Gwybodaeth ar gyfer Aelod o'r Senedd
Cefndir
Rydym yn falch o lansio ein Gwobr Eiriolaeth Ieuenctid. Crëwyd y Wobr hon ar sail Gwobr
Sgowtiaid yr Alban. Nod y wobr yw amlygu a nodi ACau sy’n sôn am faterion yn ymwneud â
phobl ifanc yng Nghynulliad Cymru.
Ei nod hefyd yw rhoi cipolwg gwell i wleidyddion o’r gwaith y mae ScoutsCymru yn ei wneud
bob wythnos ledled Cymru. Ni yw’r mudiad ieuenctid cydaddysgol mwyaf mewn lifrai yng
Nghymru, ac rydym yn cefnogi bron 13,000 o bobl ifanc i fwynhau anturiaethau newydd,
datblygu sgiliau gydol oes, cael pro ad o’r awyr agored, cyfathrebu â phobl eraill, magu
hyder, a chael y cy e i ddatblygu eu llawn botensial. Mae’r Sgowtiaid yn ddinasyddion
gweithgar ac rydym yn credu y bydd y wobr eiriolaeth hon yn helpu i ysbrydoli mwy o’n pobl
ifanc i ymgymryd â democratiaeth a gweithio tuag at newid cymdeithasol.

Gofynion
Er mwyn ennill y Wobr, bydd yn rhaid i gynrychiolwyr sydd wedi eu hethol gy awni pedwar
o’r saith gofyniad, yn yr un modd ag y mae’r Sgowtiaid yn ei wneud pan fyddant yn gweithio i
ennill bathodyn. Bydd ScoutsCymru wrth law i’ch cynorthwyo ym mhob agwedd ar y Wobr.
Ceir grŵp Sgowtiaid ym mhob etholaeth yng Nghymru. Gallwn gysylltu â gwirfoddolwyr
lleol i drefnu ymweliad â Grŵp a dysgu pa ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal eleni.
Mae gennym Gyngor Ieuenctid Cenedlaethol ac rydym wrthi yn sefydlu Fforymau Ieuenctid
Rhanbarthol lleol ym mhob rhan o Gymru. Mae’r fforymau hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau
bod Sgowtiaid yn cael eu harwain gan bobl ifanc mewn partneriaeth ag oedolion. Rydym yn
dymuno creu’r mudiad Sgowtiaid cyfredol y mae pobl ifanc ei eisiau.
Gan fod dysgu sgil yn un o’r gofynion, byddwn yn hapus i hwyluso hyn wrth i chi ymweld â
Grŵp, digwyddiad neu Wersyllfa.
Pan fyddwch yn cwblhau’r Wobr cewch Fathodyn yn ogystal â thystysgrif.
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Byddem wrth ei boddau yn dweud wrth bobl eich bod chi’n cymryd rhan yn yr Wobr ac
hefyd yn helpu i gofnodi eich cynnydd wrth gwblhau’r Wobr. Bydd ScoutsCymru yn rhoi
datganiad i’r wasg i chi ei ddefnyddio yn ogystal â’r hashnodau a’r enwau cywir i’w defnyddio
ar y cyfryngau cymdeithasol.

Sut i ennil eich gwobr
Er mwyn ennill eich Gwobr, mae’n rhaid i chi gy awni pedwar o’r saith dewis isod.
Dewis 1:
Ymweld â Grŵp Sgowtiaid lleol i weld y Sgowtiaid wrth eu gwaith
Mae Grwpiau Sgowtiaid yn cyfarfod bob wythnos, yn ystod y Tymor, ym mhob etholaeth yng
Nghymru. Byddem yn hapus i helpu i drefnu ymweliad â grŵp lleol er mwyn i chi gael pro ad
o waith Sgowtiaid presennol.
Dewis 2:
Codi materion sy’n ymwneud â phobl ifanc yn y Senedd neu yn y cyfryngau
Mae pobl dan 25 yn cyfrif am bron 30% o boblogaeth Cymru ac maent yn gwneud pethau
anhygoel bob dydd yng Nghymru. Fel cynrychiolwr sydd wedi ei ethol, gallwch helpu i godi
prof l pobl ifanc Cymru gan sôn am eu problemau a’u llwyddiannau yng Senedd ac yn y
cyfryngau yng Nghymru.
Dewis 3:
Tywys Grŵp Sgowtiaid ar daith o gwmpas Senedd Cymru
Mae ein sgowtiaid yn ddinasyddion gweithgar sy’n cyfrannu at newid cymdeithasol. Byddai’n
hyfryd gweld mwy o Sgowtiaid yn cael y cyfle i ymweld ag adeiladau’r Cynulliad a gweld
democratiaeth ar waith, ac ar yr un pryd byddai’n helpu pobl ifanc o’ch Etholaeth chi i
gwblhau eu Bathodyn Her Democratiaeth.
Dewis 4:
Ymgysylltu â Chyngor neu Fforwm Ieuenctid
Mae gan ScoutsCymru rwydwaith o Gynghorau Ieuenctid Cenedlaethol, Rhanbarthol ac
Ardal sy’n cynnig cyfle i bobl ifanc weithio mewn partneriaeth ag oedolion i wynebu
problemau sy’n bwysig iddynt. Bydd ymgysylltu ag un o’n Cynghorau/Fforymau yn rhoi
cipolwg unigryw i chi o’r ffordd y mae Sgowtiaid yn dylanwadu ar bobl ifanc.
Dewis 5:
Mynd i ddigwyddiad Sgowtiaid Cenedlaethol, Rhanbarthol neu Ardal a chymryd rhan yn
y gweithgareddau
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Mae gan ScoutsCymru gannoedd o ddigwyddiadau bob blwyddyn, o wersylloedd a
phrosiectau cymunedol i hyfforddiant cyfryngau ar gyfer ein pobl ifanc. Mae’r digwyddiadau
hyn yn rhai o atgofion mwyaf bythgofiadwy y flwyddyn i’n Sgowtiaid. Mae’n gyfle iddynt roi’r
sgiliau a ddysgwyd ar waith, rhoi cynnig ar weithgareddau newydd a gwneud ffrindiau. Bydd
dod i un o’r digwyddiadau hyn yn gyfle i chi ymuno â’r gweithgareddau a chael profiad o’r
buddiannau y mae ein pobl ifanc a’n oedolion yn eu cael o fod yn Sgowtiaid.

Dewis 6:
Dysgu Sgil
Yn ogystal â chael hwyl a phro antur, mae’r Sgowtiaid yn ymwneud â dysgu sgiliau. Mae’r
sgiliau yn rhan hanfodol o’u gweithgareddau, boed hynny’n sut i arwain tîm ar daith
darganfod, neu ddysgu sgiliau ffotograf aeth yn y gwersyll.
Wrth ddatblygu sgiliau unigol, mae ein Sgowtiaid yn datblygu sgiliau bywyd megis bod
yn annibynnol, yn wydn, ac yn hyderus, gan sicrhau eu bod wedi eu paratoi ar gyfer y
bywyd. Mae ein gwirfoddolwyr sy’n oedolion yn fedrus iawn, ac mae cy e iddynt gael
hyfforddiant o’r radd uchaf i sicrhau bod gan ein pobl ifanc y safon uchaf wrth fod yn
Sgowtiaid.
Gallai ScoutsCymru eich helpu chi i ddysgu sgil newydd, er enghraifft:
• Creu breichled ‘paracord’
• Coginio pryd o fwyd heb unrhyw lestri
• Sgiliau Cymorth Cyntaf
• Sgiliau Mordwyo
Dewis 7:
Ymweld â Gwersyllfa Sgowtiaid neu Ganolfan Weithgareddau
Mae amrywiaeth o Wersyllfannau a Chanolfannau Gweithgareddau ledled Cymru. Mae
Sgowtiaid a grwpiau eraill o bob cwr o Gymru a’r DU yn ymweld â’n Canolfannau bob
blwyddyn.
Drwy ymweld â’n canolfannau, bydd cy e ichi weld pa mor fuddiol yw dysgu yn yr awyr
agored i bobl ifanc a chy e i ddysgu rhai sgiliau o’r pro ad hwnnw.

Bydd ScoutsCymru yn eich cynorthwyo wrth i chi symud drwy gamau'r
wobr hon ac yn helpu i gydgysylltu’r holl weithgareddau.
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Cysylltwch â ni yn admin@scoutscymru.org.uk neu ffoniwch
01446 795 277.

