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cyflwyniad
Mae strategaeth 2021-2026 Cymdeithas Bêl-droed Cymru, “Ein Cymru”, yn mapio’r llwybr sydd o’n blaenau er
mwyn i bêl-droed Cymru gyflawni ei gwir botensial, ac rydyn ni’n falch o gyflwyno PAWB, sef gweledigaeth
newydd a chynllun strategol y Gymdeithas ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.
Mae ein huchelgais yn glir, rydyn ni eisiau creu amgylchedd diogel a chynhwysol i bawb, ledled Cymru, waeth
beth yw eu hil, ethnigrwydd, rhywedd, crefydd neu gred, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol, oedran neu gefndir.
Er mwyn cyflawni hyn, mae’n rhaid i deulu pêl-droed Cymru gydweithio i sicrhau bod pawb o bob cwr o
gymdeithas yng Nghymru yn ystyried bod pêl-droed yn weithgaredd y gallan nhw gymryd rhan ynddo, drwy
chwarae, hyfforddi, gwylio, gwirfoddoli, ac yn bwysicaf oll, mwynhau, gan anelu i fod y fersiwn gorau ohonyn
nhw’u hunain.
Rydyn ni eisiau dod yn genedl bêl-droed flaenllaw ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ar lefel
fyd-eang a lleol.
Bydd cyflawni amcanion PAWB erbyn 2026 yn ein rhoi ni ar y llwybr i wireddu ein gweledigaeth hirdymor o
sicrhau mai pêl-droed yw’r gamp fwyaf cynhwysol, hygyrch a llwyddiannus yng Nghymru.

Noel Mooney,
Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru
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pawb
Mae pêl-droed yn gamp hygyrch o ran ei natur; does dim angen eglurhad cymhleth o’r rheolau, mae cyfleoedd i
gymryd rhan ar gael yn eang, ac yn bwysicaf oll, mae’n hawdd ei chwarae waeth beth yw’r lefel gallu. Ond eto,
mae angen i bêl-droed, fel pob camp, weithio’n galed i sicrhau bod pawb yng Nghymru’n teimlo’n rhan o’r teulu
pêl-droed.
Mae Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2021-26, PAWB, yn gosod ein Gweledigaeth, ein
Hamcanion a’n Camau Gweithredu i ddod yn gorff llywodraethu gwirioneddol gynhwysol a chynrychioliadol,
gan arwain at newid amlwg ar draws y Gymdeithas Bêl-droed a phêl-droed Cymru.
PAWB yw enw’r strategaeth yma, sef hunaniaeth ein rhaglen Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant, ac
mae’n cynrychioli ein huchelgais i sicrhau ‘pêl-droed i BAWB, BOBMAN yng Nghymru’.
Yn ogystal â’r strategaeth yma, mae Cynllun Gweithredu sy’n nodi’r camau ar gyfer y pedair thema allweddol i
gyflawni ein Gweledigaeth.
Bydd y Cynllun Gweithredu’n cael ei ddefnyddio fel dogfen fyw a blaengar, y bydd modd ei haddasu ar unrhyw
adeg, gan ein galluogi ni i fod yn flaengar ac yn hyblyg wrth weithredu’r strategaeth.
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Chwarae teg
Roedd ymrwymiad i gydraddoldeb wedi’i wreiddio yn ein Gweledigaeth a’n Strategaeth ar gyfer Pêl-droed Cymru
2020 ‘Mwy na Gêm’, o dan y nod o ddarparu ‘profiad o bêl-droed sy’n ddiogel a phleserus’.
Rydyn ni wedi cymryd camau mawr ymlaen wrth ‘ehangu mynediad, lleihau anghydraddoldeb, ac annog mwy o
ferched, pobl anabl, a phobl o gymunedau ethnig amrywiol i chwarae a chymryd rhan mewn pêl-droed yng Nghymru.’
Mae’r Gymdeithas wedi gosod ei gweledigaeth ar gyfer pêl-droed Cymru yng Nghynllun Strategol 2021-26, Ein Cymru,
ac mae Strategaeth PAWB yn rhan annatod o’i weledigaeth a’i amcanion.
Yn dilyn yr adolygiad annibynnol, Cymdeithas Gynaliadwy ar gyfer y Dyfodol, darparwyd ystod o argymhellion ar gyfer
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, ac mae’r argymhellion yma wedi’u hintegreiddio i strategaeth PAWB.
Mae ymgyrch ddiweddar Mae Pobl Dduon o Bwys wedi ail-gynnau galwad i weithredu. Galwad nid yn unig i uno yn
erbyn hiliaeth a gwahaniaethu, ond i ddatgymalu systemau o ormes ac anghydraddoldeb sy’n parhau i atal
cymunedau wedi’u tangynrychioli a heb eu clywed rhag cyfleoedd ar draws pob maes o bêl-droed a chymdeithas. Ein
cyfrifoldeb ni fel Cymdeithas yw ateb yr alwad yma, ac ynghyd â’r teulu pêl-droed, gallwn gyflawni mwy a gwneud ein
gêm yn gamp fwy cyfartal, amrywiol a chynhwysol i bawb.
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EIN GWELEDIGAETH

Ein gweledigaeth

Mae pêl-droed i
bawb, bobman
Yng nghymru.
6

Ein cenhadaeth

Creu amgylchedd lle mae PAWB yn cael
cyfle cyfartal, yn cael eu cynnwys,
ac yn teimlo eu bod nhw’n perthyn.
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Ein hamcanion

amcanion
Rydyn ni wedi nodi pedair thema ac amcanion allweddol, ac mae gan bob un ystod o nodau a fydd yn cael eu sefydlu
i gyflawni ein gweledigaeth gyffredinol ‘Pêl-droed i BAWB, BOBMAN yng Nghymru’.

Addysg ac
ymwybyddiaeth

Cydraddoldeb
ac amrywiaeth

Adrodd
a herio
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Addysg ac ymwybyddiaeth

Addysg ac
ymwybyddiaeth
Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o
gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
ledled teulu pêl-droed Cymru. Addysg yw
sylfaen y Strategaeth yma.
Rydyn ni’n credu bod addysg yn allweddol
er mwyn datblygu cydraddoldeb, cynyddu
cynrychiolaeth a chynhwysiant, gan herio
agweddau gwahaniaethol ar bob lefel
o’r pyramid.

nodau

Addysg ac Ymwybyddiaeth

Er mwyn cyflawni’r amcan o gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o gydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant ledled y teulu pêl-droed, byddwn ni’n:
•

Datblygu Rhaglen Addysg PAWB sy’n darparu ystod o weithdai a gweminarau addysgol a fydd yn cynnwys
addysg orfodol ar gyfer:
Chwaraewyr
Hyfforddwyr
Swyddogion clybiau
Stiwardiaid
Swyddogion gemau
Gweithlu Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac aelodau Cymdeithasau Ardal.

•

Datblygu micro-wefan PAWB fel hwb addysgol ar gyfer y teulu pêl-droed.

•

Codi ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb, Amrywiaeth, Cynhwysiant a Gwrth-wahaniaethu drwy weithio
gyda phartneriaid Cydraddoldeb y Gymdeithas i gynnal cyfnodau ymwybyddiaeth a dathlu amrywiaeth
drwy’r tymor.
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Cydraddoldeb
ac amrywiaeth

Cydraddoldeb ac
amrywiaeth
Cynyddu mynediad a chyfleoedd i grwpiau
wedi’u tangynrychioli mewn pêl-droed er
mwyn sicrhau gêm gynrychioliadol,
amrywiol, gynhwysol, a hygyrch.

nodau

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Er mwyn cyflawni’r amcan o gynyddu mynediad a chyfleoedd mewn pêl-droed i grwpiau wedi’u tangynrychioli er
mwyn sicrhau gêm gynrychioliadol, amrywiol, gynhwysol, a hygyrch, byddwn ni’n:
•

Gwella mynediad a chyfleoedd i Bobl Anabl drwy ddatblygu Cynllun Pêl-droed Anabl newydd.

•

Creu cymdeithas ‘Para-bêl-droed’, sy’n rhan o Gymdeithas Pêl-droed Cymru, i hyrwyddo, datblygu, llywodraethu
a rheoleiddio pob rhan o bêl-droed anabl.

•

Gwella hygyrchedd cyfleusterau ledled Cymru ar gyfer grwpiau blaenoriaeth ac wedi’u tangynrychioli.

•

Creu’r amgylchedd gorau, strwythurau cymorth a chyfleoedd i gyflymu twf pêl-droed menywod drwy ddatblygu
strategaeth menywod a merched newydd.

•

Ymgysylltu â chymunedau wedi’u tangynrychioli i ddatblygu ystod o grwpiau cefnogi i gynyddu amrywiaeth
cefnogwyr y Wal Goch.

•

Sefydlu darpariaethau penodol yng ngemau Tîm Cenedlaethol Cymru i gynyddu nifer y cefnogwyr Anabl sy’n
mynychu.

•

Rhoi mwy o gyfleoedd i grwpiau wedi’u tangynrychioli mewn rolau chwarae, hyfforddi, gweinyddu ac arwain.

•

Cynyddu’r cyfleoedd i Geiswyr Lloches a Ffoaduriaid gymryd rhan mewn pêl-droed.

•

Hyrwyddo modelau rôl cadarnhaol mewn pêl-droed, a dathlu cyfraniadau “arloeswyr” y gêm yng Nghymru.

•

Sefydlu ystod o Hyrwyddwyr Cydraddoldeb fel rhan o Raglen Clwb PAWB ac yng Nghyngor Ieuenctid y
Gymdeithas.
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nodau

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

•

Sicrhau bod delweddaeth ar draws yr holl ddeunydd cyfathrebu, marchnata a chyhoeddiadau yn amrywiol ac
yn gynrychioliadol o gymdeithas Cymru.

•

Gwella amrywiaeth gweithlu Cymdeithas Bêl-droed Cymru (gan gynnwys Cymdeithasau Ardal, Byrddau a
Chynghorau’r Gymdeithas ac Ymddiriedolaeth y Gymdeithas) i fod yn gynrychioliadol o gymdeithas Cymru, gan
ddarparu tryloywder o ran targedau a chynnydd.

•

Darparu cyfarwyddebau i Gymdeithasau Ardal, Cynghreiriau, Clybiau a rhanddeiliaid ehangach sy’n gosod
disgwyliadau o ran datblygu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

•

Cyflawni’r lefel uchaf o Safon Gydraddoldeb ar gyfer Chwaraeon.

•

Cyflawni’r safon uchaf o ddyfarniad insport Chwaraeon Anabledd Cymru.

•

Sefydlu Rhaglen Clwb PAWB, sef fframwaith er mwyn i Glybiau ddod yn fwy cyfartal, amrywiol a chynhwysol.

•

Sicrhau y caiff Rheolau, Rheoliadau a Pholisïau’r Gymdeithas eu hadolygu a’u diweddaru’n gyson bob blwyddyn.

•

Adolygu a datblygu’r broses recriwtio i ddenu ymgeiswyr amrywiol o gronfa ddoniau ehangach.

•

Adolygu a datblygu rhaglenni achredu a thrwyddedu Clybiau i sicrhau bod Cydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant yn rhan annatod o’r meini prawf.

•

Cynrychiolwyr o Bartneriaid Cydraddoldeb y Gymdeithas a rhanddeiliaid allweddol eraill i ffurfio rhan o Grŵp
Cynghori Rhanddeiliaid y Gymdeithas.
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Targedau amrywiaeth a chynhwysiant

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

•

Dyblu cyfranogiad chwaraewyr cofrestredig sy’n fenywod a merched (20,000).

•

Canran y cyfranogwyr ag anabledd neu gyflwr iechyd i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru ar gyfer
chwaraewyr, hyfforddwyr a holl rolau Clybiau.

•

Canran y cyfranogwyr o Gymunedau Ethnig Amrywiol i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru ar gyfer
chwaraewyr, hyfforddwyr a holl rolau Clybiau.

•

Cynnydd o 10% yng nghyfranogiad merched fel dyfarnwyr bob blwyddyn.

•

Cynnydd o 3% yng nghyfranogiad dyfarnwyr o gefndiroedd Du, Asiaidd a Threftadaeth Gymysg bob blwyddyn.

•

Cyflawni cydraddoldeb rhwng y rhywiau gyda 40% o Fwrdd y Gymdeithas yn fenywod.

•

20% o Aelodau’r Bwrdd o gefndiroedd Du, Asiaidd a Threftadaeth Gymysg.

•

30% o Aelodau’r Cyngor yn fenywod.

•

9% o Aelodau’r Cyngor o gefndiroedd Du, Asiaidd a Threftadaeth Gymysg.

•

50% o staff a swyddogion gweithredol y Gymdeithas yn fenywod.

•

9% o staff a swyddogion gweithredol y Gymdeithas o gefndiroedd Du, Asiaidd a Threftadaeth Gymysg.

•

Cynrychiolaeth anabl o 10% o leiaf ar draws yr holl staff.

•

Cyfranogiad canrannol y Wal Goch i adlewyrchu Cymru.
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Adrodd a herio

Adrodd
a herio
Gwella hyder a’r broses o adrodd am
ddigwyddiadau gwahaniaethol, gan
fynd ati i herio agweddau ac
ymddygiad gwahaniaethol.

nodau

Adrodd a herio

Er mwyn cyflawni’r amcan yma o wella hyder a’r broses o adrodd am ddigwyddiadau gwahaniaethol, gan fynd ati
i herio agweddau ac ymddygiad gwahaniaethol, byddwn ni’n:
•

Datblygu llwyfannau a chanllawiau adrodd newydd a chlir.

•

Darparu cymorth i Swyddogion Gemau a Chlybiau i herio gwahaniaethu mewn pêl-droed.

•

Sefydlu rhaglen ar gyfer ymgyrch ymwybyddiaeth gwrth-wahaniaethu gan weithio gyda Phartneriaid
Cydraddoldeb y Gymdeithas.

•

Sefydlu mesurau gwrth-wahaniaethu rhagweithiol ac adweithiol mewn gemau.

•

Cynnwys addysg orfodol fel rhan o’r sancsiwn am dorri Rheoliadau Gwrth-wahaniaethu.

•

Ymchwilio i bob achos honedig o Wahaniaethu, gan weithio mewn partneriaeth agos gyda
rhanddeiliaid allweddol.
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Gwrando a deall

Gwrando
a deall
Gwrando ac ymgysylltu â grwpiau
wedi’u tangynrychioli, a deall proffil
pêl-droed Cymru yn well drwy gasglu
data cydraddoldeb cynhwysfawr.

nodau

Gwrando a deall

Er mwyn cyflawni’r amcan o wrando ac ymgysylltu â grwpiau wedi’u tangynrychioli, a deall proffil pêl-droed
Cymru yn well drwy gasglu data cydraddoldeb cynhwysfawr, byddwn ni’n:
•

Sefydlu ystod o Rwydweithiau ledled Cymru, gan gynnwys Cyngor Ieuenctid, i ymgysylltu a rhoi llais i
grwpiau wedi’u tangynrychioli.

•

Sefydlu Panel Cynghori Pêl-droed Anabledd.

•

Llais rhanddeiliaid - Cynnal ymgynghoriadau ac ymchwil gyda grwpiau wedi’u tangynrychioli a
rhanddeiliaid allweddol ar rwystrau, heriau a datrysiadau wrth gynyddu mynediad a chyfranogiad ar
draws yr holl rolau ym myd pêl-droed.

•

Deall proffil pêl-droed Cymru’n well drwy gasglu data cydraddoldeb mwy cywir a chynhwysfawr, er
mwyn deall demograffeg a phroffil cydraddoldeb pêl-droed Cymru a gweithlu’r Gymdeithas yn well.
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Atebolrwydd
A monitro

Atebolrwydd a monitro
Monitro cynnydd
Bydd Grŵp Cynghori ar Gydraddoldeb Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn cwrdd yn rheolaidd i fonitro cynnydd a
goruchwylio’r gwaith o gyflwyno Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant 2021-26 a’i Gynllun
Gweithredu, ynghyd â’n Staff, Tîm Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, arweinwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant Bwrdd Cymdeithas Bêl-droed Cymru a’r Ymddiriedolaeth.

atebolrwydd
Bydd Bwrdd a Chyngor Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn atebol dros gynnydd a llwyddiant y strategaeth
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydd Grŵp Cynghori ar Gydraddoldeb y Gymdeithas a rhanddeiliaid
allweddol yn gyfrifol am ddal y Gymdeithas i gyfrif mewn perthynas â’r amcanion a’r nodau sydd wedi’u gosod yn y
Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Bydd y Gymdeithas yn rhoi dadansoddiad ac
eglurhad mewn unrhyw amgylchiadau lle nad yw’r targedau sydd wedi’u gosod wedi cael eu cyflawni, a bydd yn
rhoi diweddariad ar y Cynllun Gweithredu lle bo angen er mwyn bod yn ymatebol i faterion cymdeithasol ac i fynd
i’r afael â heriau anrhagweladwy.

Adrodd ar gynnydd
Bydd adroddiad blynyddol yn cael ei gynhyrchu i amlygu’r cynnydd a wnaed ym mhob thema allweddol, ac
unrhyw heriau a brofwyd wrth weithredu’r Cynllun Gweithredu. Bydd yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i Grŵp
Cynghori ar Gydraddoldeb y Gymdeithas, Tîm Hyrwyddwyr Cydraddoldeb y Gymdeithas, rhanddeiliaid allweddol
y Gymdeithas, a Bwrdd y Gymdeithas ac Ymddiriedolaeth y Gymdeithas.
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Partneriaid cydraddoldeb

Cydweithio I gyflawni ein hamcanion
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diolch.
Our dyfodol
Our cyfrifoldeb
Our cymru.
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