Straitéis Chomhionannais agus Chearta Daonna Ollscoil Luimnigh, 2019-2022
Focal ón Uachtarán
Tá ríméad ar Ollscoil Luimnigh Straitéis Chomhionannais agus Chearta Daonna, 2019-2022 a chur i láthair, straitéis a thógann ar OL@50, Plean Straitéiseach
Ollscoil Luimnigh, 2019-2024. Agus príomhchuspóirí agus gníomhaíochtaí á leagan amach do na trí bliana amach romhainn, tugann an straitéis le chéile ár
dtiomantas do chomhionannas agus do chearta daonna ag an leibhéal is airde.
Tá an fhoireann agus na mic léinn ar fud an champais chun cinn ar thionscnaimh chomhionannais le blianta fada, rud a chuidíonn go mór linn sa mhéid atá
romhainn. I lár na 1990idí, ba í seo an chéad ollscoil in Éirinn a thóg naíolann go sonrach ar an gcampas; faoi láthair, tá an clár Ollscoile Tearmainn (2017) is
mó in Éirinn againn. Bhain Ollscoil Luimnigh gradam Cré-umha Athena SWAN amach den chéad uair in 2016 agus d’éirigh léi gradam Cairte Breise a bhaint
amach in 2019. Is mná iad fiche a seacht faoin gcéad díobh siúd ag leibhéal iomlán Ollúnachta, mar aon le 37% de na hOllúna Comhlacha, sin trí phointe
chun cinn ar an meán náisiúnta. Trí Oifig Rochtana OL, fuair 26 mac léinn Gradaim Rochtana an Uachtaráin idir 2015 agus 2019. Tá céim bainte amach ag
níos mó ná 500 mac léinn faoi mhíchumas in OL ó 2014, agus tá mac léinn faoi mhíchumas ar gach cúrsa in OL. Táimid tiomanta do líon na mac léinn
idirnáisiúnta a mhéadú. Tá staidéar déanta ag beagnach 11,000 mac léinn idirnáisiúnta Staidéar Thar Lear agus Erasmus ag Ollscoil Luimnigh ó 2015 i leith.
Bíonn an fhoireann agus na mic léinn páirteach go minic in go leor imeachtaí pobail, éagsúlachta, comhionannais agus cearta daonna trí chláir ar nós
Campus Engage OL agus Gradam an Uachtaráin d’Obair Dheonach.
Tríd an straitéis seo a chur i bhfeidhm, táimid tiomanta do chomhionannas agus cearta daonna a phríomhshruthú. Is mian linn a chinntiú go bhféadfaidh
daoine inár bpobal ilchineálach a gcumas iomlán a bhaint amach in ollscoil fháilteach agus chuimsitheach.

Focal ó Chomhairleoir Speisialta Uachtarán Ollscoil Luimnigh ar Chomhionannas agus Éagsúlacht
Tacaíonn an straitéis Chomhionannais agus Chearta Daonna seo le misean, fís agus luachanna na hollscoile atá foilsithe i bPlean Straitéiseach Ollscoil
Luimnigh, 2019-2024. Cé go dtuigimid ár ndualgas dlíthiúil trí Acht Choimisiún na hÉireann do Chearta an Duine agus Comhionannas (2014), tugaimid
aitheantas chomh maith don bhonn láidir, a chruthaigh go leor daoine ar fud Ollscoil Luimnigh le blianta fada anuas, a chuir ar ár gcumas an straitéis seo a
fhorbairt. Tá am agus dua caite ag daoine aonair agus ag grúpaí lena chinntiú go bhfuil ár gcampas uilechuimsitheach do chách mar go gcreidimid gurb é an
rud ceart é le déanamh – is aitheantas é an straitéis seo ón mbainistíocht gurb amhlaidh atá go deimhin!
Forbraíodh an straitéis seo trí go leor plé agus cruinnithe laistigh de OL agus trí fhoghlaim ó ollscoileanna eile in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe. Bhunaíomar
Bord Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe chun an obair a chomhordú. Díríonn an straitéis ar 13 fhoras comhionannais agus 10 dtéama agus cuirfear

i bhfeidhm an straitéis trí chuspóir agus struchtúr na hollscoile. Leagfaidh an dul chun cinn a dhéanfar ar an gcéad dá théama, rialachas agus ceannaireacht,
síos fasach don chuid eile. Chomh maith le téamaí a bhaineann le heispéireas na foirne agus na mac léinn maidir le hoideachas agus taighde, i measc na
dtéamaí eile laistigh den straitéis a cuireadh san áireamh tá: imeachtaí, clubanna agus cumainn; caidreamh poiblí, margaíocht agus cumarsáid;
teicneolaíocht; agus soláthar agus buiséadú. Is réimsí iad seo go léir a mbíonn tionchar acu orthu siúd atá ag obair agus ag staidéar in OL, agus sonraítear sa
straitéis gníomhaíochtaí a chuirfear i bhfeidhm i ngach réimse.
Tá pobal campais Ollscoil Luimnigh ag éirí níos éagsúla – is é ár bplean a bheith réamhghníomhach agus eispéireas dearfach a chinntiú do chách, ach, nuair
nach dtarlaíonn sé sin, foghlaimeoimid ó eispéireas diúltach ionas nach dtarlóidh sé arís. Éileoidh sé seo iarracht ó phobal uile an champais – iarracht atá
daoine sásta a dhéanamh.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a d'oibrigh ar an straitéis seo a fhorbairt, go mór mór an Bord Comhionannais, Éagsúlachta agus
Cuimsithe, atá liostaithe ar leathanach 20. Bhí ionchur ag roinnt eile chomh maith, agus tá tacaíocht láidir faighte againn ón Uachtarán, ón gCoiste
Feidhmiúcháin agus ón Údarás Ceannais. Tá agus beidh baint ag Saol na Mac Léinn in OL leis an straitéis. Táimid ag tnúth le bheith ag obair le pobal an
champais i gcoitinne agus an straitéis Chomhionannais agus Chearta Daonna seo á cur i bhfeidhm againn sna trí bliana amach romhainn.

Réamhrá
Tá Ollscoil Luimnigh tiomanta do Chomhionannas agus Cearta Daonna (CCD) a chomhtháthú ina struchtúir, gníomhaíochtaí agus cultúr.
Leagtar amach sa straitéis seo pleananna chun CCD a phríomhshruthú sna trí bliana atá romhainn (go dtí 2022). Chun go n-éireoidh leis an
straitéis, ní mór do gach duine i bpobal an champais freagracht a ghlacadh as CCD a phríomhshruthú agus ní mór acmhainní a sholáthar chun an
straitéis a chur i bhfeidhm.
I measc na gceanglas dlí a cuireadh san áireamh agus an straitéis seo á hullmhú tá na hAchtanna um Stádas Comhionann (2000-2015), na
hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta (1998-2015) agus an tAcht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas
(IHREC), 2014. Éilíonn IHREC 2014 go háirithe ar OL, mar chomhlacht poiblí:
 Deireadh a chur le hidirdhealú;
 Comhionannas deiseanna agus caitheamh go cóir leis an bhfoireann agus leis na daoine a sholáthraíonn sé seirbhísí dóibh;
 Cosaint a dhéanamh ar chearta daonna na gcomhaltaí, na foirne agus na ndaoine a sholáthraíonn sé seirbhísí dóibh.

Tugann an straitéis aird freisin ar dhá thuarascáil shuntasacha ón ÚAO: Tuarascáil an Údaráis um Ard-Oideachas Meitheamh 2016 agus
Tuarascáil an Tascfhórsa ar Chomhionannas Inscne: Dlús a chur le Comhionannas Inscne in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann, Plean
Gníomhaíochta Inscne 2018-2020.
Forbraíodh Straitéis Chomhionannais agus Chearta Daonna Ollscoil Luimnigh, 2019-2022 chun tacú le Plean Straitéiseach Ollscoil Luimnigh,
2019-2024 agus dírítear ar 13 fhoras comhionannais [saintréithe cosanta]:

Inscne, Féiniúlacht Inscne agus Léiriú Inscne
Stádas Sibhialta
Stádas Teaghlaigh
Gnéaschlaonadh
Reiligiún

Aois
Míchumas
Cine
Ball den Lucht Siúil

Stádas Socheacnamaíoch
Eitneachas
Féiniúlacht Náisiúnta
Néaréagsúlacht

Tá na chéad 2 cholún bunaithe ar na hAchtanna um Stádas Comhionann (2000-2015) agus ar na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta
(1998-2015). Tá Stádas Socheacnamaíoch, Eitneachas agus Féiniúlacht Náisiúnta curtha san áireamh chun tacú le cuspóirí straitéiseacha OL.
Cuirtear néaréagsúlacht san áireamh ar an mbonn go dtéann sí i gcion ar suas le 10% de dhaoine laistigh d’eagraíochtaí. 1
Misean CCD Ollscoil Luimnigh:
Is é ár misean CCD a chinntiú go dtugtar an deis don fhoireann agus do na mic léinn ar fad a gcumas iomlán a bhaint amach in Ollscoil
Luimnigh.
Fís CCD Ollscoil Luimnigh:
Is é ár bhfís a bheith mar ollscoil a chuimsíonn CCD trí dhaoine, struchtúir, gníomhaíochtaí, luachanna agus cultúr.
Úinéireacht, Freagracht agus Monatóireacht
Tá freagracht ar an iomlán ar Údarás Ceannais OL as comhlíonadh an dlí maidir le hAcht fá Choimisiúin na hÉireann um Chearta an Duine agus
Comhionannas 2014. Ag obair le hUachtarán OL, tá an Coiste Feidhmiúcháin freagrach as a chinntiú go gcuirtear an straitéis i bhfeidhm ar fud
na hollscoile. Déanfaidh Comhairleoir Speisialta Uachtarán Ollscoil Luimnigh ar Chomhionannas agus Éagsúlacht maoirseacht ar chur i
1 https://www.csgtalent.com/blog/2018/04/autism-awareness-neurodiversity-benefit

bhfeidhm na straitéise seo ar fud OL. Déanfaidh an Comhairleoir Speisialta cathaoirleacht ar Choiste Comhionannais agus Cearta Daonna
Ollscoil Luimnigh a fhorbróidh pleananna mionsonraithe gníomhaíochta agus a dhéanfaidh monatóireacht ar straitéis CCD. Déanfaidh dhá
fhochoiste de chuid an Údaráis Ceannais athbhreithniú ar an dul chun cinn ar chur i bhfeidhm na straitéise gach bliain: Airgeadas, Acmhainní
Daonna agus Bainistíocht Sócmhainní; agus Rochtain, Comhionannas agus Gnóthaí Mac Léinn. Táthar ag súil go mbeidh gach duine i bpobal
campais OL i gceannas agus ag gníomhú ar phrionsabail straitéis CCD OL. Áirítear leis seo comhaltaí foirne, mic léinn, alumni, cuairteoirí,
conraitheoirí agus aon duine a bhfuil baint acu le hOllscoil Luimnigh.
Lena chinntiú go mbainfimid ár misean CCD amach, leagadh síos 10 dtéama chun díriú orthu le linn shaolré na straitéise:
1. Rialachas
6. Forbairt Campais
2. Ceannaireacht
7. Imeachtaí, Clubanna agus Cumainn
3. Taithí Foirne
8. Caidreamh Poiblí, Margaíocht agus Cumarsáid
4. Taithí Oideachais
9. Teicneolaíocht
5. Taithí Taighde
10. Soláthar agus Buiséadú
Gníomhaíocht reatha CCD laistigh de OL
Faoi láthair tá cultúr in Ollscoil Luimnigh a thacaíonn leis an iliomad tionscnamh CCD atá ar bun cheana féin. Tá mionchuntas ar na
tionscnaimh seo i dTuarascáil Bhliantúil 2018 agus tá roinnt samplaí liostaithe thíos.






Comhionannas agus Éagsúlacht, Acmhainní Daonna
Tá an Oifig Comhionannais agus Éagsúlachta in OL tiomanta do thimpeallacht uileghabhálach a fhorbairt agus a chothabháil, timpeallacht a
chuireann comhionannas chun cinn, a chuireann luach ar éagsúlacht agus a léiríonn meas ar chearta agus ar dhínit na foirne uile. Trí
pholasaithe forásacha agus trí sheirbhísí atá dírithe ar an gcustaiméir, déanaimid cinnte de go gcuirtear ar chumas na foirne a gcumas iomlán
a bhaint amach agus feidhmíocht na heagraíochta a fheabhsú.
An Oifig Rochtana
Is é an cuspóir atá leis an Oifig Rochtana rannpháirtíocht na mac léinn ó ghrúpaí nach raibh dóthain acu in earnáil na hOllscoile roimhe seo a
chur chun cinn agus tacú leo. Is féidir an obair seo a rangú go ginearálta i dtrí réimse: gníomhaíochtaí scoile réamhiontrála, tacaíocht do mhic
léinn iariontrála agus obair for-rochtana sa phobal.
Oifig na Seirbhísí Tacaíochta Míchumais
Cuireann foireann na Seirbhísí Tacaíochta Míchumais treoir agus tacaíocht ar fáil ar feadh a dturais acadúil do mhic léinn atá faoi
mhíchumas. Cuireann an fhoireann raon leathan tacaíochtaí ar fáil a chuireann ar chumas na mac léinn scileanna a fhorbairt le bheith ina
bhfoghlaimeoirí inniúla, neamhspleácha. Tacaíonn Seirbhísí Tacaíochta Míchumais le mic léinn atá cláraithe ar chláir staidéir fochéime agus
iarchéime araon.









Ollscoil Tearmainn
Mar Ollscoil Tearmainn, díríonn OL ar rochtain ar an tríú leibhéal a éascú trí phleananna tacaíochta airgeadais agus cláir a chuideodh leis an
aistriú chuig an ollscoil do dhídeanaithe agus d’iarrthóirí tearmainn. Déanaimid ár míle dícheall a chinntiú, mar institiúid acadúil, go
gcuirtear spás sábháilte ar fáil inar féidir ceisteanna a chuireann isteach go díreach ar shaol na dteifeach agus na n-iarrthóirí tearmainn a phlé.
Campus Engage OL
Tacaíonn Campus Engage OL le comhoibrithe ollscoile/pobail trí chláir agus tionscadail éagsúla. Is ionad atá sa chlár do ghníomhaíochtaí
rannpháirtíochta poiblí ar fud an champais agus oibríonn sé le comhaltaí foirne sna dámha uile a chur ar an eolas, a oiliúint agus a
chomhordú maidir leis na bealaí éagsúla atá ann le mic léinn, le dámh agus le comhaltaí foirne oibriú chun difríocht a dhéanamh.
Socrúchán Cliniciúil ar an MA Music Therapy
Téann mic léinn ar an gclár MA Music Therapy i gcomhpháirt le pobail áitiúla agus náisiúnta le linn a gcuid oiliúna. Bíonn socrúchán
cliniciúil na mac léinn ar siúl in oideachas speisialta, ospidéil, tithe altranais, áiseanna cónaitheacha do dhaoine fásta le míchumais foghlama,
seirbhísí meabhairshláinte agus eile.
Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann: Sing Out with Strings
Tionscnamh é Sing Out with Strings a thugann deis do pháistí scoile i Luimneach ceol a fhoghlaim saor in aisce. Tugtar deis do pháistí páirt
a ghlacadh in amhránaíocht, scríobh amhrán, veidhlín, vióla, dordveidhil agus olldord, agus ar an gcaoi sin bíonn siad in ann leas a bhaint as
cumhacht an cheoil chun scileanna na ndaltaí a fhorbairt, lena n-áirítear aird, comhordú, éisteacht agus obair foirne.

1. Sprioc Straitéiseach an Rialachais: Cothóidh struchtúir agus próisis rialachais OL cultúr eagraíochta cuimsitheach a

dhíríonn ar chur i bhfeidhm an chleachtais CCD is fearr, tacaíocht a chur ar fáil do nósanna imeachta atá ann cheana, córais
oibre rialachais a chur in oiriúint agus tús a chur le hathrú.
Cuspóirí (2019-2022)

Gníomhaíochtaí

Torthaí a bhfuil súil leo

CCD a leabú laistigh de struchtúir agus de
chultúr rialachais OL.

Athrú a dhéanamh ar na teimpléid
pholasaithe agus nósanna imeachta chun
riachtanas maidir le CCD (Bliain 1) a chur
san áireamh.
Ní cheadaítear ach na polasaithe agus na
nósanna imeachta sin a leanann
treoirlínte CCD i dteimpléid OL (de réir
mar is gá).
Nósanna imeachta a athscríobh sa chás
nach bhfuil riachtanas maidir le haird faoi
leith a thabhairt ar CCD (Bliain 3) san
áireamh.
Aird ar leith ar CCD a chur san áireamh i
ngach ceann de struchtúir agus de
théarmaí tagartha choiste OL (Bliain 3).
CCD a chur san áireamh ar Chlár Riosca an
Údaráis Ceannais (ó Bhliain 1).
Tuarascáil bhliantúil CCD a fhoilsiú (Bliain
1 ar aghaidh).
Nósanna imeachta agus próisis a chur i
bhfeidhm chun a chinntiú go
gcomhlíontar oibleagáidí comhionannais

Áireoidh polasaí agus nósanna imeachta
CCD go sonrach.
Cuimseoidh struchtúir rialachais CCD, lena
n-áirítear comhdhéanamh na gcoistí agus a
dtéarmaí tagartha ach gan a bheith
teoranta dóibh.

Ceanglas dlíthiúil OL a chomhlíonadh faoin
Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta
an Duine agus Comhionannas (2014) .
Ceanglas dlíthiúil OL a chomhlíonadh faoi
na hAchtanna Comhionannais (1998-2015)
agus na hAchtanna um Stádas Comhionann
(2000-2015).

(Bliain 3)

Comhlíonann OL Acht IHREC 2014.

Comhlíonann OL na hAchtanna um
Chomhionannas (1998-2015) agus na
hAchtanna um Stádas Comhionann (20002015)

2. Spriocanna Straitéiseacha na Ceannaireachta: Tacóidh bainistíocht Ollscoil Luimnigh le CCD laistigh de OL, déanfaidh siad

monatóireacht ar dhul chun cinn i gcoinne gníomhaíochtaí pleanáilte agus freagróidh siad go héifeachtach do cheanglais
reachtúla, oibleagáidí dlíthiúla agus cuspóirí institiúideacha na hOllscoile a bhaineann le CCD. Oibreoidh an lucht
bainistíochta le pobal an champais chun CCD a leabú i ngníomhaíochtaí laethúla na hollscoile.
Cuspóirí (2019-2022)
Eolas a thabhairt do phobal OL agus don
tsochaí i gcoitinne maidir le tionscnaimh
CCD.

Gníomhaíochtaí
Feachtas oiliúna agus cumarsáide a chur i
bhfeidhm chun pobal na hOllscoile a
uasoiliúint agus a oiliúint ar CCD (Bliain 2).
Oiliúint ar Chearta Daonna go sonrach a
chur i bhfeidhm (Bliain 3).
Gné chearta daonna den chéad straitéis
CCD eile (Bliain 3) a neartú.
Deis a thabhairt do dhaoine aonair gearáin Ról 'buail isteach' a chur le feidhm an
CCD a phlé ar bhealach neamhfhoirmiúil.
Chomhairleora Speisialta CCD le tacaíocht ó
ambasadóirí CCD (go leanúnach).
CCD a leabú i bpróiseas athbhreithnithe
cáilíochta OL.

CCD a leabú i ranna/feidhmeanna OL.

CCD a chur san áireamh mar chatagóir atá
le hathbhreithniú i dtuarascálacha
cáilíochta cúig bliana (Bliain 2).
Cinntiú go n-áiríonn gach Grúpa
Athbhreithnithe Cáilíochta saineolas CCD
(Bliain 2).
Ceanglais CCD OL a chur isteach i bpolasaí
Dínite agus Measa (Bliain 2).
A chinntiú go ndéanann foireann
bainistíochta OL oiliúint CCD (Bliain 2).
Gníomhaíochtaí CCD a chur san áireamh i

Torthaí a bhfuil súil leo
Tuigfidh na daoine atá ag obair, ag staidéar
agus ag tabhairt cuairte ar OL an tábhacht a
bhaineann le CCD do OL ó thaobh an dlí
agus go sóisialta araon.
Beidh CCD mar chuid lárnach de phobal
campais OL.
Nuair is féidir, déileáiltear le gearáin CCD
go háitiúil laistigh d'fheidhm OL ábhartha.
Cuirtear gearáin CCD ar aghaidh chuig an
rannóg chuí laistigh de OL.
Cuireann ranna/feidhmeanna CCD san
áireamh ina straitéisí agus ina
ngníomhaíochtaí.

Prionsabail agus gníomhaíochtaí CCD
curtha i bhfeidhm ag ranna/feidhmeanna.
Oiliúint CCD déanta ag gach ball
d'fhoireann bainistíochta OL.

Na réimsí ina dteastaíonn tacaíocht ón
bhfoireann bainistíochta a aithint.

A chinntiú go mbíonn tionchar ag CCD ar
chinntí ábhartha an Choiste
Feidhmiúcháin.

dtuairisciú roinne/ feidhme (leanúnach).
Réimsí a aithint ina dteastaíonn tacaíocht
ón bhfoireann bainistíochta chun CCD
(Bliain 2) a chur i bhfeidhm.
Tiomantas inléirithe ar CCD a chur san
áireamh i bpoist bhainistíochta a
fhógraítear (go leanúnach).
Iarrachtaí CCD a aithint, taobh istigh de OL
agus go seachtrach, mar chuid de
rannpháirtíocht saoránach OL (Bliain 1 ar
aghaidh).
An méid a theastaíonn ó shaineolaithe CCD
OL a aithint chun tacú leo ina ról mar
cheannairí smaoinimh i gcomhphlé
náisiúnta agus idirnáisiúnta ar CCD agus iad
ag méadú feasachta i measc páirtithe
leasmhara rialtais, príobháideacha agus
pobail agus tionchar a bheith acu ar
spriocanna CCD (Bliain 2).
Comhoibriú idir OL agus dreamanna eile a
aithint agus a chur i bhfeidhm chun
spriocanna CCD a chur i bhfeidhm sa
réigiún (Blianta 1, 2, 3).
A chinntiú go bhfuil duine sinsearach atá
freagrach as CCD san áireamh ar an gCoiste
Feidhmiúcháin (go leanúnach).

Cohórt foirne a fhorbairt a bhfuil a chuid
oibre CCD aitheanta i bpróiseas ualach
oibre OL agus a fhéadann comhairle a

Oiliúint a chur ar suas le 10 comhaltaí
foirne in aghaidh na bliana le bheith ina nambasadóirí CCD laistigh de OL (Bliain 3).

Tá comhaltaí foirne atá oilte i CCD ar fáil do
thascanna áirithe CCD in OL.

Tacú le straitéisí agus tionscnaimh CCD.

A bheith ina cheann feadhna ar
thionscnaimh earnála agus náisiúnta CCD,
ag cur le próifíl na hOllscoile mar
eagraíocht chuimsitheach.

Tá foirne bainistíochta ann a thacaíonn le
CCD agus a chuireann i bhfeidhm é.
Tuairisc ar riachtanais atá ag saineolaithe
CCD OL chun tacú leo ina ról mar
cheannairí smaoinimh ar CCD.
Tugtar aitheantas do shaineolaithe CCD
laistigh de OL i gcomhthéacsanna
institiúideacha, réigiúnacha, náisiúnta agus
idirnáisiúnta.
Cuireann saineolaithe CCD OL go mór le
tionscnaimh CCD sa réigiún.

Déanann an Coiste Feidhmiúcháin
breithniú leanúnach ar an straitéis CCD.

thabhairt maidir le cúrsaí CCD laistigh den
réimse roinne agus feidhme.

3. Sprioc Straitéiseach na Taithí Foirne: Beidh timpeallacht thacúil oibre ag gach comhalta foirne in Ollscoil Luimnigh áit a

dtabharfar aitheantas agus tacaíocht do chomhionannas agus do chearta daonna.
Cuspóirí (2019-2022)
A chinntiú gur próiseas earcaíochta a
aithníonn CCD a bhíonn roimh gach duine
a dhéanann iarratas ar phost laistigh de
OL.

Gníomhaíochtaí
A éileamh ar gach duine a ghlacann páirt in
aon ghné den phróiseas iarratais ar phost
oiliúint i nDínit agus Meas OL agus Oiliúint
ar Neamhchlaontacht OL a chomhlánú gach
2 bhliain (go leanúnach).

Torthaí a bhfuil súil leo
Tá an próiseas iarratais dóibh siúd a
chuireann isteach ar phost in OL cóir agus
cothrom.

Ag leanúint ar aghaidh ag tacú le CCD.

Iallach a chur ar gach fostaí oiliúint i nDínit
agus Meas OL agus oiliúint maidir le
Neamhchlaontacht OL (go leanúnach) a
chomhlánú.
A chinntiú go dtacaíonn polasaí Dínite agus
Measa OL le CCD (go leanúnach).
Oiliúint CCD a sholáthar don fhoireann go
léir (Bliain 3).
Fiosrú an bhfuil gá le hOifigeach
Idirchaidrimh CCD OL (Bliain 1)
Tabhairt faoi athbhreithniú ar fud OL chun
réimsí tearcionadaíochta a aithint (Bliain 2).
Gníomhaíochtaí a fhorbairt ó
thuarascálacha a fuarthas (Bliain 3).

Cleachtais dhearfacha oibre a chuidíonn le
foireann le taithí a choinneáil, soláthar
deiseanna forbartha gairmiúla agus
arduithe céime do chách.

Bearta gníomhaíochta dearfacha a chur i
bhfeidhm nuair a aithnítear
tearcionadaíocht nó éagothroime.

Plean Gníomhaíochta a thugann aghaidh ar
réimsí tearcionadaíochta CCD, ag cur le
héachtaí OL maidir le tacú le ceisteanna
inscne.

A chinntiú go dtuigeann gach comhalta
foirne agus fochonraitheoir polasaí agus
nósanna imeachta CCD agus go gcuireann
siad i bhfeidhm iad i gcónaí ina gcleachtais
oibre laethúla.
A chinntiú go mbeidh ionadaíocht ag
Acmhainní Daonna i bhforbairt agus i
monatóireacht na straitéise CCD.
A chinntiú go mbeidh ionadaíocht ag
ceardchumann i bhforbairt agus i
monatóireacht na straitéise CCD.
Aitheantas go bhfuil próifíl aoise na foirne
ag dul i méid.

Leanúint ar aghaidh ag promhadh ó
thaobh inscne ar nósanna imeachta agus
cleachtais earcaíochta, roghnóireachta
agus arduithe céime.

A éileamh ar gach fochonraitheoir ráiteas
CCD a sholáthar do OL (Bliain 2).
A thabhairt ar an bhfoireann go léir oiliúint
CCD a dhéanamh rud a leagann béim ar
thábhacht CCD laistigh de OL (Bliain 3).
Ionadaí Acmhainní Daonna a bheith mar
bhall seasta den Choiste CCD (go
leanúnach).
Ionadaí ceardchumainn a bheith mar bhall
seasta den Choiste CCD (go leanúnach).
Ós rud é go bhfuil aois scoir méadaithe go
70 bliain, riachtanais shonracha do
chomhaltaí foirne níos sine a aithint (Bliain
3).
Gníomhaíochtaí a fhorbairt (Bliain 1) agus a
chur i bhfeidhm (Bliain 2) a dhíríonn ar
idirghabhálacha dearfacha mar atá
aitheanta i dTuarascáil an ÚAO Tuarascáil
an Tascfhórsa ar Chomhionannas Inscne:
Dlús a chur le Comhionannas Inscne in
Institiúidí Ardoideachais na hÉireann, Plean
Gníomhaíochta Inscne 2018-2020.

Tuarascáil bhliantúil ar nósanna imeachta
agus cleachtais earcaíochta,
roghnóireachta agus arduithe céime OL
mar aon le hanailís staitistiúil a chur faoi
bhráid an fhochoiste Airgeadais, Acmhainní

Príomhshruthú déanta ar pholasaí agus
nósanna imeachta CCD in OL.

Ionadaíocht Acmhainní Daonna san
áireamh i bhforbairt agus monatóireacht
na straitéise CCD.
Ionadaíocht ceardchumainn san áireamh i
bhforbairt agus monatóireacht na straitéise
CCD.
Is ionad oibre é OL a fháiltíonn roimh
chomhaltaí foirne níos sine.

Déantar promhadh ó thaobh inscne a
phríomhshruthú laistigh de OL.
Cloíonn OL le moltaí an ÚAO Tuarascáil an
Tascfhórsa ar Chomhionannas Inscne: Dlús
a chur le Comhionannas Inscne in Institiúidí
Ardoideachais na hÉireann, Plean
Gníomhaíochta Inscne 2018-2020.

Treochlár a sholáthar chun comhionannas
inscne a bhaint amach laistigh de OL.

Daonna agus Bainistíochta Sócmhainní
(Blianta 1, 2, 3).
Spriocanna agus gníomhaíochtaí
gearrthéarmacha, meántéarmacha agus
fadtéarmacha a leagann síos ag leibhéal
institiúide chun comhionannas inscne a
chur chun cinn trí ghradam Cré-Umha
Athena SWAN OL a choinneáil (Bliain 1).
Spriocanna agus gníomhaíochtaí
gearrthéarmacha, meántéarmacha agus
fadtéarmacha a leagann síos le dámha,
rannóga agus ranna chun comhionannas
inscne a chur chun cinn trí iarratas a
dhéanamh ar ghradaim chré-umha Athena
SWAN (Blianta 1, 2, 3).
Dul chun cinn bliantúil a sholáthar don ÚAO
ar Phlean Gníomhaíochta Inscne OL
(Blianta 1, 2, 3).

Déantar comhionannas inscne a
phríomhshruthú laistigh de OL.
Cloíonn OL le moltaí i dtuarascálacha ÚAO
ar chomhionannas inscne.

4. Spriocanna Straitéiseacha na Taithí Oideachais: Beidh timpeallacht thacúil oideachais ag mic léinn taighde agus teagaisc

OL, áit a n-aithnítear agus a dtacófar le CCD. Cuirfidh OL comhionannas deiseanna ar fáil do gach mac léinn chun go néireoidh leo, go hacadúil agus go gairmiúil.
Cuspóirí (2019-2022)
Struchtúir acadúla a chur san áireamh do
mhic léinn a bhfuil ilchineálacht
néareolaíoch orthu agus do mhic léinn faoi
mhíchumas sa tsraith tacaíochtaí a
chuirtear ar fáil.

Gníomhaíochtaí

A chur in iúl cé na struchtúir acadúla agus
na socruithe réasúnacha atá ag teastáil
chun riachtanais na mac léinn faoi
mhíchumas a chomhlíonadh (Bliain 1).
A chur in iúl cé na struchtúir acadúla agus
na socruithe réasúnacha atá ag teastáil
chun riachtanais na mac léinn neamh-AE a
bhfuil ilchineálacht néareolaíoch orthu nó
atá faoi mhíchumas a chomhlíonadh (Bliain
2).
Struchtúir acadúla agus socruithe réasúnta
a chur i bhfeidhm a chomhlíonann
riachtanais na mac léinn a bhfuil
ilchineálacht néareolaíoch orthu agus na
mac léinn faoi mhíchumas (Bliain 3).
A chinntiú go n-áiríonn gníomhaíochtaí cur Spriocanna a aithint lena chinntiú go
chun cinn cúrsaí OL béim ar CCD.
meallfaimid mic léinn a bhfuil riachtanais
CCD acu (Bliain 1)
A chinntiú go bhfuil béim ar CCD nuair is
Aghaidh a thabhairt ar CCD i ngach próiseas
cuí ar chláir OL.
forbartha cláir agus athbhreithnithe cláir
(Bliain 2).
Cúrsaí CPE a aithint inar chóir CCD a chur
san áireamh (Bliain 3).

Torthaí a bhfuil súil leo
Gheobhaidh mic léinn a bhfuil ilchineálacht
néareolaíoch orthu agus mic léinn faoi
mhíchumas an tacaíocht riachtanach chun
eispéireas dearfach oideachais a chinntiú.
Tuairisc ar na struchtúir agus na socruithe
réasúnacha atá ag teastáil chun riachtanais
na mac léinn ar fad a bhfuil ilchineálacht
néareolaíoch orthu nó atá faoi mhíchumas
in OL a chomhlíonadh.

Tá béim ar mhic léinn a bhfuil riachtanais
CCD acu a chur chun cinn agus a
mhealladh.
Áiríonn próisis forbartha cláir agus
athbhreithnithe cláir CCD go sonrach.
Fáil a bheith ar shraith modúl CPE ar a
bhfuil CCD san áireamh.

A chinntiú go bhfuil rochtain ag mic léinn i
gcomharoideachas, socrúchán cliniciúil
agus cleachtas teagaisc ar struchtúir
thacaíochta CCD de réir mar is gá.
A chinntiú go mbíonn ionadaíocht ag mic
léinn i bhforbairt agus i bhforás straitéis
CCD OL.
A chinntiú go bhfuil mic léinn ar an eolas
faoi riachtanais CCD in OL.

A chinntiú go dtacaíonn polasaithe
acadúla mac léinn OL le mic léinn a bhfuil
riachtanais CCD acu.

Leanúint ar aghaidh ag soláthar tacaíochtaí
CCD trí oifig Comharoideachais agus
seirbhísí socrúcháin OL (go leanúnach).
Ionadaithe mac léinn fochéime agus
iarchéime a chur san áireamh ar an gCoiste
CCD (go leanúnach).
Oiliúint a fhorbairt agus a chur i láthair ar
CCD do mhic léinn trí chláir acadúla,
comhairleoireacht mac léinn agus oiliúint i
Saol na Mac Léinn (Bliain 1 ar aghaidh).
Oiliúint thraschultúrtha a chur i láthair
ranganna ina bhfuil mic léinn idirnáisiúnta
(Bliain 2 ar aghaidh).
Athbhreithniú a dhéanamh ar pholasaithe
acadúla na mac léinn maidir le CCD (Bliain
3)

Tá comharoideachas, socrúchán cliniciúil
agus cleachtadh teagaisc ag mic léinn ó
dhearcadh CCD mar a bheifí ag súil leis san
Ollscoil.
Bíonn mic léinn páirteach i bplé ar fhorbairt
agus ar éabhlóid na straitéise CCD.
Déantar CCD a phríomhshruthú do mhic
léinn OL.
Tugtar an deis do gach mac léinn taithí a
fháil ar chomhtháthú cultúrtha ina gcúrsaí.

Déantar CCD a phríomhshruthú i
bpolasaithe acadúla mac léinn OL.

5. Spriocanna Straitéiseacha na Taithí Taighde: Beidh timpeallacht ag lucht acadúil, taighdeoirí agus mic léinn a thugann faoi

thaighde in OL ina dtugtar aitheantas agus tacaíocht do chomhionannas agus do chearta daonna. Ó tharla go bhféadfadh
taighde feabhas a chur ar shaol daoine aonair a bhfuil riachtanais CCD acu, féachfaidh OL lena chinntiú, i gcás taighde a
bhaineann le rannpháirtithe daonna, go mbeidh comhionannas deiseanna ag gach duine a bheidh rannpháirteach mar
ábhair agus nach mbeidh aon ghrúpa le saintréithe cosanta fágtha ar lár mura bhfuil cúis mhaith taighde/eolaíoch ann
chun iad a fhágáil amach.
Cuspóirí (2019-2022)
Tacú le gach taighdeoir a bpoitéinseal
iomlán i dtaighde a bhaint amach.
A chinntiú go bhfuil riachtanais CCD soiléir
i bpleanáil agus i gcleachtas taighde.

A chinntiú go bhfuil riachtanais CCD soiléir
in oideachas taighde.

Gníomhaíochtaí
I gcás taighdeoirí a bhfuil riachtanais CCD
acu, a aithint cé acu dá riachtanais ar leith
is féidir le OL tacú leo (Bliain 1).
Ag cur riachtanais na ngníomhaireachtaí
maoinithe san áireamh agus nuair is cuí,
déanfaidh tograí agus tionscadail taighde
(a) daoine aonair a bhfuil riachtanais CCD
acu a bhreithniú mar bhaill ionchasacha
d'fhoirne taighde agus (b) taighde ar
ghrúpaí a bhfuil riachtanais CCD acu (go
leanúnach).

CCD a shníomh isteach sna modhanna
taighde agus modúil ullmhúcháin nua agus
reatha fochéime agus iarchéime (Bliain 2).
A chinntiú go ndéantar riachtanais CCD a
CCD a shníomh isteach i gcomhaontuithe
chur san áireamh d'fhoireann taighde agus iasachta oibre le haghaidh comhaontuithe
do mhic léinn atá ar iasacht/ar socrúchán. foirne agus socrúcháin do mhic léinn (Bliain
2).

Torthaí a bhfuil súil leo
Tuairisc ar riachtanais shonracha CCD na
dtaighdeoirí.
CCD a chur i bhfeidhm i dtograí agus i
dtionscadail taighde nuair is cuí.

Cuimsíonn modhanna taighde agus modúil
ullmhúcháin tagairt do riachtanais
Acmhainní Daonna.
Oibreoidh foireann taighde agus mic léinn
ar shocrúchán oibre/ar iasacht faoi na
riachtanais CCD chéanna agus iad laistigh
de OL.

Tacaíochtaí praiticiúla a sholáthar dóibh
siúd a earcaíonn foireann taighde
idirnáisiúnta agus mic léinn.

Freagra réamhghníomhach a thabhairt ar
thaighde ar CCD.

Tacaíochtaí praiticiúla cuí a aithint le
tairiscint dóibh siúd a earcaíonn foireann
taighde idirnáisiúnta agus mic léinn (Bliain
2).
Tacaíochtaí praiticiúla ábhartha a chur i
bhfeidhm dóibh siúd atá ag earcú mic léinn
agus foirne taighde idirnáisiúnta (Bliain 3)
Nuair is cuí, tacaíocht a thabhairt do
thionscadail taighde a aithint áit a bhfuil
daoine aonair agus grúpaí a bhfuil
riachtanais CCD ina gcatagóir thábhachtach
agus ábhartha le haghaidh taighde
eolaíochta (go leanúnach).
Imeacht bhliantúil taighde OL a eagrú a
dhíríonn go háirithe ar thaighde ar CCD
(Bliain 3 ar aghaidh).

Tuairisc ar na tacaíochtaí praiticiúla is féidir
a sholáthar dóibh siúd a earcaíonn
comhaltaí foirne taighde agus mic léinn
idirnáisiúnta.
Tacaíochtaí praiticiúla tugtha dóibh siúd a
earcaíonn mic léinn agus foirne taighde
idirnáisiúnta.
Tionscadail taighde a dhíríonn ar CCD a
ainmniú le haghaidh tograí maoinithe.
Tá fóram ag taighdeoirí ar thopaicí CCD inar
féidir leo a gcuid taighde a chur i láthair.

6. Spriocanna Straitéiseacha na Forbartha Campais: Beidh forbairt an champais uilechuimsitheach agus inrochtana, chun go

n-aireoidh gach comhalta foirne, mac léinn agus cuairteoir sábháilte agus go bhfuil fáilte rompu. Trínár dtimpeallacht
thógtha, cinnteoimid inrochtaineacht fhisiciúil, dínit ag an obair agus dínit ag staidéar do gach duine ar champas OL.
Cuspóirí (2019-2022)

Gníomh

Torthaí a bhfuil súil leo

Tagairt do CCD a chur i máistirphlean
campais OL.
A chinntiú go gcuireann gach tionscadal
forbartha campais riachtanais CCD go
sonrach san áireamh.
Cumarsáid leanúnach dhá bhealach a
chothú idir Foirgnimh & Eastáit agus an
Coiste CCD.
Rochtain a sholáthar ar fhoirgnimh le linn
amanna saoire traidisiúnta.

Dul i gcomhairle le páirtithe leasmhara CCD
ar mháistirphlean campais OL (Bliain 1).
Cinnteoidh Foirgnimh & Eastáit go gcuirfear
riachtanais CCD san áireamh i dtionscadail
forbartha campais (Bliain 1 ar aghaidh)
Ainmneoidh Foirgnimh & Eastáit duine le
suí ar an gCoiste CCD (go leanúnach).

Riachtanais CCD a bheith san áireamh i
máistirphlean campais OL.
Riachtanais CCD a bheith san áireamh i
dtionscadail forbartha campais OL.

Féachaint an bhféadfar foirgnimh a oscailt
le linn amanna dúnta saoire traidisiúnta
(Bliain 2).
Iniúchadh CCD a dhéanamh ar gach
foirgneamh reatha (Bliain 3).

Tuairisc ar na riachtanais maidir le
foirgnimh a oscailt le linn amanna saoire
traidisiúnta.
Tuairisc ar riachtanais shonracha CCD chun
limistéir agus foirgnimh a uasghrádú.

Foirgnimh champais, agus limistéir taobh
istigh díobh, a aithint ina gcaithfear
freastal ar riachtanais CCD.

Déanann an Coiste CCD breithniú ar na
riachtanais atá ag Foirgnimh & Eastáit.

7. Spriocanna Straitéiseacha Imeachtaí, Clubanna agus Cumainn: Beidh imeachtaí, clubanna agus cumainn a reáchtálann

foireann agus mic léinn OL, mar aon leo siúd a bhíonn ar siúl ar an gcampas uilechuimsitheach agus inrochtana, ionas go naireoidh gach comhalta foirne, mac léinn agus cuairteoir sábháilte agus go bhfuil fáilte rompu. Spreagfar imeachtaí,
clubanna agus cumainn a thacaíonn go sonrach le CCD.
Cuspóirí (2019-2022)
A chinntiú go bhfuil riachtanais CCD OL san

A chinntiú go bhfuil na himeachtaí,
clubanna agus cumainn ar an eolas faoi
riachtanais CCD OL.

A chinntiú go dtugann lucht coiste na
gclubanna agus na gcumann foirne agus
mac léinn OL faoi oiliúint CCD (Bliain 1).

Torthaí a bhfuil súil leo
Beidh imeachtaí, clubanna agus cumainn
cuimsitheach agus feasach ar riachtanais
CCD OL.
Beidh lucht coiste imeachtaí, clubanna agus
cumann cuimsitheach agus feasach ar
riachtanais CCD OL.

Ábhair shainiúla CCD a chur chun cinn
laistigh de OL
A bheith ar an eolas agus aontaithe faoi
pholasaí CCD grúpaí a fhaigheann
áiseanna OL ar cíos.
A bheith ar an eolas agus aontaithe le
polasaí CCD lucht eagraithe imeachtaí atá
ag obair in OL.
A chinntiú go bhfuil soláthróirí imeachtaí
feasach ar riachtanais CCD OL agus go
gcomhlíonann siad iad.

Trí imeacht CCD ar a laghad a reáchtáil
gach bliain (Bliain 1 ar aghaidh).
Mar chuid den phróiseas cíosa, ráiteas CCD
a lorg ón ngrúpa (Bliain 1).

Feasacht níos fearr ar CCD i bpobal campais
OL.
Déantar CCD a phríomhshruthú i bpróiseas
cíosa áiseanna OL.

Mar chuid den phróiseas socraithe
imeachtaí, ráiteas CCD a lorg ó
sholáthraithe imeachtaí (Bliain 1).
Mar chuid den phróiseas socraithe
imeachtaí, comhaontú CCD sínithe ó na
soláthraithe imeachtaí a lorg (Bliain 2).

Déantar CCD a phríomhshruthú i bpróiseas
socraithe imeachtaí OL.

áireamh i bpolasaithe imeachtaí, clubanna
agus cumann.

Gníomh
A chinntiú go gcuireann gach imeacht, club
agus cumann CCD san áireamh (Bliain 2).

Déantar CCD a phríomhshruthú i bpróiseas
socraithe imeachtaí OL.

8. Sprioc Straitéiseach maidir le Caidreamh Poiblí, Margaíocht agus Cumarsáid: Beidh caidreamh poiblí, margaíocht

agus cumarsáid ó Ollscoil Luimnigh uilechuimsitheach agus neamh-idirdhealaitheach.
Cuspóirí (2019-2022)
A chinntiú go léireoidh cumarsáid
inmheánach agus sheachtrach éiteas CCD
OL.
Éiteas CCD OL a chur chun cinn trínár
bhfeidhm Caidrimh Phoiblí, Margaíochta
agus Cumarsáide.

Gníomhaíochtaí
A chinntiú go léireoidh ábhar poiblíochta –
leictreonach agus ar pháipéar – éagsúlacht
phobal OL (Bliain 2).
Iniúchadh a dhéanamh ar chaidreamh
poiblí, margaíocht agus cumarsáid le
haghaidh gné amháin ar a laghad de CCD
(Bliain 2).
Ár n-éiteas CCD a léiriú agus riachtanais dlí Tuarascáil bhliantúil CCD a fhoilsiú (Bliain 1
IHREC 2014 a chomhlíonadh.
ar aghaidh).

Torthaí a bhfuil súil leo
Nuair is cuí, leagtar béim ar éiteas CCD OL
trína bhealaí cumarsáide.

Aithníonn eagraíochtaí seachtracha
caidreamh poiblí, margaíocht agus
cumarsáid OL do ghné amháin ar a laghad
de CCD.
Tugtar poiblíocht agus aitheantas do
ghníomhaíochtaí CCD in OL.
Comhlíontar riachtanais dlí IHREC 2014.
Béim a chur ar fhéilte reiligiúnacha agus ar Féilire éagsúlachta bliantúil a fhoilsiú (Bliain Aithnítear éagsúlacht trí fhéilte
fhéilte éagsúla eile do phobal champas OL. 1 ar aghaidh).
reiligiúnacha agus féilte eile.
Béim a chur ar thionscnaimh CCD OL
Tionscnaimh CCD a scaipeadh trí bhealaí
Tá baill de phobal campais OL níos eolaí ar
laistigh agus lasmuigh de OL.
institiúideacha ar nós nuachtlitreacha agus CCD.
na meáin shóisialta (Bliain 1 ar aghaidh).
Tá feasacht sheachtrach ar
ghníomhaíochtaí CCD OL.

9. Sprioc Straitéiseach na Teicneolaíochta: Cuirfidh Ollscoil Luimnigh CCD chun cinn go réamhghníomhach i ndearadh,

soláthar agus cothabháil na teicneolaíochta2.

2

Cuspóirí (2019-2022)

Gníomhaíochtaí

Torthaí a bhfuil súil leo

Teicneolaíocht a chur ar fáil agus a
dhéanamh inrochtana don fhoireann agus
do mhic léinn agus do dhaoine eile de réir
mar is cuí.
Cinntiú nach n-úsáidtear teicneolaíocht
chun drochthionchar a imirt ar CCD
laistigh de OL.

CCD go sonrach san áireamh i ndearadh,
úsáid agus cothabháil na teicneolaíochta
(Bliain 2 ar aghaidh).

Cuirtear ar chumas gach duine a
dteastaíonn uathu teicneolaíocht a úsáid é
sin a dhéanamh ar an mbealach is áisiúla is
féidir.
Ní úsáidtear teicneolaíocht chun idirdhealú,
íospairt agus ciapadh a éascú.

Polasaithe a fhorbairt a fhágfaidh nach núsáidfear teicneolaíocht chun idirdhealú,
íospairt agus ciapadh a dhéanamh (Bliain 1)

Cuimsíonn teicneolaíocht na feidhmchláir, crua-earraí agus bonneagar líonra fisiciúil agus fíorúil IT.

10. Sprioc Straitéiseach maidir le Soláthar agus Buiséadú: Beidh Soláthar agus Buiséadú in Ollscoil Luimnigh

uilechuimsitheach agus neamh-idirdhealaitheach.
Cuspóirí (2019-2022)
A chinntiú go gcomhlíonann an próiseas
soláthair treoirlínte náisiúnta CCD.

A bheith ar an eolas agus aontaithe faoi
riachtanais agus cleachtais CCD na
bhfochonraitheoirí atá ag obair in OL.
A dhéanamh amach an bhfuil buiséid ag
teacht le riachtanais CCD OL.
A dhéanamh amach cá bhfuil buiséid na
gclubanna agus na gcumann ag teacht
salach ar riachtanais CCD OL.
Meicníocht a chur i bhfeidhm is féidir a
úsáid chun tacaíocht airgeadais a
thabhairt do roinnt mac léinn a bhfuil
riachtanais CCD acu.

Gníomhaíochtaí
Nóta Eolais ar "Ghnéithe Sóisialta a
áireamh i Soláthar Poiblí” de chuid na
hOifige um Sholáthar Rialtais a chur i
bhfeidhm (Bliain 3).
Mar chuid den phróiseas soláthair, ráiteas
CCD a lorg ón gcuideachta atá ar conradh
(Bliain 1).
Tabhairt faoi athbhreithniú maoinithe ar
bhuiséid i gcomhthéacs grúpaí CCD (Bliain
2).
Tabhairt faoi athbhreithniú maoinithe ar
chlubanna, cumainn, scoláireachtaí mac
léinn agus foirne, i gcomhthéacs grúpaí
CCD (Bliain 2).
Scoláireachtaí sonracha agus tarscaoileadh
táillí a sholáthar do mhic léinn a bhfuil
riachtanais CCD acu.

Torthaí a bhfuil súil leo
Leanann nósanna imeachta soláthair
treoirlínte náisiúnta ar CCD.

Déantar CCD a phríomhshruthú i bpróiseas
soláthair OL.
Tuarascáil iniúchta CCD.

Tuarascáil iniúchta CCD do chlubanna agus
do chumainn.

Tugann OL tacaíocht airgeadais do roinnt
mac léinn a bhfuil riachtanais CCD acu.
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An Dr Christine Cross, Scoil Ghnó Kemmy
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An Dr Sindy Joyce, Aontas na Mac Léinn Iarchéime
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An Dr Ciarán Mac Donncha, Dámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte
An Dr Louise Madden, Dámh na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta
Lorcan O'Donnell, Saol na Mac Léinn
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