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Réamhrá

Tá Muintearas páirteach i bpleanáil agus i gcur i bhfeidhm cláracha don óige ó bunaíodh an
Togra i 1980. Ceapadh Oifigeach Óige i 1985, agus tosaíodh ar cláracha don óige a chur chun
cinn i gCeantar na nOileáin. Leathnaíodh amach na cláracha óige chuig ceantair éagsúla
Gaeltachta sa tréimhse ina dhiaidh sin, go mór mhór cláracha caitheamh aimsire do dhaoine
óga Gaeltachta le linn saoire an tsamhraidh. Tá Muintearas faoi láthair ag reáchtáil Scéim na
gCampaí Samhraidh thar ceann na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Údarás
na Gaeltachta i ngach uile ceantar Gaeltachta. Tugadh cúramaí Óige na Gaeltachta ar an Togra
sa mbliain 2015. Is mar chuid den chúram áirithe seo a leagadh orainn a socraíodh go
bhforbróidh muid Straitéis do dhaoine óga na Gaeltachta. 

Chuaigh muid i dteagmháil le grúpaí éagsúla a bhí ag plé le cúrsaí óige sna ceantair éagsúla
Gaeltachta, ag lorg a dtuairimí maidir le riachtanais agus féidearthachtaí i dtaca le cúrsaí óige.
Bunaíodh Coiste Comhairleach don Straitéis faoi choimirce Mhuintearais, chun treoir agus
tacaíocht a thabhairt dúinn faoin obair a bhí idir lámha againn i dtaca le Straitéis Óige a
fhorbairt. Is mar thoradh ar an obair seo ar éirigh linn an straitéis seo a chur i dtoll a chéile. 

Ba mhaith linn go mbeadh borradh agus beocht faoi thionscnaimh, beartais agus cláracha
leathan don óige sna ceantair Ghaeltachta ar mhaithe le gur féidir leis an aos óg a bheith glórach
agus páirteach i bhforbairt na gceantair Ghaeltachta. Ba mhaith linn grúpa láidir ceannairí pobail
a chur faoi oiliúint don am atá romhainn amach, sa gcaoi agus gur féidir leis na pobail
Ghaeltachta a bheith láidir, inmharthanach agus Gaelach isteach sna glúnta atá romhainn. Is
cinnte, dhár ndóigh, go gcaithfear infheistíocht níos mó a dhéanamh in obair óige Gaeltachta le
go mbeadh an leibhéal céanna tacaíochta á chur ar fáil don Ghaeltacht agus atá curtha ar fáil
d’obair óige i gceantair eile faoi láthair. Tá Muintearas breá sásta tabhairt faoi na dúshláin a
bhaineann le straitéis foirfe, chuimsitheach a fhorbairt do na ceantair Ghaeltachta, le tógáil ar
an obair atá déanta ag leithéidí Óige na Gaeltachta le blianta anuas, ach caithfidh an Stát a
chinntiú go bhfuil cothromaíocht ann ó thaobh infheistíocht idir ceantair Ghaeltachta agus
Galltachta i dtaca le hobair óige. Tá dúshlán breise againne sna ceantair Ghaeltachta ó thaobh
obair óige de, sa mhéid agus go bhfuil muid ag cinntiú gur féidir linn cultúr agus teanga na
Gaeltachta a chothú agus a shlánú. Ní dúshlán éasca é seo le leagan ar aon dream, ach tá
méadú cuimsitheach á chur leis mura féidir a chinntiú go bhfuilear in ann ar a laghad
cothromaíocht a bheith idir ceantair Ghaeltachta agus Galltachta i dtaca le infheistíocht airgid
óige di. Ar ndóigh, tá gá freisin le háiseanna den scoth a bheith curtha ar fáil don óige ach, thar
aon ní eile, go mbeadh oiliúint den scoth ar fáil do dhaoine Gaeltachta sa réimse obair óige. Tá
sé riachtanach, dár ndóigh, go mbeadh an oiliúint seo ann i nGaeilge agus go mbeadh
teistiméireacht chuí ag dul leis. 

Tá muid sásta go bhfuil straitéis mhaith curtha i dtoll a chéile againn, atá bunaithe ar
thuairimíocht an aosóig, daoine agus dreamanna atá páirteach in obair óige Gaeltachta. Tá an
chéad chéim tógtha againn agus beidh muid ag tnúth le dul ar aghaidh leis na céimeanna eile
a chinnteóidh todhchaí láidir buan don Ghaeltacht. 

Seán Ó Coistealbha, Príomhoifigeach Mhuintearais Teo.
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1.Achoimre Fheidhmeach

Beartaíodh an Straitéis Óige seo a chur i dtoll a chéile mar chuid den phróiseas co-nascaithe idir
Muintearas Teo agus Óige na Gaeltachta. Líon 399 duine óg as na ceantair Ghaeltachta éagsúla
an ceistneoir isteach, agus reachtáladh cruinnithe i ngach mór réigiún Gaeltachta le eagraíochtaí
/ coistí / grúpaí / cumainn srl a chuireann seirbhísí ar fáil do dhaoine óga. Tá an Straitéis
bunaithe ar thorthaí an taighde sin. 

Obair Óige go Ginearálta sna Ceantair Ghaeltachta

Léiríonn an taighde seo go bhfuil géar ghá le structúr níos láidre agus níos comhordaithe don
obair óige sna ceantair Ghaeltachta. Dúradh go minic go bhfuil an iomarca béime ar oibrithe
deonacha, nuair gur chóir structúr ceart maoinithe a bheith ar fáil. Léiríonn an taighde freisin
gur chóir go mbeidh níos mó co-oibriú idir na heagraíochtaí, grúpaí agus coistí forbartha,
pleanála teanga agus don óige sna ceantair éagsúla, chun an tairbhe is fearr do dhaoine óga a
bhaint as na hacmhainní atá ar fáil dúinn.

Is léir nach bhfuil an oiread sin soláthar ann do dhaoine óga san aois ghrúpa 12 - 18 bliain
i gceantair áirithe, i gcomparáid le soláthar do dhaoine san aois ghrúpa faoi 12 bliain. Caithfear
gníomh eicint a dhéanamh freisin chun theacht i dtír ar na daoine óga sin nach mbíonn páirteach
i gclubanna agus in imeachtaí. Is fiú breathnú ar bhealaí eile chun dul i ngleic leis an grúpa seo
- b’fhéidir clár píolótach for-rochtana a chur ar bun i gceantair áirithe.

An Saol Soisalta

Is léir go bhfuil áiseanna ar fáil i bhformhór na gceantair Ghaeltachta i dtaobh hallaí pobail,
áiseanna spóirt srl, ach b’fhéidir nach bhfuil an úsáid is fearr á bhaint astu do dhaoine óga.
Teastaíonn ionad nó spás do dhaoine óga ina gceantar féin - ionaid ina mbraithfeadh an duine
óg slán agus sábháilte, ionaid atá ar fáil go buan agus ag freastal ar riachtanais shóisialta an
duine óig, ag tacú le forbairt an duine óig, agus ag soláthar deiseanna chun an duine óg a chur
chun cinn tré rannpháirteacht fhoirmeálta agus neamh fhoirmeálta. Caithfear maoiní cuí a
sholáthar chun an tseirbhís seo a riaradh ar bhun proifisiúnta agus go leanúnach. D’fhéadfadh
na hionaid seo a bheith mar ‘one-stop shop’ do dhaoine óga chun eolas agus comhairle a fháil
ar riachtanais uilig an duine óg, ó thaobh an saol sóisialta, cúrsaí teanga, cúinsí sláinte,
oideachais agus scileanna saoil. Chaithfidh an oiliúint chui a chur ar fáil dóibh siúd a bheadh
ag obair ar bhun proifisiúnta sna h-ionaid seo, chun freastal ar riachtanais uilig an duine óig.

An Ghaeilge

Léiríonn an taighde go bhfuil daoine óga iad féin ag iarraidh páirt a ghlacadh i bhforbairt na
ceantair acu féin. Is mithid deiseanna a sholáthar do dhaoine óga a bheith rannpháirteach sa
bpobal sa bpróiseas pleanála teanga agus i bhforbairt pobail. Bheadh sé ar leas an phobail ar

Straitéis Óige don Ghaeltacht

3



fad daoine óga a bheith páirteach agus gníomhach in imeachtaí agus i bhforbairt pobail. Is léir
freisin go bhfuil an aosóg ag iarraidh go soláthrófaí deiseanna agus gníomhaíochtaí ionas go
mbeidh seans ag daoine óga as pobail agus ceantair Ghaeltachta éagsúla bualadh lena chéile
ar bhonn sóisialta agus ar thograí sainspéise éagsúla.

Sláinte

Tá fianaise sa taighde go bhfuil gá le seirbhisí thacaíochta sláinte a chur ar fáil go h-aitiúil agus
in amanna atá feiliúnach don duine óg agus iad a bheith ar fáil i dteanga atá á lorg ag an duine
óg. Caithfear breis eolas a chur ar fáil go háitiúil chun eolas breise a scaipeadh maidir le
riachtanais sláinte intinne agus sláinte fhisiciuíl an duine óig. Léiríonn an taighde go bhfuil neart
soláthair sna ceantair Ghaeltachta i dtaobh spóirteanna CLG, ach go bhfuil gá le réimse nios
leithne spóirteanna / aclaíocht do dhaoine óga. Is díol speise é gur nochtaíodh sa taighde go
mothaíonn cailíní óga i roinnt ceantair nach bhfuil cothromaíocht á fháil acu maidir le cúrsaí
spóirt.

Oideachas

Is léir ón taighde a dearnadh leis na daoine óga go bhfuil géar ghá le scileanna saoil a sholáthar
dóibh. Tá éileamh acu ar réimse leathan ábhair, ina measc bhí éileamh ar leith maidir le scileanna
airgeadais m.sh maidir le cuntais banc, billí, morgáistí, sábháil airgid, buiséadú agus na
scileanna a theastaíonn uatha chun maireachtáil go neamhspleách. Dár leis an aiseolas a fuair
muid ó na cruinnithe réigiúnda go bhfuil an iomarca béime á chur ar oideachas tríú leibhéal sa
gcóras meánscolaíochta. Is léir go bhfuil easpa eolais faoi dheiseanna / roghanna eile seachas
oideachas foirmeálta á sholáthar sa gcóras oideachais. Tá géar ghá le cláracha nua a fhorbairt
chun go dtabharfaí scileanna praiticiúil saoil do dhaoine óga, chomh maith le taithí saoil a
fhorbairt. 

Taisteal
Léiríonn an taighde a rinne muid go bhfuil fadhb mhór le cúrsaí taistil sna ceantair Ghaeltachta,
atá ina gceantair tuaithe go príomhá. Tá easpa córais taistil poiblí i bhformhór na gceantair
Ghaeltachta tar éis 5 - 6 a’ chloig tráthnóna. Fágann seo go mbíonn daoine óga ag braith ar a
gcuid tuismitheoirí chun iad a thabhairt chuig clubanna, imeachtaí srl. Go deimhin, dúirt
beagnach leath de na daoine óga go gcuireann easpa córais taistil ina gceantar bac orthu freastal
ar imeachtaí sóisialta, spoirt agus caitheamh aimsire. Ar ndóigh, tá costas ag baint le córais
taistil seachas tuismitheoirí a úsáid, agus is fachtóir é seo do go leor daoine óga maidir le taisteal
chun freastal ar imeachtaí. Caithfear féachaint ar bhealaí cruthaitheacha gur féidir úsáid níos
fearr a bhaint as áiseanna taistil sna ceantair Ghaeltachta, m.sh. má tá mionbhus ag grúpa nó
coiste pobail, é sin a úsáid chun freastal ar dhaoine óga chomh maith más féidir.
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2.An Straitéis - Cúlra, Aidhm & Cur Chuige

Cúlra

Déanadh co-nascadh idir Muintearas Teo. agus Óige na Gaeltachta i 2015. Mar chuid den
phróiseas co-nascaithe, d’iarr Údarás na Gaeltachta go gcuirfeadh muid Straitéis don óige i dtoll
a chéile, le tuairimí agus riachtanais an duine óig, na n-eagraíochtaí / coistí / grúpaí & daoine
atá ag obair leis an aos óg, agus ansin plean straitéiseach a chur i dtoll chéile chun freastal ar
na riachtanais sin. 

Aidhm

Straitéis nua don óige a chur le chéile, ina ndéanfar freastal ar riachtanais an duine óig
Gaeltachta agus ról na teanga i saol an duine óig. 

Tá an Straitéis ag díriú ar an aois ghrúpa 12-18 bliain d’aois.

Cur Chuige / Modheolaíocht

Bhí sé mar aidhm againn ón tús próiseas comhairliúcháin a reachtáil leis na páirtithe leasmhara,
siad sin na daoine óga, daoine atá ag obair go deonach leis an óige, agus oibrithe óige. Ina
theannta sin, lorg muid ionchur ó heagraíochtaí, grúpaí agus coistí eile a bhíonn ag plé leis an
óige ó lá go lá sa gcóras oideachais, spóirt agus caitheamh aimseartha. 

Ba é an cur chuige a d’úsáid muid chun eolas agus tuairimí a lorg ó na páirtithe leasmhara ar
fad agus riachtanais a mheas ná:

a) Coiste Comhairleach a bhunú
Tá an Coiste Comhairleach comhdhéanta de 4 ionadaí - duine as gach mór réigiún
Gaeltachta, agus Cathaoirleach. Is iad sin:
• Pól Mac Cumhaill - Tír Chonaill
• Eithne Ní Loideáin - Connacht / Laighean
• Clodagh Ní Fhlatharta - Cúige Mumhan
• Peadar Ó Maoláin - Cathaoirleach

b) Suirbhé 
Chuir muid suirbhé le chéile chun eolas faoin staid reatha do dhaoine óga Gaeltachta agus
na riachtanais & tuairimí atá acu a bhailiú. Chuir an Coiste comhairle orainn maidir le téamaí
agus ceisteanna, agus fuair muid eolas ó cheistneoirí atá déanta ag eagraíochtaí óige eile
ar fud na tíre, chomh maith leis an Straitéis Náisiúnta Óige 2015 - 2020 a rinne An Roinn
Leanaí agus Gnóthaí Óige. Cuireadh an suirbhé ar an suíomh Idirlín ‘SurveyMonkey’ agus
déanadh poiblíocht tríd na meáin Gaeltachta agus na meáin shóisialta, maraon le gréasán
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teagmhála Mhuintearais / Óige na Gaeltachta, chun an scéal a scaipeadh i measc daoine
óga.

Tá 62 ceist ar fad sa gceistneoir. Is iad na téamaí seo a leanas atá i gceist:
• An Saol Sóisialta
• An Ghaeilge
• Sláinte
• Oideachas
• Taisteal
• Eile

Líonadh isteach 399 ceistneoir ar fad.

c) Ceardlanna
Shocraigh muid ceardlann eolais & plé a dhéanamh le fócas ghrúpaí de dhaoine óga sna
meánscoileanna Gaeltachta. Fostaíodh áisitheoirí a bhfuil taithí acu a bheith ag obair le
daoine óga sna ceantair éagsúla, chun na ceardlanna a dhéanamh dúinn. Chuir na
meánscoileanna fócas ghrúpaí de dhaoine óga san Idirbhliain ar fáil dúinn. Dearnadh
ceardlann le daoine óga sna meánscoileanna seo a leanas:
• Gairmscoil Éinne Inis Mór, Árainn Co. na Gaillimhe
• Coláiste Chroí Mhuire An Spidéal Co. na Gaillimhe
• Coláiste Cholm Cille Indreabhán Co. na Gaillimhe
• Scoil Chuimsitheach Chiaráin An Cheathrú Rua Co. na Gaillimhe
• Coláiste Feichín Naofa Corr na Móna Co. na Gaillimhe
• Coláiste na bPiarsach Ros Muc Co. na Gaillimhe
• Scoil Phobail Mhic Dara Carna Co. na Gaillimhe
• Gaelcholáiste Chomáin Ros Dumhach Co. Mhaigh Eo
• Coláiste Mhuire Tuar Mhic Éadaigh Co. Mhaigh Eo
• Gairmscoil Mhic Diarmada Árainn Mhór Co. Dhún na nGall
• Pobalscoil Chloich Cheann Fhaola An Fál Carrach Co. Dhún na nGall
• Pobalscoil Ghaoth Dobhair Gaoth Dobhair Co. Dhún na nGall
• Gairmscoil Chu Uladh An Clochán Co. Dhún na nGall
• Coláiste na Carraige An Charraig Co. Dhún na nGall
• Pobalscoil Chorca Dhuibhne An Daingean Co. Chiarraí
• Coláiste Ghobnatán Baile Mhic Ire Co. Chorcaigh
• Scoil Mhuire Béal Átha an Ghaorthaidh Co. Chorcaigh

d) Cruinnithe le Páirtithe Leasmhara
D’eagraigh muid cruinniú poiblí, le cuireadh tugtha do heagraíochtaí / coistí / grúpaí a
bhíonn ag plé le daoine óga nó ag cur seirbhís ar fáil dóibh ó lá go lá, i nGaeltachtaí Thír
Chonaill, Mhaigh Eo, Gaillimh, Ciarraí agus Corcaigh. Fuair muid eolas agus tuairimí ag na
cruinnithe sin faoi na riachtanais a fheiceann na páirtithe sin ar fad atá ag daoine óga ina
gceantar féin, agus moltaí chun feabhas a chur ar chúrsaí óige.
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3.Torthaí an Taighde
As an 399 duine óg a líon isteach an ceistneoir, bhí 50% fireann agus 50% baineann.

An Saol Sóisialta

Buaileann 58% de na daoine
óga lena cairde cúpla lá sa
tseachtain taobh amuigh den
scoil. Buaileann 20% acu lena
cairde gach lá taobh amuigh
den scoil.

Tá formhór na ndaoine óga ina mball de chlub
de chineál éigin. Tá 67% ina mball de
chlubanna CLG, 36% ina mball de chlub spóirt
eile seachas CLG, agus 23% ina mball de chlub
óige nó bun chlub.

Maidir leis na háiseanna atá ar fáil i gceantar cónaithe na ndaoine óga, is iad leabharlanna,
áiseanna spóirt agus siopa tae / caife is mó atá ann. Tá club óige nó bun chlub ar fáil do líon
réasúnta ard daoine óga freisin.
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I dtuairim na ndaoine óga, is iad na háiseanna is mó atá ag teastáil ina gceantar cónaithe ná
pictiúrlann, ionad buaileadh isteach do dhaoine óga, áiseanna ó thaobh spóirt éagsúla
agus linn snámha. 

Maidir leis na héileamh ar na háiseanna seo de réir ceantair, tá éagsúlacht ann maidir leis an éileamh,
atá ar an dá phríomh éileamh, siad sin, pictiúrlann agus linn snámha. I nDún na nGall, Corcaigh &
Maigh Eo, tá éileamh mór ar Phictiúrlann i gcomparáid le Ciarraí, áit nach bhfuil aon éileamh. Sé ár
dtuairim go bhfuil an t-éileamh ar an bPictiúrlann & Linn Snámha ag brath go mór ar cé chomh cóngarach
agus atá na daoine óga do bhaile mór. Seachas an dá éileamh atá luaite thuas agus de réir na torthaí
thíos, tá an t-éileamh ar Ionad Óige coitianta i ngach réigiún Gaeltachta.

Bhí roinnt ceisteanna sa tsuirbhé faoi na meáin shóisialta. Ní nach ionadh, bíonn formhór mhór
na ndaoine óga ag baint úsáid as na meáin shóisialta, le 90% ag úsáid Snapchat, 86% ag úsáid
Facebook, agus 74% ag úsáid Instagram.

Bíonn 91% ag úsáid na meáin shóisialta gach lá, 3% gach dara lá, 3% eile gach 3 nó 4 lá agus
2% ag úsáid na meáin shóisialta uair sa tseachtain.
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Tá fáil ar ríomhaire nó táibléad sa mbaile ag
97% de na daoine óga. Níl ag 3%.

Tá fáil ar Idirlíon nó leathan bhanda ag 97%
sa mbaile, níl ag 3%.

De réir an tsuirbhé, tá eolas ag 97% faoin
gcontúirt a d’fhéadfadh a bheith ag baint le
húsáid na meáin shóisialta, agus 3% nach
bhfuil.

Dúirt 13% do na daoine óga, gur tharla
cibéarbhulaíocht dóibh, agus 87% nár tharla.
Dúirt 92% go mbeadh a fhios acu céard a ba
cheart dóibh a dhéanamh dá dtarlódh
cibéarbhulaíocht dóibh, le 8% ag rá nach
mbeadh a fhios acu.
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An Ghaeilge

Dúirt 59% nach í an Ghaeilge a labhraíonn siad sa mbaile. Dúirt 41% gurb í an Ghaeilge a
labhraíonn siad sa mbaile.

Is díol suntais é gur le
múinteoirí is mó a labhraíonn
na daoine óga Gaeilge: 92%
acu. Labhraíonn 51% de na
daoine óga Gaeilge lena
dtuismitheoirí / caomhnóirí.
Labhraíonn 36% Gaeilge lena
deartháir(eacha) /
deirfiúr(acha), labhraíonn 35%
acu Gaeilge lena gcuid cairde,
labhraíonn 6% Gaeilge lena
seantuismitheoirí, agus 4% le
gaolta.
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Ta Gaeilge líofa ag formhór na ndaoine óga a
ghlac páirt sa tsuirbhé, 84%. Dúirt 16% nach
bhfuil Gaeilge líofa acu.

Bíonn 70% ag labhairt an Ghaeilge go
laethúil, agus ní bhíonn 30%.



De réir an tsuirbhé is 45% do dhaoine óga a
bhfuil Gaeilge liofa ag beirt tuismitheoirí, 34%
a bhfuil Gaeilge líofa ag duine amháin, agus
21% nach bhfuil aon Ghaeilge ag a gcuid
tuismitheoirí. 

Cé gur dúirt 35% de na daoine óga go
labhraíonn siad Gaeilge lena gcuid cairde i
gCeist 4 (féach ltch 10), nuair a cuireadh ceist
dhíreach orthu dúirt 18% de na ndaoine óga
go labhraíonn siad Gaeilge lena gcairde. Dúirt
29% nach labhraíonn siad Gaeilge lena gcuid
cairde, agus duirt an chuid is mó acu - 51% -
go labhraíonn siad Gaeilge lena gcairde ó ham
go chéile.

Dúirt 55% nach mbíonn deis acu bualadh le daoine óga as ceantair Ghaeltachta eile. Dúirt 11%
go mbíonn, agus 34% go mbíonn deis acu ó ham go chéile.

Dóibh siúd atá ina mball de chlub de chineál éigin, dúirt 46% go mbíonn an club sin á reachtáil
tré Ghaeilge. Dúirt 54% nach mbíonn.

Straitéis Óige don Ghaeltacht
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Cuireadh ceist ar na daoine
óga céard iad na háiseanna /
seirbhísí a chabhróidh leo
Gaeilge a labhairt níos minice.
Dúirt 40% gurb í an scoil an
áis is mó a chabhróidh leo
Gaeilge a labhairt níos minice.
Dúirt 16% go gcabhróidh
ionad / club óige leo. Dúirt
12% dá mbeadh an club CLG
á reachtáil go hiomlán tré
mheán na Gaeilge, go
gcabhróidh sin leo,agus dúirt 11% dá mbeadh clubanna spóirt eile/ club drámaíochta srl ar
fáil, go gcabhróidh sin leo Gaeilge a labhairt níos minice. Is díol speise é nár dhúirt ach 4% go
gcabhróidh sé leo Gaeilge a labhairt sa mbaile, agus díreach 2% a dúirt go gcabhróidh sé leo
Gaeilge a labhairt le cairde. 

Fiafraíodh dóibh cé chomh tábhachtach agus atá an Ghaeilge ina saol. Tá sí rí-thábhachtach do
32%, tábhachtach do 28%, níl sí tábhachtach do 12% agus dúirt 6% gur cuma leo faoin dteanga.
Dúirt 22% nach bhfuil aon tuairim acu faoi thábhacht na Gaeilge dóibh.

Tá sé rí-thábhachtach do 30% de na daoine óga go mbeidh seirbhísí óige ar fáil ina gceantar.
Dúirt 31% go bhfuil sé tábhachtach dóibh. Ní sé tábhachtach do 8%, agus is cuma le 5% seirbhísí
óige a bheith ar fáil ina gceantar. Níl aon tuairim ag 18%.

12
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Maidir leis na seirbhísí óige sin a bheith ar fáil i nGaeilge, tá sin rí-thábhachtach do 18%, agus
tábhachtach do 24%. Ceapann 14% nach bhfuil sé tábhachtach seirbhísí óige a bheith ar fáil i
nGaeilge, agus dúirt 12% gur cuma leo faoi. Níl aon tuairim ag 32%.

Dúirt 55% de na daoine óga go gceapann siad go mbeidh an Ghaeilge tábhachtach dóibh sa
dtodhchaí maidir le hoideachas 3ú leibhéal agus / nó post a fháil. Dúirt 16% nach mbeidh an
teanga tábhachtach dóibh sa dtodhchaí maidir le hoideachas 3ú leibhéal / post a fháil, agus tá
29% den tuairim go mb’fhéidir go mbeidh.

Straitéis Óige don Ghaeltacht
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Sláinte

Dúirt 27% de na daoine óga go n-imríonn siad spórt nó go ndéanann siad aclaíocht gach lá.
Bíonn 28% ag imirt spóirt / ag déanamh aclaíochta 5-6 uair sa tseachtain, agus bíonn 39% ag
imirt / ag déanamh aclaíochta 2 - 3 uair sa tseachtain. Dúirt 6% nach n-imríonn siad spórt nó
nach ndéanann siad aclaíocht ar chor ar bith.

Fiafraíodh sa tsuirbhé céard iad na
háiseanna spóirt atá ar fáil i gceantar
cónaithe na ndaoine óga. Is í páirc
imeartha an áis is mó atá ar fáil sna
ceantair éagsúla; 93% ag rá go bhfuil
páirc imeartha ina gceantar, agus tá halla
spóirt ar fáil do roinnt mhaith daoine óga
freisin, 72%. Tá páirc Astroturf ar fáil i
roinnt mhaith ceantair freisin - dúirt 57%
go bhfuil seo ar fáil dóibh - agus gíom ar fáil do 50% duine óg. Tá pinniúr liathróid láimhe ar
fáil do 32%, agus linn snámha sa gceantar ag 31%.

Maidir le slí mhaireachtála sláintiúil, dúirt 64% de na daoine óga go bhfuil go leor eolas acu
faoi seo, dúirt 33% go bhfuil beagán eolais acu, agus dúirt 3% nach bhfuil aon eolas acu faoi
shlí mhaireachtála sláintiúil.

14
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Ansin, dúirt 77% go mbeadh a fhios acu cén
áit le heolas / comhairle a fháil faoi shlí
mhaireachtála sláintiúil. Dúirt 23% nach
mbeadh a fhios acu. 

Díol suntais é nach ndúirt ach 21% go mbeadh
siad ag lorg an t-eolas seo i nGaeilge, agus
79% á lorg i mBéarla.

Is le cara a labhróidh formhór na ndaoine óga
dá mbeadh fadhb acu ina saol – 79%. Dúirt
65% go labhróidh siad le tuismitheoir, agus
17% go labhróidh siad le ball eile den
teaghlach. Dúirt 5% go labhróidh siad le
múinteoir, agus 10% le duine gairmiúil sa
réimse sláinte. Dúirt 27% nach labhróidh siad
le haon duine.

Cuireadh ceist sa tsuirbhé céard a dhéanfadh
daoine óga dá mbraithfeadh siad go raibh
siad in ísle brí, nó cén áit a bhfaigheadh siad
cabhair. Seo mar a d’fhreagair siad:

* ball eile den teaghlach nach tuismitheoir /
caomhnóir iad

15
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Cara 79%

Tuismitheoir 65%

Ball eile den teaghlach * 17%

Múinteoir 5%

Duine gairmiúil réimse sláinte 10%

Ní labhrófá le haon duine 27%

Duine eile sa scoil 9%

Cairde 11%

Ball eile den Teaghlach * 44%

Eile 5%

Saineolaí Sláinte 58%

Múinteoir 1%

Níl a fhios agam 16%



D’iarr muid ar na daoine óga insint dúinn cé chomh tábhachtach agus atá roinnt cúinsí sláinte
dóibh. Is léir gurb é Sláinte Intinne an rud is tábhachtaí dóibh - 69% ag rá go bhfuil seo rí-
thábhachtach dóibh. Tá Aclaíocht / Spóirt rí-thábhachtach do 54%, agus Sláinte Gnéis
rí-thábhachtach do 45%. Tá eolas ar Mhí-Úsáid Drugaí rí-thábhachtach do 50%, agus eolas ar
Mhí-Úsáid Alcóil rí-thábhachtach do 38%. Tá Cúrsaí Sláinte go ginearálta rí-thábhachtach do
40% agus tábhachtach do 32%, agus tá Bia Folláin rí-thábhachtach do 41% agus tábhachtach
do 38%.

Sláinte Intinne Aclaíocht / Spóirt

Sláinte Gnéis Eolas ar Mhí-Úsáid Drugaí

Eolas ar Mhí-Úsáid Alcóil Cúrsaí Sláinte go Ginearálta

Bia Folláin

16
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Oideachas

Tá formhór na ndaoine óga a d’fhreagair an
tsuirbhé san Idirbhliain sa meánscoil - 372
acu. 

Tá formhór acu ag freastal ar scoil Gaeltachta - 90%, agus díreach 10% ag freastal ar scoil nach
scoil Gaeltachta í.

Tá 73% ag déanamh na hábhar scoile ar fad tré Ghaeilge, agus dúirt 27% nach féidir leo na
hábhair ar fad a dhéanamh tré Ghaeilge.

Dúirt os cionn leath de na daoine óga gur
mhaith leo dul chuig ollscoil nuair a
chríochnóidh siad sa meánscoil. Ba mhaith le
35% dul chuig coláiste 3ú leibhéal. Ba mhaith
le 4% dul ag taisteal, agus 3% printíseacht a
dhéanamh.

As na daoine a dúirt gur mhaith leo freastal ar ollscoil nó coláiste 3ú leibhéal i ndiaidh na scoile,
dúirt 66% gur mhaith leo filleadh ar a gceantar dúchais ina dhiaidh sin arís. Dúirt 34% nár
mhaith leo filleadh.

Straitéis Óige don Ghaeltacht
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1ú Bliain 5

2ú Bliain 7

3ú Bliain 10

Idir bhliain 309

5ú Bliain 37

Ardteistiméireacht 4

Ollscoil 201 52%

Coláiste 3ú leibhéal 136 35%

Dul ag taisteal 15 4%

Printíseacht 13 3%

Post thar lear 19 5%

Post áit éigin in Éirinn 20 5%

Post go háitiúil 34 9%

Eile 11 3%



Dóibh siúd a dúirt gur suim leo dul ag taisteal nó post a fháil thar lear tar éis na meánscoile,
dúirt 81% acu gur mhaith leo filleadh ar a gceantar dúchais ina dhiaidh sin arís. Dúirt 19% nár
mhaith leo filleadh.

Dúirt 67% de na daoine óga go bhfuil réimse sách leathan ábhar ar fáil dóibh sa meánscoil.
Dúirt 33% nach bhfuil.

I measc na n-ábhair eile gur
mhaith leis na daoine óga seo
staidéar a dhéanamh orthu, is
é teangacha éagsúla an ceann
is mó a bhfuil éileamh ar. Ba
mhaith le 36 staidéar a
dhéanamh ar ábhar
cruthaitheach (m.sh. Ealaíon)
agus 35 staidéar a dhéanamh
ar réimse eolaíochta. Bheadh
suim ag 32 staidéar a
dhéanamh ar Stair / Tír Eolas.

Faigheann 16% de na daoine óga teagasc breise
taobh amuigh den scoil. Ní fhaigheann a
bhformhór acu, 84%.

18
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Is diol suntais é go gceapann 72% de na daoine óga a ghlac páirt sa tsuirbhé go bhfuil an
iomarca béime ar chúrsaí acadúla sa meánscoil. Níor dúirt ach 28% nach bhfuil.

Braitheann 66% de na daoine óga go mbeidh
siad ullmhaithe don saol tar éis na scoile.
Braitheann 34% nach mbeidh.

Straitéis Óige don Ghaeltacht
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Tá níos lú ná leath de na daoine óga fostaithe
lasmuigh den scoil - 39%. Níl an mórchuid acu
fostaithe taobh amuigh den scoil - 61%.

Ceapann 52% go bhfuil gá ag daoine óga le
cúrsaí a chabhróidh leo aistriú ón mbunscoil
go dtí an meánscoil. Dúirt 48% nach ceapann
siad go bhfuil gá le seo.



Dúirt 90% go gceapann siad go bhfuil gá le
scileanna saoil a bheith ar churaclam na scoile.
Níor dúirt ach 10% nach bhfuil gá leis seo ina
dtuairim féin.

Fiafraíodh dóibh cén chaoi a
d’fhéadfadh an scoil cabhrú leo
fáil réidh don saol tar éis na
scoile. Is é an freagra is mó a
tháinig uathu ná cabhair le
Billí / Morgáiste / Cáin srl a
íoc. Ins an dara háit bhí
Scileanna saoil tar éis na
scoile, agus sa tríú áit bhí
Gairm threoir / Comhairle
maidir le fostaíocht.
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Taisteal

Cuireadh ceist ar na daoine óga cén chaoi a mbíonn siad ag taisteal chuig na scoile. Is le
tuismitheoir a bhíonn an chuid is mó acu ag taisteal - 48%. Faigheann 40% bus chuig na scoile.
Ní bhíonn ach 6% acu ag siúl chuig scoil, agus níor dúirt aon duine go mbíonn siad ag rothaíocht
chuig na scoile. 

Maidir le taisteal chun bualadh le cairde, is iad tuismitheoirí a bhí ar bharr an liosta anseo freisin
- 58%. Bíonn 20% ag siúl chun bualadh le cairde, agus 11% ag rothaíocht. Ní fhaigheann ach
7% bus chun bualadh le cairde.

I dtaobh taisteal chuig an mbaile mór is gaire dóibh, téann 70% le tuismitheoir. Bíonn 17% ag
taisteal ar bhus, 8% i gcarr, 3% ag siúl agus 2% ag rothaíocht.

Straitéis Óige don Ghaeltacht
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Dúirt 45% nach n-úsáideann siad córas
iompair poiblí. Dúirt 17% go n-úsáideann
siad córas poiblí gach lá, agus 16% uair sa
tseachtain. Dúirt 9% go n-úsáideann siad
córas iompair poiblí 2 nó 3 uair sa tseachtain.
Dúirt 13% de na daoine óga nach bhfuil córas
iompair poiblí ar fáil ina gceantar.

Dúirt 71% go mbíonn córas iompair poiblí ar
fáil ina gceantar gach lá, agus 11% go
mbíonn a leithéid ar fáil ina gceantar uair nó
2 sa tseachtain. Dúirt 4% go mbíonn sé ar fáil
gach dara lá, agus dúirt 15% nach bhfuil
córas iompair poiblí ar fáil ina gceantar ar
chor ar bith.

Cuireadh ceist orthu an gcaitheann siad taisteal níos faide ná leath mhíle chun córas iompair
poiblí a úsáid. Dúirt 57% go gcaitheann, agus 43% nach gcaitheann.

22
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Is féidir le 49% de na daoine óga a ghlac páirt
sa tsuirbhé tiomáint. Dúirt an 51% eile nach
féidir leo tiomáint.

As an 50% gur féidir leo tiomáint, tá fáil ag
37% acu ar charr. Níl fáil ar charr ag 63%.



Fiafraíodh do na daoine óga cén tionchar a
bhíonn ag cúrsaí taistil ar a gcumas freastal
ar imeachtaí sóisialta, spóirt agus caitheamh
aimsire. Dúirt 49% go mbíonn tionchar mór
ag cúrsaí taistil ar a gcumas freastal ar
imeachtaí, dúirt 25% go mbíonn tionchar
beag i gceist, dúirt 16% go mbíonn tionchar
go dtí pointe áirithe i gceist agus dúirt 9%
nach mbíonn aon tionchar ag cúrsaí taistil ar
an gcumas freastal ar imeachtaí.

Cuireadh ceist orthu ar fachtóir é airgead i
dtaobh taistil chuig imeachtaí sóisialta srl.
Dúirt 48% acu gurb é, agus díreach 14% a
dúirt nach é. Dúirt 38% gur fachtóir é airgead
ó ham go chéile.

Cúinsí Eile i Saol an Duine Óig

Cuireadh ceist ar na daoine óga an mbraitheann siad go bhfuil aon bhaint ag éagothromaíocht
lena saol ó thaobh na cúinsí seo a leanas:
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Seo a leanas roinnt de na sonraí a thug na daoine óga maidir leis an cheist seo:
— Inscne - le spóirt (níl na seansanna céanna) agus aois - níl rudaí ar fáil le haghaidh

mo aois
— Níl aon rud ceart..níl tada do mo aois ghrúpa i mo cheantar seachas CLG. Beidh

mé ag freastal ar scoil chónaithe go luath taobh amuigh don Ghaeltacht. Sílim go
mbeidh éagothromaíocht i gceist mar gur as Conamara dom.

— Glaoítear ainmneacha gránna ar nós ‘gay’ agus ‘faggot’.
— I feel young personally and unprepared for life after I leave this school so young
— Ceapann daoine uaireanta go bhfuilimíd ró-óg le haghaidh ana chuid rudaí
— Níl mé ábalta carr a thomáint de réir dlí ar an mbóthar. Ba cheart le daoine óga

ceadúnas a fháil nuair a bhíonn siad 14
— Tá na háiseanna uilig fa choinne buachaílli, níl a lán áiseanna fa choinne mná
— Ní bhíonn an stádas céanna ag mo thuairim mar níl mé ach 16, agus mar is cailín

mé, níl spórt CLG ar bith ar fáil dom i mo cheantar
— People think all teenagers are bad and drunk whereas it’s only a handful of people 
— Age discrimination
— Níl cead déagóirí ar aois óg dul áit éicint mar tá siad ‘ró-óg’

Fiafraíodh dóibh an bhfuil siad sásta le gnéithe éagsúla dá saol. Seo mar a d’fhreagair siad:

Cuireadh ceist orthu dá mbeadh siad abálta rud amháin faoina saol a athrú, cén rud a d’athróidh
siad? Tá sé spéisiúil na freagraí éagsúla a léiriú de réir ceantair:
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Seo a leanas sampla do na freagraí a tháinig chun cinn:
— Mo shláinte intinne
— Cónaí níos gaire do mo chuid cairde
— Saol sóisialta níos fearr a fháil
— Níos mó airgead a bheith agam
— Níos mó clubanna nó spóirt ar fáil do chuile dhuine tar éis scoile agus mar sin

níos mó cairde a fháil
— Níl a fhios agam, tá mé sásta le mo shaol
— Gan a bheith chomh cúl
— Ní athróinn tada faoi mo shaol
— Ceantar
— Ba mhaith liom níos mó airgead a bheith ag mo chlann
— Bheadh níos mó Gaeilge á labhart agam le mo chairde
— Go mbeadh cónaí orm níos cóngairí do mo chairde
— Gur shábháil mé airgead chun rudaí a dhéanamh le mo chairde
— Bheadh mé níos glice / níos cliste
— Ba mhaith liom níos mó áiseanna i mo cheantar
— An áit ina bhfuil mé i mo chónaí 
— Níos mó áiseanna i mo cheantar
— Ba mhaith liom mo chairde a fheiceáil níos mó
— Áiseanna níos fearr sa cheantar
— Bheadh abálta tiomáint, níos mó airgead
— Ba mhaith liom níos mó saoirse
— Better access to fun facilities e.g. cinema, shopping centre
— Start school over and do it better
— Rud ar bith
— Gheobhainn cearca



Iarradh ar na daoine óga nithe áirithe a chur in ord tábhachta ina saol. Bhí orthu na freagraí a
roghnú ó 1 go 10 (1 ar an ábhar is tábhachtaí). Chun na torthaí a thaispeáint i bhfoirm graif, tá
seo déanta tré córas meán mheáchain a thabhairt do na torthaí:

Ba í an cheist dheireanach ar fad a chuir muid sa tsuirbhé ná  I do thuairim, céard é an rud is mó
atá ag teastáil chun a dhéanamh cinnte go mbeidh seirbhísí óige maith i do cheantar?”. Seo na
freagraí a fuair muid, ar bhonn réigiúnda:
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Eolas ó na Cruinnithe Réigiúnda le Páirtithe Leasmhara

Reachtáil Muintearas sraith chruinnithe poiblí, le cuireadh tugtha do chlubanna, cumainn (spóirt
& eile), eagraíochtaí, coistí forbartha, meithil pleanála teanga srl a bhíonn ag obair le daoine
óga nó a chuireann seirbhísí ar fáil dóibh. Bhí na cruinnithe oscailte don phobal freisin.
D’eagraigh muid na cruinnithe seo a leanas:

• Tír Chonaill Ionad Naomh Pádraig, Dobhar 1ú Nollaig 2016
• Corcaigh / Port Láirge Ionad Óige Dónal Ó Liatháin, Cúil Aodh 19ú Eanáir 2017
• Ciarraí CFCD, Baile an Fheirtéaraigh 19ú Eanáir 2017
• Conamara An Crompán, An Cheathrú Rua 24ú Eanáir 2017
• Maigh Eo Áras Inis Gluaire, Béal a’ Mhuirthid 30ú Eanáir 2017

An Saol Sóisialta

Dearnadh roinnt plé ag gach ceann de na cruinnithe réigiúnda ar sholáthar obair oíge do
dhéagóirí. Breathnaíonn sé nach bhfuil móran soláthar do dhaoine óga san aois ghrúpa 12 - 18
bliain i gceantair áirithe:

• Amharcaíonn sé nach bhfuil móran soláthar ar fáil don aois ghrúpa os cionn 12 bliain.
Cuireadh ceist an bhfuil aon chlub sa chontae don aois ghrúpa seo? (Tír Chonaill)

• Caithfear a chinntiú nach mbíonn rudaí páistiúil ar bun i gclub do dhéagóirí - níl aon suim
ag déagóirí san rud a fheileann do na bun-chlubanna (Corca Dhuibhne)

• Ní club óige le himeachtaí leagtha amach gach seachtain a bhíonn ó dhéagóirí, ach ionad
gur féidir leo dul isteach ann agus caint le chéile, sóisialú srl (Corca Dhuibhne)

Léiríodh imní faoina daoine óga nach mbíonn páirteach i gclubanna agus imeachtaí:
• Níl mórán freastal á dhéanamh ar lucht an 4ú, 5ú agus 6ú bliain (Corcaigh)
• Imní ann faoina daoine óga nach bhfuil páirteach sna seirbhísí atá ann; cúrsaí spóirt, club

óige srl, mar go mbíonn siad i bhfolús. Níl siad páirteach in aon rud foirmeálta nó
neamhfhoirmeálta. 

• Moladh go mbeadh sé oiriúnach dá bhféadfaí áit a chur ar an bhfód in aice leis an traenáil,
mar sin d’fhéadfadh daoine óga teacht le chéile fiú muna bhfuil siad ag imirt peile, mar
shampla (Corcaigh)

Ionaid Bualadh Isteach

Léiríodh ag gach cruinniú réigiúnda go bhfuil gá le hionaid bualadh isteach do dhéagóirí a bhunú
sna ceantair éagsúla. Is léir gur é seo ceann de na riachtanais is mó ó thaobh obair óige de:

• Ionad buaileadh isteach do dhéagóirí ag teastáil go géar (Corca Dhuibhne)
• Déarnadh taighde ar riachtanais an phobail i nGaoth Dobhair agus i gCloch Cheann

Fhaola i 2015 agus ceann de na rudaí a tháinig chun solais ná go bhfuil Ionad Buaileadh
Isteach do dhaoine óga de dhíth - tháinig sin ó na daoine óga iad féin (Tír Chonaill)

• Ionad buaileadh isteach ag teastáil sa gceantar (Maigh Eo)
• Ionad buaileadh isteach do dhéagóirí - bheadh sé iontach dá bhféadfaí an ionad a aistriú

ó sheachtain go seachtain agus go mbeadh bus ann chun na déagóirí a phiocadh suas
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agus a thabhairt do láthair an ionaid an tseachtain sin (Baile Bhúirne, Béal Átha an
Ghaorthaigh, Cill na Martra). Chiallódh sé seo chomh maith go mbeadh na daoine óga
óna ceantracha éagsúla in ann teacht le chéile. Dá mbeadh pacáiste breá trealamh a
bhféadfaí a aistriú ó áit go háit bheadh sé éasca é a iompar (Corcaigh)

• Moladh go mbeadh ionad buail isteach so-ghluaiste ann, ar nós an togra a bhí i mBéal
Feirste nuair a deineadh athchóiriú ar bhus chun é a úsáid mar a leithéid de rud (Corcaigh)

• Níl aon áis i gCarna - ní Club Óige atá ag teastáil ach Ionad Óige (Conamara)

Cur Chuige don Obair Óige sna Ceantair Ghaeltachta

Luaigh daoine an easpa maoinithe d’obair óige ag na cruinnithe: 
• Easpa maoinithe do sheirbhísí óige - tá airgead á chur ar fáil do thograí óige eile, leithéid

HSE Diversion Projects, Jigsaw srl. Níl a ndóthain maoinithe á fháil ag Muintearas / Óige
na Gaeltachta chun seirbhís chuimsitheach a chur ar fáil (Tír Chonaill)

• Easpa maoinithe do chlubanna & imeachtaí do dhaoine óga, easpa maoinithe do choistí &
grúpaí pobail a d’fhéadfadh seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine óga (Corca Dhuibhne)

Pléadh structúr nó córas feidhme d’obair óige sna ceantair Ghaeltachta:
• Teastaíonn struchtúr Óige ar nós Comhar Naíonraí na Gaeltachta– tá deireadh tagtha le

obair dheonach, teastaíonn daoine a bheith fostaithe, agus structúr níos comhordaithe.
Teastaíonn ceannasaíocht le go mbeidh leanúnachas ann (Conamara)

• Tá géar ghá le hOifigeach Óige a bheith ag obair sa gceantar (Corca Dhuibhne)
• Ba cheart níos mó co-oibriú idir na grúpaí, coistí & eagraíochtaí pobail / don óige /

pleanála teanga sa gceantar a chothú (Corca Dhuibhne)
• Ba cheart breathnú ar an ngrúpa Misneach i mBéal Feirste mar shampla. Tá siad i mbun 

feachtasaíochta - grúpa daoine óga á riaradh (Corcaigh)
• B’fhéidir go bhfuil gá le obair ‘outreach’ a dhéanamh leis an aos óg ar na sráideanna i

gceantair áirithe (Tír Chonaill)
• Ba chóir daoine óga a bheith ar choistí (coiste na Straitéise, coistí pleanála teanga, coistí

pobail srl) (Corca Dhuibhne)
• Tá sé deacair daoine a fháil atá sásta oibriú go deonach i gclubanna srl, tá go leor

maorlachas ag baint le hobair dheonach m.sh. Garda Vetting - tuigeann muid go bhfuil sé
ag teastáil ach tá maorlathas ag baint leis an bpróiseas (Corca Dhuibhne)

• Ba cheart cúrsaí traenála a chur ar fáil d’oibrithe deonach i gclubanna srl. Tá fadhb le
daoine bheith sásta oibriú go deonach - tá sé deacair daoine a fháil (Corca Dhuibhne)

• Ba chóir na daoine atá ag obair ar an talamh faoi láthair ó lá go lá a neartú agus breis
oiliúna agus cúnamh a chur ar fáil dóibh (Conamara)

• D’fhéadfaí mapáil a dhéanamh ar na ceantair agus an soláthar atá ann ó thaobh obair
óige faoi láthair (Conamara)

• Níl cothromaíocht ó thaobh cailíní agus buachaillí (Conamara)
• Ba cheart múnla den straitéis a chur ar suíomh idirlíon Mhuintearais (Conamara)
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Áiseanna

Dúradh ag roinnt de na cruinnithe go bhfuil áiseanna ar fáil sna ceantair ach nach bhfuil siad ar
chaighdeáin iontach, nó nach bhfuil muid ag baint an úsáid ceart astu:

• Tá áiseanna ag teastáil, ní halla pobail folamh. Níl aon infheistíocht ag dul isteach san áit.
Áit níos tarraingteacha atá ag teastáil (Conamara)

• Infheistíocht ag teastáil san nua-theicneolaíocht (Conamara)
• Áiseanna againn ach níl muid ag baint an úsáid ceart astu. Caithfidh an rud caighdeánach

a bheith ann chun spéis na ndaoine óga a ghlacadh ann (Conamara)
• Moladh nuair a bhíonn deontais le fáil ó Mhuintearas / Óige chun trealamh a chéannacht

do chlubanna, gur chóir an t-airgead sin a chaitheamh taobh istigh den chontae, in áit an
oifig i nGaillimh a bheith ag ceannacht trealaimh & é a chur suas do Dhún na nGall (Tír
Chonaill)

Imeachtaí

Tháinig neart smaointí chun cinn ag na cruinnithe réigiúnda ar fad maidir le himeachtaí do
dhaoine óga:

• Imeachtaí a reáchtáil sna ceantair féin - ní cheart go mbeadh gach rud ar bun sa mbaile
mór (Maigh Eo)

• Ba cheart níos mó imeachtaí a eagrú ina mbeadh deis ag daoine óga as ceantair
Ghaeltachta éagsúla a bhualadh le chéile (Maigh Eo)

• Tograí gearr-thréimhse 6/8 seachtaine a eagrú seachas rudaí níos faide (Corcaigh)
• Cúrsa cinnireachta do dhéagóirí sa mhéid agus go mbeadh siad ábalta úinéireacht a

thógaint ar thograí dóibh féin agus go mbeadh seans acu imeachtaí a eagrú- cabhróidh sé
seo le spéis sna himeachtaí a ardú. Caithfidh na smaointe teacht ó na ndaoine óga iad féin
(Corcaigh) 

• Cúrsa ar conas na meáin chumarsáide a úsáid go héifeachtach a eagrú dóibh (Twitter,
Facebook) Local Enterprise Office i gCorcaigh

• Cúrsa ceart do cheannairí a bheadh éadrom, taitneamhach agus tarraingteach
• Campaí samhraidh do dhéagóirí (bheadh sé tábhachtach rangú a dhéanamh i dtaobh aois

i.e. 12 - 14 bl le chéile agus 15 - 18 bl le chéile) (Maigh Eo)
• Campa Samhraidh do Dhéagóirí: surfáil, marcaíocht capaill, campáil srl- rud éigin difriúil,

tarraingteach agus ‘cool’. Rud nach bhfuil ar fáil cheana féin (Corcaigh)
• Campa samhraidh ealaíne dóibh siúd nach bhfuil spéis acu i spóirt (Corcaigh) 
• Drámaí srl a reáchtáil le cúnamh ón Údarás (Maigh Eo)
• Grúpaí a réiteach don Oireachtas - drámaí, lúibíní, agallaimh beirte srl - agus iad a

thabhairt chuig an Oireachtas (Maigh Eo)
• Grúpa ceoil a bhunú nó seisiúin ceoil a eagrú do dhéagóirí (Corcaigh)
• Grúpa rothaíochta ag déanamh mórchuaird ó Ghaeltacht amháin go Gaeltacht eile agus

BBQ ina ndiaidh (Corcaigh) 
• Oíche nó am ar leith do dhéagóirí sa linn snámha, mar stopann siad ag teacht tar éis 13

bl d’aois nó mar sin (Corcaigh)
• Tacaíocht don tuairim go mbeadh na déagóirí ós na ceantracha éagsúla ag teacht le chéile
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mar nuair a déanadh taighde i measc na nóg don phlean teanga, b’shin a bhí ag teastáil
uatha, agus chomh maith leis sin ba mhaith leo teacht le chéile le Gaeltachtaí eile (Corcaigh)

• Ní cheart airgead a thabhairt do chlubanna le caitheamh ar bhusanna chun iad a thabhairt
ag imeachtaí. Ba chóir an t-airgead sin a chaitheamh ar imeachtaí, cúrsaí srl a dhéanamh
sna clubanna iad féin (Tír Chonaill)

An Ghaeilge

Dearnadh go leor plé ar chúrsaí teanga ag na cruinnithe. Is léir go bhfuil sé ina ábhar imní do
dhaoine atá ag obair le daoine óga agus ag plé le pleanáil teanga agus forbairt pobail. Pléadh
bealaí chun déagóirí a spreagadh chun Gaeilge a úsáid anois agus amach anseo:

• Na deiseanna agus na buntáistí a bhaineann le Gaeilge a thaispeáint do dhaoine óga ar
leibhéal praiticiúil m.sh. daoine atá ag obair sna meáin Gaeilge, an tÚdarás, daoine ag a
bhfuil post proifisiúnta i saol na Gaeilge srl, a thabhairt isteach ag labhairt le daoine óga
(Corca Dhuibhne)

• Ba chóir go mbeadh deis ag daoine óga cláracha a dhéanamh don Raidió (Corca
Dhuibhne)

• Ba chóir daoine óga a úsáid chun labhairt le daoine atá ag foghlaim Gaeilge sa gceantar
- chabhróidhseo leo buntáistí na Gaeilge dóibh féin a aithint maraon le stádas a thabhairt
dóibh (Corca Dhuibhne) 

• Bhíodh scéim do dhaoine óga taithí oibre a dhéanamh nó post samhraidh a fháil le
heagraíochtaí Gaeltachta a bhí maoinithe ag an Údarás - ba chóir an scéim sin a thabhairt
ar ais (Corca Dhuibhne)

Ag gach cruinniú, dúradh gur cheart go mbeadh nasc idir na meithleacha pleanála teanga agus
Muintearas i dtaobh obair leis an aosóg:

• Tá ceangal láidir idir na hábhair seo ar fad agus pleanáil teanga, agus deiseanna ann
seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine óga tríd an próiseas pleanála teanga (Corca Dhuibhne)

• Níl aon cheangal déanta idir na coistí / ceann eagraíochtaí pleanála teanga agus
Muintearas - bheadh an t-eolas atá bailithe tríd an suirbhé iontach úsáideach do na choistí,
agus an t-eolas a bhailigh na coistí úsáideach do Mhuintearas chun an Straitéis a chur le
chéile (Tír Chonaill, Maigh Eo, Corca Dhuibhne)

• Go mbeadh beartais á chur isteach sa phlean teanga agus sa straitéis óige agus oibriú as
lámha a chéile (Corcaigh)

• Ba chóir go mbeadh cruinniú ag Muintearas leis na heagraíochtaí pleanála teanga i
gCiarraí chun an Straitéis a phlé (Corca Dhuibhne)

Léiríodh an tábhacht a bhaineann le sóisialú tré mhéan na Gaeilge i gcás na ndeagóirí:
• Deiseanna do dhéagóirí sóisialú tré Ghaeilge - tá seo an tábhachtach i dtaobh pleanáil

teanga srl. Tá dlúth bhaint ag seirbhísí do dhaoine óga sna ceantair Ghaeltachta le pleanáil
teanga (Corca Dhuibhne)

30

Straitéis Óige don Ghaeltacht



Dúradh freisin gur cheart go mbeadh inchur ag an aos óg ar na coistí forbartha agus meithleacha
pleanála teanga:

• Ba chóir daoine óga a bheith ar choistí (coiste na Straitéise, coistí pleanála teanga, coistí
pobail srl) (Corca Dhuibhne)

I gcás na ceantair atá níos laige ó thaobh na Gaeilge de, dearnadh plé ar na constaicí atá ann
ó thaobh cúrsaí teanga, agus tháinig neart moltaí praiticiúil maidir le cúrsaí teanga a chur chun
cinn i measc daoine óga:

• Tá sé tábhachtach go n-aithneofaí go bhfuil cúrsaí teanga an-difriúil i gceantair lag
Gaeltachta - teastaíonn duine chun cúrsaí teanga a chur chun cinn chomh maith leis an
fhoireann a bheadh ag obair le daoine óga (Maigh Eo)

• Tá sé deacair daoine a fháil atá sásta obair dheonach a dhéanamh le daoine óga agus a
bhfuil Gaeilge acu - go leor de na tuismitheoirí ag obair sna clubanna ach níl mórán
Gaeilge acu (Maigh Eo)

• Teastaíonn tacaíocht teanga ó thuismitheoirí atá sásta oibriú go deonach sna clubanna ach
nach bhfuil mórán Gaeilge acu - pacáiste tacaíochta agus liosta focail / foclóir a dhéanamh
dóibh (Maigh Eo)

• Daoine óga a dhéanamh níos compóirdí leis an teanga - imeachtaí maithe & tarraingteach
a chur ar fáil dóibh tré mheán na Gaeilge chun daoine óga le Gaeilge lag a mhealladh
agus go mbeadh spraoi agus craic acu tré mheán na Gaeilge (Maigh Eo)

• Bileog eolais d’oibrithe deonacha conas polasaí teanga a chur i bhfeidhm sa gclub óige
(Maigh Eo)

• Ceantar lag ó thaobh na Gaeilge de, ach tá roinnt déagóirí gur cainteoirí dúchais iad, agus
go leor déagóirí a bhfuil suim acu sa Ghaeilge agus teastaíonn deis dóibh Gaeilge a
labhairt le chéile (tá club óige mór san áit ach is tré Bhéarla don chuid is mó a mbíonn sé)
(Corca Dhuibhne - Clochán Bhréanáinn) 

• Tá cabhair phraiticiúil ag teastáil ó chlubanna áirithe i gceantair lag Gaeltachta tá cabhair
le comharthaí i nGaeilge srl chun Gaeilge a chur chun cinn i measc daoine óga (Corca
Dhuibhne)

• Imeachtaí tré mheán na Gaeilge a chur ar fáil sa meánscoil ag am lóin - imeachtaí
neamhfhoirmiúl 20 - 30 nóiméad agus áisitheoir a bheith ann (Maigh Eo)

• Clár Gaeilge don Idir bhliain sa meánscoil i mBéal a’ Mhuirthid - d’fhéadfadh Muintearas
clár a chur ar fáil (bunaithe ar an gceann a rinne siad i gConamara) (Maigh Eo)

• Nasc a dhéanamh leis na coláistí samhraidh, agus cúrsaí cinnireachta a chur ar fáil do
dhaoine óga sa gcaoi agus go mbeidh seans níos fearr acu jab samhraidh a fháil leis na
coláistí (Maigh Eo)

• Dúradh nach dtógann sé ach duine amháin chun meon na ndaoine a athrú. Ba cheart dúinn
iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a chur chun cinn agus a chinntiú go mbeidh sí fós againn
amach anseo. Is seod luachmhar í agus caithfear í a chosaint (Corcaigh)
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Sláinte

Breathnaíonn sé ó na cruinnithe go bhfuil easpa seirbhísí sláinte intinne srl i roinnt ceantair, agus
nuair atá na seirbhísí ar fáil, is tré mheán na Béarla a bhíonn siad ar fáil níos minicí ná chéile:

• Níl seirbhísí sláinte ar fáil sa cheantar, taobh amuigh den dochtúir áitiúil. Níl aon Jigsaw
sa cheantar agus más gá do dhéagóir cúnamh a fháil do fhadhbanna sláinte, is i dTrá Lí
nó Cathair Chorcaí a bheadh na seirbhísí (Corcaigh)

• Faigheann na daoine óga eolas tríd na scoileanna i dtaobh cúrsaí sláinte, go háirithe
meabhair sláinte. Bíonn an scoil ag plé le CAMHS, an dochtúir áitiúil agus Pieta House
nuair is gá. Is i mBéarla atá na seirbhísí agus ní dóigh leis go mbeadh éileamh orthu trí
Ghaeilge (Corcaigh)

É sin ráite, dúradh go mbíonn na scoileanna ag cur cláracha ar fáil do dhaoine óga faoi shláinte
intinne:

• Tá méadú suntasach tagtha ar éileamh na seirbhísí seo le blianta beaga anuas. Tá
cúiseanna ar leith le seo - tá daoine níos oscailte faoi agus tá daoine níos fearr chun
fadhbanna a aithint. Cuireann an scoil cúrsaí/ cláracha feasachta ar siúl agus tugann siad
daoine isteach chun an oiliúint sin a thabhairt (Corcaigh)

Cé go bhfuil clubanna agus cumainn spóirt ar fáil do dhaoine óga i bhformhór na gceantair
Ghaeltachta, dúradh go bhfuil gá le soláthar do dhaoine óga nach suim leo na gnáth spóirteanna
atá ar fáil go forleathan:

• Tá gá le club aclaíochta do dhaoine óga - neart clubanna spóirt ann cheana féin ar nós
GAA agus dornálaíocht, ach teastaíonn club aclaíochta do dhaoine óga nach bhfuil suim
acu in GAA srl (Maigh Eo)

Oideachas

• Tá easpa postanna ar fáil do dhaoine óga sa gceantar tar éis dóibh oideachas 3ú leibhéal
a bhaint amach (Corca Dhuibhne)

Taisteal

Is léir go bhfuil easpa córais taistil poiblí i go leor de na ceantair Ghaeltachta, rud a chothaíonn
deacrachtaí maidir le taisteal chuig imeachtaí srl:

• Deacrachtaí taistil mar laigeacht mór, daoine óga ag bualadh le chéile ar na bóithre
(Conamara)

• Easpa córas taistil ina fhadhb mhór in Iorras - bíonn daoine óga ag brath ar thuismitheoirí
le hiad a thabhairt áit ar bith tar éis na scoile (Maigh Eo)

• Formhór acu ag brath ar thuismitheoirí chun iad a iompar, ní bhíonn deis acu sóisialú a
dhéanamh go héasca, agus is rud ana thábhachtach é seo do dhéagóirí ach go háirithe.
Níl aon spás dóibh a bheith in ann am a chaitheamh le chéile i slí neamhstruchtúrtha
(Corcaigh)

• Deacrachtaí ag daoine óga taisteal chuig imeachtaí - mar shampla bíonn ‘An Lab’ sa
Daingean ag eagrú go leor imeachtaí ach bíonn sé deacair ag déagóirí taisteal chomh
fada leis an áit (Corca Dhuibhne)
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4. Polasaithe Stáit i leith Daoine Óga agus
na Gaeilge

Tagann na moltaí agus an plean gnímh sa Straitéis seo le go leor de na polasaithe Rialtais don
Ghaeilge agus don óige.

1. Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge
Cuspóir 3: Tabharfar spreagadh agus tacaíocht do phobal na Gaeilge sa Ghaeltacht agus

lasmuigh di, an Ghaeilge a thabhairt go dtí an chéad ghlúin eile mar theanga
theaghlaigh. Chuige sin, cuirfear réimse leathan seirbhísí ar fáil trí mheán na
Gaeilge.

Léiríonn an taighde seo go bhfuil easpa maoinithe curtha ar fáil chun go mbeidh réimse leathan
seirbhísí tré mheán na Gaeilge soláthraithe do dhaoine óga.

Cuspóir 4: Tabharfar tacaíocht ar leith don Ghaeltacht mar cheantar labhartha Gaeilge. 

Cuspóir 11: Leanfar le treisiú na hoibre atá ar bun ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais
agus Gaeltachta agus ag na gníomhaireachtaí agus na comhlachtaí a thagann
faoina scáth chun an Ghaeilge a chur chun cinn go náisiúnta agus chun í a
chaomhnú agus a threisiú sa Ghaeltacht

Cé go bhfuil cuimse tacaí éagsúla á chur ar fáil don Ghaeltacht mar cheantar labhartha Gaeilge,
is léir ón taighde seo gur sa scoil is mó a labhraíonn daoine óga Gaeilge. Is fíor bheagán acu a
labhraíonn Gaeilge lena gcairde, agus tá níos mó ná an darna leath acu ina mball do chlub
nach mbíonn á réachtáil tré mheán na Gaeilge. Caithfear a theacht ar bhealaí nua agus
cruthaitheach chun spreagadh a thabhairt do dhaoine óga Gaeilge a labhairt níos minicí.
Caithfear a dhéanamh cinnte freisin go mbíonn seirbhísí, imeachtaí agus clubanna do dhaoine
óga sa nGaeltacht á chur ar fáil tré mheán na Gaeilge.

Cuspóir 13: Aithníonn an Rialtas an ról fíorthábhachtach atá ag an earnáil dheonach Ghaeilge
agus leanfar ag tabhairt tacaíochta di

Spáineann an taighde seo nach bhfuil dóthain tacaíochta á sholáthar do dhaoine atá ag obair
go deonach leis an aos óg.
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Réimsí Gnímh na Straitéise:
(a) Pleanáil Teanga sa Ghaeltacht: Seirbhísí Óige, lena n-áiritear feasacht teanga a chur chun

cinn i measc daoine óga sa Ghaeltacht, i gColáistí Samhraidh agus i gcampaí Gaeltachta
(b) An Teaghlach ag cur na Teanga ar Aghaidh: cur le feasacht i measc tuismitheoirí, daoine

a bheidh ina dtuismitheoirí amach anseo, agus i measc an phobail tríd is tríd faoi bhuntáistí
an dátheangachas, agus na buntáistí a bhaineann leis an dátheangachas a chur in iúl ina
gcuid oibre ó lá go lá do na soláthraithe seirbhísí sóisialta agus sláinte a chuireann
comhairle ar thuismitheoirí nua.

Tá sé le feiceáil go soiléir sa taighde atá déanta againn le daoine óga agus leis na páirtithe
leasmhara go gcreidtear gur cheart go mbeadh níos mó inchur ag daoine óga sna ceantair
Ghaeltachta sa bpróiseas pleanála teanga, agus i bhforbairt a bpobail féin. Is léir ón taighde
freisin nach mbíonn seirbhísí sóisialta agus sláinte ar fáil tre mheán na Gaeilge sna ceantair
Ghaeltachta i gcónaí.

Sa tuairisc a foilsíodh faoin Díospóireacht Oscailte ar Pholasaí faoin Straitéis 20 Bliain don
Ghaeilge: Príomhthosaíochtaí Straitéiseacha (L Ní Thuairisg, Acadamh na hOllscolaíóchta
Gaeilge, Ollscoil na hÉireann Gaillimh 2016) deirtear :

“Moltar freastal ar shainriachtanais shóisialta óige na Gaeltachta agus a chinntiú go
bhfuil ar a gcumas feidhmiú agus forbairt sna gréasáin shóisialta atá acu as Gaeilge.
Moltar cur leis na hacmhainní atá á gcur ar fáil i láthair na huaire sa réimse seo ionas
go mbeidh deis ag óige na Gaeltachta páirt a ghlacadh i sochaí na Gaeltachta”. 

“Ní mór freastal éifeachtach a dhéanamh ar óige na Gaeltachta sna meáin chraolta
chun a chinntiú go bhfuil normalú á dhéanamh ar an nGaeilge mar theanga shóisialta
chumarsáide fheidhmiúl ina measc”.

“Dar le baill de phobal na Gaeltachta go bhfuil faillí á dhéanamh go háirithe ar
dhéagóirí na Gaeltachta gan áiseanna nó infrastruchtúr cuí a bheith curtha ar fáil
dóibh a thacódh le dinimic shóisialta na teanga san aoisghrúpa sin. Tá seirbhísí óige
luaite go sonrach freisin sa Straitéis:
“Cuirfear béim faoi leith ar chur chun cinn cultúr óige Gaeilge sa Ghaeltacht agus dá
bharr sin déanfar tuilleadh forbartha ar sheirbhísí óige na Gaeltachta agus ar naisc
Coláistí Samhraidh Gaeltachta le heagraíochtaí óige náisiúnta (Rialtas na hÉireann,
2010: 41)”.

“Luaitear feachtais feasachta teanga dírithe go sonrach ar theaghlaigh na Gaeltachta
ar leathanaigh éagsúla den Straitéis féin agus an gá atá le ‘feasacht teanga a chur
chun cinn i measc daoine óga sa Ghaeltacht...”
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2. An Straitéis Náisiúnta Óige 2015 - 2020

Gníomhach agus Sláintiúil: 
Sprioc 1: go mbeidh saol sláintiúil ag daoine óga, go háirithe maidir lena leas fisicúil,

meabharshláintiúil agus ó thaobh sláinte gnéis de
Sprioc 2: go mbainfidh daoine óga buntáiste as a bheith páirteach in imeachtaí caitheamh

aimsire agus cultúrtha, ina n-áiritéar obair óige, spóirt agus cúrsaí ealaíona

Ag Déanamh Dul Chun Cinn i ngach Réimse Foghlama agus Forbartha
Sprioc 1: tréithe, cumais agus scileanna daoine óga a fhorbairt agus a chur chun cinn tré

deiseanna foghlama foirmeálta agus neamhfhoirmeálta atá freagrach do dhaoine
óga agus a bhfuil fáil forleathan orthu

Sprioc 2: tacaíochtaí idirthréimhseach a láidriú sa gcaoi agus go bhfaighfidh daoine óga
buntáistí astu agus iad ag dul tríd an gcóras oideachais

Sábháilte agus Cosanta ó Dhochair
Sprioc 1: Tacaíochtaí a chur ar fáil do dhaoine óga, agus go háirithe daoine óga atá

leochaileach nó scoite amach, chun go mbraithfidh siad sábháilte sa mbaile, ar
scoil, ina bpobail agus ar-líne, agus iad a neartú chun labhairt amach nuair nach
mbraitheann siad sábháilte nó go mbraitheann siad go bhféadfadh siad a bheith
i mbaol

Sprioc 2: go mbeidh teacht ag daoine óga ar áiteacha sábháilte inár féidir leo sóisialú agus
dul chun cinn

Slándáil agus Deis Eacnamaíochta
Sprioc 1: daoine óga a chumasú chun páirt a ghlacadh sa margadh saothair tríd ard

scileanna oibre, a theastaíonn ó fhostóirí, agus a chuireann leis na cáilíochtaí
oideachais agus oiliúna foirmeálta agus deiseanna fiontraíochta

Sprioc 2: go mbeidh béim á chur ar dhaoine óga sna polasaithe a fhéachann chun dul i
gcion ar bhochtaineacht agus eisiamh sóisialta 

Ceangailte, Ardmheas Orthu agus Ag Cur lena Saol
Sprioc 1: tá daoine óga páirteach sa bpobal agus sa tsochaí, tá siad eolasach ar chúrsaí

imshaoil, tá cearta agus comhionannas á bhaint amach acu, tá ómós á léiriú dá
n-éagsúlacht, agus tá siad á gcumasú chun a bheith ina saoránaithe den domhan
uile 

Sprioc 2: tá tacaíocht á léiriú d’féin riar dhaoine óga, tá a saoránacht ghníomhach a chothú,
agus tá a glór á chloisteáil tríd páirt ghníomhach a bheith acu i gcúrsaí polaitíochta,
cúrsaí sóisialta agus sibhialta. 

Tagann na moltaí agus an plean gnímh atá ag eascairt as an taighde seo leis na mór-spriocanna
ar fad sa Straitéis Náisiúnta Óige.
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Value For Money and Policy review, DCYA

Tá athbhreithniú déanta ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (DCYA) ar an maoiniú a bhídís
a chur ar fáil do roinnt tograí óige sna blianta a caitheamh. I latháir na huaire, tá siad i mbun
proiséis comhairliúcháin leis na heagraíochtaí a bhí á maoiniú acu chun a theacht ar mhúnla
maoinithe nua don am atá le teacht. Go dtí seo, is iad seo a leanas na spriocghrúpaí atáthar ag
moladh don múnla maoinithe nua:

• daoine óga atá faoi mí-bhuntáiste i dtaobh an cheantar ina bhfuil siad lonnaithe / tíreolas
• an lucht-siúil óg
• daoine óga ó mhionlach reiligiúnach nó eitneach
• teifígh óga agus lucht iarrtha tearmainn
• daoine óga le mí-chumas nó fadhbanna meabharshláinte
• daoine óga atá LGBT
• cúramóirí óga
• daoine óga atá bainteach leis an gcóras dlí agus cirt
• daoine óga atá dí-fhostaithe, nó nach bhfuil oideachas nó oiliúint á fháil acu (NEET)
• tuismitheoirí óga
• daoine óga atá faoi chúram an Stáit
• daoine óga atá faoi chúram soláthar díreach
• tuismitheoirí aonair faoi aois 25 bliain

Is é ár dtuairim láidir gur cheart go mbeadh daoine óga Gaeltachta aitheanta faoin mhúnla
maoinithe nua seo mar spriocghrúpa ann féin, mar gheall ar agus chun ceangailt isteach leis na
polasaithe Stáit i dtaobh na Gaeilge. Tá deis iontach ann ag an bpointe seo, an cás a chur faoi
bhráid na Ranna Rialtais agus lucht dearaithe polasaithe Rialtais chun a chinntiú go mbeidh
soláthar ceart agus cuí á dhéanamh do ghlúin óg na Gaeltachta.
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5. Comparáid le hÓg Eagraíochtaí Eile

Bunaíodh Óige na Gaeltachta mar chomhlacht sa mbliain 2005. Ba é an t-údar gur bunaíodh
an comhlacht ná seirbhís óige den chéad scoth a chur ar fáil do dhaoine óga idir 7 – 18 bl d’aois
sna ceantair éagsúla Gaeltachta ar fud na tíre. Chuir Óige na Gaeltachta seirbhís thacaíochta,
fhorbartha, árachais agus mhaoinithe ar fáil do chlubanna, grúpaí pobail nó aon eagraíocht atá
ag freastal go deonach ar riachtanais an t-aos óg sa nGaeltacht tré mhéan na Gaeilge. 

Dearnadh co-nascadh idir Óige na Gaeltachta agus Muintearas Teo sa mbliain 2015, agus
cuireadh deireadh le hÓige na Gaeltachta mar chomhlacht i Meitheamh 2015.

2006 €150,000 2012 €285,000
2007 €350,000* 2013 €250,000
2008 €291,000 2014 €230,000
2009 €300,000 2015 €230,000
2010 €287,000 2016 €230,000
2011 €308,000

* costas reachtála Crib na nÓg (ionad buaileadh isteach do dhéagóirí) san áireamh

Ó bunaíodh Óige na Gaeltachta go dtí an co-nascadh le Muintearas i 2015, is 4 fhostaí lán
aimseartha a bhí ag obair leis an gcomhlacht - Bainisteoir agus 3 Oifigí Forbartha, le hOifigeach
Forbartha amháin ag déanamh freastal ar gach mhór cheantar Gaeltachta - Tír Chonaill,
Connacht / Laighean, agus Mumhan. Is léir ón t-eolas thuas gur dearnadh gearradh siar ollmhór
ar bhuiséad Óige na Gaeltachta, óna blianta tosaithe go dtí buiséad de €230,000 i 2015. 

Sa tábla ar leathanach 38 tá eolas faoi roinnt de na heagraíochtaí óige atá ag cur seirbhísí óige
ar fáil sna ceantair lasmuigh don Ghaeltacht. Tá eolas tugtha ar an teacht isteach iomláin a bhí
ag na h-eagraíochtaí agus an líon fostaí lán aimseartha a bhí ag obair leo i 2015, chun seirbhísí
óige a chur ar fáil i gceantair Ghalltachta. 

Is léir ón t-eolas atá sa tábla thíos go raibh, agus go bhfuil, infheistíocht i bhfad níos fearr á chur
ar fáil do na h-óg eagrais Galltachta i gcomparáid leis an mbuiséad a bhí ar fáil d’Óige na
Gaeltachta chun seirbhís óige a chur ar fáil sna ceantair Ghaeltachta. Ní foláir a mheabhrú
chomh maith go raibh Óige na Gaeltachta ag déanamh freastal ar cheantar ollmhór tíreolaíochta,
agus is ceantair tuaithe formhór na gceantair sin. De bharr gur ag freastal ar cheantair
Ghaeltachta, agus gur seirbhísí agus imeachtaí i nGaeilge atá á sholáthar ag Óige na Gaeltachta,
tá tuilleadh oibre i gceist na seirbhísí agus an tacaíocht sin a sholáthar i nGaeilge, mar gheall
gur i mBéarla a fheidhmíonn formhór na n-eagraíochtaí Stáit a bhfuil cúram obair óige orthu. Tá
breis oibre i gceist chun seirbhísí agus tacaíochtaí sainspéise don óige a sholáthar i nGaeilge,
agus i roinnt cásanna níl na seirbhísí sin ar fáil tre Ghaeilge.
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figiúirí ó 2015

Tá infheistíocht ollmhór ó na Ranna Stáit éagsúla ag teastáil chun a chinntiú go mbeidh seirbhísí
óige á chur ar fáil d’aos óg na Gaeltachta ina dteanga dúchais, agus ina theannta sin,
infheistíocht agus tacaíocht a chur ar fáil d’eagrais atá ag déanamh iarracht na seirbhísí sin a
sholáthar tré mheán na Gaeilge.

* Dáileann an National Youth Federation cuid de na deontais a fhaigheann siad ar na
heagraíochtaí atá ceangailte leo m.sh. Galway Regional Youth Federation.
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Foróige €20,483,084 €2,551,737 €391,159 €17,084,559 312 

National Youth
Federation *

€6,237,600 €1,919,828 €683,781 17 

KDYS €4,982,969 €677,289 €3,776,215 96

Clare Youth
Services

€1,852,565 €278,604 €1,314,279 €1,286,306 11 14

Cloyne
Diocesan
Youth Services

€1,337,838 €882,731 36

Donegal Youth
Services

€1,100,508 €993,975 €731,317 13 26

Galway
Regional Youth
Federation

€1,058,365 €660,532 23

No Name
Club

€403,738 €185,970 €171,888 €45,880 €148,048 5



6. Conclúidí & Moltaí

Moltaí Ginearálta faoi Obair Óige

Is léir go bhfuil gá le structúr níos láidre agus níos co-ordnaithe don obair óige sna ceantair
Ghaeltachta. Dúradh é seo ag na cruinnithe réigiúnda ar fad. 

Dearnadh cás go bhfuil muid ag brath ró-mhór ar oibrithe deonacha, nach mó duine atá sásta
nó a bhíonn ar fáil chun am agus saothar a chur isteach in obair óige go deonach. Dúradh freisin
go mbíonn an méid maorlathais a bhaineann le hobair dheonach le daoine óga ag cur bac ar
dhaoine. Moladh cúrsaí oiliúna a chur ar fáil d’oibrithe sna clubanna srl, agus go mbeadh deis
ag daoine óga páirt a ghlacadh i gcoistí agus i structúir forbartha ina gceantar féin. 

Moladh freisin go mbeadh níos mó comhoibriú idir na heagraíochtaí, grúpaí agus coistí forbartha,
pleanála teanga agus óige.

Dúradh nach bhfuil an oiread sin soláthar ann do dhaoine óga san aois ghrúpa 12 - 18 bliain i
gceantair áirithe.

Léiríodh imní faoina daoine óga nach mbíonn páirteach i gclubanna agus in imeachtaí ag na
cruinnithe réigiúnacha. B’fhiú breathnú ar bhealaí eile chun dul i ngleic leis an ngrúpa seo -
b’fhéidir clár píolótach for-rochtana a chur ar bun in iarracht teacht orthu san áit a mbíonn siad
féin ag cruinniú, seachas iad a thabhairt isteach i struchtúr atá ag feidhmiú cheana féin.

An Saol Sóisialta

Tá áiseanna ar fáil sna ceantair éagsúla faoi láthair - áiseanna spóirt den chuid is mó, siopa tae
/ caifé, club óige / bun chlub, leabharlann, dioscó, linn snámha, club obair baile. Is léir gurb
iad na háiseanna atá ag teastáil ó dhaoine óga ná pictiúrlann (Dún na nGall, Gaillimh), Ionad
Bualadh Isteach do dhaoine óga (éileamh ard i ngach ceantar seachas Maigh Eo agus Corcaigh),
áiseanna éagsúla spóirt (Gaillimh go mór mhór), linn snámha (i nDún na nGall agus Gaillimh).
Ag na cruinnithe réigiúnacha, dúradh go mb’fhéidir nach bhfuil earraíocht ceart á bhaint as cuid
de na háiseanna spóirt & caitheamh aimsire do dhaoine óga, agus go dteastaíonn infheistíocht
sna háiseanna sin chun go mbeidh siad caighdeánach. 

Moladh: Ionaid Bualadh Isteach a bhunú sna ceantair
Moladh: Féachaint an bhfuil gá le clár óige for-rochtana i gceantair ar leith agus conas a

d’fhéadfaí sin a chur i bhfeidhm ar bhonn triallach

Bíonn formhór na ndaoine óga ag baint earraíocht as na meáin shóisialta gach lá. Tá fáil ar
ríomhaire / taibléid agus ceangal leathanbhanda ag formhór acu sa mbaile. Tá 97% ag rá go
bhfuil siad ar an eolas faoin gcontúirt a d’fhéadfadh a bheith ag baint le húsáid na meáin
shóisialta. Tharla cibéarbhulaíocht do 13%. Bheadh a fhios ag 92% céard gur cheart dóibh a
dhéanamh dá dtarlóidh cibéarbhulaíocht dóibh.
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Moladh: Suíomh Idirlín do dhaoine óga
Moladh: Úsáid a bhaint as na méain shóisialta chun eolas faoi imeachtaí, cúrsaí srl a

scaipeadh ar dhaoine óga

Bhí neart smaointe ag daoine maidir le himeachtaí a d’fhéadfaí a eagrú do dhaoine óga, a
chuirfeadh go mór le forbairt pearsanta, sóisialta, oideachasúil agus teanga. Moladh cúrsaí
cinnireachta do dhaoine óga a reachtáil, agus campaí samhraidh do dhéagóirí. Dúradh go bhfuil
gá le himeachtaí a chur ar fáil ina mbeadh daoine óga as na ceantair Ghaeltachta éagsúla ag
bualadh le chéile agus ag cur aithne ar a chéile. Dúradh go bhfuil sé tábhachtach imeachtaí a
chur ar fáil i gceantar an duine óig féin, in áit gach rud a bheith sa mbaile mór. Moladh drámaí,
grúpaí ceoil agus a leithéid a bhunú sna ceantair Ghaeltachta éagsúla. 

An Ghaeilge

• Tá Gaeilge líofa ag formhór mhór na ndaoine óga (84%), agus labhraíonn níos mó ná 2
thrian acu an Ghaeilge go laethúil (70%).

• Ní hí an Ghaeilge an teanga a labhraíonn níos mó ná leath de na daoine óga sa mbaile
(59%).

• Ní labhraíonn ach thart ar leath acu Gaeilge lena gcuid tuismitheoirí (51%). 
• Is le múinteoirí is mó a labhraíonn formhór mhór acu Gaeilge (92%).
• Labhraíonn níos mó ná haon trian Gaeilge lena gcuid dearthair(eacha) / deirfiúr(acha) -

36%.
• Tá Gaeilge líofa ag níos lú ná leath de bheirt tuismitheoir an duine óig (45%), agus díreach

thar trian a bhfuil Gaeilge líofa ag tuismitheoir amháin (34%). Níl Gaeilge líofa ag beirt
tuismitheoir 21% de na daoine óga.

• Ní labhraíonn ach 18% Gaeilge lena gcuid cairde. Labhraíonn díreach níos mó ná leath de
na daoine óga Gaeilge lena gcuid cairde ó ham go chéile (51%). Ní labhraíonn 29% acu
Gaeilge lena gcuid cairde.

• Ní bhíonn deis ag 55%, níos mó ná leath, de na daoine óga bualadh le daoine óga as
ceantair Ghaeltachta eile. Tá gá le níos mó deiseanna bualadh le daoine óga as ceantair
Ghaeltachta eile a chur ar fáil.

• Tá níos mó ná 50% de na daoine óga ina mball do chlub a bhíonn á réachtáil tré mhéan an
Bhéarla (céadatán an-ard i gCiarraí, i Maigh Eo, agus réasúnta ard i nDún na nGall agus i
gCorcaigh).

• Is léir go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach do beagnach 2 thrian do na daoine óga (32% rí-
thábhachtach agus 28% tábhachtach). 

• Tá sé tábhachtach do beagnach 2 thrian go mbeidh seirbhísí óige ar fáil dóibh ina gceantar
(30% rí-thábhachtach agus 31% tábhachtach). Ach, dúirt níos lú ná leath acu (42%) go
mbeadh sé tábhachtach / rí-thábhachtach dóibh na seirbhísí sin a bheith ar fáil i nGaeilge.

• Ceapann níos mó ná leath acu go mbeidh Gaeilge tábhachtach dóibh sa todhchaí (55%). Tá
beagnach 1 trian den tuairim go mb’fhéidir go mbeidh an teanga tábhachtach dóibh (29%).
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Dearnadh go leor leor plé ar chúrsaí teanga ag na cruinnithe réigiúnacha, agus is léir go bhfuil
an meath atá ag teacht ar an nGaeilge ina ábhar imní do na pobail Gaeltachta. Léiríodh ag
gach cruinniú réigiúnach go bhfuil nasc láidir idir daoine óga agus cúrsaí pleanála teanga. Is é
an téama ba mhó a tháinig as na cruinnithe ar fad go bhfuil géar ghá le deiseanna sóisialú tré
mheán na Gaeilge a chur ar fáil do dhaoine óga. Dúradh freisin go bhfuil sé rí-thábhachtach go
mbeidh ionchur ag daoine óga ar na coistí forbartha agus pleanála teanga. Tugann an córas
pleanála teanga deis dúinn seirbhísí agus áiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga. Ach cuireadh
faoi deara dúinn freisin go bhfuil gá le cur chuige iomlán difriúil sna ceantair ina bhfuil an
Ghaeilge níos laige, go bhfuil gá le cabhair praiticiúil nach mbeadh gá leis i gceantair níos láidre,
agus go dteastaíonn duine ar leith a mbeadh sé de shain-chúram orthu cúrsaí teanga a chur
chun cinn, chomh maith le hoibrithe deonacha sna clubanna & ag imeachtaí. Léiríodh neart
smaointe faoi bhealaí praiticiúl chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc déagóirí (féach
bileoga 30 - 31: An Ghaeilge).

Moladh: níos mó deiseanna a thabhairt do dhaoine óga as na ceantair Gaeltachta éagsúla
bualadh le chéile

Moladh: deiseanna a chruthú do dhaoine óga sóisialú le chéile tré mheán na Gaeilge
Moladh: na buntáistí a bhaineann le Gaeilge a bheith agat i dtaobh cúrsaí oideachais,

deiseanna fostaíochta srl a chur ar a súile do dhaoine óga
Moladh: clubanna agus cumainn spóirt sa nGaeltacht a bheith á réachtáil i nGaeilge 
Moladh: cabhair phraiticiúil a chur ar fáil do chlubanna, imeachtaí & grúpaí óige sna

ceantair is laige Gaeltachta
Moladh: níos mó comhordnú idir na heagraíochtaí, coistí & meithleacha pleanála teanga

sna ceantair Ghaeltachta chun an tairbhe is fearr do dhaoine óga agus don teanga
a bhaint as an gcóras pleanála teanga

Sláinte

• Is léir gur dream aclaí iad na daoine óga - bíonn 27% ag imirt spóirt / ag déanamh
aclaíochta gach lá, 28% 5 - 6 uair sa tseachtain agus 39% 2 - 3 uair sa tseachtain. Níl ach
6% nach n-imríonn spóirt / nach ndéanann aclaíocht ar chor ar bith.

• Tá páirceanna imeartha i bhformhór na gceantair Ghaeltachta. Tá hallaí spóirt ar fáil sa
chuid is mó de na ceantair Ghaeltachta freisin. Tá páirc Astroturf ar fáil do níos mó ná leath
de na daoine óga (57%), agus giom ar fáil do 50%. Níl an teacht céanna acu ar phinniúr
liathróid láimhe - 32% - agus linn snámha - 31%. Luíonn seo isteach leis na torthaí ón gceist
faoi na háiseanna a cheapann na daoine óga atá ag teastáil ina gceantar, le 130 ag rá go
dteastaíonn uatha go mbeadh linn snámha ar fáil.

• Tá eolas faoi shlí mhaireachtála sláintiúil ag 64% de na daoine óga, agus bheadh a fhios ag
77% cén áit le heolas / comhairle a fháil faoi shlí mhaireachtála sláintiúil. Ach, ní bheadh
ach 21% ag lorg an eolas sin i nGaeilge. Caithfear ceist a chur arb é nach bhfuil an t-eolas
seo ar fáil i nGaeilge go forleathan?

• Is le cara is mó a labhróidh daoine óga dá mbeadh fadhb acu ina saol (79%). Labhróidh go
leor acu le tuismitheoir (65%). Is cúis imní é, áfach, nach labhróidh 27% le haon duine.
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• Is le saineolaí sláinte a labhróidh an chuid is mó acu dá mbraithfeadh siad go raibh siad in
ísle brí (58%). Labhróidh 44% le ball eile den teaghlach seachas tuismitheoir, agus labhróidh
11% le cairde. Dúirt 16% nach raibh a fhios acu.

• Is léir ón suirbhé gurb é Sláinte Intinne an cúinse sláinte is tábhachtaí do dhaoine óga (86%
a dúirt go raibh sé rí-thábhachtach nó tábhachtach dóibh). Tá Bia Folláin ar an darna háit
(79% ag rá go bhfuil sé rí- thábhachtach nó tabhachtach dóibh). Sa tríú háit tá Aclaíocht /
Spóirt (rí-thábhachtach nó tábhachtach do 77%), agus tá Eolas ar Mhí-úsáid Drugaí ag teacht
ina ndiaidh sin (74% a dúirt go bhfuil sé rí-thábhachtach / tábhachtach). Ansin tá 73% den
tuairim go bhfuil Sláinte Gnéis rí-thábhachtach nó tábhachtach dóibh, agus 72% ag rá go
bhfuil Eolas ar Chúrsaí Sláinte / Folláine go Ginearálta rí-thábhachtach / tábhachtach ina
saol. Tá Eolas ar Mhí-Úsáid Alcóil ag deireadh an líosta le 63% a dúirt go bhfuil sé rí-
thábhachtach / tábhachtach dóibh. 

• As na cruinnithe réigiúnacha, léiríodh go bhfuil easpa seirbhísí maidir le cúrsaí sláinte intinne
i gceantair áirithe, nó nuair a bhíonn seirbhísí ar fáil, gur trí mheán an Bhéarla a bhíonn
siad go minic. 

• Léiríodh freisin go bhfuil gá le soláthar spóirt / aclaíochta do dhaoine óga nach suim leo na
gnáth imeachtaí a bhíonn ar fáil go forleathan m.sh. CLG, dornálaíocht, rugbaí, sacair srl.

Moladh: eolas faoi shlí mhaireachtála sláintiúil a bheith ar fáil i nGaeilge sa nGaeltacht
Moladh: earraíocht a bhaint as na meáin shóisialta chun eolas faoi shlí mhaireachtála

sláintiúil a scaipeadh i measc daoine óga
Moladh: eolas faoi na cúinsí sláinte a deireann na daoine óga atá tábhachtach dóibh a chur

ar fáil. D’fhéadfaí úsáid a bhaint as na meáin shóisialta chun é seo a dhéanamh
Moladh: eolas a chur ar fáil do dhaoine óga faoi céard a d’fhéadfadh siad a dhéanamh dá

mbraithfeadh siad go raibh siad in ísle brí
Moladh: seirbhís chomhairleorachta a bheith ar fáil do dhaoine óga i nGaeilge (muna bhfuil

sin ar fáil cheana féin i gceantair áirithe)
Moladh: féachaint ar bhealaí chun soláthar níos leithne a chur ar fáil do dhaoine óga

Gaeltachta i dtaobh spóirt / aclaíochta

Oideachas

• Níl ach 10% de na daoine óga seo ag freastal ar mheánscoil nach scoil Gaeltachta í.
• Tá formhór acu ag déanamh na hábhair scoile ar fad tré Ghaeilge (73%). Dúirt 27% nach

féidir leo na hábhair scoile ar fad a dhéanamh tré Ghaeilge.
• Dúirt 67% go bhfuil réimse sách leathan ábhair ar fáil dóibh sa méanscoil. Nuair a ceistíodh

iad céard iad na hábhair eile gur mhaith leo staidéar a dhéanamh orthu, ba é Teanga Difriúil,
Eolaíocht, Abhar Chruthaitheach (ar nós Ealaíon) agus Stair / Tír Eolas na nithe is mó a
luaigh siad (33%, 28%, 28% agus 25%).

• Ní fhaigheann ach céadatán beag de na daoine óga teagasc breise taobh amuigh den scoil
(16%).

• Tá sé suntasach go gceapann formhór na ndaoine óga go bhfuil an iomarca béime ar chúrsaí
acadúla sa méanscoil (72%).
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• Níl aon fhostaíocht ag an mhórchúid de na daoine óga (61%). Ta jab ag 39% taobh amuigh
den scoil.

• Is léir go bhfuil céadatán an ard de na daoine óga ag cuimhniú ar oideachas 3ú leibhéal
(52% gur mhaith leo dul chuig ollscoil agus 35% gur mhaith leo dul chuig coláiste 3ú leibhéal).
Níl ach 3% acu ag cuimhniú ar phrintíseacht. Bheadh sé spéisiúil a fháil amach cén fáth nach
bhfeiceann ach céadatán fíor bheag de na daoine óga gur rogha gairme dóibh printíseacht
a dhéanamh; arb é nach gceapann siad go bhfuil fostaíocht le fáil as mar gheall ar chúinsí
eacnamaíochta, nó arb é nach bhfuil seo á chur os a gcomhair mar rogha?

• Ba mhaith le go leor acu filleadh ar a gceantar dúchais tar éis dóibh oideachas 3ú leibhéal
a bhaint amach - 66%. Ar ndóigh, is í an cheist mhór anseo ná an mbeidh poist ar fáil dóibh
ina gceantar dúchais san am amach romhainn.

• Don 9% atá ag smaoineadh ar dhul ag taisteal nó post a fháil thar lear tar éis na meánscoile,
ba mhaith le formhór acu filleadh ar a gceantar dúchais arís (81%).

• Braitheann go leor de na daoine óga go mbeidh siad ullmhaithe don saol tar éis na scoile
(66%). Ach, braitheann 34% acu nach mbeidh siad ullmhaithe. 

• Tá formhór na ndaoine óga den tuairim go bhfuil gá le scileanna saoil a bheith ar churaclam
na scoile (90%).

• Is é an rud is mó a chabhróidh leo a bheith ullmhaithe don saol tar éis scoile ná cabhair le
Billí/Morgáistí/Cáin srl a íoc (31%). Chabhróidh Scileanna faoin Saol tar éis Scoile le 24%,
agus dúirt 22% go gcuideoidh Gairmthreoir / Comhairle maidir le Fostaíocht leo. 

• Is é an rud ba mhó a bhí faoi chaibidil ag na cruinnithe réigiúnacha ná an easpa poist agus
fostaíochta atá sna ceantair Ghaeltachta do dhaoine óga, go mór mór daoine óga a bhfuil
oideachas 3ú leibheál bainte amach acu. 

Moladh: níos mó eolas faoi phrintíseachtaí a chur ar fáil do dhaoine óga
Moladh: cúrsaí scileanna saoil a bheith ar churaclam na scoile, nó cúrsaí a leagan amach

agus iad a chur ar fáil i gclubanna óige/ionaid bualadh isteach
Moladh: eolas faoi roghanna eile seachas oideachas 3ú leibhéal a chur ar fáil do dhaoine

óga
Moladh: Gairmthreoir / Comhairle maidir le fostaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga (muna

bhfuil sé ar fáil sna scoileanna) nó b’fhéidir é a chur ar fáil sna clubanna / ionaid
bualadh isteach

Taisteal

• Is léir gurb iad na tuismitheoirí an córas taistil is mó a bhíonn na daoine óga ag úsáid. Is le
tuismitheoir a bhíonn an chuid is mó de na daoine óga ag taisteal chuig na scoile (48%),
chun bualadh le cairde (58%) agus chuig an mbaile mór is gaire dóibh (70%).

• Faigheann 40% acu bus chuig na scoile, 17% bus chuig an mbaile mór is gaire dóibh, agus
7% bus chun bualadh le cairde.

• Bíonn líon beag daoine óga ag siúl chuig na scoile (6%) agus níos mó acu ag siúl chun
bualadh le cairde (20%). 3% a shiúlann chuig an mbaile mór is gaire dóibh, ní nach ionadh
nuair a bhreathnaíonn tú ar léarscáil de na ceantair Ghaeltachta!
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• Bíonn 11% ag rothaíocht chun bualadh le cairde, agus 2% ag rothaíocht chuig an mbaile
mór is gaire dóibh. Níor dúirt aon duine go mbíonn siad ag rothaíocht chuig na scoile.

• Tá córas iompair poiblí ar fáil i gceantar 71% de na daoine óga gach lá, agus tá a leithéid
ar fáil i gceantar 11% acu 2 nó 3 uair sa tseachtain. Níl aon chóras iompair poiblí ar fáil ina
gceantar do 15%. 

• Ní úsáideann beagnach leath de na daoine óga córas iompair poiblí (45%). Bíonn 17% ag
úsáid córas iompair poiblí gach lá, agus 9% á n-úsáid 2 nó 3 uair sa tseachtain. Caitheann
níos mó ná leath acu (57%) taisteal níos faide ná leath mhíle chun an córas iompair poiblí a
úsáid. 

• Is féidir le beagnach leath de na daoine óga tiomáint (49%). Tá fáil ag 37% acu seo ar charr.
• Is léir go mbíonn cúrsaí taistil ag cur bac ar roinnt mhaith daoine óga freastal ar imeachtaí

sóisialta / spóirt / caitheamh aimsire - dúirt 49% go mbíonn tionchar mór ag cúrsaí taistil ar
a gcumas freastal ar imeachtaí. Ina theannta sin, dúirt 48% gur fachtóir é airgead i dtaobh
taisteal chuig imeachtaí.

• Feictear do na daoine a d’fhreastal ar na cruinnithe réigiúnacha gur fadhb mhór í an easpa
córas taistil sna ceantair Ghaeltachta do dhaoine óga. Dúradh go mbíonn go leor leor acu
ag brath ar thuismitheoirí chun iad a thabhairt chuig clubanna agus imeachtaí. Ciallaíonn
seo nach mbíonn deis ag daoine óga sóisialú go héasca tar éis am scoile nó freastal ar
imeachtaí. 

Moladh: féachaint ar bhealaí go bhféadfaí seirbhís taistil a chur ar fáil do dhaoine óga chun
freastal ar imeachtaí (i gcomhar le heagraíochtaí / comharchumainn / coistí
forbartha sna ceantair éagsúla)

Cúinsí Eile

I measc na gcúinsí is mó go mbraitheann daoine óga go bhfuil éagothromaíocht ina saol tá Aois
ar an gceann is airde (76%). Ansin tá Náisiúntacht (38%) agus Cúlra (34%). Ceapann 28% gurb
é Claonadh Gnéis an cúinsé éagothromaíochta is mó ina saol, 27% gurb é Stádas Teaghlaigh
agus 26% a dúirt gur Inscne an cúinse éagothromaíochta is mó ina saol.

Tríd is tríd, tá na daoine óga sásta le na gnéithe dá saol a ceistíodh iad faoi. Tá siad sásta le
Cairde (89%), Saol Baile (86%), Scoil (80%), Caitheamh Aimsire (78%), a Saol Sóisialta (72%)
agus Spóirt (67%).

Moladh: daoine óga a bheith páirteach sa bpróiseas forbartha pobail agus a bheith
ar choistí forbartha / coistí / cumainn spóirt éagsúla srl ina gceantar féin
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7. Plean Gnímh

Ionaid Bualadh Isteach a bhunú sna ceantair Ghaeltachta

Is léir go bhfuil géar ghá le hionaid bualadh isteach a bhunú sna ceantair Ghaeltachta. Molann
muid ceann a bhunú i dTír Chonaill, Maigh Eo, Conamara, Ciarraí agus Corcaigh. Bheadh gá
freisin le daoine oilte a bheith ag obair iontu. D’fhéadfaí úsáid a bhaint as clubtheachanna CLG,
nó foirgintí a fháil ar chíos íseal ó Údarás na Gaeltachta.

Tá sé cruthaithe tríd taighde idirnáisiúnta go bhfuil go leor leor buntáistí ag baint le hionaid
bualadh isteach do dhaoine óga. Is é ceann de na buntáistí is tábhachtaí ar fad faoi ionaid
bualadh isteach ná go mbíonn an doras oscailte do gach duine óg, is cuma cén chaoi a bhfuil
an saol ag dul dóibh nó an bhfuil riachtanais ar leith acu. Buntáiste mór eile is é go gcuireann
na hionaid seo áit slán, sábháilte agus neamhchlaonta ar fáil do dhaoine óga ina féidir leo aithne
a chur ar a chéile, ar dhaoine fásta agus ar ghnéithe den saol mór ina bealach féin. Tá sé léirithe
ag taighde go bhfuil idirghabhál leis an óige tríd rannpháirtíocht dhaoine óga in ionaid bualadh
isteach níos saoire go fad-thréimhseach ná gan iad a bheith páirteach i seirbhísí go dtí go mbíonn
deacrachtaí dáiríre acu. Seo a leanas cuid eile de na buntáistí a bhaineann le hionaid bualadh
isteach don aos óg:

• tacaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga ar bhealach nach bhfuil aon náire nó marach ag
baint leis

• cothaíonn ‘úinéaracht’ na ndaoine óga iad féin ar an ionad tuiscint ar fhreagrachtaí sa
saol mór

• fóram a thabhairt do dhaoine óga chun an saol agus na teagmhálaithe sóisialta acu a
leathnú agus aithne a chur ar dhaoine nua, daoine fásta ina measc

• misneach agus teacht aniar a chothú i measc daoine óga
• deis páirt a ghlacadh in imeachtaí agus gníomhaíochtaí gur spéis leo, agus atá curtha ar

fáil dóibh ag am a fheileann dóibh
• teacht ar thacaíocht phraiticiúil agus mothúchánach agus comhairle a fháil 
• deis a thabhairt imeachtaí nua a thriall agus a gcuid tallainn & scileanna a fhorbairt
• feidhmiú mar ‘pointe teagmhála’ do dhaoine óga a bhfuil deacrachtaí ar leith acu ina saol,

agus iad a chur i dtreo seirbhísí comhairleorachta / sláinte srl má theastaíonn sin uathu
• deiseanna foghlama agus oiliúna neamhfhoirmeáilte a chur ar fáil do dhaoine óga

Thabharfadh na hionaid bualadh isteach deiseanna do dhaoine óga sóisialú le chéile tré mheán
na Gaeilge, agus deis chun gearr chúrsaí oiliúna, aoi-chainteoirí & oícheanta eolais a chur ar
fáil do dhaoine óga. Ba bhealach iontach é seo freastal ar go leor de na riachtanais a tháinig
chun solais tríd an bpróiseas taighde tré hionaid bualadh isteach do dhéagóirí a bhunú sna
ceantair Ghaeltachta, m.sh:

• deiseanna a thabhairt do dhéagóirí sóisialú tré Ghaeilge agus na buntáistí a bhaineann le
Gaeilge a chur ar shúile na ndaoine óga

• eolas faoi chúrsaí sláinte, oideachais srl a chur ar fáil do dhaoine óga i nGaeilge
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• imeachtaí a chur ar fáil do dhéagóirí a bheadh feiliúnach dóibh agus gur spéis leo féin,
agus go mbeadh siad féin i mbun na n-imeachtaí sin a eagrú go leor den am

• ceardlanna agus gearr chúrsaí oiliúna in ábhair gur spéis le déagóirí a chur ar fáil, m.sh.
an saol mar mhac-léinn, aistriú ón meánscoil go dtí an 3ú leibheál, cúrsaí scileanna saoil

• oícheanta eolais faoi ábhair atá spéis acu ann (mar atá léirithe sa taighde) a eagrú m.sh.
gairmthreoir / seirbhís chomhairleorachta faoi oideachas agus fostaíocht, cúrsaí sláinte
éagsúla, roghanna eile seachas oideachas 3ú leibheál srl

Bheadh sé fíor thábhachtach go mbeadh daoine oilte ag leibheal proifisiúnta ag obair sna hionaid
bualadh isteach, chun freastal ar riachtanais na ndaoine óga. D’fhéadfaí ceangal a dhéanamh
le coláistí tríú leibheál le súil agus mic-léinn a fháil ar thréimhsí taithí oibre, le bheith lonnaithe
sna hionaid bualadh isteach.

Costas: €25,000 an ionad (costas reachtála) agus €5,000 an ionad i mBliain 1
(trealamh)

Bonn Níos Fearr a Chur faoi Obair Óige sa nGaeltacht

1. Stocaireacht a dhéanamh ar mhaithe leis an structúr náisiúnta d’obair óige sna ceantair
Ghaeltachta a láidriú, ar nós an structúr atá ag Comhar Naíonraí na Gaeltachta nó Youth
Work Ireland, agus maoiniú ceart a bheith ar fáil d’obair óige sna ceantair Ghaeltachta

2. Foireann breise a fhostú chun níos mó seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine óga sna ceantair
éagsúla Gaeltachta - ní leor an leagan amach foirne atá ann faoi láthair mar gheall ar
chomh mór agus chomh fada óna chéile agus atá na ceantair. Ní foláir go mbeadh 2
oifigeach forbartha fostaithe i ngach mór réigiúin Gaeltachta (Tír Chonaill, Connacht /
Laighean, Cúige Mumhan).
Costas €103,000 sa mbliain chun 3 Oifigeach Forbartha breise a fhostú

3. Gréasán de na clubanna óige a bhunú agus ionadaithe óna clubanna a thabhairt le chéile
chun imeachtaí, plean oibre srl a phlé ag leibhéal réigiúnda, chomh maith le cruinniú
náisiúnta amháin sa mbliain
Costas: €10,000 - €15,000 sa mbliain

4. Níos mó comhoibriú agus comhordnú idir Muintearas agus na comharchumainn / coistí
forbartha sna ceantair Ghaeltachta chun seirbhísí & imeachtaí a chur ar fáil do dhaoine
óga ar bhealach níos éifeachtaí. Idirghabháil a dhéanamh leis na coistí forbartha,
comharchumainn agus eagraíochtaí pobail sna ceantair Ghaeltachta chun go mbeidh
daoine óga páirteach sa bpróiseas forbartha pobail agus ar ar na coistí forbartha /
comharchumainn / cumainn spóirt / pleanála teanga srl sna ceantair éagsúla
Costas: thiocfadh seo as gnáth bhuiséad na heagraíochta ach an 3 Oifigeach Forbartha

breise a bheith fostaithe. Ar ndóigh, bheadh seo ag brath ar chomh-oibriú na
gcomharchumainn / coistí forbartha chomh maith.
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5. Réimse gearr chúrsaí oiliúna i scileanna óige a chur ar fáil d’oibrithe deonacha sna
clubanna óige, m.sh. Garchabhair, Cosaint an Linbh, Polasaí Teanga a chur i bhfeidhm,
Drámaíocht & Cluichí le Daoine Óga, Deiseanna Forbartha Pearsanta & Sóisialta a
fhorbairt, Oideachas Neamhfhoirmeálta a chur chun cinn sa gclub srl. 
Costas: €3,000 - €5,000 an gearr chúrsa

6. Mór chúrsa in Obair Óige le cáilíocht aitheanta QQI a chur ar fáil i nGaeilge sa nGaeltacht
(Obair Óige QQI Leibhéal 5 mar shampla)
Costas: €25,000

Suíomh Idirlín/ na Méain Shóisialta 

1. Moltar suíomh Idirlín a chruthú do dhaoine óga 12 - 18 bl d’aois. D’fhéadfaí eolas faoi
chúinsí gur spéis le déagóirí a chur ar fáil tríd suíomh Idirlín, m.sh. eolas faoi chúrsaí sláinte,
oideachais, teanga, bhealaí chun cúnamh a fháil maidir le fadhbanna meabharshláinte
agus eile. Ba bhealach iontach é seo chun a dhéanamh cinnte go mbeadh eolas faoi chúinsí
tábhachtacha i saol an duine óig á chur ar fáil i nGaeilge sa nGaeltacht. 
Costas: €5,000 chun an suíomh a shocrú suas agus €5,000 sa mbliain chun an suíomh

Idirlín a bhainistiú

2. Úsáid a bhaint as na méain shóisialta má bhíonn eolas faoi imeachtaí / cúrsaí agus eolas
faoi chúrsaí teanga, sláinte agus oideachais / oiliúna srl a scaipeadh ar dhaoine óga.
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais / Óige na Gaeltachta

Beartais chun an Ghaeilge a Chur Chun Cinn i Measc Daoine Óga

1. Ceangal a dhéanamh leis na meithleacha pleanála teanga agus na comharchumainn, coistí
forbartha srl sna ceantair éagsúla Gaeltachta, chun go mbeidh daoine óga páirteach sa
bpróiseas pleanála teanga agus sna comharchumainn agus coistí forbartha
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais/Óige na Gaeltachta

2. Deiseanna a thabhairt do dhaoine óga as na ceantair Ghaeltachta éagsúla bualadh le
chéile
Costas: thart ar €15,000 i gcomhar gach teacht le chéile

3. Na buntáistí agus na deiseanna a bhaineann le Gaeilge i dtaobh cúrsaí oideachais 3ú
leibhéal, deiseanna fostaíochta srl a chur ar a súile do dhaoine óga. D’fhéadfaí daoine atá
ag obair sna méain Ghaeilge, an earnáil oideachais, eagraíochtaí forbartha pobail, eagrais
Stáit srl a thabhairt chun labhairt le daoine óga sna clubanna agus na hionaid buaileadh
isteach
Costas: €1,500 ar cheardlanna tráthnóna sna hionaid bualadh isteach / clubanna
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4. Aithint go dteastaíonn cur chuige difriúil sna ceantair lag Gaeltachta, agus tacaíocht a
thabhairt do sheirbhísí, clubanna agus imeachtaí don aos óg sna ceantair sin ó thaobh
cúrsaí teanga de. Clár imeachtaí tarraingteach agus spraíúil a chur ar fáil do dhéagóirí
sna ceantair lag Gaeltachta a mheallfaidh iad i dtreo na teanga agus a dhéanfaidh níos
compóirdí iad ag úsáid na Gaeilge. Nasc a dhéanamh leis na meánscoileanna sna ceantair
seo agus féachaint ar imeachtaí a d’fheadfaí a chur ar bun sna scoileanna, nó i gcomhar
leis na scoileanna. Cabhair phraiticiúil a sholáthar do sheirbhísí agus clubanna óige sna
ceantair lag Gaeltachta faoin dteanga a chur chun cinn - m.sh. bileog eolais d’oibrithe
deonacha conas polasaí teanga a chur i bhfeidhm, bealaí chun an Ghaeilge a chur chun
cinn tré imeachtaí, lípéid agus stór focal a bheadh úsáideach srl
Costas: Molann muid go gcuirfí buiséad ar leith ar fáil chun an Ghaeilge a fhorbairt agus

a neartú i gceantair lag Gaeltachta tré thacaíocht phraiticiúil a chur ar fáil do
dhaoine óga, cinnirí, oibrithe dheonacha agus tuismitheoirí. Samhlaitéar go
meadh buiséad de €20,000 ag teastáil i dtús ama, agus gur cheart athbhreithniú
bliantúil a dhéanamh ar seo de réir riachtanais teanga na gceantair atá i gceist.

Eolas a chur ar fáil do Dhaoine Óga 

1. Stocaireacht a dhéanamh ar mhaithe le seirbhís chomhairleorachta a bheith ar fáil do
dhaoine óga i nGaeilge (muna bhfuil sin ar fáil cheana féin)
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais/Óige na Gaeltachta

2. Eolas faoi roghanna eile seachas oideachas 3ú leibhéal a chur ar fáil do dhaoine óga,
m.sh. eolas faoi phrintíseachtaí 
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais/Óige na Gaeltachta

3. Clár a fhorbairt agus duine cáilithe a fhostú chun gairmthreoir / seirbhís chomhairleoreachta
maidir le hoideachas / oiliúint agus fostaíocht a chur ar fáil do dhaoine óga (muna bhfuil
a leithéid ar fáil sna scoileanna) sna clubanna / na hionaid bualadh isteach
Costas: €4,000 - €5,000

Stocaireacht a dhéanamh le páirtithe leasmhara chun freastal i nGaeilge ar
Dhaoine Óga sa nGaeltacht

1. Stocaireacht a dhéanamh leis na Ranna / eagrais Stáit ábharach ar mhaithe le seirbhisí
agus eolas i nGaeilge a bheith ar fáil sa nGaeltacht
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais/Óige na Gaeltachta

2. Stocaireacht a dhéanamh chun go mbeidh clubanna agus cumainn spóirt sa nGaeltacht 
á réachtáil go hiomlán i nGaeilge
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais/Óige na Gaeltachta
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Cúrsaí Oiliúna do Dhaoine Óga

1. Cúrsaí scileanna saoil a leagan amach agus a chur ar fáil i gclubanna óige nó in ionaid
bualadh isteach 
Costas: €2,500 an cúrsa

2. Daoine atá ag freastal ar chúrsaí 3ú leibhéal nó ag obair i bpostanna a thabhairt isteach
sna clubanna / ionaid bualadh isteach chun labhairt leis na daoine óga faoi chéard atá

i gceist leis an bpost / an saol mar mhac-léinn
Costas: €2,000 sa mbliain do gach ionad bualadh isteach

3. Stocaireacht a dhéanamh ar mhaithe le cláracha raidió agus teilifíse a dhéanamh faoi
dhaoine óga, agus gearr chúrsaí a chur ar fáíl do dhaoine óga faoi scileanna raidió agus
teilifíse (ag comh-oibriú le RnaG agus TG4)
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais/Óige na Gaeltachta

4. Ceardlannna a chur ar fáil sna ceantair éagsúla chun cabhrú le daoine óga aistriú ón
méanscoil go dtí an choláiste / ollscoil
Costas: €2,500 - €3,000 an ceann

5. Comh-oibriú le hÚdarás na Gaeltachta chun an scéim printíseachta a neartú agus a
fhorbairt, tré ghníomhaíochtaí phraiticiúla chun tábhacht na bprintíseachta agus na
deiseanna a bhaineann leis an Scéim a chur ina luí ar dhaoine óga
Costas: as gnáth bhuiséad Mhuintearais/Óige na Gaeltachta

Taisteal

1. Ceangal a dhéanamh leis an Roinn EOGRTG, Bealach agus na comharchumainn / coistí
forbartha áitiúla chun fáil amach an bhfuil mionbhusanna lonnaithe sna ceantair éagsúla
Gaeltachta, agus am chlár praiticiúil a leagan amach chun go mbeidh an tseirbhís taistil
ag freastal ar dhaoine óga.
Costas: ní féidir é seo a chostasú ag an tráth seo ach táimid ag moladh go ndéanfaí

staidéar cuimsitheach ar na háiseanna taistil atá ar fáil sna ceantair Gaeltachta
agus an costas a bhainfeadh le hiad a chur ar fáil do dhaoine óga a mheas
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Costas na Straitéise a Chur i bhFeidhm

I mBliain 1 bheadh sé i gceist 8 nIonad Bualadh Isteach a oscailt, lonnaithe mar seo a leanas:
- 2 ionad i gConamara - Ionad i gCo. Chiarraí
- 2 ionad i nDún na nGall - Ionad i gCo. Chorcaigh
- Ionad i gCo. Mhaigh Eo - Ionad i bPort Láirge

Do Bhliain 2 ar aghaidh bheadh sé i gceist 7 nIonad Bualadh Isteach breise a oscailt sna ceantair
seo a leanas:

- 2 ionad eile i gConamara - 2 ionad eile i nDún na nGall - Ionad eile i gCo. Mhaigh Eo
- Ionad eile i gCo.Chiarraí - Ionad eile i gCo. Chorcaigh - Ionad i gCo. na Mí
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Gníomh Bliain 1 Bliain 2 Bliain 3 Bliain 4 Bliain 5 Breis eolais

Ionaid Bualadh Isteach €240,000 €440,000 €400,000 €400,000 €400,000 féach thíos *

3 x Oifigí Óige €103,000 €103,000 €103,000 €103,000 €103,000

Gréasán de Chlubanna
Óige 

€15,000 €15,000 €15,000 €15,000 €15,000

Gearr Chúrsaí Scileanna
Óige (oibrí deonach)

€5,000 €5,000 €5,000 €5,000 €5,000

Cúrsa QQI L 5 Obair Óige €25,000 €25,000 €25,000 €25,000 €25,000

Suíomh Idirlín €10,000 €5,000 €5,000 €5,000 €5,000

Imeachtaí idir réigiúnach €15,000 €15,000 €15,000 €15,000 €15,000

Ceardlanna buntáistí &
deiseanna a bhaineann
leis an Ghaeilge

€12,000 €12,000 €12,000 €12,000 €12,000
€1500 do gach
Ionad Óige

Cláracha / Tograí Gaeilge
i gceantair lag Gaeltachta

€20,000 €20,000 €20,000 €20,000 €20,000 

Cláracha Gairmthreoracha
/ fostaíochta

€5,000 €5,000 €5,000 €5,000 €5,000

Cúrsaí Scileanna Saoil €20,000 €20,000 €20,000 €20,000 €20,000
Bunaithe ar chostas
€2500 an cúrsa x 8

Ceardlanna eolais maidir
le hOideachas 3ú leibhéal

€16,000 €16,000 €16,000 €16,000 €16,000
Bunaithe ar €2000
do gach Ionad Óige

Ceardlanna Aistriúcháin ó
mheánscoil - oideachas 3ú
leibheál

€9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000
Bunaithe ar 3
cheardlann
réigiúnda 

Iomlán €495,000 €690,000 €650,000 €650,000 €650,000



8. Buíochas

Ba mhaith le Muintearas ár mbuíochas a chur in iúl do:

• na daoine óga ar fad a ghlac páirt sna ceardlanna agus a líon isteach an tsuirbhé
• na scoileanna agus na príomhoidí a thug cead dúinn ceardlanna a dhéanamh
• áisitheoirí do na ceardlanna: Beartla M. Ó Flatharta, Colm Mac Giolla Easbuig, Eoin Mac

a’ Bhaird, Debra Ní Shúilleabháin, Seán Mac an tSionnaigh, Seán Ó Fearraigh, Barry Ó
Coisdealbha, Joanne Uí Loinsigh, Patrick Ó Flatharta

• Coiste na Straitéise a thug a gcuid ama agus tuairimí dúinn: Peadar Ó Maoláin, Pól Mac
Cumhaill, Eithne Ní Loideáin, Clodagh Ní Fhlatharta

• Nichola Ní Choscara a rinne anailís ar thorthaí an tsuirbhé
• Mary Kate Ní Chualáin, Piaras Ó Droighneáin a rinne ceartú agus prófáil ar an tuairisc
• Tadhg Ó Conghaile, Údarás na Gaeltachta
• foireann Mhuintearais ar fad

Leagan amach agus dearadh: Muintearas & Clódóirí CL

Tuairisc scríofa ag Máirín Nic Fhionghuin agus Barry Ó Coisdealbha

© Muintearas Teoranta 2017
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Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe
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