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Tá áthas orainn Plean Obair Óige 2021 – 

2024 Bhord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin a chur i láthair ina 

gcuirtear in iúl ár bhfís, ár luachanna agus ár 

bpleananna do sholáthar obair óige i réigiún 

na Gaillimhe agus Ros Comáin.

Doiciméad tábhachtach é seo a thugann 

bonn eolais d’obair an GRETB i ndáil leis na 

freagrachtaí reachtúla atá air as soláthar 

a dhéanamh don obair óige mar a leagtar 

amach é san Acht um Boird Oideachais agus 

Oiliúna (2013). 

Baineann tábhacht faoi leith leis an bPlean 

Obair Óige seo sa mhéid is gur cuireadh i dtoll a 

chéile é tar éis tréimhse inar tháinig athrú nach 

beag ar an soláthar obair óige go náisiúnta 

agus go háitiúil. Cuireadh tús leis sin nuair a 

rinneadh sainmhíniú ar obair óige san Acht 

um Obair Ógra (2001), nuair a leagadh amach 

feidhmeanna reachtúla san Acht um Boird 

Oideachais agus Oiliúna (2013) a luadh thuas, 

agus nuair a bunaíodh scéim mhaoinithe UBU 

Your Place Your Space in 2020, ar forbairtí iad 

sin ar fad a rinne éascaíocht do chur chuige 

náisiúnta comhleanúnach maidir le haitheantas 

a thabhairt don luach a bhaineann le hobair 

óige.

Aithnítear ina Phlean Obair Óige an 

comhthéacs reachtúil agus polasaí 

Eorpach, náisiúnta agus áitiúil a thugann 

bonn eolais don soláthar obair óige agus 

liostaítear ann na prionsabail atá taobh 

thiar de ról an GRETB. Leagtar amach ann 

próifíl shochdhéimeagrafach an réigiúin i 

gcomhthéacs na gcúig thoradh náisiúnta do 

leanaí agus daoine óga a sainmhíníodh in 

Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creat 

Polasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine 

Óga 2014 – 2020. Déantar mapáil sa phlean 

brollaCh

Shane Curley,  
Cathaoirleach Coiste  
Óige agus Ealaíona  
GRETB

Daibhéid Ó Laocha, 
Príomhfheidhmeannach 
GRETB

chomh maith ar an soláthar reatha seirbhísí 

don óige agus aithnítear ann na céimeanna 

taighde a bhí i gceist chun é a thiomsú, agus 

thug sé bonn eolais do na spriocanna agus 

gníomhartha atá ann.

Agus an plean seo á sheoladh againn, ba 

mhaith linn buíochas a ghabháil leo siúd ar 

fad a chur lena chruthú agus lena fhorbairt. 

Áirítear leis sin na heagraíochtaí agus 

páirtithe leasmhara ábhartha sin ar fad 

inár réigiún, go háirithe na daoine óga a 

ndeachaigh muid i gcomhairle leo agus na 

soláthraithe obair óige. Is mian linn aitheantas 

a thabhairt don chion tairbhe atá déanta ag 

Coiste Obair Óige an GRETB a bhí ann roimhe 

seo (2014-2019) agus don Choiste Óige agus 

Ealaíona reatha as an maoirseacht a rinne sé 

agus an Plean seo á ullmhú. 

Ar deireadh, buíochas ó chroí le Rannóg na 

Seirbhísí don Óige sa GRETB faoi bhainistíocht 

Sinéad Morgan, an tOifigeach Oideachais 

Aosaigh, agus na hOifigigh Óige, Davnet 

McEllin, Sara Ní Chuirreáin agus Nicola 

Kerrigan a chuir an plean i dtoll a chéile. 

Táimid ag súil le cur chun feidhme na 

bpríomhghníomhartha atá aitheanta agus 

leanfaimid orainn ag tacú leis an tseirbhís 

ríluachmhar seo.
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Shane Curley,  
Cathaoirleach Coiste  
Óige agus Ealaíona  
GRETB

obair Óige  
agus rÓl bhord 

oideaChais  
agus oiliúna  
na gaillimhe  

agus ros  
Comáin  
(greTb)
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Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) roimhe 

tacú le caighdeán ard obair óige trí sheirbhísí 

obair óige i nGaillimh agus Ros Comáin a 

sholáthar, a chomhordú, a riaradh agus a 

mheas (An tAcht um Boird Oideachais agus 

Oiliúna, 2013).

Éílítear ar an GRETB plean don obair óige 

a fhorbairt d’fhonn príomhthosaíochtaí 

agus spriocanna a aithint. Cuimsíonn an 

plean chomh maith gnéithe eile cosúil le 

comhpháirtíochtaí leis an earnáil dheonach 

agus le páirtithe leasmhara stáit eile sa 

phróiseas obair óige, rannpháirtíocht daoine 

óga i seirbhísí don óige mar aon le próisis 

mhonatóireachta agus mheastóireachta.

Tá fócas faoi leith ag an GRETB:

“ riachtanais na ndaoine óga sin a 
fhulaingíonn nó a bhfuil an baol 
ann go bhfulaingeoidh siad na 
torthaí is measa”  

Straitéis Náisiúnta don Óige 2015 - 2020

Cad atá i gceist le hObair Óige?
Is é atá i gceist le hobair óige ná clár pleanáilte 

oideachais neamhfhoirmeálta atá beartaithe 

cur le forbairt phearsanta agus shóisialta 

daoine óga trína rannpháirtíocht dheonach.

Bíonn soláthraithe obair óige pobalbhunaithe 

den chuid is mo agus oibríonn siad le daoine 

óga idir 10 agus 24 bliain. Cabhraíonn 

obair óige le daoine óga foghlaim 

fúthu féin, faoi dhaoine eile agus faoin 

tsochaí trí ghníomhaíochtaí oideachais 

neamhfhoirmeálta a bhfuil idir taitneamh, 

dúshlán agus foghlaim ag baint leo. 

D’ainneoin cúlraí éagsúla na soláthraithe obair 

óige sa réigiún, ba cheart dóibh ar fad a ndícheall 

a dhéanamh seirbhís don óige a sheachadadh 

atá ar ardchaighdeán, a bhainistítear go maith 

agus a bhfuil dóthain acmhainní aici. 

Seo a leanas na tréithe a bheadh ag a leithéid 

de sheirbhís:

•  Thacódh sí le daoine óga chun 

spriocanna a bhaint amach agus dul 

chun cinn a dhéanamh

•  Thabharfaidh sí deis do dhaoine óga a 

dtuairimí a thabhairt agus tionchar a imirt 

ar chinnteoireacht ag leibhéil éagsúla

•  Sholáthródh sí raon éagsúil deiseanna 

forbartha pearsanta agus sóisialta

•  Chabhróidh sí le míshástacht agus le 

heisiamh sóisialta a chosc

•  Bheadh sí pleanáilte go maith agus 

dírithe ar thorthaí a bhaint amach 

a chomhlíonann riachtanais agus 

tosaíochtaí daoine óga

Cabhróidh GRETB le grúpaí óige agus le 

soláthraithe seirbhísí ráitis shoiléire a fhorbairt 

maidir lena gcuir chuige agus a modhanna i 

leith obair óige. Déantar caighdeán obair óige 

a mhonatóiriú agus a mheas trí phróiseas an 

Chreat Náisiúnta Caighdeán Cáilíochta i gcás 

grúpaí atá faoi stiúir ball foirne agus faoi stiúir 

oibrithe deonacha araon.

“Tá sé an-éasca  
go mbraithfeadh  

duine trí chéile nó ar  
bheagán cairde na laethanta  

seo. Ach ní bhíonn tú mar sin agus  
tú gafa ...(leis an tionscnamh). Bíonn 

deis agat a bheith ag gáire agus ag 
caint chomh maith le rudaí iontacha  

a dhéanamh. Bunaíonn tú  
caidreamh maith ar an bpointe 

 le daoine a bheidh mar  
chairde agat nó a  
bheidh ag roinnt  

tí leat amach  
anseo.”
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sprioCanna 
TosaíoChTa an 

greTb 2021 – 2024
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Sprioc Straitéiseach 1:  Soláthar agus 
Cleachtas Obair Óige ar Ardchaighdeán

 

Oibriú agus tacú le soláthraithe obair óige chun seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil atá 

oiriúnach do dhaoine óga, a chabhraíonn leo a lánacmhainneacht a bhaint amach agus a 

chuireann lena bhforbairt shóisialta, chultúrtha agus eacnamaíoch.

Gníomhartha:

I)  Anailís ar riachtanais réigiún na Gaillimhe-Ros Comáin a dhéanamh d’fhonn tacú le forbairt 

bealaí inar féidir le hobair óige riachtanais daoine óga a chomhlíonadh agus chun na torthaí is 

fearr a bhaint amach dóibh.

II)  Tacú le forbairt freagairtí obair óige atá ionchuimsitheach, de réir an pholasaí 

náisiúnta, chun na riachtanais atá ag daoine óga a chomhlíonadh a bhfuil an baol ann 

nach mbainfidh siad torthaí maithe amach. Áirítear leo sin Imirceoirí Óga, an Lucht Siúil, 

daoine óga LGBTI+ etc.

III)  Éascaíocht a dhéanamh do gach tionscadal óige agus cumann/grúpa óige obair óige ar 

ardchaighdeán a chur ar fáil, agus tacú leo. Áirítear leis sin tacú le cur chun feidhme na 

Caighdeáin Náisiúnta Cáilíochta do ghrúpaí óige faoi stiúir oibrithe deonacha agus tionscadal 

atá faoi stiúir ball foirne, agus maoirseacht a dhéanamh ar na tionscadail sin.  

IV)  Tacú le tionscadail a bhfuil sé d’aidhm acu rochtain ar obair óige a fheabhsú i bpobail 

áitiúla, go háirithe limistéir tuaithe ina bhfuil an daonra scaipthe, trí oibriú le páirtnéirí in 

eagraíochtaí ábhartha forbartha agus le soláthraithe seirbhísí óige. 

Tá na cuspóirí straitéiseacha seo a leanas aontaithe anois ag Bord Oideachais agus Oiliúna 

na Gaillimhe agus Ros Comáin do sheirbhísí obair óige an réigiún de thoradh ar an bpróiseas 

comhairliúcháin agus an taighde leathan a rinneadh in ullmhú an phlean seo.

Agus bailchríoch a cur ar fhorbairt Phlean Óige GRETB, bhí iarmhairtí Covid-19 ag imirt 

tionchar ar phobal óige na Gaillimhe agus Ros Comáin, go hairithe i réimsí na dífhostaíochta 

agus na meabhairshláinte. Dá thoradh sin, d’fhéadfaí gur gá leasuithe a dhéanamh ar ghnéithe 

den phlean. Déanfar aon leasuithe den chineál sin i gcomhréir le straitéisí náisiúnta agus le 

riachtanais áitiúla.
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Sprioc Straitéiseach 2: Rialachas Láidir 

Tacú le rialachas láidir in eagraíochtaí obair óige, agus monatóireacht a dhéanamh air,  

rud a chabhróídh le hobair óige ar ardchaighdeán a chur ar fáil.

Gníomhartha:

I)  Leanúint le Comhaontuithe Seirbhíse a réiteach le seirbhísí agus le tionscadail, ar an gcaoi 

sin ag cinntiú go bhfuil an GRETB agus soláthróirí seirbhísí óige comhlíontach le téarmaí na 

gcomhaontuithe.

II)  Tacú le tionscadail óige mhaoinithe, agus maoirseacht a dhéanamh orthu, agus iad ag 

forbairt meicníochtaí pleanála agus tuairiscithe a comhlíonfaidh gach riachtanas ábhartha, 

mar atá leagtha amach sna Comhaontuithe Seirbhíse agus de réir coinníollacha maoinithe na 

gcistí atá íoctha amach.

III)  Tacú agus maoirseacht a dhéanamh ar eagraíochtaí obair óige agus iad ag coinneáil córas 

rialachais, bainistíochta agus riaracháin éifeachtach agus trédhearcach chun tacú le 

hobair ar ardchaighdeán.

IV)  Rannpháirtíocht daoine óga i ndearadh, seachadadh agus meastóireacht seirbhísí a chinntiú 

féachaint le ról lárnach a thabhairt dóibh tionchar a imirt ar a dtionscadail, a seirbhísí agus ar 

a bpobail áitiúla.    

Sprioc Straitéiseach 3:  
Tábhacht Obair Óige a chur chun cinn

An luach agus an tábhacht a bhaineann le hobair óige a chur chun cinn, agus feasacht níos 

leithne a chothú maidir lena tionchar agus na féidearthachtaí a bhaineann léi i réigiún an 

GRETB.

Gníomhartha:

I)  Obair na seirbhísí óige a chur chun cinn mar aon leis an luach a bhaineann le hobair óige ar 

fud na Gaillimhe agus Ros Comáin.

II)  Eolas a roinnt agus comhoibriú le líonraí idirghníomhaireachta cuí féachaint leis na seirbhísí 

obair óige a chur chun cinn sa réigiún trí chéile agus go náisiúnta.

III)  Tacú le rochtain ar oiliúint ábhartha d’eagraíochtaí obair óige d’fhonn baill foirne a uas-

sciliú chun a seirbhís don óige a phoibliú chomh maith agus is féidir i measc an phobail.
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Sprioc Straitéiseach 4:  
Líonrú, Nascadh agus Comhoibriú

Caidrimh dhearfacha a chothú lenár gcomhpháirtithe agus geallshealbhoirí, agus 
deiseanna comhoibrithe a aithint d’fhonn feabhas a chur le hobair óige.

Gníomhartha:

I)  Oibriú le comhpháirtithe in eagraíochtaí forbartha cuí agus le soláthraithe seirbhísí 
don óige chun na riachtanais atá aitheanta inár bpróifíl limistéir a chomhlíonadh 
agus/nó mar fhreagra ar riachtanais an pholasaí náisiúnta.

II)  Eolas a roinnt agus comhoibriú le seirbhísí eile an GRETB lena n-áirítear 
Breisoideachas agus Oiliúint, Music Generation, Aighneacht don Óige, Oideachas 
Pobail, an tSeirbhís Treorach agus scoileanna chun a chinntiú go mbeidh cur chuige 
comhleanúnach san eagraíocht trí chéile.

III)  Eolas a roinnt agus comhoibriú le líonraí idirghníomhaireachta cuí chun fiosrúchán 
a dhéanamh maidir leis na deiseanna atá ann chun torthaí obair óige a chur chun cinn 
agus tacú leo. 

IV)  Dul san iomaíocht, le comhpháirtithe stráitéiseacha, sa phróiseas tairisceana d’aitheantas 
mar Príomhchathair Óige na hEorpa 2025 le rannpháirtíocht áitiúil, náisiúnta agus 
Eorpach a thréisiú, agus an infheistíocht i ndaoine óga a mhéadú go suntasach.
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monaTÓireaChT 
agus 

measúnaChT
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Cuirfear na bearta seo a leanas i bhfeidhm 

chun monatóireacht a dhéanamh ar 

chur chun feidhme Plean don Obair Óige 

an GRETB féachaint le comhlíonadh 

le freagrachtaí an GRETB maidir le 

feidhmeanna obair óige:

•  Déanfaidh an Coiste Óige agus Ealaíona 

breithniú rialta ar chur chun feidhme an 

phlean, mar a dhéanfaidh Bord an GRETB.

•  Ullmhófar athbhreithniú bliantúil chun 

tuairisciú a dhéanamh ar an dul chun cinn 

atá déanta agus chun an cion tairbhe atá 

déanta ag an GRETB do chuspoirí an pholasaí 

náisiúnta a thaifeadadh.

“ aithníonn an  
club óige go mór  
liom mar tugann sé  
deis dom bualadh le mo  
chuid cairde taobh amuigh 
d’am na scoile. Bíonn go leor 
ag dul ar aghaidh ag an  
gclub óige i gcónaí” 
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Cúlra agus 
ComhThéaCs 

polasaí 

“Fúinne an todhchaí. 
Éistear linn. Tugann siad 

aird ar ár dtuairimí!”
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Tá obair leis an óige in Éirinn á rialú ag dhá 

phíosa reachtaíochta: an tAcht um Obair Ógra 

2001* agus an tAcht um Boird Oideachais 

agus Oiliúna 2013.

Déantar obair leis an óige a shainmhíniú in Alt 

3 d’Acht 2001 mar seo a leanas:

“ a planned programme of education 
designed for the purpose of aiding 
and enhancing the personal and 
social development of young 
persons through their voluntary 
participation, and which is - 

a)  complementary to their formal, 
academic or vocational education 
and training; and 

b)  provided primarily by voluntary 
youth work organisations” 

*an tAcht seo foilisithe i mBéarla amháin

Sainmhínítear duine óg in Alt 2 den Acht 

céanna sin ‘as a person who has not attained 

the age of 25.’ 

Ciallaíonn an méid sin gur ar dhaoine óga 

idir 10 agus 24 bliain d’aois atá an obair don 

óige dírithe. Tá an rannpháirtíocht dheonach 

lárnach don obair óige; féachann sí le cabhrú 

le daoine óga a lánacmhainneacht a bhaint 

amach agus torthaí a bhaint amach a rachaidh 

chun a dtairbhe féin agus chun tairbhe an 

phobail.  

Boird Oideachais agus Oiliúna 
(ETBanna)

Tugadh an fhreagracht as obair don óige 

a sholáthar do na Boird Oideachais agus 

Oiliúna de bhun Alt 10 (1) den Acht um 

Boird Oideachais agus Oiliúna 2013 faoina 

bhforáiltear go bhfeidhmeoidh gach ETB mar 

seo a leanas:

‘ Tacú le soláthar, comhordú, riaradh 
agus measúnú seirbhísí oibre ógra 
ina limistéar feidhme agus cibé 
faisnéis a iarrfaidh an tAire Leanaí 
agus Gnóthaí Óige i ndáil leis an 
tacaíocht sin a thabhairt….’

Tá na Boird Oideachais agus Oiliúna freagrach 

mar sin as seirbhísí obair óige a fhorbairt, a 

riaradh agus a rialú ina réimse feidhme. Is é 

atá i gceist leis sin ná meascán de sheirbhísí 

don óige atá faoi stiúir ball foirne agus 

clubanna óige a bhfuil oibrithe deonacha i 

gceannas orthu. Cuireann an Rialtas maoiniú 

ar fáil do gach ETB dá leithéid de sheirbhísí, 

agus is tríd an Roinn Leanaí, Comhionannais, 

Míchumas, Lánpháirtíochta agus Óige 

(DCEDIY) a dhéantar faoi láthair é.

“Bhí muid ar fad le  
chéile agus gach duine ag 
caint. Bíonn tú ag comhrá 

le daoine nach bhfuil 
aithne agat orthu.”
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Coiste um Obair don Óige

Éilítear le hAlt 19 den Acht um Obair Ógra 

2001 go mbunóidh gach Bord Oideachais 

agus Oiliúna Coiste um Obair don Óige. 

Déantar struchtúr agus ballraíocht na gcoistí 

sin a shainmhíniú in Alt 44 d’Acht 2013.

Agus é ag feidhmiú de réir an dualgais sin, 

chuir Bord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin Coiste Óige agus 

Ealaíona ar bun i mí na Samhna 2019 le 

teacht in ionaid an Choiste don Obair Óige a 

bhunaigh an Bord GRETB a bhí ann roimhe sin.

Seo a leanas sainchúram an Choiste Óige agus 

Ealaíona:

1)  A bheith coinnithe ar an eolas faoi 

ghníomhaíochtaí don óige agus 

ealaíona atá á seoladh ag Bord 

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin;

2)  Bord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin a choinneáil 

ar an eolas maidir leis na tuairiscí 

faoin obair óige agus gníomhaíochtaí 

ealaíona a fhaigheann sé ó 

fheidhmeannas Bhord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin.

3)  Maoirseacht a dhéanamh ar fheidhm 

óige agus ealaíona Bhord Oideachais 

agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros 

Comáin. 
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Tá socrú déanta ag Bord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin agus 

Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumas, 

Lánpháirtíochta agus Óige maidir le 

comhaontú seirbhíse chun trédhearcacht 

agus cuntasacht a chur chun cinn maidir le 

seachadadh seirbhísí obair óige i limistéar 

feidhme an GRETB. 

Cuireadh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige 

(DCYA) ar bun i mí an Mheithimh 2011 agus 

An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumas, 
Lánpháirtíochta agus Óige (DCEDIY)

Torthaí Níos Fearr, Todhchaí 
Níos Gile
Is é an Creat Polasaí Náisiúnta do Leanaí 
agus Daoine Óga, 2014–2020 an chéad 
chreat uileghabhálach dá leithéid do 
leanaí agus daoine óga (idir 0–24 bliain).
Cuireann Torthaí Níos Fearr, Todhchaí 
Níos Gile i láthair clár oibre an Rialtais, 
tugann sé tús áite do leanaí agus do 
dhaoine óga agus molann sé cur chuige 
‘an rialtais uile’. Cur chuige atá dírithe ar 
thorthaí atá i gceist, agus aithnítear cúig 
thoradh náisiúnta.   

An Straitéis Náisiúnta don 
Óige, 2015–2020
Seo é céad straitéis na hÉireann maidir 
leis an óige agus an aidhm atá aici 
“a chur ar chumas gach duine óg a 
lánacmhainneacht a bhaint amach 
trí mheas a léiriú ar a gcearta agus trí 
éisteacht lena nglórtha, agus ag an am 
céanna iad a chosaint agus tacú leo ar a 
n-aistear ón óige go haosacht”. Leagtar 
amach inti cuspóirí an Rialtais agus 
tugann sí aghaidh ar riachtanais daoine 
óga i ndáil le gach ceann de na cúig 
réimse toraidh náisiúnta a leagadh amach 
in Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile.

an sainchúram a leagadh amach di polasaí a 

fhorbairt agus maoiniú a sholáthar do sheirbhísí 

do leanaí agus do dhaoine óga. Sannadh 

feidhmeanna na Roinne sin don Roinn Leanaí, 

Comhionannais, Míchumas, Lánpháirtíochta 

agus Óige nuair a tháinig an Rialtas nua ar an 

bhfód i mí an Mheithimh 2020.

Tá raon polasaithe agus treoirlínte forbartha 

ag an Roinn i ndáil le soláthar seirbhísí don 

óige, agus áirítear leo sin: 

An Straitéis Náisiúnta um 
Rannpháirtíocht Leanaí agus Daoine 
Óga i gCinnteoireacht, 2015–2020 
Seoladh an straitéis náisiúnta seo i mí an Mheithimh 
2015. Díríonn sí ar rannpháirtíocht leanaí agus daoine 
óga i gcinnteoireacht agus an aidhm atá aici ná a chur ar 
chumas leanaí agus daoine óga a dtuairimí a thabhairt 
maidir lena ngnáthshaol trí sheacht gcuspóir agus 
réimse tosaíochta a leagan amach.
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Athbhreithniú Luach ar 
Airgead agus Polasaí maidir 
le Cláir don Óige
Tugadh faoin athbhreithniú seo in 2014 
agus an toradh a bhí air ná gur athraíodh 
ó bhun riaradh scéimeanna maoinithe do 
sheirbhísí óige. Leag sé an bhunchloch don 
trí scéim mhaoinithe a bhí ann roimhe sin 
a thabhairt le chéile agus do bhunú scéim 
nua mhaoinithe spriocdhírithe don óige, 
UBU Your Place Your Space. An misean atá 
ag an straitéis seo ná “tacaíochtaí eis-scoile 
a chur ar fáil do dhaoine óga ina bpobail 
áitiúla chun a chur ar a gcumas an ceann is 
fearr a fháil ar chúinsí neamhfhabhracha 
agus a lánacmhainneacht a bhaint amach 
trína n-inniúlachtaí pearsanta agus 
sóisialta a threisiú.”

Caighdeáin Náisiúnta 
Cáilíochta do Ghrúpaí Óige 
faoi stiúir Oibrithe Deonacha
Tugadh isteach caighdeáin cháilíochta 
do Chlubanna Óige faoi stiúir oibrithe 
deonacha in 2013. Is í an aidhm atá ag na 
caighdeáin seo tacú le corradh agus 1,600 
club agus grúpa óige ar fud na tíre atá á 
reáchtáil ag oibrithe deonacha trí chur ar 
a chumas na deiseanna forbartha is fearr 
agus is féidir a chur ar fáil do dhaoine óga. 

An Creat Náisiúnta 
Caighdeán Cáilíochta d’Obair 
leis an Óige
Tionscnaíodh an creat seo in 2011 chun 
a chinntiú go gcuirfidh eagraíochtaí a 
oibríonn leis an óige, agus atá faoi stiúir 
ball foirne, seirbhísí ar ardchaighdeán 
ar fáil do dhaoine óga agus a chinntiú 
go bhforbrófar agus go bhfeabhsófar na 
seirbhísí sin i rith thimthriall measúnaithe 
trí bliana. An aidhm atá leis seo 
eagraíochtaí óige a spreagadh a gcuid 
oibre a athbhreithniú agus a mheas, 
agus tiomantas a dhéanamh d’fhorbairt 
leanúnach.  

An Straitéis Náisiúnta 
LGBTI+ don Óige 2018-2020
D’eascair an straitéis LGBTI+ seo as 
an Straitéis Náisiúnta don Óige inar 
aithníodh daoine óga LGBTI+ mar ghrúpa 
imeallaithe i sochaí na hÉireann. Straitéis 
tras-Rialtais atá inti atá á chomhordú ag 
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.  An 
aidhm atá léi saol an duine óig LGBTI+ 
a fheabhsú trí bhearta breise a chur i 
bhfeidhm agus trí aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin is mó atá rompu. 

Foilseacháin ábhartha eile  
Áiritear leis na foilseacháin sin Tús Áite do Leanaí, Treoir Náisiúnta do 
Chosaint agus Leas Leanaí 2017; An Straitéis Náisiúnta um Thaighde 
agus Sonraí maidir le Saol Leanaí 2011-2016 agus Connecting for Life – 
Straitéis Náisiúnta na hÉireann chun Féinmharú a Laghdú 2015-2020.
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An Comhthéacs Eorpach

Níor forbraíodh agus ní fheidhmíonn polasaí 

na hÉireann maidir le hobair óige ar a chonlán 

féin; tá comhthéacs níos leithne i gceist a 

fhaigheann bonn eolais ó straitéisí agus 

creata an Chomhphobail Eorpaigh.

An ceann is tábhachtaí acu sin is ea Straitéis 

Óige an AE 2019 – 2027 ar straitéis í a 

tionscnaíodh ar mhaithe le dul i dteagmháil 

le daoine óga, naisc a chruthú leo agus 

iad a chumasú. Cuireann sí chun cinn 

comhoibriú tras-earnála agus leagann sí 

amach príomhphrionsabail chun a chinntiú 

go bhféadfadh páirt a bheith ag daoine óga 

i gcinnteoireacht. Déantar trí chuspóir na 

Straitéise a shainmhíniú tuilleadh:

Cumasú  
Caighdeáin, Nuálaíocht  

& Aitheantas 

nasCadh 
Daoine Óga a thabhairt  

le chéile

Teagmháil 
Rannpháirtíocht  

na n-Óg

I measc na bpolasaithe agus treoirlínte 

ábhartha atá i gceist, áirítear Coinbhinsiún 

na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 

(UNCRC) agus Clár Oibre don Bheartas Óige 

2030 de chuid Chomhairle na hEorpa, ina 

ndéantar cur síos ar an gcreat trína dtugann 

earnáil na hóige Chomhairle na hEorpa 

faoina haidhm a chur ar chumas daoine óga 

ar fud na hEorpa seasamh le bunluachanna 

Chomhairle na hEorpa. Is iad sin cearta an 

duine, an daonlathas agus smacht reachta, 

agus na luachanna sin a chosaint, a chur 

chun cinn agus tairbhe a bhaint astu.
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An Comhthéacs Réigiúnach

Cuireadh Bord Oideachais agus Oiliúna 

na Gaillimhe agus Ros Comáin (GRETB) ar 

bun in 2013 nuair a rinneadh trí Choiste 

Gairmoideachais (Cathair na Gaillimhe, 

Contae na Gaillimhe agus Contae Ros Comáin) 

agus Seirbhísí Oiliúna FÁS a chomhtháthú.

bhunscoil pobail

2 19
iarbhunscoil 31

ionad  
breisoideachais  

agus oiliúna
3 Choláiste Breisoideachais chomh  

maith le cláir éagsúla oideachais,  
oiliúna agus seirbhísí  
pobalbhunaithe eile

Buiséad 
bliantúil thart 

ar €115 milliún

      B eagnach        
     2,000 ball      

   foirne

Níos mó ná 25,000 
foghlaimeoir, duine  

faoi oiliúint agus 
tairbhí gach bliain

Tacaíonn an GRETB le soláthar, comhordú, 

riaradh agus measúnú seirbhísí don obair óige 

i réigiún na Gaillimhe-Ros Comáin.

Is é misean an GRETB, mar atá curtha síos air 

i Ráiteas Straitéise na heagraíochta (2017-

2021), ná

‘ tacú le daoine trí fhoghlaim chun 
a n-acmhainneacht iomlán a 
bhaint amach agus cur le forbairt 
shóisialta, chultúrtha agus 
eacnamaíoch’. 

Prionsabal lárnach is éa an ráiteas misin seo 

ó thaobh seirbhísí óige a chur ar fáil i réimse 

feidhme seo an GRETB.
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  Ráiteas Straitéise an GRETB 2017-2021 

  Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 

SOLAS 2020-2024 

  Pleananna Choiste Seirbhísí do Leanaí 

agus Daoine Óga (CYPSC) –  Gaillimh 

agus Ros Comáin  

  Creat Straitéiseach agus Treoir 

Feidhmiúcháin Planet Youth 

Tuigeann an GRETB an ról ríthábhachtach a 

d’fhéadfadh a bheith ag seirbhísí óige i dtaobh 

cabhrú le daoine óga a lánacmhainneacht a 

bhaint amach agus torthaí a bhaint amach a 

rachaidh chun a dtairbhe féin agus na sochaí 

níos leithne. Féachfaidh an plean seo don 

  Straitéisí agus Pleananna na Seirbhísí 

Áitiúla don Óige  

  Tionscnamh Music Generation Gaillimh/

Ros Comáin

  Pleananna Áitiúla Eacnamaíocha agus 

Pobail

  Pleananna Gníomhaíochta Cuideachtaí 

Forbartha Áitiúil

  Pleananna Áitiúla Straitéiseacha Éire 

Shláintiúil 

Obair Óige le tógáil ar a bhfuil bainte amach 

cheana féin ag seirbhísí óige an GRETB agus 

treiseoidh sé tiomantas na heagraíochta do 

ghné thábhachtach na rannpháirtíochta le 

daoine óga mar pháirtithe leasmhara san fhís i 

gcoiteann atá againn do thodhchaí níos fearr. 

Faigheann an obair sin bonn eolais chomh maith óna páirtithe leasmhara agus ó pholasaithe, 

tionscnaimh agus pleananna áitiúla eile, a n-áirítear leo:



Fís agus 
prionsabail
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Faigheann ár seirbhís óige bonn eolais ón bhfís a leagtar amach in Torthaí Níos Fearr, Todhchaí 

Níos Gile, an Creat Polasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga, 2014–2020, agus féachann 

sí leis an bhfís sin a thabhairt chun críche:

‘ An fhís atá againn go mbeidh Éire ina sár-eiseamláir don domhan mar thír le fás 
aníos inti agus teaghlach a thógáil, áit ina léirítear meas ar chearta gach linbh 
agus duine óg, ina dtugtar cosaint dóibh agus ina réadaítear iad; áit a dtugtar 
cluas éisteachta dóibh agus ina dtacaítear leo a lánacmhainneacht a bhaint 
amach san am i láthair agus sa todhchaí’.

déanann ráiteas  
straitéise an greTb  
(2017-2021) cur síos  

ar mhisean ár 
n-eagraíochta: “tacú le  

daoine trí  
fhoghlaim chun 

a n-acmhainneacht  
iomlán a bhaint amach 

agus cur le forbairt 
shóisialta, chultúrtha  
agus eacnamaíoch.”
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TORADH 1: GNÍOMHACH AGUS SLÁINTIÚIL, FOLLÁINE 
FHISICIÚIL AGUS MHEABHRACH

Sprioc 1 Tá stíl maireachtála shláintiúil ag daoine óga, go háirithe i ndáil lena sláinte 
agus a bhfolláine fhisiciúil, mheabhrach agus ghnéasach.

Sprioc 2 Baineann daoine óga leas as a bheith rannpháirteach i ndeiseanna caithimh  
aimsire agus cultúrtha, a n-áirítear leo sin obair óige, na healaíona agus spóirt.

TORADH 2: LÁNACMHAINNEACHT A BHAINT AMACH I 
NGACH GNÉ DEN FHOGHLAIM AGUS DEN FHORBAIRT

Sprioc 3 Cuirtear le bunscileanna, inniúlachtaí agus tréithe daoine óga trí dheiseanna  
oideachais agus foghlama inrochtana, freagrúla, foirmeálta agus 
neamhfhoirmeálta.

Sprioc 4 Baineann daoine óga tairbhe as tacaíochtaí treisithe aistrithe ag gach 
leibhéal agus iad ag gluaiseacht tríd an gcóras oideachais.

TORADH 3: SÁBHÁILTE AGUS COSANTA ÓN DOCHAR

Sprioc 5 Tacaítear le daoine óga, go háirithe daoine óga atá leochaileach agus 
imeallach, braistint sábháilteachta a bheith acu sa bhaile, sa scoil, i measc an 
phobail agus ar líne, agus go n-aireoidh siad go bhfuil sé de chumhacht acu 
labhairt amach nuair a mhothaíonn siad míshábháilte nó leochaileach.

Sprioc 6 Tá áiteanna agus spásanna sábháilte ag daoine óga inar féidir leo sóisialú 
agus forbairt.

TORADH 4: SLÁNDÁIL AGUS DEISEANNA EACNAMAÍOCHA

Sprioc 7 Tá daoine óga in ann páirt níos fiúntaí a ghlacadh sa mhargadh saothair 
trí chur le scileanna infhostaitheachta a réitíonn go maith le cáilíochtaí 
foirmeálta foghlama agus oiliúna agus le deiseanna fiontraíochta.

Sprioc 8 Tá fócas faoi leith ar dhaoine óga sna polasaithe sin a thugann aghaidh ar  
ionchuimsitheacht shóisialta agus ar bhochtanas.

TORADH 5: GLÚIN ATÁ NASCTHA, A BHFUIL MEAS ORTHU 
AGUS A BHFUI CION TAIRBHE LE DÉANAMH ACU

Sprioc 9 Tugtar áit do dhaoine óga sa tsochaí, tá siad eolach ar an gcomhshaol, 
seastar  lena gcomhionannas agus lena gcearta, déantar a n-éagsúlacht 
a cheiliúradh agus tugtar an chumhacht dóibh a bheith ina saoránaigh 
ghníomhacha den domhan.

Sprioc 10 Tacaítear le féinriar daoine óga, cothaítear saorántacht ghníomhach iontu, agus 
cuirtear lena nglór trí rannpháirtiocht pholaitiúil, shoisialta agus chathartha

Aithnítear cúig thoradh náisiúnta in Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile as a dtagann luachanna 

intomhaiste na seirbhíse.
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Ceann de na haidhmeanna atá ag an Straitéis 

Náisiúnta don Óige, 2015–2020 ná:

“ a chur ar chumas gach duine óg 
a lánacmhainneacht a bhaint 
amach trí mheas a léiriú ar a 
gcearta agus trí éisteacht lena 
nglórtha, agus ag an am céanna 
iad a chosaint agus tacú leo ar a 
n-aistear ón óige go haosacht”. 

Bíodh is gur straitéis uilíoch atá inti, leagtar 

amach inti tosaíochtaí agus aithnítear inti 

príomhpháirtnéirí a thugann bonn eolais do 

spriocanna agus cuspóirí an GRETB:   

    tugann sí tús áite do riachtanais na 

ndaoine óga sin a mbíonn na torthaí is 

measa acu, nó a bhfuil an baol ann go 

mbeidh na torthaí is measa acu   

     aithníonn sí a thábhachtaí atá sé 

go mbeidh comhlachtaí poiblí agus 

eagraíochtaí áitiúla ag obair i gcomhar 

lena chéile féachaint le torthaí níos fearr 

a bhaint amach do dhaoine óga  

Tá 9 bpríomhphrionsabal mar bhonn taca léi 

chomh maith, ar prionsabail iad atá lárnach 

do pholasaithe agus do chleachtais an 

GRETB agus muid ag iarraidh soláthar obair 

óige a chomhordú, agus tacú léi, i réigiún na 

Gaillimhe agus Ros Comáin.
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PRIONSABAIL
Tá na prionsabail seo a leanas lárnach don Straitéis Náisiúnta don Óige agus dá cur 
chun feidhme:

Daoine óga agus iad siúd a thugann tacaíocht dóibh:

1.   Baineann luach astu féin le daoine óga, agus aithnítear go bhfuil siad lárnach don 

tsochaí.

2.   Aithnítear an ról lárnach atá ag daoine óga maidir lena bhforbairt chognaíoch, 

mhothúchánach, shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha a bhaint amach.

3.   Aithnítear an ról ríthábhachtach atá ag tuismitheoirí, teaghlaigh, daoine fásta 

tábhachtacha eile agus pobail i bhforbairt agus i ndul chun cinn daoine óga.

Daoine gairmiúla agus oibrithe deonacha a oibríonn le daoine óga:

4.   Tá meas ar dhaoine gairmiúla agus oibrithe deonacha a oibríonn le daoine óga, 

aithnítear an luach a bhaineann leo agus tugtar tacaíocht chuí dóibh ina gcuid oibre.

5.  Gníomhaíonn iad siúd a chuireann seirbhísí ar fáil do dhaoine óga chun leas daoine óga, 

agus léiríonn siad meas ar chearta daoine óga, agus seasann siad leis na cearta sin.

Polasaithe agus cleachtais:

6.  Déantar peirspictíocht an chomhionannais a comhtháthú le gach polasaí agus 

cleachtas.

Forbairt agus seachadadh seirbhíse:

7.   Oibríonn an Rialtas agus páirtithe leasmhara eile as lámha a chéile chun seirbhísí agus 

tacaíochtaí níos éifeachtaí a bhaint amach do dhaoine óga; bíonn cumarsáid agus 

comhoibriú ingearach agus cothrománach ar siúl acu.

8.   Tá seirbhísí do dhaoine óga oscailte agus inrochtana, tá dóthain rochtana acu agus 

tugann siad tacaíocht bhreise dóibh siúd a bhfuil riachtanais faoi leith acu.

9.   Déantar seirbhísí do dhaoine óga a dhearbhú ó thaobh cáilíochta de, tá siad dírithe ar 

thorthaí agus faigheann siad bonn eolais ó fhianaise. 

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (2015) Straitéis Náisiúnta don Óige Baile Átha Cliath: 

Foilseacháin Rialtais. Ar fáil ag: www.dcya.ie
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modheolaíoChT  
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Thángthas ar chomhaontú maidir leis an 

gcreat agus na bunphrionsabail a bheidh i 

gceist le forbairt pleananna obair óige na 

mBord Oideachais agus Oiliúna trí struchtúir 

Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann 

(ETBI), ar bunaíodh iad ar na prionsabail agus 

na torthaí a aithníodh in Torthaí Níos Fearr, 

Todhchaí Níos Gile: an Creat Polasaí Náisiúnta 

do Leanaí agus do Dhaoine Óga, 2014–2020 

agus an Straitéis Náisiúnta don Óige 2015 – 

2020. Tugadh de chúram do gach ETB ansin 

spriocanna agus tosaíochtaí a aithint agus 

taighde a dhéanamh orthu i bhfianaise na 

dtosaíochaí a aithníodh go háitiúil.  

Bunaíodh Grúpa Comhordaithe i mí an Mhárta 

2019 chun tacú le forbairt an phlean seo agus 

chun é a threorú; rinne Coiste Obair Óige an 

GRETB athbhreithniú freisin ar an taighde 

agus ar an anailís ar riachtanais a rinneadh in 

2019.   

Rinne na hOifigigh Óige éascaíocht don 

chomhairliúchán d’fhorbairt an phlean 

seo, agus fuair siad cúnamh ó thaighdeoir 

seachtrach. 

Seo a leanas a bhí i gceist leis an bpróiseas 

comhairliúcháin:

Comhairliúcháin agus suirbhéanna 
 le páirtithe leasmhara: daoine óga atá 
páirteach i dtionscadail don óige, Coiste 

Seirbhísí do Leanaí agus Daoine Óga, seirbhísí 
don óige arna maoiniú ag an Roinn Leanaí 
agus Gnóthaí Óige, Cuideachtaí Forbartha 

Áitiúla, Tusla, Seirbhísí Meabhairshláinte do 
Leanaí agus d’Ógánaigh, scoileanna, Seirbhís 
Aighneachta don Ógra, Seirbhís Treorach an 
GRETB, Meitheal Drugaí an Iarthair, Líonraí  

um Leanaí agus Teaghlach, Tionscadal  
Sláinte an Lucht Siúil, Ionaid  
Acmhainní do Theaghlaigh,  

Suribhé Planet Youth.

Grúpaí fócais le 
daoine óga atá 

páirteach i seirbhísí 
óige atá maoinithe  

ag DCYA.

Comhairliúchán 
le baill foirne agus 
le bainistíocht na 

n-eagraíochtaí  
obair óige.   

Comhairliúchán le baill 
an Choiste um Obair don 

Óige agus an Choiste Óige 
agus Ealaíona, a n-áirítear 

leis sin athbhreithniú ar  
an bPlean don  

Obair Óige.

Liostaítear na céimeanna atá tugtha chun críche in obair ullmhúcháin an Phlean don Obair Óige in 

Aguisín 5



prÓiFíl  
shoChdhéim- 
eagraFaCh
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Is é réigiún an GRETB an dara réigiún is mó 

sa stát agus is réigiún an-éagsúil é ó thaobh 

topagrafaíochta agus daonra de.  Cuimsítear 

cathair na Gaillimhe ann, áit a bhfuil daonra 

arda daoine óga le meascán eithneach 

sna fobhailte thoir agus thiar. Áirítear 

leis freisin bailte satailíte agus margaidh 

Chontae na Gaillimhe agus Ros Comáin, 

ceantair mhóra tuaithe a bhfuil an daonra 

scaipthe iontu, Gaeltacht Chonamara agus 

na hoileáin. Baineann dúshláin lena leithéid 

d’éagsúlacht, agus i measc na ndúshlán sin 

tá saincheisteanna iompair agus constaicí 

cultúrtha agus teangacha. 

 

Reigiún 
GRETB  

322,602 
duine

Co. na 
Gaillimhe 
179,390 

duine

Cathair na 
Gaillimhe 

78,668 
duine 

Co. Ros Comáin 
64,544 duine

Daonáireamh 2016

prÓiFíl  
shoChdhéim- 
eagraFaCh
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Cathair na Gaillimhe 

Ionad bríomhar sóisialta, 

tráchtála agus tionsclaíoch 

in iarthar na hÉireann. 

Tá cáil uirthi ó thaobh 

na hoidhreachta de, 

na healaíona agus an 

chultúir; roghnaíodh mar 

Phríomhchathair Chultúir 

na hEorpa í in 2020. Tá 

beagnach leath (47%) de 

na daoine atá fostaithe i 

gcathair na Gaillimhe ag 

obair san earnáil tráchtala 

nó phroifisiúnta, agus 

17% fostaithe in earnáil 

na déantúsaíochta/na 

teicneolaíochta. Tá sí ar 

chean de na catharacha 

is éagsúla in Éirinn ó 

thaobh cultúir de, agus 

is de bhunadh neamh-

Éireannach beagach duine 

amháin (18.6%) as gach 

cúigear (An Phríomh-Oifig 

Staidrimh 2016).(CSO 2016) 

Contae na Gaillimhe 

an dara contae is mó in 

Éirinn agus is contae an-

éagsúil é: is ann atá an 

ceantar Gaeltachta is mó 

sa Stát (20% de dhaonra 

Chontae na Gaillimhe, 

2016), bailte móra agus 

meánmhéide, daonra 

scaipthe faoin tuath mar 

aon leis na hoileáin. Tá 

leibhéil arda míbhuntáiste 

sna ceantair tuaithe 

thiar, áit a bhfuil dhá 

cheann de cheantair ard-

dífhostaíochta an chontae, 

Leitir Móir/Leitir Mealláin 

(Garmna) agus Cill Chiaráin 

(Scainimh) i nGaeltacht 

Chonamara.  Tá réimse 

leathan gníomhaíochtaí 

óige agus spóirt faoi stiúir 

oibrithe deonacha i gContae 

na Gaillimhe. Is iad na réimsí 

is mó a mbíonn daoine ag 

obair iontu ná turasóireacht, 

teicneolaíocht faisnéise, 

déantúsaíocht agus an 

earnáil seirbhísí.  

Contae Ros Comáin 

Ceantar tuaithe den chuid 

is mó, ach tá roinnt ionad 

uirbeach beag ann. Tá 

cáil air as ardchaighdeán 

a dtorthaí talmhaíochta 

agus as gníomhaíochtaí 

uiscebhunaithe a bhíonn ar 

siúl ar go leor dá aibhneacha 

agus lochanna. Tá 73% 

den daonra ina gcónaí i 

gceantair tuaithe, agus tá 

69% fostaithe san earnáil 

seirbhísí, 13% in earnáil 

na tionsclaíochta agus na 

tógála mar aon le 9% san 

earnáil talmhaíochta.  Tá 

tromlach na bhfostóirí 

lonnaithe i bhFearann 

na Manach, ar fobhaile 

de Bhaile Átha Luain é. 

Is é Mainistir na Búille i 

dtuaisceart Ros Comáin 

an tríú ceantar ard-

dífhostaíochta i réigiún an 

GRETB.

Contae na 
Gaillimhe

Contae Ros Comáin

Cathair na Gaillimhe
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An Daonra Óige

Tá an céatadán is airde de dhaoine óga sa 

réigiún ina gcónaí i bhfobhailte thoir agus 

thiar chathair na Gaillimhe, mar aon leis na 

bailte comaitéireachta, ina measc Baile Átha 

an Rí, An Gort, Baile Locha Riach, Béal Átha na 

Sluaighe agus Tuaim. 

Ceantair i gCathair na Gaillimhe le  
líon ard daoine óga idir 0-24

46.4% 41.4% 38.8% 36.9%

Daingean Mionlach An Baile Bán
An Caisleán

Nua

40.9% 38.7% 36.5%

An
Sráidbhaile

Maigh
Cuilinn

Baile Átha
an Ri

Tá líon ard daoine óga i gContae na 
Gaillimhe lonaithe taobh thoir agus soir 

ó dheas den Chathair

an
Charnach

an
Chrannach

Teach
Baoith*

Páirc an
Mhóta*

Ceantar
Tuaithe

Ros Comain

39.1% 36.6% 37.8% 37.1% 34.9%

Líon níos airde daoine óga i ndeisceart 
Chontae Ros Comáin, go háirithe gar do 
Bhaile Átha Luain agus Baile Ros Comáin

Tá an daonra óg níos ísle ó thuaidh agus 

i limistéar thiar-thuaidh an chontae, mar 

shampla, Artach Theas, a dtugtar Gort an 

Ghainimh air go haitiúil, (27.10%) agus Bogchoill 

(Mullach na Sí - 24.60%) (An Phríomh-Oifig 

Staidrimh 2016). 

* An ceantar thart ar Bhéal Átha Feorainne atá i 

gceist le toghrainn Theach Baoith 

* Tá toghrainn Páirc an Mhóta ó dheas de Bhaile 

Ros Comáin.

I dtéarmaí ginearálta, meaitseálann daonra 

óige an réigiúin an daonra óige náisiúnta mar 

chéatadán den daonra iomlán. Díol suntais é a 

airde is atá an céatadán daoine óga i gcathair 

na Gaillimhe, a bhfuil 22% idir 10 agus 24 

bliain d’aois i gcomparáid leis an meánfigiúr 

náisiúnta de 19%.
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Figiúr 
Naisiúnta  

Cathair na 
Gaillimhe 

Contae na 
Gaillimhe

Contae Ros 
Comáin 

Daonra Iomlán (gach 
aois)

4,761,865 78,668 179,390 64,544 

0 - 4 331,515 4,772 13,027 4,360 

5-9 355,561 4,525 14,360 4,766 

10 - 14 319,476 3,942 13,256 4,536 

15 - 19 302,816 5,003 11,597 4,008 

20 - 24 273,636 8,477 7,993 2,749 

0 - 24 1,583,004 26,719 60,233 20,419 

10 - 24 895,928 17,422 32,846 11,293 

0 - 24 mar chéatadán 
den daonra iomlán 

33% 34% 34% 32% 

10 - 24 mar chéatadán 
den daonra iomlán

19% 22% 18% 17% 

Foinse:  An Phríomh-Oifig Staidrimh, Daonáireamh 2016.  

Plean Obair Óige 2021 - 2024
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Gníomhach agus Sláintiúil

Is é aidhm Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos 

Gile ná go mbeadh gach leanbh agus gach 

duine óg sláintiúil go fisiciúil agus iad in ann 

roghanna dearfacha sláinte a dhéanamh, 

sláinte intinne mhaith a bheith acu, cur chuige 

dearfach agus measúil a bheith acu i dtaca 

le caidrimh agus sláinte ghnéis, agus go 

ndéantar a saol a shaibhriú trí shult a  

bhaint as súgradh, caitheamh  

aimsire, spóirt, ealaíona, cultúr  

agus nádúr. 

(Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos  

Gile: Creat Polasaí Náisiúnta do  

Leanaí agus do Dhaoine Óga  

2014 - 2020)

GAILLIMH Airíonn 59.4% 
de dhaonra Chontae 

na Gaillimhe go bhfuil
sláinte an-mhaith  

acu   
Is sna ceantair  

mórthimpeall na cathrach 
 atá na rataí sláinte 

ghinearálta is airde; bíonn 
sláinte níos measa acu sin 

atá ina gcónaí níos faide ón 
gcathair, agus in iarthar an 

chontae go háirithe,  
i gConamara

Is é 12.6% an leibhéal 
míchumais i gContae 

na Gaillimhe ach tá an 
céatadan den daonra faoi 

mhíchumas níos airde i 
gceantair ina bhfuil leibhéal 

níos airde díothach iontu,  
i gcoda d’oirthuaisceart  

na Gaillimhe agus i  
gConamara  

Bhí an ráta  
féinmharaithe i nGaillimh 

d’fhir ag 11.4%, agus 3.5% 
do mhná, díreach faoi 

bhun an mheánfhigiúir 
náisiúnta - 13.8% é d’fhir 

agus 3.4% do mhná

Tá 57.4% de na 
daoine i gContae Ros 
Comáin den bharúil 

go bhfuil sláinte  
an-mhaith 

acu

Tá an leibhéal  
míchumais, 14.4%,  

i gContae Ros Comáin 
beagán níos airde ná an 

meánfhigiúr náisiúnta, de 
13.5%. Tá an ráta níos ísle 

i gcuid de dheisceart an 
chontae

ROS COMÁIN

Bhí an ráta  
féinmharaithe  

18.6% i Ros Comáin 
d’fhir (go mór os cionn an 
mheánfhigiúir náisiunta 
-13.8%) agus 3.2% do 

mhná, díreach faoi bhun  
an mheánfhigiúir 

 náisiúnta -  
3.4%.

Deir níos lú den  
daonra go bhfuil a sláinte 

ghinearálta an-mhaith níos 
faide ó thuaidh, ó thuaidh de 

bhaile Ros Comáin go háirithe. 
Tá ceangal idir sin agus an 

leibhéil níos airde díothachta 
ansin.

An Phríomh-Oifig Staidrimh 2016
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Planet Youth Gaillimh   Ros Comáin 

Láidir agus Sláintiúil 76% 78.84% 

Gníomhaíocht Shláintiúil 3+ uair in 
aghaidh na seachtaine

54% 49% 

Drochshláinte Mheabhrach Mná 23%  
Fir 11% 

Mná 17%  
Fir 14% 

Planet Youth 2018  www.planetyouth.ie 

Ghlac 4,480 duine óg 16 bliain d’aois ar fud réigiún an iarthair páirt i suirbhé Planet Youth ar dhálaí maireachtála 
daoine óga in 2018 ina ndearnadh cíoradh ar thuairimí na rannpháirtithe maidir lena sláinte fhisiciúil agus 
mheabhrach féin.
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Is iad aidhmeanna Toradh dó de Torthaí 

Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile ná cinntiú go 

bhfaigheann gach leanbh an bonn is fearr 

is féidir don fhoghlaim agus don fhorbairt, 

go bhfuil siad folláin ón taobh sóisialta agus 

mothúchánach de, agus go dtugann siad faoi 

chúrsaí oideachais agus iad ag déanamh dul 

chun cinn ann.

(Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creat 

Polasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 

2014 - 2020) 

I réigiún na Gaillimhe-Ros Comáin,

38,135 dalta sa chóras 
bunoideachais 

23,086 sa chóras  
iar-bhunoideachais

12,904 i mbun oideachais 
lánaimseartha tríú 
leibhéal

Tá céatadán na ndaoine óga idir 20-24 bliain arb é an Dara Leibhéal 
Uachtarach a leibhéal is airde oideachais beagán níos airde (Gaillimh 
17.08%; Ros Comáin 17.32%) ná an figiúr náisiúnta (16.13%). 

Tá céatadán na ndaoine óga idir 20-24 bliain arb é an Dara Leibhéal 
Íochtarach a leibhéal is airde oideachais beagán níos airde chomh maith 
(Gaillimh 4.22%; Ros Comáin 4.51%) ná an figiúr náisiúnta (4.01%). 

Is as Contae Ros Comáin an líon is airde daoine óga (2,390) in Oideachas 
Tríú Leibhéal a thaistealaíonn go dtí contaetha eile mar nach bhfuil dóthain 
deiseanna den chineál ar fáil dóibh i Ros Comáin.    

Ní minic go n-éiríonn leo siúd a chríochnáinn oideachas triú leibheál 
filleadh ar an gcondae. Tuairiscítear i dtuarascáil First Destinations de chuid 
an Údaráis um Ard-Oideachais nach n-éiríonn ach le 13% de chéimithe tríú 
leibhéal arb as Ros Comáin iad a gcéad phost a fháil sa chontae, arb é sin 
an dara céatadán is ísle sa tír, tar éis Contae Liatroma.

Lánacmhainneacht a bhaint amach i ngach réimse 
Foghlama agus Forbartha

An Phríomh-Oifig Staidrimh 2016
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Lánacmhainneacht a bhaint amach i ngach 
réimse Foghlama agus Forbartha

Figiúr Náisiúnta Gaillimh Ros Comáin

Líon na ndaoine atá i mbun oideachais 
lánaimseartha tríú leibhéal

160,178 10,471 2,433

Líon na ndaltaí sa chóras bunoideachais 558,314 30,476 7,659

Líon na ndaltaí sa chóras iar-bhunoideachais 352,257 19,264 3,822

Daoine óga 20-24 bliain arb é an Dara 
Leibhéal Uachtarach a leibhéal is airde 
oideachais

44,147 2,020 476

Daoine óga 20-24 bliain arb é an Dara 
Leibhéal Íochtarach a leibhéal is airde 
oideachais

10,960 504 124

Rátaí coinneála i scoileanna iar-bhunoideachais 
ón gcohórt is déanaí (% de chohórt 2010 a rinne 
an scrúdú ardteistiméireachta)ce

91.2% 92.26% 92%

An Phríomh-Oifig Staidrimh 2016

Planet Youth Gaillimh Ros Comáin

Airíonn Sábháilte ag an Scoil 85% 87%

Airíonn go bhfuil an Scoil leadránach 38% 38%

Mhúitseáil ón Scoil le 30 lá anuas Meánfhigiúr don réigiún 
(Gaillimh, Maigh Eo, Ros Comáin 13%)

13.6% 7.7%

Chaill laethanta Scoile le 30 lá anuas i ngeall ar thinneas 54% 59%

Faigheann tacaíocht ó thuismitheoirí le cúrsaí scoile 83% 83%

Planet Youth 2018 www.planetyouth.ie

Ghlac 4,480 duine óg 16 bliain d’aois ar fud réigiún an iarthair páirt i suirbhé Planet Youth ar dhálaí maireachtála 
daoine óga in 2018 ina ndearnadh cíoradh ar thuairimí na rannpháirtithe maidir lena sláinte fhisiciúil agus 
mheabhrach féin.
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Is iad aidhmeanna Toradh trí de Torthaí Níos 

Fearr, Todhchaí Níos Gile ná go mbeadh 

timpeallacht bhaile shábháilte, sheasmhach 

agus chomhbhách ag gach leanbh agus ag 

gach duine óg, nach mbeadh siad i mbaol 

ó dhrochíde, neamart nó dúshaothrú; go 

Tá 41 leanbh liostaithe i réigiún na Gaillimhe-Ros Comáin faoin gcatagóir 

Gníomhach ar an gCóras Fógartha um Chosaint Leanaí in 2020. Bhí 374 leanbh 

i gcúram i mí Bealtaine 2020 agus bhí 138 duine óg idir 18 - 22 bliain ag fáil 

seirbhís iarchúraim. 

Feidhmíocht Ráithiúil agus Sonraí Gníomhaíochta Tusla 2020 

Cuireadh 1029 duine óg ar atreo faoi Sheirbhís Athstiúrtha Óige an Gharda 

Síochána i gCathair agus i gContae na Gaillimhe in 2017; is é 314 líon na 

n-atreoruithe i Ros Comáin agus Longfort. Is é figiúr na Gaillimhe, a bhfuil an 

chathair agus an contae i gceist leis, an ceann is airde, agus is ionann an figiúr 

sin agus beagnach 50% de líon iomlán na n-atreoruithe i réigiún an iarthair. Is sa 

réigiún sin atá an daonra is airde, ar ndóigh.

Tá líon na dteaghlach atá gan dídean i nGaillimh ardaithe faoi 20% ó 2018 agus 

tá 174 teaghlach ina gcónaí i lóistín éigeandála in 2019, agus thart ar 24 duine ag 

codladh amuigh (COPE Galway 2019). Tá 72 teaghlach, mar aon le 189 leanbh 

agus duine óg, aitheanta ag Galway Simon Community atá ag cur fúthu i lóistín 

éigeandála in iarthar na hÉireann (Bealtaine 2020). 

Léirítear i sonraí Planet Youth don bhliain 2018 go n-airíonn daoine óga sábháilte 

go ginearálta, agus gur chás iad le daoine eile, bíodh is go bhfuil athruithe áitiúla 

ar an scéal sin, go háirithe maidir le mí-úsáid substaintí. Tá sé sin amhlaidh i roinnt 

de na ceantair tuaithe faoi mhíbhuntáiste, mar shampla bhí 55% de na daoine óga 

i nGort agus 54% i dTuaisceart Chonamara ar meisce níos mó ná uair amháin ina 

saol. Is é 46% an meánfhigiúr do Chontae na Gaillimhe. 

mbeadh siad á gcosaint ón mbulaíocht agus 

ón leatrom; agus go mbeadh siad sábháilte ón 

gcoiriúlacht agus ón iompar frithshóisialta.

(Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creat 

Polasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 

2014 - 2020) 

Sábháilte agus Cosanta ón Dochar
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Suirbhé Planet Youth ar Dhálaí Maireachtála 2018  Gaillimh Ros Comáin

Daltaí a bhfuil sé éasca orthu bá agus cairdiúlacht a fháil óna 
dtuismitheoirí

91% 92%

Daltaí a thuairiscigh go n-airíonn siad sábháilte ag an scoil 85% 87%

Daltaí a bhí ólta níos mó na uair amháin ina saol 46% 48%

Daltaí a thuairiscigh go raibh siad ólta le mí anuas 27% 25%

Daltaí a thuairiscigh gur úsáid siad cannabas ina saol 19% 17%

Daltaí a thuairiscigh gur úsáid siad suaimhnitheoirí ina saol 10% 6%

Daltaí a thuairiscigh nach raibh siad tagtha abhaile faoi mheánoíche 
ar a laghad uair amháin nó níos mó le seachtain anuas 
Tá dóchúlacht cúig uaire níos airde ag daoine óga a bhíonn amuigh tar éis mheanoíche toitíní 
a chaitheamh, dóchúlacht dhá uair go leith níos airde a bheith ólta, agus dhá uair níos airde 
cannabas a úsáid.

16% 16%

Sonraí Planet Youth www.planetyouth.ie

Plean Obair Óige 2021 - 2024
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Is iad aidhmeanna Toradh ceathar de Torthaí 

Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile ná go mbeadh 

gach leanbh agus gach duine óg cosanta 

ón mbochtanas agus ón eisiamh sóisialta, 

go mbeadh siad ag maireachtáil i bpobail 

inbhuanaithe atá cairdiúil do leanaí/do 

dhaoine óga; go mbeadh deiseanna acu 

don oideachas agus don oiliúint leanúnach; 

agus go mbeadh cosáin acu i dtreo na 

rannpháirtíochta eacnamaíche, fiontraíochta, 

fostaíochta comhlíontaí agus na maireachtála 

neamhspleáiche.

(Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creat 

Polasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 

2014 - 2020)

Seo a leanas na Toghranna i gCathair na 

Gaillimhe leis na scóir díothachta HP is ísle, 

bunaithe ar Dhaonáireamh 2016, a bhfuil 

gach ceann acu sa bhanda díothachta dar 

teideal ‘Beagán faoi bhun an mheánfhigiúir’:  

An Caisleán Nua (-7.64); Seantalamh (-4.20); 

agus Mervue (-3.37).  

Tá Innéacs Díothachta (HP) forbartha ag 

Trutz Haase agus Jonathan Pratschke (HP), 

arna mhaoiniú ag Pobal, agus soláthraíonn 

sé tascairí luachmhara maidir le saibhreas 

nó díothacht i réimse geografach faoi leith. 

Is Comhairleoirí Soch-Eacnamaíocha Haase 

agus Pratschke agus baineann an tInnéacs 

úsáid as táscairí éagsúla soch-eacnamaíocha 

agus déimeagrafacha ina chuid ríomhanna. 

Tugtar scór do gach limistéar agus déantar cur 

síos air. Téann an scála sin ó -40 (a gcuirtear 

síos air sin mar ‘ Go mór faoi mhíbhuntáiste’) 

go +40 (a gcuirtear síos air sin mar ‘An-

saibhir’), agus nialas bunaithe ar mheánfhigiúr 

náisiúnta.     

Pobal. Innéacsaí Díothachta HP Pobal [Ar líne] Ar 

fáil ag: https://maps.pobal.ie/. 

Nuair a dhéantar na sonraí a imdhealú do 

leibhéal an Limistéir Bhig (SA) áfach, tá ceithre 

Limistéar Beag i gCathair na Gaillimhe, i 

gceantar an Bhaile Bháin (fobhailte thoir) agus 

i limistéar thiar na cathrach atá aicmithe faoin 

gcatagóir ‘Go mór faoi mhíbhuntáiste’. Tá 22 

Limistéar Beag ann chomh maith sa chatagóir 

‘Faoi mhíbhuntáiste’ den scór díothachta HP. 

Slándáil agus Deiseanna Eacnamaíocha 
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I gContae na Gaillimhe, tá 13 Toghroinn a 

bhfuil scór -10 acu nó níos ísle. Tagann gach 

ceann acu faoin mbanda díothachta ‘Faoi 

mhíbhuntáiste’.  Nuair a dhéantar na sonraí a 

imdhealú do leibhéal an Limistéir Bhig (SA), tá 

Limistéar Beag amháin ann a aicmítear mar 

‘Go mór faoi mhíbhuntáiste’. 

I dtoghroinn Bhéal Átha na Sluaighe Uirbeach 

atá sé sin, agus tá scór díothachta HP -30.93 

aige. Anuas air sin, tá 11 Limistéar Beag 

sa chatagóir ‘Go mór faoi mhíbhuntáiste’ 

agus 74 Limistéar Beag sa chatagóir ‘Faoi 

mhíbhuntáiste’. Is in oirthear agus tuaisceart 

an chontae atá na limistéir den chuid is mó, 

agus i gConamara. (An Lár-Oifig Staidrimh 

2016)

I gContae Ros Comáin tá 8 dToghroinn 

ann a bhfuil scór díothachta HP 10 nó níos 

ísle acu.  Is sa chatagóir díothachta ‘Faoi 

mhíbhuntáiste’ gach ceann acu.  Nuair a 

dhéantar cíoradh ar na sonraí ag leibhéal an 

Limistéir Bhig, tá ceithre Limistéar Beag a 

aicmítear mar ‘Go mór faoi mhíbhuntáiste’ 

agus 44 Limistéar Beag sa chatagóir ‘Faoi 

mhíbhuntáiste’, in iarthuairsceart an chontae 

go príomha, i gceantair an Chaisleáin 

Riabhaigh, Bhealach an Doirín agus Mhainistir 

na Búille. (An Lár-Oifig Staidrimh 2016) 

Pobal. Innéacsaí Díothachta HP Pobal [Ar líne] 

Ar fáil ag: https://maps.pobal.ie/.
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Tá an ráta dífhostaíochta sa dá chontae beagán faoi bhun an 
mheánfhigiúir don Stát, ar 11.7% é i gContae na Gaillimhe agus 13% i 
gContae Ros Comáin, i gcomparáid leis an ráta dífhostaíochta náisiúnta, ar 
12.9% é.  Tá ráta dífhostaíochta Chathair na Gaillimhe mar a chéile díreach 
leis an rátá náisiúnta - 12.9% (An Lár-Oifig Staidrimh 2016).  

Tá an ráta dífhostaíochta do dhaoine idir 15 agus 24 bliain d’aois níos 
ísle, go ginearálta, i réigiún na Gaillimhe ná mar atá i Ros Comáin: ráta 
26.5% atá ag Contae na Gaillimhe agus 21% ag Cathair na Gaillimhe. Tá 
ráta Chontae Ros Comáin, áfach, ag 30.5%, beagán níos airde ná ráta 
dífhostaíochta náisiúnta an aosa óig, 25.6%. (An Lár-Oifig Staidrimh 2016) 

Tá trí cheantar ard-dífhostaíochta i réigiún an GRETB:  Mainistir na 
Búille, Contae Ros Comáin; agus Scainimh agus Garmna, a dtugtar 
Cill Chiaráin agus Leitir Móir orthu go háitiúil, i gConamara Theas, 
Contae na Gaillimhe. 

Plean Obair Óige 2021 - 2024

Na figiúirí seo cruinn ag tráth scríofa an phlean seo
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Is iad aidhmeanna toradh cúig de Torthaí 

Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile ná go mbeadh 

tuiscint ag gach leanbh agus ag gach duine 

óg ar a n-aitheantas féin, go mbeidís saor 

ó leatrom agus go mbeadh siad mar chuid 

de líonraí dearfacha cairde, teaghlaigh agus 

pobail; ina theannta sin, go mbeadh siad 

rannpháirteach go sibhialta, comhfhiosach 

go sóisialta agus ó thaobh na timpeallachta 

de, agus go dtuigfeadh siad a gcearta chomh 

maith le bheith freagrach agus meas acu ar an 

dlí.

(Torthaí Níos Fearr, Todhchaí Níos Gile: Creat 

Polasaí Náisiúnta do Leanaí agus do Dhaoine Óga 

2014 - 2020)

Tá an céatadán den daonra ar baill óga geala 

de Lucht Siúil na hÉireann iad (0-24 bliain) 

i gCathair na Gaillimhe (3.55%), Contae na 

Gaillimhe (2.56%) agus Ros Comáin (1.51%) 

níos airde ná an figiúr náisiúnta (1.14%) (An 

Lár-Oifig Staidrimh, 2016). Tá cónaí ar an 

gcuid is mó acu i bhfobhailte thoir agus thiar 

Chathair na Gaillimhe, i dtuaisceart agus in 

oirthear Chontae na Gaillimhe agus ar fud 

Chontae Ros Comáin. Tá sé tagtha chun solais 

i bpróiseas comhairliúcháin an GRETB le 

páirtithe leasmhara nach bhfuil líon an Lucht 

Siúil i réigiún an GRETB de réir an Daonáirimh 

iontaofa mar go bhfuil baill den Lucht Siúil 

ann nach n-aithníonn iad féin mar bhaill den 

Lucht Siúil sa Daonáireamh. 

Tá dhá Ionad Soláthair Dhírigh i gCathair na 

Gaillimhe dóibh siúd atá ag lorg tearmainn 

agus dídine, an Eglinton i mBóthar na Trá (67 

duine óg 0 – 25 bliain d’aois in 2019) agus an 

Great Western Hostel ar an bhFaiche Mhór (36 

fear 18 – 25 bliain d’aois in 2019). Tá Ionad 

Fáiltithe agus Ionduchtaithe Éigeandála 

(EROC) do theifigh i mBealach an Doirín i 

dTuaisceart Ros Comáin; pobal neamhbhuan 

Glúin atá Nasctha, a bhfuil Meas orthu agus a bhfui Cion 
Tairbhe le déanamh acu   

atá san ionad seo, agus bíonn daoine ag 

teacht agus ag imeacht ar bhonn rialta, rud a 

fhágann go mbíonn na huimhreacha ag athrú. 

I mí an Mhárta 2019, bhí 60 duine óg ina 

gcónaí san ionad idir 5 agus 18 bliain d’aois. 

(Tuarascáil Taighde GRETB 2019) 

Tá céatadán na ndaoine nach Éireannaigh 

iad atá ina gcónaí i gCathair na Gaillimhe i 

bhfad níos airde (18.20%) ná an céatadán 

náisiúnta (11.40%). Tá roinnt Limistéar Beag 

(SA) sa chathair a bhfuil céatadáin ard daoine 

nach Éireannaigh iad ina gcónaí iontu. Tá líon 

Limistéar Beag sa mBaile Bán, mar shampla, 

inar eachtrannaigh os cionn a leath de na 

daoine atá ina gcónaí ann. (An Lár-Oifig 

Staidrimh, 2016) 

Bíodh is go bhfuil meánchéatadán na ndaoine 

nach Éireannaigh iad níos ísle i gContae na 

Gaillimhe, tá áiteanna sa chontae a bhfuil an 

céatadán sin i bhfad níos airde, mar atá, Tuaim 

(20.20%), Béal Átha na Sluaighe (14.90%), An 

Gort (26.40%), Baile Átha an Rí (16.20%) agus 

Baile Locha Riach (14.90%).   

Tá líon ard Romach de bhunadh na Slóvaice 

agus na Romáine ina gcónaí i gContae Ros 

Comáin, agus meastar go bhfuil 131 duine óg 

ina gcónaí ann (Ros Comáin CYPSC, Meitheamh 

2020). 

De réir sonraí an Daonáirimh 2016, tá 396 

duine de bhunadh na Brasaíle ina gcónaí ar 

an nGort, arb é 2,130 duine daonra an bhaile 

sin. Tá ceantar beag amháin ann inar daoine 

nach Éireannaigh iad 43.80% den daonra. 

Meastar, áfach, go suas le 2,000 Brasaíleach 

gan cáipéisí inimirce ag cur fúthu ar an nGort. 

Is deacair meastachán cruinn a dhéanamh ar 

dhaoine gan cáipéisí inimirce mar nach bhfuil 

stádas oifigiúil acu, agus nach n-áirítear mar 

sin iad sa daonáireamh.  
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Tá céatadán na ndaoine atá ina gcúramóirí 

idir 0 agus 24 bliain d’aois rud beag níos airde 

i gCathair na Gaillimhe (0.97%), Contae na 

Gaillimhe (0.87%) agus Ros Comáin (0.88%) 

ná mar atá go náisiúnta (0.83%). (An Lár-Oifig 

Staidrimh, 2016) 

De réir staidrimh na Príomh-Oifige Staidrimh 

2016, bhí 39.8% de dhaonra na hÉireann os 

cionn 3 bliana d’aois in ann Gaeilge a labhairt.  

Tá an líon is airde cainteoirí Gaeilge sa tír 

i gContae na Gaillimhe (49%), a bhuíochas 

leis an nGaeltacht is mó sa tír, Conamara, a 

bheith suite ann. Anuas air sin, tá an ráta is 

airde cainteoirí Gaeilge i gceantar uirbeach 

i gCathair na Gaillimhe agus a fobhailte 

(41.4%). 

Bhí 3,564 duine ina gcónaí ar oileáin Chontae 

na Gaillimhe in 2016 (An Lár-Oifig Staidrimh 

2016). Tá pobail na n-oileán in ann a bheith 

níos aonraithe go sóisialta i ngeall ar na 

dúshlán iompair, agus bíonn constaicí níos mó 

rompu chomh maith maidir le rochtain a fháil 

ar sheirbhísí. (Tuarascáil Bhonnlíne ar Leanaí 

agus Daoine Óga, i nGaillimh agus Ros Comáin, 

GRETB 2019) 
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mapáil na 
seirbhísí 
reaTha 

“Is deis iontach é  
seo do dream óg an  

cheantair bualadh le chéile. 
Tugann an club deis dúinn 

an Ghaeilge a úsáid go 
neamhfhoirmiúil agus píosa 

chraic a bheith againn ag 
déanamh cairde nua, imirt 

cluichí nó ag obair 
 ar tionscadal”
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Déanann GRETB maoirseacht ar sholáthar 

seirbhísí obair óige i gContaetha na Gaillimhe 

agus Ros Comáin trí thionscadail agus 

seirbhísí faoi cheannas ball foirne a mhaoiniú, 

agus trí chúnamh deontais a thabhairt 

do chlubanna óige atá faoi stiúir oibrithe 

deonacha.

Tionscadail / Seirbhísí Óige arna maoiniú ag an GRETB 

Tá gach maoiniú do na tionscadail curtha 

ar fáil ag an Roinn Leanaí, Comhionannais, 

Míchumas, Lánpháirtíochta agus Óige le 

haghaidh a riartha ag Bord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin. 

SOLÁTHAR OBAIR ÓIGE FAOI STIÚIR BALL FOIRNE
•  21 Tionscadal arna mhaoiniú faoi UBU agus Lárionad Eolais don Ógra 

•  D’fhreastail 10,000+ duine óg ar sheirbhísí in 2019

•  €2,000,000 - meánfhigiúr bliantúil a caitheadh ar sholáthar agus ar 
thacaíocht do sheirbhísí óige faoi stiúir ball foirne

SOLÁTHAR OBAIR ÓIGE FAOI STIÚIR OIBRITHE 
DEONACHA
•  108 club agus grúpa faoi stiúir oibrithe deonacha in 2020

•  4,831 duine óg ag freastal ar chlubanna óige faoi stiúir oibrithe deonacha 
in 2020

• Leithdháileadh  €136,230 ar chlubanna/grúpaí óige in 2020

INFHEISTÍOCHT CHAIPITIÚIL  I SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ 
DON ÓIGE 2018-2020
•  2018 - €96,905

•  2019 - €48,000

•  2020 - €56,769

Plean Obair Óige 2021 - 2024
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Soláthar Seribhísí Óige eile i nGaillimh agus Ros Comáin

Tionscadail 
Tacaíochta 
Teaghlaigh 

Tusla
Cathair agus 

Contae na 
Gaillimhe, 

Contae Ros 
Comáin

Contae 
 na   

           Gaillimhe Cathair agus 
Contae na 
Gaillimhe,  

Ros Comáin

Cathair na Gaillimhe 
Thoir agus Thiar,  

Contae na Gaillimhe: 
Tuaim, Béal Átha na 
Sluaighe; Baile Ros 

Comáin 

Gaillimh 
agus Ros 
ComáinGaillimh agus  

Ros Comáin

Lárionaid 
Eolais don 

Ógra

Comhairle 
na nÓg

Seirbhísí 
Meabhairshláinte 

don Óige
Caiféanna 

Óige

Seirbhís 
Athstiúrtha 

Óige an Gharda 
Síochána
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aguisíní 

“ Is mór an t-athrú 
dúinne oibriú le  
daoine níos sine agus 
go n-iarrtar orainn ar 
dtuairimí a thabhairt 
faoi rud éigin”
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aguisín 1: Téarmaí Tagartha do 
Choiste Óige agus ealaíona an greTb 
Leagtar amach in Alt 10 den Acht um Boird 

Oideachais agus Oiliúna 2013 (‘an tAcht’) na 

feidhmeanna atá ag gach Bord Oideachais 

agus Oiliúna (‘ETB’). Forálailtear d’fheidhm 

obair óige ETB i bhfo-alt (j) mar seo a leanas: 

“tacú le soláthar, comhordú, riaradh agus 

measúnú seirbhísí oibre ógra ina limistéar 

feidhme agus cibé faisnéis a iarrfaidh an tAire 

Leanaí agus Gnóthaí Óige i ndáil leis an tacaíocht 

sin a thabhairt”.  

D’fhéadfadh an ETB Coiste Óige agus Ealaíona 

a bhunú de réir Alt 44 den Acht. Bhunaigh 

Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin Coiste Óige agus Ealaíona 

Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin an 12 Samhain 2019. . 

Cathaoirleach  
Ceapadh an Comhairleoir Shane Curley, 

ar ball de Bhord Oideachais agus Oiliúna 

na Gaillimhe agus Ros Comáin é, mar 

Chathaoirleach ar Choiste Óige agus Ealaíona 

Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin ar an dáta thuas chomh 

maith, de bhun chumhachtaí an Bhoird 

Oideachais agus Oiliúna arna leagan amach in 

Alt 44(4) den Acht um Boird Oideachais agus 

Oiliúna 2013.  

Rinne an Bord Oideachais agus Oiliúna na 

Téarmaí Tagartha seo a leanas a chinneadh do 

Choiste Óige agus Ealaíona Bhord Oideachais 

agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ar 

an dáta thuas, de réir chumhachtaí an Bhoird 

faoi Alt 44(1) agus tá na téarmaí sin sínithe 

thíos ag Cathaoirleach Bhord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin mar 

fhíorú ar an gcinneadh sin.    

Dualgais an Choiste 
Seo a leanas sainchúram an Choiste Óige agus 

Ealaíona: 

1,  Fanacht ar an eolas maidir leis an 

bhfeidhm óige agus ealaíona atá ag Bord 

Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin; 

2.  Bord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin a choinneáil 

ar an eolas maidir leis an bhfaisnéis a 

fhaigheann sé ó Phríomhfheidhmeannach 

Bhord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin maidir le 

hobair óige, an óige agus na healaíona.  

3.  Maoirseacht a dhéanamh ar fheidhm óige 

agus ealaíona Bhord Oideachais agus 

Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin.  

 Ní comhlíonann an Coiste Óige agus Ealaíona 

aon cheann de ghnóthaí feidhmiúcháin 

an Bhoird Oideachais agus Oiliúna mar go 

dtagann siad sin laistigh de shainchúram an 

Phríomhfheidhmeannaigh agus/nó iad siúd a 

bhfuil na dualgais sin tarmligthe aige dóibh. . 

Ballraíocht Choistí Obair Óige 
an Bhoird Oideachais agus 
Oiliúna  

Ní bheidh níos mó ná 12 ball ar Choiste Óige 

agus Ealaíona, de bhun Alt 44(2) den Acht. 

Beidh 12 ball ar Choiste Óige agus Ealaíona 

Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin.  

D’fhéadfadh baill den Bhord Oideachais agus 

Oiliúna a bheith in mbaill den bhord chomh 

maith leo siúd nach baill den bhord sin iad 

ach ar cheap Bord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin iad. Féach aguisín 
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Seo a leanas baill Choiste Óige agus Ealaíona 

Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin: 

1. Ainmní GRETB 

2. Ainmní GRETB

3 Ainmní GRETB 

4. Ainmní GRETB 

5. Ainmní GRETB

6.  Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE)/

ionadaí ón gCoiste Leanaí agus Seirbhísí 

Óige

7.  Oifigeach Ealaíon Údaráis Áitiúil (an post 

le roinnt idir 3 limistéar údaráis áitiúil ar 

bhonn uainíochta)

8.  Áisitheoir Ealaíona Údarás na Gaeltachta/

Ealaín na Gaeltachta Teo

9.  Ionadaí Líonra Príomhoidí Bunscoile Éireann 

(Irish Primary Principals Network)

10.  Ionadaí Chumann Náisiúnta Príomhoidí 

agus Príomhoidí Tánaisteacha 

11. Ionadaí na Gaillimhe Chomhairle na nÓg 

12. Ionadaí Ros Comáin Comhairle na nÓg

Baill a Chur as Oifig 
Féadfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna 

ball den choiste a chur as oifig tráth ar bith 

de réir Alt 44(13) den Acht. Féadfaidh an Bord 

Oideachais agus Oiliúna chomh maith an 

Coiste a dhíscaoileadh, arna fhoráil faoi Alt 

44(15). 

Rialú Crinnithe  
Cúigear (5) an córam a bheidh ann do 

chruinnithe de Choiste Óige agus Ealaíona 

Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 

agus Ros Comáin.  

Reáchtálfar cruinnithe de Choiste Óige agus 

Ealaíona Bhord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin ar a laghad uair 

amháin in aghaidh na bliana, agus gan níos 

mó ná ceithre uaire in aghaidh na bliana.

Leanfar clár oibre réamhshocraithe ag 

cruinnithe, ag teacht leis an teimpléad a 

leagtar amach in Aguisín 2 thíos, agus beidh 

an clár oibre comhaontaithe idir Cathaoirleach 

an Choiste agus an Coiste Gnó. Ba cheart an 

clár oibre a scaipeadh ar gach ball den Choiste 

suas le 7 lá roimh gach cruinniú.  

Téarma Oifige an Choiste  
Beidh téarma oifige 5 bliana ag Coiste Óige 

agus Ealaíona Bhord Oideachais agus Oiliúna 

na Gaillimhe agus Ros Comáin.

Eiseofar na Téarmaí Tagartha seo chuig 

Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais 

agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin 

agus chuig Cathaoirleach Choiste Óige agus 

Ealaíona Bhord Oideachais agus Oiliúna na 

Gaillimhe agus Ros Comáin ar an gcéad lá gnó 

eile tar éis don bhord an cinneadh seo a bheith 

déanta aige. 

Aguisín:  
Foráiltear le hAlt 44 den Acht um Boird 

Oideachais agus Oiliúna 2013 chomh maith 

gur dualgas an bhoird ETB é baill a cheapadh 

ar choistí. Agus comhdhéanamh is éifeachtaí 

na gCoistí Óige agus Ealaíona á mheas aige, 

molann Coiste Óige agus Ealaíona an ETBI 

go gceapfadh boird Bhord Oideachais agus 

Oiliúna ar a laghad duine amháin (1) agus 

gan níos mó ná trí (3) bhall den ETB, agus 

go mbeidh ionadaíocht ó na 4 ghrúpa seo a 

leanas i measc na mball eile:  

•  Ionadaithe ón Earnáil Óige Dheonach (ar a 

laghad duine amháin (1) agus gan níos mó 

ná triúr (3));

•  Ionadaithe ó chomhlachtaí reachtúla e.g. 
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Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE), 

An Garda Síochana, Údaráis Áitiúla, Coistí 

Seirbhísí do Leanaí (ar a laghad duine amháin 

(1) agus gan níos mó ná triúr (3)); 

•  Daoine óga ó Chomhairle na nÓg nó 

struchtúr óige den saghas céanna, ar fear 

duine acu agus bean an duine eile (beirt (2) 

ar a mhéid); 

•  Comhthoghadh ionadaithe eagraíochtaí a 

bhfuil spéis acu san earnáil obair óige e.g. 

coláistí tríú leibhéal a bhfuil cúrsaí obair 

óige á gcur ar fáil acu i limistéar an Bhoird 

Oideachais agus Oiliúna (duine amháin (1) ar 

a mhéid). 

Tá sé tábhachtach tacú le rannpháirtíocht 

daoine óga agus go gcuirfear dóthain 

acmhainní ar fáil do na hionadaithe sin chun a 

rannpháirtíocht a uasmhéadú.   

aguisín 2: baill Choiste Óige  
agus ealaíona 
•  An Cmhlr. Shane Curley – Cathaoirleach, 

Ionadaí GRETB

•  An Cmhlr. Terry O’Flaherty – Ionadaí GRETB

•  An Cmhlr. Kathleen Shanagher – Ionadaí 

GRETB

•  Daniel Cronin – Ionadaí GRETB

•  Tom Costello – Ionadaí GRETB

•  Morgan Mee – Ionadaí Coistí Seirbhísí do 

Leanaí & Daoine Óga

•  Daniel Dwyer – Ionadaí Comhairle na nÓg, 

Ros Comáin

•  Ruby Ní Dhubhshlaine – Ionadaí Comhairle 

na nÓg, Gaillimh

•  Alan Mongey – Ionadaí Chumann Náisiúnta 

Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha 

•  Muireann Ní Dhroighneáin – Ionadaí Údarás 

na Gaeltachta

•  Sharon O’Grady – Ionadaí Oifig Ealaíona 

Chomhairle Chontae na Gaillimhe

•  Anna Feely – Ionadaí Líonra Príomhoidí 

Bunscoile Éireann (Irish Primary Principals 

Network)

•  Peadar Mac Fhlannchadha – Conradh na 

Gaeilge
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•  Ionad Eolais don Óige Contae na Gaillimhe 

(Youth Work Ireland Gaillimh)

•  Tionscadal Óige Limistéar Bhaile an Phoill 

(Foróige)

•  Tionscadal Forbartha Óige an Bhóthair Mhóir

•  Tionscadal Óige Brú Bhríde (Western 

Traveller and Intercultural Development 

Centre)

•  Tionscnamh CAPE agus shOUT! (Youth Work 

Ireland Gaillimh)

•  Seirbhís Óige Oirthear na Gaillimhe (Youth 

Work Ireland Gaillimh)

•  Seirbhís Óige an Oirthir (Foróige)

•  Clár Tacaíochta d’Ógánaigh Fhóram 

Chonamara

•  Café na nÓg Chathair na Gaillimhe (Foróige)

•  Amharclann Óige na Gaillimhe

•  Seirbhís Óige an Ghoirt (Foróige)

aguisín 3: soláthar obair Óige  
faoi stiúir ball Foirne 

•  Seirbhís Óige Involve – Béal Átha na 

Sluaighe, Baile Locha Riach agus Bóthar na 

Trá 

•  Tionscadal Óige Limistéar Chnoc na 

Cathrach (Foróige)

•  Tionscadal Óige Bhaile Locha Riach (Youth 

Work Ireland Gaillimh) 

•  Seirbhís Óige No. 4

•  Ionad Teaghlaigh Rathúin

•  Seirbhís Óige Ros Comáin 1 (Compháirtíocht 

idir Foróige agus LEADER Ros Comáin)

•  Seirbhís Óige Ros Comáin 2 

(Comhpháirtíocht LEADER Ros Comáin)

•  Tionscnamh Óige Mhuintearas  

•  Seirbhís Óige Thuama (Youth Work Ireland 

Gaillimh)

•  Tionscadal Óige Westside (Youth Work 

Ireland Gaillimh)
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aguisín 4:  soláthar obair Óige  
faoi stiúir oibrithe deonacha  
(arna maoiniú tríd an Scéim Deontais  
do Chlubanna Óige Áitiúla in 2020) 
•  Foróige Ard Raithin

•  Foróige Bhaile Átha an Rí 

•  Foróige Eachroma

•  Mol Óige Bhearna

•  Foróige an Bhalláin

•  Foróige Caroneen

•  Foróige na Ceathrún Báine

•  Foróige Dhroichead an Chláirín 

•  Foróige Bhaile Chláir

•  Foróige Chluain Fearta

•  Foróige Chora Finne

•  Foróige an Chartúin/Leathbhaile/Cheathrú 
an Gharraí Thiar

•  Foróige Chreachmhaoile

•  Foróige na Creige Móire

•  Foróige an Dúin Mhóir

•  Foróige Chill Bheaganta 

•  Foróige Chill Chonla 

•  Foróige Chill Íomair Uí Dhálaigh/Chill Tulach 

•  Foróige Chinn Mhara 

•  Foróige Chnoc Tua

•  Foróige Leacaigh

•  Foróige Liatroma

•  Foróige Bhaile Locha Riach 

•  Foróige Mhearaí 

•  Foróige Bhaile an Mhuilinn 

•  Foróige an Chnoic Bhric 

•  Foróige an Chaisleáin Nua 

•  Foróige Uaráin Mhóir 

•  Foróige San Thomáis 

•  Foróige an Turlaigh Mhóir

•  Foróige Ard Carna/Uachtar Thíre

•  Foróige an Airgnigh

•  Foróige Sóisearach Mhainistir na Búille 

•  Foróige Chluain Fada

•  Foróige Thigh Srathra

•  Foróige Dhún Gar

•  Foróige an Gharráin Leathain

•  Foróige Loch Glinne

•  Foróige Óráin

•  Cumann Dairteanna Phoenix – Bealach an 
Doirín

•  Club Óige Chill Choirín

•  Club Óige Thuama

•  Club Óige Uachtar Ard

•  Grúpa Ilsiamsa Club Shine

•  Our Lady’s Boys Club

•  Grúpa Ilsiamsa Q Club 

•  Club Óige an Mhúir

•  Acadamh Dairteanna na nÓg, Baile Átha 
Luain

•  An Mhainistir–Dún Doighre – 30ú Grúpa 
Gasóg na Gaillimhe

•  Baile Átha an Rí – 19ú Grúpa Gasóg na 
Gaillimhe

•  Binn Ghuaire – 31ú Grúpa Gasóg na 
Gaillimhe

•  An Ceathrú Bán – 27ú Grúpa Gasóg na 
Gaillimhe

•  Baile Cláir – 12ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Creachmhaoil 4ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  An Gort – 17ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Cill Cuana – 26ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Cinn Mhara – 28ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Baile Locha Riach – 3ú Grúpa Gasóg na 
Gaillimhe

•  Uarán Mór – 8ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe
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•  Uachtar Ard – 15ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Tuaim – 2ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Port Omna 10ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Mionloch – 32ú Grúpa Gasóg na Gaillimhe

•  Calafort na Gaillimhe – 24ú Gasóga Mara

•  An Rinn Mhór – 13ú Grúpa Gasóg na 
Gaillimhe

•  Naomh Seosamh – 1ú Grúpa Gasóg na 
Gaillimhe

•  Naomh Pádraig – 14ú Grúpa Gasóg na 
Gaillimhe – Seantalamh

•  Gasóga Mhainistir na Búille

•  An Caisleán Riabhach – 3ú Grúpa Gasóg Ros 
Comáin

•  Cill Ghlais/Tearmann Bearaigh– 17ú Grúpa 
Gasóg Ros Comáin

•  An Múr – 5ú Grúpa Gasóg Ros Comáin

•  Rinn Duinn (Leith Ceathrú) 14ú Grúpa Gasóg 
Ros Comáin

•  Ros Comáin – 12ú Grúpa Gasóg Ros Comáin

•  Club Óige na mBeanna Beola

•  Club Óige Lurgan

•  Club Óige Chois Cuain

•  Club Óige Chois na hAbhann

•  Club Óige Leitir Móir

•  Club Óige an Spidéil

•  Club Óige Inis Oírr

•  Club na nÓg Inis Mór

•  Club Óige Gharumna

•  Club Óige Rónáin, Inis Mór

•  Ionad Óige Iorras Aithneach 

•  Óige Bhriocáin

•  Óg Ógras an Fhairche

•  Óg Ógras Tuairíní 

•  Óg Ógras Dara

•  Craobh Shinsearach na mBanóglach, an Carn 
Mór

•  Banóglaigh Coláistiúla San Nioclás

•  Craobh Shinsearach na mBanóglach, Cathair 
na Gaillimhe

•  Banóglaigh Mhainistir na Búille

•  Banóglaigh Ros Móta 

•  Banóglaigh San Treasa – An Caisleán 
Riabhach

•  Club Gan Ainm, Áth Cinn

•  Club Gan Ainm, An Creagán

 • Club Gan Ainm, Cill Bhríde

•  Seachtainí Cairdis 

•  Comhpháirtíocht Uathachais na Gaillimhe

•  Club Óige Ros Nua 

•  Banna Práis Naomh Pádraig, Gaillimh

•  Tionscadal Óige na gCúramóirí Óga, Ros 
Comáin

•  Comhaltas Bhéal Chláir

•  Club Óige Réadóirí, Glinsce

•  Grúpa Ceoil na Naoi nÁirse, Baile Cláir

•  Vision Arch Club

•  Ceolfhoireann Bhaile Átha an Rí

•  Ceolfhoireann na nÓg, Gaillimh
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Céim 1 Taighdeoir a fhostú chun anailís staitistiúil a dhéanamh agus tacú leis an bpróiseas 
comhairliúcháin don Phlean don Obair Óige. 

Céim 2 Grúpa Comhordaithe a bhunú chun maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt an 
Phlean don Obair Óige.

Céim 3 Tabhairt faoi chomhairliúcháin le daoine óga, le baill foirne obair óige, bainsteoirí, 
príomheagraíochtaí.

Céim 4 Téamaí a aithint ón bpróiseas comhairliúcháin a thabharfaidh bonn eolais do 
spriocanna tosaíochta.

Céim 5 Dréachtú an Phlean don Obair Óige.

Céim 6 Athbhreithniú á dhéanamh ar an bPlean don Obair Óige ag an gCoiste Óige agus 
Ealaíona.

aguisín 5:  ullmhú an phlean  
don obair Óige
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“Thug an tionscnaimh sa 
ghairdín deis dúinn casadh le 
daoine ón gceantair. Bealach 
a bhí ann aithne a chur orthu 
agus fáil réidh le bacainní idir 

óg agus aosta. Bíonn faitíos 
ar dhaoine áirithe roimh 

dhéagóirí.”
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