Scéim Béilí Scoile na dTionscadal
Aitiúil

Seirbhísí Leasa
Shóisialaigh

Foirm iarratais ar

SMLPS 1
Rangú Sonraí R

Cuirtear maoiniú Chlár na mBéilí Scoile ar fáil chun íoc as costais bhia na ngrúpaí a
bhfuil tionscadail nuálacha béilí scoile á n-oibriú acu i láthair na huaire.

Is i dtaca le “míreanna bia” amháin a chuirtear maoiniú ar fáil do thionscadail atá ag
feidhmiú cheana agus atá ag dul chun sochair do mhic léinn faoi mhíbhuntáiste nó do
pháistí faoi riachtanais speisialta.

Ná líon ach foirm iarratais AMHÁIN i dtaca le gach club bia, le do thoil. Ní mór don
duine a ainmnítear i gCuid 2 an fhoirm a shíniú. Ba chóir don chisteoir an síniú a fhianú.
1. Luaigh, le do thoil:

Freagair GACH Ceist, le do thoil

Uimhir Thagartha na mBéilí Scoile:
Ainm:
Seoladh:

Postchód:
Uimhir Chánach/Cláruimhir Fostóra/Uimhir CBL:
2. Ainm an duine atá ag déanamh iarratais ar Dheontas:
Ainm:
Post a shealbhaítear:
Uimhir Ghutháin:

Líon na Scoileanna atá i gceist:

Seoladh Ríomhphoist:
3. Ainm, seoladh, uimhir/uimhreacha rolla na scoile(anna) agus meánlíon na bpáistí a ghlacann
páirt sa chlub ar bhonn laethúil:
Scoil:

Seoladh:

Uimhir Rolla:

Líon na
bPáistí:

Freagair GACH Ceist, le do thoil

4. An bhfuil an/na scoil(eanna) mar chuid de DEIS
(An Comhionannas Deise sna Scoileanna a Sheachadadh)?
An raibh an/na scoil(eanna) sainithe mar scoil(eanna)
‘faoi mhíbhuntáiste’ roimhe seo?
An ‘Scoil Speisialta’ í an scoil?

Tá

Níl

Bhí

Ní raibh

Is ea

Ní hea

Más ea, tabhair sonraí, le do thoil.

Freagair gach pioc de Cheist 5, le do thoil, má tá Réamhscoil á hoibriú agat.

5. (a) Cathain a bunaíodh
an eagraíocht?

M M

B B B B

(b) Stádas an ghrúpa, mar shampla stádas carthanúil srl. agus uimhir thagartha?

(c) An tionscadal pobalbhunaithe í d’eagraíocht?

Is ea

Ní hea

(d) Ainm an
Chathaoirligh?
(e) Ainm an
Chisteora?
(f) Aoisghrúpa na bpáistí a fhreastalaíonn ar an Réamhscoil? (Déan tagairt, le do thoil, do chritéir
na mbéilí scoile maidir leis an gcoinníoll aoise (2.5+ de bhlianta).

(g) An bhfuil sé curtha in iúl agat d’Fheidmeannacht na
Tá
Níl
Seirbhíse Sláinte go bhfuil d’áitreabh ag feidhmiú?
(h) An bhfuil d’áitreabh iniúchta agus ceadaithe ag
Tá
Níl
Feidmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun críocha na
Rialachán Sláinte agus Sábháilteachta?
Cuir achoimre ar an ngné oideachasúil i do Réamhscoil faoinár mbráid, le do thoil.
6. Ar thug an eagraíocht cuireadh do sholáthraithe chun
tairiscint a chur isteach ó thaobh bia a sholáthar?
Má thug, tabhair sonraí, le do thoil.

Thug

Níor thug

Freagair GACH Ceist, le do thoil

Tabhair do d’aire, le do thoil, gur do mhíreanna bia amháin a chuirtear an maoiniú ar fáil. Ba
chóir go mbeadh soláthar an bhia ar ardchaighdeán, agus go n-ullmhófaí agus go n-íosfaí é i
dtimpeallacht oiriúnach.
7. An bhfuil sainsocruithe ar bith
déanta agat le do sholáthraithe
áitiúla chun costais a laghdú?

• Club Bricfeasta
• Club Lóin

8. Cineál an chlub bhia a bhfuil maoiniú á iarraidh ina leith.
(a) Cén cineál club atá á
oibriú agat?

MEABHRÚCHÁN

• Club Dinnéir

Cinntigh, le do thoil, go líonfar
foirm iarratais ar leith i dtaca
le gach club.

• Club Scroideanna/
Iarscoile

Cad é an príomhchuspóir a
bhfuil súil agat go sroichfidh
tú é leis an gclub?
Cad iad na míreanna bia atá á
gcur ar fáil?

(b) Conas a roghnaítear na páistí?

9. Sonraí den chlub bia a bhfuil maoiniú á iarraidh ina leith.
a) Meánlíon na bpáistí a ghlacann páirt sa chlub ar bhonn laethúil?
b) Cé mhéid laethanta in aghaidh na seachtaine a bhíonn an club ag oibriú?
c) Cé mhéid seachtainí a bheidh an club ag oibriú sa scoilbhliain reatha?
d) Cad í an dearbhthréimhse a bheidh á clúdach ag an gclub seo? (dáta tosaithe agus dáta críche
i gcomhair na scoilbhliana reatha)
Dáta tosaithe: L L

M M

B B B B

L L

M M

B B B B

Dáta críche:
e) Conas a eagraítear an bia?
(mar shampla obair dheonach,
oibrí páirtaimseartha nó modh
eile)

f) Cad é costas bliantúil measta an bhia i gcomhair na bliana acadúla?

€

,

.

TABHAIR DO D’AIRE: Is féidir feidhm a bhaint as leathán páipéir ar leith chun a
thuilleadh sonraí a chur ar fáil, más gá sin.

Freagair GACH Ceist, le do thoil

Má éiríonn le d’iarratas, cuir an t-eolas seo a leanas ar fáil, le do thoil, chun é a chur ar chumas na Roinne
cistí a thaisceadh tríd an Ríomhaistriú Airgid. Tabhair do d’aire: Ní ghlacfar le cuntas pearsanta bainc.
Gheobhaidh tú na sonraí seo a leanas agus iad clóite ar ráitis ó d’institiúid airgeadais.
Ainm na hinstitiúide airgeadais:
Cód Aitheantóra Bainc (BIC):
Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas
Bainc (IBAN):
Ainm(neacha) shealbhóir(í)
an chuntais:
Ainm 1:
Ainm 2 (más ann dó):
10.An bhfuair tú maoiniú ón Roinn seo i dtaca le club bia
Fuair
Ní bhfuair
riamh roimhe seo?
Má fuair, ní mór Tuairisc Ioncaim agus Caiteachais líonta a chur faoinár mbráid, móide aon mhí
amháin d’admhálacha. Tá foirm thuairisce le fáil ar www.welfare.ie. Mura bhfuair, freagair (a), (b),
(c) agus (d), le do thoil.
M M
B B B B
a) Cathain a thosaigh an tionscadal nó an club?
b) Cathain a thosaigh tú ag soláthar míreanna bia do na páistí?
c)

M M

B B B B

Conas a mhaoiníonn
tú an club bia?

d) Sa chás go bhfaighfeadh do thionscadal nó do chlub maoiniú ón Roinn seo, an bhféadfá foinse reatha
an mhaoinithe a atreorú chuig tionscadal nó club eile?
D’fhéadfainn
Ní fhéadfainn
Ba chóir an Fhoirm líonta seo, mar aon leis an Tuairisc Ioncaim agus Caiteachais, a chur chuig:
Clár na mBéilí Scoile, An Roinn Coimirce Sóisialaí, Bóthar an Choláiste, Sligeach.
Teagmhálacha gutháin: (071) 91 38625 agus (071) 91 38626

Dearbhú (ní mór don duine a ainmnítear i gceist 2 é seo a shíniú)

Dearbhaím gur fíor agus gur críochnúil an fhaisnéis atá tugtha agam ar an bhfoirm seo. Tuigim go mbeidh
orm aon íocaíocht a fhaighim ón Roinn a aisíoc agus gur féidir go n-ionchúiseofar mé má tá aon chuid
den fhaisnéis uaim bréagach nó míthreorach nó mura nochtaim aon fhaisnéis ábhartha. Dearbhaím go
bhfuilim ag oibriú laistigh de chritéir na scéime agus geallaim go n-inseoidh mé láithreach don Roinn é
má thagann aon athrú ar dhálaí a fhéadfaidh dul i bhfeidhm ar theidlíocht na scoile/heagraíochta.

Síniú (ná húsáid bloclitreacha)

Dáta:

L L

M M

2 0

Post a shealbhaím

B B

Dáta:

L L

M M

2 0

B B

Finné: Síniú an chisteora (ná húsáid bloclitreacha)

Rabhadh: Má dhéanann tú ráiteas bréagach nó má choinníonn tú eolas siar, féadfar thú a ionchúiseamh
agus dá thoradh sin féadfar fíneáil, tréimhse phríosúnachta nó iad araon a ghearradh ort.
Ráiteas ar Chosaint Sonraí
Coinneoidh an Roinn Coimirce Sóisialaí ina rún an fhaisnéis ar fad agus na sonraí pearsanta ar fad a thugtar dúinn. Is
cóir a thabhairt faoi deara, áfach, go bhféadfar faisnéis a mhalartú le Ranna/Gníomhaireachtaí Rialtais eile de réir an dlí.

Is mar threoir amháin a úsáidtear na mínithe agus na téarmaí san fhoirm seo agus ní léirmhíniú dleathach iad.
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