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URDD GOBAITH CYMRU
YMLAEN I’R 100…
Yn rhifyn mis Ionawr 1922 o ‘Cymru’r Plant’ meddai Syr Ifan ab Owen Edwards, ‘Yn awr
mewn llawer pentref, a bron ym mhob tref yng Nghymru, mae’r plant yn chwarae yn
Saesneg, yn darllen llyfrau Saesneg, ac yn anghofio mai Cymry ydynt.’ Apeliodd ar blant
Cymru i ymuno a mudiad newydd, ac o ganlyniad i hynny, sefydlwyd Urdd Gobaith Cymru.
90 mlynedd yn ddiweddarach, mae gan Urdd Gobaith Cymru, sef prif fudiad ieuenctid
Cymru, 50,000 o aelodau sy’n perthyn i 950 o ganghennau sy’n cymryd rhan mewn pob
math o weithgareddau. Cyflawnir y gwaith gyda chymorth 10,000 o wirfoddolwyr ar draws
Cymru.
Mae’r nod gwreiddiol o sicrhau cyfle, trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, i holl ieuenctid Cymru
ddatblygu’n unigolion cyflawn; a’u galluogi i chwarae rhan adeiladol yn y gymdeithas, gan
feithrin sgiliau personol a chymdeithasol yn parhau.
Mae’r nod yn un sy’n gynyddol heriol mewn amgylchfyd ieithyddol a chymdeithasol sy’n
newid yn gyson. Mae’r Urdd yn fudiad blaengar sy’n cynnig profiadau cyffrous a Chymraeg
mewn awyrgylch hwyliog i blant a phobl ifanc Cymru, beth bynnag fo’u cefndir.
Ein hamcan drwy ein holl weithgareddau yw dod â’r Gymraeg yn fyw i blant a phobl ifanc
Cymru a sicrhau parhad y Gymraeg fel iaith sy’n ffynnu.
GWELEDIGAETH
Wrth i ni ddathlu pen-blwydd yr Urdd yn 90, gosodwn flaenoriaethau i’r mudiad am y deng
mlynedd nesaf. Mae’r meysydd ar gyfer datblygu yn seiliedig ar ein gwaith ymchwil ac ar
ein hadnabyddiaeth o blant a phobl ifanc.
Drwy’r cyfan gwelir ein hawydd i gynyddu defnydd plant a phobl ifanc o’r Gymraeg, ac i roi
mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc ddefnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd yn gymdeithasol.
GWERSYLLOEDD
Mae gan yr Urdd dri phrif wersyll yn Llangrannog, Glan-llyn a Chaerdydd sydd ar agor gydol y
flwyddyn. Gyda bron i 800 o gyrsiau yn cael eu cynnig a 40,000 yn aros yng ngwersylloedd
yr Urdd yn flynyddol rydym yn llwyddo i gynnig cyfleoedd cymdeithasol, diwylliannol, awyr
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agored ac anturus heb eu hail. Byddwn yn defnyddio dulliau marchnata a dulliau eraill i
sicrhau y bydd pob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru yn cael y cyfle i fynychu Gwersyll
yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Glan-llyn a Gwersyll yr Urdd Caerdydd. Byddwn
hefyd yn


Sefydlu gwasanaeth ymestyn allan fel bod pob plentyn neu berson ifanc, beth
bynnag yw eu cefndir, yn cael cyfle i gymryd rhan mewn gweithgaredd awyr agored.



Ehangu ein marchnadoedd drwy ddatblygu cyrsiau a phrofiadau newydd drwy
gyfrwng y Gymraeg i bobl ifanc, er enghraifft cyrsiau Her Antur a chyrsiau haf a
gwyliau.



Datblygu gwyliau i deuluoedd yn y gwersylloedd.



Codi trosiant y gwersylloedd o 20% er mwyn gallu parhau i ddatblygu’r adnoddau
cyfalafol a’r gweithgareddau gan fuddsoddi £5m dros y ddegawd nesaf.

IEUENCTID A CHYMUNED
Mae ein Swyddogion Datblygu yn ddolen gyswllt werthfawr rhwng y mudiad a
gwirfoddolwyr yr Urdd, ysgolion a’n haelodau ar lefel leol a rhanbarthol. Mae gennym 950 o
ganghennau wedi eu rhannu i 17 o ranbarthau yng Nghymru.
Mae’r gweithgareddau cymunedol a gefnogir ganddynt yn cynnwys Eisteddfodau,
chwaraeon, teithiau i wersylloedd, teithiau undydd a phreswyl, Adrannau ac Aelwydydd.
Llynedd cafodd 500 o aelodau gyfle i deithio dramor gyda’r Urdd – i Batagonia, Ffrainc,
Sbaen a’r Eidal.
Byddwn yn


Cynyddu’r niferoedd sy’n elwa o weithgareddau craidd yr Urdd ar draws Cymru a
chynyddu’r cyfleoedd cymdeithasol Cymraeg rheolaidd i blant a phobl ifanc.



Datblygu cyfleodd newydd i bobl ifanc drwy gynlluniau gwirfoddoli, achredu sgiliau a
dathlu llwyddiannau plant a phobl ifanc a chyfraniad ein gwirfoddolwyr i gyflawni
hynny. Adeiladwn ar ein cynllun Llwybrau i’r Brig sy’n cynnig gwasanaeth
gwerthfawr yn yr ardaloedd cydgyfeiriant.



Datblygu arweinwyr a gwirfoddolwyr i’r dyfodol.



Parhau i rannu ein Neges Ewyllys Da gyda phobl ifanc mewn gwledydd eraill.

Er mwyn cyflawni’r uchod byddwn am benodi
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Swyddog Ieuenctid penodol yn ychwanegol i’n Swyddogion Datblygu ym mhob
rhanbarth i ddatblygu gweithgareddau sy’n ymateb i anghenion pobl ifanc fel gallant
fyw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg ac elwa o brofiadau cymdeithasol
Cymraeg.

CHWARAEON
Rhoddwn bwyslais ar Chwaraeon gan bod plant a phobl ifanc yn dymuno cael darpariaeth
chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg y tu allan i furiau’r ysgol. Mae 40,000 eisoes yn cymryd
rhan yn ein cystadlaethau chwaraeon yn flynyddol ond hoffwn weld cyfle i bob plentyn a
pherson ifanc gymryd rhan mewn gweithgaredd chwaraeon yn eu cymunedau trwy gyfrwng
y Gymraeg.
Byddwn yn dyblu o 10 i 20 y nifer o’n Swyddogion Chwaraeon fel gallwn


Ddatblygu gwirfoddolwyr ifanc i gynnal clybiau cymunedol, gan gynyddu’r nifer sy’n
derbyn hyfforddiant o 600 i 1200.



Sefydlu clybiau chwaraeon cymunedol drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynyddu’r nifer
o glybiau cymunedol o 70 i 140, a chynyddu’r nifer sy’n cymryd rhan mewn sesiynau
galw i mewn i 5,000.

Byddwn hefyd yn datblygu Gemau Cymru, a sefydlwyd yn 2011, fel gŵyl aml-chwaraeon o’r
safon uchaf, ac un y bydd pob person ifanc yn awyddus i gymryd rhan ynddi.
EISTEDDFOD
Gyda 35,000 o aelodau yn cystadlu yn yr Eisteddfodau cylch a sir, a 90,000 yn ymweld â’r
maes, mae Eisteddfod yr Urdd yn ŵyl ddiwylliannol bwysig i blant a phobl ifanc. Byddwn yn
datblygu Eisteddfod yr Urdd ymhellach drwy gydweithio gyda phartneriaid darlledu,
masnachol a’n gwirfoddolwyr. Ein nod fydd sicrhau bod


Cynnydd o 10,000 yn y rheiny sy’n cystadlu ar lefel cylch.



Cynnydd o 1,000 yn y rheiny sy’n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol.



Cynnydd o 20,000 yn y rheiny sy’n mynychu’r Eisteddfod.



Datblygiad Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel yn parhau.

Mae hwn yn nod uchelgeisiol, ond teimlwn y dylai pob plentyn a pherson ifanc allu elwa ar y
profiad o gymryd rhan yn ein Eisteddfod. Byddwn yn ystyried syniadau newydd am sut i
gyflwyno cyd-destun bywiog a llawn hwyl i’r Gymraeg yn yr Eisteddfod, i blant, pobl ifanc a’u
rhieni, beth bynnag fo’u cefndir ieithyddol.
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CYFATHREBU
Gyda 28,000 o blant a phobl ifanc yn darllen ein cylchgronau yn fisol mae ein tri cylchgrawn
yn dal eu tir yn dda. Mae dulliau cyfathrebu yn newid a datblygu yn gyflym, gyda phlant a
phobl ifanc yn arwain y ffordd. Er mwyn bod yn flaengar yn y maes byddwn yn


Ceisio denu buddsoddiad i ddatblygu dulliau technolegol o gyfathrebu gyda’n
haelodau.



Sicrhau bod modd i bobl ifanc gyfathrebu gyda’i gilydd drwy gyfrwng y Gymraeg gan
ddefnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf.



Cynyddu cylchrediad ein cylchgronau i Gymry Cymraeg a dysgwyr a sicrhau eu bod
yn parhau yn ddeniadol i blant a phobl ifanc.



Gweithio gydag ysgolion a rhieni i sicrhau bod pobl yn sylweddoli pwysigrwydd
sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn dod yn iaith fyw y tu allan i furiau’r ysgol.



Gweithio ar gynlluniau i sicrhau bod gan y Gymraeg ddelwedd fodern a llwyddiannus
gan ddefnyddio’r dulliau cyfathrebu diweddaraf ac annog y defnydd o dechnoleg
ymhlith pobl ifanc, gan gynnwys datblygu ein gwefan.

CYFLAWNI
Ein gobaith, erbyn y bydd yr Urdd yn cyrraedd ei ben-blwydd yn gant, yw y byddwn yn
cyflawni’r weledigaeth sydd yn cael ei rhannu yn y ddogfen hon.
Bydd cyflawni hyn yn ddibynnol ar gydweithrediad a chefnogaeth partneriaid ariannu,
sefydliadau eraill yng Nghymru, gwirfoddolwyr lu ac aelodau’r Urdd.
Edrychwn ymlaen at gydweithio gyda’n partneriaid yn y sector gwirfoddol, preifat a
chyhoeddus i gyflawni’r weledigaeth hon.
Mae’r Urdd yn fudiad i bawb yng Nghymru a chroesawn bawb i’n cynorthwyo.
Rydym yn awyddus i fod yn effro i syniadau ac awgrymiadau newydd, a chroesawn unrhyw
un sydd â diddordeb i gysylltu â ni ar 90@urdd.org. Gellir ein dilyn hefyd ar twitter
@Yr_Urdd a facebook Mistar Urdd.
FFEITHIAU AM YR URDD

50,000 o aelodau
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10,000 o bobl yn gwirfoddoli
265 o staff a throsiant ariannol o £8.7m / bron i £170,000 yr wythnos
54% o siaradwyr Cymraeg 10 oed yn aelodau
28,000 yn darllen y cylchgronau bob mis
500 yn mynd ar deithiau tramor i Ffrainc, Eidal, Sbaen a Phatagonia
90,000 o ymwelwyr i’r Eisteddfod
35,000 yn cystadlu mewn Eisteddfodau cylch a sir
40,000 yn cymryd rhan mewn cystadlaethau chwaraeon
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