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RÉAMHRÁ
Déanann Coiste Contae Dhoire infheistíocht i gcóitseáil agus i gcluichí mar chuid de struchtúr ár gclubanna 
agus contae. Tugann sé seo go leor buntáistí don chontae ar fad, agus cothaíonn sé bród an phobail nuair a 
fheicimid foirne contae Dhoire agus foirne club araon san iomaíocht go rathúil ar an stáitse náisiúnta. Bíonn na 
peileadóirí agus na hiománaithe is suntasaí atá againn mar eiseamláirí agus spreagann siad aislingí i ndaoine 
agus iad ag imirt. Spreagann siad cóitseálaithe agus imreoirí fosta ag gach leibhéal le bheith rathúil, is cuma cé 
acu i gcluichí Gaelacha nó mar chuid dár bpobail níos leithne atá sé. Cuidíonn láithreacht láidir i nDoire ar fud 
na gcód linn muid a chur chun cinn mar chontae rathúil. Oibríonn CLG Dhoire go dlúth lenár gclubanna agus 
lenár scoileanna chun tacú go leanúnach lenár 7,000 ball imeartha. Tá stair bhródúil ag CLG Dhoire agus é mar 
bhunchloch ag na pobail a bhfuil cónaí orainn iontu agus na haonaid a ndéanaimid freastal orthu. Forbraíodh an 
plean seo i gcomhairle le príomhpháirtithe leasmhara, laistigh agus lasmuigh de CLG Dhoire, a roinneann agus 
a chuireann lenár bhfís.
Cuireadh plean i bhfeidhm dhá bhliain ó shin don iománaíocht shinsearach agus ní mór ligint dó socrú isteach 
sula ndéantar athbhreithniú ar a éifeachtaí agus atá sé.

PRÓISEAS COMHAIRLIÚCHÁIN
Cheap Coiste Contae Dhoire fochoiste chun 
imscrúdú agus iniúchadh a dhéanamh ar 
chóisteáil cluichí CLG ar fud na hÉireann. Rinneadh 
comhairliúcháin le príomhpháirtithe leasmhara i 
gcontaetha eile. Phléigh an coiste cad é is dea-
chleachtas ann agus cad é a bheadh oiriúnach do 
CLG Dhoire agus dá chlubanna agus scoileanna. Bhí 
an próiseas uilechuimsitheach ionas go gcinnteofaí 
go ndéanfaí réimse leathan de thuairimí a dhaingniú 
agus a ionchorprú. 
Amhartcar sa phlean freisin ar bheartais agus ar 
dhoiciméid chreata eile a mbíonn an CLG ag plé 
leo. Tá an straitéis do Chathair Dhoire mar chuid den 
phlean seo freisin.
Is iad na daoine a bhí ar an choiste ná Damian 
Cassidy (Cathaoirleach), Bobby Farren (Oifigeach 
Cóitseála agus Cluichí), Chris Collins (Bainisteoir 
Forbartha Cluichí), Philip Kerr, Sean McGoldrick, 
Danny Quinn, Chris McNicholl agus Brian O’Donnell.
Bhuail an grúpa le John Costello POF Bhaile Átha 
Cliath, Bainisteoir Forbartha Cluichí Ger O’Connor, 
CLG Bhaile Átha Cliath agus Oifigeach Forbartha 
Peile Stephen O’Shaughnessy, CLG Bhaile Átha 
Cliath agus Oifigeach Cóitseála Terence Houlihan, 
Ciarraí mar chuid den phróiseas seo.

FÍS
Timpeallacht foghlama CLG Dhoire a chruthú agus 
a bhainistiú ionas gur féidir leis an oiread sin páirt 
a ghlacadh agus forbairt a dhéanamh chomh fada 
agus is féidir ag na leibhéil ar mian leo a dhéanamh.

MISEAN 
Éiteas uathúil CLG inár bpobal a léiriú trí chóras 
tacaíochta inbhuanaithe ina gcuirtear chun cinn na 
caighdeáin is airde cóitseála agus feidhmíochta 
chun cinn agus a mbeidh rannpháirtíocht 
mhéadaithe ar leibhéal club agus contae thar 
thréimhse cúig bliana mar thoradh air.

FEALSÚNACHT 
Eagraíocht chuimsitheach phobalbhunaithe atá 
dírithe ar dhaoine aonair agus ar fhoirne, a bhfuil 
feidhmíocht á thiomáint agus a dtacaíonn clubanna 
léi, trí chur chuige taitneamhach agus sultmhar.

LUACHANNA
• Féiniúlacht an phobail
• Bród i CLG Dhoire
• Leas imreoirí
• Éiteas oibrithe deonacha
• Leas clubanna

COMPHÁIRTÍOCHT
•  Cur chuige comhpháirtíochta a fhorbairt idir club, 

contae, scoileanna agus pobail
•  Tacú le forbairt caighdeán cóitseála sa chlub agus 

sa chontae

BARR FEABHAIS 
•  Iarracht a dhéanamh feabhas agus taitneamh 

leanúnach a bhaint amach.
•  An caighdeán is airde a bhaint amach ag leibhéal 

an chlub agus an chontae.
• Athbhreithnithe rialta ar ár gcórais.

MEAS
•  Muinín inár gclubanna, inár mballraíocht agus sa 

choiste contae a fhorbairt
•  Oscailteacht, trédhearcacht agus cuntasacht

COMHOIBRIÚ
• Freagrachtaí a thuiscint
• Obair foirne idir an club agus an contae
• Cuimsitheacht

SPRIOCANNA STRAITÉISEACHA
• Forbairt leanúnach ár gcóitseálaithe.
• Rannpháirtíocht mhéadaithe i gcluichí Gaelacha
•  Naisc níos dlúithe agus níos láidre idir na 
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bunscoileanna friothálacha agus a gclubanna
•  Cuidiú do chlubanna sóisearacha, idirmheánacha 

agus sinsearacha chun caighdeán na himeartha a 
fheabhsú

•  Bealaí breise d’imreoirí sóisearacha agus 
idirmheánacha go scothleibhéil agus leibhéil 
ionadaíocha

•  Líon méadaithe imreoirí atá in ann imirt ag 
scothleibhéal dár bhfoirne contae

• Bealaí breise chun ár réiteoirí a fhorbairt.
•  Córais tacaíochta feabhsaithe do shláinte agus 

folláine ár rannpháirtithe
•  Struchtúir tacaíochta leasaithe chun tionchar a 

imirt ar iompar agus ar chultúr ár bhfoirne contae
• Straitéis Chathair Dhoire a chur i bhfeidhm

CUR I BHFEIDHM
Tabharfaimid faoi chur chuige críochnúil chun an 
Plean Straitéiseach a chur i bhfeidhm ar na bealaí 
seo a leanas:

•  Coiste Feidhmithe a bhunú a thuairiscíonn don 
Choiste Cluichí agus Forbartha

•  Pleananna oibríochta a chruthú, ina leagtar 
amach spriocanna bliantúla, spriocanna, 
príomhfhreagrachtaí agus na céimeanna tosaigh 
atá le glacadh.

•  Monatóireacht leanúnach ar dhul chun cinn de réir 
na dtáscairí atá leagtha amach sa phlean.

•  Tuairisciú rialta don Choiste Contae agus do 
chlubanna

SPREAGTHAÍ STRAITÉISEACHA

DAOINE
Daoine a mhealladh, a fhorbairt agus infheistíocht 
a dhéanamh iontu, daoine atá in ann cóisteáil 
inbhuanaithe ar ardchaighdeán a sholáthar ar gach 
leibhéal

CULTÚR 
Cultúr barr feabhais ardchaighdeáin a chothú maidir 
le cóisteáil trínár ndaoine, acmhainní agus áiseanna.

PLEANÁIL AGUS MONATÓIREACHT
Úsáid a bhaint as anailís, pleanáil agus 
monatóireacht cheannródaíoch chun feidhmíocht a 
fheabhsú.

LÁNPHÁIRTÍOCHT
Líonraí tacaíochta a sholáthar a chuideoidh le 
forbairt imreoirí clubanna agus contae a chothú

FAISNÉIS 
Faisnéis a bhailiú ar an chleachtas is fearr i spóirt is 
infheidhme maidir le CLG

SEASMHACHT
Plean 5 bliana ar dhul chun cinn chun a ghlacadh 
ar bord chun rath a bhaint amach i CLG Dhoire, trí 
oiliúint agus forbairt cluichí.
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA

Tosaíocht 1: Traenáil sna Clubanna

Le go dtacófar le forbairt bhreise cóitseálaithe agus imreoirí sa chlub agus sa chontae araon, rinne an 
coiste iniúchadh ar chur chuige éagsúla atá á n-úsáid i CLG agus ag spóirt foirne eile. Is tábhachtach go 
ndéanann Doire iarracht chun cuidiú le himreoirí agus cóitseálaithe a bheith níos neamhspleáiche, níos 
inniúla agus a bheith den tuairim go bhfuil áit acu sa chumann. I measc na bpleananna tá athbhreithnithe 
agus athstruchtúrú ar chleachtais chóitseála, oideachas, aois faoi aois agus rannpháirtíocht na hóige. Tá 
tograí imlíne leagtha amach thíos:

•  ‘Athbhreithniú Cóitseála’ a dhéanamh le gach club chun réimsí a shainaithint le haghaidh tuilleadh 
forbartha. 

•  OFC / Forbróir Cóitseála (dé-ról) a fhostú do gach club agus a bhunscoileanna friothálacha. An post 
a mhaoiniú ar bhonn comhroinnte idir an club agus an contae, rud a fhágann gur féidir bunscoileanna 
tairbhe a bhaint as saor in aisce. Clár oiliúna bliana a chur ar fáil do dhaltaí bunscoile, faoi stiúir OFC an 
chlub.

•  An Forbróir Cóitseála (FC) a aithint mar an nasc idir an club agus an contae agus mar phríomhfhoinse 
foghlama agus tacaíochta do chóitseálaithe club.

•  Múnla cóitseála a thabhairt isteach a chuirfidh fairsinge agus doimhneacht le forbairt imreoirí agus 
cóitseálaí. Cur chuige cóitseála bunaithe ar chluichí a chur chun cinn mar an príomh-mhodh chun 
imreoirí a fhorbairt sa chlub agus sa chontae.

•  Cóitseáil aonair a chur chun cinn mar ghné lárnach ag leibhéal club agus contae, trí stíleanna éagsúla 
cóitseála a fhorbairt.

•  An gá atá le hionadaigh a laghdú trí raon comórtais rannpháirtíochta 50% + a thabhairt isteach ina 
gcinntítear go mbíonn rannpháirtíocht fhiúntach ag na himreoirí go léir iontu. Teimpléad comhaontaithe 
a bhunú agus feasacht a mhéadú i measc cóitseálaithe, tuismitheoirí agus imreoirí óga ar an dóigh chun 
cultúr a fhorbairt ina mbíonn deis ag gach duine a bheith páirteach.

• OFCanna i ngach club.
• Cóitseáil na gcóitseálaithe.
• Ag obair lenár scoileanna.
• Ár n-imreoirí a fhorbairt.
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CÓITSEÁIL SNA CLUBANNA

Coiste 
Forbartha Cluichí

Bainisteoir 
Forbartha Cluichí

Grúpa Stiúrtha 
Cluichí Club

OFCnna

Clár na Scoileanna
Oideachas 

Cóitseálaí Club

Oideachas a 
Sheachadadh chuig 
Cóitseálaithe Club

Tacú le himreoirí 
a bhfuil Scuad 
Forbartha acu 

agus iad a aithint

Seachadadh 
Cláir Cluichí na nÓg

Forbairt 
Imreoirí

Cóitseáil sna Clubanna
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA

Tosaíocht 2: Forbairt Imreoirí Sóisearacha agus Idirmheánacha
Tá béim anseo ar thuilleadh deiseanna a fhorbairt. Tá go dóigheanna leis seo a dhéanamh; 
ó dheis a thabhairt d’imreoirí fásta a bheith ag imirt ar leibhéil níos airde peile club go dtí deiseanna eile 
cur chun cinn a chruthú i gcomórtais éagsúla. Scrúdaigh an coiste tuairimí a chuirfeadh le heispéiris 
imeartha peileadóirí fásta, a thacódh le clubanna atá ag streachailt le haghaidh uimhreacha agus a 
ligfeadh do dhaoine aonair a mbuanna a thaispeáint i dtimpeallachtaí níos iomaíche. Tá achoimre ar na 
moltaí leagtha amach thíos:

• Beidh ardú céime chuig agus ó gach craobh do dhaoine fásta bunaithe ar fheidhmíocht na chraobh.

•  An chraobh shinsearach le leathnú chun imreoirí sóisearacha agus idirmheánacha a áireamh i gceithre 
‘Fhoireann Dúiche’ chun caighdeáin imreoirí agus clubanna a fheabhsú.

•  Is éard a bheadh sa chraobh sinsir 16 fhoireann chlub sinsearacha agus 4 fhoireann Dúiche i bhformáid 
comórtas ciorclach de cheithre ghrúpa de chúig fhoireann (fiche foireann san iomlán).

• Imreofar craobh Dúiche faoi leith.

•  Is comórtais neamhspleácha iad na sraitheanna do dhaoine fásta nach mbeidh nasctha le haon cheann 
de na craobhchomórtais sinsir, idirmheánacha ná sóisearacha.

•  Is éard a bheidh sna comórtais U17, U18.5 agus U20 10 gcluiche sraithe agus craobhchomórtais ar a 
laghad.

•  An U17 le leathnú chun foirne ceantair a thabhairt isteach chun cultúr a thabhairt isteach ina mbíonn 
imreoirí ag iarraidh a bheith ag imirt dá ndúiche féin ó aois óg agus chun bealach a fhorbairt chun 
caighdeán imreoirí agus clubanna a fheabhsú

•  Iomaíochas na bhfoirne sóisearacha agus idirmheánacha a mhéadú.

•  Na struchtúir a sholáthar le go mbeidh imreoirí sóisearacha agus idirmheánacha in ann díriú ar fhoirne 
contae.

• Foirne réigiúnacha a chruthú chun iomaíochas ár gclubanna a mhéadú.
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FORBAIRT IMREOIRÍ SÓISEARACHA AGUS IDIRMHEÁNACHA

CCC Coiste 
Forbartha Cluichí

Riarthóir Cluichí

Foirne Craobh 
Shinsearacha 16

Rannpháirtithe 
Painéal 

Barrachais

4 Fhoireann 
Dúiche

Foirne
Idirmheánacha

Foirne 
Sóisearacha

Forbairt Imreoirí Sóisearacha agus Idirmheánacha
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

Tosaíocht 3: Painéil Forbartha
I ndiaidh dearbhú oifigiúil a fháil ón CLG ar an luach a bhaineann le leanúint ar aghaidh ag cur painéil 
forbartha contae chun cinn, chuaigh an coiste i mbun iniúchadh a dhéanamh ar na sonraí faoin 
a ndéantar foráil do phainéil forbartha Dhoire faoi láthair agus cad iad na bearta is gá a ghlacadh 
chun an soláthar sin a fheabhsú. I measc na n-ábhar a bhí faoi chaibidil bhí roghnú agus dí-roghnú, 
struchtúir forbartha lúthchleasaíochta, clár cluichí comhtháite, oideachas imreoirí, faisnéis a shábháil 
agus a chomhroinnt agus uasoiliúint oibrithe deonacha club chun cuidiú le forbairt na n-imreoirí 
rannpháirteacha. Tá achoimre ar na moltaí leagtha amach thíos:

•  Struchtúir na mbealaí chun imreoirí a fhorbairt ó U15 go leibhéal sinsearach contae. Imreoirí láidre aclaí 
a fhorbairt ar féidir leo cic leis an dá chos, scileanna réiteach fadhbanna a bheith acu agus ar imreoirí 
iad atá in ann cinntí maithe a dhéanamh.

•  Próisis roghnaithe agus dí-roghnaithe painéil a fhorbairt, ina mbeidh foireann lánaimseartha forbartha 
cluichí, cóitseálaithe scoile agus clubanna. Tabharfar aird ar sholáthar d’Éifeacht Aoise Coibhneasta. 
Beidh deiseanna breise an séasúr sin ag imreoirí nach n-éiríonn leo áit a fháil ar na painéil.

•  An clár forbartha lúthchleasaíochta a leathnú chun uasoiliúint a dhéanamh ar oibrithe deonacha club 
chun cuidiú le seachadadh agus tacaíocht ar fud gach club sa chontae.

•  Bealach a fhorbairt le go mbeidh cóistí páirteach i bpainéil agus le tacaíocht ó CLG Dhoire trí 
dhreasachtaí beaga agus ina bhforbairt phearsanta féin.

•  Múnla cóitseála a thabhairt isteach a chuirfidh fairsinge agus doimhneacht le forbairt imreoirí agus 
cóistí. Cur chuige cóitseála bunaithe ar chluichí a chur chun cinn mar an príomh-mhodh chun imreoirí a 
fhorbairt sa chlub agus sa chontae.

•  Cultúr foirne ardfheidhmíochta a chruthú leis na luachanna / iompraíochtaí agus cuntasacht atá 
riachtanach chun tacú leis seo.

•  I gcomhar le bainistíocht foirne sinsearaí agus foireann ardfheidhmíochta an chontae, timpeallacht a 
chruthú inar féidir le líon imreoirí den chéad rogha a bheith rathúil sula dtéann siad isteach i bpainéil 
sinsearacha contae.

•  A chinntiú go bhfuil bunachar sonraí cuimsitheach d’fhaisnéis lárnach ina taifeadtar agus a stóráiltear 
gach imreoir a bhfuil baint aige le Doire ag gach leibhéal den bhealach. Roinntear an fhaisnéis seo leis 
an duine aonair.

• Bealach na n-imreoirí a fhorbairt
• Painéal a roghnú
• Struchtúir forbartha lúthchleasaíochta
• Sceidealú san fhéilire
• Cur chuige cóitseála bunaithe ar chluichí
• Luachanna agus Iompar
• Sonraí a bhailiú agus a úsáid maidir le forbairt imreoirí
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PAINÉIL FORBARTHA

Coiste 
Forbartha Cluichí

Bainisteoir 
Forbartha Cluichí

Acadamh 
na hOllscoile

Faoi
19s

Faoi
17s

Faoi
16s

Faoi
15s

Cóitseálaithe/
Bainisteoirí x4

Acadamh

Cóitseálaithe/
Bainisteoirí x4

Cóitseálaithe/
Bainisteoirí x4

Cóitseálaithe/
Bainisteoirí x4

Cóitseálaithe/
Bainisteoirí x4

OFCanna Club

Struchtúir 
Ardfheidhmíochta 

Phainéal an Chontae

Painéil Forbartha
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA

Tosaíocht 4: Scoileanna
 ▷   
Bhí sé mar aidhm ag an choiste scrúdú a dhéanamh ar an ról tábhachtach atá ag scoileanna i 
bhforbairt cluichí Gaelacha, rannpháirtíocht na ndaltaí a bharrfheabhsú agus sláinte agus folláine na 
rannpháirtithe uile a chur chun cinn. Chinn an coiste gur chóir go mbeadh an fócas ag an phointe seo ar 
bhunscoileanna. Aithníodh na tosaíochtaí seo a leanas:

•  Gach páiste bunscoile a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gcluichí Gaelacha trí chlár struchtúrtha, arna 
sholáthar ag OFCanna an chlub.

•  Beidh forbairt scileanna cluichí Gaelacha agus sláinte agus folláine gach páiste lárnach i ngach 
gníomhaíocht agus forbrófar naisc leis na clubanna áitiúla.

•  Múinteoirí i mbunscoileanna a spreagadh chun freastal ar chúrsaí bunchéime chun tacú le 
gníomhaíochtaí OFC ar scoil, iad a fhorbairt agus a chur chun cinn.

•  Gach scoil a spreagadh le bheith ina hIonad 5 Réalta CLG, trí pháirt a ghlacadh i réimse gníomhaíochtaí 
den spórt Ghaelach ar feadh 60 nóiméad den tseachtain scoile.

•  Naisc láidre cumarsáide a fhorbairt idir coistí scoile (Cumann na mBunscol) agus coistí ábhartha laistigh 
de Choiste Contae Dhoire chun rannpháirtíocht agus rannpháirtíocht i gcluichí Gaelacha a fhorbairt 
agus a chur chun cinn go leanúnach.

•  Cuirfeartrí Straitéis Chathair Dhoire béim ar oideachas bunscoile, meánscoile agus tríú leibhéal.

• Gach bunscoil a spreagadh chun páirt a ghlacadh i gcluichí Gaelacha.

•  Ba chóir go mbeadh sláinte agus folláine gach páiste ríthábhachtach don chóitseáil uile i 
mbunscoileanna.

• Múinteoirí a spreagadh sna scoileanna ina bhfuil cóitseálaithe ag obair chun freastal ar bhunchúrsaí
•  Leibhéil níos airde cumarsáide a fhorbairt idir coistí scoile agus coistí contae chun tuiscint iomlán a 

chinntiú ar riachtanais gach duine agus an dóigh ar féidir aghaidh a thabhairt air seo.
• Gach scoil a spreagadh le bheith ina hIonad 5 Réalta CLG.
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Grúpa Stiúrtha 
Cluichí Club

Scoileanna 
sa cheantar

GPOGrúpa Stiúrtha 
Cluichí Club

SCHOOLS PROGRAMME

Coiste 
Forbartha Cluichí

Bainisteoir 
Forbartha Cluichí

Scoileanna
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA

Tosaíocht 5: Go Games agus Rannpháirtíocht 
 
Bhí sé mar aidhm ag an choiste coincheap Go Games a scrúdú agus an fhírinne a phlé maidir 
leis an dóigh a raibh sé á chleachtadh i nDoire. Agus é seo á dhéanamh cuireadh béim ar leith ar 
rannpháirtíocht, taitneamh agus coinneáil. Aithníodh cleachtais reatha agus cuireadh i gcomparáid iad 
leis na hidéil. I measc na réimsí ar chóir amharc uirthi tá; an dóigh le taitneamh, rannpháirtíocht agus 
coinneáil a mhéadú; aghaidh a thabhairt ar thionchar Éifeacht Choibhneasta Aoise; forbairt scileanna 
déthaobhacha; fáil réidh le brúnna ar imreoirí agus ar réiteoirí; rialacha cluiche chun cinnteoireacht 
mhaith agus imirt foirne a chur chun cinn. Tá achoimre ar na moltaí leagtha amach thíos:

•  Chun rannpháirtíocht “Go Games” a mhéadú, ba chóir peil agus iománaíocht a imirt gach re seachtain / 
deireadh seachtaine suas go deireadh mhí Dheireadh Fómhair.

•  Beidh bliotsanna Go Games atá bunaithe go lárnach, a mbeidh dhá cheann ar a laghad eagraithe gach 
bliain, ar bhonn banda aoise 1 bhliain. Beidh na bliotsanna bunaithe ar ranganna P3, P4, P5, P6 agus P7.

•  Beidh Go Games arna óstáil ag an chlub bunaithe ar bhanda aoise 2 bhliain le grúpaí ranga P2 / P3 
(U7.5) agus foirne P4 / P5 (U9.5) 5-gach-taobh agus P6 / P7 (U11.5 (b) 9-gach-taobh ar a mhéad, iad uile 
faoin riail aon bhuille.

•  Riail “taobhlíne ciúin, cead cainte ag imreoirí amháin” a thabhairt isteach le haghaidh Go Games i 
2021 agus athbhreithniú a dhéanamh ar a fheidhmiú agus a tionchar ag deireadh an tséasúir chun é a 
leathnú chuig aoisghrúpaí níos sine.

•  Acadamh “Réiteoirí Óga” a bhunú chun grúpa daoine 15/16 bliana a earcú agus a oiliúint chun 
réiteoireacht a dhéanamh arGo Games go sonrach.

•  Faoi 13, sraithchomórtas amháin. Beidh cluichí 13-gach-taobh 2-bhuille. Gan aon chraobhchomórtas.

•  Ba cheart rialacha eile a thabhairt isteach, maidir le codanna de chluichí, chun cuidiú le himreoirí a 
bhfuil scileanna iomlána acu a fhorbairt, a mheas ar leibhéal U13; m.sh. imirt a chur chun cinn ar na 
taobhanna clé agus deas

•  Spraoi, taitneamh agus rannpháirtíocht na rannpháirtithe uile a mhéadú.
• Córais chun scileanna agus tuiscint ar an chluiche a fheabhsú.
• Timpeallacht a chuideoidh le forbairt imreoirí agus réiteoirí.
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TOSAÍOCHTAÍ STRAITÉISEACHA 

Tosaíocht 6: Struchtúir Ardfheidhmíochta

Ag croílár seo tá athbhreithniú ar struchtúir na foirne tacaíochta. Tá na hacmhainní atá ar fáil d’fhoirne 
contae ag síorathrú agus caithfidh Doire a ndícheall a dhéanamh coinneáil suas leis an éabhlóid seo. 
Tá struchtúir ardfheidhmíochta ilghnéitheach, lena mbaineann acmhainní daonna agus seasta. Cé go 
ndéantar roinnt moltaí san athbhreithniú seo maidir le trealamh agus saoráidí, dírítear sna príomhréimsí 
atá le breithniú ar cheapacháin foirne tacaíochta, róil, cuntasacht, cultúr, sceidil, cumarsáid agus 
idirchaidreamh. Is spórt amaitéarach é an CLG; is ríthábhachtach, áfach, go gcaithfidh an fhoireann a 
thacaíonn leis na himreoirí oibriú mar fhoireann ghairmiúil. Tá achoimre ar na moltaí leagtha amach thíos:

•  Ceapacháin: Aithnítear san athbhreithniú an gá atá leis na coinní seo a leanas a dhéanamh: Dochtúir 
Foirne Páirtaimseartha, Ceannaire Feidhmíochta Lúthchleas Lánaimseartha, Ceannaire Fisiteiripe 
Lánaimseartha.

•  Prótacal maidir le hearcaíocht, comhairle maidir le téarmaí ceapacháin agus róil agus freagrachtaí 
d’iarratasóirí.

•  Cultúr Foirne Ardfheidhmíochta a chruthú leis na luachanna / iompraíochtaí agus cuntasacht is gá chun 
tacú leis seo.

•  Oifigeach Idirchaidrimh a aithint idir an Coiste Contae agus foirne tacaíochta. Obair phraiticiúil agus 
riaracháin a chuíchóiriú agus tacú le cuntasacht na gceannairí  (oiliúint, feidhmíocht lúthchleasaíochta, 
fisiteiripe / athshlánú / leigheas, anailís feidhmíochta, cothú) thar ceann an Choiste Contae.

• Prótacail chumarsáide a bhunú chun tacú le hobair foirne agus pleanáil a éascú.

• Bainistíocht Sonraí: Taifid mhíochaine, taifid fhisiciúla imreoirí / córais bhainistíochta lúthchleasaithe.

•  Traenáil foirne contae a sceidealú chun acmhainn a uasmhéadú agus chun tacú le rochtain ar an 
fhoireann.

• An bonneagar a bheith i bhfeidhm chun tacú le buanna ár bpainéal
• Córais curtha i bhfeidhm chun tréithe fisiciúla ár scuad a fhorbairt
• An fhoireann a fhorbairt chun tacú lenár bhfoirne
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Buíochas le Margaret McLaughlin Photography as na grianghraif a chur ar fáil do CLG Dhoire.
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Foilsithe ag CLG Dhoire


