CEFNOGI CHWARAEON YNG NGHYMRU
CYMRU AM BYTH

R

SERVING SPORT THROUGH EXCELLENCE IN CHAPLAINCY

GWASANAETHU CHWARAEON TRWY GAPLANIAETH RAGOROL

Pwy Ydan Ni
Braint Caplaniaeth Chwaraeon y DU (Sports Chaplaincy UK; SCUK) ers 25ain o flynyddoedd
fu darparu caplaniaeth i chwaraeon yn y DU, a chawn ein cydnabod ledled y byd fel y gorau
yn y maes. Dechreuwyd yr elusen gan John Boyers pan yn gaplan yng Nghlwb Pêl-droed
Watford. Mae bellach yn gaplan yn Manchester United. Erbyn heddiw, darparwn gefnogaeth
i dros 80 o dimau pêl-droed proffesiynol yng Nghymru a Lloegr, yn ogystal â bron holl brif
dimau’r Alban ac Iwerddon. Mae ein Prif Swyddog Gweithredol cyfredol, Warren Evans,
wedi datblygu caplaniaeth o fewn Rygbi’r Gynghrair ar draws y DU drwyddi draw. Dros
y blynyddoedd rydym wedi datblygu caplaniaeth o fewn sawl camp, ac ar amrywiaeth o
lefelau, yn amatur a phroffesiynol a chan gynnwys chwaraeon i’r anabl/pob abledd. Erbyn
hyn, mae gennym dros 500 o gaplaniaid chwareon gwirfoddol yn gwasanaethu cymunedau
chwaraeon ar hyd a lled y deyrnas. Dros y blynyddoedd, trwy ymweld ag adnoddau hyfforddi,
stadia a chlybiau cymunedol, magwyd perthynas gyda chwaraewyr, hyfforddwyr, staff,
gwirfoddolwyr a swyddogoion gêmau. Mae caplaniaeth yn gydnabod fod galw am galon a
meddwl iach ochr yn ochr â’r angen am gryfder corfforol ac ymwybyddiaeth dactegol os yw
chwaraewyr am gyflawni’u potensial a gwireddu’u breuddwydion. Mae gennym gytundebau
partneriaid gyda llawer o’r cyrff rheoli allweddol, megis y PFA, yr Uwch Gynghrair, Cynghrair
Pêl-droed Lloegr, Chwaraeon Anabledd Cymru a Chymdeithasau Pêl-droed yr Alban ac
Iwerddon i enwi rhai yn unig. Y ni yw’r cyflenwir cydnabyddiedig ar gyfer y math arbenigol
hwn o gefnogaeth ym myd chwaraeon.

Ein Nod
SCUK yw’r unig elusen sy’n hwyluso, hyfforddi, cefnogi ac annog caplaniaid er budd
pawb yn y gymuned chwaraeon; boed yn bobl o ffydd ai peidio. Cydnabyddir fod galw
am ofal bugeiliol ac ysbrydol o safon uchel. Fel arfer, bydd hyn yn golygu ymweld ag
adnoddau hyfforddi a swyddfeydd yn wythnosol, gan fod ar gael i wrando a bod yn gefn i
bawb. Daw pob caplan â’i ystod ei hun o sgiliau, dirnadaeth ac arbenigedd. Dylai caplan
wrando heb farnu a bod yn bresenoldeb cydymdeimladol a thrugarog.

R

SERVING SPORT THROUGH EXCELLENCE IN CHAPLAINCY

Gwerthoedd SCUK
Presenoldeb, yn syml, mae’n golygu bod yno. Daw Caplan yn bwynt cyswllt;
dechrau’r daith o fagu ymddiriedaeth a chreu perthynas.
Rhagoriaeth, ym mhopeth a ddywed ac a wna’r Caplan, a ddylai fod yn
gweithio’n barhaus i wella ei sgiliau bugeiliol, sy’n hynod werthfawr.
Perthynas, am fod Caplan o ran natur yn rhoi gwerth ar greu cyswllt, lle mae
angen cydymdeimlad a sensitifrwydd wrth ymwneud â phobl.
Cyfrinachedd, achos dylai Caplan fod yn berson diogel y gellir ymddiried
ynddo/i gant y cant.
Gostyngeiddrwydd, dylai Caplan fod yn eirwir ac uwchlaw pob amheuaeth,
gyda’i ffocws wastad ar wasanaethu eraill, yn hytrach na thynnu sylw ato’i hun.

Yr Angen am Gaplan
Gall gofal bugeiliol ymestyn dros rychwant eang o achlysuron, gan gynnig cefnogaeth ar adeg
o argyfwng personol yn ogystal â’r gofidiau bob dydd arferol. Dyw problemau chwaraewyr
ddim gwahanol i rai pawb arall, ond gall rhai agweddau unigryw ar fyd chwaraeon greu galw
ychwanegol am gefnogaeth caplaniaeth:
• Uchelfannau ac iselfannau bywyd cystadleuol.
• Mae nifer fawr o bobl ifanc a lywiodd yrfa yng ngolwg y cyhoedd angen clust gyfrinachol i
allu bwrw’u bol weithiau.
• Yr angen i gymathu chwaraewyr tramor a’u teuluoedd i’w bro newydd.
• Gall y posibilrwydd cryf na fydd chwaraewr yn cyrraedd y brig greu ymdeimlad o fethiant
ac anobaith.
• Mae’r gwaith yn gorfforol galed a gall fod yn beryglus.
• Bydd y rhai gaiff niwed yn aml angen help i gadw’n feddyliol iach tra’n gwella.
• Oriau gwaith dwys ac unigryw.
• Paratoi ar gyfer bywyd wedi’r yrfa, gan gydweithio gyda’r gwasanaeth lles.
• Cael ‘clust sy’n barod i wrando’ i allu trafod sialensau ehangach bywyd, a hynny o
bersbectif amgen na jest chwaraeon.
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Cymeradwyaeth
Byd Chwaraeon:

Ein Cyfraniad

Hyfforddi

Mathau o Gefnogaeth

Ar hyn o bryd, mae gennym
45 o gaplaniaid ar hyd a lled
Cymru, yn cefnogi clybiau
proffesiynol, lled-broffesiynol,
amatur a rhai o bob abledd.
Rydym hefyd wedi darparu
caplaniaeth ar gyfer
digwyddiadau chwaraeon
o fri a gynhaliwyd yma,
megis Cwpan Rygbi’r Undeb
y Byd o dan 20 oed, Rygbi
7s Myfyrwyr y Byd, gêmau
Ewropeaidd pob abledd
yr IPC ac 21ain twrnament
rygbi y ‘Golden Oldies’. Mae
ein caplaniaid yn gweithio’n
wirfoddol ac yn roi 6 awr
yr wythnos i gefnogi eu
timoedd (yn chwaraewyr a
staff). Bydd llawer yn rhoi
mwy byth o’u hamser. Mae
Caplaniaeth Chwaraeon
DU (Sports Chaplaincy UK)
yn cynorthwyo Chwaraeon
Cymru i gyflenwi 17,500
o oriau o gefnogaeth bob
blwyddyn. Yn ariannol,
mae hynny’n cyfateb i dros
£500,000.

Gweithiodd SCUK i sicrhau
fod lefel o gysondeb ar draws
ein caplaniaeth. I’r perwyl
hwn, bydd pob caplan wedi
mynychu diwrnod cychwynnol
o hyfforddi, gyda’r pynciau dan
sylw’n amrywio o warchodaeth
i rôl unigryw bod yn chwaraewr
proffesiynol mewn unrhyw
gamp. Rydym yn gweithio’n
galed i ddatblygu caplaniaeth
chwaraeon ar draws Cymru,
gan gydlynu gyda chlybiau a
gwahanol gymunedau o ffydd,
i ddod o hyd i, arfogi, rhyddhau
a chefnogi caplaniaid ar gyfer
rhychwant eang o gampau.
Gan fod caplaniaid yno i fod yn
gefn i’r clwb cyfan, ceir mwy
nag un yn gweithio mewn
rhai. Maent oll wedi cytuno i
broses o ddatblygu proffesiynol
parhaus, i sicrhau eu bod mor
‘ffit’ â phosibl i gyflawni’r gwaith.
Golyga hynny ymgymryd â
hyfforddiant arbennig i ddelio
â phrofedigaeth, bod yn gaeth i
gyffuriau, rheoli dyledion, iechyd
meddwl ac ati.

• Gwrandawyr da an-feirniadol
• Datblygu cymeriad
• Dysgu sgiliau bywyd
• Persbectif eang ar fywyd
• Ymwybyddiaeth foesol ac
egwyddorol
• Gwaith Cyfiawnder Cymdeithas fel
bwydo’r di-gartref
• Cefnogi elusennau
• Cwnsela’r huanladdol
• Profedigaeth
• Angladdau
• Gwasgaru llwch
• Agweddau ar iechyd meddwl
• Tor-berthynas a chwnsela
• Bod yn gaeth (i gyffuriau ac ati)
• Materion all godi o waith
• Addysg
• Cefnogi datblygiad gyrfa
• Ymweliadau ysbyty
• Materion ffydd
• Gweddïau cyn gêm
• Arweiniad ynglŷn â dyledion
• Ymweliadau carchar
• Cynnal priodasau
• Bedyddio/Ymgysegru
• Gallu gweithio’n gadarnhaol ochr yn
ochr â seicolegwyr chwaraeon

Pan ddaw argyfwng, angen neu anhawster, gall caplaniaid
fod o gymorth i bob math o bobl. Rwy’n cymeradwyo’r
syniad o gaplaniaeth chwaraeon a gwaith Caplaniaeth
Chwaraeon y DU.
Syr Alex Furguson CBE,
Cyfarwyddwr a Llysgennad Manchester United

O fewn awyrgylch gwersyll ein tîm benywaidd rhyngwladol,
bu SCUK o fudd aruthrol yn bersonol ac i ni fel grŵp.
Darparwyd cefnogaeth o fewn timau pob oedran a’n sgwad
hŷn a phrofodd o fudd eithriadol i chwaraewyr a staff
wrth ddelio â’r pwysau a ddaw wrth lwyddo i gyrraedd
rhagoriaeth cystadleuol. Mae’r gallu i wrando a’r agwedd
anfeirniadol wedi creu naws lle mae pobl o bob oedran a
gwahanol amgylchiadau personol wedi teimlo fod croeso
iddynt, a bod ganddynt gefnogaeth wrth wynebu sialensau
personol a thîm.
Jayne Ludlow,
Rheolwraig Timau Cenedlaethol Menywod, Cymdeithas Pêldroed Cymru

Daw Caplaniaeth â dimensiwn cwbl wahanol... daw â
thwtsh personol. Gwna i bobl deimlo eu bod nhw’n cael
gwrandawiad fel unigolion. Petai caplaniaeth yn cael ei
sefydlu ym mhob tîm, rwy’n credu y byddai o fudd aruthrol.
Syr Ian McGeechan

Daeth darparu Caplaniaeth Chwaraeon yn rhan bwysig o’n
hagwedd tuag at gydraddoldeb ac ymddygiad egwyddorol...
Yn ogystal â chynnig wyneb cyfeillgar a chyfarwydd i bawb
a drws agored os am gyngor cyfrinachol a chefnogaeth,
cawsom hefyd achlysuron pan fu i’n Caplaniaid Chwaraeon
gamu i’r adwy i gefnogi athletwyr, aelodau staff a defnyddwyr
ehangach o’n hadnoddau ar adegau anodd a heriol. Yn bobl o
brofiad ac wedi eu hyfforddi’n dda, daeth Caplaniaid â gwerth
ychwanegol i’n sefydliad.
Jon Morgan
OBE, Cyn Gyfarwyddwr Chwaraeon Cymru
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Cefnogir SCUK gan:

Clybiau yng Nghymru lle ceir SCUK
RYGBI’R UNDEB:

PÊL-DROED:

Merched Cenedlaethol Cymru

Academi Cenedlaethol Merched
Cymru

Gleision Caerdydd
Academi Gleision Caerdydd

HELPU I
DDATBLYGU’R
CHWARAEWR(-AIG)
P/BERFFAITH

Merched Gleision Caerdydd
Dreigiau
Academi’r Dreigiau
Gweilch

CAMPAU ERAILL:

Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe
Academi Clwb Pêl-droed Dinas
Abertawe
Clwb Pêl-droed Merched Dinas
Abertawe
Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Academi’r Gweilch

Academi Clwb Pêl-droed Dinas
Caerdydd

Merched Y Gweilch

Wrecsam

Scarlets

Clwb Pêl-droed Casnewydd

Academi’r Scarlets

Aberystwyth

Merched y Scarlets

Seintiau Newydd

Rygbi Gogledd Cymru

Drenewydd*

Penybont ar Ogwr

Dinas Bangor*

Caerdydd
Cwins Caerfyrddin
Glyn Ebwy
Pontypridd
Abertawe

* aelodaeth gyswllt gyda SCUK
3 gaplan yn gweithio
gyda CAC .

Rhydaman
Beddau
Gwernyfed
Pentrych

CRYNHOI’R GEFNOGAETH:
Oriau cyfatebol: 17,500
Hyfforddi a Chefnogaeth SCUK: 500 awr
Cyfanswm nifer caplaniaid: 45
Budd ychwanegol – gwerth £500,000 o gyfraniadau cefnogol gwirfoddol,
gan gynnwys materion yn ymwneud â hunanladdiad,
lle cafwyd ymyrraeth mewn un achos yn unig oedd werth £750k
i’r gymdeithas ehangach.
Ein bwriad a’n gobaith yw gallu cynnig caplan sy’n lleol ac ar gael
i unrhyw glwb chwaraeon ledled Cymru fyddai’n hoffi cefnogaeth o’r fath.
Dymunwn ddatblygu cytundebau partneriaeth gyda chyrff chwaraeon Cymru.

Andrew Millward

Rheolwr Gyfarwyddwr Y Gweilch

Rydym wrth ein bodd gyda gwaith
ein caplan gyda’n chwaraewyr o
wahanol oedrannau, sy’n rhoi iddynt
gefnogaeth gyfannol amhrisiadwy,
a’u cynorthwyo i ddod yn well pobl
yn ogystal ag yn well chwaraewyr.

Richard Hodges

Rheolwr perfformiad elite Pathway,
Gleision Caerdydd

Buom yn ddigon ffodus i gael
caplan ers pum mlynedd. Daeth yn
rhan o strwythur y lle, a’i waith yn
anhepgorol inni i gyd, o’r academi i’r
tîm cyntaf. Mae ei anian a’i ymwneud
â phawb yn rhan annatod o’i waith
caplaniaeth ac ni allwn ddychmygu
awyrgylch perfformiad Y Gleision
hebddo.
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