
Pacáiste eolais ar
thiomsú airgid
Treoir do thuismitheoirí



Tá buíochas mór ag dul libh mar 
thuismitheoirí as obair na gcapall a 
dhéanamh ag tacú lenár scoileanna. 
Cuireann na tacaíochtaí uaibh go mór le 
heispéireas na ndaltaí mar aon le 
hatmaisféar na scoile mar phobal.  
Tá súil againn go mbeidh an 
leabhrán seo tacúil duit agus go 
gcuirfidh sé le do spreagadh.   
Ba bhreá linn a chloisteáil faoi na 
himeachtaí i do scoil, déan teagmháil 
linn leis na sonraí ar chúl na bileoige 
seo.  

Ar son na scoile agus ar son An Foras 
Pátrúnachta, gabhaim buíochas libh as 
an obair mhór go léir.  

Cormac Mc Cashin, 
An Foras Pátrúnachta 
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Smaointí ar thiomsú airgid 
Tá go leor smaointí ar conas airgead a thiomsú do 

scoileanna agus is minic go mbíonn spórt agus spraoi 
ag baint leo!  

Seo a leanas 25 smaoineamh mar thús duit.  

 Lá Cultúir Domhanda 

Bíonn bia, feistis náisiúnta, 
ceol & damhsa ó na pobail 
áitiúla curtha i láthair. 

Lá na gContaetha 

D’fhéadfadh múinteoirí 
péinteáil aghaidhe a 
dhéanamh. 

Taispeántas Ealaíne 

Bíonn tuistí sásta saothar a bpáiste 
a cheannach. Tá cuideachtaí in 
Éirinn a chuirfidh frámaí ar an 
ealaín & a eagróidh an taispeántas.  

Ealaín as airgead 

Cruthaigh le boinn airgid; leag na 
boinn ar fad síos i gcruth ainmhí/
duine/focal/téama &rl.  

8 Smaoineamh 
Cruthaitheacha 

Lá na nGeansaithe Nollag 

Duais don gheansaí is 
fearr & costas beag chun 
páirt a ghlacadh ann. 

Lá Pitseámaí  

Tagann daltaí ar scoil sna 
pitseámaí agus bíonn 
scannáin le grán rósta. 

Comórtas Físeán  

Is éasca seo a oiriúnú do théama 
ar bith m.sh. Mo scoil féin, mo 
chlann &rl.

Lá na leabhar 

Tagann daltaí ar scoil gléasta mar 
charachtar ó leabhar, léamha ó 
leabhair i rith an lae, margadh 
leabhar & fiú dráma ó leabhar a 
chur ar siúl. 
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Smaointí ar thiomsú airgid 

Ceannaigh bric  
Oiriúnach d’fhoirgnimh nua 

scoile nó athchóirithe 

Maidin Caifé  
Bunaigh dearadh na gcístí & ealaín ar 
théama m.sh. Roald Dahl. 

Bailiú Poilí 

Faigh cead & ceadúnas, bí gléasta 
le aird  a tharraingt agus ná déan 
dearmad na málaí bonn a fháil don 
lóisteáil bainc.   

Aonach 

Seachas ceantáil mhanglaim, ba 
chóir go mbeadh na hearraí ar 

ardchaighdeán. Iarr na deonacháin 
a fháil roimh ré. 

Oíche Nollag 
Dráma scoile, seastán ag díol 

seacláid the & cártaí nollag 
scoile 

Who wants to be a thousandaire? 

Smaointí ar 
Mhórairgead a 
bhailiú 

Smaoineamh chun suim mhór 
airgid a thiomsú. Thiomsaigh GS 
Thulach na n-óg €34,000! Tá sé 
am-íditheach, áfach        agus       bío    n   n   3          
mhí pl      ea    n ála ann. Ritheann 
cuideachta margaíochta an rud 
http://www.thousandaire.ie/ 
agus dar leo is brabús breis is 
€25,000 atá ar fáil leis. 

 Margadh bácála/taispeántas  
cócaireachta  

Cístí ó thuistí b’fhéidir? 

Pacáil málaí in ollmhargadh  
Costais an-íseal, smaoineamh 
brabúsach 

 Oscail Siopa 

 Oscail siopa sa scoil ar 

feadh lae 

http://www.thousandaire.ie/
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Smaointí ar thiomsú airgid 

Bí gníomhach leis 
an 5 smaoineamh 
seo!  

Comórtas litrithe 
Faigheann an buaiteoir i ngach rang 
duais! Bíonn buntáiste oideachasúil i 
gceist leis an gceann seo.  

Léamhatón 

Gheobhaidh an dalta 
a léigheann an méid 
is mó an duais!  

Siúl urraithe 

B’fhearr ag an deireadh seachtaine 
más ócáid chlainne í. Tá an ceann 
seo oiriúnach do gach aoisghrúpa.  

Spórt is Spraoi 

Spóirt urraithe, canadh, snámh, 
scipeáil, & ciúnas urraithe (rogha na 
coitiantachta leis na múinteoirí!)  

 Dancethon/Dioscó  

 Is féidir téama gléasta a chur 
leis. 

Comórtas Talainne  
Canadh/damhsa/dráma/
filíocht san áireamh 

Tóraíocht Taisce  
Bí ag smaoineamh faoi 
léarscáileanna, nodanna & 
treoracha.  

Tráth na gCeist 

Bíodh téama ar nós Father 
Ted / Eastenders ann! 

Bí ag machnamh 
leis na smaointí 
seo!  
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Roghnaigh an ghnıómhaıócht tiomsaithe airgid bunaithe ar mhealltacht don 
sprioclucht spéise. 

Leag sıós an  sprioc le tiomsú & cuir plean le chéile an sprioc sin a bhaint 
amach. Bıódh an sprioc san áireamh freisin agus tú ag áireamh na gcostas. Cad 
a ıócann daoine d’ócáid/gnıómh mar seo? 

Bolscaireacht – meáin shóisialta na scoile agus pearsanta/nuachtlitir/suıómh 
idirlıń/téacs go tuistı.́ Preasráiteas gearr, gonta le cé, céard, cathain, cén áit 
agus sonraı ́teagmhála an bealach is fearr nuachtáin áitiúla/stáisiúin raidió a 
chur ar an eolas. Caith am ag an gcéim seo mar mura bhfuil daoine ar an eolas 
faoi, nı ́thiocfaidh na daoine. Labhair linn sula n-úsáideann tú lógó An Foras 
Pátrúnachta le do thoil. 

Lıón isteach foirm measúnaithe riosca má theastaıónn agus eagraigh plean 
faoi cad ba chóir a dhéanamh má thagann riosca mór chun cinn. 

Ná déan dearmad ar árachas/cheadúnais/chead má theastaıónn sé freisin.
An bhfuil grúpa eile ann a bheadh sibh in ann comhoibriú leo m.sh. an 
bhféadfadh sibh comhoibriú le hionad pobail áitiúil le maidin biongó a eagrú do 
sheanóirı?́ 

Cuir crannchur le himeacht agus cuirfidh tú leis an atmaisféar. Iarr ar 
chuideachtaı ́áitiúla duaiseanna a dheonú, ag tosú le daoine a bhfuil aithne agat 
orthu agus iad a thugann tú féin/an scoil gnó dóibh. Cuir próca tomhais/ téama 
gléasta leis... bı ́cruthaitheach agus uathúil agus bainfidh tú éacht amach! 

Cá mbeidh an ócáid ar siúl? Smaoinigh ar shuıómh agus ar an méid.
Cé na dualgais a bheidh ann agus cé na daoine a bheidh freagrach astu? 

10 gcéim & beidh leat
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Ní mór ceadúnas a fháil ó na Gardaı ́chun airgead a bhailiú in áit phoiblı ́agus tógann 
sé seo roinnt seachtainı.́ 

Fiosraigh le pobal na scoile sula lorgaıónn tú rud go seachtrach. Gach seans go 
mbeidh tuismitheoir ann lena bhfuil an scil/teagmháil atá uait. 

Eagraigh d’ócáid timpeall ar lá mór le rá m.sh. Lá Fhéile Pádraig/Oıćhe Shamhna/An 
Nollaig/Seachtain na Gaeilge srl

Is bealach an-éifeachtach d’imeacht a roinnt le hurraitheoirı/́na meáin shóisialta é 
na daltaı ́a chur ina seasamh i gcruth GRMA (go raibh maith agat) & grianghraf a 
thógáil. 

Tá cárta urraıóchta samplach le fáil ar ár suıómh idirlıń. Más mór-imeacht atá ann, is 
féidir leathanach urraıóchta a chur ar bun go héasca via www.mycharity.ie agus tá 
sé chomh héasca céanna é a roinnt le do chuid teagmhálaithe.

Cáilíonn gach Scoil Náisiúnta mar charthanacht. Déan teagmháil leis an gcoimisinéir 
ioncam chun é seo a eagrú agus faigh d’uimhir charthanais don scoil. Mura bhfuil do 
scoil cláraithe mar charthanacht, is féidir uimhir charthanais An Foras Pátrúnachta a 
úsáid, ar iarratas. Déan teagmháil linn san oifig más maith leat é seo a shocrú. 

Más mall is mithid. Tosaigh le himeachtaí beaga sula dtugann tú faoi imeacht mhór a 
eagrú. 
Bíodh meascán d’imeachtaí ann- tiomsú airgid/cur chun cinn na scoile/imeacht as 
Gaeilge do thuismitheoirí/oíche shóisialta/ócáidí clainne srl. 

Bı ́cinnte i gcónaı ́agus tú ag tiomsú airgid go dtuigeann daoine cé atá ag tiomsú 
airgid agus ar cén rud ar a gcaithfear an t-airgead. Nı ́mór i gcónaı ́teachtaireacht 
buıóchais a thabhairt dóibh siúd a chabhraigh leis an ullmhúchán agus dóibh siúd a 
dheonaigh airgead freisin. Ba cheart an t-airgead ar fad a bhı ́bailithe a aistriú chuig 
an Bord Bainistıóchta ábhartha gan mhoill. 

Bainigı ́taitneamh as!

Moltaí Duit



10 

Eolas tábhachtach

Iarrtar ar gach scoil & cumann cloí go daingean leis na rialacha seo. 

Tá Cumann Tuismitheoirí i dteideal cistí a bhailiú le haghaidh cúrsaí riaracháin 
agus gníomhaíochtaí an chumainn. Tá cead ag gach cumann suas go €300 a 
choinneáil sa chuntas chun crích na riachtanas seo.  

Rachaidh siad i gcomhairle leis an mBord maidir le 
hairgead a thiomsú don scoil nó le haghaidh 
tionscadal scoile. Beidh cead ón mBord ag teastáil 
roimh ré chun tiomsú airgid a dhéanamh in ainm na 
scoile.   

Is é an Bord Bainistíochta a chaithfidh an t-airgead 
seo i gcomhairle leis an gCumann Tuismitheoirí. Ba 
cheart gach airgead atá 

tiomsaithe le haghaidh tionscadail chomhaontaithe le haghaidh na scoile a lóisteáil, 
a luaithe is indéanta, i gcuntas na scoile.  

Ní mór aon chistí a bhailítear a úsáid chun na críche ar bailíodh an t-airgead. 

Má tharlaíonn sé, i gcúinsí eisceachtúla, nach gá don Bhord na cistí uile a bailíodh a 
úsáid le haghaidh an chuspóra a sonraíodh, cuirfidh an Bord é sin in iúl don 
Chumann Tuismitheoirí agus nuair is cuí, don phobal áitiúil. I gcás ar bith ní mór na 
cistí a úsáid le haghaidh na scoile. Cinnfidh an Bord i gcomhairle le coiste an 
Chumainn Tuismitheoirí an t-athrú cuspóra a mbainfear úsáid as na cistí ina leith. 



 

Tiomsú airgid sa scoil 

Seo roinnt smaointe le haghaidh tiomsú airgid 
 
Díolachán Reic 
Tugann páistí na scoile a sean-bhreagáin agus leabhair ar scoil. Eagraíonn rang 5/6 iad 
‘ina siopaí’ sa halla nó i seomra ranga. Ainmnítear lá a mbíonn clár-ama deartha ag rang 
5/6. Tugann páistí airgead ar scoil agus téann siad ‘ag siopadóireacht’. Is buntáiste mór é 
an díolachán seo do gach páiste mar go minic is é an chéad uair dóibh ‘dul ag 
siopadóireacht’ le fíor airgead ina n-aonair. Foghlaimíonn na páistí i rang 5/6 conas a 
bheith ina siopadóirí. Is féidir aghaidhphéinteáil, penteáil ingne, crannchuir, tombola agus 
cluichí eile a eagrú ar an lá fresin. 
 
Taispeántas Ealaíne 
Tá comhlacht ann a thagann chun é seo a eagrú. Bíonn ócáid álainn sa scoil agus déantar 
ceiliúradh ar an ealaín sa scoil. Má tá ealaíontóir maith sa scoilphobal is fiú go mor 
iarraidh orthu píosa a dheonú don scoil chun é a chur ar cheant ag an ócáid.  

nó 
Ealaín na bpáistí a chur i bhfrámaí ó IKEA agus iad a chur ar taispeáint agus a dhíol ansin 
leis na tuismitheoirí 
 
Grianghrafadóir Scoile 
Tiocfaidh grianghrafadóirí isteach chuig do scoil agus tógfaidh siad grianghraif ranga.  
Díolfaidh siad go díreach le do thuismitheoirí ansin iad agus téann céatadán den 
díolachán i dtreo na scoile. Bí cinnte go bhfuil sé soiléir do thuismitheoirí gur rud 
tiomsaithe airgid é seo don scoil. Seiceáil le fáil amach an bhfuil aon tuismitheoir ar 
ghrianghrafadóir iad i measc phobal na scoile roimh chonradh le duine seachtrach a 
shíniú. 
 
Díolachán Cácaí 
Tá díolachán cácaí ar cheann de na bealaí is coitianta chun airgead a chruinniú do 
scoileanna. Is féidir leo a bheith ina ócáid déanta airgid iontach mar is beag an caipiteal 
atá de dhíth. Is iad na rudaí is gá a choinneáil i gcuimhne do thiomsaitheoir airgid rathúil; 
déan an ócáis a fhógairt a oiread agus is féidir leat, déan cinnte go bhfuil neart seoniseála 
agat chun nótaí a bhriseadh ar an lá, leag amach na cácaí go deas agus bíodh málaí 
páipéir agat le go dtabharfaidh daoine na cácaí abhaile leo. Cuireann bia milis tart ar 
dhaoine mar sin déan cinnte go ndíolann tú deochanna freisin - tae agus caifé.  
Is féidir freisin tuismitheoir a fháil atá ina c(h)ócaire nó fiú a bhfuil spéis acu sa 
chócaireacht agus iarr orthu taispeántas cócaireachta a chur ar siúl. 
 
Bairbeciú 
Formáid eile an-solúbtha. Ar tháille (an-)bheag, tabharfaidh daoine a gcuid bia féin le 
barbeiciú. Is féidir leat níos mó a ghearradh má sholáthraíonn tú na hearraí. D’fhéadfadh 
tionchar a bheith ag banna ceoil, roinnt siamsóirí, áit éigin sábháilte do na páistí, clúdach 
ó aimsir fhliuch. 
Breathnaigh ar shláinteachas agus bí cinnte go bhfuil tú ag comhlíonadh rialacha ‘bia te’  
mura bhfuil taithí agat. 
 



 

Tiomsú airgid sa scoil 

Aonach na Nollag/an Earraigh 
Is féidir seastáin dhifriúla a eagrú ag aonach na Nollag sa scoil chun go mbeidh lá 
sóisialta den scoth ag pobal na scoil. Seo a leanas cuid de na seastáin a d’fhéadfaí a 
eagrú: 

• Daidí na Nollag 
• Tombola 
• Seanbhreagáin 
• Roth an Áidh 
• Caifé 
• Cácaí 
• Bairbiciú 
• Cur i láthair ó pháistí na scoile (ceol/drámaíócht/ Carúil Nollag) 
• Seomra cluichí 
• Aghaidhphéinteáil 
• Seomra rince 
• Seomra Gaeilge ‘Pop up Gaeltacht’ 
• Cranchur 
• Díolachán seanleabhar 
• Seastán ealaíne/cartaí Nollag déanta ag páistí na scoile 
• Comhlachtaí áitiúla- glacann siad seastán ar chíos chun a gcuid earraí a dhíol 

 
Ceannaigh Bríce/Tíleanna 
Balla deartha sa scoil le huimhreacha 1-100 ar na bricí. Ceannaíonn tuismitheoirí bríce ar 
an uimhir atá ar an mbríce agus cuirtear a n-ainmneacha orthu. Gabh buíochas leo i 
gconaí.  
 
Crannchur 50/50 
Díoltar ticéid crannchuir. Bíonn 50% den chiste a bhailítear mar dhuais. Coinníónn an 
scoil an 50% eile.  
 
Cáis agus Fíon 
Fíon 
An bhfuil teach nó halla suimiúil i do cheantar atá te agus compórdach? 
Aimsigh siopa fíona a thairgfidh praghsanna maithe agus iasacht gloiní. Cad iad na fíonta 
is mian leis an siopa a chur chun cinn? An gcuirfeadh sé blaiseadh san áireamh?  
 
Cáiseanna 
D’fhéadfadh go mbeadh d’ollmhargadh áitiúil sásta le raon blaiste a thairiscint. 
Cuir Siamsaíocht chuí ar fáil. 
Praghsáil do thicéid amhail is dá mbeadh ort rátaí an mhargaidh a íoc ar gach rud: má tá 
do thicéid ró-shaor tabharfaidh tú le tuiscint gur imeacht saor atá ann. 
 
**Tá sé tábhachtach dearcadh freagrach i leith ólachán alcóil a chur chun cinn agus 
imeachtaí den sórt sin do dhaoine fásta amháin. Ní mór fógraíocht a dhéanamh ar tháirgí 
alcólacha laistigh den scoil a sheachaint. 
 



 

Tiomsú airgid sa scoil 

Maidin Chaifé 
Is rogha bhuan í mar gheall ar a solúbthacht, is féidir le maidin chaifé a bheith chomh mór 
nó chomh beag agus is mian leat. Is féidir gur deis atá inti bualadh le daoine eile thar 
chaifé, Gaeilge a chleachtadh nó is féidir í a chomhcheangal le haon ghníomhaíocht eile.  
 
Ceolchoirm/Léamh 
Is fiú go mór ceolchoirm ranga/ coile a chur ar siúl go rialta do thuismitheoirí. Tugann seo 
léargas ar an dea-obair atá ar siúl agus tacaíonn sé go mór le cur chun cinn na scoile. Is 
féidir crannchur/tae/caifé/cácaí a dhíol ag ócáidí mar seo. 
 
Leabhar Cócaireachta 
Fiafraigh de na páistí cad iad na béiltí is fearr leo agus cruthaigh leabhar cócaireachta 
sláintiúil taitneamhach. Déan teagmháil le clódóir áitiúil chun iad a tháirgeadh. Déan 
cinnte fiafraí díobh an bhfuil ráta carthanachta acu! Tá an-tóir ar leabhair ar líne freisin 
agus is rogha eile iad seachas priontáil. 
 
Rás na lachain 
Teastaíonn lachain phlaisteacha uait, abhainn a bhfuil srutg reatha aici agus droichead nó 
pointe tite eile. Cuir uimhir ar do chuid lachain go léir, ar shlí nach n-imeoidh na 
huimhreacha san uisce. Nuair a bheidh do lachain go léir díolta agat, cruinnigh an lucht 
féachana thart ar an bpointe fágála. Is féidir leat na lachain go léir a scaoileadh le chéile ó 
dhroichead, nó iad a líneáil ag baint úsáide as constaic oiriúnach. Nuair a scaoiltear iad, is 
é an buaiteoir an chéad duine a thrasnóidh an líne chríche. 
Seiceáil le húinéirí na habhann, nó cibé duine atá i gceannas chun cead a fháil. 
Bí cinnte go mbaileoidh tú na lachain go léir ag deireadh an rása. 
**D’fhéadfadh aon ghníomhaíocht a bhaineann le huisce a bheith contúirteach. Bí ag faire 
amach do leanaí beaga a d’fhéadfadh a bheith an iomarca ar bís agus titim isteach, agus 
cinntigh go bhfuil stáisiúin slána ag do chuiditheoirí go léir óna bhféadfaidh siad a gcuid 
tascanna a dhéanamh. Seiceáil leis an gcomhlacht árachais. 
 
 
Imeacht Mhór 
Béile/Cóisir tae iar-nóin/Cóisir scoile/Seó Faisean etc.  
Is fearr an pacáiste iomlán a chur in áirithe in óstán a reáchtálann na himeachtaí seo an t-
am ar fad nó is féidir comhlachtaí a fhostú a eagraíonn ‘who wants to be a millionaire’etc.   
Is féidir leat é a dhéanamh asat féin, áfach, le foireann de chúntóirí/thuismitheoirí 
deonacha, agus b’fhearr go mbeadh méid áirithe taithí ábhartha acu. 
Tá an t-ionad ríthábhachtach. An bhfuil cistin ann? An bhfuil sé feistithe go hiomlán? An 
bhfuil spás don bhanna ceoil, leictreachas nuair a bhíonn sé ag teastáil uathu, dóthain 
spáis le haghaidh damhsa, agus go leor spáis timpeall na mbord do d'fhoireann 
seirbhíse? Smaoinigh go cúramach ar an mbiachlár: an bhfanfaidh an bia te agus an 
mbeidh cuma dheas air faoin am a thabharfaidh tú ón gcistiní go dtí an bord é? 
Déan machnamh cúramach ar an tsiamsaíocht, ar chainteoirí tar éis dinnéir srl.  
Ní minic a eagraíónn scoil imeacht mhór. Mar sin déan go maith é; ná gearr coirnéil.  
Smaoinigh ar cheant iarbhéile de chineál éigin. 
 
Cluichí/Spóirt agus Comórtais 



 

Tiomsú airgid sa scoil 

Cuidíonn sé má tá suim agat agus baint agat leis na cluichí nó spóirt tú féin, nó más féidir 
leat club a fháil chun an ócáid a reachtáil duit. 
É sin ráite, is féidir aon chluiche nó spórt iomaíoch a eagrú ina chomórtas, cé go 
bhféadfadh go leor ama a ghlacadh le comórtas Monopoly a thabhairt chun críche! 
Beidh ort na duaiseanna agus an nós imeachta clárúcháin a eagrú. 
An gá an comórtas a reáchtáil in aon ionad amháin, in aon lá amháin, nó an bhféadfaí 
naisc a scaipeadh thar thréimhse áirithe ama? D’fhéadfaí comórtas peile 5-an-taobh a 
reáchtáil ar pháirc imeartha scoile in aon lá amháin, agus roinnt cluichí á n-imirt ag an am 
céanna (ach cuimhnigh go bhfuil réiteoir agus oifigigh líne de dhíth ar gach cluiche). 
 
Cártaí Ócáide 
Díol pacaí cártaí um Nollaig nó aon saoire shuntasach eile. Seiceáil féachaint an bhfuil 
tuismitheoir sa scoil atá ina healaíontóir agus iarr orthu cárta a dhearadh don scoil nó iarr 
ar pháistí cartaí a dhearadh. Déan teagmháil le clódóír áitiúil chun iad a tháirgeadh.  
 
Seoinseáil 
Is fiú go mór buicéad a chur i ngach seomra ranga agus seoinseáil a bhailiú ar feadh 
tréimhse áirthe ama. Faigheann an rang a bhailíonn an méid is mó duais ar nós obair 
bhaile saor/am breise sa chlós 
 
Oíche Thráth na gCeist 
Is imeacht é seo a bhfuil an-tóir air in go leor réimsí: Déan iarracht tráth na gceist a eagrú 
oíche amháin sa tseachtain nó sa mhí, nó bíodh ceann eagraithe agat ag an teach 
tábhairne nó ag an gclub áitiúil. Má tá ceann á rith agat féin, beidh ionad te taitneamhach 
uait. Socraigh uaslíon imreoirí in aghaidh na foirne, agus leag amach do tháblaí dá réir. 
Déan iarracht roinnt Gaeilge a bheith fite fuaite sna ceisteanna. Bíonn an-rath ar na 
hoícheanta seo i rith Sheachtain na Gaeilge.  
 
Soláthraíonn tú na príomhduaiseanna agus spotduaiseanna (a d’fhéadfadh a bheith mar 
chuid den airgead ó na táillí iontrála); déanann tú airgead ar tháillí iontrála (duine aonair 
nó foireann?) agus ar an gcrannchur. 
 
Oíche Rása / Oíche Chasíne 
Is féidir leat an pacáiste iomlán a fhostú, lena n-áirítear daoine chun an gealltóireacht a 
reáchtáil. Le haghaidh Oíche Casino, is cinnte go mbeidh saineolaí ag teastáil uait ar na 
cluichí go léir, rud a d'fhéadfadh a bheith ar fáil i measc phobal na scoile. 
Bíonn oícheanta rása níos simplí. Is féidir scannáin (nó físeáin) de rásaí sé capall/madraí a 
fhostú leo féin, má tá an trealamh agus an saineolas agat chun iad a rith tú féin. 
Mar an gcéanna, mura bhfuil saineolaí i measc pobal na scoile, is féidir leat duine a fhostú 
chun an córas gealltóireachta a rith. 
Roimh an oíche is féidir leat "na capaill a dhíol" (is féidir le húinéirí a gcapall a ainmniú, 
agus seasamh chun duais a bhuachan), agus iarr ar chuideachtaí áitiúla urraíocht a 
dhéanamh ar na rásaí. Cuir leabhrán i gcló le fograí urraíochta ann freisin.  
Ní mór duit duaiseanna a sholáthar d'úinéirí na chéad trí chapall i ngach rás (arna 
sholáthar ag an urraitheoir). D’fhéadfá an cárta rása deireanach a choinneáil glan chun na 
capaill a chur ar ceant ar an oíche. 
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Urraíocht ó chomhluchtaí áitiúla 
De ghnáth bíonn comhluchtaí áitiúla an-sásta urraíocht a thabairt don scoil i bhfianaise 
go bhfaigheann siad fógraíocht ar shuíomh idirlín/aip na scoile. Bíonn se an-éasca colún a 
bheith agat ar an suíomh/aip chuige seo. Socraigh ar phraghas agus tabharfaidh na 
comhlachtai a gcuid logóanna etc. duit le crochadh ar an suíomh idirlín/aip.  
 
Crannchur/Tombola 
Teastaíonn duaiseanna úrnua d’ardchaighdeán, nó nithe a bhfuil suim ar leith ag baint 
leo, de don dá rud seo. I gcrannchur, díoltar ticéid don seans chun roinnt duaiseanna a 
bhuachan. Nuair a dhíoltar na ticéid go léir, nó ag pointe áirithe ama, tarraingítear 
crannchur chun na buaiteoirí a roghnú. 
Níor cheart go mbeadh an iomarca duaiseanna ag crannchur riamh, mar gheall ar an am a 
thógann sé iad a tharraingt amach; seans go gcaillfidh an lucht féachana suim i ndiaidh 
an dara duais déag. 
Tá ‘tombola’ cosúil le crannchur, ach amháin go leithdháiltear ticéid ar dhuaiseanna 
roimh ré. Ceannaíonn an custaiméir ticéad séalaithe i gclúdach litreach nó i sop. 
Osclaíonn siad a dticéad ansin féachaint an bhfuil an bua acu.  
 
Rith Club 100/200/500 
Is crannchur rialta é Club 100. I bprionsabal, íocann 100 duine €1 in aghaidh na 
seachtaine as deis duais a bhuachan: is féidir leath an airgid a íoctar isteach a úsáid mar 
Chiste na Duaise. Téann an chuid eile chuig an gcarthanacht. 
Tá difríocht mhór idir na leaganacha i dtéarmaí scála. Ní mór duit a chinneadh cé air a 
bheidh an fhreagracht dhlíthiúil as dea-iompar an chrannchuir a chinntiú. Saincheist 
mhór amháin is ea na ranníocaíochtaí rialta a bhailiú ó chomhaltaí. Is féidir leat é seo a 
shlánú ar dhá bhealach – trí shíntiúis a bhailiú go bliantúil nó go ráithiúil, nó trí 
bhuanorduithe a ghlacadh. Tá rogha agat maidir le roinnt an duaischiste agus mar sin ní 
mór duit cinneadh a dhéanamh an bhfuil duais mhór amháin níos tarraingtí ná roinnt 
mhaith duaiseanna beaga. Má tá duaiseanna á mbronnadh agat ag cruinnithe, b’fhéidir 
go mbeadh dhá nó trí dhuais níos fearr; más tríd an bpost a dhéantar iad a dháileadh, 
seans go mbeidh cuma níos spreagúla ar do chrannchur nuair a fhoilsíonn tú na torthaí i 
do nuachtlitir! 
Ní mór uimhir nó uimhreacha a thabhairt do gach ball. Ní mór an tarraingt a dhéanamh, os 
comhair finnéithe, ar bhealach a chinnteoidh gur randamach é. 
Feidhmíonn gach crannchur faoi mhaoirseacht na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais 
agus Athchóirithe Dlí, seachas an Crannchur Náisiúnta, atá á rialú ag an Roinn Airgeadais. 
Tá roinnt crannchuir níos lú ceadaithe: crannchuir phríobháideacha (arna sealbhú ag agus 
ar son club nó cumainn), crannchuir ócáideacha (le ceadanna arna ndeonú ag na póilíní), 
crannchuir thréimhsiúla. Is féidir breis eolas a fháil ag  
http://www.doen.nl/static/ACLEU/pdf/CL%20in%20Ireland.pdf  
 
Na Figiúirí: 
Bailigh €1200 in aghaidh na bliana, íoc amach €600 agus coimeádann an charthanacht 
€600 
200 duine ag íoc €1 torthaí €2400 comhlán, €1200 glan. 
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Íocann 500 duine €10 in aghaidh na míosa (10 n-uimhir an ceann) toradh €60,000 
comhlán, €30,000 glan. 
 
B’fhéidir go mbraitheann tú gur leor duais níos ísle chun do scéim a dhíol. Níl aon 
íosteorainn leis na méideanna is féidir leat a dháileadh! I sampla an Chlub 500, b’fhéidir 
go mbraitheann tú gur leor duais de €1000: mhéadódh sé seo an toradh glan go 
€48,000! Ar an taobh íochtair, b’fhéidir gur leor ciste duaise de €25. 
 
Seirbhísí 
Tralaithe siopadóireachta a phacáil in ollmhargaí - caithfear é seo a chur in áirithe san 
ollmhargadh.  
 
Díol Saothair 
An bhfuil aithne agat ar aon daoine atá go maith lena lámha? Dá mbeadh, an dtiocfadh 
siad le chéile chun a gcuid ceardaíocht féin a dhíol, mar thabhartais nó ar bhonn 50/50 
nó coimisiúin? 
Is féidir aon halla, nó go deimhin aon spás mór (má cheadaíonn an aimsir!) a úsáid don 
imeacht seo. Is féidir cead isteach a bheith saor, chomh fada agus a dhéanann tú praghas 
cothrom ar na hearraí. Cuimhnigh, cosnaíonn gach mír cheardaíochta an oiread sin ó 
thaobh ábhair de, agus ansin thóg sé am lena dhéanamh. Má chuirtear cáca torthaí 5lb ar 
díol ar €1.00, b’fhéidir gur masla don chócaire é! 
Is smaointe iontacha le haghaidh tiomsaithe airgid scoile iad tuáillí tae, naprúin agus 
mugaí. Is féidir le tuismitheoirí saothar ealaíne a bpáiste a cheannach ar aon cheann de 
na míreanna thuas. Tá roinnt suíomhanna gréasáin ann a dhéanfaidh iad seo duit.  
 
Oíche Dornálaíochta an Bhóna Bháin 
Iarr ar dhá fhoireann peile áitiúla. Cinntigh gur iomaitheoirí iad. Iarr ar dhaoine nach bhfuil 
aon taithí dornálaíochta acu roimhe seo agus tabhair roinnt seachtainí oiliúna dóibh 
roimhré. Iarr ar thraenálaí dornálaíochta áitiúil agus ar a chlub a gcuid ama a bhronnadh 
chun cabhrú leis an traenáil. Roghnaigh ionad áitiúil. Níl sé sin ró-chostasach. 30 
iomaitheoir nó mar sin. Dhá bhabhta 2 nóiméad. 
 
Ócáid Cheoil/Céilí 
Ar dtús, aimsigh d’ionad! Féadfaidh sé seo a bheith mór nó beag, ach tá an t-ionad 
ríthábhachtach.  
Is iad na ceoltóirí na comhábhair is tábhachtaí don ócáid. Faigh comhairle ar bhannaí, 
mura bhfuil siad san áireamh agat. Smaoinigh ar shóláistí. 
 
Bailiúcháin Phoiblí 
• Is féidir gur bealach iontach é bailiú go poiblí chun airgead agus próifíl na scoile a ardú, 
má dhéantar i gceart é. 
• Tá sé riachtanach na ceadanna ábhartha a fháil. 
B’fhéidir go dtabharfaí deis daoibh bailiú in ionad siopadóireachta nó ar an sráid. 
• Déan iarracht rud éigin speisialta a dhéanamh do do bhailiúchán. Cuirfidh gúna 
mhaisiúil, nó díol spéise speisialta (ceol b'fhéidir) fócas ar fáil, agus tarraingeoidh sé na 
sluaite. 
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• Déan cinnte go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm agat chun déileáil leis na méideanna 
móra boinn a bheidh agat ag deireadh an lae. Bíodh cúnamh ar fáil leis an airgead a 
chomhaireamh, agus cuir i málaí é le tabhairt go dtí an banc. Ba cheart go mbeadh 
soláthar réidh agat de na málaí cearta do gach cineál boinn, agus tá sé ciallmhar plé a 
dhéanamh leis an mbanc conas agus cathain ar mhaith leo lóisteáil a ghlacadh, go 
háirithe má tá tú ag súil le níos mó ná cúpla céad euro a bhailiú! 
 
Gníomhaíochtaí urraithe 
Léighatón faigheann gach páiste cárta urraíochta agus glacann siad urraíocht ar an 
méid leabhar a léann siad taobh istigh de threimhse áirithe.  
 
Snámh 
B’fhéidir go mbeadh do linn áitiúil sásta a bheith rannpháirteach, agus ansin bheadh siad 
ag tabhairt aire do na riachtanais sábháilteachta, ach déan cinnte go bhfuil dóthain 
gardaí tarrthála agus cúntóirí ar fáil do shnámhóirí tuirseacha. Urraitheoir de réir líon na 
bhfad nó de réir ama san uisce, ligean ar cíos lúthchleasaí isteach an onóracha. 
 
Maratón ar scoil 
Faigheann gach páiste cárta urraíochta. Tugann na múinteoirí rang amach ag siúl/rith iad 
gach lá @2km go dtí go mbíonn 42km déanta. Bailíonn na páistí an t-airgead.  
Urraíocht de réir mhéid an bhruscair a bhailítear nó an t-am a chaitear i ngníomhaíocht, 
rud atá fiúntach ann féin. 
 
Léim pharaisiúit 
Tá roinnt ionad ann inar féidir áiseanna oiliúna agus léim a shocrú, le rátaí speisialta do 
léimeanna carthanachta: tá sé fós sách costasach áfach, agus ní mór duit a bheith 
fonnmhar é a dhéanamh. 
 
Gaeilge 24 faigheann gach páiste cárta urraíochta agus glacann siad urraíocht ar 
Ghaeilge a labhairt ar feadh 24 uair a chloig 
 
 
Comórtais 
Comórtas Gléasta suas le haghaidh Oíche Shamhna- tugann gach páiste €2 ar scoil 
Lá gan éide scoile- tugann gach páiste €2 ar scoil 
Lá stocaí craiceáilte - tugann gach páiste €2 ar scoil 
Lá na gruaige craiceáilte- tugann gach páiste €2 ar scoil 
 
Féilire scoile le grianghraif ranga agus scoile.  Urraíocht ó chomhlachtaí áitiúla chun 
na costais a chlúdach agus déantar na díolacháin uile a chlárú mar bhrabús ansin.  Ábhar 
bolscaireachta den scoth 
 
Cártaí Nollag deartha ag na páistí 
 
Tógáil ar an taispeántas ealaíne - ealaín na bpáistí a chur i bhfrámaí ó IKEA agus iad a 
chur ar taispeáint agus a dhíol ansin leis na tuismitheoirí 
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Leabhar scéalaíochta scoile - rang a roghnú agus bailiúchán dá scéalta a 
fhoilsiú agus a dhíol leis an bpobal - nó an pobal scoile uile. 
 
Tuáillí Tae/Málaí Éadaigh le líníocht féin-déanta de gach páiste sa scoil/sa rang 
air.  Ar fáil saor go leor ó sholáthraithe áitiúla 
 
Clasaic Ghailf 
Má tá cumann gailf áitiúil agus pobal scoile agat a bhfuil suim acu i ngalf is fiú go mór 
smaoineamh air seo.  
 
Ar Líne 
Leathanach Gofundme a thosú agus urraíocht a lorg le haghaidh aon cheann de na 
gníomhaíochtaí thuas.  
 
 
 
 
Ranníocaíocht Dheonach 
Deonann pobal na scoile méid áirithe airgid don scoil. Más méid é os cionn €250 
faigheann an scoil roinnt maoinithe ón oifig cánach ar bharr an €250.  
Ranníocaíochtaí Deonacha 
Gach bliain gheobhaidh gach teaghlach litir ón mBord Bainistíochta maidir leis an iarratas 
ar íocaíocht ranníocaíochtaí deonacha. Seo thíos freagraí ar roinnt ceisteanna coitianta 
maidir le ranníocaíochtaí deonacha. 
 
Ceisteanna Coitianta 
Conas a chinntím go bhfaigheann an scoil airgead breise ó na Coimisinéirí 
Ioncaim le haghaidh ranníocaíocht dheonach mo theaghlach? 
Chun leas a bhaint as an bhfaoiseamh cánach beidh ar do theaghlach ranníocaíocht 
dheonach de €250 ar a laghad a dhéanamh i mbliain féilire amháin. Déanfaidh an Bord 
Bainistíochta athbhreithniú ar an méid ranníocaíochta a d’íoc do theaghlach i mbliain 
féilire amháin féachaint an féidir leis leas a bhaint as faoiseamh cánach. Beidh ort freisin 
foirm CHY3 a chomhlánú, rud atá ar fáil ó Springdale. Ní gá an fhoirm a chur ar ais chuig 
na Coimisinéirí Ioncaim. Ba chóir é a thabhairt ar ais go Springdale áit a gcoimeádann 
siad é i gcomhad. Ní chuirimid an fhoirm chuig na Coimisinéirí Ioncaim. Úsáidimid an 
fhaisnéis ón bhfoirm chun aisíocaíocht chánach a iarraidh ar na Coimisinéirí Ioncaim. 
 
Cé atá in ann an fhoirm a chomhlánú? 
Is féidir le haon duine a d’íoc cáin sa bhliain féilire an fhoirm a chomhlánú. Is foirm aon 
leathanaigh í a éilíonn d’ainm, do sheoladh, d’uimhir PSP agus do shíniú. 
 
An mbeidh aon tionchar ag comhlánú na foirme ar mo chreidmheasanna 
cánach nó ar mo phá éirí abhaile? 
Níl. 
 

https://www.charitytaxback.ie/wp-content/uploads/2018/11/CHY3-CharityTaxBack-EnduringCertificate-V1.pdf
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Ní íocaim cáin ag an ráta níos airde. An gciallaíonn sé seo nach bhfaighidh 
Springdale an oiread faoiseamh cánach? 
Soláthraíonn na Coimisinéirí Ioncaim an faoiseamh cánach do charthanais ag 31% beag 
beann ar an ráta cánach a bhaineann leis an tuismitheoir. Ní gá ach go bhfuil méid cánach 
íoctha ag an gcáiníocóir atá comhionann ar a laghad leis an méid atá á lorg ag an scoil ó 
na Coimisinéirí Ioncaim sa bhliain féilire. 
 
Tá an fhoirm seo comhlánaithe agam cheana féin do charthanacht eile a 
gcuirim leis. An gciallaíonn sé seo nach féidir liom foirm eile a chomhlánú don 
scoil? 
Is féidir leat an fhoirm seo a chomhlánú go minic le haghaidh gach carthanachta ar féidir 
leat cur leis. Níl aon srian ar líon na bhfoirmeacha a chomhlánaíonn tú. 
 
Tá mé féinfhostaithe. An athraíonn sé seo an staid maidir le faoiseamh 
cánach a éileamh? 
Ní athraíonn. Baineann an CHY3 le fostaithe agus le daoine féinfhostaithe mar an 
gcéanna. 
 
Conas a ríomhtar an faoiseamh cánach? 
Déantar aon síntiús os cionn €250 a “mhéadú” ag 31%. Ciallaíonn sé seo go simplí go 
ndéanann na Coimisinéirí Ioncaim méid an tsíntiúis a athríomh amhail is dá ngearrtar cáin 
air ag 31% agus go dtugann siad an difríocht do Springdale. Má íocann tú Springdale 
€250, déanann na Coimisinéirí Ioncaim é seo a chomhlánú (€250/0.69) agus athríomh 
mar €362 é. Aisíocann na Coimisinéirí Ioncaim an difríocht (€112) le Springdale. 
 
B’fhearr liom féin an faoiseamh cánach a fháil seachas é a thabhairt don 
scoil 
Ar an drochuair, níl sé seo indéanta. Ó 2013, níl aon fhaoiseamh cánach ar fáil d’íocóirí 
cánach i leith ranníocaíochtaí deonacha a dhéantar. Is í an cahrthanacht amháin atá in 
ann an faoiseamh a éileamh agus ní an t-íocóir cánach aonair. Is é seo an cás fós is cuma 
más fostaí nó féinfhostaithe tú. 
 
D’fhéach mé ar na foirmeacha ar www.revenue.ie ach tá dhá fhoirm ann 
(CHY3 agus CHY4). Tá mé trína chéile! 
Is foirm bhuan í an fhoirm CHY3. Ciallaíonn sé seo go maireann sé ar feadh suas le cúig 
bliana. Ní mór an fhoirm CHY4 a chomhlánú gach bliain. Tá Springdale ag moladh go n-
úsáidfí an CHY3 ar mhaithe le héascaíocht riaracháin ach is é do rogha féin cén fhoirm le 
comhlánú. Baineann an dá cheann an cuspóir céanna amach ó thaobh aisíocaíocht 
chánach de. 
 
Chomhlánaigh mé foirm CHY3 roimhe seo agus sheol mé ar ais chuig an scoil 
í. Cad is gá dom a dhéanamh anois? 
Má tá an fhoirm seo comhlánaithe agat cheana féin agus í curtha ar ais chuig an scoil, ní 
gá duit foirm eile a chomhlánú. 
Tá samplaí den chaoi a n-oibríonn an faoiseamh cánach leagtha amach thíos 
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Voluntary Contributions – The Detail 
 
Voluntary Contributions  
Each year your family will receive a letter from the Board of Management regarding the 
request for payment of voluntary contributions. Below are answers to some frequently 
asked questions in relation to voluntary contributions. 
 
Frequently Asked Questions 
 
How do I ensure that the school receives extra money from the Revenue 
Commissioners for my family’s voluntary contribution? 
In order to avail of the tax relief your family will need to make a voluntary contribution of 
at least €250 in a calendar year.  The Board of Management will review the amount of a 
contribution paid by your family in a calendar year to calculate whether it can avail of tax 
relief.  You will also need to fill out a CHY3 form which are available from Springdale or at 
the following link: CHY3 Form.  If Springdale receive an amount of €250 or over from you 
in a calendar year and you have not provided them with a CHY3 form, they will send you 
the form for completion.  The form does not need to be returned to the Revenue.  It 
should be returned to Springdale where they keep it on file.  We do not send the form to 
Revenue.  We use the information from the form to request a tax refund from Revenue. 
 
Who can complete the form? 
Anyone who has paid tax in the calendar year can complete the form.  It is a one-page 
form that requires your name, address, PPS number and signature. 
 
Will the completion of the form have any impact on my tax credits or take-
home pay? 
No. 
 
I don’t pay tax at the higher rate. Does this mean that Springdale won’t get 
as much tax relief? 
The Revenue provide the tax relief to charities at 31% regardless of the rate of tax that 
applies to the parent.  All that is required is that the tax payer has paid an amount of tax 
at least equal to the amount that the school is requesting from Revenue in the calendar 
year. 
 
 
 
 
 
 
I have already completed this form for a different charity that I contribute 
to.  Does this mean that I can’t complete another form for the school? 
You can complete this form numerous times for each charity you may contribute 
to.  There is no restriction on the number of forms you complete. 

https://www.springdale.ie/wp-content/uploads/2018/02/chy3-enduring-certificate.pdf
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I am self-employed.  Does this change the position for claiming tax relief? 
No it doesn’t.  The CHY3 applies equally to employees and self-employed. 
 
How is the tax relief calculated? 
Any donation over €250 is “grossed up” at 31%.  This simply means that Revenue 
recalculate the amount of the donation as if it was taxed at 31% and give Springdale the 
difference.  If you pay Springdale €250, Revenue gross this up (€250/0.69) and 
recalculate it as €362.  The difference (€112) is refunded to Springdale by Revenue. 
 
I would prefer to get the tax relief myself rather than give it to the school 
Unfortunately, this is not possible.  Since 2013, no tax relief is available to tax payers for 
voluntary contributions made.  It is only the charity that can claim the relief and not the 
individual tax payer.  This remains the case regardless of whether you are an employee 
or self-employed. 
 
I looked at the forms on www.revenue.ie but there are two forms (CHY3 and 
CHY4).  I am confused! 
The CHY3 form is an enduring form.  This means that is lasts for up to five years.  The 
CHY4 form needs to be completed every year.  Springdale is recommending that the 
CHY3 is used for ease of administration but it is your choice which form to 
complete.  Both achieve the same purpose from a tax refund perspective. 
 
I filled in a CHY3 form previously and returned it to the school.  What do I 
need to do now? 
If you have already filled in this form and returned it to the school then there is no need 
for you to complete another form. 
 
  

http://www.revenue.ie/
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Examples of How the Tax Relief Operates are Set Out Below 
Once off Payment 
Amount of Voluntary 
Contribution Paid 
in Calendar Year 
  
(A) 

Amount Springdale 
Receives from 
Revenue 
  
(B) 

Total Contribution 
Received by 
Springdale 
  
(A)    + (B) 

€150 €0 €150 
€300 €135 €435 
  
Payment in Instalments 
Amount of Voluntary 
Contribution Paid 
Per Month for 11 
Months in Calendar 
Year 
(A) 

Amount Springdale 
Receives from 
Revenue (in total 
from the 11 
payments) 
 (B) 

Total Contribution 
Received by 
Springdale 
  
(A)    + (B) 

€13.60 €0 €150 
    €27.50** €136** €439** 
  
* * If you set up this direct debit, you will need to cancel it after 11 months as 
    you will have contributed €302.50 which is the equivalent of two year’s 
    contribution. 
 
 
Eolas tábhachtach  

• Iarrtar ar gach scoil & cumann cloí go daingean leis na rialacha seo.  
• Tá Cumann na dTuismitheoirí i dteideal cistí a bhailiú le haghaidh cúrsaí riaracháin 

agus gníomhaíochtaí an chumainn. Tá cead ag gach cumann suas go €300 a 
choinneáil sa chuntas chun críocha na riachtanas seo.  

• Rachaidh siad i gcomhairle leis an mBord Bainistíóchta maidir le hairgead a 
thiomsú don scoil nó le haghaidh tionscadal scoile. Beidh cead ón mBord ag 
teastáil roimh ré chun tiomsú airgid a dhéanamh in ainm na scoile.  

• Is é an Bord Bainistíochta a chaithfidh an t- airgead seo i gcomhairle leis an 
gCumann Tuismitheoirí. Ba cheart gach airgead atá tiomsaithe le haghaidh 
tionscadail chomhaontaithe le haghaidh na scoile a lóisteáil, a luaithe agus is 
féidir, i gcuntas na scoile.  

• Ní mór aon chistí a bhailítear a úsáid chun na críche ar bailíodh an t-airgead.  
• Má tharlaíonn sé, i gcúinsí eisceachtúla, nach gá don Bhord na cistí uile a bailíodh 

a úsáid le haghaidh an chuspóra a sonraíodh, cuirfidh an Bord é sin in iúl do 
Chumann na dTuismitheoirí agus nuair is cuí, don phobal áitiúil. I gcás ar bith ní 
mór na cistí a úsáid le haghaidh na scoile. Cinnfidh an Bord i gcomhairle le coiste 
Chumann na dTuismitheoirí an t-athrú cuspóra a mbainfear úsáid as na cistí ina 
leith.  



Pacáiste eolais ar thiomsú airgid
Treoir do thuismitheoirí

www.foras.ie @anforaspatrunachta @AFPatrunachta @foraspatrunachta




