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Táimid ag foghlaim chun na rudaí seo a 
leanas a dhéanamh…

céard atá i gceist le Cúnamh 
Éireann agus céard a bhíonn ar 

siúl acu a shainaithint

na naisc idir obair Chúnamh 
Éireann ar fud na cruinne agus 

na Spriocanna Domhanda a 
phlé 



Gníomhaíocht 1

Tiwoloke 

An tSiséivis



Gníomhaíocht 2

SCÉALTA FAOI DHUL 
CHUN CINN



Gníomhaíocht 2
An Aetóip 

Daonra: 120.8 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Bhí Cúnamh 
Éireann ag obair i gcomhar leis an Aireacht 
Sláinte san Aetóip, agus thug Cúnamh 
Éireann airgead chun vacsaín a thabhairt 
do 15 mhilliún leanbh in aghaidh na 
bruitíní.

An Tansáin 

Daonra: 63.3 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Thug Cúnamh 
Éireann airgead le haghaidh tionscadal 
talmhaíochta aeráid-chliste i réigiún 
Dodoma sa Tansáin.  Faoin tionscadal sin, 
cuireadh margadh ar bun le haghaidh 
feirmeoirí rannpháirteacha chun an 
sorgam (muiléad) a d’fhás siad a dhíol.

Uganda 

Daonra: 48.4 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Bhíodh 
Rinyamoe Ignatius Loyla ag obair le rialtas 
Uganda, ach tá sé ar scor anois.  Le 
maoiniú ó Chúnamh Éireann, d’oibrigh 
Rinyamoe i gcomhar le UNICEF 
(gníomhaireacht de chuid Náisiún 
Aontaithe) agus le Voluntary Service 
Overseas (eagraíocht neamhrialtasach) 
chun a ghairdín a thiontú ina sheomra 
ranga amuigh faoin aer le haghaidh leanaí 
áitiúla nuair a bhí na scoileanna dúnta mar 
gheall ar COVID-19. 

“Tá mo chroí istigh san oideachas, agus ba 
é sin a spreag mé” – Rinyamoe Ignatius 
Loyla

In Oirthear na 

hAfraice atá an 

Aetóip, an Tansáin 

agus Uganda.  An 

féidir leat na 3 thír 

sin a aimsiú ar 

léarscáil den 

domhan?

Malala Yousafzai



Gníomhaíocht 2
An Mhaláiv

Daonra: 20.2 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Ghlac Landen 
agus Eliza Manjolo páirt i gclár Tiwoloke de 
chuid Concern Worldwide.  Bhí siad ábalta 
gnólacht tacsaithe gluaisrothair a bhunú leis 
an tacaíocht a fuair siad.  D’éirigh leo cistin 
nua a thógáil leis an airgead a ghnóthaigh 
siad ón ngnólacht sin. 

Mósaimbíc

Daonra: 33.1 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Chuir Cúnamh Éireann 

maoiniú ar fáil do ghrúpa cróiseála in Manhure, baile 

beag i bpáirc náisiúnta Niassa, le múineadh do 18 mbean 

agus do bheirt fhear conas bréagáin i bhfoirm ainmhithe 

na háite a chróiseáil.  Díolann siad na bréagáin agus 

úsáideann siad an t-airgead chun bia a cheannach dá 

dteaghlach.

Tá an Mhaláiv agus 

Mósaimbíc in aice a 

chéile in 

Oirdheisceart na 

hÁise.  An féidir leat 

an 2 thír sin a aimsiú 

ar léarscáil den 

domhan?



Gníomhaíocht 2
An tSaimbia

Suíomh: Deisceart na hAfraice

Daonra: 19.5 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Is as an tSaimbia 

do Maria Mutambo agus tá sí ar dhuine de 

dheichniúr leanaí.  Ní raibh an t-airgead ag a 

teaghlach chun go leanfadh sí leis an 

oideachas tar éis na meánscoile.  Bhí Maria 

ábalta páirt a ghlacadh in oiliúint tógála a 

fhaigheann maoiniú ó Chúnamh Éireann, 

agus tá sí ag obair mar bhríceadóir anois.

Siarra Leon

Suíomh: Iarthar na hAfraice

Daonra: 8.3 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Tá Cúnamh 

Éireann ag obair leis an Aireacht 

Oideachais i Siarra Leon chun a 

chinntiú go bhfuil uisce glan agus 

leithris atá ag obair ar fáil sna 

scoileanna.  

Vítneam

Suíomh: Oirdheisceart na hÁise

Daonra: 99 milliún

Scéal faoi dhul chun cinn: Thug Cúnamh 

Éireann airgead do Helen Keller International 

(eagraíocht neamhrialtasach) chun oiliúint 

talmhaíochta a chur ar dhaoine nach bhfuil 

post ceart acu. Ghlac Bui Thi Tiep, bean a 

bhfuil beirt leanaí aici, páirt sa chúrsa sin. Is 

iontach an gairdín atá aici féin anois, agus 

cuireann sí oiliúint freisin ar fheirmeoirí eile 

sa phobal.

An féidir leat 

na 3 thír sin a 

aimsiú ar 

léarscáil den 

domhan?



Gníomhaíocht 3
Seo roinnt samplaí iontacha de shaothar na leanaí a foilsíodh in irisí Gníomhaithe Spriocanna Domhanda ar líne 

roimhe seo.  Féach https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goal-getters chun teacht ar shamplaí 

iontacha eile.



céard atá i gceist le Cúnamh Éireann agus 

céard a bhíonn ar siúl acu a shainaithint

na naisc idir obair Chúnamh Éireann ar fud na 

cruinne agus na Spriocanna Domhanda a phlé

D’fhoghlaimíomar na rudaí seo a leanas a 

dhéanamh…

AN-MHAITH AR FAD!
Is iontach na Gníomhaithe 

Spriocanna Domhanda sibh!



Smaoineamh faoi iontráil ar na Duaiseanna…


