Moltaí chun an Cuimhneachán

25 Bliana a chéiliúradh
Geall

Clár

Déan gealltanas…

Áirigh Certa agus/nó imeachtaí
‘Cearta sa Ghnáthshaol’…

…chun a bheith mar eagraíocht atá eolach
faoi Chearta Leanaí in 2018agus cur tús le
comhrá faoi conas ar féidir cearta a imeasc
san eagraíocht ag léibhéil straitéiseacha
agus praiticiúla.

Comhoibrigh
Smaoinigh ar chomhoibriú idir réimsí
éagsúla.
Téigh i gcomhar le heagraíochtaí Cultúrtha,
Sóisialta agus Sláinte i do cheantar i gcomhair tionscadal ar leith nó tionscadail
fhadtéarmacha. Cur tús le comhpháirtíocht
le scoileanna áitiúla, coláistí, grúpaí óige nó
le brainsí d’eagraíochtaí óige náisiúnta. Bí
spreagtha ag an méid ar féidir le daoine
óga a mholadh agus a chur leis.

Téigh i gcomhairle
Smaoinigh ar conas ar féidir leat
glórtha leanaí agus daoine óga a
áireamh.
An éistíonn tú le lucht spéise níos óige faoina bhfadhbanna agus a ndeacrachtaí?
An dtéann tú i gcomhairle le daoine óga
nó an aíríonn tú daoine óga san obair a
dhéanann tú?
An bhfuil painéal comhairliúcháin óige/
comhairle mic léinn agat? An spreagann
tú rannpháirtíocht linbh agus daoine óga i
d’ullmhúchán agus cláreagrú?
Thugamar cuireadh do ghrúpa ilchineálach
daoine óga chun obair a dhéanamh ar an
gCuimhneachán 25 Bliana leis an OCO- cén
fáth nach ndéanfá rud éigin cosúil leis sin?

…agus imeachtaí mar chuid de do
chláreagrú agus déan fograíocht ar
an gCuimhneachán 25 bliana agus ar
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um
Chearta an Linbh do do lucht féachana
agus éisteachta agus pobail. B’fhéidir
smaoinigh ar Lá Domhanda na Leanaí ar
an 20ú de mhí na Samhna mar chroílár
an imeachta.

Tar le chéíle
Smaoinigh ar conas a bhaineann
d’obair le Cearta Leanaí.
Conas atá d’eagraíocht ag cur le cur i gcrích
cearta an linbh? An ndéanann tú ceangail
idir an obair a dhéanann tú agus cearta an
linbh? Go minic, ní smaoineann eagraíochtaí
ar an gceangal idir a gcuid ghníomhaíochtaí
agus cearta nó ba bhreá leo a dtusicint
ar chur i bhfeidhm cearta laistigh den eagraíocht a leathnú.

Oiliúint
Cuir oiliúint ‘eolais faoi chearta’ ar fáil i
d’eagraíocht.
An bhfuil sé féideartha ‘inniúlacht chearta a
chur le do phlean gnó?
An bhfuil tú in ann ‘bonn cearta’ a chur ar
fáil do do pholasaithe agus nós imeachta?
Labhair linn faoi conas ar féidir linn tacaíocht a thabhairt duit chun cearta a chur
i gcrích.
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