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1. Achoimre Fheidhmeach 
 
 
 

 

 
Tosaíochtaí Straitéiseacha 

 
1. Timpeallacht thógtha agus shóisialta a chur chun 

cinn, ar timpeallacht í ina mbeidh daoine den uile 
aois, agus na daoine breacaosta sa bpobal go 
háirithe, lánpháirteach i saol an phobail trí chéile 
agus sábháilte – sa mbaile agus amuigh sa saol mór 
araon. 

2. Deimhin a dhéanamh de, oiread agus is féidir, go bhfuil 
daoine aosta in ann taisteal ó áit go háit de réir mar a 
theastaíonn uathu. 

3. Tacaíocht a thabhairt do chuile dhuine sa bpobal 
ionas gur féidir leo fanacht ina gcónaí sa mbaile ina 
dteach féin agus ina bpobal féin chomh fada agus is 
féidir. 

4. Rannpháirtíocht chuile dhuine sa bpobal sa saol 
sóisialta, eacnamaíoch, cultúrtha agus poiblí a 
chur chun cinn. 

5. Comhpháirtíocht a fhorbairt idir an Comhaontas agus 
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus go háirithe an dá 
ionad is tábhachtaí (ó thaobh na straitéise seo) – an 
Tionscadal Cúrsa Saoil agus an Tionscnamh Eolais 
Pobail. Leis an gcomhpháirtíocht seo déanfar an tsochaí 
aoisbháúil agus an Ollscoil aoisbháúil a chur chun 
tosaigh mar choincheapa tábhachtacha;  
dá thoradh sin beidh Gaillimh ar thús 
cadhnaíochta maidir le cleachtas agus taighde i 
réimsí an aosaithe agus an teaghlaigh a 
chomhcheangal. 

6. Gníomhaíochtaí idir na glúnta a chur chun cinn mar 
choincheap agus cleachtas sa bpobal trí chéile agus 
dá thoradh sin meas a bheith ag na glúnta ar a 
chéile. 

7. Oibriú le Comhairle na Seanóirí, agus le grúpaí eile a 
dhéanann ionadaíocht do dhaoine aosta, trí phróiseas 
ceart cumarsáide idir an dá thaobh; beidh de thoradh air 
sin go ndéanfar na tosaíochtaí straitéiseacha eile a chur 
chun cinn go láidir. De thoradh an phróisis seo, 
cinnteoidh muid freisin go mbeidh an t-eolas 
riachtanach go léir ag na daoine fásta atá ag dul in aois, 
ionas gur féidir leo saol tairbheach, iomlán a 
chaitheamh. 

        
          

       

 
Ár bhFís 

 
• Plean Cuimsitheach agus 

Uileghabhálach 
 

• Comhpháirtíochtaí láidre 
 

• Rannpháirteachas agus 
cuimsiú ceart 

 
• Dlúthpháirtíocht idir na glúnta go léir 

 
• Urraim agus meas 
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Cúlra 
Mar chontae atá ina bhall de thionscnamh Aoisbhá na hÉireann, cuireadh tús le clár Aoisbhá Chathair agus 
Chontae na Gaillimhe ar an 27 Meán Fómhair 2011. 

 
Tá cúrsaí déimeagrafacha ag athrú ar fud na cathrach agus an chontae, agus leagtar amach sa straitéis 
seo an freagra atá againn i bpáirt ar an athrú sin; tá léiriú ann freisin ar ár ndílseacht bhuan don fhís de 
Ghaillimh mar chontae den scoth le fás aníos ann agus le dul in aois ann. Tá bunchloch ann le 
haghaidh áit ina dtugtar tacaíocht do chuile dhuine de réir mar a théann siad in aois, iad á nascadh lena 
chéile agus meas léirithe orthu as an méid atá déanta acu ar son shaol an phobail agus an teaghlaigh. 
Tá súil againn go léirítear sa straitéis seo do Chathair agus do Chontae na Gaillimhe an méid is féidir a 
bhaint amach de thoradh comhpháirtíocht éifeachtach, smaointeoireacht chruthaitheach agus mar 
thoradh ar ár rún daingean an fhís atá againn don aimsir seo romhainn a thabhairt i gcrích i ndáiríre. Na 
gníomhartha ar fad atá sa straitéis, agus sa bplean gníomhaíochta a ghabhann léi, ullmhaíodh iad mar 
thoradh díreach ar an aiseolas a fuair muid ón bpróiseas comhairliúcháin faoin aoisbhá – fuair muid 
aighneachtaí ó na céadta duine aosta ar fud na cathrach agus an chontae sa bpróiseas sin i dtaobh na 
nithe is cás leosan. 

 
Agus an cháipéis seo á cur faoi bhráid an tsaoil mhóir againn, tá bonn foirmiúil á chur ag Gaillimh 
faoin ngealltanas fadtréimhseach atá déanta aici a bheith páirteach sa gClár do Chathracha agus 
Contaetha Aoisbháúla in Éirinn (clár AFCC). Is cuid é an clár AFCC de ghluaiseacht dhomhanda a 
bhfuil an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte taobh thiar di agus a bhfuil d'aidhm léi feabhas a chur ar an 
gcaighdeán saoil atá ag chuile dhuine agus iad ag dul in aois. Mar chuid den ghluaiseacht seo, tá an 
Eagraíocht Dhomhanda Sláinte tar éis Treoirlínte a ullmhú i gcomhair bailte agus cathracha ar spéis 
leo bearta aoisbháúla a chur chun cinn; tá an clár AFCC, faoi bhainistíocht Aoisbhá Éireann, tar éis 
an Creat sin a ghlacadh – beidh an Creat sin ina threoir acu agus an clár náisiúnta á chur i bhfeidhm 
acu. 

 
Tá aisling ag Aoisbhá Éireann don tír trí chéile go mbeadh "gach contae in Éirinn ina áit den scoth chun 
dul in aois" agus nuair a bhainfear an aisling sin amach beidh Éire ar an gcéad Tír Aoisbháúil ar domhan. 

 
Agus an straitéis seo á lainseáil, tá an clár AFCC i bhfeidhm in 20 contae agus de bharr é a bheith 
fairsing anois ar an gcaoi seo is féidir eolas, smaointe, foghlaim agus eispéiris a chomhroinnt idir na 
contaetha éagsúla agus is féidir freisin líonraí náisiúnta a chruthú le haghaidh ceisteanna faoi leith. Tá 
éirithe thar cionn leis an gclár AFCC i líon mór contaetha de thoradh an struchtúir atá ar an gclár – tugtar 
daoine agus eagraíochtaí a bhfuil tábhacht ar leith leo sna cúrsaí seo in éineacht agus oibríonn siad i 
bpáirt lena chéile ar mhaithe leis an bpobal áitiúil. Faoi struchtúr an AFCC, bunaítear trí cinn de 
chroíghrúpaí comhpháirtíochta; 

 
• An Comhaontas Aoisbhá agus an Foghrúpa Forfheidhmiúcháin 
• Comhairle na Seanóirí 
• An Fóram do Ghnó an Aosaithe 

 
 

Imlíne den Cháipéis 
Cuirtear i láthair sa gcáipéis seo an fhís agus na tosaíochtaí straitéiseacha atá ag Comhaontas 
Aoisbhá na Gaillimhe; cuirtear bunúdar an fheachtais seo i gcomhthéacs – áitiúil, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta – agus tugtar cuntas ar an réasúnaíocht atá leis an gcur chuige atá glactha againn. 

 
I gCuid 2 leagtar amach an comhthéacs atá ann agus muid ag ullmhú cur chuige comhordaithe don 
aosú. Leagann muid amach anseo an chaoi a bhfuil an daonra ag athrú faoi láthair anseo in Éirinn 
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agus ar fud an domhain. Tugtar cuntas freisin ar an gcaoi a dtagann an Clár do Chathracha agus 
Contaetha Aoisbháúla in Éirinn (Clár AFCC) le tionscnaimh eile sa réimse céanna i gCathair agus i 
gContae na Gaillimhe. 
 
I gCuid 3 tugtar cuntas ar Chomhaontas Aoisbhá na Gaillimhe, ballraíocht an Chomhaontais, 
agus an chaoi a réitíonn obair na heagraíochta leis an ngluaiseacht aoisbhá sa tír trí chéile. Sa 
gcuid seo freisin tugtar cuntas ar na dreamanna éagsúla atá páirteach i gComhaontas Aoisbhá na 
Gaillimhe agus na comhpháirtithe is tábhachtaí, ar a n-áirítear Comhairle Seanóirí na Gaillimhe. 

 
I gCuid 4, cuirtear i láthair an Fhís agus na Tosaíochtaí Straitéiseacha aontaithe atá leagtha 
amach do Straitéis Aoisbhá na Gaillimhe. Tugtar léargas freisin ar na cineálacha gníomhartha atá 
á ngealladh ag eagraíochtaí agus iad ag féachaint leis na tosaíochtaí straitéiseacha a 
chomhlíonadh. Foilseofar chomh maith plean gníomhaíochta a bheas ina threoir ag an 
gComhaontas agus ag a chuid comhpháirtithe – tiocfaidh an plean gníomhaíochta seo lena bhfuil 
sa Straitéis féin agus cuirfidh sé leis. Tá achoimre ar ár dtosaíochtaí straitéiseacha i bhFíor 1. 

 
Ar deireadh, tugtar achoimre i gCuid 5 ar na chéad chéimeanna eile atá leagtha amach chun an Plean 
Gníomhaíochta Aoisbhá a chur i bhfeidhm. 
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2: Comhthéacs don Aosú sa 
bPobal 

Céard a chiallaíonn 'aosú'? 
Bíonn an duine ag aosú ón uair a ghintear é/í sa mbroinn. 

 
Is minic a bhreathnaítear ar an aosú mar phróiseas a mbaineann tréimhsí agus staideanna 
ginearálta leis: an tseanaois ag teacht ar dhuine, an duine a bheith gníomhach agus é/í amach sna 
blianta, an duine a bheith anbhann agus spleách ar dhaoine eile den chéad uair. Ní bhaineann na 
staideanna sin le haois faoi leith; is rud an-phearsanta é an t-aosú agus ní hionann é ó dhuine go 
duine – bíonn riachtanais bheatha, leasanna, cúinsí saoil, roghanna agus cúinsí cultúir an duine i 
gceist. Tá sé seo ar cheann de na cúiseanna a mbaintear úsáid sa gcáipéis seo as daoine 
'breacaosta' seachas daoine 'aosta'. 

 
Ó thaobh Straitéis Aoisbhá Chontae na Gaillimhe de, ciallaíonn ‘daoine breacaosta’ de ghnáth daoine 
atá 55 bliain d'aois agus níos sine. 

 
 
Cén fáth a bhfuiltear ag díriú ar dhaoine breacaosta anois? 

 
 

 
 
 
An Comhthéacs Idirnáisiúnta 
Tháinig athruithe móra sa bhfichiú céad ar fhad saoil an duine. Sa domhan trí chéile, tá méadú 20 
bliain tagtha ar an ionchas saoil ó 1950 i leith go 66 bliain agus ceaptar go dtiocfaidh méadú 10 
mbliana eile fós air faoi 2050. Sa domhan forbartha, is iad na daoine an-sean (80 bliain+) an grúpa is 
mó fás sa daonra trí chéile. Ní hionann an tseanaois ag daoine anois agus an chaoi ar bhraith a 
seanmhuintir an tseanaois – caitheann siad saol níos faide, tá an tsláinte níos fearr acu agus tá siad 
thar a bheith gníomhach. 

 
Deir an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) go bhfuil aosú an phobail ar cheann de na nithe is 
mó atá bainte amach ag an gcine daonna. Tá sé ar cheann de na dúshláin is mó atá romhainn 
freisin. Ag tús an 21ú céad, tá aosú an phobail ar fud an domhain ag cur brú eacnamaíoch agus 
sóisialta ar chuile thír. San am céanna, is acmhainn luachmhar iad na daoine breacaosta – dream a 
dtugtar neamhaird go minic orthu ach a dhéanann a gcion féin ar son na sochaí. 

 
"Má dhearann tú don aos óg cuireann tú an seandream 

as an áireamh, ach má dhearann tú don seandream 
tugann tú chuile dhuine san áireamh." 

 
Glenn Miller, Stiúrthóir Oideachais agus Taighde, Institiúid Forbartha Uirbí Cheanada 
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Tá an argóint déanta ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte go bhfuil sé d'acmhainn ag tíortha dul in 
aois má dhéanann rialtais, eagraíochtaí idirnáisiúnta agus an tsochaí shibhialta polasaithe agus cláir 
don "aosú gníomhach" a chur i bhfeidhm agus d'aidhm leo sláinte, rannpháirtíocht agus leas na 
saoránach breacaosta a fheabhsú. Dearbhaíonn siad go gcaithfear beart a dhéanamh láithreach. Agus 
an Straitéis seo á cur le chéile againn, bhí Liosta Seiceála na hEagraíochta Domhanda Sláinte de na 
Gnéithe Riachtanacha de Chathracha Aoisbháúla ina threoir againn. 

 
 
Comhthéacs na hÉireann agus treoir pholasaí 
In Éirinn, tá an claonadh i dtreo daonra aosaithe ag tarlú tráth níos déanaí ná mar a tharla in a lán 
de thíortha na hEorpa. Mar sin féin, ainneoin moill a bheith ar an ráta fáis seo, tá an t-athrú ag tarlú. 
Meastar go mbeidh thart faoi 1.1m duine 65 bliain d'aois agus níos sine in Éirinn faoi 2036 – méadú 
beagnach 250% ar fhigiúr 2006. Meastar gur san aoisghrúpa os cionn 80 bliain d'aois a bheas an 
méadú is mó agus ceithre oiread daoine – ó 110,000 go 440,000 – san aoisghrúpa sin in 2041. 
Lena chois sin, ní mór a thabhairt san áireamh go mbeidh ilchineálacht níos mó cúinsí agus inniúlachtaí 
socheacnamaíocha, fisiciúla, eitneacha agus cultúir ag baint leis na daoine breacaosta san am atá 
anois ann agus san aimsir seo romhainn; ciallaíonn sé sin go mbeidh ar lucht déanta polasaithe agus 
ar cheannairí pobail an chaoi a gceapann siad polasaithe agus cláir a athbhreithniú agus a leasú ionas 
go mbeidh tuiscint cheart acu ar an nglúin sin agus gnóthachtáil ag an tsochaí trí chéile air sin dá bharr. 

 
Bhí gealltanas i gClár an Rialtais, 2007–2013, go gceapfaí Straitéis don Aosú Dearfach ar mhaithe le daoine 
breacaosta agus lainseáladh é seo i mí an Aibreáin 2013. Is é aidhm na straitéise seo cúinsí a chruthú ina 
mbeidh daoine agus teaghlaigh in ann pleanáil agus ullmhú don bhreacaois. 

 
 
An Comhthéacs Áitiúil: Ag tógáil ar a bhfuil bainte amach ag 
cláir agus straitéisí reatha 
Ó thaobh na cathrach agus an chontae de, tá roinnt polasaithe ann cheana féin ina dtugtar léargas ar an 
obair chéadach atá ar bun le feabhas a chur ar shaol na ndaoine breacaosta. Tá beann ag Straitéis 
Aoisbhá na Gaillimhe ar a bhfuil ag titim amach sa réimse seo agus ullmhaíodh í ionas go dtacaíonn sí le 
pleananna atá ann cheana féin – pleananna forbartha cathrach agus contae, pleananna ceantair áitiúil, 
pleananna oidhreachta agus pleananna ealaíon – chun deimhin a dhéanamh de go dtiocfaidh an aoisbhá 
i réim i dtimpeallacht shóisialta, chultúir, eacnamaíoch agus fhisiciúil na cathrach agus an chontae agus 
go mbeidh eispéireas folláin, dearfach ag daoine breacaosta den aosú dá bharr. 

 
Tá rún ag Straitéis Aoisbhá Chathair agus Chontae na Gaillimhe tógáil ar a bhfuil á bhaint amach ag 
na pleananna reatha agus le baint amach fós ag pleananna amach anseo – pleananna na 
mballeagraíochtaí uile atá páirteach sa gComhaontas. Oibreoidh an Comhaontas i gcomhpháirtíocht 
le dreamanna eile ionas go ndíreofar ar riachtanais agus ar sheirbhísí na ndaoine breacaosta sa 
gCathair agus sa gContae, trí phróiseas comhtháite smaointeoireachta. 

 
Oibreoidh muid i gcomhar freisin chun réimse oibre na hAoisbhá a thabhairt san áireamh sna hathruithe 
struchtúir atá ag tarlú faoi na leasuithe ar an gcóras rialtais áitiúil; áirítear anseo Coistí Áitiúla Forbartha 
Pobail, Oifigí Áitiúla Eacnamaíocha agus an obair ar Phlean Forbartha Eacnamaíoch agus Pobail Áitiúil 
don chathair agus don chontae. 

 
Cheana féin, tá Gaillimh ina ceannródaí ó thaobh forbairt spásanna aoisbháúla de bharr gur cruthaíodh 
mol nuálaíochta agus comhpháirtíochta – rud nach bhfuil déanta in aon áit eile sa tír agus a chuideos le 
hobair na n-eagraíochtaí eile sin atá ag cabhrú sa bhfeachtas. Faoi láthair, tá roinnt clár den scoth ag 
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feidhmiú ar fud na cathrach agus an chontae – tacaíonn na cláir sin le físeanna an Chláir do 
Chathracha agus Contaetha Aoisbháúla. 

 
 

Aosú Gníomhach i gComhpháirtíocht 
Tionscnamh faoi leith de chuid Scor Gníomhach Éireann, AgeandOpportunity agus ThirdAge is ea 
Aosú Gníomhach i gComhpháirtíocht (AGC). Oibríonn sé i gcomhar le hAoisbhá Éireann agus an 
Tionscadal Cúrsa Saoil in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus tá sé á chistiú ag AtlanticPhilanthropies. 
Tá ceithre sprioc ardleibhéil ag Aosú Gníomhach i gComhpháirtíocht – cuideoidh na spriocanna sin leis 
an Aoisbhá a láidriú sa gcathair agus sa gcontae; 

 
• spiorad comhoibrithe a chur chun cinn idir earnálacha éagsúla agus idir na glúnta. 
• tacaíocht a thabhairt do ghrúpa oibre ar chearta daonna na ndaoine breacaosta – obair atá i 

gcomhréir le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas. 
• tionchar a imirt ar pholasaí, go mór mór an Straitéis don Aosú Gníomhach agus Éire Shláintiúil – 

creat le haghaidh sláinte agus folláine níos fearr. 
• cíoradh a dhéanamh ar an gcomhpháirteachas poiblí i gceithre cheantar faoi leith ar a dtabharfar 

'Ceantair Phríomhúla'. Beidh tréimhse ar leith luaite leis an tionscadal seo agus beidh sé dírithe ar 
an gcosmhuintir. I nGaillimh a chuirfear an tionscadal píolótach ar siúl. 

 
 
 

 
 
 
 
 

An Tionscadal Cúrsa Saoil agus Tionscadal na dTrí Chathair 
Tá clár cuimsitheach taighde i gceist sa Tionscadal Cúrsa Saoil. Oibreofar le comhghleacaithe ó na trí 
ionad taighde atá ag oibriú i bpáirt lena chéile ar thionscadail ina ndírítear ar: páistí agus an óige, ó 
thaobh measúnacht ar sheirbhísí; daoine faoi mhíchumas, ó thaobh tionscnaimh don mhalartú eolais; 
agus daoine breacaosta, ó thaobh eisiamh sóisialta agus díothachta. Is é Tionscadal na dTrí Chathair 
an t-ábhar taighde is mó atá idir lámha ag an Tionscadal Cúrsa Saoil. 

 
Is é an aidhm atá le Tionscadal na dTrí Chathair tabhairt faoi phróiseas comhoibritheach arb iad na 
saoránaigh féin a bheas ina bhun; déanfar seirbhísí a athshamhlú agus a athmhúnlú ionas gur bealach 
comhtháite iad chun go mbeidh an oiread rannpháirtíochta agus is féidir – ina bpobail agus ina 
gcathracha, agus i sochaí na hÉireann – ag páistí agus an óige, ag daoine faoi mhíchumas, agus ag 
daoine breacaosta. 
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Cúig chuspóir atá ag Tionscadal na dTrí Chathair: 
 

• Na dearcthaí atá acu, mar shaoránaigh, ar an rannpháirtíocht a fháil amach ó pháistí agus 
daoine óga, daoine faoi mhíchumas, agus daoine breacaosta; agus na tuairimí atá acu a 
lánpháirtiú go hiomlán i ndearadh seirbhísí agus i nuálaíocht seirbhísí. 

 
• Léargas ginearálta a thabhairt ar an mbonneagar seirbhísí atá ann faoi láthair don rannpháirtíocht 

phobail ag páistí agus daoine óga, daoine faoi mhíchumas, agus daoine breacaosta i nGaillimh, i 
Luimneach agus i mBaile Átha Cliath; 

 
• Athbhreithniú grinn a dhéanamh ar an mbonneagar seirbhísí atá ann faoi láthair don rannpháirtíocht 

phobail i nGaillimh, i Luimneach agus i mBaile Átha Cliath d'fhonn coincheapa nua den soláthar 
seirbhísí agus den dea-chleachtas a thabhairt i gcrích. 

 
• Agus comhpháirteachas na saoránach mar bhunchloch, comhthuiscint a chruthú ar na buntáistí 

agus na deiseanna a bhaineann le maireachtáil phobail in éineacht le páistí agus daoine óga, 
daoine faoi mhíchumas, daoine breacaosta agus soláthróirí seirbhísí; 

 
• Samhail seirbhísí uilechuimsitheacha don rannpháirtíocht a mbeidh de thoradh uirthi go ndéanfar 

páistí agus daoine óga, daoine faoi mhíchumas, agus daoine breacaosta a chumasú agus go 
gcabhrófar leo – an tsamhail sin a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus a mheas 

 
 
Tionscnamh na gCathracha Sláintiúla, Gaillimh 
Tá Tionscnamh na gCathracha Sláintiúla, Gaillimh páirteach i dtionscnamh de chuid na hEagraíochta Sláinte 
Domhanda ó 2006 i leith. Is é príomhchuspóir Líonra Chathracha Sláintiúla na hEorpa ná an tsláinte a chur ar 
bharr an chláir oibre ag rialtais na gcathracha, agus na grúpaí agus na gníomhaireachtaí uile a bheith ag oibriú 
lena chéile chun feabhas a chur ar shláinte na cathrach, ar a timpeallacht agus a pobal daoine. 

 
Aithníonn an clár nach faoin earnáil sláinte amháin atá sé réiteach a fháil ar dhúshláin sláinte sna bailte agus 
sna cathracha – tá baint freisin ag na cinntí a dhéanann dreamanna eile leis seo: an rialtas áitiúil, lucht 
oideachais, pleanálaithe uirbeacha, innealtóirí agus iad siúd a shocraíonn an bonneagar fisiciúil agus an fháil 
atá ag daoine ar na seirbhísí sóisialta agus sláinte. Caithfidh na daoine proifisiúnta sin aghaidh a thabhairt ar 
na dúshláin a bhaineann le córais uisce agus séarachais atá faoi bhrú aisteach, trácht agus monarchana a 
chuireann truailliú amach, easpa spáis siúil agus rothaíochta, diúscairt dramhaíola neamhshásúil, coireacht 
agus gortú. 

 
Infheistíocht i gcórais iompair ghníomhacha, dearadh spásanna ar mhaithe le gníomhaíocht choirp a 
spreagadh, agus rialacháin a thabhairt isteach le srian a chur ar chaitheamh tobac agus le sábháilteacht bia 
a chur chun cinn – is bealaí iad sin ar féidir leis an bpleanáil uirbeach iompraíocht shláintiúil agus 
sábháilteacht a chur chun tosaigh. Má chuirtear feabhas ar na cúinsí maireachtála i réimsí na tithíochta, an 
uisce agus an tsláinteachais, maolófar go mór na rioscaí sláinte atá ann. Má thógtar cathracha atá glas agus 
uilechuimsitheach, atá inrochtana agus aoisbháúil, beidh tairbhe le baint as sin ag chuile dhuine a mhaireann 
sna cathracha sin agus rachaidh sé chun sochair dá sláinte chomh maith http://www.galwayhealthycities.ie. 
Na ceisteanna a bhaineann leis an gcathair go sonrach agus a tarraingíodh anuas sa bPróiseas 
Comhairliúcháin don Tionscnamh Aoisbhá, déanfar iad sin a mheas agus tabharfar freagra ina leith sa gcéad 
chéim eile de phleanáil Chlár na gCathracha Sláintiúla (2014-2018); beidh na pointí sin le sonrú ar an 
gcáipéis straitéise a ghabhann leis sin. 
 
 
Tionscnamh na bPobal atá Báúil leis an Néaltrú, Cathair na 
Gaillimhe  
An Tionscnamh Pobal faoina dtiocfaidh gníomhaireachtaí tábhachtacha áitiúla le chéile mar 
chuibhreannas; feidhmeoidh an cuibhreannas sin clár oiliúna agus feasachta leis na pobail áitiúla agus 
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le soláthróirí seirbhíse. 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Chuile bhliain i nGaillimh bíonn ceithre fhéile ar bun a mbíonn an-tionchar acu ar shaol 
na ndaoine breacaosta sa bpobal. 

 
Féile na Bealtaine 
Déantar ceiliúradh ar an gcruthaitheacht i measc daoine breacaosta i bhFéile na Bealtaine 
Glacann na mílte duine breacaosta páirt i bhFéile na Bealtaine ar na saolta seo. Bíonn idir 
dhamhsa agus chineama, idir phéintéireacht agus amharclannaíocht i gceist. I bhFéile na 
Bealtaine cuirtear i láthair tallann agus cruthaitheacht na ndaoine breacaosta– iad siúd atá 
ag gabháil dó den chéad uair agus iadsan atá ina bhun go gairmiúil. Chuile bhliain tugann 
Age&Opportunity cuireadh d'údaráis áitiúla, ionaid ealaíon, leabharlanna, grúpaí 
gníomhaíochta lucht scoir, ionaid chúraim, grúpaí, clubanna agus comhlachais phobail ó 
chuile chearn den tír imeachtaí Bealtaine a reáchtáil chun cruthaitheacht na ndaoine 
breacaosta a cheiliúradh. 

 

An tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta / an tSeachtain um Chuimsiú Pobail 
Is éard atá i gceist leis an gCuimsiú Sóisialta ná sochaí a chruthú atá féaráilte agus a 
chuimsíonn chuile dhuine. Tugtar cúnamh do dhaoine agus spreagtar iad le páirt a 
ghlacadh i ngach gné den saol – an saol sóisialta, cultúir, eacnamaíoch agus polaitíochta. 
Ciallaíonn Cuimsiú Sóisialta freisin tacaíocht a thabhairt do dhaoine atá faoi mhíbhuntáiste 
nó ar an imeall. Is iontach an deis í an tSeachtain Feasachta ar Chuimsiú Sóisialta chun 
aird a tharraingt ar an obair atá ar bun i gContae agus i gCathair na Gaillimhe ar mhaithe 
le cáilíocht na beatha do chách. 
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Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh 
Féile is ea Seachtain an Aosaithe Dhearfaigh atá ann chun aird a tharraingt ar an taobh 
dearfach den aosú; déantar ceiliúradh inti ar an gcion atá déanta agus atáá dhéanamh i 
gcónaí ag daoine breacaosta dá bpobail. An aidhm is mó atá le Seachtain an Aosaithe 
Dhearfaigh ná an ruaig a chur ar na tuairimí claonta atá ag daoine faoin aosú agus athrú 
dearfach a chur ar thuairimí na ndaoine faoin aosú agus faoi dhaoine breacaosta. Tá saol 
fada á mhaireachtáil anois againn – ní mór dúinn an méid sin a cheiliúradh agus breathnú ar 
an aosú mar dheis seachas mar ualach. 

 
BurningBright 
Bunaíodh BurningBright in 2003 mar gheall ar an ról dearfach is féidir a bheith ag na 
healaíona in ionaid chúraim le haghaidh daoine breacaosta, agus chun an ról sin a léiriú, 
a chur chun cinn agus a fhorbairt. Is clár amharcealaíon é atá bunaithe ar phróiseas; 
dírítear ann ar spiorad na cruthaitheachta a mhúscailt i ndaoine breacaosta – oibríonn 
ealaíontóirí gairmiúla a bhfuil taithí na mblianta acu i gcomhar le gach aon rannpháirtí 
ionas go spreagtar na rannpháirtithe agus go gcuidítear leo an cumas ealaíonta atá iontu 
a thabhairt chun cinn. Cruthaítear spás iontaoibhe, muiníne agus foghlama ionas gur 
féidir le gach rannpháirtí cinntí ealaíne a dhéanamh atá bunaithe ar fhéinmhuinín, ar léiriú 
na mothúchán agus ar an gcruthaitheacht. Ar phróiseas na hoibre, seachas ar an toradh, 
a bhíonn an bhéim; tagann saothair den scoth chun cinn chuile bhliain agus tá siad sin tar 
éis cur go mór le Féile na Bealtaine sa gContae le deich mbliana anuas agus taispeántais 
ar siúl in Ionad Ealaíon na Gaillimhe. Is samhail mhaith don chomhpháirtíocht é an 
tionscadal seo; ar na comhpháirtithe atá páirteach ann tá Comhairle Contae na Gaillimhe; 
Comhairle Cathrach na Gaillimhe; Iontaobhas Ealaíon Ospidéil na hOllscoile, Gaillimh; na 
hAonaid Altranais Pobail; na hEalaíontóirí; Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte; agus 
an Chomhairle Ealaíon. 
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3. An Comhaontas Aoisbhá 
Tá éirithe thar cionn leis an gClár do Chathracha agus Contaetha Aoisbháúla i lear mór contaetha 
de bharr an struchtúir atá ar an gclár; faoin struchtúr sin bunaítear na grúpaí seo a leanas: 

 
• Comhaontas Aoisbhá agus Foghrúpa Forfheidhmiúcháin 
• Comhairle na Seanóirí 
• An Fóram do Ghnó an Aosaithe 

 
 
Fíor 2: Struchtúr oibriúcháin an Chomhaontais 

 
 

 
 
 
 
 

Comhaontas Aoisbhá Chathair agus Chontae na Gaillimhe 
Is muidne, Comhaontas Aoisbhá Chathair agus Chontae na Gaillimhe, an chomhpháirtíocht 
straitéiseach uileghabhálach aonair do Chontae agus do Chathair na Gaillimhe. Tugtar le chéile sa 
gcomhaontas s'againne an earnáil reachtúil, phríobháideach, dheonach agus phobail ionas go bhfuil 
tionscnaimh agus seirbhísí éagsúla ag tacú lena chéile agus iad ag oibriú i gcomhar ar mhaithe le 
freastal éifeachtach a dhéanamh ar na daoine breacaosta i nGaillimh. Tá sé sin á dhéanamh de bharr 
an Straitéis Aoisbhá seo a bheith á forbairt agus á cur i bhfeidhm. 

 
Áirítear ar chomhaltaí an Chomhaontais na daoine atá i gceannas ar na grúpaí agus na 
heagraíochtaí is tábhachtaí sa réimse seo agus rún daingean acu uile áit den scoth a dhéanamh 
de Ghaillimh le haghaidh chuile dhuine dá cuid saoránach – ón óige go dtí an tseanaois. 
Roghnaíodh na comhaltaí de bhrí go bhfuil an tionchar agus na hacmhainní acu leis an Straitéis 
seo a fhorbairt agus a chur i gcrích ar son na Gaillimhe. 
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Is é bunú an Chomhaontais seo an chéad uair a tháinig an oiread sin comhpháirtithe éagsúla le 
chéile i mbun oibre ar mhaithe le daoine breacaosta i nGaillimh. De bharr a bhfuil de thaithí thart 
timpeall an bhoird, tá muid ag súil go mbeidh cur chuige úr ann i dtaobh a bhfuil geallta i bplean 
gnímh na straitéise seo a chur i gcrích agus go mbeidh an clár féin slán i bhfad na haimsire. 

 
Áirítear na nithe seo a leanas ar chuid de na buntáistí a bhaineann le struchtúr comhpháirtíochta an 
Chomhaontais: 

• Tá comhpháirtithe á dtabhairt le chéile nach n-oibríonn le chéile go hiondúil; tig leo ar an gcaoi 
sin i bhfad níos mó a bhaint amach do dhaoine breacaosta i nGaillimh ná mar a bhainfidís 
amach astu féin. 

• Comhordú agus simpliú na gcomhpháirtíochtaí agus na straitéisí atá ann cheana féin más gá. 
• Is féidir teacht ar dheiseanna nua. 
• Tá plean uileghabhálach ullmhaithe ina gcuimsítear an oiread dreamanna agus is féidir agus 

tugtar aghaidh ann ar riachtanais an daonra atá ag dul in aois. 
• Tá comhpháirtíochtaí láidre inbhuanaithe á gcruthú idir eochair-eagraíochtaí agus leis an 

bpobal. 
 
Is iad cuspóirí an Chomhaontais: 

• Gaillimh – na ceantair thuaithe agus na bailte móra araon – a bheith ar an áit is fearr is 
féidir le fás aníos ann agus le dul in aois ann. Teastaíonn uainn gur áit í Gaillimh a mbeadh 
tóir ag daoine uirthi, ardchaighdeán maireachtála inti agus meas ag daoine breacaosta 
agus a ndaoine muinteartha uirthi dá réir agus iad ag baint sásamh as an saol san áit. 

• Rannpháirtíocht na ndaoine breacaosta i saol sóisialta, eacnamaíoch agus chultúir an phobail a 
mhéadú, ar mhaithe le chuile dhuine sa bpobal; 

• Tacaíocht agus mórtas ginearálta a chothú i measc daoine breacaosta i nGaillimh toisc go 
bhfuil muid ar cheann de na chéad chontaetha aoisbháúla i Réigiún an Iarthair, de bharr a 
fheabhas agus a d'éirigh leis an tionscadal go dtí seo agus é a bheith i mbéal an phobail go 
mór; 

• Eolas leanúnach faoin tionscadal aoisbhá a scaipeadh agus a bheith ar thús cadhnaíochta i 
dtaca leis an bpobal a chur ar an eolas faoi na próisis atá de dhíth, na buntáistí atá le gnóthú 
agus an méid atá le foghlaim ó fheidhmiú an tionscadail; 

• Dreamanna eile i Réigiún an Iarthair a spreagadh le tabhairt faoi fhorbairt tacaíochtaí agus seirbhísí 
atá sofhreagrach, comhbhách, gairmiúil agus inrochtana agus an méid sin a dhéanamh i 
gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara eile agus leis na pobail áitiúla. 

 
 
Is iad na dreamanna atá páirteach i gComhaontas Aoisbhá na Gaillimhe: 

 
Údarás na Gaeltachta Comhairle Seanóirí na Gaillimhe Comhairle Cathrach na Gaillimhe 

Comhairle Contae na Gaillimhe An Garda Síochána An Líonra don Dea-aosú 

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte Comhpháirtíocht Spóirt Chontae na 
Gaillimhe 

Cuideachta Forbartha Tuaithe na 
Gaillimhe 

COPE, Gaillimh Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
   

Tionscnamh na gCathracha Sláintiúla, 
Gaillimh 

Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe 
agus Ros Comáin  

FORUM ConnemaraLtd 

Fóram Pobail agus Deonach 
Chontae na Gaillimhe 

Comhar na nOileán Teo  

 
 

12  



Comhaontas Aoisbhá Chathair agus Chontae na Gaillimhe  Straitéis 2014 –2019 
 

Is é an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán Emeritus, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Cathaoirleach 
Chomhaontas Aoisbhá na Gaillimhe. 

 
Agus tionscnaimh an chláir Aoisbhá á bhforbairt agus á gcur i bhfeidhm, faigheann an Comhaontas 
cúnamh ó lá go lá ón bhFoghrúpa Feidhmithe. Áirítear sa ngrúpa seo gníomhaireachtaí poiblí, 
príobháideacha agus neamhbhrabúis atá ag plé le soláthar seirbhísí do dhaoine breacaosta. 
Déanann an grúpa feidhmithe athbhreithniú agus cíoradh ar an gcaoi ab fhearr chun ilchineálacht 
agus caighdeán na seirbhísí sin a fheabhsú agus iad a bheith níos sofhreagraí i leith riachtanais na 
ndaoine breacaosta faoi mar a chuireann siadsan na riachtanais sin in iúl. Tá feidhm thar a bheith 
tábhachtach ag an ngrúpa seo ó thaobh cinntiú go bhfuil na gealltanais atá leagtha amach sa 
straitéis seo á gcur i gcrích i measc an phobail féin; tá tacaíocht an Chomhaontais aige agus é ag 
teacht ar réitigh sa gcás go mbíonn aon dris chosáin ann a thagann salach ar a bhfuil leagtha amach 
sa straitéis. Beidh cathaoirleach an ghrúpa seo ina chomhalta den Chomhaontas, ionas go ndéanfar 
eolas a choinneáil leis an eagraíocht. 

 
Mar Chomhaontas, tuigeann muid nach féidir linn an fhís atá againn don chontae a thabhairt i gcrích 
ar ár gconlán féin amháin, agus faigheann muid cúnamh dá réir ó dhá chomhlacht thábhachtacha: 

 
 
Comhairle na Seanóirí 
Féadfaidh na daoine breacaosta go léir sa gcathair agus sa gcontae a bheith ina mbaill den Chomhairle; 
grúpaí do dhaoine breacaosta, grúpaí tathanta, grúpaí sainleasa agus daoine aonair atá páirteach inti. Is 
comhaltaí den Chomhaontas iad Cathaoirleach agus Leas-Chathaoirleach na Comhairle. Tá an grúpa seo 
thar a bheith tábhachtach don Chomhaontas agus é ag iarraidh na tosaíochtaí straitéiseacha a bhaint 
amach don chontae ar son na ndaoine breacaosta. Tá an Chomhairle tar éis comhairle a chur orainn i 
dtaobh mhianta agus riachtanais na ndaoine breacaosta agus an straitéis seo á hullmhú agus á cur i 
bhfeidhm; bhí baint aici freisin le hullmhú an phlean gníomhaíochta don chontae agus beidh ról an-
tábhachtach freisin aici ó thaobh monatóireacht ar fheidhmiú na ngníomhartha atá geallta ag comhaltaí an 
Chomhaontais. Baineann an grúpa seo úsáid freisin as na líonraí a bhfuil sé páirteach iontu chun 
teachtaireacht na hAoisbhá a chraobhscaoileadh agus chun uchtach a thabhairt dá chuid piaraí sa bpobal 
trí chéile tabhairt faoi bhearta a athrós an saol don chéad ghlúin eile. 

 
 
 

 
 
 
 
An Fóram do Ghnó an Aosaithe 
Tá na fóraim seo ann chun feasacht a mhúscailt i measc an lucht gnó maidir leis an gcaoi a 
bhféadfaidís an líon custaiméirí atá acu a mhéadú; cuideofar leo an sprioc sin a bhaint amach 
ach tuiscint níos fearr a bheith acu ar riachtanais agus ar thosaíochtaí na ndaoine breacaosta, 
a gcuid iompair agus na tuairimí atá acu. Ceannairí gnó as an gceantar atá ar an bhfóram agus is 
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spéis leo freastal ar na riachtanais sin; feictear dóibh go bhfuil deiseanna ann do ghnólachtaí an 
cheantair má bhíonn siad páirteach i dtionscnamh aoisbhá an chontae. Cíorann siad deiseanna in 
earnálacha éagsúla – fóillíocht, turasóireacht, miondíol, seirbhísí airgeadais, iompar, sláinte, 
cumarsáid agus obair dheonach. 
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4. Fís agus Tosaíochtaí Straitéise 
Tar éis an-chuid machnaimh a bheith déanta ag comhpháirtithe an Chomhaontais, agus ceardlann a 
reáchtáladh le Comhairle na Seanóirí chun straitéis a aontú, tá an Comhaontas tar éis an fhís agus 
na tosaíochtaí straitéiseacha atá leagtha amach sa gcuid seo den cháipéis a ghlacadh mar chlár 
gníomhaíochta. 

 
I gcomhréir le gach aon cheann de na tosaíochtaí straitéiseacha aontaithe, tá an Comhaontas tar 
éis gníomhartha mionsonraithe a aontú agus muinín aige go gcuideoidh na gníomhartha sin go 
mór leis na tosaíochtaí straitéiseacha a thabhairt i gcrích. Bhí an oiread sin fonn ar eagraíochtaí 
ar fud na Gaillimhe a gcion féin a dhéanamh ar son na ndaoine breacaosta gur leagadh amach os 
cionn 100 gníomh. I gcás cuid de na tosaíochtaí seo, bhí an oiread sin gníomhaíochtaí 
mionsonraithe ann nárbh fhéidir ach dornán samplach díobh a chur i láthair anseo. 

 
Tabharfar eolas mion i dtaobh na ngníomhartha ar leathanach gréasáin Thionscnamh Aoisbhá na 
Gaillimhe www.galway.ie/agefriendly, a g  www.facebook.com/galwayagefriendly agus beidh fáil ar 
an eolas sin freisin sna leabharlanna. Is féidir cóipeanna a iarraidh go díreach freisin ó 
na hOifigigh áitiúla don Chuimsiú Sóisialta atá i mbun an Chláir Aoisbhá i láthair na 
huaire: BernieDonnellan, Rphost: bdonnell@galwaycoco.ie nó Sharon Lawless, Rphost: 
Sharon.Lawless@galwaycity.ie. Anuas ar an eolas mion faoi na gníomhartha, tá eolas breise sa gcáipéis 
seo ar an gcaoi a gcuirfear na gníomhartha i bhfeidhm. 

 
 
An Fhís atá i bPáirt Againn 

 
 

 

Áit don uile aois í Gaillimh ina ndéantar, de thoradh comhoibriú agus 
soláthar seirbhísí agus tacaíochtaí cuí, 
ullmhúchán ceart d'aosú an duine aonair agus an phobail agus an t-
aosú sin a cheiliúradh. Cuirfidh Gaillimh chun cinn agus beidh ómós 
aici do rannpháirtíocht na ndaoine breacaosta sa saol eacnamaíoch, 

        
      

Áireofar an ilchineálacht, an comhionannas, agus an neamhspleáchas  
ar an luach ar a bhfuil an fhís seo bunaithe. 
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Tosaíochtaí straitéiseacha 2014 – 2019 
Chun an fhís seo a thabhairt i gcrích, tá Comhaontas Aoisbhá na Gaillimhe, i gcomhar le 
Comhairle Seanóirí na Gaillimhe, tar éis ocht dtosaíocht straitéiseacha a leagan amach: 

 
1. Timpeallacht thógtha agus shóisialta a chur chun cinn, ar timpeallacht í ina mbeidh daoine den uile aois, 

agus na daoine breacaosta sa bpobal go háirithe, lánpháirteach i saol an phobail trí chéile agus 
sábháilte – sa mbaile agus amuigh sa saol mór araon. 

 
2. Deimhin a dhéanamh de, oiread agus is féidir, go bhfuil daoine aosta in ann taisteal ó áit go háit de réir 

mar a theastaíonn uathu. 
 
3. Tacaíocht a thabhairt do chuile dhuine sa bpobal ionas gur féidir leo fanacht ina gcónaí sa mbaile ina 

dteach féin agus ina bpobal féin chomh fada agus is féidir. 
 
4. Rannpháirtíocht chuile dhuine sa bpobal sa saol sóisialta, eacnamaíoch, cultúrtha agus poiblí 

a chur chun cinn. 
 
5. Comhpháirtíocht a fhorbairt idir an Comhaontas agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus go háirithe an 

dá ionad is tábhachtaí (ó thaobh na straitéise seo) – an Tionscadal Cúrsa Saoil agus an Tionscnamh 
Eolais Pobail. Leis an gcomhpháirtíocht seo déanfar an tsochaí aoisbháúil agus an Ollscoil aoisbháúil a 
chur chun tosaigh mar choincheapa tábhachtacha; dá thoradh sin beidh Gaillimh ar thús cadhnaíochta 
maidir le cleachtas agus taighde i réimsí an aosaithe agus an teaghlaigh a chomhcheangal. 

 
6. Gníomhaíochtaí idir na glúnta a chur chun cinn mar choincheap agus cleachtas sa bpobal trí chéile 

agus dá thoradh sin meas a bheith ag na glúnta ar a chéile. 
 
7. Oibriú le Comhairle na Seanóirí, agus le grúpaí eile a dhéanann ionadaíocht do dhaoine aosta, trí 

phróiseas ceart cumarsáide idir an dá thaobh; beidh de thoradh air sin go ndéanfar na tosaíochtaí 
straitéiseacha eile a chur chun cinn go láidir. De thoradh an phróisis seo, cinnteoidh muid freisin go 
mbeidh an t-eolas riachtanach go léir ag na daoine fásta atá ag dul in aois, ionas gur féidir leo saol 
tairbheach, iomlán a chaitheamh. 

 
8. Cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do na tionscnaimh uile a bhfuil de chuspóir leo gur féidir le daoine 

saol fada, folláin, gníomhach a chaitheamh. 
 
 
Tá na tosaíochtaí straitéiseacha seo, agus na gníomhartha atá leagtha amach lena gcur i gcrích, ina 
dtacaíocht mhór i dtaca le fís an Chomhaontais; cuideoidh siad le chuile dhuine sa bpobal seo agus 
iad ag iarraidh leanúint den fhoghlaim, den fhorbairt agus den obair i gcaitheamh an tsaoil agus 
cinnteofar, de thoradh na dtosaíochtaí straitéiseacha seo, go mbeidh an-mheas orthu agus go 
dtabharfar an-ómós dóibh agus go gcaithfidh siad saol fada, sláintiúil, gníomhach. 
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Tosaíocht Straitéiseach 1 
Timpeallacht thógtha agus shóisialta a chur chun cinn, ar timpeallacht í ina mbeidh daoine den uile 
aois, agus na daoine breacaosta sa bpobal go háirithe, lánpháirteach i saol an phobail trí chéile agus 
sábháilte – sa mbaile agus amuigh sa saol mór araon. 

 
 
Cén fáth? 
Ciallaíonn "an timpeallacht thógtha" gach a ndearann muid agus a bhfoirgníonn muid sna háiteacha 
a mbíonn muid ag maireachtáil, ag oibriú agus ag spraoi; áirítear ann sráideanna agus bóithre, tithe, 
gnólachtaí, scoileanna agus páirceanna. 

 
Ciallaíonn an timpeallacht shóisialta an comhthéacs láithreach fhisiciúil agus shóisialta ina 
maireann daoine nó ina dtarlaíonn rud éigin. Áirítear ann an cultúr inar cuireadh oideachas ar an 
duine nó ina bhfuil sé/sí ag maireachtáil, agus na daoine agus na hinstitiúidí lena mbíonn sé/sí ag 
plé. 

 
Nuair a dhéantar an timpeallacht a chruthú nó a athrú, is minic a thagann athrú chun feabhais nó 
chun donachta ar shaol chuile dhuine sa bpobal; aithnítear anois an chaoi a dtéann an timpeallacht 
ina maireann muid i bhfeidhm ar ár sláinte fhisiciúil agus mheabhrach. Timpeallacht a dhéanann 
maitheas do shláinte agus folláine na ndaoine breacaosta, is timpeallacht í a dhéanann maitheas do 
shláinte agus d’fholláine an phobail trí chéile. 

 
 
 

 

 
An Méid a Dúirt Sibhse 

• Tá imní ar dhaoine faoi shábháilteacht an phobail agus faoi chúrsaí bruscair; tá daoine 
ag iarraidh tuilleadh Gardaí i measc an phobail agus soilse poiblí níos fearr. 

 
• Ní mór feabhas a chur ar na spásanna poiblí oscailte agus tuilleadh deiseanna 

fóillíochta a chur ar fáil mar aon le háiseanna níos fearr do na daoine breacaosta. 
 

• Tugadh an-aitheantas do thionscnamh na mBailte Slachtmhara agus moladh 
tacaíocht leanúnach agus cúnamh breise a thabhairt do ghrúpaí Bailte Slachtmhara 
timpeall na tíre. 

 
• Ba dhíol imní ag na rannpháirtithe dromchlaí na mbóithre agus na gcosán agus d'iarr siad 

na dromchlaí briste agus na sclaigeanna a dheisiú. D'iarr na daoine freisin go dtabharfaí 
aghaidh ar a laghad cosán atá sna ceantair thuaithe agus an chontúirt a bhíonn ar 
choisithe dá bharr. 

 
• Léirigh na rannpháirtithe freisin go raibh imní orthu faoi a laghad spásanna páirceála atá 

ann do dhaoine faoi mhíchumas; dúirt siad freisin gur gá na bearta moillithe tráchta atá i 
bhfeidhm a athbhreithniú, go mór mór an méid ama a thugtar chun an bóthar a thrasnú. 
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Céard a Dhéanfas Muid? 

1. Gníomhartha a bhaineann le pleanáil agus polasaí 
• Oibreoidh Comhairle Contae na Gaillimhe agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe i gcomhar le 

hAoisbhá Éireann agus leagfaidh siad amach Pleananna Ceantair Áitiúil agus Scéimeanna 
Feabhsúcháin – tabharfar Prionsabail don Phleanáil Aoisbhá san áireamh nuair a bheas na 
pleananna sin le hullmhú agus tabharfar dóthain ama don mhachnamh a bheas le déanamh ar 
na prionsabail sin. Oibreoidh Comhairle Contae na Gaillimhe  
agus Comhairle Cathrach na Gaillimhe ar mhaithe leis an bhfeasacht – feasacht faoin tábhacht atá le 
timpeallachtaí aoisbháúla a chruthú do chách – a mhéadú sna ranna cuí, pleanáil agus innealtóireacht 
cuir i gcás, agus déanfar amhlaidh freisin i gcás eagraíochtaí tábhachtacha pobail ar nós Grúpaí Bailte 
Slachtmhara.  

 
• Beidh tagairt dhearfach sna Pleananna Forbartha Contae agus Cathrach agus sna Pleananna 

Corparáideacha Contae agus Cathrach amach anseo do Straitéis Aoisbhá na Gaillimhe; dá 
thoradh sin, tiocfaidh an Clár Aoisbhá slán i bhfad na haimsire i nGaillimh. 

 
• Tabharfar prionsabail Aoisbhá san áireamh nuair a bheifear ag ullmhú an Phlean nua don Fhorbairt 

Eacnamaíoch agus Pobail. 
 

• Déanfaidh Comhaontas Aoisbhá na Gaillimhe a chion féin ar son Cathair na Gaillimhe a 
bheith ina pobal a thacaíonn leis an néaltrú; trí thionscnamh na gCathracha Sláintiúla a 
dhéanfar é sin. 

 
• Cuideofar le Comhairle Seanóirí na Gaillimhe ionas gur féidir leo páirt iomlán a ghlacadh sa Líonra 

Rannpháirtíochta Pobail – beidh tionchar acu ar na bealaí a rachfar i gcomhairle leis na daoine 
breacaosta agus ar ullmhú polasaithe, agus iad in ann tús a chur le hathruithe. 

 
• Glacfaidh Comhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe le haighneachtaí i gcónaí ó Chomhairle na 

Seanóirí faoin méid ama a leagtar amach chun an bóthar a thrasnú ag soilse tráchta. 
 

• Féachfaidh Comhairle Contae na Gaillimhe le scáthláin bus a chur ar fáil in áiteacha cuí sa 
gContae a bheas iarrtha ag daoine breacaosta, ach an t-airgead a bheith ann lena n-aghaidh. 

 
 

 
 

2. Gníomhartha a bhaineann le sábháilteacht 
Tá an Garda Síochána le clár leathan gníomhartha a chur i bhfeidhm faoin gceannteideal seo; 
aitheantas atá anseo do riachtanais faoi leith na ndaoine breacaosta sa bpobal. Is féidir na 
gníomhartha sin a léamh go mion inár bPlean Gníomhaíochta don Aoisbhá, ach áirítear orthu: 
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• Sraith bhliantúil ócáidí ina dtabharfar eolas do na daoine breacaosta faoi bhealaí le teacht roimh 

an gcoireacht ionas go mbeidh siad sábháilte ina dtithe féin agus ina bpobail féin. 
• Seoladh le déanaí Córas Náisiúnta na bhFoláireamh Téacs agus beidh an córas sin á 

fheidhmiú ag an nGarda Síochána; an córas le cur chun cinn agus le fairsingiú ar fud Chathair 
agus Chontae na Gaillimhe. Tabharfaidh Comhairle Seanóirí na Gaillimhe a tacaíocht do 
Chóras na bhFoláireamh Téacs agus spreagfaidh sí na pobail a bhfuil sí ag obair iontu agus 
pobail eile le córas na bhfoláireamh téacs a úsáid. 

 
• Clár píolótach na gCeardaithe Iontaofa a fhorbairt i mbliain 1; beidh tacaíocht aige seo ó Chuideachta 

Forbartha Tuaithe na Gaillimhe, Comhairle Contae na Gaillimhe, Fóram Pobail Chontae na Gaillimhe, 
agus Aoisbhá Éireann. 

 
• Eiseofar Cártaí Glaoiteoirí Bréige mar chuid den chomhairle a chuirfear ar dhaoine breacaosta i dtaobh 

cosc ar an gcoireacht agus sábháilteacht phearsanta; déanfar é sin ag gach pointe teagmhála leis na 
daoine breacaosta – cruinnithe Pobal ar Aire agus a leithéidí. 

 
• Déanfar láithreoireachtaí ó eagraíochtaí tábhachtacha ar nós Aoisghníomhaíocht Éireann, 

Age&Opportunity agus Comhairle Seanóirí na Gaillimhe a chur san áireamh san oiliúint áitiúil a 
chuirtear ar Ghardaí na Gaillimhe, tríd an gclár don Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach. Beidh sé seo 
ina chúnamh 
agus an Straitéis do Dhaoine Breacaosta á cur i bhfeidhm agus beidh Seirbhís Póilíneachta Dea-
chleachtais ar fáil dá barr don phobal breacaosta go léir. 

 
• Beidh sraith cainteanna agus tionscnamh ann faoin tsábháilteacht ar na bóithre ionas go mbeidh na 

daoine breacaosta níos sábháilte ar na bóithre. Sonrófar na riachtanais sin de thoradh 
comhpháirtíocht le Comhairle Seanóirí na Gaillimhe. Cur chuige comhpháirtíochta ceart atá sa 
tionscnamh seo  
agus an Fóram Pobail, Aoisghníomhaíocht Éireann, agus Comhairle Seanóirí na Gaillimhe páirteach 
ann. 

 
• Tá a gcion féin déanta ag an bpobal breacaosta ar son an phobail trí chéile freisin. Tabharfaidh 

Gardaí Pobail cuairt ar ghrúpaí de dhaoine gníomhacha atá ar scor / ionaid lae chun go mbeidh 
naisc láidre ann leis na daoine breacaosta; úsáid le baint as na cruinnithe sin chun eolas a roinnt 
faoi bhealaí le teacht roimh an gcoireacht agus chun eolas tábhachtach eile a bhailiú. 

 
• Nuair a iarrfar ar na Gardaí labhairt le grúpaí/clubanna óige agus le scoileanna, iarrfaidh siad ar 

dhaoine breacaosta labhairt leis an dream óg freisin agus ar an gcaoi sin cuirfear tús le comhrá idir 
na glúnta. 

 
• Beidh na Gardaí ar patról ar bhealach an-fheiceálach, i gcarranna/ar ghluaisrothair agus freisin de 

shiúl na gcos, i gceantair ina bhfuil daoine breacaosta ina gcónaí nó ina dtagann siad le chéile. 
Oibreoidh an Garda Síochána i gcomhar leis na daoine breacaosta agus le comhaltaí den Chlár 
Aoisbhá agus leagfaidh siad amach na ceantair siúd a mbeidh na patróil sin le cur i gcrích iontu. 

 
• Tabharfar cuairteanna rialta ar thithe daoine breacaosta nó daoine eile sa bpobal a d'fhéadfadh a 

bheith i mbaol; bainfear leas go háirithe as Gardaí Pobail a oibríonn chuile lá i bpobail an 
Chontae agus na Cathrach. 

 
• Cuirfidh an Garda Síochána i nGaillimh clár daoine breacaosta le chéile (le toil na ndaoine 

breacaosta féin) ar bhonn stáisiúin/dúiche le go dtiocfaidh feabhas ar na naisc idir na Gardaí 
Pobail agus na daoine breacaosta. Rachaidh siad i gcomhairle le heagraíochtaí a oibríonn le daoine 
breacaosta ar mhaithe leis an gclár a chur i dtoll a chéile; coinneoidh chuile Dhúiche den Gharda 
Síochána i Rannán na Gaillimhe an clár cothrom le dáta ansin. 

 
 
3. Gníomhartha Sonracha Eile 
• Leathnóidh FORUM ConnemaraLtd a gcuid seirbhísí – Clár Cúraim Shóisialta a chur i bhfeidhm do 

dhaoine breacaosta i gConamara, seirbhís béilí ar rothaí, seirbhís níocháin, sosanna faoisimh, agus 
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tacaíocht a chur ar fáil do ghrúpaí daoine breacaosta.  Tá rún daingean ag FORUM ConnemaraLtd 
freisin scéim deisiúchán riachtanach tithe a oibriú ar mhaithe le daoine breacaosta agus daoine eile a 
d'fhéadfadh a bheith i mbaol, tríd an scéim fostaíochta pobail. Tabharfar tacaíocht agus cabhair freisin 
do dhá ghrúpa cúramóirí – cuirfear oiliúint ar chúramóirí i gConamara, sna ceantair Ghaeltachta agus 
taobh amuigh den Ghaeltacht araon. Comhordóidh FORUM ConnemaraLtd freisin ócáid bhliantúil ina 
mbíonn deis ag daoine breacaosta bualadh lena chéile; i gcomhar le Féile Ealaíon an Chlocháin a 
eagrófar an ócáid sin. 

• Oibreoidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe, FORUM ConnemaraLtd, Comhar na nOileán 
Teo agus Comhairle Contae na Gaillimhe as lámha a chéile ionas go dtabharfar daoine breacaosta 
san áireamh go láidir i gClár an Mhíle Órga. 

 
• Forbróidh agus soláthróidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe cúrsa sa tSaoránacht 

Ghníomhach do ghrúpaí agus do dhaoine aonair ionas go mbeidh daoine breacaosta in ann 
páirt a ghlacadh sa bpobal agus dul i gcion ar an bpobal. Déanfaidh Fóraim Phobail Chontae 
na Gaillimhe deimhin de go scaipfear neart eolais faoin gcúrsa seo i measc an phobail. 
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Tosaíocht Straitéiseach 2 
Deimhin a dhéanamh de, oiread agus is féidir, go bhfuil daoine aosta in ann taisteal ó áit go háit de réir 
mar a theastaíonn uathu. 

 
 

 
 
Cén fáth? 
Tá a lán taighde déanta i dtaobh na ngnéithe sóisialta de chúrsaí iompair agus soghluaisteachta 
agus an chaoi ar féidir le córais éifeachtacha iompair phoiblí an ceann is fearr a fháil ar an eisiamh 
sóisialta. In 2007, d'fhoilsigh Roinn na hEolaíochta Polaitiúla agus na Socheolaíochta in Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh staidéar inar sonraíodh go bhféadfadh córas iompair phoiblí níos fearr: 

 
• an t-eisiamh sóisialta a laghdú 
• cáilíocht beatha na ndaoine a fheabhsú 
• líonraí sóisialta a neartú, an t-aonrú a laghdú, agus teacht roimh an idirdheighilt shóisialta 
• úsáid níos inbhuanaithe as am agus as spás (poiblí) a spreagadh agus a chur chun cinn 

 
Is é bun agus barr na ceiste seo go bhfuil dlúthbhaint ag córais iompair don uile aois le 
neamhspleáchas agus le cáilíocht na beatha. I staidéar TILDA (2011), sonraíodh go raibh baint ag an 
áit a raibh daoine ina gcónaí leis an dearcadh a bhí acu i leith córais iompair phoiblí; ag na daoine 
faoin tuath a bhí na tuairimí ba dhiúltaí ina leith. 70% den phobal tuaithe a dúirt go raibh an córas 
iompair phoiblí go dona, le hais 20% i mBaile Átha Cliath. 

 
 
 
 

 

 
Nuair a bhíonn ar dhaoine breacaosta an méid tiomána a dhéanann siad a mhaolú 
nóéirí as an tiomáint ar fad, tagann meath tobann ar a gcumas taisteal óáit go háit. 
Mura féidir leo taisteal óáit go háit go héasca, is mó an baol go mbeidh an tsláinte 

go dona acu, go mbeidh siad scoite amach nó uaigneach. 
Pobail ar féidir maireachtáil go héasca 
iontu don uile aois 
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Céard a Dhéanfas Muid? 

1. Gníomhartha a bhaineann le pleanáil agus polasaí 
• Agus an Clár Iompair Phoiblí agus Tuaithe á athbhreithniú acu, tabharfaidh na 

heagraíochtaí comhordúcháin san áireamh na ceisteanna a tarraingíodh anuas sa 
bpróiseas comhairliúcháin Aoisbhá. Tabharfar na ceisteanna sin san áireamh nuair a 
bheas an plean nua iompair don chontae á ullmhú agus á chur i bhfeidhm. 

 
• Agus an plean nua iompair á réiteach, rachfar i gcomhairle le Comhairle na Seanóirí ar 

bhonn leanúnach agus déanfar deimhin de go mbeidh lámh acu sa réiteach a gheofar ar na 
deacrachtaí iompair. 

 
2. Gníomhartha a bhaineann le sábháilteacht 
• I scéimeanna ar nós Scéim Feabhsúcháin Bhealach Ilchóracha Iompair Bhóthar na 

dTreabh (N6), tosaíocht a bheas ann go gcuirfear deireadh le bacanna ar ghluaiseacht 
daoine nach mbíonn i bhfeithiclí. 

 
• Beidh Tionscnamh an Eolais Fíor-ama do Phaisinéirí, atá á thabhairt isteach i gcomhar leis an 

Údarás Náisiúnta Iompair, ina chúnamh ó thaobh eolas faoi mhodhanna iompair phoiblí a thabhairt 
do phaisinéirí go sciobtha; oibreoidh an scéim in éineacht le Comhairle na Seanóirí ar mhaithe le 
daoine breacaosta a chur ar a gcompord leis an gcóras. 

 
3. Gníomhartha Sonracha Eile 
• Cuirfidh Comhairle Contae na Gaillimhe ar fáil do chuile sholáthróir iompair ar spéis leo é 

tuarascáil ina mbeidh moltaí chun an córas iompair phoiblí a dhéanamh níos aoisbháúla; 
áireofar liosta seiceála do thiománaithe ansin.

 
An Méid a Dúirt Sibhse 

"tá córais iompair riachtanach le go n-aireodh na daoine breacaosta go 
bhfuil saoirse agus neamhspleáchas acu, ar mhaithe lena 
sláinte agus a bhfolláine." 

 
• Cheap formhór na ndaoine nach raibh an tseirbhís atá ar fáil do na ceantair thuaithe 

sásúil agus nach raibh ceangal maith ann leis na príomhbhealaí iompair ná leis na 
córais iompair phoiblí. 

 
• Cuireann cúinsí fisiciúla agus cúinsí airgeadais bac ar dhaoine breacaostaúsáid a bhaint as 

córais iompair. Díol imní faoi leith iad na scáthláin bus agus chomh feiliúnach is atá siad do 
na daoine breacaosta– leagadh béim ar an easpa suíochán agus foscaidh, agus na rioscaí 
sábháilteachta a bhaineann leo faoi láthair. 

 
• D'iarr na rannpháirtithe go bhfeabhsófaí an chaoi a bpoiblítear na seirbhísí; d'iarr 

siad freisin athrú a chur ar an gcaoi a bhfoilsítear na tráthchláir le go mbeidís níos 
soléite agus iad a bheith le fáil gan stró. 

 
• An rud ba mhó a iarradh ná suirbhé ar riachtanais iompair phoiblí a bheadh bunaithe ar 

cheantair ar leith, agus freisin go gcomhordódh eagraíochtaí a gcuid seirbhísí leis na 
córais iompair – na heagraíochtaí sláinte go mór mór. 
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Tosaíocht Straitéiseach 3 
Tacaíocht a thabhairt do chuile dhuine sa bpobal ionas gur féidir leo fanacht ina gcónaí sa mbaile ina 
dteach féin agus ina bpobal féin chomh fada agus is féidir. 

 
 
Cén fáth? 
Tá a fhios ag an saol Fódlach gur fearr le bunáite na ndaoine breacaosta an tseanaois a 
chaitheamh ina n-áit chónaithe féin agus iad ina bpobal féin. An cheist is tábhachtaí is ea an 
bhfuil teacht acu ar thithíocht inar féidir leo dul in aois go sábháilte, ar chostas réasúnach, agus 
an bhfuil na seirbhísí agus na tacaíochtaí riachtanacha acu le go mbeidh siad neamhspleách. 

 
Tig le pobail agus le pleanálaithe cuidiú le daoine breacaosta dul in aois ina n-áit féin ach prionsabail 
an "Deartha Uilígh" a thabhairt i bhfeidhm, is é sin athruithe beaga a chur ar dhearadh tí ionas go 
gcuirtear feabhas mór ar an gcaoi ar féidir maireachtáil sa teach sin. Bíonn tóir ag chuile aois ar 
thithe atá bunaithe ar dhearadh uilíoch, cuir i gcás daoine a bhfuil míchumas sealadach orthu nó 
daoine a bhfuil daoine breacaosta ina gcónaí in éineacht leo. 

 
Tá ról tábhachtach freisin ag grúpaí pobail agus ag gnólachtaí nuair a chruthaíonn siad struchtúir 
phobail trínar féidir le daoine breacaosta a bheith gníomhach agus páirteach i saol an phobail. 

 
 

An Méid a Dúirt Sibhse 

• Bhí imní faoi leith ar dhaoine breacaosta faoin laghdú ar líon na n-uaireanta cúnaimh baile 
agus ar na deontais le haghaidh na dtacaíochtaí a bhíonn de dhíth ar na daoine breacaosta le 
gur féidir leo fanacht sa mbaile. Bhí an-imní orthu freisin faoin liosta feithimh fada atá ann le 
haghaidh cúnamh baile agus faoin tréimhse fhada a bhaineann le daoine breacaosta a mheas 
i gcomhair tacaíocht airgeadais. 

 
• Thug na Cúramóirí Neamhfhoirmiúla/Teaghlaigh le fios gur tacaíocht ríthábhachtach do chúramóirí í 

Roinn na gCúramóirí (Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte) i nGaillimh. Dúirt na cúramóirí chomh 
maith go raibh an-tacaíocht shóisialta agus an-eolas le fáil ón ngrúpa áitiúil tacaíochta do chúramóirí.  

 
• Leag na Cúramóirí Neamhfhoirmiúla/Teaghlaigh béim go háirithe ar sheirbhísí pobail breise, go mór mór 

cúnamh baile, pacáistí cúnaimh baile, fisiteiripe phobail, cosliacht agus seirbhísí altranais sláinte pobail. 
 

• Bhí formhór na rannpháirtithe ag iarraidh fanacht sa mbaile agus an-bhéim acu air sin; d'iarr siad 
go gcuirfí le líon na n-uaireanta cúnaimh baile agus go méadófaí an méid airgid a chuirtear ar fáil 
le tithe cónaithe a chur in oiriúint don tseanaois agus le haghaidh trealamh sábháilteachta 
pearsanta. Bhí an-imní ar dhaoine nach raibh aon chóras ceart tacaíochta ann sna tithe do 
dhaoine a scaoiltear abhaile ón ospidéal. 

 
• Dúirt daoine go mbíonn na cúramóirí faoi an-bhrú oibre. Thug siad le fios go bhfuil an obair a 

dhéanann na cúramóirí riachtanach don duine breacaosta féin agus lena chois sin go sábhálann 
siad airgead ar an Stát, ach gur beag aitheantas nó buíochas a bhíonn acu as. 

 
• Dúirt daoine freisin go raibh siad i gcontúirt ó thrádálaithe bradacha agus gur theastaigh liosta 

de thrádálaithe iontaofa sa gceantar – trádálaithe a bhféadfaidís fios a chur orthu agus iad a 
thrust. 

 
• Moladh scéim lascaine a thabhairt isteach sna siopaí áitiúla agus go mbainfeadh na daoine 

breacaosta dá bharr tuilleadh úsáide as bailte agus as sráidbhailte, rud a chuirfeadh leis an 
ngné shóisialta dá saol. 
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Céard a Dhéanfas Muid? 

1. Gníomhartha a bhaineann le pleanáil agus polasaí 
• Cuirfidh Aoisbhá Éireann comhairle ar ghnólachtaí i dtaobh prionsabail aoisbhá mar chuid 

d'ócáid MeetWest, a chuirfeas Comhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe i láthair in 2014. 
 

• Bunóidh an Comhaontas Fóram do Ghnó an Aosaithe chun go mbeidh tuiscint níos fearr ag an 
lucht gnó i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe ar riachtanais agus mianta na gcustaiméirí 
breacaosta. Déanfar ceangal freisin idir an obair seo agus tionscnamh na bpobal a thacaíonn leis 
an néaltrú, atá á fhorbairt ag comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe – tá béim ansin freisin ar an 
obair atá le déanamh le gnólachtaí áitiúla. 

 
• Déanfaidh Comhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe Doiciméad Dea-chleachtas i dtaobh 

Treoirlínte Inoiriúnaitheachta don Saolré a chur ar fáil don phobal; Aoisbhá Éireann a cheap 
an t-ábhar seo i gcomhar le Comhairle na Seanóirí. 

 
• I bPlean Forbartha Contae na Gaillimhe, 2014-2019, tabharfar tacaíocht do choincheap 

mhaireachtáil neamhspleách na ndaoine breacaosta agus na ndaoine faoi mhíchumas 
agus deimhneofar sa bPlean, sa gcás gur féidir, go mbeidh an tithíocht a chuirfear ar fáil do 
na grúpaí sin fite fuaite sa bpobal trí chéile. 

 
• Beidh tacaíocht i bPlean Forbartha Chontae na Gaillimhe do thograí le hionaid lae/acmhainní 

a chur ar bun do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu, agus déanfar na tograí sin a 
mheas go grinn lena chinntiú go mbeidh teacht ag an bpobal ar na seirbhísí sin. 

 
• Scaipfidh Comhairle Contae na Gaillimhe eolas i dtaobh seirbhísí tacaíochta ar dhaoine 

breacaosta (tionóntaí) atá ina gcónaí ina n-aonar i dtithe Comhairle Contae. Eolas é sin a 
bheas réitithe ag eagraíochtaí pobail agus is iad na hOifigigh Idirchaidrimh Tithíochta agus 
oibrithe sóisialta a scaipfeas é. 

 
• Cuirfidh Comhairle Contae na Gaillimhe feabhas freisin ar na tréimhsí feithimh agus an 

éifeachtúlacht a bhaineann le próiseáil na ndeontas oiriúnaithe tí do dhaoine breacaosta.  
Beidh an méid cabhair dheontais a thabharfar ag brath ar an méid airgid a bheas ar fáil. 

 
• Cuirfidh Comhairle Contae na Gaillimhe seirbhísí na nOifigeach Idirchaidrimh Tithíochta agus na 

n-oibrithe sóisialta ar fáil do dhaoine breacaosta (tionóntaí) atá faoi anró; déanfaidh an 
Chomhairle é sin go tapa agus tabharfaidh sí tacaíocht bhreise más gá. 

 
• Leanfaidh Roinn na gCúramóirí, FSS an Iarthair, Seirbhísí Cúraim Phríomhúil Pobail agus 

Leanúnaigh den tacaíocht atá siad a thabhairt do na cúramóirí neamhfhoirmiúla/teaghlaigh; 
soláthróidh siad seirbhísí tacaíochta, ar a n-áirítear seirbhís oiliúna, seirbhís do ghrúpaí tacaíochta, 
seirbhís faoisimh baile, agus seirbhís eolais agus comhairle. 
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2. Gníomhartha a bhaineann le sábháilteacht 
• Déanfaidh FSS deimhin de go mbeidh prionsabail aoisbhá i réim nuair a bheas chuile cheann 

de na hIonaid Cúraim Phríomhúil nua á bhforbairt. 
 

• Tá an Garda Síochána tar éis feachtas 'Bí Sábháilte sa mBaile' a sheoladh – tá liosta seiceála ann 
ina leagtar amach bearta éasca le daoine a choinneáil sábháilte sa mbaile. Tá na Gardaí freisin 
taobh thiar de na Cártaí Airdeall ar Choireacht – tá siad seo ann le go mbeidh daoine breacaosta 
san airdeall ar dhaoine a thiocfadh go dtí a dtithe gan choinne. 

 
• Leanfaidh Seirbhísí Dóiteáin Chontae na Gaillimhe, mar aon le Fóram Pobail & Deonach Chontae 

na Gaillimhe, Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe agus Ionaid Acmhainní Teaghlaigh den 
obair atá ar bun acu sa gcontae agus iad ag teacht ar dhaoine a bhfuil aláraim dheataigh de dhíth 
orthu; oibreoidh siad i bpáirt le comhpháirtithe cuí sa bpobal ar mhaithe leis na haláraim dhóiteáin a 
dháileadh agus a chur isteach sna tithe. 

 
• Déanfaidh an Garda Síochána an feachtas nua 'Bí Sábháilte sa mBaile' a chur chun 

cinn sa bpobal. 
 
3. Gníomhartha Sonracha Eile 
• Rachaidh an Comhaontas Aoisbhá chun cainte le Cumann Lucht Tráchtála na Gaillimhe agus 

cíorfaidh siad an chaoi a bhféadfaí an clár Gnó Aoisbháúil a chur ar bun i gceantar píolótach sa 
gcathair nó sa gcontae. Ón taithí a bheas le fáil ón scéim phíolótach seo, beifear in ann an 
tionscnamh a leathnú ar fud na tíre; d'fhéadfaí chomh maith é a cheangal le gnólachtaí a bhfuil 
baint acu le Slí an Atlantaigh Fhiáin. 

 
• Forbróidh agus méadóidh COPE na Gaillimhe a sheirbhís béilí ionas go mbeidh teacht ag breis daoine 

breacaosta ar bhéilí cothaitheacha den scoth mar aon le tacaíocht shóisialta sa mbaile. 
 

• I gcomhpháirtíocht leis an Scéim Shóisialta Tuaithe atá á reáchtáil ag Cuideachta Forbartha 
Tuaithe na Gaillimhe, leanfaidh Solas Áth Cinn den obair atá ar bun aige agus an clár Cúraim 
agus Deisiúchán á chur i gcrích aige i gceantar Áth Cinn. 

 
• Cuirfidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe ocht bpost mar chúramóirí ar fáil faoi Scéim 

Fostaíochta Pobail na Cuideachta i gcomhar le Cumann Alzheimer na hÉireann.  Cuirfear 
oiliúint speisialaithe 
ar fáil do na cúramóirí i gcúram Néaltraithe agus Galar Alzheimer ionas gur féidir leo cuidiú le 
daoine breacaosta agus iad ag iarraidh fanacht sa mbaile chomh fada agus is féidir. 

 
• Déanfaidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe, tríd an Scéim Shóisialta Tuaithe agus Scéim 

TUS atá sí a reáchtáil, tionscadal píolótach comhpháirteach a fhorbairt i gcomhar le Seirbhís na 
nDaoine Breacaosta in FSS; beidh an tionscadal píolótach seo ann ar mhaithe le tacaíocht a 
thabhairt do rannpháirtithe na Scéime Forbartha Tuaithe/TUS agus iad ag iarraidh cabhrú le daoine 
breacaosta atá ina gcónaí ina n-aonar le jabanna cothabhála agus deisiúcháin timpeall an tí. 

 
• Déanfaidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe, tríd an Scéim Shóisialta Tuaithe agus 

Scéim TUS, rannpháirtithe a chur ar fáil le tacaíocht a thabhairt do ghníomhaíochtaí do dhaoine 
breacaosta i dtionscadail phobail thart timpeall an chontae. 

 
• Leanfaidh Roinn na gCúramóirí, FSS an Iarthair, Seirbhísí Cúraim Phríomhúil Pobail agus 

Leanúnaigh de na deontais airgid atá siad a thabhairt d'eagraíochtaí deonacha agus do ghrúpaí 
pobail ionas go mbeidh na daoine breacaosta neamhspleách i gcónaí sa mbaile; eagrófar imeachtaí 
sóisialta freisin le nach n-aireoidh daoine breacaosta uaigneach ná scartha amach ón bpobal. 
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Tosaíocht Straitéiseach 4 
Rannpháirtíocht chuile dhuine sa bpobal sa saol sóisialta, eacnamaíoch, cultúrtha agus poiblí a chur 
chun cinn. 

 
 

 
 

Cén fáth? 
Is iomaí sin slí le páirt a ghlacadh sa saol sóisialta agus poiblí; is iomaí rialtas agus ceannaire 
pobail atá ag baint leas as taithí agus as tallann na ndaoine breacaosta agus ag cruthú róil dóibh 
mar shócmhainní pobail agus comhghuaillithe pobail. 

 
Tá an fhoghlaim ar feadh an tsaoil agus rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúir agus caithimh 
aimsire tábhachtach ó thaobh shláinte na ndaoine breacaosta agus ó thaobh cháilíocht na beatha 
sna pobail agus acmhainn iomaíochta na bpobal sin. Tá na daoine breacaosta ar chuid de na patrúin 
is flaithiúla agus is díograisí atá ag cláir ealaíon. Tá a lán acu páirteach i gcláir don fhoghlaim ar 
feadh an tsaoil, agus tugann siad taithí mhór na mblianta leo chuig cláir a mbíonn glúnta éagsúla 
páirteach iontu. (Pobail ar féidir maireachtáil go héasca iontu don uile aois.) 

 
 
 
 
 

 

 
An té a éiríonn as an bhfoghlaim, tá an duine sin sean, bíodh scór nó ceithre 

scór bliain slánaithe aige/aici. An té a leanann den fhoghlaim, bíonn sé/síóg 
i gcónaí. An rud is iontaí sa saol ná d'intinn a choinneáil óg. 

 
Henry Ford 
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An Méid a Dúirt Sibhse 

“Tá géarghá le clár a mbeadh d'aidhm leis méadú a chur ar an tuiscint ar 
scileanna na ndaoine breacaosta agus deimhin a dhéanamh de nach dtéann na 

scileanna sin amú ar an tsochaí. Cuidigh linn eagraíocht a bhunú 
agus gníomhú i gcomhar lena chéile.” (rannpháirtí as Áth Cinn) 

 
• Tá gá le tuilleadh imeachtaí sóisialta sa bpobal – cuideoidh siad seo agus muid ag 

iarraidh teacht roimh an eisiamh sóisialta agus cabhróidh siad freisin le hoideachas 
agus le hoiliúint leanúnach sa teicneolaíocht, rudaí a choinníonn na daoine 
breacaosta gníomhach sa bpobal.  

 
• Ní mór tuiscint bhreise a chothú i dtaobh na n-áiseanna pobail atá ar fáil do dhaoine 

ar spéis leo grúpa a fhorbairt. 
 

• Ní mór tuiscint bhreise a chothú i measc lucht déanta polasaí agus soláthróirí 
seirbhíse maidir le riachtanais na ndaoine breacaosta agus ní mór dóibh an chaoi a 
n-oibríonn siad a athbhreithniú, ionas go mbeidh a gcuid seirbhísí ar ardchaighdeán 
agus inbhuanaithe. Rinneadh tagairt ar leith do mhodhanna feabhsaithe 
comhchomhairle agus deis cheart a bheith ag na daoine breacaosta dá réir a gcion 
féin a dhéanamh; luadh freisin gur gá go mbeadh léargas leanúnach ann ar an gcaoi 
a bhforbraíonn soláthróirí agus pleanálaithe seirbhíse tionscadail agus cláir. 

 
• Tá tionscadail a mbíonn na glúnta éagsúla páirteach iontu tábhachtach – ní bhíonn 

faitíos ar na daoine breacaosta roimh an dream óg dá mbarr, agus anuas air sin is 
féidir leis na glúnta foghlaim óna chéile agus iad ag malartú scileanna agus taithí; is 
minic a bhíonn an-chairdeas ann de thoradh na dtionscadal seo.  

 
• De bharr imní a bhí ann faoi rannpháirtíocht na bhfear, moladh go réiteodh 

eagraíochtaí agus grúpaí pobail tuilleadh tionscadal a bheadh dírithe ar fhir a 
spreagadh le bheith níos gníomhaí sa bpobal. 

 
• Ba mhór ag na rannpháirtithe an deis a fháil tabhairt faoin bhfoghlaim ar feadh an 

tsaoil, go mór mór i réimse na teicneolaíochta i ngeall ar thábhacht na 
teicneolaíochta agus daoine ag iarraidh a bheith páirteach go hiomlán i sochaí na 
haimsire seo. 

 
• Ní mór go rachfaí i gcomhairle go rialta, agus ar bhealach ábhartha agus dea-

eagraithe, leis na daoine breacaosta ionas go mbailítear tuairimí na ndaoine atá 
gníomhach agus páirteach sa tsochaí cheana féin agus lena chois sin ba chóir 
tréaniarracht a dhéanamh teacht ar smaointe agus ar thuairimí na ndaoine nach raibh 
gníomhach go dtí seo. 

 
 
 
 
 

Céard a Dhéanfas Muid? 

1. Gníomhartha a bhaineann le pleanáil agus polasaí 
• Leanfaidh Comhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe den tacaíocht a thugann siad d'Fhéile na 

Bealtaine (Ceiliúradh na cruthaitheachta agus muid ag dul in aois) chuile bhliain. Déanfaidh an 
Oifig Ealaíon deimhin de go dtabharfar riachtanais na ndaoine breacaosta san áireamh sna cláir 
ealaíon go léir a ullmhaíonn sí agus go mbeidh deis ag daoine breacaosta páirt a ghlacadh in 
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ullmhú na gclár sin. Déanfaidh Comhairle na Seanóirí Féile Bhliantúil na Bealtaine a chur chun 
cinn i measc phobal na ndaoine breacaosta trí chéile. 

 
• Agus Leabharlann Bhéal Átha na Sluaighe á forbairt, beidh aird chuí ag Comhairle 

Contae na Gaillimhe ar riachtanais na ndaoine breacaosta ó thaobh dhearadh agus 
thógáil an fhoirgnimh agus tabharfaidh sí prionsabail phleanála don aoisbhá san 
áireamh san obair sin. 

• Leanfaidh Comhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe den tacaíocht atá siad a thabhairt 
don chomhpháirtíocht le hIontaobhas Ealaíon Ospidéil Ollscoile na Gaillimhe, Ionad Ealaíon 
na Gaillimhe, na hAonaid Altranais Pobail, na healaíontóirí, FSS agus an Chomhairle 
Ealaíon agus iad ag cuidiú le BurningBright – clár físealaíne ina ndírítear ar spiorad na 
cruthaitheachta a mhúscailt agus an cumas ealaíne atá sna daoine breacaosta a thabhairt 
chun cinn in chuile chomhthéacs. 

 
• Spreagfar Comhairle Seanóirí na Gaillimhe agus cabhrófar léi a cion féin a dhéanamh nuair a 

bheas an Plean Áitiúil Eacnamaíoch agus Pobail do Chontae na Gaillimhe á réiteach; déanfar 
sin le go dtarraingeofar aird ar cheisteanna atá ag dó na geirbe ag na daoine breacaosta. 

 
• Oibreoidh Comhairle Seanóirí na Gaillimhe i gcomhar le AgeandOpportunity ar mhaithe le clár 

oiliúna bliana a fhorbairt; cuirfear an clár oiliúna sin i gcrích sa bpobal trí chéile agus d'aidhm 
leis fáil réidh le cuid de na baic a bhíonn roimh dhaoine breacaosta a bheadh ag iarraidh a 
bheith rannpháirteach sa bpobal. Chomh maith leis na daoine breacaosta féin, beidh an clár 
seo ar fáil do chomhaltaí foirne an Chomhaontais, do chomhaltaí tofa áitiúla, agus 
d'eagraíochtaí ábhartha eile ionas go méadófar an t-eolas atá acu ar phrionsabail aoisbhá. 

 
• Is í Comhairle Seanóirí na Gaillimhe glór na ndaoine breacaosta sa gcathair agus sa gcontae; 

oibreoidh an Comhaontas Aoisbhá ar mhaithe le struchtúir a mbeidh de thoradh orthu go mbeidh 
na glórtha sin le cloisteáil nuair a bheas cinntí tábhachtacha á ndéanamh i dtaobh a bhfuil i ndán 
do Ghaillimh. 

 
2. Gníomhartha Sonracha Eile 
• Forbróidh agus soláthróidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe cúrsa sa tSaoránacht 

Ghníomhach do ghrúpaí agus do dhaoine aonair ionas go mbeidh daoine breacaosta in ann páirt 
a ghlacadh sa bpobal agus dul i gcion ar an bpobal. 

 
• Leanfaidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe den chomhoibriú atá ar bun aici le 

AgeandOpportunity agus le hAoisbhá Éireann ar mhaithe le cláir oiliúna atá aoisbháúil a chur 
chun cinn sa bpobal trí chéile; eagróidh an Chuideachta Seimineár Bliantúil do Dhaoine 
Breacaosta i gcomhar le hIonad Acmhainní Teaghlaigh na Gaillimhe le linn Sheachtain an 
Aosaithe Dhearfaigh in 2014, le haghaidh 100-120 duine breacaosta ar fud Chontae na 
Gaillimhe. 

 
• Féachfaidh COPE na Gaillimhe le clubanna lóin breise a bhunú sa gCathair agus sa gContae. 

 
• Athbhreithneoidh COPE na Gaillimhe a gcuid Seirbhís Tacaíochta do Dhaoine Aosta agus cuirfidh 

siad deiseanna nua ar fáil do dhaoine breacaosta chun obair dheonach a dhéanamh. 
 

• Cinnteoidh Comhairlí Contae agus Cathrach na Gaillimhe go leanfaidh na daoine breacaosta dá 
rannpháirtíocht in iarracht na Gaillimhe a bheith ina Cathair Chultúir na hEorpa in 2020. 

 
• Cuirfidh AgeandOpportunity, i gcomhar le hAoisbhá Éireann, tréimhse dianoiliúna ar fáil i rith 

2014; beidh d'aidhm leis sin cur leis an tuiscint atá ag eagraíochtaí sa gComhaontas ar 
riachtanais na ndaoine breacaosta agus oibriú le daoine breacaosta sa bpobal le go méadófar 
na deiseanna atá acu rannpháirtíocht cheart a dhéanamh. 

 
Déanfaidh Comhairle Seanóirí na Gaillimhe 

 
» tionscadal de chuid GoogleAlert a chur ar bun le go mbeidh eolas cothrom le dáta aici ar 

chuile ghníomhaíocht aoisbháúil atá ag tarlú in Éirinn agus thar lear. 
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» eolas a bheachtú i dtaobh na ndeiseanna oiliúna atá anois ann agus a bheidh ann amach 
anseo do dhaoine breacaosta sa gcathair agus sa gcontae agus cinnteoidh sí freisin go 
gcoinneofar an t-eolas sin cothrom le dáta ar leathanach Facebook na hAoisbhá mar 
chúnamh agus tacaíocht do dhaoine breacaosta agus do ghrúpaí thart timpeall na 
cathrach agus an chontae. 

 
www.facebook.com/galwayagefriendly 

» na grúpaí daoine breacaosta uile a spreagadh le nasc a dhéanamh le Twitter, Facebook 
agus Córas Foláireamh Téacs Chomhairle Contae na Gaillimhe. 
http://twitter.com/galwaycocoaguswww.facebook.com/GalwayCountychun eolas cothrom le 
dáta a roinnt le grúpaí daoine breacaosta. 

» na daoine breacaosta a spreagadh le húsáid a bhaint as an bhFéilire Imeachtaí (ar shuíomh 
gréasáin Chomhairle Contae na Gaillimhe) http://www.galway.ie/en/Events/ionas gur féidir le 
grúpaí daoine breacaosta a gcuid líonraí a úsáid sa gCathair agus sa gContae agus iad 
ag iarraidh na himeachtaí ar fad a bheas ar na bacáin a phoibliú, rannpháirtíocht a 
spreagadh, agus an Féilire a úsáid chun imeachtaí a chur chun cinn. 

 

• Geallfaidh na heagraíochtaí uile atá ina mbaill den chlár aoisbhá go mbuailfidh siad le 
hionadaithe de Chomhairle na Seanóirí uair sa mbliain chun eolas cothrom le dáta a 
thabhairt dóibh i dtaobh gníomhaíochtaí agus chun comhairle a ghlacadh uathu faoin gcaoi 
a bhféadfaí cláir gníomhaíochtaí a fheabhsú nó a mhéadú. 

 
• Cuirfidh Comhairle na Seanóirí an méid a bheas bainte amach le bliain acu i láthair an Chomhaontais 

go bliantúil. 
 

• Cuirfidh Seirbhís Leabharlainne Chomhairle Contae na Gaillimhe timpeallacht neamhfhoirmiúil 
ar fáil dóibh siúd ar mian leo scileanna nua a fhoghlaim agus déanfaidh sí a cion féin ar son 
cláir nua a mbeidh de chuspóir leo rannpháirtíocht na ndaoine breacaosta sa gclár aoisbhá a 
mhéadú. 

 
• Cuirfidh Comhairle Contae na Gaillimhe seomra cruinnithe ar fáil do Chomhairle na Seanóirí le 

gur féidir leo a gcuid oibre a dhéanamh go héifeachtach agus le go mbeidh áiseanna cuí acu 
agus iad ag bualadh le heagraíochtaí agus daoine tábhachtacha eile. 

 
• Leanfaidh Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin dá gcuid oibre ag 

soláthar cláir teicneolaíochta faisnéise; áireofar orthu seo cláir idir na glúnta éagsúla ar an 
nginealas agus stair mhuintire, nasc skype idir na glúnta, stair dhigiteach agus cláir eile nach iad. 
Bainfidh an Bord Oideachais agus Oiliúna úsáid as gréasán Chomhairle na Seanóirí chun na 
cúrsaí seo a phoibliú. 

 
• Beidh an Bord Oideachais agus Oiliúna ina chrann taca ó thaobh bunú clár nua a chuidíonn le 

malartuithe idir na glúnta agus na glúnta a bheith ag tacú lena chéile. 
 

• Leanfaidh an Bord Oideachais agus Oiliúna den tacaíocht a thugann sé do Sheideanna na bhFear 
trí Chlár Oideachais Pobail an Bhoird agus comhordóidh sé na gníomhaíochtaí seo le Cuideachta 
Forbartha Tuaithe na Gaillimhe – leanfar den tacaíocht do bhunú agus d'fhorbairt Sheideanna na 
bhFear i gContae na Gaillimhe. 

 
• Beidh Ionad Oibrithe Deonacha na Gaillimhe gníomhach agus é ag cur chun cinn 

rannpháirtíocht na ndaoine breacaosta in obair dheonach; déanfaidh an tIonad teagmháil 
dhíreach le Grúpaí Iaroibrithe Lúfara chun é sin a thabhairt i gcrích. 

 
• Déanfaidh Comhpháirtíocht Chathair na Gaillimhe an chathair a chur chun cinn mar Phobal atá 

Báúil leis an Néaltrú; déanfar é sin trí thionscnaimh mar oiliúint agus feasacht, mórghrúpa 
oibrithe deonacha a chur le chéile, oibriú i gcomhar le gnólachtaí áitiúla agus leis na meáin 
chumarsáide áitiúla chun feasacht an phobail faoin néaltrú a mhéadú. 

 
• Cuirfidh Músaem Cathrach na Gaillimhe an seomra oideachais ar fáil do ghrúpaí daoine 
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breacaosta atá ag iarraidh tionscadail chultúir nó oidhreachta a chur chun cinn mar chuid de 
Chlár na Saorálaithe Cultúir. 

 
• Cuirfidh Leabharlanna Chontae na Gaillimhe leis an mballraíocht saor in aisce a chuirtear ar 

fáil do dhaoine breacaosta agus méadófar an méid a chuirtear ar fáil dóibh faoi láthair: 
reáchtálfar maidineacha caife agus grúpaí léitheoireachta, cuirfear closleabhair agus 
ranganna ríomhaireachta ar fáil dóibh siúd atá os cionn 55 bliain, agus cuirfear leabhair ar fáil 
do thithe altranais. 
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Tosaíocht Straitéiseach 5 
Comhpháirtíocht a fhorbairt idir an Comhaontas agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus go háirithe an dá 
ionad is tábhachtaí (ó thaobh na straitéise seo) – an Tionscadal Cúrsa Saoil agus an Tionscnamh Eolais 
Pobail. Leis an gcomhpháirtíocht seo déanfar an tsochaí aoisbháúil agus an Ollscoil aoisbháúil a chur chun 
tosaigh mar choincheapa tábhachtacha; dá thoradh sin beidh Gaillimh ar thús cadhnaíochta maidir le 
cleachtas agus taighde i réimsí an aosaithe agus an teaghlaigh a chomhcheangal. 

 

 
 

 

Céard a Dhéanfas Muid? 

1. Gníomhartha a bhaineann le polasaí 
• Tabharfaidh Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Aosú agus Cúrsa Saoil agus 

Saorálaíochas isteach mar thosaíochtaí straitéiseacha de chuid na hOllscoile 
 

• De bharr an Tionscadail Cúrsa Saoil, beidh bonn láidir fianaise ann don Chlár do Chathracha agus 
Contaetha Aoisbháúla 

 
• Cuirfidh an Ollscoil deiseanna feabhsaithe oideachais ar fáil i rith an Tionscadail Cúrsa Saoil 

 
• Cuirfidh an Ollscoil deiseanna feabhsaithe ar fáil don chomhpháirteachas poiblí 

 
2. Gníomhaíochtaí sonracha 
• Déanfaidh an Ollscoil iniúchadh ar na gníomhaíochtaí aoisbháúla atá ar bun aici cheana féin  

 
• d'fhonn gníomhaíochtaí idir na glúnta a chur chun cinn; cíorfaidh Comhaontas Aoisbhá na 

Gaillimhe le Comhaltas na Mac Léinn san Ollscoil na deiseanna atá ann tionscadail a mbeadh 
tairbhe le baint astu ag chaon dream acu a chur chun tosaigh 

 
• Cíorfaidh Comhaontas Aoisbhá na Gaillimhe agus an Ollscoil na deiseanna atá ann dul i 

gcomhar le hinstitiúidí oideachais eile sa réigiún agus níos faide ó láthair, d'fhonn fís an 
Chomhaontais a chur ar aghaidh. 

 
• Tabharfaidh Comhairle Seanóirí na Gaillimhe a tacaíocht ghníomhach do bhunchúrsaí 

ríomhaireachta a bhfuil glúnta éagsúla páirteach iontu agus atá á gcur ar fáil ag Ollscoil na 
hÉireann, Gaillimh – cúrsaí ar nós an chláir ClickandConnect.  

 
• Oibreoidh clár Aoisbhá na Gaillimhe i gcomhar le Clár Gaisce in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh 

agus cuirfear tús, ar bhonn trialach, le clár foghlama agus tionscadal pobail a bheas ar bun i 
bpáirt idir na glúnta. 

 
Mar chuid den tionscnamh seo féachfar le comhpháirtíochtaí a chruthú in dhá cheann de na 
modúil i gClár Gaisce. 

 
• Faoin Rannpháirteachas Pobail, féachfaidh muid le bunachar tionscadal a fhorbairt i gcomhar 

le Comhairle na Seanóirí agus grúpaí eile daoine fásta sa bpobal agus na tionscadail seo a 
mheaitseáil leis na huaireanta seachtainiúla pobail a bhíonn ar rannpháirtithe Ghaisce a 

 
• Tionscnamh úrnua é seo agus é bunaithe ar an spéis mhór atá anois in aosú cúrsa saoil 

agus ar an rath atá ar Ghaillimh mar lárionad nuálaíochta agus cruthaitheachta. Ar an 
ábhar sin, níor tugadh aon aiseolas faoi leith i leith na tosaíochta seo faoin 
gComhchomhairle Aoisbhá, ach measadh go mba rud é a chuir go mór leis an straitéis 
don chathair agus don chontae. 
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chomhlíonadh. 
 

• Faoi Scileanna Pearsanta lorgóidh muid deiseanna do rannpháirtithe Ghaisce scileanna 
nua a fhoghlaim ó dhaoine breacaosta sa bpobal. 
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Tosaíocht Straitéiseach 6 
Gníomhaíochtaí idir na glúnta a chur chun cinn mar choincheap agus cleachtas sa bpobal trí chéile agus 
dá thoradh sin meas a bheith ag na glúnta ar a chéile. 

 
 

An Méid a Dúirt Sibhse 

• Ní mór tuiscint bhreise a chothú i measc lucht déanta polasaí agus soláthróirí seirbhíse 
maidir le riachtanais na ndaoine breacaosta agus ní mór dóibh an chaoi a n-oibríonn 
siad a athbhreithniú, ionas go mbeidh a gcuid seirbhísí ar ardchaighdeán agus 
inbhuanaithe. Rinneadh tagairt ar leith do mhodhanna feabhsaithe comhchomhairle 
agus deis cheart a bheith ag na daoine breacaosta dá réir a gcion féin a dhéanamh; 
luadh freisin gur gá go mbeadh léargas leanúnach ann ar an gcaoi a bhforbraíonn 
soláthróirí agus pleanálaithe seirbhíse tionscadail agus cláir. 

 
• Ní mór athrú a chur ar an tsamhail de na daoine breacaosta a chuirtear i láthair sna 

meáin chumarsáide de ghnáth; caithfidh na heagraíochtaí cuidiú leis na daoine 
breacaosta agus iad ag iarraidh go léireofaí ar bhealach níos dearfaí iad agus go 
dtaispeánfaí an obair thábhachtach a dhéanann siad sna pobail áitiúla.  

 
• Ní fheileann an cur chuige céanna in chuile chás. Ní hionann na hábhair spéise ná na 

riachtanais atá ag daoine éagsúla sa bpobal breacaosta; téann cúinsí aicme, 
socheacnamaíocha agus sláinte i gcion ar an méid cuimsiú sóisialta a tharlaíonn. Is iomaí 
duine nach mbíonn fonn air/uirthi a bheith páirteach i gclub agus tá bealaí eile ag teastáil, dá 
bhrí sin, leis na ceisteanna seo a phlé leis an bpobal breacaosta trí chéile. 

 
• Is iad an tseanghlúin atá anois ann an seans deiridh atá ag na pobail áitiúla an stair a 

bhaineann leis na ceantair áitiúla sin a choinneáil beo; ba mhaith leis an nglúin sin an t-
eolas atá acu a thabhairt don aos óg sa bpobal. 

 
• Luaigh na rannpháirtithe gur mhaith leo cur le tuiscint an aosa óig ar an gcaoi a 

bhféadfaidís siúd plé leis na daoine breacaosta agus viceversa – is é sin meas a bheith 
ag na glúnta ar a chéile. 

 
 

Céard a Dhéanfas Muid? 

An Garda Síochána 
• leanfaidh an Garda Síochána dá gcuairteanna ar dhaltaí i mbunscoileanna agus i 

meánscoileanna agus cuideoidh siad leis na daltaí tuiscint níos grinne a fháil ar riachtanais 
na ndaoine breacaosta sa bpobal agus cabhróidh siad le cur chun cinn an Chláir Aoisbhá. 

 
• leanfaidh an Garda Síochána dá gcuid oibre leis na daoine óga, á gcur ar an eolas faoin eagla 

a chuireann siad ar dhaoine breacaosta scaití nuair a bhíonn gleo acu agus iad i ngrúpaí, fiú 
nuair nach mbíonn aon drochintinn ag na daoine óga sna cásanna sin. 

 
• pléifidh an Garda Síochána le daoine óga trí Chláir Óige sheanbhunaithe de chuid an 

Gharda Síochána, Clubanna Óige agus Tionscadal Athstiúrtha don Óige; cuirfear 
oideachas orthu ar an gcaoi sin i dtaobh riachtanais na ndaoine breacaosta agus 
cruthófar feasacht sna daoine óga ar riachtanais na ndaoine breacaosta agus na nithe is 
cás leo. 
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COPE na Gaillimhe 
• cuirfidh COPE na Gaillimhe an treoir KeepingConnected chun cinn ionas go mbeidh teacht 

gan stró ag grúpaí daoine breacaosta ar an acmhainn seo. 
 

• leanfaidh Leabharlann na Gaillimhe de thionscadal stairsheanchais le daoine breacaosta i 
leabharlann Westside agus cíorfar na deiseanna atá ann an tionscadal a chur ar bun i 
leabharlanna eile. 

 
• bíonn ciorcal cniotála agus rang bróidnéireachta ar bun i leabharlann an Bhaile Bháin. Tá 

tionscadal bibliteiripe ar siúl i leabharlann Thuama i gcomhar le Seirbhísí 
Meabhairshláinte na Gaillimhe. 
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Tosaíocht Straitéiseach 7 
Oibriú le Comhairle na Seanóirí, agus le grúpaí eile a dhéanann ionadaíocht do dhaoine aosta, trí phróiseas 
ceart cumarsáide idir an dá thaobh; beidh de thoradh air sin go ndéanfar na tosaíochtaí straitéiseacha eile a 
chur chun cinn go láidir. De thoradh an phróisis seo, cinnteoidh muid freisin go mbeidh an t-eolas 
riachtanach go léir ag na daoine fásta atá ag dul in aois, ionas gur féidir leo saol tairbheach, iomlán a 
chaitheamh. 

 
 
Cén fáth? 
Is é an toradh a bhíonn ar dhea-chumarsáid agus scaipeadh eolais go mbíonn daoine níos 
rannpháirtí sa bpobal; dá thoradh sin bíonn deiseanna ag daoine a bheith páirteach sa méid a 
tharlaíonn sa gcathair agus sa gcontae agus a bheith gníomhach sna cinntí a dhéantar. 

 
An Méid a Dúirt Sibhse 

• Bhain na daoine breacaosta an-tairbhe as Eolaire Seirbhísí na Gaillimhe agus ba chóir an 
tEolaire sin a choinneáil ar bun. 

 
• Is iad an raidió agus na nuachtáin áitiúla na bealaí is éifeachtaí chun teachtaireachtaí 

a chur chuig na daoine breacaosta agus measadh gur chóir do na heagraíochtaí 
úsáid níos éifeachtaí a bhaint as na modhanna cumarsáide sin. 

 
• D'iarr na rannpháirtithe go mbeadh eolas ar bith a chuirfí amach soléite, tarraingteach 

don tsúil agus dírithe ar an bhfaisnéis riachtanach. 
 

• Tá méadú ag teacht i gcónaí ar an líon daoine breacaosta a bhfuil fóin phóca 
bhunúsacha acu agus dúradh gur féidir an-úsáid a bhaint as foláirimh théacs chun 
giotaí gearra eolais a thabhairt dóibh; bealach é seo freisin chun muinín na ndaoine 
breacaosta sa teicneolaíocht a neartú. 

 
• Meabhraíodh do na heagraíochtaí nach bhfuil teacht ag chuile dhuine beo ar an 

idirlíon – nuair is ar an idirlíon a chuirtear an t-eolas go léir is é an chaoi a bhfuil bac á 
chur ar dhaoine teacht ar na seirbhísí. Aon eolas a chuirtear ar taispeáint, ba chóir go 
mbeadh leagan amach simplí air agus é sothuigthe; ba chóir neart samplaí líonta a 
chur ar fáil mar aon le treoracha céim ar chéim. Mura mbeidh eagraíochtaí toilteanach 
eolas a chur i láthair ach amháin ar an idirlíon feasta, dúirt na rannpháirtithe gur gá 
dóibh próiseas sásúil eolais agus oiliúna a chur ar fáil freisin. 

 
• De bhrí gur ar an idirlíon a chuirtear a lán den eolas tábhachtach ar na saolta seo, 

d'aithin na rannpháirtithe gur gá dóibh faobhar a chur ar a gcuid scileanna 
teicneolaíochta; dá réir sin d'iarr siad go gcuirfí tuilleadh ranganna ríomhaireachta ar 
fáil sa bpobal. 

 
• Tá a lán de na foirmeacha iarratais deacair agus ní féidir iad a thuiscint. D'iarr na 

rannpháirtithe go gcuirfí foirmeacha simplithe nó samplaí líonta ar fáil dóibh. Moladh 
freisin go mbeadh comhordú níos fearr ann i measc na n-eagraíochtaí ionas go roinnfí 
eatarthu an t-eolas a bhíonn ar na foirmeacha seo; d'fhágfadh an cur chuige seo nach 
gcaithfí na foirmeacha a líonadh arís is arís eile. 

 
• Cé go bhfuil go leor acu toilteanach an t-idirlíon a úsáid ní féidir leo é sin a dhéanamh mar 

nach bhfuil leathanbhanda ar fáil; moladh feabhas a chur ar an soláthar leathanbhanda, 
sna ceantair thuaithe go mór mór. 
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Céard a Dhéanfas Muid? 

1. Gníomhartha a bhaineann le pleanáil agus polasaí 
Comhairle Seanóirí na Gaillimhe 

» ullmhóidh an Chomhairle struchtúr tuairiscithe foirmiúil ionas gur féidir ceisteanna a 
bhaineann le daoine breacaosta a tharraingt anuas ag leibhéal Chomhaontas Aoisbhá na 
Gaillimhe ar bhealach struchtúrtha, stuama. 

» oibreoidh an Chomhairle le Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe agus le Gréasáin 
Fhóram Pobail Chathair agus Chontae na Gaillimhe le go dtiocfar ar bhealaí chun na 
daoine breacaosta sa bpobal trí chéile a spreagadh le páirt a ghlacadh sa gclár Aoisbhá. 

• Geallfaidh an Garda Síochána go gcoinneoidh sé cuntas i scríbhinn ar na riachtanais, na mianta 
agus na mórcheisteanna a eascraíonn as an bplé rialta a bhíonn aige leis na daoine breacaosta 
agus le heagraíochtaí reachtúla agus neamhreachtúla. Cuirfear na ceisteanna seo faoi bhráid an 
Chomhaontais agus Chomhairle Seanóirí na Gaillimhe go bliantúil ionas go gcoinneofar na 
polasaithe agus na cláir cothrom le dáta. 

 
2. Gníomhartha Sonracha Eile 
• Rachaidh an Garda Síochána i mbun cainteanna ar bhonn leanúnach le Comhairle Seanóirí na 

Gaillimhe agus leis an bhfóram trí chéile le go bhfaighidh sé eolas beacht ar riachtanais agus ar 
mhianta na ndaoine breacaosta i gceantar na Gaillimhe. Bainfear leas as an eolas sin nuair a bheas 
na Pleananna Póilíneachta Áitiúla á réiteach agus an tseirbhís phóilíneachta á soláthar. 

 
• Leanfar den nós go suíonn ionadaí de chuid Chomhairle na Seanóirí ar an bhFochoiste 

Pobal ar Aire de chuid Chomhchoiste Póilíneachta Chontae na Gaillimhe; dá thoradh sin 
tabharfar ceisteanna a bhaineann go dlúth leis an bpobal breacaosta san áireamh in obair 
na gcoistí sin. 

 
• Leagfaidh Comhaontas Aoisbhá na Gaillimhe síos mar ghealltanas daingean go mbuailfidh sé 

le Comhairle na Seanóirí uair sa mbliain chun ceisteanna a phlé agus chun deiseanna don 
chomhoibriú eatarthu a chíoradh. 

 
• Leanfaidh Comhairle Contae na Gaillimhe de na seirbhísí agus na cláir iomadúla a chuireann 

sí ar fáil don phobal breacaosta tríd an tseirbhís leabharlainne poiblí. 
 

• Bainfidh Comhaontas Aoisbhá na Gaillimhe úsáid as na gréasáin reatha atá ag Cónaidhm na 
hÉireann um Míchumas agus ag Fóraim Phobail agus Dheonacha Chathair agus Chontae na 
Gaillimhe chun eolas faoin gclár aoisbhá a scaipeadh i measc an phobail. 

 
• Oibreoidh Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe i gcomhar le Comhairle na Seanóirí 

agus tabharfar cúnamh don Chomhairle teacht ar chistí airgid, teacht ar dheiseanna oiliúna, 
agus comhpháirtíochtaí pobail a chruthú. 

 
• Cuirfidh Comhairle Contae na Gaillimhe ar fáil cáipéis ar an dea-chleachtas arna hullmhú 

ag Aoisbhá Éireann; beidh moltaí ansin ar an gcaoi ar cheart foilseacháin a scríobh do 
dhaoine breacaosta. 

•  
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Tosaíocht Straitéiseach 8 
Cúnamh agus tacaíocht a thabhairt do na tionscnaimh uile a bhfuil de chuspóir leo gur féidir le daoine 
saol fada, folláin, gníomhach a chaitheamh. 

 

 
 

 
 
Cén fáth? 
Le go n-éireodh go geal le baile beag nó le baile mór, ní mór go n-aireodh na daoine gur cuid de 
phobal na háite iad. Le go mbeidh rath ar an bpobal, ní mór go mbeadh daoine ann a thacaíonn 
leis na gnólachtaí áitiúla, atá ina gcrann taca ag na Teachtaí Dála agus ag na polaiteoirí áitiúla 
eile, agus a chaitheann am in éindí mar ghrúpa. Gan phobal, níl i gceantar ach mar a bheadh áit 
chónaithe fhánach ar bith. 

 
Dúirt Turnock (1997) go mbaineann an-fhiúntas le sláinte an phobail a mheas agus a fheabhsú agus 
gur léiriú maith air sin an fhaisnéis a bhaineann le hionchas saoil.  Shonraigh sé gurb iad na 
feabhsuithe sláinte is cúis go díreach leis an bhfad 30 bliain atá tagtha ar an ionchas saoil ó 1900 go 
dtí an lá inniu. Na hiarrachtaí atá déanta teacht roimh dheacrachtaí sláinte sa bpobal – polasaithe 
sóisialta, gníomhaíocht phobail agus cinntí pearsanta, cuir i gcás – is cúis le 25 bliain den ionchas 
saoil méadaithe. Maidir leis na cúig bliana eile, feabhsuithe ar chóireáil leighis is cúis le 3.7 bliain, 
agus níl ach fad 1.5 bliain curtha ar an ionchas saoil ag seirbhísí coisctheacha cliniciúla ar nós 
imdhíonadh agus tástálacha scagtha. 

 
Tá an-tábhacht le tacaíochtaí pobail agus le seirbhísí sláinte mar go n-eagraíonn siad agus go 
soláthraíonn siad cúram sláinte i measc na cosmhuintire; déantar é sin trí bhíthin oibrithe gairmiúla 
sláinte (idir oibrithe príobháideacha agus oibrithe fostaithe) agus ospidéil phoiblí, phríobháideacha 
agus neamhbhrabúis. Tá an-tábhacht leo mar gurb iad ar deireadh a chinnfeas an mbeidh nó nach 
mbeidh an cúram sláinte i mbailte móra agus i mbailte beaga ar fud na Gaillimhe ar fáil, éifeachtach, 
agus toradh fónta air. 

 
 
 
 

 

 
Is mór an méid airgid atá caite againn ar dhaoine le go mbainfidh siad an tseanaois amach, ach is 
beag a chaitear ar an sásamh ba cheart dóibh a bhaint as an tseanaois chéanna. 

 
Frank A. Clark 
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An Méid a Dúirt Sibhse 

• Tá an aclaíocht thar a bheith tábhachtach agus d'iarr na rannpháirtithe go gcuirfí tuilleadh 
ranganna ar fáil a bheadh dírithe go speisialta ar dhaoine breacaosta agus go dtabharfaí 
isteach lascainí le haghaidh ionaid fóillíochta agus ranganna aclaíochta. Iarradh freisin go 
mbeadh tuilleadh deiseanna aclaíochta ar fáil i spásanna poiblí. 

 
• Léiríodh imní faoi na liostaí feithimh a bhaineann le hospidéil agus dochtúirí teaghlaigh 

agus dúradh go mbíonn an-imní agus strus dá bharr seo orthu siúd a bhíonn ag 
feitheamh ar chóir leighis. 

 
• Tugadh suntas don ghá atá le hugach agus spreagadh breise a thabhairt don phobal 

uile a gcuid nósanna maireachtála a athrú agus go mbeadh béim láidir ar chothú 
sláinte agus ar theacht roimh dheacrachtaí sláinte seachas ar chóir leighis tar éis don 
duine éirí tinn. 

 
• Ba mhaith le daoine gur ar bhonn for-rochtana/pobail a sholáthrófaí seirbhísí agus 

cláir; moladh go mbeadh 'Lá Taispeántais Pobail' ag chuile phobal le go bhféadfaí 
eolas a roinnt ar an bpobal i dtaobh seirbhísí agus grúpaí áitiúla. 

 
• Ba chóir na cláir a sholáthar ar bhonn for-rochtana pobail; áirítear ar na cláir sin 

seirbhísí béilí ar rothaí, seirbhísí cúraim agus deisiúcháin, agus seirbhísí sláinte de 
chineálacha éagsúla, cosliacht ina measc. 

 
• De bharr athruithe ar theidlíochtaí agus ar sholáthar seirbhísí, tá mearbhall ar na 

daoine breacaosta faoina gcuid teidlíochtaí; ní mór eolas níos fearr agus níos 
comhordaithe a chur ar fáil dóibh agus ní mór d'eagraíochtaí a gcuid riachtanas a 
thabhairt san áireamh nuair a bhíonn próisis iarratais agus pacáistí eolais á réiteach 
acu. 

 
 
 
 
 

Céard a Dhéanfas Muid? 

Déanfaidh Comhpháirtíocht Spóirt Chontae na Gaillimhe 

» laethanta gníomhaíochta a reáchtáil do ghrúpaí in Ionaid Réigiúnacha i gCathair & 
Contae na Gaillimhe; is é an sprioc ná ceithre sheisiún a reáchtáil, agus ceann 
díobh sin a bheith i gCathair na Gaillimhe. 

» lá gníomhaíochta/eolais amháin a reáchtáil i gcomhair ionadaithe ó Ghrúpaí 
Iaroibrithe Lúfara ó áiteacha ar fud an Chontae. Áireofar ar imeachtaí an lae 
aclaíocht éadrom, gníomhaíochtaí 'cathaoireach', Siúl Nordach, agus eolas ar 
shláinte ghinearálta, ar chothú agus ar fhisiteiripe. 

» clár nua 'Bí Gníomhach 55' a thabhairt isteach ar bhonn píolótach i gcomhar le 
giomnáisiamaí agus ionaid fóillíochta. Mar chuid den chlár seo chuirfí oiliúint ar bhaill 
foirne as giomnáisiamaí agus as ionaid fóillíochta le go bhféadfaidís freastal cuí a 
dhéanamh ar dhaoine atá 55 bliain d'aois agus níos sine atá ag iarraidh úsáid a bhaint as 
na háiseanna sin sa gcontae. Tá aon ionad déag i nGaillimh tar éis spéis a léiriú san 
oiliúint sin go dtí seo. 

» cúrsaí do Cheannairí Aclaíochta a reáchtáil do dhaoine ar mhaith leo gníomhaíocht 
choirp a chur ar fáil do dhaoine breacaosta. 
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• Ón am ar ghlac sí páirt sa gclár Aoisbhá i dtosach, tá Comhairle Contae na Gaillimhe tar éis 
trealamh giomnáisiam faoin spéir a chur i bhfearas i bPáirc Rinn Mhíl in Órán Mór agus i 
mBaile Locha Riach. Cuireadh iarratas eile faoi bhráid na Roinne i mí an Mhárta 2014: 

 
» (a) ar chomhchistiú le haghaidh trealamh breise faoin spéir i bPáirc Rinn Mhíl, 
» (b) ar chomhchistiú le trealamh giomnáisiam faoin spéir a chur i bhfearas ag dhá láthair 

nua – ceann ag Fearann an Pháláis i dTuaim gar don Ionad Fóillíochta ar an mbaile sin, 
agus an ceann eile i bPort Omna gar do Pháirc Spraoi na bPáistí. 

Láithreáin phíolótacha a bheas iontu seo agus beidh siad ag brath ar na daoine breacaosta a 
bheith á n-úsáid agus ag coinneáil súil orthu – bunaithe air seo a dhéanfar cinntí i dtaobh trealamh 
den chineál céanna a chur ar fáil in áiteacha eile sa gcontae. Tá an trealamh seo feiliúnach 
d'aoisghrúpaí éagsúla agus do leibhéil éagsúla ghníomhaíochta; cuirfear oiliúint ar fáil i gcomhar 
leis an gComhpháirtíocht Spóirt agus dá bharr sin beidh an pobal in ann an leas is mó is féidir a 
bhaint as an trealamh. 

 
• Tá cistiú iarrtha freisin ag Comhairle Baile Bhéal Átha na Sluaighe le trealamh giomnáisiam 

faoin spéir do dhaoine fásta a chur i bhfearas i spás feiliúnach i bPáirc Fóillíochta Dhún Leo. 
 

• Eagróidh FORUM Connemara, i gcomhar le Comhpháirtíocht Spóirt na Gaillimhe, imeachtaí 
spóirt thraidisiúnta do Ghrúpa na bhFear; tá formhór na ndaoine sa ngrúpa seo 55 bliain d'aois 
nó os a chionn. 

 
• Déanfaidh Comhairle Cathrach na Gaillimhe na gealltanais atá tugtha aici faoi Chlár na 

gCathracha Aoisbháúla a chur chun cinn go gníomhach ar mhaithe leis an gcothú sláinte sa 
gCathair. 

 
• Tabharfaidh tionscadal na gCathracha Sláintiúla, Gaillimh torthaí an chomhairliúcháin faoin 

aoisbhá san áireamh go gníomhach ina chuid oibre; rachaidh sé i gcomhairle freisin le 
Comhairle Seanóirí na Gaillimhe lena phlean gníomhaíochta i gcomhair Chéim 6 de chlár na 
gCathracha Aoisbháúla (2014-2018) a ullmhú agus a chur i bhfeidhm. Beidh béim sa bplean 
gníomhaíochta ar an infheistíocht sa tsláinte ar bhonn cúrsa saoil, agus beidh cumhachtú na 
ndaoine ina chroí-théama freisin ann.  

 
• Déanfaidh an Roinn don Chothú agus Feabhsú Sláinte i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse 

Sláinte, i gcomhar le Cuideachta Forbartha Tuaithe na Gaillimhe, clár ENGAGE – clár oiliúna 
náisiúnta do shláinte na bhfear – a sholáthar do sholáthróirí seirbhíse éagsúla; áireofar seirbhísí 
d'fhir bhreacaosta anseo. 

 
• Oibreoidh an Roinn don Chothú agus Feabhsú Sláinte i gcomhar le Cuideachta Forbartha 

Tuaithe na Gaillimhe agus le FORUM ConnemaraLtd ar mhaithe le bunú agus cothú 
Sheideanna na bhFear, agus spreagfar fir sna haoisghrúpaí ar fad le páirt a ghlacadh iontu 
sin. 
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5. An Plean a Chur i bhFeidhm 
Na Chéad Chéimeanna Eile don Chlár Aoisbhá i 
nGaillimh 

Gaillimh: Cathair agus Contae Aoisbháúil – Straitéis & Plean 
Gníomhaíochta 
Cuirfidh Comhaontas Aoisbhá na Gaillimhe an plean gníomhaíochta a ghabhann leis an straitéis 
seo faoi bhráid an phobail faoi dheireadh an Mheithimh 2014. Déanfaidh na heochair-eagraíochtaí i 
gComhaontas Aoisbhá na Gaillimhe an plean gníomhaíochta don aoisbhá a phleanáil agus a chur i 
gcrích i bpáirt lena chéile. 

 
Déanfaidh Comhairle Seanóirí na Gaillimhe monatóireacht ar fheidhmiú na ngníomhaíochtaí 
seo, agus tabharfar tacaíocht don Chomhairle agus í i mbun na hoibre sin. Oibreoidh 
Comhairle Seanóirí na Gaillimhe i gcomhar leis an bhFoghrúpa áitiúil d'Fheidhmiú an Chláir 
Aoisbhá 
agus leis an gComhaontas ar mhaithe le tuarascáil bhliantúil a ullmhú; sonrófar sa tuarascáil 
bhliantúil sin an dul chun cinn a bheas déanta ó thaobh na ngníomhaíochtaí de agus beidh moltaí 
inti freisin maidir leis an gcéad chéim eile d'fheidhmiú an phlean gníomhaíochta. 

 
Foilseofar Straitéis Aoisbhá na Gaillimhe agus an plean gníomhaíochta ar leathanach gréasáin 
Chomhaontas Aoisbhá na Gaillimhe www.galway.ie/agefriendly, ag 
www.facebook.com/galwayagefriendly agus beidh fáil ar an eolas sin freisin sna leabharlanna. Is féidir 
cóipeanna a iarraidh go díreach freisin ó na hOifigigh áitiúla don Chuimsiú Sóisialta atá i mbun an Chláir 
Aoisbhá i láthair na huaire. 

 
 

An Fóram do Ghnó an Aosaithe 
Féachfaidh an Comhaontas Aoisbhá le Fóram do Ghnó an Aosaithe a bhunú agus d'aidhm leis an bhFóram 
sin timpeallacht eacnamaíoch agus mhiondíola níos fearr a chruthú don phobal breacaosta. Tabharfar eolas 
faoin dul chun cinn ina leith seo sa tuarascáil bhliantúil. 

 
Próiseas Deimhniúcháin 
Oibreoidh an Comhaontas Aoisbhá i gcomhar leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ar leibhéal 
idirnáisiúnta d'fhonn Gaillimh a chlárú go foirmiúil mar bhall oifigiúil de Ghréasán Domhanda na gCathracha 
Aoisbháúla, faoi scáth WHO. 

 
Clár Náisiúnta 
Bunóidh agus comhordóidh clár AoisbháÉireann grúpaí náisiúnta éagsúla ionas go bhfoghlaimeoidh na 
contaetha óna chéile; áireofar orthu seo 

 
• Cathaoirligh an Chomhaontais Oifigigh Thionscadail Aoisbhá Cathaoirligh 

Chomhairlí na Seanóirí 
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Oifigigh don Chuimsiú Sóisialta atá i mbun an Chláir Aoisbhá faoi láthair: 

 
Contae na Gaillimhe Cathair na Gaillimhe 

BernieDonnellan, Oifigeach don 
Chuimsiú Sóisialta, Comhairle Contae 
na Gaillimhe 

Guthán: 091 509578 
Ríomhphost: bdonnell@galwaycoco.ie 
nó féach www.galway.ie/agefriendly 

www.agefriendly.ie 

Sharon Lawless, Oifigeach don 
Chuimsiú Sóisialta, Comhairle 
Cathrach na Gaillimhe 

Guthán: 091 536498 
Ríomhphost: 
Sharon.Lawless@galwaycity.iew
ww.galwaycity.ie 

www.agefriendly.ie 
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