
comhpháirtíocht áitiúil spóirt

chiarraí

oppotrunities I lifelong participation I leadership

Chuathas i gcomhchomhairle le baill den Chomhpháirtíocht, leis an
bhFóram Spóirt, le NGBanna, le Grúpaí Pobail agus le clubanna agus
anplean seo á fhorbairt againn, d’fhonnnapríomh-shaincheisteanna
agus na príomhábhair tosaíochta nár mhór do Chomhpháirtíocht
Spóirt Chiarraí díriú orthu a leagan amach -

ffeeaassaacchhtt
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.
Cuideoidh cumarsáid éifeachtach go hinmheánach agus go seachtrach
cur leis an gclú atá ar an gComhpháirtíocht Áitiúil Spóirt

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.

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

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

• 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

Seo a leanas na heagraíochtaí atá mar bhall de Chomhpháirtíocht
Áitiúil Spóirt Chiarraí - 

Fóram Pobail agus Deonach

An tIonad Oideachais, Trá Lí

An Garda Síochána

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte sa Deisceart

Institiúid Teicneolaíochta, Trá Lí

Comhairle Chontae Chiarraí

Seirbhís Óige Dheoise Chiarraí

Seirbhísí Oideachais Chiarraí

Kerry Network of People with Disabilities

Comhairle Baile Lios Tuathail

Comhairle Baile Chill Airne

Comhairle Baile Thrá Lí

An Earnáil Forbatha Áitiúil

bbaaiillll

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí
Aonad 12B Ionad Tom Crean,           
Páirc Teicneolaíochta Chiarraí,           
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Fón. 066 7184776

www.kerrylsp.ie



Cur le rannpháirtíocht i spórt agus in aclaíocht
i gContae Chiarraí

Go mbeifí ábalta deiseanna maithe a fhorbairt ar bhonn
leanúnach ó thaobh spóirt agus aclaíocht áineasa ar fud

Chiarraí agus go ndéanfaí daoine a ghríosú lena saol a
chaitheamh go sláintiúil, go mbeadh an oiread daoine agus is
féidirrannpháirteach i spórt agus in aclaíocht áineasa agus go

mbainfí amach an méid is mó is féidir sna réimsí sin.

Tá sé mar aidhm ag CÁS Chiarraí spórt agus aclaíocht sa chontae a fhorbairt
ar bhealach níos spriocdhírithe. Is é seo a leanas cuspóir 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.  

Bunaíodh Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chiarraí (CÁS Chiarraí) i mí Eanáir
2001 ag freagairt do thionscnamh Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt
Chomhairle Spóirt na hÉireann (ISC). Áirítear ionadaithe ó g níomhaireachtaí
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.  

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 rannpháirtíochta i spórt agus in aclaíocht do mhuintir na Ríochta
a chomhordú agus a stiúradh.

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 forghníomhach 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 thoradh 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.  Beimid ag díriú isteach, go háirithe, ar bhreis
daoine, i spriocghrúpaí sonracha, a mhealladh le bheith rannpháirteach:
leanaí, daoine níos sine, cailíní agus mná, daoine faoi mhíchumas agus
daoine eile a bhféadfadh sé nach mbeidís rannpháirteach 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. 

Seo a leanas spriocanna agus cuspóirí Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt
Chiarraí - 

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

1.2 Cúnamh a thabhairt maidir le spórt a fhorbairt i gContae Chiarraí
1.3 Cur le rannpháirtíocht trí chláir Pobail

Build on and create new and strong partnerships and opportunities for people
to participate in sport and physical activity in County Kerry.

2.1 Cur le CÁS agus í a fhorbairt 
2.2 Cur chuige comhordaithe a chinntiú maidir le spórt

agus a claíocht a chur chun cinn sa chontae.
2.3 A chinntiú go ndéanfar an Chomhpháirtíocht a bhainistiú go 

héifeachtach agus a chinntiú go bhfeidhmeoidh sí go héifeachtach
2.4 Acmhainní na Comhpháirtíochta a bhainistiú agus a tháirgeadh

go héifeachtach

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 gConate Chiarraí
le dul i mbun aclaíochta go rialta. 

3.1 Cultúr a chur chun cinn le go rachadh daoine i mbun
aclaíochta go rialta 

3.2 Cur leis an gclú atá ar an gComhpháirtíocht

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
bainteach le 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


