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Is é seo a leanas fís Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí - 

Cur le rannpháirtíocht i spórt agus in aclaíocht i gContae Chiarraí

Is é seo a leanas misean na Comhpháirtíochta Áitiúla Spóirt agus sinn ag
iarraidh an FHÍS sin a bhaint amach - 

Go mbeifí ábalta deiseanna maithe a fhorbairt ar bhonn leanúnach ó
thaobh spóirt agus aclaíocht áineasa ar fúd Chiarraí agus go ndéanfaí
daoine a ghríosú lena saol a chaitheamh go sláintiúil, go mbeadh an
oiread daoine agus is féidir rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht
áineasa agus go mbainfí amach an méid is mó is féidir sna réimsí sin.  
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Tá rún daingean againn agus plean straitéiseach CÁS Chiarraí do
na cúig bliana atá le teacht á chur i láthair againn, agus dúshláin
mhóra romhainn anois sa tír seo, agus sa chontae seo freisin.  Toisc
gur ceantar imeallach tuaithe atá againn anseo, bhíodh deacrach-
taí againn riamh i gCiarraí coimeád suas le forbairtí eacnamaíochta
ar fud na tíre. É sin ráite, tá an áit seo chomh maith le haon áit eile
ó thaobh caighdeán saoil de agus go deimhin féin d’fhéadfaí a rá
go bhfuilimid chun cinn orthu ar fad!  

Tá an-tionchar go deo ag cúrsaí spóirt agus ag aclaíocht áineasa ar
mhuintir na ríochta féin agus ar an iliomad daoine a thugann turas
ar an taobh seo tíre - cibé an ar mhaithe le bheith rannpháirteach
in imeachtaí a bhíonn siad nó an ar mhaithe le bheith san
iomaíocht a thagann siad!  Is é an dúshlán is mó a bheidh roimh
CÁS Chiarraí anois ná cuidiú lenár gcomhpháirithe uile i gcúrsaí
spóirt iad féin a dhíriú an athuair ar aclaíocht áineasa, réimse a
mbímid ag brath go mór air chun cur lenár gcaighdeán saoil.  

Ón mbliain 2002 i leith, d’fhorbair CÁS Chiarraí raon leathan tionsc-
namh agus gníomhaíochtaí spóirt, lena dtugtar deis níos mó do
dhaoine a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí spóirt ag gach
leibhéal, agus thacaigh CÁS Chiarraí le raon leathan tionscnamh
agus gníomhaíochtaí freisin.  Is é is mó a bhíonn ar siúl againn ná
tacú le heagraíochtaí cur leis an éileamh a bhíonn ar an réimse
gníomhaíochta a mbíonn siad féin ina bhun, agus ag an am céanna
tús a chur le himeachtaí nua, imeachtaí uilechuimsitheacha agus
inbhuanaithe mar áis do dhaoine nach raibh chomh haclaí is a
mhaith leo a bheith go dtí seo. 
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Gabhaimid buíochas leis an uile dhuine a chabhraigh linn agus sinn
ag iarraidh an plean straitéiseach seo a fhorbairt, go háirithe foire-
ann CÁS Chiarraí: Cora Carrigg ár gComhordaitheoir, bean a
stiúraigh an plean seo; Michelle Lane, Riarthóir; Liam McDonough,
Oifigeach Forbartha um Uilechuimsitheacht Spóirt; agus Hazel
Byrne, Eascaitheoir Cláir.  Gabhaimid buíochas ó chroí freisin le baill
an bhoird - go háirithe iad siúd atá ar an nGrúpa Stiúrtha i ndáil leis
an bplean seo - agus lenár gcomhpháirtithe go léir a bhíonn de
shíor ag cuidiú linn: tréaslaímid libh as an méid atá bainte amach
agaibh... go dtí seo!  Thug Comhairle Spóirt na hÉireann an-chúnamh
go deo dúinn agus CÁS Chiarraí á forbairt, agus gabhaimid buíochas
le John Treacy agus lena fhoireann as an obair go léir a rinne siad.
Bhí ról nach beag ag Morgan Buckley ó ASMT maidir leis an bplean
seo a chur i dtoll a chéile, agus chuidigh sé linn freisin díriú ar chúr-
saí feidhmíochta na heagraíochta.

Ar deireadh, beidh dúshlán mór romhainn sna 5 bliana atá le
teacht, cur leis an líon daoine a bhíonn rannpháirteach i spórt agus
in aclaíocht, ár gcomhpháirtíochtaí a threisiú, agus cur leis an gclú
atá ar spóirt, ar aclaíocht áineasa agus go deimhin féin ar CÁS
Chiarraí. Mar sin féin, táimid dóchasach go bhféadfaimid brath ar
dhaoine agus ar eagraíochtaí ar fud na Ríochta - áit a raibh trai-
disiún láidir ann riamh ó thaobh spóirt, áit a bhfuil an iomaí duine
rannpháirteach i spórt, áit a bhfuil cúrsaí spóirt go smior sna
daoine agus éachtaí déanta acu. 

EEaammoonnnn  OO  RReeiillllyy

Ó bunaíodh Comhairle Spóirt na hÉireann sa bhliain 1999, bhí sé
mar rún daingean againn líonra náisiúnta Comhpháirtíochtaí Ái-
tiúla Spóirt a chur ar bun ar fud na tíre.  D’éirigh linn an méid sin a
chur i gcrích, ar deireadh thiar thall, sa bhliain 2008. A bhuíochas
don méid a baineadh amach leis na chéad Chomhpháirtíochtaí Ái-
tiúla Spóirt, bhí an Rialtas toilteanach tacú linn an líonra go léir a
thabhairt chun críche. Chuidigh Comhpháirtíocht Spóirt Chiarraí
lenár bhfeachtas cur le rannpháirtíocht agus breis daoine a mheal-
ladh le bheith gníomhach i gcúrsaí spóirt. 

Mar thoradh air sin, meastar gurb é líonra na gComhpháirtíochtaí Ái-
tiúla Spóirt an bealach is éifeachtaí le deis a thabhairt don uile dhuine,
idir óg agus aosta, a bheith rannpháirteach i spórt ina gceantair féin.
Tá an dea-thoradh a bhí ar an líonra tugtha ar aird ag gníomhaireach-
taí mar Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus Pobal. Chuaigh na
príomhghníomhaíochtaí a bhíonn ar bun ag an líonra, is é sin eolas
agus oiliúint a chur ar fáil agus cláir a chur ar bun go háitiúil, chun
tairbhe do chlubanna, do scoileanna agus do ghrúpaí eile i gCiarraí.  
Leis an straitéis seo, cuirtear leis an méid atá bainte amach go dtí
seo ar fud na tíre agus sainítear go soiléir ról na gcomh-
pháirtíochtaí i ndáil leis an uile dhuine, idir óg agus aosta, a

ghríosú chun aclaíochta. Go deimhin féin, tagann sé sin le sprioc
Chomhairle Spóirt na hÉireann go mbeadh breis daoine i mbun
aclaíochta agus go mbainfidís tairbhe as na buntáistí a ghabhann
le bheith rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht.  Tá rún daingean
ag an gComhairle go gcuirfeadh Comhpháirtíocht Áitiúla Spóirt
Chiarraí eolas den scoth, oiliúint den scoth agus cláir den scoth ar
fáil sna blianta atá romhainn.         

Leis an straitéis nua seo, tugtar aitheantas don obair a rinneadh
gan stad gan staonadh, obair a chinntigh gur éirigh thar cionn leis
an gcéad Phlean Straitéiseach. Aithnítear freisin an obair atá gan
déanamh fós agus sainaithnítear na comhpháirtithe sin a thacóidh
leis an gcomhpháirtíocht an straitéis a chur i gcrích. Ba mhaith
liom buíochas a ghabháil leis an uile dhuine a chuidigh le cúrsaí
spóirt i gCiarraí le blianta beaga anuas agus guím gach rath orthu
amach anseo.   

JJoohhnn  TTrreeaaccyy
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Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí (CÁS Chiarraí) i mí Eanáir 2001 ag freagairt do
thionscnamh Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chomhairle Spóirt na hÉireann (CSE). Bhí an CSE ag súil go 
ndéanfaí spórt agus aclaíocht a fhorbairt agus a chur i gcrích go háitiúil trí líonra na gComhpháirtíochtaí
Áitiúla Spóirt.  Tugadh aitheantas do CÁS Chiarraí go foirmiúil i mí na Nollag 2003 maidir leis na cuspóirí sin 
a bhaint amach i gCiarraí.  Áirítear ionadaithe ó ghníomhaireachtaí éagsúla agus ó phobail éagsúla i gCiarraí 
ar bhaill na Comhpháirtíochta, agus feidhmíonn an Chomhpháirtíocht mar fho-struchtúr de chuid bhaill 
Chomhpháirtíocht Forbartha Chontae Chiarraí (Féach Aguisín1). Leis an struchtúr sin, cuirtear ar chumas 
CÁS Chiarraí cuidiú ar bhealach éifeachtach le forbairt straitéiseach sa Chontae, ag teacht leis an straitéis
forbartha i ndáil le cúrsaí eacnamaíochta, sóisialta agus cultúir do Chontae Chiarraí - Meitheal Chiarraí
2002-2011. Tá seantaithí ag na baill foirne ar chúrsaí spóirt, ar chúrsaí riaracháin agus ar chúrsaí forbartha 
agus bíonn dlúthbhaint acu féin agus ag baill den Chomhpháirtíocht le breis soláthair agus breis
ranpháirtíochta i spórt agus in aclaíocht do mhuintir na Ríochta a chomhordú agus a stiúradh. 

D’fhoilsigh Comhairle Spóirt na hÉireann straitéis dá gcuid ‘Building
Sport for Life’ sa bhliain 2006. Is é an ról a bhíonn ag an ISC ná forbairt
inbhuanaithe a leagan amach, a stiúradh agus a chomhordú maidir
le spórt in Éirinn, idir iomaíocht agus áineas. Is cuid lárnach de
Straitéis Rannpháirtíochta na hÉireann é leathadh amach
tionscnamh na gComhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt, agus an
comhthéacs náisiúnta á chur san áireamh. Tugadh líonra náisiúnta
na gComhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt chun críche sa bhliain 2008,
líonra a áiríonn 33 Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt arna bhunú
mórthimpeall na hÉireann.                            

Sa bhliain 2004, seoladh an chéad phlean straitéiseach de chuid
CÁS Chiarraí. Leis an athbhreithniú a rinneamar le déanaí ar an
bplean sin, léirítear go soiléir an dul chun cinn atá déanta againn go
dtí seo. Is mar thoradh ar shíor-thacaíocht agus ar shíor-obair na
n-earnálacha spóirt, deonacha agus pobail, agus ar shíor-thacaíocht
agus ar shíor-obair ghníomhaireachtaí na comhpháirtíochta agus
bhaill na comhpháirtíochta agus fhoireann Chomhpháirtíocht
Áitiúil Spóirt Chiarraí, a rinneadh an dul chun cinn sin.

Mairfidh an dara plean straitéiseach tréimhse cúig bliana, ó 2009 -
2013, agus cuirfear leis an dul chun cinn a rinneadh leis an gcéad
phlean agus díreofar níos mó ar phríomhréimsí tosaíochta agus
tabharfar aghaidh i gcónaí, ar an bpríomhaidhm maidir le cur le
rannpháirtíocht i spórt agus in aclaíocht i gContae Chiarraí.  Is ar
athbhreithniú sonraithe ar an méid atá curtha i gcrích againn go
dtí seo agus ar chomhchomhairle lenár gcomhpháirtithe atá an
plean sin bunaithe. Déanfar an plean feidhmíochta sin a
athbhreithniú ó bhliain go bliain, ag teacht le tréimhse an phlean
straitéisigh 2009-2013. 

Tá sé mar aidhm ag CÁS Chiarraí spórt agus aclaíocht sa chontae a
fhorbairt ar bhealach níos spriocdhírithe. Is é seo a leanas cupsóir an
phlean straitéisigh seo: 
• A chinntiú go leanann CÁS Chiarraí uirthi leis na deiseanna 

sin a fhorbairt ar bhealach soiléir, dinimiciúil agus dírithe
ar mhaithe le daoine i gContae Chiarraí agus a chinntiú
go leanann sí uirthi ag cur leis na deiseanna sin. 

• A chinntiú go mbeidh tuiscint shoiléir ag gach grúpa agus 
ag gach gníomhaireacht a bhíonn bainteach le spórt sa 
chontae ar fhís, ar chuspóir agus ar ról CÁS Chiarraí maidir
le spórt agus aclaíocht a fhorbairt agus a chur chun cinn. 

Chomh maith leis sin, ullmhaíodh an straitéis seo ag féachaint do
roinnt staidéar taighde náisiúnta a ndeachthas ina mbun le blianta
beaga anuas, ag féachaint d’athbhreithniú ar na Comhpháirtíochtaí
Áitiúla Spóirt, agus ar straitéisí eile (straitéisí áitiúla agus straitéisí
náisiúnta) a mbíonn tionchar acu ar fhorbairt spóirt i gContae
Chiarraí agus cuirfear an straitéis seo i bhfeidhm ag féachaint do
na nithe sin freisin. Tá achoimre orthu sin in Aguisín 2.

Bíonn muintir Chiarraí á ngríosú againn le bheith rannpháirteach i
spórt agus in aclaíocht, bíonn an méid sin á chur chun cinn againn
agus tacaímid leo, cuirimid eolas agus oiliúint ar fáil, déanaimid
raon leathan clár gníomhaíochtaí agus tionscnamh a chomhordú
ar fud na tíre agus tacaímid leo sin. Féachaimid le cultúr forgh-
níomhach a fhorbairt maidir le daoine a ghríosú le dul i mbun
aclaíochta go rialta. 

Oibríonn CÁS Chiarraí i gcomhpháirtíocht le Comhairle Spóirt na
hÉireann, le gníomhaireachtaí áitiúla agus le heagraíochtaí spóirt
áitiúla d’fhonn deiseanna a éascú agus a chur ar fáil do dhaoine le
bheith rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht i gContae Chiarraí.
Pléitear riachtanais mhuintir Chiarraí agus na deiseanna a bhíonn ar
fáil dóibh trí chomhchomhairle le heagraíochtaí agus le daoine
aonair ag leibhéal áitiúil agus ag leibhéal náisiúnta araon. Mar tho-
radh air sin, forbraímid cláir cúrsaí agus gníomhaíochtaí do dhaoine
aonair, d'eagraíochtaí agus do phobail, déanaimid iad sin a chomhordú
agus cuirimid na cláir, na cúrsaí agus na gníomhaíochtaí sin ar bun
i gcomhar agus tacaímid leo i gcomhar.  

Tá sé de cheart ag an uile dhuine i gCiarraí a bheith rannpháirteach
i spórt agus in aclaíocht.  Beimíd ag díriú isteach, go háirithe, ar
bhreis daoine i spriocghrúpaí sonracha a mhealladh le bheith ran-
npháirteach: leanaí, daoine níos sine, cailíní agus mná, daoine faoi
mhíchumas agus daoine eile a bhféadfadh sé nach mbeidís ran-
npháirteach in aclaíocht áineasa ná i spóirt i láthair na huaire.
Téitear i mbun na hoibre sin i roinnt mhaith timpeallachtaí difriúla
agus éagsúla, mar réamhscoileanna, scoileanna, coláistí, clubanna,
grúpaí pobail agus ionaid oibre. 
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Traidisiún - Tá traidisiún an-láidir i gCiarraí ó thaobh spóirt rud a fhágann go bhfuil líonra láidir de phobail agus de chumainn spóirt
seanbhunaithe sa chontae agus déantar ionadaíocht orthusan go léir leis an gComhpháirtíocht. 

Na baill a dhéanann suas an Chomhpháirtíocht - Leis an gComhpháirtíocht, déantar ionadaíocht ar formhór na bpríomh-
chomhpháirtithe spóirt i gCiarraí, agus tá pleananna ar bun d’fhonn cur leis an gComhpháirtíocht. Léirigh roinnt mhaith ball tiomantas
láidir pearsanta don Chomhpháirtíocht.

Scileanna/Eolas - Téann seantaithí bhaill na Comhpháirtíochta agus bhaill foirne chun tairbhe don Chomhpháirtíocht

Comhpháirtíochtaí - D’éirigh thar cionn le CÁS Chiarraí agus í ag iarraidh go ndíreodh príomhghníomhaireachtaí sa chontae a n-aird
ar spórt agus ar aclaíocht agus d’éirigh thar cionn léi agus comhpháirtíochtaí den scoth á bhunú aici idir gníomhaireachtaí.  

Acmhainní - Comhthiomsú acmhainní de chuid gníomhaireachtaí iomchuí 

Eolas a chur ar fáil - Cuireann CÁS Chiarraí eolas ar fáil don uile dhuine a bhíonn rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht

Cláir - Cuirtear roinnt clár i gcrích, tacaítear leo agus déantar iad a chomhordú

Feidhmíocht a Thomhas - Baintear leas as córas SPEAK chun tionscnaimh a mheas agus chun monatóireacht a dhéanamh orthu.

ddeeiisseeaannnnaa

Tacaíocht Náisiúnta  - Fís shoiléir láidir maidir le rannpháirtíocht i spórt ag an ISC agus leathadh amach líonra náisiúnta na
gComhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 

Úsáid Saoráidí - Tá raon leathan infrastruchtúr spóirt i gCiarraí faoi úinéireacht agus/nó arna bhfeidhmiú ag scoileanna, ag clubanna,
ag pobail agus ag údaráis áitiúla. Níl leas iomlán á bhaint as roinnt mhaith de na saoráidí sin. Tá deis ann leas níos mó a bhaint astu. 

Comhpháirtíocht
• Leis an CÁS, tugtar príomhghníomhaireachtaí soláthair an chontae le chéile agus bíonn deis ann i gcónaí cur le comhordú, le 

comhoibriú agus le luach ar airgead i gcás pleanála agus seachadta. 
• Tá roinnt mhaith tionscnóirí turais agus saoráidí fóillíochta sa chontae a bhíonn ag feidhmiú go neamhspleách. Tá an-deis ag an 

gComhpháirtíocht í féin a chur chun cinn ar ghníomhaireachtaí eile maidir leis na gníomhaíochtaí aclaíochta agus na gníomhaíochtaí 
spóirt go léir a bhíonn ar bun sa chontae.

Forbairt Pobail - Táthar ag díriú go mór anois, ar bhonn náisiúnta, ar uilechuimsitheacht shóisialta agus ar fhorbairt pobail trí mheán
an spóirt. D’fhéadfadh sé go mbeadh deiseanna ann don Chomhpháirtíocht teacht ar mhaoiniú d’fhonn tionscadail nuálaíocha a
fhorbairt. 

Daoine agus acmhainní nádúrtha agus infrastruchtúr nádúrtha
• Tá líonra saibhir daoine, ceannairí agus eagraíochtaí sa chontae atá meáite ar spórt agus ar aclaíocht a chur chun cinn agus atá meáite 

ar dhaoine a ghríosú le dul ina mbun. 
• Tá an iliomad acmhainní nádúrtha i gCiarraí - aibhneacha, locha, sléibhte, iad buailte ar an Atlantach - rud a fhágann go bhfuil mórán 

deiseanna ann dul i mbun aclaíochta sa chontae.  

Teacht le chéile le Pobail - Tá sé riachtanach go n-aithneofaí leis na cláir atá ann cheana gur féidir aghaidh a thabhairt ar raon
iarmhairtí sóisialta trí mheán an spóirt, e.g. oideachas agus forbairt ógra. 

An-Spéis - Léirigh an ESRI agus taighde eile go bhfuil níos mó daoine ag imirt spóirt agus go bhfuil fonn ar dhaoine a bheith aclaí.
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Agus an plean straitéiseach seo á ullmhú, bhí baill den chomhpháirtíocht agus baill foirne
rannpháirteach i sraith ceardlann agus sainaithníodh na láidreachtaí  a bhaineann leis an
gcomhpháirtíocht mar aon leis na deiseanna atá ann di. Seo a leanas na láidreachtaí, na 
deiseanna, na dúshláin agus bagairtí atá ann go hinmheánach agus go seachtrach.  
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Feasacht - Cur le feasacht an phobail i gcoitinne agus na hearnála spóirt go bhfuil an Chomhpháirtíocht
ar bun, a chinntiú go dtuigfidís ról na Comhpháirtíochta agus an méid a d’fhéadfadh sí a bhaint amach.
Cuideóidh cumarsáid éifeachtach go hinmheánach agus go seachtrach cur leis an gclú atá ar an
gComhpháirtíocht Áitiúil Spóirt.

Acmhainní
• Pearsanra - Beifear ag brath ar líon teoranta foirne chun an straitéis a chur i bhfeidhm. Beidh gá le breis 

Oifigeach Forbartha Spóirt sa bhfadtéarma lena chinntiú go n-éireoidh go maith leis agus d’fhonn cur le 
cumas na Comhpháirtíochta cláir etc. a chur i gcrích go héifeachtach.  

• Airgeadas - Chomh maith leis an maoiniú ó Chomhairle Spóirt na hÉireann, caithfear teacht ar mhaoiniú
ó phríomhghníomhaireachtaí soláthair agus ó fhoinsí eile. 

• Acmhainní Nádúrtha Suaithinseacha - Is ábhar tosaíochta é ár n-acmhainní nádúrtha a chosaint agus a 
chaomhnú agus ba chóir é sin a dhéanamh i gcomhchomhairle leis na geallsealbhóirí iomchuí agus i 
gcomhar leo

Teacht le chéile le Pobail
• Cláir etc. a sheachadadh ar phobal éagsúil fairsing ar bhealach éifeachtach.
• Teacht ar dhaoine atá faoi mhíbhuntáiste agus ar dhaoine nach gnách leo a bheith rannpháirteach

i spórt ná in aclaíocht.

Comhionannas Rochtana - Aghaidh a thabhairt ar na nithe a chuireann bac ar rochtain agus
uilechuimsitheacht shóisialta a chur chun cinn agus díriú isteach ar ghrúpaí ina mbíonn leibhéal íseal
rannpháirtíochta.

Cúlú Eacnamaíochta - Agus cúlú eacnamaíochta againn anois sa tír seo, ní bheidh an deis céanna againn
teacht ar mhaoiniú ó fhoinsí inmheánacha ná ó fhoinsí seachtracha araon. Le moladh an Fitzpatrick Review
go gcaithfidh Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 50% dá gcuid acmhainní a chur ar fáil iad féin faoi dheireadh
na bliana 2009, ciallaíonn sé nach mór don Chomhpháirtíocht féachaint ar bhealaí seachtracha chun
oibríochtaí a mhaoiniú.  

Ualach ró-mhór ó thaobh Tionscnamh - Agus an deis á tapú maidir leis an gcumas atá i líonra na
gComhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt cabhrú leis an earnáil sóisialta i gcoitinne a cuid straitéisí a bhaint amach,
e.g. oideachas, ceartas agus forbairt ógra, ciallaíonn sé go n-iarrtar ar an CÁS dul i mbun raon leathan clár,
agus mar thoradh air sin tá ualach ró-mhór uirthi ó thaobh tionscnamh.  
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D’fhonn an fhís a chur i gcrích, d’eagraigh CÁS Chiarraí gníomhartha de réir trí Théama 
Straitéiseacha, agus tá spriocanna ar leith ag gach Téama agus tá cuspóirí oibríochta ag tacú leo -  

Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí Plean Straitéiseach2009

Breis deiseanna agus breis rannpháirtíocht i spórt agus in aclaíocht
i gContae Chiarraí a éascú inár bpríomh-spriocghrúpaí.

Cur leis na comhpháirtíochtaí agus leis na deiseanna atá ann do 
dhaoine a bheith rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht i
gContae Chiarraí agus comhpháirtíochtaí nua láidre a chruthú
agus deiseanna nua a chruthú freisin.

Cur leis an gclú atá ar spórt, ar aclaíocht agus ar an
gComhpháirtíocht agus, sa tslí sin, cultúr a chur chun cinn maidir
le daoine a ghríosú i gContae Chiarraí le dul i mbun aclaíochta
go rialta. 



99Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí Plean Straitéiseach2009

ccoonnaass  aa  bbhhaaiinnffiimmiidd  aammaacchh  nnaa  sspprriiooccaannnnaa  ssiinn??

D’fhonn an fhís agus spriocanna CÁS Chiarraí a bhaint amach caithfidh an uile dhuine atá rannpháirteach sa
Chomhpháirtíocht oibriú as lámha a chéile - baill den chomhpháirtíocht, baill foirne, an pobal agus an dream a bhíonn
bainteachle spórt. Déanfaidh CÁS Chiarraí na nithe seo a leanas d’fhonn an fhís sin a bhaint amach - 

•  Glacfar le cur chuige dírithe
•  Oibreofar i gComhpháirtíocht
•  Cloífear le prionsabail agus le luachanna soiléire

Tá Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí agus Comhairle Spóirt na hÉireann araon ag iarraidh go mbeadh 
níos mó daoine rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht sa cheantar go háirithe iad siúd i spriocghrúpaí
sonraithe: leanaí, daoine níos sine, cailíní agus mná, daoine faoi mhíchumas agus daoine eile i ngrúpaí ina
bhfuil leibhéal íseal rannpháirtíochta. Tá sé ríthábhachtach, ag leanúint ónár n-athbhreithniú straitéiseach,
go mbeadh CÁS Chiarraí géarchúiseach agus clár oibre á shainaithint aici agus tá sé tábhachtach go mbeadh 
sí géarchúiseach freisin agus í ag dul i mbun an chláir oibre sin. Tá rún daingean ag CÁS Chiarraí feabhas a chur
ar an gComhpháirtíocht agus í a threisiú. Tuigimid go bhfuil gá le cur chuige solúbtha agus nuálaíoch chun cláir.
A sheachadadh ionas gur fearr an leas a bhainfí as na hacmhainní atá ar fáil. 

Caidreamh foirmiúil nó neamhfhoirmiúil a bhíonn i gceist le Comhpháirtíocht, caidreamh ina dtiteann na rioscaí
ar an uile dhuine a bhíonn rannpháirteach sa chomhpháirtíocht sin agus ina dtéann na sochair chun tairbhe don 
uile dhuine chomh maith céanna. Ní féidir Comhpháirtíocht a thabhairt air más rud é nach roinntear na rioscaí ná 
na sochair. Tríd is tríd, téann eagraíochtaí i gcomhpháirtíocht lena chéile toisc go dtuigeann siad, ón méid atá
foghlamtha acu, nach n-éireoidh leo a gcuid spriocanna a bhaint amach ar a gconlán féin amháin, agus creideann 
siad gur féidir leo níos mó a bhaint amach maidir le nuálaíocht, tionchar, scála, athchóiriú agus /nó
inbhuanaitheacht trí oibriú i gcomhar le hearnálacha eile. (Foinse: The Partnering Initiative). Tá an t-ádh le
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí go bhfuil roinnt ionadaithe ón stát, ón earnáil pobail agus ón earnáil
deonach ar an gComhpháirtíocht, ionadaithe a chuireann a muinín i ndul i gComhpháirtíocht. Rachfar i mbun 
seachadta i gcomhar le scoileanna, clubanna, oibreoirí saoráide agus leis an bpobal i gcoitinne, trí phróiseas 
bróicéireachta, gníomhaireachta agus trí sheirbhísí a chur ar fáil don phobal.  

Tá na bunphrionsabail comhpháirtíochta ó thaobh oibre i gComhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí bunaithe
ar na nithe seo a leanas -   
Cothromas - tugtar le tuiscint go bhfuil an ceart céanna ag an uile dhuine a bheith sa chomhpháirtíocht
agus tugtar bailíocht don obair a dhéanann siad 
Meas - bíonn meas ar an uile dhuine agus ar an obair a dhéanann siad 
Trédhearcacht - oscailteacht agus macántacht i gcaidreamh oibre
Muinín - tá sé tábhachtach go mbeadh muinín ag na comhpháirtithe ina chéile
Sochar Frithpháirteach - má bhítear ag súil go gcuideódh na comhpháirtithe/geallsealbhóirí go léir
leis an gcomhpháirtíocht ba chóir go mbeidís i dteideal tairbhe a bhaint as na sochair a eascraíonn
as an gcomhpháirtíocht freisin
Inbhuanaitheacht - torthaí inthomhaiste, tábhachtacha maidir le forbairt inbhuanaithe a sheasóidh ar
feadh i bhfad fiú agus an chomhpháirtíocht agus na comhpháirtithe féin imithe.

Tá sé ríthábhachtach go gcinnteofaí go mbeifí dílis do na prionsabail sin agus go gcloífí leo. Déanfar feidhmiú an phlean agus
an chláir oibre a chomhordú trí fhoireann éifeachtach a fhostú, foireann a bheidh faoi stiúir an Comhordaitheora agus a mbeidh
tacaíocht aici ó oifigigh forbartha, ó oifigigh riaracháin agus ó bhaill den chomhpháirtíocht. Déanfar cúrsaí airgeadais
agus acmhainní a bhainistiú go beacht agus go cuntasach i gcónaí agus foilseófar pleananna bliantúla indéanta pleananna
a bheidh mar threoir againn agus an straitéis seo á cur i bhfeidhm againn.
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Breis deiseanna agus breis rannpháirtíocht i spórt agus in aclaíocht i gContae Chiarraí a
éascú inár bpríomh-spriocghrúpaí.

1.1 Cur le hacmhainneacht earnáil na scoileanna cur le rannpháirtíocht in aclaíocht
• Seachadadh Chláir Buntús i réamhscoileanna agus i mbunscoileanna i gContae Chiarraí

a chomhordú.
• Oibriú i gcomhar le bunscoileanna agus le hiar-bhunscoileanna d’fhonn polasaithe,

acmhainneacht, acmhainní agus cláir a fhorbairt chun spórt agus aclaíocht a chur chun
cinn sna scoileanna.

• Deiseanna a chur chun cinn sna scoileanna do dhaoine faoi mhíchumas le go mbeidís
rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht. 

• Scoileanna a ghríosú le naisc láidre a bhunú le clubanna áitiúla

1.2 Cúnamh a thabhairt maidir le spórt a fhorbairt i gContae Chiarraí
•  Oibriú i gcomhar le clubanna agus le heagraíochtaí spóirt d’fhonn deiseanna a thabhairt

do dhaoine óga a bheith rannpháirteach i spórt
•  Tionscnaimh agus tograí cruthaitheacha forbartha spóirt a éascú agus tacú leo
• Dul i dteagmháil le NGBanna d’fhonn a gcuid clár a chur ar fáil do dhaoine óga i

gContae Chiarraí.
• Naisc láidre idir scoileanna, clubanna agus pobail a chur chun cinn.
• Oiliúint a chur ar fáil d'oibrithe deonacha, do thuismitheoirí agus do thraenálaithe maidir

leis an gCód Eitice agus maidir le hoideachas i ndáil le traenáil.
• Maoiniú spriocdhírithe a chur ar fáil chun tacú le clubanna agus iad ag iarraidh breis daoine 

óga a mhealladh le bheith rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht. 
•  Clár oiliúna a chur ar fáil sna clubanna maidir le himeachtaí spóirt a chur ar

fáil do dhaoine faoi mhíchumas.
•  A bheith mar lárionad eolais

1.3 Cur le rannpháirtíocht trí chláir Pobail
•  Seachadadh cláir ar ardchaighdeán i bpobail áitiúla dár spriocghrúpaí tosaíochta a chomhordú
•  Naisc láidre idir spórt agus an pobal i gcoitinne a éascú trí thionscnaimh aclaíochta
•  Cláir oiliúna maidir le spórt do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil don phobal i gcoitinne
•  Oibriú i gcomhar le soláthróirí cúram leanaí chun cláir aclaíochta do leanaí a chur ar fáil
•  É a chur chun cinn go ndéanfaí timpeallacht nádúrtha an Chontae, timpeallacht

shuaithinseach, a chaomhnú agus é a chur chun cinn go mbainfí leas as an timpeallacht sin.
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Cur leis na comhpháirtíochtaí agus leis na deiseanna atá ann do dhaoine a bheith rannpháirteach
i spórt agus in aclaíocht i gContae Chiarraí agus comhpháirtíochtaí nua, láidre a chruthú agus 
deiseanna nua a chruthú freisin.

2.1 Cur le CÁS agus í a fhorbairt 
• Cur leis an gComhpháirtíocht
•  Leanúint de bheith ag oibriú i gcomhar leis na comhpháirtithe atá ann cheana
•  Comhpháirtithe nua a shainaithint agus a mhealladh
•  A chinntiú go nglacfaidh na comhpháirtithe freagracht as dul i mbun oibre chun

aidhmeanna na Comhpháirtíochta a chur chun cinn.

2.2 Cur chuige comhordaithe a chinntiú maidir le spórt agus aclaíocht a chur chun cinn sa chontae
• Ceannaireacht a léiriú maidir le spórt agus aclaíocht a chur chun cinn sa Chontae
• A bheith freagrach as obair na Comhpháirtíochta

2.3 A chinntiú go ndéanfar an Chomhpháirtíocht a bhainistiú go héifeachtach agus a
chinntiú go bhfeidhmeoidh sí go héifeachtach

•  Feabhas a chur ar an struchtúr i ndáil leis an gComhpháirtíocht a bhainistiú
•  Nósanna imeachta bainistíochta agus oibríochta na Comhpháirtíochta a shruthlíniú

agus a dhéanamh níos simplí.
•  Clár rialaithe cáilíochta a chur i bhfeidhm
•  Bonnlínte agus tomhais a bhunú d’fhonn monatóireacht a dhéanamh

ar an tionchar a bhíonn ag an gComhpháirtíocht
•  Cur le hacmhainneacht oibríochta na Comhpháirtíochta
•  Dul i dteagmháil le soláthróirí agus le conraitheoirí seachtracha d’fhonn cur le hacmhainneacht

2.4 Acmhainní na Comhpháirtíochta a bhainistiú agus a tháirgeadh go héifeachtach 
•  Nósanna imeachta agus srianta éifeachtacha a chur i bhfeidhm i ndáil le hairgeadas

agus le bainistiú riosca.
•  A chinntiú go mbíonn fáil againn ar acmhainní ar aon dul leis an ioncam a fhaighimid

ó Chomhairle Spóirt na hÉireann.
•  Cur leis na hacmhainní a bhíonn ar fáil don chompháirtíocht ar mhaithe le spórt agus le haclaíocht
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Cur leis an gclú atá ar spórt, ar aclaíocht agus ar an gComhpháirtíocht agus,
sa tslí sin, cultúr a chur chun cinn maidir le daoine a ghríosú i gContae Chiarraí
le dul i mbun aclaíochta go rialta. 

3.1 Cultúr a chur chun cinn le go rachadh daoine i mbun aclaíochta go rialta 
• Daoine a ghríosú lena saol a chaitheamh go sláintiúil
•  Cultúr forghníomhacha a fhorbairt maidir le dul i mbun aclaíochta go rialta

3.2 Cur leis an gclú atá ar an gComhpháirtíocht
•  Cur le feasacht foriomlán maidir leis an gComhpháirtíocht agus maidir

le branda na Comhpháirtíochta
•  Cur leis an gceangal atá idir CÁS agus cláir na Comhpháirtíochta
•  A chur in iúl do dhaoine cad é a bhíonn ar bun ag an gComhpháirtíocht

agus cad iad na nithe atá bainte amach aici
•  An láithreán gréasáin a uasghrádú agus leas níos mó a bhaint as chun

teachtaireacht na Comhpháirtíochta a chur in iúl do dhaoine
•  Plean Caidrimh Poiblí i ndáil leis an gComhpháirtíocht a fhorbairt

agus a chur i bhfeidhm
•  Cur le feasacht agus leis an gclú atá ar an gComhpháirtíocht agus ar na 

gníomhaíochtaí a bhíonn ar bun aici
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Seo a leanas forléargas ar struchtúr oibríochta na Comhpháirtíochta

Tá an Chomhpháirtíocht ag iarraidh a chinntiú go mbeidh ár struchtúir agus ár n-oibríochtaí ag feidhmiú go héifeachtach agus
go héifeachtúil. Tá Grúpa beag Feidhmiúcháin curtha ar bun againn le maoirseacht a dhéanamh ar oibríochtaí ó lá go lá agus le
maoirseacht a dhéanamh ar chinnteoireacht idir cruinnithe bhaill na Comhpháirtíochta, cruinnithe a reáchtáiltear gach dhá
mhíosa. Déanfaimid ár ndícheall ceannaireacht a léiriú agus ár gcuid clár agus seirbhísí a chur i bhfeidhm go héifeachtach i
ndlúthpháirtíocht lenár bpríomh-chomhpháirtithe. 
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Comhordaitheoir
Riarthóir

Oifigigh Forbartha Spóirt agus Oifigeach Forbartha um Uilechuimsitheacht Spóirt

Scoileanna Gníomhacha
Aclaíocht

Pobail Ghníomhacha
Cumas Aclaíochta

Saoráidí Aclaíochta

Scoileanna
Cumainn Spóirt

Oibreoirí saoráidí spóirt
agus fóillíochta

CÁS Chiarraí
Pobal

Meáin áitiúla
Láithreán gréasáin
Ríomhchumarsáidí
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Aithníonn CÁS Chiarraí gur dlúthchuid dár gcuid oibre é a chinntiú go gcuirtear cláir agus seirbhísí ar fáil do 
spriocghrúpaí tosaíochta. Tá an Chomhpháirtíocht meáite ar a chinntiú go ndéanfar monatóireacht agus 
meastóireacht ar gach tionscnamh agus ar gach clár a chuirtear ar fáil ionas go mbeadh cruthúnas ag an 
gComhpháirtíocht maidir leis na cláir agus maidir leis an tionchar atá ag a gcuid oibre. D’fhonn an sprioc sin
a bhaint amach baileófar eolas agus sonraí agus déanfar iad a mheas go cainníochtúil agus go cáilíochtúil. 
Bainfear leas as gach sásra cuí cothrom sásraí mar suirbhéanna úsáideoirí, athbhreithnithe neamhspleácha, 
agus forbrófar táscairí feidhmíochta agus spriocanna, nuair is féidir, lena thomhas chomh maith is atá ag éirí 
lenár gcuid oibre. Seo a leanas sampla de roinnt de na táscairí feidhmíochta a mbainfidh CÁS Chiarraí leas 
astu i gcomhar le córas SPEAK, táscairí lena ndéanfar monatóireacht ar chomh maith is atá ag éirí leis an obair 
atá ar bun ag CÁS Chiarraí agus lena ndéanfar sin a thomhas. 

Rannpháirtíocht
•  Leibhéal rannpháirtíochta i spórt agus in aclaíocht i gContae Chiarraí

(ag teacht le chéile le suirbhéanna Náisiúnta agus taighde pobail)
•  Líon daoine agus céatadán daoine as gach spriocghrúpa a bhíonn

rannpháirteach i spórt agus in aclaíocht i gContae Chiarraí
•  Líon cúrsaí agus clár CÁS agus caighdeán na gcúrsaí agus na gclár sin 
•  Líon na scoileanna a mbíonn spórt, aclaíocht agus cláir CÁS á gcur ar fáil acu
•  Chomh minic is a bhítear rannpháirteach i gcláir CÁS
•  Ardú i líon na gclubanna agus i mballraíocht sna clubanna
•  Naisc idir rannpháirtíocht i gcláir agus ballraíocht i gclubanna agus i ngrúpaí
•  Líon múinteoirí, traenálaithe, ceannairí agus oibrithe deonacha a bhfuil 

oiliúint orthu agus atá i mbun oibre
Comhpháirtíocht
•  Pleananna maidir le comhpháirtithe arna mbunú agus arna gcur i gcrích
•  Chomh héifeachtach is atá an Chomhpháirtíocht, an straitéis, na cláir,

an bhainistíocht agus cúrsaí airgeadais
•  Acmhainní airgeadais bailithe ag an gComhpháirtíocht agus infheistíocht i gcláir agus i 

ngníomhaíochtaí na Comhpháirtíochta
•  Líon daoine a bhíonn i mbun clár agus gníomhaíochtaí CÁS agus líon daoine a

bhíonn rannpháirteach iontu
•  Tionchar agus éifeachtacht obair na Comhpháirtíochta a thomhas ar bhonn leanúnach
•  Chomh sásta is atá geallsealbhóirí
Clú
•  Local awareness of the Partnership
•  Hits on the website
•  Number of media opportunities delivered (radio, newspapers, presentations and internet broadcasts)
•  Surveys of members, partners, organisations and participants

Foilseóidh CÁS Chiarraí tuarascálacha ar dhul chun cinn maidir le chomh maith is atá ag éirí léi i gcomórtas leis na spriocanna
a leagadh amach leis an straitéis. Déanfar monatóireacht agus meastóireacht go rialta ar gach ceann de na téamaí straitéiseacha
lena chinntiú go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh agus lena chinntiú go dtugtar áird ar aon saincheisteanna a thiocfaidh chun
cinn. Chuir an ISC córas meastóireachta comhchoiteann i bhfeidhm i gcás na gComhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt go léir
ag freagairt do mholadh a rinneadh sa Fitzpatrick Report 2005. Córas monatóireachta agus meastóireachta ríomhaire-bhu-
naithe is ea córas SPEAK, córas atá ceaptha na nithe seo a leanas a bhaint amach:

•  Eolas a chur fáil a chuideóidh le baill foirne agus le lucht bainistíochta cinntí eolasacha a dhéanamh
•  Soláthar a dhéanamh d’athbhreithiú inmheánach, ar bhonn leanúnach, do mheasúnuithe tréimhsiúla agus

saoráid a chur ar fáil d'ionchuir sheachtracha
•  Cuidiú le líonrú trí eolas a roinnt idir tionscadail, contaetha, réigiúin agus téamaí

Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí Plean Straitéiseach 2009



1177Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí Plean Straitéiseach 2009



1188 Plean Straitéiseach Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí Plean Straitéiseach 2009

Ionadaithe Eagraíocht Fón Ríomhphost

Eamonn O’Reilly - Cathaoirleach  Earnáil Forbartha Áitiúil 087 9677034 eamonnoreilly@eircom.net

Donal Dowd - Leas-Chathaoirleach Seirbhísí Oideachais Chiarraí 066 9769244 cappanalea@oec.ie

Bill Morrell - Cisteoir Fóram Pobail agus Deonach 087 9177363 williamjmorrell@gmail.com

Eimear Foley - PRO  Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí 066 7144141 eimear.foley@staff.ittralee.ie

An Comhairleoir Jackie Barrett Kerry Network of People

with Disabilites/

Comhairle Baile Lios Tuathail 086 3953387 cllrjackie@eircom.net

An Comhairleoir Johnny Commane  Comhairle Baile Thrá Lí 066 7126012 cllrjohn.commane@traleetc.ie

Anne Culloty Feidhmeannacht na Seirbhíse

Sláinte sa Deisceart 064 70767 anne.culloty@hse.ie

An Comhairleoir Michael Gleeson  Comhairle Chontae Chiarraí 064 32767 michaelgleesonktc@eircom.net

Brendan O'Connor  Comhairle Chontae Chiarraí 066 7183662 bconnor@kerrycoco.ie

Ann Murphy  Fóram Pobail agus Deonach 087 2130544 kda@eircom.net

Tadgh O’Donoghue  Fóram Pobail agus Deonach 064 85541 kilcomdev@eircom.net

Tim O’Donoghue/Linda Kearin Seirbhís Óige Dheoise Chiarraí 064 31748/085 7875181 timodonoghue@kdys.ie
lindakearin@kdys.ie

An Cigire Martin Mc Carthy An Garda Síochána 066 7102300/086 8282170 mccarthymartin1@eircom.net

Caitríona Ní Chullota An tIonad Oideachais, Trá Lí 066 7195000 edcentretralee@eircom.net

An Comhairleoir Tom Doherty Comhairle Baile Chill Airne 087 2942260 tomkillarney@yahoo.ie

Tá an t-eolas is deireanaí maidir leis na hIonadaithe ar fáil ar www.kerrylsp.ie 
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• National research which have implications for sport development nationally and locally
- Sports Participation and Health Amongst Adults in Ireland ESRI and Irish Sports Council

(Fahey, Layte and Gannon, 2004)
- Social and Economic Value of Sport in Ireland ESRI and Irish Sports Council (Delaney and Fahey, 2005)
- School Children and Sport in Ireland ESRI and Irish Sports Council (Fahey, Delaney and Gannon 2005)
- Physical Activity and Sport, Participation and Attitudes of Older People Go for Life (Ipsos MORI, 2007)
- HBSC Ireland 2006: National Report of the 2006 Health Behaviour in School-aged Children in Ireland

Department of Health and Children (Nic Gabhainn, Kelly and Molcho, 2007)
- Ballpark Figures: Key Research for Irish Sports Policy Irish Sports Council (Lunn, 2007)
- Sporting Lives: An analysis of a lifetime of Irish Sport ESRI (Lunn and Layte, 2008) 

• National Review of the Local Sports Partnerships Programme Department of Arts,
Sports and Tourism (Fitzpatrick Associates, 2005)

• National Policies and Strategies
- Department of Sport, Arts and Tourism Strategy (2008 - 2010)
- Report on the National Taskforce on Obesity Department of Health and Children (2005)
- Ready, Steady, Play! A National Play Policy 2004 - 2008 National Childrens Office (2004)
- Teenspace - National Recreation Policy Department of Health and Children (2007)
- National Countryside Recreation Strategy Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (2006)

National Health Promotion Strategy 2000 - 2005 Department of Health and Children (2000)

• Building Sport of Life (2006 - 2008) Irish Sports Council Strategic Plan

• Review of the Work of Kerry Local Sports Partnership 2005 - 2007,
Kerry County Development Partnership members - Meitheal Chiarraí



Kerry Local Sports Partnership
Unit 12B Tom Crean Centre,
Kerry Technology Park,
Tralee, Co. Kerry

T. 066 7184776  F. 066 7118343
E. info@kerrylsp.ie

www.kerrylsp.ie


