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Gwaith Ieuenctid yn ystod Covid-19

Cwrdd ein rhanddeiliad
Ar hyn o bryd, Tim yw Swyddog Polisi Dysgu Gydol 
Oes (Ieuenctid) Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, 
ac mae wedi bod yn y swydd ers 11 mlynedd. Mae’r 
swydd yn cwmpasu cylch gwaith polisi eang o fewn 
y Gyfarwyddiaeth Dysgu Gydol Oes, Hamdden a’r 
Gymraeg, gan gynnwys Gwasanaethau Cymorth 
Ieuenctid ac amrywiaeth o feysydd polisi sy’n effeithio ar 
bobl ifanc 11-25 oed. 

Yn ystod yr argyfwng 
presennol, mae 
egwyddorion canolog 
gwaith ieuenctid (darparu 
lleoedd diogel lle gall 
pobl ifanc gysylltu a 
mwynhau eu hunain, 
dysgu cymryd mwy o 
reolaeth ar eu bywydau a 
datblygu perthnasoedd) 
yn cael eu profi’n ddifrifol 
gan fod ymarferwyr, trwy 
reidrwydd, yn addasu i 
ffyrdd o weithio sydd, i 
rai, yn anghyfarwydd. Nid 
yw hyn i ddweud nad yw 
‘gwaith ieuenctid rhithwir’ 
wedi bod yn digwydd ac 
wedi bod dros amser mewn 
sawl ffurf ond mae angen 
i’r sector alw ar ei holl 
rinweddau traddodiadol o 
fod yn wydn, yn ymatebol 
ac yn hyblyg er mwyn 
addasu i’r newid hwn. Ac 
mae’n cwrdd â’r her hon.

Ar lefel strategol rwyf wedi bod yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru, Grŵp y Prif Swyddogion Ieuenctid, y 
Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro a rhanddeiliaid eraill i 
sicrhau bod y gefnogaeth a’r arweiniad priodol ar waith ac 
ar gael i ymarferwyr, yn enwedig o ran diogelu, gyda chryn 
dipyn  o amser rheolwr wedi’i ymrwymo ar hyn o bryd i 
gynnal asesiadau risg o lwyfannau ar-lein, er enghraifft.
Mae rhai themâu yn dod i’r amlwg o ymarfer mapio cynnar 
ar draws Gwasanaethau Ieuenctid awdurdodau lleol 
ynghylch sut a ble mae gweithwyr ieuenctid yn ymateb. Mae 
hyn yn dangos darlun amrywiol sy’n gyfnewidiol iawn fel y 
mae anghenion pobl ifanc a dylanwadwyr allanol (e.e. cloi 
i lawr) yn mynnu ond maent yn bresennol mewn lleoliadau 
fel ysgolion, hybiau, gofal cymdeithasol a chyfiawnder 
cymdeithasol a lle bynnag y mae angen eu sgiliau.
Rhywbeth sy’n dod i’r amlwg o’r senario hefyd yw, mewn 
rhai meysydd, wrth iddynt weithio ochr yn ochr â’i 
gilydd yn fwy, lle nad yw eisoes yn bresennol mae mwy o 
ddealltwriaeth a pharch yn datblygu rhwng y proffesiynau 
Addysgu a Gwaith Ieuenctid. Mae’n siomedig fodd bynnag 
nad yw Gweithwyr Ieuenctid hefyd yn cael eu cydnabod fel 
gweithwyr allweddol ar hyn o bryd, er ein bod wedi gofyn 
am sylwi i hwn hyn. Mae’r ymateb wedi bod yn anhygoel 
drwyddi draw a hoffwn achub ar y cyfle i ddiolch i bob 
Gweithiwr Ieuenctid sy’n gwneud cyfraniad gwerthfawr.


