
ASTUDIAETH ACHOS

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR

CEFNDIR

Bwrdeistref Sirol yn sir hanesyddol Morgannwg yw Pen-y-bont ar Ogwr. Mae ganddi 
gyfanswm poblogaeth o 139,200 ac mae'n cynnwys aneddiadau Pen-y-bont ar 
Ogwr, Maesteg a thref glan môr Porthcawl. Y dref fwyaf yw Pen-y-bont.

Ffurfiwyd y fwrdeistref sirol, sy'n gorwedd yng nghanol daearyddol De Cymru, ym 
mis Ebrill 1996 o dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1996.  Ei chynrychiolydd yng 
Nghynulliad Cenedlaethol Cymru yw Carwyn Jones, y Prif Weinidog.

Y Gwasanaeth Ieuenctid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r gwasanaeth ieuenctid yng Nghymru yn cyfeirio at y fframwaith a 
ddefnyddir i gyflwyno gwaith ieuenctid a ddatblygir drwy'r awdurdod lleol, y prif 
fudiadau ieuenctid gwirfoddol a thrwy brosiectau lleol annibynnol.

Mae gwaith ieuenctid yn cynnwys addysg a datblygiad cymdeithasol a phersonol 
pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed (yn enwedig y rhai rhwng 13 a 19 oed) ac fe’i darperir
mewn amrywiaeth o leoliadau, gan gynnwys clybiau ieuenctid, lleoliadau preswyl, 
canolfannau gwybodaeth, cynghori a chwnsela, ar y strydoedd ac mewn amryw o 
leoliadau cyhoeddus lle bydd pobl ifanc yn cwrdd a thrwy brosiectau sy’n ymwneud â 
materion penodol, ac yn y blaen.

Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont yn ymwneud â 
datblygiad sylfaenol a phersonol pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. Mae'n darparu 
gwasanaeth cynhwysol ac yn ymdrechu i annog, cynnwys a grymuso pobl ifanc trwy 
gyfleoedd dysgu anffurfiol mewn amrywiaeth o wahanol leoliadau. Trwy waith y 
Gwasanaeth Ieuenctid caiff pobl ifanc eu cefnogi oddi mewn i broses sy'n eu galluogi 
i ddod yn ddinasyddion gwerthfawr yn eu cymunedau,

Un o themâu allweddol y Gwasanaeth Ieuenctid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont yw

- Iechyd, Lles, Gwybodaeth, Cefnogaeth, Cyngor ac Chyfarwyddyd

Trwy’r Gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd  galluogir pobl ifanc i 
wneud dewisiadau gwybodus, yn seiliedig ar ddealltwriaeth glir o'r materion dan sylw 
a chanlyniadau’r camau y byddant yn dewis eu dilyn. Mae’r Gwasanaethau 
Cyfarwyddyd yn darparu cefnogaeth ddwys sy'n seiliedig ar ddealltwriaeth glir o 
anghenion y person ifanc fel unigolyn.  Gall hyn gynnwys ymyraethau ar gyfer 
materion penodol neu ddarparu gwasanaethau arbenigol megis cwnsela. Mae'r 
thema hon yn canolbwyntio ar les pobl ifanc gan roi’r lle blaenaf yn y gwasanaethau 

y mae’n eu darparu i hybu iechyd corfforol, emosiynol a meddyliol cadarnhaol.



Mae Gwasanaeth Ieuenctid yn broffesiwn ar wahân gyda'i fframwaith cymwysterau 
ei hun a safonau galwedigaethol cenedlaethol (SGC), ac mae’r ddarpariaeth gan
awdurdodau lleol yn dyddio o'r 1930au.

Ceir rhaglen ddatblygu staff gynhwysfawr sy'n cynnig ystod o gyrsiau hyfforddi 

perthnasol. Fe’i lluniwyd o ganlyniad uniongyrchol i ddadansoddiad o anghenion 
sgiliau a hyfforddiant a gynhaliwyd, gyda’r holl ddarparwyr gwasanaeth yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am gymwysterau’r staff ac yn darparu sail sy'n dylanwadu 
ar ddarparu cyrsiau hyfforddiant. Mae datblygu staff hefyd yn cefnogi 
hunanwerthuso, hunanasesu, goruchwyliaeth, sefydlu ac arfarnu. Un o'r prif 
agweddau ar ddatblygiad staff yw darparu llwybr cydlynol lle gall gweithwyr ieuenctid 
ddod yn broffesiynol gymwys. Bydd hyn wedyn yn gosod sylfaen ar gyfer 
gwasanaeth proffesiynol.

Defnyddio’r Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol (SGC)

Mae’r SGC sy’n ymwneud â chamddefnyddio sylweddau yn helpu i lywio / tanategu
rhan sylweddol o'r gweithgareddau sy'n berthnasol i’r agenda iechyd a lles a 
weithredir gan y gwasanaeth ieuenctid yn y Fwrdeistref Sirol. Fe’u defnyddir gan y 
Gwasanaeth Ieuenctid i osod ei agenda ei hun, ysgrifennu canllawiau polisi a 
gweithdrefnau sy'n helpu staff i weithio'n fwy effeithiol gyda phobl ifanc a’u gosod 
yng nghanol yr hyn sy'n cael ei ddarparu.   Maent yn helpu i weithio mewn ffordd fwy 
cyfannol, gan gynnwys partneriaid lle bydd angen, a chefnogi pobl ifanc i fynychu 
apwyntiadau.

Cytuna’r cyflogwr a'r gweithwyr bod SGC yn gosod meincnodau i weithwyr weithio 
tuag atynt a’u bod yn rhoi darlun clir o'r hyn a ddisgwylir ganddynt hwy.

Dywedodd un person ifanc:

"Mae’r staff yn y Gwasanaeth Ieuenctid wedi fy nghefnogi dros y misoedd 
diwethaf i fynychu apwyntiadau. Maent wedi rhoi gweithiwr ieuenctid y gallaf 
gysylltu ag ef pryd bynnag rwy’n teimlo bod angen gwneud hynny. Nid wyf yn 
gwybod dim am SGC, ond rwyf yn gwybod bod pobl yn y gwasanaeth 
ieuenctid wedi bod yno i mi ac wedi fy helpu i roi'r gorau i gymryd cyffuriau."

Buddion 

Mae manteision clir i'r sefydliad a'i staff ac i ansawdd y gwasanaeth y mae'n ei 
ddarparu:

• Mae staff yn elwa trwy gael canllawiau a pholisïau clir sy’n seiliedig ar / 
sy'n gysylltiedig â SGC

• Mae’r sefydliad / cyflogwr yn elwa gan fod y staff yn glir am yr hyn sy'n 
ddisgwyliedig ohonynt. O ganlyniad, gallant weithio'n effeithiol, gan gynnig 
y gwasanaeth gorau posibl i’r bobl ifanc, sydd yn ei dro yn adlewyrchu ar y 
rheolwyr

• Caiff pobl ifanc fudd drwy dderbyn gwasanaeth o ansawdd da.

Yn ddi-os, pan fydd staff yn cael nodau ac amcanion clir maent yn tueddu i weithio'n 
fwy effeithiol, sydd yn ei dro yn effeithio ar y gwasanaeth yn ei gyfanrwydd.



At y dyfodol, hoffai’r cyflogwr hwn barhau i ddefnyddio SGC yn feincnodau ar gyfer 
arferion effeithiol.
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