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1. Rhagair  

Fel y corff cynrychiadol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru, 

roedd CWVYS yn falch o dderbyn cais i weithio ar y prosiect hwn ar ran Llywodraeth 

Cymru. 

Mae’r cyfle i ymrwymo gydag aelod-sefydliadau CWVYS ar brosiect blaenllaw y 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) wedi bod yn gam hanfodol 

ymlaen o ran cysylltu’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol a’r fenter polisi hwn a rhoi 

grym i’r sector leisio’u barn a chwarae rhan lawn yn rhoi’r fframwaith ar waith.  

Mae hefyd gan CWVYS draddodiad balch o weithio ar y cyd ag amrywiaeth eang o 

bartneriaid, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a Sefydliad 

Llywodraeth Leol Cymru, ymhlith eraill. Mae’r prosiect hwn wedi annog rhagor o 

berthnasau gweithio cadarnhaol ac rydym yn bwriadu cynnal a datblygu’r 

momentwm hwnnw, wrth i ni ‘weithio a darparu’ mewn ffyrdd mwy unedig.    

Mae nifer o’n haelod-sefydliadau wedi adlewyrchu ar y ffaith mai ymgysylltu gyda 

phobl ifanc a’u datblygu yw ‘beth maen nhw’n gwneud’. Fodd bynnag, mae cymryd 

rhan yn y prosiect hwn wedi ein helpu yn y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol i roi 

cyd-destun i’r gwaith pwerus a hanfodol sy’n cael ei wneud, i asesu ei gryfderau a 

gwendidau ac i barhau i weithio tuag at nodau Cynllun Gweithredu YEPF: i greu 

deilliannau gwell ar gyfer pobl ifanc Cymru. 

 

Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau darllen yr adroddiad hwn. 

 

Paul Glaze 

Prif Weithredwr 

CWVYS 

 

Mawrth 2015 
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2. Cyd-destun 

Cefndir i’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF)1 
 
2.1. Amlinellodd Llywodraeth Cymru ei ddisgwyliadau ar gyfer darpariaeth 

Gwasanaethau Cefnogaeth Ieuenctid i gefnogi ymgysylltiad a datblygiad pobl ifanc 

yn Ymestyn Hawliau: cefnogi pobl ifanc yng Nghymru (2000) a’r cyfarwyddyd dilynol 

ar Ymestyn Hawliau: gwasanaethau a chefnogaeth i bobl ifanc 11–25 mlwydd oed 

yng Nghymru (2002).  

 

2.2. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau yn ymrwymedig i’r egwyddor a sefydlwyd 

yn Ymestyn Hawliau y dylai pob person ifanc yng Nghymru uchafu eu potensial yn 

addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.  

 

2.3. Cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu 

Ieuenctid ym mis Hydref 2013 ac mae’n darparu esiamplau o sut i roi ymagweddau 

wedi’u targedu at ddarpariaeth gwasanaethau cefnogaeth ieuenctid ar waith.  

 

2.4. Amlinellodd Llywodraeth Cymru ei hymrwymiad parhaus i drechu tlodi trwy 

flaenoriaethu anghenion tlodi a diogelu’r sawl mwyaf mewn peryg o dlodi ac 

ymddieithrio yng Nghynllun Gweithredu ar Drechu Tlodi 2012–2016. Rhan allweddol 

o’r cynllun hwnnw oedd ymrwymiad i leihau nifer y bobl ifanc nad sydd mewn 

addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET).  

 

2.5. Gosodwyd targedau newydd yn y cynllun i leihau:  

Nifer y bobl ifanc sy’n NEET 16-18 oed gan 9 y cant erbyn 2017.  

Cyfran y bobl ifanc 19 i 24 oed sy’n NEET yng Nghymru o’i gymharu â’r DU 

gyfan erbyn 2017.  

 

2.6. Creda Llywodraeth Cymru bod angen adfywio’r ymagwedd at gynyddu 

ymgysylltiad a datblygiad yng Nghymru er mwyn sicrhau gwelliannau pellach. Tra 

bod dim diffyg sefydliadau i gefnogi ymgysylltiad a datblygiad pobl ifanc (ac mae 

nifer o’r sefydliadau hyn yn gwneud gwaith da yn cefnogi pobl ifanc), nid yw’r effaith 

                                            
1
 Cynllun Gweithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, Hydref 2013 
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gyffredinol wedi bod yn ddigon mawr o ystyried lefel yr adnoddau sy’n cael ei 

fuddsoddi. Beirniadaeth gyson o’r tu mewn i’r system yw ‘diffyg gweithio ar y cyd’ 

rhwng asiantaethau a methiant i roi anghenion pobl ifanc yn gyntaf.  

 

2.7. Mae yna weledigaeth am system gyflwyno sy’n canolbwyntio ar anghenion 

pobl ifanc, gyda rolau a chyfrifoldebau clir rhwng yr ystod o sefydliadau sy’n gweithio 

gyda phobl ifanc ac arweiniad lleol cryf gan awdurdodau lleol a’u partneriaid.  

 

 

2.8. Mae’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid yn amlinellu’r ymagwedd.  

Mae 6 elfen allweddol i’r fframwaith: 

 Adnabod yn gynnar y bobl ifanc mwyaf mewn peryg o ymddieithrio  

 Gwell broceriaeth a chydlyniad cefnogaeth  

 Gwell tracio o bobl ifanc trwy’r system  

 Sicrhau bod darpariaeth yn bodloni anghenion pobl ifanc  

 Cryfhau sgiliau a chyflogadwyedd a chyfleoedd am waith  

 Mwy o gyfrifoldeb dros well deilliannau i bobl ifanc  

 

2.9. Yn ganolog i’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (YEPF) mae dau 

gam gweithredu newydd. Y cyntaf yw cynnig prif weithiwr o fewn sefydliad 

perthnasol sy’n gallu darparu parhad yn y gefnogaeth a phwynt cyswllt ar gyfer y 

bobl ifanc mwyaf mewn peryg. 

 

2.10. Yr ail yw datblygu Gwarant Ieuenctid (YG) weithredol, sef cynnig, derbyn a 

chychwyn ar le addas mewn addysg neu hyfforddiant ar gyfer person ifanc yn 

cymryd y cam o addysg orfodol yn 16 oed. Creda Llywodraeth Cymru y bydd hyn yn 

darparu llwybr dilyniant clir ar gyfer pob person ifanc, wedi’i gysylltu â gwybodaeth, 

cyngor a chyfarwyddyd effeithiol i’w helpu i wneud dewis mwy hysbys, a chefnogi eu 

dilyniant ôl-16.   

 

Cefndir i’r Sector Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol a CWVYS  
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2.11. Amcangyfrifir bod y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru yn 

cynnwys dros 250,000 o bobl ifanc ac o leiaf 4,000 o staff cyflogedig a 30,000 o 

oedolion yn gwirfoddoli.   

 

2.12. Gofynnwyd i Gyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol 

(CWVYS) ymgymryd â phrosiect i ddeall yn well rôl y sector gwaith ieuenctid 

gwirfoddol wrth roi’r YEPF ar waith. 

 

2.13. CWVYS yw’r corff cynrychiadol strategol, annibynnol ar gyfer y sector gwaith 

ieuenctid gwirfoddol, yn galluogi llais casgliadol ar gyfer y sawl sy’n darparu 

gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ledled Cymru. Mae’n darparu gwasanaeth rheng 

flaen ac mae’n arf bwysig y mae Tîm Strategaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth 

Cymru yn defnyddio i gyflwyno’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid 

yng Nghymru ac amrywiaeth eang o brosiectau pwysig. 

 

2.14. Trwy ei strwythur Grwpiau Rhanbarthol, aelodaeth statudol o Bartneriaethau 

Plant a Phobl Ifanc awdurdodau lleol a’i rôl yn cadeirio’r Grŵp Adolygu Gwaith 

Ieuenctid yng Nghymru sy’n gweithio ar draws y sector; mae CWVYS yn gweithio 

mewn partneriaeth cydweithredol gyda’r awdurdodau lleol ac yn hyrwyddo 

ymagwedd integredig at ddarpariaeth ar gyfer pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid.  

2.15. Mae CWVYS yn un o aelodau cychwynnol Cynghrair Gwaith Ieuenctid Cymru, 

ynghyd â Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru, ETS Cymru, Training Agency 

Group, Sefydliad Llywodraeth Leol Cymru ac ymarferwyr gwaith ieuenctid 

(gwirfoddol a statudol). Mae CWVYS yn cynrychioli’r sector gwirfoddol ar y Grŵp 

Cyfeirio Gweinidogol ar Waith Ieuenctid. Mae CWVYS hefyd yn cynrychioli’r sector 

gwaith ieuenctid gwirfoddol ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC). 

 

2.16. Ar hyn o bryd mae gan CWVYS 76 aelod-sefydliad, gan gynnwys cyrff 

cenedlaethol gyda nifer o grwpiau cyfansoddol i sefydliadau lleol neu ranbarthol. 

Mae CWVYS yn ennill cryfder ac adnoddau sylweddol o’i aelodaeth ond mae’n 

gweithio gyda’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol i gyd.  

 

Safle’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid mewn perthynas â gwaith 

ieuenctid yng Nghymru 
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2.17. Mae cynllun gweithredu’r YEPF yn nodi’n glir mai rôl a chyfrifoldeb y 

Gwasanaeth Ieuenctid yw i chwarae “rôl hanfodol yn darparu prif weithwyr ar gyfer 

pobl ifanc sydd mwyaf mewn peryg o ymddieithrio a gwybodaeth am bobl ifanc i 

gefnogi tracio”.2 

 

2.18. Prif ddiben gwaith ieuenctid yw...“galluogi pobl ifanc i ddatblygu’n gyffredinol, 

gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol 

i’w galluogi i ddatblygu’u llais, dylanwad a lle mewn cymdeithas ac i gyrraedd eu 

llawn botensial”.3 

 

2.19. Diffinnir darpariaeth Gwaith Ieuenctid yn ‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: 

Egwyddorion a Dibenion’ fel “Mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn seiliedig yn 

bennaf ar berthynas wirfoddol rhwng pobl ifanc a gweithwyr ieuenctid. Mae’r 

Gwasanaeth Ieuenctid yn hawl cyffredinol, sy’n agored i bob person ifanc o fewn yr 

amrediad oedran penodol o 11-25” a “Darperir gwaith ieuenctid trwy’r sectorau 

gwirfoddol a rhai’r awdurdodau lleol a thrwy amrywiaeth o leoliadau a dulliau gwaith 

ieuenctid.”4 

 

2.20. Pwynt gwerthu unigryw gwaith ieuenctid yw egwyddor yr ymgysylltiad 

gwirfoddol sy’n bodoli rhwng pobl ifanc a darparwyr y gwasanaeth. 

 

 

 

2.21. Fel nodir yn y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng 

Nghymru 2014-2018 “mae’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (newydd) 

wedi agor y ffordd i greu cyswllt gwell rhwng cyfraniad sefydliadau gwaith ieuenctid a 

gwasanaethau cefnogaeth ehangach”.  Mae hefyd yn ailadrodd o’r YEPF, sut gellir 

gwneud swyddogaethau prif weithiwr gan amrywiaeth eang o unigolion mewn 

gwahanol fathau o sefydliadau. Ategir hyn ymhellach trwy ddweud bod gweithwyr 

ieuenctid yn gymwys ac mewn sefyllfa dda i gyflawni rôl y prif weithiwr. 

                                            
2
 Cynllun Gweithredu’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, 2013,  tudalen 64 

3
 ‘Safonau Galwedigaethol Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol 2012 

4
 ‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ (tudalen 2) Chwefror 2014 (diwygiwyd) 
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2.22. Yn ystod y prosiect hwn, mae eglurhad wedi bod ar rôl y sector gwaith 

ieuenctid gwirfoddol (VYWS) a’r YEPF, gyda Llywodraeth Cymru yn disgrifio’r YEPF 

fel “ymagwedd system gyfan sy’n allweddol er mwyn rhoi’r fframwaith at waith yn 

llwyddiannus, ble mae rolau a chyfrifoldebau yn cael eu diffinio’n gliriach a ble mae’r 

holl asiantaethau a darparwyr sy’n gweithio gyda phobl ifanc yn gweithio ar y cyd i 

gyflwyno deilliannau gwell i bobl ifanc. Mae’r cynllun yn rhoi rôl arwain strategol i 

awdurdodau lleol ond mae angen iddynt ymrwymo’n agos gyda sefydliadau fel Gyrfa 

Cymru a’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol i symud ymlaen gyda’u cynlluniau i roi 

hyn ar waith, yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a’r amrediad 

llawn o ddarparwyr ôl-16”.5 

 

2.23. Mae polisïau eraill a datblygiadau gyda Llywodraeth Cymru yn cael effaith ar 

ddarpariaeth gwaith ieuenctid yng Nghymru a’i berthynas gydag addysg, datblygiad 

a deilliannau ar gyfer pobl ifanc. Mae Her Ysgolion Cymru a’r Cynnig i Ddisgyblion 

yn fentrau polisi Llywodraeth Cymru. Mae’r mentrau hyn yn annog ysgolion 

detholedig i ymrwymo gyda’r trydydd sector a sefydliadau cymunedol i ddarparu 

darpariaeth gwricwlaidd ychwanegol fel modd o wella deilliannau ar gyfer disgyblion 

a pherfformiad yr ysgol. Bydd adolygiad ar arferion gwaith ieuenctid effeithiol yn 

ysgolion yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn ystod gwanwyn 2015.  

 

2.24. Mae’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 

2014-2018 yn nodi’r angen i’r sector statudol a gwaith ieuenctid gwirfoddol weithio 

gyda’i gilydd ar lefel awdurdod lleol. Ar hyn o bryd does dim mecanwaith am fforwm 

strategol i gynllunio a darparu gwasanaethau ieuenctid yng Nghymru. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi comisiynu astudiaeth dichonoldeb i gwmpasu’r opsiynau ar 

gyfer aliniad strategol o ddarpariaeth gwaith ieuenctid gwirfoddol a statudol dros 

Gymru gyfan.   

                                            
5
 Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, Cylchlythyr Chwarterol, Tachwedd 2014, Llywodraeth 

Cymru 
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3. Amcanion y Prosiect:- 

 

3.1. Comisiynwyd CWVYS i archwilio ymglymiad sefydliadau gwaith ieuenctid 

gwirfoddol (VYWOs) a chyfraniad y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol (VYWS) at y 

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid a’r Warant Ieuenctid.   

 

3.2. Nodau’r prosiect oedd:   

 

 Adnabod/egluro rôl a chyfrifoldebau’r sector VYWS mewn perthynas â 

gweithrediad y YEPF; 

 Adnabod strwythurau partneriaeth rhwng y sector VYWS ac 

awdurdodau lleol y gellir eu cynnal; 

 Adnabod a rhannu arferion effeithiol er mwyn cefnogi system 

ddarpariaeth yn seiliedig ar anghenion pobl ifanc; 

 Adnabod a mynd i’r afael â bylchau yn narpariaeth – yn enwedig Haen 

1 a 2 o fodel y YEPF; 

 Ystyried yr angen i ddatblygu cynnig gwirfoddol mwy ffurfiol; 

 Adnabod a chyflwyno adnoddau sydd eu hangen i gefnogi VYWOs (ac 

unigolion o fewn y sefydliadau hynny) i wneud eu rôl(au) o fewn y 

YEPF, gan gynnwys y sawl wedi’u hanelu at awdurdodau lleol (ALl).  

 

3.3. Cyflwynwyd y rhaglen ar draws dau ‘Gam’: Cam 1 rhwng 4 Awst 2014 a 31 

Hydref 2014 (Crynodeb Gweithredol Atodiad A) a Cham 2 rhwng 3 Tachwedd 2014 

a 31 Mawrth 2015.  

 

3.4. Nod Cam 1 (Cwmpasu) oedd sefydlu gwaelodlin o wybodaeth gan ddefnyddio 

tystiolaeth a gasglwyd trwy gyfres o archwiliadau strwythuredig a mesuredig i gael 

gwell dealltwriaeth o sut mae’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yn gallu cyfrannu, 

yn cyfrannu nawr a sut bydd yn cyfrannu at weithrediad rhaglenni’r Fframwaith 

Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid (a’r Warant Ieuenctid). Darparodd Cam 1 y prif 

argymhellion i symud ymlaen â hwy yng Ngham 2. Gweler Atodiad A 
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3.5. Yn ymateb i ganfyddiadau Cam 1, cytunwyd ar 4 prif gam gweithredu i symud 

ymlaen â hwy yng Ngham 2 o’r prosiect. Y 4 prif argymhelliad oedd: Ymwybyddiaeth 

a Rhannu Gwybodaeth (adran 7); Astudiaethau achos a ‘Straeon o’r Maes Gwaith 

Ieuenctid yng Nghymru’ (adran 8); Mapio VYWO cenedlaethol ledled Cymru (adran 

9); Y Cynnig Gwirfoddol (adran 10). 

 

3.6. Ar gyfer pob un o’r 4 cam gweithredu, mae’r problemau yn cael eu hadnabod, 

fe ddisgrifir y fethodoleg ac fe nodir y canfyddiadau a’r argymhellion. 
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4. Crynodeb o’r prif gamau gweithredu ar gyfer Cam 2 

 

4.1. Yn dilyn canfyddiadau Cam 1, ac yn ymateb i’r argymhellion, cytunwyd ar 4 

prif gam gweithredu i symud ymlaen â hwy yng Ngham 2: 

 

4.2. Cam Gweithredu 1: Codi ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth – i’r sector 

gwaith ieuenctid gwirfoddol ar y YEPF ac i ALl a Chydlynwyr Ymgysylltu a Datblygu 

Ieuenctid (YEPCs) ar gyfraniad VYWS i’r YEPF. 

 

4.3. Cam Gweithredu 2: Paratoi 6 astudiaeth achos – ar gyfer ystod sefydliadau 

VYWO cenedlaethol a lleol i ddangos cyfraniadau VYW y gellir eu cynnwys ar draws 

themâu’r YEPF.  

 

4.4. Cam Gweithredu 3: Ymglymiad ac ymrwymiad sefydliadau VYWO 

cenedlaethol – i dreialu ac argymell dull i fapio’n effeithiol darpariaeth sefydliadau 

VYWO cenedlaethol, ar draws y 22 ALl trwy un model mapio ar gyfer Cymru gyfan. 

 

4.5. Cam Gweithredu 4: Y Warant Ieuenctid a’r cynnig gwirfoddol – ar y cyd â 

Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, diffinio’r ‘cynnig gwirfoddol ffurfiol’ a 

chynhyrchu cyfarwyddyd da ar wirfoddoli ieuenctid o fewn y Warant Ieuenctid. 
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5. Crynodeb o brif ganfyddiadau ac argymhellion camau gweithredu Cam 2 

 

5.1. Cam gweithredu 1: Codi ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth  

Prif ganfyddiadau 
Fe nododd y cam gweithredu hwn bod diffyg ymwybyddiaeth parhaus o’r YEPF o 

fewn y VYWS, ynghyd â diffyg ymglymiad ac ymrwymiad gyda’r YEPF ar lefel leol, 

ranbarthol a chenedlaethol. 

Prif argymhellion 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut i gefnogi CWVYS a’r VYWS yn well er mwyn 

iddynt ymrwymo’n well gyda’r YEPF ar bob lefel i sicrhau gwell deilliannau i bobl 

ifanc. 

5.2. Cam gweithredu 2: Y 6 Astudiaeth Achos a ‘Straeon o’r Maes Gwaith 

Ieuenctid yng Nghymru’   

Prif ganfyddiadau 
Roedd yr ymchwil a wnaethpwyd gyda 6 sefydliad yr astudiaethau achos yn dangos 

yn glir bod y VYWS yn gweithredu ar chwe elfen allweddol y YEPF, os oes trefniant 

ffurfiol yn bodoli gyda’r ALl ai peidio. Mae darpariaeth sefydliadau VYWO yn 

ymrwymo gyda phobl ifanc ac yn cefnogi eu datblygiad tuag at addysg, cyflogaeth 

neu hyfforddiant. 

Prif argymhellion 
Rhaid i sefydliadau VYWO hyrwyddo’r gwasanaethau maen nhw’n eu darparu i 

YEPCs a dangos sut gallant gefnogi ac ychwanegu gwerth i’r YEPF. Rhaid i ALl 

ddod o hyd i ffyrdd i weithio’n agosach gyda’r VYWS er mwyn sicrhau bod gan bobl 

ifanc y cyfleoedd gorau i ddatblygu a chyflawni’u llawn botensial. 

5.3. Cam gweithredu 3: Mapio sefydliadau VYWO cenedlaethol ledled Cymru  

Prif ganfyddiadau 
Cynhaliwyd dadansoddiad o fapiau darpariaeth yr ALl oherwydd bod y canfyddiadau 

yn dangos diffyg ymglymiad y sefydliadau VYWO cenedlaethol wrth fapio 

darpariaeth yr ALl.  Roedd dadansoddiad o fapiau darpariaeth yr ALl yn dangos 

diffyg cynrychiolaeth ymddangosol VYWS cenedlaethol. Roedd awydd gan y YEPC i 

sicrhau bod y VYWS wedi’u cynrychioli yn y mapiau darpariaeth. Roedd sefydliadau 

VYWO cenedlaethol heb y gallu i gwblhau 22 map yr ALl ac roeddent yn croesawu’r 

cyfle i’w cwblhau ar sail Cymru gyfan. Fe groesawyd y datblygiad posib o ‘blatfform 

ar-lein ar gyfer darpariaeth anffurfiol a heb fod yn ffurfiol’ gan Gyrfa Cymru. 

Prif argymhellion 
Mae angen sicrhau bod CWVYS yn rhan o’r trafodaethau gyda Gyrfa Cymru wrth 

lunio datblygiad unrhyw blatfform ar-lein ar gyfer darpariaeth anffurfiol a heb fod yn 
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ffurfiol. Dylai sefydliadau VYWO gymryd fwy o gyfrifoldeb i sicrhau bod eu 

darpariaeth wedi’i chynnwys ym mapiau darpariaeth ALl. Dylai Llywodraeth Cymru, 

gyda chefnogaeth CWVYS, ymrwymo’n strategol gyda sefydliadau VYWO 

cenedlaethol i harneisio’u potensial a’u cyfraniad at roi’r YEPF ar waith. 

 

5.4. Cam gweithredu 4: Diffinio’r ‘Cynnig Gwirfoddol’ a ‘Chyfarwyddyd Da’ 

Prif ganfyddiadau 
Mae yna gyfleoedd da i bobl ifanc ymgymryd â gwirfoddoli, gyda nifer o fewn 
sefydliadau VYWO, ac yn cael eu cefnogi gan grantiau gwirfoddoli ieuenctid oddi 
wrth GwirVol.  
 
Dylai cyfleoedd gwirfoddoli a gynigir o dan y Warant Ieuenctid fod yn ychwanegol i, 
ac nid yn lle, le ar brentisiaeth, hyfforddeiaeth, rhaglen ail ymgysylltu neu addysg. 
 
Prif argymhellion 
Rhaid i bob cyfle gwirfoddoli a ddarparir trwy’r Warant Ieuenctid gael datblygiad 

wedi’i osod ynddynt.  

Dylai CWVYS ddylunio a chyflwyno rhaglen beilot i wirfoddolwyr gyda 5 VYWO, gan 
gymryd i ystyriaeth yr ymchwil a pholisi diweddaraf o GwirVol, y WCVA a 
Llywodraeth Cymru a’i bod hefyd yn gyson gyda ‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: 
Egwyddorion a Dibenion’. 
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6. Cam Gweithredu 1: Codi ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth  

Problemau 
Roedd y cam gweithredu hwn yng Ngham 2 yn canolbwyntio ar godi ymwybyddiaeth 

a rhannu gwybodaeth, er mwyn gwneud cysylltiadau gwell a rhannu gwybodaeth ar 

YEPF a YG rhwng YEPCs/ALl a’r VYWS. Dangosodd canfyddiadau astudiaeth 

gwmpasu Cam 1 diffyg ymwybyddiaeth ac ymglymiad y VYWS yng ngweithrediad y 

YEPF, ar draws 6 llinyn y fframwaith. Nifer isel iawn o VYWOs oedd wedi cael 

ymglymiad gweithredol gyda’r YEPF. Ble roedd ymglymiad roedd yn tueddu i fod 

gyda nifer gyfyngedig o VYWOs ble roedd perthynas gweithio yn bodoli eisoes. 

Roedd diffyg dealltwriaeth o’r VYWS gan YEPCs ALl a thueddiad i ystyried y VYWS 

fel darparwyr cyfleoedd gwirfoddoli yn unig. 

Methodoleg 

6.1. Trwy gyfres o gyfarfodydd Grŵp Rhanbarthol CWVYS, ymweliadau unigol, 

cyfweliadau ffôn, presenoldeb mewn digwyddiadau a chynadleddau, fe rannodd 

Cydlynwyr Rhanbarthol CWVYS wybodaeth ar y YEPF, casglu barn VYWOs a 

chynrychioli llais y VYWS (Gweler Atodiad 2). 

 

6.2. Fe fynychodd Cydlynwyr Rhanbarthol CWVYS grwpiau llywio strategol YEPF 

rhai ALl; cysylltu/ymweld ag aelodau CWVYS oedd heb fynychu cyfarfodydd Grŵp 

Rhanbarthol CWVYS i rannu gwybodaeth yn ymwneud â’r YEPF; cysylltwyd â rhai 

Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CVCs) a sefydliadau nad sy’n aelodau o CWVYS. 

 

6.3. Ar gyfer cyfarfodydd Grŵp Rhanbarthol CWVYS a’r cyswllt/ymweliadau, roedd 

nodyn atgoffa ar gael i sicrhau ymagwedd gyson a bod y prif bwyntiau yn cael eu 

cynnwys a/neu drafod.    

 

6.4. Cynhyrchwyd canllaw dwyieithog ‘Beth yw’r YEPF?’ i rannu gwybodaeth ar y 

YEPF i aelodau. Rhannwyd hyn yng nghyfarfodydd Grŵp Rhanbarthol CWVYS a’i 

ddosbarthu i aelodau. Anogwyd aelodau i wneud cyswllt gyda’u YEPC i gryfhau 

ymhellach y cysylltiadau rhwng y sectorau. 

 

Canfyddiadau 

6.5. Mae’r sefyllfa o ymwybyddiaeth rannol, dealltwriaeth ac ymglymiad gyda’r 

sector gwaith ieuenctid gwirfoddol gyda’r YEPF yn parhau. Fodd bynnag, mae’r 
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camau gweithredu a wnaethpwyd trwy’r prosiect hwn wedi cefnogi rhai gwelliannau 

gydag ymglymiad y VYWS a dealltwriaeth o’r YEPF. 

 

6.6. Yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd, nid oes cysylltiad ffurfiol rhwng darpariaeth 

VYWOs a strwythur YEPF yr ALl, nid yw’r VYWOs chwaith wedi cael eu gofyn gan yr 

ALl i ymrwymo ar sail fwy ffurfiol. Gyda neu heb y cyswllt ffurfiol yma i strwythurau 

YEPF yr ALl, mae’r bobl ifanc sydd ynghlwm â’r VYWOs yn derbyn amrywiaeth o 

gefnogaeth. Heb ddull gwell o rannu gwybodaeth gallai person ifanc fod ar y llwybr 

datblygiad anghywir a/neu golli allan ar ddarpariaeth a chefnogaeth ychwanegol. 

 

6.7. Nododd nifer o ALl nodi bod y VYWS yn ystwyth, yn hyblyg ac yn gallu 

ymateb yn gyflym i anghenion pobl ifanc ac y byddent yn dymuno ymgysylltu 

ymhellach a chomisiynu gwasanaethau / darpariaeth gan y VYWS yn y dyfodol. Fe 

wnaethpwyd y sylwadau hyn yng nghyd-destun gwasanaethau ieuenctid dan 

fygythiad gan fesurau llymder o ran cyllidebau ALl a chyrff ariannu allanol. 

 

6.8. Mae'r capasiti a chymhlethdod o ddelio â 22 ALl (pob un â gwahanol 

systemau) yn parhau ac yn parhau i fod yn broblem i VYWOs cenedlaethol ac i ryw 

raddau gyda mwy o VYWS lleol sy'n gweithredu ar draws sawl ALl neu'n 

rhanbarthol. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i'r sefydliadau hyn i ymgysylltu'n llawn 

â'r YEPF. 

 

6.9. Cwestiynwyd y gallu parhaus i ymgysylltu ac ymestyn cynrychiolaeth y VYWS 

mewn grwpiau strategol amrywiol: yn gyntaf ar Weithgorau Rhanbarthol YEPF 

Llywodraeth Cymru, sy'n cyfarfod 3 gwaith y flwyddyn mewn 4 rhanbarth; yn ail, yng 

Ngrwpiau Rhanbarthol Strategol y 22 awdurdod lleol, gyda rhai sy'n cwrdd bob 

deufis. 

 

6.10. Ymddengys Cynghorau Gwirfoddol Sirol i fod yn 'gynrychiolaeth ddiofyn' o'r 

sefydliadau 3ydd sector ar grwpiau strategol YEPF yr ALl. Mae cyfranogiad 

tameidiog gan VYWOs yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol, yn enwedig ymhlith 

VYWOs cenedlaethol. CWVYS yw'r corff cynrychioliadol ar gyfer gwaith ieuenctid 

gwirfoddol yng Nghymru. Felly, mae'n anodd pennu’r rolau a'r cyfrifoldebau ar gyfer 

cyfathrebu a lledaenu YEPF i VYWOS ar lefel weithredol a lefel strategol. Mae lle a 

chyfiawnhad i’r CVCs a CWVYS gynrychioli’r 3ydd sector. Mae’r CVCs mewn sefyllfa 
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dda i gynrychioli lefel weithredol darpariaeth y 3tdd sector ar draws nifer o sectorau 

allweddol megis iechyd, tai, yr amgylchedd ac ati.    

 

6.11. Roedd y VYWOs yn cael y ‘Canllaw i’r YEPF’ a gynhyrchwyd gan y cam 

gweithredu hwn yn ddefnyddiol iawn ac mae hyn yn parhau i gael ei rannu gyda staff 

yn fewnol ynghyd â’u hymddiriedolwyr a rheolwyr. 

 

6.12. Mae elfen gref o ewyllys da rhwng y VYWS a thimau YEPF yr ALl i gryfhau 

perthnasau, dealltwriaeth ac ymddiriedaeth. Fodd bynnag, nid yw’r platfform a 

mecanwaith i hyn ddigwydd yn ei le er mwyn iddo ddigwydd yn rheolaidd. 

 

 

6.13. Croesawyd y YEPF gan y VYWS ac mae’n cael ei weld fel modd o ddarparu 

rhagor o gyfleoedd am ymrwymiad ffurfiol a strategol gyda gwasanaethau ieuenctid 

ALl ac adrannau eraill i ddarparu gwell deilliannau ar gyfer pobl ifanc.   

 

6.14. Nododd VYWOs sydd wedi ymwneud â thimau YEPF yr ALl bod yr 

ymrwymiad yn groesawgar ac yn adeiladol.  Roedd rhai pryderon canfyddiedig a 

nodwyd yng Ngham 1 o ran gweithredu protocolau rhannu data, yn seiliedig ar y 

WASPI (Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru). Roedd y pryderon yn 

ymwneud â chymhlethdod y protocol, lefel a nifer y data personol i gael ei rannu, y 

fiwrocratiaeth sydd ynghlwm a sut y gallai effeithio ar lefel yr ymddiriedaeth rhwng y 

VYWO a'r bobl ifanc.  Yn seiliedig ar yr astudiaethau achos a barn y VYWS, ni 

ddaeth y pryderon hyn i’r golwg pan roedd VYWOs unigol yn trafod protocolau 

rhannu data sefydliadol unigol gyda'r ALl.   

 

6.15. Mae datblygiad y 'Marc Ansawdd Cenedlaethol Sefydliadau Gwaith Ieuenctid' 

a'r 'Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid' fel y nodwyd yn y 

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 2014-2018, yn 

ceisio darparu llwyfan ar gyfer dealltwriaeth agosach a magu hyder rhwng VYWOs 

ac awdurdodau lleol.    
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6.16. Mae papur trafod ar ddatblygiad y Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol6, yn 

disgrifio un o amcanion y Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol fel darparu sylfaen i 

‘osod meincnod perfformiad a dangos y gwahaniaethau yn narpariaeth 

gwasanaethau ac ymestyn ar draws y sectorau statudol a gwirfoddol.’  

 

6.17.  Yn debyg i’r Marc Ansawdd Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, mae’r 

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru yn diffinio’r Marc 

Ansawdd fel ‘herio gwasanaethau, gwella ansawdd darpariaeth gwaith ieuenctid, 

cefnogi cynnig ieuenctid mwy cyson ar draws Cymru ar gyfer pobl ifanc ac adeiladu 

hyder rhwng gwasanaethau’.7 

 

6.18. Mae wedi cael ei gydnabod bod diffyg ymgysylltu a chyfathrebu strategol gan 

Lywodraeth Cymru rhwng VYWOs cenedlaethol ar gyfer datblygiad a chyflwyniad 

strategol y YEPF a bod cyfranogiad VYWOs cenedlaethol mewn unrhyw gynllunio yn 

y dyfodol yn hanfodol 

 

Argymhellion 

6.19. Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gallai capasiti ar gyfer CWVYS a'r 

sector yn gyffredinol gael ei gynyddu a'i wella i ddarparu cymorth, materion llais a 

datblygu perthnasau cryfach a mwy effeithiol ar draws YEPF yn ar lefel ALl, 

rhanbarthol a chenedlaethol. Dylai hyn gynnwys materion y nodwyd gyda chapasiti a 

chymhlethdod VYWOs cenedlaethol i ymgysylltu'n llawn â'r YEPF. 

 

6.20. Dylai VYWOs, gyda chefnogaeth CWVYS fel eu corff cynrychiadol, fod yn fwy 

agored a gweladwy wrth gyfathrebu’u cynnig a gwasanaethau i ALl.   

 

6.21. Dylai CWVYS herio canfyddiad canfyddiedig y VYWS gan YEPCs a hefyd 

cefnogi’r angen i weithio gyda’i gilydd ac i sicrhau cyfatebolrwydd gwasanaethau er 

budd pobl ifanc.   

 

                                            
6
 Datblygu Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, Harriet 

Gore, Medi 2014 

7
 Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 2014-2018  
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6.22. Gyda chefnogaeth gan CWVYS, dylai VYWOs unigol werthuso i ba raddau y 

dylai ymgysylltu â strwythur y YEPF er mwyn cynnig mwy o gyfleoedd i bobl ifanc ac 

i gefnogi eu datblygiad at well canlyniadau. Dylai hyn gymryd i ystyriaeth yr 

amrywiaeth o ddarpariaeth sydd ar gael drwy'r VYWOs, y gallu/priodoldeb i ddarparu 

rôl gweithiwr arweiniol, cyfleoedd i rannu data i gefnogi gwell adnabyddiaeth ac 

olrhain, er enghraifft, ynghyd â chyflwyniad y 'Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol 

ar gyfer gwaith ieuenctid’.     

 

6.23. Dylai CWVYS ystyried sut gellid defnyddio ei Grwpiau Rhanbarthol yn well i 

gyfathrebu a lledaenu gwybodaeth a datblygiadau yn gysylltiedig â’r YEPF. Dylai hyn 

gynnwys gwahoddiad agored i Gyrfa Cymru a YEPC fynychu, i gwrdd â VYWOs ac i 

roi'r hawl i'r VYWS gyfrannu at atebolrwydd awdurdodau lleol i Lywodraeth Cymru 

dros y YEPF.  

 

6.24. Dylid cynnal trafodaethau ffurfiol rhwng CWVYS a rhwydwaith y CVC i ganfod 

cynrychiolaeth a chyfathrebu cliriach i’r VYWS. Dylid cael diffiniad cliriach o 

gynrychiolaeth y VYWS ar grwpiau strategol ALl yng nghyfarwyddyd Llywodraeth 

Cymru.   

 

6.25. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod gan CWVYS bresenoldeb parhaus yn 

cynrychioli’r VYWS i hysbysu Cam 2 o Werthusiad YEPF Llywodraeth Cymru trwy’r 

Grŵp Llywio.  

 

6.26. Mae angen i Lywodraeth Cymru ymrwymo’n llawn gyda’r VYWOs a CWVYS 

mewn unrhyw gynlluniau yn y dyfodol gan feddwl am y YEPF. Bydd hyn yn sicrhau 

bod mecanweithiau priodol yn cael eu rhoi ar waith i gryfhau rôl y VYWS wrth 

weithredu’r YEPF yn y dyfodol a bod y VYWS yn cael gwybod am ac yn derbyn 

gwybodaeth am unrhyw newidiadau a datblygiadau yn ymwneud â’r YEPF yn 

awtomatig.    
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7. Cam Gweithredu 2: Y 6 Astudiaeth Achos a ‘Straeon o’r Maes Gwaith 

Ieuenctid yng Nghymru’   

 

Problemau   

Nod y cam gweithredu hwn yng Ngham 2 yw darparu astudiaethau achos sy'n 

dangos sut mae arferion cyfredol a darpariaeth o fewn y sector gwaith ieuenctid 

gwirfoddol yn gallu cefnogi'r YEPF yng Nghymru ac mae'n mynd ati i gefnogi pobl 

ifanc i symud ymlaen i neu tuag at gyflogaeth, addysg bellach neu hyfforddiant (os 

yw'r sefydliad yn cymryd rhan weithredol yn y YEPF ai peidio). Roedd canfyddiadau 

Cam 1 yn dangos, oherwydd yr ymagwedd gyffredinol a ddefnyddir, bod VYWOs yn 

darparu amrediad o wasanaethau, rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc ar 

draws 5 haen model datblygu’r YEPF8. Roedd angen i nodi enghreifftiau o arfer da i 

ddangos tystiolaeth glir o’r canfyddiadau hyn. 

 

Yng Ngham 1, daeth yn amlwg bod VYWOs yn credu eu bod yn ymgysylltu ac yn 

datblygu pobl ifanc fel rhan annatod o'u darpariaeth. Mae Cam 2 yn cynnwys 

astudiaeth fanylach i dynnu sylw at ehangder ac ansawdd y gwasanaethau sydd ar 

gael o fewn y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol sy'n gallu cefnogi’r ddarpariaeth o 

fewn y YEPF yn well. 

 

Methodoleg  

7.1. Edrychodd yr ymchwil ar bob un o chwe llinyn y YEPF ac archwilio sut mae 

chwe sefydliad yr astudiaethau achos yn gweithio oddi mewn iddynt fel rhan o'u 

harferion arferol.  

 

7.2. Casglwyd tystiolaeth trwy: 

 Cyfarfodydd wyneb yn wyneb gydag uwch reolwyr (Gweler atodiad 3) 

o I drafod cefndir sefydliadol, cynaladwyedd, prosesau a dulliau 

gweithredu, cynlluniau ar gyfer y dyfodol, achrediad. 

 Cyfarfodydd wyneb yn wyneb gyda staff a gwirfoddolwyr 

                                            
8
 Ffig 6, Tudalen 29, Fframwaith ymgysylltu a datblygu ieuenctid, cynllun gweithredu, 2013 
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o I drafod eu rolau a'u cyfrifoldebau, heriau a chyfleoedd mewn 

perthynas â'u gwaith a'r YEPF, casglu unrhyw straeon o 

lwyddiant 

 Cyfarfodydd grŵp ffocws gyda phobl ifanc 

o I gasglu straeon personol uniongyrchol o'r hyn y maent wedi'i 

hennill trwy’r sefydliad; eu meddyliau, gobeithion ac ofnau 

ynghylch cyflogaeth yn y dyfodol; heriau y maent yn dal i 

wynebu; cefnogaeth arall sydd ei angen arnynt. 

 Holiadur ar-lein ar gyfer pobl ifanc 

o I gasglu gwybodaeth debyg i’r grwpiau ffocws ar ffurf fyrrach, yn 

bennaf atebion amlddewis gyda'r opsiwn i wneud sylwadau ac 

arsylwadau ychwanegol. Roedd yr holiadur dim ond ar gael ar 

gyfer chwe sefydliad yr astudiaethau achos a gwblhawyd yn 

ystod Chwefror 2015. 

 

7.3. Ymwelwyd â sefydliadau trwy gydol mis Chwefror ac wythnos gyntaf mis 

Mawrth 2015. 

 

7.4. Dewiswyd chwe VYWOs i ddangos sut y gall y ddarpariaeth y maent yn 

darparu cefnogi'r YEPF ymhellach. Roedd y 6 astudiaeth achos yn cynnwys 2 

VYWO cenedlaethol a 4 VYWO lleol. Dewiswyd un VYWO lleol o bob un o'r pedwar 

rhanbarth (Gogledd, De-ddwyrain, y De-orllewin a Chanolbarth, a Chanol De 

Cymru), a dau VYWO cenedlaethol, un wledig a chyfrwng Cymraeg yn bennaf.  

Mae'r astudiaethau achos yn cynrychioli darpariaeth o ardaloedd gwledig i rai trefol, 

mynediad agored i ddarpariaeth wedi'i thargedu, datgysylltiedig i ganolfannau. 

 

7.5. Yn ogystal â'r astudiaethau achos, cynhyrchwyd llyfryn 'Straeon of the Maes 

Gwaith Ieuenctid yng Nghymru' (Gweler Atodiad C). Mae hwn yn gasgliad of o 

brofiadau, heriau a chyfleoedd pobl ifanc a sut mae'r sefydliadau a staff gwaith 

ieuenctid yn helpu pobl ifanc i symud ymlaen a pharhau i ymrwymo mewn addysg, 

hyfforddiant a chyflogaeth i'w cefnogi tuag at wireddu eu llawn botensial. 

 

Canfyddiadau  
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7.6. Mae darpariaeth gyffredinol gwaith ieuenctid yn cael ei gyflwyno ym mhob un 

o'r VYWOs yn yr astudiaethau achos ac mae’n hygyrch i bobl ifanc ym mhob un o'r 5 

Haen ymgysylltu fel y nodir yn y YEPF. 

 

7.7. Mae darpariaeth gwasanaethau gan VYWOs yn ymateb i anghenion pobl 

ifanc y mae’r sector yn gweithio gyda a’u harferion eu hunain yn unol â Gwaith 

Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion9. Mae hyn yn cael ei wneud yn 

bennaf yn annibynnol o'r Awdurdod Lleol, ar yr ymylon ac ar hyn o bryd nid yw’n cael 

ei gwmpasu gan y YEPF. Mae VYWOs yn ymgysylltu â phobl ifanc i'w helpu i 

gyflawni eu potensial, eu cefnogi drwy newid sylweddol ac yn eu hannog i ennill 

dealltwriaeth, gwybodaeth, agweddau a gwerthoedd. Byddai ymchwil hyd yma yn 

awgrymu bod y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yn darparu 'set gyfochrog o 

wasanaethau’ ar gyfer pobl ifanc a bod dim cyswllt rhwng y ddarpariaeth. 

 

7.8. Yn ystod ymweliadau ymchwil i chwe sefydliad yr astudiaethau achos, 

esboniodd bobl ifanc sut bod ymgysylltu â’r sefydliadau hynny wedi datblygu eu 

sgiliau cyflogadwyedd ac, mewn rhai achosion, wedi’u harwain at gyflogaeth o fewn 

y sefydliad ei hun. Mae eraill wedi mynd i mewn i gyflogaeth, addysg neu 

hyfforddiant o ganlyniad uniongyrchol i ymgysylltu mewn darpariaeth gwaith 

ieuenctid yn y sector gwirfoddol neu yn cael eu cefnogi ar hyn o bryd gan staff i 

wneud hynny. 

 

7.9. O'r ymchwil a choladu’r astudiaethau achos, mae'n amlwg fod VYWOs yng 

Nghymru yn cyflwyno elfennau o'r YEPF ond nid yw hyn o reidrwydd yn seiliedig ar 

ymagwedd ar y cyd ag Awdurdodau Lleol. 

 

7.10. Os nad oes gan VYWO drefniant ffurfiol gyda ALl i ymgysylltu â’r YEPF, yna 

mae person ifanc o dan anfantais o bosibl gan eu bod ddim yn gallu cael mynediad i 

ystod ehangach o gefnogaeth a darpariaeth i'w helpu i wneud cynnydd.  

 

7.11. Cydnabuwyd os oedd sefydliadau yn rhannu data ac yn defnyddio darpariaeth 

bresennol, byddai'r system yn fwy gwybodus i nodi, olrhain ac yn diwallu anghenion 

y person ifanc.  

                                            
9
 Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion 2014 
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7.12. Mae dymuniad mawr gan VYWOs i weithio'n agosach ac yn fwy cydweithredol 

gyda gwasanaethau ieuenctid awdurdod lleol, yn unol â'r Strategaeth Genedlaethol 

ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 2014-2018, sy'n datgan “Dylai awdurdodau 

lleol weithio’n gadarnhaol ac yn gydweithredol gyda sefydliadau gwirfoddol i helpu 

sicrhau bod darpariaeth gwaith ieuenctid yn bodloni anghenion lleol a’u bod yn 

gwneud y defnyddio gorau o adnoddau.”10 Mae’r ffocws ar ddiwallu anghenion pobl 

ifanc yn y modd mwyaf cynhwysfawr. 

 

7.13. Mae sefydliadau'r astudiaethau achos wedi cyflwyno eu hunain at eu ALl 

perthnasol ond nid ydynt yn cymryd rhan yn ffurfiol yn YEPF oherwydd diffyg cyfle 

neu ddiffyg gallu o fewn eu sefydliadau eu hunain. 

 

7.14. Mae'n her sylweddol i VYWOs cenedlaethol ymgysylltu'n effeithiol â 22 ALl 

(gweler adran 9, 'Mapio' "). Mae'r gwaith a wnaed hyd yn hyn yn awgrymu y byddai 

VYWOs cenedlaethol angen lefelau digonol o adnoddau er mwyn cwrdd â gofynion 

yr heriau hyn. 

 

7.15. Mae pobl ifanc yn dangos cynnydd tuag at addysg, cyflogaeth a hyfforddiant 

ac yn eu datblygiad personol, o ganlyniad i ymgysylltu â'r VYWO (gweler ‘Straeon o’r 

Maes Gwaith Ieuenctid yng Nghymru’ Atodiad C). 

 

Canfyddiadau’r chwe astudiaeth achos yn erbyn 6 elfen y YEPF 

7.16. Gofynnwyd i bob sefydliad astudiaeth achos sut y maent yn adnabod pobl 

ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio neu sydd eisoes wedi ymddieithrio, sut y 

maent yn broceru gwasanaethau i gefnogi dilyniant pobl ifanc orau, sut y caiff 

cynnydd person ifanc yn cael ei olrhain, pa ddarpariaeth y maent yn ei gynnig, sut 

mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi i baratoi ar gyfer cyflogaeth, a’u dealltwriaeth o 

atebolrwydd ar gyfer YEPF.  

 

7.17. Mae'r canfyddiadau'n dangos byddai gweithio’n agosach rhwng ALl a VYWOs 

yn hysbysu’r YEPF yn well ac felly yn ychwanegu gwerth a budd i bobl ifanc. 

                                            
10

 Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 2014-2018 
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Adnabod yn Gynnar (EI)   

7.18. Mae pob un o'r chwe sefydliad yr ymgymerwyd ag ymchwil â hwy yn 

defnyddio eu sgiliau fel gweithwyr ieuenctid proffesiynol i adnabod anghenion pobl 

ifanc yn gynnar wrth ymgysylltu â nhw. Mae hyn yn caniatáu rhoi darpariaeth ar 

waith cyn gynted â phosib er mwyn eu cefnogi i aros yn ymrwymedig ag addysg, 

hyfforddiant a chyflogaeth. Gallai'r wybodaeth hon gael ei defnyddio i hysbysu 

systemau adnabod yn gynnar ALl yn well.   

 

7.19. Trwy adeiladu perthynas gref a phroffesiynol gyda phobl ifanc, mae staff a 

gwirfoddolwyr gwaith ieuenctid yn rhoi llwyfan diogel i bobl ifanc drafod yn agored 

materion y maent yn eu hwynebu yn eu bywydau personol a chartref, addysg a 

chyflogaeth. Yn ogystal, mae'r astudiaethau achos yn dangos ymgynghori â phobl 

ifanc drwy gyfarfodydd un-i-un a holiaduron i asesu anghenion a risgiau. 

 

7.20. Mae'r VYWS yn ymwybodol o amrywiaeth o systemau EI draws ardaloedd ALl 

dan faner YEPF ond nid ydynt ar gael i VYWOs. Er mwyn dangos ymrwymiad 

VYWOs i ddilyniant pobl ifanc, rydym wedi cyfeirio at enghraifft o system EI a 

ddatblygwyd yn 2013 (cyn ymglymiad ffurfiol y VYWS yn YEPF) gan gonsortiwm dan 

arweiniad Prosiect Ieuenctid y Tanyard Cyf. (Gweler Atodiad B ‘Astudiaethau 

Achos o’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol’ tudalen 2). 

 

7.21. I gefnogi pobl ifanc yn fwy effeithiol, mae Prosiect Ieuenctid y Tanyard Cyf, ar 

y cyd â darparwyr gwaith ieuenctid lleol eraill, wedi datblygu dull i fonitro a chofnodi 

lefel yr ymyriadau gan staff gwaith ieuenctid mewn saith maes allweddol: ymddygiad; 

camddefnyddio sylweddau; emosiynol; rhywiol; lles; iechyd; cymorth personol. Mae'r 

dull hwn yn effeithiol ar gyfer adnabod patrymau ymddygiad a all adnabod pobl ifanc 

sydd mewn perygl o ymddieithrio o addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. Mae'n darparu 

data gwerthfawr ar gyfer gwasanaethau cymorth i dargedu ymyrraeth bellach ar y 

lefel fwyaf priodol ac effeithiol. Mae'r dull yn dal i gael eu mireinio, ond mae llawer o 

ddiddordeb gan sefydliadau gwaith ieuenctid eraill a gwasanaethau ieuenctid 

awdurdodau lleol. 

 

7.22. Gan fod y maes gwaith ieuenctid yn gyffredinol yn ymgysylltu â phobl ifanc 

11-25 oed (ac mewn rhai achosion hyd at 30 oed), mae'r sefydliadau yn gweithio 

gyda phobl ifanc sy’n iau ac yn hŷn na 16, gan ymateb i anghenion unigolion a 
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grwpiau a chefnogi llwybr dilyniant tuag at gyflogaeth, addysg a hyfforddiant. Gallai 

hyn gael ei wneud yn fwy effeithiol gyda mynediad at ddata a gedwir gan Gyrfa 

Cymru ac awdurdodau lleol a gallu'r VYWOs fewnbynnu eu data a gedwir ar bobl 

ifanc sy'n NEET neu sydd mewn perygl o fod yn NEET.  

 

7.23. Y sefyllfa ddelfrydol byddai fod data ar bob person ifanc sy’n ymrwymedig yn 

y VYWOs yn cael ei fewnbynnu. Fodd bynnag, o'r gwaith a wnaed hyd yma rydym yn 

gwybod bod diffyg adnoddau yn cael effaith negyddol ar allu VYWOs i gyflawni’r 

cyfraniad hwn.  

 

Broceriaeth 

7.24. Er bod pob VYWO yn annibynnol, mae'r ffocws ar y canlyniadau gorau i bobl 

ifanc a'r dathliad o gyflawniad (gweler datganiad amcanion Canolfan Pobl Ifanc 

Cwmbrân (gweler Atodiad B). Er mwyn gwneud hynny yn y modd mwyaf effeithiol, 

mae partneriaethau wedi cael eu meithrin rhwng pob sefydliad a gwasanaethau 

cymorth lleol a chenedlaethol eraill. Y nod yw darparu cefnogaeth ddi-dor sy'n 

diwallu anghenion y person ifanc yn y modd mwyaf effeithiol ac sy’n cynnig y cyfle 

gorau iddynt symud ymlaen a chyrraedd eu llawn botensial. 

 

7.25. Ar gyfer pob sefydliad, rydym wedi nodi bod partneriaethau wedi’u ffurfioli a 

heb eu ffurfioli yn bodoli gyda darparwyr addysg a hyfforddiant, gwasanaethau 

ieuenctid awdurdod lleol, rhai YEPC, iechyd, lles, chwaraeon, cwnsela, menter ac 

arloesi a'r sector preifat. 

 

7.26. Mae rhai enghreifftiau yn dangos sut mae swyddogaeth broceriaeth VYWOs 

yn helpu i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr i bobl ifanc trwy bartneriaethau: Mae’r 

Ganolfan Byd Gwaith yn gwneud atgyfeiriadau i raglenni Ymddiriedolaeth y 

Tywysog lle mae pobl ifanc wedi bod yn chwilio am waith neu allan o waith am 

gyfnod hir o amser ac mae pobl ifanc yn gallu hunangyfeirio at gyfleoedd mynediad 

yn ymwneud â menter a hunangyflogaeth. Mae'r Prosiect Ieuenctid y Tanyard Cyf 

yn darparu rhaglen addysg amgen (ar safleoedd ysgolion ac oddi ar y safle), gan 

ymgysylltu â gwasanaethau cefnogi eraill i wella cyfleoedd i symud ymlaen. Mae 

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr dysgu 

yn y gwaith, Gyrfa Cymru, Canolfan Cyngor ar Bopeth yn ogystal ag ysgolion tra 

hefyd yn cyflogi cynghorwr proffesiynol - mae pob partner yn cynnig gwasanaethau i 

bobl ifanc ar y safle ar safle'r Ganolfan. 
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7.27. Pan fo person ifanc yn cael ei adnabod fel un sydd mewn perygl o 

ymddieithrio o addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, neu fel un ag anghenion 

ychwanegol, mae aelod o dîm staff y VYWO (y mae'r person ifanc yn ymwneud orau 

ag ef), yn effeithiol yn gweithredu fel 'gweithiwr arweiniol', yn cyfeirio at, yn mynd 

gyda neu'n tynnu ynghyd y gwasanaethau priodol a monitro effeithiolrwydd ac 

ailymgysylltiad. 

 

7.28. Ble nad yw ALl a VYWOs yn cyfathrebu, neu ble does dim data yn cael ei 

rannu, nid yw o reidrwydd yn golygu nad yw person ifanc yn symud ymlaen yn 

effeithiol.  

 

7.29. Cydnabyddir bod y VYWOs yn darparu gwasanaethau broceriaeth ac yn 

ymgymryd â'r rôl y gweithiwr arweiniol. Fodd bynnag, anogir a chroesawir cydweithio 

agosach a mwy cydweithredol gyda YEPCs yr ALl i gynyddu cyfleoedd ymgysylltiad 

a chynnydd pobl ifanc gyfle drwy ystod ehangach o wasanaethau hygyrch. 

 

Olrhain Cynnydd  

7.30. Trwy fonitro pobl ifanc drwy sgyrsiau, ymgynghori, cyfarfodydd un-i-un, 

canlyniadau achrededig a mynediad neu ailymgysylltiad gydag addysg, hyfforddiant 

neu gyflogaeth, mae VYWOs yn olrhain cynnydd pobl ifanc.  

 

7.31. Mae pump o'r chwe astudiaeth achos yn darparu gwasanaethau’n lleol, ac 

mae hyn yn eu galluogi i barhau i fonitro cynnydd yn effeithiol ar ôl y rhaglen (neu ar 

ôl iddynt adael y ddarpariaeth) am gyfnod hirach o amser.  

 

7.32. Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cyflwyno rhaglenni dwys penodol, 

cyfyngedig o ran amser sy'n cael effaith fawr, gan olrhain cynnydd yn ystod oes y 

rhaglen. Maent yn adrodd ac yn dangos tystiolaeth sylweddol o ganlyniadau 

cadarnhaol ar gyfer y rhaglenni hyn o ran dilyniant pobl ifanc ac mae ganddynt 

hanes hir o wneud hynny. 
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7.33. Mae lefel y rhannu data rhwng sefydliadau ac awdurdodau lleol yn amrywiol 

iawn. Ble mae partneriaeth ariannol yn bodoli, mae gofyniad bod sefydliadau yn 

casglu a chyflenwi data yn unol â gofynion yr ariannwr.  

  

7.34. Mae pob sefydliad yn casglu data a thystiolaeth sylfaenol o ddilyniant ond 

mewn rhai achosion, nid oes cyfle neu sianel i hyn gael ei ychwanegu at systemau 

rheoli gwybodaeth ALl. 

 

7.35. Mewn achosion lle mae data yn cael ei gyflenwi i fodloni gofynion ariannu, 

does dim llawer o dystiolaeth o ddata yn cael ei rannu mewn proses ddwyffordd. Er 

nad yw hyn yn un o ofynion y YEPF, dylai ALl a Gyrfa Cymru cael eu hannog i 

gydnabod rôl bwysig a hanfodol y VYWOs wrth gyflawni'r YEPF a'r gwerth 

ychwanegol y gallant ei ddarparu gyda mynediad priodol at ddata. 

 

7.36. Mae rhai o'r sefydliadau wedi cael gwahoddiad i danysgrifio i WASPI i 

ddatblygu gwell sianelau cyfathrebu a rhannu data. Mae hyn yn cael ei groesawu ac 

yn meithrin ymddiriedaeth a natur agored rhwng sefydliadau ac ALl. Mae pryder yn 

dal i fodoli dros y llwyth gwaith posibl dan sylw a'r gallu o fewn y VYWOs i ymgymryd 

â hyn. Fodd bynnag, mae sefydliadau yn deall y bydd rhannu effeithiol o ddata 

priodol yn cefnogi dilyniant pobl ifanc ac yn galluogi diwallu’u hanghenion ac mae'r 

prosiect hwn wedi nodi enghreifftiau o ble mae hyn yn digwydd yn effeithiol.  

 

Darpariaeth  

7.37. Mae’r chwe astudiaeth achos yn darparu ystod eang o ddarpariaeth.  

 

7.38. Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cyflwyno rhaglenni wedi'u targedu tra 

bod y pum sefydliad arall yn cyflwyno darpariaeth wedi'i thargedu a chyffredinol.  

 

7.39. Mae darpariaeth gyffredinol yn allweddol i ymgysylltu â phob person ifanc. 

Mae'r astudiaethau achos a gynhaliwyd fel rhan o'r prosiect hwn yn enghreifftiau o'r 

amrywiaeth o ddarpariaeth y sector gwirfoddol yng Nghymru i gefnogi pobl ifanc i 

ymwneud neu ailgysylltu ag addysg, hyfforddiant a chyflogaeth. Byddai mapiau 

darpariaeth yr Awdurdod Lleol yn elwa o gynnwys y ddarpariaeth hon er mwyn 

galluogi pobl ifanc i gael mynediad at yr ystod lawn o gyfleoedd sydd ar gael iddynt.  
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7.40. Trwy ymgynghori a chymryd rhan wrth lunio a darparu gwasanaethau eu 

hunain, mae pobl ifanc yn cael eu hannog i gymryd cyfrifoldeb am eu taith dysgu eu 

hunain.  

 

7.41. Mae cynnig darpariaeth ddiogel, groesawgar, heb farnu i bobl ifanc gael 

mynediad gwirfoddol at gynyddu'r cyfle i'r sawl sydd wedi ymddieithrio (neu sydd 

mewn perygl o ymddieithrio) i ddod o hyd i'r cymorth, cyngor ac arweiniad sydd eu 

hangen arnynt ac i integreiddio â'r gymuned ehangach. Gall hyn arwain atynt yn cael 

mynediad at ddarpariaeth wedi'i thargedu i ganolbwyntio ar set benodol o 

ganlyniadau neu gymorth, e.e. Prosiect 'Viva' Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin y Rhyl 

pobl ifanc LGBT a'u teuluoedd; rhaglen addysg amgen Prosiect Ieuenctid y 

Tanyard Cyf; cyrsiau menter gymdeithasol Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân. 

 

7.42. Mae gwaith ieuenctid datgysylltiedig yn ymgysylltu â phobl ifanc pryd bynnag 

a ble bynnag y maen nhw. Mae'n galluogi ymgysylltu â'r 'bobl ifanc anoddaf eu 

cyrraedd' a allai fod y rhai a nodwyd yn Haen 1 o’r YEPF.  

 

7.43. Mae Bad Bikes wedi dod yn sefydlog trwy ei waith datgysylltiedig ac mae’n 

parhau, gydag adnoddau staff cyfyngedig iawn, i weithio yn y ffordd hon. Yn yr un 

modd, mae sefydliadau gwirfoddol lleol mewn sefyllfa dda i ymgysylltu â phobl ifanc 

o fewn eu cymunedau ac mae ganddynt rôl bwysig i'w chwarae mewn prosesau 

ymgysylltu ac adnabod cynnar. 

 

7.44. Mae darpariaeth gyffredinol o waith ieuenctid sy’n cael ei gyflwyno ym mhob 

un o'r sefydliadau ar gael i bobl ifanc ym mhob un o'r 5 Haen ymgysylltu.  

 

7.45. Egwyddorion a dibenion sylfaenol gwaith ieuenctid yw ymgysylltu â phobl 

ifanc pwy bynnag ydyn nhw a ble bynnag maen nhw, i adeiladu perthnasau 

proffesiynol ystyrlon gyda nhw ac i'w cefnogi a'u hannog i gyrraedd eu potensial trwy 

ddeall eu hunain, eu cyfoedion a'u cymunedau mewn ffyrdd gwell.  
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7.46. Mae rhaglenni wedi'u targedu Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cael eu 

darparu i bobl ifanc yn Haenau 2-5, gyda phwyslais ar y rhai yn Haenau 2 a 3 sy'n 

wynebu rhwystrau sylweddol i gynnydd.  

 

7.47. Mae CFfI Cymru yn ymgysylltu â phobl ifanc o gymunedau gwledig ledled 

Cymru ym mhob Haen ac yn darparu ystod o weithgareddau a rhaglenni achrededig 

i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol a chyflogadwyedd yn ogystal â chyfleoedd 

cymdeithasu. 

 

7.48. Mae Bad Bikes yn ymgysylltu â phobl ifanc drwy waith ieuenctid 

datgysylltiedig a chyffredinol (gyda llawer ohonynt yn Haenau 2 a 3) ac yn eu cefnogi 

drwy raglenni achrededig tuag at gyflogaeth. 

 

7.49. Mae Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân yn cynnig ystod gynhwysfawr o 

wasanaethau, rhaglenni a gweithgareddau i bobl ifanc yn y 5 Haen, yn aml nhw yw'r 

pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pobl ifanc yn Haen 1.Mae eu prosiect menter 

gymdeithasol, 'Randomz', yn darparu llwybr amgen o symud ymlaen i gyflogaeth neu 

hunangyflogaeth. 

 

7.50. Mae Prosiect Ieuenctid y Tanyard Cyf yn gweithio'n helaeth gyda phobl 

ifanc yn Haenau 2 a 3, ond yn darparu gweithgareddau a rhaglenni ar gyfer pob 

person ifanc waeth beth yw eu sefyllfa bersonol, gymdeithasol neu addysgol ac 

maen nhw’n datblygu rhaglen menter gymdeithasol. 

 

Cyflogadwyedd 

7.51. Mae'r trosolwg sefydliadol yn dangos ffocws clir ar gefnogi pobl ifanc i symud 

ymlaen i gyflogaeth. 

 

7.52. Pwrpas allweddol gwaith ieuenctid yw ... "galluogi pobl ifanc i ddatblygu'n 

holistig, gan weithio gyda nhw i hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac 

addysgol, i'w galluogi i ddatblygu eu llais, eu dylanwad a'u lle mewn cymdeithas ac i 

gyrraedd eu llawn botensial.” (Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Gwaith 

Ieuenctid). 
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7.53. Yn ystod ymweliadau ymchwil i'r chwe sefydliad, esboniodd bobl ifanc sut bod 

ymgysylltu â'r sefydliadau wedi datblygu eu sgiliau cyflogadwyedd ac, mewn rhai 

achosion, wedi arwain at gyflogaeth yn y sefydliad ei hun. Mae eraill wedi mynd i 

mewn i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant o ganlyniad uniongyrchol o ymgysylltu 

mewn darpariaeth gwaith ieuenctid yn y sector gwirfoddol neu yn cael eu cefnogi ar 

hyn o bryd gan staff i wneud hynny. 

 

7.54. Mae sgiliau cyflogadwyedd a sgiliau bywyd sy'n cefnogi cyflogadwyedd yn 

nodwedd allweddol o’r chwe sefydliad a VYWOs ehangach yn gyffredinol.  

 

7.55. Siaradodd pobl ifanc yn agored am y sgiliau a'r priodoleddau y maent wedi'u 

hennill: cynnydd mewn hyder, cymhelliant a hunan-barch; llythrennedd, rhifedd a 

llythrennedd ariannol; coginio, iechyd rhyw, perthnasoedd a chadw tŷ; 

gweithgareddau a phrofiadau sy'n dangos gwydnwch, penderfyniad a chyfathrebu.  

 

7.56. Mae cymorth a hyfforddiant gan dimau gwaith ieuenctid ar ddatblygu CVs ac 

ysgrifennu ffurflenni cais ar gyfer cyflogaeth ac addysg yn annog pobl ifanc i dynnu 

sylw at eu cyflawniadau.  

 

Atebolrwydd  

7.57. Yn y pen draw, mae'r atebolrwydd dros y YEPF yn gorwedd gyda phob ALl. 

Fodd bynnag, mae VYWOs wedi dod yn fwyfwy atebol i'r noddwyr am ansawdd a 

swm y gwaith y maent yn ei ddarparu. O ganlyniad, mae cofnodion cynhwysfawr yn 

cael eu cadw fel tystiolaeth o sicrwydd ansawdd a chynnydd pobl ifanc.  

 

7.58. Bydd cysylltiadau cryfach rhwng awdurdodau lleol a'r VYWOs yn rhoi darlun 

cliriach o’r gwaith sy'n cael ei wneud ar draws y sector gwaith ieuenctid yn ei 

gyfanrwydd wrth weithredu'r YEPF. Bydd hyn, yn ei dro, yn gwella galluoedd ALl i'w 

ddarparu yn y ffordd fwyaf effeithiol a phellgyrhaeddol. 

Argymhellion 

7.59. Mae angen cael perthnasoedd llawer cryfach rhwng sectorau i sicrhau bod 

pobl ifanc yn cael y cyfleoedd gorau i ddatblygu. Gallai mwy o adnoddau ar gyfer 

rhaglen Grŵp Rhanbarthol CWVYS hwyluso’r dull hwn ymhellach. 
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7.60. Byddai ymagwedd un system' at y YEPF yn elwa o ryngwyneb rhwng VYWOs 

a YEPCs. Gallai hyn gael ei hwyluso gan CWVYS ar sail ranbarthol a’i wella 

ymhellach gan gynrychiolaeth VYWOs ar grwpiau strategol YEPF ALl. 

 

7.61. Dylid cyhoeddi rhifynnau pellach o 'Straeon O'r Maes Gwaith Ieuenctid yng 

Nghymru' ddwywaith y flwyddyn, yn electronig ac mewn fformatau copi caled. Dylid 

ei ddosbarthu i bobl ifanc, YEPCs, arianwyr, y rhai sy'n gwneud penderfyniadau a 

gweithwyr proffesiynol gwaith ieuenctid i ddangos gwerth gwaith ieuenctid wrth 

gynnig profiadau, cyfleoedd a chefnogi cynnydd tuag at addysg, cyflogaeth, 

hyfforddiant a chyflawniad personol. 

 

7.62. Dylid trefnu cyfres o ymweliadau â VYWOs rhwng Llywodraeth Cymru a 

VYWOs eraill i arddangos y gwaith yn ymarferol. Dylai ymestyn gwahoddiad i 

ymweliadau o'r fath at YEPCs a gweithwyr arweiniol. 

 

7.63. Mae gweithwyr arweiniol/gweithwyr ieuenctid o fewn y YEPF cael eu hystyried 

fel rhai sy’n cael eu pennu i weithio gyda phobl ifanc cythryblus/mewn peryg yn unig, 

ond maen nhw yno i ymgysylltu ac annog pobl ifanc ar haenau 1-4 i symud ymlaen 

i'w llawn botensial. Mae angen cyflwyno hyfforddiant gweithwyr arweiniol i'r VYWOs. 

Bydd hyn yn sicrhau bod y ddarpariaeth o fewn y VYWS yn gallu ymgymryd â rôl y 

gweithiwr arweiniol a chael ei chynnwys o fewn y YEPF â rhoi cymorth a dilyniant i 

bobl ifanc. 
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8. Cam gweithredu 3: Mapio sefydliadau VYWO cenedlaethol ledled Cymru 

 

Problemau  

8.1. Dangosodd ymarfer cwmpasu Cam 1 bod ymglymiad sefydliadau VYWO 

cenedlaethol yn y mapiau darpariaeth yn isel iawn, gyda’r mwyafrif heb unrhyw gof o 

gael cais i ddarparu gwybodaeth i gwblhau mapiau darpariaeth YEPF yr ALl. Y cam 

gweithredu ar gyfer Cam 2 oedd treialu dull i fapio’n effeithiol darpariaeth sefydliadau 

VYWO cenedlaethol, ar draws y 22 ALl trwy un model mapio ar gyfer Cymru gyfan. 

 

Methodoleg 

8.2. Y sefydliadau VYWO cenedlaethol sy’n cymryd rhan yn yr ymarfer mapio: 

 

Urdd Gobaith Cymru 

Ymddiriedolaeth y Tywysog 

Clybiau Bechgyn a Merched Cymru 

Youth Cymru 

Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Cymru 

Construction Youth Trust 

Sefydliad Lluoedd wrth gefn a Chadetiaid Cymru 

Girlguiding Cymru  

Sgowtiaid Cymru 

 

8.3. Mae’r canlynol hefyd wedi cael eu gwahodd i gwblhau’r model dewisedig 

(gweler Atodiad 6) i gasglu gwybodaeth ar ddarpariaeth ar gyfer mapiau darpariaeth 

yr ALl: 

 

Afasic Cymru 

Gwobr Dug Caeredin Wales 
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UNA Cyfnewid 

Ambiwlans Sant Ioan Cymru 

Y Groes Goch Brydeinig 

Shelter Cymru 

 

8.4. Gofynnwyd i bob YEPC ddarparu mapiau darpariaeth. Derbyniwyd 21 o 22.   

 

8.5. Defnyddiwyd pedwar fersiwn o’r daflen mapio yn y peilot hwn ond mae pob un 

yn dilyn yr un nod: cynhyrchu map Cymru gyfan i sefydliad VYWO ei rannu gyda’r 

YEPC ym mhob ALl. 

 

8.6. Mae’r map terfynol a gynhyrchwyd gan sefydliadau VYWOs yn cael ei anfon 

i’r YEPCs ym mhob ALl. 

 

Canfyddiadau  

8.7. Roedd mwyafrif y mapiau darpariaeth a dderbyniwyd oddi wrth awdurdodau 

lleol mewn fformat gwahanol ac yn cynnwys lefelau amrywiol o fanylion ar gyfer pob 

adran. 

 

8.8. Dangosodd dadansoddiad o fapiau darpariaeth yr ALl (gweler atodiad 5) yn 

llethol bod tan gynrychiolaeth o ddarpariaeth o’r VYWS.  Ble mae’r sefydliadau 

wedi’u mapio, mae’n fylchog ac mae’r wybodaeth wedi dyddio ac nid yw’n cynnwys 

manylion llawn am ddarpariaeth y VYWS. 

 

8.9. Roedd amryw adrannau a phartneriaid o fewn yr ALl yn gyfrifol am y mapio ac 

mewn rhai achosion daethant â darpariaeth o ffynonellau amrywiol at ei gilydd mewn 

un map e.e. Teuluoedd yn Gyntaf; CVCs; Addysg; Gwasanaethau Cefnogaeth 

Ieuenctid. 

 

8.10. Wrth dderbyn mapiau darpariaeth yr ALl gan CWVYS, nododd mwyafrif y 

YEPCs eu dyhead i dderbyn mwy o wybodaeth ar y VYWS ac roeddent yn cydnabod 
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bod ‘bylchau yn eu mapiau’. Roedd YEPCs hefyd yn cydnabod bod y mapiau wedi’u 

cwblhau ‘peth amser yn ôl. 

 

8.11. Mae rhai pryderon cyfrannol ymysg VYWOs cenedlaethol o ran pwy sy’n 

gyfrifol am ddiweddaru mapiau darpariaeth yr ALl gyda darpariaeth y VYW.  

 

8.12. Ar ben hyn roedd pryderon ymysg y VYWS ar y diffyg ymddangosiadol o 

gydraddoldeb o ran amlygrwydd gwasanaethau’r VYWOs ar fapiau’r ALl. 

 

8.13. Nodwyd mewn trafodaethau gyda Gyfra Cymru cynlluniau i gynhyrchu 

‘platfform ar-lein’ ar gyfer darpariaeth heb fod yn ffurfiol ac anffurfiol ar gyfer pobl 

ifanc. Byddai’r datblygiad yma yn golygu pwynt mynediad clir ar ddarpariaeth i bawb, 

gwell amlygrwydd o ddarpariaeth y VYWS a phwynt canolog i ddiweddaru’r 

ddarpariaeth ar gyfer y VYWS.  

 

8.14. Gosodir cryn dipyn o bwyslais ar y mapiau darpariaeth i adnabod bylchau, 

dyblygiad ac ardaloedd i gomisiynu gwasanaethau a gweithrediadau ESF. Fe 

gododd hyn bryderon am gywirdeb mapiau cyfredol a rhai yn y dyfodol o ran 

adnabod dyblygiad a chyfleoedd i gomisiynu. 

 

8.15. Mae nifer o leoliadau gwaith ieuenctid ledled Cymru sy’n cynnig darpariaeth 

mynediad agored, ar agor i bob person ifanc o fewn pob Haen. Felly, roedd yn 

anodd alinio darpariaeth ag un Haen oherwydd bod pob un yn cynnig datblygiad i 

bobl ifanc, beth bynnag eu pwynt cychwyn. Mae hyblygrwydd y VYWS yn eu 

caniatáu i deilwra darpariaeth i ddiwallu lefelau amrywiol anghenion pobl ifanc ac i 

dderbyn y gefnogaeth sydd ei angen arnynt. 

 

 

8.16. Mae VYWOs yn ddarparwyr gwasanaeth chwim, hyblyg ac addasadwy ac 

maen nhw’n gorfod ymdrin â her ffrydiau cyllido sydd fel arfer yn dymor byr (fel arfer 

bob blwyddyn). Mewn gwirionedd, mae gan VYWOs y fantais o allu cael mynediad at 

gyllid penodol ar gyfer gwasanaethau ieuenctid yn ogystal â gallu defnyddio 

adnoddau helaeth gwirfoddolwyr ac adnoddau maen nhw’n cynhyrchu eu hunain. 
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Fodd bynnag, mae VYWOs angen cefnogaeth ar weithdrefnau comisiynu a chaffael 

er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymrwymo gyda phrosesau comisiynu penodol.  

 

Argymhellion 

8.17. Byddem yn croesawu’r datblygiad o ‘blatfform ar-lein’ ar gyfer darpariaeth heb 

fod yn ffurfiol ac anffurfiol. Dylai CWVYS, trwy weithio’n gydweithredol gyda Gyrfa 

Cymru, fod yn rhan o hyn i sicrhau bod unrhyw waith pellach sydd ei angen ar y 

fformat, cysondeb yr iaith a therminoleg yn addas ar gyfer y gynulleidfa darged. 

Byddai hyn yn sicrhau ‘cytundeb’ y sector i fod yn weithredol wrth ddarparu cynnwys 

ar gyfer y ‘platfform ar-lein’.  

 

8.18. Oherwydd diffyg eglurdeb a chyfarwyddyd ar fanylion y data ar ddarpariaeth, 

mae angen cyfarwyddyd pellach ar ba ddarpariaeth heb fod yn ffurfiol ac anffurfiol yn 

seiliedig ar waith sy’n addas ar gyfer pob Haen. Mae angen gwneud mapiau 

darpariaeth yn addas ar gyfer y dyfodol er mwyn gallu eu diweddaru’n hawdd, mae 

angen manylion atgyfeirio cywir ond cyffredinol a disgrifyddion cyson.  

 

8.19. Yn y pen draw, y VYWO unigol dylai fod yn gyfrifol am gwblhau a sicrhau bod 

y ddarpariaeth yn cael ei mapio, er mwyn gwneud ei hunain yn weladwy ac yn 

hysbys i’r YEPCs a’r sawl sy’n gyfrifol am y mapio. 

 

8.20. Fel nodwyd yn 2.19, mae gwaith ieuenctid yn seiliedig ar egwyddor/perthynas 

ymrwymiad gwirfoddol rhwng pobl ifanc a gwaith ieuenctid: gan olygu bod pobl ifanc 

yn rhydd i ymrwymo gyda’r ddarpariaeth neu beidio. Er mwyn darparu ymagwedd 

fwy cyfannol ar gyfer lles ac EET person ifanc, dylid rhannu mapiau darpariaeth yn 

fwy agored. Byddai hyn yn caniatáu mynediad i unrhyw un sy’n cefnogi person ifanc 

at ystod ehangach o gyfleoedd a darpariaeth i gynorthwyo’u datblygiad  

 

8.21. Mae angen cael opsiwn ar y mapiau darpariaeth i nodi a yw’r ddarpariaeth ar 

gael yn Gymraeg, yn ddwyieithog a/neu yn Saesneg. 

 

8.22. Mae angen mynd i’r afael â’r aneffeithlonrwydd y mae VYWOs cenedlaethol 

yn dioddef, sy’n gynhenid wrth weithio ar draws 22 ardal ALl. Mae angen i 

Lywodraeth Cymru ymrwymo’n strategol gyda NVYWOs i harneisio’u potensial a 
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chyfraniad posib er mwyn sicrhau deilliannau gwell ar gyfer pobl ifanc. Gydag 

adnoddau digonol, CWVYS fyddai’r sefydliad orau i gefnogi Llywodraeth Cymru 

gyflawni hyn. 

 

8.23. Mae VYWOs angen cefnogaeth oddi wrth ‘Gwerthwch i Gymru’ ar gomisiynu 

dulliau caffael er mwyn sicrhau eu bod yn ymrwymo gyda ‘Gwerthwch i Gymru’ 

a/neu unrhyw broses comisiynu penodol arall i awdurdodau lleol. Byddai hyn yn 

caniatáu iddynt ddod yn fwy cystadleuol wrth sicrhau darpariaeth gwasanaethau sy’n 

mynd i’r afael â bylchau yn narpariaeth fel nodwyd ym mapiau darpariaeth ALl.  

 

8.24. Dylai ALl ddefnyddio templed gwahanol wrth adnabod darpariaeth o fewn 

gwahanol VYWOs o’i gymharu â darpariaeth reoledig ac academaidd. Gellir 

defnyddio templed sy’n caniatáu i’r darparwr roi esboniad llawn o’u darpariaeth er 

mwyn sicrhau bod deilliannau gwell i bobl ifanc (Gweler Atodiad 6). 

 

8.25. Ni ddylid atgyfeirio pobl ifanc sydd angen cefnogaeth yn seiliedig ar y 

wybodaeth yn y map darpariaeth yn unig; er mwyn cael newid effeithiol ac effeithlon, 

mae angen cael sgwrs gyda’r darparwr. Dylai amlygrwydd VYWOs ar fapiau 

darpariaeth ALl arwain at bresenoldeb VYWOs ar grwpiau amlasiantaeth ALl. Fodd 

bynnag, fel nodwyd yng Ngham Gweithredu 1, dylai capasiti ac adnoddau fod ar gael 

er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd.  

 

8.26. Dylai CWVYS annog YEPCs, swyddogion Llywodraeth Cymru a’r sawl sydd 

ynghlwm â darparu YEPF i ymweld ac ymrwymo â VYWOs i ddysgu mwy am eu 

darpariaeth. 
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9. Cam gweithredu 4: Diffinio’r ‘Cynnig Gwirfoddol’ a ‘Chyfarwyddyd Da’ 

 

Problem 

Mae’r Warant Ieuenctid yn cefnogi’r Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid ar 

gyfer Cymru. Y Warant Ieuenctid yw ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu pob 

person ifanc 16 mlwydd oed sy’n gadael addysg orfodol am y tro cyntaf gyda 

gwarant o le mewn addysg neu hyfforddiant ac mae’n amlinellu 6 llwybr i wneud hyn: 

 lle rhan amser neu amser llawn mewn ysgol neu goleg 

 cyfle am brentisiaeth 

 lle ar Hyfforddeiaeth Llywodraeth Cymru 

 lle ar raglen ail ymgysylltu  

 cyfle i wirfoddoli 

 rhaglen hyfforddi Lefel 2 yn ystod cyflogaeth 

 

Noda’r cyfarwyddyd sydd ar gael ar hyn o bryd i weithredu’r Warant Ieuenctid i 

gefnogi adran 5 y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid, “Gall gwirfoddoli gyfri 

fel cynnig addas fel rhan o’r Warant os ydyw’n un hir dymor gyda chefnogaeth neu 

opsiynau datblygiad yn gynwysedig. Nid yw lleoliadau profiad gwaith byr yn cyfri.” 11 

Mae angen eglurhad pellach ar natur y cynnig gwirfoddol yn y Warant Ieuenctid. 

 

Methodoleg 

9.1. Ymgymerwyd ag ymchwil o fewn y prosiect Cam 2 hwn i adnabod esiamplau 

o ba gefnogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd i bobl ifanc sy’n gwirfoddoli fel rhan o 

lwybr datblygu. 

  

9.2. Ar gyfer yr astudiaethau achos yn yr adroddiad hwn, gofynnwyd cwestiynau i 

adnabod cyfleoedd cyfredol yn chwe sefydliad yr astudiaethau achos i bobl ifanc 

wirfoddoli, a sut mae’r rhain wedi cefnogi datblygiad i mewn i addysg, cyflogaeth a 

hyfforddiant. Darperir trosolwg o’r sefydliadau yn atodiad B. 

                                            
11

 Cyfarwyddyd ar Weithredu’r Warant Ieuenctid yng Nghymru, Ionawr 2014 
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9.3. At ddibenion ymchwilio arfer da wrth gynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc, 

cynhaliwyd cyfarfodydd gyda rheolwr GwirVol, Cyfarwyddwr Gwirfoddoli Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) a Chynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid (YVA) 

o fewn un o’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CVC).  

 

Canfyddiadau 

9.4. Mae nifer o’r bobl ifanc sy’n ymwneud â’r sefydliadau VYWO yn yr 

astudiaethau achos yn gwirfoddoli’n rheolaidd gyda’r sefydliadau hynny. Wrth wneud 

hynny, mae’n bosib eu bod yn llai tebygol o ddod yn NEET ond does dim tystiolaeth 

ddigonol i gefnogi’r theori yma. 

 

9.5. Mae gan bob CVC YVA i gefnogi pobl ifanc i gael mynediad at gyfleoedd 

gwirfoddoli addas. 

 

9.6. Mae llawer o gyfarwyddyd yn bodoli ar gyfer sefydliadau sydd eisiau darparu 

cyfleoedd gwirfoddoli. (Gweler atodiad D). 

 

9.7. Does braidd dim llenyddiaeth yn bodoli i annog gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc. 

Fodd bynnag, mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael ar wefan GwirVol ar 

www.gwirvol.org (Gweler atodiad D). 

 

9.8. Mae’r WCVA yn aros am wybodaeth o’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a 

fydd yn egluro’r sefyllfa ar dalu costau traul i wirfoddolwyr. 

 

9.9. Mae rhaglenni newydd Bagloriaeth Cymru a fydd yn cychwyn yng Nghymru o 

fis Medi 2015 yn gofyn bod pob person ifanc 14-16 mlwydd oed yn ymgymryd â Her 

Gymunedol am isafswm o 10 awr yn gwneud gwaith cymunedol uniongyrchol12. 

Dylid gweld hyn fel cyfle i ymrwymo ac addysgu mwy o bobl am gyfleoedd 

gwirfoddoli. Fodd bynnag, gydag amcangyfrif bod angen 200,000 o leoliadau 

gwirfoddoli fel rhan o’r Fagloriaeth newydd, mae pryder y bydd y farchnad wirfoddol 

                                            
12

 Bagloriaeth Cymru Cenedlaethol / Sylfaen Cyfnod Allweddol 4 (CBAC 2015) 

http://www.gwirvol.org/
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yn gorlifo ac yn lleihau gallu YVAs (a thrwy hynny, YEPCs) i osod pobl ifanc yn y 

math yma o gyfle trwy’r Warant Ieuenctid.  

 

9.10. Ar hyn o bryd mae proses ymgynghori yn cael ei gynnal gyda GwirVol yn 

edrych ar gynrychiolaeth ieuenctid yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad yn 

ymchwilio’n benodol y gefnogaeth a chyfathrebu gan GwirVol gyda gwirfoddolwyr 

ifanc ac mae disgwyl y prif ganfyddiadau ym mis Ebrill 2015. 

 

9.11. Mae barn a fynegwyd gan y VYWOs sy’n mynychu cyfarfodydd Grŵp 

Rhanbarthol CWVYS yn gwneud hi’n amlwg y dylai’r cynnig gwirfoddol fod ar ben lle 

mewn addysg neu hyfforddiant ac nid yn ei le. Ar ben hyn, fe nodon nhw fod 

datblygiad a chyraeddiadau gwirfoddolwyr ifanc yn eu sefydliadau yn cael eu monitro 

a’u hadnabod, gyda nifer yn derbyn Gwobrau Gwirfoddolwyr y Mileniwm.  

 

9.12. CWVYS yw cynrychiolydd y sector gwaith ieuenctid ar Gyngor Partneriaeth y 

Trydydd Sector (TSPC), ble mae cynrychiolaeth gan 25 sector. Mae’r TSPC yn 

gweithio gydag Uned y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru i ddatblygu Polisi 

Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru, a fydd yn cael ei gyhoeddi’n fuan. Bydd y polisi yn 

ceisio gwella mynediad at wirfoddoli i bobl o bob sector o’r gymdeithas, codi statws a 

gwella delwedd gwirfoddoli ledled Cymru. 

 

Argymhellion 

9.13. Dylai’r ‘cynnig gwirfoddoli” a gynigir fel rhan o’r ‘Warant Ieuenctid’ fod yn 

strwythuredig ac yn gynlluniedig, mewn trafodaeth gyda’r prif weithiwr ble fo’n 

berthnasol, er mwyn darparu llwybr datblygiad i bobl ifanc tuag at addysg, cyflogaeth 

neu hyfforddiant. Dylai Gwobrau Gwirfoddolwyr y Mileniwm fod yn integrol i unrhyw 

leoliad gwirfoddoli. (Gweler atodiad D). 

 

9.14. Ni ddylai ‘cynnig gwirfoddoli’ fod yn lleoliad annibynnol. Bydd gwerth 

ychwanegol yn dod o gynnal y lleoliad gwirfoddoli ochr yn ochr â lle mewn EET. 

 

9.15. Dylai pob rhanddeiliad ystyried canfyddiadau ac argymhellion ymgynghoriad 

cyfredol Cynrychiolaeth Ieuenctid GwirVol a pholisi gwirfoddoli Llywodraeth Cymru ei 

hun (wrthi’n cael ei datblygu). Mae’n hanfodol bod y sector gwaith ieuenctid cyfan yn 
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cadw’n gyfoes gyda datblygiadau gwirfoddoli. Dylai’r DfES wneud y defnydd gorau 

o’i lle ar Fwrdd Partneriaeth GwirVol. Byddai hyn yn annog a galluogi rhannu 

gwybodaeth rhwng partneriaid yn ymwneud â Bagloriaeth Cymru a hefyd yn 

diweddaru ALl ar faterion yn ymwneud â gwirfoddoli wrth iddynt ddatblygu. Dylai 

CWVYS rannu gwybodaeth am ddatblygiadau a pholisïau newydd i’r VYWS. 

 

9.16. Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu a chyhoeddi, gyda GwirVol a’r YVAs, 

llenyddiaeth hyrwyddo i bwysleisio’r cyfleoedd gwirfoddoli, ynghyd â’r buddion, i bobl 

ifanc yng Nghymru. Dylid dosbarthu’r llenyddiaeth i aelodau CWVYS, gwasanaethau 

ieuenctid ALl, YEPCs, ysgolion a darparwyr addysg amgen. 

 

9.17. Dylai CWVYS hwyluso trafodaeth rhwng Llywodraeth Cymru, WCVA, gan 

gynnwys GwirVol, a CWVYS, i drafod a yw pobl ifanc sy’n ymgymryd â gwirfoddoli o 

14 mlwydd oed yn llai tebygol o ddod yn NEET. Er enghraifft, gallai fod bod person 

ifanc yn 14 mlwydd oed sy’n cael profiad cadarnhaol yn gwirfoddoli yn llai tebygol o 

ddod yn NEET. Fodd bynnag, gellir honni mai anecdotaidd yn unig yw’r dystiolaeth 

yma ar hyn o bryd. Felly, awgrymir cynnal ymarfer cwmpasu mwy manwl i brofi’r 

theori yma. 

 

9.18. Y ‘cynnig gwirfoddoli’: Dylai CWVYS ddatblygu a threialu model ar gyfer 

cyfleoedd am leoliadau gwirfoddoli ieuenctid ar draws 5 VYWO. 
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Atodiadau 

 

  

  

Atodiad 1 (gweler tudalen 34) Rhestr o fanylion a chysylltiadau ar gyfer 

Cam Gweithredu 1  

Atodiad 2 (gweler tudalen 35) Cwestiynau a ofynnwyd i’r chwe 

sefydliad yn yr astudiaethau achos 

Atodiad 3 (gweler tudalen 36) Dadansoddiad o fapiau darpariaeth ALl 

Atodiad 4 (gweler tudalen 37)  Templed arfaethedig i gasglu darpariaeth 

VYWS 

Atodiad 5 (gweler tudalen 39) Rhestr termau 

 

 

 

 

Atodiadau  

Atodiad A Crynodeb Gweithredol Cam 1 – 

canfyddiadau o astudiaeth gwmpasu 

CWVYS 

Atodiad B Astudiaethau Achos: Trosolwg o’r 

sefydliadau 

Atodiad C ‘Straeon o’r Maes Gwaith Ieuenctid yng 

Nghymru’ 

Atodiad Ch ‘Y Cynnig Gwirfoddol’ – Cyfarwyddyd i 

Sefydliadau sy’n Lletya 
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Atodiad 1 – Manylion cam gweithredu 1 o gysylltiadau i ledaenu a 

chasglu gwybodaeth sy’n cynrychioli’r sector gwaith ieuenctid 

gwirfoddol. 

 

Cyfarfodydd Grŵp Rhanbarthol 

CWVYS 

De Canolbarth a De Ddwyrain Cymru ar y cyd -

7/12/14 

De Canolbarth - 1/10/14, 18/02/15 

De Orllewin a’r Canolbarth - 7/10/14, 2/12/14, 

3/02/15  

De Ddwyrain Cymru - 8/10/14, 25/3/15  

Gogledd Cymru - 25/09/14; 16/12/14, 11/03/15  

Cyfarfodydd Grŵp Rhanbarthol 

YEPF Llywodraeth Cymru a 

fynychwyd 

De Canolbarth - 2/09/14, 1/12/14  

Gogledd Cymru - 11/09/14, 11/12/14 

De Ddwyrain Cymru - 9/10/14, 8/12/14 

De Orllewin a Chanolbarth Cymru - 9/10/14, 

4/12/14 

Cynhadledd cenedlaethol YEPF   5/03/15  

Cyfarfodydd Grŵp Llywio a 

Gwerthuso Llywodraeth Cymru 

6/10/14 

8/01/15 

Aelodau CWVYS  Derbyniodd y 76 sefydliad sy’n aelod o 

CWVYS ddiweddariadau a gwybodaeth ar 

YEPF. 

Gofynnodd 44 aelod am wybodaeth ac 

ymglymiad pellach gyda Cham 1 a Cham 2 

CVC  Conwy; GAVO; PAVS 

Sefydliadau nad sy’n aelodau  Prosiect Ieuenctid Sir Ddinbych; GISDA; 

Sefydliad Antur Iard Chwarae y Rhyl 

Grwpiau Strategol Awdurdod Lleol Castell Nedd Port Talbot; Sir Gaerfyrddin; 

Blaenau Gwent 
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Atodiad 2 Cwestiynau a ofynnwyd i’w chwe sefydliad yr astudiaethau achos 

Wrth ymgymryd ag ymchwil i gasglu trosolwg sefydliadol o’r chwe sefydliad a ddewiswyd ar gyfer yr astudiaethau achos (gweler Atodiad B), 

gofynnwyd y cwestiynau canlynol i’r uwch reolwyr a’r staff: 

 Beth yw diben y sefydliad? 

 Ar gyfer pwy mae’r ddarpariaeth (oedran ac ati.)? 

 Pa raglenni sy’n rhedeg ar hyn o bryd a pha ddeilliannau ydych chi’n gobeithio eu cyflawni, neu ydych chi eisoes wedi’u cyflawni 

ym mhob un? 

 Sut mae’r rhaglenni hynny’n cael eu hariannu a’u staffio? 

 Ar ddiwedd y cyfnod cyllido, sut ydych chi’n bwriadu parhau? 

 Pa bartneriaid (os o gwbl) ydych chi’n gweithio gyda naill ai’n ariannol, yn strategol neu’n weithredol? 

 Pa ddulliau adnabod cynnar ydych chi’n eu defnyddio i adnabod y bobl ifanc sydd mewn peryg o ymddieithrio, neu sydd eisoes 

wedi gwneud? Os yw hyn yn wahanol ar gyfer gwahanol brosiectau, esboniwch pam, gan gynnwys os oes pobl ifanc yn cael eu 

hatgyfeirio atoch chi. 

 Pa swyddogaethau broceriaeth ydych chi’n eu defnyddio i ddiwallu anghenion pobl ifanc? 

 Sut ydych chi’n olrhain datblygiad pobl ifanc? 

 Sut byddech chi’n graddio’ch ymglymiad cyfredol gyda’r YEPF / awdurdod lleol ac ar ba lefel (darpariaeth, strategol ac ati.)? 

Rhowch rai esiamplau. 

 Sut mae eich sefydliad a’ch darpariaeth yn cefnogi datblygiad pobl ifanc yn uniongyrchol? 

 Pa heriau sydd gan y sefydliad o ran datblygiad pobl ifanc? 
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 Pa ddata ydych chi’n casglu a chadw am bobl ifanc a beth ydych chi’n gwneud gyda’r data? Sut mae’n cefnogi pobl ifanc, eich 

sefydliad, Llywodraeth Cymru neu’r awdurdod lleol? 

 Sut ydych chi’n casglu’r data yma ac a yw pobl ifanc yn ymwybodol eich bod yn cadw data amdanynt? 

 Oes yna gyfleoedd i bobl ifanc wirfoddoli gyda’ch sefydliad ac os felly, pa gefnogaeth a datblygiad sydd ar gael iddynt fel rhan o’r 

rôl wirfoddoli honno? 
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Atodiad 3 – Dadansoddiad o fapiau darpariaeth ALl 

Ni dderbyniwyd y 
mapiau 
darpariaeth  
(porffor)  

Youth 
Cymru 

Constructio
n Youth 

Trust 

RFAC Ymddiri
edolaet

h y 
Tywyso

g 

Boys 
& 

Girls 
Clubs 
Wales 

Urdd 
Gobaith 
Cymru 

Fferm
wyr 

Ifanc 
Cymru 

Gwobr 
Dug 

Caeredin 

Shelte
r 

Cymru 

Afasic Scouts 
Wales 

Girl 
guiding 
Cymru 

St 
John 
Cymr

u 
Wales 

Y 
Groes 
Goch 

Brydei
nig 

UNA 
Cyfnewid 

                               

Blaenau Gwent                          

Pen-y-bont                             

Caerffili                              

Caerdydd                               

Sir Gaerfyrddin                            

Ceredigion                              

Conwy                         

Sir Ddinbych                               

Sir y Fflint                              

Gwynedd                               

Merthyr                               

Sir Fynwy                              

Castell Nedd                            

Casnewydd                                

Sir Benfro                        

Powys                               

RCT                              

Abertawe*                               

Torfaen                              

Bro Morgannwg                          

Wrecsam                              

Ynys Môn                               
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Atodiad 4 Fformat arfaethedig i sicrhau proses effeithiol i fapio 

darpariaeth genedlaethol VYWO  

 

Manylion y sefydliad 
 

 

Enw’r sefydliad 
 

 

Ardal ddaearyddol y sefydliad. 
Dewiswch naill ai cenedlaethol, un o’r 
rhanbarthau neu ALl penodol 
 

 

Manylion cyswllt – generig ac ar y lefel 
gywir i dderbyn atgyfeiriadau ac/neu i 
drafod darpariaeth bosib 
 

 

E-bost – generig os yn bosib 
 

 

Rhif ffôn – symudol a sefydlog 
 

 

Gwefan 
 

 

Darpariaeth 
 

 

Disgrifiad – disgrifiad byr o’r 
ddarpariaeth 
  
 

 

Natur y ddarpariaeth – pryd a sut mae’n 
cael ei ddarparu? 
 

 

Beth ddylai person ifanc ei ennill trwy 
fynychu’r ddarpariaeth: datblygiad 
personol, hyder, gwydnwch? 
 

 

Yn cynnig achrediadau?  (ddim yn 
hanfodol) 
  

 

Ydy’r ddarpariaeth ar gael yn Gymraeg 
a/neu yn ddwyieithog? 
 

 

Sut mae pobl ifanc yn ymuno neu’n 
cael eu cyfeirio at y ddarpariaeth? 
 

 

Datblygiad – o ganlyniad i gymryd rhan 
dylai person ifanc fod yn gallu datblygu 
neu gynnal (o ran y 5 Haen ac EET) 
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Pwy sy’n ariannu’r ddarpariaeth?   
Awdurdod Lleol SLA, ESF, y Gronfa 
Loteri Fawr, Plant mewn Angen, 
swyddogaeth graidd elusennol y 
sefydliad 
 

 

Oes modd comisiynu’r ddarpariaeth 
hon? 
 

 

Grŵp targed 
 

 

Ar gyfer pwy mae’r ddarpariaeth hon yn 
addas:  pob person ifanc, grŵp targed 
penodol oherwydd cyllid, cyfyngedig o 
ran oedran 
 

 
 

 

Amrediad oedran penodol?  14-16; 16-
18; 18-25, mynediad agored 
 

 

Nodwch at ba Haen/au (o’r YEPF) mae’r 
ddarpariaeth hon wedi’i thargedu  1, 2, 
3, 4, 5  (gallai fod mwy na un) 
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Atodiad 5 – Rhestr Termau 

 

CVC Cynghorau Gwirfoddol Sirol – yn cefnogi sefydliadau’r sector 

gwirfoddol mewn un ardal awdurdod lleol 

CWVYS Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol – y corff 

strategol sy’n cefnogi sefydliadau’r sector gwaith ieuenctid 

gwirfoddol ledled Cymru 

AdAS Yr Adran Addysg a Sgiliau (Cymru) 

DWP Yr Adran Gwaith a Phensiynau  

EET Addysg, cyflogaeth a hyfforddiant 

ESF Cronfa Gymdeithasol Ewrop  

ETS Cymru Safonau Addysg a Hyfforddiant Cymru – yn sicrhau ansawdd 

hyfforddiant gwaith ieuenctid yng Nghymru 

GwirVol Sefydliad yn annog a chefnogi gwirfoddoli ieuenctid yng 

Nghymru 

ALl Awdurdod lleol 

LGBT Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 

NEET Ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 

SLA Cytundeb lefel gwasanaeth – cytundeb ar gyfer darparu a thalu 

am wasanaethau rhwng dau sefydliad neu gorff, neu ragor 

TSPC Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector – mecanwaith i’r sector 

gwirfoddol siarad â, a chlywed oddi wrth Llywodraeth Cymru 

VYWO Sefydliad gwaith ieuenctid gwirfoddol 

VYWS Y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol 

WASPI Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru – yn caniatáu 

rhannu data priodol gyda’r sefydliadau hynny sydd wedi 

ymrwymo i WASPI 

WCVA Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru – y corff cynrychiadol ar 

gyfer y sector gwirfoddol yng Nghymru 
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YEPC Cydlynydd Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid – y person sy’n 

gyfrifol am gyflwyno’r YEPF ym mhob ardal ALl 

YEPF Y Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid i Gymru – cynllun 

Llywodraeth Cymru i leihau nifer y bobl ifanc NEET dros gyfnod 

o 2 flynedd 

YG Gwarant Ieuenctid – cynnig Llywodraeth Cymru o le mewn 

addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant i bob person ifanc pan yn 

16 oed 

YVA Cynghorydd Gwirfoddoli Ieuenctid – un ym mhob ardal ALl, yn 

cynnig cyngor a chyfarwyddyd i bobl ifanc sydd eisiau cymryd 

rhan mewn gwirfoddoli  


