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Tháinig na Náisiúin Aontaithe ar chomhaontú in 
2015 ar phlean chun na fadhbanna domhanda is 
mó atá againn amhail an neamhionannas, an éagóir, 
an bhochtaineacht, an t-ocras, agus an t-athrú 
aeráide a réiteach.  Na 17 Sprioc Dhomhanda um 
Fhorbairt Inbhuanaithe a thugtar ar an bplean seo. 

San iris seo do dhaltaí bunscoile, gheobhaidh tú 
eolas ar Chúnamh Éireann, clár Rialtas na hÉireann 
le haghaidh forbairt thar lear. Bíonn Cúnamh Éireann 
ag obair as lámha a chéile leis na Náisiúin Aontaithe, 
le rialtais eile, le heagraíochtaí neamhrialtasacha 
amhail Concern Worldwide, agus le pobail chun 
na Spriocanna Domhanda a bhaint amach.

Is é seo a leanas téama Dhuaiseanna 
Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne 
i mbliana: Comhionannas do Chách

…mar ba cheart gach aon duine a chur san 
áireamh agus ba cheart caitheamh ar bhealach 
cóir cothrom le gach duine le gur féidir linn go léir 
domhan níos fearr a chruthú dár dteaghlach.

Bain inspioráid as na scéalta agus na gníomhaíochtaí 
san iris seo agus cruthaigh d’ábhar féin don iris. 
Seol isteach chugainn é agus seans go roghnófar 
saothar leat d’eagrán 
de Gníomhaithe 
Spriocanna Domhanda, 
an iris ar líne a 
bhíonn á scríobh ag 
leanaí do leanaí (tá 
tuilleadh sonraí ar an 
gclúdach ar chúl).

CÉARD IS CÚNAMH 
ÉIREANN ANN?

AN RAIBH A 
FHIOS AGAT… 
Tá straitéis, nó plean, ag Éirinn dá cuid oibre le haghaidh 
forbairt thar lear agus is é Domhan Níos Fearr a thugtar ar an 
straitéis sin. 

Sa phlean seo, geallann Éire a cuid féin a dhéanamh leis na 
Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach, chun 
dul i bhfeidhm ar na daoine is mó atá chun deiridh agus chun 
an Comhionannas do Chách a chinntiú.
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BÍMIS BRÓDÚIL – TÁ CLÁR NA HÉIREANN LE HAGHAIDH 
FORBAIRT THAR LEAR RANGAITHE AR CHEANN 

DE NA CLÁIR IS FEARR DÁ BHFUIL ANN!

Is é Cúnamh Éireann clár cúnaimh Rialtas na hÉireann le haghaidh forbairt 
thar lear, agus téann sé i ngleic leis an ocras agus leis an mbochtaineacht 
ar fud an domhain ar son mhuintir na hÉireann. Bíonn Cúnamh Éireann 
ag obair as lámha a chéile le rialtais, le gníomhaireachtaí idirnáisiúnta, 
le heagraíochtaí neamhrialtasacha agus le pobail chun cabhrú le cinntiú 
go gcuirtear san áireamh gach aon duine ar domhan agus go gcaitear 
ar bhealach cóir cothrom le gach duine le gur féidir linn go léir domhan 
níos fearr a chruthú dár dteaghlach. Ba iad an Aetóip, Mósaimbíc, an 
Tansáin, Uganda, an Mhaláiv, Siarra Leon, na Críocha Palaistíneacha faoi 
Fhorghabháil, Poblacht Arabach na Siria, an tSúdáin Theas, agus Éimin na 
deich dtír ba mhó a fuair maoiniú (airgead) ó Chúnamh Éireann in 2021.

Tugann Cúnamh Éireann maoiniú d’Eagraíochtaí Neamhrialtasacha agus 
d’eagraíochtaí eile, lena n-áirítear gníomhaireachtaí na Náisiún Aontaithe, 
an Chros Dhearg, Concern Worldwide, agus go leor eagraíochtaí eile, chun 
dul i ngleic leis an ocras, leis an mbochtaineacht agus leis an athrú aeráide 
chun comhionannas do chách a bhaint amach sa domhan seo againne.

Oibríonn Cúnamh Éireann i mbreis is 80 tír chun poist a chruthú agus 
chun tacú le gnólachtaí, breis bia a fhás, an comhshaol a chosaint, agus 
scoileanna agus ospidéil a thógáil. Comhar um fhorbairt a thugtar air sin.

Nuair a bhuaileann tubaistí, cuireann Éire cabhair amhail cógais, pubaill, 
agus bia ar fáil láithreach do dhaoine atá ag fulaingt mar gheall ar chogadh, 
tuilte, adhaimsir, agus dúshláin a bhaineann le cúrsaí sláinte amhail 
COVID-19. Cabhair dhaonnúil a thugtar air sin.

Haigh a chairde!
Is mise Sean Fleming agus is mise an tAire um 
Fhorbairt Idirnáisiúnta agus Diaspóra. Ciallaíonn 
sé sin gur mise an comhalta den Rialtas a bhfuil 
sé de fhreagracht air a chinntiú go ndéanann Éire 
gach ar féidir léi chun deireadh a chur le hocras 
agus leis an mbochtaineacht ar domhan, chun dul 
i ngleic leis an athrú aeráide agus chun a chinntiú 
go mbíonn an teacht céanna ag gach uile dhuine 
ar domhan ar an oideachas, ar uisce glan agus 
ar chúram sláinte. Déanaimid an obair seo go léir 
trí chlár rialtais a dtugtar Cúnamh Éireann air.

I mbliana, beidh tú ag foghlaim 
faoi Chúnamh Éireann agus faoi na 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 

(SFInna) – in amanna, tugtar na Spriocanna Domhanda ar na SFInna.  

Is é an téama atá againn le haghaidh Ghradaim na bliana seo ná ‘Comhionannas 
do Chách’ agus baineann an cás-staidéar le clár a fhaigheann maoiniú ó Chúnamh 
Éireann agus a thacaíonn le teaghlaigh sa Mhaláiv, san Afraic Thoir, chun teacht 
amach as an mbochtaineacht. Is sampla é an clár seo d’obair Chúnamh Éireann le 
heagraíocht neamhrialtasach – Concern Worldwide – agus le pobail lena chinntiú 
go gcuirtear gach uile dhuine sa domhan seo againn san áireamh agus go gcaitear 
go cothrom leo le gur féidir leo saol níos cothroime a thógáil dá dteaghlach.

Ba mhaith liom buíochas faoi leith a ghabháil leatsa agus le do chuid múinteoirí 
– ní fhéadfaimis na Gradaim a reáchtáil gan a gcuid dúthrachta agus díograise.

Agus tú rannpháirteach le Gradaim Chúnamh Éireann, Ár nDomhan, 2023, tá súil 
againn go bhfoghlaimeoidh tú cuid mhór faoin obair a bhíonn idir lámha thar 
ceann mhuintir na hÉireann ar fud ár ndomhain – tagaimis go léir le chéile le 
háit níos cothroime agus níos fearr a dhéanamh den domhan seo do chách.

Sean Fleming

Sean Fleming, an tAire Stáit 
um Fhorbairt Idirnáisiúnta agus 

Diaspóra.
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Nóta do mhúinteoirí: Tá teimpléid na ngníomhaíochtaí 
go léir san iris le fáil ar Bhileoga Gníomhaíochtaí 
ar féidir iad a íoslódáil i roinn na múinteoirí ar an 
láithreán gréasáin. Tá ceachtanna PowerPoint 2023 
do rang 3-6 (atá réidh lena n-úsáid sa seomra ranga) 
le fáil sa roinn chéanna.

COMHIONANNAS DO CHÁCH
Is é Comhionannas do Chách téama Dhuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne, 2023, mar ba cheart gach aon 
duine a chur san áireamh agus ba cheart caitheamh ar bhealach cóir cothrom le gach duine le gur féidir linn go léir domhan 
níos fearr a chruthú dár dteaghlach.

Labhraíonn Malala amach faoin gcaoi nach 
gcaitear go cothrom le cailíní. Ach caitear 
go héagórach le daoine ar go leor cúiseanna 
éagsúla – mar thoradh ar ár gcúlra, an áit a 
bhfuil cónaí orainn, an chuma atá orainn, ár 
dtuairimí nó ár gcreideamh, an méid airgid 
atá againn, ár gcumais srl.

An féidir leat smaoineamh ar shamplaí 
ina bhfágtar daoine ar lár, nó ina gcaitear 
go héagórach nó go míchothrom leo sa 
domhan seo againne? An ardaíonn tú nó an 
ardófá do ghlór féin maidir le haon cheann 
de na neamhionannais sin?

Breac síos do smaointe sna 3 bholgán 
cainte atá ar thaobh na láimhe deise den 
mheigeafón. Ansin, sa fhráma pictiúir, 
tarraing pictiúr díot féin agus an meigeafón i 
do lámh agat.

Ardaím mo ghlór – ní ardaím mo ghlór chun go 
mbeidh mé féin ag béicíl, ach le go gcloisfear iad 
siúd nach bhfuil glór ar bith acu… ní féidir linn 
go léir dul ar aghaidh nuair a bhíonn bac ar 
leath againn. 
– Malala Yousafzai, sliocht as an óráid a thug sí do Thionóil Óige na Náisiún Aontaithe, 12 Iúil 2013 .

I nGleann Swat na Pacastáine a rugadh Malala in 1997. Cuireadh ceart bunúsach Malala chun oideachais i mbaol agus í 
ina cailín óg a bhí ag maireachtáil faoi réimeas an Talaban (grúpa Ioslamach míleatach). Bhí a fhios ag Malala go mbíonn 
neamhionannas mór le sárú ag cailíní agus ag mná ar fud an domhain mhóir agus go dtéann sé sin i bhfeidhm ar gach aon 
duine, beag beann ar inscne. Cailíní a bhfuil oideachas orthu, is mó an seans a bhíonn acu poist ar airgead níos mó a fháil, rud a 
fhágann gur fearr is féidir leo tacú lena dteaghlach agus go mbíonn siad níos gníomhaí ina bpobail. Is é sin an fáth a ndeachaigh 
Malala leis an ngníomhaíochas, agus músclaíonn sí feasacht ar an ngá atá ann fadhb dhomhanda an neamhionannais inscne a 
réiteach agus domhan níos fearr a thógáil inar féidir le gach aon leanbh a bheith ag foghlaim gan eagla air nó uirthi.

Bí cinnte do shaothar críochnaithe 
maidir le Comhionannas do Chách a 
sheoladh isteach chugainn. Ní bheadh 
a fhios agat – seans go bhfoilseofaí 
saothar leat in eagrán ar líne de 
Gníomhaithe Spriocanna Domhanda 
in 2023 agus go gcloisfear do chuid 
smaointe i gcian agus 
i gcóngar. Tá sonraí 
iontrála le fáil ar an 
gclúdach cúil.

Úsáideann Malala a glór chun feasacht a mhúscailt i measc rialtas agus 
eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail na Náisiúin Aontaithe, mar is iad sin na grúpaí 
a bhfuil an chumhacht acu rud éigin a dhéanamh faoi fhadhb dhomhanda an 
neamhionannais inscne. Cé hiad na daoine ar cheart dóibh éisteacht le do chuid 
smaointe agus beart a dhéanamh chun na fadhbanna a luaigh tú sna bolgáin 
chainte a réiteach? Breac síos na daoine nó na grúpaí sin taobh leis an bpictiúr 
den chluas thíos.
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Bí cinnte do shaothar críochnaithe maidir leis na Spriocanna Domhanda a 
sheoladh isteach chugainn. Ní bheadh a fhios agat – seans go bhfoilseofaí 
saothar leat in eagrán ar líne de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda in 
2023. Tá sonraí iontrála le fáil ar an gclúdach cúil.

Nóta do mhúinteoirí: : Tá teimpléid na ngníomhaíochtaí go léir 
san iris le fáil ar Bhileoga Gníomhaíochtaí ar féidir iad a íoslódáil 
i roinn na múinteoirí ar an láithreán gréasáin. Tá ceachtanna 
PowerPoint 2023 do rang 3-6 (atá réidh lena n-úsáid sa seomra 
ranga) le fáil sa roinn chéanna.

Céard a thaispeáin an ghníomhaíocht seo duit maidir le tábhacht na 17 Sprioc  
Dhomhanda chun an Comhionannas do Chách a bhaint amach?

COMHIONANNAS =
Tá an comhartha            le fáil in dhá lógó de na Spriocanna Domhanda (ar 
dheis thuas): Sprioc 10 (Neamhionannais laghdaithe) agus sprioc amháin eile.

An bhfeiceann tú í? Sprioc                 Cén fáth, dar leat, a bhfuil an comhartha             

           le fáil sa lógó le haghaidh an dá Sprioc sin? 

Baineann an comhionannas le gach aon duine a chur san áireamh agus 
le caitheamh go cóir cothrom le gach duine. Féach ar théacs na 17 Sprioc 
Dhomhanda (ar chlé thuas).

Déan liosta de na Spriocanna Domhanda ina bhfuil na focail seo a leanas: 

‘gach duine’ = Sprioc            , Sprioc            , Sprioc            , Sprioc            ,  

           Sprioc 10, Sprioc            

‘daoine’ =         Sprioc             , Sprioc             

Is ann do 7 Sprioc Dhomhanda nach bhfuil an comhartha           iontu,  
agus/nó nach bhfuil na focail ‘gach duine’ nó ‘daoine’ iontu. An féidir leat nasc 
a dhéanamh idir na 7 Sprioc sin agus an comhionannas do chách?

NA SPRIOCANNA DOMHANDA UM 
FHORBAIRT INBHUANAITHE

An bhfuil aon cheann de na 17 Sprioc Dhomhanda ag teacht 
leis na neamhionannais a bhreac tú síos sna bolgáin chainte 
taobh leis an meigeafón ar leathanach 3? 

Dear do Sprioc Dhomhanda féin chun ceann de na 
neamhionannais a bhreac tú síos a chur leis an liosta.

Scríobh an uimhir taobh le téacs gach Sprice Domhanda (ar chlé thíos) ar an lógó ceart don Sprioc sin (ar dheis): 
Tá Sprioc 10 (Neamhionannais laghdaithe) déanta againn chun cabhrú leat.

1 . Deireadh a chur leis an mbochtaineacht

2 . Deireadh a chur leis an ocras

3 . A chinntiú gur féidir le gach duine saol sláintiúil a bheith acu

4 . A chinntiú go mbíonn deis ag gach duine oideachas maith a bheith acu

5 . A chinntiú go bhfaigheann mná agus cailíní na deiseanna céanna le fir 
agus buachaillí

6 . A chinntiú go mbíonn teacht ag gach duine ar uisce glan agus leithris 
chuí

7 . A chinntiú go mbíonn go leor teasa, solais agus cumhachta ag gach 
duine gan damáiste a dhéanamh don timpeallacht

8 . Cabhrú le tíortha poist mhaithe a fhorbairt agus a chur ar fáil ar 
bhealach atá tairbheach do gach duine

9 . Scoileanna, ospidéil agus bóithre a thógáil, agus gnólachtaí agus 
tionscail a chur chun cinn a dhéanann saol daoine níos fearr

10 . A chinntiú go gcaitear go cothrom le gach duine, agus go gcaitheann 
tíortha lena chéile go cothrom

11 . Pobail shábháilte atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a dhéanamh 
de chathracha, áit ar féidir le daoine maireachtáil go maith

12 . A chinntiú nach gceannaímid an iomarca rudaí ionas nach ndéanfaimid 
acmhainní tearca an domhain a ídiú

13 . Gníomhú anois chun aghaidh a thabhairt ar an athrú aeráide

14 . Aire a thabhairt don bheatha atá inár n-aigéin agus inár bhfarraigí

15 . Aire a thabhairt d’fhoraoisí, d’ainmhithe agus don domhan féin

16 . Oibriú ar son na síochána agus an cheartais laistigh de thíortha agus 
eatarthu

17 . Oibreoidh na tíortha as lámha a chéile mar chomhpháirtithe chun na 
Spriocanna Domhanda a bhaint amach agus an saol a dhéanamh níos 
fearr do gach duine

DEIREADH LE 
BOCHTANAS

OIDEACHAS 
DEN SCOTH

UISCE AGUS 
SLÁINTÍOCHT 
ATÁ GLAN

DEIREADH 
LE HOCRAS

FUINNEAMH 
INACMHAINNE 
AGUS GLAN

TIONSCLAÍOCHT, 
NUÁLAÍOCHT AGUS 
INFREASTRUCHTÚR

10

Eagraíocht (cosúil le club mór) atá sna Náisiúin Aontaithe agus tá 193 thír 
ann, Éire ina measc. Tháinig na Náisiúin Aontaithe ar chomhaontú in 2015 ar 
phlean chun na fadhbanna domhanda is mó atá againn, dar leo, amhail an 
neamhionannas, an éagóir, an bhochtaineacht, an t-ocras, agus an t-athrú 
aeráide a réiteach. Na Spriocanna Domhanda um Fhorbairt Inbhuanaithe a 
thugtar ar an bplean seo. Tá liosta gníomhartha ag gabháil le gach ceann 
de na 17 Sprioc Dhomhanda, agus ní mór do na tíortha go léir sna Náisiúin 
Aontaithe na gníomhartha sin a dhéanamh faoin mbliain 2030.
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Bain inspioráid as na fíricí faoi na tíortha ar an leathanach seo. Seol chugainn fíricí 
faoi chuid de na deich dtír is mó a fuair maoiniú ó Chúnamh Éireann in 2021, nó 
fúthu ar fad (féach leathanach 2). Ní bheadh a fhios agat – seans go bhfoilseofaí 
saothar leat in eagrán ar líne de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda in 2023. Tá 
sonraí iontrála le fáil ar an gclúdach cúil.

Nóta do mhúinteoirí: Tá teimpléid na ngníomhaíochtaí go 
léir san iris le fáil ar Bhileoga Gníomhaíochtaí ar féidir iad 
a íoslódáil i roinn na múinteoirí ar an láithreán gréasáin. Tá 
ceachtanna PowerPoint 2023 do rang 3-6 (atá réidh lena 
n-úsáid sa seomra ranga) le fáil sa roinn chéanna.

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16
17

CÚNAMH ÉIREANN: LÉARGAS AR THÍORTHA 
Tá eolas anseo thíos ar chuid de na tíortha ina mbíonn Cúnamh Éireann ag obair ar mhaithe le folláine daoine agus an phláinéid. Léigh an t-eolas agus 
ansin cuir scrúdú in aghaidh an chloig ort féin sa leagan nua dár gcluiche nua “Roth Spriocanna Domhanda” atá ar fáil i roinn na leanaí ar ár láithreán 
gréasáin: globalspinner .ourworldirishaidawards .ie/#/game/title

Ó UNFPA a fuarthas na sonraí maidir le daonra. Na scéalta faoin dul chun cinn ar thacaigh Cúnamh Éireann leis, tá siad le fáil i dtuarascáil bhliantúil Chúnamh Éireann, 2020, atá ar fáil ar www.irishaid.ie

AN AETÓIP
Suíomh: Oirthear na hAfraice  

Príomhchathair: Addis Ababa  

Daonra: 120.8 milliún

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. 

Fíric: Is aisteoir í Ruth Negga. Rugadh in Addis 
Ababa í agus tógadh i Luimneach í. Ainmníodh í do 
ghradam Oscar in 2016 as a ról 
in Loving, scannán faoin lánúin 
a bhuaigh an cás cúirte lenar 
cuireadh deireadh leis an gcosc 
ar phósadh idir daoine ar dhath 
éagsúil sna Stáit Aontaithe

AN MHALÁIV
Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice  

Príomhchathair: Lilongwe  

Daonra: 20.2 milliún

Idir 2017 agus 2021, thug Cúnamh Éireann airgead 
do Concern Worldwide (eagraíocht neamhrialtasach) 
chun tacú le teaghlaigh sa Mhaláiv éalú ón 
mbochtaineacht. Tá tuilleadh faisnéise ar an gclár sin 
le fáil ar leathanaigh 6-7.

Fíric: ‘Croí cairdiúil na hAfraice’ a thugtar ar an 
Maláiv go minic mar tá na daoine ann an-chairdiúil 
go deo

MÓSAIMBÍC
Suíomh: Oirdheisceart na hAfraice  

Príomhchathair: Mapútó   

Daonra: 33.1 milliún

Chuir Cúnamh Éireann maoiniú ar fáil do mhná 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. 

Fíric: Tá Páirc Náisiúnta Gorongosa, 
i lár Mhósaimbíc, ar cheann de na 
tearmainn dúlra is saibhre ar domhan.

SIARRA  
LEON 
Suíomh: Iarthar na hAfraice   

Príomhchathair: Freetown  

Daonra: 8.3 milliún

Tá drochthionchar ar fad ag an athrú aeráide ar Shiarra 
Leon. In 2021, thacaigh Éire le feirmeoirí beaga foghlaim 
faoin bhfeirmeoireacht aeráid-chliste. 

Fíric: Tá cáil ar Shiarra Leon mar an 
‘tseoid bheag’ in iarthar na hAfraice 
mar is iomaí cultúr, reiligiún agus 
náisiúntacht éagsúil atá le fáil i measc na 
ndaoine a mhaireann ann.

AN TANSÁIN
Suíomh: Oirthear na hAfraice  

Príomhchathair: Dodoma (is é  
Dárasalám an chathair is mó)  

Daonra: 63.3 milliún

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 le gurbh fhéidir 
leo a gcuid sorgaim a dhíol (tugtar muiléad ar shorgam 
freisin, déantar plúr de agus úsáidtear an plúr chun 
arán, cácaí agus mar sin de a dhéanamh). 

Fíric: Is iad an Svahaílis agus an Béarla 
an dá theanga oifigiúla, ach úsáidtear 
breis is 120 teanga ar fud na Tansáine 
agus is léiriú é sin ar an líon mór pobail 
eitneacha sa tír.

UGANDA
Suíomh: Oirthear na hAfraice   

Príomhchathair: Kampala  

Daonra: 48.4 milliún

Thug Éire 335,000 vacsaín in aghaidh COVID-19 d’Uganda 
in 2021, agus ba é sin an chéad uair dúinn vacsaíní a 
thabhairt do thír san Afraic. Tugadh na vacsaíní sin dóibh 
siúd is mó a bhí i mbaol, lena n-áirítear seandaoine agus 
daoine a bhíonn ag obair san ospidéal. 

Fíric: Tá Uganda ar cheann de thrí thír déag ar domhan 
a dtrasnaíonn an meánchiorcal iad. Is 
líne shamhailteach é an meánchiorcal a 
roinneann an domhan in dhá leathsféar:  
an leathsféar thuaidh agus an leathsféar 
theas.

AN tSAIMBIA
Suíomh: Deisceart na hAfraice  

Príomhchathair: Lusaka

Daonra: 19.5 milliún   

In 2021, chabhraigh Éire le mná sa tSaimbia a gcuid 
talún a choinneáil, stop a chur leis an dífhoraoisiú, 
agus modhanna inbhuanaithe a úsáid chun mil agus 
muisiriúin a shaothrú. 

Fíric: An Kwacha a thugtar ar an airgeadra (córas 
airgid) sa tSaimbia.

VÍTNEAM
Suíomh: Oirdheisceart na hÁise  

Príomhchathair: Hanáí

Daonra: 99 milliún  

Bhí ceantair i lár Vítneam buailte go dona ag tíofúin 
(stoirmeacha trópaiceacha móra) agus tuilte in 2020 
mar thoradh ar an athrú aeráide. An bhliain dár gcionn, 
thacaigh Éire le 15 phobal a bhí buailte ag na tíofúin 
agus na tuilte chun cabhrú leis na leanaí filleadh ar an 
scoil. 

Fíric: Tết Nguyên Đán (nó Tết go gairid) a thugtar ar 
an bhféile is mó i Vítneam. Maireann an fhéile trí lá ar 
fad, agus déantar ceiliúradh ar theacht an earraigh 
bunaithe ar fhéilire na gealaí. Nuair a bhíonn Tết ar siúl, 
is minic a mhaisíonn daoine a dteach le Dua Hau 
(mealbhacáin uisce) mar meastar gur 
dath sona é an dearg.

Cé hiad na 
Spriocanna Domhanda 

a bhfuil Cúnamh Éireann 
ag cabhrú lena mbaint 

amach sna 8 dtír sin, dar leat? 
Seans go gcabhródh sé leat 
breathnú siar ar an eolas ar 
na Spriocanna Domhanda 

ar leathanach 4.

https://globalspinner.ourworldirishaidawards.ie/#/game/title
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TACÚ LE TEAGHLAIGH SA MHALÁIV 
ÉALÚ ÓN MBOCHTAINEACHT:  
CÁS-STAIDÉAR

Ní hé caitheamh mar an gcéanna le gach duine a bhíonn is gceist 
leis an gcomhionannas i gcónaí – baineann sé le gach aon duine 
a chur san áireamh agus caitheamh go cóir le gach duine le go 
mbíonn an toradh céanna ann do gach duine. Mar shampla, is 
féidir tacú le daoine atá faoi mhíbhuntáiste ar bhealach éigin. 

Idir 2017 agus 2021, thug Cúnamh Éireann maoiniú do 
Concern Worldwide chun tacú leis an eisiamh agus leis an 
neamhionannas trí thacú le teaghlaigh sa Mhaláiv éalú ón 
mbochtaineacht, cabhrú leo rochtain a fháil ar thacaíocht 
ioncaim agus ar aistrithe caipitil, luach saothair níos fearr 
a bhaint amach, agus airgead a shábháil don todhchaí. Clár 
Tiwoloke a thugtar ar an tionscnamh sin. ‘Trasnaímis’ an bhrí atá 
leis sa tSiséivis, teanga oifigiúil sa Mhaláiv.

Mary Joseph ag freastal ar chustaiméir. © Chris Gagnon/Concern Worldwide

SCÉAL MARY 
JOSEPH 
Tá cónaí ar Mary Joseph i mbaile beag i gceantar Nsanje i ndeisceart na 
Maláive. An bhfeiceann tú ceantar Nsanje ar an léarscáil den Mhaláiv?

Tá beirt mhac ag Mary Joseph agus Joseph Jupiter, a fear céile: mac amháin 
atá 5 bliana d’aois agus mac eile atá 8 mí d’aois.

Bhíodh saol crua ag an teaghlach. Bhí siad faoi mhíbhuntáiste agus iad beo 
bocht.

“Ba dheacair teacht ar ghallúnach, ar éadaí agus ar bhia . Ní raibh an teach 
oiriúnach le maireachtáil ann ach an oiread mar bhí díon tuí air .”

Chuaigh Mary Joseph isteach i gclár Tiwoloke de chuid Concern Worldwide in 
2018, agus mar thoradh air sin fuair an teaghlach tacaíocht ioncaim 15,000 
Kwacha (€15) in aghaidh na míosa ar feadh bliana.

“Bhaineamar úsáid as an airgead chun gnólacht a bhunú le hearraí grósaera 
agus grán buí [arbhar milis] a dhíol . Chabhraigh an t-airgead ón ngnólacht linn 
bia agus leatháin iarainn don díon a cheannach .”

FOCAIL CHASTA SAINMHÍNITHE

1 faoi 
mhíbhuntáiste 

A airgead ó rialtas nó ó eagraíocht,  
le haghaidh obair shonrach go hiondúil

2 Cúnamh Éireann B íocaíocht rialta airgid le daoine ar 
thuarastal nó ar ioncam íseal, nó nach 
bhfuil tuarastal ná ioncam ar bith acu

3 maoiniú C cúinsí inar lú an seans go n-éireodh go 
maith le duine

4 Concern 
Worldwide

D suim airgid aonuaire chun gnólacht a 
bhunú nó a mhéadú

5 bochtaineacht E nuair nach bhfuil go leor airgid ag 
duine chun a riachtanais bhunúsacha 
a chomhlíonadh maidir le bia, uisce, 

oideachas agus cúram sláinte

6 tacaíocht ioncaim F clár cúnaimh Rialtas na hÉireann le 
haghaidh forbairt thar lear

7 aistriú caipitil G eagraíocht neamhrialtasach (nó 
carthanas) Éireannach a bhíonn ag 
obair sa Mhaláiv agus in áiteanna 

eile agus a bhíonn ag saothrú chun 
feabhas a chur ar an gcomhionannas 
inscne agus ag tacú le daoine éalú ón 

mbochtaineacht

1 2 3 4 5 6 7

F G

Freagraí ag bun leathanach 7 .

FOCAIL/TÉARMA CASTA 
Ag obair le cara leat, meaitseáil na focail/frásaí casta a bhfuil cló trom 
orthu ar an leathanach seo leis an sainmhíniú ceart . 

Tá péire déanta againn chun cabhrú leat. Má bhíonn tú i bponc, féach 
conas a úsáidtear na focail sin i scéal Mary Joseph.

Ceantar Nsanje

AN tSAIMBIA

MÓSAIMBÍC
AN MHALÁIV

LO
CH

 M
A

LA
W

I
AN TANSÁIN

MÓSAIMBÍC
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Nóta do mhúinteoirí: Tá teimpléid na ngníomhaíochtaí go 
léir san iris le fáil ar Bhileoga Gníomhaíochtaí ar féidir iad 
a íoslódáil i roinn na múinteoirí ar an láithreán gréasáin. Tá 
ceachtanna PowerPoint 2023 do rang 3-6 (atá réidh lena n-úsáid 
sa seomra ranga) le fáil sa roinn chéanna.

Bí cinnte do shaothar críochnaithe a sheoladh 
isteach chugainn. Ní bheadh a fhios agat – seans 
go bhfoilseofaí saothar leat in eagrán ar líne de 
Gníomhaithe Spriocanna Domhanda in 2023. Tá sonraí 
iontrála le fáil ar an gclúdach cúil.

Mary Joseph agus an mac is óige léi. © Chris Gagnon/
Concern Worldwide

Rothar an teaghlaigh taobh amuigh den teach nua.  
© Chris Gagnon/Concern Worldwide

Cuireadh oiliúint sa ghnó ar Mary Joseph mar chuid de chlár Tiwoloke. Chabhraigh an oiliúint sin léi 
cinntí gnó níos fearr a dhéanamh. Mar shampla, an grán buí a bhí á dhíol aici ina siopa, b’éigean é sin a 
cheannach agus a iompar ó mhargadh a bhí 20 ciliméadar ar siúl, ach tar éis roinnt míonna thuig Mary 
Joseph rud éigin: 

“tháinig méadú ar an soláthar gráin bhuí… agus bhí praghsanna ísle ann mar gheall air sin . Uaireanta 
cheannaíomar an grán buí ar 1,000 Kwacha [95 cent] agus díoladh é ar 800 Kwacha [76 cent]… thuigeamar 
go raibh brabús níos mó ar earraí grósaera a dhíol . Mar sin, d’éiríomar as an ngrán buí a dhíol le díriú ar na 
hearraí grósaera .”

Bhain Mary Joseph an-taitneamh as an gcuid sin den chúrsa gnó inar fhoghlaim sí cén chaoi freastal i 
gceart ar chustaiméirí, agus caitheamh go cairdiúil leo agus meas a bheith aici orthu. Mheall an siopa breis 
custaiméirí agus chuaigh an ghnólacht i méid.

Chabhraigh foireann Tiwoloke de chuid Concern le Mary Joseph plean a fhorbairt chun a gnólacht a mhéadú 
a thuilleadh. Nuair a faomhadh an plean sin, fuair sí aistriú caipitil 96,000 Kwacha (€92) agus bhain sí úsáid 
as sin chun siopa níos mó a thógáil agus cheannaigh sí táirgí amhail salann, siúcra, brioscaí, deochanna 
boga, súnna agus spíosraí le díol ann. Cheannaigh an teaghlach rothar freisin, agus baineann siad úsáid as 
an rothar sin chun earraí grósaera a thabhairt chun an tsiopa. Bhí siad ábalta adhmad agus roinnt suiminte 
a cheannach freisin chun teach níos fearr a thógáil.

Coinníonn Mary Joseph cearca, lacha, guinithe agus colúir, agus díolann sí na huibheacha sa siopa. Ní 
bhíonn an saol éasca i gcónaí, mar sin féin. Cheannaigh an teaghlach cúig ghabhar, ach tháinig tinneas ar 
dhá ghabhar agus fuair siad bás. Bhuail Cioclón Idai deisceart na Maláive agus lár na tíre i mí an Mhárta 
2019. Rinne an ghaoth láidir agus an bháisteach throm an-dochar do thithe agus b’éigean do dhaoine a 
dteach a fhágáil. Cuireadh srianta ar ghluaiseacht daoine mar thoradh ar COVID-19, agus chuir na srianta 
sin go mór isteach ar fheirmeoirí agus ar dhaoine ar ghá dóibh a bheith ag taisteal le haghaidh cúrsaí gnó. 
Ar ámharaí an tsaoil, b’fhearr a bhí na teaghlaigh a bhí páirteach i gclár Tiwoloke déileáil leis na suaití sin.

AIRGEADRA (CÓRAS AIRGID)
Is é an Euro an t-airgeadra a bhíonn in úsáid againn anseo in Éirinn agus 
ar fud an Aontais Eorpaigh . Faoi mar a chonaic tú, an Kwacha an t-ainm 
atá ar an airgeadra sa Mhaláiv . Anois bain triail as (A) nó (B) .

(A)  Úsáidtear an Kwacha i gceann amháin de na tíortha seo a leanas 
freisin: an Aetóip, Siarra Leon, an tSaimbia, Vítneam, Mósaimbíc, 
Uganda, an Tansáin. Cé acu? Leid: féach leathanach 5.

nó

(B)  25,000 Kwacha an costas a bhí ar rothar Mary Joseph. Má tá 1,000 
Kwacha = 0.96 cent, cén costas a bhí ar rothar Mary Joseph in 
Euro? Leid: Bain úsáid as áireamhán

            €                  .

Freagraí ag bun leathanach 7 .

Tá Mary Joseph ag súil le saol níos fearr dá teaghlach . Céard leis a bhfuil 
tusa ag súil amach anseo?

Anois go bhfuil scéal Mary Joseph agus a teaghlaigh léite agat, an maith 
an t-ainm é Tiwoloke (‘trasnaímis’) don chlár seo a fhaigheann maoiniú ó 
Chúnamh Éireann? Tabhair cúis amháin le do fhreagra .

Tá brionglóid ag Mary Joseph don 
todhchaí . Leis an airgead a shábháil 
siad, cheannaigh an teaghlach 
ceapach bheag talún agus 4 kg de 
shíolta pónaire. An plean atá acu 
pónairí a fhás lena ndíol sa siopa. 
Ar deireadh, tá súil ag Mary Joseph 
go leor suiminte a cheannach chun 
an taobh istigh den teach nua a 
chríochnú.

Freagraí:

Focail/téarma casta: 1 = c 2 = f 3 = a  4 = g 5 = e 6 = b 7 = d Airgeadra: (A) = €24 .00 (B) = An tSaimbia

Bíonn brabús 14,000 Kwacha (€13.40) 
in aghaidh na míosa ag Mary Joseph 
óna siopa go hiondúil. Spreagtar na 
teaghlaigh go léir i gclár Tiwoloke 
dul isteach i nGrúpa Coigiltis agus 
Iasachtaí sa bhaile. Sábhálann Mary 
Joseph agus a teaghlach an t-airgead 
go léir atá fágtha acu tar éis dóibh 
táirgí a cheannach don siopa.



CONAS SAOTHAR A 
CHUR ISTEACH
Bain inspioráid as téama Dhuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan 
Seo Againne, 2022 (Comhionannas do Chách), obair Chúnamh Éireann 
i dtíortha éagsúla timpeall an domhain, agus/nó na Spriocanna 
Domhanda. Smaoinigh ar bhealaí cruthaitheacha leis an méid a 
d’fhoghlaim tú a thaispeáint nó leis na bearta a rinne tú a rá linn. Seol 
chugainn an saothar sin agus seans go roghnófaí saothar leat d’eagrán 
de Gníomhaithe Spriocanna Domhanda, an iris ar líne a bhíonn á scríobh 
ag leanaí do leanaí, in 2023.

TÁ SÉ ÉASCA 
PÉASCA!
Is féidir leat a bheith ag obair leat féin, le cara leat, i ngrúpa beag, 
nó leis an rang go léir chun aon cheann amháin nó níos mó díobh 
seo a leanas a chruthú agus a chur isteach: 

• Fógra

• Alt

• Taifeadadh fuaime

• Crosfhocail nó cuardach focal

• Pictiúr/péintéireacht/colláis (bunaithe ar chás-staidéar Mary 
Joseph ar leathanaigh 6-7, mar shampla)

• Comhad fíricí na dtíortha ina mbíonn Cúnamh Éireann ag obair 
(féach leathanach 5 chun inspioráid a fháil)

• Agallamh

• Físeán ceoil

• Taibhiú (rapcheol, amhrán, dráma)

• Póstaer

• Grianghraf

• Dán nó gearrscéal

• Tráth na gceist

NÓ RUD ÉIGIN EILE… FÚT FÉIN ATÁ SÉ!

ANOIS, TÁ SÉ IN AM TOSÚ AMACH… 
A HAON, A DÓ, A TRÍ – AR AGHAIDH LIBH!

Bronnfar deimhniú rannpháirtíochta ar GACH DUINE 
A CHUIREANN SAOTHAR ISTEACH . Foilseofar cuid de 
na hiontrálaithe in eagrán de Gníomhaithe Spriocanna 
Domhanda ar láithreán gréasáin na nDuaiseanna. 
Foilseofar na hiontrálacha is fearr in Bliainiris 
Gníomhaithe Spriocanna Domhanda i mí an Mheithimh 
2023. Beidh an bhliainiris ar fáil ar an láithreán gréasáin 
agus mar iatán i nuachtán náisiúnta.

Déan cinnte an iontráil a chur isteach faoi na spriocdhátaí: 

SPRIOCDHÁTA 
D’IONTRÁLACHA 
LUATHA:  
Dé Luain, 13 Feabhra 2023

SPRIOCDHÁTA 
DEIRIDH:  
Dé hAoine,  
24 Márta 2023

Beidh deis ag 

iontrálacha a fhaightear 

ó scoileanna faoin  

Dé Luain 13 Feabhra 

2023 bosca d’ábhair 

ealaíne inbhuanaithe a 

bhuachan .

CEARDLANNA DO DHALTAÍ 
BUNSCOILE!
Ar mhaith le do rang eolas níos mó a chur ar obair Chúnamh Éireann agus 
ar na Spriocanna Domhanda?

Cuirtear ceardlanna idirghníomhacha spraíúla aghaidh ar aghaidh ar 
fáil do dhaltaí rang 3-6. Bíonn na ceardlanna ar siúl in Ionad Chúnamh 
Éireann ar Shráid Chluain Meala i lár Bhaile Átha Cliath agus bíonn siad 
beo ar líne freisin. Beidh deis ag na daltaí san Ionad cluiche ollmhór boird 
bunaithe ar na Spriocanna Domhanda a imirt agus, chomh maith leis sin, 
is féidir leo triail a bhaint as drumaí djembe! Tá na ceardlanna nasctha 
leis an gcuraclam. Úsáid an nasc áirithinte nó an cód QR chun áiteanna a 
chur in áirithe, agus beimid in ann cabhrú le do chuid oibre le haghaidh 
Dhuaiseanna Chúnamh Éireann: An Domhan Seo Againne.

www.irishaid.ie
FOIRM 

ÁIRITHINTE

cliceáil anseo

LEID 
Caith súil ar na hiontrálacha 
iontacha a bhí le feiceáil in 
Global Goal Getters:  
ourworldirishaidawards .ie/
global-goals-archive/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOldSfT57YkM8uVf3l0wDlSqDO4twkEjMwWJQYDHjXAgqjGg/viewform
https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goals-archive/
https://www.ourworldirishaidawards.ie/global-goals-archive/

