


Straitéis Óige 

 Mar chuid de cho-nascadh Muintearas & Óige na 
Gaeltachta 

 Dírithe ar aois ghrúpa 12-18 bliain 

 Coiste Comhairleach le hionadaí as gach mór réigiún 
Gaeltachta, agus Cathaoirleach 

Peadar Ó Maoláin  Cathaoirleach 

 Pól Mac Cumhaill  Tír Chonaill 

 Eithne Ní Loideáin  Connacht / Laighean 

 Clodagh Ní Fhlatharta Cúige Mumhan  

  

www.muintearas.com 



Taighde 

 

 

www.muintearas.com 

• Suirbhé curtha le chéile (67 ceist), na téamaí seo: 

   An Saol Sóisialta   An Ghaeilge  

    Sláinte      Oideachas 

    Taisteal      Cúinsí eile i Saol an Dune Óig 

• Ceardlainne sna méanscoileanna, rang Idirbhliain: 

    5 Scoil i dTír Chonaill    7 scoil i nGaillimh 

    2 scoil i Maigh Eo    2 scoil i gCorcaigh 

    scoil amháin i gCiarraí 

 

 

 



 Survey Monkey 

 399 suirbhé líonta 

 Cruinnithe réigiúnda le daoine/grúpaí atá ag obair leis 
an óige 

     Tír Chonaill  Maigh Eo Gaillimh          

     Ciarraí   Corcaigh 

 Anailís ar thorthaí an taighde  
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Taighde 



An Saol Sóisialta 

 Na háiseanna is mó atá ag teastáil: 

 

 

 Formhór ina mball de chlub: 

 

Ionad Buaileadh Isteach 77 

Áiseanna / éagsúlacht Spóirt 67 
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CLG 175 

Cumann spóirt eile 94 

Club Óige / Bun Chlub 60 

Cumann Dramaíochta 21 

Gasóga 8 

Club Obair Bhaile 7 



An Saol Sóisialta 

• 91% ag úsáid na méain shóisialta gach lá 

• Fáil ar Idirlíon / leathan bhanda sa mbaile ag 97% 

• 97% ar an eolas faoin gcontúirt a d’fhéadfadh a bheith 
ag baint le húsáid na méain shóisialta 

• Tharla cibéar bhulaíocht do 13% 

• Bheadh a fhios ag 92% céard a cheart a dhéanamh dá 
dtarlóidh cibéar bhulaíocht dóibh 
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Moltaí 

 Ionaid buail isteach  

 Daoine óga as na Gaeltachtaí éagsúla a bheith ag 
bualadh le chéile níos rialta 

 Daoine óga a beith páirteach sa bpróiseas forbartha  

 Cúrsaí oiliúna d’oibrithe óige & deonacha 

 Suíomh Idirlín a chruthú do dhaoine óga 12 - 18 bl d'aois 
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An Ghaeilge 

 Gaeilge líofa ag 84% 

 Labhraíonn 70% an Ghaeilge go laethúíl 

 Gaeilge a labhraíonn 59% sa mbaile  

 Is le múinteoirí is mó a labhraíonn siad Gaeilge – 92% 

 

 

92% 

51% 

36% 

35% 

6% 4% 5% Cé leis a labhraíonn tú Gaeilge? 

Múinteoirí

Tuistí / Caomhnóirí

Dearthair / Deirfiúr

Cairde

Sean Tuismitheoirí

Gaolta

Eile
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An Ghaeilge 

  

 

 

 18% a labhraíonn Gaeilge lena gcuid cairde 

 54% atá ina mball de chlub (de chinéal éigin) a deir nach 
mbíonn an club sin a reachtáil tré Ghaeilge 

Gaeilge líofa ag 2 tuismitheoir 45% 

Gaeilge líofa ag 1 tuismitheoir 34% 

Gan aon Ghaeilge ag 2 tuismitheoir 21% 
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An Ghaeilge 

 Áiseanna a chabhróidh leo Gaeilge a labhairt níos mó: 

 

 

 

 

 Gaeilge rí-thábhachtach do 32%  & tábhachtach do 28% 

 Beidh an Ghaeilge tábhachtach do 55% sa todhchaí  

Scoil 40% 

Ionad / club óige 16% 

CLG tré Ghaeilge 12% 

Clubanna eile ar fáil 11% 

Labhairt sa mbaile 4% 

Labhairt le cairde 2% 
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Moltaí 

• Deiseanna sóisialú tre Ghaeilge taobh amuigh den 
chóras oideachais & an baile 

• Buntáistí & deiseanna a bhaineann le Gaeilge a chur ar 
a súile do dhaoine óga  

• Aithint go dteastaíonn cur chuige difriúil sna ceantair 
lag Gaeltachta 

• Clár imeachtaí tarraingteach agus spraoíúil  

• Cabhair praiticiúil a sholáthar do clubanna/eagraíochtaí 
óige 
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Sláinte 

 27% ag déanamh aclaíocht / spórt gach lá 

 28% ag déanamh aclaíocht / spórt 5-6 sa tseachtain 

 6% nach n-imríonn spoirt / aclaíocht ar bith 

 Áiseanna maithe ar fáil: 

 Páirc Imeartha 93% 

Halla Spóirt 75% 

Giom 56% 

Páirc Astroturf 39% 

Linn Snámha 39% 

Pinniúr Liathróid Láimhe 28% 
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Sláinte 

77% 

23% 

Cén áit a gheobhfá eolas/comhairle faoi 
shlí maireachtála sláintiúil? 

Bheadh

Ní Bheadh

 Go leor eolas ag 64% faoi shlí mhaireachtála sláinte 

 Bheadh a fhios ag 77% cén áit le heolas a fháil 

 Ní bheadh ach 21% ag lorg an eolais sin i nGaeilge 
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Sláinte 

 Dá mbraitheadh daoine óga go raibh siad in isle brí, 
gheobhfadh siad cabhair ó: 

 

 

 

  * Ball eile den teaghlach nach tuismitheoir / caomhnóir iad 
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Saineolaí Sláinte 58% 

Baill eile den Teaghlach * 44% 

Cairde 11% 

Múinteoir 1% 

Níl a fhios agam 16% 



3% 2% 

9% 

17% 

69% 

Cé chomh tábhachtach a bhfuil Slainte 

Intinne duit? 

Is Cuma liom
faoi

Ní sé
tabhachtach

Níl aon tuairim

Tabhachtach

Rí
Thábhachtach

2% 6% 

15% 

23% 

54% 

Cé chomh tábhachtach a bhfuil Aclaíocht / Spóirt 
duit? 

Is Cuma liom faoi

Ní sé

tábhachtach

Níl aon tuairim

Tábhachtach

Rí Thábhachtach

2% 6% 

19% 

28% 

45% 

Cé chomh tábhachtach a bhfuil Slainte Gnéis 
duit? 

Is Cuma liom
faoi

Ní sé
tabhachtach

Níl aon tuairim

Tabhachtach

Rí
Thábhachtach

6% 
6% 

15% 

24% 

50% 

Cé chomh tábhachtach a bhfuil eolas ar Mhí-Úsáid 
Drugaí duit? 

Is Cuma liom faoi

Ní sé
tábhachtach

Níl aon tuairim

Tábhachtach

Rí Thábhachtach
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Moltaí 

• Eolas & ceardlainne ar ábhair faoi leith maidir le saol 
sláintiúil, m.sh Sláinte Intinne, Alcól & Drugaí, Bia 
Folláin, Aclaíocht 

• Seirbhísí Comhairleoracht a bheith ar fáil do dhaoine 
óga as Gaeilge 

• Úsáid níos fearr a bhaint as na meáin shóisialta chun 
eolas a chur ar fáil do na daoine óga 
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Oideachas 

Ollscoil 52% 

Coláiste 3ú leibhéal 35% 

Post go háitiúil 9% 

Post thar lear 5% 

Post áit éigin in Éirinn 5% 

Dul ag taisteal 4% 

Printíseacht 3% 

 

 

 

 

 
 

 Ba mhaith le 66% filleadh ar a gceantar dúchais 

 72% a dúirt go bhfuil an iomarca béime ar chúrsaí 
acadúla sa méanscoil 

www.muintearas.com 



90% 

10% 

An gceapann tú go bhfuil gá le scileanna saoil a bheith ar 

churaclam na scoile? 

Tá

Níl

66% 

34% 

An gceapann tú go mbeidh tú ullmhaithe don saol i ndiaidh 

na scoile? 

Beidh

Ní Bheidh
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31% 

22% 

1% 

24% 

9% 

4% 

17% 

Cén chaoi a d'fhéadfadh an scoil cabhrú leat fáil réidh don saol tar éis na scoile? 

Íoc Cánach, Billí, Morgáistí srl.

Gairmthreoir & Comhairle

Fostaíochta

Eolas Meabharshláinte

Scilleanna faoi saol tar éis

scoile

Scrúdú Tiomána

Taithí Oibre

Eile
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Oideachas 



Moltaí 

 Cúrsaí Scileanna saoil a chur ar fáil, m.sh 
Billí/morgáistí/Cáin, Gairm threoir 

 Níos mó eolais faoi printíseacht agus tábhacht a 
bhaineann leo 

 Eolas faoi roghanna eile seachas oideachas 3ú Leibhéal 

 Comhairle / gairm threoir maidir le fostaíocht a chur ar 
fáil do dhaoine óga 
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Taisteal 

 Taisteal chun na scoile: 

 

 

 

 

 Taisteal chun bualadh le cairde: 

 

 

Tuismitheoir 48% 

Bus 40% 

Siúl 6% 

Rothaíocht 0% 
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Tuismitheoir 58% 

Siúl 20% 

Rothaíocht 11% 

Bus 7% 
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17% 

16% 

9% 
45% 

13% 

Cé chomh minic agus a úsáideann tú córas iompair poiblí sa tseachtain? 

Gach lá

Uair sa tseachtain

2/3 uair sa tseachtain

Ní úsáideann

Níl sé ar fáil i mo cheantar

49% 

25% 

16% 

9% 

Cén tionchar a bhíonn ag cúrsaí taistil ar do chumas freastal ar imeachtaí? 

Tionchar mór

Tionchar beag

Go dtí pointe airithe

Níl aon tionchar



Moltaí 

 Bealaí a aimsiú córais taisteal níos fearr a bheith ar fáil do 
dhaoine óga taobh amuigh do am scoile, m.sh deireadh 
seachtaine, tráthnóna 

 Seirbhís níos fearr taisteal i gceantar tuaithe, i gcomhar 
le eagraíochtaí pobail, comharchumann &rl. 
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Cúinsí Eile 

www.muintearas.com 

76% 

34% 

26% 

31% 

38% 

27% 

21% 

28% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Aois Cúlra Inscne Creideamh Náisiúntacht Stádas teaghlaigh Mí-chumas Claonadh gnéis

An mbraitheann tú go bhfuil aon bhaint ag éagcothromaíocht le do shaol ó thaobh na nithe seo a 
leanas? 
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86% 

80% 

72% 

89% 

78% 

67% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Saol baile Scoil Saol sóisialta Cairde Caitheamh aimsire Spóirt

An bhfuil tú sásta leis na gnéithe seo a leanas i do shaol? 



Maoiniú 
Eagraíocht Ioncam Deontas 

DCYA 
Páigh, PRSI 
srl 

Fostaithe lán 
& páirt/a 

Foróige €20,4830,084 €2,551,737 €17,084,559 312   l/a 

National YF €6,237,600 €1,919,828 €683,781 17   l/a 

KDYS €4,982,969 €667,289 €3,776,21 96   l/a 

Clare YS €1,852,565 €278,064 €1,286,306 11   l/a 

Cloyne DYS €1,337,838 €882,731 36   l/a 

Donegal YS €1,100,508 €731,317 13 l/a, 26 p/a 

Galway RYF €1,058,365 €660,532 23   l/a 

No Name Club €403,738 €185,970 €148,048 5   l/a 

**  Deontas Reatha Óige na Gaeltachta do 2015 €230,000  ** 



Plean Gnímh 
Gníomh Bliain 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4 Bl 5 

Ionaid Bualadh 
Isteach 

€240,000 €440,000 €400,000 €400,00
0 

€400,00
0 

3 x Oifigeach Óige €103,000 €103,000 €103,000 €103,000 €103,00
0 

Gearr Chúrsaí 
Scileanna Óige 

€5,000 €5,000 €5,000 €5,000 €5,000 

Cúrsa QQI Obair 
Óige L 5 

€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 



Gníomh Bliain 1 Bl 2 Bl 3 Bl 4 Bl 5 

Ceardlainne buntáistí 
& deiseanna Gaeilge 

€12,000 €12,000 €12,000 €12,000 €12,000 

Tograí Gaeilge i 
gceantair lag Gael 

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

Cláir Gairmthreoir / 
fostaíochta 

€5,000 €5,000 €5,000 €5,000 €5,000 

Cúrsaí Scileanna Saoil €20,000 €20,000 €20,000 €20,000 €20,000 

Ceardlanna eolais 
Oideachas 3ú leibhéal 

€16,000 €16,000 €16,000 €16,000 €16,000 

Ceardlainne Aistriú 
méanscoil – oideachas 
3ú leibhéal 

€9,000 €9,000 €9,000 €9,000 €9,000 

Iomlán €495,00
0 

€690,000 €650,000 €650,000 €650,000 

Plean Gnímh 



Ionaid Bualadh Isteach 

Bliain 1: 
 2 ionad i gConamara   Ionad i gCiarraí 

 2 ionad i nDún na nGall  Ionad i gCorcaigh 

 Ionad i Maigh Eo   Ionad i bPort Láirge 

Bliain 2 ar aghaidh: 
 2 ionad eile i gConamara  Ionad eile i gCiarraí 

 2 ionad eile i nDún na nGall  Ionad eile i gCorcaigh 

 Ionad eile i Maigh Eo   Ionad i gCo. na Mí 
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