Pwyllgor Ieuenctid Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (APCAP)
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar-lein ar yr 16eg o Fawrth 2021 am 5:00pm

Yn bresennol yn y cyfarfod:
Pwyllgor Ieuenctid: Sara D (/7), Lili (8/8.5), Matt (9/9), Dylan (7/)
Staff: Suzanne (9/10), Tom (8.5/9.4), Graham (8/)
Gwestai: Laura Lloyd – Cwbr (Planed) (8/ ) Rob Thomas (8/ )
Ymddiheuriadau: Rory, Pheonix

Materion a Drafodwyd
Eitem
Trafodaeth – a gadeiriwyd gan Lily
Agenda
1
Croeso a chyflwyniadau / Mewngofnodi ac
allangofnodi.
2
Cofnodion/Materion yn codi:


Camau Gweithredu

3

Matt, Dylan a Lily, Sara (cyrraedd yn hwyr o
bosibl oherwydd oriau ysgol) â diddordeb
mewn mynychu cyfarfod ddydd Gwener y
19eg.
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Gwirfoddoli ar gyfer Pobl Ifanc:
 Sut all PAVS helpu pobl ifanc 14-25 oed i
gymryd mwy o ran mewn gwirfoddoli –
ymgyrch yn cychwyn ddydd Llun.
 Roedd Rob wedi rhannu poster i helpu
ennyn diddordeb pobl ifanc. Adborth
gan bobl ifanc i glustnodi’r llwyfan
gorau i’w ddefnyddio.
 Gofynnodd Rob am i bobl ifanc rannu eu
profiadau o wirfoddoli a chynnig
cymeradwyaeth. Enw, eich gwaith, y
budd o wirfoddoli. A fyddech yn
argymell gwirfoddoli i eraill? ac ati.
 Y canlyniad fydd fideo slic yn
canolbwyntio ar wirfoddoli i bobl ifanc.
Diweddariad Ieuenctid:
 Roedd Matt wedi mynychu grŵp
ffocws oedd â’r nod o gael barn pobl
ifanc am wasanaethau a’u profiadau
EHW yn Sir Benfro.
 Roedd Lily wedi mynychu cyfarfod â’r
Prif Weinidog ar Goedwig
Genedlaethol. Wedi’i sefydlu gan
Blant yng Nghymru – wedi’i sefydlu’n
dda. Cyn-drafodaeth ac ôl-drafodaeth
yn ddefnyddiol. Y cyfarfod yn rhy fyr,
dim ond hanner awr. Heb gael cyfle i
fynegi barn, ond cael y dewis i e-

Adborth ar y poster:
 Edrych yn dda.
 Yn bendant yn apelio.
 Newid y llun i gynnwys ffôn modern.
 Cod QR /cyfeiriad e-bost.
 Tirwedd? /portread? Pa gynllun
fyddai’n apelio i bobl ifanc?
 Pavs yn ymddangos fel pays.
 Ffont yn aneglur.



Matt yn awyddus i barhau â hyn a
cheisio datblygu cysylltiadau /
cyfleoedd i bobl ifanc.

bostio cwestiynau a gofyn am
adborth.
 Roedd Matt a Lily wedi mynychu
cyfarfod o’r Gwasanaeth Natur
Cenedlaethol. Gwahanwyd i grwpiau
(Matt – adnoddau). Anodd dal i fyny â
rhediad y cyfarfod. Sut mae
defnyddio cyllid ac adnoddau. Dim
sôn am bobl ifanc. Ffocws ar
gronfeydd llai o gyllido oherwydd
nifer uchel y bobl sydd angen
cymorth. Trafodwyd themâu Addysg,
Cyflogaeth a Mynediad.
(Lily – Pobl Ifanc). Tom ac Andy i fwrw
ymlaen â’r elfen pobl ifanc.
Cael llais clir pobl ifanc ynghylch
sgiliau a hyfforddiant.
 Roedd Matt wedi mynychu cyfarfod
o’r Fforwm Gwirfoddoli gyda Rebecca
APCAP. Ymgyrch dros wirfoddoli –
cynlluniau i gael hyfforddiant ar fod
yn arweinydd cefn. Trafodwyd
Basecamp a Phasbort Gwirfoddoli.
Diweddariad APCAP:
 Ni all gwirfoddoli ail-ddechrau ar hyn
o bryd ond rhagwelir amser prysur yn
y Gwanwyn/Haf.
 Prosiect Naturiolaidd – yn gymorth i
gynnwys pobl i gofnodi natur – APCAP
a Pharciau Cenedlaethol eraill yn rhan
o hyn.
 Pwyllgor Ieuenctid – a ydynt yn
wirfoddolwyr? Trafodwyd ond heb
ddod i benderfyniad. Awgrymodd
Tom y dylai pobl ifanc gael yr un
buddiannau (gostyngiadau, llythyr
newyddion a gwybodaeth, gwisg
swyddogol ac ati).

5

Cynulliad Ieuenctid
 Prosiect ymchwil Pleidleisio yn 16 oed
yn chwilio am 25 o bobl ifanc o bob
rhan o’r sir i gymryd rhan.
Prosiect Llesiant Cymunedol ar gyfer PLANED
yn ffocysu ar y Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol:
 Sut mae ymgysylltu’n well â phobl
ifanc – cynhaliwyd ymarferiad creu
gweledigaeth cyn y cyfnod clo.
 Gweithio mewn partneriaeth â’r
gymuned yn cydweddu â’r
Maniffesto.

Matt a Lily - i fynychu cyfarfod nesaf
Llywodraeth Cymru ar bobl ifanc.



Laura i gyflwyno gwybodaeth am
basbort gwirfoddoli i’w chyfarfod.



Bydd Tom yn rhannu gwybodaeth
wrth i’r prosiect ddatblygu.



Tom / Graham i drafod gyda
Rebecca.

Suzanne i anfon mwy o wybodaeth at Matt,
Lily a Sara.

Yn gyffredinol – annog mwy o bobl i
dderbyn hyfforddiant. Gwella cyfleoedd.
Newid yn yr hinsawdd a sut mae hyn yn
ymwneud â hawliau plant.
Beth allai Cynghorau Tref a Chymuned ei
wneud â’u tir i fod o fudd i’r newid
hinsawdd – plannu coed.
Defnydd tir.







Sut all Cwbr eich cynorthwyo i gael
gwell cysylltiadau â Chynghorau Tref a
Chymuned.
Gall y pecyn cymorth ar ymgysylltu â
phobl ifanc fod o fudd i bobl ifanc
ymgysylltu’n amlach a datblygu
cysylltiadau â Chynghorau Tref a
Chymuned, ac o fudd hefyd i’r
cynghorau.
Sut all y pwyllgor fod o gymorth?:
Syniadau ar weithgareddau/syniadau
ar ychwanegu at y pecyn cymorth.
Laura i amlygu adrannau a rhoi
adborth ar y modd y gall Cynghorau
Tref a Chymuned ddefnyddio’r pecyn.
Amlygu syniadau prosiect/amcanion
allweddol eich maniffesto ieuenctid –
cysylltu â’r cyngor / sut mae
ymgysylltu.
Enghraifft o ddau gynrychiolydd o
Abergwaun yn cael golwg o gwmpas
eu cymuned ac yn clustnodi gwaith
sydd angen ei wneud, a gellir rhannu’r
gwaith â sefydliadau eraill.

Cludiant cyhoeddus – llwybrau bysiau
ehangach.
Byw, dysgu a gweithio.
Mwy o addysg natur.
Cyflogau isel.

Matt, Lily a Sara wedi cytuno i gymryd rhan.
Cyllid Cwbr yn dod i ben fis Mawrth ond
wedi gwneud cais am gyllid pellach.
Adborth ar y pecyn cymorth erbyn canol mis
Ebrill.
Clustnodi rhai syniadau ar sut y gall Laura
helpu gyda’r Maniffesto Ieuenctid.

Cyfarfod cynllunio fory am 6pm - Matt a Lily.
Suzanne i anfon y ddolen gyswllt.

Cynghorau Tref a Chymuned yn
cynnal cyfarfod yn ffocysu ar sut
fyddent yn dymuno i bobl ifanc
gymryd rhan, a’r hyn y mae pobl ifanc
yn ei ddymuno oddi wrth y Cynghorau
Tref a Chymuned.
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Amser a hyd cyfarfodydd yn y dyfodol:
 Cychwyn am 5pm
 Amser gorffen rhwng 6:30 a 7pm
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Rhaglen waith:
 Dechrau ar adeiladu fframwaith i
ddatblygu dogfen ar raglen waith
i helpu’r aelodau gael golwg glir
o’u syniadau/diddordebau ac ati.
 Awgrymodd Lily y dylid cael
dogfen fyw i’r unigolion weithio
arni.
Fideo ar newid hinsawdd:
 Angen adborth – cerddoriaeth, sain,
ffont ysgrifen animeiddio. Sut y dylai
ddechrau? Diweddu? Newidiadau?
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Gohirio tan bod pob un o’r bobl ifanc wedi
mynegi eu barn.

Penderfynwyd gweithredu ar hyn ond i
ohirio am y tro.

Llwyddo i gyflwyno neges dda. Fideo
gwirioneddol dda.
Fideo ffeithiol ar y modd y mae newid
hinsawdd yn mynd i gael effaith ar hawliau
plant.
Ar y dechrau pan yw Lily yn siarad – allech
chi ddileu’r paragraffau hir a newid i rai byr
a pherthnasol. Testun mwy o faint.

Arafu er mwyn gwneud y darllen yn haws.
Mae ceisio gwrando ar y sain yn ogystal â
darllen y testun a gwylio’r animeiddio yn
ormod.
Y logo ar y dechrau yn gymorth i’w leoli.
Unrhyw beth ar y dechrau i wneud cychwyn
mwy cadarn – angen ei roi yn ei gyd-destun.
Rhaid denu sylw o’r cychwyn yn deg – mae
ein dyfodol yn cael ei ddinistrio, a’r hyn sydd
angen ei wneud i hynny fod yn gliriach a
gwneud y dyfodol yn fwy cadarnhaol i’r holl
bobol ifanc.
Gadael Unicef ac Outright tan y diwedd.
Sleid – mae pob llais yn cyfrif, mae eich llais
chi yn cyfrif hefyd.
Cadw’r fideos Cymraeg a Saesneg ar wahân.
Cydnabyddiaeth – gwnaed gan y pwyllgor
ieuenctid, ac enwau cyntaf. Cynnwys
cymorth y Banc Ieuenctid.
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Unrhyw fater arall


Ymgyrch recriwtio i’w thrafod.

Dyddiad y cyfarfodydd nesaf: 30ain o Fawrth
2021
Gan fod y dyddiad yn ystod gwyliau’r Pasg y
cyfarfod i ddechrau am 2pm.
Basecamp i’w ddefnyddio i lunio cynllun ar
gyfer y cyfarfod.
Daeth y cyfarfod i ben am 19:00

Tom i lunio poster fel man cychwyn.
Tom i ddosbarthu gwybodaeth ar gyfer
Basecamp erbyn diwedd yr wythnos.

