfuil buaidh na cóitseála acu a leathnú amach agus
eiseamláirí, a bhféadfadh girseachaí óga níos mó dáimh a bheith acu leo, a chur ar fáil, beidh muid
gníomhach inár n-iarrachtaí sciar níos mó de mhná a ghríosadh le dhul i mbun cóitseála sa chlub.
Nuair a bhíonn níos mó cóitseálaithe rannpháirteach le achan aoisghrúpa ciallaíonn sin go mbíonn
deis ag cóitseálaithe níos mó ama a chaitheamh ag obair le peileadóirí i ngrúpaí beaga, rud a
fhágann timpeallacht níos fearr do pháistí a gcuid scileanna a fhorbairt. Má tá muid chun caighdeán
na bpeileadóirí sa chlub a fheabhsú, tá sé tábhachtach go ndéanfadh muid níos mó cóitseálaithe a
earcú, go háirithe as i measc thuismitheoirí na bpeileadóirí óga.
Tá an fhorbairt leanúnach ar chóitseálaithe agus ar imreoirí lárnach chun an caighdeán is airde de
thaispeántas a bhaint amach sa chlub. Ba cheart go leagfadh an Coiste Cóitseála agus Cluichí amach
cur chuige comhordaithe ar oideachas cóitseála, dea-chleachtas cóitseála, ullmhú foirne agus
spreagadh. San áireamh anseo beidh cóitseálaithe coinnithe suas go dáta ar na deiseanna cóitseála
is déanaí atá ar fáil laistigh den chontae agus den chúige, ach fosta ag eagrú ár gceardlann cóitseála
fhéin, áit gur féidir. Bheirfear tacaíocht fosta do chóitseálaithe le trealamh imeartha, ábhar
cóitseála agus áiseanna foghlama. Cuirfidh muid níos mó deiseanna ar fáil do na cóitseálaithe lena
gcuid scileanna a fheabhsú le cúrsaí traenála, agus spreagfar cóitseálaithe chun leibhéil nios airde i
gcáilíochtaí cóitseála a bhaint amach.
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Spriocanna
Tag

Gníomhaíocht.

CGD-01

Oifigeach Cóitseála a cheapadh.

CGD-02

2023

CGD-03

Fochoiste d’Fhorbairt Cóitseála agus Cluichí a
cheapadh.
Oifigeach Teagmhála Scoile a cheapadh.

CGD-04

45 fear fásta atá gníomhach sa pheil a bheith ar fáil.

2027

CGD-05

25 bean fhásta atá gníomhach sa pheil a bheith ar fáil.

2027

CGD-06

Foirne faoi-aois a chur ‘na páirce go seasmhach.

2026

CGD-07

Foireann Sinsir ag imirt i Roinn 1 den tsraith agus sa
chraobh sinsir.
Foireann Sinsir na mBan ag imirt I Roinn 1 agus sa
chraobh sinsir.

2026

Na cóitseálaithe uilig a bheith cáilithe i gceart dá ról:
• Cáilíocht sa bhonnleibhéal riachtanach le Faoi 13 nó níos ísle a chóitseáil.
• Cáilíocht i Leibhéal 1 riachtanach le Faoi -14 nó
níos airde a chóitseáil.
• Cáilíocht i Leibhéal 2 riachtanach le foireann de
pheileadóirí fásta a chóitseáil.
Go mbeadh ar a laghad 40% de chóitseálaithe club ina
mná.

2027

CGD-08

CGD-09

CGD-10

Dáta
fá
2023

2023

2026

2025

Freagrach.
Feidhmeannas
an Chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.
Oifigeach
Cóitseála.
Oifigeach
Cóitseála
Bord na
Mionúr
Bainisteoir na
Foirne Sinsir.
Bainisteoir
Fhoireann na
mBan.
Oifigeach
Cóitseála.

Fochoiste
d’Fhorbairt
Cóitseála agus
Cluichí.
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AIRGEADAS
Sprioc
A chinntiú go bhfuil airgead ansin le híoc as riachtanais fhorbartha an chlub. Acmhainneacht
airgeadais an chlub a uasmhéadú.

Stádas Reatha
Go stairiúil, bhí an club ag brath go mór ar theacht isteach ón Lotto chun costaisí an chlub ó lá go lá
a íoc agus cuireadh leis an teacht isteach seo le hócáidí tiomsaithe airgid ad hoc, bingo agus táillí
ballraíochta.
Chuir an phaindéim Covid isteach go diúltach ar airgeadas an chlub agus d’fhág seo an staid láidir
airgeadais ina raibh muid, laghdaithe. Tharraing an phaindéim fosta aird ar an ghá a bhí ann ár
bhfoinsí ioncaim a éagsúlú sa dóigh go dtig linn a bheith níos láidre in éadan imeachtaí gan choinne.
Tá an teacht isteach ón Lotto agus ón Bhiongo tagtha chucu féin arís i ndiaidh an Covid, ach tá an dá
imeacht seo i mbaol de thairbhe ganntanas saorálaithe. Tá seo fíor go háirithe fán Bhingo.
Tá seasmhacht ag baint le ballraíocht an chlub anois le tamall ach, ar an drochuair, mar gheall ar
Covid, tháinig titim mhór sna huimhreacha. D’fhéadfadh éiginnteacht a bheith ann faoi caidé atá i
gceist le ballraíocht. Is síntiús deonach don chlub atá sa bhallraíocht, agus tá an té a íocann é i
dteideal na cearta ballraíochta a fháil mar atá leagtha síos i mBunreacht an Chlub agus i dTreoraí
Oifigiúil CLG. Mar íosriachtanas, caithfidh na peileadóirí uilig, óg agus fásta araon, cóitseálaithe
agus baill an choiste a bheith ina mbaill den chlub. Bhéarfaidh muid faoi mhéadú ar na
huimhreacha seo sna blianta amach romhainn.
Déantar roinnt ioncaim a ghiniúint le hurraíocht ó ghnóthaí áitiúla. De ghnáth baineann seo le
hurraíocht do gheansaithe nó do chomharthaí fógraíochta timpeall na páirce.
D’éirigh go rathúil linn ioncam a thógáil ó chíos páirce do na veain champála le linn míonna an
tSamhraidh, 2021 agus 2022 araon. Seo cur chuige nuálach do thiomsú airgid a tharraingíonn
turasóirí chun na háite agus a théann chun tairbhe do ghnóthaí áitiúla.
Tá méadú, de réir a chéile, tagtha ar chostaisí reáchtála ó lá go lá, le blianta beaga anuas agus
táthar ag dúil go dtiocfaidh méadú luais le seo. Tá boilsciú ard mar chuid den chúis le seo ach tá
muid ag tuar go mbeidh leibhéal níos airde infheistíochta riachtanach leis na costaisí d’ullmhú
foirne sinsir a íoc, le muid a choinneáil iomaíoch sna ranna arda.

Fán bhliain 2027, beidh Na Dúnaibh ábalta a rá
“Tá bonn láidir airgeadais ag ár gClub agus bhí siad ábalta achan ghné de phlean forbartha 2027 a
mhaoiniú. Níl muid ag brath barraíocht ar aon fhoinse ioncaim ar leith. Tá tuairimí úra nuálacha
againn faoi thiomsú airgid agus tá daoine úra againn in ár gcuid iarrachtaí tiomsaithe airgid. Tá sé
d’acmhainn againn pleananna uaillmhianacha a bheith againn don todhchaí”

15

Caidé ‘n dóigh a gcuirfidh muid seo i gcrích?
San am atá caite d’éirigh le CLG Na nDúnaibh roinnt imeachtaí tiomsaithe airgid a reáchtáil go
rathúil. Cha ndéanann na himeachtaí seo ach ioncam a neartú ach fosta cuidíonn siad go mór leis
an chlub a chur os comhair an phobail i gcoitinne. Beidh sé mar sprioc againn féilire d’imeachtaí
bliantúla a chruthú agus na himeachtaí seo a chur chun cinn ar dhóigheanna éagsúla lena
rathúlacht a mhéadú agus tógáil orthu tré níos mó imeachtaí a chur leo le linn na bliana. Thoisigh
an chéad cheann de na himeachtaí bliantúla seo in 2022 leis an Rása Eachtraíochta ‘Post to Post’
Déanfaidh fochoiste tiomsaithe airgid maoirseacht ar reáchtáil na n-imeachtaí seo.
Ar feadh roinnt bhlianta amach romhainn beidh sé mar sprioc againn go leor saorálaithe a
mhealladh sa dóigh go mbeidh córas sealaíochta ag feidhmiú don Bhiongo, uair amháin achan sé
seachtaine. Beidh sé mar sprioc againn fosta líon na ndaoine atá ag díol an lotto a mhéadú.
Tá súil againn fosta líon na mball atá gníomhach sa chlub a mhéadú de réir a chéile.
I gcomhpháirtíocht le Comhairle Contae Dhún na nGall, déanfaidh muid áiseanna leithris agus
níocháin do na teaghlaigh sin amháin a ghlacann suíomh veain champála ar cíos. Cuideoidh seo an
t-ioncam a ghineann an togra seo a dhaingniú, comh maith le haon chur isteach a dhéantar ar
imeachtaí an chlub ó lá go lá, a laghdú.
Ba cheart go gcloífeadh an chlub le dea-chleachtas agus rialachas airgid. Lena chinntiú go dtig linn
íoc as costaisí ó lá go lá, comh maith le pleananna forbartha airgid, ba chóir buiséid bhliantúla agus
cibé atá tuartha a bheith curtha ar fáil agus athbhreithniú déanta orthu go rialta. Ba cheart
athbhreithniú a bheith déanta go rialta ar chaiteachas le taobh cibé atá tuartha agus athruithe
déanta de réir mar is gá. Ba cheart é a bheith mar sprioc againn na bealaí ioncaim atá ansin faoi
láthair, lena n-áirítear lotto, bingo, agus urraíocht a uasmhéadú.

Spriocanna
Tag.

Gníomhaíocht.

FIN-01

Fochoiste tiomsaithe airgid a cheapadh.

Dáta.
fá
2023

FIN-02

An líon ball iomlán a mhéadú go 300.

2027

FIN-03

Féilire a chruthú d’imeachtaí tiomsaithe airgid
bliantúla agus maoirseacht a dhéanamh ar an chur i
gcrích.
Buiséid bhliantúla agus cibé atá tuartha a chur ar fáil.
Áiseanna a fhorbairt le hioncam cíosa ó shuíomhanna
na veain champála a dhaingniú.
Go leor saorálaithe a mhealladh a cheadódh sealaíocht
sé seachtaine ag an Bhiongo.
Tuilleadh díoltóirí lotto a earcú le nach mbeifí ag brath
ar líon bheag daoine.

20232027

FIN-04
FIN-05
FIN-06
FIN-07

Freagrach.

2023

Feidhmeannas
an Chlub
Feidhmeannas
an Chlub
Fochoiste
Tiomsaithe
Airgid
Cisteoir
Feidhmeannas
an Chlub
Cisteoir

2023

Cisteoir

2023
2023
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ÁISEANNA
Sprioc
Páirc na nDúnaibh a fhorbairt le go mbeadh sé mar chroílár don phobal áitiúil agus ionad a chur ar
fáil as a mbeadh achan duine bródúil. Áiseanna imeartha den scoith a chur ar fáil d’fhorbairt ár
gcluichí.

Stádas Reatha
Bhí an plean forbartha roimhe seo (2016—2021) dírithe go mór ar fhorbairt áiseanna. Sa tréimhse
sin d’éirigh linn na háiseanna seo a leanas a thabhairt chun críche.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fál slándála
Fál lucht féachana
Dhá sheomra feistis úra
Forbairt ar phríomh pháirc
Ceapa liathróide
Seastán
Ionaid Foscaidh
Athchóiriú ar Ionad CLG
Teas lárnach
Athphéinteáil ar an Ionad Spóirt
Seomra aclaíochta a fheistiú
Athfhorbairt ar láthair traenála

Tá cead pleanála ann le fál slándála a thógáil thart ar an pháirc uachtarach, tuilsoilsiú a chur suas ar
an pháirc uachtarach, comh maith le leithris agus cithfholcthaí a thógáil ar chúl an tseastáin.
Tá Deontas Caipitil Spóirt de €73,174 ar fáil le tarraingt anuas chun díon úr a chur ar Ionad CLG,
deontas de €2,500 ó Chomhairle Contae Dhún na nGall le tarraingt anuas chun casán siúlóide a
fhorbairt agus deontas de €18,000 ó Chomhairle Contae Dhún na nGall le tarraingt anuas chun
áiseanna a fhorbairt do veain champála.
Tá cead faighte againn €53,000 eile a tharraingt anuas ó Scéim Iasachta na gClubanna i CLG do
chaiteachas caipitil. Caithfear seo a aisíoc ag ús atá 1.4% os cionn bhunráta an BCE.

Fán bhliain 2027, beidh Na Dúnaibh ábalta a rá
“Tá na háiseanna ag Páirc na nDúnaibh athraithe go hiomlán againn le roinnt bhlianta le hobair
dhícheallach agus trína chinntiú, go bhfuair muid an uasmhéid de thairbhe as na hinfheistíochtaí ar
fad. Baineann peileadóirí, baill agus an pobal áitiúil sult agus sásamh as na háiseanna is fearr sa
cheantar ar an pháirc agus ar shiúl ón pháirc.”
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Caidé’n dóigh a gcuirfidh muid seo i gcrích?
Tá díon an chlubthí i ndroch riocht, agus beidh an díon úr mar thosaíocht againn. Tá sé beartaithe
díon úr a chur ina ionad comh luath agus is féidir. Beidh an Deontas Caipitil Spóirt mar pháirt
mhaoiniú ar seo.
Tá cead pleanála faighte le tuilsoilse a chur suas ar an pháirc uachtarach, agus fál slándála a thógáil
timpeall air. Beidh muid ábalta leis na tuilsoilse traenáil ar feadh na bliana ar pháirc lánmhéide CLG,
ba cheart go bhfeabhsódh seo go mór caighdeán na seisiún gur féidir a chur i láthair agus cur le
forbairt na bpeileadóirí. Is togra caipitil an-mhór é seo atá muid ag súil a bheith críochnaithe againn
fán bhliain 2027. Más féidir an ciste a bheith againn roimh an dáta sin, thig an togra a thabhairt ‘un
tosaigh.
Le linn na tréimhse comhairliúcháin, tugadh le fios go raibh fonn mór i measc na mball go ndéanfaí
casán siúlóide, lena mbeadh soilse, ar thailte an chlub. Chuirfeadh seo áit shábháilte aclaíochta ar
fáil le linn tráthnónta geimhridh agus go bhféadfaí é a dhearadh ar dhóigh go bhféadfadh sé a
bheith mar láthair faire do lucht féachana le linn ár gcluichí. Tógfar seo i gcéimeanna de réir mar
bheas maoiniú ar fáil.
Beidh teora luais 5km/u i bhfeidhm d’fheithiclí i ngach áit timpeall Pháirc na nDúnaibh ar mhaithe le
sábháilteacht. Le cuidiú seo a chomhlíonadh cuirfear rampaí luais agus comharthaí in áiteacha ar
leith. Beidh córas aontreo ann agus déanfar spásanna páirceála líneáilte a phéinteáil sa charrchlós.
Tógfar leithris agus cithfholcthaí ar chúl an tseastáin. Beidh dhá fheidhm leofa seo, taithí ár lucht
leanúna ag na cluichí a fheabhsú agus mar áiseanna dóibhsean a ghlacann láithreacha ar cíos do
veaineanna campála. Cuideoidh na háiseanna feabhsaithe do veaineanna campála an t-ioncam a
ghintear a dhaingniú comh maith le haon chur isteach ar imeachtaí an chlub ó lá go lá a laghdú. Tá
deontas de €18,000 ó Chomhairle Contae Dhún na nGall ar fáil don togra seo.

Spriocanna
Ref

Gníomhaíocht

FAC-01

Díon úr ar an chlubtheach.

FAC-02

Casán siúlóide le soilse a thógáil i gcéimeanna.

FAC-03

Tuilsoilse a chur suas ar an pháirc uachtarach.

Dáta
fá
20222023
20222025
2027

FAC-04

Fál slándála a chur suas timpeall na páirce uachtaraí.

2027

FAC-05

Sábháilteacht coisithe a fheabhsú le rampaí luais,
comharthaíocht, spásanna carrchlóis líneáilte agus
córas aontreo sa charrchlós. (2023).
Leithris agus cithfholcthaí a thógáil ar chúl an
tseastáin.

20222023

Feidhmeannas
an Chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.
Feidhmeannas
an Chlub.

20222023

Feidhmeannas
an Chlub.

FAC-06

Freagrach
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SCÉIMRE TUILSOILSE BEARTAITHE

l

PLEANANNA LEITHRIS AGUS CITH
19
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RANNPHÁIRTÍOCHT AN PHOBAIL
Sprioc
CLG na nDúnaibh a bheith mar chroílár an phobail áitiúil, áit a dtig le peileadóirí, baill agus lucht
leanúna a bheith bródúil as a gClub agus as a bpobal. Imeachtaí a eagrú a bhéarfas daoine le chéíle,
ár gcuid áiseanna a thairiscint a chuideoidh pobal níos fearr agus níos folláine a chruthú agus lámh a
shíneadh chucusan,ó achan chuid den phobal, nach bhfuil ina mball.

Stádas Reatha
Tá sé mar aidhm ag togra CLG ‘Healthy Club’ cuidiú le clubanna amharc ar an dóigh a dtabharann
siad tacaíocht do leigheas iomlánaíoch a gcuid ball agus na pobail ar a bhfuil siad ag freastal. Tá sé
mar aidhm ag an togra cuidiú le clubanna cibé atá siad ag déanamh i gceart a aithint, nithe a aithint
a bhféadfadh siad nó ar mhaith leo feabhas a chur orthu agus iad a chumasú lena chinntiú go
mbaineann achan duine a bhíonn rannpháirteach sa chlub tairbhe as ar dhóigh a fhónann don
tsláinte, cé acu peileadóirí, oifigigh, cóitseálaithe, tuismitheoirí, lucht leanúna nó baill den phobal
áitiúil atá i gceist. Thoisigh muid ar an chasán go heiseamláir an Healthy Club in 2021 le
tionscnaíochtaí siúlóide agus tré bheith ina chlub atá saor ó chaitheamh toitíní.
Bailíonn an club airgead go rialta do charthanachtaí agus do chúiseanna áitiúla fríd tionscnaíochtaí
mar an ‘Fenny Mile’, bingo carthanach agus imeachtaí eile.
Le linn blianta an Covid, d’eagraigh an club bia, cógas agus leabhartaí leabharlainne a sholáthar do
dhaoine a bhí scoite amach ar an iargúltacht. Fuair roinnt de bhaill an chlub moladh ón Taoiseach
mar gheall ar a gcuid oibre deonach le linn na paindéime.
Tuigeann muid comh luachmhar agus atá grúpaí eile sa phobal agus déanann muid ár gcuid
áiseanna a rann le Céim Aniar, Club Óige Mhíobhaigh agus grúpaí eile.
Tá muid i mbun tionscnaíocht ‘GAA All Stars’ a chur ar bun le páistí le riachtanais speisialta a
imeascadh agus le cur ar a gcumas a bheith rannpháirteach agus oibriú go deonach sa chlub. Beidh
sé mar phríomh chuspóir na páistí seo a bheith gníomhach, na páistí nach bhfuil ábalta a bheith
rannpháirteach i ngnáth chluichí foirne, ag cuidiú leo i scileanna liathróide, in aclaíocht, spraoi agus
taitneamh. Is sprioc thábhachtach atá ann dúinne, éiteas ionchuimsithe a chur chun cinn sa phobal
agus sa chlub. Beidh an príomh ghrúpa páisteláraithe leis an bhéim ar pháistí agus ar dhaoine óga a
choinneáil sábháilte nuair a thagann siad chuig ár seisiúin. Bhí muid i bpáirtnéireacht le
Páirtnéireacht Spóirt Dhún na nGall & Cara House roimhe seo le oiliúint agus dóchas a chur ar fáil.
Níl mórán ar fáil sa cheantar s’againne do pháistí le riachtanais bhreise agus tá súil againn spás
shábháilte a chur ar fáil dóbhtha, áit a mothóidh siad rannpháirteach. Táthar ag súil go mbeidh
turas ‘na páirce mar pháirt dá ngnáthamh achan seachtain. Cuirfidh sé rogha ar fáil do
ghníomhaíocht coirp agus do chaidrimh shóisialta.
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Fá 2027 beidh Na Dúnaibh ábalta a rá…
“Tá cur chun cinn féiniúlacht cultúir agus pobail mar phríomh éiteas sa chlub. Tá ár gClub athraithe
go mór le go mbeadh sé mar chroílár don phobal, ag méadú ár mballraíocht agus a aithint mar áit a
bhfuil fáilte roimh achan duine.”

An dóigh a gcuirfear seo i gcrích
Tuigeann CLG na nDúnaibh go maith go bhfuil ról tábhachtach le himirt aige chun folláine agus
sláinte ár n-imreoirí, ár gcóitseálaithe agus baill an phobail i gcoitinne a choimhead agus a
fheabhsú. Tá sláinte coirp agus meabhairshláinte araon san áireamh. Leagfaidh muid tábhacht mór i
gcur chun cinn an dá ghné sláinte seo tré cheardlanna a eagrú ar bhonn rialta le hoideachas a chur
ar dhaoine ar an tábhacht a bhaineann le hamharc ina ndiaidh fhéin. Ba cheart go gcuirfeadh
forbairtí eile sa phlean seo, go háirithe casán siúlóide i bhforbairtí áiseanna, go mór leis an obair
thábhachtach seo.
Tá sé beartaithe go mbeidh stádas Healthy Club bainte amach againn in 2024 tré thionscnaíochtaí a
chur i bhfeidhm go leanúnach a chuireann folláine agus sláinte chun cinn i measc na mball.
Tré bheith ag cur casán siúlóide san áireamh (Amharc Áiseanna) cuirfidh sé ar ár gcumas grúpa úr
de bhaill agus de shaorálaithe a mhealladh.
Tá sé mar sprioc againn a bheith ina chlub a bheas go hiomlán ionchuimsitheach sna blianta beaga
amach romhainn, ag cur fáilte go dearfach isteach sa chlub roimh pháistí agus dhaoine fásta ag a
bhfuil riachtanais bhreise. Déanfaidh muid ár ndícheall ról fóirsteanach a fháil sa chlub do na baill
uilig cé acu tá riachtanais bhreise acu nó nach bhfuil, bíodh sin ag imirt, ag cóitseáil nó mar
shaorálaithe.
Leanfaidh muid ar aghaidh ag cur deiseanna ar fáil agus ag tacú le timpeallacht ionchuimsitheach, a
spreagann daoine le hábaltachtaí éagsúla a bheith rannpháirteach agus sásamh a bhaint as ár
gcláracha agus iad a bheith gan sárú ag a leibhéal fhéin.

Spriocanna
Tag.
CAE-01

Gníomhaíocht.
Feidhmiú Céimneach de chlár All Stars a chur i gcrích.

Dáta fá
20222023

CAE-02

Stádas ‘Healthy Club’ a bhaint amach.

2024

CAE-03

An club a bheith go hiomlán ionchuimsitheach, ag
freastal ar riachtanais bhreise i measc achan
aoisghrúpa.

20222025

Freagrach.
Oifigeach
Sláinte agus
Folláine
Oifigeach
Sláinte agus
Folláine.
Oifigeach
Sláinte agus
Folláine.

22

CP AGUS CUMARSÁID
Sprioc
Teachtaireacht Chlub CLG Na nDúnaibh a fháil amach sa phobal sa dóigh is éifeachtaí agus is
feidhmiúla gur féidir, ag cur chun cinn cóitseáil, cluichí agus imeachtaí ag achan leibhéal.

Stádas Reatha
Tá CP agus cumarsáid mar fhreagracht ar an OCP agus OCP Cúnta, eolas a scaipeadh a bhaineas leis
an Chlub i leagain éagsúla. San áireamh sna leagain seo tá nuachtlitir seachtainiúil, suíomh gréasáin
an chlub agus ardáin na meán sóisialta. (Facebook, Instagram &Twitter).

Fán bhliain 2027, beidh Na Dúnaibh ábalta a rá…
“Tá barr feabhais bainte amach againn, maidir leis an teachtaireacht faoinár gcluichí, cóitseáil agus
imeachtaí eile, a chur amach chuig na baill agus chuig an pobal i gcoitinne.

An dóigh a gcuirfidh muid seo i gcrích
Tá ról an OCP ag éirí i bhfad níos tábhachtaí do na clubanna uilig le blianta beaga anuas. Leagann Na
Dúnaibh luach ard ar a bhfuil le tairiscint againn don bhallraíocht agus iadsan a d’fhéadfadh a
bheith ina mbaill. Leis na luachanna seo a chur chun cinn, tá sé tábhachtach modhanna
éifeachtacha cumarsáide a bheith againn, ag cur amach an teachtaireacht cheart ag an am cheart.
De thairbhe daoine a bheith leathbháite ag tuillte de theachtaireachtaí agus d’fhógraí leanúnacha,
tá sé tábhachtach nach bplúchtar ár dteachtaireacht fhéin faoi ualach trom na faisnéise. Le cuidiú
sa treo seo, déanfaidh an club plean CP & Cumarsáide a fhorbairt agus é mar sprioc aige a oiread
agus is féidir faoin chlub agus an obair atá ar siúl againn a inse don oiread daoine agus is féidir.
Tá sé tábhachtach go leanann muid ar aghaidh ag cur an chlub chun cinn ar an oiread struchtúr
agus is féidir. De thairbhe go bhfuil na meáin shóisialta ag dul a bheith ina phríomh mhodh
cumarsáide, caithfidh muid a bheith feiceálach go maith le seo, ag coinneáil ár mbaill sa bhaile agus
i gcéin ar an eolas faoin scéal is déanaí fá chluichí agus fá na himeachtaí eile ar fad. Ba chóir dúinn
Facebook, Instagram agus Twitter a chur chun cinn leis an acmhainneacht seo a uasmhéadú. Is
acmhainn thábhachtach eile atá sa suíomh gréasáin leis an teachtaireacht seo a chur amach, agus
ag glacadh le teicneolaíochtaí eile, cosúil le grúpa forleathan ag téacsáil fríd bhunachar sonraí chuig
na peileadóirí agus na baill uilig, cha ndéanfadh seo ach cuidiú linn ár sprioc a bhaint amach.
Aoisghrúpa tábhachtach leis an chlub a chur chun cinn is ea páistí bunscoile. San am i láthair
bheireann an club cuidiú do roinnt scoltacha le hobair chóitseála agus tá muid nasctha isteach le
fógraíocht, mar atá an feachtas ‘Ná caith Tobac’. Tá muid ag súil forbairt a dhéanamh sa
chaidreamh seo sna blianta amach romhainn, chan amháin le forbairt cóitseála ach fosta in CP &
Cumarsáid. Bheadh nuachtlitir ag tabhairt léargas do pháistí ar a gclub agus ar dhul chun cinn an
chlub, ina chéim eile ‘un tosaigh. Tá dóchas ann an nuachtlitir seo a chur amach uair sa bhliain, do
thús na scoilbhliana i mí Meán Fómhair.
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Spriocanna
Tag
PRC-01
PRC-02

PRC-03
PRC-04

Gníomhaíocht.
Plan CP agus Cumarsáid lena mbeidh luachanna
branda.
Gníomhaíocht a choinneáil ar ardáin digiteach le baill a
choinneáil ar an eolas agus branda an chlub a chur
chun cinn.
Nuachtlitir a fhoilsiú lena dháileadh ar bhunscoltacha.
Bliainiris club agus/nó féilire a fhoilsiú achan bhliain.

Dáta fá
2023

Freagrach.
OCP

2023

OCP

2023
2025

OCP
OCP
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TEANGA AGUS CULTÚR
Sprioc
An Teanga agus Cultúr a chur chun cinn sa Chlub agus sa phobal I gcoitinne.

Stádas Reatha
Go luath in 2020 ghlac an Club le plean teanga le húsáid na teanga a chur chun cinn sa Chlub. Bhí
tionchar dhiúltach ag Covid ar chur I bhfeidhm an phlean teanga agus char tosaíodh ar é a chur i
bhfeidhm i gceart go fóill.

Fán bhliain 2027, beidh Na Dúnaibh ábalta a rá…
Tá an plean teanga ar glacadh leis in 2020 curtha i bhfeidhm go hiomlán agus tá feabhas mór tagtha
ar úsáid na Gaeilge i ngach gné d’imeachtaí an chlub.

An dóigh a gcuirfear seo i gcrích
Déanfaidh Feidhmeannas an Chlub athbhreithniú ar an phlean agus déanfar na spriocanna nach
bhfuil curtha i bhfeidhm go fóill a aithint. Cuirfear plean leasúcháin isteach a bheireann an plean ‘un
tosaigh agus é mar sprioc deiridh an plean a bheith curtha i bhfeidhm go hiomlán fán bhliain 2024.
Tag

Gníomhaíocht

TAC-01

Athbhreithniú a dhéanamh ar an phlean teanga agus
spriocanna nach bhfuil bainte amach go fóill a aithint.
Plean leasúcháin a chur i bhfeidhm a bhéarfas faoi
achan chuid den phlean teanga.

TAC-02

Dáta
fá
2023
2024

Freagrach
Oifigeach
Gaeilge
Oifigeach
Gaeilge
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AGUISÍN
Plean Teanga CLG na nDúnaibh
2020-2022
Réamhrá
Tá CLG Na nDúnaibh ag feidhmiú i nGaeltacht Ros Goill i dTuaisceart Dhún na nGall. Bhí sé mar
onóir mhór ag an chumann gur roghnaíodh é leis na cluichí náisiúnta de Chomórtas Peile na
Gaeltachta a reáchtáil sa bhliain 2018, rud ar éirigh leo a dhéanamh go héifeachtach. Rinne an
cumann obair mhór lena chinntiú go mbeadh tús áite ag an Ghaeilge le linn an chomórtais. Ba seo
an dara uair a reáchtáil cumann na nDúnaibh an comórtas, bhí sé anseo cheana sa bhliain 1986
agus dar ndóigh reáchtáil sé an comórtas Contae minic go leor.
Maidir le ceantar Ros Goill fhéin, an ceantar ina bhfuil CLG Na nDúnaibh ag feidhmiú as, chan
ceantar Gaeltachta é go hiomlán. Tá an chuid thuaidh den leithinis ina bhfuil ceantar na nDúnaibh
ar fad sa Ghaeltacht ach níl an cás amhlaidh i nDeisceart Ros Goill, níl ach leath den deisceart sa
Ghaeltacht. Tá Gaeltacht Ros Goill i gcatagóir C agus de thairbhe sin de tá laigeachtaí go leor ó
thaobh na Gaeilge de agus deacrachtaí go leor ag baint leis an hiarrachtaí a théann leis an chur
chun cinn. Tá 1,800 de dhaonra sa pharóiste agus timpeall ar 1,000 acu seo sa Ghaeltacht.
Tá Ros Goill i Limistéar Pleanála Teanga Thuaisceart Dhún na nGall agus rinne an tAire Rialtais Seán
Kyne plean teanga an cheantair sin a cheadú roinnt míosa ó shin. Tá Ros Goill, Fánaid, An
Tearmann, An Craoslach, Gleann Bhairr agus Gleann Domhain mar chuid den LPD seo.
‘Sé Céim Aniar, eagraíocht a bunaíodh sna Dúnaibh 2001 agus atá dírithe ar chur chun cinn na
Gaeilge an ceanneagraíocht do LPT Thuaisceart Dhún na nGall. Tá baill ó choiste Céim Aniar ar
choiste CLG Na nDúnaibh chomh maith.
Mar sin de tá ceangal láidir idir Céim Aniar agus CLG Na nDúnaibh agus mar gheall ar an cheangal
seo tá cead ag Céim Aniar úsáid a bhaint as áiseanna an chumainn, an halla spóirt agus seomraí eile
san ionad le haghaidh a gcuid imeachtaí i ndiaidh am scoile a bhíonn ar siúl le linn na bliana agus
bíonn úsáid a gcuid páirceanna acu do na Campaí Samhraidh. Tá seo ar fad tugtha de Chéim Aniar
saor in aisce. Dar ndóigh bíonn na himeachtaí seo ar fad tré mheán na Gaeilge.

An Plean Teanga. (3 bliana. 2020—2022.)
Is rud amháin ceangal láidir a bheith idir Céim Aniar agus CLG Na nDúnaibh ach caithfear anois
tairbhe a bhaint as seo agus díriú isteach ar an phlean a socraíodh air chun labhairt na Gaeilge a
láidriú agus a threisiú sa chumann. Tá CLG i gcroílár an phobail agus caidreamh láidir idir an
chumann agus an phobal.
Bhí cruinniú ag Coiste CLG inár cuireadh an plean seo ós a gcomhair agus rinneadh plé fhada ar na
spriocanna agus ar an chur i bhfeidhm. Socraíodh go gcuirfí fó-choiste a chur ar bun leis an phlean
seo a fheiceáil go ceann scríbe.
26

An Óige.
•
Tá béim mhór ar rannpháirtíocht na h-óige sa chumann agus sa lá atá inniu ann ciallaíonn sé
sin gasúraí agus girseachaí. Tá foirne faoi-aois ag na Dúnaibh anois ó Faoi—8 go dtí Faoi –20 agus
chun traenáil agus cluichí a chur ar fáil do na grúpaí éagsúla seo tré mheán na Gaeilge tá cuid mhór
coachálaithe/ traenálaithe/ bainisteoirí riachtanach a bhfuil Gaeilge acu.
•
Le bliain anuas tá an tumoideachas faoi lánseol sa dá scoil ghaeltachta sa cheantar, thig le
CLG cur go mór le hiarrachtaí an tumoideachais mar go gcaitheann páistí an-chuid ama ag traenáil
agus ag imirt peile.

Daoine Fásta
•
Tá foireann sinsir na bhfear agus na mban thar a bheith tábhachtach i gcumann ar bith agus
is amhlaidh atá an scéal againne mar go mbíonn tionchar mór acu ar achan ghné eile den chumann
agus ar an aos óg fosta. Seo an áit a bhfuil laigeachtaí go leor ó thaobh chur chun cinn na Gaeilge
de.
•
Níl rannpháirtíocht an chumainn i scór láidir go leor. Baineann scór le hócáidí sóisialta CLG.
agus comórtaisí tarraingteacha mar cheol, drámaíocht agus ceol uirlíse ar siúl.
•
Níl mórán Gaeilge le cluinstean ag cruinnithe, ní bhíonn siad dhá-theangach ach fíor
annamh.
•
Bíonn imeachtaí eile ag an chumann ar nós Bingo oíche Shathairn, achan oíche Luain
tarraingítear uimhreacha an lotto, dinnéar ceann bliana, oíche ag na rásaí etc. Is beag an méid
Gaeilge a úsáidtear ag na himeachtaí seo.

Spriocanna
Cumarsáid Scríofa
•

A chinntiú go mbeidh Gaeilge ag an té a cheapfar mar OCP an chumainn.

•
Tá na fógraí a théann isteach chuig na páipéir áitiúla gach seachtain maidir le himeachtaí an
chumainn dhá theangach. Tá sé mar aidhm ag an chumann é seo a ardú go 70% i nGaeilge. Beifear
ag súil gur seo mar a bheas sa chéad bhliain den phlean.
•
Go mbeidh aon chomhfhreagras ón chumann chuig a) an pobal b) údaráis phoiblí agus c)
CLG dhá theangach ach tús áite tugtha don Ghaeilge.
Cuirfear seo i bhfeidhm sa chéad 6 mhí de 2020.
•
Go mbeidh ábhar priontála ó CLG na nDúnaibh – ticéidí lotto, ticéidí damhsa, ticéidí
crannchuir, etc 80% i nGaeilge.
Beidh seo i bhfeidhm fá dheireadh na bliana 2020.

Comharthaíocht
•
Go mbeidh ábhar fógraíochta – faoi chluichí, torthaí lotto agus imeachtaí an chumainn 60% i
nGaeilge.
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Beidh sé seo ar fad curtha i bhfeidhm sa chéad 6 mhí de 2020.
•
Go mbeidh sé mar sprioc ag an chumann comharthaí buan dhátheangach dírithe ar na
foirne faoi-aois a bhaineas le cúrsaí peile msh suíomhanna na bpeileadóirí ar an pháirc, rialacha
tábhachtacha a bhaineas leis na cluichí, a bheith curtha in airde sna seomraí feistis agus san Ionad.
Beidh 50% den obair seo curtha le chéile sa chéad 6 mhí de 2020. Beidh an togra ar fad le chéile Mí
Eanáir 2021
•
Go mbeidh comharthaíocht i nGaeilge curtha in airde sna seomraí feistis agus san Ionad ag
cur comhairle ar dhaoine fásta agus ar pháistí faoi dhea-iompar le linn na gcluichí agus faoi mheas a
thaispeáint d’oifigigh na gcluichí agus d’imreoirí ó chumainn eile. Tosófar ar an obair seo i Mí Eanáir
agus táthar ag súil go mbeidh na comharthaí curtha le chéile agus go dtosófar a gcur in airde i Mí
Aibreán agus go mbeidh an obair críochnaithe fá mhí Lúnasa.
•
Go mbeidh fógraí an chumainn thart timpeall an Ionaid agus timpeall na bpáirceanna i
nGaeilge amháin ach go mbeadh fógraí a thugann rabhadh faoi chontúirtí dhá theangach.
Beidh seo críochnaithe fá dheireadh Mí Eanáir 2020.

Cumarsáid Labhartha
•
Go ndéanfar iarracht láidir meon agus dearcadh bhaill an chumainn a spreagadh sa dóigh
go dtiocfaidh feabhas réasúnta ar labhairt na Gaeilge sa chumann, de réir a chéile, le linn téarma an
phlean agus go mbeidh labhairt na Gaeilge sa chumann ag 35%.
•
Go mbeidh cruinnithe CLG Na nDúnaibh dhá theangach agus go mbeidh roinnt ábhar a bplé
go hiomlán i nGaeilge ag deireadh thréimhse an phlean seo.
Tosófar ar an chur i bhfeidhm seo i Mí Eanáir.
Bíonn cruinniú ag an chumann gach uile mí agus ar an mheán bíonn 5/6 ábhar éagsúil le plé chomh
maith le hábhair a bhíonn sna miontuairiscí.

Bliain 1 (2020)
(a)Eanáir/ Feabhra/ Márta: Tosófar i Mí Eanáir agus déanfar 15% de na miontuairiscí a léamh tré
mheán na Gaeilge agus déanfar ábhar amháin as na miontuairiscí a phlé go dhátheangach. Leanfar
ar aghaidh le seo i Mí Feabhra agus Márta.
(b) Aibreán/ Bealtaine/ Meitheamh. Ag toiseacht i Mí Aibreán déanfar 25% de na miontuairiscí a
léamh as Gaeilge agus déanfar dhá ábhar as na miontuairiscí a phlé go dhátheangach. Déanfar
amhlaidh Bealtaine agus Meitheamh.
(c) Iúil/ Lúnasa/ Meán Fómhair. I mi Iúil déanfar 35% de na miontuairiscí a léamh as Gaeilge agus
dhá ábhar as na miontuairiscí a phlé go dhátheangach. Mar an gcéanna Lúnasa agus Meán Fómhair.
(d) Deire Fómhair/ Samhain / Nollaig: 45% de na miontuairiscí i nGaeilge, trí ábhar ó na
miontuairiscí a phlé go dhá theangach.
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Bliain 2 (2021)
Eanáir/ Feabhra/ Márta. 55% de na miontuairiscí i nGaeilge amháin. Trí ábhar ó na miontuairiscí
agus ábhar amháin ón chlár oibre a bheith pléite go dhátheangach.
Aibreán/ Bealtaine/ Meitheamh. 65% de na miontuairiscí a léamh i nGaeilge amháin. Trí ábhar ó na
miontuairiscí agus ábhar amháin ón chlár oibre a bheith pléite go dhátheangach.
Iúil/ Lúnasa/ Meán Fómhair: 65% de na miontuairiscí a léamh tré mheán na Gaeilge. Trí ábhar ó na
miontuairiscí agus dhá ábhar ón chlár oibre go dhátheangach.
Deire Fómhair/ Samhain/ Nollaig: 70% de na miontuairiscí a léamh tré mheán na Gaeilge. Trí ábhar
ó na miontuairiscí, ábhar amháin ón chlár oibre go dhátheangach agus ábhar amháin ón chlár oibre
i nGaeilge amháin.

Bliain 3 (2022)
(a)
Eanáir/ Feabhra/ Márta/ Aibreán/ Bealtaine/ Meitheamh: 75% de na miontuairiscí a léamh
tré mheán na Gaeilge. Trí ábhar ó na miontuairiscí agus dhá ábhar ón chlár oibre go dhátheangach
agus ábhar amháin tré mheán na Gaeilge amháin.
(b)
Iúil/ Lúnasa/ Meán Fómhair. 75% de na miontuairiscí a léamh tré mheán na Gaeilge. Trí
ábhar ó na miontuairiscí, dhá ábhar ón chlár oibre go dhátheangach agus ábhar amháin go hiomlán
as Gaeilge.
(c)
Deireadh Fómhair/ Samhain/ Nollaig: 80% de na miontuairiscí as Gaeilge. ‘Sé an sprioc ná
go mbeadh trí ábhar ó na miontuairiscí agus trí ábhar ón chlár oibre go dhátheangach, go mbeadh
dhá ábhar a phlé go hiomlán i nGaeilge.
•
Go gcuirfear ranganna ar fáil do chóitseálaithe agus do bhainisteoirí foirne, foirne faoi-aois
agus foirne dhaoine fásta san áit a bhfuil gá leis.
Muna bhfuil Gaeilge acu caithfidh CLG i gcomhar le Céim Aniar ranganna a chur ar fáil dófa sa dóigh
go mbeidh grúpaí láidre de chóitseálaithe/ traenálaithe ar fáil leis an obair seo ar fad a dhéanamh
tré mheán na Gaeilge. ‘Sé an sprioc atá againn ná go mbeidh an traenáil agus an coacháil tré
Ghaeilge i measc an óige ag 60%. Cuirfear tús le ranganna do chóitseálaithe I Mi Feabhra.
•
Go gcuirfear ranganna Gaeilge/ ciorcal comhrá ar fáil go rialta do bhaill an chumainn agus go
mbeidh na ranganna ar fáil cibé caidé chomh minic is atá siad a dhíth.
•

Go mbeidh Bingo an chumainn dhá theangach chomh fada agus is féidir.

•

Go ndéanfar an tarraingt ag an Lotto a reáchtáil go dhá theangach.

•
Go gcuirfear iarracht mhór isteach i Scór. Is dóigh thábhachtach atá ann le daoine a
mhealladh isteach in imeachtaí cultúir, seo daoine, bfhéidir, daoine fásta agus páistí nach mbeadh
suim acu i gcúrsaí spóirt. Dóigh eile le teanga agus cultúr a chur chun cinn.
•

Go mbeidh an Ghaeilge lárnach i ngach gné de chuid imeachtaí CLG ina bpobal áitiúil.
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Cur i bhfeidhm
Cuirfear tús le Cur i bhFeidhm an Phlean Teanga i mí Eanáir 2020. Is cuma cé chomh héifeachtach
nó comh tairbheach agus atá plean ní fiú tada é muna bhfuil díogras agus dícheall ag baint leis an
chur i bhfeidhm. Is chuige seo a socraíodh:
•
Grúpa oibre faoi stiúir Oifigeach Gaeilge CLG Na nDúnaibh agus a mbeidh Oifigeach Pleanála
Teanga Thuaisceart Dhún na nGall, Póilín Uí Ghallchóir mar bhall de, a chur i gceannas ar an
phlean lena chinntiú go bhfuil an Ghaeilge fite fuaite in imeachtaí uile an chumainn. Cuirfear an
coiste ar bun chomh luath agus a rachas an tOifigeach Pleanála Teanga i mbun a cuid oibre.
•
Go ndéanfaidh siadsan monatóireacht ar an phlean agus go gcuirfidh siad a gcuid barúlacha
ar dhul chun cinn an phlean os comhair an chumainn achan sé mhí. Chomh maith le dul chun cinn
an phlean a mheas beifear ag súil go mbeidh moltaí sa tuairisc chomh maith. Cuirfear cóip den
tuairisc a dhéanfaí i ndiaidh trí bliana chuig Roinn na Gaeltachta.
•
É a bheith mar aidhm ag CLG Na nDúnaibh gach tacaíocht gur féidir a thabhairt don
Phleanáil Teanga agus a chinntiú go mbeidh tionchar dearfach aige ar sheachadadh na Gaeilge go
dtí an chéad ghlún eile agus ar iompar teanga sa cheantar. Ós rud é go mbeidh an tOifigeach
Pleanála Teanga ar an choiste monatóireachta beidh sé ábalta an cumann a threorú sa treo cheart
maidir leis an aidhm seo.
•
Tuiscint dhearfach a bheith ag CLG Na nDúnaibh sa mhéid go bhfuil siad ag cur imeachtaí
spóirt ar fáil le tacú leis an ghréasán sóisialta, rud a chuireann le cúrsaí eacnamaíochta. Má tá na
himeachtaí spóirt dhátheangach nó i nGaeilge nach cinnte gur dea-thionchar a bheas ag seo ar an
phobal i gcoitinne maidir le cur chun cinn na Gaeilge.
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