
CÁRTA ID 
SAORÁNAIGH

SAORÁNACH 
DÉAN LE CHÉILE É

D
o thionchar

Tá tionchar agat ar an tim
peallacht uirbeach trí 

dhram
haíl a laghdú trí chleachtais m

halartacha 
tom

haltais agus táirgthe agus ar ghrúpaí sóisialta 
trí scileanna, com

htháthú pobail agus m
othú 

úinéireachta a m
héadú.

D
o dhúshláin 

B’fh
éidir go m

beadh scileanna tógála de dhíth ort 
chom

h m
aith le com

hairle m
aidir le com

hordú 
agus forbairt sam

hla gnó inbhuanaithe. Tacaíocht 
airgeadais agus bonneagair a lorg ó institiúidí 
trí fh

ianaise intom
haiste ar do thionchar a 

thaispeáint.

Cad a dhéanann tú
O

ibríonn tú i ngrúpaí neam
hfh

oirm
iúla nó in 

eagraíochtaí neam
hbhrabúis chun cleachtais 

m
halartacha a chur i bhfeidhm

, faisnéis, acm
hainní 

agus scileanna a roinnt agus feasacht a m
héadú.

Cé thú féin
Is breá leat bheith ag com

hoibriú ar thionscadail 
fh

adtéarm
acha i ngrúpa a bhfuil na luachanna 

céanna agus atá agatsa acu i ndáil le cleachtais 
m

halartacha tom
haltais agus táirgthe le haghaidh 

lúb iata sna córais tógála agus bia agus ar fud na 
gcóras.

CÁRTA ID 
SAORÁNAIGH

D
o thionchar

Tá tionchar agat an tim
peallacht uirbeach trí 

thionchar a im
irt ar phleanáil chathrach agus ar 

ghrúpaí sóisialta trí ghrúpaí a bhfuil spéis acu i 
gceisteanna com

hchoiteanna a chur chun cinn 
agus a gcuid eolais agus feasachta a m

héadú.

D
o dhúshláin 

B’fh
éidir go m

beadh ort pleanáil le haghaidh inbhu-
anaitheacht airgeadais tionscadal m

á dhéantar go 
rialta iad agus le haghaidh cabhrach ó éascaitheoirí 
do líonrú. O

ibriú leis na hinstitiúidí áitiúla chun 
tacaíocht a fh

áil m
aidir le tionscadail a chur chun 

feidhm
e.

Cad a dhéanann tú
Glacann tú páirt go com

hoibríoch i dtionscadail 
shealadacha chom

hchruthaithe agus 
chom

hsholáthartha a chuireann éascaitheoirí chun 
cinn chun freagairt ar cheisteanna com

hchoiteanna, 
feasacht a m

héadú agus bealaí m
alartacha chun 

acm
hainní a úsáid a chur chun cinn.

Cé thú féin
Is breá leat bheith ag com

hoibriú i ngrúpa a 
bunaíodh ar feadh tréim

hse ghairid bunaithe ar 
chom

hluachanna agus ábhair im
ní faoi cheisteanna 

com
hshaoil agus sóisialta (am

hail úsáid talún poiblí)  
agus easnaim

h rialtais sa tim
peallacht thógtha.

SAORÁNACH 
STRAITÉISEACH

CÁRTA ID 
SAORÁNAIGH

D
o thionchar

Tá tionchar agat ar an tim
peallacht uirbeach trí 

úsáid dram
haíola agus acm

hainní a laghdú; ar 
ghrúpaí sóisialta trí rannpháirtíocht sa phobal 
áitiúil; ar do m

haoiniú pearsanta le hairgead agus 
le sábháil spáis.

D
o dhúshláin 

M
ar sholáthraí seirbhíse, b’fh

éidir go m
beadh ort 

scileanna a fh
orbairt chun seirbhís a chur chun 

feidhm
e agus a reáchtáil. Tacaíocht airgeadais a 

lorg chun é a fh
orbairt. M

ar sholáthraí i seirbhís, 
b’fh

éidir go m
beadh ort creidiúnacht agus m

uinín 
a chothú.

Cad a dhéanann tú
Com

hoibríonn tú ar bhonn com
hoibríoch chun 

freastal ar riachtanais chom
hchoiteanna trí 

acm
hainní am

hail earraí agus faisnéis a roinnt trí 
shaoráidí (seirbhísí agus ardáin/líonraí fíorúla) sna 
córais táirgí, tógála agus soghluaisteachta.

Baineann tú sult as patrúin reatha tom
haltais a 

athrú trí chleachtais a roinnt agus a m
halartú i 

ngrúpaí chun an úsáid acm
hainní a uasm

héadú.

SAORÁNACH A 
CHOMHROINNEANN

Cé thú féin

CÁRTA ID 
SAORÁNAIGH

D
o thionchar

Tá tionchar agat orthu seo a leanas: ar an 
tim

peallacht uirbeach trí úsáid ábhair a laghdú; 
ar ghrúpaí sóisialta trí rannpháirtíocht shibhialta, 
forbairt scileanna agus cuim

siú sóisialta; ar an 
ngeilleagar áitiúil trí airgead a shábháil agus 
fostaíocht a chruthú.

D
o dhúshláin 

M
ar sholáthraí seirbhíse, b’fh

éidir go m
beadh 

ort an tseirbhís a éagsúlú chun sam
hail ghnó 

inbhuanaithe a fh
orbairt agus tacaíocht 

sheachtrach á fáil agat chun tú a chothú. 
Com

hpháirtíochtaí cobhsaí a fh
orbairt go háitiúil 

agus taithí a roinnt ar fud an dom
hain.

Cad a dhéanann tú
Glacann tú páirt i gcleachtais éicidhearthóireachta, 
féintáirgthe agus deisiúcháin a chur in ionad an 
iom

pair táirgthe agus tom
haltais reatha sa chóras 

táirgí le tacaíocht ó shaoráidí agus líonraí m
alartaithe 

eolais.

Cé thú féin
Is breá leat féintáirgeadh agus saolré earraí 
a shíneadh trí rochtain a fh

áil ar shaoráidí a 
sholáthraíonn spás, trealam

h agus tacaíocht agus 
trí d’inniúlachtaí a fh

eabhsú trí líonrú agus aistriú 
eolais.

SAORÁNACH DÉAN 
FÉIN É

CÁRTA ID 
SAORÁNAIGH

D
o dhúshláin 

D
o thionchar

Tá tionchar agat ar an tim
peallacht trí eolas agus 

fianaise a sholáthar faoi cheisteanna com
hshaoil 

agus sóisialta agus ar ghrúpaí sóisialta trí 
rannpháirtíocht shibhialta, spéis agus feasacht a 
chothú i dtreo na hinbhuanaitheachta.

B’fh
éidir go m

beadh ort an rannpháirtíocht a 
éagsúlú, féachaint ar ghnéithe sóisialta agus 
teicniúla na hinbhuanaitheachta agus déileáil 
leis na neam

hréireanna san eolaíocht acadúil 
thraidisiúnta.

Cad a dhéanann tú
Glacann tú páirt i dtionscnaim

h am
hail eolaíocht 

saoránach agus tionscadail siopaí eolaíochta 
a chuireann saoránaigh chun cinn agus/nó a 
threoraíonn saoránaigh le tacaíocht ó institiúidí ina 
gcuireann rannpháirtithe le soláthar eolais trí shonraí 
a bhailiú agus a roinnt.

Cé thú féin
Is breá leat sonraí a bhailiú agus a roinnt chun 
eolas a chruthú chun feabhas a chur ar an tuiscint 
ar cheisteanna com

hshaoil agus sochaíocha is 
suim

 leat, chun feasacht a m
héadú agus tacú le 

hathruithe inbhuanaitheachta.

SAORÁNACH 
BRAITEORA

CÁRTA ID 
SAORÁNAIGH

D
o thionchar

Tá tionchar agat orthu seo a leanas: ar an 
tim

peallacht uirbeach trí úsáid acm
hainní a 

fh
eabhsú agus dram

haíl a laghdú; ar ghrúpaí 
sóisialta trí scileanna, com

htháthú sóisialta agus 
féintuilleam

aí a chur chun cinn; ar an ngeilleagar 
áitiúil trí phoist a chruthú.

D
o dhúshláin 

B’fh
éidir go m

beadh ort com
hpháirtíochtaí agus 

líonraí slabhra soláthair cobhsaí a chur ar bhun 
chun sam

hlacha gnó inbhuanaithe a fh
orbairt. 

Infh
eistíonn tú i scileanna agus m

alartú eolais a 
fh

orbairt, agus lorgaíonn tú rochtain ar bhonn-
eagair agus ar thacaíocht airgeadais. 

Cad a dhéanann tú
Glacann tú páirt i bpatrúin m

halartacha a chur 
chun cinn trí bhia agus táirgí a tháirgeadh nó a 
úsáid chom

h m
aith le seirbhísí a sholáthar nó a 

liostáil lena laghdaítear úsáid acm
hainní agus 

lena seachnaítear dram
haíl i dtáirgeadh agus i 

dtom
haltas.

Cé thú féin
Is breá leat stíleanna m

aireachtála inbhuanaithe 
agus tá sé m

ar aidhm
 agat athruithe a chur chun 

cinn ar chleachtais sheanbhunaithe táirgthe 
agus tom

haltais a chuireann gnólachtaí agus 
eagraíochtaí áitiúla chun cinn le haghaidh táirgí 
agus bia.

SAORÁNACH GAN 
AON DRAMHAÍL

CÁRTA ID 
SAORÁNAIGH

D
o thionchar

Tá tionchar agat ar an tim
peallacht uirbeach trí 

laghdú a dhéanam
h ar ghiniúint dram

haíola agus 
ar an éileam

h ar am
hábhar agus ar airgeadas 

pearsanta trí choigilteas agus brabúis trí ligean ar 
cíos nó fáil ar cíos.

D
o dhúshláin 

M
ar iasachtóir, b’fh

éidir go m
beadh ort 

creidiúnacht a fh
orbairt agus árachas cosanta 

a ghlacadh. M
ar sholáthraí seirbhíse, b’fh

éidir 
go m

beadh rochtain ar bhonneagair agus ar 
thacaíocht, scileanna tógála agus sam

hail ghnó 
inbhuanaithe ag teastáil uait.

Cad a dhéanann tú
Glacann tú páirt i gcleachtais tom

haltais atá dírithe 
ar fh

óntais a chur chun cinn trínar féidir leat freastal 
ar do riachtanais le haghaidh táirgí, spásanna agus 
m

odhanna iom
pair ach gan leat féin iad trí sheirbhísí 

um
 ligean ar cíos agus fáil ar cíos.

Cé thú féin
Is breá leat táirgí, spásanna agus m

odhanna 
iom

pair a fh
áil ar cíos agus a ligean ar cíos chun 

úinéireacht iom
arcach a sheachaint agus luach 

fóntas a m
héadú agus tú ag déileáil leis an ardú ar 

chostais m
haireachtála.

SAORÁNACH A DHÍRÍONN 
AR FHÓNTAIS

BILEOG ID SAORÁNACH
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