
 
Céim 3: An plean gníomhaíochta 

Uaslódáil cóip de do Phlean Gníomhaíochta sonrófar do ghníomhartha, an duine nó grúpa atá freagrach, d' fhráma ama agus an dul chun cinn. Ba chóir do phlean gnímh spriocanna inchainníochtaithe 
i gcás inarb infheidhme agus léiríonn do chuid oibre go dtí seo agus pleananna don todhchaí. 
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