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I dTreo Plean Straitéiseach don Ghaeilge mar Theanga Chlainne

1.

Réamhrá

Is é bunchuspóir na pleanála teanga don Ghaeilge, cúinsí a chruthú (a) a spreagann
tuismitheoirí lena leanaí a thógáil trí mheán na Gaeilge agus (b) a thacaíonn leo chun
sin a dhéanamh. Is féidir na príomhghníomhaíochtaí a eascraíonn as an sprioc seo a
rangú i dtrí chatagóir .i.
o

o
o
o

Gníomhaíochtaí a chruthaíonn cúinsí inar féidir le tuismitheoir an
Ghaeilge a roghnú mar theanga chlainne;

Gníomhaíochtaí a bhfuil sé mar aidhm acu daoine a spreagadh chun
Gaeilge a roghnú mar theanga chlainne;

Gníomhaíochtaí a chuireann tacaíocht dhíreach agus indíreach ar fáil
do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge; agus

Gníomhaíochtaí a chuidíonn le leanaí óga agus le déagóirí atá á
dtógáil le Gaeilge cumas cainteoir dúchais a bhaint amach sa teanga
sin.

Ní mór do gach eagraíocht atá ag plé le cur chun cinn na teanga tacú leis an nGaeilge
mar theanga bhaile agus chlainne ar bhealaí éagsúla agus suntas faoi leith a
dhéanamh d'aidhmeanna seo na pleanála teanga. Ina theannta sin, aithnítear go bhfuil
clár pleanála teanga faoi leith de dhíth a dhíríonn go sonrach ar an teaghlach mar
aonad agus a thacaíonn le tuismitheoirí agus iad ag tabhairt faoi na dúshláin a
bhaineann le bheith ag tógáil clainne trí theanga mhionlaigh.
Cuireann an cháipéis seo síos ar staid na Gaeilge mar theanga chlainne san am i
láthair, agus na heagraíochtaí atá ag feidhmiú go díreach agus go hindíreach san
earnáil seo cheana féin. Cuireann sí creatlach ar fáil a shonraíonn na príomhghnéithe
den chlár pleanála teanga atá de dhíth chun an earnáil a fhorbairt sna blianta atá le
teacht.
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2. An Cúlra

Le blianta fada aithníodh cur chun cinn na Gaeilge i measc teaghlach mar bhunchloch
na pleanála teanga agus mar phríomhsprioc oibre gach gníomhaire Gaeilge. É sin
ráite, rinneadh iarracht an obair speisialta seo a chur san áireamh mar chuid de réimsí
oibre eile, ina measc, réimse an oideachais agus an réimse óige. Táthar anois aontaithe, má tá dul chun cinn le déanamh leis an réimse oibre seo, go bhfuil gá le béim
agus aird faoi leith a tabhairt air.

Chuige sin, cuireadh grúpa oibre ar bun, idir ghrúpaí Stáit agus neamhStáit, le cáipéis
a aontú ar staid reatha na hoibre atá ar bun in Éirinn agus na riachtanais gur gá tabhairt
fúthu le forbairt a dhéanamh ar líon na dteaghlach a bheidh ag úsáid na Gaeilge mar
theanga tí, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di, sna blianta romhainn. Is iad na heagrais
a thug faoin obair sin ná Údarás na Gaeltachta, Foras na Gaeilge, Muintearas Teo.,
Tuismitheoirí na Gaeltachta, an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Comhar
Naíonraí na Gaeltachta Teo., Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Glór na nGael.

Tar éis sraith cruinnithe aontaíodh gur gá a aithint gur réimse oibre ann féin é "An
Teaghlach" agus go bhfuil gá le cur chuige soiléir le freastal ar riachtanais teaghlach
atá ag tógáil clainne le Gaeilge agus le tuilleadh teaghlach a spreagadh le tabhairt faoi.
Is toradh ar obair an ghrúpa oibre go dáta é "I dTreo Plean Straitéiseach Don Ghaeilge
Mar Theanga Chlainne."
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3.

Staid Reatha na Gaeilge Mar Theanga Chlainne

Ní dhearnadh aon taighde cuimsitheach go dtí seo ar staid reatha na Gaeilge mar
theanga chlainne sa Ghaeltacht agus lasmuigh di. Dá réir sin, níl dóthain eolais
bheacht ar fáil dúinn ag an bpointe seo chun cur ar ár gcumas cur síos uilíoch a
dhéanamh ar líon agus chineál na dteaghlach agus ar na háiteanna ina bhfuil cónaí
orthu.

Rogha chomhfhiosach agus rogha neamh-chomhfhiosach: Is iondúil gur rogha
chomhfhiosach a bhíonn ann do thuismitheoirí lasmuigh den Ghaeltacht a leanaí a
thógáil le Gaeilge. Tá sé seo ag éirí níos coitianta i measc tuismitheoirí Gaeltachta
freisin – cé go bhfuil tuismitheoirí Gaeltachta fós ann atá ag tógáil clainne le Gaeilge
mar thoradh ar chinneadh neamh-chomhfhiosach. Dá réir sin, is céim thábhachtach
sa phróiseas pleanála teanga tuiscint a chothú i measc daoine a bhfuil an cumas cuí
teanga acu, gur féidir leo rogha teanga a dhéanamh i dtaca le tógáil clainne de agus
iad a spreagadh le cinneadh comhfhiosach a ghlacadh.

Comhdhéanamh teanga an teaghlaigh: I sochaí an lae inniu – le huileláithreachas
na meán cumarsáide agus uileghabhálachas na ngréasán sóisialta lena mbaineann
muid – ba dheacair teacht ar aon teaghlach go bhféadfaí a rá fúthu gur teaghlach
aonteangach Gaeilge iad. Eadhon, tá an Béarla anois fite fuaite le saol an teaghlaigh, cuma cén teanga a roghnaíonn na tuismitheoirí mar theanga chlainne. Ina
theannta sin, is minic cumais éagsúla teanga ag an mbeirt tuismitheoirí – in amanna
bíonn cumas ard Gaeilge acu beirt, in amanna bíonn cumas ard Gaeilge ag duine
amháin agus gan aon Ghaeilge nó beagán Gaeilge ag an duine eile, agus in
amanna bíonn cumas lag sa Ghaeilge ag an mbeirt tuismitheoirí – agus ar ndóigh, i
gcásanna áirithe is teaghlaigh aontuismitheora a bhíonn i gceist. Bíonn tionchar anmhór ag cúlra Béarla agus ag cumas Gaeilge na dtuismitheoirí ar conas mar a
shealbhaíonn na leanaí an Ghaeilge, ar cé chomh maith agus a shealbhaíonn siad í,
ar a ndearcadh i leith na Gaeilge agus ar an teagmháil a bhíonn acu léi de réir mar a
théann siad in aois agus in inmhe.

Ionchur ón Sprioctheanga vis-à-vis an tIonchur ón Mhórtheanga: Léiríonn an
taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta (Féach Nic Ghiolla Phádraig, 2001 agus PéterVárey et al., 2014, mar shampla) go n-eascraíonn an t-aschur teanga a bhíonn ag
leanaí1 as an ionchur teanga a fhaigheann siad óna dtuismitheoirí agus ó fhoinsí
teanga eile, na meáin chumarsáide san áireamh, sa phobal ina maireann siad.
Léiríonn sé freisin, sa chás go bhfuil leanaí á dtógáil le teanga mhionlaigh i bpobal
ina bhfuil mórtheanga eile in uachtar, nach mbeidh comhchumas ag an leanbh sa
teanga mhionlaigh, mura mbeidh céatadán an ionchuir sa teanga sin níos airde ná
céatadán an ionchuir sa mhórtheanga.

Cé go bhfuil an-tábhacht le hionchur teanga na dtuismitheoirí sna luathbhlianta2
téann a thionchar i léig de réir mar a théann an leanbh in aois agus de réir mar a

Eadhon, an cumas a bhíonn ag leanaí a bhforás a léiriú i dteanga faoi leith agus eolas a fhaigheann siad sa
teanga sin a phróiseáil agus a ionramháil go héifeachtach.
2
Eadhon, ó 0 go dtí 3 bliana d’aois nó mar sin.
1
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chothaíonn sé/sí caidreamh teangabhunaithe le leanaí agus daoine eile i
suíomhanna neamhfhoirmeálta (le cairde sa chomharsanacht nó le gaolta, m.sh.); i
suíomhanna institiúideacha an phobail (sa naíolann nó trí sheirbhís chúram leanaí
eile, sa naíonra, sa bhunscoil/iar-bhunscoil, ag imeachtaí seachscoile, srl.); agus trí
mheáin scríofa, chraolta agus leictreonacha. De réir mar a tharlaíonn sé seo, is
gnách go bhforbraíonn cumas teanga an pháiste sa mhórtheanga níos sciobtha ná a
c(h)umas sa teanga mhionlaigh. Tarlaíonn sé seo de bharr go méadaíonn an tionchur teanga sa mhórtheanga a fhaigheann an páiste ó fhoinsí eile agus go
mbíonn raon, réim agus stádas an ionchuir seo níos treise ná an t-ionchur a bhíonn
ar fáil dóibh sa teanga mhionlaigh.
Dá bhrí sin, cé gur iondúil gurb é mian tuismitheoirí atá ag tógáil a leanaí trí mheán
na Gaeilge go mbeidh comhchumas acu sa Ghaeilge agus sa Bhéarla, is iondúil go
bhfeictear dóibh ag aois an-óg go mbíonn cumas teanga a gcuid leanaí chun cinn sa
mhórtheanga.

Taighde ar Theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge: Níl taighde cainníochtúil
ar fáil ar líon agus áit na dteaghlach Gaeilge a bhfuil cónaí orthu, bíodh sin sa
Ghaeltacht nó lasmuigh di. Beidh gá le heolas cainníochtúil ar líon, lonnaíocht,
nósanna agus na dúshláin a bhíonn ag na teaghlaigh le bunchloch a chur le feidhmiú
na straitéise seo.

Aidhmeanna Pleanála Teanga chun an Ghaeilge a bhuanú mar theanga
chlainne sa Ghaeltacht agus lasmuigh di.
In aon straitéis a bhfuil sé mar aidhm aici tacaíocht chuimsitheach a chur ar fáil don
Ghaeilge mar theanga teaghlaigh, ní mór suntas faoi leith a dhéanamh de na
haidhmeanna pleanála teanga seo a leanas:
o

o

o
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Is gá a chur ar na súile do dhaoine óga le Gaeilge, sa Ghaeltacht agus
lasmuigh di, go bhfuil ar a gcumas rogha teanga a dhéanamh agus iad
ar tí clann a thógáil – chun gur cinneadh comhfhiosach agus ní
cinneadh neamh-chomhfhiosach, a shocróidh an teanga chlainne a
bheidh acu lá níos faide anonn.

Chun daoine agus tuismitheoirí óga a ullmhú chun a gclann a thógáil le
Gaeilge tá gá le iad a chumasú sna bealaí is éifeachtaí chun sealbhú
éifeachtach teanga laistigh den teaghlach a chinntiú, ag cur san
áireamh cúlra agus cumas teanga na dtuismitheoirí, an cineál pobal
teanga ina bhfuil an teaghlach lonnaithe, na tacaíochtaí Gaeilge atá ar
fáil don teaghlach ó bhaill eile clainne agus laistigh den phobal ina
bhfuil siad lonnaithe.

Is gá gréasáin shóisialta a chruthú do theaghlaigh atá ag tógáil clainne
trí Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht chun deiseanna a chur ar fáil dá
gcuid leanaí feidhmiú go sóisialta le leanaí eile arb í an Ghaeilge a
dteanga chlainne agus chun aithne a chur ar thuismitheoirí eile atá ag
saothrú an ghoirt chéanna leo féin.
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o

o

Tá gá ag tuismitheoirí atá ag tógáil clainne trí Ghaeilge sa Ghaeltacht
le gréasáin shóisialta freisin – ó tharla iad a bheith ina mionlach anois i
ngach pobal Gaeltachta, nach mór. Ina theannta sin, áfach, is den
riachtanas é go ndéanfar próifíl teanga ar na príomhsheirbhísí
tacaíochta teaghlaigh atá ar fáil sa Ghaeltacht – ar a n-áirítear na
seirbhísí réamhscoile, bunscoile agus iarbhunscoile, seachscoile agus
na seirbhísí sláinte – lena chinntiú go bhfuil freastal cuí á dhéanamh ar
leanaí atá á dtógáil le Gaeilge, nó murar féidir sin a dhéanamh, go
gcuirfear malairt seirbhísí ar fáil dóibh.
Tá gá le cur chuige comhtháite idir na seirbhísí tacaíochta teaghlaigh,
na seirbhísí oideachais agus eagraíochtaí agus seirbhísí eile sa phobal
chun a chinntiú go n-éiríonn le daoine ógá atá á dtógáil le Gaeilge
nósmhaireachtaí labhartha Gaeilge agus straitéisí foghlama Gaeilge a
shealbhú a chuirfidh ar a gcumas cumas cainteoir dúchais a bhaint
amach sa teanga sin, chun go mbeidh an Ghaeilge mar bhunús dá
bhforás pearsanta, sóisialta, oideachasúil agus intleachtúil agus iad ag
teacht in inmhe.

Déantar cur síos i mír 5 den cháipéis seo ar na tionscadail phleanála teanga atá de
dhíth chun tabhairt faoi na haidhmeanna pleanála seo.
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4.

Struchtúr agus Acmhainní Eagraíochtúla
na hEarnála

Is earnáil réasúnta nua í earnáil an teaghlaigh lán-Ghaeilge sa phleanáil teanga in
Éirinn. Sa chéad seo caite bhí scéim ag Roinn na Gaeltachta ó 1933 ar aghaidh chun
deontas a chur ar fáil do theaghlaigh Ghaeltachta a raibh Gaeilge á labhairt sa bhaile
acu agus bhí eagraíocht dheonach, Na Teaghlaigh Ghaelacha, ag feidhmiú chun
caidreamh a chothú idir tuismitheoirí a bhí ag tógáil clainne le Gaeilge lasmuigh den
Ghaeltacht. Ina ainneoin seo, is beag aird a tugadh i measc institiúidí pleanála teanga
an Stáit ar na castachtaí a bhaineann le tógáil clainne le Gaeilge ná ar na riachtanais
tacaíochta a bhíonn ag tuismitheoirí, go dtí gur bunaíodh an eagraíocht Comhluadar i
1993. Ba í an tacaíocht mhaoinithe a tugadh don eagraíocht seo an chéad infheistíocht
shuntasach a rinne an Stát san earnáil.

Ó shin i leith, tá tuiscint níos fearr ar thábhacht na hearnála seo do thodhchaí na
Gaeilge agus aithnítear go bhfuil práinn leis an earnáil féin a fhorbairt agus a chumasú
chun tabhairt faoi na dúshláin atá amach romhainn.

Glór na nGael
Mar thoradh ar na socruithe nua maoinithe atá curtha i bhfeidhm ag Foras na Gaeilge,
ceapadh Glór na nGael mar Cheanneagraíocht le cúram i leith ‘Forbairt Pobail, Teaghlach agus Eacnamaíochta’ i 2014. Áiríonn an cúram seo cur chun cinn na Gaeilge sa
teaghlach. Aithnítear tríd an bhéim seo go bhfuil dúshlán ar leith le seachadadh na
Gaeilge go hidirghlúineach do theaghlaigh atá scartha amach óna chéile i sochaí ina
bhfuil an Béarla i réim. Cuirtear béim ar dheiseanna sóisialaithe in obair Ghlór na nGael
sa réimse seo, go háirithe gníomhaíochtaí a thugann teaghlaigh le chéile chun gréasáin
agus cairdeas a chothú eatarthu féin agus chun tacaíocht a thabhairt dá chéile. Ina
theannta sin, cuireann Glór na nGael tacaíocht ar fáil do theaghlaigh aonair, agus beidh
Glór ag forbairt plean taighde ar úsáid na Gaeilge sa teaghlach, ar na dúshláin a
bhaineann le tógáil clainne le Gaeilge agus ar riachtanais na dteaghlach sin.
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Tuismitheoirí na Gaeltachta
Bunaíodh Tuismitheoirí na Gaeltachta i nGaeltacht na Gaillimhe i 2011, le tacaíocht a
thabhairt do thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge nó ar mian leo a leithéid a
dhéanamh. Bunaíodh an dara craobh den eagraíocht i nGaeltacht Dhún na nGall i
2014. Tá breis agus 300 teaghlach cláraithe leis an eagraíocht i gCo. na Gaillimhe
agus 50 teaghlach cláraithe i nDún na nGall, agus meastar go mbaineann c.450 teaghlach úsáid as seirbhísí na heagraíochta, idir an dá chontae. Is eagraíocht dheonach é
Tuismitheoirí na Gaeltachta atá á riar ag grúpa tuismitheoirí agus níl aon fhostaí lánná páirtaimseartha ag an eagraíocht. Tá áisionad ag an eagraíocht ar an gCeathrú
Rua, áit a reáchtáiltear imeachtaí do theaghlaigh atá á dtógáil le Gaei nó ar mian leo
a leithéid a dhéanamh. ach bíonn siad ag eagrú ócáidí sóisialta ar fud Chonamara
freisin. Faigheann TnaG maoiniú ó Roinn na Gaeltachta agus cúnamh leanúnach ón
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Údarás i bhfoirm deontas cíosa. Go hachomair, feidhmíonn Tuismitheoirí na Gaeltachta
chun:
o

o
o
o

o

Abhcóideacht a dhéanamh thar ceann teaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge
mar theanga chlainne acu;
Comhairle agus tacaíocht a chur ar fáil do thuismitheoirí atá ag tógáil
leanaí le Gaeilge nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh;

Imeachtaí sóisialaithe agus eile a reáchtáil do theaghlaigh a bhfuil an
Ghaeilge mar theanga bhaile acu;

Imeachtaí a reáchtáil do leanaí atá á dtógáil le Gaeilge a bhfuil sé mar
aidhm leo cur lena saibhreas teanga agus le nósmhaireachtaí bisiúla
úsáide Gaeilge; agus

Taighde a dhéanamh agus a scaipeadh ar cheisteanna a bhaineann le
tógáil clainne le Gaeilge.

Údarás na Gaeltachta
Tá cúram ar Údarás na Gaeltachta i leith forbairt eacnamaíochta, shóisialta agus
chultúrtha na Gaeltachta. Is é neartú agus buanú na Gaeilge mar phríomhtheanga
phobal na Gaeltachta, le cois í a thabhairt mar oidhreacht don chéad ghlúin eile, an
bunchuspóir atá ag polasaí Údarás na Gaeltachta. Chuige sin, cuireann an tÚdarás
scéimeanna agus tionscnaimh thacaíochta ar fáil dá gheallsealbhóirí sa Ghaeltacht le
tabhairt faoi na dúshláin teanga. Faoi Acht na Gaeltachta 2012, tugadh freagrachtaí
don Údarás maidir le cur i bhfeidhm Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 sa
Ghaeltacht. Tacaíonn an tAcht le ról an Údaráis ó thaobh an phróiseas pleanála teanga
de. Mar chuid den phróiseas seo tá an Ghaeltacht roinnte in 26 Limistéar Pleanála
Teanga.

Cuireann an tÚdarás maoiniú ar fáil do Chomhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. le seirbhís bainistíochta agus riaracháin a chur ar fáil do naíonraí agus seirbhísí eile cúram
leanaí atá ag feidhmiú trí Ghaeilge sa Ghaeltacht. Tá an fochomhlacht Muintearas Teo.
á mhaoiniú ag an Údarás chun cuspóirí áirithe oideachais, teanga, óige agus pobail a
bhaint amach. Cuireann an tÚdarás maoiniú bliantúil ar fáil dá fhochuideachta, Ealaín
na Gaeltachta Teo. le díriú ar chlár forbartha agus cothaithe na n-ealaíon traidisiúnta
agus comhaimseartha agus tá ról lárnach ag an eagraíocht i gcur chun cinn na teanga
trí mheán na Gaeilge.

Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne
Faigheann Comharchumann Forbartha Chorca Dhuibhne (CFCD) maoiniú ó Údarás
na Gaeltachta agus é aitheanta mar Cheanneagraíocht pleanála teanga i Limistéir
Phleanáil Teanga Chiarraí Thiar. Tugann Tús Maith, fiontar de chuid CFCD, tacaíocht
do thuismitheoirí atá ag tógáil a bpáistí le Gaeilge chomh maith leo sin gur mian leo
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níos mó Gaeilge a úsáid sa bhaile i nGaeltachtaí na Mumhan. Is trí mhaoiniú na Roinne
a chuirtear tacaíocht ar fáil do Tús Maith. I measc na seirbhísí a chuirtear ar fáil tá
seirbhís chuairteoir baile do theaghlaigh; grúpaí súgartha, Scléip an tSathairn agus
imeachtaí bliantúla ar nós an Lá ar an dTráigh (i mí an Mheithimh) agus ócáid Daidí
na Nollag. Oibríonn Tús Maith i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun
tuismitheoirí óga a chur ar an eolas faoi bhuntáistí na Gaeilge.
Muintearas
Is fochuideachta de chuid Údarás na Gaeltachta é Muintearas Teo. a chuireann seirbhísí oideachais agus oiliúna ar fáil. Tá cláir don óige ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí d’obair na heagraíochta agus is é Muintearas atá freagrach as eagrú agus
struchtúr Óige na Gaeltachta, agus tá Muintearas Teo. ag dréachtú straitéis don óige
sa Ghaeltacht faoi láthair. Cuireann an eagraíocht traenáil agus cúram óige ar fáil. Ó
2010 i leith tá Muintearas i mbun Scéim na gCúntóirí Teanga i nGaeltacht Thír Chonaill
agus i gceantair Ghaeltachta Mhaigh Eo, Chonamara agus Cho. na Mí, ina bhfuil cúntóirí teanga fostaithe le bheith ag obair i mbun- agus méanscoileanna Gaeltachta chun
tacaíocht a chur ar fáil do pháistí nach í an Ghaeilge a dteanga dhúchais, agus chun
saibhriú teanga a dhéanamh le páistí gur cainteoirí dúchais iad. Reáchtálann Muintearas Scéim na gCampaí Samhraidh sa Ghaeltacht thar ceann na Roinne Ealaíon,
Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta agus Údarás na Gaeltachta.
Tá dhá Naíolann á reáchtáil aige, Naíolann na nOileán i Leitir Móir agus Naíolann
Ghaoth Dobhair, agus cuireann siad cúrsaí oiliúna ar fáil i gCúram Leanaí.
An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta
Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta mar a bhaineann sé leis an nGaeltacht agus leis
an nGaeilge ná tacú léi mar theanga phobail agus teaghlaigh. Is ar an Roinn atá an
fhreagracht fhoriomlán as cur i bhfeidhm na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 20102030 i gcomhar le páirtithe leasmhara. Is ar fheidhmiú agus chomhordú raon leathan
beartas, scéimeanna agus tionscnamh a thacaíonn le dul chun cinn a dhéanamh sna
naoi réimsí gnímh atá leagtha amach sa straitéis atá obair na Roinne dírithe.

Cuireann an Roinn cúnamh reatha ar fáil le heagraíochtaí éagsúla a chumasú lena
gcláir ghníomhaíochtaí agus seirbhísí faoi seach a reáchtáil – lena n-áirítear
gníomhaíochtaí atá dírithe ar thacú le Gaeilge ar bhonn teaghlaigh. I measc na n-eagraíochtaí a mhaoinítear tá Muintearas, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, An Gaelacadamh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge OÉG, An Crann Óg, Fíbín agus
Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Faoin gClár Tacaíochta Teaghlaigh cuirtear cúnamh ar fáil trí scéimeanna éagsúla chun
tacú le treisiú na Gaeilge ar bhonn teaghlaigh sa Ghaeltacht. I measc na scéimeanna
sin, tá Scéim na gCúntóirí Teanga, An Scéim Oiliúna Peile agus Scéim Seirbhísí
Réamhscoile agus Iarscoile. Ina theannta sin cuirtear pacáiste teanga ar fáil – ar iarratas, do theaghlaigh le páistí réamhscoile atá ag tógáil clainne le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu é sin a dhéanamh. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.ahrrga.ie.
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Foras na Gaeilge
Bunaíodh Foras na Gaeilge mar thoradh ar Chomhaontú Aoine an Chéasta mar
chomhlacht forfheidhmithe thuaidh/theas, chun an Ghaeilge a chur chun cinn. I measc
na bhfreagrachtaí atá ar an bhForas tá labhairt agus scríobh na Gaeilge sa saol poiblí
agus sa saol príobháideach i bPoblacht na hÉireann. Tá an fhreagracht chéanna ann
i leith Thuaisceart Éireann, sa chás go mbíonn an t-éileamh cuí ann agus i
gcomhthéacs Chuid III de An Chairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh. Is iad Foras na Gaeilge a dhéanann maoiniú ar obair Ghlór na nGael i réimse an
teaghlaigh.

Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo.
Bunaíodh Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo. in 2004 chun seirbhís chuimsitheach
tacaíochta agus riaracháin a chur ar fáil do sheirbhísí luathoideachais agus cúram
leanaí sa Ghaeltacht atá ag feidhmiú go hiomlán trí mheán na Gaeilge. Déanann sé
seirbhísí naíonraí, naíolann, cúram iarscoile, club bricfeasta agus grúpaí spraoi a
reáchtáil. Tá 1,200 páiste ag freastal ar sheirbhísí luathoideachais faoi scáth Chomhar
Naíonraí sa Ghaeltacht agus lena chois sin, déanann timpeall ar 350 páiste freastal ar
sheirbhís naíolainne agus ar sheirbhísí iarscoile ar fud na Gaeltachta. Tá Oifigigh Forbartha ag an chomhlacht lonnaithe i réigiúin na Gaillimhe/na Mí, Dún na nGall, Port
Láirge (ag clúdach Corcaí agus Ciarraí chomh maith) agus Maigh Eo chun freastal ar
na seirbhísí sna réigiúin sin.
Chomh maith leis na heagraíochtaí sin tá eagraíochtaí eile atá ag feidhmiú go réigiúnach chun seirbhísí a chur ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge. Ina
measc seo, tá:
o

o

o

An Crann Taca – Ionad Tacaíochta Teaghlaigh, lonnaithe in
Indreabhán, Co. na Gaillimhe; Comhluadar – eagraíocht dheonach do
thuismitheoirí a bhíonn ag tógáil clainne le Gaeilge;

Naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna áitiúla sa Ghaeltacht;
agus

Naíonraí, bunscoileanna agus iarbhunscoileanna lán-Ghaeilge
lasmuigh den Ghaeltacht.

Cé go bhfuil na heagraíochtaí sin ar fad ag feidhmiú le blianta fada anois in earnáil an
teaghlaigh lán-Ghaeilge, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di – cuid acu ag freastal ar
theaghlaigh atá ag tógáil clainne le Gaeilge amháin agus cuid eile ag freastal ar gach
cineál teaghlaigh – níor cuireadh aon straitéis chomhtháite fhadtéarmach le chéile go
dtí seo chun an earnáil a fhorbairt. Is léir go bhfuil gá le plean agus comhaontú i measc
na n-eagraíochtaí maidir le céard iad riachtanais na hearnála, riachtanais na dtuismitheoirí agus riachtanais na leanaí, agus conas is fearr freastal ar na riachtanais sin.
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5.

Achoimre ar Riachtanais na hEarnála

Go hachomair, is féidir an raon gníomhaíochtaí atá de dhíth chun freastal ar riachtanais
phleanála teanga na hearnála seo a chuimsiú faoi na teidil seo a leanas:
o

o
o
o
5.1

Gníomhaíochtaí chun feasacht a mhúscailt;

Gníomhaíochtaí chun Gréasáin Teagmhála agus Tacaíochta a chothú;
Gníomhaíochtaí Abhcóideachta; agus

Gníomhaíochtaí chun saibhreas agus dea-nósmhaireachtaí teanga a
chothú i measc cainteoirí óga Gaeilge.

Gníomhaíochtaí chun feasacht a mhúscailt

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo:
o

o

o

Feasacht a mhúscailt i measc daoine óga a bhfuil Gaeilge acu,
eadhon, an chéad ghlúin eile tuismitheoirí, faoi na roghanna teanga
chlainne atá ar fáil dóibh agus faoi na straitéisí sealbhaithe teanga is
éifeachtaí agus iad ag tógáil clainne le Gaeilge;

Feasacht a mhúscailt i measc tuismitheoirí ‘nua’ atá ag tógáil clainne le
Gaeilge faoi na straitéisí sealbhaithe teanga is éifeachtaí, ag cur san
áireamh a gcúlra teanga agus a gcumas teanga féin agus an cineál
pobal teanga ina bhfuil cónaí orthu; agus pobal teanga ina bhfuil cónaí
orthu; agus
Feasacht a chothú i measc daoine gairmiúla atá ag obair i réimse na
teanga, an oideachais agus an teaghlaigh faoi na cúinsí a théann i
bhfeidhm ar an rogha a dhéanann tuismitheoirí maidir le teanga na
clainne agus faoi na cúinsí a chothaíonn sealbhú teanga éifeachtach
nuair is Gaeilge a bhíonn mar theanga chlainne.

Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
o

o
o
o
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Feachtas eolais faoi shealbhú na Gaeilge mar theanga teaghlaigh;

Cúrsaí réamhphósta agus réamhbhreithe;

Scéimeanna eolais do thuismitheoirí i gcomhar leis an bhFeidhmean
nacht Sláinte;
Múscailt feasachta faoi ghnéithe den dátheangachas;
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o
o
o
o
o
5.2

Cuairteanna baile;

Straitéisí faoi conas an dátheangachas sa teach a bhainistiú;

Pacáiste cuimsitheach eolais a mbeidh teacht air sna hotharlanna agus
in áiteanna cuí eile;
Taighde ar ghnéithe de staid reatha na Gaeilge mar theanga chlainne;
agus
Cúrsaí feasachta teanga do dhaltaí idirbhliana.

Gníomhaíochtaí chun Gréasáin Teagmhála agus Tacaíochta a chothú

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo gréasáin a chothú trínar féidir:
o

o
o
o

o

o

Ócáidí áitiúla a reáchtáil do theaghlaigh le leanaí óga;

Ócáidí saoire a chur ar fáil do theaghlaigh Ghaeilge;

Ócáidí áitiúla agus campaí samhraidh a reáchtáil do dhéagóirí;

Tuismitheoirí a chur in aithne do thuismitheoirí eile atá ag tógáil clainne
le Gaeilge, chun a dtaithí agus eolas a roinnt leo, foghlaim óna chéile
agus muinín agus misneach a thabhairt dá chéile;
Ócáidí spraoi, oideachasúla agus sóisialta a reáchtáil do leanaí (de
gach aois) atá á dtógáil le Gaeilge, ar mhaithe le heispéireas Gaeilge
lasmuigh den teaghlach agus den chomhthéacs scoile a chur ar fáil
dóibh; agus
Seirbhísí comhairleacha baile agus tacaíochta a chur ar fáil do
thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge.

Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
o

o
o
o
o

Grúpaí súgartha do pháistí;

Ócáidí spraoi agus imeachtaí faoin aer don aos óg;

Clubanna do dhéagóirí;

Cumarsáid idir theaghlaigh;

Oireachtas na Samhna agus ócáidí eile mar bhealach don aos óg le
aithne a chur ar mhórphobal na Gaeilge;
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o
o
o
o
5.3

Seirbhís mheantóireachta do theaghlaigh;

Ábhair léitheoireachta do thuismitheoirí agus do pháistí;

Aipeanna agus áiseanna eile do thuismitheoirí agus do pháistí; agus
Seirbhísí tacaíochta do mháithreacha.

Gníomhaíochtaí Abhcóideachta

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo:
o

o
o

Feasacht a chothú i measc daoine gairmiúla i réimse an oideachais, sa
réimse sláinte, sna meáin chumarsáide agus i réimsí cuí eile faoi na
dúshláin atá le sárú ag tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge,
faoi na dea-chleachtais oideachais agus sláinte is oiriúnaí do leanaí atá
á dtógáil le Gaeilge agus faoi na riachtanais tacaíochta atá ag leanaí
atá á dtógáil le Gaeilge;
Cearta teanga, oideachais agus sláinte leanaí atá á dtógáil le Gaeilge
a rianú, a dheimhniú agus a dhaingniú; agus

Seirbhísí a éileamh agus/nó a chur ar fáil chun freastal ar riachtanais
leanaí atá á dtógáil le Gaeilge, nuair nach bhfuil na seirbhísí á soláthar
go sásúil ag na hinstitiúidí Stáit cuí.

Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
o

o
o
o
o
o
5.4

Altraí le Gaeilge a bheith ar fáil;

Seirbhís teiripe cainte agus urlabhra;

Tástálacha forbartha sa teanga don Ghaeilge;

Ofráil ghníomhach de sheirbhísí as Gaeilge;

Seirbhísí cúram leanaí as Gaeilge; agus

Áit na Gaeilge mar theanga dhúchais sa churaclam bunscoile agus
iarbhunscoile.

Gníomhaíochtaí chun saibhreas agus dea-nósmhaireachtaí teanga a
chothú i measc cainteoirí óga Gaeilge

Tá sé mar aidhm ag na gníomhaíochtaí seo:
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o

o

Cur le sealbhú éifeachtach teanga leanaí óga atá á dtógáil le Gaeilge,
chun go mbeidh siad ábalta na hardréimeanna teanga a shealbhú
agus a bhforás pearsanta agus intleachtúil a léiriú trí mheán na
Gaeilge agus eolas a fhaigheann siad sa teanga sin a phróiseáil agus
a ionramháil go héifeachtach; agus
Daoine óga a chumasú chun dea-chleachtais iompair agus labhartha
teanga a chleachtadh a chabhróidh leo féin agus lena
gcomhghleacaithe sealbhú níos éifeachtaí a dhéanamh ar an
nGaeilge.

Sampla den chineál gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist faoin mhír seo:
o

o
o

Club Leabhar do pháistí agus ócáidí eile dírithe ar an léitheoireacht;
Cúrsaí feasachta teanga do dhaltaí idirbhliana; agus

Campaí samhraidh do dhéagóirí.

13

I dTreo Plean Straitéiseach don Ghaeilge mar Theanga Chlainne

6.

Moltaí agus Plean Gnímh

Moltar go dtabharfar faoin obair seo sna 5 bliana amach romhainn trí chlár oibre ina
ndéanfar cúram sonraithe den chúig thionscadal seo a leanas:
6.1

Clár Taighde ar Shealbhú na Gaeilge mar theanga bhaile

Príomhaidhmeanna an Tionscadail:

Eolas cothrom le dáta a chur ar fáil maidir le:
l

l
l
l
l

6.2

Líon agus lonnaíocht na dteaghlaigh a bhfuil an Ghaeilge mar theanga
chlainne acu, sa Ghaeltacht agus lasmuigh di;

Na fachtóirí a spreagann tuismitheoirí lena gclann a thógáil le Gaeilge;

Na cúinsí a chuidíonn le tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge;

Na dúshláin is mó a bhíonn le sárú ag tuismitheoirí atá ag tógáil
clainne le Gaeilge; agus

Seirbhísí cúram leanaí, réamhscoile, bunscoile, iarbhunscoile,
seachscoile agus sláinte a fheidhmíonn dea-chleachtais teanga atá in
oiriúint do leanaí a bhfuil an Ghaeilge mar theanga baile acu.

2.

Clár Feasachta ar Thábhacht na Gaeilge mar theanga teaghlaigh

l

Tuismitheoirí óga a spreagadh chun a gclann a thógáil le Gaeilge; agus

Príomhaidhmeanna an Tionscadail:
l
6.3

Feasacht a chothú i measc an phobail go ginearálta faoi ról na Gaeilge
mar theanga teaghlaigh i gcaomhnú na Gaeilge mar theanga bheo.

Seirbhís Eolais agus Chomhairleach do Thuismitheoirí

Príomhaidhmeanna an Tionscadail:
l

l
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Go mbeidh eolas agus comhairle ghairmiúil ar fáil do thuismitheoirí
maidir leis na gnéithe iomadúla a bhaineann le tógáil clainne trí
theanga mionlaigh an phobail; agus

Comhoibriú agus feasacht a chothú i measc eagraíochtaí agus
gairmeacha a bhíonn ag obair le leanaí óga, maidir leis na riachtanais
a bhíonn ag leanaí ar cainteoirí dúchais Gaeilge iad agus faoi na
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dea-chleachtais a fhreastalaíonn ar na riachtanais sin.

6.4

Gréasáin Áitiúla do Thuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge

Príomhaidhmeanna an Tionscadail:

Grúpaí féintacaíochta a bhunú a chuirfidh na tacaíochta seo a leanas ar fáil do thuismitheoirí:
l
l
l
6.5

Misneach agus ardú meanman;

Ócáidí sóisialta don chlann; agus

Ócáidí sóisialta agus forbartha teanga agus pearsanta do na leanaí.

Clár Abhcóideachta

Príomhaidhmeanna an Tionscadail:

Clár stocaireachta leanúnach a chur sa tsiúl chun a dheimhniú go mbeidh tuiscint
fhorleathan ar riachtanais tuismitheoirí atá ag tógáil clainne le Gaeilge i measc na
ngrúpaí seo a leanas:
l

l
l
l

Ceannairí agus páirtithe polaitiúla;

Institiúidí an Stáit atá ag plé le cúraimí na Gaeilge, cúraimí oideachais,
agus cúraimí leanaí agus teaghlaigh;

Eagraíochtaí neamhrialtais atá ag plé le cúraimí na Gaeilge, cúraimí
oideachais, agus cúraimí leanaí agus teaghlaigh; agus

Daoine gairmiúla atá ag obair le leanaí óga i réimsí an oideachais, na
sláinte agus i réimsí cuí eile.
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7. An chéad chéim eile

Aithnítear go mbeidh an obair a bheidh á déanamh i ngach aon cheann de na tionscadail thuas fite fuaite le chéile agus leis an obair i dtaca leis an nGaeilge atá idir
lámha ag seirbhísí oideachais agus eile sa Ghaeltacht agus lasmuigh di. Leagtar
amach thíos go hachoimreach creatlach clár na hoibre a bheidh i gceist do gach tionscadal faoi na teidil seo a leanas:
o
o
o
o
o
o
o

Príomhaidhmeanna an Tionscadail;
Táscairí Feidhmíochta an Tionscadail;
Gníomhaíochtaí Samplacha;
Príomheagraíocht i mbun an tionscadail;
Eagraíochtaí rannpháirteach sa tionscadal;
Costas maoinithe; agus
An fhoinse maoinithe.

Moltar gurb é an chéad chéim eile sa phróiseas seo, go ndéanfaidh na heagraíochtaí
atá i mbun an phróisis na féidearthachtaí a bhaineann le gach ceann de na tionscadail
seo a chíoradh agus clár oibre a leagan amach de réir na dtosaíochtaí atá ag an
earnáil.
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Plean gnímh 5 mhír le tacaíocht is spreagadh a
thabhairt do theaghlaigh Ghaeilge 2017 – 21

Mír 1 – Taighde
1.1
Tabhairt faoi thaighde bunlíne ar líon, láthair agus riachtanais na dteaghlach.
Taighdeoirí a fhostú ar conradh le lonnaíocht, nósanna agus cumais éagsúla
na dteaghlach Gaeilge a mheas agus moltaí a thabhairt ar fhorbairt na
dteaghlach.
Tréimhse
Costas

Freagrach

2017

€50,000

2018

2019

2020

REOGRTG

2021

€120,000

REOGRTG

Iomlán costais Mír 1 Taighde

€170,000

Mír 2 Feasacht
2.1
Feachtais leanúnacha feasachta a eagrú dírithe ar dhaoine réamhphósta faoi
faoi labhairt na Gaeilge sa bhaile, le míreanna faoi leith a bheadh dírithe ar
riachtanais shainiúla na dteaghlach Gaeltachta agus a bheadh bunaithe ar
dhea-chleachtais phleanála teanga
Tréimhse
Costas

Freagrach

2017

€50,000

FnaG &
REOGRTG

Iomlán costais Mír 2.1
2.2

2018

€100,000

FnaG &
REOGRTG

2019

€100,000

FnaG &
REOGRTG

€450,000*

2020

€100,000

FnaG &
REOGRTG

2021

€100,000

FnaG &
REOGRTG

Beidh ábhar margaíochta le cruthú agus le scaipeadh ar líne, ar scáileáin, na
meáin shóisialta, comharthaí bóthair agus le fógraí nuachtán is irisí go
leanúnach.

Tréimhse
Costas

Freagrach

Iomlán costais

2017

€10,000

FnaG &
REOGRTG

2018

€10,000

FnaG &
REOGRTG

2019

€10,000

FnaG &
REOGRTG

€50,000

Tá an costas seo san áireamh i gcostas Mír 1, Taighde

2020

€10,000

FnaG &
REOGRTG

2021

€10,000

FnaG &
REOGRTG
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2.3

Feachtas poiblíochta seachtrach agus leanúnach in áiteanna poiblí, le
míreanna faoi leith a bheadh dírithe ar riachtanais shainiúla na dteaghlach
Gaeltachta agus a bheadh bunaithe ar dhea-chleachtais phleanála teanga.

Tréimhse
Costas

Freagrach

2017

€50,000

FnaG &
REOGRTG

Iomlán costais Mír 2.3

2018

€50,000

FnaG &
REOGRTG

2019

€50,000

FnaG &
REOGRTG

€250,000

2020

€50,000

FnaG &
REOGRTG

2.4 Forbairt agus seachadadh pacáistí tacaíochta REOGRTG

2021

€50,000

FnaG &
REOGRTG

Tréimhse

2017

2018

2019

2020

2021

Costas

€10,000

€10,000

€10,000

€10,000

€100,000

Freagrach

GnanG &
TnaG

Iomlán costais Mír 2.4

GnanG &
TnaG

GnanG &
TnaG

€140,000

GnanG &
TnaG

GnanG &
TnaG

Mír 3 Abhcóideacht

3.1 Go mbunófar seirbhís abhcóideachta le leas teaghlaigh Ghaeilge (laistigh agus
lasmuigh den Ghaeltacht) a chosaint.
Tréimhse

2017

2018

2019

2020

2021

Costas taighde

€60,000

€120,000

€120,000

€120,000

€120,000

Freagrach

CnaG &
TnaG

Iomlán costas Mír 3.1
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CnaG &
TnaG

CnaG &
TnaG

€540,000*

Tá an costas seo san áireamh i gcostas Mír 1, Taighde

CnaG &
TnaG

CnaG &
TnaG
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3.2

Go mbunófaí fóram d’ionadaithe atá ag obair i réimse an teaghlaigh laistigh
agus lasmuigh den Ghaeltacht le dul chun cinn na straitéise/an phlean gnímh
a mheas, le heolas a roinnt faoin obair atá ar bun le dúbláil a sheachaint agus
le ceisteanna a bhaineann leis an réimse a phlé.

Tréimhse

2017

2018

2019

2020

2021

Costas taighde

€5,000

€5,000

€5,000

€5,000

€5,000

Freagrach

CnaG
& TnaG

CnaG
& TnaG

CnaG
& TnaG

CnaG
& TnaG

CnaG
& TnaG

Iomlán costas Mír 3.2

€25,000

Mír 4 – Comhairle
4.1
Bunú scéim nua cuairteoirí baile (10 sainchomhairleoir páirtaimseartha sna
líonraí agus bailte seirbhíse Gaeltachta) le cur leis na cinn reatha atá á
mbainistiú ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne.
Tréimhse

2017

2018

2019

2020

2021

Costas

€125,000

€250,000

€250,000

€250,000

€250,000

Freagrach

GnanG,
CFCD
& TnaG

GnanG,
CFCD
& TnaG

GnanG,
CFCD
& TnaG

GnanG,
CFCD
& TnaG

GnanG,
CFCD
& TnaG

Costas iomlán Mír 4.1
€1,125,000*
Beidh costas fostaíochta 20 uair oibre in aghaidh na seachtaine i gceist le freastal ar
10 gclann.
4.2 (a) Lámhleabhar comhairleach ar thógáil páistí le Gaeilge a fhoilsiú.
Tréimhse

2017

2018

Freagrach

GnanG

GnanG

Costas

€0

Costas iomlán Mír 4.2

€0

€20,000

2019

2020

GnanG

GnanG

€10,000

Tá an costas seo san áireamh i gcostas Mír 1, Taighde

€0

2021

€10,000
GnanG
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4.2 (b) Lámhleabhar comhairleach ar tógáil páistí le Gaeilge sa Ghaeltacht (3 leagan
Gaeilge na Mumhan, Chonnacht agus Uladh) le huasdátú 2020.
Tréimhse
Costas

Freagrach

2017

2018

2019

TnaG

TnaG

TnaG

€40,000

Costas iomlán Mír 4.2
4.3

€0

€48,500

€0

2020

2021

TnaG

TnaG

€8,500

€0

Go mbeidh sraith aipeanna siamsaíochta agus oideachasúla ann do
theaghlaigh le chéile agus páistí gach aoisghrúpa.

Tréimhse

2017

2018

2019

2020

Costas

€20,000

€20,000

€20,000

€20,000

GnanG

Freagrach

GnanG

GnanG

GnanG

2021

€20,000

(forbairt is uasdátú)

GnanG

Costas iomlán 4.3
€100,000
Clúdóidh an maoiniú seo costais forbartha agus poiblithe.
4.4

Go mbeidh ardán leictreonach ilmheánach agus eolas ann faoi úsáid na
Gaeilge sa teaghlach agus na hacmhainní tacaíochta ar fáil.

Tréimhse
Costas

Freagrach

2018

GnanG

GnanG

€12,000

Costas iomlán 4.4
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2017

€0

€16,000

2019

2020

GnanG

GnanG

€2,000

€0

2021

€2,000
GnanG
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Mír 4.5

Tréimhse

Ionaid Buail Isteach agus oifigí lárnacha a bhunú sa Ghaeltacht le
teagmháil phearsanta a chruthú le teaghlaigh agus le seirbhísí a chur
ar fáil do na limistéir phleanála teanga.
2017

2018

2019

2020

2021

Costas

€55,225

€55,225

€110,450

€110,450

€210,450

Freagrach

CFCD
& TnaG

CFCD
& TnaG

CFCD
& TnaG

CFCD
& TnaG

CFCD
& TnaG

Costas iomlán 4.5
Mír 4.6
Tréimhse
Costas

Freagrach

Seirbhísí praiticiúla faoi leith do theaghlaigh óga a chur ar bun,
ceardlanna réamhbhreithe ina measc agus leis na seirbhísí seo a
chur ar fáil do na limistéir phleanála teanga.
2017

€35,000
TnaG

Costas iomlán 4.6
5.
5.1

€541,800

2018

€70,000
TnaG

2019

€70,000
TnaG

2020

€105,000
TnaG

2021

€105,000
TnaG

€385,000

Líonrú agus gréasáin shóisialta
Cuir le líon reatha na ndeiseanna áitiúla tógála gréasán (grúpaí tuistí agus
leanaí san áireamh) (€20k á chaitheamh ag GnaG agus €0 ag TnaG faoi
láthair)

Tréimhse
Costas

Freagrach

2017

€20,000+
€80,000 TnG
GnanG
& TnaG

Costas iomlán 5.1

2018

€20,000+
€80,000 TnG
GnanG
& TnaG

€500,000

2019

€20,000+
€80,000 TnG
GnanG
& TnaG

2020

€20,000+
€80,000 TnG
GnanG
& TnaG

2021

€20,000+
€80,000 TnG
GnanG
& TnaG
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52

Cur le lion na n-imeachtaí reatha sóisialta agus liteartha don sealbhú agus
saibhriú teanga.

Tréimhse
Costas

Freagrach

2017

€35,000
TnaG

2018

€35,000
TnaG

2019

€40,000
TnaG

2020

€50,000
TnaG

2021

€60,000
TnaG

Costas iomlán 5.2
€220,000
Clúdóidh na costais seo cíos seomraí, ealaíontóirí agus ceoltóirí srl.
5.3

Na háiteanna ina bhfuil riachtanas le naíolanna lán-Ghaeilge a aithint agus a
chostáil, sna Gaeltachtaí agus lasmuigh díobh.

Tréimhse
Costas

Freagrach

2017

€35,000

REORTG

2018

€35,000

REORTG

2019

€40,000

REORTG

2020

€50,000

REORTG

Costas iomlán 5.3
€220,000
Clúdóidh na costais seo cíos seomraí, ealaíontóirí agus ceoltóirí srl.
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2021

€60,000

REORTG

