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Spriocanna Eagraíochtúla

COMHAD FÍRICÍ:
FÓILLÍOCHT, TAISTEAL 
AGUS TURASÓIREACHT GCSE
Aonad 2
AN TIONSCAL FÓILLÍOCHTA, TAISTIL AGUS TURASÓIREACHTA A 
CHUR CHUN CINN AGUS A CHAOMHNÚ

Torthaí Foghlama

Ba cheart do dhaltaí bheith in ann:
• tuiscint a léiriú go gcuireann eagraíochtaí fóillíochta, taistil agus turasóireachta a spriocanna in oiriúint 

de réir mar a athraíonn cúrsaí iomaíochta;
• tuiscint a léiriú ar anailís LLDB (SWOT) a úsáid (láidreachtaí, láigí, deiseanna agus bagairtí) le háit 

eagraíochta sa mhargadh a aithint maidir lena hiomaitheoirí agus lena rath in áit an mhargaidh; agus
• spriocanna atá ag eagraíochtaí sna hearnálacha príobháideacha, poiblí agus deonacha a chur i 

gcomparáid lena chéile amhail:
 – brabúis a mhéadú;
 – sciar den mhargadh a mhéadú trí dhíriú ar chustaiméirí nua;
 – custaiméirí reatha a choinneáil;
 – réimse breisithe táirgí agus seirbhísí a thairiscint; agus
 – feasacht a mhéadú.
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De ghnáth thaobh thiar d’eagraíochtaí bíonn tuiscint shoiléir acu ar an méid atá beartaithe acu a bhaint 
amach. Is iad aidhmeanna agus spriocanna gnó an creat do chuid mhór a tharlaíonn in eagraíochtaí 
fóillíochta, taistil agus turasóireachta.

Go minic is í an earnáil ar leith ina bhfuil gach eagraíocht ag feidhmiú a shocraíonn spriocanna 
eagraíochtúla. bhfeidhmíonn gach eagraíocht. D’fhéadfadh cuid acu aidhm shimplí a bheith acu agus 
roinnt bheag cuspóirí atá deartha le soiléiriú níos beaichte a thabhairt ar an dóigh leis an aidhm sin a 
bhaint amach. De ghnáth bíonn brabúsacht airgeadais ina théama mór i spriocanna eagraíochtúla agus 
is cinnte gur san earnáil phríobháideach is minice a tharlaíonn sé seo. Tá baint aici anois chomh maith le 
heagraíochtaí a oibríonn san earnáil phoiblí mar is beag deis anois a thugann rialaithe fioscacha maoiniú a 
bhronnadh ar eagraíochtaí san earnáil phoiblí atá ag cailleadh airgid. Is sampla é an cineál seo forbartha ar 
an fháth a n-athraíonn spriocanna eagraíochtúla go minic agus ar an ghá le iad a oiriúnú ó am go ham.

Tá dlúthbhaint idir spriocanna eagraíochtúla agus an timpeallacht shóisialta, eacnamaíoch, theicneolaíoch 
agus pholaitiúil ina bhfuil an eagraíocht ag feidhmiú. Is minic a bhíonn athruithe in aon cheann de na 
ceithre réimse le sonrú sa dóigh a bhfeidhmíonn eagraíochtaí san earnáil phríobháideach agus san earnáil 
phoiblí. Is féidir go mbeidh ar eagraíochtaí fóillíochta cinntí polaitiúla a chur san áireamh a éilíonn fócas 
ar leith maidir le rioscaí sláinte a sheachaint amhail iad siúd a bhaineann le leibhéil ísle ghníomhaíochta 
i bpobail áirithe. De ghnáth cuirtear maoiniú sainiúil i leataobh le tacú lena leithéidí de phromóisin a 
bhaineann le sláinte. Sa chás seo, is féidir go dtabharfar tús áite do thorthaí sóisialta thar spriocanna 
airgeadais.

Tá an-difear idir na spriocanna atá ag eagraíochtaí san earnáil dheonach agus atá ag eagraíochtaí ón earnáil 
phoiblí agus an earnáil phríobháideach. I dtaca le heagraíochtaí deonacha, ar a dtugtar an tríú hearnáil 
orthu go minic, is ar bhonn neamhbhrabúsach a fheidhmíonn siad de ghnáth.

Eagraíochtaí san earnáil phríobháideach
De ghnáth, bíonn eagraíochtaí san earnáil phríobháideach fócasaithe ar chorrlaigh bhrabúis a mhéadú. Toisc 
gur gá don earnáil phríobháideach brabúsacht a chothabháil gach bliain, mura gcothófaí brabúsacht bheadh 
ar an eagraíocht dul as gnó. Is féidir go ndéanfaidh spriocanna sonracha maidir le brabúsacht tagairt a 
dhéanamh do na nithe seo a leanas:
• leibhéil láimhdeachais;
• forchostais; 
• díolacháin; agus
• ioncam.

De ghnáth cinntíonn an gá lena 
sciar den mhargadh a choinneáil 
go mbeidh brabús ann ach 
taobh thiar de na spriocanna 
eagraíochtúla atá ag eagraíochtaí 
fóillíochta príobháideacha tá cúrsaí 
tromchúiseacha eile san áireamh 
amhail a chinntiú go bhfuil na táirgí 
agus na seirbhísí ar ardchaighdeán, 
nua-aimseartha agus san fhaisean.

Tá cuid mhór eagraíochtaí fóillíochta, 
taistil agus turasóireachta ag 
feidhmiú san earnáil phríobháideach 
lena n-áirítear óstáin, clubanna 
sláinte, pictiúrlanna, aerlínte, 
bialanna, gníomhaireachtaí taistil 
agus cumainn spóirt.

Fíor 1: The Slieve Donard Hotel, cuid de Ghrúpa Óstáin Hasting 
Íomhánna © Margaret McMullan, CCEA
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Le blianta beaga anuas, tá fás suntasach ar líon na gclubanna sláinte atá á reáchtáil go príobháideach 
amhail clubanna aclaíochta David Lloyd, seomraí aclaíochta EFP agus Fitness First. Príomhghné amháin 
a bhaineann le clubanna sláinte príobháideacha ná an trealamh aclaíochta is déanaí a bheith in úsáid. De 
ghnáth is foirgnimh nua-aimseartha iad seomraí aclaíochta príobháideacha, iad geal le háiseanna den 
chéad scoth ina measc seomraí feistis, cithfholcadáin, spánna agus bialanna. Maíonn David Lloyd Leisure 
Limited go gcuireann siad ar fáil ‘raon de threalamh nach bhfuil a shárú le fáil, ranganna grúpa den chéad 
scoth agus linnte áille’.

Íomhá © : jongjet303 | Thinkstock Íomhá © : Jupiterimages | Thinkstock

Íomhá © : Lúnasa0802 | Thinkstock Íomhá © : zhudifeng | Thinkstock

Fíor 2: Trealamh aclaíochta a bhíonn le fáil de ghnáth i gclubanna sláinte agus seomraí aclaíochta 
príobháideacha
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Eagraíochtaí san earnáil phoiblí
Bíonn an earnáil seo á maoiniú de ghnáth ag rialtas áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta agus tá difear idir an 
fhealsúnacht aici maidir le húsáid agus an fhealsúnacht atá i bhfeidhm ag eagraíochtaí fóillíochta, taistil 
agus turasóireachta san earnáil phríobháideach. Príomhghné den earnáil phríobháideach ná brabúsacht, 
ach príomhghné de chlár na hearnála poiblí ná áiseanna agus tairbhí pobail a chur ar fáil don phobal ar fad. 
Gné amháin sna haidhmeanna agus sna spriocanna eagraíochtúla atá ag eagraíocht den chineál seo ná 
tacaíocht a thabhairt dóibh siúd atá ar lagchumas nó dóibh siúd atá faoi mhíbhuntáiste sa phobal amhail 
daoine breacaosta, daoine atá dífhostaithe nó grúpaí óige. Baintear seo amach trí raon leathan áiseanna 
agus deiseanna a chur ar fáil do gach duine.

Sampla tipiciúil de lárionad fóillíochta poiblí ná Lárionad Fóillíochta Joey Dunlop, a gcuirtear síos air 
mar Phríomh-Lárionad Fóillíochta Thuaisceart Éireann’. Is lárionad fóillíochta nua-aimseartha é seo atá 
suite i mBaile Monaidh, atá faoi úinéireacht agus á bhainistiú ag Comhairle Buirge Chósta an Tóchair & 
na nGleannta. I Lárionad Fóillíochta Joey Dunlop cuirtear raon leathan áiseanna ar fáil do pháistí agus do 
dhaoine fásta lena n-áirítear:
• Dhá Linn snámha; linn snámha 25 méadar agus linn leanaí;
• Linn Spá;
• Seomraí sláinte;
• Ionad Bogshúgartha;
• Stiúideo Aclaíochta leis an trealamh aclaíochta bíge is déanaí;
• Obrádlann Chairdiach ina bhfuil scáileáin teilifíse 48’’;
• Stiúideo Damhsa; agus
• Seomra Allais agus Seomra Gaile.

Eagraíochtaí san earnáil dheonach
Cuimsíonn eagraíochtaí deonacha, dá dtagraítear in amanna mar eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, grúpaí 
pobail, carthanachtaí, iontaobhais agus eagraíochtaí neamhrialtasacha. Tá an-difear idir eagraíochtaí 
deonacha maidir lena scála agus a spriocanna. Ag ceann amháin den scála, is féidir go socróidh grúpa beag 
de dhaoine a bhfuil an dearcadh céanna acu go mbunóidh siad club siúil nó rothaíochta. Ag an cheann eile 
den scála, tá eagraíochtaí móra ann amhail an tIontaobhas Náisiúnta agus Cumann Brúnna Óige (National 
Trust and Youth Hostel Association). Is brúghrúpaí iad eagraíochta deonacha áirithe a dhéanann iarracht 
tionchar a imirt ar bheartas rialtais agus ar smaointeoireacht tomhaltóra. Tá Tourism Concern fócasaithe ar 
athrú a chur i bhfeidhm ar an dóigh a ndéantar turasóireacht a thrádáil agus a fhorbairt; déanann siad é seo 
trí chomhoibriú le tionscal, rialtas, agus ENRanna maidir le forbairt agus cearta an duine.

Fíor 3: Club Rothaíochta Áitiúil
Íomhá © : bowdenimages | Thinkstock
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Ní dhéanann eagraíochtaí deonacha iarracht brabús a dhéanamh ach faigheann siad ioncaim a théann 
chun sochair dóibh. Is féidir leo a n-ioncam a fháil ó mharsantas, tabhartais, bronntanais, deontais agus trí 
imeachtaí agus gníomhaíochtaí bailithe airgid. Tá ról an-tábhachtach ag oibrithe deonacha in eagraíochtaí 
deonacha. De ghnáth bíonn eagraíochtaí deonacha bunaithe ar ábhar suime comhchoiteann agus is féidir go 
mbeidh raon i gceist leis seo ó rannpháirtíocht i spóirt amhail galf go héagsúlacht leathan d’ábhair shuime 
eile amhail oidhreacht nó éanbhreathnú. Níl aon deireadh leis an liosta.

Bíonn eagraíochtaí deonacha á reáchtáil ag na baill iad féin. De ghnáth toghann eagraíochtaí deonacha 
a sealbhóirí oifige féin amhail an cisteoir, an rúnaí, agus an cathaoirleach ar bhonn bliantúil, iad ar fad ó 
laistigh dá ngrúpa ballraíochta. Is féidir chomh maith go bhfostóidh siad baill foirne mar chuidiú lena gcuid 
oibre a bhainistiú agus le monatóireacht a dhéanamh uirthi. I dtaca le spórt agus aclaíocht áineasa de, tá 
cuid mhór eagraíochtaí den chineál sin ar fáil fud fad an RA.

Anailís LLDB
De ghnáth tiocfaidh feabhas ar leibhéal ratha 
eagraíochta más féidir a dhéanamh amach cé chomh 
maith agus atá eagraíocht ag feidhmiú agus a bheith 
eolach ar an méid is gá a dhéanamh le feidhmíocht a 
mhéadú.

Is uirlis shimplí agus éifeachtach í anailís LLDB le 
láidreachtaí, laigí, deiseanna agus bagairtí a 
oibriú amach. Is uirlis dhiagnóiseach agus phleanála 
ar aon í a thugann ar an eagraíocht breathnú ar an 
timpeallacht sheachtrach agus inmheánach ar aon 
agus cuireann sí deiseanna ar fáil i dtaca le hathrú 
a chur i bhfeidhm maidir leis an dóigh agus an 
méid atá á bhaint amach.

L – Cad é a dhéanann an eagraíocht go héifeachtach? 
Cad iad na láidreachtaí atá ag an eagraíocht thar a 
hiomaitheoirí i dtaca le foireann, táirgí agus seirbhísí, 
acmhainní, an cumasc margaíochta agus araile?

L – Cá bhfuil laigí na heagraíochta? Cad é is féidir léi 
agus cad é ba chóir di a dhéanamh níos fearr?

D – Cá bhfuil na deiseanna le gnó na heagraíochta 
a fhorbairt? An bhfuil an bonn custaiméirí atá aici 
leathan go leor? An gcuireann an eagraíocht seirbhís 
mhaith ar fáil do chustaiméirí?

B – Cé hiad agus cad iad príomhiomaitheoirí na 
heagraíochta? Cad iad na bagairtí gearrthéarmacha 
agus fadtéarmacha don eagraíocht? Cad é is féidir a 
dhéanamh le bagairtí a chealú nó a laghdú?

Fíor 4: Gnáth-anailís SWOT do bhialann
Íomhá © : vectorscore | Thinkstock
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Is féidir an anailís LLDB a úsáid chomh maith le gnéithe eile den eagraíocht a fhiosrú agus tá sí chomh 
héifeachtach céanna i dtaca le margaí nua a shainaithint, saincheisteanna a bhaineann le táirgí agus 
seirbhísí agus cuid mhór feidhmeanna eile a fhiosrú.

Láidreachtaí Laigí
• Suíomh den chéad scoth ar an Phríomhshráid
• Foireann chairdiúil, áitiúil
• Dea-chlú go háitiúil
• Biachlár socraithe le roghanna laethúla ina 

gcuirtear táirgí áitiúla ar fáil
• Caidreamh maith le táirgeoirí bia-ábhair áitiúla 

amhail glasra

• Costais níos airde, m.sh. le haghaidh bia-ábhar ná 
slabhraí bialainne atá inn ann méideanna níos mó 
a cheannach

• Buiséad fógraíochta teoranta
• Uaireanta oscailte srianta, uaireanta breisithe go 

dtí 7.00pm Dé hAoine agus Dé Sathairn amháin

Deiseanna Bagairtí
• Níos mó suime/tacaíochta i leith comhábhair a 

tháirgtear go háitiúil
• Lónadóireacht sheachtrach; m.sh. le haghaidh 

cóisirí srl

• Iomaíocht ó bhialann sraithe a bunaíodh ar na 
mallaibh ar Shráid Ard

• Méadú ar chostas comhábhar
• Éiginnteacht maidir le cúrsaí eacnamaíocha: 

an baol go gcaillfear poist ag príomhfhostóir an 
bhaile

Gníomhaíocht Foghlama   

• Anailís LLDB a tháirgeadh do dhá eagraíocht Fóillíochta, Taistil agus Turasóireachta éagsúla agus 
spriocanna eagraíochtúla a chur i gcomparáid chéile.

 Ba cheart don mhúinteoir dhá eagraíocht dhifriúla a roghnú, m.sh. ceann amháin ón earnáil 
phríobháideach agus ceann eile ón earnáil phoiblí.

 – Ba cheart do dhaltaí imscrúdú a dhéanamh ar na spriocanna eagraíochtúla dóchúla, agus tuairimí a 
léiriú ar na fáthanna nach gcuireann eagraíochtaí poiblí agus eagraíochtaí príobháideacha rompu na 
torthaí céanna a bhaint amach.

 – Ba cheart anailís LLDB do gach eagraíocht a chríochnú le tátail ar an dóigh is fearr le suíomh rathúil a 
choinneáil sa mhargadh. Ba cheart do dhaltaí a bheith in ann deiseanna margaidh áirithe a léiriú don dá 
eagraíocht agus a bheith in ann athruithe a mholadh is gá a dhéanamh i ngach cumasc margaíochta.

Áiseanna
• https://www.causewaycoastandglens.gov.uk/see-do/leisure-centres/joey-dunlop-leisure-centre
• https://www.davidlloyd.co.uk/
• https://www.tourismconcern.org.uk/
• https://www.efpfitness.com/
• https://www.nationaltrust.org.uk/
• https://www.hastingshotels.com/
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