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Is é a bhí ar bun ag údair an ábhair seo ná acmhainn a chur
ar fáil do mhúinteoirí Ghairmchlár na hArdteistiméireachta
(LCVP) – acmhainn a bheadh éasca a úsáid chun cuidiú le
daltaí na cuspóirí foghlama a leagtar amach in ‘Preparation
for the World of Work’ a bhaint amach. Is é a bhí d'aidhm i
gcónaí ná raon gníomhaíochtaí a sholáthar laistigh agus
lasmuigh den rang a bheadh spéisiúil don dalta agus
réalaíoch don mhúinteoir. Chomh maith leis sin, bhíothas
den tuairim nár chóir am an mhúinteora a chur amú agus
bunaíodh an cur chuige ar an méid ama a bhíonn ar fáil do
mhúinteoirí na nascmhodúil a mhúineadh.

Ar na hábhair sa leabhrán seo tá nótaí an mhúinteora,
tascbhileoga daltaí, cás-staidéir le plécheisteanna agus
raidhse ábhar spreagúil eile. Liostáladh suímh ghréasáin chuí
i ngach caibidil agus sonraí faoi acmhainní clóite eile, nuair a
bhíodar ar fáil. Tagraítear do théacsanna LCVP eile agus is
féidir úsáid a bhaint as na hacmhainní ar bhealach
comhtháite..

Ní raibh sé i gceist go n-úsáidfí an t-ábhar in ord áirithe. 
Is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as pé caibidil is mian leo
agus an t-ábhar is oiriúnaí don ghrúpa ranga áirithe sin a
roghnú.

Grúpa Gníomhaíochta LCVP, Deireadh Fómhair 2000

Réamhrá
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Cuid I

Obair
agus an 

Geilleagar
Áitiúil 



1. Suirbhé ar an gCeantar Áitiúil 
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• déanfaidh gach grúpa a thorthaí a roinnt lei
an gcuid eile den rang ag deireadh an
cheachta.

Gníomhaíocht 1.3
Tuairisc Achomair a Ullmhú 

• mínigh do na daltaí gur féidir Bileoga
Oibre 1.1, 1.2 agus 1.3 a úsáid chun
Tuairisc Achomair a scríobh

• dáil Bileog Acmhainne 1.4 ar an rang,
creat oibre don Tuairisc Achomair

• b’fhéidir gur mhaith le roinnt de na
daltaí díriú ar Acmhainní Gnó, agus
daltaí eile ar Acmhainní Pobail 

• Chun cur i láthair Portfolio a dhéanamh,
ba chóir an Tuairisc Achomair a
dhéanamh ar phróiseálaí focal, 600 focal
ar a mhéid.

Gníomhaíocht 1.1
Próifíl an cheantair áitiúil a scríobh 

• roinn an rang i líon cothrom grúpaí 
• tabhair Bileoga Oibre 1.1 do leath de na

grúpaí, agus Bileog Oibre 1.2 don leath eile
• is é atá le déanamh ná an méid eolais

áitiúil agus is féidir a chur ar na
Tascbhileoga 

• is féidir an obair go léir a chur i gcrích sa
rang, nó is féidir cuairt a thabhairt ar
shuíomh lasmuigh den scoil 

• nuair atá an obair críochnaithe,
tiomsaigh liosta iomlán le haghaidh gach
tascbhileoige agus cuir é ar taispeáint

• dáil an dá thascbhileog ar gach dalta
agus iarr orthu na sonraí iomlána a
bhreacadh síos agus iad a choinneáil i

bhfillteáin. 

Gníomhaíocht 1.2
An t-eolas a anailísiú  

• dáil Bileog Oibre 1.3 ar gach grúpa 
• is é atá le déanamh ná anailís SWOT a

chur i gcrích ar an gceantar áitiúil ag
baint úsáide as na noda a thugtar ar
Bhileog Oibre 1.3 mar threoir 

• ba chóir iarraidh ar ghrúpaí 3 ráiteas a
chumadh le haghaidh gach cuid den SWOT

Cuspóir
Tar éis do dhaltaí na
gníomhaíochtaí sa chaibidil seo a
chur i gcrích ba chóir go mbeadh
ar a gcumas cur síos ar na
príomhacmhainní eacnamaíochta
agus sóisialta sa cheantar agus
Tuairisc Achomair a scríobh
bunaithe ar a gcuid torthaí. 

Naisc Ghréasáin  

Is féidir teacht ar naisc don suirbhé
áitiúil ar shuíomh gréasáin an LCVP: 
www.lcvp.ie

Acmhainní LCVP

• “My Own Place” - ar lgh. 15-30 tá
rogha tascbhileog ann le haghaidh
iniúchadh áitiúil.

• “Introducing the LCVP” - ar lgh. 11-12
tá ceacht úsáideach ann chun daltaí a
ullmhú le hobair i ngrúpaí 

• “My Own Place” - ar lgh. 42-44 tá

treoirlínte ann maidir le Scríobh Tuairiscí.
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• nuair a bheidh an suirbhé críochnaithe, 
dáil cóip den léarscáil ar gach dalta 

• is féidir léarscáil dhathchódaithe a
dhéanamh as anois a léiríonn úsáid na 
bhfoirgneamh

• ar na ceisteanna a d'fhéadfaí a chur chun
meastóireacht a dhéanamh bheadh :
Cén phríomhúsáid a bhaintear as an
bhfoirgneamh?
Cén fáth? Cad iad na gnóthaí atá ag
fairsingiú i láthair na huaire?
Cad iad na gnóthaí a bhfuil meath ag
teacht orthu?

• is féidir tuairisc dheiridh a dhréachtú ag
baint úsáide as an léarscáil chríochnaithe
agus as píchairteacha.

Gníomhaíocht 1.4
Suirbhé Sráide a Dhéanamh 
• más cathair nó baile mór atá i gceist

b'fhearr díriú ar cheantar atá laistigh de
10 nóiméad de shiúl na gcos ón scoil, ar
ionad siopadóireachta áitiúil nó ar eastát
tionsclaíoch 

• faigh léarscáil ar scála 1:1000 den
cheantar ar a ndéanfar an suirbhé,
léireoidh an léarscáil seo foirgnimh
indibhidiúla 

• roinn an rang i ngrúpaí chun an obair
suirbhéireachta a chur i gcrích agus
tabhair cóip do gach grúpa den chuid
den léarscáil a bhfuil freagracht ag an
ngrúpa sin uirthi

• dáil Bileog Oibre 1.5 "Catagóirí don
Suirbhé Sráide" ar an rang agus cinntigh
go dtuigeann na daltaí cad atá sna
catagóirí éagsúla 

• mínigh dóibh go n-úsáidfear dathchódú
ar chríochnú an tsuirbhé 

• dáil Bileog Oibre 1.6 ar an rang agus
mínigh cén chaoi ar chóir í a chomhlánú 

• ní mór do dhaltaí uimhir* an fhoirgnimh 
a bhreacadh síos in éineacht le hainm
agus le catagóir an ghnó 

* ní bheidh uimhreacha na sráideanna in
ord i gcónaí (na sráideanna ársa)!

Is féidir léarscáileanna ar scála
1:1000 a fháil le haghaidh gach
ceantar uirbeach a bhfuil daonra os
cionn 2000 ann ó:

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann,
Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha
Cliath 8. Fón:  01 802 5300

Neamhshealbhaithe
4.8%

Siamsaíocht

Seirbhísí
23.8%

Miondíol 
54.8%

SUIRBHÉ AR GHNÓTHAÍ
ÍOMHSHRÁID 
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ANAILÍS SWOT ar an gCEANTAR ÁITIÚILBileog Oibre 1.3

LÁIDREACHTAÍ
- rudaí a mheallfadh daoine chun oibre, cónaithe,

gnó a chur ar bun i do cheantar

m.sh. bóithre maithe, seirbhís iompair, siopaí,
bainc, dea-spiorad pobail srl.

m.sh. acmhainní áitiúla a fhorbairt (foraoiseacht,
lochanna, suíomh oidhreachta), fiontair nua a chur

ar bun chun freastal ar ‘bhearna’ sa mhargadh,
seirbhísí nua a sholáthar le haghaidh......srl. 

m.sh. d’fhéadfadh fostóir mór bogadh as an
gceantar; nó d’fhéadfadh tógáil tithíochta agus

bóithre cur isteach ar thurasóireacht; nó níos mó
dramhaíola a bheith ann toisc gnóthaí nua srl. 

m.sh. drochsheirbhísí iompair, gan fostóirí móra a
bheith ann, easpa seirbhísí sóisialta, easpa

áiseanna do leanaí srl.

DEISEANNA
- deiseanna do ghnóthaí nua nó d’fhorbairt pobail

i do cheantar

BAGAIRTÍ
- rudaí a chuirfeadh bac ar ghnóthaí nua nó ar

fhorbairt pobail i do cheantar

LAIGÍ
- rudaí a chuirfeadh ar dhaoine gan cónaí, obair,

gnó a bhunú i do cheantar
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Creat Oibre don TUAIRISC ACHOMAIR Bileog Acmhainne 1.4

1. Teideal:
• Forbairt Gnó/Pobail i .....
• Tuairisc Achomair le……

2. Téarmaí Tagartha: 
• suirbhé a dhéanamh ar ghnóthaí áitiúla/ar acmhainní pobail
• anailís a dhéanamh ar na torthaí agus moltaí a dhéanamh faoi fhorbairt sa 

todhchaí

3. Réamhrá:
• cur síos gairid ar an gceantar atá á iniúchadh (m.sh. suíomh, toise, daonra) 

4. An tIniúchadh: 
• cur síos achomair ar na modhanna iniúchta, freagrachtaí bhaill an ghrúpa, 

tascanna pearsanta 

6.  Conclúidí
• cén chaoi a bhféadfaí forbairt a dhéanamh ar an gceantar – Deiseanna ón 

anailís SWOT
• cad iad na constaicí – Bagairtí, ón anailís SWOT

7.  Moltaí
• déan cur síos ar bhealach amháin chun gnó áitiúil a fhorbairt

nó
• déan cur síos ar bhealach amháin chun an pobal áitiúil a fhorbairt

5. Acmhainní Gnó: 
• Príomhthorthaí – ó Bhileog Oibre

1.1
• Príomhláidreachtaí – pointí

ábhartha ón anailís SWOT
• Príomhlaigí– pointí ábhartha ón

anailís SWOT

5. Acmhainní Pobail: 
• Príomhthorthaí – ó Bhileog Oibre

1.2
• Príomhláidreachtaí – pointí

ábhartha ón anailís SWOT
• Príomhlaigí– pointí ábhartha ón

anailís SWOT

NÓ
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CATAGÓIRÍ don SUIRBHÉ SRÁIDE Bileog Oibre 1.5

ÁIT Áitribh m.sh. Tithe 

EAG Eaglasta m.sh. Séipéil 

MION Gnóthaí Miondíola m.sh. Siopaí Nuachtán, Boutiques srl.

MÓR Gnóthaí Mórdhíola m.sh. ní dhíoltar earraí ach le 
haghaidh Trádála

SIAM Siamsaíocht m.sh. Tithe Tábhairne, Bialanna,
Tithe Ósta

SEIR Seirbhísí m.sh. Gruaigeadóirí, Neachtlanna

SP  Seirbhísí Poiblí m.sh. Leabharlann, Oifig an Phoist

SPL Seirbhísí Pobail m.sh. Ionaid Eolais do Shaoránaigh

AIR Seirbhísí Airgeadais m.sh. First Active, AIB

GAIRM Gairmeacha m.sh. Dochtúirí, Fiaclóirí,
Aturnaetha 

DÉAN Déantúsaíocht m.sh. Monarchana 

FOL Folamh m.sh. Foirgnimh olmha/Thréigthe 
nó “Ar Cíos”

Dath/Cód Catagóir Úsáid na bhFoirgneamh 

Nuair a bheidh an suirbhé críochnaithe agat roghnaigh dath oiriúnach do gach
catagóir. Ansin is féidir leat leárscáil dhaite sráide a dhearadh a léiríonn “Úsáid na

bhFoirgneamh”. 
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SUIRBHÉ SRÁIDE Bileog Oibre 1.6

Ainm na Sráide: Taifeadta ag:

Seoladh an Ainm Cód 
Fhoirgnimh 

2a  m.sh. Trend Hair Studio SEIR
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2. Fiontair Ghnó

- an bhfuil baint ag an ngnó le mo rogha
gairme? 

- an dócha go dtiocfaidh fás ar na
deiseanna fostaíochta sa réimse oibre
seo? 

Gníomhaíocht 2.2
Ceisteanna a Ullmhú

• dáil Bileog Oibre 2.1 ar na daltaí agus iarr
orthu céard is mian leo a fháil amach faoin
bhfiontar

• agus iad ag obair i ngrúpaí iarr ar na daltaí
ceistneoir a ullmhú do gach cuairt, ag
baint úsáide as Bileoga Acmhainne 2.2
agus 2.3 mar threoir

• nuair atá an ghníomhaíocht curtha i gcrích
ag na grúpaí, ní mór dóibh obair i
dteannta a chéile chun teacht ar
chomhdhearcadh ar dhréacht deiridh

• tabhair liosta ceisteanna do gach dalta a
chuirfidh siad ar na gnóthaí agus iad ar an
gcuairt

Gníomhaíocht 2.1
Fiontair Áitiúla a Roghnú

• roinn an rang i ngrúpaí 4/5 dalta. 
• bainfidh gach grúpa úsáid as Bileog Oibre

1.1 ó Chaibidil 1.
• is é atá le déanamh ná teacht ar gach

teagmháil le gnóthaí áitiúla. D’fhéadfadh
an múinteoir iad seo a leanas a lua: 
- iarscoláirí
- soláthraí atá ag an scoil
- tuismitheoirí nó gaolta atá ag obair le

gnó áirithe
- teagmháil ó thaithí oibre
- áit ina bhfaightear obair i rith na

laethanta saoire
• nuair atá na liostaí críochnaithe ag na

grúpaí, ní mór dóibh an t-eolas a roinnt
leis an rang

• iarr ar na daltaí scríobh chuig fiontar nó
glaoch orthu ag lorg eolais/bileoga eolais
ón gcomhlacht

• i ndiaidh an taighde, d’fhéadfaí fiontair a
roghnú agus cuireadh a thabhairt dóibh
teacht chun cainte leis an rang

• sula n-ainmnítear gnó ar a dtabharfaidh
na daltaí cuairt ní mór dóíbh iad seo a
leanas a mheabhrú: 
- an bhfuil baint ag an ngnó leis na

hábhair ar an ngairmchlár? 

Cuspóir
Tar éis do dhaltaí na
gníomhaíochtaí sa chaibidil seo
a chur i gcrích ba chóir go
mbeadh ar a gcumas scrúdú a
dhéanamh ar fhiontair ghnó
áitiúla agus cur síos ar
dheiseanna gnó laistigh den
earnáil sin.

Acmhainní LCVP

• “My Own Place” - ar lgh. 46-51 tá cur
síos ar chuairteanna agus ar ullmhú
ceistneora

• “Business and Community Links” - ar
lgh. 9- 12 tá a lán smaointe maidir le
taighde ar féidir leis na daltaí tabhairt
faoi agus dul i dteagmhaíl le fiontair
áitiúila. Tá stór ceisteanna sa leabhar
freisin, le haghaidh fiontair bheaga,
mheánacha agus mhóra.
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Ceistneoir a Ullmhú Bileog Oibre 2.1

• Céard a theastaíonn uait a fháil amach faoin bhfiontar?

• Seo a leanas cúpla ceannteideal – cuir tic leis na cinn ar mian leat úsáid a 

bhaint astu.

• Ansin breac síos ceisteanna faoi gach ceannteideal a roghnaigh tú!

� Seirbhís/Earra an Chomhlachta

� Stair an Chomhlachta

� Foireann & Pearsanra

� Margaíocht

� Bolscaireacht

� Fógraíocht

� Taighde & Forbairt

� Táirgeadh

� Sláinte & Sábháilteacht

� An Eoraip

� Teicneolaíocht Faisnéise

� Tacaíocht Gnó

� Airgeadas

� Caidreamh Tionsclaíoch



AIRGEADAS 
1. Cá bhfaigheann an fiontar a airgeadú?

2. Cén dualgas atá ar an bhfiontar, más ann dá

leithéid, faisnéis airgeadais a nochtadh don

phobal?

SONRAÍ NA CUAIRTE 
1. Ainm an Fhiontair:

2. Dáta na Cuairte:

3. Am:

4. Fad:

5. Sonraí na Cuairte:

STAIR AN CHOMHLACHTA
1. Cathain a bunaíodh an fiontar?

2. Cé a bhunaigh é?

3. Cá háit?

4. Sonraí an smaoinimh ghnó:

TÁIRGEACHT 
1. An bhfuil éileamh leanúnach ar an

táirge nó an athraíonn an t-éileamh ag amanna áirithe

(m.sh. um Nollaig)?

2. Cén chaoi a ndéileálann an fiontar leis an athrú sin?

3. An bhfuil sé éasca teacht ar amhábhair?

4. An bhfuil an táirgeadh: uathoibríoch?

leathuathoibríoch?

déanta de láimh?

5. Cad é acmhainn táirgeachta an

fhiontair?
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Stór Ceisteanna Bileog Acmhainne 2.2

SONRAÍ AN GHNÓ 
1. Stiúrthóir Bainistíochta/Úinéir/POF:

2. Suíomh:

3. Toise:

4. Cineál gnó:

5. Cur síos ar an Táirge/ar an tSeirbhís:

PEARSANRA
1. Struchtúr bainistíochta an ghnó?

2. Líon fostaithe?

3. Cóimheas fear/ban ar an bhfoireann?

4. Gairmeacha/poist éagsúla san fhiontar?

5. Cé a earcaíonn an fhoireann?

6. Cén nós imeachta earcaíochta atá i bhfeidhm?

TAIGHDE & FORBAIRT
1. An ndéanann an fiontar infheistiú i dTaighde &

Forbairt?

2. Conas a choinníonn an gnó é féin ar an eolas

faoi threochtaí san earnáil?



SLÁINTE & SÁBHÁILTEACHT 
1. Cad iad na fógraí Sláinte & Sábháilteachta atá ar taispeáint?

2. Cén chaoi a gcuirtear in iúl do na fostaithe ar

shaincheisteanna Sláinte & Sábháilteachta?

3. Cén PPE (Personal Protective Equipment) a chaitear?
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Stór Ceisteanna Bileog Acmhainne 2.3

MARGAÍOCHT &

FÓGRAÍOCHT
1. Cad é an spriocmhargadh (custaiméirí)?

2. Cé hiad na príomhiomaitheoirí?

3. Cén chaoi a ndéanann an fiontar

margaíocht/fógraíocht ar a chuid táirgí/seirbhísí?

4. Cá ndíolann an fiontar a tháirgí?

5. Conas a dhéanann an fiontar a tháirgí a dháileadh?

6. Cén buiséad atá léithdháilte le haghaidh

margaíochta/fógraíochta?

CAIDREAMH TIONSCLAÍOCH
1. Cad iad na ceardchumainn a dhéanann

ionadaíocht thar ceann fhostaithe an fhiontair?

2. Cén nós imeachta atá ann d’oibrí a mbeadh gá

aige/aici gearán a dhéanamh? 

AN EORAIP 
1. Cad iad na teagmhálacha atá ag an bhfiontar le

tíortha eile san AE?

2. An mbeadh sé mar chabhair duit sa ghnó seo dá

mbeadh teangacha iasachta ar eolas agat?

TACAÍOCHT GNÓ
1. Cad iad na heagraíochtaí nó na

gníomhaireachtaí stáit a chuidigh leis na

bhfiontair seo?

2. Cén sórt cúnaimh a cuireadh ar fáil?

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE 
1. Cén ról a bhí ag TF i bhforbairt an fhiontair

seo?

2. Cá háit agus conas a úsáidtear TF san fhiontar?



Stiúrthóirí Pobail agus Fiontar 

Cuireadh na Boird Fiontar Contae agus Cathrach ar bun sna 34 údarás áitiúil contae agus
cathrach uile. Ag stiúradh gach Boird tá Stiúrthóir Pobail agus Fiontar. Is oifigeach
sinsearach ón gComhairle an Stiúrthóir seo agus tá sé mar thasc aige/aici an rialtas áitiúil,
na gníomhaireachtaí áitiúla, na gníomhaireachtaí stáit agus na páirtithe sóisiatha uile a
thabhairt le chéile chun straitéis chomhtháite a dhréachtú d’fhorbairt eacnamaíochta
shóisialta chultúrtha na cathrach nó an chontae.

Is féidir leat dul i dteagmháil leis an stiúrthóir i do cheantar trí oifigí an údaráis áitiúil 
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Cuspóirí 
Tar éis do dhaltaí na
gníomhaíochtaí sa chaibidil seo
a chur i gcrích ba chóir go
mbeadh ar a gcumas na
príomhghníomhaireachtaí a
thacaíonn le fiontair phobail
áitiúla, agus na príomhghrúpaí
deonacha a chuireann feabhas ar
chaighdeán maireachtála sa
cheantar áitiúil a shainaithint. 

3. Fiontair Phobail agus Obair Dheonach

Gníomhaíocht 3.2
Obair Dheonach Áitiúil 
• roinn an rang i mbeirteanna 
• dáil Bileog Oibre 3.2 orthu 
• iarr ar na daltaí na heagraíochtaí

deonacha a bhfuil a bhfeathal/lógó ar an
mbileog oibre a ainmniú

• roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair
sonraí teagmhála a bhaineann le ceann
amháin de na heagraíochtaí deonacha
dóibh (ó Nótaí an Mhúinteora thall)

• iarr ar gach grúpa bileog fíricí a chomhlánú
maidir leis an eagraíocht a tugadh dóibh ag
baint úsáide as Bileog Oibre 3.3

• ní mór do na grúpaí a dtorthaí a chur i
láthair an ranga LCVP 

Gníomhaíocht 3.3
Próifílí Daltaí 
• roinn an rang i ngrúpaí 4/5
• dáil Próifíl Dalta amháin ó na Bileoga

Acmhainne 3.4, 3.5, 3.6 agus 3.7 ar gach
grúpa

• iarr ar na daltaí na ceisteanna a chuirtear
ar fáil iontu a phlé agus a fhreagairt 

Gníomhaíocht 3.1
Gníomhaireachtaí a thacaíonn le
fiontair phobail 
• roinn an rang i mbeirteanna 
• dáil Bileog Obire 3.1 orthu
• iarr ar gach beirt gach gníomhaireacht a

mheaitseáil leis an gcur síos a bhaineann
léi

• ansin roinn an rang i ngrúpaí agus
tabhair sonraí teagmhála a bhaineann le
gníomhaireacht amháin do gach grúpa (ó
Nótaí an Mhúinteora thall)

• iarr ar gach grúpa bileog fíricí a
chomhlánú maidir leis an
ngníomhaireacht a tugadh dóibh ag baint
úsáide as Bileog Oibre 3.3

• ní mór do na grúpaí a dtorthaí a chur i
láthair an ranga LCVP 

Naisc Ghréasáin

Is gníomhaireacht náisiúnta é
Comhairle a chuireann eolas ar fáil don
phobal maidir le seirbhísí sóisialta:
www.comhairle.ie



1. Fás
27/33 Sráid Bhagóid Uachtarach, Baile Átha Cliath 4
Fón: 01 607 0500. Suíomh Gréasáin: www.fas.ie

2. Teagasc
19 Ascaill Dhumhach Thrá, Baile Átha Cliath 4
Fón: 01 637 6000 
Ríomhphost: pr@hq.teagasc.ie
S. Gréasáin: www.teagasc.ie

3. Páirtíochtaí Ceantarbhunaithe
Téigh i dteagmháil le ADM, Holbrook Hse, Sráid
Holles, B.Á.C. 2 Fón: 01 240 0700

4. Údarás na Gaeltachta
Na Forbacha, Co. na Gaillimhe,
Fón: 091 503100 
Ríomhphost: eolas@gaeltacht.ie
S. Gréasáin: www.udaras.ie
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Nótaí an Mhúinteora

5. Leader
An Roinn Talmhaíochta & Bia, 
Fón: 01 607 2100
S. Gréasáin: www.irlgov.ie

6. Boird Fiontar Contae
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta 
Fón: 01 661 4444.
S. Gréasáin: www.etradebusinessireland.com

7. Coillte Teo
Lána Líosain, Baile Átha Cliath 2
Fón: 01 661 5666

8. Boird Forbartha Contae 
Téigh i dteagmháil le do Údarás Áitiúil nó leis an Roinn
Chomhshaoil agus Rialtais Áitiúil
Fón: 1890 202 021

Tacaíocht do Fhiontair Phobail

1. Amnesty International
Seán McBride H’se, 48 Sráid na Toinne, Baile Átha Cliath 2.
Fón: 01 677 6361. Ríomhphost: info@amnesty.iol.ie Suíomh
Gréasáin: www.amnesty.ie
Tá Amnesty International ag féachaint le go scaoilfí
príosúnaigh choinsiasa: daoine atá faoi choinneáil ina aon áit
de bharr a gcreidimh, dath a gcraicinn, bunús eitneach,
teanga nó reiligiún, ar daoine iad nár úsáid foréigean nó nár
thacaigh leis ach an oiread. 

2. Ord Mhálta
32 Bóthar Chluaidh, Droichead na Dothra, Baile Átha Cliath 4.
Fón: 01 668 4891
Feidhmíonn Ord Mhálta mar chúltaca ag seirbhísí stáit lena n-
áirítear na Boird Sláinte agus an Bhriogáid Dóiteáin. Cuireann
siad céadchabhair, seirbhísí otharchairr agus cúram pobail ar
fáil. Tá Cór Daltaí ann dóibh siúd idir 10-16.

3. An Óige
61 Sráid Mhuinseo., Baile Átha Cliath 7. Fón: 01 830 4555.
Ríomhphost:anoige@iol.ie S. Gréasáin www.irelandyha.org
Tá sé mar aidhm ag An Óige grá don tuath a spreagadh i
measc an aosa óig trí bhrúnna óige a sholáthar ar fud na tíre. 

4. The Rehab Group
Rosslyn Park, Bóthar Chnoc na Feá, Dumhach Trá, Baile Átha
Cliath 4. Fón: 01 205 7200. Ríomhphost: info@rehab.ie. 
S. Gréasáin: www.rehab.ie
Is eagraíocht neamhspleách neamhbhrabaigh é The Rehab Group
a sholáthraíonn oiliúint, fostaíocht agus cúram sóisialta mar aon
le seirbhísí tráchtála a chuireann comhionannas chun cinn. 

5. Macra na Feirme
Irish Farm Centre, An Cloigín Gorm, Baile Átha Cliath 12.
Fón: 01 450 8000.
Ríomhphost: macra@indigo.ie. S. Gréasáin:
http://indigo.ie/~macra/
An aidhm atá ag Macra na Feirme ná forbairt talmhaíochta

agus tuaithe a chothú agus forbairt phearsanta agus
ceannaireachta a bhaill a chothú.

6. Cumann Naomh Uinseann de Pól 
8 Bóthar na Cabraí Nua, Baile Átha Cliath 7. Fó: 01 838 4164
Ríomhphost: svdep@iol.ie
An aidhm atá ag an gcumann ná tacaíocht agus cairdeas a
chur ar fáil do dhaoine a bhfuil deacrachtaí acu agus
neamhthuilleamaíocht & ceartas sóisialta a chothú. 

7. Cumann Lúthchleas Gael (GAA)
Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath 3 Fón: 01 836 3222
An aidhm atá ag CLG ná féiniúlacht na hÉireann a
dhaingniú trí na cluichí is na caithimh aimsire seo a leanas a
chaomhnú: Iomáint, Peil Ghaelach, Liathróid Láimhe,
Rounders, Rince Gaelach, Ceol agus Amhránaíocht. 

8. Focus Ireland
14a Sráid an Iústásaigh, Baile Átha Cliath 2. Fón: 01 671
2555. Ríomhphost: focusadm@eircom.net. S. Gréasáin:
www.focusireland.ie
Is eagraíocht náisiúnta é Focus Ireland a bhfuil mar mhisean
aige ceart tithíochta na ndídeanaithe a chur chun cinn trí
sheirbhísí, taighde agus abhcóideacht den scoth a sholáthar. 

9. An Taisce
Tailors’ Hall, An Lána Cúil, Baile Átha Cliath 8. Fón: 01 454
1786    S. Gréasáin: www.antaisce.org
Is é seo an Taisce Náisiúnta d’Éirinn. An aidhm atá ag An
Taisce ná caomhnú agus bainistiú na timpeallachta nádúrtha
agus tógtha a chur chun cinn ar bhealaí atá inbhuanaithe. 

10. Cumann Cathaoir Rotha na hÉireann 
Céide an Fhraoigh Dhuibh, Cluain Tarbh, Baile Átha Cliath 3.
Fón: 01 8186400
An aidhm atá ag an gcumann seo ná comhtháthú iomlán
sóisialta, eacnamaíoch agus oideachais a lorg dóibh siúd atá
faoi mhíchumas mar bhaill neamhspleácha rannpháirteacha
sa phobal.

Eagraíochtaí Deonacha 
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Tacaíocht do Fhiontair Phobail  Bileog Oibre 3.1

Cuireann gach ceann de na Gníomhaireachtaí seo a leanas tacaíocht ar fáil do

fhiontair phobail. An féidir leat an ghníomhaireacht a mheaitseáil leis an gcur síos

a bhaineann leí thíos? 

Leader, Fás, Údarás na Gaeltachta, Bord Fiontar Contae, Coillte, Bord Forbartha

Contae, Teagasc, Páirtíocht Ceantarbhunaithe

Gníomhaireacht Stáit ar a bhfuil sainfhreagracht
foraoisí a chur agus a bhaint agus comhairle is
tacaíocht a sholáthar d’fheirmeoirí agus do dhaoine
eile a bhfuil foraoiseacht ar bun acu, nó a bhfuil sé
ar intinn acu dul leis an bhforaoiseacht. 

7.

Tugann an ghníomhaireacht seo le chéile gach
eagraíocht a oibríonn ar son an phobail. 
Téann sí i gcomhairle le pobail áitiúla agus
ullmhaíonn plean straitéise don fhorbairt
eacnamaíoch shóisialta chultúrtha i ngach contae. 

8.

Is acrainm Francach atá mar theideal ar an
ngníomhaireacht seo agus seasann an t-acrainm sin
do “Naisc idir Bhearta le haghaidh Forbartha agus
an Gheilleagair Tuaithe.” An aidhm atá aige ná a
chur ar chumas an phobail ionchur a bheith acu i
bhforbairt fiontar agus fostaíochta
ina gceantair féin. 

5.

Déileálann an ghníomhaireacht seo le hearnáil an
mhicreafhiontair. Cuireann sí comhairle, oiliúint
agus maoiniú ar fáil do ghnóthaí nua agus cuireann
tacaíocht ar fáil do ghnóthaí seanbhunaithe
- gnóthaí nach bhfuil ar a gcumas níos mó ná
deichniúr a fhostú. 

6.

Oibríonn an ghníomhaireacht seo i gcomhar le gach
gníomhaireacht forbartha pobail 
chun freastal ar riachtanais na ndaoine seo a leanas:
daoine atá dífhostaithe go fadtéarmach, daoine faoi
mhíchumas, mná atá faoi mhíbhuntáiste, aos óg atá
i mbaol, sealbhóirí talún tuaithe,
an lucht siúil agus tuismitheoirí singil.  

3.

Tá na ghníomhaireacht seo freagrach as forbairt
eacnamaíoch chultúrtha shóisialta na limistéar
Gaeltachta, agus tá sí freagrach as a chinntiú go
maireann an Ghaeilge mar theanga labhartha sna
limistéir sin. 

4.

Cuireann an ghníomhaireacht seo oiliúint ar fáil
dóibh siúd atá ag lorg poist, cuidíonn sí
le hathoiliúint ar oibrithe i dteicneolaíochtaí nua,
cuireann sí seirbhísí earcaíochta ar fáil do ghnóthaí,
do chomharchumainn agus do fhiontair
phobalbhunaithe agus cuireann sí maoiniú ar fáil do
scéimeanna fiontair phobail. 

1.

Tá an ghníomhaireacht seo freagrach as taighde,
comhairle agus oiliúint i ngach réimse
a bhaineann le talmhaíocht, gairneoireacht agus leis
an tionscal bia. An aidhm atá aici ná fiontar tuaithe
agus fostaíocht a fhorbairt agus a spreagadh i
bpobail tuaithe. 

2.
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Eagraíochtaí Deonacha Bileog Oibre 3.2

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

Tá deich bhfeathal/lógó anseo thíos a bhaineann le deich n-eagraíocht dheonacha.

Aithneoidh tú roinnt acu láithreach, ach an féidir leat an chuid eile a aithint agus ansin sonraí

teagmhála na n-eagraíochtaí a fháil?

An Óige, The Rehab Group, Amnesty International, Macra na Feirme, Ord Mhálta, Focus Ireland,

Cumann Naomh Uinseann de Pól, CLG, Cumann Cathaoir Rotha na hÉireann, An Taisce.



22

Próifíl Eagraíochta Bileog Oibre 3.3

Ainm na hEagraíochta

Aidhmeanna na hEagraíochta

Sonraí Teagmhála

Ainm an Teagmhálaí Áitiúil

Samplaí de thionscadail áitiúla a dtacaíonn an eagraíocht leo sa cheantar

Feathal/Lógó

Náisiúnta

Fón

Áitiúil 

Ainm
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Tá muintir Choláiste Summerhill, Sligeach, go maith ar an eolas faoi chúrsaí imshaoil, a
bhuíochas le grúpa beag daltaí dícheallacha sa scoil agus leis an múinteoir Eacnamaíochta
Baile, Colette O’Hagan. I mbliana d’éirigh leis an ngrúpa seo an gradam Supreme National
Winners a bhuachan i nGradaim Ballygowan / ECO Young Environmentalists. Seo a leanas cúpla
focal ó bheirt as an ngrúpa sin, Michael McDermott agus Daniel Somers agus iad ag caitheamh
súil siar ar ar bhaineadar amach (an bheirt anois ag gabháil do Chúrsaí Iar-
Ardteistiméireachta):

“Is é a bhí mar sprioc againn ná go
mbronnfaí An Bhratach Ghlas ar
Summerhill.” a deir Michael. “An Taisce a
bhronnann an gradam seo ar scoileanna atá
gan bhruscar. Chuireamar coiste feasachta
ar bun ar dtús báire agus ansin rinneamar
mionscrúdú ar an scoil ó thaobh bruscair de.
Chuir sé seo ar ár gcumas na fadhbanna
bruscair sa scoil a aithint chun go bhféadfaí
dul i ngleic leo. Fuaireamar amach nach
raibh na boscaí bruscair sa scoil sásúil. Dá
bhrí sin bhí orainn airgead a bhailiú chun 10
mbosca bruscair choincréite a fháil agus
chosain siad £240 an ceann. D’eagraíomar lá
gan éide scoile chun airgead a bhailiú agus
fuaireamar tacaíocht ó Shiopa na Scoile, ón
scoil agus ó Chomhairle na dTuismitheoirí.
Chun feasacht a spreagadh i measc lucht na scoile reáchtálamar comórtas póstaeir agus
rinneamar téip phoiblíochta a thaifeadadh, a craoladh ar challaire na scoile.”

Bíonn sé an-deacair smacht a choinneáil ar an mbruscar ag Summerhill mar go bhfuil bóthar
poiblí ar thailte na scoile. Ach d’éirigh leis na buachaillí fónamh a bhaint as seo ó thaobh
athchúrsála de: 

“Chuamar chun cainte leis an gComhairle agus d’éirigh linn a chur ina luí orthu bainc
athchúrsála a lonnú ar shuíomh na scoile.” a deir Daniel. “D’eagraíomar go ndáilfí bileoga
eolais ar na tithe san eastát in aice na scoile. Anois baineann an pobal úsáid as na bainc do
bhuidéil, agus déanaimid ár gcannaí féin a athchúrsáil. Ba dheacair an rud é dul i bhfeidhm ar

dhaoine go leanúnach thar an dá bhliain. Ba bheag ná go
raibh orainn tosú as an nua gach téarma, go háirithe nuair
a tháinig scoláirí nua isteach i mbliain a haon.  Uaireanta
d’fhanaimis sa scoil go dtí 7 a’ chlog istoíche agus ar lá an
iniúchta bhíomar inár suí go moch ar maidin chun bruscar
a bhailiú. Ach b’fhiú an tairbhe an trioblóid. Chuireamar
sprioc romhainn agus d’éirigh linn é a bhaint amach!”
Is é a bhíonn ar bun ag ECO-UNESCO ná forbairt
phearsanta an duine óig a chothú trí ghníomhaíochtaí
caomhnaithe timpeallachta a reáchtáil, tríd an oideachas
agus an oiliúint. Tá sé mar chuid de líonra domhanda
clubanna UNESCO atá maoinithe ag na Náisiúin Aontaithe. 

Is féidir dul i dteagmháil le ECO-UNESCO ag 26 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2.
Fón: 01 662 5491 Ríomhphost: ecounesco@eircom.net

ECO-UNESCO Bileog Acmhainne 3.4

• Cad iad na dúshláin a bhí roimh
Michael agus Daniel?

• Cad iad na scileanna agus na
tréithe pearsanta a bhí riachtanach
chun an obair a chur i gcrích?

• Cén chaoi a ndeachaigh
rannpháirtíocht san obair
dheonach chun sochair dóibh?

• Cén chaoi a ndeachaigh an obair
dheonach a rinne siad chun
sochair don phobal?

Ceisteanna
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Cumann Naomh Uinseann de Pól (SVP) Bileog Acmhainne 3.5

Tá Annette McNamee (5ú bliain) ina ball de chraobh Chumann Naomh Uinseann de Pól i
gColáiste Pobail Chora Droma Rúisc. Déanann an múinteoir Staidéir Ghnó, Caroline Burke,
comhordú ar an ngrúpa agus glacann an grúpa páirt i dtrí thionscadal áitiúla: - cuairt a
thabhairt ar othair aosta agus ar othair chónaitheacha san ospidéal áitiúil, lámh chúnta a
thabhairt sa siopa SVP sa bhaile trí lá in aghaidh na seachtaine agus obair le leanaí faoi
mhíchumas in Ionad Cúraim Lae. Iarrtar ar gach duine den 15 oibrí dheonacha sa ghrúpa uair
an chloig dá gcuid ama a chur ar leataobh do cheann de na tionscadail seo gach seachtain. 

Tagann an grúpa SVP le chéile mar ghrúpa mór amháin le hIníon Burke uair gach seachtain ag
am lóin chun gach tionscadal a phlé agus chun clár ama a dhéanamh amach don tseachtain dár
gcionn. Is tionscadail fhadtéarmacha iad ar fad agus dá bhrí sin ní mór do na daltaí a bheith
tiomanta dá gcuid oibre leis an ngrúpa. Tá Annette agus a cara Kathryn Ruxton ag tabhairt
cuairte ar an Ionad Cúraim Lae le breis is bliain anuas.  

“Tá Ionad N. Ciaráin díreach trasna an bhóthair ón scoil,” a
deir Annette. “Gach lá féachann na leanaí amach orainn agus
muid ag staidéar. Theastaigh uaim rud éigin a dhéanamh
chun tacú leo. Ba í Iníon Burke a chuaigh i dteagmháil leo ar
dtús agus ansin thosaíomar ag tabhairt cuairte ar an ionad
tráthnóna amháin in aghaidh na seachtaine. Cuidímid leis na
cúramóirí aire a thabhairt do na leanaí nuair atá na daoine
fásta ag glacadh béile. Is obair dhúshlánach í. Ní mór duit
aithne phearsanta a chur ar gach leanbh agus déileáil leis an
leanbh sin nuair a bhíonn sé nó sí trína chéile.”

“Ghlacamar páirt sa Tionscadal ‘Youth for Justice’ in Áth Luain
anuraidh. Is é a bhí ann ná taispeántas réigiúnach do ghrúpaí
scoile SVP. Bhí taispeántas againn ina dhiaidh ag an ócáid
náisiúnta i mBaile Átha Cliath. Scríobhamar tuairisc faoinár
dtionscadal, rinneamar póstaeir a dhearadh agus rinneamar an
t-ábhar a chur i láthair na dtoscairí. Bhí sé deacair an cur i
láthair a dhéanamh ar dtús, ach táim níos féinmhuiníní anois.
Is cinnte gur chuir sé le mo scileanna cumarsáide!”

“Braithim go bhfuil an-chuid bainte agam as mo
chuid oibre le SVP. Ar dtús ní raibh tuiscint
rómhaith ag mo chomhscoláirí ar an obair a bhí
ar bun agam, ach anois tá daoine i bhfad níos
dearfaí mar gheall air. Is féidir liom mo
dhearcadh a chur in iúl gan aon náire a bheith
orm agus gan bheith rómhór faoi thionchar an
mhóraimh. Tá dearcadh nua agam i leith daoine
faoi mhíchumas agus tuigim anois fiúntas an
chomhionannais.” 

An aidhm atá ag Cumann N. Uinseann de Pól ná tacaíocht agus cairdeas a chur ar fáil do
dhaoine a bhfuil deacrachtaí acu, agus neamhthuilleamaíocht & ceartas sóisialta a chothú. 

Is féidir dul i dteagmháil le SVP ag 8 Bóthar na Cabraí Nua, Baile Átha Cliath 7,
Fón: 01 838 4164, Ríomhphost: info@svp.ie

• Cad iad na dúshláin a bhíonn roimh Annette? 

• Cad iad na scileanna agus na tréithe pearsanta
atá riachtanach chun an obair a chur i gcrích? 

• Cén chaoi a bhfuil rannpháirtíocht san obair
dheonach tar éis dul chun sochair do
Annette?

• Cén chaoi a bhfuil a cuid oibre deonaí tar éis
dul chun sochair don phobal? 

Ceisteanna
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Cluichí Pobail Bileog Acmhainne 3.6

Is mac léinn séú bliana í Sharon Kelly, as An Sráidbhaile, Co. Laoise agus tá sí i Scoil Chríost Rí, Port
Laoise. Ghlac Sharon páirt sna Cluichí Pobail i dtús báire mar iomaitheoir, ach ag dhá bhliain déag
d’aois léirigh sí spéis in oiliúint agus i gcúrsaí riaracháin na heagraíochta. 

“I dtosach báire bhí mé i m’oiliúnóir agus thug mé lámh chúnta i gcraobh an cheantair. Oíche
amháin bheartaigh mé freastal ar an gCruinniú Cinn Bhliana agus toghadh mé mar ‘Oifigeach Óige’
agus gan mé ach ceithre bliana déag d’aois ag an uair! Is é a bhíonn ar bun ag an Oifigeach Óige
ná iarracht daoine óga i gceantar An tSráidbhaile a mhealladh le páirt a glacadh sna Cluichí Pobail.
Ar na gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun againn tá ealaín, samhaildéantús, ficheall, tráth na gceist,
sacar agus cispheil, benchball, cluiche corr, agus gan amhras, lúthchleasaíocht. 

Bíonn leathlá againn ar an Aoine i Scoil
Chríost Rí, agus bainim fónamh as an am saor
seo chun cuairt a thabhairt ar na
bunscoileanna sa cheantar chun na daltaí a
mhealladh le páirt a ghlacadh sna cluichí.
Eagraímid dhá thráthnóna gach seachtain sa
Sráidbhaile. Bím féin páirteach san oiliúint
lúthchleasaíochta agus eagraím foirne le
haghaidh cluiche corr agus cispheile. 

Bíonn na Cluichí Pobail ar siúl an bhliain ar
fad. I mí Dheireadh Fómhair eagraímid Cóisir
Oíche Shamhna d’aos óg an cheantair agus
bíonn Oíche Rásaí agus Silver Circle Draw ann
i mí na Samhna chun airgead a bhailiú. Ansin
réitímid na daoine óga i bhfoirne benchball. Ar
theacht an Earraigh bíonn an oiliúint
lúthchleasaíochta faoi lánseol. Cuirtear tús leis na comórtais cheantair agus chontae i mí an Mhárta
agus leanann siad seo ar aghaidh go dtí mí an Mheithimh agus mí Iúil. Bíonn trí chraobh náisiúnta
ar siúl i Maigh Mhuirí i mí na Bealtaine, mí Lúnasa agus mí Mheán Fómhair. 

Oibrímid go dian ag na craobhacha náisiúnta agus bainimid an-sult astu. Bíonn dioscó ar siúl gach
oíche agus bíonn seans againn go léir bualadh le daoine óga as gach cearn den chontae. 

Deir Sharon gurb é an rud is dúshlánaí faoina ról ná a chur ina
luí ar dhaoine óga freastal go rialta ar an traenáil agus spiorad
foirne a chothú. “An rud is deacra ar fad ná foireann a roghnú
nuair atá an iomarca daoine ann don phainéal. Ní maith liom
daoine a fhágáil ar lár. Nuair a fhreastalaím ar chruinnithe
pleanála míosúla tá mise i bhfad níos óige nach gach éinne eile,
ach cé go bhfuilim óg bíonn meas ag na daoine eile ar mo
thuairim mar go dtuigim an t-aos óg.”

Tá an-chuid bainte agam féin as mo pháirt sna Cluichí Pobail.
Bainim sásamh as nuair atá ag éirí le mo fhoirne agus le mo
lúthchleasaithe. Ba mhaith liom bheith i mo mhúinteoir
bunscoile agus measaim go gcuideoidh an taithí seo bheith ag
obair le daoine óga go mór liom. Ní hamháin sin ach táim ag
freastal ar mo phobal féin.”

Is féidir teacht ar Chluichí Pobail ag an seoladh seo a leanas: Cluichí Pobail, Ceanncheathrú
Spóirt, Bealach an tSeoighigh, An Pháirc Thiar, Baile Átha Cliath 1, Fón: 01625 1180 

• Cad iad na dúshláin a bhíonn
roimh Sharon? 

• Cad iad na scileanna agus na
tréithe pearsanta atá riachtanach
chun an obair aici a chur i gcrích? 

• Cén chaoi a ndeachaigh
rannpháirtíocht san obair
dheonach chun sochair do
Sharon? 

• Cén chaoi a ndeachaigh a cuid
oibre deonaí chun sochair don
phobal?

Ceisteanna 
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Tá Michelle Hession ag tabhairt faoi Athscrúdú na hArdteistiméireachta i gClochar na Trócaire,
Tuaim, Co. na Gaillimhe. Bhí sí mar Chisteoir agus ansin mar Chathaoirleach ar Ghrúpa
Amnesty International na scoile, a chuir an múinteoir Bernie Shiel-Regan ar bun. Ba mhaith le
Michelle dul le múinteoireacht nuair a fhágfaidh sí an scoil. Thosaigh Michelle ag feidhmiú le
Amnesty nuair a bhí sí sa chéad bhliain. 

“Creidim go láidir sa rud atá ceart agus cóir. Cuireann sé as dom nuair a chaitear le daoine go
cruálach nó go héagórach. Chonaic mé fógra in airde sa scoil lá amháin ag tabhairt cuireadh
do dhaltaí ar spéis leo é freastal ar chruinniú ag 1.30i.n.. Nuair a bhí mé sa chéad bhliain ba
mhór an méid é uair an chloig le haghaidh lóin agus dá bhrí sin bheartaigh mé gurb iontach an
smaoineamh é freastal ar chruinnithe Amnesty chun an t-am a mheilt. Ó shin i leith bhíodh 10
- 15 cailín i gcónaí sa ghrúpa. Chosain sé £12 chun an scoil a chlárú le Amnesty agus íocaimid
50p mar tháille ballraíochta. 

Seoltar nuachtlitir mhíosúil chugainn le heolas faoi dhaoine
ar fud an domhain a ndearnadh céasadh orthu nó atá sa
phríosún agus tagann na  “Urgent Action Appeals” gach
cúpla seachtain ag iarraidh orainn litreacha a scríobh.
Scríobhaimid go léir tuairim is 2 go 3 litir an duine. Nuair a
smaoiníonn túgo bhfuil tuairim is 160 scoil ann a bhfuil
grúpaí Amnesty acu ag seoladh litreacha chuig Oifigigh
Rialtais agus Ceannairí Stáit – sin an-chuid litreacha.
Seolaimid Cártaí Nollag chucu siúd atá sa phríosún ag
feithimh le triail. Fuair roinnt daoine litreacha ar ais. Nuair a
tharlaíonn sé seo cuirimid cóip chuig Amnesty. 

Chuireamar clár fógraí in airde sa scoil agus cuirimid na
sonraí is déanaí in airde. D’eagraíomar feachtas dar teideal
“Fair Play for Toy Workers” chun daoine a chur ar an eolas
faoin dúshaothrú a dhéantar ar leanaí, a fhaigheann pá
an-íseal i monarchana tiarála. Bailímid airgead gach bliain
do Amnesty International trí Bhráisléid Chairdis a dhíol
agus imeachtaí a eagrú, ar nós an Tost Urraithe. 

Is deimhin go bhfuil mé níos comhbháiche mar dhuine ó
thosaigh mé ag obair le Amnesty. Cuireadh le mo scileanna
cumarsáide agus táim i dtaithí anois ar obair i ngrúpa le
daoine eile. Má bhíonn Grúpa Amnesty ar fáil agus mé ar
an Ollscoil, is cinnte go nglacfaidh mé páirt ann”

Féachann Amnesty International le go scaoilfí
príosúnaigh choinsiasa: daoine atá faoi choinneáil ina
aon áit de bharr a gcreidimh, dath a gcraicinn, bunús
eitneach, teanga nó reiligiún, ar daoine iad nár úsáid
foréigean nó nár phléadáil ar son an fhoréigin. 

Sonraí Teagmhála Amnesty: Fón: 01 677 6361. Ríomhphost: info@amnesty.iol.ie 
Suíomh Gréasáin: www.amnesty.ie

Amnesty International Bileog Acmhainne 3.7

• Cad iad na dúshláin atá roimh Michelle? 

• Cad iad na scileanna agus na tréithe
pearsanta atá riachtanach chun gur
féidir léi an obair a chur i gcrích?

• Cén chaoi a ndeachaigh rannpháirtíocht
san obair dheonach chun sochair do
Michelle?

• Cén chaoi a ndeachaigh a hobair
dheonach chun sochair do dhaoine eile?

Ceisteanna
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Faoi láthair tá 600 duine fosaithe le
Mallinckrodt Medical, Áth Luain, áit a
ndéantar earraí sláinte don tionscal cúraim
shláinte. Ar na hearraí a tháirgeann an
comhlacht tá cataitéir, feadánra plaisteach
agus earraí draenála déanta as PVC
speisialta a úsáidtear d’earraí sláinte agus a
allmhairítear as New Jersey, Stáit Aontaithe
Mheiriceá. 

Thosaigh an mhonarcha ag feidhmiú i 1982
agus anois tá áis steirilithe úrscothach ann.
Tá rialacha agus rialacháin dhochta
dhaingne ann maidir le caighdeán na n-
earraí a tháirgeann an comhlacht agus tá na
rialacha sin faofa ag an NSAI, CE agus FDA
(Is marcanna cáilíochta iad seo uile in Éirinn,
san AE agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá) cé
go bhfuil creidiúnú ISO 9000 faighte ag an
gcomhlacht chomh maith.

Is oibrithe ginearálta iad formhór na
bhfostaithe sa mhonarcha, agus is sealobair
a bhíonn ar siúl acu. Sa rannóg ina ndéantar
an choimeáil/pacáistiú tá dhá sheal oibre
ann. Bíonn trí sheal oibre sa rannóg ina
ndéantar plaistigh. Toisc go bhfuil an obair
chomh hatriallach sin athraíonn na hoibrithe
an tasc atá idir lámha acu gach 2 uair. Tá
gach oibrí mar chuid d’fhoireann agus
tagann na foirne sin le chéile gach mí chun
tabhairt faoi chruinniú TQM (Total Quality
Management). Ag an gcruinniú sin pléitear
bealaí inar féidir an obair a dhéanamh níos

éifeachtaí. Nuair atá oibrithe á n-earcú ag
Mallinckrodt cuirtear na hiarrthóirí faoi
scrúdú deaslámhachta, mar go bhfuil scil
láimhe ag baint leis an obair. Ní mór dóibh
comhpháirteanna éagsúla a chur le chéile
chun an t-earra deiridh a dhéanamh. Ansin
cuirtear pacáistiú ar an earra agus seoltar é
chuig custaiméirí ar fud an domhain. 

Déanann Mallinckrodt
a oibrithe ginearálta a
earcú trí fhógraí 
a chur sna meáin
áitiúla (raidió agus
nuachtáin) agus
uaireanta reáchtáiltear
lá oscailte. Cuirtear
fostaithe nua ar
chúrsaí ionduchtaithe
nuair a thosaíonn siad
leis an gcomhlacht. Ag
na cúrsaí sin cuirtear
na fostaithe nua ar an
eolas faoi stair an

chomhlachta, sláinte agus sábháilteacht,
láimhseáil de láimh, táirgeadh, caidreamh
tionsclaíoch, agus faoin gclub sóisialta agus
spóirt. Cuireann an comhlacht “Cúnamh
Oiliúna” ar fáil d’fhostaithe ar mhian leo
tabhairt faoi oiliúint agus oideachas sa
bhreis. Nuair a bhíonn ardú céime i gceist
tarlaíonn sé go hinmheánach, nuair is féidir. 
Tá Sláinte agus Sábháilteacht thar a bheith

Mallinckrodt Medical
Áth Luain, Co. na hIarmhí 

Cás-Staidéar 4.1
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tábhachtach ag Mallinckrodt toisc an cineál
earra a tháirgtear ann agus an úsáid a
bhaintear as. Ní mór do gach fostaí PPE
(Personal Protective Equipment) a
chaitheamh - cóta bán, hata agus
mórbhróga.  Úsáidtear gás ar a dtugtar
ocsaíd eitiléin chun earra a
steiriliú i ndiaidh a tháirgthe.

Cé gur chuid de chomlacht
ilnáisiúnta é Mallinckrodt Ath
Luain, déantar an gnó laethúil
go neamhspleách. Feidhmíonn
sé mar lárionad costais, rud a
chiallaíonn go gcaithfidh sé
cloí le buiséad atá molta dó ag
an máthairchomhlacht. 

Faigheann an Stiúrthóir
Bainistíochta tacaíocht ó
fhoireann bainisteoirí a bhfuil freagrachtaí
orthu go léir i leith réimsí éagsúla de ghnó
an chomhlachta (féach Cairt Eagrúcháin
thíos).

Tá ardmheas ar Mallinckrodt i measc an
phobail. Ní hamháin go bhfostaíonn sé
tuairim is 600 duine ach tá aitheantas
faighte ag Clár Comhpháirtíochta Pobail
Mallinckrodt toisc sárthacaíocht  a bheith
tugtha aige do thionscnaimh phobail áitiúla.

I 1998 bhuaigh an comhlacht an gradam
“Contribution Award” ón gCumann Lucht
Tráchtála áitiúil  mar aitheantas air seo.

1. Déan cur síos go grinn ar an méid a
dhéanann Mallinckrodt dá fhoireann
agus don phobal i gcoitinne in Áth Luain.

2. Luaigh dhá chúis gur bhunaigh
Mallinckrodt a ghnó in Áth Luain.

3. Ós rud é gur cuideachta ilnáisiúnta é
Mallinckrodt luaigh bealaí ina
bhféadfadh teicneolaíocht faisnéise a
bheith úsáideach dó.

Ceisteanna

AN EORAIP

AN ÁISE THOIR THEAS

ASTRÁIL

AN TSEAPÁIN 

MALLINCKRODTMALLINCKRODT AR FUD AR FUD AN DOMHAINAN DOMHAIN
DÁILEADH DE RÉIR % LUACHDÁILEADH DE RÉIR % LUACH

STÁIT AONTAITHE MHEIRICEÁ
STÁIT AONTAITHE
MHEIRICEÁ
AN ÁISE THOIR
THEAS

ASTRÁIL

AN TSEAPÁIN

AN EORAIP
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Bhunaigh David Kidney Balcas Kildare Ltd. i
1989 ar shuíomh 22 acra díreach taobh
amuigh den Chill, Co Chill Dara. Ceannaíonn
Balcas MDF (clár snáithíneach meándlúis) ó
Willamette Europe i gCluain Meala. Ansin
táirgeann sé fordoirse, ráillí dádó agus cláir
sciorta ón MDF céanna. 

Tá láimhdeachas
£8 million anois
ag an
g c o m h l a c h t
agus fostaíonn
sé tuairim is 80
duine. Tá an
f h o i r e a n n
d í o l a c h á i n
lonnaithe sa
R í o c h t
A o n t a i t h e ,
margadh a
ghlacann 90%
d’onnmhairithe
Balcas. Cuireann
Balcas Kildare a
tháirgí chun
cinn ag Margaí
Trádála agus
Taispeántais.

An Fhoireann 
Tá freagracht iomlán ar an Stiúrthóir
Bainistíochta maidir le polasaí an
chomhlachta agus faigheann sé cuidiú
laethúil ó bhainisteoir táirgeachta, bainisteoir
díolacháin, bainisteoir
forbartha gnó, agus ó
bhainisteoir airg-
eadais & acmhainní
daonna.

Tá 8 bprintíseach
fostaithe faoi láthair
le Balcas faoin gClár
Traenála Printíseach
ag Fás. Bíonn
folúntais ag Balcas de
ghnáth le haghaidh 3

phrintíseach gach bliain. Fostaíonn an
comhlacht Meaisíneoirí Adhmaid agus
Feisteoirí faoin scéim seo. 4 bliana de
phrintíseacht atá i gceist le 40 seachtain
oiliúna lasmuigh de láthair an phoist. Caitear
an chuid eile den am ag foghlaim na ceirde i
dteannta na gceardaithe cáilithe oilte.

Tar éis 4 bliana, bíonn cáilíocht atá aitheanta
ar fud an domhain ag an bprintíseach.
Faigheann an fhoireann ag Balcas spreagadh
agus tacaíocht airgeadais chun leanúint ar
aghaidh lena gcuid oiliúna agus oideachais.

Is pleanálaí táirgeachta é Denis Lenihan le
Balcas. Thosaigh sé ag obair mar
phrintíseach meaisíneora adhmaid.
Creideann Denis gur chabhraigh sé go mór
leis ina phost gur sa chomhlacht féin a
oileadh é agus a fuair sé ardú céime. “Toisc
mo chuid eolais phraiticiúil ar urlár na
monarchan is féidir liom fadhbanna agus
laigí a fheiceáil sula dtarlaíonn siad, rud a
shábhálann am agus airgead ar an
gcomhlacht” a deir sé.

Balcas Kildare Ltd.
An Chill, Co. Chill Dara

Cás-Staidéar 4.2
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Forbairtí ag Balcas Kildare le déanaí
I 1997 rinne Balcas Kildare líne phéinte nua
a shuiteáil agus mar thoradh air sin
d’ardaigh leibhéil táirgeachta go 45,000m sa
lá nó 30 míle de chláir sciorta. I 1998, chuir
Balcas Kildare leis an raon earraí aige le
táirge painéalta nua.

Sláinte agus Sábháilteacht
Tugtar tús áite do chúrsaí Sláinte agus
Sábháilteachta ag Balcas Kildare. Cuirtear an
trealamh PPE (Personal Protective
Equipment) atá ag teastáil ar fáil do gach
oibrí i bhfoirm buataisí treisithe, cosantóirí
cluaise agus lámhainní.

Dearbhú Caighdeáin Cháilíochta 
Tá an Caighdeán Cáilíochta ISO 9002 bainte
amach ag Balcas Kildare.

Bhí John Flynn ag saothrú le Balcas sular
bheartaigh sé páirt a ghlacadh sa Chlár
Printíseachta. Tá a phrintíseacht beagnach
críochnaithe aige mar Mheaisíneoir
Adhmaid. Measann John gur fiú go mór an

phrintíseacht a
d h é a n a m h .
“Taispeánann na
hoibrithe cáilithe dom
conas gach cuid den
obair a dhéanamh.
Nuair a bhainim féin
triail as, is féidir liom
ceisteanna a chur orthu
agus sa dóigh sin
bainim leas as ar

bhealach an-phraiticiúil. Foghlaimím tríd an
obair a dhéanamh, ach toisc go bhfuilim
gníomhach, ní bhraithim gur ar scoil atá
mé.”

1. Mínigh conas a oibríonn an Scéim
Printíseachta ag Balcas.

2. Cad iad na buntáistí a bhaineann le
scéim printíseachta:

(a) dar leis an bprintíseach

(b) dar leis an mbainistíocht 

3. Cad is PPE ann? Cén fáth a bhfuil
tábhacht leis ag Balcas?

4. Déan cur síos ar an obair ag Fiontraíocht
Éireann.

Ceisteanna

Is eagraíocht rialtais í Fiontraíocht Éireann ar
a bhfuil an cúram tacú le forbairt na
fiontraíochta in Éirinn. An cuspóir is lárnaí
aici ná: “oibriú i gcomhar le
cliaintchomhlachtaí chun buntáiste iomaíoch
inbhuanaithe a fhorbairt, a thabharfaidh le
méadú suntasach i ndíolacháin bhrabúsacha,
in onnmhairithe agus i bhfostaíocht”.

Ar na príomhchliaint ag Fiontraíocht Éireann
tá comhlachtaí déantúsaíochta Éireannacha
agus comhlachtaí seirbhísí a thrádálann go
hidirnáisiúnta ina bhfuil deichniúr nó níos
mó ag obair, chomh maith le comhlachtaí bia
& acmhainní nádúrtha eachtracha atá ag
feidhmiú in Éirinn. Déanann Fiontraíocht
Éireann tacaí náisiúnta agus AE a riaradh
chun gur féidir cur le cumas nuálaíochta
teicneolaíochta agus le comhoibriú idir na
tionscail agus na hinstitiúidí ardoideachais. 

S. Gréasáin: www.enterprise-ireland.com

FIONTRAÍOCHT
ÉIREANN 
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“Tá sé mar pholasaí ag Euro Coach Builders
táirgí agus seirbhísí ar an gcaighdeán is airde a
chur ar fáil, in am, agus gach uair dár
gcustaiméirí uile...”

Sin an ráiteas misin ag an gcomhlacht seo as
Co Dhún na nGall atá anois ar an tógálaí bus is
mó i bPoblacht na hÉireann. Is leis an
bhfiontraí Joe
Ferry an
comhlacht agus tá
seisean ina
bhainisteoir air
freisin. Fostaítear
breis is 40 oibrí
ann, tá
láimhdeachas £2
milliún aige agus
tógtar 90 go 100
cóiste sa bhliain
ann.

Tá stair an-
spéisiúil ag an
g c o m h l a c h t .
Theastaigh ó Joe, a
bhíodh ag obair mar mheicneoir agus mar
bhuailteoir painéal, deis a fháil a ghnó féin a
thosú. Chonaic sé go raibh éileamh ar
sheirbhísiú agus ar dheisiú gluaisteán gar dó in
Eastát Tionscail na nDoirí Beaga. An fhadhb a
bhí ann ná nach raibh cead ach ag gnólachtaí
táirgeachta dul i mbun oibre ann. Thapaigh Joe
an deis i 1985 nuair a d’iarr an t-oibreoir bus
áitiúil, Paddy McFadden, air doras breise a chur
ar bhus Toyota.

Tháinig ordaithe eile ar thiontuithe a
dhéanamh ar fheithiclí ina dhiaidh sin agus bhí
Joe ábalta déantóir a thabhairt air féin.
Bhunaigh sé a ghnó sna Doirí Beaga le triúr
fostaí in aonad 1,000 tr. cearnach a chuir
Údarás na Gaeltachta ar fáil ar léas bliana saor
in aisce.

Thug an Bord Forbartha Contae deontas dó
chun innealra a cheannach agus thosaigh sé ag
tiontú veaineanna Ford Transit ina mbusanna.
Níorbh fhada go raibh dhá oiread an méid spáis
monarchan de dhíth ar an gcomhlacht agus
méadaíodh an fhoireann oibre go 13. Is ag an

uair seo a thosaigh Joe ag tógáil a bhusanna
féin. “Achan lá den tseachtain chonaic mé bus
mór 53 suíochán ag gabháil thar bráid is é
leathlán! Bhí spás sa mhargadh i gcomhair
busanna 15 - 35 suíochán.” Rinne Joe allmhairiú
ar na hinnill bhunúsacha agus na frámaí agus
ansin rinne sé an bus a dhearadh agus a thógáil
mórthimpeall air sin. D’fhág a chéad bhus, an
Ferryman le 21 suíochán, an mhonarcha i 1988.

I 1989, chuaigh Michael McCarthy, Stiúrthóir
Bainistíochta Turner’s Cross Motors i
gCorcaigh, i dteagmháil leis ag iarraidh air
cóistí a thógáil agus a thiontú i gcomhair
Mercedes in Éirinn. Aitheantas ar leith a bhí
anseo ar chaighdeán na hoibre ag Euro. Inniu,
tá an lógó “Approved by Mercedes” ar
taispeáint go bródúil ag Euro ar a ábhair
bolscaireachta ar fad. Le tacaíocht bhreise ó
Billy O’Neill, an Bainisteoir Díolacháin
Tráchtála ag Motor Distributors i mBÁC,
bhuaigh Euro ordú le “City Imps” a chur ar fáil
do Bhus Átha Cliath. Go dtí seo tá scuaidrín de
95 City Imp tógtha ag Euro don Mórchathair.

Faoi 1996 bhí Joe ag taisteal chuig taispeántais
trádála sa Bhreatain agus sa Ghearmáin, ag
lorg deiseanna chun margadh easpórtála a
fhorbairt. Loirg sé cúnamh ó Fhiontraíocht
Éireann chun “comhpháirtí straitéiseach” a
aimsiú san Eoraip. Fuaireadar comhlacht i
mBarcelona a rinne dearadh agus tógáil ar
shóchóistí. Trí “aistriú teicneolaíochta” casta,
bhí Euro Coach Builders ábalta cóiste nua 35
suíochán a thógáil do mhargaí na hÉireann
agus na hEorpa. Sheol siad foirne oibrithe

Euro Coach Builders
Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall
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chuig Barcelona gach coicís chun na teicnící
táirgeachta a fhoghlaim. Rinneadh taifeadadh
ar gach céim ar fhístéip agus baineadh úsáid as
físchomhdháil chun fabhtcheartú a dhéanamh.

“Chuireamar an cóiste nua ar taispeáint ag seó
trádála san NEC i mBirmingham i mí Deireadh
Fómhair “, a deir Joe. “ D’oscail an seó ag 9.30
agus faoi 10.30 bhí ordaithe againn le
haghaidh trí cinn!” “Tá sin imithe i méid ó shin
agus tá 48 tógtha agus díolta againn.” Go dtí
seo tá 55 bus easpórtáilte ag Euro go dtí an
Ghearmáin agus tá siad tar éis tosú ag díol i
margadh na Breataine.

Tá mórán scileanna speisialta ag teastáil le
haghaidh tógáil cóistí m.sh. táthú, obair le
leatháin miotail, siúinéireacht, leictreonaic,
cumhdaitheoireacht agus fráma cruach GRP a
mhúnlú timpeall an innill agus an fhonnaidh.
Rinne Fás oiliúint a sholáthar d’fhormhór na
bhfostaithe agus tá cáilíochtaí City & Guilds
acu. Is é an chéad rogha é ag a lán daoine dul
ag obair don chomhlacht ar fhágáil na scoile
dóibh mar go bhfuil éagsúlacht san obair agus
gur féidir leo an t-ábhar críochnaithe a
fheiceáil. Ní líne chóimeála atá ann. Tá cónaí ar
fhormhór na n-oibrithe sa chomharsanacht.

Seo mar atá an Fhoireann reatha roinnte:
Bainisteoir Táirgeachta 1
Cuntais  2
Stórais 3
Dearadh 1
Saoiste 1
Taighde & Forbairt 2
Tógálaithe Cóistí 33

Cuireann Joe an obair chumhdaitheoireachta
(clúdach a chur ar na suíocháin srl.) agus an
múnlú GPS go léir amach ar chonradh go
hiarfhostaithe. Ar an iomlán, tá 15 duine breise
fostaithe trí fhochonarthaí. Tá príomhionad an
chomhlachta i gCorcaigh agus tá
gníomhaireachtaí aige sa Ghearmáin, i
dTuaisceart Éireann agus sa Bhreatain. Nuair a
iarrtar ar Joe cén fáth nach bhfuil ach dearthóir
amháin ag an gcomhlacht, deir Joe go bhfuil sé
níos ciallmhaire ó thaobh airgid de pacáistí
iomlána a cheannach isteach a mbeadh díol
orthu, dar leis féin agus a fhoireann Taighde
agus Forbartha. Ciorraíonn sé seo an tréimhse ón

dearadh go dtí an déantúsaíocht,
freisin, rud a chuidíonn leis
freagairt go gasta do threocht ar
bith sa mhargadh.

Maidir leis na pleananna amach
anseo, deir Joe go bhfuil bus le
hurlár íseal á fhorbairt aige faoi
láthair a éascóidh an bealach
isteach i mbus do dhaoine aosta
agus do dhaoine faoi
mhíchumas. Ceapann Joe,
freisin, go mbeidh an-éileamh
ar thramanna nua-aimseartha
sna blianta beaga amach anseo
agus tá sé beartaithe aige bheith
ullamh chuige seo go maith
roimh aon duine eile.

Ní fadhb í suíomh an chomhlachta – go
deimhin, mothaíonn Joe go bhfuil fáil aige ar
fhostaithe cumasacha toisc an gnó a bheith
lonnaithe i nGaoth Dobhair. Is áit iontach deas
í le bheith i do chónaí, fosta!

1. Cé chomh mór ina fhiontraí is atá Joe
Ferry? Tacaigh le do fhreagra le fianaise ón
gcás-staidéar.

2. Mínigh na téarmaí seo a leanas: fonnadh,
comhpháirtí straitéiseach.

3. Cén fáth a bhfuil aitheantas ó Mercedes
tábhachtach don chomhlacht?

4. Déan cur síos go grinn ar an aistriú
teicneolaíochta a tharla idir Euro Coach
Builders agus an comhlacht i mBarcelona.

5. Déan meastóireacht ar phleananna Joe
Ferry do thodhchaí Euro Coach Builders.

Ceisteanna



Tá Peter Tiernan ina bhainisteoir ar an Ionad
Oiliúna ag Fás in Ballytivnan, Co. Shligigh.
Bhí Peter fostaithe i dtosach san earnáil
phríobháideach sula ndeachaigh sé le FÁS
(nó Anco mar a bhí air ag an am) mar
Theagascóir le Leictreonaic i 1986. D’oibrigh
sé i Rannóga éagsúla m.sh. Ceannasaí

Rannóige, Oifigeach Curaclaim, Bainisteoir
Ionaid Oiliúna, sular ceapadh ina
Bhainisteoir ar an Ionad é. Is Iar-Uachtarán é
Peter, freisin, ar Chumann Lucht Tráchtála
Shligigh.

Tá Ionad Oiliúna
Shligigh ag freastal
ar an bpobal gnó
agus ar an bpobal i
gcoitinne ó 1973 i
leith agus cuireann
sé raon leathan
c ú r s a í
lánaimseartha agus
páirtaimseartha ar
fáil, dírithe ar
riachtanais an
gheilleagair áitiúil.
Tá dhá chéad caoga
áit oiliúna san Ionad
agus tá siad ar fáil
dóibh siúd atá
f o s t a i t h e ,
dífhostaithe nó ina
bprintísigh.
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Is féidir leis an oiliúint seo scileanna nua a
chur ar fáil nó cur le scileanna atá ag na
foghlaimeoirí cheana féin. Nascann na cúrsaí
oiliúna ag FÁS gnéithe teoiriciúla agus
praiticiúla lena chéile agus bíonn taithí oibre
le comhlacht mar chuid den oiliúint.
Gabhann teastais FÁS/City & Guilds,
National Craft nó teastais aitheanta eile le
gach cúrsa.

Áiríonn Peter Tiernan láidreachtaí an Ionaid
i Sligeach mar seo a leanas – Ríomhairí (tá áis
chuimsitheach oiliúna ríomhairebhunaithe
lonnaithe san ionad), Leictreonaic, Próiseáil
Plaisteach agus Innealtóireacht. Is é an cúrsa
sa Phróiseáil Plaisteach an t-aon chúrsa dá
leithéid in Éirinn agus meallann sé lucht
foghlama ó gach cearn de tír.

Cuireann an tIonad cúrsaí ar leith ar fáil,
freisin, dírithe ar riachtanais
ghearrthéarmacha. Reáchtáiltear iad seo
lasmuigh den Ionad chun go mbeadh fáil
orthu go héasca acu siúd a bhfuil na cúrsaí
de dhíth orthu. 

Chonaic Peter a lán athruithe ag tarlú le cúig
bliana déag anuas. 

Ionad Oiliúna FÁS 
Sligeach
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Tá na riachtanais traenála do
dhaoine óga, go háirithe, tar éis
athrú go mór leis na forbairtí go
léir sa teicneolaíocht. 

Faigheann breis is 75% de na
traenálaithe a chríochnaíonn na
cúrsaí san ionad oiliúna post.
Fostaítear a bhformhór go háitiúil
ach bíonn ar chuid acu taisteal
lasmuigh dá gceantar féin chun
obair a fháil, go háirithe in T.F.
agus Leictreonaic. Feictear do Peter
go bhfuil gá le tionscail
ardteicneolaíochta i gceantar
Shligigh chun riachtanais an lucht
oibre le scileanna ar leith a chomhlíonadh.

Is uirlis áiseach an tIonad Oiliúna i gcónaí le
tionscail a mhealladh isteach sa cheantar. Tá
sé ar cheann de na céadáiteanna ar a
dtugann an IDA agus Fiontraíocht Éireann
cuairt nuair a bhíonn an ceantar á
thaispeáint acu do lucht gnó atá ag
smaoineamh ar theacht an treo agus feictear
mar acmhainn thábhachtach don cheantar é.
Tá na gníomhaireachtaí sin ag díriú ar an
gceantar seo le haghaidh post san earnáil
ardteicneolaíochta.

Le blianta beaga anuas tá cineál oiliúna nua
forbartha ag FÁS dírithe ar ghnó agus ar
thionscail áitiúla. Tugtar Cúrsa Oiliúna air
agus is clár forbartha scileanna ceirde é. Tá
an Cúrsa Oiliúna dírithe ar dhaoine atá
díreach tagtha isteach san fhórsa oibre agus
ar dhaoine dífhostaithe, chun freastal ar
riachtanais lucht gnó agus tionscail áitiúil.
Cuireann an Cúrsa Oiliúna meascán ar fáil
d’oiliúint fhoirmiúil ag an Ionad FÁS agus
d’oiliúint ar an láthair oibre le comhlachtaí.

Is iad fostóirí agus eagraíochtaí na bhfostóirí a
chuireann FÁS in iúl ar na riachtanais scileanna
oiliúna a roghnaítear don Chúrsa Oiliúna. Mar
chuid den chomhpháirtíocht seo bíonn baint
ag fostaitheoirí le roghnú na n-oiliúnaithe, le
forbairt ar ábhair oiliúna, le curaclam,
deimhniúchán agus leis an oiliúint féin.

Reáchtáiltear cúrsaí oíche san Ionad, freisin,
dírithe ar dhaoine aonair, lucht gnó,

comhlachtaí agus daoine féinfhostaithe a
dteastaíonn uathu scileanna nua a fhorbairt.

“Tá an-éileamh go deo ar chúrsaí oíche”,  a
deir Peter. “An téarma seo caite d’fhreastail
breis is 500 duine atá ag obair i rith an lae ar
chúrsaí oíche chun a scileanna a fhorbairt.
Tá an-éileamh ar na cúrsaí ríomhaireachta
mar go gcaithfidh níos mó daoine ná riamh
scileanna ríomhaireachta a bheith acu.”

Rachadh an t-Ionad i Sligeach i bhfeidhm ort
go mór. Tá áiseanna den chéad scoth ann
agus tá atmaisféar cairdiúil fáilteach ann.
Deir Peter go bhfuil sé breá sásta fáiltiú
roimh chuairteoirí agus turais ar an Ionad a
eagrú dóibh siúd a mbeadh suim acu ann.

1. Déan cur síos ar thrí bhealach ina bhfuil
an tIonad Oiliúna ag FÁS ina acmhainn
thábhachtach do cheantar Shligigh.

2. Déan cur síos ar an gClár Oiliúna a
chuireann FÁS ar fáil.

3. Cad iad na cúrsaí is mó a bhfuil éileamh
orthu san Ionad? Cén fáth?

4. Cén sórt tionscal a bhfuil gá leo i gceantar
Shligigh chun freastal ar riachtanais na n-
oiliúnaithe ag FÁS? Ainmnigh dhá
bhealach trína bhféadfaí na tionscail seo a
mhealladh go dtí an ceantar.

Ceisteanna



mbóthar sa dara veain acu. Thiomáin Orla ar
feadh cúig bliana go dtí gur fhág John an
comhlacht i 1995, agus ansin bhí sise i
bhfeighil an chomhlachta ina haonar. Tá a
deartháir óg, Gerard, anois ina
chomhstiúrthóir agus tiomáineann sé don
chomhlacht. I 1999 bhog siad isteach sna
hoifigí agus tithe stórais ina bhfuil siad anois
– láthair saintógtha. Cuireann an teach
stórais áiseanna slán dílódála agus athlódála
ar fáil. chomh maith le spás stórais do
chustaiméirí a íocann de réir an phailléid in
aghaidh na seachtaine.

Ar an bhfoireann faoi láthair tá 10 dtiománaí,
2 oibrí oifige, 2 oibrí tí stórais agus cúntóir
leoraí amháin. Tá Orla i bhfeighil an ghnó i
gcónaí chomh maith le bheith i bhfeighil tí
agus clann óg sa bhaile aici.

Ní bhfuair Barry Transport tacaíocht airgid ar
bith ag an tús, ach i 1998 thug Bord Fiontar
Contae Longfoirt deontas €25,395 dóibh
chun cabhrú leo íoc as costas an tí stórais.
“De ghnáth ní thugann an Bord deontais
chun tithe stórais a thógáil,” a deir Orla, “ach
níor staonamar. Bhí cúrsa oiliúna díreach
críochnaithe agam ag an uair, agus chuidigh
sé sin liom plean maith gnó a chur faoina
mbráid.”

Déanann an comhlacht fógraíocht ar a
sheirbhísí ar raidió áitiúil agus sa Longford
Leader, ach measann Orla gurb iad na
leoraithe féin an fhógraíocht is éifeachtaí
agus is saoire. Bheartaigh Orla airgead a
chaitheamh ar libhré ar na leoraithe agus
caitheann na tiománaithe éide ar leith. Tá
dhá chomhlacht iompair eile i Longfort ach is
comhlachtaí atá lonnaithe i mBaile Átha
Cliath is mó atá in iomaíocht leo. 

“An rud is mó a mheallann daoine go Barry
Express ná ár n-íomhá ghairmiúil agus an
teagmháil phearsanta,” a deir Orla. “Déanaim
cinnte de go bhfuilim ar fáil i gcónaí do mo
chustaiméirí uile ar an nguthán.”

Is maith le custaiméirí i gcónaí labhairt leis
an té atá i bhfeighil. Ní féidir leat a bheith i

Is comhlacht iompair é Barry Express atá
lonnaithe i Longfort agus a chuireann
seirbhís bailiúcháin agus seachadta náisiúnta
ar fáil. Fostaíonn sé 15 duine agus tá sé
lonnaithe 1.5 míle ó thuaidh ó bhaile
Longfoirt, díreach le hais an N4. Úsáideann
an gnó 10 leoraí éadachthaobhach ó 21 go 44
troigh agus bhog sé le déanaí go dtí ionad
nua-aimseartha 7,500 troigh cearnach le
teach stórais agus oifigí saintógtha. Tá raon
leathan earraí ag an gcomhlacht ar nós ábhar
bia d’ainmhithe, bia i gcannaí, deochanna i
mbuidéil agus earraí tí. Cuireann sé seirbhís
dáileacháin agus stórais ar fáil do chuid dá
chustaiméirí móra dála Glanbia.

Bhunaigh Orla agus John Barry, deartháir
agus deirfiúr, Barry Express i 1989.
Bhíodh post ag John mar
theachtaire/tiománaí agus bhíodh post ag
Orla mar rúnaí i Londain. An chéad fheithicil
a bhí acu ná veain 14 troigh a cheannaigh siad
le hiasacht óna n-athair. Bhí an chéad oifig
acu lonnaithe i seomra suite a dtuismitheoirí!

I dtosach báire bhí Orla i bhfeighil na n-
orduithe agus chuaigh sí amach ag lorg
custaiméirí fad a bhí John ag tiomáint na
veain. Tar éis bliana go leith cheannaigh siad
seomra réamhdhéanta mar oifig, d’fhostaigh
siad rúnaí agus thug Orla aghaidh ar an
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Barry Express
Achadh Daingin, Co. an Longfoirt
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mbun gnó mura bhfuil tú ar fáil.” Tuigeann
na tiománaithe go léir nuair atá éide Barry
Express á chaitheamh acu go bhfuil an
comhlacht á thabhairt leo ó áit go háit. 

Leis an dearcadh sin, ní haon ionadh gur
bhuaigh Orla an gradam Bean Ghnó
Réigiúnach na bliana i Lár na Tíre, san Iarthar
agus sa Tuaisceart i 1997.

Tá formhór na bhfostaithe ag obair le Barry
Express le breis is 5 bliana. Is deacair
tiománaithe le taithí a fháil, toisc go
gcaithfidh siad ceadúnas HGV a bheith acu
agus a bheith ar a laghad 25 bliain d’aois
chun cloí le riachtanais árachais cabhlaigh.
Cé dó a n-oireann a leithéid d’obair?
“Caithfidh tú a bheith lán de ‘spiorad agus
fuinneamh’ agus pearsantacht mhaith a
bheith agat freisin, toisc go mbíonn tú ag
casadh agus ag labhairt leis an bpobal gach
lá,” a deir Orla. “Is ag an gcustaiméir atá an
ceart i gcónaí!”

Mar an gcéanna le beagnach gach gnó is gá
do Barry Express súil a choinneáil ar an
sreabhadh airgid aige. Tá na leoraithe go léir
ar léas trí bliana chun go n-ísleofar an méid
airgid atá i bhfostú sa trealamh.

Is áit an-oiriúnach don chomhlacht é
Longfort – tá sé an fad céanna ó beagnach
gach áit sa tír agus tá an suíomh féin
lonnaithe in áit mhaith díreach taobh leis an
débhealach nua N4. Úsáideann an fhoireann
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trealamh ar nós trucail ardaithe agus
tralaithe speisialta. Tá riachtanais láimhseála
éagsúla ag gach lastas agus ní mór don
fhoireann sa teach stórais a bheith
cáiréiseach agus oibriú go sábháilte agus gan

iad féin a chur i mbaol
ná díobháil a
dhéanamh do na
hearraí.

Tá sé i gceist ag Orla
an cabhlach a mhéadú
amach anseo agus
láimhdeachas de
bhreis is £1 milliún a
bhaint amach, má
mhaireann an rachmas
eacnamaíoch atá ann
faoi láthair. Smaoinigh
sí ar thabhairt faoi
bhriseadh síos &
athdháileadh earraí
agus is cinnte go
méadóidh sí an méid

spáis sa teach stórais de réir mar a
bheartaíonn níos mó is níos mó comhlachtaí
a gcuid spáis ghearrthéarmach a thógáil ar
chonradh.

Maidir leis na tréithe pearsanta atá riachtanach
chun do ghnó féin a riaradh - “Ní mór duit a
bheith i do dhuine fuinniúil agus a bheith
ábalta déileáil le strus “ a deir Orla. “Is aoibhinn
liomsa é mar gur maith liom an ‘bús’.”

Is duine mise a chaithfidh a bheith gnóthach.
Cuirim cuspóirí romham féin i gcónaí.”

1. Conas a chuireann Barry Express seirbhís
den scoth ar fáil dá chustaiméirí? Tacaigh
le do fhreagra le fianaise ón téacs.

2. Cén bealach ina bhféadfadh Orla Barry
teicneolaíocht faisnéise a úsáid chun a gnó
a fhorbairt? Tabhair trí shampla.

3. Ainmnigh dhá láidreacht agus dhá laige atá
ag an ngnó seo. Conas a d’fhéadfaí na laigí
sin a leigheas?

4. Ainmnigh trí bhuntáiste a bhaineann leis
an áit ina bhfuil Barry Express lonnaithe.

Ceisteanna



díreach fágtha agat, más céimí, bainisteoir
nó oibrí déantúsaíochta tú, níl ort ach do CV
a sheoladh chugainn. Socróimid coinne leat
ansin chun caint leat mar gheall ar do
cháilíochtaí, scileanna agus taithí, agus an
sórt oibre atá á lorg agat. Tugaimid
comhairle freisin ar cén chaoi le taighde a
dhéanamh ar phost agus, más gá, conas do
scileanna a thabhairt cothrom le dáta.”

Ansin déanann Helena bunachar sonraí
Collane a sheiceáil de chliaintchomhlachtaí
ag lorg folúntais ann a oireann duitse. “Tá sé
tábhachtach, ag an staid seo, rúndacht an dá
pháirtí a chinntiú,” a deir sí. “Ceist an-mhór
í seo ag gníomhaireachtaí earcaíochta.
Braitheann ár ndea-cháil ar an muinín sin.”

“Má fhaighimid post a oireann duit
seolaimid do CV go dtí an comhlacht. Is
dócha go n-iarrfaidh siad roinnt eolais faoi
chúlra do CV agus is deis é seo dúinne aird a
tharraingt ar do thréithe láidre agus tú a
‘mholadh’ don chomhlacht. Nuair a dhéantar
agallamh a thairiscint is féidir linn d’ainm a
thabhairt don chomhlacht. Ansin an ról atá
againne ná an comhlacht a mholadh duitse!
Tugaimid eolas duit ar na seansanna atá ann
chun dul chun cinn a dhéanamh sa ghairm
áirithe sin, ceisteanna oiliúna agus an t-
atmaisféar oibre laistigh den chomhlacht.
Insímid duit conas a thugann siad aire dá n-
oibrithe agus cad iad na buntáistí eile a

Is sampla Collane HR Solutions de ghnó atá
tar éis dul in oiriúint do dheiseanna nua i
margadh na hÉireann agus athrú dá réir. Is
leis an lánúin phósta, Gerry and Helena
Collins, an gnó agus déanann siad bainistiú
air freisin. Ar na seirbhísí a chuireann
Collane ar fáil tá Earcaíocht, Pleanáil
Acmhainní Daonna, Oiliúint Ghnó, Forbairt
Phearsanta agus Comhairle /
Comhairleoireacht Ghnó. Ar na cliaint aige tá
eagraíochtaí stáit, Fiontraíocht Éireann,
Boird Fiontar Contae, comhlachtaí móra dála
Wellmans, Kerry Group agus De Royal agus
SMEanna (fiontair bheaga agus mheánacha) i
mBaile Átha Cliath, i Lár na Tíre agus san
Oirthuaisceart. 

Tá Gerry Collins ina chuntasóir cáilithe. Tá
taithí aige bheith ag obair ag an leibhéal
sinsearach i dtionscail déantúsaíochta
éagsúla m.sh. leictreonaic, tógáil agus
teicstílí. Úsáideann sé a thaithí
bhainistíochta chun seirbhísí oiliúna gnó
agus comhairlithe a fhorbairt laistigh den
chomhlacht. Tá sé ag obair i gcónaí mar
Chomhairleoir Forbartha Gnó le Comhairle
Chontae an Chabháin.

Bhunaigh Helena an comhlacht Collane mar
ghníomhaireacht earcaíochta i 1997 tar éis
di éirí as a cuid oibre ar feadh scaithimh
chun a clann de cheathrar páistí a thógáil.
“B’éigean dúinn tosú ó bhonn,” a deir
Helena. “Chuaigh mé i dteagmháil le
comhlachtaí áitiúla, bhuail me leis an
mbainistíocht agus mhínigh mé dóibh faoi
na seirbhísí a bhí á soláthar ag Collane.
Chuireamar liosta cliant le chéile ón
gCabhán, ó Mhuineachán agus ón Iarmhí. An
chéad chustaiméir mór againn ab ea
Kingspan Group. Oibrímid anois le breis is
300 comhlacht agus tá liosta fairsing
iarrthóirí againn anois.
“Is é a chuirimid ar fáil do na comhlachtaí
seo ná ár scileanna agus ár dtaithí ag aimsiú
daoine oiriúnacha chun na folúntais a
líonadh,” a deir Helena. “Tá an tseirbhís ar
fáil saor in aisce dóibh siúd atá ag lorg poist
nó ag athrú poist. Is cuma má tá an scoil

Collane HR Solutions
An Príomhshráid, An Cabhán
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forbartha fáis aige chun seirbhísí Acmhainní
Daonna agus oiliúna a thairiscint do
chomhlachtaí. “An prímhghnó a bheidh ar
bun againn i gcónaí ná forbairt phearsanta,”
a deir  Helena. “Is é an teagmháil phearsanta
atá á thairiscint againn a thugann an
buntáiste iomaíoch dúinne. Baineann an gnó
seo le caidreamh agus gaol pearsanta a
chothú. Bíonn muinín ag daoine asainn sa
cheantar seo.”

Nuair a iarradh uirthi cén sórt oibrí atá á lorg
ag comhlachtaí inniu deir Helena, “Daoine
atá sásta dul in oiriúint d’athruithe, daoine
díograiseacha ar féidir brath orthu. Daoine
nach mbíonn as láthair go minic agus a
bhíonn in am. Cé go bhfuil cáilíochtaí an-
tábhachtach is iomaí uair a bhí comhlacht
sásta glacadh le hiarrthóir toisc an dearcadh
ceart a bheith aige/aici agus fonn foghlama
a bheith air/uirthi.” 

“Maidir le noda don agallamh: ullmhaigh go
maith, déan do chuid oibre baile, bí soiléir i
d’aigne faoi na scileanna atá agat, céard atá
le tairiscint agat don chomhlacht.
Cuimhnigh gur próiseas an t-agallamh a
oibríonn sa dá threo. Is deis é don
chomhlacht a fháil amach cad atá le
tairiscint agatsa agus duitse a fháil amach
cad atá le tairiscint ag an gcomhlacht!”
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ghabhann leis an bpost. Faoi láthair, leis an
rath atá ar gheilleagar na hÉireann, is leis an
bhfórsa oibre an margadh. Ní mór do
chomhlachtaí oibriú go dian chun oibrithe a
choinneáil.”

“Má tá spéis agat sa phost, socróimid an t-
agallamh agus ullmhóimid tú chuige.
Tabharfaimid aiseolas, freisin, duit féin agus
don chomhlacht i ndiaidh an agallaimh.
Íoctar sinne má dhéantar an post a
thairiscint duit agus má ghlacann tú leis. Má
fhágann tú laistigh de thréimhse trí mhí
geallann Collane go bhfaighfear oibrí nua i
d’ionad saor ó chostas breise don
chomhlacht.”

Oibríonn triúr atá an-cháilithe i dteannta
Gerry agus Helena ar fhoireann Collane –
Andrew Pierce, Andrea Brady agus Elaine
Brady-Kane. Is comhairleoirí gnó iad Andrew
agus Andrea a bhfuil sé mar phríomhról acu
forbairt a dhéanamh ar chláir oiliúna Collane
le haghaidh lucht bainistíochta agus foirne
oibre comhlachta. Tá freagracht riaracháin
laethúil na hoifige ar Elaine chomh maith le
tacú leis na seirbhísí earcaíochta agus
traenála.

Bíodh is gur gnó beag é Collane, tá sé ag fás
go mear agus ag fairsingiú fiú le hiomaíocht
ó chomhlachtaí millteacha dála The
Marlborough Group agus Grafton,
Tá a shuíomh gréasáin féin á sheoladh ag
Collane i láthair na huaire agus tá a phlean

1. Dar le Helena Collins, is próiseas déthreo
é an t-agallamh. Céard a cheapann tú atá i
gceist aici leis seo?

2. Déan cur síos ar an tseirbhís earcaíochta
a chuireann Collane ar fáil i gcomhair (a)
a chliaintghnó (b) daoine ag lorg poist.

3. Tabhair dhá shampla den bhealach ina
bhfuil an gnó fairsingithe ag Collane.
Luaigh dhá bhuntáiste uaidh seo don
chomhlacht.

4. Mínigh cén fáth a bhfuil an rúndacht
chomh tábhachtach sin do
ghníomhaireachtaí earcaíochta.

5. Déan meastóireacht ar an gcomhairle a
chuireann Helena ar dhaoine agus iad ag
ullmhú i gcomhair agallaimh?

Ceisteanna



4. An Timpeallacht
5. Turasóireacht
6. Tionscadail don Aos Óg
Case Study 4.7
Tugadh tús áite do chúram leanaí, mar go
raibh an dearcadh ann nach bhféadfadh mná
fónamh a bhaint as deiseanna oiliúna agus
fostaíochta toisc na cúramaí clainne a bhí
orthu. Cuireadh naíonra ar bun agus anois tá
an deis ag gach bean atá ag obair sa naíonra
páirt a ghlacadh in oiliúint i gcúram leanaí
nó cúrsa ríomhaireachta a dhéanamh sa
ionad ilmheáin agus tá stádas ECDL ag na
cúrsaí ríomhaireachta sin. 

Tá 7 ríomhaire agus teagascóir
lánaimseartha amháin san ionad ilmheáin. Is
féidir leo siúd atá ag gabháil don oiliúint
ríomhaireachta na ríomhairí a chur in áirithe
roimh ré, ag brath ar chúramaí clainne, agus
dá bhrí sin is féidir leo an obair a dhéanamh
ar a gcaoithiúlacht féin. 

Is maith is eol don RCDG na freagrachtaí atá
air maidir leis an timpeallacht agus tugtar
faoi Athchúrsáil agus faoi Bhainistíocht
Dramhaíola go dícheallach. Freastalaítear go
maith ar an aos óg le CLG, sacar, cluichí
pobail agus club óige. Tá pleananna ann
grúpa do sheanóirí a chur ar bun sa Ráithín.

Is ceantar beag tuaithe é an Ráithín le daonra
548 duine agus é suite 18 míle ó Loch
Garman agus Inis Córthaidh agus 8 míle ó
Ros Mhic Thriúin. Feirmeoireacht agus
ceardaíocht is mó atá mar shlí bheatha ag an
bpobal agus a bhformhór féinfhostaithe. Tá
scoil mheasctha sa Ráithín a fhreastalaíonn
ar 90 go 100 dalta. Tá saibhreas staire ag
baint leis an gceantar sa mhéid is gur ann a
tharla éirí amach 1798. 

An Tús 
I 1997 agus 1998, bhí Molly Carroll agus
Anne Browne, as an Ráithín, ag críochnú
Dhioplóma san Fhorbairt Pobail i UCD. Mar
chuid den chúrsa rinneadar Iniúchadh
Sóisialta ar cheantar an Ráithín.
Mionstaidéar a bhí ann ar cheantar an
Ráithín ag deireadh na fichiú haoise agus go
háirithe ar láidreachtaí, laigí, deiseanna agus
bagairtí sa cheantar. Is é atá i gceist le
hIniúchadh Sóisialta ná suirbhé ar lucht gnó
agus ar acmhainní i gceantar ar leith d’fhonn
eolas a fháil ar a mbunófaí plean
gníomhaíochta. 

Cuireadh Grúpa Forbartha Pobail an Ráithín
(RCDG - The Raheen Community
Development Group ) ar bun. An aidhm a bhí
ag an ngrúpa ná réiteach a fháil ar na
saincheisteanna a luadh san iniúchadh
sóisialta. Is ó eagraíochtaí, clubanna agus
grúpaí pobail áitiúla a tháinig baill an
ghrúpa seo. Cuireadh le chéile an creat oibre
“Framework for Sustainable Development in
Raheen 1998-2000” le linn na gcruinnithe a
bhí ag an ngrúpa. 

Tionscnaimh Forbartha Pobail 
Ar na tionscnaimh ar tugadh fúthu faoin
gcreat oibre seo tá siad seo a leanas:
1. Cúram Leanaí
2. Cúram do Dhaoine Aosta 
3. Ionad Ilmheáin

Forbairt Pobail 
An Ráithín, Loch Garman 
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Pleananna don Todhchaí 
Tá súil ag an ngrúpa brú ar aghaidh le
forbairt Ráithín faoin gcreat oibre
“Framework for Raheen Area Sustainable
Development 2000-2003.” Chun é seo a
bhaint amach ní mór cur leis an dul chun
cinn atá déanta go dtí seo i ngach réimse.
Cuireann an grúpa fáilte roimh
rannpháirtíocht gach earnála, chun a
chinntiú gur riachtanais an phobail a
thiomáineann an tionscadal. 

Tá aitheantas ag dul do RCDG don obair
forbartha atá curtha i gcrích aige go dtí seo.
Is deimhin gur dea-shampla an obair acu ar
féidir aithris a dhéanamh air. 

Bailiú Airgid agus Tacaíocht 
Tá an t-ádh dearg ar an RCDG go bhfuil a
bhaill ag feidhmiú go dícheallach tiomanta.
Oibríonn an grúpa gan stad gan staonadh
chun eolas a bhailiú agus pleananna a
dhréachtú. Cothaíonn an grúpa dlúth-
theagmháil leis an rialtas agus le forais AE
mar gur féidir leo siúd comhairle nó maoiniú
a sholáthar do thionscnaimh eile. 

Seo a leanas roinnt de na heagraíochtaí a
thug cúnamh do Grúpa Forbartha Pobail an
Ráithín: 

• Páirtíocht Chontae Loch Garman 
• Eagraíocht Leader -  W.O.R.D.
• Bord Sláinte an Oirdheiscirt 
• An Roinn Gnóthaí Sóisialacha agus

Teaghlaigh 
• An Roinn Oideachais & Eolaíochta
• Teagasc
• Comhairle Chontae Loch Garman 
• An Roinn Sláinte & Leanaí
• FÁS
• Líonra Cúraim Leanaí, Loch Garman
• Seirbhís Óige Dheoise Fhearna 

Thacaigh an pobal go dian dícheallach le
gníomhaíochtaí bailithe airgid. Ar na
gníomhaíochtaí sin bhí raifilí, siúlóidí agus
taispeántais chócaireachta i gcomhar leis An
Bord Bia. Fuair an RCDG maoiniú ón
gCrannchur Náisiúnta chomh maith. 
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LEADER

Is acrainm Fraincise é LEADER - “Naisc idir

Bhearta le haghaidh Forbartha agus an

Gheilleagair Tuaithe.” Tionscnamh AE atá

ann a saincheapadh chun dul i ngleic le

fadhbanna i gceantair thuaithe. Dhírigh

Leader I (1991-1994) ar thacú le tionscadail

aonair agus an príomhchuspóir a bhí leis

ná poist a chruthú i gceantair thuaithe.

Dhírigh Leader II (1995-1999) ar ról an

phobail i bhforbairt eacnamaíochta,

shóisialta agus comhshaoil. Cuirfidh

Leader Plus leis an méid atá bainte amach

ag Leader II agus cuireadh tús leis i 2001. 

1. Cén fáth, dar leat, ar éirigh chomh maith
sin le Grúpa Forbartha Pobail an Ráithín
go dtí seo. Tabhair trí chúis le do
fhreagra. 

2. Cad is brí le hIniúchadh Sóisialta? Cén
fáth, dar leat, ar chóir do ghrúpa pobail
tabhairt faoi iniúchadh sóisialta? 

Ceisteanna



siad ar feadh 19.5 uair gach seachtain le
Jobcare.

Bainisteoir Tionscadail 1
Cúntóir Pearsanta 1
Cuntais 2
Cothabháil 3
Fáiltiú 2
Lónadóireacht 3
Earcaitheoirí 3
Oiliúnóirí 15

Cúrsaí agus Seirbhísí 
An príomhchlár a reáchtáiltear ná an Cúrsa
Ullmhaithe Fostaíochta. Is cúrsa 4 seachtaine
é seo. Ar na réimsí a chlúdaítear sa chúrsa tá
sainaithint scileanna, taighde poist, scríobh
litreach, CVanna, foirmeacha iarratais agus
scileanna agallaimh. Nuair atá an cúrsa
curtha i gcrích ag oiliúnaithe bíonn cead acu
úsáid a bhaint as Club na bPost áit a bhfuil
teacht ar ríomhairí, stáiseanóireacht, eolas
faoi ghairmeacha agus comhairle. 

Chríochnaigh Marie an Cúrsa Ullmhaithe
Fostaíochta agus tá sí anois ag obair mar
Earcaitheoir le Jobcare. Deir sí, agus í ag cur
síos ar an oiliúint a fuair sí “Thug sé treoir
dom agus cuireadh in iúl dom go raibh
scileanna agam. Tuigim anois cad ba mhaith
liom a dhéanamh le mo shaol. Táim
féinmhuiníneach faoi mo chuid oibre.”

Is oiliúnóir í Sharon Ross a bhfuil a lán taithí
aici. Deir sí, agus í ag cur síos ar a post , “An
ról agamsa ná cuidiú le daoine na scileanna
acu a fhorbairt maidir le post a lorg – 
conas a bheith féinmhuiníneach in
agallaimh, conas
litir iarratais poist
a scríobh agus a
chur in iúl dóibh cá
mbíonn eolas ar
fáil faoi phoist.”

R e á c h t á l a n n
J o b c a r e
b o n n c h ú r s a
ríomhaireachta dar
t e i d e a l
“ L i t e a r t h a c h t
Ríomhaireachta

Is eagraíocht í Jobcare Ltd a chuireann oiliúint
agus tacaíocht ar fáil do dhaoine dífhostaithe
i limistéar na hionchathrach i mBaile Átha
Cliath. Tá a oifigí lonnaithe i seaneaglais
athchóirithe ar Shráid an Phiarsaigh. 

Chuir Robin Coles, úinéir ar chomhlacht
clódóireachta, agus Paul Mooney, búistéir
cáilithe,  Jobcare Ltd. ar bun i 1993.
Theastaigh ón mbeirt acu beart suntasach
éigin a dhéanamh chun dul i ngleic leis an ráta
ard dífhostaíochta i lár na cathrach. “Jobcare
can get you there.” an mana atá acu.

Bainisteoir Tionscadail 
Is é Paul Mooney an Bainisteoir Tionscadail.
Eisean atá i mbun feidhmiú an tionscadail ó
lá go lá - maoiniú a aimsiú, earcaíocht,
caidreamh poiblí, bainistiú foirne agus
oiliúint. Cuireann sé féin spéis ar leith i gcás
na ndaoine dífhostaithe  “Bhí mé féin
dífhostaithe ar feadh tréimhse, toisc tionóisc
a bhí agam ag an obair. Tuigim go maith cé
chomh dian is atá sé bheith dífhostaithe. Ní
rud neamhchoitianta an dífhostaíocht i lár
na cathrach. Déanaimid iarracht an nós seo a
bhriseadh agus oiliúint a chur ar dhaoine –a
léiriú dóibh go bhfuil scileanna acu –
scileanna a bheadh úsáideach in aon phost,
in aon áit”

Foireann 
Tá foireann lánaimseartha agus
pháirtaimseartha fostaithe le Jobcare faoin
Scéim Fostaíochta Pobail ag FÁS. Oibríonn

Jobcare Ltd.
Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath
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agus Teicneolaíocht Faisnéise”.
Chomh maith leis seo, cuireann
siad oiliúint ar ghrúpaí Forbartha
Pobail eile ar fud na cathrach. I
measc na réimsí san oiliúint sin tá
Scileanna Aimsithe Poist, Cur i
Láthair Gairmiúil, Céadchabhair
agus Ríomhairí. 

Cuid den mhisean ag Jobcare ná
nach bhfágfadh daoine óga an
scoil gan na bunscileanna
aimsithe poist a bheith acu.  

Earcaitheoirí 
Cuireann Jobcare oiliúint ar “Earcaitheoirí” –
de ghnáth is daoine iad seo a chríochnaigh
an cúrsa ullmhaithe fostaíochta. Téann na
hearcaitheoirí amach ag lorg daoine
dífhostaithe. Tugann siad cuairt ar an
Malartán Fostaíochta, ar Bhoird Sláinte, ar
Ionaid Phobail agus ar árasáin na
hionchathrach. Tugann siad cuireadh do
dhaoine sna háiteanna sin freastal ar Lá
Oscailte áit a gcuirtear síos ar an gcúrsa. 

Forbairt Foirne 
Aontaítear ar phlean oiliúna ar leith do gach
ball foirne. Cuirtear oiliúint inmheánach
agus seachtrach ar fáil, tacaithe ag FÁS.
Maoiniú 
Is é FÁS go príomha a dhéanann maoiniú ar
Jobcare (98%), agus tagann an chuid eile den
maoiniú ó dheontais phríobháideacha agus

ioncam ó na scéimeanna oiliúna do ghrúpaí
Forbartha Pobail eile. An buiséad iomlán ná
£240,000, a chaitear den chuid is mó ar
thuarastail. Chuir cúpla comhlacht áitiúil
ríomhairí ar fáil don eagraíocht. 
Forbairtí sa Todhchaí 
Ba mhaith le Paul Mooney go gcuirfeadh
Jobcare lena oiliúint ríomhaireachta, go
reáchtáladh sé cúrsaí ginearálta sa bhreis
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Eagraíocht Náisiúnta na
hÉireann do Dhaoine
Dífhostaithe (INOU) 
Is cónaidhm náisiúnta é INOU de
180 ionad áitiúil agus grúpa a bhfuil sé
d’aidhm acu dul i ngleic le dífhostaíocht. Tá
INOU lántiomanta stocaireacht a dhéanamh
agus feachtais a chur ar bun chun aird a
dhíriú ar shaincheisteanna agus ar
chúiseanna imní a théann i gcion ar dhaoine
dífhostaithe agus a dteaghlaigh. An aidhm atá
ag INOU ná gur féidir le gach daoine ar mhian
leo é, post a bheith acu agus tuarastal sásúil
a fháil. Foilsíonn an eagraíocht lámhleabhar
gach bliain dar teideal “Working for Work”.

Sonraí Teagmhála INOU: Fón: 01 856 0088,
Ríomhphost: inou@iol.ie  S. Gréasáin: www.inou.ie

agus go mbeadh an comhlacht níos
neamhspleáiche ó thaobh maoinithe de. An
fhís atá aige ná go gcuirfí tionscadail
satailíte ar bun mórthimpeall na cathrach
chun go spreagfaí dóchas i measc na
ndaoine atá dífhostaithe. 

Is eagraíocht dea-riartha é Jobcare a raibh
rath air ó thosaigh sé, agus tá sé ag dul go
mór i bhfeidhm ar mhuintir na
hionchathrach. Is dea-shampla é ar féidir le
scéimeanna Forbartha Pobail eile aithris a
dhéanamh air. Éiríonn le tuairim is 90%
d’oiliúnaithe an chúrsa post a aimsiú nó
leanann siad ar aghaidh lena gcuid
oideachais agus oiliúna. Tá dea-cháil air i
measc na ndaoine a bhaineann úsáid as a
chuid áiseanna agus tá ardmheas ag FÁS air.  

1. Déan cur síos ar an gCúrsa Ullmhaithe
Fostaíochta a chuireann Jobcare ar fáil. 

2. Dean cur síos ar an sórt oibre a bhíonn ar
bun ag Earcaitheoir le Jobcare. 

3. Dear fógra poist d’oiliúnóir le Jobcare.
Breac síos na tréithe pearsanta agus na
scileanna a bheadh riachtanach don
phost. 
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Is comhlacht Forbartha Gnó Idirlín é Aró,
agus tá sé lonnaithe sna Forbacha, Gaillimh.
Is speisialtóirí iad Aró i soláthar seirbhísí
ríomhghnó comhtháite do chliaintghnó as
Éirinn. Is é sin, feidhmíonn Aró mar ghnó
ilfhreastail do chliaint ar mhian leo
margaíocht a dhéanamh ar a gcuid earraí nó
seirbhísí ar an idirlíon. 

Dearann Aró an chuid tosaigh den suíomh
gréasáin dá gcliaint agus ansin cuireann Aró
bogearraí ar fáil a chuireann ar chumas a
gcliaintchomhlachtaí caidreamh a chothú
lena gcustaiméirí ar líne, monatóireacht ar
dhéanamh ar conas atá ag éirí leis an
ríomhghnó agus nuashonrú a dhéanamh ar
ábhar an tsuímh gan aon saineolas
ríomhchlárúcháin a bheith ag teastáil. Ansin
cuireann Aró feachtais mhargaíochta
spreagúla nuálaíocha i bhfeidhm ar son a
gcliant chun daoine a mhealladh chuig an
suíomh gréasáin agus chun cur le gnó a
gcliant. 

Chuir Alan Rowe agus Tríona Mac Giolla Rí
Aró ar bun sa bhliain 1996. Is é Alan anois
an Stiúrthóir Bainistíochta. Bhí taithí ocht
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mbliana aige ag obair san Earnáil Idirlín.
Sular chuir sé féin agus Tríona Aró ar bun
d’oibrigh sé mar chomhairleoir TF do
chomhlacht ilnáisiúntach agus chuir sé
comhlacht eile ar bun a dhearann ábhar do
shuímh ghréasáin. 

Is í Tríona an Stiúrthóir Margaíochta/
Acmhainní Daonna, agus d’oibrigh sise le
gnóthaí i mBaile Átha Cliath agus sa
Bhreatain i réimsí margaíochta agus
bolscaireachta roimhe seo. Bhunaigh sí a
comhlacht deartha féin i nGaillimh sular
chomhbhunaigh sí Aró le Alan. 

Ar cheann de na chéad tionscadail ag Aró bhí
an tairseach “golfclubireland.com”, suíomh
ar a bhfuil eolas ar chlubanna gailf ar fud na
tíre. Is léiriú an suíomh gréasáin seo ar conas
is féidir le suíomh atá deartha go maith dea-
chaidreamh a chothú le custaiméirí agus
margaíocht mhaith a dhéanamh ar earraí.
D’éirigh leis an suíomh gradam a bhaint
amach ón Sunday Business Post “Irish
Business Website of the Year Award” sa
bhliain 1997.

Toisc an rath a bhí ar golfclubireland
cuireadh mórspéis i gcur chuige Alan agus
Tríona. Leis an taithí go léir acu thuigeadar
go raibh buntáistí móra le baint as a gcuid
earraí agus seirbhísí a thairiscint do ghrúpa
gnóthaí níos fairsinge. Dá bhrí sin, chun na
hearraí agus na seirbhísí acu a fhorbairt agus
chun teacht ar mhargadh níos fairsinge,
rinneadar an gnó a ionchorprú mar
chuideachta theoranta i 1998.

“Céim fhíorthábhachtach é seo dúinn” a deir
Tríona, “ d’éirigh linn mórchliaint a
mhealladh dá bharr ón Tionscal
Turasóireachta agus Taistil sa tír dála Jury’s
Doyle Hotel Group, Irish Court Hotels agus
Bord Fáilte.” 

Ag an staid sin ní raibh ach triúr ag obair le
Aró. I láthair na huaire tá 28 duine fostaithe
leis an gcomhlacht agus is é €1.27 milliún,
nó níos mó, an láimhdeachas airgid gach
bliain. Chomh maith leis sin, tá sé ar intinn

Aró
Forbairt Gnó Idirlín – Na Forbacha, Gaillimh 

Cás-Staidéar 4.9



ag an gcomhlacht 50 duine a bheith fostaithe
leis roimh thús 2001.

Tá an fhoireann roinnte mar seo a leanas:
Díolacháin 2
Margaíocht 8
Ríomhchláraitheoirí 7
Dearthóirí 6
Bainisteoirí Tionscadail 3
Acmhainní Daonna 1
Riarachán 1

“Bhí muid beagán soineanta nuair a thosaigh
muid,” a deir Tríona. “Chuir an Bord Fiontar
comhairle mhaith orainn maidir le
pleananna margaíochta a dhréachtú. Ó shin i
leith fuair muid maoiniú ón Scéim
Fairsingithe Gnó. Toisc go bhfuil muid
lonnaithe i nGaeltacht Chonamara faigheann
muid deontas fostaíochta ó Údarás na
Gaeltachta. Rinne an tÚdarás faomhadh ar
dheontais tacaíochta do suas le 50 fostaí.” 

Faoi láthair is comhlachtaí Éireannacha uile
iad cliaintchomhlachtaí Aró, ach tá sé ar
intinn ag an gcomhlacht áit a fháil i margadh
na Breataine agus SAM faoi 2001. Tá oifigí
díolacháin ag an gcomhlacht anois i mBaile
Átha Cliath. An straitéis Caidrimh Phoiblí atá
ag Aró ná cur isteach ar chomórtais ghnó (tá
trí ghradam buaite go dtí seo) agus fógraí a
chur i bhfoilseacháin ghnó ar bhonn
straitéiseach. 

Cinntíonn an comhlacht go bhfuil a chuid
sonraí i ngach eolaire Idirlín agus tá suíomh
gréasáin dá cuid féin aige “www.aro.ie”. Bhí
seastán ag Aró le déanaí ag Taispeántas

Idirlín Domhanda san RDS agus ag
comhdháil bhliantúil na hInstitiúide
Margaíochta. 

Ar na príomhiomaitheoirí ag an gcomhlacht
tá Labyrinth, Ebeon agus Web Factory, agus
iad uile lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Deir
Tríona gur buntáiste í an áit a bhfuil an
comhlacht lonnaithe, i Scoil Náisiúnta
Athchóirithe ar chósta Chonamara, maidir le
fostaithe a mhealladh, ach go bhfuil
míbhuntáistí ag baint leis ó thaobh
caidreamh custaiméara. “Tá formhór ár
gcliant lonnaithe i gceantar Bhaile Átha
Cliath, sa tionscal seirbhíse, agus tá an
caidreamh pearsanta thar a bheith
tábhachtach”, a deir Tríona. ”Ach an
buntáiste atá ag Aró i gcomparáid lena
iomaitheoirí ná go bhfuil na cliaint cinnte go
bhfaighidh siad dea-thoradh ar an infheistiú
a dhéanann siad sa ríomhghnó. 

Is comhlacht thar a bheith tarraingteach é
Aró do na fostaithe. “Déanann muid daoine
a earcú, de ghnáth, a bhfuil ar a laghad dhá
bhliain de thaithí acu ag obair san Earnáil
Idirlín,” a deir Tríona. “Bíonn muid ag lorg
daoine cruthaitheacha atá in ann réitigh a
fháil ar fhadhbanna, a bhfuil spéis acu sa
dúshlán agus a bhfuil saol sóisialta maith
acu. Déanann muid céimithe a earcú ar
fhágáil an choláiste dóibh freisin. Déantar
formhór ár bhfolúntais a fhógairt ar líne
agus bíonn muid ag súil go gcuirfidh
iarrthóirí isteach ar phost ar líne. 
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Bíonn muid ag súil go gcuirfeadh iarrthóirí
do phost sinsearach CV isteach le
hipearnaisc le suímh ghréasáin a chuir siad
siúd ar bun, nó CV nó CD ROM ilmheáin.”

Is dea-shampla Aró de chomhlacht atá
tiomanta dá fhostaithe. Tá 15% de staic ag na
Fostaithe sa chomhlacht tríd an scéim
scaireanna. Tá scéim bónas 3 chiseal i
bhfeidhm ag an gcomhlacht, ag leibhéal an
chomhlachta, na foirne agus an duine
indibhidiúil. Cuirtear 3,800 ar fáil in
aghaidh gach fostaí mar bhuiséad oiliúna.
Tugtar an rogha d’fhostaithe obair ón
mbaile, más féidir, toisc na socruithe
solúbtha ag an gcomhlacht. Is féidir éadaí
neamhfhoirmiúla a chaitheamh ag an obair. 

I mbliana bhuaigh an comhlacht an gradam
“Excellence in Human Resources Award” a
bhí á reáchtáil ag an Sunday Business Post &
the Institute of Personnel and Development.
Deir Susie Nic Dhonncha, bainisteoir
Forbartha an chomhlachta, go n-éiríonn leo
fostaithe a choinneáil agus a spreagadh toisc
“go bhfuil Club Spóirt & Sóisialta againn.
Íocann gach fostaí €12.70 sa mhí agus
cuireann an comhlacht €12.70 leis sin. Tá
Comhairleoir Iomlánaíoch Sláinte &
Corpacmhainne  fostaithe againn a thagann
isteach chun comhairle a chur ar an
bhfoireann maidir le modhanna chun scíth a
ligean agus bainistiú struis. Tugtar cuireadh
go rialta do shaineolaithe Oistéapat agus
Eirgeanamaíochta chun comhairle a chur
orainn maidir le cén chaoi ar chóir dúinn suí
i gceart agus spás oibre eirgeanéifeadchtach
a bheith ann. Reáchtálaimid ranganna

comhrá Gaeilge gach seachtain do
Ghaeilgeoirí agus dóibh siúd ar chúpla
focal!”

Tháinig fás agus forbairt ar Aró toisc
nuálaíocht an chomhlachta. Bíonn an
Tionscal Idirlín de shíor ag athrú agus tá an
tionscal sin ag forbairt 4 huaire níos gasta ná
aon earnáil ghnó eile sa tír. Tá sé ar an meán
margaíochta is gasta riamh.

Suíomh Gréasáin Aró: www.aro.ie

1. Céard iad na seirbhísí a chuireann Aró ar
fáil dá chliaint?

2. Déan cur síos ar cheithre mhodh atá ag an
gcomhlacht le margaíocht a dhéanamh air féin. 

3. Mínigh cén chaoi a n-éiríonn le Aró a
fhostaithe a choinneáil. 

4. Céard iad na tréithe pearsanta a lorgaíonn
Tríona Mac Giolla Rí sna daoine atá á earcú
aici? 

5. Cén chaoi a mbaineann Aró úsáid as an
Idirlíon ina phróiseas earcaíochta?

Ceisteanna

Údarás 
na Gaeltachta

Bhí sé mar pholasaí luaite ag gach
Rialtas i ndiaidh a chéile ó bunaíodh an
Stát úsáid na Gaeilge a chaomhnú agus
a fhairsingiú. Ag teacht leis an bpolasaí
seo bunaíodh Údarás na Gaeltachta i
1980 mar ghníomhaireacht forbartha
réigiúnach don Ghaeltacht. Tá
gníomhaíocht an Údaráis dírithe tríd is
tríd ar leas phobal na Gaeltachta a
fheabhsú, agus ar an gcaoi sin a
chinntiú go gcaomhnófar an Ghaeltacht
mar thobar fíoruisce na Gaeilge. Tá
Údarás na Gaeltachta luaite le ról
forbartha eacnamaíochta (is é sin poist
mharthanacha a chruthú agus
infheistíocht a mhealladh go dtí na
réigiúin Ghaeltachta) chomh maith le
gníomhaíochtaí forbartha pobail,
cultúrtha agus teanga, ag obair i
bpáirtíocht le pobail agus eagraíochtaí
áitiúla.

Údarás na Gaeltachta
Príomhoifig - Gaillimh
Údarás na Gaeltachta, Na Forbacha, Co. na
Gaillimhe,
Fón: (091) 503100 / Facs: (091) 503101 /
Ríomhphost :eolas@gaeltacht.ie
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Cuid II

Bheith
i d’Oibrí 
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• Tabhair tasc an duine do gach dalta agus
iarr orthu agallamh a chur ar bheirt a
bhfuil saol oibre éagsúil acu. Ansin iarr
orthu amchairteacha a chomhlánú dóibh
siúd. 

• Bíodh plé ann bunaithe ar thorthaí an
taighde.

5.2 An Obair sa Todhchaí 
Gníomhaíochtaí 
• Dáil cóipeanna de Bhileog Acmhainne

5.2.1 ar an rang.
• Iarr ar na daltaí an téacs sa bhosca dar

teideal “An Todhchaí” a léamh agus na
himpleachtaí a bheadh ag na hathruithe
sin a phlé. 

• Iarr ar na daltaí buille faoi thuairim a
thabhairt faoi cé acu gairmeacha atá “ag
dul i méid” agus cé acu atá “ag meath.” 

• Iarr ar na daltaí dianmhachnamh a
dhéanamh ar smaointe gnó baile acu.
Más féidir tabhair cuireadh do dhuine a
oibríonn ón mbaile teacht isteach chun
labhairt leis an rang. 

• Iarr ar dhaltaí cad a thuigeann siad le
“Dordfhocail/Dordfhrásaí” agus iarr
orthu focail eile dá leithéid a lua.

• Iarr ar na daltaí fógra poist ‘den
todhchaí’ a dhréachtú agus iarr orthu an
fógra a mhíniú don rang. 

5.3 Idirthréimhsí
Gníomhaíochtaí 
• Iarr ar an rang liosta a scríobh faoi na

hidirthréimhsí a bhí sa saol acu cheana
féin. Ar na freagraí a d’fhéadfaidís a
thabhairt tá siad seo a leanas: 

5. Ón Scoil chuig an Saol Oibre

Cuspóirí
Tar éis do dhaltaí na
gníomhaíochtaí sa chuid seo a
chur i gcrích ba chóir go mbeadh
ar a gcumas:
• ‘obair’ a shainmhíniú 
• a thuiscint go bhfuil an saol

oibre de shíor ag athrú agus
iad a bheith ar an eolas faoi na
hathruithe a d’fhéadfadh a
theacht ar a saol siúd nuair a
thosóidh siad ag obair

• tuiscint a fháil ar an gceangal
idir caitheamh aimsire, ábhair
scoile, scileanna agus an saol
oibre.

5.1 Obair - Cad is brí leis? 
Gníomhaíocht 5.1.1
Cad is Obair ann?
• Iarr ar na daltaí oibriú lena chéile i

mbeirteanna agus dáil Bileog Acmhainne
5.1.1 orthu.

• Bíodh plé ann - “Cé acu pictiúr a léiríonn
daoine agus iad ag obair?”

• Dáil cóipeanna den Bhileog Oibre 5.1.2 ar
na daltaí agus iarr orthu cinneadh a
dhéanamh – an aontaíonn nó an
easaontaíonn siad leis na ráitis atá ann
mar gheall ar obair. 

• Iarr ar gach beirt ‘dianmhachnamh’ a
dhéanamh agus liosta focal nó frásaí a
scríobh síos a bhaineann le hobair.

• Iarr ar na daltaí ráiteas a scríobh a
chuireann síos go hachomair ar a bhfuil
foghlamtha acu faoi obair.

Gníomhaíocht 5.1.2
Cé mhéid den tseachtain a chaitear ag
obair?
• Dáil cóipeanna den Bhileog Oibre 5.1.3 ar

na daltaí agus iarr ar gach duine a
(h)amchairt sheachtainiúil féin a
chomhlánú chomh cruinn agus is féidir
leis/léi.

Cocúnáil = oibriú ón mbaile.
Malartú Deasc  = deasc a roinnt lena chéile
(rothlú a dhéanamh).
Obair a chur amach ar Chonradh = rannóg
a dhúnadh síos agus an obair a thairiscint
do chonraitheoirí.
Ríomhiris = nuachtlitir a sheoltar chuig
custaiméir ar an ríomhphost
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- aistriú ón mBunscoil go dtí an Iar-
bhunscoil 

- aistriú ranga 
- múinteoir nua a fháil 
- aistriú ó scoil amháin go scoil eile 
- bogadh go ceantar nua 

• Bíodh plé ina measc faoi mar a thugadar
aghaidh ar na hathruithe seo sa saol acu,
agus iarr orthu díriú ar na rudaí a
d’fhoghlaim siad fúthu féin agus faoi
dhaoine eile le linn an phróisis. 

• Ag baint úsáide as Bileog Oibre 5.3.1 “Ón
Scoil chuig an Saol Oibre” iarr ar na
daltaí dianmhachnamh a dhéanamh ar na
hathruithe go léir a d’fhéadfadh a tharlú
i saol duine agus iad ag aistriú ón Scoil
chuig an Saol Oibre. D’fhéadfaí tosú leis
an dearcadh atá acu i leith aon taithí
oibre atá acu go dtí seo. 

5.4 Roghanna 
Gníomhaíochtaí 
• Iarr ar na daltaí roinnt de na roghanna

atá ar fáil dóibh ar fhágáil na scoile
dóibh a ainmniú agus plé a dhéanamh
orthu, mar shampla taisteal fostaíocht,
breisoideachas, printíseacht, bliain saor. 

• Dáil Bileog Oibre 5.4.1 ar na daltaí
“Cineálacha Gníomhaíochtaí Oibre” agus
iarr orthu an ceistneoir a chomhlánú.

• Cinntigh go gcríochnaíonn na daltaí an
chairt deiridh “Tábla – An Saol Oibre” i
gceart.

• Bíodh plé ann faoi thorthaí an
cheistneora.

5.5 Ábhair agus Obair 
Gníomhaíochtaí 
• Roinn an rang i ngrúpaí.
• Déan iarracht, más féidir, na daltaí atá ag

gabháil do na gairmábhair chéanna a
chur le chéile. 

• Dáil an Bhileog Oibre 5.5.1 ar na daltaí
agus iarr orthu liosta gairmeacha a
scríobh a bhfuil baint acu le teangacha. 

• Ansin dáil cóipeanna den Bhileog Oibre

Naisc Ghréasáin

Féach an pacáiste eolais Careers World, a
sheoltar chuig gach scoil, agus ar an
suíomh gréasáin:  www.careersworld.com

Acmhainní 

5.5.2 ar na daltaí agus iarr orthu
dianmhachnamh a dhéanamh ar
ghairmeacha atá bainteach leis na
Gairmábhair atá ar bun acu féin
(féadfaidh tú oibriú ar bhonn ábhair
aonair nó cúpla ábhar).

• Dáil an Bhileog Oibre 5.5.3 ar na daltaí.
“Ábhar, Scileanna agus Gairmeacha”.

• Iarr ar gach dalta ábhar a roghnú a
thaitníonn leis/léi agus taighde a
dhéanamh ar an tábhacht a bhainfeadh
leis an ábhar sin sa todhchaí maidir le
gairm a roghnú.  

5.6 Oíche Gairmeacha 
Gníomhaíochtaí 
• Dáil cóipeanna den Bhileog Acmhainne

5.6.1 le próifíl d’imeacht scoile faoi
ghairmeacha. 

• Iarr ar na daltaí na ceisteanna a
fhreagairt a ghabhann leis an mBileog
Acmhainne. 

• Bíodh plé ann ar an gcaoi is fearr a
d’fhéadfadh na daltaí féin dul i mbun
eolas a fháil ar ghairmeacha.

• Bheadh an foilseachán LCVP “The
Career Investigation” an-mhaith mar
ábhar chun cur leis an
ngníomhaíocht seo. 

• Chun eolas achomair atá cothrom le
dáta a fháil ar ábhair scoile agus
gairmeacha féach: 

The Student Yearbook and Career
Directory, Eagarthóirí: Joseph Duddy &
Richard Keane
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Cé atá ag Obair? Bileog Acmhainne 5.1.1
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Is é is brí le hobair ná gníomhaíocht as a n-íoctar tú...

Ní féidir a rá go bhfuil duine ag obair mura bhfuil post aige/aici ...

Tá iarracht fhisiceach i gceist le hobair ...

Beimid i gcónaí ábalta obair a aimsiú  ...

Cad is Obair ann? Bileog Oibre 5.1.2

AAoonnttaaíímm      EEaassaaoonnttaaíímm  

AAnn  aaoonnttaaííoonnnn  nnóó  aann  eeaassaaoonnttaaííoonnnn  ttúú  lleeiiss  nnaa  rrááiittiiss

tthhííooss??

AAnnooiiss  ddééaann  ddiiaannmmhhaacchhnnaammhh  aarr  nnaa  ffooccaaiill  aagguuss  nnaa

ffrráássaaíí  aa  bbhhaaiinneeaannnn  llee  hhoobbaaiirr  ......

SSeeoo  aa  lleeaannaass  nnaa  SSAAIINNMMHHNNÍÍNNIITTHHEE  aattáá  aaggaaiinnnn  aarr  OObbaaiirr  ::

OBAIR
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Cé mhéid den tSeachtain a Chaitear ag Obair? Bileog Oibre 5.1.3

Tarraing Cairt a léiríonn mar a chaith tú do chuid ama an tseachtain seo.

Déan amhlaidh do bheirt eile ar d’aithne a bhfuil saol

oibre acu atá éagsúil óna chéile ...

A leithéidí seo b’fhéidir:

Spórt 

Scoil 

Staidéar

Cairde 

Pictiúrlann 

Post
Páirtaimseartha



TÁ POIST ÁIRITHE AG DUL I MÉID

Fóillíocht & Corpacmhainn 

Seirbhísí Bainistíochta
Dramhaíola 

Naíolanna Príobháideacha &
Corparáideacha 

Seirbhísí Lónadóireachta 

Cúram Sláinte 

Seirbhísí Airgeadais 

Seirbhísí Ilmheáin

Seirbhísí Slándála 

Díolachán Leictreonach 

Comhairleoirí Gnó 
Comhairleoirí Saoil 
Treoraithe Fíoracha ar líne 

POIST ATÁ AG MEATH 

Oibrithe Déantúsaíochta 

Oibrithe Talmhaíochta

Searbhóntaí Baile 

Fir Ghuail 

Foireann Bainc

Cléirigh in Oifig an Phoist

Tithe Níocháin 

Fear an Phoist 

Seirbhísí Arm 

Obair ón mBaile 
Tá an earnáil seo ar cheann de na
hearnálacha is gasta fáis sa Bhreatain. Ar na
gnóthaí sin tá frámáil phictiúr teangacha a
mhúineadh, CV a dhréachtú, Uachtanna
agus Tíolacadh, Díolachán ar an Idirlíon. 
An féidir leat féin smaoineamh ar
ghnóthaí eile a d’fhéadfaí a rith ón
mbaile?
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An Obair sa Todhchaí Bileog Acmhainne 5.2.1

Rinne an comhairleoir gnó idirnáisiúnta, An Dr.
James Bellini, an fógra seo a dhréachtú chun a
léiriú an sórt poist a d’fhéadfadh a bheith ann
sa todhchaí. Cad é do thuairim faoi?
Déan d’fhógra todhchaíoch féin a dhearadh agus

mínigh é don rang.

DORDFHOCAIL/

DORDFHRÁSAÍ

NUA-

AIMSEARTHA 

• Cocúnáil

• Ríomhirisí 

• Malartú Deasc

• Obair a
 Chur

Amach ar

Chonradh

An Todhchaí 
• beidh 3/4 phost ag duine ar an

meán le linn a s(h)aol 
• idir 1990 agus 2010 beidh fad an

tsaoil oibre tar éis laghdú – leath
an fhaid a bheidh ann 

• ní mhaireann nuálaíocht
teicneolaíochta ach 3-5 bliana
anois, dá bhrí sin chaithfí
scileanna nua a fhoghlaim gach
2/3 bliana 

• cuirfidh teicneolaíocht faisnéise
tuairim is 8% den fhostaíocht
iomlán ar fáil 

• is mná iad tuairim is 38% den
fhórsa oibre 

• sa todhchaí is in oifigí agus sa
bhaile is mó a bheidh daoine ag
obair 

• is gníomhaíocht fadsaoil atá i
gceist le scileanna don láthair
oibre a fhoghlaim 

• is margadh an díoltóra níos mó
is níos mó é an láthair oibre
d’fhórsa oibre oilte

• feictear anois go bhfuil an
láthair oibre mar áit ar féidir leat
tú féin a chur in iúl agus a bhfuil
deiseanna cruthaitheachta ann
duit. 

IONAD FOSTAÍOCHTA 2010AG LORG:
INNEALTÓIR, CUNTAS STÍL BHEATHA 

Táimid ag lorg innealtóra, idir 20-22 bliain d’aois,

chun ár bportfolio scileanna fóillíochta a fhorbairt. 

Riachtanach: taithí in athdhearadh ar chóid

ghleacaíochta do dhéagóirí. Déanfar

saincheadúnas a thairiscint don iarrthóir rathúil le

haghaidh conartha do Limistéar an Oirthir. 

Tá feidhm ag Treoir AE 610.3 maidir leis seo.

Ceist:
I bhfianaise na n-
athruithe a tharlóidh sa
todhchaí, céard is féidir
linn a dhéanamh chun
sinn féin a ullmhú níos
fearr do láthair oibre na
todhchaí?

Cailleadh 2.5 milliún post cléireachais sa Bhreatain idir 1961
agus 1981. Fós féin d’imigh táirgeacht na hearnála sin i méid
sa tréimhse chéanna. 



Saoirse 
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Ón Scoil chuig an Saol Oibre! Bileog Oibre 5.3.1

Seo roinnt de na príomhcheisteanna a mbeidh ort aghaidh a thabhairt orthu nuair a

aistreoidh tú ón scoil chuig an saol oibre. Déan na ceannteidil a phlé laistigh de do

ghrúpa. Déan iarracht roinnt de na téamaí a fhorbairt trí fhocail nó frásaí cuí a chur leo.

Bogadh as an mBaile 

Róil Éagsúla 

Freagrachtaí 

Bualadh le Daoine Nua 

Eile?Bainistíocht Ama & Airgid 
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A.

1 2 3 4 5 Dul i bhfeidhm ar dhaoine eile agus tionchar a bheith agat orthu.
1 2 3 4 5 Cinntí gnó níos fearr a dhéanamh.
1 2 3 4 5 Daoine a bhainistiú/a stiúradh.
1 2 3 4 5 Dul i riosca ó thaobh gnó agus airgid de.
1 2 3 4 5 Iarracht spéis/rannpháirtíocht a mhúscailt i ndaoine maidir 

le tionscadal áirithe. 

B.

1 2 3 4 5 Ríomhaire a úsáid.
1 2 3 4 5 Córas comhdaithe a eagrú.
1 2 3 4 5 Ag obair le figiúirí.
1 2 3 4 5 Bheith cruinn maidir le sonraí.
1 2 3 4 5 Struchtúr agus gnáthaimh shoiléire a bheith agat.

C.

1 2 3 4 5 Ag obair le huirlisí agus le hinnealra.
1 2 3 4 5 Rudaí a dheisiú agus a shocrú.
1 2 3 4 5 Comhordú láimhe/súile maithe a bheith agat.
1 2 3 4 5 Ag obair lasmuigh.
1 2 3 4 5 Scileanna Praiticiúla a fhorbairt.

D.

1 2 3 4 5 Tuiscint a fháil/bheith fiosrach.
1 2 3 4 5 Taighde a dhéanamh/eolas a anailísiú.
1 2 3 4 5 Ceisteanna a chur.
1 2 3 4 5 Fadhbanna a réiteach ar do bhealach féin.
1 2 3 4 5 Foghlaim faoi rudaí nua.

E.

1 2 3 4 5 Úsáid a bhaint as do shamhlaíocht/do smaointe féin a chur in iúl.
1 2 3 4 5 Rudaí a dhearadh agus a dhéanamh.
1 2 3 4 5 Bheith páirteach i gníomhaíochtaí ealaíon.
1 2 3 4 5 Féachaint ar dhrámaí, ar scannáin agus éisteacht le ceol. 
1 2 3 4 5 Bheith ag obair le daoine cruthaitheacha.

Cineálacha Gníomhaíochtaí Oibre Bileog Oibre 5.4.1

Cuir ciorcal timpeall ar uimhir thíos a théann le gach gníomhaíocht, ar an scála 
1 = spéis ar bith go 5 = an-spéis.
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F.

1 2 3 4 5 Daoine a mhúineadh.
1 2 3 4 5 Cuidiú le daoine lena gcuid fadhbanna.
1 2 3 4 5 Bualadh le daoine agus labhairt leo.
1 2 3 4 5 Caidrimh a chothú le daoine.
1 2 3 4 5 Cúram a dhéanamh de dhaoine eile.

1. Ríomh do scór do gach mír (25 an scór is airde do gach réimse).
2. Comhlánaigh an tábla ‘An Saol Oibre’.
3. Scríobh liosta i do leabhar nótaí don 6 chineál gníomhaíochta oibre agus déan iad a

rangú mar seo a leanas: 1 an mhír/réimse leis an scór is airde agus 6 an
mhír/réimse leis an scór is ísle.

Cineálacha Gníomhaíochtaí Oibre Bileog Oibre  5.4.1

A. Fiontraíocht: Gníomhaíochtaí trína gcothaítear smaointe gnó.

B. Riarachán: Gníomhaíochtaí a chuireann ar do chumas eolas a
eagrú.

C. Praiticiúil: Gníomhaíochtaí a chuireann ar do chumas obair le do
lámha 

D. Intleachtach: Gníomhaíochtaí a chuireann ar do chumas léamh,
scríobh nó úsáid a bhaint as focail agus as smaointe. 

E. Cruthaitheach: Gníomhaíochtaí a chuireann ar do chumas bheith os
comhair an phobail, rudaí a chruthú nó a dhearadh. 

F. Sóisialta: Gníomhaíochtaí a chuireann ar do chumas oibriú le
daoine eile

FIONTRAÍOCHT 
(A)

SCÓR:

RIARACHÁN
(B)

SCÓR:

PRAITICIÚIL
(C)

SCÓR:

INTLEACHTACH 
(D)

SCÓR:

CRUTHAITHEACH
(E)

SCÓR:

SÓISIALTA
(F)

SCÓR:

TÁBLA – AN SAOL OIBRE
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Ábhair & Obair I Bileog Oibre 5.5.1

TEANGACHA 

AISTRITHEOIR 

TAISTEAL
COMHAIRLEOIR

OBAIR AR AN
nGUTHÁN

IRISEOIR 

Líon na bearnaí 
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Ábhair & Obair II Bileog Oibre 5.5.2

Scríobh Gairmábhar sa lár, ansin déan iarracht smaoineamh ar an méid gairmeacha agus is
féidir leat a bhaineann leis an ábhar sin



Cad iad na Gairmeacha atá bainteach go díreach le                                                           ?

Cad iad na Gairmeacha eile a mbeadh eolas ar úsáideach dóibh?

An dtugann sé an deis duit staidéar a dhéanamh ag an tríú leibhéal?

Ainmnigh an cúrsa agus na riachtanais iontrála a bhaineann leis.

Cad iad na scileanna a chuireann ar do chumas a fhorbairt?

Cén fáth a mbeadh tábhacht ag baint leis na scileanna seo sa láthair oibre?

59

Ábhair, Scileanna agus Gairmeacha Bileog Oibre 5.5.3

Ábhair á phróifíliú:
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Ar an 28 Eanáir 2000 d’eagraigh daltaí 5ú bliana
Scoil Phobail Naomh Breandáin, Biorra, oíche
Gairmeacha dar teideal Careers 2000 agus
d’éirigh thar barr léi. 

Cuspóir 
Cé gur ghlac an scoil páirt i laethanta oscailte eile
faoi ghairmeacha a bhí eagraithe ag coláistí tríú
leibhéal éagsúla, bhraith comhordaitheoirí an
LCVP go raibh gá le cur chuige a bheadh níos
dírithe ar an dalta. Is as sin a d’eascair an
smaoineamh don ócáid seo. 

Spriocghrúpa 
Bhí an ócáid dírithe ar thrí ghrúpa:
1.Daltaí tríú, cúigiú agus séú bliana – chun iad a

chur ar an eolas faoi rogha coláistí agus
gairmeacha atá ar fáil dóibh. Bhí iarscoláirí ann
chun labhairt leis na daltaí faoina dtaithí féin
agus chun dearcadh níos leithne a thabhairt
dóibh. 

2.Tuismitheoirí - an deis a thabhairt dóibh a fháil
amach faoi na roghanna atá ar fáil do dhaoine
óga agus faoi na deiseanna is na dúshláin a
bhaineann le hoideachas tríú leibhéal. 

3.Gnóthaí Áitiúla – deis a thabhairt dóibh
bualadh leis na daltaí áitiúla, a d’fhéadfaidís a
fhostú amach anseo. 

Pleanáil 
Bheartaigh na múinteoirí LCVP iarraidh ar na
daltaí sa chúigiú bliain iad a chur ar an eolas faoi
na riachtanais a bhí acu maidir le gairmeacha agus
an todhchaí. Bhí na daltaí ar aon intinn gur eolas
ar chúrsaí coláiste, Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta,
printíseachtaí, an saol i ndiaidh scoile agus gach
saghas réimse oibre, is mó a bhí uathu. 

Bheartaigh siad gurb iarscoláirí na daoine ab fhearr
chun an t-eolas sin a chur ar fáil. Bhí aithne ag na
daltaí ar na hiarscoláirí mar gur deartháireacha,
deirfiúracha, col ceathracha agus cairde iad. 

Cuireadh tús leis an bpleanáil sna trí seachtaine
dheireanacha den chéad téarma nuair a bhí an
modúl fiontraíochta curtha i gcrích ag na daltaí.
D’iarr na comhordaitheoirí ar cheathrar/cúigear
as gach rang cuidiú leo an próiseas pleanála a
chur sa tsiúl. Bhuail na daltaí seo lena chéile
chun plean gníomhaíochta a dhréachtú don
ócáid. Bheartaigh siad go mbeadh gá an próiseas
pleanála a roinnt ar 5 ghrúpa oibre: 

1.Suirbhé a dhéanamh ar iarscoláirí agus
cuireadh a thabhairt dóibh chuig an ócáid.

2.Eolas faoi ghairmeacha a bhailiú agus an spás
taispeántais a eagrú.

3.A fháil amach faoi threoir ríomhchuidithe agus
é bheith ar fáil do dhaltaí ar an oíche.  

4.Caidreamh Poiblí agus fógraíocht a eagrú don
ócáid.

5.A fháil amach faoi ghnéithe sóisialta a
bhaineann leis an saol ar an gcoláiste m.sh. áit
chónaithe, ráta luathfhágála ollscoile, seirbhísí
comhairleoireachta srl.

Thug an fhoireann lárnach cuairt ansin ar na
ranganna LCVP le foirm chlárúcháin don oíche.
Iarradh ar gach dalta clárú le ceann de na grúpaí
oibre.  Rinneadh atheagrú ar an gcúig rang chun
go mbeadh gach múinteoir Nascmhodúl i
bhfeighil na ndaltaí go léir a bhí in aon ghrúpa ar
leith. Beartaíodh ar dháta, an 28 Eanáir, agus dá
bhrí sin ba ghá an taighde go léir a bheith i gcrích
agus cuirí seolta amach roimh an 14ú lá. 

Bhí Thomas Hannon i bhfeighil an leagain amach
agus an dearaidh ar an spás ina mbeadh an
taispeántas ar siúl “Thug mé grúpa de dhaltaí le
chéile a bhí ag gabháil don Fhoirgníocht. Bhí
orainn na seastáin go léir a thógáil le cabhair ón
múinteoir. D’ordaíomar ábhair agus chuireamar
péint ar na taispeántais. Bhaineamar úsáid as
cláir MDF le frámaí agus seastáin bhogadhmaid. 

Bhí mearbhall ar dhaoine áirithe ag an tús, ach a
luaithe is a bhí an obair sa tsiúl ghlac gach éinne
páirt san obair.”
Is é Thomas a d’oscail an ócáid “Bhí mé beagán
neirbhíseach mar gurbh é sin an chéad uair dom
labhairt os comhair slua mór, ach anois táim
lánsásta gur thug mé faoi mar gur maith an
taithí a bhí ann!”

Gairmeacha 2000
Daltaí 5ú bliana i Scoil Phobail N. Breandáin, Biorra, Co Uíbh Fhailí
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Ba í Emer Hernon a bhí mar chomhordaitheoir
agus mar oifigeach Caidrimh Phoiblí ar an
bhfoireann. “Chuireamar fógraí i nuachtáin
áitiúla agus rinne mé agallamh le Midlands Radio
3 chun an pobal a chur ar an eolas faoi Careers
Night 2000. Nílim ag staidéar aon ábhar gnó
agus dá bhrí sin ba thaithí iontach an obair seo,
go háirithe chun mé a ullmhú don scrúdú LCVP.
Chuidigh sé linn oibriú mar fhoireann mar nach
mbíonn caidreamh agam leis na daltaí seo de
ghnáth. Is cinnte go mbeidh an taithí oibre seo á
chur agam ar mo CV.”

Rannpháirtithe a Roghnú 
Chuir an múinteoir gaimthreorach liosta de
ghairmeacha ar fáil in ord aibítre agus ansin
rinne an fhoireann taighde iarracht iarscoláirí a
aimsiú a bhí i mbun na ngairmeacha sin. I roinnt
cásanna tugadh cuireadh do chúpla iarscoláire a
bhí ag gabháil don ghairm chéanna. An plean a
bhí ann ná go mbeadh iarscoláirí ar fáil ar an
oíche ag seastáin eolais chun labhairt le daltaí
faoina ngairm. Tá caidreamh ann idir lucht an
LCVP agus comhlacht áitiúil, Loughnane
Concrete, agus aithne acu ar an stiúrthóir
bainistíochta, Seán Loughnane. Dúirt Seán go
rachadh sé i dteagmháil leis an lucht gnó a
mbíonn sé ag déileáil leo, agus iarraidh orthu
seastán a ghlacadh ag an oíche gairmeacha.
Seoladh cuirí chuig gníomhaireachtaí áitiúla dála
Fás, An Garda Síochána agus na Fórsaí Cosanta. 

An Ócáid 
Ba í Mary O’Rourke, an tAire Fiontar Poiblí, a
d’oscail an taispeántas, a bhí ar siúl ó 7.00i.n. go

dtí 10.00i.n. Cuireadh amchlár na n-imeachtaí ar
fáil do gach cuairteoir mar aon le léarscáil faoi
shuíomh gach taispeántais agus na seomraí ina
mbeadh na léachtaí ar siúl. Thug FÁS léacht ar
phrintíseachtaí agus thug Institiúid
Teicneolaíochta Átha Luain léacht ar Sheirbhísí
Mac Léinn. Osclaíodh an seomra ríomhaireachta
chun suímh ghréasáin faoi ghairmeacha agus
coláistí áirithe a chur ar taispeáint chomh maith
le bogearraí gairmeacha. 

Tugadh suaitheantas lena n-ainm air do gach
dalta agus tugadh tascanna ar leith do gach dalta.
Bhí seastán ag Daltaí na hIdirbhliana agus chuir
daltaí na hArdteistiméireachta Feidhmí a gcuid
Tascanna ar taispeáint. Is iad daltaí Ghairmchlár
na hArdteistiméireachta a bhí i bhfeighil na
hoíche – páirceáil, lónadóireacht, ceol sa chúlra
agus fáilte a chur roimh dhaoine tábhachtacha ar
tugadh cuireadh dóibh freastal ar an ócáid. 

Torthaí 
D’éirigh thar barr leis an ócáid ar chúpla bealach.
Thug sé deis do dhaltaí LCVP cur lena gcuid
scileanna ceannaireachta, tionscnaíochta,
cumarsáide agus obair bhuíne. Rinne na daltaí
teagmháil le fostóirí a d’fhéadfadh taithí oibre a
sholáthar dóibh amach anseo agus eolas
úsáideach a chur ar fáil faoi ghairmeacha
éagsúla. D’éirigh le gach dalta ar a laghad mír
amháin a chur lena bportfolio a bhuíochas leis an
ócáid. 

Chuir an ócáid le próifíl an LCVP agus
dhaingnigh sé an caidreamh idir an scoil agus an
pobal áitiúil. Thug sé an deis d’iarscoláirí nasc a
choinneáil leis an scoil agus leis na daoine a bhí
ar scoil leo. Chuir an scoil agus Deontas
Tionscnaimh Áitiúil ón Oifig LCVP maoiniú ar fáil
don ócáid. 

• Déan cur síos ar thrí chéim sa phróiseas
pleanála don ócáid Careers 2000.

• Ainmnigh ceithre scil a d’éirigh leis na daltaí
LCVP a fhorbairt a bhuíochas leis an ócáid. 

• Ainmnigh bealaí ina bhféadfá roinnt de na
scileanna sin a fhorbairt ar do LCVP féin. 

• Mínigh cén chaoi a ndéanfá a mheas conas a
d’éirigh le hócáid dála Careers 2000.

Ceisteanna

Bileog Acmhainne 5.6.1
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6.2 Litreacha Iarratais
Gníomhaíocht 6.2.1
Fógraí Poist a Anailísiú 
• Dáil cóipeanna den Bhileog Acmhainne

6.2.1 “ Fógraí Poist” ar na daltaí.
• Iarr ar na daltaí fógra a roghnú agus

ansin Bileog Oibre 6.2.2  a chomhlánú
“An gcomhlíonaim na riachtanais?”

• Ar dtús báire ní mór do na daltaí liosta a
scríobh de na cáilíochtaí/tréithe
riachtanacha go léir a luaitear san fhógra. 

• Ní mór dóibh a scríobh isteach faoi
“Sonraí an Iarrthóra”:
(a) an gcomhlíonann siad na riachtanais
sin?
(b) cén chaoi a gcomhlíonann siad na
riachtanais 
m.sh. má tá scileanna cumarsáide ar
cheann de na riachtanais d’fhéadfaí taithí
díospóireachta a lua?. 

Gníomhaíocht 6.2.2
An Litir a Scríobh 
• Bain úsáid as Bileog Acmhainne 6.2.3

“Litreacha Iarratais” agus as Bileog
Acmhainne 6.2.4 “Leagan Amach na
Litreach” chun a mhíniú do na daltaí
conas a thabharfaidís faoi litir iarratais a
scríobh. 

• Iarr ar na daltaí litir iarratais a scríobh le
haghaidh ceann de na poist a ndearnadar
anailísiú air i nGníomhaíocht 6.2.1

6.3 Foirmeacha Iarratais 
Gníomhaíocht 6.3.1
Foirm Iarratais a Chomhlánú 
• Bain úsáid as Bileog Acmhainne 6.3.1

chun a mhíniú do na daltaí conas foirm
iarratais a chomhlánú. 

• Iarr ar na daltaí an Fhoirm Iarratais ar
leathanaigh 71 go 73 a chomhlánú dá
rogha post. 

• Spreag na daltaí le foirmeacha iarratais
éagsúla a bhailiú agus iad a chomhlánú. 

6. Scileanna Aimsithe Poist

Cuspóirí 
Iad féin a chur in iúl go
héifeachtach ag agallamh: 

6.1 an teileafón a úsáid chun
cur isteach ar phost 

6.2 litir iarratais a scríobh 
6.3 foirm iarratais a

chomhlánú go cruinn
6.4 CV a ullmhú 
6.5 agallamh a dhéanamh i

gceart 

6.1 Scileanna Teileafón 
Gníomhaíocht 6.1.1
Ag caint ar an teileafón 
• Dáil cóipeanna den Bhileog Oibre 6.1.1 ar

na daltaí “Na Focail a Úsáidimid”.
• Iarr ar na daltaí idirdhealú idir na ráitis

ba chóir agus nár chóir a úsáid ar an
teileafón agus duine ag cur isteach ar
phost. 

• Mura bhfuil ráiteas oiriúnach pléigh na
cúiseanna atá leis sin agus mol a
mhalairt de ráiteas. 

Gníomhaíocht 6.1.2
Rólghlacadh
• Dáil cóipeanna den Bhileog Oibre 6.1.2 ar

na daltaí.
• Iarr orthu imirt ról a dhéanamh, ag cur

isteach ar phost ar an teileafón, ag obair i
mbeirteanna. 

• Bíodh an tríú duine ag obair i dteannta
gach beirte chun moltaí agus
meastóireacht a dhéanamh ar conas a
d’éirigh leis an ngníomhaíocht. 

• Lig do na daltaí taifeadadh a dhéanamh
ar an ngníomhaíocht chun gur féidir leo
measúnú a dhéanamh orthu féin. 
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6.4 Curriculum Vitae
Gníomhaíocht 6.4.1
Dréachtchóip de C.V. a ullmhú 
• Sula dtugann tú an tasc do na daltaí

dréachtchóip de C.V. a ullmhú ní mór
don múinteoir roinnt ama a chaitheamh
ag iarraidh ar na daltaí liosta a scríobh dá
dtréithe pearsantais agus a dtaithí. 

• Is féidir úsáid a bhaint as Céim I den
fhoilseachán LCVP “The Career
Investigation” (lgh 13-17). 

Gníomhaíocht 6.4.2
C.V. Tom Dunne 
• Dáil cóipeanna den Bhileog Acmhainne

6.4.1 “C.V. a Scríobh” ar na daltaí agus
pléigh é. 

• Dáil Bileog Acmhainne 6.4.2 “Scéal Tom”
ar na daltaí agus iarr orthu C.V. a scríobh
do Tom. 

6.5 Agallaimh 
Gníomhaíocht 6.5.1
Rólghlacadh –An Chéad Imprisean 
• Dáil cóipeanna den Bhileog Acmhainne

6.5.1 “Ag Ullmhú le haghaidh Agallaimh”
ar na daltaí agus pléigh leo í. 

• Mínigh do na daltaí cé chomh
tábhachtach is atá sé tús maith a chur le
hagallamh. 

• Déan imirt ról don chéad 6 shoicind den
agallamh: siúl isteach, beannú, croitheadh
láimh, suí síos. 

• Bain úsáid as binse agus bíodh triúr ag
suí taobh thiar de, an múinteoir sa lár
agus beirt lena taobh (bord agallaimh). 

• Cuir fios ar thriúr, duine i ndiaidh a
chéile, agus ligidís orthu go bhfuil siad ag
dul faoi agallamh. 

• Cuireadh an múinteoir gach agallaí in
aithne don bhord agallaimh agus iarradh
an múinteoir ar an agallaí suí síos. 

Gníomhaíocht 6.5.2
Ullmhú don Agallamh 
• Iarr ar na daltaí a shamhlú gur glaodh

chun agallaimh iad le haghaidh poist i
Seirbhísí Custaiméara (féach Bileog
Acmhainne 6.2.1 “Fógraí Poist”).

• Dáil Bileog Oibre 6.5.2 “Ceisteanna
Agallaimh” orthu.

• Agus iad ag obair i mbeirteanna iarr ar na
daltaí ceisteanna oiriúnacha a ullmhú
don agallamh. 

• Bíodh plé ginearálta ann ar na cineálacha
ceisteanna agus ar an mbealach is fearr
iad a fhreagairt. 

Gníomhaíocht 6.5.3
Agallaimh Bhréige 
• Is féidir agallaimh bhréige a bhunú ar na

foirmeacha iarratais a chomhlánaigh na
daltaí (féach Bileog Oibre 6.3.2) nó ar an
C.V. acu. 

• Dáil Bileog Oibre 6.5.3 “Measúnú
Agallaimh” ar na daltaí agus mínigh
dóibh cad is brí leis na catagóirí go léir. 

• Reáchtáil agallaimh bhréige, 5 nóim. an
ceann, agus na daltaí ag obair i ngrúpaí
triúr:
Dalta 1 - Agallóir;
Dalta 2 - Agallaí;
Dalta 3 - Breathnóir.

• Bain úsáid as na ceisteanna ar Bhileog
Oibre 6.5.2.

• Déan na daltaí a mhalartú tar éis gach
agallaimh.

• Ní mór don Bhreathnóir an Bhileog Oibre
6.5.3 “Measúnú Agallaimh” a chomhlánú.

Naisc Ghréasáin

Chun treoir a fháil ar líne ar conas C.V. a
scríobh agus ullmhú le haghaidh
agallaimh téigh chuig www.stepstone.ie
Féach an pacáiste eolais Careers World
freisin, a seoladh chuig gach scoil agus
atá ar fáil ar an suíomh gréasáin
www.careersworld.com
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Na Focail a Úsáidimid Bileog Oibre 6.1.1

1.

3.

5.

7.

9.

2.

4.

6.

8.

10.

Ba mhaith liom labhairt

leis an Uasal ....

... Er ....... Um .....

Dia dhuit. Táim ag glaoch

toisc go bhfaca mé an

fógra poist sa Times inniu. 

Nóiméad amháin, Tá duine

ag an doras. 

Gabh mo leithscéal. Níor

chuala mé tú. Ar mhiste

leat é sin a rá arís. 

Theastaigh uaim rud eile a

iarraidh ort

Go raibh míle maith agat. 

Dia dhuit. An bhféadfainn

labhairt leis an Uasal Kelly

le do thoil?

Brón orm, caithfidh mé dul

amach agus peann a fháil.

Táim ag fiosrú faoin bpost

a fógraíodh sa pháipéar

nuachta. 

Cad is ainm duit arís?

• Léigh na ráitis seo a leanas agus roghnaigh na ráitis a

bheadh oiriúnach agus tú ag labhairt le fostóir ar an teileafón. 

• Mol a mhalairt de ráiteas má cheapann tú go bhfuil aon

cheann acu mí-oiriúnach. 
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Ag Cur Isteach ar Phost ar an Teileafón Bileog Oibre 6.1.2

Le linn an Agallaimh 

• Faigh ainm an duine lena bhfuil tú ag labhairt. 

• Cuimhnigh – ní féidir leis an duine sin tú a

fheiceáil, dá bhrí sin léirigh an méid spéise agus is

féidir leat i do ghuth. 

• Labhair go mall soiléir.  

• Bíodh an comhrá beacht agus ná himigh ón

ábhar. 

• Éist go cúramach lena bhfuil le rá ag an duine

eile faoi riachtanais an phoist. 

• Breac síos nótaí le linn an chomhrá 

• Gabh buíochas leis an duine eile. 

• Má bhíonn ort feitheamh, bí foighneach agus

béasach. 

Tar éis an Agallaimh 

• Téigh siar ar do chuid nótaí agus

cinntigh go dtuigeann tú gach rud a

dúradh. 

Roimh an Agallamh 

• Ullmhaigh a bhfuil le rá agat.

• Bíodh an t-eolas riachtanach go léir os do

chomhair, i.e. an fógra poist, pinn agus

páipéar. 

Toisc go bhfuilimid chomh mór i dtaithí ar an teileafón a úsáid ó lá go lá, mheasfá gurb
é sin an bealach is éasca chun cur isteach ar phost. Ní mar a shíltear a bhítear, áfach,
go háirithe nuair atá tú ag cur isteach ar phost. Ní mór duit na céimeanna thíos a
leanúint roimh an agallamh, lena linn agus ina dhiaidh chun go n-éireodh le d’iarratas.. 

Gléasanna Freagartha 

Go minic bíonn

gléasanna freagartha ag

comhlachtaí, dá bhrí sin

bíodh freagra gairid

soiléir réidh agat le fágáil

ar an ngléas freagartha

sa chás nach

bhfreagraítear do

ghlaoch. Labhair go mall

soiléir nuair a iarrtar ort

déanamh amhlaidh ar an

ngléas. 
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CÚNTÓIR CLÉIREACHAIS
á lorg ag 

Elm Vale Co-Operative

Fógraí Poist Bileog Acmhainne 6.2.1

FÓGRAÍ POIST DÉARDAOIN
Irish Independent, Meán Fómhair 14 2000 www.unison.ie/appointments

Tá O’Reilly Communications ar cheann de na
comhlachtaí is nuálaí in earnáil na

cumarsáide teileafóin. 
Is mian linn cuireadh a thabhairt do dhaoine

a bhfuil scileanna idirphearsanta agus
fiontraíochta den scoth acu cur isteach ar na

poist atá sonraithe thall.  

Cuirfear oiliúint iomlán ar fáil.

Seol C.V. chuig:
Mary O’Reilly
Bainisteoir AD 

O’Reilly Communications
112 Sráid Mhaoilbhríde,

Baile Átha Cliath 4. 
nó seol r-phost chuig: mary@oreilly.ie

Is mian linn daoine cáilithe a earcú do
na poist seo a leanas: 

FEIDHMEANNAIGH
DÍOLACHÁIN 

Poist lánaimseartha 

Ní mór d’iarrthóirí bheith os cionn 18
bliain d’aois, ceadúnas tiomána

iomlán a bheith acu, mar aon le cúig
phas san Ardteistiméireacht, Béarla

agus Mata san áireamh. 
Tá eolas maith ar ríomhairí pearsanta

riachtanach mar aon le scileanna
cumarsáide den scoth. 

Táimid ag lorg daoine fuinniúla
díograiseacha ar mhaith leo obair mar

chuid d’fhoireann. Ba bhuntáiste é
eolas a bheith ag an iarrthóir ar an
margadh teileafóin shoghluaiste.

O’Reilly
communications

Ní mór d’iarrthóirí scileanna idirphearsanta agus
cumarsáide den scoth a bheith acu; bheith
féinspreagtha agus eolas a bheith acu ar
ghnáthaimh oifige, lena n-áirítear scileanna
teileafóin agus dualgais fáiltithe ghinearálta agus cur
amach a bheith acu ar TF agus ar úsáid Microsoft
Word agus Excel. Ba bhuntáiste é taithí ina
mhacasamhail de ról. 

Seol litir iarratais, mar aon le Curriculum Vitae
cothrom le dáta, chuig An Bainisteoir Pearsanra 
Elm Vale Co-Operative Society Ltd., Achadh an
Iúir, Co an Chabháin roimh 5.00i.n. ar an Aoine,
22 Meán Fómhair 2000.

Is fostóir comhionannas deiseanna é Elm Vale

AirBus
Foireann Cábáin

An bhfuil tú comhbhách, lán d’fhuinneamh agus
sásta glacadh le coinníollacha oibre solúbtha?

Má tá tú, tar ag eitilt le AirBus.
Ar smaoinigh tú riamh ar obair ar bhord eitleáin?

Cuirfimid oiliúint iomlán ar fáil duit agus ní fada go
mbeidh tú ag eitilt go hard.

Riachtanais:
5 2 (1.58m) ar airde, agus do chuid meáchain ag

teacht le d’airde 
Caighdeán an Teastais Shóisearaigh bainte amach

agat
Ábalta 25 méadar a shnámh 
Cuma phioctha phéacach ort 

Más mian leat bheith mar chuid den fhoireann seol
foirm iarratais chuig 
Cabin Crew Recruitment, AirBus Ltd., Heathrow
Airport, London SE16QE2.



67

An gcomhlíonaim na Riachtanais? Bileog Oibre 6.2.2

Cad is teideal don phost a fógraíodh?

Cathain a fógraíodh é?

Cár fógraíodh é?

Cé a d’fhógair é?

Riachtanais Poist 

Cáilíochtaí?

Scileanna? Scileanna?

Tréithe Pearsanta? Tréithe Pearsanta?

An bhfuilim oiriúnach don phost? Tá � Níl �

Cáilíochtaí?

Sonraí an Iarrthóra 
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Tá an litir iarratais thar a bheith tábhachtach mar gurb é seo an chéad teagmháil
agat leis an bhfostóir. Baintear úsáid as litir iarratais chun na cúiseanna ar chóir
an post a thabhairt duitse a chur faoi bhráid an fhostóra. Ní mór do litreacha
iarratais, bídís scríofa de láimh nó ar phróiseálaí focal, a chur ina luí ar an léitheoir
go bhfuil sé ar do chumas cáipéis dhea-eagraithe a scríobh, ina bhfuil focail litrithe
i gceart agus nach bhfuil earráidí gramadaí ann. Ní mór do phríomhchuid na
litreach tús, lár agus deireadh a bheith aige: 

Litreacha Iarratais Bileog Acmhainne 6.2.3

Tús 
Má tá tú ag cur isteach ar phost toisc fógra a chonaic tú, déan tagairt don
fhógra sin. 

Samplaí:

1. Ag tagairt don fhógra poist i (páipéar nuachta agus dáta), is mian liom cur isteach ar an

bpost mar ...

2. Mar fhreagra ar an bhfógra i (páipéar nuachta agus dáta), táim ag cur isteach ar an

bpost mar ...

3. Tá an-spéis agam sna fógraí a bhí agaibh le haghaidh (post) agus braithim go mbeinn

oiriúnach don phost toisc na cáilíochtaí agus an taithí atá agam. 

Lár 
Cuir do dhearcadh i leith an phoist in iúl sa chuid seo den litir, chomh maith
leis na scileanna agus an taithí chuí atá agat sa réimse seo. Is iad seo na
sonraí a bheidh ag teastáil ón bhfostóir. Cuir na sonraí seo i láthair ar
bhealach dearfach, féinmhuiníneach agus beacht ag baint úsáide as téarmaí
dála tá mé ..., tá ...agam agus braithim ...

Deireadh 
Is féidir litir iarratais a chríochnú ar an iliomad bealaí, ach pé bealach a
roghnaíonn tú cinntigh go bhfuil sé dearfach, féinmhuiníneach agus béasach. 

Samplaí:

1 Tá súil agam go mbeidh tú fabhrach i leith m’iarratais agus tá súil agam go mbeidh tú i

dteagmháil liom go luath. 

2. Bheadh spéis agam scileanna riachtanacha an phoist a phlé leat níos mine agus ba mhór

agam é dá bhfaighinn an deis déanamh amhlaidh. 

3. Bheinn thar a bheith sásta teacht chun agallaimh ag am áisiúil. 
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Is é atá i gceist leis an leagan amach ná an áit a scríobhann

tú sonraí ar leith m.sh. an seoladh, an dáta, “A ............ a chara”,

“Is mise le meas” agus araile. Braithfidh an leagan amach a

roghnaíonn tú ar chuspóir na litreach agus cá bhfuil a triall.

Tabharfaidh do mhúinteoir Gaeilge/Béarla níos mó treorach

duit faoin gcuid eile den litir, agus más litir ghnó atá ann is

féidir cúnamh a iarraidh ar do mhúinteoir Staidéir Ghnó. 

Sa litir iarratais seo, tá stíl “leath-bhloctha, poncaithe” in úsáid. Tá an seoladh i mbloc ag

barr an leathanaigh ar thaobh na láimhe deise agus tá an chuid eile den litir bloctha ar

imeall na láimhe clé, tuairim is 2.5cm ó imeall na leathanaigh. Tá camóg ag deireadh gach

líne den seoladh, seachas i ndiaidh an phostchóid. 

Leagan Amach na Litreach Bileog Acmhainne 6.2.4

xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx,
xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxxxx,

xxxx xxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

Cuir do sheoladh isteach ag

an mbarr 

Fág spás 

Dáta ailínithe leis an

seoladh 

An seoladh acu siúd 2.5cm

ó imeall an leathanaigh 

Beannú (A ........ ,a chara,)

Tús 

Lár 

Deireadh 

Críoch (Is mise le meas nó

Le gach dea-mhéin )

Spás don Síniú 

D’ainm agus do theideal 
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Uaireanta bíonn foirmeacha iarratais simplí, gan á lorg iontu ach gnáthshonraí,

agus uaireanta eile bíonn siad casta agus deacair a chomhlánú. Go minic is

foirmeacha deacair a líonadh iad na foirmeacha iarratais a bhíonn ann le haghaidh

poist, i gcomparáid le gnáthfhoirm iarratais - le haghaidh ceadúnas tiomána mar

shampla. An rud is tábhachtaí ar fad ná na treoracha a leanúint. 

Treoirlínte maidir le Foirm Iarratais
a Chomhlánú i gCeart 

• Léigh na treoracha go cúramach 

• Bíodh do CV ina aice leat chun gur féidir tagairt dó 

• Déan an fhoirm a fhótachóipeáil chun gur féidir cóip

gharbh a dhéanamh ar dtús 

• Tosaigh leis na ceisteanna simplí 

• Breac síos roinnt smaointe a ritheann leat maidir leis na

ceisteanna deacra 

• Déan do mhachnamh ar na smaointe sin go dtí go bhfuil

tú soiléir faoin bhfreagra a thabharfaidh tú orthu 

• Líon GACH bosca 

• Mura mbaineann ceist leat scríobh ‘N/B’

(neamhbhainteach)

• Déan léamh profa ar an bhfoirm chun earráidí a cheartú

sa litriú/sa ghramadach 

• Ansin comhlánaigh an fhoirm iarratais féin 

• Cinntigh nach ndéanann tú AON bhotún ar an bhfoirm

seo 

• Bain úsáid as peann dubh (agus ní peann le barr feilte)

• Ná húsáid Tippex.

• Iarr ar chara leat léamh profa deireanach a dhéanamh

air 

• Cinntigh nach gcuirtear aon smál ar an bhfoirm

• Déan cóip den fhoirm chomhlánaithe agus coinnigh é

seo ar eagla go nglaoitear ort chun agallaimh.

Foirmeacha Iarratais Bileog Acmhainne 6.3.1
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APPLICATION FORM

PLEASE COMPLETE
FORM IN BLACK INK

CAREER FOR WHICH YOU WISH TO APPLY

PERSONAL DETAILS (Block Letters)

TITLE (Mr/Ms)  ________________   FIRST NAME  _____________________

SURNAME  __________________   ADDRESS

TELEPHONE   ________________   ________________________________

DATE OF BIRTH  ______________   ________________________________

SECONDARY EDUCATION  FROM    TO

Name of school/s

QUALIFICATIONS (Junior Certificate)  DATE TAKEN :

SUBJECT      LEVEL GRADE

FOIRM IARRATAIS 

COMHLÁNAIGH I NDÚCH
DUBH LE DO THOIL

POST AR MHIAN LEAT CUR ISTEACH AIR 
SONRAÍ PEARSANTA (Bloclitreacha)

TEIDEAL ________________________

AINM __________________________

SLOINNE _______________________    SEOLADH _______________________

TEILEAFÓN _____________________    ________________________________

DÁTA BREITHE __________________    ________________________________

IAR-BHUNOIDEACHAS

Ainm na scoile/scoileanna 

CÁILÍOCHTAÍ (Teastas Sóisearach)        DÁTA :

ÁBHAR LEIBHÉAL MARC/GRÁD 

Ó GO
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LEAVING CERTIFICATE YEAR OF EXAMINATION :

SUBJECT           LEVEL

Any other qualifications/skills e.g. foreign languages, computers, first aid

Current Driving Licence       yes no

Detail any achievements/awards  inside or outside school e.g. Gaisce, sports

Give details of your main hobbies and interests and state any responsibilities held
e.g. team captain

ARDTEISTIMÉIREACHT  BLIAIN AN SCRÚDAITHE:

ÁBHAR LEIBHÉAL

Aon cháilíocht/scil eile m.sh. teangacha eile, ríomhaireacht, céadchabhair 

Tabhair sonraí faoi rudaí a bhain tú amach ar scoil nó lasmuigh den scoil m.sh. Gradam
Gaisce, spóirt 

An bhfuil ceadúnas tiomána reatha agat Tá Níl 

Tabhair sonraí faoi na rudaí a dhéanann tú mar chaitheamh aimsire agus cuir in iúl má
bhí freagrachtaí ort in aon réimse m.sh. captaein na foirne.
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WORK EXPERIENCE

Name of Employer Dates Type of Work

What benefits have you gained from your work experience?

Why do you believe you are suitable for the career you have applied for?

I CERTIFY THAT THE INFORMATION GIVEN ON THIS FORM IS ACCURATE

SIGNED  __________________________ DATE  __________________

Conas a chuaigh do thaithí oibre chun sochair duit ?

Cén fáth, dar leat, a bhfuil tú oiriúnach don phost a bhfuil tú ag cur isteach air?

TAITHÍ OIBRE 

Ainm an fhostóra Cineál Oibre Dátaí 

DEARBHAÍM GO BHFUIL AN T-EOLAS A THUG MÉ SAN FHOIRM IARRATAIS SEO CRUINN 

SÍNITHE _________________________________      DÁTA_______________________
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Leagan amach C.V.

((aa))  SSoonnrraaíí  ppeeaarrssaannttaa:: ainm, seoladh, uimhir theileafóin, dáta breithe,

náisiúntacht,

((bb))  OOiiddeeaacchhaass:: scoileanna agus dátaí, cáilíochtaí, scileanna ábhartha eile 

(teangacha, ríomhairí)

((cc))  TTaaiitthhíí  ooiibbrree::  dátaí, poist, dualgais,

((dd))  GGaaiissccíí::  spóirt, cultúrtha, ar son na timpeallachta,

((ee))  CCaaiitthheeaammhh  aaiimmssiirree::  cuir éagsúlacht in iúl – seachain liostaí.

((ff))  MMoollttóóiirríí::  ainm agus seoladh beirt mholtóirí, (faigh cead uathu 

ar dtús)

((gg))  DDoo  SShhíínniiúú  &&  DDááttaa::

Is é atá i CV ná ráiteas achomair ar do chuid

oideachais, do cháilíochtaí, do scileanna agus do

thaithí.  Beidh gá C.V. a sheoladh isteach i gcás

tuairim is 80% de phoist atá fógartha. Ní féidir post

a fháil gan agallamh a dhéanamh agus ní bhfaighidh

tú agallamh gan C.V. maith a sheoladh isteach! Tá

C.V. mar a bheadh cos isteach agus bíonn tuairim

ag an bhfostóir faoi cén sórt duine tú ón C.V. a

léamh. Dá bhrí sin ní mór don C.V. a léiriú go bhfuil tú maith go leor

don phost ach éagsúil go leor ó dhaoine eile. 

C.V. a Scríobh Bileog Acmhainne 6.4.1
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• Déan iarracht C.V. a scríobh do Tom bunaithe ar an téacs thíos:-

Tá Tom Dunne 20 bliain d’aois agus é díreach tar éis Dioplóma sa

Línitheoireacht a bhaint amach in Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlaigh. Ní

fhéadfadh Tom a bhreithlá a cheiliúradh (16 Meitheamh) i mbliana toisc é bheith

i lár a chuid scrúdaithe.  

D’fhreastail Tom ar Bhunscoil N. Iosaif, Inis, Co. an Chlár, ar feadh ocht mbliana

ó 1983 ar aghaidh. Thosaigh sé an scoil ag aois a  ceathair. D’fhreastail sé ar

Scoil Chuimsitheach na Sionainne (príomhoide Eileen Leahy) don chéad sé

bliana eile. D’fhág sé an scoil i mí an Mheithimh 1997 agus é tar éis ceithre

onóir a bhaint amach san Ardteistiméireacht, dhá B2 sa Líníocht Theicniúil agus

san Fhoirgníocht, C1 i Staidéir Ghnó agus C sa Mhatamaitic. Fuair sé D1 i

mBéarla, Gnáthleibhéal, agus D2 i dTíreolaíocht agus i nGaeilge. 

Le linn na hidirbhliana fuair Tom taithí oibre dhá sheachtain leis na hAiltirí

Finlay Architects in Inis. Bhí Brendan Finlay, Ailtire Sinsearach an chomhlachta,

chomh sásta le hobair Tom gur thairg sé obair do Tom leis an gcomhlacht gach

samhradh go dtí go bhfágfadh sé an scoil. D’oibrigh Tom ar shuíomh

foirgníochta in Munich ar feadh sé seachtaine le linn laethanta saoire an

tsamhraidh tar éis dó a chéad bhliain sa choláiste a chur i gcrích. Tar éis dó a

dhara bliain sa choláiste a chríochnú chaith sé ceithre seachtaine den samhradh

ag obair in oifig líníochta ag Irish Glass i mBaile Átha Cliath. 

Thaitin iomáint go mór le Tom agus é ar an Iar-bhunscoil agus bhuaigh sé boinn

ag leibhéal an chontae Faoi 12 agus Faoi 16 agus bhí sé mar chaptaein ar an

bhfoireann Faoi 16 ar feadh tamaill. Bronnadh gradam Gaisce air agus é sa 6ú

bliain agus ghlac sé páirt i roinnt mhaith de dhíospóireachtaí Concern. 

Ó d’fhág sé an scoil tá Tom tar éis cur lena chaithimh aimsire idir chultúrtha is

shóisialta. Is maith leis spórt, ceol agus léitheoireacht. Baineann sé an-taitneamh

as an ngrianghrafadóireacht, rud a chuideoidh leis ina ghairm amach anseo, dar

leis. 

Tá Tom anois ag lorg poist lánaimseartha mar línitheoir. 

Scéal Tom Bileog Acmhainne 6.4.2
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Tugadh cuireadh chun agallaimh duit, bunaithe ar an eolas

teoranta atá ag an bhfostóir ort ó do C.V. agus an t-eolas a

chuireann na moltóirí ar fáil. Creideann an fostóir go bhfuil

na cáilíochtaí riachtanacha, na scileanna riachtanacha agus

an taithí cheart agat ón méid a chuir tú in iúl agus anois ba

mhaith leis aithne níos fearr a chur ort agus cur leis an

eolas sin. Is próiseas déthreo é an t-agallamh, áfach, mar go

mbeidh tú ag iarraidh níos mó a fháil amach faoin bpost

agus faoin eagraíocht atá ag tairiscint an phoist. 

Ag Ullmhú le haghaidh Agallaimh Bileog Acmhainne 6.5.1

An tSeachtain Roimh Ré 

• Déan roinnt taighde ar an gcomhlacht 

• Déan taighde faoin bpost 

• Bailigh na cáipéisí cuí 

• Déan do mhachnamh ar na héadaí a

bheidh á chaitheamh agat

• Bí ar an eolas faoi do cháilíochtaí, do

scileanna agus do chumais

Ar an Lá 
• Féach siar ar an taighde a rinne tú • Léigh tríd do C.V.

• Déan do mhachnamh ar a bhfuil le rá agat • Déan do mhachnamh ar na ceisteanna achuirfidh tú 
• Bí féinmhuiníneach 
• Bí ann in am (roimh an agallamh)  Le linn an Agallaimh 

• Ná tagadh lagmhisneach ort • Bí ar do shuaimhneas • Féach sna súile ar na hagallóirí • Éist go cúramach 
• Léirigh do spéis 
• Bí féinmhuiníneach sna freagraí athugann tú 

AAnn  rraaiibbhh  aa  ffhhiiooss  aaggaatt  ??

Braitheann 55% den

chéad imprisean ar an

gcuma atá ort, 38% ar do

ghuth agus ní bhraitheann

ach 7% ar a bhfuil le rá

agat!
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Ceisteanna faoin bpost 

1. Cén fáth ar chuir tú isteach ar an bpost seo?

2. Cén fáth, dar leat, a mbeidh tú in ann don chineál oibre seo?

3. Cad iad na scileanna agus na tréithe pearsanta atá riachtanach don

phost seo?

4. Cad atá á lorg agat ón bpost seo?

Ceisteanna faoi Thaithí Oibre

5. Inis dom faoin taithí oibre atá agat – Cad iad na dualgais oibre is

mó a thaitin leat?

6. Céard a d’fhoghlaim tú uaidh, dar leat?

7. Cad nár thaitin leat faoi?

8. Dá mba rud é gur iarr mé ar do bhainisteoir cur síos ort cad a

dhéarfadh sé/sí?

Caitheamh Aimsire agus Gaiscí

9. Cad a dhéanann tú mar chaitheamh aimsire?

10. Cén gaisce is mó a rinne tú go dtí seo?

11. Cad iad na cumais agat? – Mínigh do fhreagra. 

Ceisteanna Ginearálta 

12. Déan cur síos ar idirchaidreamh deacair a raibh ort dul i ngleic leis

an bhliain seo caite. Conas a láimhseáil tú é?

13. Cad iad na laigí agat?

14. Inis dom faoi uair a d‘oibrigh tú go maith mar bhall

d’fhoireann.

15. Déan cur síos ar uair a raibh ort d’acmhainn

tionscnaíochta a úsáid.

16. Cad ba mhaith leat a bheith bainte amach agat

i gceann 5 bliana?

Ceisteanna Agallaimh Bileog Acmhainne 6.5.2
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Ainm an Agallaí: ____________________________________________

Measartha    Go Maith    An-Mhaith 
Foirm Iarratais & C.V. ____ ____ ____

An Chéad Imprisean ____ ____ ____

Guth/Teanga/Cur i Láthair ____ ____ ____

Comharthaíocht Choirp ____ ____ ____

Gothaíochtaí ____ ____ ____

Dearcadh i leith an Agallaimh ____ ____ ____

Aire/Díriú ____ ____ ____

Freagraí ____ ____ ____

Dearcadh i leith an Phoist ____ ____ ____

Sonraí Eile: ____________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Measartha = léirigh uaireanta/ gan a bheith de réir a chéile
Go Maith = de réir a chéile ach gá le feabhas 
An-mhaith = coinnigh an caighdeán seo 

Measúnú Agallaimh Bileog Oibre  6.5.3
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Gníomhaíocht 7.1.3
Cás-Staidéir 
• Dáil cóipeanna de Bhileog Acmhainne

7.1.4 “Cás-Staidéir Timpiste” ar na daltaí.
• I ngach cás, iarr ar na daltaí an baol a

shainaithint agus roinnt bealaí ina
bhféadfaí maolú ar an mbaol a mholadh. 

Gníomhaíocht 7.1.4
Cuairteoir sa Rang 
• Tabhair cuireadh do dhuine éigin labhairt

leis an rang faoi chúrsaí Sláinte &
Sábháilteachta 

• D’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do:
Ionadaí Sábháilteachta Scoile 
Cigire Sláinte & Sábháilteachta 
Ionadaí Sábháilteachta ó Thionscal Áitiúil 
Briogáid Dóiteáin Áitiúil 

7.2 Comhionannas Inscne 
Gníomhaíocht 7.2.1
Stéiréitíopáil Gnéasach
• Roinn an rang i gceithre ghrúpa, agus ná

bíodh aon teagmháil idir na grúpaí 
• Dáil cás-staidéar Michael agus Michelle

(Bileog Acmhainne 7.2.1) go randamach,
ceann ar gach grúpa. 

• Ná bíodh na grúpaí in iúl ar go bhfuil
difríocht idir na cás-staidéir.

• Iarr ar na daltaí teacht ar
chomhdhearcadh, bunaithe ar an eolas a
cuireadh ar fáil dóibh, agus ar na
deiseanna a bhí i ndán don duine sa
chás-staidéar acu siúd. Cuireadh gach
grúpa a moltaí faoi bhráid an ranga.

Gníomhaíocht 7.2.2
Ról Oibre Neamhthraidisiúnta 
• Dáil cóipeanna den Bhileog Acmhainne

7.2.2 ar an rang agus iarr ar na daltaí
tagairt don alt nuachtáin “Linda – An
Chéad Bhean dá Leithéid”.

7. An Timpeallacht Oibre

Cuspóirí
Tar éis do na daltaí na
gníomhaíochtaí sa chuid seo a chur
i gcrích ba chóir go mbeadh tuiscint
acu ar na nithe seo a leanas: 
7.1 an tábhacht a bhaineann le

Sláinte agus Sábháilteacht ag an
obair 

7.2 saincheisteanna inscne agus na
bealaí atá ann chun teacht thar
éagothroime inscne ar an láthair
oibre 

7.3 ról agus feidhm na
gceardchumann

7.1 Sláinte & Sábháilteacht 
Gníomhaíocht 7.1.1
Rialacháin Sláinte & Sábháilteachta
• Dáil cóipeanna de na Bileoga Acmhainne

7.1.1a agus 7.1.1b “ Sláinte &
Sábháilteacht” ar na daltaí.

• Mínigh agus pléigh ábhar na mbileog.
• Iarr ar na daltaí na ceisteanna a

fhreagairt a ghabhann leis na Bileoga
Acmhainne.

Gníomhaíocht 7.1.2
Foirm Thuairiscithe ar Thimpiste 
• Dáil cóipeanna den Bhileog Oibre 7.1.3

“Foirm Thuairiscithe ar Thimpiste” ar an
rang.

• Léigh amach ceann de na timpistí a
luaitear ar Bhileog Acmhainne 7.1.2
“Timpiste.”

• Iarr ar na daltaí tic a chur sna boscaí, a
chlúdaítear sa chás-staidéar, le peann
luaidhe. 

• Iarr ar na daltaí an Tuairisc ar Thimpiste
a chomhlánú. 
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• Bíodh plé ann ar dhearcadh Linda i leith
a gairme. 

• Aimsigh oibrí áitiúil atá ag gabháil do
ghairm neamhthraidisiúnta agus tabhair
cuireadh don duine sin teacht chun
labhairt leis an rang.

• Pléigh na rudaí seo a leanas san
agallamh: 
- Bealach isteach sa ghairm
- Cad a spreag tú dul leis an ngairm seo? 
- Aon idirdhealú éagothrom a rinneadh 
- Constaicí 
- Comhairle ó éinne a raibh orthu dul i
ngleic lena leithéid.

Gníomhaíocht  7.2.3
Éagothroime Inscní 
• Roinn an rang i ngrúpaí 4/5.
• Ag úsáid Bileog Acmhainne 7.2.2, iarr ar

na daltaí na hábhair scoile a ainmniú a
mbíonn éagothroime inscní ag baint leo,
ar bhonn náisiúnta.

• Iarr ar na daltaí suirbhé a dhéanamh, ag
cur a scoile siúd i gcomparáid leis na
meánrátaí náisiúnta do gach ábhar éagsúil. 

• Pléigh na torthaí agus iarr ar na daltaí alt
nuachtáin a scríobh le seoladh isteach
chuig ceann de na nuachtáin mhóra
d’fhorlíonadh oideachais nó chuig ceann
de na nuachtáin áitiúla. 

• Is féidir leis na daltaí tagairt do na
staitisticí ar Bhileog Acmhainne 7.2.2 áit
a bhfuil cur síos ar rannpháirtíocht
fir./bain. i ngairmeacha éagsúla. Léirítear
na figiúirí i mílte. 

• Iarr ar na daltaí na staitisticí a léiriú ar
ghraf.

• Bíodh plé ann ar a bhfuil á léiriú ag na
staitisticí. 

Gníomhaíocht 7.2.4
Comhionannas ar an láthair oibre 
• Dáil an Bhileog Acmhainne 7.2.3

“Comhionannas ar an Láthair Oibre” ar
an rang.

• Iarr ar an daltaí é a léamh agus é a phlé.
• Iarr ar an daltaí dul i dteagmháil leis an

Ionad FÁS áitiúil nó leis an
gceardchumann áitiúil chun níos mó
eolais a fháil ar thionscnaimh áitiúla. 

7.3 Caidreamh Tionsclaíoch 
Chun tuiscint a fháil ar chaidreamh
tionsclaíoch ní mór do na daltaí bonn eolais
a bheith acu. Dá bhrí sin, ba mhaith an rud
é roinnt taighde a dhéanamh ar an ábhar. 

Gníomhaíocht 7.3.1
Taighde 
• Roinn an rang i ngrúpaí 4/5.
• Iarr ar gach grúpa taighde a dhéanamh ar

cheann amháin díobh seo a leanas: 
- ballraíocht a ghlacadh le ceardchumann 
- conas a dhéantar díospóid a réiteach 
- an reachtaíocht oibre atá ann mar
chosaint do dhaoine óga 
- tuairiscí nuachta ar dhíospóidí
tionsclaíocha 

• Nuair atá an taighde curtha i gcrích ag na
daltaí, iarr orthu an t-eolas a bhailigh
siad a chur i láthair os comhair an ranga. 

Gníomhaíocht 7.3.2
Cuairteoir sa Rang
• Téigh i dteagmháil leis an ICTU agus

socraigh dáta feiliúnach.
• Bíodh na daltaí ullamh don chuairteoir

agus iarr orthu dianmhachnamh a
dhéanamh chun teacht ar roinnt
ceisteanna a d’fhéadfaí a chur, bunaithe
ar a leithéid seo d’ábhar:
- Bearnaí eolais sa taighde a rinneadh 
- Taithí oibre na ndaltaí féin 
- Saincheisteanna áitiúla sa Chaidreamh
Tionsclaíoch.

• Bíodh plé agus measúnú ann nuair atá an
cuairteoir imithe, ar a bhfuil foghlamtha. 
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Gníomhaíocht 7.3.3
Gearrthóga
• Iarr ar na daltaí gearrthóga a bhailiú as

nuachtáin a bhaineann le cúrsaí caidrimh
thionsclaíocha

• I ngach cás, iarr ar na daltaí: 
- gearán an oibrithe a shainaithint 
- an beart smachta a cuireadh i bhfeidhm
a shainaithint 
- labhair faoin toradh a bhí air.

• Beidh taighde leanúnach i gceist leis seo
agus dá bhrí sin beidh na daltaí ag
forbairt a gcuid scileanna i scríobh
dialainne. 

Gníomhaíocht 7.3.4
Cearta Oibrithe Óga
• Dáil cóipeanna de na bileoga acmhainne

7.3.1a agus 7.3.1b “Do Chearta ag an
Obair” ar an rang.

• Mínigh agus pléigh an t-ábhar ann. 
• Roghnaigh gníomhaíochtaí oiriúnacha ó

na bileoga acmhainne ar féidir tabhairt
fúthu i mbeirteanna nó i ngrúpaí. 

• Ní mór duit cur leis na bileoga acmhainne
le bileoga eolais agus póstaeir atá ar fáil
saor in aisce ón Roinn Fiontar, Trádála
agus Fostaíochta (féach thall). 

Gníomhaíocht 7.3.5
Scéal Sarah
• Roinn an rang i ngrúpaí 4/5.
• Dáil cóipeanna de Scéal Sarah ar an rang

(Bileog Acmhainne 7.3.2).
• Iarr ar na daltaí 3 bhealach a aithint a

ndearnadh dúshaothrú ar Sarah (ní mór
do na daltaí aois Sarah, na coinníollacha
oibre agus an tuarastal a chur san
áireamh). 

• Iarr ar na daltaí moladh a dhéanamh
maidir le cad is cóir do Sarah a
dhéanamh d’fhonn feabhas a chur ar an
scéal.

Naisc Ghréasáin

Féach an suíomh gréasáin www.yworker.com as
Ceanada le haghaidh Tráth na gCeist agus Cás-
Staidéir 
An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
www.entemp.ie

ACMHAINNÍ 

Sláinte & Sábháilteacht 

An tÚdarás Sláinte & Sábháilteachta 
10 Plás Uí Ógáin, Baile Átha Cliath 2. 
Fón: 01 614 7000
S. Gréasáin: www.hsa.ie
Foilseacháin a mholtar: Obligatory Safety Signs,
Safe Manual Handling, Safe Company

Saincheisteanna Inscní 

An tÚdarás Comhionannais 
36 Sráid Chluain Meala, Baile Átha Cliath 2. 
Fón: 01 417 3333
Ríomhphost: info@equality.ie   S. Gréasáin:
www.equality.ie
Is féidir an nuachtlitir a íoslódáil ón suíomh
Gréasáin 

Comhdháil na gCeardchumann (féach thíos)

FÁS, 27-33 Sráid Bhagóid Uacht., Baile Átha
Cliath 4.  Fón : 01 607 0500
Ríomhphost: info@fas.ie S. Gréasáin: www.fas.ie

Caidreamh Tionsclaíoch 

Comhdháil na gCeardchumann (ICTU)
31/32 Cearnóg Parnell., Baile Átha Cliath 1. 
Fón: 01 889 7777
S. Gréasáin: www.ictu.ie

Foilseacháin a mholtar : Skills Youth and Work
(SWAY), Understanding Trade Unions Yesterday
and Today

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, 
23 Sráid Chill Dara, Baile Átha Cliath 2.
Fón: 01 631 2121
S. Gréasáin: www.entemp.ie

Foilseacháin a mholtar: Protection of Young
Persons (Employment) Act, 1996 (Bileog eolais,
Leabhrán & Póstaer).



Fostóir
Tá sé de fhreagracht ar d’fhostóir a chinntiú
go bhfuil an láthair oibre sábháilte. Ar na
freagrachtaí sin tá: 
• spás oibre, innealra agus trealamh

sábháilte a sholáthar 

• eolas, treoir, oiliúint agus maoirseacht a
sholáthar 

• fostaithe a chur ar an eolas faoi
ghuaiseacha a d’fhéadfadh a bheith ann 

• trealamh cosanta a sholáthar 

Fostaí 
Is ort féin atá an fhreagracht maidir le do
Shláinte agus do Shábháilteacht féin agus tá
sé de fhreagracht ort gan daoine eile a chur i
mbaol. Ar na freagrachtaí atá ort tá:
• treoracha sábháilteachta a leanúint 

• úsáid cheart a bhaint as trealamh & éadaí
cosanta pearsanta PPE

• trealamh a úsáid go sábháilte 

• tuairisciú ar ghuaiseacha agus ar
ghortuithe 
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Sláinte & Sábháilteacht Bileog Acmhainne 7.1.1a

Is comhlacht poiblí státmhaoinithe é an tÚdarás
Sláinte & Sábháilteachta atá faoi scáth na Roinne
Fiontar, Trádála agus Fostaíochta. Tá sé freagrach
as cúrsaí sláinte agus sábháilteachta a
fhorfheidhmiú ar an láthair oibre in Éirinn agus
riaradh a dhéanamh air sin. 

An tÚdarás Sláinte & Sábháilteachta
10 Plás Uí Ógáin, Baile Átha Cliath 2.

Fón: 01 614 7000
S. Gréasáin: www.hsa.ie

An raibh a fhios agat?
• Gortaítear beagnach 17,000 duine ar an

láthair oibre gach bliain. 

• Na hearnálacha is mó baol ná
feirmeoireacht, foirgníocht agus
iascaireacht. 

• Is de barr timpistí láimhsithe, ardaithe
nó iompartha a tharlaíonn 25% de gach
gortú; is toisc sleamhnú, tuisle nó titim a
tharlaíonn 10% eile; agus toisc titim ó
airde a tharlaíonn 9%.

• Bíonn caiteoirí tobac as láthair 50% níos
mó den am ná daoine nach gcaitheann

• Léiríonn staitisticí go bhfuil daoine óga
níos mó i mbaol gortaithe ar an láthair
oibre ná oibrithe níos sine a bhfuil níos
mó taithí acu. 

• Tá sé tábhachtach cur le do thuiscint
agus le d’eolas ar chúrsaí sláinte &
sábháilteachta sula dtosaíonn ag obair. 

San Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus
Leas ag an Obair, 1989, agus sna Rialacháin
um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair, 1993 leagtar amach, i dtéarmaí
dlíthiúla, conas is féidir cosc a chur le
drochshláinte agus le timpistí ag obair.

Is ar gach éinne atá an fhreagracht maidir le Sláinte agus Sábháilteacht ag an obair:

Is ar an bhfostaí atá an fhreagracht guaiseacha a thuairisciú
Is ar an bhfostóir atá an fhreagracht láthair oibre sábháilte a sholáthar.
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Sláinte & Sábháilteacht Bileog Acmhainne 7.1.1b

Fógraí Sábháilteachta 

I roinnt mhaith láithreacha oibre, ní
féidir guaiseacha a sheachaint ar
fad. Is é sin an fáth a n-úsáidtear
fógraí sábháilteachta. Bíonn na
fógraí seo an-soiléir, chun go
ndíreofaí d’aird ar an nguais go tapa.

Is é atá is gceist le
‘Guais’ ná aon rud
díobhálach (m.sh.
ceimicí, leictreachas,
bheith in airde ar
dhréimire srl.). Is é is
brí le “Baol” ná an
seans atá ann, fiú
caolseans, go
ngortófar duine toisc
an ghuais. 

G – aithin an
Ghuais 

R – déan an Riosca
a mheas 

A – cuir na
hAthruithe i
bhfeidhm  

Ní mór d’fhostóirí a
ndícheall a dhéanamh
guaiseacha a dhíbirt
ar fad. Murar féidir é
sin a bhaint amach, ní
mór réamhchúram a
dhéanamh chun an
riosca a mhaolú (m.sh.
fógraí rabhaidh,
gardaí cosanta, éadaí
cosanta).

Ar Thaithí Oibre nó ag Obair go Páirtaimseartha 

Má tá tú ag obair ar thasc a cheapann tú é bheith dainséarach
nó míshláintiúil, ní mór duit na céimeanna seo a leanas a
ghlacadh: 
• Inis don Maoirseoir nó don Ionadaí Sláinte & Sábháilteachta

faoin bhfadhb. 
• Rachaidh an duine sin go dtí an fostóir, mar gurb ar an

bhfostóir atá an fhreagracht i leith riosca a mheas. 
• Ní mór daoibh aontú ar bhealaí leis an bhfadhb a réiteach. 
• Más rud é go bhfuil tú i mbaol láithreach ba chóir a mhalairt

d’obair a thabhairt duit ar an toirt.

Tá sé de fhreagracht ar
dhéantóirí agus ar
Sholáthraithe a chinntiú go
bhfuil na hearraí agus an
trealamh a chuireann siad
ar fáil sábháilte agus nach
bhfuil baol ag baint leo do
shláinte an oibrithe. Ní mór
dóibh lipéid shoiléire a
chur ar shubstaintí
dainséaracha. Ní mór
dóibh treoracha sonracha a
sholáthar i scríbhinn ar
conas is cóir na hearraí a
láimhseáil. Tugtar an
Material Safety Data Sheet
(MSDS) air seo.

Coiscthe -   Ná
Déan/Ná Gabh

isteach 

Rabhadh -
Dainséarach 

Éigeantach -
Caithfear é seo a

dhéanamh 

Sábháilte 

Ceisteanna 

1. Ainmnigh trí fhreagracht atá ar an
bhfostóir agus trí fhreagracht atá ar
an bhfostaí faoin Acht um
Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag
an Obair, 1989. 

2. Mínigh na téarmaí: Ráiteas
Sábháilteachta, Guais, Riosca.

3. Cad dó a seasann na litreacha PPE
agus MSDS? Ainmnigh trí shórt
trealaimh PPE.

Ráiteas Sábháilteachta
Ní mór d’fhostóirí Measúnú
Riosca a dhéanamh don
láthair oibre. Is é atá i gceist
leis an measúnú seo ná
guaiseacha a shainaithint,
measúnú a dhéanamh ar an
Riosca a bhaineann leo agus
na hathruithe cuí a chur i
bhfeidhm chun a chinntiú go
bhfuil an láthair oibre
sábháilte. Ní mór don
fhostóir an méid sin a chur ar
phár i gcáipéis ar a dtugtar an
“Ráiteas Sábháilteachta”.



Bhí John Ryan fostaithe lena fhostóirí

reatha, Maine Construction Ltd., ar feadh 3

bliana go dtí gur gortaíodh é. Bríceadóir

lánaimseartha ab ea é agus bhí sé tar éis

bogadh ó Albain, a thír dhúchais, go Baile

Átha Cliath i 1997, le linn don tionscal tógála

bheith faoi bhláth. Bhí sé ina chónaí in

Butterfield Close, Dún Seachlainn, Co. na Mí,

nuair a tharla an timpiste. 

Bhí Maine Construction Ltd., Bóthar

Haddington, Baile Átha Cliath 2 ar cheann de

na príomhchonraitheoirí i mBaile Átha Cliath

ag an am, le 150 fostaithe acu agus sláinte

agus sábháilteacht den scoth i bhfeidhm sa

chomhlacht. 

Bhí John ag obair ar an suíomh ag an Óstán

King’s ar Bhóthar Bhaile Átha Troim, An

Uaimh, nuair a tharla an timpiste. Ag tuairim

a 10:30 r.n. ar an 3 Meán Fómhair 2000 bhí

John ag obair ar scafall ar an suíomh nuair a

thit cuid den scafall anuas ar a cheann.

Cuireadh fios ar otharcharr mar bhí John gan

aithne gan urlabhra agus bhí sé ag cur fola

go trom as an ngearradh ar an gceann. Bhí

an t-ádh air gur tháinig Mark Kennedy air

mar gurb eisean an t-ionadaí Céadchabhrach

ar an suíomh. 

Tugadh John go dtí Ospidéal na hUaimhe

agus chaith sé 5 lá ann.  Bhí comhtholgadh

air ar feadh tréimhse ghairid agus chaill sé a

chuimhne ar feadh tamaillín. D’fhill sé ar an

obair ar an 30 Meán Fómhair 2000. 

Óstán Queens 

Is óstán mór é Queens ar Shráid an

Chaisleáin, Áth Í, Co. Chill Dara. Tá 30

fostaí lánaimseartha agus 60 fostaí

páirtaimseartha ag obair san óstán., atá faoi

úinéireacht Éireannach. 

Bhí Janet Daly fostaithe mar chúntóir

lónadóireachta san óstán ó d’fhág sí an scoil

ag aois a seacht déag i mí Iúil 1997. Bhí

roinnt maith cúrsaí CERT déanta aici agus

thaitin a cuid oibre go mór léi. Ba as Áth Í do

Janet agus bhí cónaí uirthi ag 11 Céide

Ashgrove.

Ag 9:00 i.n. ar an 19 Deireadh Fómhair

2000, agus Janet ag críochnú lá oibre 8 n-

uaire, iarradh uirthi iarann a thabhairt go

Seomra 201. Bhí deifir uirthi agus baineadh

tuisle aisti toisc uirlisí glantóireachta a

bheith fágtha ag na glantóirí ar an staighre.

Thit sí síos 10 gcéim agus ní raibh ar a

cumas éirí ina seasamh. 

Ba í Mary Mangan, an bainisteoir sealoibre

oíche, a tháinig ar Janet ar dtús agus chuir

sise fios ar an dochtúir. Dúirt an dochtúir go

raibh rúitín Janet leonta agus go mbeadh

uirthi a scíth a ligean ar feadh seachtaine. Cé

gur tháinig biseach iomlán ar Janet bhí sí as

láthair ón obair ar feadh 10 seachtaine. 

Timpiste! Bileog Oibre 7.1.2

Scríofa ag Tom O’Dowd
Iar-bhunscoil N. Iosaif , Áth Buí
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Bileog Oibre 7.1.3

FOIRM THUAIRISCITHE AR THIMPISTE
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“Bhí mé greamaithe sna
sreangáin a cheanglaíonn an
bád leis an gcé nuair a
cuireadh an tuirbín ar siúl.
Mar thoradh air sin, teascadh
mo chos dheas glan díom. Ní
dúradh riamh liom go raibh sé
de cheart agam diúltú d’obair
dhainséarach. Bhí mé i gcónaí
den tuairim go gcaillfinn mo
phost dá mba rud é gur
dhiúltaigh mé don obair sin.” 
Rick Germain, St. Catherines

Chuir úinéir garáiste sprae ar
dhá dhoras gluaisteáin agus
ansin an lá dár gcionn chaith sé
dhá nóiméad ag cur sprae ar
dhíon gluaisteáin le péint ina
raibh an cruaiteoir isicianáit.
Tháinig giorrú anála air agus bhí
pianta ina ucht. 

Chuaigh an scéal chun donais
agus tugadh é chuig an ospidéal.
Fuair sé bás trí lá ina dhiaidh sin. 

Cás-Staidéir Timpiste Bileog Acmhainne 7.1.4

“Bhí mé ag glanadh druma i
gceann de na meascthóirí péinte
agus bhí lámh amháin istigh sa
druma agam. Shín mé amach an
lámh eile chun breith ar pholla ach
bhuail mé an cnaipe de thaisme
agus thosaigh an t-inneall.
Ardaíodh mé san aer agus casadh
timpeall is timpeall mé ar tuairim
15 nó 20 uair. A luaithe is a stop
an t-inneall ní raibh mo lámh
ceangailte leis an gcuid eile de mo
chorp níos mó.” David Bakharia, Scarborough 

Ar an 18 Samhain 1994 bhí Seán

Kells ag doirteadh earra as druma

ina raibh an ceimiceán guaiseach

tolúéin. Phléasc an druma agus dódh

Seán go han-olc ar fad - 90% dá

chorp a bhí dóite. Ba é seo a thríú lá

sa phost. 

Tugadh Seán chuig an ospidéal faoi

dheifir, ach fuair sé bás an lá dár

gcionn. Bhí sé 19 bliana d’aois. Ní

raibh an druma marcáilte, ag cur in

iúl go raibh an ceimicéan guaiseach

tolúéin ann. Níor cuireadh aon

oiliúint ar Sheán agus ní raibh a

chuid freagrachtaí maidir le sláinte

agus sábháilteacht ag an obair ar

eolas aige.  

Bhí deochanna á ndéanamh ag

oibrithe i monarcha bheag nuair a

thugadar gríos faoi deara ar na

lámha acu. I gcás duine amháin

bhí an ghríos ar an aghaidh. 
Is breiseáin bhia san earra

(dathanna, blastáin srl) a bhí á

láimhseáil acu ba chúis leis an

deirmitíteas. 
Uaireanta bhíodh srónacha ag cur

fola toisc an púdar a bheith san

aer. Fuair bean amháin plúchadh

agus broincíteas uaidh.

Fuair garraíodóir óg bás agus é ag

líonadh citil sa seomra foirne. 

Bhí plocóid an chitil istigh agus an

citeal lasta nuair a tharla an

timpiste. Bhí an citeal tuairim is

cúig bliana d’aois agus níor

baineadh aon úsáid as le hocht mí

anuas toisc go raibh téitheoir uisce

nua faighte don seomra foirne.

Ach bhí an téitheoir nua as ord

agus iad ag fanacht ar dheisiúchán

agus dá bhrí sin baineadh úsáid as

an gciteal arís. 

Nuair a rinneadh iniúchadh ar

sheolán an chitil fuarthas amach

nach raibh an tsreang talmhúcháin

ceangailte leis an teirminéal sa

phlocóid agus bhí an t-insliú leáite

ag an bpointe a dtrasnaíonn an

bheoshreang agus an sreang

talmhúcháin. Gearradh fíneáil

£1500 agus £50 i gcostais dlí ar an

ngnóthas.

Cás-Staidéir tógtha as “Safe
Company”, foilsithe ag An tÚdarás
Sláinte & Sábháilteachta, agus as
“Young Worker”,
www.yworker.com
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CCÁÁSS--SSTTAAIIDDÉÉAARR  

Tá Michael Brady 16 bliana d’aois agus seo a leanas roinnt dá thréithe pearsanta: 

- is maith leis an bhfoireann agus leis na daltaí eile é

- tá sé dathúil 

- tá sé ina oibrí cúramach dícheallach 

- d’éirigh thar barr leis sa Teastas Sóisearach agus tá sé ag tabhairt faoin ardleibhéal i ngach

ábhar don Ardteistiméireacht 

- tá spéis aige “cabhrú le daoine”

- tá sé uaillmhianach.

TTaasscc  ddoonn  GGhhrrúúppaa  

Bunaithe ar an eolas thuas, ní mór don ghrúpa agat teacht ar réiteach maidir leis na ceisteanna a

leanas: 

(a) Cad é is dóichí a bheidh á dhéanamh ag Michael ar fhágáil na scoile dó (i.e. ar dtús beartaigh

ar cén aois a fhágfaidh sé an scoil)?

(b) Cad é is dóichí a bheidh á dhéanamh ag Michael nuair atá sé tríocha bliain d’aois?

Stéiréitíopáil Ghnéasach Bileog Acmhainne 7.2.1

CCÁÁSS--SSTTAAIIDDÉÉAARR  

Tá Michelle Brady 16 bliana d’aois agus seo a leanas roinnt dá tréithe pearsanta: 

- is maith leis an bhfoireann agus leis na daltaí eile í

- tá sí dathúil 

- tá sí ina oibrí cúramach dícheallach 

- d’éirigh thar barr léi sa Teastas Sóisearach agus tá sí ag tabhairt faoin ardleibhéal i ngach

ábhar don Ardteistiméireacht 

- tá spéis aici “cabhrú le daoine”

- tá sí uaillmhianach.

TTaasscc  ddoonn  GGhhrrúúppaa  

Bunaithe ar an eolas thuas, ní mór don ghrúpa agat teacht ar réiteach maidir leis na ceisteanna a

leanas: 

(a) Cad é is dóichí a bheidh ar bun ag Michelle ar fhágáil na scoile di (i.e. ar dtús beartaigh ar cén

aois a fhágfaidh sí an scoil)?

(b) Cad é is dóichí a bheidh á dhéanamh ag Michelle nuair atá sí tríocha bliain d’aois?
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Comhionannas Inscne? Bileog Acmhainne 7.2.2

Ábhar Buachaillí Cailíní 

Staidéir Foirgníochta 2,324 238

Innealtóireacht 536 40

Líníocht Theicniúil 1,953 223

Fisic 2,849 811

Talmhaíocht 1,037 327

Ceimic 1,758 1,354

Eacnamaíocht Bhaile 1,834 6,449

Bitheolaíocht 4,805 7,417

Ealaín 1,296 1,327

Gnó 5,343 4,890

Cuntasaíocht 2,028 1,703

Ceol 247 79

Léirítear sa Tábla thuas an líon cailíní agus
buachaillí atá ag gabháil d’ábhair ar

Ghairmchlár na hArdteistiméireachta i
Scoileanna Measctha. 

coinníollacha iontrála bheadh
ar an rannpháirtí teacht ar
chomhlacht tarlaithe a bhfuil
dea-cháil air a bheadh sásta
an táille oiliúna €7,618 a íoc
agus taithí oibre a chur ar fáil
chomh maith. 

Dúirt Donnacha Cody,
Stiúrthóir Bainistíochta ar
DFDS, nach raibh drogall ar
bith air an tacaíocht sin a chur
ar fáil do Linda, “Sa lá atá
inniu ann, ní gá bheith
téagartha láidir chun leoraí
altach a thiomáint.”
D’aontaigh Linda leis an
tuairim sin agus dúirt sí gur
an-ardteicneolaíocht iad
leoraithe an lae innu “Ní
dóigh liom go mbaineann an
obair seo ó mo bhanúlacht,”
ar sise, “ Ní bheidh mé riamh
i mo fhear. Níl ann ach gur
post é seo a bhíodh á
dhéanamh ag fir go
traidisiúnta, ach gur féidir le
mná tabhairt faoi chomh
maith céanna”.

Ar an 19/2/1999 thuairiscigh
an Irish Independent go
raibh Linda Mansfield,
máthair 26 bliain d’aois le
beirt leanaí, ar tí cáilíocht a
bhaint amach ar chúrsa
oiliúna i dtiomáint leoraithe
altacha. Is cúrsa FÁS é seo
atá urraithe ag an Aontas
Eorpach and Irish Road
haulage Association agus a
reáchtáiltear i dTamhlacht.
Cúrsa 26 seachtain atá ann a
thosaigh i mí Meán Fómhair
seo caite agus is é an chéad
chúrsa dá leithéid in Éirinn
é. Cuirtear oiliúint ar na
rannpháirtithe i ngach gné
de thiomáint leoraithe
altacha. Ar na hábhair a
chlúdaítear sna deich modúl
tá cúram custaiméara agus
doiciméadú, feasacht
feithiclí, substaintí
dainséaracha a iompar agus
tiomáint - gan amhras. 

Ba í Linda Mansfield an t-
aon bhean a fuair áit ar an
gcúrsa. Ar cheann de na

Linda - An Chéad Bhean dá Leithéid

Earnáil sa Bhonneagar Fir Mná  Iomlán 

A-B Talmhaíocht, foraoiseacht agus iascaireacht 118.8 15.0 133.8

C-E Tionscail Táirgeachta eile 213.2 100.3 313.5

F Foirgníocht 151.9 7.8 159.7

G Trádáil mórdhíola agus miondíola 124.8 108.6 233.5

H Tithe ósta agus bialanna 43.5 61.9 105.4

I Iompar, stóráil agus cumarsáid 75.7 25.5 101.2

J-K Seirbhísí airgeadais agus seirbhísí gnó eile 104.1 102.7 206.8

L Riarachán poiblí agus cosaint 45.9 30.9 76.8

M-N Oideachas agus sláinte 58.7 168.0 226.7

O Seirbhísí eile 31.1 50.2 93.2

Iomlán  979.8 670.8 1,650.6

Staitisticí ar Ghairmeacha de réir Inscne 

Daoine atá fostaithe agus iad rangaithe de réir Inscne agus de réir Earnála
(Nollaig 1999 - Feabhra 2000) i mílte
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CCoommhhiioonnaannnnaass  

Ní le comhionannas inscní amháin a bhaineann

reachtaíocht comhionannais na hÉireann. De réir

an Achta um Chomhionannas Fostaíochta, 1998,

ní ceadmhach idirdhealú a dhéanamh idir

dhaoine cibé inscne, stádas pósta nó stádas

teaghlaigh, aois, míchumas, gnéaschlaonadh,

creideamh, cine nó más duine den lucht siúil é/í. 

Baineann comhionannas ar an láthair oibre linn

go léir toisc é bheith ag cosaint ár gcearta mar

dhaoine daonna. Is gníomhaireacht stáit é an

tÚdarás Comhionannais (www.equality.ie) atá

faoi scáth na Roinne Dlí agus Cirt,

Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, a

chothaíonn deiseanna comhionannais do chách. 

CCoommhhiioonnaannnnaass  iiddiirr  FFiirr  aagguuss  MMnnáá  

Mná is mó a bhíonn ag obair go páirtaimseartha.

Nuair a bhíonn poist lánaimseartha acu bíonn

claonadh acu na poist i ngráid níos ísle a fháil, le

drochphá agus gan mórán deiseanna ardú céime

a fháil. 

SStteeiirrééiittííooppaaíí  

Tá poist áirithe a mheastar iad a bheith ina

bpoist d’fhir agus poist eile ina bpoist do mhná.

Mar shampla, is mná is mó a bhíonn mar

fháilteoirí agus is fir is mó a bhíonn ag obair mar

phluiméirí, cé go bhfuil reachtaíocht ann anois a

Comhionannas ar an Láthair Oibre Bileog Acmhainne 7.2.3

chinntíonn nach ndéantar idirdhealú de bharr

inscne. Ní thar oíche a chuirtear deireadh le

steiréitíopáil i gcineálacha áirithe oibre... 

AAnn  ttSSíílleeááiill  GGhhllooiinnee  

Úsáidtear an téarma ‘an tsíleáil ghloine’ chun

cur síos ar an dóigh a gcuirtear cosc ar mhná

ardú céime a fháil. Go minic ní bhíonn mná sna

poist is airde in eagraíocht. 

GGnnííoommhhúú  DDeeiimmhhnneeaacchh  

Tá cláir ag roinnt mhaith comhlachtaí anois

chun gníomhú go deimhneach in aghaidh na n-

iarmhairtí a bhaineann leis an idirdhealú agus

an steireitíopáil ghnéasach a bhíodh ag titim

amach go dtí seo.  

GGnnííoommhhúú  ggoo  DDeeiimmhhnneeaacchh::

• Déan “Iniúchtaí Comhionannais” chun a fháil

amach conas atá ag éirí leis an eagraíocht ó

thaobh cothromaíocht na n-inscní de. 

• Cuir oiliúint bainistíochta ar fáil do mhná

agus cuir socruithe cearta i bhfeidhm chun

gur féidir le fostaithe freastal ar a gcúraimí

clainne chomh maith 

• Déan folúntais a fhógairt sna meáin i slí is go

bhfeicfidh mná iad mura bhfostaítear mná

sna poist sin de ghnáth, agus a mhalairt i gcás

na bhfear.  

WOMEN ON AIR

Seo tionscnamh atá páirtmhaoinithe ag scéim deiseanna nua do mhná san AE. Saincheapadh an
tionscnamh seo chun go mbeadh guth ag mná i gCraolachán ar an Raidió Neamhspleách.  Baintear
é seo amach trí thaighde, oiliúint agus forbairt polasaí. Earcaíodh mná a raibh spéis acu dul le
craoltóireacht ach nach raibh cáilíocht aitheanta acu sa réimse sin. 

De réir taighde, níl ach 5% de phoist riaracháin agus díolacháin sna stáisiúin raidió tráchtála ag mná.
Tar éis dóibh a gcuid taighde a chur i gcrích, d’eagraigh ‘Women on Air’ cúrsaí oiliúna chun go
bhfoghlaimeodh mná roinnt scileanna atá riachtanach don chraoltóireacht ar an raidió. Cuireadh
bonnchúrsaí, oiliúint mar DJ agus oiliúint bainistíochta ar fáil. 



Tugtar le chéile, faoin
Acht seo, an reachtaíocht

thábhachtach go léir a
bhaineann leatsa, 

An t-Acht um Chosaint
Daoine Óga (Fostaíocht),

1996,

d’fhonn do shláinte a 
chosaint agus a 
chinntiú nach 

gcuireann an obair
isteach ar do chuid

oideachais.

Do Chearta ag an Obair Bileog Acmhainne 7.3.1a
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Cibé acu ag obair go páirtaimseartha, ag lorg poist i rith do

laethanta saoire nó ar thaithí oibre atá tú, tá sé tábhachtach

eolas a bheith agat ar do chearta. Ní mór duit féin agus do

d’fhostóir a bheith ar an eolas faoin AAcchhtt  uumm  CChhoossaaiinntt

DDaaooiinnee  ÓÓggaa  ((FFoossttaaííoocchhtt)),,  11999966..    

Dualgais ar Fhostóirí faoin Acht 
Ní mór d’fhostóirí:

• cóip de do Theastas Breithe a fheiceáil sula
bhfostaítear tú 

• cead a fháil, i scríbhinn, ó do thuismitheoir nó ó
do chaomhnóir má tá tú faoi bhun a 16

• na taifid seo a leanas a choinneáil má tá an
fostaí faoi bhun a 18:

- ainm iomlán
- dáta breithe 
- am tosaithe oibre gach lá 
- am críochnaithe oibre gach lá 
- rátaí tuarastail nó pá 
- do thuarastal nó do phá iomlán 

• bileog eolais a chur ar fáil duit mar gheall ar
do chearta faoin Acht agus póstaeir a chur ar
taispeáint faoin Acht ar do láthair oibre.

Aois Oibre Íosta 

GnáthphostAois Post
Páirtaimseartha

Taithí
Oibre 

Obair ar
Laethanta Saoire 

16+
15
14

Ceadaithe
Coiscthe
Coiscthe Coiscthe

Ceadaithe
Ceadaithe

Ceadaithe
Ceadaithe
Ceadaithe

Ceadaithe
Ceadaithe

Ceadaithe
*

*

ní mór duit trí seachtaine saoire a thógáil
i rith laethanta saoire an tsamhraidh. 

Is féidir le daoine faoi bhun a 16 oibriú sna hearnálacha scannánaíochta, amharclainne, spóirt nó
fógraíochta ar an gcoinníoll go bhfuil an fostóir ceadúnaithe. 

* 
Uaireanta Oibre Uasta in aghaidh na Seachtaine

14bl. > 14 bliana 15bl. > 15 bliana

I rith an téarma neamhní 8 n-uaire  

Obair i rith na 35 uair 35 uair
laethanta saoire 
Taithí Oibre 40 uair 40 uair

Ní ceadmhach daoine faoi
bhun a 18 a fhostú ar
feadh níos mó ná 40 uair
sa tseachtain nó 8 n-uaire
sa lá, ach amháin i gcás
práinneach!



Is féidir leat gearán faoi rún a chur
faoi bhráid na Roinne Fiontar,

Trádála agus Fostaíochta, 
Fón: 01 631 3131

Ansin déanfaidh cigire/iniúchóir ón
Roinn coinne a eagrú. Ní gá don
fhostóir fios a bheith aige/aici cé

rinne an gearán.

Faoi bhun 16 16 & 17 bliana d’aois

Go moch ar maidin Tar éis 8 r.n. Tar éis 6 r.n. 

Obair Oíche  Go dtí 8 i.n. Go dtí 10 i.n.
Scoil an mhaidin dár gcionn 
Obair Oíche  Go dtí 8 i.n. Go dtí 10 i.n. agus
Gan aon scoil an chéad 
mhaidin eile ní roimh 7 r.n.

Do Chearta ag an Obair Bileog Acmhainne 7.3.1b
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Obair Oíche nó Mochmaidine 

Sosanna

Gearán
a 

Dhéanamh 

Faoi 16, 16 & 17

sos 30 nóim 4 huaire 4.5 huaire 
tar éis oibre 

Gach 24 uair 14 uair saor 12 uair saor 

Gach 7 lá 3 lá saor 2 lá saor

Eisceachtaí 

• Obair ar an bhfarraige

• Na Fórsaí Cosanta 

• Gnó/Feirm Teaghlaigh

Is féidir le do thuismitheoirí
gearán a chur i scríbhinn chuig

Coimisinéir Cearta an Choimisiúin
um Chaidreamh Oibreachas ag:

Tom Johnson House, Bóthar
Haddington, Baile Átha Cliath 4.
Is féidir leis an bhfostóir nó leis

na bhfostaí an cinneadh a
achomharc le Coimisinéir Cearta

an Bhinse Achomhairc
Fostaíochta ag: Davitt House,

Bóthar Adelaide,
Baile Átha Cliath 2.

Gníomhaíochtaí

1. Ainmnigh na gnéithe is tábhachtaí a
bhaineann leis an Acht um Chosaint
Daoine Óga (Fostaíocht), 1996. 

2. Scríobh litir chuig cara leat ag cur síos
ar do chuid oibre páirtaimseartha
m.sh. uaireanta oibre, sosanna srl. 

3. “Cuireann obair pháirtaimseartha
isteach ar obair scoile”. Pléigh.

4. Ag obair i ngrúpaí, déan cur i láthair 3

nóim. a chur le chéile mar gheall ar an
Acht, a d’fhéadfaí a chur faoi bhráid
fostóirí. 

5. Dear Póstaer ag cur síos ar
phríomhréimsí an Achta.

6. Ag obair i mbeirteanna scríobh
ceistneoir chun taighde a dhéanamh ar
choinníollacha oibre do chomhdhaltaí
atá ag gabháil d’obair pháirtaimseartha.

Pionóis
Is féidir fíneáil suas le €1,905 a chur
ar fhostóirí a chiontaítear, agus €317
sa bhreis in aghaidh an lae a
ghearradh orthu má leanann siad leis
an gcion.
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Scéal Sarah Bileog Acmhainne 7.3.2

Sarah

Sarah is ainm dom. Beidh mé 16 i mí Meán Fómhair seo

chugainn. Uaireanta faigheann mo dheirfiúr níos sine roinnt

oibre dom mar ghlantóir i dteach ósta mór sa chathair ar an

Satharn agus ar an Domhnach. Dé ghnáth oibrím ó 8r.n. go dtí 5

r.n. dá lá. Tógaim sos 10 nóiméad ag a 10 a chlog agus sos 40

nóiméad ar a haon a chlog chun ceapaire a ithe don lón.

Uaireanta ceannaím deoch i gcaifé an óstáin agus bíonn cead

againn suí agus ithe mura bhfuil sé róghnóthach. Má bhíonn sé

plódaithe sa chaife ithim mo lón i seomra beag ina gcoimeádtar

ábhair glantóireachta. Is annamh a ghlacaim sos sa tráthnóna

mar go mbíonn an iomarca ar siúl agam. Ní mór dom gach rud a

chríochú sula bhfágaim. Faighim seic €55 don dá lá. Oibrím go

dian agus bíonn an maoirseoir sásta le mo chuid oibre. Téann sí i

dteagmháil liom ar an Aoine má bhíonn gá liom. Is iontach an

rud é an méid sin airgid de mo chuid féin a fháil agus tá cead

agam é go léir a chaitheamh ar éadaí, ar bhróga agus ar

dhlúthdhioscaí dom féin. Is breá liom a bheith neamhspleách ó

thaobh airgid de!
As Skills Work and Youth, Comhdháil
na gCeardchumann

Ceisteanna 
1. Ainmnigh trí bhealach ina bhfuil dúshaothrú á dhéanamh ar Sarah.
2. Cad a d’fhéadfadh sí a dhéanamh chun feabhas a chur ar an scéal ?
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