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2

Clár
Tiomsú airgid
Smaointí cruthaitheacha
Smaointí ar mhórairgead a bhailiú
Smaointí ar ghníomhaíochtaí
Smaointí dúshlánacha

4
4
5
6
6

Céimeanna le leanúint
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Réamhrá
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

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

Lá na nGeansaithe Nollag

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

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

Lá na gContaetha

Lá Pitseámaí

D’fhéadfadh múinteoirí
péinteáil aghaidhe a
dhéanamh.

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

8 Smaoineamh
Cruthaitheacha
Ealaín as airgead

Comórtas Físeán

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

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

Taispeántas Ealaíne

Lá na leabhar

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

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
Bailiú Poiblí

Aonach

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

Seachas ceantáil mhanglaim, ba chóir go
mbeadh na hearraí ar ardchaighdeán. Iarr
na deonacháin a fháil roimh ré.

Ceannaigh bric
Oiriúnach d’fhoirgnimh nua scoile nó
athchóirithe

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

Smaointí ar
Mhórairgead
a bhailiú

Oíche Nollag
Dráma scoile, seastán ag díol
seacláid the & cártaí nollag scoile

Who wants to be a thousandaire?

Oscail Siopa

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

Oscail siopa sa scoil ar feadh lae

Margadh bácála/taispeántas
cócaireachta
Cístí ó thuistí b’fhéidir?
Pacáil málaí in ollmhargadh
Costais an-íseal, smaoineamh
brabúsach
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Smaointí ar thiomsú airgid
Siúl urraithe

Spórt is Spraoi

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

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

Dancethon/Dioscó

Bí gníomhach leis an 5
smaoineamh seo!

Is féidir téama gléasta a chur leis.

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

Comórtas Talainne
Canadh/damhsa/dráma/filíocht san
áireamh

Comórtas litrithe

Bí ag machnamh
leis na smaointí
seo!

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

Tráth na gCeist

Léamhatón

Bíodh téama ar nós Father Ted /
Eastenders ann!

Gheobhaidh an dalta a
léigheann an méid is mó
an duais!
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10 gcéim & beidh tú rathúil
Roghnaigh an ghníomhaíocht tiomsaithe airgid bunaithe ar mhealltacht don
sprioclucht féachana.
Leag síos sprioc le tiomsú & cuir plean le chéile an sprioc sin a bhaint amach.
Bíodh an sprioc san áireamh freisin agus tú ag áireamh na gcostas. Cad a
íocann daoine d’ócáid/gníomh mar seo?
Promóisean – meáin shóisialta na scoile agus pearsanta/nuachtlitir/suíomh
idirlín/téacs go tuistí. Preasráiteas gearr, gonta le cé, céard, cathain, cén áit
agus sonraí teagmhála an bealach is fearr nuachtáin áitiúla/stáisiúin raidió a
chur ar an eolas. Cuir am sa chéim seo mar mura bhfuil daoine ar an eolas
faoi, ní thiocfaidh na daoine. Labhair linn sula n-úsáideann tú lógó An Foras
Pátrúnachta le do thoil.
Líon isteach foirm measúnaithe riosca má theastaíonn agus eagraigh plean
faoi cad ba chóir a dhéanamh má thagann riosca mór chun cinn.
Ná déan dearmad ar árachas/ceadúnais/cead má theastaíonn sé freisin.
An bhfuil grúpa eile a bheadh sibh in ann comhoibriú leo m.sh. an bhféadfadh
sibh comhoibriú le hionad pobail áitiúil le maidin biongó a eagrú do sheanóirí?
Cuir crannchur le himeacht agus cuirfidh tú leis an atmaisféar. Iarr ar
chuideachtaí 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… bí cruthaitheach agus uathúil agus bainfidh tú éacht
amach!
Cá mbeidh an ócáid ar siúl? Smaoinigh ar shuíomh agus ar an méid.
Cé na dualgais a bheidh ann agus cé na daoine a bheidh freagrach astu?
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Moltaí duit









Meaitseáil an tabhartas is airde, léireoidh sé do dhílseacht phearsanta
Iarr! Caithfidh tú tabhartais/urraíocht/cabhair
lorg – is ar son cúise den scoth atá tú ag obair
agus beidh luach do shaothair chun leas
daoine eile.
Ar mhaithe le ceadúnas a fháil airgead a
bhailiú in áit phoiblí ní mór é a lorg ó na Gardaí
agus tógann sé seo roinnt seachtainí.
Fiosraigh le pobal na scoile sula lorgaíonn tú
rud go seachtrach. Gach seans go mbeidh
tuismitheoir ann leis an scil/teagmháil atá
uait.
Eagraigh d’ócáid timpeall ar lá mór le rá m.sh.
Lá Fhéile Pádraig /Lá Bloom/Oíche Shamhna.



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



Tá cárta urraíochta samplach le fáil ar ár suíomh idirlín. Más mór-imeacht atá ann, is
féidir leathanach urraíochta a chur ar bun go héasca via www.mycharity.ie agus tá sé
chomh éasca céanna é a roinnt le do theagmhálaithe.



Mura bhfuil do scoil cláraithe mar charthanacht, is féidir uimhir charthanachta An
Foras Pátrúnachta a úsáid, ar iarratas. Déan teagmháil linn san oifig más maith leat é
seo a shocrú.



Bí cinnte i gcónaí agus tú ag tiomsú airgid go dtuigeann daoine cé atá ag tiomsú
airgid agus ar cén rud a bheidh an t-airgead caite. Ní mór i gcónaí teachtaireacht
buíochais a thabhairt dóibh siúd a chabhraigh leis an ullmhúchán agus dóibh siúd a
thug airgead freisin. Ba cheart an t-airgead ar fad a bhí bailithe a aistriú chuig an
Bord Bainistíochta ábhartha gan mhoill.



Bainigí taitneamh as 
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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 tairgead 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.
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