Pobail a Chónascadh

Leabhrán Eolais

Limistéar A

Limistéar A
•
•
•
•
•
•
•

Lárionad Spóirt Bhaile Brigín
Ionad Pobail Fhearann an Chaisleáin
Ionad Pobail Bhaile an Phléimeannaigh
Saoráidí Pobail Eastát Mhúrn
Saoráid Ilchuspóireach Óige an Rois
Ionad Naomh Mhic Cuilinn
Ionad Pobail an Teachín

Limistéar B
Limistéar C

Limistéar C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ionad Acmhainní Pobail Bhaile an Bhlácaigh
Ionad Pobail Theach Chainnigh
Ionad Pobail Chaisleán Cnucha
Ionad Acmhainní Pobail na Coirre Duibhe
Ionad Spóirt na Coirre Duibhe
Ionad Pobail agus Áineasa Bhaile
an Diosualaigh
Ionad Pobail Phlásóg an Dúin
Ionad Pobail Bhaile an Hartaigh
Ionad Pobail Bhaile an Huntaigh
Ionad Pobail Bhaile Lotrail
Ionad Acmhainní Teaghlaigh Radharc an
Chnocháin
Ionad Pobail agus Óige Radharc
an Chnocháin
Ionad Pobail Mhullach Eadrad
Ionad Pobail Ongar
Teach Bhaile an Phaslóigh
Ionad Pobail Bhaile Fiobail
Ionad Pobail Bhríde
Ionad Pobail Bhaile an Tirialaigh

Limistéar B
•
•
•
•
•
•
•

Ionad Pobail Choill na nÚll
Halla Pobail Bhaile Dúill
Ionad Pobail Dhomhnach Bat Phort Reachrann
Ionad Pobail Liam Rodgers Fhine Gall
Ionad Pobail an Tobair Naofa
Ionad Spóirt agus Fóillíochta Phort Mearnóg
Ionad Pobail Ghleann na hAbhann

Cliceáil ar an Ionad Pobail
atá roghnaithe agat chun
dul díreach chuige.

Líonra Saoráidí Pobail Fhine Gall
Pobail a Chónascadh
Aimsigh an lárionad
pobail i do cheantar féin
Go raibh maith agat as ár leabhrán Eolais um Chónascadh Pobail a bhailiú. Is éard is mian linn a chur in
iúl duit sa leabhrán seo ná na háiseanna agus na seirbhísí atá ar fáil i ngach cearn d’Fhine Gall. Molaimid
duit a fháil amach cad atá ar siúl san ionad pobail i do cheantar féin agus chun páirt a ghlacadh sna
gníomhaíochtaí a chuirtear ar siúl ann, Bíonn rudaí ar siúl le haghaidh gach cineál duine, agus táimid
cinnte de go mbeidh tú in ann rud éigin a aimsiú a bhfuil suim agat ann.
An bhfuil a fhios agat go bhfuil breis is milliún duine ann, idir daoine fásta agus leanaí araon, a bhaineann
úsáid as ár n-áiseanna pobail gach bliain? Tá an líon seo ag dul i méid de réir mar a thagann fás faoin líon
daoine inár bpobal, agus cuirimid fáilte roimh dhaoine nua.

Na buntáistí de bheith ag glacadh páirt
Is iad croílár an phobail ár gcuid lárionad agus freastalaíonn siad ar riachtanais muintir na háite iontu. Tá ról
ríthábhachtach acu chun daoine a thabhairt le chéile agus chun aghaidh a thabhairt don scoiteacht toisc go
spreagann siad daoine chun páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí oideachais agus áineasa. Leis na ceangail
shóisialta a chruthaíonn daoine inár n-ionaid, cuirtear leis an muintearas agus cabhraíonn siad chun
pobail chuimsitheacha a thógáil. Is féidir páirt leis a bheith de thairbhe duit, do do mheabharshláinte, do do
shláinte choirp agus do d’fholláine ghinearálta páirt a ghlacadh san ionad pobail is áitiúil duit.
Is mór an ról atá ag an obair dheonach agus ag an mórtas sibhialta sna hionaid phobail uile. B’fhéidir gur
mhaith leat obair dheonach a dhéanamh chun cuidiú linn pobail a fheabhsú. Fiosraigh faoi dheiseanna
deonacha sa lárionad is áitiúla duit más rud é go bhfuil suim agat ann.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-ionaid
Tagann na daoine a úsáideann na hionaid, agus comhaltaí na n-ionad, le chéile chun:
• bualadh le daoine eile agus chun aithne a chur ar a chéile,
• imeasctha sa phobal;
• faisnéis agus tacaíochtaí a fháil dála seirbhísí réamhscoile,
• páirt a ghlacadh i ngrúpaí agus i ngníomhaíochtaí leithéidí an spóirt, an oideachais agus an chultúir.
Is féidir leat an leabhrán seo a léamh ar líne ag www.fingal.ie agus ar láithreáin ghréasáin ár n-ionad
pobail go léir. Tá sé ar fáil sa Ghaeilge, sa Fhraincis agus sa Pholainnis chomh maith. Tá súil againn go
dtiocfaidh tú ar an fhaisnéis atá uait, agus molaimid duit cuairt a thabhairt ar an ionad pobail i do cheantar
féin. Cuirfear fáilte chroíúil romhat ann.

Líonra Saoráidí Pobail Fhine Gall
Cuirtear struchtúr tacaíochta líonraithe sa Líonra Saoráidí Pobail Fhine Gall do bhainisteoirí, don
fhoireann agus do na hoibrithe deonacha sna saoráidí pobail go léir i gcontae Fhine Gall. Déanann Líonra
Saoráidí Pobail Fhine Gall an obair a dhéantar sna 31 saoráid pobail agus ionad pobail a bhfaigheann
tacaíocht ó Chomhairle Contae Fhine Gall a chur chun cinn.
Chun teacht ar thuilleadh eolais, téigh go dtí an leathanach deireanach den leabhrán seo.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Eolas faoin Líonra
Cuirtear struchtúr tacaíochta líonraithe sa Líonra Saoráidí Pobail Fhine Gall do bhainisteoirí,
don fhoireann agus do na hoibrithe deonacha sna saoráidí pobail go léir i gcontae Fhine Gall.
Bhunaigh Comhairle Contae Fhine Gall é in 2017
Faoi láthair na huaire tá 60 ball cláraithe leis an Líonra. I measc ár gcomhaltaí áirítear:
•
•
•
•
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bainisteoirí saoráidí,
maoirseoirí agus na baill foirne is tábhachtachaí,
oifigigh dheonacha choiste bainistíochta,
oibrithe deonacha a oibríonn sna hionaid phobail.

Luach an mhuintearais
Trí bheith páirteach i líonra tugtar deiseanna ar fáil duit chun foghlama, chun fáis agus chun
an pobal a fhorbairt.

Conas a chabhróimid
lenár mbaill
Líonrú saoráidí
Is féidir le baill a gcuid taithí oibre a roinnt le chéile agus samplaí den dea-chleachtas a mhalartú
maidir le bainistíocht ionad pobail lena gcuid comhghleacaithe.
Tugaimid cabhair chun scileanna a roinnt ar fud na n-ionad agus saineolas a sholáthar sa
bhainistíocht saoráidí, san airgeadas, sa phleanáil gnó agus cuirimid tacaíochtaí ar fáil ar
nós na hoiliúna agus na forbartha i réimsí amhail an chosaint sonraí nó in athruithe nua sa
reachtaíocht.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Rannpháirtíocht i gcomhráite
Glacann na baill páirt i ngrúpaí díospóireachta chun réitigh a fháil le fadhbanna a bhaineann leis
na saoráidí agus leis an bpost. Tugann siad cúnamh chomh maith do bhaill eile le tionscadail
cosúil leis an fhorbairt foirne agus ceisteanna faoin gcothabháil saoráidí. Tá fóram againn
(grúpa plé) ionas gur féidir le baill an líonra teagmháil a dhéanamh lena chéile chun fadhbanna a
réiteach agus chun cur chuige comhoibritheach agus tionscnaimh nua a phlé.

Comhroinnt faisnéise
Cuirtear deiseanna ar fáil do chomhaltaí faisnéis a roinnt idir a chéile. Ligtear dóibh an feidhm is
fearr a bhaint as acmhainní dá bharr. Mar shampla, cuirimid faisnéis ar fáil chun cabhrú lenár
mbaill luach maith ar airgead a fháil nuair a cheannaíonn siad rudaí agus déanaimid coigilteas
suntasach i réimsí amhail an t-árachas agus seirbhísí glantacháin.

Faisnéis ábhartha
Cuirimid faisnéis ar fáil faoi dheiseanna maoinithe agus faoi na cleachtais, na treochtaí agus na
teicneolaíochtaí is déanaí sa bhainistiú saoráidí.

Acmhainní
Cuirimid faisnéis, oiliúint agus uirlisí eile ar fáil chun eolas agus scileanna sa bhainistiú saoráidí
a fheabhsú.

An oiliúint agus an fhorbairt
Is féidir le comhaltaí páirt a ghlacadh sna Máistir-Ranganna a chuirtear ar fáil trí Chomhairle
Contae Fhine Gall ar ábhair éagsúla, lena n-áirítear na hábhair ag seo a leanas:
•
•
•
•
•
•
•

an reachtaíocht,
an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS),
an inbhuanaitheacht,
an fhorbairt straitéiseach,
an fhorbairt ghrúpa,
an mheantóireacht,
an tsláinte agus Sábháilteacht.

Reáchtáiltear Máistir-Ranganna Chomhairle Contae Fhine Gall i gcomhar leis an Ollscoil
Teicneolaíochta (OT) Bhaile Bhlainséir agus cuirtear siad oiliúint mhaoinithe ar fáil do ghrúpaí
agus d’eagraíochtaí pobail iontu.

Oiliúint eile
Reáchtálann ár n-oifig forbartha pobail oiliúint ar leith freisin, ag brath ar an éileamh, mar
shampla an oiliúint bainistíochta saoráide, conas cur isteach ar mhaoiniú agus an fhorbairt
straitéiseach.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Lárionad Spóirt Bhaile Brigín
Iomaire na Giúise, Sráid an tSéipéil, Baile Thancaird, Baile Brigín,
Co. Bhaile Átha Cliath K32HE19
t: 01 841 2388 r: lorrainekelly@ddletbys.ie

Eolas faoinár n-ionad
Is áis í an lárionad spóirt a chomhroinntear le Coláiste Pobail Bhaile Brigín a úsáideann
an lárionad spóirt le linn na scoilbhliana. Tá an lárionad spóirt ar oscailt don phobal ó 5
pm go dtí 10 pm san iarnóin i rith na seachtaine agus ar feadh an lae ar fad Dé Sathairn
agus Dé Domhnaigh. Cuir áit in áirithe roimh ré le do thoil.
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Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir Bhaile Brigín chun
gach duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den
chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus nó traein a fháil chun dul ann.
Bus: 101, 33, 33A, 191, 192, 195.
Traein: Stáisiún Bhaile Brigín

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Seomra cruinnithe
meánmhéide

Tá an seomra seo oiriúnach do raon leathan de
ghníomhaíochtaí do gach aois, lena n-áirítear: ealaíona
agus ceardaíocht, an oiliúint, cruinnithe agus mar sin de.

Halla spóirt

Tá an halla spóirt oiriúnach do go leor spórt, lena n-áirítear
an badmantan (ceithre chúirt), an chispheil, an eitpheil
(oiriúnach don tsraith shinsearach), sacar futsal agus go
leor spórt eile. Tá áiléar féachana ann chomh maith.

Balla dreapadóireachta

Tá an t-aon bhalla dreapadóireachta faoi dhíon amháin i
dtuaisceart chontae Bhaile Átha Cliath suite sa halla spóirt.
Tá an balla dreapadóireachta ar fáil ar cíos do dhaoine
agus do ghrúpaí

Seomra aclaíochta

Tá seomra aclaíochta ar fáil do ghrúpaí a bhfuil an oiliúint
cuí acu.

Seomraí gléasta

Tá seomraí gléasta curtha ar fáil againn.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Gníomhaíochtaí pobail

Gníomhaíochtaí aclaíochta

Réimse leathan gníomhaíochtaí

Cruinnithe pobail

Halla spóirt scoile

Grúpaí Óige

Stair an ionaid
Tógadh an tIonad in 2018 le maoiniú a fuair Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha
Cliath agus Dhún Laoghaire (BOOBACDL) ó Chomhairle Contae Fhine Gall. Is é
BOOBACDL a dhéanann Lárionad Spóirt Bhaile Brigín a bhainistiú ag obair i
gcomhpháirtíocht le maoinitheoirí, le Comhairle Contae Fhine Gall agus le Pobal.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Fhearann an Chaisleáin
Fearann an Chaisleáin, Baile Átha Cliath, Co. Bhaile Átha Cliath K32 KK33
t: 01 690 5168 r: info@castlelandscc.ie gréasáin: www.castlelandcc.ie

Eolas faoinár n-ionad

06

Tá Ionad Pobail Fhearann an Chaisleáin ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine agus
bímid i gcónaí ag lorg smaointe nua le gníomhaíochtaí agus imeachtaí a d’fhéadfaidís a
chur ar siúl. Táimid ag iarraidh fás agus forbairt sna blianta beaga atá amach romhainn
agus leanfaimid ar aghaidh mar ionad bríomhar agus uileghabhálach do gach uile duine sa
cheantar áitiúil. Téimid i dteagmháil go rialta leis an muintir na háite chun feabhas a chur ar an
tseirbhís ilghnéitheach atá curtha ar fáil againn.
Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad don phobal ina mbeadh seans ag gach aon
duine páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Téigh i dteagmháil má tá aon cheisteanna agat maidir le háirithint nó má tá aon aiseolas
agat, toisc go bhfuilimid i gcónaí ag iarraidh do bharúil a chloisteáil.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus nó traein a fháil chun dul ann.
Bus: Seirbhís Bhaile Brigín 101, 101x, 191.
Traein: Stáisiún Bhaile Brigín

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúirteanna marcáilte, líonta cispheile, fonsaí oiliúna
sóisearacha, 300 cathaoir, mataí gníomhaíochta. Is féidir é
a roinnt ina dhá

Seomraí cruinnithe

I measc na n-áiseanna breise atá ar fáil ar cíos, tá rochtain
le fáil ar an idirlíon. Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht,
don oiliúint, do chruinnithe agus do réimse ilghnéitheachde

Áis Chúraim Leanaí

Réamhscoil.

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin balla-go-balla agus urlár géilleach (maolaithe
turrainge) sa seomra seo atá oiriúnach do ghníomhaíochtaí
damhsa agus aclaíochta. Is féidir leis an seomra seo
freastal ar seisiúin oiliúna agus ar chruinnithe. Tá
cathaoireacha agus táblaí ar fáil freisin.

Páirc shaorga uile-aimsire Ar fáil le haghaidh spóirt allamuigh.
Comharthaíocht sa
Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

Damhsa

Clubanna Spóirt

Cóisirí lá breithe

An Aclaíocht

Grúpaí tacaíochta

Cúram Leanaí

Spóirt allamuigh

Stair an ionaid
Tógadh an tIonad Pobail in 2017 mar chuid de Shamail Scoileanna
Fhine Gall. Roinneann sé an campas le Coláiste Pobail Ard Giolláin.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Bhaile an Phléimeannaigh
Lána na Gráige, Cloch Ruairí, Co. Bhaile Átha Cliath K32 HD28
t: 01 841 5070 r: info@flemingtoncc.ie gréasáin: www.flemingtoncc.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Bhaile an Phléimeannaigh ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine.
Bímid i gcónaí ag lorg smaointe nua le gníomhaíochtaí agus imeachtaí a d’fhéadfaidís a
chur ar siúl. Táimid ag súil leis, san ionad pobail, go mbeimid ag fás sna blianta amach
romhainn agus go leanfar linn de bheith gnóthach, bríomhar agus cuimsitheach, agus sin
ag cur na seirbhísí seo a leanas ar fáil don phobal:
•
•
•
•

spórt,
san fhóillíocht
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Cén fáth nach dtagann tú isteach chun caint linn, toisc go mbeidh rud éigin ann ina
mbeadh suim agat ann, cinnte dearfa.
Téigh i dteagmháil linn má tá aon cheisteanna agat maidir le háirithint agus ná bí
doicheall ort páirt a ghlacadh in aon cheann dár ngníomhaíochtaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus nó traein a fháil chun dul ann.
Bus Éireann: Seirbhís Bhaile Brigín, Uimhir B1.
Bus Átha Cliath: 33
Traein: Stáisiún Bhaile Brigín

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúirt cispheile lánmhéide agus scórchlár ag gabháil léi,
páirc sacair faoi dhíon, fonsaí oiliúna sóisearacha, páirc
sacair faoi dhíon, badmantan, agus cúirteanna leadóige
agus mataí gníomhaíochta. Tá 300 cathaoir ar fáil le
haghaidh grúpaí móra. Is féidir é a roinnt

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, do chóisirí linbh,
don oiliúint, do chruinnithe agus do réimse ilghnéitheach
de Ghrúpaí éagsúla. Is féidir leat íoc as rochtain ar an
idirlíon a fháil.

Áis Chúraim Leanaí

Club bricfeasta, grúpa réamhscoile agus grúpa iarscoile.

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin ballaí go balla agus urlár géilleach (maolaithe
turrainge) sa seomra seo atá oiriúnach do ghníomhaíochtaí
damhsa agus aclaíochta. Is féidir leis an seomra seo
freastal ar raon de riachtanais oiliúna agus cruinnithe
chomh maith. Is

Comharthaíocht sa
Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

Ranganna teagaisc do leanaí

Ranganna teanga

Ranganna ealaíne

Grúpaí eaglaise

Clubanna spóirt

Ranganna bailé

Damhsa

Campaí samhraidh

Cóisirí lá breithe

Drámaíocht

Grúpaí tacaíochta

Cúram Leanaí

Sláinte agus Folláine

Bainistíocht meáchain

Stair an ionaid
Osclaíodh an tIonad Pobail in 2012 mar chuid de Shamhail Scoileanna Fhine Gall agus tá
sé suite sa champas céanna ina bhfuil Ionad Oideachais Chaisleán na Muilinn agus Scoil
Ag Foghlaim le Chéile Bhaile Brigín.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Saoráidí Pobail Eastát Mhúrn
32 Páirc Bheanna Boirche, Páirceanna an Bhaile, na Sceirí,
Co. Bhaile Átha Cliath, K34 RX40
t: 01 849 5270 r: mermaskerries@gmail.com

Eolas faoinár n-ionad
Tá Saoráidí Pobail Eastát Mhúrn ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath ar
an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon de ghníomhaíochtaí. Ní ach lárionad beag
atá againn anseo, ach tá tionchar follasach againn fós féin.

10

Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na Sceirí chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den
chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 33, 33a. Tuirling ag an stad ag Timpeallán Chúirt Sheilsceire.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe, do ghníomhaíochtaí óige agus do réimse

Tionscadal Cúraim
Leanaí

Montessori gach uile mhaidin i rith an téarma scoile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

Grúpaí eaglaise

Cruinnithe cónaitheoirí

Cúram Leanaí

Forbairt pobail

Club sacair

Oideachas leanaí

Tionscadal óige Foróige

Grúpaí Óige

Stair an ionaid
Is le Comhairle Contae Fhine Gall Saoráidí Pobail Eastát Mhúrn agus tógadh í in 2003.

11

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Saoráid Ilchuspóireach Óige an Rois
Bruach an Mhuilinn, an Ros, Co. Bhaile Átha Cliath.
t: 01 843 9349 / 01 807 1506 r: info@rushcoco.ie gréasán: www.rmyf.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Saoráid Ilchuspóireach Óige an Rois oscailte don phobal sé lá in aghaidh na
seachtaine, ag brath ar an éileamh. Is é an cuspóir príomha atá againn ná freastal ar
riachtanais leanaí agus daoine óga atá ina gcónaí sa gceantar áitiúil. Tá súil againn ár
n-áis a leathnú chun freastal ar riachtanais athraitheacha ár n-úsáideoirí.
Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad do gach aon duine, chun páirt a
ghlacadh:
•
•
•
•

sna hEalaíona, Cultúr, Ceol agus Scannán
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó bualadh isteach
le haghaidh cupán caife, agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas
áirithintí a dhéanamh le haghaidh gníomhaíochtaí. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh
daoine a thagann den chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le
gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 33 agus 33a. Tuirling ag an stad ar Bhóthar Bhaile an Fhaoitigh. Tá sé thart ar chúig
nóiméad de shiúl ón stad.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Trí sheomra cruinnithe do
ghrúpaí beaga (10 daoine)
agus do ghrúpaí níos mó
(25 duine)

Oiriúnach do chruinnithe, don oideachas agus oiliúint,
do ghníomhaíochtaí óige, d’ealaíona agus ceardaíocht
agus do ghníomhaíochtaí eile chomh maith.

Caifé

9 rn go 4 in, Luan go hAoine.

Spás amuigh faoin spéir

Spás mór amuigh faoin spéir sa chúl.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Ealaíon d’Aosaigh

Grúpa óige Foróige

Tascfhórsa Drugaí
Réigiúnach

Ranganna ealaíne

Ranganna Fraincise

Rinceoil (ceol traidisiúnta
na hÉireann)

Club ceamara

Cruinnithe faisnéise áitiúla

Mic léinn Idirbhliana
Meánscoil Naomh Seosamh

Cruinnithe pobail

Aireachas

Tacaíocht / Faisnéis

Seirbhísí
Comhairleoireachta

Íoga do mhamaí agus a
babaí

Leadóg bhoird

Tionscadal tacaíochtaí
drugaí agus alcóil Cúis

Tionscadal óige Chósta
Bhaile Átha Cliath Thuaidh

Cumainn áitritheoirí
éagsúla

Fáilte Isteach (chun fáilte
a chur roimh imircigh trí
ranganna comhrá Béarla)

Ióga iompar clainne

Caifé óige

Stair an ionaid
Áis Óige Ilchuspóireach an Rois Bunaíodh CLG i mí na Nollag 2013 mar Chuideachta
faoi Theorainn Ráthaíochta. Bunaíodh é chun an tsaoráid a bhainistiú agus tá sé dírithe
ar freastal ar riachtanais daoine fásta, leanaí agus daoine óga atá ina gcónaí sa Ros a
chomh maith le riachtanais shóisialta eile atá sa cheantar áitiúil.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Naomh Mhic Cuilinn
Bóthar an Teampaill, Lusca, Contae Bhaile Átha Cliath. K45 VE83
t: 01 895 4180 r: cottagecommunitycentre@yahoo.com

St Macullins
Centre

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Naomh Mhic Cuilinn oscailte don phobal ó Luan go hAoine, ag brath ar an
éileamh. Táimid lonnaithe in aice le hIonad Pobail an Teachín agus faoi láthair na huaire
táimid ag úsáid an spás ilchuspóireach atá againn chun drámaíocht, Ióga, cór pobail agus
grúpaí óige a chur ar fáil. Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad don phobal
ina mbeadh seans ag gach aon duine páirt a ghlacadh:
• san fhóillíocht,
• san fhorbairt phobail,
• i seirbhísí oideachasúla agus áineasa
Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bíonn fáilte roimh dhaoine a thagann den chéad uair, i gcónaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 33, 33n, 33x. Tuirling ag Bóthar Stáisiún Lusca.
Traein: 20 nóiméad siúil ó Stáisiún an Rois agus Lusca

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Spás Ilchuspóireach

Tá an spás oiriúnach do réimse leathan gníomhaíochtaí
ar nós cruinnithe do chumainn chónaitheacha,
clubanna spóirt, ealaíon agus ceardaíocht, oiliúint agus
gníomhaíochtaí éagsúla

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Grúpaí Iarscoile

Cruinnithe pobail

An Ceol

Gníomhaíochtaí leanaí

Sláinte agus Folláine

Ióga

Grúpaí pobail

Stair an ionaid
Is foirgneamh liostaithe i gcroílár bhaile meánaoiseach Lusca é Ionad Mhic Cuilinn agus
tá sé in aice leis an gcloigtheach, séadchomhartha náisiúnta a théann siar go dtí an 9ú
haois Is le Comhairle Contae Fhine Gall an t-ionad agus déanann Comhairle Phobail
Lusca bainistíocht air faoi cheadúnas bainistíochta.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail an Teachín
Bóthar an Teampaill, Lusca, Contae Bhaile Átha Cliath. K45 VE83
t: 01 895 4180 r: cottagecommunitycentre@yahoo.com

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail an Teachín ar oscailt don phobal ó Luan go Satharn, ag brath ar an
éileamh. Táimid suite láimh le hIonad Naomh Mhic Cuilinn Táimid ag iarraidh gurbh áit
ionchuimsitheach dhearfach í an t-ionad don phobal ina mbeadh seans ag gach aon duine
páirt a ghlacadh:
• san fhóillíocht,
• san fhorbairt phobail,
• i seirbhísí oideachasúla agus áineasa
Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bíonn fáilte roimh dhaoine a thagann den chéad uair, i gcónaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil eas-sráide)
nó bus a fháil chun dul ann
Bus: 33, 33n, 33x. Tuirling ag Bóthar Stáisiún Lusca.
Traein: 20 nóiméad siúil ó Stáisiún an Rois agus Lusca

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

2 sheomra cruinnithe
meánmhéide

Tá an spás oiriúnach do réimse leathan gníomhaíochtaí
ar nós cruinnithe do chumainn chónaitheacha,
clubanna spóirt, ealaíon agus ceardaíocht, oiliúint agus
gníomhaíochtaí éagsúla don aos óg. Wi-Fi agus teilgeoirí
ar fáil.

Gairdín Pobail

Áit le haghaidh machnaimh curtha ag baill dár gclub óige.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Seandaoine gníomhacha

Grúpaí drámaíochta

Cruinnithe Poiblí

Sláinte agus folláine leanaí

Ceachtanna giotáir do
leanaí

Cuilteáil

Cóisirí leanaí

Rince Gaelach

Tai Chi

An fhuáil do leanaí

Cruinnithe

Grúpaí Óige

Imeachtaí Pobail

Grúpa do thuismitheoirí
agus naíonáin

Stair an ionaid
Osclaíodh Ionad Pobail an Teachín i Lusca go hoifigiúil i mí Dheireadh Fómhair 2017. Tá sé
suite i gcroílár bhaile meánaoiseach Lusca, in aice leis an gcloigtheach, séadchomhartha
náisiúnta a théann siar go dtí an 9ú haois Déanann foireann atá maoinithe faoi Scéim
Fostaíochta Pobail é a bhainistiú. Is le Comhairle Contae Fhine Gall an t-ionad agus
déanann Comhairle Phobail Lusca bainistíocht air faoi cheadúnas bainistíochta.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Choill na nÚll
Síneadh Radharc an Chaisleáin, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath K67 P7V2
t: 01 807 9582 r: info@applewoodcc.ie gréasáin: www.applewoodcc.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Choill na nÚll ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine agus bímid i
gcónaí ag lorg smaointe nua le gníomhaíochtaí agus imeachtaí a d’fhéadfaidís a chur ar
siúl. Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den
chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 41, 41A, 41B, 41C, Mearbhus Shoird.
Tuirling ag Bóthar Ráth Béil nó ag Teachín Ráth Béil.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúirt cispheile lánmhéide, páirc sacair faoi dhíon, ceithre
chúirt badmantan, ceithre chúirt leadóige agus mataí
gníomhaíochta. Tá 300 cathaoir againn le haghaidh
chruinnithe móra Is féidir an halla a roinnt ina dhá chuid.

Trí sheomra cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe agus do réimse ilghnéitheach de Ghrúpaí
éagsúla. Tá na seomraí seo oiriúnach do ghníomhaíochtaí
óige go háirithe.
I measc na n-áiseanna breise atá ar fáil ar cíos, tá rochtain

Áis Chúraim Leanaí

Club bricfeasta, seirbhísí réamhscoile agus iarscoile.

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin balla-go-balla agus urlár géilleach (maolaithe
turrainge) sa seomra seo atá oiriúnach do raon leathan
de ghníomhaíochtaí damhsa agus aclaíochta. Is féidir leis
freastal ar raon de riachtanais oiliúna agus cruinnithe
chomh maith. Tá cathaoireacha agus táblaí ar fáil ach iad a
iarraidh.

Comharthaíocht sa
Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Ealaíona agus
Ceardaíocht

Ranganna drámaíochta

Cóitseáil sa sacar

Badmantan

Ranganna aclaíochta

Grúpaí tacaíochta

Cispheil

Grúpaí peile

Leadóg bhoird

Cóisirí lá breithe

Grúpa sóisialta do mhná

Spóirt phobail éagsúla

Oideachas leanaí

Ealaíona comhraic

Cumainn áitritheoirí éagsúla

Grúpaí eaglaise

Grúpa do thuismitheoirí agus páistí Ióga teaghlaigh agus leanaí

Ranganna damhsa

Pilates

Grúpaí Óige

Stair an ionaid
D’oscail an t-ionad pobail go luath in 2013 mar chuid de Shamhail
Scoileanna Fhine Gall. Tá sé an suite sa champas céanna ina
bhfuil e Gaelscoil Bhrian Bóroimhe agus Scoil Ag Foghlaim le
Chéile Shoird.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Halla Pobail Bhaile Dúill
An tSráid Mhór, Baile Dúill, Baile Átha Cliath 13 D13 KK55
t: 01 839 5338 r: info@baldoyleforum.ie gréasán: www.baldoyleforum.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Halla Pobail Bhaile Dúill ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine ag brath ar an
éileamh agus is féidir leis freastal ar réimse leathan gníomhaíochtaí. Ar an meán, bíonn
breis is 50,000 cuairteoir againn in aghaidh na bliana. Ina measc siúd, tá daoine de gach
uile aois, cumas agus eitneachas agus cuireann ár bpobal fáilte roimh chách. Is mian linn
go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach duine dóibh a
ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Tá fáilte romhat bualadh isteach chun amchlár a fháil agus chun fáil amach cad iad
na gníomhaíochtaí atá ar siúl ann. Taispeánfaimid duit conas áirithintí a dhéanamh le
haghaidh gníomhaíochtaí. Ná bíodh drogall ort triail a bhaint as imeacht nó rang den
chéad uair.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus nó traein a fháil chun dul ann.
Bus: 29A, 102, 32,32A. Más ar an 29A atá tú, tuirling ag Halla Bhaile Dúill.
Chun an 102, 32, nó an 32A a fháil, tuirling ag Bóthar Willie Nolan.
Stáisiúin DART: Cill Fhionntain, Cois Bá agus Cluain Ghrífín.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt meánmhéide

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí spóirt, aclaíochta agus
áineasa le déanamh sa halla spóirt.

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe agus do réimse leathan gníomhaíochtaí
éagsúla

Tionscadal cúraim leanaí

Tá réamhscoil lonnaithe inár n-áitreabh.

Spás oifige

Spás oifige don phobal agus do ghrúpaí ón gceantar áitiúil.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Scor gníomhach

Rince - líne, Rince Gaelach,

Montessori

Ranganna ealaíne

Ranganna drámaíochta

Pilates

An tSíciteiripe

Teiripe drámaíochta

Suathaireacht do leanaí

Tai Chi

Ranganna Béarla

Siel Bleu: Aclaíocht do dhaoine aosta

Bailé

Ensemble Fhine Gall

Tacaíochtaí don néaltrú

Club ceamara

Garchabhair

Bothán na bhFear Bhaile

Ióga cathaoireach

Zumba

Gníomhaíochtaí folláine

Cóir

Ióga Hatha

Sraithchomórtas aclaíochta

Ranganna sa

Teiripe iomlánaíoch

Stair an ionaid
Tá an Halla Pobail curtha ar siúl faoi cheannas bhoird oibrithe deonacha áitiúla an ó
1996 i leith agus is le Comhairle Contae Fhine Gall é. Is lárionad féinmhaoinithe sinn go
príomha agus bímid ag brath ar ranníocaíochtaí seirbhíse ár n-úsáideoirí chun na costais
reatha a chlúdach. Cuireann foireann TUS agus CE (cláir fostaíochta pobail) go mór leis
an ionad trí chabhrú a thabhairt dó na costais reatha a choinneáil íseal agus fostaíocht
thacúil a chur ar fáil do dhaoine atá ag iarraidh post a fháil arís.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Dhomhnach Bat Phort Reachrann
Bóthar Phort Reachrann, Domhnach Bat, Co. Bhaile Átha Cliath, K36 F598
t: 01 843 4546 r: jacinta.lowndes@dpcc.ie
gréasáin: www.donabatecommunitycentre.com
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Táimid ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine agus bíonn Coláiste Pobail
Dhomhnach Bat ag úsáid ár halla spóirt le linn uaireanta scoile. Más mian leat bualadh
le daoine nua, caife a fháil, an páipéar a léamh, feabhas a chur ar do chuid sláinte nó scil
nua a fhoghlaim, is é Ionad Pobail Dhomhnach Bat Phort Reachrann an áit duit. Is é ár
misean ná timpeallacht shábháilte agus fáilteach a chur ar fáil don phobal áitiúil chun
páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Ná bí drogall ort glaoch isteach, níos mó a fhoghlaim agus páirt a ghlacadh i gcuid dár
ngníomhaíochtaí. Téigh i dteagmháil linn chun eolas a fháil ar conas seomraí a chur in
áirithe.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 33B. Tuirling ag stad Somerton.
Traein: Stáisiún Dhomhnach Bat

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Seomraí cruinnithe

Tá na seomraí oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don
oiliúint, agus do chruinnithe agus ghníomhaíochtaí éagsúla do
chách.

Halla spóirt

Tá an halla spóirt oiriúnach do spóirt éagsúla, lena n-áirítear an
badmantan (ceithre chúirt), an chispheil, an eitpheil (oiriúnach
don tsraith shinsearach), agus an sacar futsal.

Mol cruinnithe pobail

Spreagann an mol grúpaí nua chun an t-ionad a úsáid chun
cruinnithe beaga a thionól saor in aisce le linn dóibh a bheith

Naíolann Phobail

Tá seirbhís réamhscolaíochta pobail dá chuid féin curtha ar
fáil ag an

Páirc shaorga uiscebhunacha

Tá páirc uile-aimsire ar mhéid na hiomaíochta againn agus
soláthraímid áiseanna do líon mór clubanna spóirt áitiúla ar
nós an haca, an CLG agus na peile.

Giomnáisiam le sabhna
agus seomra

Tá giomnáisiam lánfheistithe den scoth ag an ionad le breis
agus 1,000 ball.

Sraith chorpacmhainne
agus damhsa

Tá seomra aclaíochta againn le haghaidh damhsa agus
gníomhaíochtaí aclaíochta. Eagraímid roinnt ranganna folláine
intí agus an oiliúint phearsanta chomh maith.

Seomraí gléasta

Tá seomraí gléasta curtha ar fáil againn.

Leabharlann Phoiblí

Tá leabharlann phoiblí de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall
ar an gcéad urlár den ionad pobail.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
An t-aosú gníomhach do

Siopa caife

Haca

Lúthchleasaíocht

Grúpaí pobail

Bantracht na Tuaithe

Sciamheolaí

Ranganna damhsa

Grúpaí mháthair agus naíonán

Biongo

Gníomhaíochtaí aclaíochta

Aclaíocht na mam

Seónna éan

Foróige (eagraíocht óige)

Ranganna ceoil

Clinic cothaithe cíche

Futsol

Grúpa réamhscoile

CLG

Capoeira (ealaín chomhraic)

Leabharlann Phoiblí

Céilí

Ballraíocht ionaid aclaíochta

An Fhuáil

Grúpaí eaglaise

Gleacaíocht

Sacar

Coder dojo

Sláinte agus Folláine

Gníomhaíochtaí spóirt

Stair an ionaid
Is le Comhairle Contae Fhine Gall an t-ionad a bhfuil duaiseanna bainte amach aige agus
tá sé ar oscailt ó bhí 2001 ann. Tá an t-ionad suite ar champas gar do Choláiste Pobail
Dhomhnach Bat.
Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Liam Rodgers Fhine Gall
Bóthar Fhaoldroma, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath. K67A0Y1
t: 01 895 6276 r: info@fingalliamrodgerscc.ie
gréasáin: www.fingalliamrodgerscc.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Fhine Gall Liam Rodgers lonnaithe i gcroílár Chionn Sáile, Sord, Co.
Bhaile Átha Cliath. Táimid ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath ar an
éileamh agus tá raon de ghníomhaíochtaí gur féidir linn freastal orthu. Is é ár misean ná
timpeallacht fáilteach agus shábháilte a sholáthar ionas go mbeidh gach duine sa phobal
áitiúil in ann páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Téigh i dteagmháil linn má tá aon cheisteanna agat maidir le háirithint agus ná bí
doicheall ort páirt a ghlacadh in aon cheann dár ngníomhaíochtaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann..
Bus: 42n, agus 43. Tuirling ag stad Scoil Dinín.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí gur féidir leat
déanamh sa halla spóirt, mar shampla an aclaíocht, an
sacar faoi dhíon, an cispheil agus an damhsa. Tá 200
cathaoir ar fáil freisin, le haghaidh

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach do na healaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe ar nós grúpaí cónaitheoirí agus gníomhaíochtaí

Stiúideo Damhsa

Stiúideo damhsa mór a bhfuil urlár géilleach (maolaithe
turrainge) agus scátháin balla go balla ann.

Gairdín Pobail

Ar fáil do ghrúpaí a bhfuil spéis acu sa saol amuigh faoin
spéir

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

Sláinte agus Folláine

Gníomhaíochtaí sóisialta

Grúpa tacaíochta Uathachais

Ranganna teanga

Gníomhaíochtaí spóirt

Bailé

Ealaíona comhraic

Campaí samhraidh

Cispheil

Cruinnithe

Grúpaí tacaíochta

Cóisirí lá breithe

Íoc agus imir

An oiliúint agus an fhorbairt

Damhsa

Pilates

Ióga

Ceardlanna oideachasúla

Sacar

Gníomhaíochtaí sóisialta

Stair an ionaid
Is le Comhairle Contae Fhine Gall an t-ionad agus tógadh é in 2017.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail an Tobair Naofa
An Tobar Naofa, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath K67 P8P9
t: 01 897 1010 r: info@holywellcc.ie gréasáin: www.holywellcc.ie

Eolas faoinár n-ionad
Is féidir leat teacht ar Ionad Pobail an Tobair Naofa ar thaobh thoir Shráidbhaile Shoird
i dTuaisceart Chontae Bhaile Átha Cliath. Táimid ar oscailt seacht lá in aghaidh na
seachtaine agus is féidir linn freastal ar raon leathan de ghníomhaíochtaí.
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Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir Shoird chun gach duine
dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, is féidir glaoch nó cuairt a thabhairt orainn agus inseoimid
duit cad atá le tairiscint ag ár saoráid agus conas áirithint a dhéanamh ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus Átha Cliath: 142, 41X agus Mearbhus Shoird. Tuirling ag Clós an Tobair Naofa.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúirt cispheile lánmhéide, páirc sacair faoi dhíon,
an badmantan, cúirteanna leadóige agus mataí
gníomhaíochta. Tá 300 cathaoir ar fáil le haghaidh
chruinnithe móra Is féidir é a roinnt ina dhá chuid.

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach do na healaíona agus ceardaíocht, oiliúint,
cruinnithe agus gníomhaíochtaí éagsúla don aos óg amhail
cóisirí leanaí.

Áis Chúraim Leanaí

Seirbhísí tacaíochta linbh

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin balla-go-balla agus urlár géilleach (maolaithe
turrainge) sa seomra seo atá oiriúnach do ghníomhaíochtaí
damhsa agus aclaíochta. Is féidir leis an seomra seo
freastal ar raon de riachtanais oiliúna agus cruinnithe
chomh maith. Tá cathaoireacha agus táblaí ar fáil ach iad a
iarraidh.

Seomraí gléasta

Tá seomraí gléasta curtha ar fáil againn.

Comharthaíocht sa
Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Badmantan

Spóirt Phobail

Ealaíona Comhraic

Cóitseáil sa chispheil

Ranganna damhsa

Grúpaí máithreacha agus naíonán

Cóisirí lá breithe leanaí

Ranganna drámaíochta

Il-spóirt

Oideachas leanaí

Ranganna Béarla

Cóitseáil sa sacar

Sláinte leanaí

Tacaíocht do theaghlaigh

Peil faoi dhíon do dhaoine fásta

Grúpaí eaglaise

Ióga

Stair an ionaid
Tógadh an tIonad Pobail in 2012 mar chuid de Shamhail Scoileanna Fhine Gall agus tá
sé suite sa champas céanna ina bhfuil Scoil Ag Foghlaim le Chéile an Tobair Naofa suite
chomh maith.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Spóirt agus Fóillíochta Phort Mearnóg
Lána na Coille Duibhe, Port Mearnóg, Co. Bhaile Átha Cliath D13X662
t: 01 846 2122 r: info@pslc.ie gréasáin: www.pslc.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Spóirt agus Fóillíochta Phort Mearnóg ar oscailt seacht lá in aghaidh na
seachtaine agus is féidir leis freastal ar réimse leathan gníomhaíochtaí. Molaimid do
dhaoine ballraíocht a ghlacadh inár gclub agus faigheann baill praghsanna laghdaithe le
haghaidh gníomhaíochtaí. Tá fáilte roimh dhaoine nach baill iad ár n-áiseanna a úsáid ar
bhonn íoc-mar-a-úsáidtear.
Téigh i dteagmháil linn má tá aon cheist ar bith agat maidir le háirithint nó faoi conas
ballraíocht a ghlacadh. Ba mhaith linn go mbeadh tú saor chun páirt a ghlacadh in aon
cheann dár ngníomhaíochtaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 102 agus 32. Tuirling ag Ionad Spóirt agus Fóillíochta Phort Mearnóg.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí le déanamh sa halla
spóirt.

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe, do ghrúpaí óige agus do réimse de Ghrúpaí

Stiúideo Aclaíochta

Stiúideo damhsa mór a bhfuil urlár géilleach (maolaithe
turrainge) agus scátháin balla go balla ann.

Linn snámha

25 méadar agus ar fáil do gach uile aoisghrúpa.

Cúirteanna leadóige

Sé chúirt.

Cúirteanna astroturf

Trí chúirt ilchuspóireacha.

Beár agus biostró

Beár ina gcuirtear bia ar fáil don phobal.

Cúirteanna scuaise

Ar fáil le haghaidh Il-spórt

Giomnáisiam le sabhna
agus seomraí

Seomra aclaíochta

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Seandaoine gníomhacha

Clubanna leanaí

Cláir do dhaoine scothaosta sa

Grúpaí d’aosaigh

Grúpaí pobail

Prosper Fhine Gall

Club l’Arch

An Aclaíocht

Spórt agus fóillíocht

Club bollaí

Sláinte agus Folláine

Ag tacú le grúpaí riachtanas

Féilte agus imeachtaí

Cruinnithe grúpaí móra

Snámh

Stair an ionaid
D’oscail pobal Phort Mearnóg Club Spóirt agus Fóillíochta Phort Mearnóg den chéad
uair in 1981. Déanann coiste deonach é a bhainistiú faoi léas 99 bliain arna eisiúint ag
Comhairle Contae Fhine Gall. Tacaíonn sé leis an fhostaíocht áitiúil agus tá 45 ball foirne
íoctha ann.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Ghleann na hAbhann
Gleann na hAbhann, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath
t: 01 840 9018 r: communitycentrerivervalley@gmail.com

RIVERVALLEY
Community Centre

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Ghleann na hAbhann ar oscailt idir 9 rn agus 10 in seacht lá in aghaidh na
seachtaine, agus bíonn an beár oscailte go dtí meán oíche, agus is féidir leis freastal ar
raon leathan de ghníomhaíochtaí, lena n-áirítear bainiseacha agus ócáidí móra. Cuirimid
fáilte roimh gach uile dhuine isteach inár n-ionad pobail. Táthar tar éis
a lán tairbhe a mhealladh chun an cheantair mar gheall ar ár scéim fostaíochta pobail. Is
mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite go léir chun gach
aon duine dóibh a spreagadh chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa.

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn. Tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh.
Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den chéad uair ionas gur féidir
linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 41c, 41x, 102, 505. Tuirling ag stad Bhóthar Ráth Aingil.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe, do ghrúpaí óige agus do réimse de Ghrúpaí

Beár agus seomra ócáide Bia ar fáil agus is féidir leis freastal ar imeachtaí.
Halla spóirt

Is féidir linn réimse leathan gníomhaíochtaí a chur ar fáil
lena n- áirítear spóirt agus caithimh aimsire.

Cúram leanaí

Seirbhís réamhscoile.

Spás oifige

Cuirtear spás oifige d'eagraíochtaí pobail ar fáil ann nuair
is féidir.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Ceachtanna bosca ceoil Hip Hap

Cumann na n-áitritheoirí

Tionscadal samhraidh

Grúpaí pobail

Prosper Fhine Gall

Cumann oidhreachta
Fhine Gall

Sacar agus peil Ghaelach
faoi dhíon

Grúpa athbheochana: babhlaí
faoi dhíon, leadóg boird agus
dairteanna

Damhsa bálseomra

Ranganna teanga

Grúpaí staidéir mac léinn

Club beiriste

Grúpa Lego

Taekwondo

Áis Chúraim Leanaí

Rince líne

Ióga

Badmantan

Stair an ionaid
Bunaíodh Ionad Pobail Ghleann na hAbhann i bhfad siar in 1991 agus cuireadh
foirgneamh eile leis in 2009. Is leis an bpobal áitiúil an t-ionad.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Acmhainní Pobail Bhaile an Bhlácaigh
Bealach Bhaile an Bhlácaigh, Baile Bhlainséir, D15 TX62
t: 01 820 3096 r: info@blakestowncrc.com gréasán: www.blakestowncrc.com

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Pobail Bhaile an Bhlácaigh ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag
brath ar an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon leathan de ghníomhaíochtaí, agus
is cinnte go mbeidh spéis agat i rud éigin ann dá bharr.
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Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Tá fáilte romhat glaoch isteach le haghaidh cupán tae, chun amchlár a fháil nó chun fáil

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus Átha Cliath: 39, 39A. Tuirling ag stad Eastát Bhaile an Fhaoitigh, stad 1869.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt meánmhéide

Cúirteanna marcáilte, líonta cispheile, agus trealaimh
spóirt éagsúla. Tá spás do 200 cathaoir ann.

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe agus do réimse leathan gníomhaíochtaí
éagsúla do chách. I measc na n-áiseanna breise atá ar fáil
ar cíos, tá rochtain

Siopa caife pobail

Soláthraítear tae, caife agus bia ann do ghrúpaí úsáideoirí,
do scoileanna áitiúla agus don phobal i gcoitinne.

Seomra na n-óg

Spás tiomnaithe don aos óg agus gníomhaíochtaí agus
ranganna curtha ar fáil do dhaoine óga.

Áis Chúraim Leanaí

Cúram leanaí pobail, réamhscoil phobail.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Seandaoine gníomhacha Cleachtadh aclaíochta

Grúpa do thuismitheoirí agus páistí

Oideachas Aosach

An Aclaíocht

Spórt

Cúram Leanaí

Gleacaíocht

Grúpaí tacaíochta

Damhsa

Sláinte agus Folláine

An oiliúint agus an fhorbairt

Drámaíocht

Ranganna teanga

Seirbhísí Óige

Stair an ionaid
Tógadh an tIonad Pobail in 1987 agus tá sé suite in aice le Scoil Mhuire agus Scoileanna
Sinsearacha; Siúlóid 15 nóiméad ó Ionad Siopadóireachta Bhaile Bhlainséir.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Theach Chainnigh
Bóthar an Bhealaigh Bhig, Cluain Aodha, BÁC 15 D15 HX61
t: 01 811 8670 r: facilitiescastaheany@gmail.com

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Theach Chainnigh ar oscailt taobh amuigh d’uaireanta scoile idir 4 in
agus 10 in ó Luan go hAoine agus de réir mar a iarrtar leis an deireadh seachtaine. Cén
fáth nach dtugann tú glao orainn nó nach mbuaileann tú isteach sa bhfáiltiú má bhíonn
ceisteanna agat faoi áirithintí agus faoina bhfuil spásanna ar fáil? Bheimis an-sásta
labhairt leat. Táimid ag lorg smaointe úra i gcónaí agus cuirimid fáilte roimh ghrúpaí nua.
Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Tá fáilte romhat glaoch isteach le haghaidh cupán tae, chun amchlár a fháil nó chun fáil
amach cad iad na gníomhaíochtaí atá ar siúl ann. Taispeánfaimid duit conas áirithintí a
dhéanamh le haghaidh gníomhaíochtaí. Ná bíodh drogall ort triail a bhaint as imeacht nó
rang den chéad uair.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus Átha Cliath: 70, 270. Tuirling ag stad Eastát Stad Theach Chainnigh.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt meánmhéide
agus stáitse ann

Tá cúirteanna marcáilte agus suíocháin ar fáil ach iad a
iarraidh.

Seomraí cruinnithe

Tá an seomra oiriúnach do réimse leathan de
ghníomhaíochtaí cosúil le healaíona agus ceardaíocht,
cruinnithe grúpa agus an

Páirc shaorga uile-aimsire

Páirc shaorga uile-aimsire ilchuspóireach

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Gníomhaíochtaí iar-scoile

Oideachas

Spóirt ar pháirc shaorga

Ealaíona agus Ceardaíocht Ranganna aclaíochta

Na Gasóga

Damhsa

Sláinte agus Folláine

Oiliúint

Drámaíocht

Ealaíona comhraic

Zumba

Stair an ionaid
Tógadh an tIonad Pobail in 2008 mar chuid de Shamail Scoileanna Fhine Gall agus tá sé
lonnaithe sa champas céanna ina bhfuil Scoil Náisiúnta Mhuire Mháthair an Dóchais.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Chaisleán Cnucha
Bóthar Lóiste an Labhrais, Caisleán Cnucha D15 TSPN
t: 01 820 0968 r: castleknockcommunitycentre@gmail.com
gréasáin: www.castleknockcommunitycentre.ie

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Pobail Chaisleán Cnucha ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath
ar an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon fairsing de ghníomhaíochtaí. Táimid ag
iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad don phobal ina mbeadh seans ag gach aon duine
páirt a ghlacadh:
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•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bíonn fáilte roimh dhaoine a thagann den chéad uair, i gcónaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus nó traein a fháil chun dul an
Bus: 37. Tuirling ag Ascaill na Darach.
Traein: Stáisiún Chaisleán Cnucha

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt meánmhéide

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí le déanamh sa halla
spóirt.

Seomraí cruinnithe lena
n-áirítear spás mór: Mol
15

Tá seomraí cruinnithe éagsúla againn atá oiriúnach do
réimse leathan de ghníomhaíochtaí ar nós ealaíon agus
ceardaíochta, na hoiliúina, cruinnithe agus gníomhaíochtaí
óige éagsúla. Is é Mol 15 an seomra ilchuspóireach mór
atá againn.

Siopa caife pobail

Cuirtear ár gceantar siopa caife spás te agus fáiltithe
chun taitneamh a bhaint as scónaí agus caife úr. Léigh
an nuachtán laethúil nó faigh leabhar ar iasacht ónár
leabharlann phobail.

Gairdín Pobail

Tá suíocháin amuigh faoin aer sa chlós agus i ngairdín
pobail inar féidir leat taitneamh a bhaint as an ngrian.

Campas

Táimid lonnaithe sa champas céanna ina bhfuil an Comhar
Creidmheasa Pobail, Scoil Náisiúnta Scoil Thomáis,
naíolann, ionad siopadóireachta agus séipéal Caitliceach
Naomh Tomás

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Ióga iompar clainne

Sláinte agus Folláine

Damhsa sóisialta do dhaoine

Grúpa na mban Araibis

Rince Gaelach

Tionscadal Faisin

Suathaireacht do leanaí Karate

Bainistíocht struis

Club beiriste

Ranganna teanga

An dramaíocht / na taibhealaíona

Grúpaí Ban

An Ceol

Bainistíocht meáchain

Scríbhneoireacht

Ióga

Na healaíona chruthaitheacha

Cóitseáil sa Pheil

Clubanna óige

Grúpa do thuismitheoirí agus naíonáin

Club óige Foróige

Pilates

Ranganna tuismitheoireachta

Gleacaíocht

Súgradh le liathróid

Zumba

Stair an ionaid
Bunaíodh Ionad Pobail Chaisleán Cnucha, Lóiste an Labhrais,
i 1995 chun áiseanna pobail a sholáthar do Lóiste an
Labhrais agus Baile an Chairpintéaraigh.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Acmhainní Pobail na Coirre Duibhe
Bóthar na Cúirte Duibhe, Baile Átha Cliath 15 D15X383
t: 01 820 2490 r: corduffcrc@gmail.com
gréasáin: www.corduffcommunityresourcecentre.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Acmhainní Pobail na Coirre Duibhe ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine,
ag brath ar an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon leathan de ghníomhaíochtaí.
Tá sé mar aidhm againn freastal ar riachtanais an phobail áitiúil agus áiseanna agus
seirbhísí a sholáthar do raon leathan de ghrúpaí. Tá an t-ionad oscailte do chách agus is
féidir leat bualadh isteach aon am ar bith, dá bharr sin, le haghaidh cupán tae, comhrá
cairdiúil, nó chun ár n-amchlár a fháil.
Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad don phobal ina mbeadh seans ag gach
aon duine páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bíonn fáilte roimh dhaoine a thagann den chéad uair, i gcónaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 38, 38a, 38b. Tuirling ag stad Eaglais Naomh Pádraig.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla beag ilchuspóireach

Tá halla spóirt ar fáil do ghníomhaíochtaí spóirt agus
áineasa. Tá cathaoireacha agus táblaí ar fáil freisin.

Seomraí cruinnithe

Tá seomraí oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don
oiliúint, do chruinnithe agus do ghníomhaíochtaí

Siopa caife

Tá siopa caife pobail beag againn a gcuirtear fáilte roimh
chách bualadh isteach ann le haghaidh cupán tae agus
comhrá.

Gairdín Pobail

Ar fáil do ghrúpaí a bhfuil spéis acu sa saol amuigh faoin
spéir.

Banc athchúrsála éadaí
agus buidéal

Banc athchúrsála éadaí agus buidéal ar an láithreán.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Seandaoine gníomhacha

Grúpaí Foróige

Feasacht ar an fhéinmharú

Ealaíona agus Ceardaíocht Sláinte agus Folláine

Grúpaí tacaíochta

Damhsa bálseomra

Rince Gaelach

Taekwondo

Grúpaí eaglaise

Ranganna teanga

Grúpaí Ban

Gairdín Pobail

Tuismitheoirí Plus

Ióga

Grúpaí pobail

Seirbhís fótachóipeála

Grúpaí Óige

Damhsa

Grúpaí sóisialta

Stair an ionaid
Tá an t-ionad faoi úinéireacht Chomhairle Fhine Gall agus tá sé ar oscailt ó bhí 1988 ann.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Spóirt na Coirre Duibhe
Bóthar na Cúirte Duibhe, Baile Átha Cliath 15 D15T861
t: 01 823 5000 r: corduffsportscentre@yahoo.ie
gréasáin: www.corduffsportscentre.ie

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Spóirt na Coirre Duibhe ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine ag brath
ar an éileamh agus is féidir leis freastal ar réimse leathan gníomhaíochtaí. Tá clár
cuimsitheach gníomhaíochtaí curtha ar fáil againn; cuirtear fáilte roimh ghrúpaí nua agus
tugtar cuireadh do gach aon duine páirt a imirt ann.
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Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad don phobal ina mbeadh seans ag gach
aon duine páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Tá spéis ar leith againn daoine óga a bheith páirteach i ngníomhaíochtaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 38, 38A, 220, 17A, 238. Tuirling ag stad Eaglais Naomh Pádraig.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt lánmhéide

Tá an halla spóirt ar fáil le haghaidh raon fairsing de
ghníomhaíochtaí amuigh faoin spéir, idir gníomhaíochtaí

Seomraí cruinnithe

Tá an seomra oiriúnach do ghníomhaíochtaí amhail
ealaíona agus ceardaíocht, an oiliúint, cruinnithe agus
grúpaí óige.

Seomra na n-óg

Oifig tiomnaithe don óige.

Saoráid shaorga uileaimsire

Páirceanna saorga ar fáil le haghaidh spóirt amuigh
faoin spéir.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Cóisirí lá breithe leanaí

Grúpaí sláinte agus folláine Club óige sinsir idir 12-16

Cruinnithe pobail

Rince Gaelach

Sacar

Seirbhís buail isteach

Club óige sóisearach

Grúpaí Óige

Club iascaireachta

Club Karate

Cruinnithe club peile

Il-spóirt

Gníomhaíochtaí spóirt ar an
saoráid uile-aimsire

Grúpa giotáir

Grúpa do thuismitheoirí
agus naíonáin

Stair an ionaid
Is le Comhairle Contae Fhine Gall an t-ionad spóirt agus tógadh é i lár na 80idí. Táimid
suite ar an gcampas céanna ar a bhfuil Ionad Acmhainní Pobail na Coirre Duibhe,
Teach Ghasóg na Coirre Duibhe agus Saoráid Chúraim Leanaí na Coirre Duibhe go léir
lonnaithe. I measc ár gcomhpháirtithe tá Bord Oideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Cliath
Dhún Laoghaire (BOOBÁCDL), Comhairle Contae Fhine Gall, Foróige agus roinnt oibrithe
deonacha áitiúla.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail agus Áineasa Bhaile
an Diosualaigh
Bóthar Bhaile an Diosualaigh, Baile an Chairpintéaraigh, BÁC 15 D15 VH05
t: 01 823 5555 r: facilitiesdiswellstown@gmail.com

Eolas faoinár n-ionad
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You can find Diswellstown Community and Recreation Centre in Carpenterstown, Dublin
15. The Centre is open outside of school hours from 4pm to 10pm (Monday to Friday)
and at weekends at users request. Our mission is to provide a safe and welcoming
environment for the local community to participate in:
•
•
•
•

sport,
leisure,
community development,
educational and recreational activities.

Contact us with any questions about booking and feel free to get involved in some of our
activities.

Conas dul ann
Tá sé an-éasca dul ann. Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar,
tiomáint ann (páirceáil saor in aisce) nó bus a fháil chun dul ann.
Bus Átha Cliath: 37. Tuirling ag stad Ascaill Pháirc Bhuirnéil.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt lánmhéide
mór

Cúirteanna marcáilte le haghaidh cispheile, sacar faoi
dhíon agus badmantain.
Oiriúnach do chruinnithe grúpa móra.

Seomraí cruinnithe

Tá an seomra oiriúnach do réimse leathan de
ghníomhaíochtaí pobail mar shampla cumainn
chónaitheacha, clubanna spóirt, agus

Cúram leanaí

Club bricfeasta, cúram leanaí réamhscoile agus iarscoile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Gníomhaíochtaí iarscoile

An Aclaíocht

Grúpaí cónaitheoirí

Ealaíona agus Ceardaíocht

Cumann CLG

Na Gasóga

Club Lúthchleasaíochta

Ranganna teanga

Spóirt

Gárthóireacht mholta

Grúpaí teanga

Ranganna i gceol traidisiúnta na

Ranganna cultúrtha

Oiliúint

Cruinnithe clubanna áitiúla

Rothaíocht

Na taibhealaíona

Folláine

Damhsa

Pilates

Zumba

Oideachas

Stair an ionaid
Tógadh an tIonad Pobail in 2006 mar chuid de Shamail Scoileanna Fhine Gall agus tá sé
lonnaithe sa champas céanna ina bhfuil Scoil Náisiúnta Naomh Pádraigh.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Phlásóg an Dúin
Páirc Phlásóg an Dúin, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15. D15 EA47
t: 01 640 9065 r: inquiry@mfcc.ie gréasáin: www.mfcc.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Phlásóg an Dúin ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath ar
an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon leathan de ghníomhaíochtaí. Táimid bródúil
as seirbhísí pobail riachtanacha a sholáthar ar fud gach aoisghrúpa ionas gur féidir le
gach duine páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Téigh i dteagmháil linn má tá aon cheisteanna agat maidir le háirithint agus ná bí
doicheall ort páirt a ghlacadh in aon cheann dár ngníomhaíochtaí.

Conas dul ann
Bus Átha Cliath: 39 and 39A. Tuirling ag an stad ag Crosaire Bhaile an Bhlácaigh.
220 and 220A. Tuirling ag an stad ag Baile Bhlainséir, ag stad na hEaglaise.
Traein: Tá stáisiún traenach Chúil Mhín cúig nóiméad déag ar shiúl uaidh.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla beag
ilchuspóireach

Halla ar fáil le haghaidh gníomhaíochtaí spóirt agus
áineasa, páirtithe breithe leanaí agus imeachtaí pobail. Tá
cathaoireacha agus táblaí ar fáil freisin.

Seomraí cruinnithe

Tá na seomraí oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don
oiliúint, agus do chruinnithe agus gníomhaíochtaí pobail
amhail cumainn áitritheoirí agus clubanna spóirt.

Gairdín Pobail

Ar fáil do ghrúpaí ar spéis leo sa gharraíodóireacht agus
sa ghairneoireacht.

Clós súgartha

Tá clós súgartha pobail againn.

Crios Caifé

Sólaistí curtha ar fáil d'úsáideoirí an ionaid.

Tionscadal óige

Tá tionscadail óige lonnaithe san ionad agus cuireann siad
gníomhaíochtaí, oiliúint agus tacaíocht ar fáil ann do

Spás machnaimh i
gcuimhne ar Noeleen
O'Brien

Le haghaidh machnaimh chiúin.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Seandaoine gníomhacha

Coinnigh aclaí

Gníomhaíochtaí spóirt

Uathachas

Cruinnithe

Tacaíocht agus faisnéis

Cóisirí lá breithe leanaí

Fótachóipeáil

Imeachtaí oiliúna

Imeachtaí Pobail

Seirbhísí réamhscoile

Gníomhaíochtaí óige

Ranganna oideachais

Grúpaí cónaitheoirí

Zumba

Stair an ionaid
Saoráid Phobail Phlásóg an Dúin - Is le Comhairle Contae Fhine Gall an saoráid seo ar
tógadh í in 2005 mar chuid don fhorbraíocht tithíochta i bPlásóg an Dúin. Ina theannta
sin, tá oifigí againn san Ionad do Thionscadal WEB atreoraithe Coireachta Óige an Gharda
Síochána agus d’oibrithe óige Radharc an Chnocháin.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Bhaile an Hartaigh
Bóthar Bhaile an Hartaigh, Baile Átha Cliath 15. D15 CY60
t: 01 820 2777 r: hartstowncc@gmail.com

Hartstown
Community Centre

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Baile an Hartaigh ar oscailt don phobal seacht lá in aghaidh na
seachtaine, ag brath ar an éileamh. Tá gníomhaíochtaí againn do gach uile aoisghrúpa
agus béim ar leith ann ar ghníomhaíochtaí do dhaoine óga. Bíonn tóir ar Biongo ar an
Déardaoin i gcónaí agus tá go leor eaglaisí difriúla ag baint úsáide as ár n-ionad.
Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad don phobal ina mbeadh seans ag gach
aon duine páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den
chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus Átha Cliath: 39, 39A, 220. Tuirling ag an stad bus ag an ngaráiste.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla ilchuspóireach

Halla 220 méadar cearnach atá oiriúnach do raon de
ghníomhaíochtaí spóirt agus áineasa, do chruinnithe grúpa
mór, don biongó agus do ghníomhaíochtaí eile.

Páirc shaorga uileaimsire

Oiriúnach do spóirt amuigh faoin aer.

Spás cúraim leanaí
phobail agus thráchtála

Cuireann sé seirbhísí cúram leanaí ar fáil don phobal
áitiúil.

Trí sheomra cruinnithe
do ghrúpaí beaga (10
daoine) agus do ghrúpaí
níos mó (25 duine)

Oiriúnach do chruinnithe, don oiliúint agus do ghrúpaí
gníomhaíochtaí óige.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit.
Club l’Arch (grúpa cairde do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu)
Biongo

Karate

Spás don teicneolaíocht

Grúpaí eaglaise

Montessori

Cumainn áitritheoirí

Cruinnithe pobail

Scoil Súgartha

Ióga

Aclaíocht leanaí

Réicí (leigheas malartach)

Caifé na n-óg

Club óige Foróige

Rince Gaelach

Gníomhaíochtaí spóirt

Stair an ionaid
Tá Ionad Pobail Bhaile an Hartaigh ar oscailt le 30 bliain anuas. Is bord deonach sinn
agus spreagaimid oibrithe deonacha nua i gcónaí.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Bhaile an Huntaigh
Bealach Bhaile an Huntaigh, Baile Átha Cliath 15 D15 EDP8
t: 01 822 0847 r: manager@huntstowncc.org
gréasáin: www.huntstowncc.orge

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Pobail Bhaile an Huntaigh ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath
ar an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon fairsing de ghníomhaíochtaí. Is croílár an
phobail agus mol dearfach é an t-ionad inar féidir le gach duine páirt a ghlacadh:
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•
•
•
•

spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Nó cén fáth nach dtagann tú isteach le haghaidh cupán tae
nó caife sa siopa caife atá againn? Bíonn fáilte roimh dhaoine a thagann den chéad uair, i
gcónaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 39, 39a, 39x, 220. Tuirling ag an stad ag an Eaglais Ró-Naofa.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt meánmhéide

Tá halla spóirt ar fáil le haghaidh spóirt ar nós sacair faoi
dhíon, cispheile is araile. Oiriúnach do chruinnithe móra.

Seomraí cruinnithe

Tá seomraí oiriúnach do réimse leathan de ghníomhaíochtaí
cosúil le cruinnithe do chumainn chónaitheacha, clubanna
spóirt, don ealaíon agus ceardaíocht, don oiliúint agus do
ghníomhaíochtaí éagsúla don aos óg.

Siopa caife pobail

Oscailte ó 9 rn go 4 in, ó Luan go hAoine agus cuirtear áit ar
fáil do dhaoine chun bualadh isteach agus sult a bhaint as
cupán tae/caife.

Seomra na n-óg

Tá seirbhísí speisialta againn don óige curtha ar fáil againn
anseo, leithéidí Thionscadal Óige Pobail Bhaile an Huntaigh
agus Tionscadal Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána, atá á

Páirc spóirt shaorga

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí amuigh faoin spéir le
déanamh ann, idir gníomhaíochtaí spóirt agus áineasa.

Tionscadal cúraim leanaí

Tá seirbhís réamhscoile cúraim leanaí againn.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Seandaoine gníomhacha

Siopa caife

Club na mBan

Oideachas aosach

Comhairleoireacht

Ranganna teanga

Cúram iarscoile

Club DJ

Scrabble

Seirbhísí tacaíochta gníomhaireachta

Tionscadal óige Foróige

Tacaíocht óige spriocdhírithe

Tacaíocht Uathachais

Sláinte agus Folláine

Réimse leathan de ghrúpaí

Béabhair, Macaoimh agus Gasóga

Tacaíocht tithíochta

Bainistíocht meáchain

Club leabhar

Rince Gaelach

Clubanna óige deonacha

Club bricfeasta

Karate

Zumba

Clubanna gníomhaíochta do leanaí

An Croí Óg

Shotokan (karate)

Grúpa do thuismitheoirí agus naíonáin

An Pheil Shiúlach

Stair an ionaid
Tógadh an t-ionad pobail i 2001 agus is leis CLG Ionad Pobail Bhaile an Huntaigh é thar
ceann an phobail áitiúil. Déanann ár bhfoireann an t-ionad a bhainistiú ó lá go lá le
tacaíocht agus comhpháirtíocht ó Bhord na Stiúrthóirí agus ó na gníomhaireachtaí stáit.
Déanaimid aon bhrabús a dhéantar a athinfheistiú chun an t-ionad a uasghrádú agus a
chothabháil agus déanaimid cláir a fhorbairt chun freastal ar riachtanais an phobail a
bhíonn ag athrú i gcónaí.
Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Bhaile Lotrail
Bóthar Bhaile an Phoirtéaraigh, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15. D15DY29
t: 01 817 9896 r: info@luttrellstowncommunitycentre.ie
gréasáin: www.luttrellstowncommunitycentre.ie

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Pobail Bhaile Lotrail ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine agus bímid i
gcónaí ag lorg smaointe nua le gníomhaíochtaí agus imeachtaí a d’fhéadfaidís a chur ar
siúl. Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
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•
•
•
•

spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 37. Tuirling ag Stad Fernleigh ar Bhóthar Bhaile an Diosualaigh.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Is féidir é a úsáid mar chúirt cispheile lánmhéide,
fonsaí oiliúna sóisearacha, páirc sacair faoi dhíon,
cúirteanna badmantan, cúirteanna leadóige agus mataí
gníomhaíochta. Tá 300 cathaoir againn le haghaidh ghrúpaí
móra.

Seomraí gléasta

Tá seomraí gléasta curtha ar fáil againn.

Seomraí cruinnithe

I measc na n-áiseanna breise atá ar fáil ar cíos, tá rochtain
le fáil ar an idirlíon agus ar theilgeoir.
Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe agus do réimse ilghnéitheach de Ghrúpaí.

Áis Chúraim Leanaí

Réamhscoil agus iarscoil.

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin ballaí go balla agus urlár géilleach (maolaithe
turrainge) sa seomra seo atá oiriúnach do ghníomhaíochtaí
damhsa agus aclaíochta. Is féidir leis an seomra seo
freastal ar raon de riachtanais oiliúna agus cruinnithe
chomh maith. Tá cathaoireacha agus táblaí ar fáil ach iad a
iarraidh.

Comharthaíocht sa
Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Peil Acadaimh

Oideachas agus Oiliúint

Na taibhealaíona

Oideachas aosach

An Garchabhair

Cluichí Oilimpeacha Speisialta

Ealaíona agus Ceardaíocht

Gleacaíocht

Spórt

Lúthchleasaíocht

Rince Gaelach

Grúpaí Óige

Cispheil

Stair an ionaid
D’oscail Ionad Pobail Bhaile Lotrail in 2019 mar chuid de Shamhail Scoileanna Fhine Gall.
Tá an t- ionad suite ar an gcampas céanna ina bhfuil Coláiste Pobail Bhaile Lotrail agus
Pobalscoil Náisiúnta Choilm. Déanann foireann thiomanta d’fhoireann dea-oilte an t-ionad
a bhainistiú.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Acmhainní Teaghlaigh Radharc an
Chnocháin
11 Corrán an Teampaill Bháin D15 R6FX. t: 01 820 6171 r: mfrc@eircom.net

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Acmhainní Teaghlaigh Radharc an Chnocháin ar oscailt ó Luan go hAoine ó 9am
go 5pm. Táimid dúnta i rith na deireadh seachtaine. Is mian linn go mbeidh an lárionad
ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach duine dóibh a ligeann chun páirt a
ghlacadh:
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• san fhorbairt phobail,
• i ngníomhaíochtaí áineasa agus oideachais.
Is é an aidhm lárnach atá againn ná chun cúnamh a chur ar fáil do theaghlaigh atá
imeallaithe agus scoite amach le bheith imeasctha mar chuid den phobal. Is cuma más
ag filleadh ar oideachas atá tú, ag foghlaim scileanna nua, nó ag fáil comhairleoireachta
nó tacaíocht le haghaidh na sláinte meabhraí nó coirpe, tá seirbhís tacaíochta againn duit.
Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn, agus taispeánfaimid conas páirt a ghlacadh agus áirithintí a dhéanamh.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil theoranta)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 220, 220a. Tuirling ag Ascaill an Teampaill Bháin.
37, 39, 139, 239. Tuirling ag an stad ag Bóthar Bhaile Bhlainséir Theas.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, agus do
chruinnithe agus ghníomhaíochtaí éagsúla do chách.

Cistin

Tá cistin againn inar féidir le grúpaí taitneamh a bhaint as
cupán tae nó caife, nó bualadh isteach ann le haghaidh
comhrá.

Spás oifige

Cuirimid spás oifige ar fáil d'eagraíochtaí pobail nuair is féidir.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Grúpa na bhfear

Tacaíocht riaracháin

Parenting

Oiliúint

Teiripe teaghlaigh agus comhairleoireacht

Afterschool programs

Imeachtaí Pobail

Gníomhaíochtaí fóillíochta do leanaí

Summer projects

Clár cócaireachta

Stair an ionaid
Tá Ionad Acmhainní Teaghlaigh Radharc an Chnocháin faoi úinéireacht Chomhairle
Contae Fhine Gall.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail agus Óige Radharc an Chnocháin
Mulláin Lohunda, Cluain Saileach, Baile Átha Cliath 15. D15 EY81
t: 01 821 8665 r: mfccampus@gmail.com gréasáin: www.mfcc.ie

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Pobail Radharc an Chnocháin ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath
ar an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon fairsing de ghníomhaíochtaí do chách.
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Cuirimid spás ar fáil do ghrúpaí pobail gurb é an sprioc atá acu ná daoine óga a
spreagadh chun a bheith gníomhach ina bpobal áitiúil agus chun scileanna, caithimh
aimsire agus suimeanna nua a fhorbairt.
Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 39 and 39a. Tuirling ag stad Bhóthar Lohunda.
Traein: Tá stáisiún traenach Chúil Mhín cúig nóiméad déag ar shiúl ón ionad pobail.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí spóirt agus pobail
gur féidir leat déanamh, mar shampla an aclaíocht, an
chispheil, an sacar faoi dhíon, an eitpheil agus an damhsa.

Seomraí gléasta

Tá sraith de sheomraí gléasta againn.

Seomraí cruinnithe

Tá na seomraí oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don
oiliúint, agus do chruinnithe agus gníomhaíochtaí pobail.

Páirc uile-aimsire

Páirc chúigear an taobh uile-aimsire taobh leis an ionad.

Cúram leanaí

Seirbhís réamhscoile.

Tionscadal óige

Tá tionscadail óige lonnaithe san ionad agus cuireann siad
gníomhaíochtaí, oiliúint agus tacaíocht ar fáil ann do

Spás oifige

Tá oifig plean oscailte mór againn agus deasca ar fáil inti
d’aon dhuine ar bith atá dá n-iarraidh (deasca sealaíochta).

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Grúpaí aosaithe ghníomhaigh

Sláinte agus Folláine

Seirbhís fótachóipeála

Cispheil

Haca lannrollála

Sacar

Cóisirí lá breithe leanaí

Ranganna coimeádta aclaí

Imeachtaí móra

Seirbhísí uathachais Chúram agus Halla spóirt a ligean ar
Oideachas na Luath-Óige (COLÓ)
cíos

Taekwondo

Clubanna peile

Fruiliú seomra cruinnithe

Zumba

Tionscadail óige Foróige

Gníomhaíochtaí íoc agus
imirt

Stair an ionaid
Is le Comhairle Contae Fhine Gall Saoráid Óige agus Pobail Radharc an Chnocháin agus
tógadh í in 2008. Bhí sí maoinithe i bpáirt ag an gciste áiseanna agus
seirbhísí do dhaoine óga.
D’oscail an t-ionad in 2009 agus is é an príomh-mhol é
do ghrúpaí agus do chlubanna i bpobal Radharc an
Chnocháin.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Mhullach Eadrad
Bóthar an Teampaill, Mullach Eadrad, Baile Átha Cliath 15 D15 R2VF
t: 01 821 5120 r: mulhuddartcc@gmail.com
gréasáin: www.mulhuddartcommunitycentre.ie

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Pobail Mhullach Eadrad ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath
ar an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon fairsing de ghníomhaíochtaí. Tá sé mar
aidhm againn freastal ar riachtanais an phobail a bhíonn ag athrú i gcónaí.
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Mol dearfach do mhuintir Mhullach Eadrad is é an t-ionad chun gach duine dóibh a
ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Le haghaidh tuilleadh eolais, is féidir leat glaoch isteach inár siopa caife pobail nó cuairt
a thabhairt orainn ag an bhfáiltiú. Tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas
áirithintí a dhéanamh le haghaidh gníomhaíochtaí. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh
daoine a thagann den chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le
gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 38, 38a, 38b, 238 agus 220. Tuirling ag Bóthar an Tobair Naofa.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla spóirt meánmhéide

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí le déanamh sa halla spóirt.

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe, do ghníomhaíochtaí óige agus do réimse

Mol do leanaí agus don
óige

Spás ar fáil le haghaidh soláthar cúram leanaí agus obair
ghrúpa don óige.

Siopa caife pobail

Tá tae agus caife le fáil ann chomh maith le sólaistí agus is
ionad bualadh isteach é chomh maith don phobal áitiúil.

Páirc shaorga

Tá raon fairsing de ghníomhaíochtaí amuigh faoin spéir le
déanamh ann, idir gníomhaíochtaí spóirt agus áineasa.

Tionscadal Cúraim Leanaí Seirbhís chúraim leanaí phobail.
Spás don óige

Spás tiomnaithe don óige.

Clós súgartha

Oiriúnach do leanaí faoi 12 bliain.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Seandaoine gníomhacha

Grúpaí eaglaise

Hip Hap

Oideachas aosach

Imeachtaí Pobail

Cúrsaí tuismitheoireachta

Tionscadail iarscoile

An Garchabhair

Grúpaí urnaí

Tacaíocht chothaithe cíche An Pheil

Cruinnithe Poiblí

Cúram Leanaí

Laethanta siamsaíochta

Grúpaí cónaitheoirí

Grúpaí ealaíne do leanaí

Sláinte agus Folláine

Tionscadail Samhraidh

Il-spóirt do leanaí

Rince Gaelach

Grúpa do thuismitheoirí agus
naíonáin

Cóisirí leanaí

Stair an ionaid
Feidhmíonn Ionad Pobail Mhullach Eadrad mar fhiontar sóisialta
agus is le Comhairle Contae Fhine Gall é. Tógadh an t-ionad in 2001
agus maoiníodh é faoin gCiste um Áiseanna agus Seirbhísí do
Dhaoine Óga.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Ongar
15 Bóthar Ongar, Sráidbhaile Ongar, Baile Átha Cliath 15, D15 VR72
t: 01 826 0366 r: info@ongarcc.ie gréasáin: www.ongarcc.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Ongar ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath ar an
éileamh agus tá raon de ghníomhaíochtaí gur féidir leis freastal orthu`. Tá fonn orainn
oibriú i gcomhar le grúpaí nua agus grúpaí atá ag teacht chun cinn araon. Oibrímid le
raon leathan grúpaí agus eagraíochtaí pobail agus reáchtáltar gníomhaíochtaí ar nós
campaí Samhraidh agus Cásca agus lá teaghlaigh bliantúil le Grúpa Forbartha Ongar.
Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn. Tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh le
haghaidh gníomhaíochtaí. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den
chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 39, 39a. Tuirling ag stad Fhaiche Ongar.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúirt cispheile lánmhéide, fonsaí oiliúna sóisearacha,
páirc sacair faoi dhíon, cúirteanna badmantan, cúirteanna
leadóige agus mataí gníomhaíochta. Is féidir leat táblaí
leadóige boird a fháil ar cíos. Tá an halla oiriúnach do
ghrúpaí móra agus is féidir é a roinnt ina dhá chuid.

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe, do ghrúpaí óige agus do réimse leathan
Grúpaí éagsúla. I measc na n-áiseanna breise atá ar fáil ar
cíos, tá rochtain le fáil ar an idirlíon.

Páirc shaorga

Saoráid uile-aimsire lán-mhéide gur féidir í a roinnt ina
ceithre pháirc oiliúna.

Áis Chúraim Leanaí

Club bricfeasta, grúpa réamhscoile agus iarscoile ar fáil.

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin balla-go-balla agus urlár géilleach (maolaithe
turrainge) sa seomra seo atá oiriúnach do ghníomhaíochtaí
damhsa agus aclaíochta. Is féidir leis an seomra seo freastal
ar raon de riachtanais oiliúna agus cruinnithe chomh maith. Is
féidir leat cathaoireacha agus boird a iarraidh.

Comharthaíocht sa Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

Campaí na Cásca

Grúpa réamhscoile

Club bricfeasta

Ranganna Béarla

Grúpaí cónaitheoirí

Cúram Leanaí

An Aclaíocht

Sacar

Cóisirí lá breithe leanaí

CLG

Grúpaí spóirt

Grúpaí eaglaise agus urnaí

Sláinte agus Folláine

Campaí samhraidh

Grúpa do thuismitheoirí
agus páistí

Gníomhaíochtaí spórt
allamuigh

Réimse leathan de
ghrúpaí

Cruinnithe grúpaí pobail

Imeachtaí Pobail

Leadóg bhoird

Imeachtaí cultúrtha

Spóirt íoc agus imirt

Ióga

Stair an ionaid
Tógadh an t-ionad mar chuid de Shamaill Scoileanna
Fhine Gall in 2010 agus tá sé suite ar an gcampas
céanna ina bhfuil Scoil Náisiúnta San Beinidict.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

59

Teach Bhaile an Phaslóigh
Teach Bhaile an Phaslóigh, Bóthar Thobar Muire, Mullach Eadrad, BÁC 15 D15 X2VW
t: 01 815 1779 r: info@parslickstownhouse.ie gréasáin: www.parslickstownhouse.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Teach Bhaile an Phaslóigh ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath ar
an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon de ghníomhaíochtaí. Táimid bródúil as go
bhfuil ár n-ionad lonnaithe i measc na ngnólachtaí beaga áitiúla a fhaigheann tacaíocht
ó Ionad Fiontraíochta BASE agus tá go leor de na brící agus bunsraitheanna bunaidh ón
19ú haois fós ag ár bhfoirgneamh.
Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Le haghaidh tuilleadh eolais, is féidir leat glaoch isteach inár siopa caife nó cuairt a
thabhairt orainn ag an bhfáiltiú. Tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas
áirithintí a dhéanamh. Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den
chéad uair ionas gur féidir linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann
(páirceáil saor in aisce) nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 38, 38a, 238, 220. Tuirling ag an stad ag
Timpeallán Ascaill Bhaile Dama.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe, do ghrúpaí óige agus do réimse de Ghrúpaí

Spás oifige

Cuirtear áiseanna ar fáil d’sheirbhísí áitiúla leis, inar féidir
leo

Siopa caife pobail

Lena gcuirtear spás ar fáil don phobal áitiúil inar féidir leo
tae, caife, bia te agus comhrá a bheith acu. Cuirtear béilí ar
chostas íseal ar fáil don phobal áitiúil sa siopa caife.

Halla tánaisteach

Tá sé ar fáil le haghaidh raon fairsing de ghníomhaíochtaí
oiliúna agus oideachais, de ghníomhaíochtaí amuigh faoin
spéir, agus de

Spás Cúraim Leanaí

Cúram réamhscoile.

Seomra na n-óg

Oifig tiomnaithe don óige.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Tacaíocht agus faisnéis

Grúpaí Óige

Oiliúint

Tacaithe don Ghortú Inchinne Faighte

Tionscadail Imeasctha

Oideachas aosach

Tionscadal tacaíochta don

Teiripe Súgartha

Comhairleoireacht

Tionscadal óige Foróige

Réamhscoil

Ranganna Béarla

Tacaíochtaí drugaí agus alcóil

Grúpaí cónaitheoirí

Stair an tí
Is sampla iontach é Teach Bhaile an Phaslóigh de theach feirme rachmasach sa naoú
haois déag agus tá stair shaibhir aige. Tógadh é timpeall na 1840idí. Is le Comhairle
Contae Fhine Gall an teach sa lá atá inniu ann, agus tá sé suite ar an gcampas céanna le
hIonad Fiontraíochta BASE..

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Bhaile Fiobail
Bóthar Bhaile Fiobail, Baile Átha Cliath 15 D15XT85
t: 01 827 0378 r: hdiamond@ddletb.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Bhaile Fiobail ar oscailt seacht lá in aghaidh na seachtaine, ag brath ar
an éileamh, agus is féidir leis freastal ar raon fairsing de ghníomhaíochtaí. Is mian linn
cabhrú le gach aon duine óg, go háirithe. Creidimid go bhfuil an fhoghlaim feadh an tsaoil
ríthábhachtach don fhorbairt phearsanta agus don fholláine, don ionchuimsiú sóisialta
agus don rath eacnamaíochta. Cuirtear an t- aos óg agus foghlaimeoirí i gcroílár gach rud
a dhéanaimid.
Is mian linn go mbeidh an lárionad ina mhol dearfach do mhuintir na háite chun gach
duine dóibh a ligeann chun páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn. Tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh.
Bímid i gcónaí sásta fáilte a chur roimh daoine a thagann den chéad uair ionas gur féidir
linn an pobal a fheabhsú ar mhaithe le gach uile dhuine ann.

Conas dul ann
Bus: 39, 39a. Tuirling ag Rae Ghráinseach an Chaisleáin.
Traein: Stáisiún traenach Chluain Saileach agus Pháirc Hans.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúig chúirt bhadmantain marcáilte, líonta cispheile,
fonsaí oiliúna sóisearacha agus mataí gníomhaíochta. Tá
suíocháin fargáin againn. Tá spás againn do 300 cathaoir,
má bhíonn grúpaí móra ann. Is féidir an halla a fhoroinnt
ina dhá chuid.

Seomraí cruinnithe

Oiriúnach d’ealaíona agus ceardaíocht, don oiliúint, do
chruinnithe, do ghrúpaí óige agus do réimse de Ghrúpaí

Páirc shaorga uile-aimsire Páirc shaorga ghaineamh-bhunacha le seomraí feistis
seachtracha.
Stiúideo ceoil

Ar fáil le haghaidh na hoibre óige.

Áis Chúraim Leanaí

Seirbhísí cúram leanaí réamhscoile agus iarscoile.

Seomra gníomhaíochta
don óige

Seomra tiomnaithe do ghníomhaíochtaí óige amhail
tionscadail óige Foróige.

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin balla-go-balla agus tá sé oiriúnach do raon
leathan de ghníomhaíochtaí damhsa agus aclaíochta. Is
féidir leis freastal ar raon de riachtanais oiliúna agus
cruinnithe chomh

Comharthaíocht sa Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

An Pheil Ghaelach

Karate

Grúpa iarscoile

Liathróid láimhe

Cúram leanaí réamhscoile

Bailé

Sláinte agus Folláine

Sacar

Cispheil

Hip hap

Spórt agus áineas

Casadh baitín

Iománaíocht

Grúpaí damhsa éagsúla

Aclaíocht

Júdó

Stair an ionaid
Tógadh an t-ionad mar chuid de Shamhail Scoileanna Fhine Gall in 2012 tar éis
infheistíocht shuntasach a bheith faighte ó Chomhairle Contae Fhine Gall agus tá sé
suite ar an gcampas céanna ina bhfuil Coláiste Pobail Setanta agus an bhunscoil Scoil
Ghráinne. Tá an t-ionad á fheidhmiú ag Seirbhísí Spóirt Bhord Oideachais agus Oiliúna
Bhaile Átha Cliath agus Dhún Laoghaire Óige agus Spóirt (BOOBACDL).

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Bhríde
Plásóg Achadh Feá, Caisleán Cnucha, Baile Átha Cliath 15 D15P82
t: 01 815 7854 r: sbccc@saintbrigids.ie gréasáin: www.saintbrigidsccc.com

Eolas faoinár n-ionad
Tá Ionad Pobail Bhríde oscailte don phobal ó 4 pm go 10 pm Luan go hAoine agus ag an
deireadh seachtaine faoi réir éilimh.
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Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad don phobal ina mbeadh seans ag gach
aon duine páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

sa spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bíonn fáilte roimh dhaoine a thagann den chéad uair, i
gcónaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann
(páirceáil saor in aisce) nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 37, 38, 39. Tuirling ag an stad ag Bóthar Chaisleán
Cnucha, Bóthar an Teampaill
Traein: Stáisiún Chaisleán Cnucha

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúirteanna marcáilte le haghaidh sacair, leadóige agus
badmantain, líonta cispheile, fonsaí oiliúna sóisearacha
agus mataí gníomhaíochta. Is féidir an halla a fhoroinnt ina
dhá chuid.

Seomraí cruinnithe

Tá seomraí oiriúnach do réimse leathan de
ghníomhaíochtaí cosúil le cruinnithe do chumainn
chónaitheacha, clubanna spóirt, don ealaíon agus
ceardaíocht, don oiliúint agus do

Áis Chúraim Leanaí

Montessori, cúram réamhscoile agus iarscoile. Oscailte idir
8 rn agus 6 in, Luan go hAoine.

Cistin oscailte

Tá cead ag daoine an chistin a úsáid chun tae agus caife a
dhéanamh.

Oifig oscailte

Is féidir le daoine ríomhaire, printéir, scanóir agus gléas
fótachoipeála a úsáid.

Comharthaíocht sa Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

Grúpaí damhsa

Rugbaí le haghaidh naíonán

Gníomhaíochtaí iarscoile

An Garchabhair

Scoil cheoil

Badmantan

Ciceálaithe bheaga

Cóitseáil sa sacar

Cispheil

Pilates

Leadóg

Campa tréan-aclaíochta

Naíolann

Oiliúint

Stair an ionaid
Is cuid de chlár sínte Scoil Náisiúnta Bhríde é Ionad Pobail
Chaisleán Cnucha ar tugadh chun críche é in 2013. Baineann
an scoil úsáid as an ionad i rith an lae. Rinne Comhairle
Contae Fhine Gall an t-ionad pobail a
pháirt-mhaoiniú.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Ionad Pobail Bhaile an Tirialaigh
Bóthar Bhaile an Alabhóidigh, Baile an Tirialaigh, Baile Átha Cliath 15, D15PWY2
t: 01 827 4046 r: info@tyrrelstowncc.ie gréasán: www.tyrrelstowncc.ie

Eolas faoinár n-ionad
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Tá Ionad Pobail Bhaile an Tirialaigh ar oscailt don phobal seacht lá in aghaidh na
seachtaine, ag brath ar an éileamh. Tugaimid tacaíocht do ghrúpaí nua i gcónaí chun
cabhrú leo an rath a bhaint amach. Táimid ag iarraidh gurbh áit dhearfach í an t-ionad
don phobal ina mbeadh seans ag gach aon duine páirt a ghlacadh:
•
•
•
•

spórt,
san fhóillíocht,
san fhorbairt phobail,
i seirbhísí oideachasúla agus áineasa

Chun tuilleadh eolais a fháil, tá fáilte romhat glaoch a chur orainn nó cuairt a thabhairt
orainn agus tabharfaimid clár ama duit, agus taispeánfaimid conas áirithintí a dhéanamh
le haghaidh gníomhaíochtaí. Bíonn fáilte roimh dhaoine a thagann den chéad uair, i gcónaí.

Conas dul ann
Is féidir leat siúl ann, dul ann ar rothar, tiomáint ann (páirceáil saor in aisce)
nó bus a fháil chun dul ann.
Bus: 40d, 40e, 238. Tuirling ag stad Pháirc na Fraince..

Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Cad is féidir leat a fháil inár n-ionad
Saoráid

Cur Síos

Halla mór spóirt

Cúirteanna marcáilte, líonta cispheile, fonsaí oiliúna
sóisearacha agus mataí gníomhaíochta. Is féidir é a roinnt
ina dhá chuid.

Seomraí cruinnithe

Tá an spás oiriúnach do réimse leathan gníomhaíochtaí
ar nós cruinnithe do chumainn chónaitheacha,
clubanna spóirt, ealaíon agus ceardaíocht, oiliúint agus
gníomhaíochtaí éagsúla don aos óg

Áis Chúraim Leanaí

Club bricfeasta, grúpa réamhscoile agus iarscoile ar fáil.

Stiúideo Damhsa

Tá scátháin balla-go-balla agus tá sé oiriúnach do raon
leathan de ghníomhaíochtaí damhsa agus aclaíochta. Is
féidir leis freastal ar raon de riachtanais oiliúna agus
cruinnithe chomh

Spás don óige

Spás tiomnaithe don aos óg agus gníomhaíochtaí agus an
oiliúint curtha ar fáil do dhaoine óga.

Comharthaíocht sa Bhraille

Ar na comharthaí treochta agus na comharthaí dorais uile.

Na bealaí ina n-úsáideann daoine ár n-Ionad
Ag seo, samplaí de shlite ar féidir le daoine agus grúpaí éagsúla ár n-ionad a úsáid. Seans
go mbeadh sé ina údar spreagtha duit!
Oideachas aosach

Campaí samhraidh do leanaí

Spóirt íoc agus imirt

Grúpa iarscoile

Imeachtaí Pobail

Grúpaí creidimh

Ealaíona agus Ceardaíocht

Grúpaí pobail

Clubanna spóirt

Club bricfeasta

Gníomhaíochtaí cultúrtha

Leadóg bhoird

Cúram Leanaí

Ranganna Béarla

Seirbhísí Óige

Cóisirí leanaí

Imeachtaí

Stair an ionaid
Tógadh an tIonad Pobail in 2011 mar chuid de Shamhail Scoileanna Fhine Gall. Tá sé suite
sa champas céanna ina bhfuil Scoil Ag Foghlaim le Chéile Bhaile an Tirialaigh agus Scoil
Náisiúnta Naomh Lúcás suite.

Téigh ar ais go dtí an léarscáil
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Téigh ar ais go dtí an léarscáil

Is beag gur féidir linn a
dhéanamh inár n-aonar; ach
tá an t-uafás gur féidir linn
déanamh nuair a oibrímid ar
scáth a chéile.
– Helen Keller –

