
FEACHTASAÍOCHT A DHÉANAMH: NA PRÍOMHPHOINTÍ Ó NA SEIMINEÁIR GHRÉASÁIN

Sa doiciméad seo, cuirtear i dtábhacht na príomh-mholtaí maidir le feachtasaíocht a roinneadh le 
linn sheimineáir ghréasáin Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. Déantar na moltaí a 
rangú de réir topaice agus is as na ceithre sheimineár gréasáin seo a leanas a fhaightear iad:

 Seimineár gréasáin "Conas feachtas rathúil a reáchtáil" 2018     
 Seimineár gréasáin "Conas dul i mbun feachtasaíochta agus airgead a thiomsú le haghaidh   

tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh", 2019    
 Seimineár gréasáin "Uirlisí chun feachtas rathúil do thionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a   

reáchtáil", 2019   
 Seimineár gréasáin "Conas dul i mbun feachtasaíochta ar líne don tionscnamh Eorpach ó na   

saoránaigh agat", 2020

Na pointí is tábhachtaí 
 

1. Tá sé ríthábhachtach díriú ar an bpobal cuí agus dul i gcion ar dhaoine ar bhealach 
éifeachtach.

2. Tá sé áisiúil comhghuaillíocht mhór d’eagraíochtaí éagsúla a fhorbairt. Mar sin féin, dá 
mhéad comhpháirtithe atá rannpháirteach, is ea is mó comhordú a mbeidh gá leis. Ní mór 
d’eagraithe a bheith airdeallach an chothromaíocht cheart a aimsiú agus aithne cheart a 
chur ar a líonra chun go mbeidh tuiscint mhaith acu ar inniúlacht an líonra sin cúraimí 
éagsúla a chur i gcrích.

3. Is ábhartha comhdhéanamh cruinn an ghrúpa d’eagraithe (e.g. pearsana poiblí nó 
comhghuaillithe tábhachtacha) i gcomhthéacs an fheachtais. 

4. Tá sé tábhachtach an feachtas a chur in oiriúint don chomhthéacs áitiúil. Ba cheart 
‘úinéireacht’ ar an bhfeachtas náisiúnta a bheith ag na comhpháirtithe áitiúla ionas nach 
ndealraíonn sé dóibh go bhfuil siad páirteach i bhfeachtas le haghaidh an tionscnaimh ar an 
leibhéal Eorpach amháin.

5. Ba cheart d’eagraithe spriocanna a leagan síos maidir leis an méid sínithe ar mian leo a 
bhailiú, an tréimhse ama le haghaidh an bhailiúcháin sin agus na tíortha inar mian leo sínithe
a bhailiú.

6. Chun fógraíocht a dhéanamh ar Facebook agus ar Twitter mar fheachtasóirí polaitiúla, ní mór
d’eagraithe a bheith ina bhfógróirí deimhnithe.

7. Cuirtear le rath an fheachtais má úsáidtear íomhánna ar bhonn leanúnach. Cuidíonn 
aistriúcháin ar bhunteimpléid (e.g. le haghaidh meirgí, suíomhanna gréasáin nó ábhair ar na 
meáin shóisialta) chun dul i gcion ar dhaoine ina dteanga féin sna tíortha éagsúla ar mian leis
na heagraithe díriú orthu.

8. Nuair atá suíomh gréasáin á fhorbairt, ba cheart d’eagraithe smaoineamh ar eispéireas an 
úsáideora seachas díriú ar an suíomh gréasáin mar ghné aonair.

9. Chun tacaíocht a fháil ó lucht ceaptha beartas agus ó na meáin chumarsáide, ní mór 
d’eagraithe na tairbhí a bhainfidh siad as a rannpháirtíocht san fheachtas a shonrú i gcónaí.  

Pointí ábhartha eile

Rannpháirtíocht na gcomhpháirtithe 
 

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-run-successful-campaign-2018_ga
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-campaigning-online-your-european-citizens-initiative-2020_ga
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-campaigning-online-your-european-citizens-initiative-2020_ga
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-tools-run-successful-european-citizens-initiative-campaign-2019_ga
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-tools-run-successful-european-citizens-initiative-campaign-2019_ga
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-campaign-and-fundraise-european-citizens-initiative-2019_ga
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-how-campaign-and-fundraise-european-citizens-initiative-2019_ga


 Tá sé riachtanach d’eagraithe líonra a fhorbairt. Sna cásanna is fearr, bíonn comhpháirtithe 
an líonra ag obair ar na saincheisteanna ábhartha leis na blianta cheana féin.

 Moltar d’eagraithe tús a chur leis an bpleanáil 1-2 bhliain sula gcláraíonn siad a 
dtionscnamh. Ní mór d’eagraithe a chur san áireamh go bhfuil am ullmhúcháin riachtanach.

 Ní leor feachtas láidir lárnach Eorpach a bheith ann gan tacaíocht a fháil do na feachtais 
náisiúnta chomh maith.

 Ní hamháin go gcuidíonn na comhpháirtithe chun aird a tharraingt ar an bhfeachtas ach 
chun sínithe a bhailiú chomh maith. Is féidir le heagraithe ceist a chur ar gach comhpháirtí 
maidir leis an méid sínithe, dar leo, ar féidir leo a bhailiú. Mar sin féin, ba cheart d’eagraithe 
a bheith airdeallach go mbíonn sé de nós ag na comhpháirtithe de ghnáth rómheastachán a 
dhéanamh ar an méid sínithe ar féidir leo a bhailiú. 

 Is mór an chabhair é oibrithe deonacha a bheith ag obair don fheachtas. D’fhéadfadh 
tábhacht ollmhór a bheith ag baint le cúlra gairmiúil na n-oibrithe deonacha ó thaobh an 
fheachtais de.

 D'fhéadfadh sé a bheith cabhrach ceardchumainn a fháil ar bord toisc go mbíonn ballraíocht 
leathan acu. Mar sin féin, d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith acu tábhacht na bhfeachtas uile-
Aontais a chur ina luí ar a gcuid comhaltaí. 

 Níor cheart d’eagraithe neamhaird a thabhairt ar a thábhachtaí agus atá nuachtlitreacha ar 
ríomhphost agus glaonna fíorúla. Tá siad ríthábhachtach chun comhpháirtithe agus oibrithe 
deonacha a choinneáil ar an eolas.

 Is féidir leas a bhaint as imeachtaí as líne chun comhpháirtithe agus oibrithe deonacha a 
spreagadh.

Tacaíocht a fháil ó dhaoine cáiliúla

 Ba cheart d’eagraithe leas a bhaint as a líonra iomlán. Moltar do dhaoine caidreamh a 
chothú agus dul i dteagmháil le tionchairí ionas gur féidir leis na heagraithe tuilleadh daoine 
a mhealladh chuig an bhfeachtas.

 Is féidir le páirtithe polaitiúla a bheith ina gcomhpháirtithe i bhfeachtais le haghaidh 
tionscnamh ó na Saoránaigh. D’fhéadfaí leas straitéiseach a bhaint as an éisteacht ag 
Parlaimint na hEorpa má bhíonn na heagraithe ullmhaithe mar is ceart agus má dhéanann 
siad ailíniú le Feisirí roimh ré.

 D’fhéadfadh duine mór le rá nó polaiteoirí sa ghrúpa d’eagraithe cabhrú le tacaíocht a 
mhéadú i measc an phobail. Ba cheart d’eagraithe a bheith straitéiseach agus gan na 
seachtar comhaltaí den ghrúpa d’eagraithe a shonrú ag céim ró-luath le go mbeidh siad in 
ann comhpháirtithe mór le rá a ghlacadh isteach sa ghrúpa tráth is faide anonn.

Úsáid na meán sóisialta

 Tá straitéis na meán sóisialta tábhachtach agus ní mór í a ullmhú i bhfad roimh ré. 
 Luaigh eagraí amháin de chuid tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh go bhfuair siad 2/3 dá 

gcuid sínithe a bhuí le gníomhaíochtaí ar na meáin shóisialta.
 Cuidíonn fógraíocht a dhéanamh ar na meáin shóisialta chun díriú ar spriocghrúpaí ar leith. 

Mar sin féin, tá sé deacair fógraí polaitiúla a fhoilsiú ar Facebook. Níl cead ach ag fógróirí 
údaraithe feachtais pholaitiúla a chur ar bun.

 Ní féidir fógraí a fhoilsiú ar Facebook ach amháin i dtír chónaithe an fhógróra. Dá bhrí sin, is 
gá d’eagraithe deimhin a dhéanamh de go bhfuil foireann thrasnáisiúnta acu má bhíonn siad 
ag iarraidh fógraí Facebook a fhoilsiú ar fud an Aontais.



 Déanann Twitter idirdhealú idir ábhar polaitiúil agus fógraíocht atá bunaithe ar fheachtas. 
Meastar gur ‘ábhar polaitiúil’ iad fógraí le haghaidh páirtithe polaitiúla nó toghchán agus ní 
cheadaítear iad ar Twitter. Níl cosc ar fhógraí atá bunaithe ar fheachtas ach tá gá le cuntas 
fógróra dheimhnithe chun iad a sheoladh.

 Teachtaireachtaí ó na heagraithe ar na meáin shóisialta, ba cheart dóibh a bheith 
comhleanúnach, éasca do na léitheoirí iad a aithint agus bá a bheith acu leo. 

 Is féidir cur i láthair digiteach a dhéanamh (e.g. trí Twitter). Is féidir leis na heagraithe lá 
amháin a phleanáil ina mbeidh roinnt gníomhaíochtaí ar líne (d’fhéadfadh meabhrúcháin 
rialta maidir le conas páirt a ghlacadh a bheith mar chuid de na gníomhaíochtaí sin, mar 
shampla).

 Tá sé ríthábhachtach ábhar a sheasann amach a chruthú. Tá sé tábhachtach é a ullmhú sula 
seoltar an feachtas. I ndáil leis sin, is féidir le scéalta pearsanta cuidiú go mór chun aird a 
tharraingt.

 Tá sé ríthábhachtach go bhfuil leantóirí rannpháirteach agus go mothaíonn siad go bhfuil 
baint acu leis an bhfeachtas. Ní hiad na meáin shóisialta amháin a spreagann an mothúchán 
sin ach is féidir é a spreagadh le nuachtlitreacha chomh maith.

 Ba cheart d’eagraithe foclaíocht shimplí agus teachtaireachtaí ina dteanga féin a úsáid.
 

Úsáid na meán traidisiúnta

 Tá sé lán chomh tábhachtach úsáid a bhaint as na meáin thraidisiúnta agus atá sé úsáid a 
bhaint as na meáin shóisialta chun tacaíocht a mhéadú i measc an phobail.

 Cuidíonn naisc phearsanta le hiriseoirí ar gach leibhéal tuairisciú sna meáin a chothú.
 Ní mór d’fheachtais ar leibhéal an Aontais comhordú a dhéanamh le heagraíochtaí 

comhpháirtíochta náisiúnta/áitiúla. 
 Tá tábhacht ar leith le hócáid seolta chun aird an phobail a tharraingt ach ní mór an ócáid a 

eagrú mar is ceart.
 Cé go ndealraíonn sé go n-éireodh go maith le taibhithe ealaíonta, bíonn sé fíordheacair iad 

a chur i bhfeidhm go rathúil.
 Tá ábhair pháipéir tábhachtach le haghaidh feachtasaíocht as líne agus ba cheart iad a aistriú

go dtí na teangacha áitiúla sna tíortha inar mian le lucht an tionscnaimh sínithe a bhailiú. 
 Is féidir leas a bhaint as imeachtaí chun tionscnamh a chur chun cinn. Is maith an rud é 

imeachtaí lárnacha Eorpacha a bheith ann, ach ní mór saoirse a bheith ag na comhpháirtithe 
a gcuid imeachtaí féin a eagrú ar an leibhéal náisiúnta. 

 I gcás na n-eagraithe, má labhraíonn siad ag imeacht seachtrach d’fhéadfadh sé cuidiú chun 
lucht tacaíochta nua a mhealladh chuig an bhfeachtas.

Suíomh gréasáin

 Ba cheart d’eagraithe a dheimhniú go bhfuil ainm fearainn a mana ar fáil sula sainíonn siad 
ainm an tionscnaimh.

 Ba cheart tuiscint mhaith a bheith ag na heagraithe ar a oiread for-rochtana a d’fhéadfadh a 
bheith acu. Má bhíonn feachtas maith acu, beidh lear mór cuairteoirí acu agus ní mór 
bonneagar an tsuímh gréasáin a bheith in oiriúint dó sin. 

 Is maith agus is cabhrach é barrfheabhsú Google. Le barrfheabhsú na meán sóisialta, beifear 
in ann comhroinnt chuí a dhéanamh agus dea-chuma na bpostálacha a choimeád nuair atá 



siad á gcóipeáil agus á ngreamú ar na meáin shóisialta. Chun suíomh gréasáin a fhorbairt, is 
féidir le heagraithe úsáid a bhaint as Wordpress, Drupal, Wixx nó html statach, mar shampla.

 Is féidir le heagraithe suíomh gréasáin réamhdhéanta a fhorbairt le haghaidh a 
gcomhpháirtithe chun an cúnamh is fearr is féidir a chur ar fáil dóibh. Ba cheart 
bunteimpléid a aistriú go dtí teangacha éagsúla chun dul i gcion ar dhaoine ina dteanga féin.

 Tá sé tábhachtach íomhánna a úsáid ar bhonn leanúnach. Is gá d’eagraithe a choinneáil i 
gcuimhne gur gné thábhachtach den suíomh gréasáin iad na híomhánna chun aird a 
tharraingt air.

 Nuair a bheidh an suíomh gréasáin forbartha, ní mór an t-ábhar atá ar na meáin shóisialta, 
Google nó suíomhanna gréasáin eile a cheangal le leathanach baile an fheachtais i dtús 
báire.

 Ní mór an méid atá ar an suíomh gréasáin a bheith i gcomhréir leis an méid atá ar na meáin 
shóisialta (ó thaobh ábhair agus íomhánna de). Ba cheart na nithe seo a leanas a bheith ar an
leathanach baile: (1) mana gairid, (2) réamhrá, (3) íomhá thábhachtach, (4) glao chun gnímh 
agus (5) eolas cúlra.

 Ba cheart d’eagraithe a líonra (e.g. eagraíochtaí comhpháirtíochta) a shonrú ar an suíomh 
gréasáin.

 Ní mór don ardán tacaíochta an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) a 
chomhlíonadh agus ba cheart é a bheith inroinnte.

 Ní mór d’eagraithe deimhin a dhéanamh de go bhfuil a suíomh gréasáin in oiriúint d’fhóin 
phóca chomh maith.

 Is maith an rud é úsáid a bhaint as pictiúir, teachtaireachtaí gairide agus cnaipí glao chun 
gnímh agus téacsanna fada a sheachaint.

 Is uirlis thábhachtach i gcónaí é an ríomhphost chun teachtaireachtaí a scaipeadh maidir leis 
an bhfeachtas.


