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Astudiaethau Achos o’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol  
 
Mae’r chwe astudiaeth achos y’u cyflwynir yma yn dangos sut mae arferion 
cyfredol a darpariaeth y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yn gallu cefnogi’r 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) yng Nghymru yn well.   
 
Mae pob astudiaeth achos yn darparu esiamplau o ddarpariaeth sy’n cefnogi 
pobl ifanc mewn modd gweithredol i mewn i neu tuag at addysg, cyflogaeth 
neu hyfforddiant, os oes gan y sefydliad ymglymiad ffurfiol â’r YEPF ai peidio. 
 
Mae’r astudiaethau achos yn cynrychioli darpariaeth wledig a threfol, 
mynediad agored at ddarpariaeth wedi’u thargedu, datgysylltiedig ac wedi’i 
leoli mewn canolfannau. 
 

Prosiect Ieuenctid Y Tanyard Cyf, Penfro, Gorllewin Cymru 
 
Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl, y Rhyl, Gogledd Cymru 
 
Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, Cwmbrân, De Ddwyrain Cymru 
 
Bad Bikes, Pen-y-bont ar Ogwr, Canolbarth De Cymru 
 
Ymddiriedolaeth y Tywysog, Cymru gyfan 
 
Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru, Cymru gyfan 

 
 
Yn ychwanegol i’r astudiaethau achos, mae CWVYS wedi cynhyrchu llyfryn 
o’r enw ‘Straeon o’r Maes Ieuenctid yng Nghymru’. Dyma gasgliad o 
brofiadau, heriau a chyfleoedd pobl ifanc.  
 
Mae’r cyhoeddiad hefyd yn ymdrin â sut mae sefydliadau a gweithwyr 
ieuenctid yn helpu pobl ifanc i ddatblygu tuag at gyflawni eu llawn botensial. 
Mae copi o’r llyfryn wedi’i atodi i’r adroddiad terfynol ‘Fframwaith Ymgysylltu a 
Datblygu Ieuenctid a rôl y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru’ a 
bydd hefyd ar gael yn fwy eang fel dogfen unigol.  
 



 3 

Astudiaethau Achos: Trosolwg o Sefydliadau 
 
Prosiect Ieuenctid Y Tanyard Cyf 

 
Lleoliad: Penfro (Sir Benfro) 
 
Amcanion 
Elusen yw Prosiect Ieuenctid Y Tanyard, a sefydlwyd yn 1997, sy’n gweithio 
gyda phobl ifanc 10-25 oed, gyda nifer ohonynt yn dod o gefndiroedd 
difreintiedig, gyda phedwar prif amcan: 
 

 Darparu lle diogel a chroesawgar i bobl ifanc wneud defnydd adeiladol 
o’u hamser hamdden a chael mynediad at ystod o weithgareddau 

 Lle i bobl ifanc gael mynediad at gefnogaeth, gwybodaeth, cyngor a 
chyfarwyddyd 

 Darparu addysg ffurfiol, anffurfiol a heb fod yn ffurfiol i bobl ifanc, gan 
gynnwys: cymwysterau; datblygiad personol a sgiliau bywyd 

 Helpu pobl ifanc ddod yn aelodau aeddfed o’r gymdeithas a 
dinasyddion positif yn eu cymunedau 

 
Ariannu 
Mae’r Tanyard yn derbyn cefnogaeth gan nifer o bartneriaid ariannol: Plant 
mewn Angen; Teuluoedd yn Gyntaf; y Gronfa Loteri Fawr; Comic Relief; 
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys; Gwasanaeth Ieuenctid Sir 
Benfro; Ysgolion; Cymunedau’n Gyntaf.  
 
Broceriaeth 
Mae partneriaethau strategol a chyflenwi wedi cael eu datblygu gyda 
Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro; Cymunedau’n Gyntaf; Cwmni Buddiannau 
Cymunedol Greenlinks; Pembroke 21C; The Point; The Hive, Milford Young 
People Matter (mae’r tri sefydliad olaf yn rhan o Gonsortiwm, sy’n cynnwys Y 
Tanyard); Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro; a Chomisiynydd 
Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys. Mae’r partneriaethau hyn yn darparu 
cyfleoedd i bobl ifanc ymrwymo ag ystod ehangach o wasanaethau i 
ddiwallu’u hanghenion yn y modd orau. 
 
Adnabod yn Gynnar 
Trwy ddarparu awyrgylch croesawgar a hamddenol, a datblygu perthnasau 
da, mae pobl ifanc yn gallu trafod materion yn agored gyda staff a 
gwirfoddolwyr, gan alluogi’r tîm i adnabod y sawl yn y mwyaf o beryg o 
ymddieithrio neu’r sawl ag anghenion ychwanegol. Mae’r Tanyard yn 
ymgynghori’n rheolaidd i asesu effeithiolrwydd rhaglenni a gwasanaethau, 
gan ddefnyddio’r wybodaeth yma i fynd i’r afael â bylchau yn y ddarpariaeth, a 
chyfeirio pobl ifanc fel bo angen at ddarparwyr gwasanaeth eraill. 
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Yn ddiweddar mae’r rheolwr wedi datblygu teclyn i gofnodi, monitro ac asesu 
ymyriadau, mewn partneriaeth ag aelodau o’r Consortiwm. Mae hwn yn 
monitro pobl ifanc o ran: ymddygiad; camddefnyddio sylweddau; emosiynau; 
materion rhywiol; lles; iechyd; cymorth personol. Mae hefyd yn cofnodi lefel yr 
ymyrraeth ym mhob un o’r saith maes o lefel sylfaenol i uchel, gan sicrhau 
bod pobl ifanc yn cael eu diogelu, darparu addysg wedi’i thargedu ac 
ymrwymo ag asiantaethau priodol ar y cam cynharaf. Mae nifer o 
asiantaethau a sefydliadau eraill eisoes wedi dangos llawer o ddiddordeb yn y 
model hwn fel modd dyfeisgar ac effeithiol o gofnodi sgiliau meddal a 
chanlyniadau. 
 
Tracio 
Mae’r sefydliad yn casglu gwybodaeth bersonol trwy ffurflenni aelodaeth, a 
data arall fel sy’n ofynnol gan gyllidwyr. Ar hyn o bryd nid yw data yn cael ei 
rannu gan drydydd parti, oni bai fel rhan o atgyfeiriad penodol at wasanaeth 
cefnogaeth a fydd o fudd uniongyrchol i berson ifanc. 
 
Darpariaeth 

 Galw Heibio i Bobl Ifanc – ar hyn o bryd ar agor ar ddydd Mawrth, dydd 
Iau, dydd Gwener a dydd Sadwrn gyda noson brosiect ar nos Fercher. 
Mae’r Tanyard yn gweithredu 49 wythnos y flwyddyn. 

 

 Cwricwlwm ychwanegol/amgen – trwy drefniant gydag ysgolion lleol ac 
mae’n digwydd yn ystod y diwrnod naill ai yn y Tanyard neu yn yr 
ysgol. Ar hyn o bryd mae’n cael ei gyflwyno ar y safle gyda grŵp o 
Ysgol Penfro dwywaith yr wythnos ac yn Ysgol Penfro ddwywaith y 
pythefnos; yn Aberdaugleddau unwaith yr wythnos a hefyd yn 
Abergwaun unwaith yr wythnos. Mae staff y Tanyard yn cyflwyno 
rhaglen eang, gan gynnwys sgiliau allweddol megis gwella dysgu 
unigol pobl ifanc a gweithio fel rhan o dîm yn ogystal â chyflwyno 
sgiliau llythrennedd a rhifedd ynghyd â phrosiectau datblygiad personol 
a chymdeithasol.  

 

 Gweithgareddau gwyliau i ddifyrru – yn cynnig gwasanaethau yn ystod 
gwyliau ysgol.  

 

 Stiwdio Ffilm a Cherddoriaeth Boatyard – mae hwn yn gyfleuster 
modern yn llawn offer. Mae ar agor ar nos Iau i bobl ifanc. Ymhlith y 
partneriaid blaenorol mae’r Tîm Troseddau Ieuenctid lleol, Span Arts 
ac Opera Cenedlaethol Cymru. Mae hefyd ar gael i’w logi’n breifat. 

 
 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) 
Mae’r ymglymiad ffurfiol gyda’r YEPF yn gyfyngedig ar hyn o bryd. Fodd 
bynnag, mae’r prosiect yn gweithio am gyfnodau estynedig yn uniongyrchol 
gydag ysgolion a cholegau lleol i gefnogi pobl ifanc tuag at gyflogaeth, addysg 
bellach a hyfforddiant. Mae’r Tanyard yn cyflwyno rhaglen gwricwlwm amgen 
ar gyfer pobl ifanc sydd sy’n NEET (pobl nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant) neu sydd mewn peryg o fod; gan eu helpu i weithio tuag at 
ganlyniadau go iawn ac achrediad.  
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Gwirfoddoli 
Mae gan bobl ifanc y cyfle i wirfoddoli o fewn y sefydliad trwy lanhau, coginio 
a chynnal yr adeilad. Ar ben hyn, mae’r Tanyard yn cymryd rhan mewn 
digwyddiadau a phrosiectau cymunedol ble mae pobl ifanc yn gallu 
gwirfoddoli mewn nifer o rolau. Mae yna gynlluniau i ddatblygu rhaglen 
wirfoddoli strwythuredig ac maen nhw wedi adnabod pobl ifanc sydd â 
diddordeb mewn cymryd rhan yn hyn. 
 
 
Heriau 
O’r heriau a wynebir, un allweddol yw teimlad gan y sefydliad na’i fod yn cael 
ei gymryd o ddifrif neu’i adnabod fel un ‘proffesiynol’ ac felly mae’n credu bod 
diffyg gwerthfawrogiad ac ymwybyddiaeth o’i darpariaeth.  
 
Mae rhai o’r ffrydiau cyllid sy’n cefnogi’r ddarpariaeth gyfredol yn dod i ben yn 
fuan ac mae’r sefydliad yn wynebu’r her o sicrhau cyllid newydd er mwyn 
parhau ei darpariaeth o wasanaethau. Maen nhw wedi llwyddo, fel rhan o fid 
consortiwm, i sicrhau cyllid o’r Adran Gwaith a Phensiynau i weithio gyda 
phobl ifanc 16-24 oed ar brosiect i gefnogi pobl ifanc i mewn i gyflogaeth a 
hyfforddiant. Maen nhw’n gobeithio datblygu nifer o fentrau cymdeithasol i 
gefnogi’r cynnydd o sgiliau cyflogadwyedd, a chreu ffrydiau incwm 
cynaliadwy. 
 
Mae’r diffyg cyllid hir dymor yn arwain at analluedd i fynd i’r afael â gwraidd 
problem ac felly mae ymyriadau a’r canlyniadau sy’n deillio ohonynt yn fwy 
cyfyngedig nag a ddymunwyd. Gydag adnoddau gwell a mwy hir dymor, 
gallai’r Tanyard gyflwyno mwy o fuddiannau, a rhai sy’n cael effaith mwy, i 
bobl ifanc. 
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Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl (WRYPP) 
 

Lleoliad: Y Rhyl (Sir Ddinbych) 
 
Amcanion 
Sefydlwyd WRYPP yn 1991 a daeth yn elusen gofrestredig yn 1994. Mae’n 
darparu canolfan hygyrch ac ystod o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc 11-25 
oed a theuluoedd.  Daw mwyafrif o fuddiolwyr yr elusen o ddwy o wardiau 
mwyaf difreintiedig Cymru – Gorllewin a De Orllewin y Rhyl.   
 
Maen nhw’n gweithio i leihau rhwystrau at ymrwymiad trwy gynnig 
gwybodaeth, cefnogaeth, cyngor ac amrywiaeth o gyfleoedd dysgu anffurfiol 
gyda’r bwriad o gynyddu sgiliau, ymwybyddiaeth a gallu unigol i ymgymryd â 
thrawsnewidiad cadarnhaol i fod yn oedolyn; gan feithrin dyheadau ynghyd â 
gwydnwch emosiynol ac ymarferol. Elusen yw WRYPP sydd wedi tyfu o 
anghenion hunan adnabyddedig ei gymuned ac mae’n parhau i ganolbwyntio 
ei ymdrechion ar fynd i’r afael ag amddifadedd a hyrwyddo ymrwymiad a 
chyfranogiad pobl ifanc a’r sawl sydd wedi’u ddifreinio yn eu cymunedau eu 
hunain. 
 
Mae gwasanaethau yn cael eu targedu at bobl ifanc â lefelau uchel o 
anfantais gymdeithasol – y sawl sy’n aml yn cael eu disgrifio fel NEET neu 
mewn peryg o fod yn NEET ond hefyd o grwpiau eraill gallai fod yn agored i 
niwed neu wedi’u hymyleiddio e.e. lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. 
 
Mae’r prosiect hefyd yn cefnogi’r datblygiad o sgiliau sylfaenol yn 
llythrennedd, rhifedd, y celfyddydau a chwaraeon. Nod y rhain yw codi hyder, 
dyhead a hunanhyder, a chynorthwyo pobl ifanc i symud i mewn i gyflogaeth, 
gyda’r sgiliau i reoli cyllidau a byw’n annibynnol.  
 
Mae’r prosiect yn ceisio ymrwymo pobl ifanc mewn prosesau democrataidd, 
gan ddarparu cyfleoedd iddynt leisio’u barn yn lleol, yn rhanbarthol ac yn 
genedlaethol. 
 
Ariannu 
Mae cyllid yn dod o amrywiaeth o ffynonellau, gan gynnwys: 
ymddiriedolaethau elusennol, Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau’n Gyntaf ac 
ysgolion lleol.   
 
Broceriaeth 
Mae WRYPP yn gweithio’n agos gydag amrywiaeth o sefydliadau i sicrhau’r 
canlyniadau gorau posib i bobl ifanc. Ar hyn o bryd maen nhw’n rhan o 
gonsortiwm trwy Teuluoedd yn Gyntaf i gyflwyno gwasanaethau ar draws Sir 
Ddinbych. Ar ben hyn, maen nhw’n rhan o broses dan arweiniad yr awdurdod 
lleol i ddatblygu protocol rhannu gwybodaeth amlasiantaeth i alluogi rhannu 
data priodol rhwng asiantaethau er mwyn iddynt fod yn fwy cymwys i 
ddarparu gwasanaethau cadarn, cynhwysfawr i bobl ifanc. 
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Mae partneriaethau strategol a gweithredol eraill yn bodoli gyda Grŵp Cyswllt 
Cymunedol LGBT Heddlu Gogledd Cymru, CWVYS, grŵp yr Ymarferwyr 
Ymgysylltu Ieuenctid a’r grŵp Partneriaeth Amlasiantaeth. 
 
Adnabod yn Gynnar 
Trwy’r perthnasau sy’n cael eu hadeiladu rhwng pobl ifanc a staff / 
gwirfoddolwyr o fewn y rhaglenni mynediad agored a ‘Viva’, mae WRYPP yn 
gallu adnabod y bobl ifanc sydd mewn peryg o ymddieithrio. Unwaith iddynt 
gael eu hadnabod, bydd y prosiect yn broceru gwasanaethau ‘amlapio’ i 
gefnogi’r person ifanc i fynd i’r afael â’r achosion, a chynnydd dilynol tuag at 
ailgysylltu a chanlyniadau cadarnhaol. Mae pobl ifanc ar raglenni Pixel a 
Chyswllt Ieuenctid a Theuluoedd yn cael eu cyfeirio gan ysgolion, Tîm o 
amgylch y Teulu ac asiantaethau eraill tra bod pobl ifanc weithiau’n cael eu 
cyfeirio at ‘Viva’. 
 
Tracio 
Yn nhermau tracio cynnydd pobl ifanc, mae WRYPP yn cynnal asesiadau 
gwaelodlin, gwerthusiadau sesiynau, adolygiadau o gynnydd, ac arsylwadau 
ac mae canlyniadau achrededig ar gyfer rhai cyrsiau.  
 
Darpariaeth 

 Ymglymiad Ieuenctid – ‘sesiynau galw heibio’ mynediad agored 
gyda’r nos yng Ngorllewin y Rhyl ble mae pobl ifanc yn gallu cymryd 
rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau hwylus gan gynnwys 
clwb swper a gemau dan do. Mae gweithdai yn seiliedig ar faterion yn 
nodwedd gref o’r sesiynau hyn. 

 Grŵp ar ôl ysgol – Sesiwn un prynhawn gyda gweithgareddau a 
sesiwn cyfryngau creadigol/galw heibio 

 Allgymorth/Datgysylltiedig – Sesiwn un noson o waith ieuenctid ar y 
stryd yn cwrdd â phobl ifanc ble bynnag maen nhw’n dod ynghyd ac yn 
ymrwymo â nhw i adeiladu hyder a chyflwyno addysg anffurfiol 

 Sesiwn chwaraeon – Un prynhawn yr wythnos mewn cydweithrediad 
â’r Gwasanaeth Ieuenctid lleol 

 Grŵp Menywod Ifanc – Unwaith yr wythnos ar brynhawn Llun  

 Sesiwn Galw Heibio y Prynhawn – Wythnosol ar gyfer pobl ifanc 16+ 

 Viva LGBT – Grŵp wythnosol yn y Rhyl ac un arall bob pythefnos yn 
Llangollen  

 Viva LGBT – sesiynau addysgol sy’n cael eu cyflwyno i ysgolion ar 
draws gogledd Cymru i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, herio 
homoffobia a thrawsffobia, ac atal troseddau casineb. 

 Pixel – sesiynau addysg amgen amlgyfrwng sy’n cael eu trefnu ar 
draws pedwar diwrnod yr wythnos ac sy’n cael eu targedu at bobl ifanc 
mewn peryg o ddod yn NEET. Derbynnir atgyfeiriadau yn uniongyrchol 
oddi wrth ysgolion.   

 Sesiynau Gwobr Efydd Dug Caeredin (gobeithio yn symud ymlaen i 
Aur y flwyddyn nesaf) 

 Gwaith Cyswllt Ieuenctid a Theuluoedd – yn ymdrin ag atgyfeiriadau 
trwy Borth Sir Ddinbych (gan gynnwys Tîm y Teulu) i ddarparu 
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cefnogaeth yn uniongyrchol i bobl ifanc unigol a’u teuluoedd, i fynd i’r 
afael â’u pryderon ac atal argyfwng.  

 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) 
Mae ymglymiad yn y YEPF yn gyfyngedig iawn ar bob lefel, gan iddynt 
dderbyn gwahoddiad i un cyfarfod gwybodaeth yn unig bron i flwyddyn yn ôl a 
heb glywed unrhyw beth ers hynny o’r awdurdod lleol. Mae hyn wedi achosi 
pryder yn y sector gwirfoddol, sy’n teimlo nad yw’r awdurdod lleol yn eu 
cynnwys. 
 
Gwirfoddoli 
Ers y cychwyn, mae WRYPP wedi cefnogi ymglymiad uniongyrchol pobl ifanc 
yn nyluniad a chyflwyniad ei wasanaethau. Mae pobl ifanc yn cael eu hannog 
i adnabod eu hanghenion dysgu eu hunain a, ble fo’n bosib, i ymrwymo yn y 
cyflwyniad trwy gefnogaeth i gyfoedion, gwirfoddoli a chyfleoedd gwaith 
ieuenctid dan hyfforddiant. Ar hyn o bryd, mae un o ymddiriedolwyr yr elusen, 
aelod o staff cyflogedig a dau aelod o staff gwirfoddol yn gyn ddefnyddwyr y 
gwasanaeth. 
 
Heriau 
Pwysau i gydymffurfio ag agendau allanol yn hytrach na gallu canolbwyntio ar 
anghenion personol a chymdeithasol pobl ifanc pobl ifanc o’r gymuned leol. 
 
Mae cyllid tymor byw yn arwain at ‘gylchfan’ o ddarpariaeth neu raglenni 
tymor byr, gan ostwng yr effaith ar rwystrau sylfaenol at ymglymiad ac felly’n 
cefnogi dadrith a sinigiaeth ymysg pobl ifanc am y cyfleoedd sydd ar gael 
iddynt. Mae strategaeth gyllid dreigl yn ei le, ond golyga hyn broses parhaol o 
edrych a cheisio am gyllid, sy’n her gydag adnoddau staffio cyfyngedig. 
 
Mae’r diffyg cyfleoedd cynnydd ystyrlon i bobl ifanc yn yr ardal leol yn bryder 
parhaus. 
 
Gyda chymaint o’r bobl ifanc yn tyfu i fyny mewn teuluoedd sy’n wynebu 
diweithdra difrifol, hir dymor, ac felly’n ddibynnol ar fudd-daliadau, mae 
WRYPP yn cyflwyno rhaglen llythrennedd ariannol ac ystod o brosiectau 
sgiliau cyflogadwyedd.  
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Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân (CCYP) 
 
Lleoliad: Cwmbrân (Torfaen) 
 
Amcanion 
Gweledigaeth CCYP: “Beth bynnag rwyt ti ei angen, byddwn yn dy helpu; beth 
bynnag rwyt ti eisiau ei gyflawni, byddwn yn dy helpu, a phan fyddi di’n ei 
gyflawni, byddwn yn dy helpu i ddathlu!”  
 
Sefydlwyd yn 1988, mae CCYP yn gweithredu o fewn adeilad 
hunangynhwysol, sydd wedi’i rannu yn swyddfeydd, ystafelloedd cyfarfod, 
hyfforddiant a chynhadledd, gampfa, stiwdio gerddoriaeth a recordio, cegin, 
ystafell ymlacio, a safle cymdeithasol mawr agored gyda 2 bwrdd pŵl, 
cyfrifiaduron a chadeiriau cyfforddus. Ar ben hyn, mae CCYP wedi llogi 
swyddfeydd mewn adeilad ar wahân a dyma ble mae Randomz (unedau ar 
gyfer mentrau cymdeithasol), ble mae pobl ifanc wedi bod yn datblygu, ac yn 
parhau i ddatblygu, eu busnesau eu hunain gyda chefnogaeth staff CCYP. 
 
Ariannu 
Ymhlith y ffrydiau cyllid cyfredol mae: Y Porth Ymgysylltu (ESF), cynghorau 
cymunedol, Cyngor Sir Torfaen, incwm menter gymdeithasol, incwm am 
raglenni hyfforddiant, ac amrywiaeth o grantiau. 
 
Mae nifer o bobl ifanc wedi gwneud hyfforddiant i ddod yn Brofwyr Dyfeisiau 
Cludadwy (PAT), gan alluogi iddynt wneud profion diogelwch ar offer trydanol 
ar gyfer cyrff allanol ac yn ei dro, darparu un o’r ffynonellau incwm o’r mentrau 
cymdeithasol. 
 
Broceriaeth 
Mae pobl ifanc yn dod i CCYP fel y maen nhw ac maen nhw’n cael eu 
croesau yn yr un modd. Byddwn yn pennu mentor neu weithiwr allweddol i’r 
sawl sydd angen unrhyw lefel o gefnogaeth ychwanegol a fydd yn cyfathrebu 
â darparwyr gwasanaeth eraill fel bo angen er mwyn sicrhau bod y bobl ifanc 
yn dod o hyd i’r pecyn cymorth gorau a mwyaf cynhwysfawr ar gyfer eu 
hanghenion. Rydym yn dewis yr aelod o staff y mae person ifanc yn ymwneud 
ag orau ac yn gallu ymrwymo ag yn hawdd i fod yn weithiwr allweddol i’r 
person hwnnw. 
 
Yn hytrach na chyfeirio pobl ifanc at wasanaethau proffesiynol eraill, mae 
CCYP yn ceisio dod â gwasanaethau i’r ganolfan, er mwyn iddynt gynnig 
gwasanaeth mor gynhwysfawr â phosib ar y safle heb lawer o newid i’w 
unigolyn. Ble nad yw hyn yn bosib, bydd person ifanc yn cael ei gyfeirio at 
ddarparwyr gwasanaeth priodol neu bydd y gweithiwr allweddol yn mynd gyda 
nhw. 
 
Adnabod yn Gynnar 
Yn gweithredu am 90 awr yr wythnos, y ddarpariaeth gyffredinol yw ble mae 
llawer o’r cyswllt cyntaf gyda’r bobl ifanc yn digwydd, gan alluogi i’r staff 
adnabod anghenion a pheryglon yn gynnar yn ystod yr ymrwymiad trwy 
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ymagwedd anffurfiol iawn. Mae pobl ifanc yn cael eu gwahodd i ymrwymo 
mewn gweithgareddau i gychwyn, gyda staff a gwirfoddolwyr yn gweithio i 
adeiladu perthnasau gyda nhw gallai arwain at atgyfeiriad at wasanaethau 
eraill, megis y gwasanaeth cynghori ar y safle. Mae rhai pobl ifanc yn 
cyfeirio’u hunain am gefnogaeth ychwanegol. 
 
Tracio 
Mae tracio cynnydd pobl ifanc yn cael ei wneud trwy ymgynghori, cyfarfodydd 
personol a thrafodaethau, a thrwy gadw cofnod o’r holl gyraeddiadau, 
cymwysterau ac achrediad enillwyd. Gan fod mwyafrif y staff a gwirfoddolwyr 
yn byw yng nghymuned Cwmbrân, maen nhw mewn sefyllfa dda i allu tracio 
pobl ifanc ar ôl y rhaglen. Mae CCYP yn parhau i fod ar gael i bobl ifanc sydd 
wedi gadael y ddarpariaeth, ac mae nifer yn dychwelyd am gefnogaeth neu 
gyngor pellach, sy’n cynnig cyfleoedd tracio ychwanegol. 
 
Trwy ystod o raglenni achrededig, mae’r cyraeddiadau yn cynnwys: 

 31 person ifanc wedi ennill cymhwyster hyfforddeiaeth Llywodraeth 
Cymru yn Ymrwymo ar Lefel 1 

 

 157 wedi cymryd rhan yn rhaglen Porth Ymgysylltu’r WCVA: enillodd 

117 gymhwyster sgiliau hanfodol 

 3 prosiect Dod Ynghyd. 

 11 wedi ennill cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn cymhwyso 

rhif a chyfathrebu, o ysgol leol. 

 4 wedi gwneud prentisiaethau trwy raglen Recriwtiaid Newydd 

Llywodraeth Cymru. 

 2 wedi ennill cymwysterau HGV. 

 407 wedi gwneud defnydd o wasanaeth cynghori CCYP. 

Darpariaeth 

 Ar agor 7 niwrnod yr wythnos, 365 niwrnod y flwyddyn, mae CCYP yn 
denu niferoedd mawr (350-400 yr wythnos) o bobl ifanc trwy fynediad 
agored, atgyfeiriadau a rhaglenni hyfforddiant. Mae CCYP yn cynnig 
gwasanaeth cynghori proffesiynol a chyngor arbenigol, cyfarwyddyd a 
gwybodaeth ar amrywiaeth eang o faterion o dai, diweithdra a 
chyflogaeth i iechyd rhywiol, bwyta’n iach a ffordd iachus o fyw, 
camddefnyddio sylweddau a phob agwedd o fywyd, gwaith a hamdden.  

 

 Mae CCYP yn ddarparwr hyfforddiant gyda chymeradwyaeth 
Llywodraeth Cymru ac mae’n cael ei is-gontractio gan Hyfforddiant 
Torfaen i gyflwyno rhaglenni dysgu yn seiliedig ar waith. Maen nhw 
wedi llwyddo cyflwyno rhaglen Porth Ymgysylltu ac maen nhw’n cynnig 
nifer o Twf Swyddi Cymru, gan ddarparu cefnogaeth ychwanegol, fel 
bo angen. I gynorthwyo pobl ifanc ymhellach i symud ymlaen tuag at 
gyflogaeth, cyflogaeth a hyfforddiant, mae Gyrfa Cymru, Canolfannau 
Cyngor ar Bopeth a Chymunedau’n Gyntaf yn cynnal sesiynau galw 
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heibio unwaith yr wythnos yn y ganolfan, ble mae pobl ifanc yn gallu 
ymrwymo gyda’r gwasanaethau hyn mewn awyrgylch ble maen nhw’n 
teimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus. 

 

 Mae prosiect adeiladu diweddar wedi caniatáu i CCYP ddatblygu 
cyfres o gyfleusterau hyfforddiant a chyfarfodydd ar y llawr cyntaf, gan 
gynyddu’r gallu i gyflwyno mwy o gyfleoedd i bobl ifanc tra’n cadw 
hygyrchedd y ddarpariaeth gyffredinol. 

 
Gwirfoddoli 
Mae CCYP yn cyflogi dros 15 o staff ac mae tîm o wirfoddolwyr hefyd. Roedd 
nifer o’r rhain yn bobl ifanc o fewn y prosiect ac maen nhw wedi symud trwy’r 
hyfforddiant, gan ennill cymwysterau ar lefelau amrywiol, gan gynnwys lefel 
gradd, a chael eu cyflogi gan CCYP.  
 
Mae pobl ifanc yn gallu ymgymryd â nifer o rolau gwirfoddoli gan gynnwys: 
rhedeg y siop fwyd; rheoli a chefnogi digwyddiadau; gweithio gyda’r henoed; 
helpu arwain sesiynau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion gydag 
anableddau; cynnal a chadw a glanhau’r ganolfan. 

 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) 
Tra’u bod yn gwbl ymwybodol o’r YEPF, yn bennaf trwy fod yn aelod o 
CWVYS ble mae mwyafrif y wybodaeth wedi cael ei dosbarth, nid yw CCYP 
yn cymryd rhan yn ffurfiol. Er eu bod yn derbyn ychydig o gyllid craidd o’r 
awdurdod lleol, mae’r berthynas rhwng y ddau gorff yn gyfyngedig. 
 
Heriau 
Heblaw am yr her arferol o gynhyrchu incwm, teimla CCYP bod diffyg 
dealltwriaeth gan y sawl sy’n gwneud penderfyniadau o’r rhwystrau sy’n atal 
pobl ifanc rhag mynd i’r farchnad lafur e.e. mae rhai darparwyr hyfforddiant yn 
gwrthod mynediad i bobl ifanc fwy heriol.  
 
Creda CCYP y dylai raglen hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru gynnig 
rhaglenni hir dymor i bobl ifanc. Mae CCYP yn rhedeg ei raglen 
hyfforddeiaeth ei hun am gyfnod hirach o amser ond yn ariannu hyn ei hunain 
ac mae’r adnoddau yn gyfyngedig.  
 
Mae’r sefydliad hefyd yn credu’n gryf bod angen ychwanegol am “gyn-
hyfforddeiaethau” gyda chyllid priodol, er mwyn paratoi pobl ifanc yn well i 
symud ymlaen at hyfforddeiaeth lawn. 
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Ymddiriedolaeth y Tywysog 
 
Lleoliad:  Cymru gyfan 

 
Amcanion 
Sefydlwyd bron i 40 mlynedd yn ôl, mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn 
cynnig cyfleoedd datblygiad personol ar gyfer pobl ifanc difreintiedig 13-30 
oed i’w help i ddatblygu sgiliau a chynyddu cymhelliad i ailgysylltu â’r 
gymuned, sicrhau gwaith, dychwelyd i addysg, ennill cymwysterau a dod yn 
ddinasyddion gweithgar yn economaidd.  
 
Mae’r gyfres o 7 rhaglen wedi’u targedu at dri grŵp craidd o bobl ifanc. 
 

 Y di-waith, yn arbennig y sawl allan o waith am chwe mis neu ragor 

 Y sawl sy’n tangyflawni yn addysgol, gan gynnwys y sawl sydd wedi 
cael eu diarddel, neu sydd mewn peryg o gael eu diarddel 

 Y sawl sy’n wynebu rhwystrau cymhleth a lluosog at ymrwymiad, gan 
gynnwys troseddwyr/cyn droseddwyr; rhieni sengl, y sawl sy’n gadael 
gofal; pobl ifanc anabl  

 
Ariannu 
Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cael ei ariannu gan amrywiaeth o gyrff 
sector cyhoeddus a phreifat, grantiau elusennol, rhoddion personol a 
dyngarwyr. Y prif arianwyr o’r sector cyhoeddus ar hyn o bryd yw Llywodraeth 
Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae’r sefydliad yn parhau i geisio 
cyllid ychwanegol er mwyn cynnal y rhaglenni cyfredol a datblygu rhai newydd 
ar gyfer y dyfodol.  
 
Yn ychwanegol at bartneriaid ariannol, mae gan Ymddiriedolaeth y Tywysog 
bartneriaethau strategol gan gynnwys rhai gyda: Llywodraeth Cymru, 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol, WCVA a Chydraddoldeb mewn Ymchwil 
Addysg.  
 
Broceriaeth 
Yn weithredol, mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio gydag amrywiaeth eang o 
bartneriaid cyflenwi gan gynnwys: clybiau pêl-droed, busnesau masnach, 
gwasanaethau brys, y gwasanaeth carchardai, y GIG a grwpiau cymunedol. 
Mae cytundebau ffurfiol yn bodoli gyda nifer o sefydliadau cefnogol at 
ddibenion broceriaeth er mwyn sicrhau bod anghenion pobl ifanc yn cael eu 
diwallu yn y modd gorau posib. 
 
Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn defnyddio amrywiol ddulliau i olrhain 
cynnydd pobl ifanc. Mae gwybodaeth yn cael ei rannu gyda chyllidwyr, 
ymchwilwyr a gwerthuswyr i sicrhau ansawdd y ddarpariaeth a hysbysu 
rhaglenni yn y dyfodol. Ymhlith y dulliau i dracio cynnydd mae: cyfarfodydd 
wyneb-yn-wyneb, sgyrsiau ffôn (gan gynnwys ar ôl y rhaglen), achrediad a 
chymwysterau, arolygon a holiaduron ynghyd â mentora sy’n cael ei ddarparu 
gan dîm cymwys o Fentoriaid Dilyniant gwirfoddol. Mae sgiliau caled a 
meddal yn cael eu monitro gan ddefnyddio’r dulliau hyn a hefyd yn cael eu 
cofnodi. Mae’r Mentoriaid Dilyniant yn darparu cefnogaeth unigol i gynorthwyo 
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pobl ifanc i edrych ac ymgeisio am swyddi, paratoi am gyfweliadau ac 
ymgeisio am gyrsiau. 
 
Adnabod yn Gynnar 
Nid yw Ymddiriedolaeth y Tywysog yn rhan o unrhyw brosesau i adnabod 
pobl ifanc yn gynnar  ond yn hytrach maen nhw’n derbyn atgyfeiriadau oddi 
wrth asiantaethau eraill sydd wedi adnabod pobl ifanc yn Haenau 2 a 3. 
 
Tracio 
Mae gwerthusiadau “Fy Nhaith” yn cael eu cwblhau ar gyfer pob person ifanc 
sy’n cymryd rhan mewn rhaglen Ymddiriedolaeth y Tywysog. Mae hwn yn 
olrhain datblygiad sgiliau meddal gan gynnwys: hyder, gwaith tîm, cyfathrebu 
a sgiliau ymdopi. Mae asesiadau yn cael eu cwblhau ar ddechrau’r ymglymiad 
a hefyd ar ôl cwblhau rhaglen. Mae tîm ‘Allgymorth, Asesu a Chanlyniadau’ a 
thîm ‘Rhaglen’ yr Ymddiriedolaeth yn olrhain cyrhaeddiad canlyniadau caled 
ar ôl cwblhau rhaglen am hyd i 6 mis. 
 
Yn 2013/14, cafodd 88% o’r bobl ifanc a ymrwymodd gyda rhaglen 
Ymddiriedolaeth y Tywysog ganlyniadau positif: 48% mewn cyflogaeth neu 
hunangyflogaeth; 30% mewn addysg a/neu hyfforddiant; 10% mewn 
gwirfoddoli. 
 
Darpariaeth 
Yn gweithredu o nifer o swyddfeydd o amgylch y wlad, mae Ymddiriedolaeth y 
Tywysog yn cyflwyno rhaglenni o ansawdd uchel (ar ac oddi ar y safle), sy’n 
dod â buddion parhaus, go iawn i’w cleientiaid ifanc a’r cymunedau ble maen 
nhw’n byw ac sy’n ceisio darparu’r canlyniadau gorau posib i’r sawl â’r angen 
mwyaf am gefnogaeth. 
 
Mae cyfres Rhaglenni Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cynnwys: 
 

 Fairbridge: Rhaglen ddatblygu bersonol wedi’i theilwra yn cynnwys 
cefnogaeth 1-2-1 a gweithgareddau grŵp ar gyfer y bobl ifanc 13-25 
oed wedi ymddieithrio fwyaf, sydd yn bell o gyrraedd eu potensial, sydd 
â bywydau di-drefn a sydd ddim yn gwybod sut, neu ddim yn gallu, 
goresgyn problemau yn eu bywydau. 
 

 Get Started: Cyrsiau byr sy’n ymrwymo a datblygu pobl ifanc di-waith 
16-25 oed ac sy’n cael ei gyflwyno gyda phartneriaid arbenigol trwy 
themâu megis chwaraeon a’r celfyddydau, i’w cefnogi i mewn i addysg 
bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth. Gall gael ei gyflwyno mewn 
amgylchiadau gwarchodol fel rhan o strategaeth ailsefydlu.  

 

 XL: Rhaglen datblygiad personol yn cynnwys pum ardal o weithgaredd 
ar gyfer pobl ifanc 13 i 19 oed mewn peryg o dangyflawni neu o gael 
eu diarddel o’r ysgol. Mae aelod o staff dynodedig Ymddiriedolaeth y 
Tywysog yn darparu cefnogaeth i Gynghorydd a phobl ifanc ac mae’r 
rhaglen fel arfer yn cael ei chyflwyno mewn ysgolion.  
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 Team: Rhaglen ddatblygu bersonol 12 wythnos ar gyfer pobl ifanc di-
waith 16-25 oed, sy’n cael ei redeg a’i reoli gan sefydliadau partner 
gyda chefnogaeth a chyd-drefniant oddi wrth staff Ymddiriedolaeth y 
Tywysog. Mae rhai cyflogwyr (gyda chefnogaeth eu cyflogwyr) yn 
ymuno â’r rhaglen am 20 niwrnod i dorri lawr rhwystrau a rhannu 
sgiliau.  

 

 Development Awards: Gwobrau ariannol o hyd at £500 ar gyfer pobl 
ifanc 14-16 oed mewn addysg ond mewn peryg o dangyflawni, neu 16-
25 oed a ddim mewn addysg, hyfforddiant neu waith (neu’n gweithio 
llai na 16 awr yr wythnos). Y nod yw eu helpu i gael mynediad at 
addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Mae pobl ifanc hefyd yn derbyn 
cymorth i gynllunio’r camau nesaf a chefnogaeth a monitro parhaus. 

 

 Get Into: Cyrsiau byr ar gyfer pobl ifanc di-waith 16-25 oed sy’n barod i 
weithio i ddatblygu sgiliau pobl ifanc mewn sector penodol a’u cefnogi i 
gael swydd. Mae’r cyrsiau tua 4 wythnos o hyd ac yn cael eu datblygu 
a’u rhedeg gyda chyflogwyr.  

 

 Enterprise: Cefnogaeth a chyllid i helpu pobl ifanc di-waith 18-30 oed 
archwilio a phrofi syniadau, ysgrifennu cynlluniau a chychwyn eu 
busnes eu hunain neu gyflawni golau eraill mewn addysg, hyfforddiant, 
gwaith neu wirfoddoli. 

 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) 
Yn eu hardal flaenoriaeth yng Nghymru, mae’r tîm ‘Allgymorth, Asesu a 
Chanlyniadau’ wedi ymrwymo gyda EPCs sy’n gallu cyfeirio pobl ifanc atynt. 
Bydd y tîm yn gwneud asesiad i adnabod y rhaglen/ni mwyaf addas a buddiol 
ar gyfer person ifanc ac mae data yn cael ei rannu gyda’r tîm cyflwyno a fydd 
yn gweithio’n uniongyrchol gyda’r person ifanc.  
 
Gwirfoddoli 
Yn dilyn cwblhau rhaglen Ymddiriedolaeth y Tywysog, mae gan bobl ifanc 16-
30 oed cyfle i ddod yn Llysgennad Ifanc – rôl wirfoddol i chwarae mwy o ran 
ym mywyd a gwaith yr Ymddiriedolaeth. Mae Llysgenhadon Ifanc yn cael 
cynnig hyfforddiant ychwanegol o ansawdd uchel, cefnogaeth oddi wrth aelod 
o staff, asesiad unigol i bennu sgiliau a diddordebau, amrywiaeth eang o rolau 
a chyfleoedd o fewn yr Ymddiriedolaeth, adolygiadau rheolaidd a dathliad ar y 
diwedd. Mae pobl ifanc sy’n gwirfoddoli fel Llysgenhadon yn gallu datblygu 
sgiliau arweinyddiaeth a chyfathrebu, cynyddu hyder a hunanhyder, 
dylanwadu ar bolisi lleol a chenedlaethol trwy rwydweithio gydag arweinwyr 
a’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau a gwneud gwir wahaniaeth i’w cymuned 
leol. 
 
Heriau 
Diffyg Mentoriaid Dilyniant yn yr ardaloedd daearyddol cywir 
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Nid yw pobl ifanc yn cymryd mantais o’r cynnig gwirfoddol o fentora dilyniant 
 
Cadw tystiolaeth o gynnydd pobl ifanc ble mae cyllidwyr yn pennu canllawiau 
llym. 
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Bad Bikes 
 
Lleoliad: Dim lleoliad penodol, Blackmill a lleoliadau eraill yn sir Pen-y-bont 
ar Ogwr. 
 
Amcanion 
Yn 2002 sefydlwyd Clwb Beiciau Blackmill a’r Ardal fel grŵp yn helpu pobl 
ifanc i ddysgu sgiliau beicio mynydd. Helpodd bobl ifanc ddatblygu a chynnal 
llwybrau beicio, gan wella’u hawyrgylch lleol a darparu profiad beicio gwell i’r 
sawl a oedd yn ymweld â’r ardal. Wrth i’r grŵp dyfu ac i bobl ifanc ddechrau 
siarad am faterion, sefydlwyd Bad Bikes gan arweinydd y grŵp yn 2004, corff 
cyfansoddiadol gyda bwrdd yn canolbwyntio ar waith ieuenctid i gynnig 
cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd i ddiwallu anghenion pobl ifanc. 
 
Nod y sefydliad, fel nodir yn ei chyfansoddiad, yw gweithredu fel adnodd i 
bobl ifanc yn byw yn ward Blackmill, Pen-y-bont ar Ogwr a’r ardaloedd 
cyfagos trwy ddarparu cyngor a chyfarwyddyd a threfnu rhaglenni o 
weithgareddau corfforol, addysgol ac ati gyda’r nod o: 
a) Symud ymlaen ym mywyd a helpu pobl ifanc trwy ddatblygu’u sgiliau, 
galluoedd a medrau i’w galluogi i gymryd rhan mewn cymdeithas fel unigolion 
annibynnol, aeddfed a chyfrifol; 
b) Darparu gweithgaredd hamdden er budd lles cymdeithasol ar gyfer pobl 
sy’n byw yn yr ardal o fudd ac sydd ag angen ar gyfer y gweithgareddau 
oherwydd eu hieuenctid, oedran, eiddilwch neu anabledd, tlodi neu 
amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd gyda’r nod o wella amgylchiadau 
bywyd pobl fel hyn. 
 
Ariannu 
Ar hyn o bryd mae Bad Bikes yn cael ei gyllido gan Plant mewn Angen ac yn 
2014 cawsant eu dewis o blith 2000 o brosiectau i ymddangos ar raglen y 
BBC Bargain Hunt fel rhan o apêl Plant mewn Angen. Maen nhe hefyd wedi 
ennill gwobrau am brosiectau amgylcheddol a chelfyddydol. 
 
Broceriaeth 
Er bod y sefydliad yn un bach, mae Bad Bikes yn cynnal presenoldeb mewn 
nifer o rwydweithiau gwaith ieuenctid. Wrth wneud hynny, mae ganddyn nhw 
rôl “prif weithiwr”, gan gyfeirio neu hebrwng pobl ifanc i ddarparwyr 
gwasanaeth eraill i orau ddiwallu anghenion. 
 
Adnabod yn Gynnar 
Trwy raglen gyffredinol mewn rhannau gwledig o’r sir, y tîm o staff yw’r cyswllt 
cyntaf yn aml ar gyfer pobl ifanc sydd mewn peryg o ddod yn NEET. Mae eu 
hymagwedd berthynol at waith ieuenctid yn eu galluogi i adnabod yn gynnar 
sy’n arwain at ymrwymiad neu atgyfeiriad. 
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Tracio 
Yn 2013/14 fe weithiodd y sefydliad gyda 39 o bobl ifanc a adnabuwyd fel 
NEET neu mewn peryg o fod yn NEET a rhwng 13 a 25 oed.  
 
Mae gan y sefydliad dystiolaeth tystysgrifedig o achrediadau a enillwyd gan y 
bobl ifanc hyn mewn: Hylendid Bwyd; Cerdyn CSCS; Technegwr Beiciau 
IMIAS lefel 2 a 3; Sgiliau Allweddol mewn Lletygarwch ac Arlwyo lefel 2 a 3; 
Gwobrau Arweinyddiaeth Campau’r Ddraig; ac OCN Lefel 3 mewn gwaith 
ieuenctid datgysylltiedig.  
 
Darpariaeth 
Gyda dim adeilad o’i hun, mae tîm staff Bad Bikes yn symud o amgylch staff 
Pen-y-bont ar Ogwr a’r trefi a phentrefi cyfagos i gyflwyno darpariaeth gwaith 
ieuenctid ble mae ei angen fwyaf. Maen nhw’n ymrwymo gyda phobl ifanc 
trwy waith datgysylltiedig ac yn defnyddio cyfleusterau cymunedol lleol ar 
gyfer darpariaeth “galw heibio” cyffredinol ac ychydig o’r gwaith wedi’i 
dargedu gyda phobl ifanc wedi’u hadnabod fel rhai NEET. Yn 2009 (wedi’i 
ariannu gan Cymorth), fe gyflogodd y sefydliad aelod o staff i weithio’n 
benodol gyda phobl ifanc NEET, ar ôl casglu ystadegau lleol a dangos 
tystiolaeth o’r angen, yn arbennig mewn un ward ym Mhen-y-bont ar Ogwr.  
 
Gyda dim ond dau aelod o staff cyflogedig (y ddau’n rhan amser), mae Bad 
Bikes yn cyflwyno a/neu’n hwyluso amrywiaeth o weithgareddau a rhaglenni 
achrededig ar gyfer pobl ifanc. Mae pobl ifanc yn ymrwymo gyda Bad Bikes 
mewn grwpiau mawr oherwydd mae’n gweithredu mewn ardaloedd ac ar 
adegau sy’n addas ar eu cyfer. 
 
Mae Bad Bikes yn parhau i ganolbwyntio ar ddilyniant pobl ifanc i mewn i 
gyflogaeth neu hyfforddiant, gyda nifer yn ceisio cymorth ar ysgrifennu CV a 
ffurflenni cais am swyddi. Mae’r tîm yn trefnu cyfweliadau ffug ac yn helpu i 
baratoi pobl ifanc ar gyfer y broses gyfweliadau ac yn amlwg yn eu hebrwng i 
gyfweliadau oherwydd y diffyg trafnidiaeth mewn ardaloedd gwledig. 
 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) 
Mae’r sefydliad yn dysgu cryn dipyn am YEPF trwy fynychu cyfarfodydd Grŵp 
Rhanbarthol CWVYS yn rheolaidd. Fodd bynnag, hoffai Bad Bikes chwarae 
fwy o ran ym mhroses y YEPF.  Mynychodd staff gynhadledd YEPF ym mis 
Mawrth 2015. 
 
Gwirfoddoli 
Mae mwyafrif y bobl ifanc sy’n NEET yn gweithio tuag at wobrau 
Gwirfoddolwyr y Mileniwm trwy GwirVol.   
 
Heriau 
Mae’r sefydliad yn wynebu’r her arferol o ddiffyg adnoddau ond mae’n 
ymrwymedig i sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i ddiwallu anghenion pobl 
ifanc gyda pha bynnag adnoddau maen nhw’n gallu dod o hyd iddynt. 
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Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru 
 
Lleoliad: Cymru gyfan/cymunedau gwledig 
 
Amcanion 
Gyda’i arwyddair, “Creu cyfleoedd i’n haelodau ddisgleirio”, corff ymbarél yw 
Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru (CFfI) sy’n cefnogi ei 155 grŵp CFfI lleol 
cysylltiedig dros Gymru wledig, trwy rwydwaith o 12 Ffederasiwn Sirol. 
Sefydlwyd yn 1936, mae’n sefydliad dwyieithog sy’n cyflwyno cwricwlwm o 
ddysgu i aelodau 10-26 oed y gellir eu rhannu yn nhri chategori: datblygu 
sgiliau; rhyngweithiad cymdeithasol; cyngor a chyfarwyddyd. Cyflwynir y 
cwricwlwm trwy ymagwedd ffurfiol ac anffurfiol at ddysgu a, tra chafodd ei 
sefydlu i ganolbwyntio ar ffermio gwledig, mae CFfI yn croesawu pobl ifanc o 
bob cefndir o fewn yr ystod oedran darged. 
 
Ariannu  
Mae CFfI yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o sefydliadau i ddarparu’r 
cyfleoedd gorau i bobl ifanc. Mae’r rhain yn cynnwys: CWVYS; Llywodraeth 
Cymru; Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr; Undeb Ffermwyr Cymru; 
Cymdeithas y Tirfeddianwyr; Adnoddau Naturiol Cymru; Prifysgol Harper 
Adams; Coleg Gelli Aur; Coleg Reaseheath; Dug Caeredin. Yn ddiweddar fe 
dderbyniodd y newyddion ei fod wedi bod yn aflwyddiannus yn sicrhau grant 
NVYO ac mae nawr yn asesu ei allu i barhau i gyflwyno’r ystod eang o 
raglenni sy’n cynorthwyo pobl ifanc i symud ymlaen. Mae’n gweithio’n galed i 
sicrhau ffrydiau eraill o gyllid er mwyn cynnal darpariaeth o ansawdd uchel yn 
y dyfodol. 
 
Broceriaeth 
Fesul sir a dim ond ble mae trefnwyr sirol CFfI wedi cael eu gwahodd i fod yn 
rhan o grwpiau ymarferwyr neu’r Cynllun Datrys Adnoddau Lleol (LRSP) ydyn 
nhw’n ymgymryd â rôl froceriaeth ffurfiol. Fodd bynnag, mae pobl ifanc yn 
cael eu cyfeirio at wasanaethau pan fo anghenion yn cael eu hadnabod. 
 
Adnabod yn Gynnar 
Nid yw’r sefydliad yn ystyried ei hun i fod mewn sefyllfa i allu adnabod person 
ifanc sydd wedi ymddieithrio neu sydd mewn peryg o ymddieithrio o addysg, 
cyflogaeth neu hyfforddiant heb brotocolau gwell i rannu gwybodaeth, neu oni 
bai bod y person ifanc yn codi’r mater.  
 
Tracio 
Wedi casglu gwybodaeth bersonol trwy gwblhau ffurflenni aelodaeth ar gyfer y 
sefydliad bob blwyddyn, mae cynnydd pobl ifanc yn cael ei gofnodi trwy 
gynllun achredu’r CFfI. Mae’n bosib bod data ychwanegol yn cael ei gasglu ar 
lefel mwy lleol, yn dibynnu ar ffrydiau cyllid ar gyfer grwpiau penodol a 
gofynion casglu data cyllidwyr. Bydd pobl ifanc sy’n NEET neu mewn peryg o 
ddod yn NEET yn cael eu tracio ar y LRSP yn dilyn y monitro ac yn cael ei 
gyfathrebu i brif weithiwr y person ifanc. 
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Darpariaeth  
Mae grwpiau CFfI yn rhan bwysig o fywyd yng Nghymru wledig ac maen 
nhw’n darparu cyfleoedd cymdeithasol ac addysgol hanfodol ar gyfer pobl 
ifanc. Ble maen nhw’n bodoli ar gyfer pobl ifanc 10-26 oed, mewn gwirionedd 
mae darpariaeth y CFfI yn ymestyn ar draws cenedlaethau ac mae cyn 
aelodau yn parhau i chwarae rhan. 
 
Dyma’r rhaglenni y’u cyflwynir gan CFfI Cymru: 
 
Datblygu Sgiliau: 

 Banc Sgiliau CFfI 

 Gwobr Dug Caeredin 

 Ysgoloriaeth Goffa Elwyn Jones 

 Menter Cig Oen CFfI Cymru 

 Ysgoloriaeth Llyndy Isaf  

 Hyfforddiant Swyddogion y Clwb 

 Cynhadledd Materion Gwledig 

 Siarad yn Gyhoeddus 

 Cystadlaethau 

 Cyflwyno  
 
Rhyngweithiad Cymdeithasol: 

 Gweithgareddau Clwb a Sir  

 Rhaglenni Rhyngwladol 

 Cystadlaethau 

 Pentref Ieuenctid  

 Penwythnos y Glas 

 Ieuenctid Gwledig Ewrop 

 Diwrnod Mabolgampau  
 
Cyngor a Chyfarwyddyd: 

 Lles Aelodau 

 Gwaith Elusennol 

 Her y Cadeirydd 

 Mentoriaid CFfI Cymru 
 
Mae CFfI yn darparu gwaith ieuenctid cyffredinol, mynediad agored ble mae 
pobl ifanc yn ymrwymo’n wirfoddol. Yn dilyn yr ymrwymiad gwirfoddol hwnnw, 
mae staff a gwirfoddolwyr CFfI yn ceisio adeiladu perthynas broffesiynol 
gydag aelodau, adnabod anghenion a chefnogi unigolion i wireddu’u llawn 
potensial.  
 
Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) 
Mae rhai grwpiau CFfI lleol mewn cysylltiad â EPC a byddai’n bosib cyfeirio 
pobl ifanc atynt. Dylid annog unrhyw berson ifanc sy’n cael ei nodi fel bod yn y 
categori NEET neu mewn peryg o fod ac yn byw mewn ardal wledig i 
ymrwymo gyda grŵp CFfI ble byddant yn dod o hyd i amrywiaeth eang o 
gyfleoedd am ddilyniant gyda chefnogaeth ychwanegol. Mae angen ystyried 
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materion eraill yn ymwneud ag ymrwymiad, yn arbennig mewn perthynas â 
thrafnidiaeth a hygyrchedd. 
 
Mae ansicrwydd o ran pa mor gudd y gallai’r broblem o bobl ifanc NEET fod, 
oherwydd gallai rhai fod yn ‘gyflogedig’ ar ffermydd teuluol, yn derbyn dim 
cyflog fel y cyfrif ond yn cael bwyd a llety am ddim, ac yn cael ychydig o arian 
am fywyd cymdeithasol. Mae CFfI Cymru yn awyddus i ddysgu a yw person  
ifanc yn y sefyllfa yma yn dal i gael ei ystyried fel NEET. 
 
Gwirfoddoli 
Mae pobl ifanc yn cael eu cynorthwyo i ddatblygu eu CV ac i ysgrifennu 
ceisiadau am swyddi i’w cefnogi i mewn i gyflogaeth. I wella’u CV a thrwy 
hynny eu siawns o ddod o hyd i gyflogaeth, anogir pobl ifanc i gymryd rhan 
mewn rhaglen Gwobr Dug Caeredin a gwirfoddoli fel rhan o symudiad CFfI.  
 
Mae cyfleoedd gwirfoddoli yn cynnwys arlwyo mewn digwyddiadau, 
cynrychioli CFfI ar bwyllgorau, cefnogi arweinwyr grŵp, neu rolau eraill mewn 
digwyddiadau neu garnifalau.  
 
Amcangyfrifa CFfI bod ganddynt 1,556 o wirfoddolwyr ifanc, sy’n cynnig tua 
485,472 awr o wirfoddoli y flwyddyn. 
 
Heriau 
Parhau i ganolbwyntio ar amcanion y sefydliad, yr her fawr yw sicrhau’r 
cydbwysedd o annog dysgu tra’n peidio â gorfodi dysgu ffurfiol. Mae’n bwysig 
bod y bobl ifanc sy’n mynychu CFfI yn allu ymrwymo mewn gweithgareddau 
hwylus, hamdden a bod hyn wedyn yn arwain at ddysgu achlysurol. 


