
 

Polasaí Oibrithe Deonacha  

Deineann an Díseart, Institiúid do Chultúr agus Spioradáltacht Ghaelach , taighde , 

cúrsaí agus imeachtaí cultúrtha i ngach gné don Spioradáltacht Ghaelach agus don 

gCultúr Ceilteach ar a bhfuil diagacht, teanga , litríocht, ealaíon, dlithe, 

béaloideas, luacha , spioradáltacht,stair, ceol , seandálaíocht agus custaim a chur 

chun cinn 

Is iad ár n-oibrithe deonacha  an achmainn is luachmhaire atá againn. Spreagaimid agus tacaímid le 

rannpháirtíocht ag gach leibhéal dár n-eagraíocht agus laistigh do gach gníomaíocht chuí .  

Tús 

Tá an polasaí seo againn chun téarmaí tagartha a leagadh amach d’oibrithe deonacha  , do bhaill an 

Bhoird  agus dóibh siúd atá faoi oilúint  i slí atá chomh mholtach agus tacúil. Is duine an oibrí deonach a 

thugann a c(h)uid ama agus seirbhís chun cuidiú leis an Díseart  ,taobh amuigh de theorainn fostaíochta 

íoctha agus gnáthfhreagracht , chun a mhisean a chur i gcrích . Tá sé i gceist go gcuideoidh an polasaí 

seo leis an Díseart  chun cúram a dhéanamh leis na hoibrithe deonacha agus san am chéanna fanacht 

dílis do Rialachas Ginearálta Cosaint Sonraí  (GDPR), 

Is oibrithe deonacha iad, baill an Bhoird ina measc, furmhór na ndaoine atá bainteach leis an Díseart.  

I dtreo is gur féidir linn an chuid is mó a dhéanamh inár n-am teoranta , tá sé curtha romhainn againn 

oibriú le chéile mar seo : 

• Má gheallaimid go ndéanfaimid rud éigin, déanfaimid é.   

• Muna féidir linn rud éigin a dhéanamh nó é a dhéanamh lastigh don am a socraíodh, 

tabharfaimid go leor fógra, i dtreo is gur féidir socraithe eile a dhéanamh.  

• I gcónaí déanfaimid cumarsáid cúirtéiseach agus ionraic le chéile agus le ár bpáirtnéirí leasmhara   

go léir.  

• Is iad na príomhshlite cumarsáide a bheidh againn ná ríomhphost /guthán/ WhatsApp=====le 

cinntiú 

• Coiméadfaimid gnóthaí rúnda faoi rún.  

• Ní tharraingóimid míchlú ar an eagraíocht .  



• Taipeáinfimid meas dá chéile as ucht ár n-iarrachtaí deonacha . 

Tá ==============freagrach as a chinntiú go bhfuil na próiséis sa docuiméad seo leanta.  

Beifear ag súil go gcuideoidh gach oibrí deonach eile ( Baill an Bhoird ina measc) leis an próiséas seo.  

Earcaíocht 

— Fáiltímid roimh iarratais   chun teacht linn mar oibrí deonach ó  aon duine atá  sásta le haidhmeanna 

agus luacha na heagraíochta .  

—Sula ndeimhnítear do áit mar oibrí deonach, labharfaimid le chéile go neamhfhoirmeálta, i dtreo is gur 

féidir linn a chinntú go bhfuilimid ceart dá chéile .  

— Nuair atá scil áirithe riachtanach, b’fhéidir go gcuirfimid sonraí gairide poist le chéile don oibrí 

deonach/oibrithe deonacha a fhéadfadh a bheith ar an dream is fearr chun na tascanna seo a 

chomhlíonadh .  

—  I gcónaí fáiltimid roimh thagairtí  agus coimeádaimid an ceart  gan ach iarrathóir ar oibrí deonach a 

roghnú. Beidh ar gach duine a roghnaítear tréimhse trialach d’aon mhí amháin a dhéanamh. 

—Nuair a deimhnítear go bhfuil áit ar fáil, cuirfimid na mílte fáilte romhat mar oibrí deonach nua agus 

cuirfimid ar fáil an t-eolas atá uait  chun a bheith sáite go smior in ár n-eagraíocht 

Gníomhaíochtaí agus Freagrachtaí  

 -I gcónaí cuirfidh an Comhordanóir Oibrí Deonach, ar son an Bhoird,  cur síos cruinn ar fáil dos na 

tascanna a mbeimis ag súil go gcomhlíonfá mar oibrí deonach 

— Is mór againn do bhronntanas ama atá á chaitheamh agat lenár n-eagraíocht mar oibrí deonach ach 

an méid sin ráite, cuireann  asláthaireachtaí neamhsceidealaithe le fadhbanna eagrúcháin agus iarraimid 

ort go gcuireann  tú iad seo in iúl don bhféitheoir  a luaithe agus is féidir i dtreo is gur féidir socrúcháin 

logánta a dhéanamh go pras  

Tacaíocht  

— Tá meas againn ar do phríomháideachas agus ar do rúndacht 

—  Déanfaimid aisíoc ar aon chostaisí réamhcheadaithe  a tharlaíonn ag déanamh obair dheonach dár 

 n-eagraíocht 

— Cuirtear clúdach árachais ar fáil do gach gníomaíócht dheonach atá faomhaithe  

— Bíonn Féitheoir ainmnithe i bhfeighil  gach foireann oibrithe deonacha 

—  Nuair a thagann deiseanna oiliúna agus forbartha ar fáil, spreagfaimid na hoibrithe deonacha 

chun na cúrsaí seo a dhéanamh mar is cuí 



—Táimid, an Bord agus páirtithe leasmhara an Díseart, thar a bheith buíoch dár n-oibrithe deonacha as 

ucht a gcabhair agus a dtacaíocht , agud déanfaimid gach dícheall chun é seo a thaispeáint ag an leibhéal 

foirmeálta agus ag an leibhéal neamhfhoirmeálta  

—Más gá cuirfimid tagairtí ar fáil dár n-oibrithe deonacha reatha agus dár n-iaroibrithe deonacha   

_ I gcónaí fáilteofar roimh do aischothú go dtí an mBord (trí an Comhordanóir Oibrithe Deonacha)  

—De ghnáth cuirtear ionad ar an mBord ar fáil d’ionadaí oibrithe deonacha 

 

Coiméad Sonraí  agus GDPR  

—Coiméadtar taifead bunúsach riaracháin ar gach oibrí deonach , tá teacht acu orthu seo ag am ar bith; 

Scriostear iad  seo lastigh de ( cuir isteach an t-am) nuair nach bhfuil an duine ina oibrí deonach leis an 

eagraíocht níos mó  

_ Beimid ag súil go gcloífear lenár bpolasaithe agus lenár modhanna oibre ( cuirfear iad seo ar fáil nuair a 

deimhnítear go bhfuilir ag teacht linn) agus go gcoiméadfaidh tú an rúndacht d’aon agus gach eolas 

pribhléideach a nochtfar duit faid is a bheir mar oibrí deonach. 

 

  Sa chás annamh go dtarlóidh fadhbhanna  

—Tá sé d’aidhm againn gníomhú go tapaidh agus go cothrom má tharlaíonn deacrachtaí  

—Ímpímid ort, má bhíonn aon saghas faidhbe agat id líne oibre linne,  teagmháil a dhéanamh led 

fhéitheoir a luaithe agus is féidir   

—Más é an féitheoir foinse na faidhbe nó munar féidir leis an scéal a réiteach,  ba chóir don oibrí 

deonach teagmháil a dhéanamh le Cathaoirleach an Bhoird  

—  Coimeádimid an ceart oibrithe deonacha a dhíbhirt más rud é nach gclaíonn siad le rialacha na 

heagraíochta nó nach ndeineann siad a dtascanna deonacha go sásúil  

Agus mar chríoch…. 

Gaibhimid buíóchas ó chroí leat as smaoineamh ar theacht linn mar oibrí deonach agus tá súil againn go 

mbainfidh tú idir thaitneamh agus thairbhe as a bheith ag obair sa Díseart . 

 

Sínithe: (Féitheoir Oibrithe Deonacha  Ceaptha)   Oibrí Deonach  

Dáta:         Dáta: 



 

 


