
 

 

Cruinniú 13: Oifigí Tusla, Southgate, Droichead Átha 

Dheimhnigh FSS go leanfar maoiniú do na poist oibrithe sóisialta agus oibrithe tionscadail sa 

tionscadal An Doras Dearg go dtí an 31ú Márta 2023. Leanfar leis na comhráite maidir le maoiniú 

inbhuanaithe d'acmhainní breise sa Doras Dearg. 

Leanann Tascfhórsa Réigiúnach an Oirthuaiscirt um Dhrugaí agus Alcól (NERDATF) leis an ullmhúchán 

do shaoráid Malartaithe Snáthaide san fheachtas Doras Dearg agus Bruscair a bhaineann le Drugaí. 

Meastar go gcuirfear na tionscnaimh seo i bhfeidhm go luath san Athbhliain. 

Tá togra curtha isteach ag NERDATF chuig an Grúpa Maoirseachta Náisiúnta DRIVE maidir le 

hImeaglú atá Bainteach le Drugaí agus Rannpháirtíocht i bhForéigean (DRIVE) a bheith bunaithe 

i nDroichead Átha. Tá siad i dteagmháil leis an gColáiste Téarnaimh maidir le samhail Dé-Dhiagnóis 

Pobail a sholáthar i nDroichead Átha. 

Cuireadh in iúl do bhaill go bhfuarthas €100,000 breise ó chuntais dhíomhaoine chun gníomhaíocht 

Bhord Feidhmiúcháin Dhroichead Átha a sheachadadh in 2023. Déanfar plé ag an gcruinniú i mí 

Eanáir ar mheicníochtaí chun a chinntiú go scaipfear na cistí seo is mó a mbeidh tionchar acu ar an 

bpobal. 

Thagair roinnt ball do Chomhdháil Sábháilteachta Pobail an Oileáin Uile le déanaí, arna comheagrú 

ag Bord Forfheidhmithe Dhroichead Átha, agus do thionscnaimh fhéideartha a d'fhéadfaí 

a athdhéanamh i nDroichead Átha. Tugadh cuireadh do lucht freastail comhdhála ó sheirbhísí atá ag 

feidhmiú i nDroichead Átha tionscadail a roinnt a d'aimsigh siad mar thionscadail a d'fhéadfadh 

a bheith ag obair i gcomhthéacs Dhroichead Átha. 

Leagadh béim freisin ar rath na hócáide Faisnéise agus Feasachta do Sholáthraithe Oideachais 

i gceantar Dhroichead Átha, a reáchtáladh ar an 26ú Deireadh Fómhair agus a d'eagraigh foghrúpa an 

Bhoird Póilíneachta agus Drugaí, le plé ar conas is féidir cur leis seo. 

Tá eagraíocht phobalbhunaithe ceaptha chun Measúnú Tionchair ar Choireacht Phobail 

a sheachadadh i nDroichead Átha. 

Chuir nuashonruithe ó na foghrúpaí Fostaíochta, Gnó & Fiontair agus Forbartha Ceantair/Pobail, 

Ealaíona, Cultúir agus Spóirt béim ar an réimse leathan oibre atá ag tarlú sa cheantar. Thug roinnt 

nuashonruithe foghrúpa an rath a bhí ar Fhéile Lú i nDroichead Átha faoi deara agus go háirithe an 

rannpháirtíocht dhearfach ar shráideanna leis an Aonad Póilíneachta Pobail. 

Breithníodh agus ceadaíodh iarraidh ar thacaíocht ó Connect Family Resource Centre agus Foróige 

maidir le síneadh ar mhaoiniú a chur isteach chuig IFI dá gcláir Turning Point agus Footsteps go dtí 

Nollaig 2024 ar an mbonn go n-ailíníonn sé don Tuarascáil Scóipe agus do roinnt gníomhaíochtaí 

laistigh de Phlean Forfheidhmithe Thuarascáil Dhroichead Átha. 

Tá Cathaoirleach agus Comhordaitheoir Bhord Forfheidhmithe Dhroichead Átha ar fáil i gcónaí chun 

bualadh le páirtithe leasmhara. Le cúpla seachtain anuas bhuail siad le Príomhfheidhmeannach agus 

Foireann Bainistíochta Sinsearach Chomhairle Contae Lú; baill áitiúla den Oireachtas agus ghlac siad 

páirt i gComhchruinniú de bhaill Buirge Dhroichead Átha agus Ceantar Bardasach na hInse/Bhaile an 

Bhiataigh chun an Chéad Tuarascáil Leathbhliantúil ar Dhul Chun Cinn ar Phlean Forfheidhmithe 

Thuarascáil Dhroichead Átha a foilsíodh ar an 7ú Samhain. 

Tugadh faoi deara an aga moille i bhfoilsiú na Tuarascála seo ar Dhul Chun Cinn – ina raibh 

nuashonruithe ar ghníomhartha an Phlean Cur Chun Feidhme a sheachadadh go dtí deireadh mhí an 



 

 

Mheithimh 2022. D'athdhearbhaigh na baill an tábhacht a bhaineann leis an gcéad Tuarascáil eile ar 

Dhul Chun Cinn a fhoilsiú go tráthúil. 

Cuireadh dea–ghuí in iúl don Gharda Síochána maidir lena gcomóradh Céad Bliain agus ainmniúcháin 

ar an ngearrliosta do Ghradaim Ghnó Dhroichead Átha agus Dhlísheomra an Oirthuaiscirt - an dá 

cheann acu le bheith ar siúl Dé Sathairn an 26ú Samhain. Guíodh gach rath ar BOOLM freisin sa 

chatagóir eagrúchán Seachbhrabúsach Is Fearr sna gradaim chéanna. 


