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Os hoff ech chi wybod mwy, cysylltwch â Catrin James  
catrin@cwvys.org.uk 

“Helpu gyda hyder yn y gweithle” ............. “wedi cynyddu 
fy nealltwriaeth o sut i roi cyfl wyniadau a chreu cynlluniau 
gwersi”............“wedi dysgu llawer am bolisïau, dulliau 
gweithredu a sut i’w rhoi ar waith”  - Adborth dysgwyr  2013 

“Mae’n benodol i’r 

sector ieuenc  d 

gwirfoddol a 

phwysicaf oll mae’n 

sicrhau y bydd pobl 

ifanc yn cael safon 

uchel o’r bobl sy’n 

gweithio gyda nhw.” 
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Cam tuag at    Waith IeuenctidRhaglen ymsefydlu  i bobl mewn sefydliadau    gwaith ieuenctid gwirfoddol

Aelod CWVYS - Tîm Cefnogaeth Ieuenc  d Ethnig   



Cwrs yn seiliedig ar lawlyfrau 
yn cynnig dysgu achrededig i 
weithwyr, ymddiriedolwyr a 
gwirfoddolwyr 

Datblygwyd ‘Cam tuag at Waith Ieuenc  d’ er mwyn 
rhoi’r sgiliau, gwybodaeth a hyder i’ch pobl i gyfl wyno 
gwasanaeth sy’n addas i’r diben ac sy’n eu galluogi i dyf 
a chynyddu o fewn lleoliad gwaith ieuenc  d.  

Mae’n ceisio cefnogi datblygiad a gallu proff esiynol 
unigolion a thimau, gan godi safon y gwasanaeth, ar 
gyfer eich sefydliad ac ar budd y bobl ifanc rydych chi’n 
gweithio gyda hwy.  

Mae 9 uned ar gael, gallwch ddewis cyn lleied neu 
gymaint ag y mynnwch chi. Gallwch ddefnyddio’ch 
hyff orddwyr eich hun i gyfl wyno’r cwrs neu, os oes 
angen, mae’n bosib y bydd hyff orddwyr ar gael i chi trwy 
Cydweithgaredd Hyff orddiant CWVYS. 

Dewis o Unedau

Aelod CWVYS – Clybiau Bechgyn a Merched 
Cymru

Aelod CWVYS – Canolfan Cwmbrân i Bobl 
Ifanc 

• Hyrwyddo gwerthoedd, 
cydraddoldeb a 
chynhwysiant

• Datblygu medrau lleol 
sefydliad

• Hyrwyddo cyfranogiad

• Adeiladu perthynas ac 
ymrwymiad

• Lleoliad dan 
oruchwyliaeth 

• Adnabod a deall sefydliad

• Darparu gwasanaethau 
a rolau allweddol o fewn 
sefydliad

• Gweithredu polisïau 
a gweithdrefnau, gan 
gynnwys diogelu

• Egwyddorion, athroniaeth 
ac arferion


