Sut i... Gynnal eich Mudiad
All mudiad ieuenctid ddim goroesi heb rai
pethau pwysig, waeth pa mor dda mae’n cael
ei redeg.

cyfleusterau ar gyfer pobl ifanc yn eich tref,
neu roi llais i bobl ifanc lleol.
Croesawu a Chefnogi Aelodau
Aelodau Newydd

Bydd ei aelodau yn symud ymlaen, a rhaid i’r
mudiad allu addasu a thyfu, gan wneud yn siŵr
ei fod yn ymateb i anghenion y bobl ifanc y
daw i gysylltiad â nhw.
Mae’r daflen ffeithiau hon yn cynnwys
gwybodaeth i mudiadau ieuenctid ynghylch sut
y gallan nhw barhau i fodoli a thyfu, er mwyn
gwneud yn siŵr eu bod mor gynaliadwy â
phosib.
Cael Pwrpas Clir
Mae’n hollbwysig bod gan fudiad ieuenctid
nodau ac amcanion clir. Rhaid i chi allu siarad
am eich mudiad gyda phobl eraill, grwpiau
eraill a’r rheini a allai roi arian ichi. Rhaid i chi
allu egluro beth yw pwrpas eich mudiad, beth
rydych chi’n ei wneud a pham. Bydd gan y
rhan fwyaf o fudiadau yr wybodaeth hon yn
ysgrifenedig yn eu cyfansoddiad.
Gallai nodau eich mudiad sôn am brosiectau
neu weithgareddau penodol, fel:

Mae’n hawdd i’r aelodau presennol gynnwys y
rheini y maen nhw’n eu hadnabod ers tro ond
mae hi bob amser yn bwysig bod pob aelod
newydd yn cael ei groesawu a’i gynnwys. Nid
yn unig mae hyn yn helpu i gynnal y grŵp pan
fydd yr aelodau hŷn yn symud ymlaen, ond
hefyd bydd gan aelodau newydd syniadau ac
agweddau ffres.
Mae hi hefyd yn bwysig i gadw’r ddysgl yn
wastad rhwng cynnwys aelodau newydd fel eu
bod nhw’n teimlo bod croeso iddyn nhw, a
pheidio â’u dychryn drwy roi gormod iddyn nhw
i’w wneud. Mae hi bob amser yn syniad da
gofyn i bawb faint maen nhw’n fodlon ei wneud
i helpu a beth maen nhw’n disgwyl ei wneud
gyda’r grŵp.
Anogwch yr aelodau i ddod â ffrindiau gyda
nhw. Mae hyn yn dod ag aelodau newydd i
mewn i’r grŵp, ond hefyd gall helpu’r aelodau
presennol i fagu hyder.
Amrywiaeth o Aelodau

•

Adeiladu parc sgrialu, cwrt pêl-fasged
neu drac BMX

•

Agor clwb ieuenctid neu gaffi rhyngrwyd

•

Trefnu a chynnal cystadleuaeth
dalentau, sioe ffasiynau neu noson
gwis.

Gallen nhw hefyd sôn am y rheswm dros
fodolaeth y mudiad, er enghraifft gwella’r

Bydd cael grŵp amrywiol iawn, o ran oedran,
rhyw, ethnigrwydd neu gefndiroedd, yn eich
helpu chi i apelio at bob math o bobl ifanc, ac
estyn allan atyn nhw. Bydd hefyd yn helpu i’r
grŵp ddysgu wrth ei gilydd, a bydd gwahanol
fathau o syniadau ac agweddau yn cael eu
cyfrannu at eich gweithgareddau.
Cefnogi Aelodau

Gall fod yn syniad da datblygu mecanweithiau
cefnogi, fel cynlluniau cymorth bydi a
chynlluniau mentora, ac i gynnal
gweithgareddau adeiladu tîm yn rheolaidd.
Bydd hyn yn helpu’r aelodau i ddod i adnabod
ei gilydd yn dda, a bod gan bob unigolyn y
cyfle i ddatblygu eu rôl yn y mudiad. Mae hyn
yn bwysig er mwyn cadw aelodau gyda’r
mudiad.

gymuned leol a chodi ymwybyddiaeth am eich
mudiad.
Ffordd arall o gael cyllid yw drwy nawdd gan
fusnesau lleol. Efallai y gallwch chi eu cael nhw
i noddi gweithgaredd neu ddigwyddiad penodol
neu’r mudiad yn ei gyfanrwydd. Gallai gymryd
amser i feithrin perthynas â busnes, ond gallai
fod yn fuddsoddiad da.

Sicrhau Arian
Gweithio mewn Partneriaeth
Heb sicrwydd ynglŷn ag arian, does yr un corff
yn debygol o barhau’n hir. Efallai bod angen
talu am staff neu weithgareddau, neu i logi lle
i’r grŵp gwrdd, felly bydd angen rhywfaint o
arian drwy’r amser. A bydd croeso i fwy o arian
bob tro!
Mae rhai mudiadau ieuenctid yn cael eu
hariannu’n annibynnol drwy grantiau a
rhoddion, tra mae eraill yn derbyn arian gan
awdurdod lleol, e.e. cyngor tref neu blwyf, neu
is-gorff o sefydliad mwy, e.e. adain ieuenctid
undeb llafur.
Mae arian a grantiau fel arfer ar gael i fudiadau
ieuenctid drwy gynlluniau lleol, cynlluniau’r
llywodraeth neu sefydliadau elusennol mawr.
Bydd angen i geisiadau am arian fod yn
broffesiynol, a rhaid iddyn nhw nodi’n glir beth
y byddwch yn ei wneud gyda’r arian a phwy
fydd yn elwa.
Gall trefnu digwyddiadau fel stondinau
cacennau, cwisiau neu sioeau talent fod yn
ffyrdd gwych o godi symiau bach o arian, a
gallwch ddefnyddio’r arian hwnnw i dalu am
ddigwyddiadau neu weithgareddau eraill.
Hefyd, gallan nhw fod yn ffyrdd da o ddod â’r
grŵp at ei gilydd i gael amser da, estyn allan i’r

Mae datblygu perthynas a phartneriaeth â
mudiadau ieuenctid eraill yn ffordd dda o helpu
eich mudiad chi i ddatblygu a pharhau. Drwy
weithio gyda mudiadau ieuenctid eraill yn eich
ardal, fel Cymdeithas y Sgowtiaid, gallwch chi
rannu adnoddau yn ogystal â chael syniadau
newydd ynghylch phrosiectau hen a newydd.
Gallwch hefyd ystyried datblygu perthynas â
mudiadau ieuenctid eraill ar lefel ranbarthol a
chenedlaethol. Er enghraifft, gallai eich mudiad
chwarae rhan weithredol yn y gwaith o
ymgyrchu a chynrychioli pobl ifanc gerbron y
rhai sy’n gwneud penderfyniadau trwy ymuno
â’r Ddraig Ffynci yng Nghymru neu Gyngor
Ieuenctid Prydeinig am faterion y DU.
Mae’n werth datblygu cysylltiadau â’r cyfryngau
lleol, fel ffordd o roi gwybod i bobl ifanc eraill
ynglŷn â’ch mudiad. Mae hon hefyd yn ffordd
dda o ddatblygu cysylltiadau â chyrff eraill yn
eich ardal, yn ogystal â rhoi gwybod i bobl sy’n
gwneud penderfyniadau a darparwyr
gwasanaethau lleol, a dylanwadu arnyn nhw,
am y materion sydd o bwys i chi. Gallwch
ddefnyddio’r partneriaethau a’r cysylltiadau
hyn, gyda’r cyfryngau neu fudiadau ieuenctid
eraill, i roi gwybod i bobl ifanc am faterion sydd
o bwys iddyn nhw, a’u hannog i weithredu.

Pum Pwynt Pennaf... Cynnal eich Mudiad
•

Annog yr aelodau i ddod â’u ffrindiau i
gyfarfodydd a digwyddiadau

•

Rhoi cyfle i bob aelod gymryd rhan
mewn gweithgareddau

•

Codi arian er mwyn cael cyllid ar gyfer y
presennol a’r dyfodol

•

Gwneud yn siŵr bod gan y mudiad
ieuenctid nodau clir a’u cyfleu nhw i bobl
eraill

•

Datblygu cysylltiadau â chyrff eraill, gan
ddefnyddio’u harbenigedd a’u profiad er
budd eich mudiad chi.

