
Finding and Keeping Volunteers 
 

 
 
 
 

 

 

Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha 
Treoir do Bhainistiú Oibrithe Deonacha d’Eagraíochtaí Deonacha 

Tá an leabhrán seo déanta le tacaíocht 
Comhairle Chontae na Gaillimhe 



 

2 

 

Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

Tábla 

Réamhrá       3 

Earcú Oibrithe Deonacha           6 

Pleanáil do Rannpháirtíocht Oibrithe Deonacha       4 

Tacaíocht agus Feitheoireacht don Oibrí Deonach      17 

Chéad Lá an Oibrí Deonach         15 

Ag Ullmhú do Chéad Lá an Oibrí Deonach        14 

Scagadh agus Roghnú na nOibrithe Deonacha      10 

Ag Spreagadh agus ag Glacadh Buíochas le hOibrithe Deonacha  19 
 

Ag Forbairt Polasaí don Oibrí Deonach      20 



 

3 

 

Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Ní bheadh grúpaí pobail ann gan oibrithe deonacha. Is sócmhainn iontach iad na hoibrithe deonacha a 
thugann mórdhíograis leo d’aon phobal. Cuireann siad ar chumas pobail nithe a bhaint amach nach 
dtarlódh gan iad. 
 
Is é cuspóir an leabhráin seo ná oibrithe deonacha a mhealladh chuig d’eagraíocht mar aon le bheith ag 
obair leo chun a chinntiú go mbainfear amach na spriocanna atá leagtha síos dóibh. Ní mór a chinntiú go 
mbeidh siad á spreagadh agus sásta i d’eagraíocht agus go gcoinneoidh siad ag cur seirbhís dheonach 
ar fáil duit – rud a dhéanfaidh an saol níos éasca duitse! 
 
Dúshláin d’Eagraíochtaí agus iad ag Obair le hOibrithe Deonacha 
Is coincheap thar cionn é obair dheonach a bhaineann amach 
cuspóirí iontacha ach faraor ní hé sin le rá go bhfuil sé éasca! Ar 
nós oibrithe ar phá is féidir go dteipfeadh ar oibrithe deonacha a 
ndualgais a bhaint amach nó fiú go gcaithfeadh siad castaire sna 
hoibreacha. Ní mór tabhairt faoin obair le cur chuige eagraithe 
chun na deacrachtaí sin a shárú agus an post a dhéanamh i 
gceart.  
  
An tábhacht a bhaineann le paisean  
Ní mór tarraingt ar dhíograis na n-oibrithe deonacha chun iad a 
spreagadh. Tabharfaidh paisean comhroinnte san eagraíocht 
spreagadh dóibh agus oibreoidh siad go héifeachtach dá bharr. 
Chun gach ball den eagraíocht a spreagadh go héifeachtach ní mór am a chaitheamh ag plé luachanna 

Réamhrá 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

agus fís todhchaí na heagraíochta. Tá gá é seo a dhéanamh ar bhonn rialta mar go mbeidh an fís ag 
athrú le himeacht ama. Is féidir spreagadh a mhúscailt freisin má shamhlaítear an caillteanas don phobal 
dá mba rud é nach raibh d'eagraíocht gníomhach i saol an phobail. 
 
Is féidir le Ionad d’Oibrithe Deonacha Cabhrú leat 
B’fhéidir go bhfuil dóthain oibrithe deonacha agat, ach má tá breis oibrithe deonacha uait is féidir le 
hIonad d’Oibrithe Deonacha na Gaillimhe cabhrú leat chun iad a aimsiú. Tá os cionn 5,000 duine 
cláraithe linn atá ag lorg obair dheonach. Tá an tseirbhís seo ar fáil saor in aisce. Is féidir leis an Ionad 
cabhrú leat le Seiceála an Gharda Síochána agus nithe eile maidir le aimsiú oibrithe deonacha. Is féidir 
teagmháil a dhéanamh linn ag 091 539930, info@volunteergalway.ie nó www.volunteergalway.ie  
 
Freisin cuireann muid oiliúint ar fáil do bhainistiú oibrithe deonacha ar tháille bheag. 
 

 
An tábhacht a bhaineann le pleanáil 
Tá pleanáil ríthábhachtach ó thaobh oibrithe deonacha agus an obair atá idir 
lámha chun a chinntiú: 

• Go mbeidh na daoine cuí ar fáil ag an am cuí. 
• Go n-aimseofar an duine cuí don phost. 
• Go mbeidh a fhios ag na hoibrithe deonacha go díreach cén dualgas atá 

orthu agus an bealach chun an dualgas sin a bhaint amach go 
héifeachtach. 

• Go réiteofar fadhbanna bheaga sula mbeidh siad ina mórcheisteanna.  
 

Pleanáil do Rannpháirtíocht Oibrithe Deonacha 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

Cad atá i gceist le pleanáil?  
Is é an príomhphointe i bhforbairt éifeachtach le hoibrithe deonacha ná a mheabhrú duit féin cén fáth a 
bhfuil oibrithe deonacha ag teastáil uait ar an gcéad dul síos agus a aithint cad é go díreach ar mhaith 
leat a bhaint amach trí na hoibrithe deonacha a bheith páirteach sa bpróiseas. Má tá fís shoiléir agat 
agus obair leagtha amach don oibrí deonach bainfear amach na spriocanna go héifeachtach.   
San áireamh sna céimeanna pleanála tá: 
 

• An fhoireann a bheith gníomhach leis na hoibrithe deonacha. Ní 
mór go mbeadh an fhoireann atá agat cheana gníomhach leis na 
hoibrithe deonacha ón tús. B’fhéidir go mbeadh smaointe maithe acu ó 
thaobh oibrithe deonacha.   

 
• Costais reatha – cé go dtugann oibrithe deonacha a gcuid ama saor 

in aisce b’fhéidir go mbeadh buiséad ag teastáil do chostais eile ar nós 
taistil, glaonna teileafóin, oiliúint, traenáil, comhdhálacha, trealaimh 
agus árachas.  

 
• Spás agus Trealaimh – tá sé tábhachtach go mbeadh dóthain spás 

oibre ag an oibrí deonach. Ag brath ar an ról, d’fhéadfaí go mbeadh 
teileafón, deasc agus ríomhaire ag teastáil nó b’fhéidir iomaire faiche 
agus trealaimh gharraíodóireachta eile.   

 
• Earcú agus Roghnú – ní mór cur chuige eagraithe a úsáid chun 

oibrithe deonacha a mhealladh agus chun na daoine cuí a roghnú 
agus déanfaidh sé sin an próiseas i bhfad níos éasca agus níos éifeachtaí.   
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

Seiceála an Gharda Síochána  
Is éard atá i gceist le Seiceála an Gharda Síochána ná próiseas trína nochtann an Lár-Aonad 
Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána sonraí maidir le hionchúisimh ar feitheamh agus/nó ciontú i leith 
an duine aonair. Cé nach bhfuil Seiceála an Gharda Síochána riachtanach do gach eagraíocht nó do 
gach ról, meastar go ginearálta mar chéim thábhachtach d'eagraíochtaí a mbeidh baint ag na hoibrithe 
deonacha le páistí nó daoine fásta leochaileacha. Is féidir le Ionad d’Oibrithe Deonacha na Gaillimhe 
cabhrú leat leis an bpróiseas Seiceáil an Gharda Síochána muna bhfuil a cuid socraithe féin i bhfeidhm i 
d’eagraíocht.  Déan teagmháil le Donncha Foley le breis eolais a fháil.   
 

 
Ciallaíonn “earcú” oibrithe deonacha a mhealladh chuig d’eagraíocht. Ciallaíonn “roghnú” an duine is 
feiliúnaí a roghnú don eagraíocht. Ní gá glacadh le chuile oibrí deonach a thagann chuig do dhoras! Cé 
gur buntáiste mór é d’eagraíochtaí oibrithe deonacha a bheith acu níl sin fíor i ngach cás. Is féidir leis an 
duine mícheart níos mó damáiste ná maitheasa a dhéanamh. Tá sé tábhachtach dá bhrí sin an próiseas 
earcaíochta agus roghnúcháin a fháil i gceart.  
 
Ní mór a bheith soiléir ar cad atá uait ón oibrí deonach. Má tá sonraí soiléir scríofa agat ar an ról atá i 
gceist déanfaidh sé an próiseas roghnúcháin i bhfad níos éasca. 
 
Ag scríobh cur síos ar ról 
Céard atá san gcur síos?  San áireamh beidh: 

• An obair a bheidh idir lámha ag an oibrí deonach.  
• An cineál duine a bheidh ag teastáil don phost seo (scileanna, taithí, 7rl).  
• Cathain a mbeidh an oibrí deonach ag teastáil mar aon leis an tréimhse ama i gceist.  

Earcú agus Roghnú na hOibrithe Deonacha 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

Ní mór na nithe thíosluaite a chur san áireamh agus tú ag déanamh cur síos ar an ról chun an duine cuí 
a mhealladh. 

 
Teideal Ról Cruthaitheach 
Roghnaigh teideal samhlaíoch don ról a mheallfaidh oibrithe deonacha.  Bí fírinneach – bíodh teideal an 
ról samhlaíoch a spreagfaidh daoine iarratas a dhéanamh ar an ról ach ag an am céanna ná cur in iúl go 
bhfuil níos mó i gceist leis an ról ná mar atá.  
 
An Eagraíocht agus an Ról Forbhreithnithe 
Is minic le daoine tabhairt faoi obair dheonach ar mhaithe leis an obair atá 
idir lámha ag an eagraíocht seachas don ról deonach féin. Déan cur síos 
ghairid ar forbhreathnú d’eagraíocht mar aon le cuspóir na heagraíochta. 
Déan cur síos gairid ar ról an oibrí deonach agus conas a rachaidh sé chun 
leasa obair na heagraíochta. 
 
Cúraimí 
Déan sonrú agus cur síos soiléir ar na cúraimí a bheidh idir lámha ag an 
oibrí deonach. Ar an mbealach seo, beidh a fhios agat féin agus ag an oibrí 
deonach cad go díreach atá i gceist.  
 
Tiomantas Ama 
Tabhair sonraí na n-uaireanta a mbeidh an oibrí deonach ag teastáil i.e. 2 
uair a chloig sa tseachtain gach tráthnóna Luan. Freisin, déan cur síos ar an 
tréimhse ama a bheidh i gceist m.sh. deireadh seachtain amháin, 6 mhí, 2 
bhliain. Tugann sé seo deis do na hoibrithe deonacha léamh tríd na róil go 
pras agus aird a dhíriú ar na cinn a bhfeileann an tiomantas ama iad.  
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Suíomh/Ionad 
Luaigh an suíomh/ionad ina mbeidh an oibrí deonach ag obair i.e. ag d’oifig nó suíomh eile. Arís, tugann 
an t-eolas breise seo ábhar machnamh don oibrí deonach maidir leis an tiomantas taisteal agus ama a 
bheidh i gceist.  
 
Scileanna, Taithí agus Cáilíochtaí  
Ní mór breac-chuntas ginearálta a thabhairt de na scileanna, taithí agus cáilíochtaí atá ag teastáil don 
ról. Luadh na sonraí, m.sh. “scileanna maithe cumarsáide”, “oilte i Microsoft Word”, “Taithí ag Múineadh 
Páistí”, 7rl. 
 
Oiliúint agus Ionduchtú 
Ba chóir ionduchtú a thairiscint do gach oibrí deonach – ionduchtaithe struchtúrtha – ar d’eagraíocht ar 
an gcéad lá is cuma cén ról a bheidh idir lámha. Is féidir breis oiliúna a chur ar fáil ar róil sainiúla ina 
dhiaidh sin. Má dhéantar cur síos soiléir ar an oiliúint a chur ar fáil don ról i gceist spreagfaidh sé na 
hoibrithe deonacha nach bhfuil cinnte an bhfuil na scileanna riachtanacha acu don ról agus spreagfaidh 
sé iad chun iarratas a dhéanamh ar an bpost.   
 
Tacaíocht agus Feitheoireacht  
Mar is amhlaidh le hoiliúint, nuair a luaitear san gcur síos ar an ról go mbeidh feitheoireacht á dhéanamh 
cuirfidh sé na hoibrithe deonacha ar a suaimhneas.   
 
Buntáistí  
Bíonn a gcúiseanna féin ag daoine tabhairt faoi obair dheonach – creideann siad i ráiteas misean na 
heagraíochta, teastaíonn uathu rud éigin a chur ar ais sa phobal, ag lorg taithí oibrí, 7rl. Tá sé 
tábhachtach buntáiste gach ról don oibrí deonach a aithint.   
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

Ionchais 
Tá sé tábhachtach freisin cur síos a dhéanamh ar na hionchais atá uait ó na hoibrithe deonacha mar 
rúndacht, proifisiúntacht, ómós, 7rl. Is féidir iad seo a fhorbairt a thuilleadh sa chomhaontú leis an oibrí 
deonach agus polasaí agus próiseas na n-oibrithe deonacha. 
 
Conas Oibrithe Deonacha a Aimsiú do d’Eagraíocht? 
Is iomaí bealaí le oibrithe deonacha a aimsiú, san áireamh tá 
fógraíocht áitiúil trí: 

- Briathair Béil 
- Nuachtlitir an Pharóiste nó preas áitiúil 
- Póstaeir i do phobal  
- Bileoga – más ceantar beag 
- Raidió Pobal  

Bíodh leathanach faoi obair dheonach agat ar do láithreáin 
gréasáin. Bain úsáid as seirbhísí Ionad d’Oibrithe Deonacha 
na Gaillimhe (091 539930, info@volunteergalway.ie nó 
www.volunteergalway.ie). Déanfaidh muid fógraíocht ar an 
bhfolúntas do os cionn 5,000 duine.  
 
Céard ar chóir bheith sa bhfógra nó san bpóstaeir? 
Cur síos gairid ar céard a bhíonn idir lámha ag d’eagraíocht.  
Dualgais an oibrí deonach – tascanna ar leith. 
Buntáistí don oibrí deonach. 
Na scileanna agus taithí a bheidh ag teastáil ón oibrí deonach (más ann).  
An tiomantas ama a bheidh i gceist don oibrí deonach. 
An láthair ag a mbeidh an oibrí deonach ag teastáil.  
Do chuid sonraí teagmhála. 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Cad é an bealach is fearr duine a roghnú? 
Níl aon bhealach amháin ann chun duine a roghnú. Braithfidh an bealach is fearr ar d’eagraíocht agus ar 
an ról atá i gceist don oibrí deonach. Beidh níos mó cúram i gceist i roghnú oibrithe deonacha le 
haghaidh roinnt uaireanta an chloig in aghaidh an lae le déileáil le páistí nó daoine fásta leochaileacha 
ná daoine a aimsiú le haghaidh málaí a phacáil in ollmhargadh áitiúil ar feadh cúpla uair an chloig. 
 
Má tá tú ag lorg leibhéal áirithe le scil/taithí leis an mana ceart, beidh gá le agallamh foirmiúil a thionól le 
bord agallaimh de bheirt ar a laghad. Freisin ní mór tagairtí a sheiceáil agus próiseas Seiceála an 
Gharda Síochána a úsáid.  
 
Ar an lámh eile, más ról neamhsciliúil ar feadh tréimhse ghairid atá i gceist déanfaidh comhrá gairid 
neamhfhoirmiúil nó fiú glao teileafóin cúis. 
 
Tá sé tábhachtach a mheabhrú nach bhfuil ráthaíocht 100% i gceist leis an scagadh go  
n-aimseofar an oibrí deonach is foirfe. 
 
 
Ról agus Cur Síos na hEagraíochta 
Cabhróidh an tuairisc bheacht atá scríofa agat cheana ar cur síos an ról, mionsonraí na tascanna atá i 
gceist mar aon le eolas ábhartha eile faoi d’eagraíocht leat chun an duine ceart a aimsiú don ról. 
 
 
 

Scagadh agus Roghnú na hOibrithe Deonacha 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Foirm Iarratais 
Bíonn foirm iarratais ar leith ag eagraíochtaí d’oibrithe deonacha. I gcomparáid le CV cinntíonn 
foirmeacha iarratais go mbailítear an t-eolas céanna ó na hiarratasóirí uile agus dá bhrí sin tá sé níos 
éasca measúnú a dhéanamh orthu. Déan cinnte go mbeidh cabhair ar fáil dóibh siúd a bhfuil riachtanais 
litearthachta nó droch-Bhéarla acu.  
 
Agallamh 
Tá an próiseas agallaimh ríthábhachtach chun cur ar do chumas tomhais cheart a dhéanamh agus chun 
an duine is “oiriúnaí’ a aimsiú don ról. Is próiseas dhá-bhealach é an agallamh ina bhfaigheann an 
eagraíocht agus an oibrí deonach deis eolas a bhailiú óna chéile. 
 
Ag Ullmhú don Agallamh 
Má tá agallamh le tionól beidh ar an mbord agallamh liosta ceisteanna a 
aontú roimh ré. Cuirfear na ceisteanna seo ar gach iarratasóir. Ansin, 
beidh múnla freagraí le n-ullmhú do gach ceist ionas go mbeidh an painéal 
aontaithe roimh ré ar cad atá á lorg ag an eagraíocht. Ar ndóigh ní bheidh 
an freagra céanna ag na hiarratasóirí uile ach is slat tomhais é an múnla 
freagraí chun freagraí an iarratasóir a mheas. Ar ndóigh, d’fhéadfadh 
roinnt iarratasóirí freagraí níos fearr a thabhairt ná mar atá ullmhaithe ag 
an mbord agallaimh! 
 
An Agallamh 
Déan cinnte go bhfuil cathaoireacha agus bord sa seomra agallaimh. Déan 
iarracht an t-iarratasóir a chur ar a suaimhneas chun go rachaidh an 
agallamh chun tairbhe an dá dhream. Cuir an bord agallaimh in aithne – is 
smaoineamh maith é ainmchláir a úsáid chun go mbeidh sé éasca ag an 
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iarratasóir cuimhne ar ainmneacha an bhord agallaimh. Fiafraigh na ceisteanna uile atá réamh-
ullmhaithe. Fiafraigh ar an iarratasóir an bhfuil aon cheist ar mhaith leis/léi fiafraigh. Inis dó/di an dáta ar 
a mbeidh toradh an agallaimh ar fáil.  
 
Tar éis an Agallaimh 
 
Seiceáil Tagairtí 
Is féidir leat sonraí a bailíodh ón iarratas agus ón bpróiseas agallamh a fhíorú trí tagairtí a sheiceáil. 
Déantar na tagairtí a sheiceáil de ghnáth nuair atá na hagallaimh thart agus cinneadh tógtha ar an 
iarratasóir atá le roghnú. Go ginearálta, bíonn dhá theistiméireacht ag teastáil ó mholtóirí (nach gaol leis 
an iarratasóir é/í) ó fhoinsí éagsúla: oideachas, fostaíocht, obair dheonach roimhe seo nó ó dhuine 
creidiúnach laistigh den phobal.  
 
Seiceála an Gharda Síochána 
Má tá gá le Seiceála an Gharda Síochána don ról agus nach bhfuil do chuid socruithe féin á dhéanamh, 
cuir ceist ar na hoibrithe deonacha a roghnaigh tú don ról na foirmeacha a fuair tú ó Ionad d’Oibrithe 
Deonacha na Gaillimhe a chomhlánú agus seol ar ais chugainn ansin iad.  
 
Nuair atá na hOibrithe Deonacha roghnaithe agat 
Tá sé cúirtéiseach freagra a chur ar gach duine a rinne teagmháil leat maidir le róil deonacha fiú má 
shocraíonn tú gan iad a chur faoi agallamh. Is minic a fhaightear gearáin ó oibrithe deonacha faoi 
eagraíochtaí ag rá nach bhfreagraíonn siad glaonna gutháin/ríomhphoist uathu agus cuireann sé seo 
diomá ar na hoibrithe deonacha. 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

Cén chaoi a chinntíonn muid go bhfanfaidh oibrithe deonacha linn? 
Trí bainistiú maith na n-oibrithe deonacha! Más féidir leas éifeachtach a bhaint as díograis na n-oibrithe 
deonacha déanfaidh siad sár jab agus fanfaidh siad leis an eagraíocht. Déanfaidh cúpla céim simplí 
difríocht mhór idir bainistiú éifeachtach na n-oibrithe deonacha agus bainistiú mí-éifeachtach na  
n-oibrithe deonacha. Má tá na hoibrithe deonacha eagraithe go maith agus má chaitear go maith leo 
fanfaidh siad le d’eagraíocht. Ar an lámh eile, má tá eagraíochtaí atá mí-eagraithe agus go mothaíonn 
oibrithe deonacha go bhfuil siad ag cur a gcuid ama amú gan aithne nó buíochas ceart ní fhanfaidh na 
hoibrithe deonacha thart i bhfad. 
 
Ag Ullmhú chun fáilte a chur roimh do chuid oibrithe deonacha  
Bíonn an-dóchas ag oibrithe deonacha nuair a chláraíonn siad mar 
oibrithe deonacha. Tá sé tábhachtach go dtugann eagraíochtaí 
aghaidh ar a gcuid riachtanais ag tosú le fáilte a chur rompu ar an 
gcéad lá. Má tá ullmhúchán ceart déanta do chéad lá an oibrí 
deonach cinnteoidh sé go mothóidh siad mar pháirt den fhoireann, go 
mbeidh siad ar a suaimhneas agus go gcoimeádfaidh tú na hoibrithe 
deonacha.  
 
Tar éis na cainteanna tosaigh nó agallamh, beidh d’oibrí deonach ag 
tnúth leis an deis nua seo i d’eagraíocht. Beidh tionchar buan ag an 
taithí a fhaigheann siad ar an chéad lá ar an todhchaí a chaitheadh 
siad i d’eagraíocht. Cabhróidh na smaointe seo leanas leat chun fáilte 
a chur roimh an oibrí deonach. 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Ionduchtú  
Is éard atá i gceist le ionduchtú na próiseas malairt eolais. Braitheann an méid oiliúna a bheidh ag 
teastáil ar taithí agus ról an oibrí deonach. Ainneoin sin beidh ionduchtú ag teastáil ó gach oibrí 
deonach. Nuair atá próiseas ionduchtaithe á phleanáil, déan cur síos ar an ról, déan athrá ar na dualgais 
i gceist agus nochtaigh na hionchais. Is minic le eagraíochtaí pacáiste ionduchtaithe a chruthú chun 
oibrithe deonacha a thabhairt cothrom le dáta ar gach gné den eagraíocht. Tá seicliosta ionduchtaithe ag 
Ionad d’Oibrithe Deonacha na Gaillimhe a d'fhéadfadh a bheith úsáideach duit. Féach ar ár láithreán 
gréasáin - www.volunteergalway.ie  
 
Comhaontú an Oibrí Deonach 
Más rud é go mbeidh na hoibrithe deonacha ag obair leat thar tréimhse suntasach, tá sé áisiúil go 
mbeidh comhaontú oibrí deonach i bhfeidhm a shoiléiríonn ionchais an dá pháirtí ar na saincheisteanna 
ar nós an tiomantas ama atá i gceist, rúndacht, oiliúint agus cloí le polasaithe agus nósanna imeachta na 
heagraíochta. Is féidir comhaontú deonach samplach a íoslódáil ó:  
www.volunteer.ie/involving-volunteers/uploads/docs/vms/volunteerAgreement.pdf   
 
Tréimhse Trialach 
Tugann tréimhse trialach deis don dá pháirtí fháil amach an bhfuil siad sásta leis an socrú atá i 
bhfeidhm. Ina theannta sin, tugann sé deis do ceachtar den dá pháirtí tarraingt amach as an socrú mura 
bhfuil siad sásta leis an socrú atá i bhfeidhm.   
 
 

Ag Ullmhú do Chéad Lá an Oibrí Deonach 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

Oiliúint 
Tugtar oiliúint do na hoibrithe deonacha sula dtosaíonn siad ag obair chun 
deis a thabhairt dóibh aithne a chur ar an ról agus cinneadh a dhéanamh 
an gcoinneoidh siad leis an gcúram. Ó thaobh na heagraíochta de, 
foghlaimítear níos mó faoin iarratasóir agus cinntíonn sé go bhfuil siad 
toilteanach agus ábalta tabhairt faoin ról deonach. 
 
 

 
Beannacht  
Cuir fáilte ó chroí roimh an oibrí deonach. Bí cinnte go bhfuil gach duine a bheidh ag déileáil leis an oibrí 
deonach ar an eolas go bhfuil sé/sí ag tosú ag obair leis an eagraíocht, an fáilteoir san áireamh. 
Tabharfaidh an fháiltiú seo misneach agus spreagadh don oibrí deonach! 
 
Turas den Ionad 
Tá turas den ionad riachtanach mar is minic le oibrithe deonacha a bheith fágtha gan fios acu cá bhfuil 
na leithris nó cén áit ar féidir leo cupán tae a fháil!  
 
Bí Airdeallach faoi Easpa Eolais an Oibrí Deonach  
Déan tomhais ar an leibhéal tacaíochta nó cúnamh a bheidh de dhíth chun an oibrí deonach a ullmhú 
don ról.  Caith neart ama leis an oibrí deonach ar an gcéad lá (nó ainmnigh duine eile atá ar fáil) agus bí 
ullamh le ceisteanna a fhreagairt! Tá sé seo tábhachtach chun go gcruthófar atmaisféar suaimhneach 
agus go mbeidh caidrimh maith oibre ann.   
 

Céad Lá an Oibrí Deonach 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Tascanna Tosaigh  
Níl aon ní a deir "teastaíonn tú uainn agus tá meas againn ort” ná obair a bheith ullmhaithe le tabhairt 
don oibrí deonach ar an bpointe. Tugann sé seo deis don oibrí deonach a aithint go tapa conas is féidir 
leis/léi cur le obair na heagraíochta. Muna bhfuil obair ullamh agat don oibrí deonach cuirtear a mhalairt 
in iúl. Tabhair tascanna don oibrí deonach a chabhróidh leis/léi díriú isteach ar an obair go mall ach ag 
an am céanna go mbeidh sé/sí gnóthach. 
 
Treoshuíomh Foirmiúil 
Is ambasadóirí de d’eagraíocht iad na hoibrithe deonacha agus is gá go mbeadh tuiscint acu ar an 
eagraíocht. Ba chóir go mbeadh treoshuíomh foirmiúil ann sa chéad chúpla lá. San áireamh san 
treoshuíomh foirmiúil tá turas den eagraíocht, forbhreathnú ar stair na heagraíochta, cur síos ar na 
seirbhísí go léir a chuirtear ar fáil, conas a chuireann na h-oibrithe deonacha le seachadadh rathúil agus 
saincheisteanna eile nuair is ábhartha, mar shampla an tábhacht a bhaineann le rúndacht.  
Má tá tuiscint ag an oibrí deonach ar an mórphictiúr agus má tá páirt gníomhach aige/aici i d’eagraíocht 
tabharfaidh sé sin spreagadh dó/di. Is féidir é seo a dhéanamh ar bhonn aonair, nó mar ghrúpa má tá 
níos mó oibrí deonach amháin tagtha ar bord le déanaí. 
 
Deireadh an Chéad Lá 
Bí cinnte go bhfuil tú ann chun athbhreithniú a dhéanamh ar obair an oibrí deonach. Tabhair aiseolas 
dearfach - is féidir rud éigin maith a rá i gcónaí! Má bhí botún nó dhó mínigh é sin don oibrí deonach 
agus inis dó/di cén chaoi is féidir é a chur ina cheart. Ná déan beag is fiú den oibrí deonach ach cur i 
gcuimhne dó/di go bhfuil siad fós faoi oiliúint agus go dtagann foirfeacht le cleachtadh. Deimhnigh leis an 
oibrí deonach an chéad uair eile a bheidh sé/sí ag teastáil agus cur in iúl dó/di go bhfuil tú buíoch go 
bhfuil ball nua ar an bhfoireann. Spreagann sé seo na hoibrithe deonacha teacht ar ais arís agus arís 
eile.  
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Tá gá le feitheoireacht chun go ndéanfar an obair i gceart.  Sé na haidhmeanna atá aige ná: 

• plé a dhéanamh ar ról agus ar fhreagrachtaí an oibrí deonach  
• malairt tuairimí maidir le dul chun cinn na hoibre 
• monatóireacht a dhéanamh ar obair agus ar an meicníocht oibre 
• meastóireacht a dhéanamh ar an obair agus ar fheidhmíocht oibre  
• tosaíochtaí a shoiléiriú agus spriocanna a leagan síos  
• riachtanais oiliúna a aithint 
• feabhas a chur ar mhuinín agus inniúlacht i mbaint amach an obair  
• fadhbanna a aithint agus déileáil leo 
• creatlach a sholáthar d’aon athruithe  

  
Tacaíocht Deimhneach 
Tá taithí agus íomhánna diúltacha ag a lán daoin faoi 'fheitheoireacht' agus 'bhainistíocht'. Ní chiallaíonn 
feitheoireacht bheith ag faire ar an oibrí deonach an t-am ar fad agus breathnú ar gach rud a dhéanann 
siad. Is faoi bheith tacúil é seachas bheith ag lorg bealaí chun an oibrí deonach a cháineadh. San 
áireamh i ndea-fheitheoireacht tá:  

• cuspóirí soiléire a aontú leis na hoibrithe deonacha 
• cinntiú go bhfuil siad ar an eolas faoin dualgas atá orthu agus an bealach is éifeachtaí chun sin a 

dhéanamh 
• cinntiú go bhfuil na scileanna, eolas, ábhair, fearais, faisnéis acu chun a gcuid cuspóirí a bhaint 

amach 
• spás a thabhairt dóibh lena gcuid oibre a dhéanamh 
• moladh agus aiseolas a thabhairt dóibh.  

Tacaíocht agus Feitheoireacht don Oibrí Deonach 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

  
Tá sé tábhachtach go bhfuil tú féin nó duine eile ainmnithe ar fáil chun 
ceisteanna a fhreagairt nó cabhrú le fadhbanna a réiteach a d'fhéadfadh 
bheith ag an oibrí deonach mar aon le cruinniú aiseolais a thionól le gach 
oibrí deonach gach cúpla seachtain.  
 
Is gné an-tábhachtach é aiseolas chuiditheach den fheitheoireacht. Ba chóir 
go mbeadh an aiseolas chomh dearfach agus is féidir. Cuir do mheas in iúl 
aon uair is féidir leat, ar bhealaí éagsúla oiread agus is féidir agus bí i 
ndáiríre faoi. Cinnte is gá an oibrí deonach a chur ar an eolas nuair is gá 
feabhas a chur ar a gcuid oibre ach ba chóir an cóimheas idir an 
moladh/aiseolas dearfach agus aiseolas diúltach a bheith 4:1! Tabharfaidh 
cruinnithe aiseolais deis don oibrí deonach plé a dhéanamh ar a leibhéal 
sástachta leis an ról atá idir lámha aige/aici.  
 
Déileáil le Fadhbanna 
Is iad na fadhbanna is mó a bhíonn ag feitheoir oibrithe deonacha ná: 
 

• Fadhbanna Feidhmíochta (mar shampla, am choimeád nó caighdeán an obair a dhéantar)  
• Fadhbanna Iompraíochta (mar shampla, leisce, mímhúinte nó díomas)  

 
Tá polasaithe scríofa agus nósanna imeachta chun déileáil le cúrsaí araíonachta agus casaoide 
riachtanach agus ní mór cloí leo i gceart. Is féidir deireadh a chur le rannpháirtíocht an oibrí deonach leis 
an eagraíocht ach ní chóir é a dhéanamh ach mar rogha dheiridh agus má tá gach bealach eile 
caingean ídithe.   
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 

Tugann daoine faoi obair deonach le haghaidh an iliomad cúiseanna: rud éigin a thabhairt ar ais don 
phobal; scileanna a fhoghlaim nó a fheabhsú; chun bualadh le daoine nua; mar go bhfuil suim acu i 
gceist nó i gcás ar leith; nó toisc go bhfuil am saor acu. 
 
Má thugann tú aitheantas don obair a dhéanann na hoibrithe deonacha le d’eagraíocht cinnteoidh sé go 
mbeidh siad á spreagadh agus go gcoimeádfaidh siad ag obair ar do shon. Tá go leor bealaí éagsúla inar 
féidir le heagraíochtaí oibrithe deonacha a aithint agus a spreagadh. Seo roinnt smaointe thíos ach is 
féidir leat féachaint ar ár láithreáin gréasáin freisin ag www.volunteergalway.ie le smaointe breise a fháil.  

• Abair “Go Raibh Maith Agat”.  Glac buíochas leis na hoibrithe deonacha ar bhonn rialta. Seol 
nótaí phearsanta acu ar ócáid speisialta (breithlá, saoire, do jab déanta go maith, 7rl.). 
Meabhraigh dóibh go bhfuil a n-iarrachtaí an-tábhachtach don eagraíocht. 

• Bronn bronntanais seirbhíse nó teastais: Déan iarracht a aithint trí bronntanais bheaga a 
chomórann fad saoil. Is féidir é seo a dhéanamh go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil. 

• Ócáidí Shóisialta. Déan ócáid a phleanáil le ‘buíochas a ghlacadh’ ar nós dul le deoch, ócáid le 
téama, scannán nó lón. Bí samhlaíoch!  

• Cruthaigh lá léirthuisceana do na hoibrithe deonacha: Fág lá go leataobh le léirthuiscint ar na 
hoibrithe deonacha. Cuir suas póstaeir. Déan óráid. Is breá le gach duine cáca milis!  

• Bunaigh ‘Halla na Laoch” do na hOibrithe Deonacha. Togha duine mar oibrí deonacha na 
seachtaine, na míosa nó na bliana. Tóg a bpictiúr!  

• Breis Oiliúint nó Forbairt Phearsanta: Cláraigh na hoibrithe deonacha atá tiomnaithe ar 
chúrsaí chun cur ar a gcumas forbairt ar a gcuid scileanna a chabhróidh leo leis an obair a 
dhéanann siad i d’eagraíocht.  
 

Ag Spreagadh agus ag Glacadh Buíochas le Oibrithe Deonacha 
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Ag Aimsiú agus ag Coimeád Oibrithe Deonacha – Céim ar Chéim 

 
Ag Forbairt Polasaí d’Oibrí Deonach 
Nuair atá na gnímh thuasluaite bainte amach agat b’fhéidir gurbh fhiú don eagraíocht doiciméad beartais 
scríofa a aontú a leagann síos an obair mhaith a dhéantar i d’eagraíocht ar féidir le daoine a úsáid. Má 
tá cabhair uair glao orainn ag 091 539930. 
 
Breis Cabhair agus Eolais 
Tugann an treoirleabhar seo ar aimsiú agus coimeád oibrithe deonacha léargas ar na hábhair is mó a 
mbíonn tionchar acu ar éifeachtúlacht oibrithe deonacha in eagraíochtaí.  Is féidir le hIonad d’Oibrithe 
Deonacha na Gaillimhe breis treoir agus tacaíocht a chur ar fáil d’aon eagraíocht.  Táimid breá sásta 
labhairt leat faoi obair dheonach – mar sin glao orainn!   
 

 
 

17/18 Sráid an Mhuilinn, Gaillimh 
091 539930 

info@volunteergalway.ie 
www.volunteergalway.ie 

 
  

Ag Forbairt Polasaí d’Oibrí Deonach 
 


