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Disgrifiad Swydd 
 

TEITL Y SWYDD: Gweithiwr Prosiect Awyr Agored ac Adloniant Dynamic i’r Dyfodol 

CYFLOG:  £19,000 y flwyddyn (Nawdd ariannol am 3 blynedd) 

ORIAU: 35 awr yr wythnos (gweithio oriau hybyg i gwrdd ag anghenion y bobl 

ifanc a’r prosiect) 

CYFLOGWR:  Canolfan Dynamic ar gyfer plant a Phobl Ifanc gydag anableddau  

ADRODD WRTH: Cydlynydd Prosiect Dynamic i’r Dyfodol ac yn y pen draw i Reolwr yr 

Elusen 

CYFRIFOLDEBAU:  Cefnogi pobl Ifanc anabl yn ystod eu cyfnod trawsnewidiol i fyd 

oedolion a gyda’u  cynlluniau i’r dyfdol. 

LLEOLIAD:  Wrecsam 

 

Prif amcan y swydd: 

▪ Cefnogi pobl ifanc  yn ystod eu cyfnod trawsnewidiol ar brosiect Dynamic i’r Dyfodol 

a noddir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Cenedlaethol a chyfrannu at gyflawni   cynllun 

y prosiect yn ei gyfanrwydd. 

▪ Arwain gweithgareddau awyr agored ac adloniadol y prosiect a chefnogi / cynghori 

cydweithwyr ynglŷn â thargedau ffitrwydd a gwethgareddau pobl ifanc.  

▪ Cefnogi’r prosiect i sicrhau y gall fod yn gynaliadwy ar ôl dyddiad olaf y prosiect, a 

gadael etifeddiaeth barhaol trwy fod wedi creu menter gymdeithasol 

 

Prif gyfrifoldebau: 

▪ Canolbwyntio ar weithgareddau awyr agored ac adloniadol dros y Prosiect Dynamic I’r 

Dyfodol cyfan. 

▪ Datblygu cynlluniau person ganolog ar y cyd â phersonau ifanc gydag anableddu ar 

eich baich achosion. 

▪ Cynnal eich baich achosion a gweithio o fewn y tîm mewn gweithareddau 1-1 a gwaith 

grŵp yn ôl y gofyn, er budd yr unigolion dan eich gofal, ac ymuno ag eraill i’w cynllunio 

a’u  trefnu 

▪ Trefnu ac annog pobl ifanc gydag anableddau i gymryd rhan mewn gweithgareddau 

awyr agored a chwaraeon fel: pêl-droed, tennis, cadw’n heini’n gyffredinol, canŵio, 



dringo, nofio, byw yn y gwyllt, garddio, hunanamddiffyn, a.y.y.b, a.y.y.b., ac unrhyw 

ddiddordebau eraill y gallai pobl ifanc  ymddiddori ynddynt. 

▪ Creu’r cysylltiadau rhwng lefelau gweithgareddau cytbwys da a’r defnydd o 

feddyginiaethau ar brescriptiwn, iechyd da yn gyffredinol, a chynnal pwysau iach 

a.y.y.b. 

▪ Cadw nodiadau manwl a chyflwyno adroddiadau yn êl y gofyn, sicrhau cyfrinachedd a 

GDPR. 

▪ Cyfeirio unrhyw ymgyngoriad at asiantaethau dynodedig eraill 

▪ Creu cysylltiadau gyda chyfundrefnau a gwasanaethau sy’n seiliedig ar weithgareddau 

a chyfeirio atynt fel y bo’r gofyn. 

▪ Cefnogi  datblygiad a chynnal cyfarfod cymdeithasol bob mis. 

▪ Mynd i’r afael ag achosion ddaw i’r fei sy’n digwydd o fewn yr agenda awyr agored ac 

adloniadol 

 

Nid yw’r rhestr hon yn un gynhwysfawr ac efallai y gofynnir i chi wneud tasgau eraill gan 

Reolwr yr Elusen neu’r Ymddiriedolwyr. 
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Manylion Personol – Prosiect Awyr Agored ac Adloniadol Dynamic i’r Dyfodol 

 
2.1 Cymwysterau Hanfodol Dymunadwy 

Cymwysterau  Perthnasol QCF /Diploma Lefel 3  e.e. Gofal Plant 

Dysgu a Datblygiad (CCLD) Ymarfer Uwch, Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol, Gwaith Ieuenctid, Chwarae &c. 

 

Cymhwyster gradd berthnasol  

Chwaraeon perthnasol, cymwysterau fel hyfforddwr adloniant neu 

weithgaredd (e.e. Canŵio, Hyfforddi Pêl-droed, Pêl-rwyd, Rygbi, Nofio, 

Gymnasteg, Crefft Ymladd, Byw yn y Gwyllt, Garddio, Dringo &c.) 

 

Profiad o Microsoft Office yn cynnwys Outlook Word, Excel. Power 

Point a Publisher 

 

Cymwysterau Glanweithdra Bwyd, Diogelu, Cymorth Cyntaf, Trafod â 

dwylo; (neu bod yn fodlon cyflawni’r rhain o fewn 3 mis o ddechrau yn 

y swydd) 

 

  

2.2 Profiad  

Profiad o weithio gyda phlant a phobl ifanc  

Profiad o weithio ym myd chwaraeon, adloniant,  hamdden neu’r  

maes gweithgareddau 

 

Profiad o weithio gydag elusen o fewn y gymuned leol  

Profiad o weithio ym meysydd anabledd plentyndod/ llencyndod  

Profiad o gynllunio, hyrwyddo a chydlynu rhaglenni o weithgareddau 

ysgogol a chyffrous ar gyfer plant a phobl ifanc 

 

Profiad o gyflwyno hyfforddiant  

Profiad o reoli eich baich gwaith eich hunan a’r ddawn i benderfynu 

pa un o’r tasgau sy’n fater o frys ac angen sylw  ar unwaith 

 

Profiad o weithio fel aelod o dîm  

Profiad o weithio mewn amgylchedd prysur a charlamus  

Profiad o weithio o fewn fframweithiau  amddiffyn/diogelu plant  

Profiad o asesu plant, pobl ifanc ac anghenion  cefnogi teuluoedd  

Profiad o ddatblygu, gweithredu ac adolygu asesiadau peryglon  

  

2.3 Sgiliau / Doniau  



Cyfathrebwr clir yn meddu ar sgiliau ysgrifennu, cofnodi data a dawn 

cyflwyno rhagorol; yn abl i lunio a throsglwyddo gwybodaeth / 

cyfarwyddiadau i amrediad eang o bobl. 

 

Gallu i weithio mewn amgylchedd gwaith prysur a‘r gallu i weithio’n 

amlorchwyl  ar eich liwt eich hunan 

 

Mynd i’r afael yn gynnar â phroblemau neu achosion sydd ar gynnydd  

er mwyn sicrhau eu bod dan reoleth 

 

Dull hyblyg tuag at y rôl, ymroddiad a’r gallu i ddysgu sgiliau newydd  

Gallu i reoli amser i gwrdd â dyddiadau cau a chyflawni prosiect a 

bwriadau person ifanc 

 

Sgiliau TG medrus a gallu i fewnbynnu data’n gywir, creu 

erthyglau/adroddiadau ar gyfer media cymdeithasol sy’n ddengar a 

deniadol i amrediad eang o gynulleidfaoedd ac yn rhoi sylw arbennig  i 

fanylion ymhob agwedd o’r gwaith 

 

Gallu i gynnal cyfrinachedd ac ymddiriedaeth  

Gallu i weithio dan bwysau ac gosod blaenoriaethau ar feichiau gwaith  

Ymwybyddieth/ Gwybodaeth am anabledd plentyndod/ llencyndod  

Ymwybyddiaeth/ gwybodaeth am gyfrwyddyd, deddfwriaeth, polisïau 

a dulliau gweithredu rheoledig sy’n rheoli a chyfarwyddo trefniadau ar 

gyfer plant a phobl ifanc, yn cynnwys diogelu a dulliau gweithredu 

amddiffyn plant 

 

Bod yn fodlon meddwl yn anghonfensiynol a bod yn greadigol wrth 

ddatblygu gweithgareddau cymdeithasol ar gyfer plant a phobl ifanc 

anabl. 

 

Ymwybyddiaeth/ gwybodaeth am Gynllunio Person-Ganolog a dangos 

ymroddiad i gynnal y fethodoleg hon ymhob agwedd o’r gwaith 

 

  

2.4 Personol  

Dangos ymroddiad tuag at weledigaeth, amcanion a gwerthoedd 

Dynamic ac o fewn polisïau a dulliau gweithredu sefydledig 

 

Gallu i weithredu polisi drws agored i wirfoddolwyr, cefnogwyr a 

rhieni/gofalwyr y mae eu plant yn defnyddio ein gwasanaethau 

 

Tystiolaeth o ymroddiad tuag at wirfoddoli a’r sector yn gyfan  

Ymroddiad tuag at ddysgu gydol oes a datblygiad proffesiynol parhaol  

Bod yn fodlon mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau y tu allan i oriau 

swyddfa a theithio os bydd angen 

 

Eich cludiant eich hunan ar gael ac wedi’i yswirio ar gyfer defnydd 

busnes 

 

Cydymdeimlo tuag at yr Iaith Gymraeg  

Gallu i siarad a darllen Cymraeg  

 


