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Scéim Dheontais do Chlubanna Óige Áitiúla 2014 
Foirm Iarratais 

(TAG. YAU/LYCGS1/2014) 

 
BUNEOLAS MAIDIR LEIS AN SCÉIM DHEONTAIS SEO: 

 Tacaíonn an Scéim Dheontais do Chlubanna Óige Áitiúla (LYCGS nó Local Youth Club Grant Scheme) le 
gníomhaíochtaí na gclubanna óige deonacha ag an leibhéal áitiúil, agus tosaíocht á déanamh de dhaoine óga idir 
aois 10 agus 21. 

 Ní mór go mbeadh na grúpaí faoi cheannas agus á bhfeidhmiú ag oibrithe deonacha. Níl an scéim dheontais seo 
oscailte do ghrúpaí atá faoi cheannas foirne íoctha. 

 I gcásanna mar a bhfuil níos mó ná rannóg amháin i ngrúpa (m.sh. Grúpa Gasóg le Macaoimh, Béabhair agus 
Taiscéalaithe / club óige le rannóga Sóisearacha agus Sinsearacha), níor chóir ach iarratas amháin a dhéanamh 
don ghrúpa ar fad. (Tabhair faoi deara, áfach, gur féidir go gcuirfear líon ball an ghrúpa ar fad san áireamh agus 
aon deontas á leithdháileadh). 

 Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bhfuil clubanna spóirt incháilithe faoi théarmaí na scéime seo. 

 Tá Caighdeáin Cháilíochta tugtha isteach ag an Roinn Leanaí agus Óige do Ghrúpaí Óige atá faoi cheannas 
Oibrithe Deonacha. Tá seisiúin eolais agus fhaisnéisithe á gcur ar fáil go háitiúil sa tslí gur féidir le grúpaí óige 
aithne a chur ar na Caighdeáin agus ar an gcúis a bhfuil siad á dtabhairt isteach. Tosóidh grúpaí ar 
rannpháirtíocht sna Caighdeáin i 2014. I dtús báire tá an bhéim ar rannpháirtíocht leis an bpróiseas seachas 
bheith ag baint amach na gcaighdeán láithreach bonn. Féach www.dcya.gov.ie, le do thoil, le tuilleadh sonraí a 
fháil. 

 
NÓTA: 

 Sula gcomhlánaítear an fhoirm iarratais seo léigh bileog eolais na Scéime Deontais do Chlubanna Óige Áitiúla 
(Tag. YAU/LYCGS2/2014) le fáil amach an bhfuil sibh incháilithe le hiarratas a chur isteach. 

 Ós rud é gur féidir go mbeidh athrú ar dhoiciméid LYCGS ó bhliain go bliain tá sé tábhachtach go n-úsáidfí an 
fhoirm iarratais cheart ón Roinn sa phróiseas iarratais. 

 Ní mór gach cuid den fhoirm a chomhlánú. Ní ghlacfar le foirmeacha nach bhfuil comhlánaithe go hiomlán. Ní 
mór cloí le gach riachtanas tuairiscithe sula ndéanfar breithniú faoi aon deontas nua. 

 Ba chóir iarratais chomhlánaithe a chur go díreach chuig an mBord Oideachais agus Oiliúna (BOO – an CGO 
roimhe seo). 

 Is é an dáta deiridh le glacadh le hiarratais ná an Chéadaoin, 28 Bealtaine, 2014. 
Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha in imthosca ar bith. 

 Is féidir go mbeidh eolas a chuirtear faoi bhráid BOO faoi réir ag reachtaíocht Saorála Faisnéise. 
 

AR MHAITH LEAT CABHAIR LEIS AN BHFOIRM SEO? Déan teagmháil le d’Oifigeach Óige áitiúil BOO ag: 
 

Paddy Muldoon 
Oifigeach Óige 
Teil:  (087) 9213299 
Ríomhphost:  paddymuldoon@donegaletb.ie 
 

Iarrtar ort an fhoirm comhlánaithe a sheoladh ar ais chuig: 
Aodhán Mac Closcaigh 
Bord Oideachais agus Oiliúna, Oifigí Rairacháin, Ard Uí Dhomhnaill, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall 

http://www.dcya.gov.ie/
mailto:paddymuldoon@donegaletb.ie
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CUID 1 – SONRAÍ AN CHLUB / AN GHRÚPA 
1. Tabhair uimhir stádas carthanachta nó uimhir chláraithe cánach an chlub/ghrúpa.  
Ní íocfar deontas muna soláthraítear ceann de na huimhreacha seo.  
(Foirm iarratais ar uimhir stádas carthanachta, ceangailte más riachtanach ort.) 

 

2. Ainm an chlub / an ghrúpa:  

3. Ionad cruinnithe an chlub / an 
ghrúpa:  

4. Sonraí teagmhála an duine atá freagrach as an iarratas seo: 

Ainm:  

Post sa chlub / sa ghrúpa:  

Seoladh:  

  

Teileafón: Fón póca:  

 Fón oifige:  

Ríomhphost:  

Suíomh gréasáin an chlub / an ghrúpa 
(más ann dó):  

5. Ainm na heagraíochta dá bhfuil sibh cleamhnaithe 
(más ann di):  

6. Cá huair a bunaíodh bhur gclub / bhur ngrúpa?  

 

   

7. An bhfuil Bunreacht scríofa ag do ghrúpa? 
 (Má ‘tá’, cuir cóip den Bhunreacht faoinár mbráid, mura bhfuil sin déanta agat cheana. cConstitution 

if you have not done so previously.) 

Tá Níl 

8. An gcloíonn do chlub / do ghrúpa le treoirlínte agus gnáthaimh náisiúnta cosanta leanaí? 
 (féach suíomh gréasáin RLGÓ, le sonraí a fháil faoi Leanaí ar dTús: Treoir Náisiúnta do Chosaint agus do Leas na Leanaí) 

Cloí-
onn 

Ní 
chloí-
onn 

9. Ar fhreastail do chlub / do ghrúpa ar sheisiún faisnéisithe faoi na Caighdeáin nua do Ghrúpaí a 
bhfuil Deonaigh i gceannas orthu? 

D’fhrea
-stail 

Níor 

fhreas-
stail 

10. Tabhair sonraí, le do thoil, faoi na príomhghníomhaíochtaí a chuirtear ar fáil faoi láthair ag do ghrúpa: 

Lá na seachtaine ar a 
dtarlaíonn an imeacht 

Am: 
 

Ó - Go 
Sonraí faoi na gníomhaíochtaí 

Líon na 
ndaoine 

óga a 
bhíonn ag 

freastal  

Líon na 
ndeonach 

fásta a 
bhíonn ag 

cabhrú  

Ionad 
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11. Tabhair sonraí, le do thoil, faoi na ceannairí agus na baill thíos: 
 
 
 

Sonraí faoi na ceannairí deonacha fásta  

 Fear  Bean 

 

Ceannairí sóisearacha 
(faoi 18 mbliana) 

   

 

18 – 25 bliana    

 

Thar 25 bliana    

 

Iomlán ceannairí    

 

Sonraí na mball 

 Fear  Bean 
 

Faoi 10 mbliana    

 

10 – 14 bliana    

 

15 – 18 mbliana 
(gan na Ceannairí Sóisearacha 
thuasluaite a chur san áireamh) 

   

 

19 – 21 bhliain 
(gan na Ceannairí thuasluaite a chur 
san áireamh) 

   

 

22 – 24 bliana 
(gan na Ceannairí thuasluaite a chur 
san áireamh) 

   

 

Thar 25 bliana 
(gan na Ceannairí thuasluaite a chur 
san áireamh) 

   

 

Líon iomlán na mball    

 

Líon na mball foirne íoctha, 
más ann dóibh (FP / TJ / SST srl 

san áireamh1) 
 

 
 

                                                           
1 Fostaíocht Phobail, Tionscnamh Jabanna, Scéim Shóisialta Tuaithe srl  
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CUID 2 – SONRAÍ AN DEONTAIS A IARRTAR  

1. Cuir in iúl, le do thoil, cad é a n-úsáidfear an cúnamh deontais lena aghaidh (m. sh. oiliúint, árachas, 
tionscadal aon uaire, srl.): 

 

2. Cuir síos, le do thoil, ar na sochair do dhaoine óga a ghlacann páirt sa chlub / sa chlár / sa ghníomhaíocht: 

 

3. An cineál deontais a iarrtar: 
Cuir tic le do thoil, le ceann amháin den dá bhosca seo a leanas: 

An grúpa oibre óige é do ghrúpa? 

Déan breithniú, le do thoil, ar na pointí mínítheacha thíos agus tú ag tabhairt freagra: 

i) ní mór go mbeadh obair óige (féach nóta 2 thíos) mar phríomhfhócas ag an ngrúpa oibre óige, faoi mar a 
shainmhínítear sin san Acht um Obair don Aos Óg 2001 

ii) ní mór go mbeadh aidhmeanna, gníomhaíochtaí agus modheolaíochtaí an ghrúpa ag baint le cinn na 
hoibre óige 

iii) ní mór don ghrúpa oibre óige raon clár a sholáthar ar bhonn rialta a bhfuil nádúr oideachasúil 
neamhfhoirmeálta ag baint leo. 

 

NÓ 
An grúpa gníomhaíochta óige é do ghrúpa? 

Déan breithniú, le do thoil, ar na pointí mínítheacha thíos agus tú ag tabhairt freagra: 

i) go príomha soláthraíonn an grúpa gníomhaíochta óige gníomhaíochtaí caitheamh aimsire do dhaoine óga 

ii) baineann aidhmeanna, gníomhaíochtaí agus modheolaíochtaí an ghrúpa le caitheamh aimsire, ní go 
sonrach le hobair óige  

iii) soláthraíonn an grúpa gníomhaíochta óige raon clár ar bhonn rialta a bhaineann le caitheamh aimsire. 

 

   

   

Ar chláraigh do ghrúpa leis an BOO mar chuid den phróiseas cláraithe a chuirtear i gcrích ag 
Oifigeach Óige BOO? (Murar chláraigh, is féidir go n-iarrfaidh do BOO eolas breise le tacú le d’iarratas) 

Chlár-
aigh 

Níor 
chlár-
aigh 

An bhfuil deonaigh i gceannas ar do ghrúpa agus an bhfuil sé bunaithe ar rannpháirtíocht 
dheonach na ndaoine óga? 

Tá Níl 

An bhfuil 75% de bhaill do ghrúpa faoi aois 21? Tá Níl 

Méid an deontais a iarrtar (uasmh. €3,000): € 

                                                           
2 Nóta: Sainmhíníonn an tAcht um Obair don Aos Óg 2001 an obair óige mar: “Clár pleanáilte oideachais a dearadh don chuspóir de bheith ag 
cabhrú agus ag feabhsú fhorbairt phearsanta agus shóisialta na ndaoine óga trína rannpháirtíocht dheonach, agus atá comhlántach dá n-
oideachas agus oiliúint fhoirmeálta, acadúil nó dá ngairmoideachas agus dá ngairmoiliúint agus a sholáthraítear go príomha ag eagraíochtaí 
deonacha oibre óige.” 
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CUID 3 – SONRAÍ AIRGEADAIS 

1. Cuir sonraí ar fáil, le do thoil, faoin gcuntas ar chóir an cúnamh deontais a íoc dó sa chás go n-éiríonn le 
d’iarratas. (Ba chóir gur cuntas an ghrúpa a bheadh ann agus ní cuntas pearsanta.) 

Ainm an Chuntais 
Banc / Comhar Creidmheasa 

/ Oifig Phoist Cód Sórtála Bainc Uimhir Chuntais 

    

2. Tabhair sonraí, le do thoil, faoi aon fhoinsí eile maoinithe don bhliain airgeadais dheireanach: 

Foinse mhaoinithe Gníomhaireacht mhaoinithe Méid An dáta a fuarthas é 

    

    

    

3. Cuir faoinár mbráid, le do thoil, sonraí faoin gCuntas Ioncaim & Caiteachais don bhliain airgeadais 
dheireanach. Úsáid an teimpléad a sholáthraítear ag Aguisín 1, nó cuir teimpléad an ghrúpa faoinár mbráid má 
sholáthraíonn sin an fhaisnéis riachtanach ar fad. 

 

*** CUID 4 – DEARBHÚ AGUS SÍNIÚ *** 

 
Teastaíonn dhá shíniú, ceann acu ón gCisteoir 

 
Deimhníonn an duine a bhfuil a ainm thíos go bhfuil an t-eolas ar fad atá le fáil san fhoirm iarratais seo cruinn agus gur 
eolas reatha é: 

 
1. Sínithe:     

 Ainm  (Post sa chlub / sa ghrúpa)  
 

2. Sínithe:   

(Cisteoir) Ainm  
 

    Dáta:   

   CUIR AN FHOIRM CHOMHLÁNAITHE CHUIG: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÁTA DÚNTA: DÉ CÉADAOIN, 28 BEALTAINE 2014 
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AGUISÍN A hAON: CUNTAS IONCAIM & CAITEACHAIS AN GHRÚPA DON BHLIAIN AIRGEADAIS 2013 
 

Ní mór an chuid seo a chomhlánú ag gach grúpa agus iad ag déanamh iarratais ar mhaoiniú, 
nó cóip shínithe de theimpléad coibhéiseach an ghrúpa a chur faoinár mbráid má sholáthraíonn sin an fhaisnéis 

riachtanach ar fad. 
 

IONCAM 
FAIGHTE 

SONRAÍ 
(foinse agus 
minicíocht san 
áireamh) 

MÉID 
€ 

CAITEACHAS 
TABHAITHE SONRAÍ 

Méid 
€ 

Dleachtanna 
seachtainiúla 

  
Táillí 
cleamhnaithe 

  

Táillí 
ballraíochta 

  Cíos   

Tabhartais   Árachas   

Cuntais 
dhíomhaoine 

  
Costais 
riaracháin 

  

Deontas BOO 
(CGO roimhe 
seo)  

  Táillí eile   

Deontais aon 
uaire 

  Oiliúint   

Tiomsú airgid   Iompar   

Eile 
(luaigh, le do 
thoil): 

  
Ábhair / 
trealamh 

  

   Costais an chláir   

   
Costais oide / 
fhoirne 

  

   
Imeachtaí 
speisialta 

  

   Táillí iontrála   

   
Eile 
(luaigh, le do 
thoil): 

  

      

 (A) Iomlán €  (B) Iomlán € 

 
Iarmhéid deiridh 
(A) – (B) 

€ 

 
Ní mór an fhoirm ioncaim agus chaiteachais a shíniú, agus an dáta curtha leis, ag beirt oifigeach club/grúpa, agus 
ní mór gurb é an Cisteoir duine amháin acu. 
 

1. Sínithe:     

 Ainm  (Post sa chlub / sa ghrúpa)  
 

2. Sínithe     

(Cisteoir) Ainm    
 

    Dáta:     
 



  Leathanach 7 

 

CHUN ÚSÁIDE OIFIGE AMHÁIN 

Ba chóir go gcinnteodh Oifigigh Óige BOO go gcomhlíonann clubanna na critéir incháilíochta (Cuid 2) le hiarratas a 
dhéanamh d’aon cheann den dá dheontas. 

 
a) An bhfuil an grúpa incháilithe le 
hiarratas a dhéanamh don deontas 
do chlubanna oibre óige?  

Tá Níl  
b) An bhfuil an grúpa incháilithe le 
hiarratas a dhéanamh don deontas do 
chlub gníomhaíochta óige?  

Tá Níl 

    

Tabhair tuairim ghonta, más gá sin, faoin iarratas 
thuasluaite: 

Tabhair tuairim ghonta, más gá sin, faoin iarratas 
thuasluaite: 

 
 
Méid an chúnaimh dheontais a mholtar:  €   
 
Deimhním leis seo go bhfuil scrúdú déanta agam ar an bhfoirm iarratais seo agus go bhfuil mé sásta go bhfuil an  
t-eolas cruinn agus gur eolas reatha é:   
 
Ainm an Oifigigh Óige:  
 
Síniú an Oifigigh Óige:    
 
 
Dáta:    
 
 
 

 


