Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020

Ymunodd pum Llysgennad Ifanc newydd â’r Fforwm Ieuenctid. Yr oedd yn gyfle iddynt gwrdd ag aelodau presennol a thrafod y gwaith yr hoffent gynnal gyda’r Fforwm Ieuenctid rhwng nawr a Mai 2021. 

Mae gennym ambell weithgaredd yr hoffem weithio arnynt gyda’r grŵp dros y flwyddyn nesaf er mwyn sicrhau bod gan Bobl Ifainc ardal Dyfed-Powys lais ar faterion lles, Trosedd a Phlismona. Isod, cewch wybodaeth lawn am y gweithgareddau hyn, a cholofn lle y rhoddir cyfle i Lysgenhadon Ifainc gynnwys adborth a syniadau yn erbyn pob gweithgaredd.
 
Gweithgaredd / Digwyddiad
Manylion
Adborth / syniadau gan y Fforwm Ieuenctid  
 
Llwyfan/Mecanwaith Adborth  
Rhywle lle y gallwn roi gwybodaeth ichi yn dilyn digwyddiad, a rhannu syniadau rhwng cyfarfodydd.  
 
h.y. a fyddai pawb ohonoch yn cytuno y byddai grŵp Facebook ‘caeedig’ yn gweithio? 

 
Cyfryngau Cymdeithasol a dargedwyd at bobl ifainc 
 
A oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â sut y gallem ni fel grŵp ddatblygu cynnwys cyfryngau cymdeithasol wedi’i dargedu at Bobl Ifainc?

Er enghraifft, ydych chi’n credu y dylem fod ar Instagram? Neu a yw’n well gweithio gyda chi fel Fforwm i greu cynnwys i’w rannu ar ein cyfrifon presennol ar Facebook a Twitter?
 
 
Cynrychiolaeth pobl ifainc ar rai cyfarfodydd bwrdd mewnol (Bwrdd Ymgynghorol Annibynnol; a Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu)
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn cynrychioli’r Fforwm Ieuenctid mewn un o’r cyfarfodydd Bwrdd hyn, sy’n digwydd unwaith bob 4 mis, rhowch wybod inni, a medrwn roi gwybodaeth bellach ichi ynglŷn â beth yw’r cyfarfodydd bwrdd, beth maen nhw’n trafod, a sut y gallwch gymryd rhan. 

 
Ffilm Fer – cynhyrchu ffilm fer o safbwynt pobl ifainc ynghylch sut y dylai’r heddlu ymgysylltu â nhw, i’w chyhoeddi erbyn Mawrth 2021. 
 
Fel ein bod ni’n medru dechrau cynllunio’r ffilm fer, a fedrwch chi wneud dau beth cyn ein cyfarfod ym mis Rhagfyr;
 
1.       Dod o hyd i rywun sydd wedi cael profiad negyddol o gyswllt â’r heddlu a gofyn iddynt;
-          Sut y gwnaed iddynt deimlo?
-          Beth hoffent newid o ran plismona?
-          A fyddent yn hapus i fod yn rhan o’r fideo (yn ddienw os yw hynny’n well ganddynt)?
 
 
 
2.       Dod o hyd i rywun sydd wedi cael profiad cadarnhaol o gyswllt â’r heddlu a gofyn iddynt;
-          Sut y gwnaed iddynt deimlo?
-          Beth hoffent newid o ran plismona?
-          A fyddent yn hapus i fod yn rhan o’r fideo (yn ddienw os yw hynny’n well ganddynt)?
 
Cynhadledd Ieuenctid  
Aelodau’r Fforwm Ieuenctid i gynnal Cynhadledd Ieuenctid ar Drosedd a Lles. 
 
A oes gennych unrhyw syniadau ynglŷn â beth yr hoffech ei weld mewn cynhadledd ar Blismona a Throsedd ar gyfer Pobl Ifainc? 


 

Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2020 – Diben y cyfarfod oedd; 

Rhoddwyd cyflwyniad i Lysgenhadon Ifainc ar y System Plismona Digidol. 

Cynhaliwyd cyfarfod gyda’r Llysgenhadon Ifainc er mwyn cael adborth gan bobl ifainc ar wefan newydd yr Heddlu, sef yr Hafan Unigol Ar-lein. Mae’r hafan unigol ar-lein yn cynnig cyfleuster sylfaenol ar gyfer adrodd am ddigwyddiadau, gwasanaethau trafodaethol, cynnwys personol – gan gynnwys hanes unigol o gysylltiad â’r heddlu – a ffordd o gysylltu â’r heddlu’n ddienw. 

Hafan Unigol Ar-lein:
	Mae’n rhoi ffordd i’r cyhoedd, yn enwedig pobl sy’n byw yn ardaloedd mwy gwledig Cymru, gysylltu â’r heddlu o’u cyfrifiaduron cartref drwy’r rhyngrwyd, neu drwy ddefnyddio eu dyfeisiau symudol. 
	Mae’n annog pobl sy’n agored i niwed, sydd o bosibl yn teimlo’n anniogel oherwydd eu sefyllfa bersonol, sy’n cysylltu â’r heddlu dros y ffôn, i wneud y cysylltiad hwnnw ar-lein, er enghraifft, dioddefwyr stelcio ac aflonyddu neu gam-drin domestig. 
	Mae’n gweithredu fel hwb gwybodaeth – mae’n rhoi cyngor, arweiniad, data trosedd a gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael. 
	Mae’n galluogi’r cyhoedd i ymgymryd â thrafodaethau ariannol ar-lein, megis dirwyon cosb a thystysgrifau arfau saethu. 
	Mae’n helpu i wella ymateb yr heddlu ac ansawdd cymorth i ddioddefwyr drwy olrhain ac adrodd ar-lein. 





Dydd Mawrth 2 Chwefror 2020 – Diben y cyfarfod oedd;

·	Diweddaru Llysgenhadon Ifainc ar y ffilm fer yr ydym eisiau cynhyrchu gyda nhw ar gyfer dibenion hyfforddi’r Heddlu. 
·	Trafod cwestiynau posibl neu sylwadau/problemau o ran materion plismona sydd o bwys iddynt ac yr hoffent gyflwyno i’r Prif Gwnstabl yng nghyfarfod Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu sy’n digwydd ddydd Mawrth 16 Chwefror 2021 am 10 o’r gloch y bore. Gwahoddir Llysgenhadon Ifainc i’r cyfarfod hwn. 

Cyfarfod Bwrdd Atebolrwydd yr Heddlu 

Dyma gyfarfod lle mae’r Comisiynydd Dafydd Llywelyn yn dal y Prif Gwnstabl Mark Collins a’i Uwch Swyddogion i gyfrif. Bydd y cyfarfod hwn yn canolbwyntio ar Blant a Phobl Ifainc, sy’n cael eu gwahodd i’r cyfarfod a bydd cyfle iddyn nhw fel Llysgenhadon godi materion a chwestiynau a allai fod ganddynt o gwmpas materion plismona. Mae croeso iddynt estyn y gwahoddiad hwn i ffrindiau a fyddai â diddordeb hefyd. 

·	Trafodaeth fer ar Hawliau Plant a beth maen nhw’n teimlo sy’n bwysig i Heddlu Dyfed-Powys ystyried wrth iddynt edrych ar ddatblygu Siarter Hawliau Plant. Mae hwn yn gyfle da i’r bobl ifainc gael dylanwad sylweddol ar ddatblygiad cyffrous. 






