
AN tAONTAS EORPACH

Conas 
a bheith i         
d’éascaitheoir

AN TIONSCNAMH EORPACH Ó NA SAORÁNAIGH 



Chun líon na dtionscnamh ó na saoránaigh 
a mhéadú agus chun cur le leibhéal rann-
pháirtíochta na saoránach, is gá cur amach a 
bheith ag gach Eorpach ar uirlis an Tionscnaimh 
Eorpaigh ó na saoránaigh. Chuige sin, tá an Co-
imisiún Eorpach tiomanta feasacht a mhúscailt 
ar fud thíortha an Aontais Eorpaigh agus tá sé 
ag moladh do pháirtithe leasmhara páirt a gh-
lacadh sna hiarrachtaí sin agus aird a tharraingt 
ar an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh.   
Is féidir leat an scéal a scaipeadh faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh 
trí bheith i d’éascaitheoir agus trí do ghuth a úsáid chun an uirlis a chur chun 
cinn i do líonra. 

Tá sraith d’ábhair chumarsáide shaincheaptha, atá ar fáil i ngach ceann 
de theangacha an Aontais, réidh anois lena húsáid nó lena hoiriúnú do do 
riachtanais féin. Sna hábhair éagsúla sin gheobhaidh tú eolas is féidir a úsáid 
chun a léiriú do shaoránaigh an fáth ar uirlis uathúil í agus an fáth ar cheart 
dóibh leas a bhaint aisti, mar aon le heolas a chuideoidh leat míniú beacht a 
thabhairt ar an dóigh a n-oibríonn sí.  

Tá an méid seo a leanas sa tsraith d’ábhair rannpháirtíochta: 
 

 \ Ábhair is féidir leat a fhoilsiú ar do shuíomh gréasáin, mar shampla ailt 
nuachta agus meirgí gréasáin

 \ Ábhair is féidir leat a úsáid ar do chuntais meán sóisialta, mar shampla 
físeáin, íomhánna statacha agus cóipeanna

 \ Ábhair is féidir leat a dháileadh ag imeachtaí, mar shampla grafaicí 
faisnéise, bileoga, cuir i láthair etc. 

 \ Ábhair chumarsáide is féidir leat a úsáid chun teagmháil a dhéanamh 
le do líonra, mar shampla téacs le haghaidh ríomhphoist eolais agus 
achoimre ar an bhfeachtas.  
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1. Forléargas         



2. Cumarsáid a dhéanamh le do líonra        
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Feasacht a mhúscailt faoin Tionscnamh Eorpach 
ó na saoránaigh – ar an gcéad amharc, seans go 
bhfuil cuma dhúshlánach ar an méid sin. Molaimid 
duit cumarsáid a dhéanamh le do líonra féin ar 
dtús, mar is pobal é atá ag tabhairt cluas do do 
theachtaireacht agus atá ar an eolas faoi do chuid 
gníomhaíochtaí cheana féin. 

Conas cumarsáid a dhéanamh  
Is iomaí bealach ar féidir leat teagmháil a dhéanamh le do líonra mar chuid de do 
ghníomhaíochtaí laethúla. Is é an rud is tábhachtaí go ndéanann tú cumarsáid rialta 
faoin uirlis trí phostálacha blag, ailt, gearrthóga eolais, ríomhphoist eolais, glaonna 
fóin etc. Ní mór do líonra a choinneáil ar an eolas agus a spéis sa Tionscnamh a 
chothú tríd an nuacht is déanaí a chur ar fáil dóibh. 

Anseo thíos tá roinnt samplaí faoin dóigh ar féidir leat ár sraith d’ábhair a úsáid chun 
cabhrú leat cumarsáid a dhéanamh faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh: 

 \ Alt gairid faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a chur ar do shuíomh 
gréasáin nó i do nuachtlitir 

 \ Agallamh nó postáil bhlag a fhoilsiú ar do shuíomh gréasáin nó i do nuachtlitir 
a thugann breis sonraí faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh 

 \ Físeáin a fhoilsiú ar do shuíomh gréasáin nó ar do chainéal YouTube a 
mhíníonn an dóigh a n-oibríonn an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh agus 
a leagann béim ar na príomhbhuntáistí a bhaineann leis

 \ Splanc nuachta a chur ar do shuíomh gréasáin gach uair a chláraítear 
tionscnamh nua 

 \ Meirge gréasáin a chur ar do shuíomh gréasáin

 \ Teagmháil dhíreach a dhéanamh (le ríomhphost nó ar an bhfón) le baill do 
líonra a bhféadfadh suim a bheith acu tionscnamh a sheoladh chun iad a chur 
ar an eolas go bhfuil a leithéid de dheis ann dóibh. 

 \ Preaseisiúintí agus ábhair a dháileadh ar do theagmhálaithe sna meáin
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Ábhair       
• Alt nuachta 
• Meirgí gréasáin
• Físeáin a mhíníonn an dóigh a n-oibríonn an Tionscnamh 

Eorpach ó na saoránaigh
• Téacs le haghaidh  

ríomhphoist eolais  
a chuirfear chuig baill 
do líonra

• Achoimre ar an 
bhfeachtas



3. Páirt a ghlacadh in imeachtaí múscailte 
 feasachta nó iad a eagrú      
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Is bealach maith iad imeachtaí chun bualadh le 
páirtithe leasmhara, eolas a scaipeadh agus smaointe 
a mhalartú le daoine eile. Má eagraíonn tú imeacht, nó 
má ghlacann tú páirt i gceann go fiú, beidh deis agat 
cumarsáid a dhéanamh faoin Tionscnamh Eorpach ó 
na saoránaigh.   

Conas labhairt faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh 
le linn imeacht múscailte feasachta  
Is féidir leat cur i láthair faoin Tionscnamh a thabhairt do na rannpháirtithe chun 
eolas luachmhar a roinnt leo ina leith agus chun iad a spreagadh le páirt a ghlacadh 
ann, tionscnaimh a sheoladh nó tionscnaimh atá ann cheana féin a shíniú, agus leis 
an scéal a scaipeadh a thuilleadh. Chomh maith leis sin, tugann imeachtaí deis duit 
ábhair chlóite a scaipeadh, cuir i gcás grafaicí faisnéise agus bileoga.  

Ar chuid de na rudaí is féidir leat a dhéanamh tá: 

 \ Meitheal a eagrú le linn cruinniú cinn bhliana do chuid ball chun díriú ar an 
Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh

 \ Cur i láthair ar an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a dhéanamh ag 
imeachtaí

 \ Físeáin de chuid an Tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh a sheinm le linn do 
chur i láthair 

 \ Plé neamhfhoirmiúil a óstáil i do cheanncheathrú 

 \ Seimineáir ghréasáin a eagrú faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a 
dhíríonn ar an uirlis agus ar na gnéithe éagsúla a bhaineann léi 

 \ Imeacht níos mó a bhaineann leis an daonlathas rannpháirtíochta a chomheagrú 
le daoine eile

 \ Ábhair chlóite faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a scaipeadh ó do 
sheastán ag imeachtaí.
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Ábhair       
• Sleamhnáin le haghaidh cuir i láthair 

ar an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh
• Grafaicí faisnéise
• Bileog eolais
• Bileog
• Cárta Poist
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4. Na meáin shóisialta a úsáid

 Is modh tábhachtach iad na meáin shóisialta trínar féidir 
leat teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara, dul 
i bhfeidhm ar bhaill do líonra agus pobal a chothú.  

Conas an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a chur 
chun cinn ar na meáin shóisialta 
Tá an iliomad bealaí ann leis an scéal a scaipeadh ar mheáin shóisialta éagsúla ar 
nós Facebook, Twitter agus Instagram, agus tá roinnt uirlisí ullmhaithe againn chun 
cabhrú leat sin a dhéanamh. 

Seo thíos roinnt smaointe faoin dóigh le húsáid a bhaint as na meáin shóisialta chun 
an Tionscnamh a chur chun cinn: 

 \ Úsáid a bhaint as na postálacha meán sóisialta réamhdhéanta chun ábhar 
faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a fhoilsiú go rialta ar do cuntais 
meán sóisialta 

 \ Na gearrfhíseáin a cruthaíodh le haghaidh na meán sóisialta a phostáil chun 
dul i bhfeidhm ar bhaill do líonra 

 \ Físeáin de chuid an Tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh a fhoilsiú ar do 
chainéal YouTube

 \ Na híomhánna statacha ina bhfuil fíricí agus figiúirí faoin Tionscnamh 
Eorpach ó na saoránaigh a phostáil

 \ An t-ábhar faoin Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh a fhoilsíonn an 
Coimisiún Eorpach ar a phríomhchuntais ar Facebook, Twitter, Instagram 
agus LinkedIn, an t-ábhar sin a roinnt agus freagra a thabhairt air. Úsáideann 
an Coimisiún Eorpach na meáin shóisialta go gníomhach chun eolas a 
scaipeadh faoin uirlis mar sin ná bíodh aon drogall ort na postálacha sin a 
roinnt ná freagra a thabhairt orthu  

 \ Na himeachtaí atá ar na bacáin mar chuid de Sheó Bóthair an Tionscnaimh 
Eorpaigh ó na saoránaigh a chur chun cinn. Tá an t-eolas is déanaí faoi na 
himeachtaí sin le fáil anseo. 
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Ábhair       
• Postálacha le haghaidh na meán sóisialta
• Físeáin
• Íomhánna le haghaidh na meán sóisialta

Tá an t-ábhar uile thuasluaite ar fáil lena íoslódáil ar leathanach 
cumarsáide an Tionscnaimh Eorpaigh ó na saoránaigh:  
https:/europa.eu/citizens-initiative/communication-material



An Tionscnamh 
Eorpach ó na 
Saoránaigh 


