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Mordeithiau Darganfod 

Mordeithiau achrededig am ddim sy'n datblygu 

sgiliau ar Long Dal Cymru

Pecyn Gwybodaeth i Bartneriaid
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Beth yw Her Cymru? 

Llong hyfforddiant hwylio yw'r llong hwylio Her Cymru a Llong 

Dal Cymru, sydd wedi'i lleoli yng Nghaerdydd, a gaiff ei 

gweithredu gan elusen o'r un enw.

Ar ôl rasio o amgylch y byd ddwywaith, caiff ei defnyddio 

bellach i helpu pobl ifanc o'r DU i ddatblygu eu sgiliau 

cymdeithasol a phersonol drwy hyfforddiant hwylio. Rydym yn 

eu rhoi mewn amgylchedd heriol sydd yn aml yn amgylchedd 

cwbl anghyfarwydd, lle maent yn dysgu am waith tîm, 

arweinyddiaeth, disgyblaeth, parch at eraill ac yn helpu i 

ddatblygu eu sgiliau llythrennedd a rhifedd. Nod hyfforddiant 

hwylio yw datblygu sgiliau bywyd pobl ifanc er mwyn gwella 

eu cyfleoedd o gael gwaith a'u golwg ar fywyd, gan eu 

galluogi i gymryd rhan gadarnhaol mewn cymdeithas. 

Mae hyd y mordeithiau yn amrywio o 1 diwrnod i 17 diwrnod, 

ac mae mwy na 2,000 o bobl ifanc wedi cymryd rhan yn y 

gweithgareddau ar Her Cymru dros y 7 mlynedd diwethaf.

Mae Her Cymru bellach yn gallu ehangu ei darpariaeth ledled 

Cymru drwy brosiect newydd Mordeithiau Darganfod y 

Gronfa Loteri Fawr.

"Ar Her Cymru, rwyf wedi dysgu sut i weithio'n well fel 
aelod o dîm drwy gyfathrebu, helpu a gwrando ar eraill."
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Prosiect Mordeithiau Darganfod 

Mae Her Cymru yn cynnig cyfleoedd hyfforddiant hwylio i bobl 

ifanc yr ymgysylltir â nhw drwy bartneriaid ar brosiect

Mordeithiau Darganfod:

Mae mordeithiau Undydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc roi cynnig 

ar rywbeth newydd mewn amgylchedd heriol a chyfle i'w 

harweinwyr grŵp feithrin cydberthnasau ac asesu eu 

haddasrwydd ar gyfer mordaith hirach.

Mordeithiau Pum Diwrnod: Cwrs hwylio preswyl am bum 

diwrnod ym Môr Hafren a allai gynnwys aros dros nos ar Ynys 

Wair, Aberdaugleddau, Abertawe neu Gaerdydd - neu mewn 

lleoliadau eraill ar hyd arfordir Cymru neu'r tu hwnt.  Bydd y 

grŵp yn paratoi ac yn coginio pob pryd bwyd tra byddant ar 

fwrdd y llong, yn dysgu sgiliau gwaith tîm a hwylio tra'n 

gweithredu'r llong, datblygu gwydnwch, cyfathrebu a chymryd 

rhan ar ddyletswydd gwylio'r angor.

Cynhelir y mordeithiau o fis Ebrill 2017, a chaiff opsiynau llawn 

ar gyfer archebu lle eu trafod gyda phob sefydliad Partner, gan 

ddibynnu ar anghenion.

Darperir diwrnod hwylio am ddim i Arweinwyr Grŵp hefyd, er 

mwyn iddynt allu ymgyfarwyddo â'r amgylchedd, gofyn 

cwestiynau i'r criw, a chael cyfle i weld p'un a fydd y 

gweithgaredd yn briodol ar gyfer eu pobl ifanc.
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Pwy all ymgymryd ein Mordeithiau 

Darganfod?

Gall pobl ifanc ymgysylltu drwy sefydliad sy'n gweithio 

mewn partneriaeth â Her Cymru - sefydliad sy'n 

ymwybodol o anghenion eu pobl ifanc ac sy'n gallu eu 

cefnogi drwy'r cyfnod y byddant yn cymryd rhan. 

Mae'r prosiect hwn wedi'i anelu at bobl ifanc sydd, 

mewn rhyw ffordd neu'i gilydd, yn ddifreintiedig, a 

fyddai'n elwa o fuddiannau amlwg cyfle hyfforddiant 

hwylio. 

Bydd angen i'r bobl ifanc fod rhwng 14 a 25 mlwydd oed 

ar adeg hwylio, ac yn byw yng Nghymru. 

Mae'r Cytundeb Partneriaeth yn sicrhau ein bod, gyda'n 

gilydd, yn rhoi profiad cofiadwy i'r bobl ifanc a fydd yn 

cael effaith ar eu datblygiad personol a'u dewisiadau 

bywyd yn y dyfodol.

"Dysgais lawer o bethau gyda Her Cymru a meithrin yr 
hyder a gollais ynof i fy hun."
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Achredu Dysgu 

Gan weithio gyda Youth Cymru, rydym yn cynnig hyfforddiant 

sydd wedi'i achredu'n genedlaethol er mwyn cydnabod 

cyflawniadau'r bobl ifanc ar brosiect Mordeithiau Darganfod.  

Mae'r rhain yn ddewisol, ond rydym yn eu hargymell yn gryf. 

Maent wedi'u hariannu'n llawn ac wedi'u hwyluso gan ein 

staff. 

Bydd pobl ifanc yn cymryd rhan ym mhob agwedd ar redeg y 

llong, o hwylio i goginio a glanhau. 

Mae'r sgiliau trosglwyddadwy a'r galluoedd y gallai pawb eu 

meithrin yn cynnwys y canlynol: 

• Gwaith adeiladu tîm a gweithio mewn grŵp

• Sgiliau cyfathrebu

• Cyfrifoldeb a deall anghenion

• Parch tuag at eraill 

• Datblygu eu ffordd o feddwl drwy gynllunio a myfyrio

• Gwella hunan-barch a hyder

• Ffordd o fyw iach a lles

Waeth beth fo'u cefndir, mae hyfforddiant hwylio yn sicrhau 

bod pawb yn cael cyfle cyfartal. Rydym yn rhoi pobl ifanc 

mewn amgylchedd cadarnhaol. Nid oes angen unrhyw brofiad 

hwylio blaenorol i gymryd rhan. 
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Beth sydd wedi'i gynnwys? 

•Trafnidiaeth i'r llong ac oddi yno.

•Meistr Llong â phrofiad llawn, Is-gapten a 2 Arweinydd Gwylio er mwyn rhoi 

cyfarwyddyd ac arweinyddiaeth. 

•Yswiriant atebolrwydd cyhoeddus llawn. 

•Trowsusau a siacedi diddos (dim esgidiau) ar y llong - a crys-T Her Cymru i 

fynd adref gyda chi!

•Offer diogelwch - siaced achub bywyd a llinell achub bywyd.

•Bwyd, diod (meddal) a lluniaeth tra bydd y llong yn hwylio. 

•Siartiau cyffyrddadwy a chwmpawd sain ar gyfer pobl ifanc sydd â nam ar eu 

golwg.

•Achrediad - Gwobr Cyflawni Ieuenctid Youth Cymru / Unedau Agored Cymru

Yn ystod mordeithiau Preswyl:

•Gwely ar y llong ar gyfer y fordaith a'r amser mewn porthladd.

•Yr holl fwyd angenrheidiol, y bydd y cyfranogwyr yn ei goginio gyda chymorth 

gan yr Arweinwyr a'r criw. 

Mae Her Cymru yn gweithredu polisi dim ysmygu bob amser ac yn rhedeg 

llong sych sy'n golygu na chaniateir diodydd alcoholig ar ei bwrdd.
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Cwestiynau Cyffredin….

• Beth os nad yw fy Ngrŵp yn gymwys ar gyfer prosiect 

Mordeithiau Darganfod?

Rydym yn cynnal nifer o fordeithiau hyfforddiant hwylio eraill drwy gydol 

y flwyddyn a gall pobl ifanc sy'n byw yng Nghymru gael bwrsariaethau er 

mwyn helpu gyda'r gost. Gofynnwch i ni am y cyfleoedd sy'n codi drwy 

gydol y flwyddyn. 

• Beth os bydd ein pobl ifanc yn awyddus i fynd ar fordaith sy'n 

hirach na ddiwrnod o hyd?

Efallai y gallwn drefnu hyn - fodd bynnag, er mwyn mynd ar ein 

mordeithiau preswyl 5 Diwrnod bydd yn rhaid bod y bobl ifanc wedi 

ymgymryd â mordaith fyrrach nad yw'n un breswyl cyn y gallant gymryd 

rhan. 

• Beth os bydd gan fy Ngrŵp anghenion ychwanegol - e.e. 

awtistiaeth, nam ar y golwg?

Rydym yn cynnig mordeithiau, ond cânt eu teilwra i anghenion y grŵp. 

Bydd y gymhareb arweinydd grŵp fesul cyfranogwr yn newid. 

• A fydd angen i staff ein sefydliad fod ar y fordaith?

Bydd, bydd angen i staff o'r sefydliad partner fod ar y fordaith i roi gofal 

bugeiliol, goruchwyliaeth gyffredinol a chefnogi'r cyfranogwyr.  Bydd 

hefyd disgwyl iddynt ymuno â hwyl hwylio!   Y gymhareb arferol fydd 2 

aelod o staff ar gyfer pob 8-10 o bobl ifanc, oni fydd amgylchiadau'n 

golygu y bydd yn rhaid trefnu fel arall - gweler uchod.

• A fydd yn costio unrhyw beth i'n sefydliad? 

Mae angen rhoi 'taliad ewyllys da' cyn cychwyn ar y fordaith, er mwyn 

sicrhau ymrwymiad - caiff ei ddychwelyd oni chaiff y gofynion a amlinellir 

yn y Cytundeb Partneriaeth eu bodloni.  Os bydd popeth yn iawn, caiff y 

profiad ei ariannu'n llawn! 
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Camau Nesaf - sut rydym yn cymryd rhan? 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn bartner Mordeithiau 

Darganfod, anfonwch e-bost atom neu ffoniwch ni i gofrestru 

eich diddordeb. Byddwn yn trefnu cyfarfod cychwynnol gyda chi 

â'ch Swyddog Datblygu Ieuenctid pryd bynnag y bydd yn gyfleus 

i chi.  Rhoddir gwybodaeth lawn am nodau'r prosiect, y Cytundeb 

Partneriaeth, a'r gweithdrefnau gweithredol. 

Ar ôl llofnodi'r Cytundeb, gallwch nodi pobl ifanc i gymryd rhan -

gall ein Swyddog Datblygu Ieuenctid ymweld â'r grŵp a rhoi 

cyflwyniad byr a rhagor o wybodaeth i'r bobl ifanc a'u 

rhieni/gwarcheidwaid, os bydd angen. 

Mae'r Fordaith wedi'i threfnu, mae'r bobl ifanc wedi'u paratoi, 

mae'r trefniadau wedi'u gwneud a'r gwaith papur wedi'i gwblhau -

rydym ar ein ffordd i gael antur ar y môr! 

Bydd ein Swyddog Datblygu Ieuenctid yn ymweld â'ch grŵp ar ôl 

y daith - gan roi adroddiad ac adborth i'r bobl ifanc a'r staff, a 

sicrhau y caiff yr holl anghenion achredu eu cwblhau (os ydych 

yn dewis ymgymryd â nhw). Gwneir trefniadau ar gyfer cyflwyno 

tystysgrifau a dathlu cyflawniadau lle y bo'n berthnasol.

Os byddwch yn dymuno mynd ar ragor o fordeithiau, gallwn roi 

trefniadau ar waith cyn gynted â phosibl. 
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Rydym wedi gweithio gyda'r canlynol:

• Grwpiau Cymunedau yn Gyntaf

• Cymdeithasau Tai ac elusennau Digartrefedd

• Clybiau Ieuenctid

• Cadetiaid Awyr 

• Gofalwyr Ifanc 

• Ysgolion, Colegau a Phrifysgolion 

• Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth

• Coleg Cenedlaethol Brenhinol y Deillion 

• Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin 

• Sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc NEET

Cyflawnir yr holl ganlyniadau dymunol o well 
hunanhyder a gweithio gyda’n gilydd
Action for Children
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Yr unig beth sy'n rhwystro pobl arferol rhag gwneud pethau 

anhygoel yw cyfle. 

Llong Dal Cymru \ Her Cymru yw'r cyfle hwnnw.


