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Tuairisc an Chathaoirligh

Bhí 2011 ar cheann de na
blianta ba dhúshlánaí i
mo thréimhse agus mé
bainteach leis an CDYSB.
I gcás roinnt mhaith de
na deacrachtaí a raibh
orainn iad a shárú le
cúpla bliain anuas bhain
siad le tionchar na
géarchéime náisiúnta
agus idirnáisiúnta. Cé go
bhfuilimid ag iarraidh tionchar a imirt ar na cinntí a
bhaineann le leithdháileadh acmhainní don earnáil,
déanta na fírinne tá a lán tosaíochtaí in iomaíocht
d’acmhainní atá á maoiniú ag cistí atá ag laghdú de
shíor.
Nílim ag súil go dtiocfaidh feabhas láithreach ar an
scéal agus beidh orainn a bheith foighneach mar go
mbeidh an téarnamh eacnamaíochta náisiúnta ina
théarnamh mall. Idir an dá linn beidh orainn leanúint
orainn a bheith cúramach agus bainistiú cliste a
dhéanamh ar na hacmhainní atá leithdháilte orainne.
Tráth é sin inar ghá dúinn fóir níos fearr a bhaint as a
laghad atá ar fáil dúinn. Ní foláir dúinn an comhoibriú,
an comhtháthú agus an roinnt eolais agus saineolais
a spreagadh ar fud na dtionscadal agus na limistéar
sa Chathair. Sa tréimhse 2008 go 2011 laghdaíodh an
cúnamh deontais a fuair tionscadail de chuid CDYSB i
gCathair Bhaile Átha Cliath faoi ¤5m agus
d’fhéadfadh laghduithe eile tarlú le linn 2012. Is mór
an dúshlán é dúinn go léir seirbhísí ardchaighdeáin a
sholáthar do dhaoine óga. Ba mhaith liom aitheantas
a thabhairt d’obair an CDYSB agus na dtionscadal i
mbainistiú saincheisteanna deacra, casta a bhaineann
le seirbhís, airgeadas, áitribh, reachtaíocht agus
acmhainní daonna. Ba luachmhar dúinn go léir an
phleanáil bheacht agus an t-iniúchadh ar tharluithe
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féideartha, a n-iarmhairí agus a n-éifeacht. Bhí
an-tábhacht ag baint leis an bplé leanúnach a bhí ag
ceangal seirbhísí túslíne trí CDYSB leis an Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige a bhíonn ag lorg dearbhuithe go
bhfuil luach ar a n-infheistíocht san earnáil á bhaint
amach.
I gcomhthráth leis sin tá an tiomantas i leith na
hoibre deonaí ag dul i méid agus is cúis áthais dom é
gur éirigh liom freastal ar na gradaim ghnóthachtála
um obair dheonach. Tá sé tábhachtach go ndéanfaí
próifíliú ar an obair dheonach agus ar thiomantas na
ndaoine a bhíonn i mbun na hoibre sin; is
dea-shampla iad dúinn go léir. Bhí áthas orm
ilchineálacht na gclár, na ngníomhaíochtaí agus an
rath thar na bearta a fheiceáil sa dá eagrán de Y NOW
sa bhliain 2011. Níor laghdaigh an t-éileamh ar an
bhfoilseachán seo i gcaitheamh na mblianta agus tá
bonn léitheoirí náisiúnta aige anois a chuireann
ionchur ar fáil ina leith.
Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don fhás agus
don fhorbairt ó thaobh ról tacaíochta CDYSB
d’eagraíochtaí agus do Choistí Gairmoideachais
lasmuigh de chathair Bhaile Átha Cliath. Léiríonn seo
toilteanas an CDYSB agus ár bhfoirne ár n-inniúlachtaí
uathúla a chur ar fáil ar mhaithe le seirbhísí
ardchaighdeáin do dhaoine óga a sholáthar. Mar
fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis
na baill eile ar an mBord as an méid a rinne siad le
linn 2011. Buíochas freisin le Coiste Gairmoideachais
Chathair Bhaile Átha Cliath, leis an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige agus leis an Roinn Oideachais agus
Scileanna a thug tacaíocht dúinn le linn na bliana.

Vincent Jackson
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Admhálacha

Ba mhaith leis an mBord buíochas a ghabháil leis an
Aonad um Gnóthaí Óige den Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige as a dtacaíocht leanúnach i mbainistiú
agus i gcur i bhfeidhm na sruthanna maoiniúcháin.
Buíochas freisin le foireann an CDYSB as a
ngairmiúlacht agus a ndíograis i leith obair an Bhoird.
Ba mhaith leis an mBord a bhuíochas a ghabháil as an
maoiniú atá á fháil againn ó phobal na hÉireann trí
mheán an Chrannchuir Náisiúnta, ón Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige, ón Roinn Oideachais & Scileanna
agus ó Aonad um Chosc Drugaí na Roinn Sláinte.

Ag freastal sa bhliain 2011:
Mary Mooney, Stiúrthóir
Anne Meehan, Stiúrthóir Cúnta
Stephen Mc Carthy, Oifigeach Oideachais, Coiste
Gairmoideachais Chathair Bhaile Átha Cliath
Niamh Pentony, Rúnaí an Bhoird

Liosta Bhaill an Bhoird:
An Comh. Vincent Jackson
An Comh. Paddy Bourke
An Comh. Dermot Lacey
An Comh. Criona Ni Dhalaigh
An Comh. Maria Parodi
An tAth. Jim Caffrey
Mary Clarke
Kiernan Gildea
Ben Bishop
Mark Harding
Brian McDowell
Vicky Rattigan
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Athbhreithniú an Stiúrthóra 2011

An chéad rud a rith liom
agus mé ag
athbhreithniú ár gcuid
oibre sa bhliain 2011, ná
an méid a bhaineamar
amach agus muid ag
soláthar plean
uaillmhianach bliantúil.
Éilítear ar an tseirbhís
phoiblí a léiriú go bhfuil
luach ar airgead á bhaint
amach agus go bhfuiltear ag athrú chun bheith in
oiriúint do réimsí nua oibre. Don CDYSB, ní raibh seo
indéanta ach a bhuíochas le comhoibriú agus díograis
ár bhfoirne a d’oibrigh thar na hacmhainní a bhí ar fáil
dóibh.
I mí Eanáir 2011 d’atheagraíomar ár soláthar foirne
chun tacú le seirbhís a bheadh ag cur i bhfeidhm go
céimneach an NQSF leis na Coistí Gairmoideachas ar
bhonn náisiúnta. Shínigh an CDYSB comhaontú leis an
OMCYA chun seirbhís a sholáthar de réir an
mheabhráin tuisceana idir an Roinn Sláinte agus
Leanaí (OMCYA) agus an Cumann Gairmdoideachais
in Éirinn (IVEA). Bhí bunú na seirbhíse tacaíochta mar
thús leis an mórathrú a tharla ar sholáthar seirbhís an
CDYSB agus seo an chéad uair a raibh sainchúram ar
an CDYSB lasmuigh de chathair Bhaile Átha Cliath ag
tacú le hobair forbartha don aos óg. Is dúshlán é
próiseas an NQSF a thugann dúshlán don CDYSB; lena
chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm go comhsheasmhach
an NQSF ar fud na gCoistí Gairmoideachais.
I mí Dheireadh Fómhair 2011 d’eisigh an Roinn Leanaí
agus Gnóthaí Óige (RLGO) tairiscint phoiblí chun
seirbhís a sholáthar maidir le cur i bhfeidhm an NQSF
le 32 eagraíocht náisiúnta a dhéanann obair leis an
aos óg. Tar éis iarratais shonracha tairisceana a fháil
ceapadh an CDYSB chun seirbhís a sholáthar ar feadh
tréimhse trí bliana.
Tacaíonn an scéim ghinearálta deontais le clubanna
agus grúpaí agus seo réimse tosaíochta d’obair an
CDYSB. Leagadh béim athuair ar chlubanna deonacha
óige a bheith páirteach i dtacú lena gcuid oibre le
daoine óga ina bpobail. Reáchtáladh seisiúin
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réigiúnacha eolais ar fud na cathrach chun clubanna a
spreagadh le glacadh le cúnamh deontais agus
seirbhísí atá ar fáil tríd an CDYSB. Sa bhliain 2011
chuireamar leis na leibhéil deontais atá ar fáil do
dheontais gníomhaíochtaí cláir agus tugadh tús áite
do ghrúpaí a fhreastalaíonn ar dhaoine óga atá faoi
mhíchumas.
Bhí a lán dúshlán i ndán don CDYSB i mbliana ag
eascairt ón mbuiséad ina raibh laghduithe ar an
leithdháileadh deontais don earnáil oibre óige. Ina
measc bhí athruithe sa rialtas agus an t-aistriú chuig
an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGO) atá
nuabhunaithe. An cur chuige a bhí ag an CDYSB i leith
bhainistiú na laghduithe féideartha buiséid ná plé
agus cumarsáid dhearfach a bheith ann leis an
tionscadail. Tugadh cuireadh do gach tionscadal
bualadh linn ag amanna ar leithligh i rith na bliana. Sa
phlé seo bhí iniúchadh ar na roghanna go léir agus
bhí seo lárnach don phleanáil éifeachtach le haghaidh
2012. I measc na ngnéithe riachtanacha de bhainistiú
an CDYSB tá bainistiú ar na struchtúir agus ar na
córais a bhíonn i bhfeidhm againn chun dearbhuithe a
sholáthar don Roinn maidir le cáilíocht seirbhíse agus
cuntasacht airgeadais. Bíonn an CDYSB i gcónaí ag
féachaint le feabhas a chur ar ár seirbhís agus ar ár
gcórais monatóireachta airgeadais. Is cúis áthais dom
é go bhfuil ag éirí lenár gcórais meastóireacht a
dhéanamh ar fheidhmíocht agus fós féin tacú le
feabhsúcháin a aithint sna seirbhísí arna soláthar ag
na tionscadail.
D’ainneoin na ndúshlán sa bhliain 2011, ba mhaith
liom tréaslú leosan a bhíonn ag obair lenár
dtionscadail agus lenár seirbhísí a léirigh
cruthaitheacht i mbainistiú sa tréimhse dheacair seo.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le foireann an
CDYSB sa mhéid go ndearnadh athrú mór ar struchtúr
na heagraíochta sa bhliain 2011. Táim ag súil leis go
n-easróidh tuilleadh comhoibrithe as na caidrimh
atá gnóthaithe againn.

Mary Mooney
Stiúrthóir
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Rannpháirtithe

Sna táblaí seo a leanas tá sonraí maidir le líon, inscne agus aois na ndaoine óga a ghlac páirt i dtionscadail/seirbhísí
óige agus clubanna/grúpaí deonacha arna maoiniú tríd an CDYSB. San iomlán ghlac 45,379 duine óg páirt i raon
iomlán de chláir agus de ghrúpaí óige i gCathair Bhaile Átha Cliath le linn 2011. I dTábla 1 thíos tá cur síos ar líon na
ndaoine óga a ghlac páirt i dtionscadail/seirbhísí óige.

Tábla 1: Rannpháirtíocht Daoine Óga i dtionscadail/seirbhísí óga arna maoiniú tríd an CDYSB - 2011
Aoisghrúpa

< 10

10-14

15-17

18-21

22-24

> 25

Iomlán

%

Fireann

976

6,772

4,670

1,744

426

550

15,138

53

Baineann

1,027

5,545

4,219

1,445

425

542

13,203

47

Móriomlán

2,003

12,317

8,889

3,189

851

1,092

28,341

100

Tionscadail/Seirbhísí Óige

Den iomlán de 28,341 duine óg bhí 53% fireann agus 47% baineann. An raon aoise ba ea 10 - 14 bliana agus b’ionann
seo agus 12,317 duine óg (55% fireann agus 45% baineann). An líon de dhaoine óga idir 15 - 17 ab ea 8889
(53% fireann agus 47% baineann) agus an líon de dhaoine óga idir 18 - 21 ab ea 3189 (55% fireann agus 45%
baineann). Tríd agus tríd b’ionann an líon de dhaoine óga idir 10 - 21 agus 24,395 (86% den iomlán) le 13,186 (54%)
fireann agus 11,209 (46%) baineann.

Tábla 2: Rannpháirtíocht Daoine Óga i gclubanna/grúpaí deonacha arna maoiniú tríd an CDYSB - 2011
Aoisghrúpa

0-9

10-14

15-19

20-24

> 25

Iomlán

%

Fireann

1,923

3,014

2,434

635

452

8,458

50

Baineann

2,142

2,915

2,346

679

498

8,580

50

Móriomlán

4,065

5,929

4,780

1,314

950

17,038

100

Clubanna/Grúpaí Deonacha Óige

San iomlán ghlac 17,038 duine óg (50% fireann agus 50% baineann) páirt i ngníomhaíochtaí agus cláir arna soláthar
ag clubanna/grúpaí óige sa bhliain 2011. Bhí 5929 (35%) duine óg idir 10 - 14 bliana d’aois agus bhí 3014 fireann agus
2915 baineann. San aoisghrúpa 15 – 19 mbliana bhí 4780 (28%) duine óg le 2434 fireann agus 2346 baineann. San
iomlán b’ionann an líon daoine óga idir 10-19 mbliana d’aois agus 10709 (63% den iomlán) agus as sin bhí 5448
(51%) fireann agus 5261 (49%) baineann.
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Oibrithe Deonacha

Tábla 3: Rannpháirtíocht na nOibrithe Deonacha i seirbhísí oibre óige arna maoiniú tríd an CDYSB - 2011
Seirbhíse Oibre Óige

Fireann

Baineann

Iomlán

%

Clubanna/Grúpaí Deonacha

909

1,122

2,031

69

Tionscadail/Seirbhísí Óige

337

558

895

31

1,246

1,680

2,926

100

Móriomlán

San iomlán ghlac 2926 oibrí deonach páirt i raon iomlán de sheirbhísí agus de thacaí oibre óige arna maoiniú tríd an
CDYSB sa bhliain 2011, agus den méid sin bhí 2031 (69%) páirteach i gclubanna/ngrúpaí deonacha óige agus 895
(31%) páirteach i dtionscadail/seirbhísí óige.
I gcás fhormhór na n-oibrithe deonacha a bhí páirteach i gclubanna/ngrúpaí óige bhí 55% baineann i gcomparáid le
45% a bhí fireann. Tá béim níos mó ar an treocht seo i gcás rannpháirtíocht na n-oibrithe deonacha i
dtionscadail/seirbhísí óige agus sa chás sin bhí 62% baineann agus 38% fireann.
Tríd is tríd, bhí páirt shuntasach, ríthábhachtach ag oibrithe deonacha i soláthar na hoibre óige i gCathair Bhaile
Átha Cliath, i róil a ghlacadh agus i ndualgais a thógáil orthu féin mar seo a leanas;

•

Obair dhíreach duine le duine a dhéanamh le daoine óga

•

Bainistiú agus stiúradh na dtionscadal/seirbhísí do dhaoine óga

•

Treorú agus tacú clubanna agus grúpaí do dhaoine óga

•

Tabhair faoi dhualgais riaracháin agus tacaíochta

•

Tabhairt faoi ghníomhaíochtaí bailithe airgid agus tacú leo

•

Comhairle dlí, airgeadais agus ghairmiúil eile a sholáthar

•

Tacú le pobail agus comharsanachtaí áitiúla chun cuidiú leo ina gcuid oibre forbartha do dhaoine óga

Mar aitheantas ar an méid mór atá déanta acu, sna gradaim a reáchtáil an CDYSB chun aitheantas a thabhairt
d’obair na ndaoine seo, bronnadh gradaim ar 25 oibrí óige ó raon leathan de thionscadail/seirbhísí óige agus
clubanna/grúpaí óige. Ag an ócáid cheiliúrtha ag comóradh Bhliain Eorpach na Saorálaíochta i mí na Nollag bhronn
an drámadóir Peter Sheridan na gradaim ar na hoibrithe oibre ag an ócáid. Chuir daoine óga ón Tionscadal Base i
mBaile Formaid siamsaíocht ar fáil ar an oíche agus iad ag léiriú a gcumais ceoil agus amhránaíochta.
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Dámhachtainí do Mhórghníomhartha Suntasacha san
Obair Dheonach leis an Aos Óg 2011

An Drámadóir Peter Sheridan, Cathaoirleach an CDYSB An Comh.Vincent Jackson agus Mary Mooney, Stiúrthóir CDYSB ag ócáid bronnta na ngradam.

Ainm an Fhaighteora

Tionscadal/Grúpa

Limistéar

Daniel Hyland

Clár Tacaíochta Oideachais TÉS

Baile Átha Cliath 1

Yashdave Sawkhee

Club Óige Idirnáisiúnta

Baile Átha Cliath 1

Chelsea Spain

Seirbhís Óige SWAN

Baile Átha Cliath 1

Bernie Walsh

Seirbhísí Óige & Pobail Lourdes

Baile Átha Cliath 1

Brian Doyle

66ú Grúpa Gasóg Naomh Eoin Cluain Tarbh

Baile Átha Cliath 3

Stephen Bruton & Colin Corcoran

3ú/40ú/41ú Grúpa Gasóg

Baile Átha Cliath 4

Alvis Crawford

Tionscadal Óige Chill Bharróg

Baile Átha Cliath 5

John Doyle

Club Óige St. Paul’s

Baile Átha Cliath 5

Bernie Whelan

Tionscadal Óige na Cille Móire Thiar

Baile Átha Cliath 5

Frank Tracy

61ú Grúpa Gasóg Cé na gCeannaithe

Baile Átha Cliath 8

Jason Burke

35ú Grúpa Gasóg BÁC Ascaill Dhún Uabhair

Baile Átha Cliath 8

Gordon Brown

18ú Grúpa Gasóg Bhaile Átha Cliath Seantrabh

Baile Átha Cliath 9

Marie Gibney

44ú Grúpa Gasóg an Halla Bháin

Baile Átha Cliath 9

Joe Fitzgerald

Iontaobhas Pobail Candle

Baile Átha Cliath 10

Mary Foley

Club Óige St. Mary’s

Baile Átha Cliath 10

Gerry McCarthy

Club Óige Gurteen

Baile Átha Cliath 10

David McGowan

78th / 15th Grúpa Gasóg Baile Formaid

Baile Átha Cliath 10

Jean Brown

Club Allsorts

Baile Átha Cliath 11

Megan Gannon

Tionscadal Óige Chrann Phapáin

Baile Átha Cliath 11

Danielle O’Connell

52ú Grúpa Gasóg BÁC Shráid Harrington

Baile Átha Cliath 12

John Dalton

Seirbhís Óige na Tríonóide

Baile Átha Cliath 13

Glenn Sweeney

Banna Máirseála All Stars, Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath 13

Susan Reynolds

Seirbhís Óige Réigiúnach Sphere 17

Baile Átha Cliath 17
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Forbairtí / Tacaí

Meastóireachtaí / Athbhreithnithe
Le linn 2011 cuireadh tús le roinnt athbhreithnithe
agus meastóireachtaí ar thionscadail/seirbhísí. Chuige
sin d’fhostaigh an CDYSB comhairleoirí
neamhspleácha chun obair a dhéanamh bunaithe ar
shonraíochtaí soiléire agus ar théarmaí tagartha
comhaontaithe.
Rinneadh na meastóireachtaí/na hathbhreithnithe
seo a leanas le linn na bliana;

•

Meastóireacht ar Acmhainní Óige Réigiúnach
Bhaile Munna (BRYR)

•

Meastóireacht ar Thionscadal Óige Fountain

•

Forbhreathnú agus athbhreithniú ar Ionad Pobail
agus Óige Dhún Uabhair.

An píosa deireanach oibre sin rinneadh í thar ceann
Choiste Seirbhísí Leanaí Bhaile Átha Cliath agus i
gcomhar leo.
An chúis le gach meastóireacht nó athbhreithniú ná
moltaí a chur ar fáil maidir le forbairt seirbhíse agus
tionscadal amach anseo do sholáthraithe seirbhíse, do
mhaoinitheoirí agus don fhoireann agus an lucht
bainistíochta a oibríonn leis an aos óg.

Grinnfhiosrúchán na nGardaí/Cosaint agus
Leas Leanaí
Le linn 2011 rinne an CDYSB próiseáil ar 735 iarratas le
haghaidh Grinnfhiosrúchán Gardaí thar ceann
tionscadail/seirbhísí óige agus clubanna/grúpaí óige
neamhchleamhnaithe, is ionann sin agus meán de 61
in aghaidh na míosa. Chuir Sínitheoirí Údaraithe san
CDYSB tacaíocht agus comhairle rúnda ar fáil do na
Daoine Ainmnithe sna tionscadail/seirbhísí óige i
ndáil le hiarratais i gcás go raibh faisnéisiú a fuarthas
ar ais ón Lár-Aonad Grinnfhiosrúcháin na nGardaí
(LIGG). Le linn na bliana reáchtáladh roinnt seisiún
traenála le haghaidh na nDaoine Ainmnithe a bhfuil
mar ról acu bheith ar an bpríomhtheagmhálaí idir na
tionscadail/seirbhísí agus Sínitheoirí Údaraithe an
CDYSB. I mí Feabhra reáchtáladh seimineár eolais
maidir le Grinnfhiosrúchán Gardaí le haghaidh bhaill
na mbord bainistíochta, na ndaoine ainmnithe agus
na foirne a bhíonn ag obair leis an aos óg, agus
d’fhreastail breis is caoga duine ar an seimineár.
Rinne an Ceannfort Pat Burke ó LIGG cur i láthair don
seimineár agus freagraíodh ceisteanna a chuir r
annpháirtithe an tseimineáir.
Chomh maith leis sin, d’ullmhaigh na Sínitheoirí
Údaraithe sa CDYSB aighneacht le cur faoi bhráid na
Roinne Dlí agus Cirt agus Comhionannais i ndáil leis an
mBille um an mBiúiró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2011.

Tábla 4: Oiliúint um Chosaint agus Leas Leanaí 2011
Líon na Rannpháirtithe

Uimhir

%

Mic Léinn Oibre Óige

70

40

Foireann Oibre Óige

56

33

Baill na mBord Bainistíochta/Oibrithe Deonacha

47

27

Iomlán

173

100

San iomlán ghlac 173 duine páirt san oiliúint um Chosaint agus Leas Leanaí arna soláthar ag CDYSB sa bhliain 2011. I
measc na rannpháirtithe bhí 70 (40%) mac léinn oibre óige, 56 (33%) d’fhoireann oibre óige agus 47 (27%) ball/oibrí
deonach ó bhoird bhainistíochta. Cuireadh oiliúint ar fáil ar fud na Cathrach, i dtionscadail/seirbhísí óige agus i
gcoláistí tríú leibhéal. Iontráladh sonraí na rannpháirtithe ar bhunachar sonraí an CDYSB le go bhféadfaí
athbhreithniú agus nuashonrú leanúnach a dhéanamh orthu.
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Cúrsa Bainistíochta
I mí Bealtaine 2011 cuireadh i gcrích an chéad bhliain den Teastas Leibhéal 8 (Sainchuspóir) sa Cheannaireacht agus
sa Bhainistiú do Thionscadail Bunaithe sa Phobal idir Catholic Youth Care (CYC), OÉ Maigh Nuad agus CDYSB.
Reáchtáladh ócáid bronnta céime in OÉ Maigh Nua i mí na Samhna agus bronnadh a dteastais ar 20 rannpháirtí. Tá
an cúrsa páirtaimseartha seo dírithe ar bhainisteoirí, ar cheannairí foirne, ar mhaoirseoirí agus orthusan a oibríonn i
bpoist oibre óige a bhfuil leibhéal freagrachta bainistíochta orthu. Ghlac an cúrsa le rollúcháín don dara bliain agus
chuir 20 rannpháirtí tús leis an gclár i mí Mheán Fómhair 2011 agus i gcás na rannpháirtithe go léir tá siad bainteach
le forbairt tionscadal agus seirbhísí óige.
Tábla 5: Oiliúint/Ceardlanna 2011
Líon Rannpháirtithe

Líon

%

Foireann Oibre Óige

83

57

Oibrithe Deonacha

63

43

Iomlán

146

100

San iomlán ghlac 146 duine páirt i raon d’oiliúint,
seimineáir agus ceardlanna oibre óige arna reáchtáil
ag an CDYSB sa bhliain 2011. Ar na topaicí a clúdaíodh
bhí clár oiliúna Starting Out (NYCI) le haghaidh
oibrithe deonacha nua, oiliúint maidir le Sláinte
Ghnéasach d’oibrithe óige, Oiliúint Bainistíochta do
bhainisteoirí oibre óige, oiliúint sa mheasúnú
riachtanas agus oiliúint don obair le cúramóirí óga.
Chomh maith leis sin, thacaigh CDYSB leis an gclár
staidéir óige agus pobail i gColáiste na Saoirsí agus
d’fhorbairt modúl “preparing for placement” a
cuireadh ar fáil do mhic léinn sa choláiste.
I gcás fhormhór na rannpháirtithe ba bhaill foirne
oibre óige iad ó thionscadail/seirbhísí ar fud Chathair
Bhaile Átha Cliath. B’oibrithe deonacha iad 63 (43%)
de na rannpháirtithe.

Cuireadh tús le sraith ‘Open Mic’ CDYSB i dTéatar Sean
O’Casey mar ar chuir a lán daoine óga cumasacha ó
chlubanna agus tionscadail siamsaíocht ar fáil.
D’éirigh chomh maith leis an ócáid gur beartaíodh é
choinneáil mar chuid d’fhéilire ealaíon an CDYSB.
Cuireadh tús le tionscnamh nua ealaíon sa bhliain
2011 mar ar fhreastal an CDYSB ar na riachtanais ag
tionscadail agus clubanna óige i réigiúin trí
éascaitheoirí agus deontais airgid a chur ar fáil dóibh.
I measc an hoiliúna breise a cuireadh ar fáil le linn na
bliana d’oibrithe deonacha agus óige bhí ceardlanna
ceardaíochta Nollag agus cúrsa cuimsitheach faoi
dhéanamh scannán. Thacaigh an CDYSB agus a
Oifigeach Ealaíon le IYMAs (Irish Youth Music Awards)
a reáchtáladh i mí Bealtaine agus ghlac tionscadail ó
Bhaile Formaid, Domhnach Cearna agus Fionnghlas
páirt iontu.

Ealaíona Óige
Sa bhliain 2011, reáchtáladh taispeántas a bhí curtha
siar ó mhí na Nollag 2010 mar thoradh ar an
drochaimsir agus reáchtáladh é um Cháisc. ‘Spring
Chickens’ teideal an taispeántais sin.
Ag an taispeántas a bhí ar siúl i Halla na Saoirsí bhí
roinnt mhaith clubanna agus tionscadal óige ar fud
na cathrach. Sár-oíche a bhí ann lán spraoi agus léiriú
tallainne. Bhí 400 duine sa lucht féachana a bhain
sult as an tsiamsaíocht idir chur i láthair agus cheol.
Bhí taispeántas eile ann níos déanaí i rith na bliana
2011.

Chuir Young Urban Arts, clár comhpháirtíochta idir an
CDYSB, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath agus
City Arts, roinnt cónaitheachtaí agus ceardlann ar fáil
i raon tionscadal/seirbhísí óige. Ghlac daoine óga páirt
i réimsí amhail drámaíocht, ceol, faisean, ealaín
graifítí, agus bainistiú imeachtaí agus léiriú. Ag a
ndeireadh reáchtáladh imeacht ealaíon ilmheáin i
dTéatar Tivoli ar Shráid San Proinsias i mí Mheán
Fómhair .
Ag an imeacht seo chonacthas tallann, cruthaitheacht
agus cumas ceoil na ndaoine óga ar fud na cathrach.
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Tionscadail agus Clubanna 2011

Bunaíodh an fhoireann tionscadal agus clubanna i mí
Eanáir 2011, tar éis leithdháileadh a dhéanamh arís ar
thascanna laistigh den eagraíocht agus tar éis
glacadh le ról tacaíochta i mBaile Átha Cliath agus ar
bhonn náisiúnta i ndáil le cur i bhfeidhm an Chreata
Náisiúnta um Chaighdeáin Cáilíochta (NQSF) don
Obair Óige. Ar an bhfoireann seo tá beirt bhainisteoirí
agus seachtar oifigeach idirchaidrimh, triúr atá ag
obair ar bhonn páirtaimseartha. Mar thoradh air seo,
d’aistrigh tacaíocht agus monatóireacht roinnt
tionscadal ar fud na cathrach ó oifigeach
idirchaidrimh amháin go hoifigeach idirchaidrimh
eile. Cuirfear an próiseas seo i gcrích i mí an Mhárta
2011.
An príomhról ag an bhfoireann seo ná tacú le feidhm
agus forbairt clubanna/grúpaí óige i mBaile Átha
Cliath i dtionscadail óige atá bunaithe sa phobal agus
monatóireacht a dhéanamh orthu. Sa bhliain 2011, is
éard a bhí i gceist leis seo ná an NQSF a thabhairt
isteach i gcás 20 tionscadal, agus iad seo go léir tar éis
spéis a léiriú a bheith páirteach sa phróiseas. Sa
mhéid gur forbairt nua seo, bhí gá le rannpháirtíocht
na foirne ag cruinnithe agus imeachtaí oiliúna ar leith
a reáchtáladh maidir leis an NQSF, chomh maith le
tacaíocht leanúnach a sholáthar dóibhsean ag
glacadh páirte sna tionscadail sa phróiseas. Ag
deireadh na bliana, bhíothas den tuairim i gcás na
dtionscadal go léir a bhí páirteach sa NQSF go raibh
siad tar éis leas a bhaint as bheith páirteach sa
phróiseas, sa mhéid gur thug sé an deis dóibh díriú go
sonrach ar cháilíocht na seirbhíse arna soláthar, agus
plean a fhorbairt chun dul i ngleic le haon réimse
chun forbairt tuilleadh.
Mar a tharla i mblianta roimhe seo, an phríomhchúis
imní ag leibhéal an tionscadail ab ea na ciorruithe ar
leithdháiltí maoiniúcháin. Chas an CDYSB le gach
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tionscadal i mí Mheán Fómhair 2011 agus mar aidhm
leis na cruinnithe na Tionscadail agus Clubanna a chur
ar an eolas faoin staid reatha mar a chuir an Roinn
Sláinte agus Leanaí in iúl don CDYSB. D’aontaigh Bord
an CDYSB an príomhphrionsabal agus na
príomhchritéir chun cistí a leithroinnt sa bhliain 2012,
agus cuireadh seo in iúl do na tionscadail go léir. Mar
thoradh ar an leibhéal leanúnach de chiorruithe ar
leithdháiltí airgeadais le cúpla bliain anuas, bhí gá ag
tionscadail cinntí thar a bheith deacair a dhéanamh
lena n-áirítear uaireanta laghdaithe oibre agus
foireann a dhífhostú.
I ndáil le clubanna agus grúpaí, lean an fhoireann ag
soláthar tacaíochta dóibh ó thaobh deontas de, clárú
clubanna nua, comhairle mar a iarradh agus rochtain
ar oiliúint i ndáil le Ceannaireacht Óige agus Cosaint
Leanaí. Forbraíodh córas nua chun déileáil le deontais
oiliúna, mar ar aontaigh Bord an CDYSB liosta de
chúnamh deontais faofa agus cuireadh seo in iúl do
na clubanna/grúpaí go léir agus tá sé ar fáil ar
shuíomh gréasáin an CDYSB. Bhí an fhoireann
páirteach freisin i bplé i ndáil le forbairt ‘Standards for
Youth Clubs/Groups’ de chuid na Roinne Sláinte agus
Gnóthaí Óige agus cuirfear seo i bhfeidhm sa bhliain
2013.
Lean an fhoireann ag déanamh ionadaíochta thar
ceann CDYSB ar roinnt struchtúr áitiúil, e.g. Grúpaí
Forbartha (YPFSF) inar íocadh amach méideanna as an
gciste de dheontais bheaga i mí na Nollag 2011. De
bhreis air sin, bhí baill den fhoireann páirteach i roinnt
forbairtí ag leibhéal an limistéir/ag an leibhéal
réigiúnach. Seo a leanas cur síos ar cheann de na
forbairtí sin in oirthuaisceart na cathrach, maille le
léargas suimiúil ar chlár nuálach atá ar bun ag ceann
de na seirbhísí a fhaigheann maoiniú ón CDYSB.
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Clé go Deas: Tony Geary (Coiste Gairmoideachais C. Chorcaí) Martin Fitzgerald (Coiste Gairmoideachais C. Luimnigh) Mary Mooney
(CDYSB) Joe Gough (Coiste Gairmoideachais C. Phort Láirge) sa phictiúr ag comhdháil i mí Mheán Fómhair 2011 i mBaile Átha Cliath
- Mar fhianaise ar Éifeachtacht an Chleachtais Oibre Óige.

I dTreo Seirbhís Chomhtháite Óige a
Sholáthar do Chathair Bhaile Átha Cliath.
Mar a luadh cheana cuireadh tús sa bhliain 2011 le cur
i bhfeidhm NQSF don obair óige i dtionscadail/
seirbhísí ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath. Áirítear
sna prionsabail a threoraíonn an dea-chleachtas san
obair óige tiomantas chun comhionannas agus
cuimsitheacht a chinntiú ina dhéileálacha go léir le
daoine óga agus daoine fásta. Tugann táscairí forordaithe le haghaidh na cuimsitheachta le fios gur chóir
do sheirbhísí óige a bheith inrochtana, cuimsitheach
agus comhtháite agus éilíonn sé freisin go n-oibreodh
oibrithe óige go comhoibritheach le gníomhaireachtaí
agus seirbhísí eile chun cur chuige comhtháite a
sholáthar i leith riachtanas na ndaoine óga.
Cé nach maíonn gach seirbhís ar fud na cathrach go
bhfuil siad comhtháite go hiomlán, ní raibh aon
fhadhb ag foireann oibre óige i limistéar amháin in
oirthuaisceart na cathrach, i gcás doiciméadú a
dhéanamh ar fhianaise ó thaobh táscairí agus torthaí
de sa dea-chleachtas i réimse na comhtháiteachta, le

linn chéim tosaigh chur i bhfeidhm an NQSF.
D’eascair an chúis leis seo as tionscnamh sa bhliain
2002, nuair a chuir oibrithe óige in oirthuaisceart
Bhaile Átha Cliath tús le líonra áitiúil d’oibrithe óige.
Bhí an líonra beartaithe ar dtús le haghaidh foireann
oibre óige i dtionscadail arna maoiniú tríd an CDYSB.
Na tionscadail a bhí i gceist ná, St. Monica’s, Cill
Bharróg, Trinity, Domhnach Cearna, An Chill Mhór
agus 3 cinn eile as ar cruthaíodh Sphere 17 ina dhiaidh
sin. Cuireadh le ballraíocht an líonra ina dhiaidh sin
chun go gcuimseofaí oibrí óige ó Chumann
Cathaoireacha Rothaí na hÉireann, a oibríonn le
daoine óga trí chlubanna seanbhunaithe deonacha sa
réigiún, agus foireann óige sa K.C.C.P. tionscadal áitiúil
drugaí a oibríonn le daoine óga atá i mbaol.
Bhí sé beartaithe leis an líonra fóram a sholáthar
d’oibrithe chun go bhféadfaidís bualadh le chéile chun
dea-chleachtas a roinnt, agus éascú a dhéanamh ar
chomhthionscadail oibre idir thionscadail agus
deiseanna a sholáthar don chomhtháthú idir
tionscadail agus daoine óga sa chomharsanacht.
Shainaithin sé freisin deiseanna oiliúna áitiúla
d’oibrithe óige. Déantar bainistiú ar ghnó an líonra trí
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choiste de bhaill.
Reáchtáiltear na cruinnithe i dTionscadal Óige St
Monica’s i Ráth Eanaigh. Cuidíonn na cruinnithe le cur
in iúl & pleanáil ghníomhaíochtaí an líonra. Aidhm
amháin le hobair an líonra ná comhtháthú a
dhéanamh ar sheirbhísí áitiúla, idir iad féin agus
gníomhaireachtaí áitiúla eile a sholáthraíonn seirbhísí
do dhaoine óga.
Ceann de ghníomhaíochtaí an líonra le roinnt blianta
anuas ná Seachtain Náisiúnta Comhtháiteachta.
Áiríodh sa chomhchlár gníomhaíochtaí don tseachtain
chomhtháiteachta Rianadóireacht, Lámhach Millíní
Péinte, Rugbaí Leaiste, Léimneach ón bpiara,
Tumadóireacht, Sacar laistigh, Cispheil, Leadóg, Cluichí
Ríomhaire agus Comórtais Púil. Bíonn Oifigigh
Forbartha Spóirt ó Chomhairle Contae Bhaile Átha
Cliath páirteach san fhoghrúpa a dhéanann pleanáil
ar an tseachtain chomhtháiteachta gach bliain agus
cuidíonn siad le heagrú na ngníomhaíochtaí don
tseachtain. Bíonn na gníomhaíochtaí don tseachtain
an-chostéifeachtach trí chomhroinnt a dhéanamh ar
na hacmhainní idir bhaill an líonra.
Cé go bhfuil gné den iomaíochas i ngníomhaíochtaí
na seachtain chun an buantrofaí a bhaint amach,
leagtar béim freisin ar chothrom na Féinne ar fud
theorainneacha na dtionscadal bainteach . Sa bhliain

2011, chomhoibrigh baill an líonra le chéile don
Mionfhéile Ealaíon do bhaill an líonra. Áiríodh i measc
na gclár do dhaoine óga le linn na féile ealaíon
Damhsa, Grianghrafadóireacht, Drumadóireachta
Samba agus Scileanna Sorcais.
Mar thoradh ar an gcomhoibriú idir bhaill an líonra
cuireadh deiseanna oiliúna ar fail dá bhaill ar
deiseanna iad nach mbeadh ar fáil dá éagmais.
Áiríodh i measc na ndeiseanna oiliúna sin cláir amhail
Déileáil le hiompraíocht dhúshlánach, bunú R.B.T., An
Clár Sláinte Gnéis Squashy Couch, oiliúint feasachta
Drugaí d’oiliúnóirí, oiliúint feasachta faoi fhéinmharú
de chuid Assist, Garchabhair & oiliúint R.E.C.I.
(cian-gharchabhair). D’áirigh sé freisin seimineáir arna
n-eagrú go háitiúil maidir le daoine óga agus an dlí,
arna n-éascú ag gairmithe seirbhísí áitiúla in earnáil
an cheartais d’ógánaigh.
I measc thorthaí an chuir chuige chomhtháite i leith
na hoibre arna ghlacadh ag baill an líonra bhí:Comhoibriú gníomhach, táirgiúil le soláthraithe
seirbhíse sa réigiún
Foireann níos comhtháite d’oibrithe óige ar fud an
réigiúin
Roinnt ar an dea-chleachtas
Roinnt ar acmhainní – go sonrach iompar, áiseanna
& cóiríocht
Comhphíosaí oibre – e.g. comhchláir sa tsláinte
ghnéasach a éascaíonn éascaitheoirí d’inscní
measctha i dtionscadail chomharsanachta
Éifeachtaí sa chostas (oiliúint ar fáil ag rátaí
inmharthana mar thoradh ar chomhoibriú áitiúil &
roinnt áiseanna)
Eispéiris dhearfacha do dhaoine óga atá páirteach i
gcláir le linn na seachtainí comhtháiteachta & na
mionseachtaine ealaíon.
Sa bhliain 2012 agus ina dhiaidh, spreagfadh an CDYSB
tionscadail a fhéachfaidh le tionscnaimh a dhéanamh
atá cosúil leis an líonra d’oibrithe óige a chuireann
chun cinn phrionsabail na cuimsitheachta & na
comhtháiteachta.

Clé: An tAire Leanaí & Gnóthaí Óige sa ghrianghraf le
Mary Mooney, Stiúrthóir, CDYSB.
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Seirbhís Tacaíochta Náisiúnta an CDYSB 2011

Tar éis próiseas suntasach atheagrúcháin foirne bunaíodh
Seirbhís Tacaíochta Náisiúnta an CDYSB chun obair a chur
chun cinn ar chur i bhfeidhm NQSF trí sholáthar raon
tacaí d’Oifigigh Idirchaidrimh CDYSB, d’Oifigigh Óige an
Choiste Gairmoideachais agus do thionscadail oibre óige.
Chuir Oifigigh Idirchaidrimh CDYSB tús le cur i bhfeidhm
céimneach an Chreata Náisiúnta um Chaighdeáin
Cáilíochta (NQSF) sa bhliain 2011 tar éis roinnt seisiún oiliúna a chur i gcrích agus tar éis atheagrú a dhéanamh ar
struchtúir oibríochtúla.
Thosaigh aistear an NQSF le haghaidh 20 tionscadal
lonnaithe i mBaile Átha Cliath i mí Eanáir 2011 mar ar
reáchtáladh an chéad chruinniú tionscnaimh i mBaile
Átha Cliath. Ó shin i leith d’oibrigh na tionscadail sin go
dlúth lena nOifigeach Idirchaidrimh chun a chinntiú go
mbainfí amach na torthaí a bhain le forbairt agus cur i
bhfeidhm NQSF ar fud a dtionscadal.
Táthar ag úsáid cur chuige céimneach thar an tréimhse
trí bliana agus é sin briste síos i ndeich chéim. Go
hachomair thosaigh seo le bunú na bhfoirne feidhmithe
a bhí déanta suas de pháirtithe leasmhara an tionscadail,
ag brú ar aghaidh chuig críochnú ráitis maidir le
cleachtas oibre óige agus iniúchadh a dhéanamh ar
chroíphrionsabail.
Ansin beidh ar fhoirne feidhmithe breithniú a dhéanamh
ar dheich gcinn de chaighdeáin agus iad féin a rátáil ar
scála gnóthachtála. Rinne an tOifigeach Idirchaidrimh an
próiseas measúnaithe seachtrach agus forbraíodh
Pleananna don Fheabhsúchán Leanúnach. Chuir roinnt
den aiseolas ó thionscadail rannpháirteacha in iúl gur
chuidigh an cur chuige seo le haistriú mín réidh agus
chuidigh sa phróiseas athraithe chuig an gcóras nua. Tá
an chuma ar an scéal go dtí seo go n-amharcann roinnt
mhaith tionscadal ar an NQSF mar fhorbairt dhearfach.
Reáchtáil an CDYSB athbhreithniú cuimsitheach
leathbhealaigh freisin don chéad bhliain agus bainfear
úsáid as a thorthaí mar bhonn eolais d’fhorbairt ar an
NQSF thar na blianta amach romhainn. Ag croílár chur i
bhfeidhm an NQSF atá ar siúl ag an CDYSB tá oibriú ar
chóras leanúnach meastóireacht a bhfuil mar aidhm aige
bonn eolais a sholáthar d’fhorbairt an NQSF ag gach
leibhéal.
An chéad fiche tionscadal eile tugadh cuireadh dóibh
freastal ar chruinniú réamheolais maidir leis an NQSF i
mí na Samhna agus mar aidhm leis bheith ullamh chun
tús a chur leis an NQSF sa bhliain 2012. Cinneadh tosú ag
obair le tionscadail nua níos luaithe ionas go
bhféadfaidís obair ullmhúcháin a dhéanamh agus foirne
feidhmithe a bunú agus bheith ullamh tús a chur leis an
bpróiseas i mí Eanáir. An difríocht a bhaineann leis an
gcur chuige atá le húsáid sa bhliain 2012 ná go mbeidh

an CDYSB ag feidhmiú de réir na bPleananna don
Fheabhsúchán Leanúnach faoi dheireadh mhí Bealtaine
2012. Bhí an cinneadh seo bunaithe ar aiseolas a fuarthas
le linn na chéad bhliana den rolláil amach agus an aidhm
leis ná amlíne réadúil a léiriú a bhaineann leis an
tréimhse trí bliana.
De réir mar a bhrúfaidh na tionscadail i mbliain a dó a
bPleananna don Fheabhsú Leanúnach (PFL)ar aghaidh
déanfaidh na tionscadail i mbliain a haon tús a chur leis
an bpróiseas NQSF. Tá an CDYSB go maith in iúl ar an
gcúlra le laghduithe féideartha breise ar mhaoiniú agus
na dúshláin a ghabhann leis sin. Cibé scéal é, creidimid
nach raibh riamh am níos fearr ann chun an NQSF a
úsáid mar uirlis chun feabhas a chur ar chaighdeáin sa
chleachtas agus ar sholáthar na hoibre óige agus bonn
fianaise níos fearr a chur ar fáil don obair óige. As seo
tiocfaidh úsáid optamach na n-acmhainní laghdaithe
agus tuiscint fheabhsaithe ar an ról tábhachtach atá ag
obair óige i bhforbairt daoine óga agus pobail.
Buaicphointe eile don CDYSB le linn 2011 ná tairiscint trí
bliana a fháil ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGO )
do chur i bhfeidhm céimneach an NQSF le na 32
eagraíocht náisiúnta. Bainfear seo amach ar bhonn
céimneach thar thréimhse trí bliana leis an RLGO ag
roghnú an chéad aon rannpháirtí dhéag le páirt a
ghlacadh sa bhliain 2012. Thosaigh na hullmhúcháin i
dtreo dheireadh 2011 agus beidh an rolláil amach cosúil le
cur i bhfeidhm rathúil an NQSF do thionscadail arna
maoiniú trí CDYSB sa bhliain 2011.
Mar eagraíocht tá an CDYSB ag obair ar chórais agus
tacaí nua a fhorbairt chun a chinntiú go mbeidh an Creat
Náisiúnta um Chaighdeáin Cáilíochta ag cloí leis an
aidhm bheith ina phróiseas tacaíochta agus forbraíochta.
D’áirigh seo atheagrú agus fairsingiú na foirne Tacaíochta
Náisiúnta chun freastal ar an ualach oibre breise agus ar
na dúshláin bhreise. Ina cuid oibre bíonn an fhoireann
páirteach i bpróiseas machnaimh cleachtais/foghlama
agus i gcur chuige ciorcail cáilíochta.
Le linn 2011 d’fhorbair an fhoireann nótaí treorach
d’Oifigigh Óige/Idirchaidrimh agus bileoga eolais do
thionscadail agus do sheirbhísí. Faoi láthair tá
athbhreithniú á dhéanamh againn ar ár gcórais TF chun
cuidiú le hOifigigh Idirchaidrimh agus tionscadail úsáid a
bhaint as ar suíomh gréasáin nua atá le teacht mar uirlis
don phróiseas páirt a ghlacadh san NQSF.
Is mór ag an CDYSB díograis an nOifigeach
Óige/Idirchaidrimh agus na dtionscadal a ghlac páirt san
NQSF sa bhliain 2011 as a rannpháirtíocht ghníomhach
agus a bpáirt i bhforbairt an NQSF. Táimid ag súil lena
chinntiú go mbainfear amach torthaí bríocha do dhaoine
óga thar an tréimhse trí bliana.
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Próifíl agus Réimsí Oibre an CDYSB

Bhunaigh Coiste Gairmoideachais Chathair Bhaile
Átha Cliath an eagraíocht Bord Seirbhísí Óige Chathair
Bhaile Átha Cliath (CDYSB) sa bhliain 1942 chun tacú le
forbairt na hoibre óige sa chathair. Is é an CDYSB
Gníomhaireacht Forbartha Óige Choiste
Gairmoideachais Bhaile Átha Cliath agus tá ról
ríthábhachtach aige i ndáil le hobair óige agus daoine
óga. Ar bhord an CDYSB tá sé ionadaí ó Choiste
Gairmoideachais Chathair Bhaile Átha Cliath, ainmní
foirne agus sé bhall ainmnithe ó eagraíochtaí oibre
óige éagsúla atá ag feidhmiú sa chathair.

Misean/Ról
Is é misean sainráite an CDYSB ná obair óige agus
obair dheonach a chur chun cinn agus cuidiú le daoine
óga barr a gcumais a bhaint amach ina bpobail agus
sa tsochaí atá ag athrú. Is é ról an CDYSB ná cothú,
tacú agus comhordú a dhéanamh ar fhorbairt
clubanna/grúpaí deonacha óige agus ar thionscadail
phobailbhunaithe agus seirbhísí óige i gCathair Bhaile
Átha Cliath. Tá an CDYSB freagrach freisin as moltaí a
chur faoi bhráid CGOCBÁC maidir le polasaithe,
tosaíochtaí straitéiseacha agus leithdháiltí deontais.

seirbhís ar fud Chathair Bhaile Átha Cliath. Chomh
maith leis sin, cuireann sé cúnamh deontais ar fáil go
díreach do bhreis is 200 club agus grúpa deonach
chun cuidiú le costais riaracháin agus cláir.

Seirbhísí
Agus é ag cur chun cinn a róil mar Ghníomhaireacht
Forbartha Óige do Chathair Bhaile Átha Cliath,
cuireann an CDYSB raon leathan de sheirbhísí agus
tacaí ar fáil d’eagraíochtaí agus do ghrúpaí a
chuireann obair óige ar fáil. Seo a leanas na seirbhísí
arna soláthar ag CDYSB;
•

Cuidiú le tionscadail/seirbhísí óige agus clubanna/grúpaí deonacha óige forbairt a dhéanamh ar
a seirbhísí agus tacaí agus iad a sholáthar do
dhaoine óga

•

Monatóireacht agus tacú le tionscadail agus
seirbhísí óige

•

Éascú a dhéanamh ar phleanáil straitéiseach na
hoibre óige ag leibhéal an phobail agus ar fud na
cathrach

•

Tacú le forbairt na bhfreagraí agus na
dtionscnamh nua oibre óige

Maoiniú
Déanann an CDYSB cúnamh deontais a riar thar ceann
an rialtais le haghaidh tuairim is 70 tionscadal agus
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•

Ag feidhmiú le Seirbhís Tacaíochta Náisiúnta na
gCoistí Gairmoideachais a thacaíonn le cur i
bhfeidhm céimneach an Chreata Náisiúnta um
Chaighdeáin Cáilíochta (NQSF) in earnáil na
hoibre óige

Forbairt agus scaipeadh ar phacaí acmhainne, ar
threoirlínte agus ar theimpléid don chleachtas
san obair óige

•

Tacú le hOifigigh Óige na gCoistí Gairmoideachais
ar bhonn náisiúnta i rolláil amach an NQSF

Foilsiú irisleabhair (YNOW) agus tuarascálacha
maidir leis an gcleachtas, le cláir agus le soláthar
na hoibre óige

Líonraí

•

Éascú ar phleanáil, athbhreithniú agus
meastóireacht cláir

•

Forbairt agus soláthar cúrsaí agus clár oiliúna
d’fhoireann agus oibrithe deonacha oibre óige

•

•

•

Ardchaighdeán an chleachtais agus an tsoláthair
san obair óige a chinntiú trí thaighde agus
meastóireacht a dhéanamh

•

Tacaíocht theicniúil a sholáthar do sholáthraithe
san obair óige i réimsí amhail airgeadas, AD agus
dea-rialachas/bainistiú

•

Lámhleabhair agus treoirlínte a fhorbairt maidir
le dea-rialachas agus bainistiú airgeadais do
thionscadail/sheirbhísí óige

•

Éascú a dhéanamh ar fhorbairt polasaí i ndáil le
hobair óige ag leibhéal an phobail, ar fud na
cathrach agus ag an leibhéal náisiúnta

Comhoibríonn agus oibríonn an CDYSB le raon
leathan de ghníomhaireachtaí reachtúla agus
deonacha, sa chathair agus ar bhonn náisiúnta, i ndáil
le hobair óige agus le forbairt seirbhísí agus tacaí do
dhaoine óga. Forbraíodh caidrimh oibre le Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, le Tascfhórgaí Áitiúla
Drugaí, le heagraíochtaí áitiúla forbartha pobail agus
le soláthraithe seirbhíse oibre óige. Ag leibhéal an
pholasaí oibríonn an CDYSB leis an Roinn Leanaí agus
Gnóthaí Óige ((DCYA), an Roinn Sláinte, Coiste
Comhairleach Náisiúnta um Obair don Aos Óg
(NYWAC) agus an Cumann Gairmoideachais in Éirinn
(IVEA).
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Ráitis Airgeadais

Fáltais agus Íocaíochtaí 2011

Cláir

Fáltais €

Íocaíochtaí €

3,923,912

3,860,903

Ciste Saoráidí agus Seirbhísí don Óige (1)

4,111,812

4,224,927

Ciste Saoráidí agus Seirbhísí don Óige (2)

5,105,628

5,185,221

LDTF Eatramhach

1,483,433

1,583,433

965,084

1,034,279

55,313

52,041

Riachtanais Éiritheacha

224,960

225,034

Ciste Ginearálta

1,340,521

1,229,686

17,210,663

17,395,524

Tionscadail Speisialta don Óige

LDTF Príomhshruthaithe
LDTF - Príomhshruthaithe (Oideachas & Scileanna)

Iomláin
(Tá na figiúir uile faoi réir iniúchta).

16

Annual Report 2011 IRISH_Layout 1 16/07/2012 17:20 Page 17

Achoimre ar Dheontais do Ghrúpaí 2011

Ainm an Ghrúpa

Iomlán an Deontais

Ainm an Ghrúpa

Iomlán an Deontais

ACET Ireland Ltd

€1,000

Merchant Road and Sq Summer Project

Afterschools Education & Support Programme

€6,400

North Dublin Chernobyl Group

€1,000

Belvedere Youth Club

€11,200

Order of Malta Cadets Marino Unit

€3,800

Rathmore Girls Club

€3,450

Belvedere Youth Club NICKOL Project

€97

Belvedere Youth Club Summer Camp

€1,000

Buion Mhuire Na Ndolas Girl Guides

€4,150

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 3

€1,000

€65,255

Cavan Centre

€14,037

Community After Schools Project (Sean McD)

€1,000

11th Co Sandymount/Irishtown Girls' Brigade

€2,750

Community Afterschool Project (Mountjoy Sq)

€1,000

21st Dublin 4th Port Dodder Sea Scouts Group

€3,590

3rd/40th/41st Dublin Donnybrook Scout Group

€2,000

Dominick Street Lower Summer Project

€800

Dorset Street Afterschool Club

€2,938

Beechill Summer Project

Dorset Street Parents Support Group

€1,000

Ringsend Irishtown Summer Project

€1,000

Sunday Club

€5,894

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 4

€15,734

Dublin Adult Learning Centre Summer Project
Dublin Youth Theatre
Flashdance Youth Club
Georges Place Summer Project
Hardwicke Street Summer Project
Homeless Girls Society Ltd
IACI Youth Summer Project

€750

€500

€10,500
€4,200
€800
160th Dublin Ardlea Scout Unit

€1,000

€1,000

35th Dublin Grange Scout Group

€4,450

€750

Anchor Educational Youth Centre

€6,568

€800

International Youth Club

€7,950

Artane Summer Project

Jesuit Centre For Faith and Justice

€1,000

Buion an Leanbh Prague Guides

€3,339

€500

Buion Naomh Breandan Guides

€5,400

North East Inner City Adventure Club

€9,897

Ceoltoirí Chluain Tarbh

€4,700

Ozanam House Resource Centre

€1,000

Maranatha Youth Club

€5,450

Ozanam Youth Group

€5,438

Sliebh Mór Outdoor Sports Club

Saol Project

€1,000

St Monicas Resource Centre

€11,200

Seen & Heard Samba

€3,720

St Pauls Youth Club (Artane)

€12,117

The Musik Makers

€4,450

Supercool Summer Project

Young Urban Arts

€5,000

(JRS Ireland Summer Programme)

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 5
Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 1

Charlemont St Summer Project

€4,163

€750
€59,636

€102,876
32nd Dublin Rathgar Scout Group

€2,950

33rd Dublin Sandford Scout Group

€1,600

€500

Glenbeag Youth Club

€4,000

City Quay Westland Row

€1,000

Harolds Cross Guides

€5,200

St Marks Afterschool Club

€1,000

Nullamore Youth Club

€4,910

Whitefriar Auniger Area Community Council
Whitefriar Youth Club
YMCA
Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 2

€500

Rathmines Avenue Summer Project

€500

€7,870
€500
€11,370

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 6

€19,160

31st Rathfarnham Scout Group

€1,000

45th Dublin Mount Argus Scout Group

€6,876

Harolds Cross Youth Club

€15,323

1st Dublin - Fairview Scout Group

€4,900

Mount Argus Summer Project

5th Company Girls Brigade

€3,650

Terenure Girl Guides

€8,200

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 6W

€32,149
€10,904

5th Port Dollymount Sea Scout Group

€7,498

66th Naomh Eoin Cluain Tarbh Scout Group

€8,600

92nd Dublin Scout Group

€5,400

€750

Ballybough Arts & Crafts

€4,922

9th/10th Dublin Aughrim St Scout Group

CRC Parents and Friends Association Summer Project

€1,000

An Halla Dubh Summer Project (St Pauls Community Centre)

€800

Cabra West Localise/Peace Corps

€1,275

Dublin City Motorcross Club
Dublin Co-Operative Housing

€8,135

Canteen Ireland

€6,400

East Wall North Port Summer Project

€1,000

Crosscare Aftercare Support Unit

€5,680

East Wall Recreation Centre Summer Project

€1,000

Navan Road Girl Guide Unit

East Wall Swimming and Canoe Club

€4,450

Navan Road Scout Group - 4/5/129/190 Dublin

Eastwall Watersports Group Ltd

€4,700

Order of Malta Cabra Unit

€750

€3,200
€10,300
€3,450
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Achoimre ar Dheontais do Ghrúpaí 2011 (ar lean)

Ainm an Ghrúpa

Iomlán an Deontais

Ventry Park Youth Group
Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 7

€800
€42,809

Ainm an Ghrúpa

Iomlán an Deontais

78th Dublin Scout Group Ballyfermot S.I.

€3,200

Cherry Orchard Family Res Centre Summer Project

€1,000

Convent Lawns Community Group

€500

Gurteen Youth Club

€5,200

42nd Dublin Scout Group

€8,200

Middle Ballyfermot Summer Project

€1,000

61st Dublin Scout Group

€10,250

Orchard Summer Buzz

€1,000

Our Lady of Victories - OLV

€8,250

87th Dublin Polish Scout Group
Bridgefoot Street Youth Group

€2,979
€689

Bulfin Youth Club

€5,000

Canal Communities Intercultural Centre

€3,000

City Quay Youth Samba Project
Daughters of Charity (Tir na nÓg)

€7,365
€433

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 10

€20,150

177th Dublin Glasnevin Scout Group

€8,600

Aisling Project Summer Project

€750
€750

Early Focus Youth Group

€11,180

BJG Summer Project

Fatima Mainstream

€5,000

Dublin City Adventure Club

€4,200

Fatima Summer Project

€1,000

Finglas Adventure Club South

€4,200

Fatima Youth Club

€2,700

Finglas Concert Band

€4,000

Grifters Summer Project

€1,000

Finglas East Adventure Club

€2,000
€4,200

Inchicore Community Drug Team

€500

Finglas West Adventure Club

Londubh Project

€750

Finglas West Summer Project

€750

Mary Immaculate Summer Project

€500

Holy Spirit Summer Project

€750

Mercy Family Centre

€1,000

Poppintree Community Centre

€1,000

Michael Mallin Youth Club

€3,250

Rivermount Summer Project

€1,000

Oliver Bond Summer Project

€1,000

Scoil Chiaráin Youth Club

Oliver Bond Youth Group

€7,220

St Canice's Summer Project

Phoenix Variety Group

€8,150

The Allsorts Club

€7,900

The FunFactor Project

€500

€30,000

Youth Venture Project

€1,200

Rialto Variety Group
Robert Emmet CDP - (River Youth Service)
School Street & Thomas Court Bawn Centre Club

€1,000

St Benedicts Y.C. SVDP

€4,500

Tenters Summer Project
Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 8

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 11

€500
€750
€4,000

€39,150

€500
€125,066

94th Scout Group (Walkinstown)

€3,845

Bluebell Community Development Project

€1,000

Brú Crumlin

€3,450

€3,150

Crumlin Community Youth Band D2-1

€8,450

127th Dublin Drumcondra Scout Unit

€3,450

Lower Crumlin Summer Project

€1,000

18th Dublin Santry Scout Group

€4,000
Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 12

€17,745
€3,200

Rialto Twirlers

Clonliffe and Croke Park Community Centre

€390

Donnycarney Trees Fun Week

€250

Gaeltacht Park Summer Project

€500

Cool Side of God YC

Gaeltacht Park Youth Club

€600

Dublin All Stars Marching Band

€9,100

Jets Special Olympics Swimming Club

€3,000

Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 13

€15,300

130th Dublin Priorswood Scout Group

€8,999

Glasnevin Youth Concert Band
Larkhill Youth Group (The Larks)

€5,480
€500

Ógeagras Naoimh Papain

€2,600

Rainbow 13+ Arch Club

€6,077

Rainbow Junior Arch Club - youth club

€5,700

Santry Summer Project

€500

Aoibhneas Womens & Childrens Refuge (Coolock)

€960

St Columbus Localise

€1,950

Dance X

The Plough Youth Club

€9,310

Dean Swift Summer Camp

€1,000

Dom Savio Club

€7,600

New Life for Youth

€7,340

The Virgin Mary Summer Project
91st Oblate Scout Group Bluebell/Inchicore

€500
€3,750

Newtown Co-operative Housing Society Ltd
Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 9

€500

€48,706
Iomlán na nDeontas do Chlubanna i mBÁC 17
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Liosta Comhdhlúite Íocaíochtaí le Tionscadail - 2011

Ainm an Tionscadail

YPFSF 1

Adventure Sports Project

YPFSF 2

€161,280

Ciste SPY

Príomh
LDTF

Príomh
LDTF
Riachtanais
DOES Eatramhach Éiritheacha

€112,240

Aisling Project

€273,520
€68,504

Áosóg Project

€58,551

Ballybough Youth Project

€58,441

€146,280

Ballyfermot Youth Service

€198,114

€188,705

€51,690

€58,551

€115,000

€258,564

€92,304

€594,123
€56,568

€90,457

Ballymun YAP

€146,897

€100,000

€100,000
€50,368

€67,440

Bradóg RYS

Cabra For Youth

€121,649
€60,000

€26,383

€111,915

€442,564

€326,764

€630,724

€122,118

€124,296

€121,649
€86,383
€554,479

€135,600

€99,599

€126,159

€1,318,846
€246,414

Canal Communities LDTF

€53,727

Canal Communities Regional Youth Service

€178,562

Candle Community Trust

€58,289

Cavan Centre

€58,269

CDYSB - Technical Assistance

€272,014

Cherry Orchard Integrated Youth Service

€116,488

€54,648

€53,727
€68,766

€103,489

€158,920

€105,800

€322,989

€187,788

€165,004

€19,300

€19,300

€46,627

€671,433

€220,800

€337,288

€294,331

€294,331

Crinan Youth Project

€52,041

Crumlin Community Band

€52,041
€8,459

CYC - Finglas Cabra - Awareness

€138,862

CYC - Support Service - South Inner City
DAYS - Donore Avenue Youth Service
Donnycarney Youth Project
Donore Education Network

€61,629

Dublin 12 Regional Youth Service

€251,392

€301,976

€45,200

CDVEC - Dublin 12 Youthreach

CLAY - Crumlin Lower Advancing Youth

€50,368
€67,440

BEST - Ballymun Educational Support Team

BRYR - Ballymun Regional Youth Resource

€56,568

€56,440

Belong To Youth - LGBT Yth. Dev. Proj.
Belvedere Youth Service

Bluebell Youth Project

€120,194

€53,843

Ballymun LDTF
Ballymun Women’s Resource Centre

Iomlán

€72,553

€134,242

€70,506

€117,175

€8,459
€100,000

€238,862

€52,360

€52,360

€47,012

€253,807
€187,681
€61,629

€54,614

€306,007

Dublin North East DTF -

€135,000

€135,000

Prevention & Education Officer
East Wall / North Port

€128,739

€128,739

Youth Development Group
Fingal Centre For The Unemployed

€36,071

€36,071

Finglas Cabra DTF

€100,000

Finglas Youth Resource Centre

€389,832

Focus Ireland

€120,600

€98,345

€608,777

€653,200

Fountain Resource Group

€100,000

€653,200

€114,296

€114,296

H.O.P.E. - Hands on Peer Education

€42,003

€42,003

IADP - Annie Kelly Education Bursary

€30,000

€30,000

IADP - Community Participation

€83,400

€83,400

Kilbarrack Youth Project
Kilmore West Youth Project

€127,577

€127,577

€123,560

€123,560
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Liosta Comhdhlúite Íocaíochtaí le Tionscadail - 2011 (ar lean)

Ainm an Tionscadail

YPFSF 1

YPFSF 2

Lourdes Youth and Community Service

Ciste SPY

Príomh
LDTF

Príomh
LDTF
Riachtanais
DOES Eatramhach Éiritheacha

€122,640

Iomlán

€122,640

MACRO - Step By Step

€242,774

€242,774

M.I.C. Project - Media Initiative Collective

€192,738

€192,738

Pavee Point
Poppintree Youth Project
Rialto Youth Project
Ringsend and Irishtown Youth Project (RIYP)
SAYS - South Area Youth Service -

€82,800

€82,800

€87,348

€37,324

€101,200

€225,872

€58,370

€200,928

€179,800

€439,098

€168,629
€86,812

€168,629
€119,296

€49,800

€255,908

School Street Project

€50,134

Separated Children’s Project
Sphere 17 RYS

€85,167
€71,980

€409,860

St. Andrew's Youth Project

€134,749

St. John Bosco Youth Centre

€184,947

€69,677

€58,252

€104,877

St. Michael's Parish Youth Project

€50,134
€85,167

€298,080

€138,400

€918,320

€110,400

€49,192

€294,341

€107,640

€50,180

€57,366

€311,990

€65,098

€386,048

St. Monica's Youth Project

€118,072

€118,072

St. Ultan’s Childcare Project

€64,898

€64,898

Stoneybatter Youth Service

€155,460

€111,804

SWAN (St. Agatha’s Hall / North Wall)

€243,569

€253,736

SWICN Youth Service

€122,950
€437,184

The Brú Youth Service

€227,180
€50,450

€357,939
€497,305
€49,251

The Base

The Common Ground

€90,675

€172,201
€55,766

€96,600

€323,780

€27,324

€77,774

TRAVACT
TRIBLI

€70,000
€61,528

€339,128
€14,534

€69,026

Westland Row CBS

€24,216

Wexford Centre Project

€24,721

€130,146
€9,728

€33,944
€24,721

€3,240

YMCA - Youth Work Programme

€3,240

€98,440

YPFSF II - Small Grants Fund

20

€14,534

€61,120

Whitefriar Aikido Club

Iomlán in aghaidh an Chiste

€70,000

€277,600

Trinity Comprehensive School
Trinity Youth Service

€98,440

€63,310

€4,224,927

€492,950

€5,185,221

€63,310

€3,860,903

€1,034,279

€52,041

€1,583,433

€225,034

€16,165,838

