Systems approaches to public sector challenges

An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
UBU D’Áit Do Spás
CREAT RANNPHÁIRTÍOCHTA UM AN
FHEIDHMÍOCHT AGUS AN MAOIRSEACHT
Bailí do thimthriall maoinithe agus seachadta seirbhíse 2020–2023 de chuid UBU D’Áit Do Spás
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Cuid 1: Réamhrá
Forbhreathnú ar an gcreat
Tá sé mar chuspóir dhearadh Chreat Rannpháirtíochta um an Fheidhmíocht agus an Maoirseacht
(POEF) atá ag UBU D’Áit Do Spás ná tacar uirlisí, teimpléid agus treoir chaighdeánaithe a chur ar fáil
do na geallsealbhóirí. Forbraíodh an POEF chun faisnéis a bhailiú ar bhealach comhsheasmhach ar fud
na hearnála le bheith curtha le forbairt bonn fianaise ina léireofar an tionchar atá ag an obair a
dhéantar i gcomhar le daoine óga. Úsáidfidh gach uile Eagraíocht arna Maoiniú ag UBU í, chomh maith
leis na Boird Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) go léir, na huirlisí, na teimpléid agus an treoir atá
curtha ar fáil.
Rinneadh na huirlisí, na teimpléid agus an treoir go léir a fhorbairt agus a chomh-dearadh den chéad
uair le linn chéimeanna comhairliúcháin agus trialach UBU D’Áit Do Spás i gcomhar le páirtithe
leasmhara éagsúla na hearnála óige, agus BOOanna ina measc. Rinneadh iad a bheachtú tuilleadh
bunaithe ar aiseolas a fuarthas agus ar thuilleadh comhairliúcháin maidir leis an méid gur cheart a
bheith curtha san áireamh sa scéim.
Is iad ábhar an Chreata Fheidhmíochta agus Mhaoirseachta a chuirfear i bhfeidhm i mí Iúil 2020:
 Samhail na Loighce
 Amchlár/amchláir
 Teimpléad airgeadais agus an bhileog tarraingthe anuas
 Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
 Cuairteanna gan réamhfhógra
Próisis bhreise lena gcuirfear bonn eolais leis an POEF
 An Fhoirm Iarratais (go háirithe ailt 2.2, 2.3 agus 2.4)
 Na Pleananna Gníomhaíochta Ómra, Dearga agus Glasa (RAG)
Tá sé beartaithe go bhféadfar uirlisí, teimpléid agus treoir bhreise a bhaineann leis an gCreat
Feidhmíochta agus Maoirseachta a thabhairt isteach le linn na chéad timthrialla beartais den scéim
UBU D’Áit Do Spás, an Uirlis Rialacha Comhairimh, mar shampla.
Ag teacht le héiteas feabhsúcháin leanúnach scéim UBU D’Áit Do Spás, beidh cur chuige trialach agus
inléite i bhfeidhm maidir le gach uirlis, teimpléad agus treoir atá ann.

Ról na bPáirtithe Leasmhara éagsúla sa POEF
An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óga (DCYA)
 Gach uirlis, teimpléad agus treoir a bhaineann leis an POEF a eisiúint agus a chothabháil
 Críoch a chur le forbairt na n-uirlisí, na dteimpléad agus na treorach atá fós le déanamh
 Tús a chur leis an gcéim tástála le haghaidh uirlisí, teimpléid agus treoir atá fós le déanamh
 Aschuir POEF a fháil agus a phróiseáil ó na BOOanna do gach Eagraíocht Mhaoinithe nuair is
infheidhme
 Coigeartuithe a chur le huirlisí, le teimpléid agus leis an treoir, nuair is gá
 Athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht an POEF agus ar ghnéithe atá gaolmhar leis chun
bonn eolais a chur faoin gcéad timthriall beartais eile den scéim UBU
BOOanna
 An fhorbairt acmhainne a sholáthar d'Eagraíochtaí Maoinithe i dtaca le gach aon cheann de
na huirlisí, teimpléid agus treoracha POEF
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Tacaíocht agus treoir leanúnach a sholáthar d’Eagraíochtaí Maoinithe faoi conas uirlisí,
teimpléid agus treoir an POEF a úsáid
Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn a thionól agus páirt a
ghlacadh iontu I gcomhar le gach aon Eagraíocht Mhaoinithe
Páirt a ghlacadh i dtriail agus i dtástáil uirlisí nua
Aiseolas a sholáthar don Roinn maidir leis an POEF
An fhaisnéis uile a bhailítear a bhailiú agus a chothabháil go cuí

Eagraíocht Mhaoinithe
 Freastal ar sheisiúin chun cur leis an acmhainneacht a chuireann an BOO ar fáil
 Tacaíocht agus treoir a lorg ón BOO nuair is gá
 Na huirlisí agus na teimpléid a úsáid de réir na treorach a cuireadh ar fáil
 Faisnéis a ullmhú do na Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
agus na doiciméid riachtanacha a chur ar fáil don BOO 5 lá oibre roimh an gcruinniú
 Páirt a ghlacadh i dtástáil uirlisí, teimpléid agus treorach nua de réir mar is gá
 Gach faisnéis a bhailítear a choinneáil agus a chothabháil go cuí.
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Cuid 2: Samhail na Loighce
Is éard atá i gceist le Samhail na Loighce ná léaráid fhísiúil ina léirítear cuspóir fhoriomlán agus
gníomhaíochtaí foriomlána na seirbhíse óige atá curtha ar fáil ag Eagraíocht Mhaoinithe do
gheallsealbhóirí éagsúla.
Is éard is Cuspóir Shamhail na Loighce ná an chaoi a n-úsáidfear maoiniú UBU D’Áit Do Spás chun na
torthaí atáthar ag iarraidh a bheith bainte amach a chur in iúl ar bhealach físiúil. Tá achoimre le fáil
ann ar an méid a dhéanfaidh an eagraíocht mhaoinithe thar an tréimhse mhaoinithe, conas a dhéanfar
é, agus cén fáth a ndéanfar amhlaidh, chomh maith leis an difríocht atá beartaithe le bheith bainte
amach dá bharr.

Ról na bPáirtithe Leasmhara éagsúla i bhforbairt agus in úsáid Shamhail na Loighce
Eagraíocht Mhaoinithe
 Samhail Loighce a fhorbairt chun léargas amhairc ardleibhéil ar an obair go léir a mhaoinítear
faoi UBU D’Áit Do Spás a sholáthar
 Pléigh an cur chuige maidir le forbairt Shamhail na Loighce le do BOO. Féadfar Timthriall na
Scéime a bheith léirithe ina iomláine ann, é sin nó na tréimhsí athiarratais
 Príomhfhaisnéis ábhartha a shainaithint chun Samhail na Loighce a threorú
 Samhail na Loighce a sholáthar don BOO mar chuid den phróiseas iarratais.

Leagan nuashonraithe de Shamhail na Loighce a sholáthar ar, nó ina dhiaidh sin, Cruinnithe
Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn de réir mar a éilíonn an BOO
BOO
 Treoir agus aiseolas a thabhairt don Eagraíocht Mhaoinithe ar fhorbairt Shamhail na Loighce
 Cur chuige a chomhaontú leis an Eagraíocht Mhaoinithe maidir le fad Shamhail na Loighce
 Plé a dhéanamh ar ábhar Shamhail na Loighce leis an Eagraíocht Mhaoinithe ag Cruinnithe
Athbhreithnithe um an Phleanáil agus an Dul Chun Cinn lena n-áirítear aon leasuithe a bheidh
ag teastáil amach anseo
 Coinnigh cóip de Shamhail na Loighce agus déan é a chomhdú mar is cuí

Na céimeanna sa phróiseas
Mar atá léirithe i bhFigiúr 1 thíos, is iad croí-gnéithe de chuid Shamhail UBU Do Áit Do Loighic Spáis:








Riachtanais/Saincheisteanna - imlíne ar na riachtanais/saincheisteanna a gcaithfear aghaidh a
thabhairt orthu - beidh siad seo aitheanta ag an BOO sa Riachtanas Seirbhíse
Cuspóirí - na bealaí a dtabharfaidh an Eagraíocht Mhaoinithe aghaidh ar na riachtanais
Ionchuir - an fhoireann agus na hacmhainní atá ar fáil trí UBU D’Áit Do Spás chun tacú leis an
obair le daoine óga
Aschuir - líon na ngníomhaíochtaí/na ngealltanas/na gclár/na bhfreagraí a chuirfear ar fáil
chun freastal ar na riachtanais/saincheisteanna a sainaithníodh
Príomhthorthaí - na hathruithe féideartha do dhaoine óga maidir leis na seacht dtorthaí
forbartha pearsanta agus sóisialta
Torthaí Tánaisteacha - na hathruithe féideartha sna himthosca do dhaoine óga agus tagairt
shonrach acu do na riachtanais agus na saincheisteanna a shainaithnítear sa Riachtanas
Seirbhíse
Monatóireacht agus meastóireacht - na huirlisí agus na próisis a úsáideann an Eagraíocht
Mhaoinithe chun faisnéis a bhailiú agus a léirmhíniú ón tráth a chuirtear an scéim i bhfeidhm
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Fianaise - ag míniú agus ag tagairt don taighde, don saintaithí cleachtais, don litríocht, don
bheartas agus don chomhairliúchán a bheith úsáidte chun cur síos a dhéanamh ar an gcaoi ar
chinn an Eagraíocht Mhaoinithe gach gné de Shamhail na Loighce

Ba chóir teimpléad 1 (teimpléad bán) a úsáid chun Samhail na Loighce a chomhlánú.
Tá ábhar samplach de na rannta uile léirithe i bhFigiúr 2.
Rudaí gur cheart iad a chur san áireamh:
1. Bíodh cineálacha daoine éagsúla agat m.sh. daoine óga, baill foirne, saorálaithe,
ionadaithe bainistíochta a raibh baint acu le forbairt Shamhail na Loighce m.sh.
riachtanais, cuspóirí agus torthaí a shonrú?
2. An léiríonn an bosca Riachtanas/Saincheisteanna Riachtanais na Seirbhíse?
3. An bhfuil nasc soiléir ann idir na Riachtanais/Saincheisteanna agus na Cuspóirí, na
hIonchuir agus na hAschuir?
4. An ndéantar na hionchuir atá ar fáil a shonrú agus a chainníochtú?
5. An bhfuil cur síos déanta ar na haschuir i líon, m.sh. glacfaidh 30 duine óga páirt i 3
ghrúpa ar a laghad?
6. An léiríonn na Príomhthorthaí na seacht dtorthaí forbartha pearsanta agus sóisialta
ábhartha mar atá leagtha amach sna Riachtanas Seirbhíse?
7. An
léiríonn
na
Torthaí
Tánaisteacha
athruithe
réalaíocha,
sna
Riachtanais/Saincheisteanna aitheanta, maidir le cúinsí, eolas, scileanna, iompar agus
dearcaí daoine óga?
8. An ndéantar tagairt ann do Chreat UBU D’Áit Do Spás maidir leis an bPleanáil, an Dul
Chun Cinn agus an Rannpháirtíocht agus an bhfuil uirlisí eile ann a úsáideann an
Eagraíocht Mhaoinithe chun Monatóireacht agus Measúnú a dhéanamh?
9. An gcuirtear fianaise ar fáil maidir leis na gnéithe éagsúla den tSamhail Loighic?
10. An bhfuil ciall fhoriomlán le Samhail na Loighce agus an bhfreagraíonn sí don Riachtanas
Seirbhíse agus don Fhoirm Iarratais?
11. Nuair a shainaithnítear riachtanais atá ag teacht chun cinn maidir le daoine óga atá ina
gcónaí sa limistéar geografach mar a shainmhínítear iad sa Riachtanas Seirbhíse le linn
na timthrialla maoinithe agus a n-aontaítear iad leis an BOO, caithfear Samhail na
Loighce agus an Amchlár/na hamchláir Sheachtainiúla Táscacha a nuashonrú.
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Figiúr 1:
Comhpháirteanna Shamhail na Loighce
Fíor 1:
Riachtanais / Saincheisteanna
Cuimsíonn an bosca seo na riachtanais
/ saincheisteanna a sainaithníodh do na
spriocghrúpaí a n-oibreoidh an FO leo
ag baint úsáide as maoiniú UBU Do Áit
Do Spás. Ba cheart dó aird ar leith a
thabhairt ar na saincheisteanna agus na
riachtanais mar atá mínithe sa
Riachtanas Seirbhíse.

Cuspóirí
Tugann an chuid seo breac-chuntas ar
na príomhbhealaí a dtabharfaidh an FO
aghaidh ar riachtanais /
shaincheisteanna daoine óga d’fhonn
na torthaí bainteacha a bhaint amach.
Ba cheart go mbeadh cur chuige
oideachais neamhfhoirmiúil mar bhonn
agus taca leis na cuspóirí seo agus é
mar aidhm aige freagairt go solúbtha
do dhaoine óga de réir mar a thagann
riachtanais chun cinn agus de réir mar a
athraíonn cásanna.

Monatóireacht agus Meastóireacht
Cuimsíonn an chuid seo sonraí faoi uirlisí nó próisis a úsáidtear chun faisnéis ó chur i bhfeidhm na scéime a bhailiú agus a
léirmhíniú. Soláthraíonn an POEF raon uirlisí lena n-áirítear cruinnithe pleanála agus athbhreithnithe ar dhul chun cinn,
teimpléad airgeadais agus tuarascáil, cuairteanna gan réamhfhógra chomh maith le huirlisí agus próisis eile a úsáideann
an Eagraíocht Mhaoinithe (FO).

Ionchuir

Aschuir

Príomhthorthaí

Ba cheart go dtabharfadh an
bosca seo breac-chuntas ar
na hacmhainní atá ar fáil
chun na cuspóirí a bhaint
amach lena n-áirítear
buiséad, foireann,
saorálaithe, áitribh, iompar
agus teicneolaíocht.

Is féidir an bosca seo a
áireamh
líon
na
ndaoine óga, leibhéal
agus minicíocht na nidirghníomhaíochtaí /
gníomhaíochtaí
éagsúla.

Ba cheart go léireodh an bosca seo na
hathruithe féideartha do dhaoine óga maidir le
7 dtoradh forbartha pearsanta agus sóisialta.

Torthaí Tánaisteacha
Ba cheart go ndíreodh an bosca seo ar na
hathruithe a d’fhéadfadh a bheith ann sna
himthosca, eolas, scileanna, iompar agus
dearcaí do dhaoine óga agus tagairt shonrach
do na riachtanais agus na saincheisteanna a
shainaithnítear sa riachtanas Seirbhíse.

Fianaise
Smaointe a thógáil ó thaighde eolaíoch sóisialta, litríocht, eagna cleachtais, próisis bheartais agus chomhairliúcháin, chun tuiscintí ar fhadhbanna, cásanna agus
saincheisteanna a threorú, chomh maith le smaointe faoi obair ar féidir léi torthaí inmhianaithe a chumasú, agus bealaí chun monatóireacht agus meastóireacht a
dhéanamh ar an obair.
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Teimpléad 1: UBU D’Áit Do Spás: Shamhail na Loighce
Uimhir UID:
Riachtanais / Saincheisteanna

Ainm na hEagraíochta Maoinithe:

Dáta:

Monatóireacht agus Meastóireacht

Ionchuir

Aschuir

Príomhthorthaí

Cuspóirí

Torthaí Tánaisteacha

Fianaise
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Figiúr 2: Samhail Loighce Shamplach
UID: XF45648
Dúshláin








Thart. 20 Lucht Taistil óg, 10-16 bliana d’aois,
a bhfuil caidreamh míshláintiúil acu le drugaí
agus alcól.
Thart. 20 Lucht Taistil óg, 12-16 bliana d’aois,
atá ag glacadh páirte in iompar
frithshóisialta, coiriúlacht agus ballraíocht
gang.
Thart. 20 Lucht Taistil óg 12-18 nach bhfuil ag
plé le hoideachas ná le hoiliúint
Thart. 20 Lucht Siúil óg 10 - 18 atá scoite
amach go sóisialta
Thart. 20 Lucht Taistil óg, 18-24 bliana d’aois
a bhfuil taithí lag acu ar an gcóras oideachais
agus drochchaidrimh le piaraí, daoine fásta
agus a bpobal níos leithne. (NEETS)

Ainm na hEagraíochta Maoinithe: Tionscadal Óige an Lucht Siúil Óg Tréimhse ama a chumhdaítear: Iúil 2020 - Nollaig 2021
Monatóireacht agus meastóireacht
Aithníonn an Ceanglas Seirbhíse a d’fhorbair an BOO na riachtanais tosaíochta reatha do Thaistealaithe óga sa cheantar. Déanfaidh comhlánú na
dtuarascálacha ráithiúla agus bliantúla a bhaineann leis an obair le Taistealaithe óga agus tuairisceáin airgeadais an DCYA monatóireacht leanúnach ar
scéim UBU a dhoiciméadú. Soláthróidh an Creat Maoirseachta agus Rannpháirtíochta Feidhmíochta (POEF) agus próiseas an NQSF sonraí faoi ionchuir
agus aschuir. Déanfar anailís ar shonraí chun na cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn (PPRM) a threorú leis an BOO
YO/LO.

Ionchuir
•
•
•
•
•
•
•

Cuspóirí
•

•

•

A chinntiú go dtugann an tseirbhís
óige tosaíocht do na Taistealaithe
óga a shainaithnítear i Riachtanas
Seirbhíse an BOO agus go
bhfreagraíonn siad dóibh
Oibriú le Taistealaithe óga ar raon
saincheisteanna ar leith a
shainaithnítear sa Riachtanas
Seirbhíse go háirithe - andúil,
iompar frithshóisialta, gnóthachtáil
oideachais, fostaíocht agus oiliúint,
sláinte mheabhrach agus aonrú
sóisialta.
Dul i ngleic le saincheisteanna
aonraithe agus uilechuimsitheachta
d’fhonn tacú le Taistealaithe óga a
bheith níos ceangailte sa phobal

•
•

Deontas UBU
Bainisteoir tionscadáil
Oibrí Óige
Oibrí Óige PT
Buiséad iompair
Spás tiomnaithe don óige agus ceithre
fhoirgneamh pobail ar láithreáin stad
Comhoibriú
le
príomhghníomhaireachtaí eile - GYDP,
Scoileanna, ionaid Oiliúna, FSS
NQSF
Forbairt, tacaíocht, monatóireacht agus
maoirseacht an BOO

Aschuir






Príomhthorthaí

Tabharfar deiseanna do dhaoine óga atá ag
gabháil don tseirbhís óige forbairt sna 7
dtoradh forbartha pearsanta agus sóisialta:
•Scileanna cumarsáide
• Muinín agus gníomhaireacht
• Pleanáil agus réiteach fadhbanna
• Caidrimh
• Cruthaitheacht agus samhlaíocht
• Athléimneacht agus diongbháilteacht
• Faisnéis mhothúchánach

46 seachtaine den bhliain 5 lá sa
tseachtain seirbhíse
Seirbhís 12 uair an chloig Dé Sathairn
sa mhí
40 clár do spriocghrúpaí aitheanta
Seisiúin scoite, for-rochtana agus
seisiún duine le duine cúig huaire sa
tseachtain

Torthaí Tánaisteacha




Fianaise ag Eolas don tSamhail

Bíonn Ceanglais Seirbhíse an BOO bunaithe ar dhúshláin a dearadh trí phróiseas comhairliúcháin lena n-áirítear taighde
deisce, rannpháirtíocht áitiúil agus anailís ar shonraí ábhartha náisiúnta / áitiúla. Bíonn eagna bunaithe ar chuspóirí.
Cuireann taighde an AE bonn eolais faoi phríomhthorthaí ar thionchar scileanna boga agus tuarascáil VFMPR a mhol
torthaí cóngaracha atá anois mar thorthaí comhaontaithe forbartha pearsanta agus sóisialta don scéim UBU. Tá torthaí
tánaisteacha bunaithe ar na hathruithe a bhfuil súil leo sna riachtanais agus na saincheisteanna a chuirtear i láthair de
réir an Riachtanais Seirbhíse. Tá an cur chuige maidir le monatóireacht agus meastóireacht ag teacht le huirlisí agus
próisis a fhorbraíodh agus a tástáladh mar chuid de phróiseas samplach na Scéime Maoinithe Óige Leasaithe atá anois
ina gcuid dhílis den scéim UBU.







D’fhorbair suas le 20 Lucht Taistil óg (10-16 bliana)
scileanna chun saincheisteanna andúile a chosc agus
aghaidh a thabhairt orthu
Tá suas le 20 Lucht Taistil óg (12 - 16 bliana) tar éis a
mbaint le hiompar frithshóisialta agus coiriúil a
laghdú nó a stopadh.
Chuir suas le 20 Lucht Taistil óg (10 - 18) feabhas ar a
bhfreastal ar an scoil nó tá siad tar éis dul i mbun
oideachais nó oiliúna arís
Tá suas le 20 Lucht Taistil óg (10 - 18) ag mothú níos
iargúlta, tar éis dul i mbun tionscnamh dearfach
sláinte meabhrach agus, más iomchuí, tá feabhas
tagtha ar a bhfreastal ar an scoil.
Tá suas le 20 Lucht Taistil óg (18 -24 bliana) tar éis
pleananna indéanta a shainaithint agus a dhearadh a
bhaineann lena riachtanais oiliúna agus fostaíochta sa
todhchaí
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Cuid 3: Amchlár Táscach Seachtainiúil
Soláthraíonn an Amchlár/na Tráthchláir Táscacha Seachtainiúla imlíne ar phlean seachadta seirbhíse
na hEagraíochta Maoinithe atá beartaithe. De ghnáth, déantar é a fhorbairt ar bhonn ráithiúil agus
cuirtear ar fáil don BOO é.
Is é Cuspóir an Amchláir/na Tráthchlár Táscach Seachtainiúil cumarsáid fhísiúil a dhéanamh cathain
agus cá háit a bhfuil UBU D’Áit Do Spás ag dul i dteagmháil leis an Eagraíocht Mhaoinithe.
Comhlánaíonn an Eagraíocht Mhaoinithe an tráthchlár táscach seachtainiúil do Shnáithe A agus C
araon chun seachtain seachadta ar an meán a thaispeáint do na Spriocghrúpaí a shainaithnítear sa
Riachtanas Seirbhíse. Sa chás nach bhfaigheann Eagraíocht Mhaoinithe ach maoiniú Snáithe B ba
cheart don mheán-amchlár seachtainiúil a sholáthar agus léirithe ann na laethanta agus na hamanna
a chuirtear ar fáil do dhaoine óga ó na Spriocghrúpaí agus eagraíochtaí a oibríonn leo.

Ról na bPáirtithe Leasmhara éagsúla in úsáid an Amchláir/na gClár Táscach Seachtainiúil
Eagraíocht Mhaoinithe
•
•

•

•

•
•

•
•
•
BOO


A chlár ama táscach seachtainiúil a dhearadh chun an Riachtanas Seirbhíse, an Fhoirm
Iarratais agus riachtanais/spéiseanna agus infhaighteacht daoine óga a léiriú
Cinnteoidh Eagraíochtaí Maoinithe a fhaigheann maoiniú Snáithe A go léireoidh na
tráthchláir 70% den obair mar obair duine le duine i gcomhar le daoine óga agus go
dtaispeánfaidh siad an chaoi a ndéantar soláthar do gach ceann de na Spriocghrúpaí laistigh
den eagraíocht
Cinnteoidh eagraíochtaí arna maoiniú iad le Snáithe B go léireofar sna amchláir na hamanna
agus na láithreacha foirgnimh ar leith a leithdháiltear le bheith úsáidte ag Spriocghrúpaí UBU
de réir mar a shainaithnítear ina Riachtanas Seirbhíse
Cinnteoidh Eagraíochtaí Maoinithe arna maoiniú iad le Snáithe C go léireoidh na tráthchláir
na hamanna, grúpaí agus láithreacha áirithe ina bhfuil sé beartaithe na feidhmeanna um
fhorbairt acmhainne agus/nó tacaíocht a phleanáil. Ba cheart go léireodh an tráthchlár
leibhéal réasúnta rannpháirtíochta i gcoibhneas leis an Riachtanas agus leithdháileadh
Seirbhíse
Ní gá d’eagraíochtaí maoinithe arna maoiniú iad le maoiniú Snáithe A agus B ach an
tráthchlár d’obair Shnáithe A a léiriú. Ní theastaíonn amchlár Snáithe B sa chás seo
Léireoidh Eagraíochtaí Maoinithe le tráthchláir mhaoinithe Snáithe A agus C obair an dá
shnáithe. Sa chás go ndéantar feidhmeanna Snáithe C a phleanáil ar bhonn nach bhfuil
chomh comhsheasmhach ba cheart na sonraí sonracha a thabhairt faoi deara sa chuid
imeachtaí speisialta den teimpléad
Bí airdeallach ar róta tomhaiste a bheith ar fáil don fhoireann maidir le hoícheanta
déanacha, tréimhsí saoire agus obair deireadh seachtaine
An tráthchlár a sholáthar don BOO ar bhonn ráithiúil le haghaidh tráchtaireachta agus
comhaontaithe
Úsáid an tráthchlár ag na Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
chun plé a éascú a bhaineann le hobair agus dul chun cinn na ndaoine óga
Treoir agus aiseolas a sholáthar don Eagraíocht Mhaoinithe de réir mar is gá
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Aontú leis an Eagraíocht Mhaoinithe an fráma ama chun an Tráthchlár Táscach Seachtainiúil
a chur isteach chun tréimhsí saoire a cheadú nuair is féidir leis an gclár agus an soláthar athrú
ó thréimhse an téarma scoile
Pléigh ábhar an Amchláir/na Tráthchlár Táscach Seachtainiúil ábhartha leis an Eagraíocht
Mhaoinithe ag Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn lena náirítear aon leasuithe a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil a dhéanamh
An Tráthchlár/na Tráthchláir Táscacha Seachtainiúla ábhartha a chomhdú go cuí

Na céimeanna sa phróiseas
Cuir isteach an méid seo a leanas nuair a léirítear é ar an teimpléad
• Cód UID DCYA (nuair atá sé sin sannta)
• Ainm na hEagraíochta Maoinithe
• An tréimhse ama le bheith clúdaithe
• Líon iomlán na seachtainí a chlúdóidh an tráthchlár
Sa bhosca cuir an méid seo a leanas san áireamh;Snáithe A agus C.
Snáithe B.
De ghnáth an t-ainm a chruthaíonn baill Ainm na heagraíochta a
Ainm an Ghrúpa / an an ghrúpa agus oibrithe óige
úsáideann an spás
Chláir
Tá sé seo an-ábhartha d’Eagraíochtaí
Suíomh
Maoinithe atá ag obair ar fud áiteanna Ba cheart go sonródh sé seo an
nó foirgnimh éagsúla. Ba chóir na spás a leithdháiltear san
gnáthshuímh / na gnáthshuímh do gach fhoirgneamh ar an eagraíocht
grúpa a léiriú sa chuid seo
Ba cheart go n-áireofaí in am an ghrúpa
Am an ghrúpa / an uaireanta pleanáilte an chláir agus an t- An t-am a bhfuil rochtain ag an
chláir
ullmhúchán 15 nóiméad agus glanadh eagraíocht ar an spás
suas ag tús agus ag deireadh an chláir
Cuir isteach na Spriocghrúpaí / na
Spriocghrúpa de réir Spriocghrúpaí mar a leagtar amach sa Cuir isteach an Spriocghrúpa
an
Riachtanais Riachtanas Seirbhíse. Sa chás go bhfuil mar atá mínithe sa Riachtanas
Seirbhíse
iliomad Spriocghrúpaí san áireamh sa Seirbhíse
Ghrúpa / Chlár ba cheart é seo a léiriú
Líon na nDaoine Óga

Foireann i gceist

Is figiúr táscach é seo bunaithe ar an Seo an figiúr a sholáthraíonn an
bhfaisnéis a chuir an eagraíocht isteach eagraíocht a úsáideann an spás
ar an bhFoirm Iarratais
Níor chóir é seo a líonadh
Ba chóir é seo a thabhairt faoi deara mar isteach ach má tá an eagraíocht
atá san Fhoirm Iarratais
Snaith B ag soláthar foirne chun
tacú le reáchtáil an ghrúpa

Amchlár imeachtaí speisialta / imeachtaí aon uaire
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Úsáid 1 bhosca in aghaidh na hócáide. Cuir síos gairid ar an ócáid, an dáta/na dátaí atá
beartaithe dó agus an aidhm atá leis.
Má tá imeachtaí aon uaire ar leith ag oibrí Snáithe C ba chóir é seo a áireamh sa chuid seo
freisin

Rudaí le bheith curtha san áireamh mar ábhair mhachnaimh








D’fhéadfadh sé a bheith ábhartha d’eagraíocht Mhaoinithe smaoineamh ar roinnt grúpaí a
chruthú, do gach Spriocghrúpa, chun raonta aoise iomchuí, saincheisteanna inscne-shonracha
agus riachtanais/leasanna daoine óga a cheadú
Ba cheart d’Eagraíochtaí Maoinithe smaoineamh ar an líon daoine is éifeachtaí le cur san
áireamh i ngach grúpa chun iad a dhéanamh inmharthana
Ba cheart don BOO breathnú ar amchláir mar léiriú ar sheachadadh seirbhíse. Ceanglaítear ar
Eagraíochtaí Maoinithe a bheith solúbtha maidir le riachtanais agus cúinsí daoine óga agus
uaireanta ciallóidh sé seo go gcaithfidh an tráthchlár athrú
Tá faisnéis faoi shuíomh táscach freisin mar ní bheidh sé praiticiúil i gcónaí ionaid bheachta a
sholáthar. Ba cheart go léireodh Eagraíochtaí Maoinithe Snáithe B an áit/seomra nó an spás
sonrach a leithdháiltear ag amanna ar leith le haghaidh oibre le Spriocghrúpaí UBU
Ba cheart d’eagraíochtaí Maoinithe Níos Mó a oibríonn ó iliomad suíomhanna cláir ama
táscacha a sholáthar do gach suíomh - beidh na tráthchláir bunaithe ar an bPlean Seachadta
Seirbhíse (2.3/2.3/2.4) den Fhoirm Iarratais
Ba cheart d’Eagraíochtaí Maoinithe Snáithe B a chinntiú go léiríonn na hamanna agus na
láithreacha leithdháilte na háirithintí d’Eagraíochtaí Maoinithe Snáithe A agus C UBU
Nuair a shainaithnítear riachtanais atá ag teacht chun cinn maidir le daoine óga atá ina gcónaí
sa limistéar geografach mar a shainmhínítear sa Riachtanas Seirbhíse le linn na timthrialla
maoinithe agus a n-aontaítear leis an BOO, caithfear an Tráthchlár / na Sraitheanna Táscacha
Seachtainiúla agus Samhail na Loighce a nuashonrú.
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Teimpléad Táscach Seachtainiúil

Cód UID:

Ainm na hEagraíochta Maoinithe:

Tréimhse Ama Clúdaithe ó:
Go:
Líon iomlán na seachtainí san áireamh:

Tábla 1: Amchlár Seachtainiúil

Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Dé Déardaoin

Dé hAoine

Dé Sathairn

Dé Domhnaigh

Nótaí tráchta
* Brúigh an cnaipe cluaisín sa bhosca deireanach chun sraitheanna breise a chur leis

Imeachtaí Speisialta
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Amchlár Táscach Seachtainiúil
Sampla

Cód UID: UBU2039

Ainm an Tionscadail: Tionscadal Óige an Lucht Siúil Tréimhse Ama Clúdaithe ó: 1 Meán Fómhair 2020 Go dtí: 31 Nollaig 2020
Líon iomlán na seachtain san áireamh: 18 seachtaine

Tábla 1: Amchlár Seachtainiúil (Snáithe A)

Dé Luain

Dé Luain

Dé Céadaoin

Dé Déardaoin

Dé hAoine

Dé Sathairn

Cairde Oibre A.
• 10.30 - 1i.n.
•
Spriocghrúpa 5
•
5 bhall
•
Dunshannon
•
Oibrí PL + CE

Cairde Oibre B.
• 10.30 - 1i.n.
•
Spriocghrúpa 5
•
5 bhall
•
Dunshannon
•
Oibrí PL + CE

Cairde Oibre A.
•
10.30 - 1i.n.
•
Spriocghrúpa 5
•
5 bhall
•
Dunshannon
•
Oibrí PL + CE

Cairde Oibre B.

10.30 - 1i.n.

Spriocghrúpa 5

5 bhall

Dunshannon

Oibrí PL + CE

Cairde Oibre
1 -1 seisiún

10.00 - 1pm

Spriocghrúpa 5

10 mball

Dunshannon

Oibrí PL + CE

Ealaín Chliste & Funk U Up
Spriocghrúpa 3

8am - 8pm gach 4
seachtaine

8 mball

Cláraigh gníomhaíochtaí
lasmuigh áiteanna éagsúla

Deonach YW 1 agus 2 +

Céim Suas F.

10.30 - 12i.n.

Spriocghrúpa 4

4 bhall

Bealach Jamestown

Oibrí YW 1 + CE

Idirghabhálacha
neamhsceidealta
/
seisiúin 1-1

10 - 1i.n.

Spriocghrúpa
2/4/5/6

Dunshannon

Deonach YW 1 +
1
Paradise

2.30 - 4.30i.n.

Spriocghrúpa 2

4 bhall

Drumalee

Deonach YW2 +
agus CE

Céim Suas

10.30 - 12i.n.

Spriocghrúpa 4

4 bhall

Cúirt Brandon

Oibrí YW 1 + CE

Idirghabhálacha
neamhsceidealta / seisiúin
1-1

10 - 1i.n.

Spriocghrúpa 2/4/5

Dunshannon

Deonach YW 1 + 1

Céim Suas M

10.30 - 12i.n.

Spriocghrúpa 4

2 bhall

Plás Thír Chonaill

Oibrí YW 1 + CE

2pack

2.30 - 4.30i.n.

Spriocghrúpa 2

4 bhall

Cúirt Brandon

Deonach YW2 +
agus CE

Tirim nach Ard

2.30 - 4.30i.n.

Spriocghrúpa 5

4 bhall

Dunshannon

PL
agus
dheonach

Ealaín Chliste

6 - 7.30i.n.

Spriocghrúpa 3

4 bhall

Dunshannon

Deonach YW 2

Idirghabhálacha
neamhsceidealta / seisiúin
1-1 / for-rochtana

• 5 - 7i.n.

Spriocghóide 1 // 4

Idirghabhálacha
neamhsceidealta
/
seisiúin 1-1

2 - 4.30i.n.

Spriocghrúpa
1/2/3/4

Dunshannon

Deonach YW 2 + 1
Gach rud go maith

5.30 - 7i.n.

Spriocghrúpa 2

4 bhall

Bealach
Jamestown

Idirghabhálacha
neamhsceidealta
/
seisiúin 1-1

2 - 4.30i.n.

Spriocghrúpa1/2/3/4

Dunshannon
Deonach YW 2 + 1
Biggy Smalls

5.30 - 7i.n.

Spriocghrúpa

24 ball

Plás Thír Chonaill

obair

Dé
Domhnaigh
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Deonach YW1 + agus
CE

na lads
• 7.30pm - 9pm
• Spriocghrúpa 1
• 8 mball
• Dunshannon
• Oibrí Deonach YW 1 +

Funk U Suas

6 - 7.30i.n.

Spriocghrúpa 3

3 bhall

Drumalee Deonach
YW 1 +
Brightside
• 8.30pm - 11pm
• Spriocghrúpa 1
• 7 mball
• Dunshannon
Deonach YW2 agus
YW 1 +





Bealach Dunshannon
agus Jamestown,
Brandon Court agus
Plás Tyrconnell
Deonach YW 1 + 1



Deonach YW1 +
agus CE

Obair scoite

7.30pm - 10pm

Spriocghrúpa(í) 1,2
agus 4

20+ teagmháil
aonair

Dunshannon,
Drumalee,
Brandon Court
agus Plás
Tyrconnell

YW 1 agus oibrí
deonach

* Brúigh an cnaipe cluaisín sa bhosca deireanach chun sraitheanna breise a chur leis

Imeachtaí Speisialta
Clár Oíche Shamhna
Clár na Nollag

Forbrófar an clár chun gníomhaíochtaí atreoraithe a sholáthar do gach ceann de na
spriocghrúpaí agus chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí pobal-eagraithe nuair is
féidir
Déanfaidh YW1 agus YW 2 for-rochtain agus clúdach 1 go 1 a sceidealú i rith
thréimhse na Nollag do dhaoine óga ar leith a dteastaíonn tacaíocht bhreise uathu
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Cuid 4: Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
Cruinniú duine le duine is é an Cruinniú Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn (PPRM) a dhéantar idir
an BOO agus an Eagraíocht Mhaoinithe, a bhíonn ar siúl trí huaire sa bhliain ar a laghad. Is féidir cruinnithe breise PPRM
a thionól go cianda. Go hidéalach, tharlódh cruinnithe PPRM uair sa ráithe chun ailíniú le próisis eile; mar shampla
tráthchláir ráithiúla agus teimpléid airgeadais a chur isteach. Is féidir gealltanais maidir le seachadadh seirbhíse agus cur
isteach ráithiúil príomhcháipéisí a thaifeadadh ar an teimpléad Athbhreithnithe Um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
agus a chomhdú dá réir. Tá na cruinnithe seo, bíodh siad aghaidh ar aghaidh nó iargúlta, ríthábhachtach mar tugann siad
an spás agus an t-am don dá chomhpháirtí gach gné den obair a phlé do scéim UBU D’Áit Do Spás, go háirithe an obair
le daoine óga.
Is éard is Cuspóir an Chruinnithe Athbhreithnithe Um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn ná seachadadh na seirbhíse a
phlé mar atá mínithe sa Riachtanas Seirbhíse agus san Fhoirm Iarratais. Tugann clár oibre an chruinnithe deis chun dul
chun cinn, saincheisteanna a thagann chun cinn agus riachtanais phleanála don todhchaí a phlé.
Cuirtear dhá theimpléad ar fáil chun tacú le Cruinnithe Athbhreithnithe Um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn;
1. Forordaíonn DCYA an Teimpléad Fógra Cruinnithe um Athbhreithniú Pleanála agus Dul Chun Cinn (Teimpléad 1)
agus eisíonn an BOO é chuig an Eagraíocht Mhaoinithe ag tús thimthriall maoinithe UBU D’Áit Do Spás.
2. Cuirtear an Teimpléad Taifead Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe Dul Chun
Cinn (Teimpléad 2) ar fáil mar thaifead ar phlé agus ar chinntí an chruinnithe.

Ról na ngeallsealbhóirí éagsúla sa Chruinniú Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
Eagraíocht Mhaoinithe
• Aontú leis an BOO sceideal na gCruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
• Cuir isteach an Teimpléad Fógra Cruinnithe a ghabhann le cáipéisí nuashonraithe cúig lá oibre roimh an
gcruinniú. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo, nuair is ábhartha, nuashonrú ar Phleananna Gníomhaíochta RAG,
Samhail na Loighce, Tuarascáil agus Plean Oibre, Tuarascáil Airgeadais agus freagra ar Chuairteanna Gan Fógra.
Féadfar amchlár/amchláir a áireamh freisin ach níl siad éigeantach
• Cur chuige comhoibritheach a ghlacadh le hOifigeach an BOO lena chinntiú go ndéantar nóta cruinn den
chruinniú a thaifeadadh ar an Teimpléad Taifead Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun
Cinn
• Pléigh gach mír ar an gclár oibre le fócas ar a bhfuil ag obair a aithint, cad is gá a athrú agus aon saincheisteanna
a d’fhéadfadh teacht chun cinn
• Teimpléad Taifead an Chruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe a chomhaontú agus
a shíniú ag deireadh an chruinnithe agus cóip a choinneáil le comhdú go cuí
BOO
•
•
•
•
•
•

Sceideal na gCruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe a eagrú leis an Eagraíocht
Mhaoinithe
Doiciméad athbhreithnithe a chuir an Eagraíocht Mhaoinithe isteach roimh an gCruinniú Athbhreithnithe um an
bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
Úsáid an Teimpléad Taifead Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe ar Dhul Chun
Cinn chun gach mír den chlár oibre a pléadh agus na cinntí a rinneadh le linn an chruinnithe a dhéanamh agus a
thaifeadadh
Dul i dteagmháil leis an Eagraíocht Mhaoinithe chun fadhbanna a réiteach, smaointeoireacht nua a ghiniúint
agus riachtanais tógála acmhainne sa todhchaí a aithint
Teimpléad Taifead an Chruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe a chomhaontú agus
a shíniú ag deireadh an chruinnithe agus cóip a sholáthar don Eagraíocht Mhaoinithe
An Teimpléad Taifead Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe Dul Chun Cinn a
choinneáil agus a chomhdú go cuí
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Na céimeanna sa Phróiseas
•
•
•
•
•
•

Cuirfidh an BOO Teimpléad Fógra Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe ar fáil
don Eagraíocht Mhaoinithe ag tús an timthrialla maoinithe.
Déanfaidh an Eagraíocht Mhaoinithe an Teimpléad Fógra a chomhlánú agus ceanglóidh sí aon doiciméadacht
ábhartha, lena n-áirítear an Tuarascáil Oibre agus an Plean Oibre, agus cuirfidh sí ar aghaidh chuig an BOO cúig
lá oibre ar a laghad roimh an gcruinniú sceidealta Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn.
Déanfaidh an BOO athbhreithniú ar gach doiciméad a chuirfidh an Eagraíocht Mhaoinithe isteach sula mbeidh
an Cruinniú Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn ar siúl
Cinnteoidh an BOO go dtógfar nóta de na míreanna go léir ar an gclár oibre ar an Teimpléad Taifead. Ba cheart
an nóta seo a athbhreithniú ag deireadh an chruinnithe agus é a shíniú ag an dá pháirtí
Cuirfidh an BOO cóip den Teimpléad Taifead Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an
Athbhreithnithe Dul Chun Cinn ar fáil don Eagraíocht Mhaoinithe
Déanfaidh an dá pháirtí an Teimpléad Taifead Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an
Athbhreithnithe ar Dhul Chun Cinn a chomhdú go cuí

Míreanna ar an gclár oibre
Is míreanna seasta iad seo a bheidh le húsáid mar an clár oibre caighdeánach. I gcás nach bhfuil aon nuashonrú le
déanamh ar mhíreanna 1 agus 2, is leor a thabhairt faoi deara gur pléadh an cheist agus nach raibh gá le gníomh ar
bith.
1. Athbhreithniú ar Phlean(anna) Gníomhaíochta RAG - Ligeann an mhír seo ar an gclár oibre plé a bheith
déanta ar an dul chun cinn nó ar mhoilleanna maidir le haon ghníomhartha RAG a bhaineann leis an
tréimhse ama a chumhdaítear leis an gCruinniú Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun
Cinn. Sa chás gur cuireadh moill ar ghníomhartha RAG míniú ar cén fáth ar chóir iad a thaifeadadh
chomh maith leis an fhráma ama atá beartaithe dó a bheith tugtha chun críche. Ba cheart
gníomhaíochtaí RAG atá le bheith curtha i gcrích don chéad Chruinniú Athbhreithnithe um an bPleanáil
agus an Dul Chun Cinn eile a leagan amach. Sa chás nach bhfuil Plean Gníomhaíochta RAG i bhfeidhm
nó go bhfuil ceann roimhe seo curtha i gcrích, ba chóir é sin a thabhairt faoi deara ag an gcruinniú.
2. Athbhreithniú a dhéanamh ar Shamhail na Loighce - Ba cheart Samhail na Loighce a úsáid mar phointe
tagartha ag gach cruinniú chun an dul chun cinn maidir le torthaí a bhaint amach a phlé le daoine óga.
Ligeann mír an chláir oibre freisin aon oiriúnuithe nó athruithe ar Shamhail na Loighce aontaithe. Má
tá athruithe á ndéanamh ar Shamhail na Loighce, ba cheart an leagan nuashonraithe a chur faoi bhráid
an BOO cúig lá oibre roimh an gcruinniú. Ba chóir an leagan agus an dáta a chur isteach ionas go
mbeidh sé éasca é a rianú.
3. Nuashonrú ar an obair le daoine óga agus pleanáil don chéad tréimhse tuairiscithe eile - Ligeann an
mhír seo den chlár oibre plé a bheith déanta ar an Tuarascáil Oibre agus ar an bPlean Oibre.
a. Tuarascáil Oibre - ba chóir í a chomhlánú agus a úsáid mar bhunús le plé ar an obair le daoine óga.
b. Plean Oibre - ba chóir go mbeadh pleananna do sheachadadh seirbhíse amach anseo ar aon dul
leis an bhFoirm Riachtanais Seirbhíse agus Iarratais. Ba cheart don BOO an deis seo a úsáid chun
fadhbanna a réiteach, smaointe a ghiniúint agus dea-chleachtas a fhorbairt i gcomhrá leis an
Eagraíocht Mhaoinithe.
4. Torthaí Chuairteanna Gan Fógra - má tharla cuairteanna gan réamhfhógra ón gCruinniú
Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn deireanach, ba cheart an toradh nó aon
saincheisteanna a thagann chun cinn a phlé. Sa chás go n-ardaíodh saincheisteanna, ba cheart aon
mhíniú / comhaontuithe / pointí ar tugadh faoi deara iad ina dhiaidh sin a thaifeadadh sa teimpléad
Taifead.
5. Athbhreithniú a dhéanamh ar an Teimpléad Airgeadais agus ar an bhFoirm Tarraingthe anuas athbhreithniú a dhéanamh ar an mbuiséad foriomlán mar a léirítear ar an teimpléad airgeadais plé
agus/nó comhaontú gluaiseachta idir ceannteidil bunaithe ar chaiteachas iarbhír. Tabhair faoi deara
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go mb’fhéidir nach dtitfidh Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn ar aon
dul le tréimhsí airgeadais ráithiúla.
6. Aon Ghnó Eile. Is féidir míreanna breise a phlé anseo. I measc na n-earraí d’fhéadfadh riachtanais
oiliúna, taithí ar uirlisí agus teimpléid POEF srl a úsáid.

Rudaí le bheith curtha san áireamh mar ábhair mhachnaimh
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Is é cuspóir an Chruinnithe/na gCruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn plé a
dhéanamh ar sheachadadh foriomlán na seirbhíse mar atá mínithe san Fhoirm Riachtanais Seirbhíse agus
Iarratais
D’fhonn an luach is mó a fháil ón gCruinniú Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn, ní mór na
cáipéisí a chur isteach cúig lá oibre ar a laghad roimh an gcruinniú
Caithfidh an BOO athbhreithniú a dhéanamh ar na cáipéisí a chuir an Eagraíocht Mhaoinithe isteach roimh an
gcruinniú
Is deis é an cruinniú chun plé a dhéanamh ar bhealach tacúil ar an dul chun cinn nó ar shaincheisteanna a bhfuil
taithí ag an Eagraíocht Mhaoinithe orthu maidir leis an tseirbhís a sholáthar do dhaoine óga
Tá na Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn ríthábhachtach do rialachas foriomlán
scéim UBU D’Áit Do Spás
Tá an obair le daoine óga chun torthaí scéim UBU D’Áit Do Spás a bhaint amach lárnach d'ábhar na gcruinnithe
Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
Ba chóir aird a thabhairt ar gach mír den chlár oibre agus méid iomchuí ama a phlé
Ba cheart don Eagraíocht Mhaoinithe agus an BOO cur chuige comhoibritheach a ghlacadh i dtéarmaí deachleachtas a aithint agus aon fhadhbanna a thagann chun cinn i seachadadh na seirbhíse do dhaoine óga a
réiteach
Is féidir amchláir, má tá siad in úsáid, a úsáid chun an comhrá a fhorlíonadh ach níl siad éigeantach
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Teimpléad Fógra Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe
Ainm Eagraíochta Maoinithe:

Cód UID DCYA:

Ainm an BOO:
Tréimhse ama a chuimsítear sa tuarascáil: Ó:

Go:

Dáta beartaithe an chruinnithe:
Freastail thar ceann na hEagraíochta Maoinithe:
Clár Oibre:
Pleanáil agus Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn Ba chóir go gclúdódh Cruinnithe na hábhair seo a leanas. Ceangail cáipéisí ábhartha leis an
Teimpléad Fógra Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
Buanchlár Oibre:
1. Athbhreithniú ar phlean gníomhaíochta RAG

Liostaigh cáipéisí atá le seoladh chuig BOO

2. Athbhreithnigh Samhail na Loighce
3. Nuashonrú ar an obair le daoine óga agus pleanáil don chéad tréimhse
tuairiscithe eile
a. Tuarascáil Oibre
Plean Oibre (Má tá sé ar fáil, is féidir amchláir a úsáid chun an nuashonrú
seo a fhorlíonadh)
4. Cinntí cuairteanna gan réamhfhógra (agus aon réimsí a bhféadfadh a rá go
bhfuil gá le gníomh)
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5. Athbhreithniú a dhéanamh ar an teimpléad airgeadais agus ar an bhfoirm
tarraingthe anuas agus plé agus / nó aontú gluaiseachta idir ceannteidil
bunaithe ar chaiteachas iarbhír
6. Aon Ghnó Eile
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Fógra Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn

Sampla
Ainm Eagraíochta Maoinithe: Seirbhís Óige na mBailte Beaga

Cód UID DCYA: 1234A

Ainm an BOO: BOO ABC
Tréimhse ama a chuimsítear sa tuarascáil: Ón:

1 Iúil 2020 Go dtí an: 25 Meán Fómhair 2020

Dáta beartaithe an chruinnithe: 29 Meán Fómhair 2020
Freastail thar ceann na hEagraíochta Maoinithe: Ceannaire Tionscadail ABC

Clár Oibre:
Ba chóir go gclúdódh cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn na hábhair seo a leanas. Ceangail cáipéisí ábhartha leis
an Teimpléad Fógra Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
Clár Oibre:
Liostaigh cáipéisí atá le seoladh chuig BOO
1. Athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta RAG
Cóip den Fhoirm Iarratais ag léiriú Gníomhartha RAG
2. Athbhreithnigh Samhail na Loighce
Shamhail na Loighce mar a aontaíodh gan aon
athruithe beartaithe go dtí seo
3. Nuashonrú ar an obair le daoine óga agus pleanáil don chéad tréimhse tuairiscithe Tuarascáil Oibre Críochnaithe
eile
• Amchlár ó Iúil - deireadh mhí Mheán Fómhair
a. Tuarascáil Oibre
- lena n-áirítear tráthchlár seachtainiúil
b. Plean Oibre (is féidir tráthchláir má tá siad ar fáil a úsáid chun an
mionsonraithe an Chláir Samhraidh agus
nuashonrú seo a fhorlíonadh)
Laethanta Spraoi Teaghlaigh
• Meastóireacht ar an gclár Samhraidh
• Tuairisciú ar aiseolas agus seisiún pleanála le
grúpaí aonair (deireadh Lúnasa)
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Plean Oibre C
ríochnaithe
• Amchlár Meán Fómhair - Nollaig lena náirítear imeachtaí beartaithe Oíche Shamhna
agus saoire na Nollag
• Dréacht-mholtaí le haghaidh deireadh
seachtaine cónaithe do ghrúpa NEETS
• Seisiún oiliúna thar oíche beartaithe
d’oibrithe deonacha
4. Torthaí na gcuairteanna gan réamhfhógra (agus aon réimsí a bhféadfadh a bheith
curtha in iúl go dteastaíonn gníomh uathu)
Níl aon tuairiscí go dtí seo
5. Athbhreithniú a dhéanamh ar an teimpléad airgeadais agus ar an bhfoirm Teimpléad airgeadais críochnaithe go deireadh mhí
tarraingthe anuas agus plé agus / nó aontú gluaiseachta idir ceannteidil bunaithe Mheán Fómhair agus iarratas tarraingthe anuas
ar chaiteachas iarbhír
curtha isteach cheana (cóip ceangailte)
Pléigh an ghluaiseacht atá beartaithe de €300 euro ó
cheann an bhuiséid Teagascóirí / Éascaitheoirí i
gcostais dhíreacha go Eile chun costais iompair
chónaithe a chlúdach.
6. Aon Ghnó Eile
• Riachtanais tógála acmhainne foirne
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Teimpléad Taifead Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Athbhreithnithe
Ainm Eagraíochta Maoinithe:
Tréimhse ama a chuimsítear sa tuarascáil: Ón:

Cód UID DCYA:
Go dtí an:

Dáta an chruinnithe
I láthair: (Liostaigh le do thoil)
Ba chóir go gclúdódh cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn na hábhair seo a leanas.
Clár Oibre:

Tabhair breac-chuntas
ar dhoiciméid a
cuireadh isteach chun
tacú leis an mír seo ar
an gclár oibre más
ábhartha

1. Athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta RAG
2. Athbhreithnigh Samhail na Loighce
3. Nuashonrú ar an obair le daoine óga agus pleanáil don chéad tréimhse tuairiscithe eile
a. Tuarascáil Oibre
b. Plean Oibre (is féidir tráthchláir má tá siad ar fáil a úsáid chun an nuashonrú seo a fhorlíonadh
4. Torthaí na gcuairteanna gan réamhfhógra (agus aon réimsí a bhféadfadh a rá go bhfuil gá le gníomh)

5. Athbhreithniú a dhéanamh ar an teimpléad airgeadais agus ar an bhfoirm tarraingthe anuas agus plé agus/nó
aontú gluaiseachta idir ceannteidil bunaithe ar chaiteachas iarbhír
6. Aon Ghnó Eile
22
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1. Athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta RAG
Sa tábla thíos cuir isteach nuashonrú ar phlean gníomhaíochta RAG agus úsáid líne amháin in aghaidh na gcritéar. (Brúigh cluaisín ar an
mbosca deireanach chun an líne nua a chur leis)

Critéir
uimh.

Nuashonrú ar ghníomh / stádas reatha

An gcomhlíonann an
FO na critéir seo?

Má tá, liostáil fianaise tacaíochta nuair
is cuí

An bhfuil aon cheisteanna ag teacht chun cinn a d’fhéadfadh cosc a chur ar an eagraíocht mhaoinithe an Plean Gníomhaíochta a bhaint amach
laistigh den chreat ama?
Tá☐
Níl ☐
Má tá, tabhair cur síos gairid agus tabhair breac-chuntas ar na chéad chéimeanna eile thíos
Tabhair cur síos gairid ar an gceist a éiríonn
An chéad chéim eile

An Duine

Faoin am

2. Athbhreithniú ar Shamhail na Loighce
Tabhair breac-chuntas ar aon tráchtanna, breisithe, athruithe nó saincheisteanna a d’eascair as an athbhreithniú ar Shamhail na Loighce
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3. Nuashonrú ar an obair le daoine óga agus pleanáil don chéad tréimhse tuairiscithe eile
Tuarascáil oibre - le haghaidh gach cláir a sheachadtar nó aon teagmháil le duine óg, comhlánaigh líne amháin den teimpléad thíos le do thoil
(Comhordaigh líon iomlán na ngealltanas duine le duine, idir phleanáilte agus neamhphleanáilte, agus ionchur ag úsáid líne amháin)

Tréimhse tuairiscithe: Go:
Grúpa /
Rannpháirtíochtaí le
daoine óga (raon
aoise san áireamh)

Spriocghrúpa
de réir SR

Ó:
Modh a
úsáidtear (i.e.
oiliúint do
ghrúpaí beaga,
buail isteach,
fóraim óige,
meantóireacht
duine le duine
srl.)

Am agus lá
seachadta

Líon na
seisiún a
seachadadh
sa tréimhse
tuairiscithe
seo

Líon na
ndaoine óga
aonair a
d’fhreastail

Leithdháileadh Líon iomlán na
an fhoireann dteagmhálacha1

Fianaise ar
Dhul Chun
Cinn

1

Chun an uimhir seo a ríomh, iolraigh an líon daoine óga ar leith atá ag freastal ar na seisiún faoin líon seisiún a chuirtear ar fáil. m.sh. sa chás go bhfreastalaíonn 3 daoine óga ar 4 sheisiún, sa chás sin bheadh 12
theagmháil I gceist. Ba cheart seisiún duine-le-duine, idirtheagmhála agus imeachtaí a áireamh mar theagmhálacha. Is féidir aon teagmháil a dhéantar le duine óg nach raibh beartaithe a chur leis chomh fada is a
dhéantar nóta de ar bhealach éigin.
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Dúshláin
agus
deiseanna (nuair is
ábhartha)
Plé agus cinntí a
éiríonn as dúshláin
agus deiseanna.
Réimsí
oibre
ábhartha eile

Plean Aschuir (le haghaidh gach cláir a sheachadfar, comhlánaigh líne amháin den teimpléad thíos le do thoil)
Grúpa /
Rannpháirtíochtaí le
daoine óga
(raon aoise san áireamh)

Spriocghrúpa
de réir SR

Modh a úsáidtear
(i.e. oiliúint do
ghrúpaí beaga,
buail isteach,
fóraim óige,
meantóireacht
duine le duine srl.)

Am agus lá
seachadta

Líon na seisiún
le seachadadh
sa chéad
tréimhse
tuairiscithe eile

Líon na
ndaoine óga
aonair ar a
ndíreofar

Leithdháileadh
an fhoireann

Líon measta na
dteagmhálacha 2

Pleanáil do réimsí oibre
ábhartha eile

2

Chun an uimhir seo a ríomh, iolraigh an líon daoine óga ar leith atá ag freastal ar na seisiún faoin líon seisiún a chuirtear ar fáil. m.sh. sa chás go bhfreastalaíonn 3 daoine óga ar 4 sheisiún, sa chás sin bheadh 12
theagmháil I gceist. Ba cheart seisiún duine-le-duine, idirtheagmhála agus imeachtaí a áireamh mar theagmhálacha. Is féidir aon teagmháil a dhéantar le duine óg nach raibh beartaithe a chur leis chomh fada is a
dhéantar nóta de ar bhealach éigin.
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4. Torthaí ó Chuairteanna Gan Fógra
Má tá sé críochnaithe ón gcruinniú deireanach nó más gá tuairisc a thabhairt ar ghníomhartha ó na cuairteanna seo, comhlánaigh an
teimpléad thíos (sraith amháin in aghaidh an ghnímh)
Nótaí tráchta
Saincheisteanna le díriú orthu

Gníomh

An Duine

Faoin am

5. Athbhreithniú ar an Tuarascáil Airgeadais agus iarraidh tarraingthe anuas
Nótaí
An bhfuil an caiteachas ag teacht leis an mbuiséad atá beartaithe? Mura féidir, tabhair réasúnaíocht?
Tabhair faoi deara le do thoil aon iarrataí ón Eagraíocht Mhaoinithe maoiniú a aistriú idir ceannteidil chun
an caiteachas iarbhír a léiriú.
(ní féidir níos mó ná 25% den bhuiséad a chaitheamh ar chostais indíreacha)
Iarratas tarraingthe anuas don chéad ráithe eile de réir rialacha na scéime UBU
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6. Aon Ghnó Eile
Aon Ghnó Eile

Ceangail gach doiciméad ábhartha leis an tuarascáil m.sh. tuarascáil airgeadais ráithiúil, amchlár/amchláir
Aontaíodh taifead an chruinnithe seo.
Eagraíocht Mhaoinithe:
Oifigeach BOO:
Dáta:
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Taifead Cruinnithe Athbhreithnithe um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn

Sampla
Ainm Eagraíochta Maoinithe: Seirbhís Óige na mBailte Beaga

Cód UID DCYA: 1234A

Tréimhse ama a chuimsítear sa tuarascáil: Ó: 1 Iúil 2020 Go: 25 Meán Fómhair 2020

Date of meeting 29 Meán Fómhair 2020

Liosta de na doiciméid atá ceangailte: (cuir tic mar is cuí)
Samhail na Loighce ☒, Amchlár/amchláir ☒ Tuarascáil airgeadais ☒ Plean Gníomhaíochta RAG (cuir isteach bosca) Eile (cuir isteach bosca)
I láthair: (Liostaigh le do thoil) Oifigeach XY, BOO, Ceannaire Tionscadail AB
Clár Oibre:
Pleanáil agus Athbhreithniú ar Dhul Chun Cinn Ba chóir go gclúdódh Cruinnithe na hábhair seo a leanas. Cuir tic le gach mír ar an gclár oibre don
chruinniú seo: Clár Oibre:
1. Athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta RAG
2. Athbhreithnigh Shamhail na Loighce
3. Nuashonrú ar an obair le daoine óga agus pleanáil don chéad tréimhse tuairiscithe eile
a. Tuarascáil Oibre
b. Plean Oibre (is féidir tráthchláir má tá siad ar fáil a úsáid chun an nuashonrú seo a fhorlíonadh)
4. Torthaí na gcuairteanna gan réamhfhógra (agus aon réimsí a bhféadfadh a bheith curtha in iúl go dteastaíonn
gníomh uathu)
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5. Athbhreithniú a dhéanamh ar an teimpléad airgeadais agus ar an bhfoirm tarraingthe anuas agus plé agus /
nó aontú gluaiseachta idir ceannteidil bunaithe ar chaiteachas iarbhír
6. Aon Ghnó Eile

1. Athbhreithniú ar Phlean Gníomhaíochta RAG
Sa tábla thíos cuir isteach nuashonrú ar phlean gníomhaíochta RAG agus úsáid líne amháin in aghaidh na gcritéar. (Brúigh cluaisín ar an
mbosca deireanach chun an líne nua a chur leis)
Nuashonrú ar ghníomh / stádas reatha
An gcomhlíonann an
FO na critéir seo?

Critéir uimh.
3 Spriocghrúpa

Caidreamh a thógáil le Pobal an Lucht Siúil:







Sraith cruinnithe suímh a tionóladh le tuismitheoirí
daoine óga ar na ceithre shuíomh stad

Lá teaghlaigh eagraithe i rith mhí Iúil chun
gníomhaíochtaí a reáchtáil do dhaoine óga agus do
thuismitheoirí / chaomhnóirí
Beirt daoine óga den Lucht Siúil 19-21 bliana a
sainaithníodh mar mheantóirí agus mar shaorálaithe

Oiliúint idirchultúrtha don fhoireann:
 Ghlac beirt bhall foirne páirt i seisiún oiliúna NYCI
 Beartas éagsúlachta á fhorbairt faoi láthair

Má tá, liostáil fianaise tacaíochta
nuair is cuí

Dáta críochnaithe
Deireadh Fómhair
2020

Tá Seirbhís Óige na 
mBailte Beaga ag
déanamh dul chun
cinn maidir le gach
gníomh a bhaint 
amach

Nótaí ó chruinnithe láithreáin
Físeán U Tube de lá spraoi
teaghlaigh

Pleanáil le haghaidh oiliúna
meantóra le tosú an tseachtain
seo chugainn
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5 Suíomh lasmuigh
den scoil


Pléigh le gluaiseacht scoile an chláir reatha a chuirtear 
ar fáil ar scoil
Clár samhraidh a sholáthar don spriocghrúpa


Dáta críochnaithe 
Deireadh Fómhair
2020
Críochnaithe

cheana

Nótaí cruinnithe leis an scoil agus
an tráthchlár ag taispeáint
seachadadh malartach soláthair
Amchlár agus meastóireacht an
Chláir Samhraidh

6
spriocghrúpa 
80%

Critéir a fhorbairt chun cur síos, tuiscint agus tosaíocht 
a thabhairt don spriocghrúpa / na spriocghrúpaí

Dáta críochnaithe 
Deireadh Fómhair
2020
Críochnaithe
cheana

Critéir shoiléire



An bhfuil aon cheisteanna ag teacht chun cinn a d’fhéadfadh cosc a chur ar an eagraíocht mhaoinithe an Plean Gníomhaíochta a bhaint amach
laistigh den chreat ama? Tá ☒ Níl ☐
 Má tá, tabhair cur síos gairid agus tabhair breac-chuntas ar na chéad chéimeanna eile thíos
Tabhair cur síos gairid ar an gceist a éiríonn


Níl an tinreamh ar an gclár iarscoile chomh hard agus a seachadadh é le linn uaireanta scoile. D’fhéadfadh iompar a bheith ina fhadhb i gcásanna
áirithe mar go dtarlaíonn an clár san Ionad Pobail in aice leis an scoil ach ciallaíonn sé nach féidir le daoine óga áirithe an bus scoile a fháil

An chéad chéim eile



Lean le teaghlaigh leanaí nach raibh ag freastal orthu agus pléigh an fáth
Más é iompar an príomhbhloc ar fhreastal féach ar iompar malartach a sholáthar
- seiceáil impleachtaí foirne agus buiséid

An duine
Oibrí Óige 1

Faoin am
Deireadh na chéad seachtaine
i mí Dheireadh Fómhair
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2. Athbhreithniú ar Shamhail na Loighce
Tabhair breac-chuntas ar aon tráchtanna, breisithe, athruithe nó saincheisteanna a d’eascair as an athbhreithniú ar an tsamhail loighic
Pléadh Samhail na Loighce in éineacht leis an Amchlár Táscach d’fhonn go bhféadfadh an BOO tuiscint shoiléir a fhorbairt ar intinn ardleibhéil
agus ar chur i bhfeidhm praiticiúil an phlean seachadta seirbhíse. Aontaíodh nach gcaithfear Samhail na Loighce a phlé ach ag cruinnithe amach
anseo má thagann athrú substaintiúil nó má thagann riachtanais / saincheisteanna nua chun cinn.

3. Nuashonrú ar an obair le daoine óga agus pleanáil don chéad tréimhse tuairiscithe eile
Tuarascáil oibre - le haghaidh gach cláir nó rannpháirtíochta / rannpháirtíochta le duine óg, comhlánaigh ar líne an teimpléad thíos le do
thoil
(Comhordaigh líon iomlán na ngealltanas duine le duine, idir phleanáilte agus neamhphleanáilte, agus ionchur ag úsáid líne amháin)

Tréimhse tuairiscithe: Go:
Grúpa /
Gníomhaíocht

(raon aoise
áireamh)

Spriocghrúpa
de réir SR

Ó:
Modh a
úsáidtear (i.e.
oiliúint do
ghrúpaí beaga,
buail isteach,
fóraim óige,
meantóireacht
duine le duine
srl.)

san 1 & 3

Am agus lá
seachadta

Líon na
seisiún a
seachadadh
ón
gcruinniú
deireanach

8
Dírigh
thorthaí

ar

Líon na
ndaoine
óga aonair
a bhí
bainteach
leis
8

Leithdháileadh
an fhoireann

Líon iomlán na
dteagmhálacha1

YW 1
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Fianaise ar Dhul
Chun Cinn

Chríochnaigh
YP
cúrsa cócaireachta 8
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cóngaracha X & Dé Máirt
Y.
3.30pm –
Modh:
Obair 5.30pm
Ghrúpa Beag

Grúpa Dé Luain
Cailíní 10 - 14 bliana

Oibrí Deonach
x1

seachtaine. Ní raibh
mórán tinrimh ann
ach tá na cailíní go
léir ag glacadh páirte
sa chlár Sláinte agus
Folláine
forchéimnithe.
Ní raibh mórán tinrimh ann. D'aithin YW deighiltí idir an grúpa. Chuir YW tacaíocht duine le duine ar fáil le cuid de na cailíní
a raibh sé beartaithe acu páirt a ghlacadh sa chlár seo. Tá an clár Sláinte agus Folláine beartaithe mar chlár dul chun cinn.
Tá léiriú spéise curtha i gcrích ag gach cailín. Bhí sé i gceist ag cailín nua amháin a bheith páirteach sa ghrúpa seo.
Déan athbhreithniú géar ar an tinreamh agus tabhair cuairteanna baile ar na daoine óga sin a thosaíonn ag imeacht.

Réimsí
oibre Freastal ar choiste CYPSC (uair sa mhí)
ábhartha eile
Freastal ar chruinniú pleanála don chlár Malartú Pobail (gach coicís)
Cruinnithe a nascadh leis an gComhordaitheoir Críochnaithe Scoile chun riachtanais daoine óga ar leith a aithint.

Chun an figiúr seo a ríomh, iolraigh líon na ndaoine óga aonair a fhreastalaíonn ar sheisiúin faoi líon na seisiún a sheachadtar i.e. má fhreastalaíonn 3 dhuine óga ar 4 sheisiún ansin bíonn 12 theagmhálaí mar thoradh air
1
Cuir ceann le ceann, for-rochtain agus imeachtaí mar theagmhálaithe. Féadfar aon teagmhálacha neamhphleanáilte le daoine óga a chur leis nuair a thabharfaidh tú faoi deara iad ar bhealach éigin.
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Plean Oibre (le haghaidh gach cláir a chuirfear ar fáil comhlánaigh líne amháin den teimpléad thíos le do thoil)

Grúpa / Gníomhaíocht
(raon aoise san áireamh)

Grúpa Dé Luain
Cailíní 10 - 14 bliana

Spriocghrúpa
de réir SR

1&3&4

Modh a úsáidtear
(i.e. oiliúint do
ghrúpaí beaga,
buail isteach,
fóraim óige,
meantóireacht
duine le duine srl.)
Dírigh ar thorthaí
cóngaracha X & Y.

Am agus lá
seachadta

Líon na seisiún
le seachadadh
sa chéad
tréimhse
tuairiscithe eile

Líon na
ndaoine óga
aonair ar a
ndíreofar

Dé Máirt
3.30pm –
5.30pm

10

9

Leithdháileadh
an fhoireann

YW1
P/T
Comhairleoir

Líon measta na
dteagmhálacha

35

Pleanáil do réimsí oibre
ábhartha eile
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2

Chun an figiúr seo a ríomh, iolraigh líon na ndaoine óga aonair a bhfuil súil leo freastal ar sheisiúin faoi líon na seisiún atá beartaithe i.e. má fhreastalaíonn 3 dhuine óga ar 4 sheisiún ansin bíonn 12 theagmhálaí mar thoradh air
Cuir ceann le ceann, for-rochtain agus imeachtaí mar theagmhálaithe. Féadfar aon teagmhálacha neamhphleanáilte le daoine óga a chur leis nuair a thabharfaidh tú faoi deara iad ar bhealach éigin.

4. Torthaí ó Chuairteanna Gan Fógra
Má tá sé críochnaithe ón gcruinniú deireanach nó más gá tuairisc a thabhairt ar ghníomhartha ó na cuairteanna seo, comhlánaigh an teimpléad thíos (sraith
amháin in aghaidh an ghnímh)
Nótaí tráchta
Saincheisteanna le díriú orthu
Gníomh
An duine
Faoin am
N/A
2 Chun an figiúr seo a ríomh, iolraigh líon na ndaoine óga aonair a bhfuil súil leo freastal ar sheisiúin faoi líon na seisiún atá beartaithe i.e. má fhreastalaíonn 3 dhuine óga ar 4 sheisiún ansin bíonn 12 theagmhálaí mar thoradh air
Cuir ceann le ceann, for-rochtain agus imeachtaí mar theagmhálaithe. Féadfar aon teagmhálacha neamhphleanáilte le daoine óga a chur leis nuair a thabharfaidh tú faoi deara iad ar bhealach éigin.

5. Athbhreithniú ar an Tuarascáil Airgeadais agus iarraidh tarraingthe anuas. Is gá tuarascálacha airgeadais agus iarratais tarraingthe
anuas a chur isteach gach ráithe beag beann ar uainiú na gcruinnithe um Athbhreithniú um an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn
Nótaí tráchta
An bhfuil an caiteachas ag teacht 
leis an mbuiséad atá beartaithe?
Mura
féidir,
tabhair
réasúnaíocht?


Beidh an caiteachas beagán os cionn an bhuiséid i mí Iúil - Meán Fómhair mar chaiteachas cláir
beagán níos airde ar ghníomhaíochtaí an Chláir Samhraidh. Cothromófar é seo i gcaiteachas an
chláir don ráithe dheiridh den bhliain.
Méadú ar chostais árachais don Eagraíocht Mhaoinithe os cionn an leibhéil a raibh siad
buiséadaithe dó ar dtús.

Tabhair faoi deara le do thoil aon 
iarrataí
ón
Eagraíocht
Mhaoinithe maoiniú a aistriú idir

Beidh caiteachas iarbhír na gclár don ráithe seo níos mó ná mar a bhíothas ag súil agus mar sin
tabharfaidh Seirbhís Óige na mBailte Beaga aghaidh air seo trí athbhreithniú a dhéanamh ar
chaiteachas an chláir don ráithe airgeadais deiridh.
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ceannteidil chun an caiteachas 
iarbhír a léiriú.

Iarraidh an figiúr buiséid a choigeartú chun go bhféadfar clúdach árachais iomchuí a chur i
bhfeidhm

(ní féidir níos mó ná 25% den
bhuiséad a chaitheamh ar
chostais indíreacha)
Iarratas tarraingthe anuas don Ullmhaíodh agus pléadh dréacht coicís ó shin agus cuireadh faoi bhráid an BOO é an tseachtain seo
chéad ráithe eile de réir rialacha caite.
na scéime UBU

6. Aon Ghnó Eile
Aon Ghnó Eile


An Bord Bainistíochta agus foirne ag déanamh athbhreithnithe ar ghníomhaíocht cláir - Iúil - Samhain Dé Máirt 8 Nollaig 2020.
Cuirfear athbhreithniú ar fáil don BOO.

Ceangail gach doiciméad ábhartha leis an tuarascáil m.sh. tuarascáil airgeadais ráithiúil, amchlár/amchláir
Aontaíodh taifead an chruinnithe seo.
Eagraíocht Mhaoinithe: Tionscadal Óige na mBailte Beaga. …. Ceannaire Tionscadail AB
BOO: Oifigeach an BOO- BOO ABC
Dáta: 29 Meán Fómhair 2020
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Cuid 5: Cuairteanna Gan Fógra

Cuairteanna Gan Fógra
is cuairteanna gan réamhfhógra iad seo ón BOO ar áitreabh Eagraíochta Maoinithe ina bhfuil seirbhísí óige á seachadadh
do na daoine óga.
Cuspóir na gCuairteanna Gan Fógra déantar é seo chun a chinntiú don BOO:
• Tá an Eagraíocht Mhaoinithe ag cur na seirbhíse ar fáil do dhaoine óga ag na hamanna agus sna háiteanna a
gcomhaontaítear sa Phlean Oibre agus san Amchlár Táscach Seachtainiúil.
• Aon seirbhís a beartaíodh a sholáthar lasmuigh d’fhoirgneamh/fhoirgnimh na hEagraíochta Maoinithe mar a
deirtear san fhoirm iarratais nó mar a chomhaontaítear a mhalairt leis an BOO, i.e. tá for-rochtain, obair sráide nó
obair scoite ann.
Tá sé beartaithe go mbeidh na cuairteanna seo mar chuid de na céimeanna maoirseachta agus dearbhaithe atá ar fáil
don BOO. Mar sin féin, d’fhéadfadh go mbeadh ócáidí ann nuair a fheictear go bhfuil gá le cuairt gan réamhfhógra. Seo
a leanas samplaí d’imthosca den sórt sin a bhféadfadh Cuairt Gan Fógra a bheith mar thoradh orthu:
• Faigheann an BOO gearán nach bhfuil Eagraíocht Mhaoinithe oscailte
• Tá cúis ag an BOO a chreidiúint go mb’fhéidir nach bhfuil Eagraíocht Mhaoinithe ag soláthar na seirbhíse
comhaontaithe
• Faigheann an BOO faisnéis ó gheallsealbhóir a thugann le fios nach bhféadfadh an Eagraíocht Mhaoinithe an
tseirbhís chomhaontaithe a sholáthar
• Iarrann an Roinn ar chuairt gan réamhfhógra a dhéanamh ar Eagraíocht Mhaoinithe ar leith nó ar Eagraíocht
Mhaoinithe randamach.

Na céimeanna sa Phróiseas
An BOO
• ní thabharfaidh sé fógra don Eagraíocht Mhaoinithe go bhfuiltear chun an chuairt a thabhairt
• déanann sé an Chuairt Gan Fógra agus seiceálann sé go bhfuil áitreabh na hEagraíochta Maoinithe, mar atá
mionsonraithe san amchlár, oscailte ag an am ceart.
• laistigh de dhá lá oibre ón gcuairt gan réamhfhógra a bheith i dteagmháil déan teagmháil leis an mball foirne
ábhartha san Eagraíocht Mhaoinithe chun a chur in iúl gur tugadh Cuairt Gan Fógra, ag deimhniú go raibh an
tseirbhís oscailte nó chun an chúis nach raibh sí oscailte a phlé
• Comhlánaíonn BOO an Teimpléad Cuairte Gan Fógra lena n-áirítear aon sonraí faoin bplé agus soláthraíonn sé cóip
den teimpléad don Eagraíocht Mhaoinithe laistigh de chúig lá oibre ón gcuairt
• Pléitear cóip den teimpléad Cuairteanna Gan Fógra comhlánaithe ag an gcéad chruinniú eile den Athbhreithniú um
an bPleanáil agus an Dul Chun Cinn (PPRM) agus déantar é a chomhdú go cuí

Rudaí le bheith curtha san áireamh mar ábhair mhachnaimh
Níl i gCuairteanna Gan Fógra ach uirlis amháin i ngníomhaíochtaí maoirseachta feidhmíochta agus rannpháirtíochta an
BOO agus ba cheart iad a úsáid go comhréireach
• Feidhmíonn roinnt Eagraíochtaí Maoinithe ó fhoirgnimh ina bhfuil seirbhísí eile lonnaithe. Ba cheart go gcinnteodh
an Chuairt Gan Fógra go bhfuil an Eagraíocht Mhaoinithe ag feidhmiú de réir an amchláir
• Tá na hamchláir táscach agus d’fhéadfadh siad athrú uaireanta chun riachtanais agus spéiseanna daoine óga a
éascú
• Ba cheart do BOOanna a chinntiú go bhfuil cothromaíocht chuí ann idir an t-am a chaitear ag tacú, ag forbairt agus
ag déanamh monatóireachta ar Eagraíochtaí Maoinithe agus ag tabhairt Cuairteanna Gan Fógra
• Is féidir le hobair scoite agus sráide sráideanna móra geografacha a chumhdach agus mar sin beidh ar an BOO a
mheas an féidir an ghné seo de sholáthar seirbhíse a bhailíochtú trí Chuairt Gan Fógra
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Forbrófar an ghné seo den Chuairt Gan Fógra a thuilleadh sa chéad timthriall den scéim lena n-áirítear
suíomhanna trialach chun eolas breise a thabhairt do na huirlisí Feidhmíochta, Maoirseachta agus
Rannpháirtíochta
Ba cheart go ndéanfadh BOOanna iarracht Cuairteanna Gan Fógra ar Eagraíochtaí Maoinithe a phleanáil agus aird
á tabhairt ar na hacmhainní atá ar fáil, mar shampla, féadfar Cuairt Fógartha a sceidealú nuair a bheidh an toifigeach ainmnithe i suíomh nó i limistéar áirithe chun críche gnó eile.
o

•
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Teimpléad Cuairte Gan Fógra

Ainm an BOO:

Ainm Oifigeach an BOO:

Ainm na hEagraíochta Maoinithe:
Dáta agus am na Cuairte Gan Fógra:

Am agus suíomh (anna)
léirithe ar an tráthchlár

Tráchtaireacht ón gcuairt

Ceisteanna tá
/ níl

Míreanna le leanúint

Tráchtaireacht ar obair leantach

Gníomhartha Comhaontaithe agus fráma ama:

Síniú (An Eagraíocht Mhaoinithe):
Síniú (Oifigeach BOO):

Dáta:
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Cuairt Gan Fógra

Sampla

Ainm an BOO: BOO ABC

Ainm Oifigeach an BOO: Mary Jones

Ainm na hEagraíochta Maoinithe: Seirbhís Óige na mBailte Beaga
Dáta agus am na Cuairte Gan Fógra: Déardaoin 17 Meán Fómhair 2020 8.00 p.m.
Am agus suíomh (anna)
léirithe ar an tráthchlár
Spriocghrúpa 4:
Grúpa Sunshine
Áitreabh Sheirbhís Óige na
mBailte Beaga 7.30 - 9.30
p.m.

Tráchtaireacht ón gcuairt
Tugadh cuairt ar áitreabh na
seirbhíse óige ag 8.00 p.m.
Bhí an t-ionad oscailte ach níor
chosúil go raibh The Sunshine
Group i láthair.

Ceisteanna tá
/ níl

Míreanna le leanúint
Lean suas le Ceannaire Tionscadail

tá

Tráchtaireacht
ar
obair
leantach
Rinne teagmháil le Margaret
Nolan, Ceannaire Tionscadail
Dé hAoine 18 Meán Fómhair.
Ní raibh a ngnáthsheisiún
grúpa ag an Sunshine Group an
17 Meán Fómhair mar
d’fhreastail siad féin agus dhá
ghrúpa tionscadail eile ar
dhráma in Inis ag díriú ar cheist
an toilithe le beirt oibrí óige
agus oibrí deonach.

Gníomhartha Comhaontaithe agus fráma ama:
N/A
Síniú (An Eagraíocht Mhaoinithe): Margaret Nolan, Ceannaire Tionscadail, Seirbhís Óige na mBailte Beaga
Síniú (Oifigeach BOO): Mary Jones, YO / LO - BOO ABC

Dáta: 18 Meán Fómhair 2020
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Cuid 6: Teimpléad Airgeadais
Tarraingt anuas
Tá treoir eisithe chuig gach Bord Oideachais agus Oiliúna chun iarratais a tharraingt anuas ó iarratasóirí rathúla UBU
D’Áit Do Spás. Nuair a bheidh an Teimpléad Airgeadais deiridh aontaithe idir an Roinn agus na BOOanna, eiseofar
teimpléad nua um tharraingt anuas airgeadais.

Caiteachas a Thaifeadadh
Cosúil leis an méid thuasluaite, coimeádann gach Eagraíocht Mhaoinithe taifid chaiteachais mhíosúla go dtí go n-eisíonn
an Roinn an Teimpléad Airgeadais deiridh. Tá sé ríthábhachtach go ndéantar gach caiteachas sa tríú agus sa cheathrú
ráithe a thaifeadadh mar chaiteachas UBU D’Áit Do Spás, cé is moite de chaiteachas fabhraithe gan íoc ó ráithe a dó,
a d’fhéadfaí a chur i leith chaiteachas TYFS / RYFS.
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