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Gan ein Cadeirydd a’n Prif Weithredwr

Wrth i’r DU adfer ar ôl pandemig byd-eang, mae’r manteision  
y gall DofE eu cynnig i bobl ifanc yn bwysicach nag erioed.  

Mae pobl ifanc angen cefnogaeth frys i adfer ar ôl y tarfu ar 
eu haddysg a’u datblygiad cymdeithasol, i helpu i reoli lefelau 
gorbryder, unigrwydd ac iechyd meddwl gwael mwy nag 
erioed, a llwyddo yn y farchnad gyflogaeth fwyaf heriol  
a welwyd mewn hanes diweddar.  

Yma yn DofE, rydym yn credu mewn pobl ifanc, yn eu  
gwerth cynhenid a’u potensial diddiwedd. Mae ein  
strategaeth newydd yn rhoi DofE wrth wraidd yr ymgais 
cenedlaethol i gefnogi pobl ifanc drwy’r blynyddoedd heriol 
sydd o’n blaenau.  

Ers sefydlu DofE yn 1956, mae dros chwe miliwn o bobl ifanc 
wedi elwa ar brofiad DofE, ac wrth i ni edrych tua’r dyfodol, 
mae ein huchelgais yn fwy nag erioed. 

Rydym yn benderfynol o fod yn hygyrch ac o apelio i fwy o 
bobl ifanc nag erioed o’r blaen, cyrraedd dros filiwn o bobl 
gyda rhaglenni DofE sy’n newid bywydau dros y pum mlynedd 
nesaf a rhoi pobl ifanc wrth wraidd siapio, hyrwyddo a 
chynrychioli DofE.  

Yn rhan o’r cynllun uchelgeisiol hwn, byddwn yn 
canolbwyntio’n benodol ar y rhai sy’n cael eu hynysu, gan 
sicrhau bod DofE yn agored i’r holl bobl ifanc a bod ein 
cyfranogwyr yn adlewyrchu’r genhedlaeth fwyaf amrywiol o 
bobl ifanc erioed.  

Mae DofE yn gweithio gyda miloedd o unigolion a sefydliadau 
ledled y DU, ac ni fyddai modd ysgrifennu, na chyflawni’r 
strategaeth hon heboch chi. Rydym yn hynod ddiolchgar am 
y mewnwelediadau a’r syniadau sydd wedi cael eu rhannu gan 
filoedd o’n rhanddeiliaid, gan gynnwys cyfranogwyr, rhieni, 
cyn-fyfyrwyr, Arweinwyr, partneriaid, cefnogwyr a staff. 
Rydych wedi siapio’r strategaeth hon, a gyda lwc, byddwch 
yn adnabod eich adborth yn y blaenoriaethau a nodir yn yr 
ychydig dudalennau nesaf.

Rydym yn dal i gael ein hysbrydoli gan egni, angerdd a chred 
ddi-dor y gymuned DofE ym mhŵer a photensial pobl ifanc. 
Edrychwn ymlaen yn fawr at gychwyn ar y daith hon gyda chi!

Baroness Grey-Thompson dbe

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr 

Ruth Marvel
Prif Weithredwr

Bob blwyddyn, mae DofE yn ysbrydoli 
cannoedd o filoedd o bobl ifanc, o bob 
cefndir, i archwilio pwy ydyn nhw, magu 
hyder a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen  
i symud drwy eu bywydau’n llwyddiannus. 
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Mae DofE wedi newid 
fy mywyd. Mae wedi 
fy natblygu fel person 
ac rwy’n falch o hynny 
hyd heddiw. Rhoddodd 
y profiad a’r hyder i mi  
siarad gyda phobl newydd. 
Gwnaeth i mi sylweddoli pa 
mor wydn a chryf yr ydw i

” 

Cyfranogwr DofE

“
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Rydym yn helpu pobl ifanc i feithrin cred 

am oes ynddyn nhw eu hunain, yn eu 

cefnogi nhw i wynebu eu heriau, dilyn eu 

hangerdd, a darganfod talentau nad oedd 

yn hysbys iddynt yn bersonol o’r blaen. 

Oherwydd pan fyddwch yn profi i chi eich 

hun eich bod yn barod am unrhyw beth,  

ni all unrhyw beth eich rhwystro

eIN 

DiBEn



Yn sail i bob agwedd ar ein 

gwaith yw ein gwerthoedd 

a rennir, sy’n diffinio ein 

diwylliant, yn dangos ein 

credoau ac yn disgrifio ein  

dull o wneud pethau: 

66

Rydw i’n ddeinamig

Mae anghenion pobl ifanc wrth wraidd fy 

mhenderfyniadau, rwy’n optimistaidd, yn frwdfrydig 

ac yn agored i syniadau newydd, rwy’n hyblyg yn fy 

nulliau ac rwy’n sicrhau bod gweithio a gwirfoddoli 

gyda DofE yn brofiad llawn hwyl

Rydw i’n onest
Rwy’n gweithredu ar fy mwriadau, rwy’n frwd dros 

gynnal safonau uchel ac yn chwilio am ffyrdd i wella 

pethau bob amser, rwy’n fodlon cymryd cyfrifoldeb ac 

rwy’n sefyll dros yr hyn sy’n iawn yn fy marn i

Rydw i’n gynhwysol

Rwy’n rhan o dîm ac yn cydweithio gydag eraill i 

ddod o hyd i’r datrysiadau gorau, rwy’n gyfeillgar 

ac yn hawddgar, rwy’n gwerthfawrogi persbectifau 

amrywiol ac yn weithredol yn ceisio deall a 

gweithredu ar sail mewnwelediadau a phrofiad 

bywyd pobl eraill

Rydw i’n grymuso 

Rwy’n ymddiried yn fy nghydweithwyr, rwy’n creu 

cyfleoedd i bobl eraill ddysgu a datblygu, rwy’n bositif 

ac yn canolbwyntio ar ddatrysiadau, rwy’n dysgu  

o fy mhrofiad i a phrofiadau pobl eraill, ac rwy’n 

dathlu llwyddiant Ein 
GwerThoeDd
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Rydym eisiau gwneud DofE yn fwy 

hygyrch a pherthnasol, gan roi cyfle i 

dros filiwn o bobl ifanc gyfrannu mewn 

rhaglen DofE fydd yn newid eu bywydau 

dros y pum mlynedd nesaf 

EIn 

huChelgeIsiau 

StraTEGol



Ein targedau strategol 
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Dros y pum mlynedd nesaf, byddwn yn 
gweithio tuag at bedwar targed strategol 

Bydd y targedau hyn yn cael eu 
pweru gan dri gyrrwr strategol:  

Manteisio ar bwer pobl a chael 
ein harwain gan werthoedd

Cael ein gyrru gan ddata a  
bod yn arloesol yn ddigidol

Bod yn gynaliadwy’n ariannol  
ac yn amgylcheddol

Ansawdd

Perthnasedd

Effaith

Mynediad

Strategaeth D
ofE
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Byddwn yn sicrhau bod DofE ar gael yn fwy 

eang ac yn fwy hygyrch, gan gynyddu nifer  

ac amrywiaeth y bobl ifanc all gael mynediad  

i raglen DofE 

I wneud hyn, byddwn yn: 

→ gweithio gyda phartneriaid newydd a phresennol  
a phobl ifanc i ddeall yn well a thaclo rhwystrau  
i gyfranogiad a dilyniant

→ datblygu modelau cyflawni newydd fel y gallwn fynd  
â DofE i ble mae’r bobl ifanc, yn benodol yn cyrraedd  
y rhai sy’n cael eu hynysu  

→ cefnogi a rhoi cyngor i ganolfannau DofE fel y gallant 
gynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc all gael 
mynediad i raglenni DofE  

MYNEDIad

9

Strategaeth D
ofE



10

Byddwn yn sicrhau bod DofE yn berthnasol,  

yn ymgysylltiol ac yn ysbrydoli pobl ifanc  

a’n cefnogwyr

PErThnaSeDd

I wneud hyn, byddwn yn: 

→ rhoi pobl ifanc wrth wraidd siapio, hyrwyddo a chynrychioli 
DofE, a chreu rolau cymorth ac arweinyddiaeth i bobl ifanc, 
megis Arweinwyr Ifanc a Chenhadon Ifanc 

→ cysylltu pobl ifanc â chymunedau i’w helpu nhw i gael effaith 
bositif ar faterion sy’n bwysig iddyn nhw

→ ymgysylltu â chymuned cefnogwyr DofE a’i hehangu  
(gan gynnwys cyn-fyfyrwyr a chyflogwyr) i helpu i ymestyn 
cyrhaeddiad ac effaith DofE 

→ adeiladu brand a chyfathrebu DofE, gan ei addasu i 
gynulleidfaoedd gwahanol, rhoi hwb i’w broffil, cyrhaeddiad, 
dylanwad ac incwm

Strategaeth D
ofE
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Byddwn yn sicrhau bod pob person ifanc 

sy’n cyflawni DofE yn cael rhaglen o safon 

uchel, heriol a phersonol, wedi’i chyflawni 

gan Arweinydd DofE ymroddgar   

ansawDd

I wneud hyn, byddwn yn:

→ adnewyddu ein fframwaith ansawdd fel bod Arweinwyr 
DofE yn cael eu cefnogi i gyflawni rhaglenni DofE yn y 
ffordd fwyaf personol ac effeithiol

→ addasu ac arloesi rhaglenni DofE i sicrhau eu bod yn 
dal i fod yn hygyrch, yn berthnasol ac yn effeithiol i’r 
genhedlaeth newydd o bobl ifanc

→ cefnogi ein rhwydwaith amrywiol o bartneriaid cyflawni 
drwy adnewyddu ein cynnig hyfforddiant digidol, hwyluso 
cydweithredu lleol a symleiddio gweinyddiaeth rhaglenni 

→ gwella mynediad i gyfleoedd gwirfoddoli ystyrlon a 
gweithgareddau ansawdd uchel i bobl ifanc sy’n  
cyflawni DofE

Strategaeth D
ofE
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Byddwn yn mesur ac yn rhannu effaith DofE - a defnyddio 

ein cyrhaeddiad, credadwyaeth a’n partneriaethau i 

ddylanwadu ar benderfyniadau a dadleuon sy’n effeithio 

ar gyfleoedd cyffredinol pobl ifanc mewn bywyd 

EFfaITh

I wneud hyn, byddwn yn:

→ ymgorffori ein fframwaith effaith newydd i fesur a  
chryfhau ein heffaith fyrdymor a thymor hir 

→ cydnabod llwyddiannau pobl ifanc gydol y daith DofE,  
a’u cefnogi nhw i gofnodi ac adlewyrchu ar eu cynnydd  
a’u deilliannau eu hunain 

→ archwilio ffyrdd i ganolfannau lleol asesu a chyfleu  
eu heffaith 

→ dylanwadu ar ddadleuon a phenderfyniadau ar faterion sy’n 
effeithio ar gyfleoedd bywyd a lles pobl ifanc - yn benodol 
addysg, datblygiad personol, cyfleoedd cyflogaeth ac 
iechyd meddwl
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Pan ro’n i yng nghanol 
fy nghyfnodau anoddaf, 
ro’n i’n cyflawni fy DofE, 
roedd yn ffordd o ddianc, 
roedd yn canolbwyntio 
fy meddwl ar gyfeiriad 
gwahanol. Ro’n i’n fwy 
angerddol nag erioed  
dros eisiau cyflawni 
rhywbeth yr oeddwn  
i wir yn ei fwynhau.

“
Cyfranogwr DofE

“
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GYRwYr 

STratEgOL

14

I gyflawni ein targedau strategol  
a gyrru cynnydd tuag at ein 
gweledigaeth, bydd gennym dri  
gyrrwr strategol  

Strategaeth D
ofE
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→ Grymuso a buddsoddi yn ein tîm o staff, gan uno’r 
sefydliad cyfan fel #UnDofE

→ Ymgorffori ein gwerthoedd a’n hymddygiad newydd  
ar draws DofE er mwyn datblygu diwylliant sefydliadol 
positif a chynhyrchiol 

→ Hyrwyddo ac adeiladu ein hymarferion o 
gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar  
draws DofE

Gyrwyr strategol

Manteisio ar 
bwer pobl a chael 
ein harwain gan 
werthoedd 

Strategaeth D
ofE
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→ Cryfhau ein defnydd o ddata a mewnwelediadau’r 
gynulleidfa er mwyn llywio ein penderfyniadau  
a gwella ein cynnig yn barhaus  

→ Cryfhau ein defnydd o dechnoleg ddigidol  
a chyfathrebu digidol i fodloni anghenion ein 
rhanddeiliaid yn y ffordd fwyaf effeithlon a chyfleus

Gyrwyr strategol

Cael ein gyrru gan 
ddata a bod yn 
arloesol yn ddigidol 

Strategaeth D
ofE
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→ Adolygu ein modelau prisio i sicrhau ein bod yn  
cydbwyso hygyrchedd ac amrywiaeth cyfranogiad  
gyda chynaliadwyedd sefydliadol 

→ Amrywio ein hincwm, gan gynnwys tyfu ein ffrydiau  
incwm codi arian a masnachol

→ Gwneud y mwyaf o’n strwythurau sefydliadol, adnoddau  
a phrosesau i wella effeithlonrwydd a lleihau ein  
hôl-troed carbon. 

Gyrwyr strategol

Bod yn gynaliadwy’n 
ariannol ac yn 
amgylcheddol 

Strategaeth D
ofE
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Fy nhaith DofE: Wedi’i ddylunio gen i ac ar fy nghyfer i

Yn ystod fy  
rhaglen

Deilliannau  
tymor canolig

Effaith tymor 
hirach

Rwyf	wedi	
gosod	targedau	
ac	yn	dal	ati	i	
gyflawni’r	rhain.

Rwy’n	gwneud	pethau	na	
fyddwn	wedi’u	gwneud	fel	
arall	ac	yn	cael	fy	herio,	mewn	
ffordd	dda.	

Rwy’n	meddwl	am	
beth	rydw	i	wedi’i	
wneud,	ac	rwy’n	falch	
o	fy	llwyddiannau.	

Rwy’n	cwrdd	â	
phobl	newydd	
ac	yn	gwneud	
ffrindiau	newydd.

Rwy’n	bod	yn	actif	
ac	yn	cael	hwyl.

Mae DofE yn her bersonol sy’n fy helpu 
i fanteisio i’r eithaf ar fywyd, a gwneud 
gwahaniaeth i’r byd o’m cwmpas. 

Mae	gen	i	adnoddau	
y	gallaf	eu	defnyddio	
i	helpu	fy	iechyd	
meddwl	a’m	lles.	

Rwy’n	teimlo’n	fwy	
hyderus.	Pan	mae	
pethau’n	mynd	yn	
anodd,	rwy’n	gwybod		
y	gallaf	oroesi.

Rwy’n	
teimlo’n	dda	
yn	bersonol

Rwyf	wedi	dysgu	sgiliau	
personol	ac	ymarferol	
sy’n	fy	helpu	nawr	ac		
a	fydd	yn	fy	helpu	yn		
y	dyfodol.

Rwy’n	fwy	ymwybodol	
o	bwy	rydw	i	eisiau	
bod,	a	beth	allaf	ei	
wneud	i	gyrraedd	
fanno.	Rwy’n	teimlo	
y	gallaf	wneud	
gwahaniaeth

Rwy’n	teimlo’n	agosach	
at	fy	nghymuned	a’r	byd	
o’m	cwmpas.

Rwy’n	fwy	tebygol	o	
gyflawni	hyd	at	eithaf	
fy	ngallu,	gan	gynnwys	
mewn	gwaith	ac	addysg.

Rwy’n	fwy	parod	i	godi	
llais	a	chamu	i’r	adwy	i	
helpu	pobl	eraill.	

Rwy’n	rhoi	
rhywbeth	
yn	ôl	i’m	
cymuned.
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Diolch o waelod calon i’r holl 
gyfranogwyr, cyn-fyfyrwyr, Arweinwyr, 
cefnogwyr, staff ac Ymddiriedolwyr 
sydd wedi helpu i ddatblygu’r 
strategaeth hon. Mae eich mewnbwn 
yn amhrisiadwy, a bydd yn parhau i 
fod yn amhrisiadwy. Rydym yn edrych 
ymlaen yn fawr at weithio gyda chi i 
wireddu’r strategaeth hon, a grymuso’r 
genhedlaeth nesaf o bobl ifanc i 
ddarganfod eu potensial diddiwedd

GYDa’N  

gILYdD
BYdDwn YN 

CYFlawni
19
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Bydd yr effaith ar bobl ifanc yn 

amhrisiadwy. Yn syml ein dymuniad yw 

cael ein clywed a bod rhywun yn 

gwrando arnom, i gael cyfle i ddweud 

ein dweud ar benderfyniadau fydd yn 

effeithio arnom ni. Ni ddylid gwneud 

unrhyw benderfyniadau amdanom heb 

ein mewnbwn ni. Bydd ymgynghori â 

phobl ifanc yn gwneud i ni deimlo’n 

werthfawr, ac yn rhan o’r tîm.

“
Lucy Aur, Cennad Ifanc Rhanbarthol DofE  

a deiliad Gwobr Aur

“
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Rwy’n hyderus y bydd strategaeth newydd DofE   

yn paratoi ein pobl ifanc ar gyfer llwyddiant, gan 

gydnabod y gwaith anhygoel y maent wedi bod 

yn ei wneud ac yn eu hannog nhw i ddatblygu eu 

hunain yn ystod y blynyddoedd heriol sydd i 

ddod. Gyda rhaglen o safon uchel a chefnogaeth 

Arweinwyr o safon uchel, rwy’n gwybod y 

byddwn yn gallu cydweithio i sicrhau’r effaith 

fwyaf bosibl i gymaint o bobl ifanc ag sy’n bosibl, 

o bob cefndir.

“
Richard Salter, Rheolwr DofE - Ambiwlans Sant Ioan

“
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Rwyf wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc ag 

Anghenion Cymorth Ychwanegol ers 13 mlynedd. 

Mae’r gwahaniaeth anhygoel y mae ymgysylltu â 

DofE yn ei wneud iddyn nhw’n fy synnu bob 

amser. Y cynnydd mawr yn eu hunanhyder, y 

gallu i herio eu hunain a’r rheiny o’u cwmpas a’r 

hwyl go iawn y maent yn ei gael gyda DofE. 

Bydd ein strategaeth newydd yn ehangu’r 

cyfleoedd i ymgysylltu gyda phobl ifanc sy’n 

wynebu rhwystrau o ran cyfranogiad, a chreu 

cysylltiadau gyda chanolfannau, ysgolion a 

sefydliadau na fyddant o bosibl wedi ystyried 

DofE ar gyfer eu pobl ifanc o’r blaen.

“
Tim McArthur, Swyddog Cymorth Canolfan - DofE Yr Alban

“
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Fel Partneriaid Strategol DofE, rydym 

wedi ymrwymo i helpu pobl ifanc, a 

phobl ifanc o gefndiroedd ymylol yn 

enwedig, i wireddu eu llawn botensial. 

Mae cynnig y Wobr DofE Aur fel rhan 

o’n rhaglen dechrau gyrfa a 

phrentisiaeth yn ein galluogi i gefnogi 

cyflogadwyedd talent ifanc amrywiol 

ledled y DU, gan eu grymuso nhw i 

greu dyfodol gwell. 

Edrychwn ymlaen at weithio’n agos 

gyda DofE dros y misoedd a’r 

blynyddoedd nesaf i adeiladu ar y piler 

sylweddol a llwyddiannus hwn o’n 

partneriaeth hyd yma.

“
Alex Davies, Head of Social Value –  

St James’ Place Wealth Management

“
Strategaeth D

ofE
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