
Iarratas le bheith i do Cheannaire Ógra 

Tá go leor cúiseanna a roghnaíonn daoine obair dheonach a dhéanamh. Roghnaigh an 2 chúis is mó a oireann duitse. 

Rud a thabhairt ar ais don phobal                       Suim agam san fhorbairt óige                            Tá páiste agam in Feachtas  

Freastal ar dhaoine óga áitiúla              Féinfhorbairt phearsanta                   Bualadh le daoine nua  

Taithí do mo ghairm bheatha   

Eile: 

An mbeifeá sásta do thaithí in aon ghné díobh seo a leanas a úsáid le Feachtas? Cuir tic mar is cuí. 

 Éascú grúpa           Ealaíon                  Cóitseáil spóirt      Forbairt Phobail        Scileanna coiste 

 Múinteoireacht       Eagrú imeachtaí áitiúla                                Riarachán                         Lónadóireacht 

 Gnó                   Scileanna Ríomhaireachta                  Drámaíocht         Traenáil                Garchabhair 

Scileanna eile: 

Liosta céimeanna/Cáilíochtaí proifisiúnta, más ann dóibh: 

 

 

Do phost: 

Taithí eile ar obair don aos óg?   TÁ/NÍL        Má TÁ,  céard a bhí i gceist leis? 

An raibh baint agat le clubanna óige agus tú mar dhuine óg?  BHÍ/NÍ RAIBH      Cá háit? 

Táim ag cur isteach ar bheith i m’oibrí deonach i:  

Club Óige Feachtas                                             Ról deonach tacaíochta (Tiomáint, tiomsú, riarachán) 

Ceantar:     Contae:                                                                     

Sonraí pearsanta: 

(An tUasal/Bean/Iníon):    Ainm:                    Sloinne: 

Seoladh Baile: 

Fón Baile:    Fón Póca:             Seoladh Ríomhphoist: 

(Má tá tú bainteach linn, seolfar nuacht Feachtas chugat ó am go chéile.) 

SONRAÍ PEARSANTA 

CÉN FÁTH GUR MHAITH LEAT A BHEITH BAINTEACH LE CLUB ÓIGE FEACHTAS? 

SCILEANNA AGUS TAITHÍ (Níl an chuid seo rúnda. Cabhróidh sé linn rólanna faoi leith a roghnú duit.) 

RÚNDA 
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Ní mór do gach iarrathóir fianaise aithinte a sholáthar do Feachtas. Déanfaidh  Feachtas cóip  de phas nó de cheadúnas 

tiomána an iarrathóra agus coimeádfar ar taifead í  sa chás go mbeidh sé/sí ina n-oibrí deonach linn.  

Saghas fianaise aithinte: PAS              CEADÚNAS  TIOMÁNA              Uimhir an phas/cheadúnais: 

Dearbhaím gur (AINM I gCEANNLITREACHA)                                                                                                            is ainm dom agus 

go dtugaim cead do Feachtas cóip a dhéanamh de mo phas/cheadúnas tiomána agus í a choimeád ar taifead a fhad agus a 

bhím ag obair le Feachtas. 

An bhfuil cúis ar bith ann nach mbeifeá oiriúnach le bheith ag plé le daoine óga?  TÁ / NÍL 

Más ea nach mbeifeá oiriúnach, luaigh an chúis anseo: 

 

 

I gcásanna faoi leith, ceadóidh Feachtas d’oibrithe deonacha tosú sula bpróiseáiltear Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána ar 

an iomlán, ach ní mór don bheirt mholtóirí bheith seiceáilte i gceart. Ní foláir duit an fhoirm seo a shíniú, ach ní hé sin le rá go 

gcaithfidh Feachtas cead a thabhairt duit do ról a thosú.  

Dearbhaím nach mbeidh mé ag obair le leanaí, agus nach mbeidh i m’aonar in éineacht le leanaí mar oibrí deonach de chuid 

Feachtas go dtí go nglactar le Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána, seachas sa chás: 

A) go bhfuil duine fásta faofa ag an nGarda Síochána in éineacht liom ,nó 

B) go bhfuil oibrí Feachtas in éineacht liom 

Tuigim go mbeidh orm mo ról a fhágáil sa chás nach bhfuil Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána sásúil. 

Síniú                                                                           Dáta 

Le do thoil, tabhair sonraí dúinn do bheirt (nach gaol leat iad) a bhfuil aithne mhaith acu ort, ‘sé sin, a bhíonn i dteagmháil leat 

go rialta thar thréimhse faoi leith, ar féidir leo teistiméireacht a thabhairt dúinn. Ní mór do dhuine amháin díobh ar a laghad a 

bheith ón lucht seo a leanas: fostóir, ceannaire reiligiúnach, múinteoir, léachtóir, oifigeach ó eagraíocht dheonach eile, oibrí 

pobail srl. (De ghnáth, daoine nach Gardaí agus nach dóchtúir iad). 

 

 

MOLTÓIRÍ 

Ainm:      

Seoladh: 

 

Fón:      

Seoladh Ríomhphoist: 

Conas tá aithne agat ar an moltóir? 

Moltóir 2 

DEARBHÚ RÉAMH-GHRINNFHIOSRÚCHÁN AN GHARDA SÍOCHÁNA   Léigh go cúramach agus sínigh, le do thoil. 
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Ainm:      

Seoladh: 

 

Fón:      

Seoladh Ríomhphoist: 

Conas tá aithne agat ar an moltóir? 

Moltóir 1 



 Dearbhaím go bhfuil mé níos sine ná 18 mbliana d’aois. 

 Dearbhaím nach bhfuil rud ar bith i mo shaol pearsanta nó proifisiúnta a léiríonn nach bhfuilim oiriúnach don obair don 

aos óg. 

 Dearbhaím go bhfuil gach cuid den fhoirm seo fíor. 

 Tuigim nach mbíonn iarratasóirí go hiomlán glacaithe go dtí go mbíonn gach cuid den phróiseas earcaíochta críochnaithe, 

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána san áireamh. 

 Tuigim go bhfuil seans ann go ndeánfar taifead orm nó go nglacfar griangraif díom ar mhaithe le poiblíocht le linn mo róil 

dheonaigh agus tugaim cead do Feachtas iad sin a úsáid sna meáin. 

 Tuigim go bhfuil sé de cheart ag Coiste Stiúrtha Feachtas an t-iarratas seo a ghlacadh nó a dhiúltú gan chúis a thabhairt, 

agus nach mbainfear úsáid as eolas ar bith ar an iarratas seo chun aon iarratasóir a eisiú go héagórach. 

 Léigh mé an dearbhú seo faoi chosaint sonraí:  

Tá meas ag Feachtas ar do chearta maidir le cosaint sonraí agus tá Feachtas in oiriúint le hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 

agus 2003. Bainfear úsáid as an eolas ón bhfoirm seo d’anailís staitistice, d’fhorbairt pleananna agus chun tú féin a uasdátú 

mar is cuí. Ní roinnfidh muid do chuid sonraí pearsanta le lucht ar bith eile seachas sa chás go gcreideann muid, de mheon 

macánta, gur gá dúinn iad a roinnt le teacht leis an dlí. Tá seans ann go mbainfidh muid úsáid as an eolas seo sa todhchaí chun 

thú a chur ar an eolas faoi chúrsaí Feachtas. Murar mhaith leat é sin, cur tic anseo:  

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil trí theagmháil a dhéanamh le eolas@feachtas.ie 

 

 

Síniú:                                                                                     Dáta: 

DEARBHÚ GINEARÁLTA Léigh go cúramach agus sínigh, le do thoil. 
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