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CÉARD É CISTE SÓISZIALTA NA HEORPA?

© Getty Images

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phoist sa bhreis agus do phoist níos fearr a chruthú mar aon
le bheith tiomanta do chuimsiú sóisialta na sochaí. Is spriocanna lárnacha iad seo sa straitéis, An
Eoraip 2020, chun fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach a spreagadh san AE. Dúshlán é seo
atá níos déine fós de dheasca dhálaí an gheilleagair a bheith mar atá faoi láthair.

Ag obair chun cur leis an
bhfostaíocht
Is é CSE an phríomhuirlis atá ag an Eoraip
chun tacú le poist, cabhrú le daoine poist
níos fearr a fháil agus a chinntiú go mbeidh
deiseanna oibre níos córa ag saoránaigh uile
an AE. Déanann sé sin trí infheistiú i ndaoine, an réamhriachtanas a ghabhann le
lucht saothair iomaíoch. Cuireann na 10 billiún EUR sa bhliain de mhaoiniú CSE leis na
hionchais fostaíochta atá ag na milliúin atá
ina gcónaí san Eoraip, agus táthar ag díriú
go háirithe orthu siúd a bhfuil deacrachtaí
acu obair a fháil, daoine óga agus oibrithe
scothaosta, mar shampla. Is cuid den obair
a bhaineann le ‘cuimsiú sóisialta’ a spreagadh an díriú seo ar ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste – rud a léiríonn an ról tábhachtach a bhíonn ag an bhfostaíocht maidir le
cabhrú le daoine páirt níos fearr a ghlacadh
sa tsochaí agus sa saol laethúil.

Tionscadail do dhaoine
Ní gníomhaireacht fostaíochta é CSE – ní
bhíonn poist á bhfógairt aige. Is amhlaidh
a mhaoiníonn sé tionscadail i dtíortha an
AE chun cabhrú leis na milliúin a n-ionchais
fostaíochta a fheabhsú. Déanann sé sin trí
na mílte tionscadal áitiúil, réigiúnach agus
náisiúnta a bhaineann le fostaíocht a mhaoiniú ar fud na hEorpa: ó mhiontionscadail
a bhíonn á rith ag carthanais sa chomharsanacht chun cabhrú le daoine áitiúla
faoi mhíchumas obair oiriúnach a fháil, go
tionscadail náisiúnta chun gairmoiliúint
a chur chun cinn i measc an daonra i gcoitinne. Ní ionann aon dá thionscadal CSE
ó thaobh cineáil, méide ná aidhmeanna de,
agus is iomaí spriocghrúpa a mbíonn siad
dírithe orthu. Tá tionscadail ann atá dírithe
ar chórais oideachais, ar mhúinteoirí agus
ar dhaltaí scoile; tionscadail eile atá dírithe
ar dhaoine óga agus ar dhaoine scothaosta atá ag cuardach fostaíochta; agus cuid
eile atá dírithe ar ábhar ﬁontraithe as gach
cúlra. Is ar dhaoine atá CSE dírithe.

CSE  AN CHABHAIR ATÁ AR FÁIL AGUS IAD SIÚD A FHAIGHEANN Í

Ciste don dlúthpháirtíocht
Maireann 35 % de dhaonra na hEorpa sna
réigiúin sin den Eoraip atá ar bheagán saibhris
agus faigheann siad níos mó ná dhá thrian de
bhuiséad CSE; faigheann na réigiúin shaibhre
an trian eile. Dá bhrí sin cé go bhfaigheann na
tíortha agus na réigiúin go léir tacaíocht ó CSE is
iad na tíortha agus na réigiúin is mó a bhíonn ina
call a fhaigheann an chuid is mó di. Agus is mór
é tionchar na tacaíochta seo. Cabhraíonn CSE
le bunús aon mhilliún déag duine chuile bhliain.
Daoine dífhostaithe nó neamhghníomhacha is ea
breis is 7 milliún díobh sin; mná is ea 5.7 milliún díobh agus tá breis is 3 mhilliún díobh faoi
bhun 25 bliain d’aois. Daoine as grúpaí imirceach
agus as mionlaigh eitneacha is ea beagnach
aon mhilliún díobh – na Romaigh agus grúpaí
nach iad, agus tá 400 000 duine ann atá faoi
mhíchumas. Tráth a bhfuil rátaí dífhostaíochta
ard, tá de thoradh ar chaiteachas CSE go bhfuil
deis ag daoine post a fháil agus a gcaighdeáin
mhaireachtála a fheabhsú.

Tosaíochtaí a leagan síos

Ag obair i gcomhpháirtíocht
Sainmhínítear céard is ceart do CSE a dhéanamh agus déantar monatóireacht ar an gcaoi
a n-oibríonn sé tríd an gcomhpháirtíocht atá idir an
AE, na húdaráis náisiúnta agus réigiúnacha agus na
comhpháirtithe sóisialta: na ceardchumainn agus
cumainn na bhfostóirí. Bíonn lear mór eagraíochtaí
i mbun tionscadal de chuid CSE - gníomhaireachtaí
fostaíochta poiblí, carthanais agus fiontair shóisialta, soláthraithe oiliúna gairmiúla, nó meascán díobh seo. Is é an rud is mó a bhíonn i gceist
go dtéann an t-airgead a bhíonn le caitheamh
chuig eagraíochtaí a mbíonn an t-eolas áitiúil acu
agus a fhéadfaidh an leas is fearr a bhaint as na
hacmhainní seo chun deiseanna agus ionchais
fostaíochta daoine a fheabhsú.
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Is iad an Coimisiún Eorpach agus tíortha an AE le
chéile a leagann síos na tosaíochtaí do CSE agus
don chaoi a gcaithﬁdh sé an lear mór acmhainní
atá aige. Tá tionscadail ann as a bhfaightear
oiliúint i scileanna nua agus i mbealaí nua chun

obair a dhéanamh ar mhaithe le cur le hinoiriúnaitheacht oibrithe agus ﬁontar. Díríonn tuilleadh
díobh ar an rochtain ar fhostaíocht a fheabhsú:
trí chabhrú le daoine óga agus iad ag fágáil na
scoile le dul ag obair nó trí chuardaitheoirí poist
nach bhfuil chomh hoilte sin a chur faoi oiliúint
ar mhaithe le cur lena n-ionchais fostaíochta.
Go deimhin féin, is iomaí tionscadal CSE ann ar
cuid mhór díobh iad an ghairmoiliúint agus an
fhoghlaim ar feadh an tsaoil chun scileanna nua
le haghaidh na hoibre a mhúineadh do dhaoine.
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A BHFUIL Á DHÉANAMH AG CSE

Poist agus ionchais
na ndaoine á dtacú
Ó tharla an ghéarchéim airgeadais a bheith ann tá
iarrachtaí móra á ndéanamh chun daoine a choinneáil ag obair, nó chun cabhrú leo ﬁlleadh ar an
obair go sciobtha má chailleann siad a gcuid oibre.
Géarchéim í atá ag bagairt ar eagraíochtaí agus
ar oibrithe go leor – agus chuige sin tá réimse
gníomhaíochtaí de chuid CSE ann a thacaíonn le
cúrsaí fostaíochta. I gcás go laghdaítear uaireanta
oibre tá cláir CSE ag tacú le hoibrithe atá ag dul
faoi oiliúint chun cur lena scileanna rud a rachaidh
chun sochair dá gcuideachtaí. Nuair nach féidir an
cailleadh oibre a sheachaint is féidir le CSE lámh
chúnta a thabhairt le go bhféadfaidh na hoibrithe na scileanna nua a theastaíonn ó fhostóirí
a fhoghlaim – ionas go bhféadfaidh na hoibrithe
ﬁlleadh ar an obair go sciobtha.

Poist ghlasa ag
cuidiú leis an bhfás
Tá an clár Spáinneach ‘Poist
Ghlasa’ ag cabhrú le 28 000 oibrí
san iomlán mar go bhfuil na scileanna agus na cáilíochtaí comhshaoil is gá i ngeilleagar atá ag
athrú á mbaint amach acu dá
bharr. Tugtar tús áite d’oibrithe
as cuideachtaí agus as earnálacha ar gá dóibh tabhairt faoi athstruchtúrú, ionas go mbeidh ar
a gcumas filleadh ar an obair go
sciobtha. Tacaíonn an tionscnamh
le 1 000 gnóthas nua freisin chun
an fás atá faoi na ﬁontair ghlasa
nua a chothú.

Scileanna teagaisc
sa Laitvia
Spreag an caiteachas san earnáil
phoiblí sa Laitvia an tionscadal
‘Athoiliúint do mhúinteoirí’ a thug
deiseanna athoiliúna do 22 000
teagascóir. Thug roinnt díobh faoi
chúrsaí athoiliúna chun cur isteach
ar phoist in earnálacha eile, sa
chuntasaíocht agus sa bhainistíocht
tionscadail mar shampla. Roghnaigh roinnt eile cur lena scileanna
teagaisc in ábhair nua agus ar
ghráid níos airde.

Seirbhísí poiblí ar
féidir brath orthu
Nuair a bhíonn an bhagairt ann go gcaillfear
poist is minic gur chuig na seirbhísí fostaíochta
poiblí is túisce a théitear ag lorg cabhrach. Tá
ról ríthábhachtach acu ó thaobh daoine a chur
ar ais ag obair agus ó thaobh eolas ar dheiseanna oiliúna a sholáthar. Ach tá cásanna ann –
go háirithe sna réigiúin thearcfhorbartha – inar
gá dóibh feabhas a chur ar na seirbhísí atá acu
do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine nach
iad. Tá ag éirí le tionscadail CSE caighdeán na
seirbhísí poiblí a fheabhsú i dtíortha go leor ar
na bealaí seo – oiliúint foirne, córais ríomhairithe nua, agus pleanáil agus eagrú straitéiseach
níos fearr. Is minic leo sin a dhéanamh i gcomhpháirtíocht le tíortha eile san AE a roinneann
a saineolas leo.
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Deiseanna oideachais agus oiliúna á bhfeabhsú
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Tá ag éirí le tionscadail CSE na córais oideachais a fheabhsú sna scoileanna trí churaclaim
a thabhairt cothrom le dáta, córais TF a chur
chun feidhme, scileanna múinteoirí a fhorbairt,
agus tuismitheoirí a spreagadh páirt níos mó
a ghlacadh in oideachas a leanaí. An líon luathfhágálaithe scoile a ísliú an sprioc a bhíonn
le roinnt mhaith de na gníomhaíochtaí. Gan
cháilíochtaí, is ea is ísle ionchais fostaíochta na
ndaoine óga agus dá bhrí sin má spreagann CSE
iad a gcúrsaí oideachais a chríochnú is ea is fearr
na deiseanna fostaíochta a bheidh acu. Ach leantar de ghníomhaíochtaí den sórt i bhfad ó gheataí
na scoile. Ó thaobh an ardoideachais de, tá
ceangail níos fearr á nascadh ag CSE idir na hollscoileanna agus saol an ghnó – chun cinntiú go
mbeidh na scileanna a bheidh ag daoine óga
ábhartha agus go mbeidh éileamh orthu, agus
go bhféadfaidh siad gairmeacha inbhuanaithe
a bhaint amach leo.

Is ag ardú atá an méid de phoist ardscileanna
atá le fáil ar an margadh i gcomhréir le poist
ísealscileanna a bhfuil an t-éileamh atá orthu ag
titim. Agus táthar á thuar gurb amhlaidh a bheidh
amach anseo. Níl inti seo ach ceann amháin de
na cúiseanna tábhachtacha atá ag CSE le tacú le
hoideachas níos fearr agus le tuilleadh deiseanna
gairmoiliúna. Tá caiteachas CSE á chaitheamh ar
earnáil iomlán an oideachais agus na hoiliúna –
ón scolaíocht bhunscoile go hardoideachas go
hoiliúint ar feadh an tsaoil d’oibrithe beag beann
ar a n-aois. Rud eile de, gabhann tairbhí eile le
hoideachas níos fearr – tuilleann daoine a mbíonn
cáilíochtaí maithe acu níos mó airgid ina saol oibre
ná daoine nach mbíonn mórán scileanna acu nó
a bhíonn d’uireasa scileanna agus cáilíochtaí.
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Tá gníomhaíochtaí á maoiniú ag CSE ar fud an AE
chun cabhrú le daoine na scileanna atá riachtanach chun post a fháil a fhoghlaim agus a ndeiseanna fostaíochta a mhéadú. Is réimse leathan
gníomhaíochtaí é réimse na dtionscadal oiliúna
agus scileanna, agus clúdaíonn sé ó shaintionscadail inchuideachta ina gcuireann oibrithe
lena n-inniúlachtaí go scéimeanna náisiúnta na
ndearbhán oiliúna d’oibrithe agus do chuardaitheoirí poist as a bhféadfaidh siad a rogha a dhéanamh de réir a dtola féin. Cuireann CSE foghlaim
ar feadh an tsaoil chun cinn freisin chun cabhrú le
hoibrithe scileanna nua a fhoghlaim de réir mar
a éilíonn a ngairmeacha beatha a leithéid.

Cé go maoiníonn CSE cúrsaí
oideachais agus oiliúna do chách, is
ar dhaoine ar bheagán cáilíochtaí nó
atá d’uireasa cáilíochtaí a chaitear
maoiniú CSE go sonrach.

Ionchais níos fearr don óige á spreagadh
Chuir an ghéarchéim airgeadais as go rídhona do chúrsaí fostaíochta na hóige – níl rudaí ar a mian
feasta agus tá an fás faoi bhagairt. Tacaíonn tionscadail CSE le breis is 3 mhilliún duine óg in aghaidh
na bliana mar go bhfoghlaimíonn siad na scileanna a theastaíonn ó fhostóirí agus mar go dtreoraíonn
siad i dtreo na hoibre iad. Cuidíonn cláir oiliúna agus meantóireachta le daoine óga ar cháilíochtaí ísle a
scileanna agus a n-ionchais fostaíochta a fheabhsú. Tá scileanna breise á bhfoghlaim ag daoine a bhfuil
cáilíochtaí níos fearr acu agus fágann sin gur mó an tóir a bhíonn ag fostóirí orthu, sna hearnálacha
bainistíochta agus in earnálacha theicneolaíochtaí na faisnéise mar shampla.
Spreagadh eile atá ag teacht ó CSE is ea an tsoghluaisteacht – tá cleachtadh oibre agus scileanna
teanga á bhfáil ag na mílte ógánach thar lear. Sprioc eile is ea na scéimeanna printíseachta a neartú –
cleachtadh oibre a bheith ar tairiscint ag an obair i dteannta na hoiliúna ionas go mbeidh na scileanna
a bhíonn á lorg ag fostóirí á bhfoghlaim.
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Scileanna nua d’oibrithe scothaosta

Chuile bhliain, cabhraíonn CSE le tuairim is
500 000 oibrí scothaosta aghaidh a thabhairt ar
dhúshláin an idirdhealaithe ó thaobh aoise de agus
ar an ngá atá le bheith ag obair níos faide. Ainneoin cleachtadh fiúntach a bheith acu bíonn sé
deacair ar chuardaitheoirí poist scothaosta obair
a fháil. Chuige sin, tairgeann tionscadail de chuid
CSE scileanna nua dóibh rud a chuireann lena
n-ionchais fostaíochta agus a chabhraíonn leo
dul le gairm eile. Maidir leo siúd atá fós ag obair,
tugann an oiliúint an deis dóibh cur lena scileanna
agus a gcion oibre a mhéadú – trí bheith i mbun
meantóireachta ar oibrithe óga mar shampla. Agus
tugann tionscadail na foghlama ar feadh an tsaoil
deiseanna do na hoibrithe go léir cur lena scileanna agus lena n-inniúlachtaí – rud a fhadaíonn an
saol oibre agus a threisíonn an neamhspleáchas
sóisialta agus airgeadais.

Is iomaí tionscadal de chuid CSE
atá ag cur ina luí ar FBManna agus
ar bhainisteoirí atá ag feidhmiú
mar a bhíodh go traidisiúnta
fiontraithe óga a fhostú i gcomhair
gníomhaíochtaí nua sna cuideachtaí –
chun nuálaíocht ar a mbunófaí dearaí
nua, teicneolaíochtaí nua agus margaí
onnmhairithe nua a bhrú chun cinn.
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Lámh chúnta don té a bhfuil sí uaidh
Ainneoin an Eoraip a bheith ar cheann de
na réigiúin is saibhre ar domhan tá 16 % dá
shaoránaigh - 80 milliún duine – bocht. Is
iomaí duine díobh sin atá dífhostaithe, gan de
mhisneach acu dul ar thóir oibre, nó is daoine
de ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste iad. Áirítear na
daoine seo leo - tuismitheoirí aonair ar a bhfuil
oibleagáidí cúraim leanaí; daoine faoi mhíchumas a mbíonn fostóirí san amhras faoina
gcumas; inimircigh chun na tíre le deireanas
agus gan an teanga acu ach chomh beag; agus
mionlaigh amhail na Romaigh a mbíonn an
leatrom rompu go hoscailte. Cé go n-éiríonn le
córais leasa roinnt mhaith a dhéanamh chun
an cás a leigheas is é bealach na fostaíochta
an réiteach is fearr don chuid is mó díobh – ach
oiread leis an neamhspleáchas agus na buntáistí
sóisialta a thagann leis an obair.

Faigheann tuairim is 400 000 duine faoi mhíchumas cabhair ó thionscadail CSE chuile bhliain
agus is minic leo oibriú i gcomhar le fostóirí féideartha chun teacht ar réitigh oiriúnacha, amhail
áiteanna oibre a chur in oiriúint nó fiontair
shóisialta a bhunú chun poist a d’fheilfeadh dá
míchumais a thairiscint d’oibrithe faoi mhíchumas. Faigheann cuardaitheoirí poist ar imircigh
iad cabhair ó CSE chun teangacha a fhoghlaim
agus aitheantas a fháil dá gcáilíochtaí. Dírítear
ar ionchais fostaíochta níos fearr mar thosaíocht
do na Romaigh agus is bealach é sin dóibh chun
bheith níos lánpháirtí sna sochaithe Eorpacha
ó tharla go dtugtar aghaidh ar shaincheisteanna amhail oideachas, fostaíocht, comhionannas inscne agus sláinte gan saincheisteanna eile
a áireamh.
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Dá fhorleithne é an soláthar cúraim
leanaí is ea is mó ban a bhíonn ag
obair – léiríonn sé seo ról tábhachtach
na n-áiseanna cúraim leanaí ó thaobh
níos mó deiseanna fostaíochta a bheith
ann do mhná.

Faigheann aon mhilliún déag duine
cabhair ó CSE chuile bhliain agus
is imircigh nó daoine de bhunús na
mionlach eitneach amhail na Romaigh
900 000 duine díobhsan.
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Tosaíocht eile is ea tacú le mná sa saol oibre.
Treisíonn gníomhaíochtaí go leor an rochtain
ar áiseanna cúraim leanaí agus tugann sé
seo deis do mhná ﬁlleadh níos sciobtha ar an
obair. Spreagann cinn eile mná tabhairt faoi
scileanna teicniúla agus TF a fhoghlaim agus
osclaíonn sé sin doirse dóibh; nó fostaíonn
siad mná gnó rathúla le bheith ina meantóirí
ag mná a dteastaíonn uathu a ngnóthais féin
a thosú. Faigheann 5.7 milliún bean cabhair
ó CSE chuile bhliain ar mhaithe lena n-ionchais
fostaíochta a fheabhsú.
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Fiontraithe agus cruthú fostaíochta á gcothú

Tá an fhiontraíocht ríthábhachtach mar go
bhfaigheann daoine fostaíocht aisti. Tá 23 milliún
fiontar nó mar sin san Eoraip agus is gnóthais
bheaga 99 % díobh agus is ionann na poist
a chruthaíonn siad agus dhá phost as gach trí
cinn den líon post a bhíonn san earnáil phríobháideach. Is é sin an fáth go gcabhraíonn CSE leis
an bhﬁontraíocht. Ach tá níos mó ná sin i gceist
áfach: nuair a fhaigheann daoine faoi mhíbhuntáiste cabhair chun gnóthas a bhunú cabhraíonn
sé sin leo seasamh ar a gcosa féin – dá bhrí sin
bíonn buntáistí suntasacha sóisialta mar thoradh
air freisin. Is iomaí brí atá le ‘Fiontraí’: máthair
a bhíonn ag iarraidh gnóthas ar líne a thosú ón
mbaile; imirceach ar maisitheoir le taithí é nó
í agus a dteastaíonn uaidh nó uaithi cuideachta
bheag a bhunú agus roinnt de na cairde a fhostú;
nó buíon eolaithe ar mian leo teicneolaíocht nua a
chur ar an margadh. Is iomaí deis ar tairiscint ag
CSE do na daoine seo go léir, deiseanna amhail
oiliúint sa bhainistíocht, meantóireacht agus treoir fad is a bhíonn nósanna imeachta bhunú an
ghnóthais ar siúl agus díreach agus an gnóthas
féin ag tosú ag feidhmiú, oiliúint d’fhostaithe,
rochtain ar líonraí ﬁontraithe eile, agus tacaíocht
i dtaca le honnmhairithe agus le domhandú an
ghnóthais de más gá.

Ní taobh le hoiliúint agus le treoir amháin atá
tacaíocht CSE. Bíonn sé an-deacair ar roinnt
mhaith fiontraithe nua teacht ar chaipiteal –
iasachtaí do ghnóthas beag chun tacú leis agus
é á thosú. Is minic le bainc thráchtála a mheas go
ngabhann iomarca riosca leo ó thaobh iasachta
de. Chuige sin, ofrálann roinnt mhaith tionscadal
de chuid CSE iasachtaí beaga d’fhiontraithe le
gnóthais bheaga. B’fhéidir gur le réigiún faoi
leith a bhainfeadh na tionscadail mhicreamhaoiniúcháin seo, nó gur ar ghrúpaí áirithe, amhail
inimircigh nó daoine óga a bheidís dírithe.
I gcontrárthacht leis sin, san Eoraip, oibríonn an
tSaoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun
Cinn le soláthraithe mionchreidmheasanna
sna Ballstáit agus cuireann siad iasachtaí suas
go 25 000 EUR ar fáil d’fhiontraithe agus do
ghnóthais nua ar fud an Aontais.
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Cé a fhéadfaidh maoiniú
CSE a fháil?

Cárb as a dtagann
maoiniú CSE?
As buiséad an Aontais Eorpaigh a thagann maoiniú CSE agus cuirtear a cóimhéid de ranníocaíochtaí náisiúnta leis. Is ionann ciste CSE agus
breis is 10 % de bhuiséad iomlán an AE. 75 billiún
EUR an buiséad atá ag CSE don tréimhse 2007 go
2013 – beagnach 10 mbilliún EUR sa bhliain.

© Shutterstock

Féadtar maoiniú CSE a fháil trí na Ballstáit agus
na réigiúin. Ní mhaoiníonn CSE na tionscadail
go díreach as an mBruiséil. Cuirtear cláir CSE
chun feidhme trí thionscadail aonair a mbíonn
eagraíochtaí rannpháirteacha ina mbun agus
is féidir gur cineálacha éagsúla d’eagraíochtaí
iad sin, amhail údaráis riaracháin phoiblí, comhlachtaí, eagraíochtaí neamhrialtasacha agus
comhpháirtithe sóisialta a bhíonn gníomhach
i réimse na fostaíochta agus an chuimsithe shói-

sialta. Ba cheart d’eagraíochtaí ar spéis leo na
cláir dul i dteagmháil le hÚdarás Bainistithe CSE
ina dtír nó ina réigiún féin.

CÉARD ATÁ I NDÁN DO CSE?
Sa tréimhse 2014 go 2020, beidh CSE fós ina
phríomhuirlis ag an AE maidir le hinfheistiú
i ndaoine. Tabharfaidh CSE tacaíocht bhunúsach
do dhaoine a dteastóidh uathu post a fháil nó
fanacht sa phost a bheidh acu. Beidh rannchuidiú
le fáil uaidh tríd an oideachas agus an oiliúint
chun lucht saothair iomaíoch a chur chun cinn
san Eoraip. Treiseoidh sé a iarrachtaí ar an mbochtaineacht agus ar an eisiamh sóisialta i measc
grúpaí leochaileacha a chomhrac e.g. daoine ar
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scileanna ísle, mionlaigh eitneacha – amhail
na Romaigh, - daoine scothaosta, tuismitheoirí aonair nó imircigh. I ndeireadh na mbeart,
cuirfidh sé forbairt acmhainní institiúideacha
chun cinn. D’fhonn tionchar bhearta den sórt sin
a mhéadú, díreofar an tacaíocht ar líon teoranta
tosaíochtaí i gcomhréir le Straitéis na hEorpa
i leith fáis agus fostaíochta agus i gcomhréir
leis na comhiarrachtaí atá á ndéanamh chun
iarmhairtí na géarchéime eacnamaíche a shárú.

An Coimisiún Eorpach
Ciste Sóisialta na hEorpa: ag infheistiú i ndaoine - An Ciste féin agus a bhfuil á dhéanamh aige
Lucsamburg: Oiﬁg Foilseachán an Aontais Eorpaigh
2012 — 8 lgh. — 14,85 × 21 cm
ISBN 978-92-79-23808-6
doi:10.2767/6439

CONAS TEACHT AR FHOILSEACHÁIN DE CHUID AN AE
Foilseacháin saor in aisce:
• ar laithreán gréasáin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• ó ionadaíochtaí nó toscaireachtaí an Aontais Eorpaigh. Féadfar na sonraí teagmhála maidir
leo a fháil ar laithreán gréasáin (http://ec.europa.eu) nó trí facs a chur chuig an uimhir seo:
+352 2929-42758.
Foilseacháin a bhfuil praghas orthu:
• ar laithreán gréasáin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Sintiúis a bhfuil praghas orthu (sraitheanna bliantúla d’Iris Oiﬁgiúil an Aontais Eorpaigh
agus tuarascálacha Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh:
• ón ár ngníomhairí díolacháin. Féadfar na sonraí teagmhála maidir leo a fháil ar laithreán
gréasáin (http://publications.europa.eu/others/agents/index_ga.htm).

KE-31-12-665-GA-C
Súil ar Chiste Sóisialta na hEorpa atá sa bhróisiúr seo:
insítear céard é féin agus céard a dhéanann sé; tugtar
cur síos ar an gcaoi a bhfuil gníomhaíochtaí CSE ag
cabhrú le roinnt mhaith grúpaí ar fud na hEorpa scileanna nua a fhoghlaim agus a n-ionchais fostaíochta
a fheabhsú.
Gabhann sraith bileog do na 27 dtír leis an mbróisiúr
seo, ceann do chuile Bhallstát san AE. Tá eolas a bhaineann go sonrach leis na tíortha féin iontu i dtaca le
tosaíochtaí maoinithe agus cláir CSE agus tugtar
samplaí de thionscadail atá ar an bhfód mar léiriú ar
an gcaoi a bhfuil CSE ag cur leis an bhfostaíocht agus
leis an gcomhtháthú sóisialta.
Más mian leat tuilleadh a fháil amach faoi Chiste Sóisialta na hEorpa agus a bhfuil á dhéanamh aige do
shaoránaigh na hEorpa agus go háirithe i do thír féin,
gabh go dtí suíomh gréasáin CSE:
http://ec.europa.eu/esf/

