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Cyngor Cymru o 
Wasanaethau Ieuenctid 
Gwirfoddol (CWVYS) yw'r 
corff cynrychiadol ar gyfer y 
sector ieuenctid gwirfoddol 
yng Nghymru.  
 
Mae CWVYS yn gorff 
elusennol annibynnol, sy'n 
hyrwyddo gwaith ieuenctid o 
safon, yn cynrychioli 
buddiannau ei aelodaeth, a'r 
sector ehangach. 
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Cyflwyniad
 Nod Straeon o Waith Ieuenctid oedd casglu profiadau ansoddol pobl ifanc, gweithwyr ieuenctid (cyflogedig / di-dâl), 
Rheolwyr ac Ymddiriedolwyr, trwy aelod-sefydliadau CWVYS ledled Cymru. 

Cynhaliwyd straeon o Waith Ieuenctid rhwng mis Medi 2018 a mis 
Mawrth 2019, gyda'r fethodoleg yn cael ei chynnwys fel gweithdy yng 
Nghynhadledd Gwaith Ieuenctid yng Nghymru 20 Chwefror 2019. 

Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o'r prif ganfyddiadau i 
gefnogi dau ddarn fideo byr o sgyrsiau: 

Straeon o Bobl Ifanc yn archwilio sut mae pobl ifanc yn teimlo 
eu bod yn elwa o wasanaethau a gweithgareddau gwaith 
ieuenctid. 
https://youtu.be/fjMjh6eCpqM 

Straeon gan Weithwyr Ieuenctid yn pwysleisio'r angerdd,
ymrwymiad a phroffesiynoldeb y gwaith ieuenctid gwirfoddol
sector, heriau cynaliadwyedd ac anawsterau pobl ifanc
profiad. 
https://youtu.be/qrt6ecgk2N8 

Mae'r fideos yn darparu sampl o ddeunyddiau a gasglwyd, gyda'r 
gweddill yn cael ei ddefnyddio i gefnogi sefydliadau sy'n aelodau, 
cydweithrediadau / partneriaethau a gweithgareddau CWVYS. 

Nod: 
• Casglu adborth gan ddetholiad o sefydliadau i 

ddangos / atgyfnerthu gwerth gwaith ieuenctid 
a ddarperir yn y sector ieuenctid gwirfoddol. 

Amcanion: 
• Archwilio a chipio profiadau dilys pobl ifanc, 

gweithwyr ieuenctid, rheolwyr ac ymddiriedolwyr 
trwy sgyrsiau wyneb yn wyneb a gipiwyd fel 
fideo /sain:

o Pobl ifanc (lleiafswm o 20 cyfweliad)
o Gweithwyr ieuenctid (lleiafswm o 20 

cyfweliad)
o Rheolwyr ac Ymddiriedolwyr (lleiafswm o 

10 cyfweliad)

• Nodi themâu, heriau a chyfleoedd cyffredin
• Cyfrannu at gynllun gwaith cyffredinol CWVYS, 

gyda deunyddiau i hyrwyddo'r sector gwaith 
ieuenctid gwirfoddol

• Rhannu deunyddiau gyda Llywodraeth Cymru, y 
Bwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro a sefydliadau 
sy'n aelodau o CWVYS

https://youtu.be/fjMjh6eCpqM
https://youtu.be/qrt6ecgk2N8
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MYNEGOL   
 

Cyfnewid anffurfiol ac 
anffurfiol, gyda 

phwyslais ar ansawdd 
Rhyngweithio, casglu 
casgliadau cynnil a 

cyfathrebu di-eiriau. 
 
 

Methodoleg 

 
Nod Straeon o Waith Ieuenctid oedd casglu adborth ansoddol trwy gyfweliadau fideo / sain 20 
munud, gyda'r cyfranogwyr, rhieni a gwarcheidwaid yn cael cydsyniad y cyfryngau. 
 

Wedi'i amlinellu mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Phwrpasau, mae methodoleg y prosiect yn seiliedig ar fethodoleg y prosiect:  
 
 

ADDYSG 
 

Mae deialog a 
chyfathrebu yn 

elfennau craidd o 
waith ieuenctid / 
dysgu anffurfiol. 

Rhoddodd y 
cyfweliadau gyfle i 
fyfyrio ar brofiadau. 

 
 

GRYMUSO 
 
Mae nodi profiadau 
cadarnhaol, ac 
agweddau ar 
ddatblygiad personol, 
yn atgyfnerthu 
manteision cynnwys, 
ac yn dangos i ba 
raddau y mae pobl 
ifanc wedi datblygu. 

 

CYNHWYSOL 
 

Mae fideo / sain yn 
hygyrch ac yn 

gynhwysol, yn addas i 
bob gallu waeth beth 

yw eu sgiliau 
llythrennedd neu 
ddigidol. Roedd 

sefydliadau'n cefnogi 
cyfieithu lle bo angen, 

BSL, Cymraeg, 
Saesneg fel iaith 

dramor. 
 

CYFRANOGOL   
 

Galluogi lleisiau pobl 
ifanc i gael eu clywed. 

Dylai safbwyntiau 
buddiolwyr fod yn 
flaenoriaeth wrth 
sefydlu gwerth y 
gwasanaethau a 

ddarperir ar eu cyfer. 
 
 
 

Gofynnwyd i weithwyr / rheolwyr / ymddiriedolwyr ieuenctid:   
 

• Disgrifiwch eu darpariaeth, eu rôl a'r hyn sy'n gweithio'n dda  
• Disgrifiwch eu cymhelliant / ysbrydoliaeth am gymryd rhan mewn 

gwaith ieuenctid  
• Trafodwch yr heriau presennol i bobl ifanc a'u darpariaethau 

  

Gofynnwyd i bobl ifanc:   
 

• Disgrifio ymgysylltiad â'u darpariaeth ieuenctid  
• Disgrifiwch sut maent yn teimlo eu bod yn elwa  
• Ystyriwch yr hyn yr oeddent yn ei wneud heb eu darpariaeth 
• Trafod heriau i bobl ifanc yn eu hardal 

 

http://www.cwvys.org.uk/wp-content/uploads/2018/11/YOUTH-WORK-IN-WALES-PRINCIPLES-AND-PURPOSES.pdf
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	 	Dewiswyd sefydliadau i gynrychioli ystod o leoliadau gwaith ieuenctid ar 
gyfer pobl ifanc 11 - 25 oed yng Nghymru, gan adlewyrchu cynhwysiant ac 
amrywiaeth, amgylcheddau gwledig a threfol, mynediad agored, darpariaeth 
galw heibio, arbenigol a thargedol.   
 
Mae disgrifiadau o sefydliadau cyfranogol wedi'u cynnwys fel Atodiad A. 
  

Cyfranogwyr 

 

59 cyfweliadau â phobl ifanc 

 

24 cyfweliadau gyda Gweithwyr Ieuenctid, Gwirfoddolwyr a Myfyrwyr 
 

13 cyfweliadau gyda Rheolwyr ac Ymddiriedolwyr 
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18 cymerodd sefydliadau ran yn y prosiect 

 99 cynhaliwyd cyfweliadau (gan gynnwys 3 rhiant) 

 



6 

Straeon gan Bobl Ifanc
Trwy'r prosiect, mae pobl ifanc yn 
esbonio yn eu geiriau eu hunain, y 
gwerth y maent yn teimlo sydd gan 
waith ieuenctid yn eu bywydau. 
Cafwyd cyfweliadau brwdfrydig, gyda 
phobl ifanc yn awyddus i ymgysylltu 
ac i rannu eu profiadau cadarnhaol yn 
agored.   

I rai, roedd y cyfweliadau yn gyfle i 
fyfyrio, efallai am y tro cyntaf, i 
gydnabod agweddau ar eu 
datblygiad personol.   

Trwy brofiadau pobl ifanc, daeth nifer 
o themâu allweddol i'r amlwg, gyda
thrafodaethau am fannau diogel,
rhywle i gael perthynas hwyliog,
hyderus gyda gweithwyr ieuenctid,
cynnydd mewn hyder a gwelliannau
cyffredinol i les, a sut mae hynny'n
cael effaith ehangach yn eu bywydau.

Roedd rhai pobl ifanc yn ystyried bod 
eu profiadau yn newid bywyd. 

Mannau diogel

• Rhannodd y bobl ifanc bwysigrwydd
cael ‘ rhywle i fynd’, man cyfarfod
diogel i  gymdeithasu a gwneud
ffrindiau.

• Roeddent yn ystyried pa mor ynysig yn
gymdeithasol y byddent heb eu
darpariaeth, yn eistedd gartref yn
unig, yn gwylio'r teledu, yn chwarae ar
eu ffôn, neu'n chwarae gemau.

• I rai pobl ifanc, mae eu darpariaeth yn
eu hatal rhag into mynd i drwbl ’gan
gynnig lle diogel i leddfu diflastod, a
meddiannu eu hamser yn hytrach na
hongian o gwmpas ar y strydoedd.

“Mae'n cael plant oddi ar y stryd ac o 
bosib allan o drafferth, oherwydd mae 

llawer o bobl yn cael y we dywyll 
honno o ffrindiau ac yn mynd y ffordd 

anghywir, fel gadael yr ysgol. Yma 
maen nhw'n eich helpu chi, yn 

enwedig gyda gwaith ysgol, os nad 
ydych chi'n deall rhywbeth, gallwch 

chi ddod yma bob amser.” 

Leon 16 oed, Prosiect Ieuenctid 
Tanyard, Sir Benfro 

“Dydyn ni ddim ar y strydoedd yn hongian o gwmpas 
gwneud pethau drwg, gallwn fynd i mewn yma neis a 

chynnes, cwrdd â ffrindiau newydd ac ymuno â llawer o 
weithgareddau.” 

Regan 15 oed, KPC, Pen-y-bont ar Ogwr 

“Un o fy ffefrynnau yw cynllun yr 
haf oherwydd mae'n rhywbeth i'w 

wneud, neu fel arall roeddwn i'n 
aros gartref yn ôl pob tebyg yn 

gwylio Netflix. Gan ddod i mewn i'r 
cynllun haf, dwi tu allan drwy'r 

amser, gyda phobl eraill bob 
amser, ac nid yw'n ddiwrnod 

diflas.”  

Morgana 15 oed, Canolfan Galw 
Heibio Ieuenctid Senghendd, 

Caerffili 
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“Mae'n wych pan mae llawer o bobl ifanc yn yr un cwch, yn gofalu am rieni, neiniau a theidiau, aelodau o'r teulu a'i ddaioni 
bod lle fel YAC ar gyfer pobl yn yr un sefyllfa i gyfathrebu a pherthynas, i deimlo fel dydyn nhw ddim ar eu pennau eu 

hunain, mae mwy o bobl allan yno sy'n deall sut rydych chi'n teimlo. Rwy'n mwynhau popeth, rwy'n gwerthfawrogi'r 
cyfeillgarwch, yn chwerthin yr atgofion yr amseroedd da, popeth.” 

Stephanie 17 oed, Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc, Sir Gaerfyrddin 

“Fel yn eich tŷ, nid 
ydych yn gwneud dim 

byd, fel eistedd ar y 
soffa a phethau, ond 

yma mae gennych chi 
rywbeth i'w wneud, 
gallwch chi wneud 

unrhyw beth roeddech 
chi ei eisiau, fel pwll 

chwarae, gallech 
chwarae pêl-fasged, 

pêl-droed, 
ffotograffiaeth, canu, 

offerynnau dysgu a 
dysgu i dynnu llun. 

Mae'n fwy fel mynd i 
dŷ ffrind, ond mae 
mwy nag un ffrind. 

Mae'n fwy 
hamddenol, ac mae 

pawb yn gwrando 
arnoch chi ac yn dod i 

sgwrsio â chi. 

Mae'n cael yr holl 
bryderon a phopeth 
oddi ar eich cefn am 

ychydig.” 

Erin & Eylem 13 oed, 
Prosiect Ieuenctid 

Tanyard, Sir Benfro 

Cael hwyl

• Soniodd yr hol l  gyfranogwyr am gael hwyl,  maent yn mwynhau'r 
gweithgareddau, y teithiau a'r  prof iadau preswyl yn arbennig. 
Maent yn mwynhau cyf leoedd i  f fwrdd o'u hamgylchedd arferol.  
Roedd y gweithgareddau a gynigiwyd yn aml yn cael eu rhoi fel  y 
rheswm eu bod yn ymwneud â'u darpariaeth yn y l le cyntaf.

• Mae gwaith ieuenctid yn cynnig cyf leoedd gwerthfawr i  bobl i fanc 
ddatblygu perthnasoedd, gyda gweithwyr ieuenctid a'u cyfoedion, 
gan werthfawrogi pan fo f f iniau i  gael hwyl.

• Roedd pobl i fanc yn aml yn mynegi faint y maent yn 
gwerthfawrogi'r  cyf leoedd a'r  prof iadau a gynigir  iddynt.  Mewn rhai 
achosion, y ddarpariaeth sydd ganddynt i  gyd yn eu cymuned. Mae 
gal lu dewis cymryd rhan hefyd yn bwysig iddynt.  

“Dechreuais ddod pan oeddwn i'n 10 oed, dim ond i fynd allan o'r 
tŷ, gan ei fod yn rhywbeth i'w wneud, roeddent yn cynnal 

adloniant a gweithgareddau a phethau hwyliog. Felly roedd yn 
rhywle i fynd gyda fy ffrindiau a chwrdd â phobl newydd 

oherwydd roeddwn i braidd yn ynysig.” 

Sophie 23 oed, Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, Torfaen 
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“Felly dyma un noson y deuthum adref i ymweld â fy mam, ac nid oedd pethau'n mynd yn rhy fawr felly 
fe wnes i gynhyrfu ychydig a gadael y tŷ, a gwrthod mynd yn ôl. Cyfarfûm â fy ffrind, ac mae hi'n un a 

siaradodd â mi i ddod yma. Fe wnaethant siarad â mi, fy tawelu i lawr ac wedi fy argyhoeddi i fynd yn ôl 
adref, a mynd yn ôl at fy mam. Os na fyddwn i wedi dod yma y noson honno yna mae'n debyg y 

byddwn i wedi bod yn cysgu ar y stryd yn garw heddiw.” 

Chloe 20 oed, Prosiect Ieuenctid Dinbych, Sir Ddinbych 

“Yn bendant mae gweithwyr ieuenctid 
yn fwy cyfeillgar, gydag athrawon mae'n 

rhaid i chi wneud y gwaith maen nhw'n 
ei ddysgu i chi. Nid oes ganddynt 

gymaint o gyfrifoldeb, ond mae gan 
weithwyr ieuenctid ddwywaith cymaint o 

gyfrifoldeb.” 

Dion yn 14 oed, POINT, Sir Benfro 

Perthnasau dibynadwy

• Rhannwyd amrywiaeth o brofiadau yn cynnwys gweithwyr ieuenctid 
penodol, gyda phobl i fanc yn cydnabod eu pwysigrwydd fel oedolion 
dibynadwy a roddodd gefnogaeth ac anogaeth, yn eu helpu i  fynd i 'r  
afael â phryderon, a gwneud synnwyr o broblemau a theimladau. Nid 
yw'r pryderon hyn yn aml yn cael eu rhannu â rhieni, gwarcheidwaid na 
ff igurau awdurdod.

• Mae pobl i fanc yn teimlo eu bod yn cael eu parchu a'u tr in themselves 
fel hwy eu hunain ’ ,  bod pobl yn gwrando arnynt, mae eu barn yn 
bwysig, mae ganddynt lais. Mae cydberthnasau â gweithwyr ieuenctid 
yn fwy effeithiol pan nad ydynt yn rhagnodol, ac yn gallu datblygu 
dros amser.

• Mynegodd pobl i fanc barch at weithwyr ieuenctid a'r cyfr i foldeb sydd 
ganddynt, gan ddangos gofal a phryder gwirioneddol, a there bod yno 
bob amser ' i  bobl i fanc.

“Dyma'r unig le cyhoeddus sydd gennym, 
felly mae'n help enfawr i gael rhywle i ddod 

ddwywaith yr wythnos. Doedd gen i ddim 
llawer o ffrindiau felly ro'n i jyst bod yn fy nhŷ 

lawer, ac rwy'n meddwl dod yma, rydw i'n 
cymdeithasu, rydw i'n gwneud mwy, dwi 

wedi dod yn iachach. 

Mae cymaint o bobl y dyddiau hyn yn 
dioddef o broblemau iechyd meddwl. Dydw 

i ddim yn un o'r bobl hyn ond mae llawer 
o'm ffrindiau, ac rwy'n meddwl y gall dod i 

lefydd fel hyn fod o gymorth mawr 
oherwydd eich bod yn gwybod y gallwch 

siarad ag unrhyw un, a bydd yn gyfrinachol. 
Does neb yn mynd i'w rannu ar draws y 
cyfryngau cymdeithasol ac rydych chi'n 

teimlo'n ddiogel iawn yma, gallwch siarad yn 
agored ag unrhyw un, felly mae'n help 

enfawr i ddod i leoedd fel hyn.” 

Sophie yn 14 oed, Canolfan Maerdy, 
Castell-nedd Port Talbot 
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Gwell l les 
• The major i ty  of  young people reported an increase in conf idence,  

independence,  improved communicat ion sk i l ls ,  and overal l  health and 
wel lbeing.

• Young people recognise that  they benef i t  f rom socia l  connect ions and peer 
support .   For some young people engaged with specia l ist  youth provis ions,  i t  is  
a valuable opportunity to connect,  and be with others in the same 
ci rcumstances.

• Young people feel  able to address their  concerns,  and recognize the support  
and encouragement they receive.   Some commented on changed behaviours or  
c i rcumstances,  some remarked that  they accessed opportunit ies that  they would 
never have previously considered.

• For young people exper iencing di f f icul t ies,  whether fami ly  issues,  problems in 
school  or  barr iers  to part ic ipat ion,  youth work act iv i t ies provide a welcome 
break f rom their  t roubles.   Youth workers are sometimes the only posit ive 
inf luence or role model  in young peoples l ives.  This  can be l i fe changing,  and 
in some respects,  l i fe saving,  where youth workers intervene in s i tuat ions where 
young people are in danger or  at  r isk.  

“Rwy'n gwybod bod gen i hyder trwy siarad o flaen pobl, dangosodd EYST i mi pa mor hyderus ydw i. Rwyf 
wedi magu hyder, cyfathrebu, datrys problemau, cyfeillgarwch, popeth.” 

Sandy 15 oed, Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig, Abertawe 

“Rwyf wedi adeiladu 
rhwydwaith cymdeithasol 

newydd, ac mae wedi rhoi 
llawer o gyfleoedd i mi. O 

flwyddyn yn ôl heb fynd 
allan yn aml, mae wedi 

bod yn wych gwneud 
cymaint mwy o bethau 
newydd, mae dod yma 

wedi bod yn dda i mi. Yn 
feddyliol rwy'n llawer 

iachach ac mewn man 
llawer gwell. Roeddwn i'n 

arfer rhyngweithio llawer â 
chymunedau ar-lein tua 

blwyddyn yn ôl, pan nad 
oeddwn yn gwybod bod 
llawer o bobl, oherwydd 
ei bod yn haws na mynd 

allan, felly roedd yn llawer 
haws gwneud popeth ar-

lein, ond fe wnaethoch chi 
pobl amheus ar-lein.” 

Oliver 14 oed, Effaith 
Grŵp LGBTQ +, Canolfan 

Ieuenctid a Chymunedol 
Cathays & Central, 

Caerdydd 

“Rydw i wedi bod yn dod ers i mi fod yn 11 oed, a phan oeddwn yn iau roeddwn i'n berson nerfus 
iawn, ac rwy'n teimlo fel KPC wedi dod â fi allan o fy nghragen, ac fe wnaeth i mi fy mod yn 

berson mwy pleserus i fod o gwmpas.” 
Jack 17 oed, KPC, Pen-y-bont ar Ogwr 



10 

“Roeddwn yn swil iawn, 
doeddwn i ddim yn 

hyderus ynof fy hun, ond 
rwy'n credu bod YMCA 
wedi fy helpu i dyfu fel 

person ac wedi fy helpu 
mewn cymaint o ffyrdd. 

Os nad oeddwn yn 
hyderus ni fyddwn yn 

gallu gwneud cystal yn yr 
ysgol, ac yn ogystal â 
gwneud ffrindiau, yn 
cymdeithasu â phobl 
eraill, mae wedi cael 

effaith enfawr ar fy 
mywyd. Rydw i wedi tyfu 

cymaint ac rwy'n hyderus i 
ddweud fy marn, ac i mi 

nawr mae fy marn yn 
bwysig, dwi'n meddwl y 

buaswn i erioed wedi 
meddwl na fyddai fy marn 

yn bwysig o gwbl.”  

14 oed Shriyana, Gofalwyr 
Ifanc YMCA Abertawe 

“Nid yn unig mae fy chwaer yn drwm ei chlyw ond mae fy mrawd sydd â thri wedi cael awtistiaeth ac mae'n 
ddi-eiriau yn bennaf, felly rydym wedi bod yn dysgu iddo iaith arwyddion hefyd, felly mae wedi helpu pawb.”

Sophie 16 oed, Clwb Ieuenctid Byddar Talking Hands, Abertawe 

“Yn tyfu i fyny yn fy mlynyddoedd iau, roeddwn yn un o'r arddegau cythryblus hynny, 
ar ac oddi ar y rhaffau. Roeddwn i'n arfer cynnau tanau yn fawr, ac yna roeddwn i'n 

dod o hyd i'r lle hwn ac roeddent yn fy nghadw oddi ar y ffordd i drafferth. Yna, ar ôl 
i mi adael yr ysgol, es i ACT, a gofynnais i gael fy rhoi yma ar leoliad gwaith, felly fy 

mhen cyntaf i roedd profiad gwaith yma.” 

Chris 17 oed, Canolfan Galw Heibio Ieuenctid Senghenydd, Caerffili 

Effaith ehangach 

• Mae pobl  i fanc sy 'n ymwneud â'u darpar iaethau am 
gyfnod o amser ,  yn aml yn dod yn fentor ia id,  yn 
hyrwyddwyr ac yn e i r io lwyr ,  yn rhannu sgi l iau a 
phrof iadau gydag era i l l ,  gan weithredu fe l  modelau rô l  
i 'w cyfoedion.

• Esboniodd pobl  i fanc sut  mae eu hymglymiad o fudd 
iddynt  mewn agweddau era i l l  ar  eu bywydau,  gan 
ymestyn y  tu hwnt i 'w darpar iaethau,  p'un a ydynt  yn 
gwel la  eu haddysg,  yn dod yn wir foddolwyr  neu'n bod yn 
fwy gweithgar  yn eu cymunedau.  Mae rhai  yn cael  eu 
cefnogi  i  gael  mynediad i  dai ,  enni l l  prof iad gwaith,  
cymwysterau a chyf logaeth.

• Mae llawer o bobl ifanc yn cydnabod eu bod yn cael eu cefnogi i 
wneud dewisiadau cadarnhaol / iachach o ran sut y maent yn treulio'u 
hamser, sut maent yn gweld eu hunain, eu galluoedd a'u rhagolygon yn 
y dyfodol. 

“Rydw i wedi bod yn 
rhan o'r Urdd ers i mi 

fod yn 6. Pan fyddwch 
chi'n dechrau'n ifanc, 

gyda'r un mwyaf 
cydnabyddedig gydag 

Eisteddfod yr Urdd, canu 
a chystadlu, yna wrth i 

chi dyfu mae'r cyfleoedd 
yn cynyddu. Rwy'n 
meddwl mai'r llais 

pennaf yw'r holl bethau 
y mae pob un o'r 

gweithgareddau hyn yn 
ei roi i chi, rydych chi'n 

gwybod y gallwch chi 
gael barn. Rwy'n 

meddwl ei fod yn 
ymwneud â rhoi mwy o 
hyder i bobl ifanc, mae 

wedi rhoi hwb mawr i'm 
hyder.”  

Thomas 19 oed, Urdd 
Gobaith Cymru 
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Straeon gan Weithwyr Ieuenctid 

Gyda'i gilydd mae'r straeon yn 
dangos sut mae gweithwyr ieuenctid 
yn chwarae rhan ganolog, gall 
perthnasoedd fod yn rhai hirdymor, 
gyda gweithwyr ieuenctid yn 
nodwedd gyson ym mywydau pobl 
ifanc.   
 
Rhoddodd cyfweliadau gyda 
gweithwyr ieuenctid a rheolwyr 
gyfleoedd i atgyfnerthu agweddau 
cadarnhaol ar waith ieuenctid, 
myfyrio ar yr hyn sy'n gweithio'n dda, 
a rhannu'r heriau y maent yn eu profi.   
 
Daeth nifer o themâu allweddol i'r 
amlwg, sef proffesiynoldeb y 
gweithlu sy'n cynnal gwerthoedd a 
safonau gwaith ieuenctid, y 
cymhelliant i wneud gwahaniaeth, pa 
mor hanfodol y mae gwasanaethau'n 
cael eu darparu i bobl ifanc, a heriau 
cynaliadwyedd parhaus heb gyllid 
craidd. 
 

Safonau proffesiynol 
 

• Mae gweithwyr ieuenctid yn cynnal Egwyddorion a 
Gwerthoedd Gwaith Ieuenctid, y Safonau 
Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith 
Ieuenctid a Safonau Cenedlaethol ar gyfer 
Cyfranogiad. Mae l lawer o ddarpariaethau'n cael eu 
harwain gan ieuenctid, gan gydweithio â phobl 
i fanc i  siapio'r gwasanaethau a ddarperir ar eu 
cyfer.    
 

• Mae gan y mwyafri f o ddarpariaethau weithwyr 
ieuenctid profiadol a chymwys, sy'n cynnig 
l leol iadau ar gyfer hyfforddeion gwaith ieuenctid a 
myfyrwyr sy'n  gweithio tuag at gymwysterau.   

 
• Mae l lawer yn dechrau fel gwirfoddolwyr , rhai fe l 

pobl i fanc, ac fe 'u  hanogir i ddilyn l lwybrau 
proffesiynol tuag at gymwysterau gwaith  ieuenctid. 
 

“Rydym yn rhoi dewisiadau iddynt ac yn eu gofyn, felly mae'n dechrau 
o'r person ifanc ac yna mae'n mynd trwy ein pwyllgor ieuenctid, yna i'r 

staff, yna i'r rheolwyr. Mae cyfathrebu clir.”  
Gweithiwr Ieuenctid, Canolfan Galw Heibio Ieuenctid Senghenydd, 

Caerffili 
  

“Mae'n llawer mwy 
addysgiadol nag oeddwn i'n 
meddwl, doeddwn i ddim yn 

sylweddoli bod cymaint o 
weithdai yn mynd ymlaen 

mewn canolfannau ieuenctid 
'fel y maent. Roeddwn i'n 

meddwl ei fod yn union fel 
rydych chi'n gwybod eich bod 

chi'n dod, rydych chi'n 
chwarae pwll ac rydych chi'n 

mynd ond mae llawer mwy 
iddo na hynny.”   

 
Myfyriwr gwaith ieuenctid, 
KPC, Pen-y-bont ar Ogwr 

  

“Fe wnaethom sefydlu hyn tua 
phum mlynedd yn ôl, o 

gwmpas ein diddordebau. 
Rydym yn weithwyr ieuenctid 

sydd â chymwysterau 
proffesiynol ac mae gen i 

angerdd am addysg 
amgylcheddol a dysgu yn yr 
awyr agored, felly rwyf wedi 

sefydlu ysgol goedwig. Mae'n 
fenter gymdeithasol yn 

seiliedig ar ein diddordebau 
fel gweithwyr ieuenctid ac 

addysgwyr anffurfiol.”   
 

Rheolwr Prosiect, Addysg 
Anffurfiol GD, Conwy 
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“Mae'r effaith y gall cwrs preswyl ei chael ar berson ifanc yn anhygoel, efallai mai dyma'r tro cyntaf i mi adael cartref, y tro cyntaf mae'n rhaid iddynt 
dreulio amser i ffwrdd gyda'u cyfoedion. Yn ein canolfannau ’gallen nhw fod yn gaiacio un diwrnod, ar gwrs rhaffau uchel y diwrnod wedyn, mae'n gyfle 

i  yn dod i adnabod eich gilydd, trwy sgiliau gwaith tîm a chyfathrebu. Mae'n rhoi annibyniaeth iddyn nhw, yn sefyll ar eu yn berchen ar ddwy droedfedd, 
ac yn rhoi rhywfaint o ryddid iddynt hefyd, rhywbeth hollol newydd iddynt.”   

 
Rheolwr Gwaith Ieuenctid, Urdd Gobaith Cymru 

 

Gwneud gwahaniaeth 

 
• Disgrifiodd gweithwyr ieuenctid eu hysbrydoliaeth 

ar gyfer cymryd rhan mewn gwaith ieuenctid,  wedi' i 
ysgogi gan fwy na gwobr ariannol, i  wneud 
gwahaniaeth ym mywydau pobl i fanc. Mae boddhad 
swydd o weld a phrof i  newid cadarnhaol gyda 
phobl i fanc.    

 
• Roedd ymrwymiad ac ymroddiad y gweithlu yn 

amlwg, gan ddisgrifio'n angerddol y cymorth y 
maent yn e i roi i  bobl ifanc i 'w helpu i  f fynnu a 
chredu ynddynt eu hunain.    

 
• Mynegodd gweithwyr ieuenctid a rheolwyr eu 

parodrwydd i  gydweithio ar draws gwasanaethau, 
gan rannu syniadau i  gydweith io trwy brosiectau, 
rhannu sgi l iau ac adnoddau. 
 

“Mae gennym tua 300 o 
aelodau i gyd a byddwn i'n 

dweud yn ôl pob tebyg bod 
200 ohonynt o deuluoedd 

incwm isel, felly mae mynd 
ar deithiau bob amser yn 

boblogaidd, bob amser yn 
rhywbeth a all fod o fudd 

mawr, ond heb y cyllid 
mae'n rhywbeth y gallwn 
gwnaf. Rydw i'n gwneud 
llawer mwy na rydw i'n ei 
dalu, ond rwy'n teimlo y 
byddai fy mhobl ifanc yn 

colli allan ac na fyddwn yn 
cael profiad llawn o ddod 

yma os na wnes i.”   
 

Rheolwr Grŵp Effaith 
LGBTQ +, Cathays & 

Central Canolfan Ieuenctid 
a Chymunedol, Caerdydd 

 

“Roedd un person ifanc wedi 
dod i mewn, roedd hi'n 

gwisgo'r dillad mwyaf swil, yn 
swil iawn, ddim yn cysylltu, 

doedd hi ddim yn siarad, roedd 
hi'n amser garw. Rydych chi'n 
ei gweld hi nawr, mae hi ar y 

llwyfan yn canu, mae hi yma yn 
recordio cerddoriaeth. Os 

ydych chi'n ei chlywed nawr, hi 
yw un o'r bobl ifanc 

uchaf.  Mewn tua 8 mis, mae 
wedi newid yn llwyr. Daeth ei 
mam i mewn a dywedodd na 

fyddai hi erbyn hyn heb y 
Tanyard. Mae hi newydd droi'n 
12 oed ac mae hwn yn gyfnod 

mor hanfodol iddi hi, Rwyf wrth 
fy modd faint mae hi wedi 

newid.”   
 

Arweinydd Galw Heibio 
Ieuenctid, Prosiect Ieuenctid 

Tanyard, Sir Benfro 
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“Weithiau rydym wedi gweld 
pobl ifanc trwy drawma go 

iawn, rydym wedi cael 
ymyriadau hunanladdiad, ac 

rydym wedi cefnogi pobl ifanc 
trwy brofedigaeth. Mae gwaith 

ieuenctid mor bwysig i blant 
pobl ifanc, i gymunedau, mae'n 

achubiaeth i rai pobl. nawr.” 
 

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid, 
POINT, Sir Benfro 

 

“Yr heriau a welwn, ac 
mae'n dipyn o 

epidemig, yw iechyd 
meddwl a phobl ifanc. 

Rwy'n credu mai un 
o'r pethau gorau y gall 

pobl ifanc ei wneud 
yw siarad â'i gilydd.  

 
Rwy'n credu ein bod 

yn dechrau byw mewn 
cymdeithas lle 

dywedir wrthym nad 
ydyn nhw'n siarad â 

phobl, mae'n 
ymwneud â 
chyfryngau 

cymdeithasol, a bod 
ar eich ffôn, ac mewn 
gwirionedd nid ydynt 
yn ymgysylltu â phobl 
wyneb yn wyneb, ac i 

bobl ifanc i ddysgu 
mae'n iawn bod 

ychydig yn agored i 
niwed gyda'ch gilydd, 

ac i rannu mewn 
gwirionedd pan nad 
yw pethau'n iawn yn 

eu bywydau a sut 
maen nhw'n teimlo.”   

 
Gweithiwr Ieuenctid, 
Red Café, Abertawe 

  

Gwasanaethau hanfodol 
 

• Mae gwaith ieuenctid yn darparu cefnogaeth gyfannol i  bobl 
i fanc, gan ymateb i 'w hanghenion wrth iddynt godi,  darparu 
mannau cymdeithasol diogel,  derbyn cefnogaeth a mentora,  
gwybodaeth,  cyngor ac eir iolaeth, a chael mynediad i  
gyfleoedd ffurfiol .  
 

• Mae tlodi yn cynyddu, gan gynyddu rhwystrau i  gyfranogiad 
pobl i fanc, p'un a ydynt yn methu te ith io a llan o'u hardal 
leol, methu â chymryd rhan mewn gweithgareddau oni bai eu 
bod yn rhad ac am ddim, neu gael mynediad i  wasanaethau 
ar-lein.  L le bo modd, mae darpariaethau'n darparu 
gweithgareddau a theith iau am ddim, ystafe l loedd TG a Wi-
Fi am ddim, ac mae rhai yn darparu brecwast a phrydau 
bwyd i  s icrhau bod pobl i fanc yn bwyta'n iawn.   

 
• Amlygwyd y cynnydd mewn materion iechyd meddwl gyda 

phobl i fanc nifer o weithiau, gyda gweithwyr ieuenctid yn 
cyfeir io pobl at wasanaethau arbenigol,  ac yn aml yn darparu 
cymorth yn uniongyrchol, lle  mae pobl i fanc yn cael traf ferth  
cael mynediad i  wasanaethau.   

 
• Tynnodd rhai gweithwyr ieuenctid sylw at bartneriaethau 

diogelwch cymunedol l leol,  gydag adroddiadau am achosion 
yn ymwneud ag ymddygiad yn cynyddu pan fydd 
darpariaethau'n cael eu cau, gan gynyddu'r tebygolrwydd y 
bydd pobl i fanc yn mynd i  draf ferth. 
 

“Dydw i ddim yn cael y 
Rhyngrwyd gartref, ac mae 

hynny'n wir iawn i lawer o bobl 
ifanc yma. Mae gan lawer 

ohonynt ffonau symudol ond 
nid oes digon o le bob amser 

ar y ffonau i wneud y pethau y 
mae angen iddynt eu gwneud, 
ac ni allwch wneud eich gwaith 

ysgol ar eich ffôn. Gyda 
chymaint o'r gwaith ysgol y 

dyddiau hyn maent yn annog 
defnyddio cyfrifiaduron, o leiaf 

mae'r bobl ifanc wedi cael cyfle 
i wneud hynny yma.”   

 
Gwirfoddolwr, Dr M’z, Sir 

Gaerfyrddin 
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	 	Cynaliadwyedd 

 
• Mae l lawer o sefydliadau gwaith ieuenctid gwirfoddol yn profi  

anawsterau ariannol, gyda mwy o gystadleuaeth am gyll id, 
cyfnodau o ansicrwydd ac ansefydlogrwydd cyson yn ceisio 
cynnal gweithlu cyson drwy prosiectau a grantiau tymor byr. 
Mae gan y rhan fwyaf  o sefydliadau gapasit i cyfyngedig; mae 
codi arian yn un o sgi l iau ychwanegol Gweithiwr Ieuenctid neu 
Reolwr.    

 
• Ar ôl gostyngiadau mewn gwasanaethau, mae pobl ifanc yn 

fwy ymwybodol ac yn cael eu buddsoddi yn nyfodol eu 
darpariaethau, gyda rhai yn cymryd rhan weithredol mewn 
codi arian.  Er eu bod yn datblygu sgil iau ac aeddfedrwydd, 
gel l id ystyried bod eu pryder yn cyfaddawdu eu prof iad o 
gyfleoedd gwaith ieuenctid.    

 
• Mae darpariaethau yn aml yn darparu gwasanaethau hanfodol i  

bobl i fanc a chymunedau, ond eto'n derbyn cyn l le ied o 
gefnogaeth a chydnabyddiaeth â phosibl am eu cyfraniadau. 
Cytunodd pob gweithiwr ieuenctid a rheolwr nad oes fawr o 
ddealltwriaeth o waith  ieuenctid y tu al lan i ' r  sector, sy'n peri  
anhawster ceisio denu buddsoddiad o ffynonellau erai l l.  

 
 

“Rwy'n teimlo'n onest ein 
bod ar fin dechrau y maes 
hwnnw lle yr ydym yn fwy 

cydnabyddedig am ein 
cymwysterau, neu ein 

harbenigedd, a'n sgiliau 
mewn cymaint o wahanol 
ffyrdd. Rydym bob amser 

yn dod â'r gwerth 
ychwanegol hwnnw i beth 
bynnag a wnawn, gan ein 

bod yn tueddu i weithio 
mewn ffordd fwy cyfannol, 

ac rydym hefyd yn 
meddwl yn well am 

weithio mewn 
partneriaeth a gweld sut y 

gallwn weithio gyda'n 
gilydd. Rydym yn fwy 

creadigol, yn naturiol yn 
fwy creadigol oherwydd 

gallwn fod yn hyblyg.”   
 

Prif Weithredwr, Canolfan 
Maerdy, Castell-nedd Port 

Talbot 
 

“Gallai fod yn hyder, 
gallai fod yn ddiffyg 

hunan-barch, gallai fod yn 
ddiffyg modelau rôl 

cadarnhaol, a gallai fod y 
profiadau maen nhw 

wedi'u cael o ble maen 
nhw'n tyfu i fyny, i'r 

profiad sydd ganddynt ar 
y strydoedd. P'un a oes 

anghydraddoldeb, 
hiliaeth yr holl bethau 

hynny fel y gall effeithio ar 
bobl ifanc hefyd, ond yn 

gyffredinol yma rydym yn 
ceisio grymuso pobl ifanc 

mewn gwirionedd. Mae 
hynny drwy gymryd rhan 

oherwydd na allwch roi 
pŵer i unrhyw un oni bai 

eu bod eisiau hynny.” 
 

Gweithiwr Ieuenctid, Tîm 
Cymorth Ieuenctid Ethnig, 

Abertawe 
 

“Rwy'n credu ein bod yn anghofio pa mor hir mae'n cymryd i newid person ifanc, allwch chi ddim newid dros nos. Mae'n rhaid edrych ar lawer o brosiectau dros amser, ac 
nid prosiectau tymor byr yn unig, nid oes dim ystyrlon yn digwydd ymhen 12 wythnos, dim ond yn llythrennol rydych chi'n cael hyder, cymhelliant, cadw amser a'r holl 
sgiliau meddal hynny cyn y gallwch gyrraedd ar y nodau hirdymor. Mae'n cymryd amser i adeiladu'r holl siliau hynny, gall rhai fod gyda ni am 12 mis ac nid ydym wedi 

cael swydd o hyd oherwydd nad ydynt wedi cael yr hyder hwnnw.”  
Arweinydd Ieuenctid, Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân, Tor-faen 
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Yn gryno

Tra roedd Straeon o Waith Ieuenctid yn cynnwys 
croestoriad bach rhan o sefydliadau gwaith ieuenctid 
gwirfoddol cyfleu ac atgyfnerthu manteision hysbys 
gwaith ieuenctid, ac amlygu rhai o'r heriau presennol.

Mae pobl ifanc yn gwerthfawrogi eu darpariaethau, gan eu hatal 
rhag bod, neu ddod yn ynysig yn gymdeithasol, lle gallant 
gyfarfod â chyfoedion, a chael sgyrsiau cyfrinachol gyda 
gweithwyr ieuenctid y maent yn ymddiried ynddynt. Anogir pobl 
ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gadael iddynt 
ymarfer eu hawliau i gael hwyl, i ddatblygu perthnasoedd iach, ac 
archwilio eu hunaniaeth sy'n dod i'r amlwg mewn amgylcheddau 
diogel.

Soniodd tua 80% o'r bobl ifanc a gyfwelwyd am gynnydd mewn 
hyder, a gwelliannau i'w hiechyd a'u lles. Yn gyffredinol, maent yn 
datblygu amrywiaeth o fedrau cymdeithasol ac emosiynol sy'n eu 
galluogi i fyw bywydau llawnach. Soniodd pobl ifanc a gweithwyr 
ieuenctid am fod yn ‘wyneb yn wyneb’, bod bod yn gorfforol o 
gwmpas pobl eraill yn darparu buddion cymdeithasol ac 
emosiynol.

Ar ôl blynyddoedd o galedi gyda thlodi yn cynyddu, mae 
mynediad pobl ifanc i gyfleoedd yn gyfyngedig, boed yn syml 
‘cael rhywle i fynd 'neu allu cael mynediad at wasanaethau mwy 
arbenigol.. 

Mae'r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yn cael ei arwain gan 
weithlu ymroddedig, proffesiynol, angerddol a thosturiol, sy'n 
haeddu mwy o gydnabyddiaeth am y rôl ganolog maen nhw'n 
ei chwarae ym mywydau pobl ifanc.

Mae gweithwyr ieuenctid yn aml yn gweithio trwy 
amgylchiadau a sefyllfaoedd heriol, gyda materion 
trawsbynciol fel iechyd meddwl, diogelwch cymunedol a 
digartrefedd sy'n cynnwys asiantaethau lluosog. Mae effaith 
gwaith ieuenctid yn ymestyn i deuluoedd a pherthnasau, 
addysg ffurfiol a dysgu, ac i gyfranogiad gyda chymunedau a 
bywyd dinesig. Gall darpariaethau ieuenctid fod yr unig 
wasanaeth ieuenctid penodol mewn ardal, y mae pobl ifanc yn 
hynod ddiolchgar amdano.

Mae sefydliadau gwaith ieuenctid yn gwneud gwahaniaeth 
sylweddol i fywydau pobl ifanc, ac eto mae darpariaethau yn y 
sector gwirfoddol yn gweithredu drwy ansefydlogrwydd 
ariannol, gydag anawsterau cynnal a chynnal eu 
gwasanaethau. Mae angen cyfleu a gwella proffil gwaith 
ieuenctid, a deall beth yw gwaith ieuenctid, gydag 
asiantaethau, sectorau a llunwyr polisi eraill Er mwyn cynyddu 
cefnogaeth ariannol a buddsoddiad pellach. 
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Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc Sir Gaerfyrddin 
(YAC)  Mae yn darparu gweithgareddau a 
chefnogaeth i bobl ifanc 14-25 oed sydd â 
chyfrifoldebau gofalu. 

Gorl lewin Cymru

Canolfan galw heibio i bobl ifanc dan arweiniad 
defnyddwyr yw Dr M’z a reolir gan Brosiect 
Ieuenctid Caerfyrddin ar gyfer pobl ifanc 11-25 
oed. 

Mae Prosiect Ieuenctid Tanyard yn cynnig 
darpariaeth galw heibio ac ieuenctid i bobl ifanc 
10-19 oed, gan gynnwys stiwdios cerddoriaeth,
cwricwlwm amgen mewn partneriaeth ag
ysgolion, a llwybrau dysgu 14-19.

Mae POINT (Abergwaun ac Wdig)  wedi'i leoli 
yng nghefn gwlad wledig Sir Benfro gan 
ddarparu gwasanaeth brecwast a chlwb 
ieuenctid i bobl ifanc lleol, yn enwedig i'r rhai 
sydd ar y cyrion yn gymdeithasol, yn addysgol 
neu'n economaidd. 

Mae YMCA Abertawe  yn cynnig cyfleusterau 
a chymorth i bobl ifanc, gyda stiwdios 
cerddoriaeth, theatr, campfa a 
gweithgareddau cymunedol, a chlwb 
ieuenctid ar gyfer gofalwyr ifanc. 

Mae Red Cafe yn Abertawe yn ddarpariaeth 
ieuenctid mynediad agored ar sail ffydd, gyda 
cherddoriaeth a chelfyddydau creadigol, banc 
bwyd, caffi ac amrywiaeth o wasanaethau 
cymunedol. 

Clwb ieuenctid ar gyfer pobl ifanc Fyddar yw 
Talking Hands, a phlant clyw plant byddar 10 - 
17 oed, sy'n cynnig ystod o weithgareddau a 
chefnogaeth i bobl ifanc yn ardal Abertawe. 

Mae Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig (EYST) yn 
Abertawe, yn gweithio'n rhanbarthol ledled 
Cymru i gefnogi pobl ifanc BAME 11-25 oed 
gydag addysg, cyflogaeth, iechyd, tai a 
diogelwch cymunedol. 

Atodiad A Sefydliadau sy'n Cymryd Rhan 

https://carmarthenshirecarers.org.uk/young-carers/
https://www.drmz.co.uk/
http://www.tanyardyouthproject.co.uk/
http://www.pointypt.org.uk/
https://www.ymcaswansea.org.uk/
http://www.redcafe.org.uk/
https://www.facebook.com/talkinghandsdeafchildrenandyoungpeopleservice/
Ethnic Youth Support Team (EYST)
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Mae GISDA yn darparu cefnogaeth a llety i bobl 
ifanc rhwng 14 a 25 oed sy'n symud allan o 
ddigartrefedd yng Ngogledd Orllewin Cymru. 

Mae Prosiect Ieuenctid Dinbych yn Sir Ddinbych 
yn sefydliad dan arweiniad pobl ifanc sy'n 
cynnig cyngor galw heibio, gwybodaeth a 
chefnogaeth i bobl ifanc. 

Mae Addysg Anffurfiol GD yng Nghonwy, yn 
arbenigo mewn rhaglenni addysg goedwig / 
amgylcheddol, theatr fforwm, a gwaith 
ieuenctid byd-eang. 

Gogledd Cymru 

Mae NYAS yn darparu cynrychiolaeth eiriolaeth i 
blant a phobl ifanc agored i niwed ledled Cymru 
ar ran awdurdodau lleol, gwasanaethau 
eiriolaeth cymheiriaid, gwasanaeth ymweld 
annibynnol a chyfleoedd ar gyfer cyfranogiad 
ieuenctid. 

De Cymru 

Sefydliadau cenedlaethol

 Mae’r Urdd Gobaith Cymru yn darparu 
gweithgareddau a chyfleoedd ieuenctid i blant 
a phobl ifanc 8 - 25 oed trwy gyfrwng y 
Gymraeg, gan gynnwys clybiau cymunedol, 
canolfannau preswyl ac Eisteddfod yr Urdd. 

Mae Canolfan Maerdy yn ganolfan 
gymunedol yn Tairgwaith, Castell-nedd Port 
Talbot sy'n cynnig gofal plant, banc bwyd, 
gwybodaeth, cyngor a hyfforddiant, Fforwm 
Ieuenctid Maerdy a dim ond clwb ieuenctid 
yn yr ardal ar gyfer pobl ifanc 11 - 18 oed. 

Mae Canolfan Galw Heibio Ieuenctid 
Senghened yn darparu darpariaeth 
mynediad agored ar gyfer pobl ifanc 11-25 
oed yng Nghwm Aber. 

Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Cathays a 
Chanolog yng Nghaerdydd yn darparu 
amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer y 
gymuned, gan gynnwys grŵp LGBTQ + o'r 
enw IMPACT sy'n denu pobl ifanc o bob cwr 
o Dde Cymru.

Mae Canolfan Pobl Ifanc Cwmbran yn 
Nhorfaen yn darparu darpariaeth mynediad 
agored i 11 - 25 oed ac yn gweithio gyda 
Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid, 
Gwasanaethau Cymdeithasol, Hyfforddiant 
Torfaen, ysgolion lleol a gwasanaethau 
cymunedol a gwirfoddol eraill. 

Mae KPC Ieuenctid a Chymuned wedi'i leoli 
yn y Pîl ond mae'n gweithio gyda phobl 
ifanc 8 - 25 oed ar draws Pen-y-bont ar 
Ogwr, gan gynnig gweithgareddau 
dargyfeirio, cyngor, gwybodaeth a 
hyfforddiant. 

http://www.canolfanmaerdy.co.uk/
http://www.sydic.org.uk/
https://www.cathays.org.uk/
https://www.facebook.com/cwmbrancentreforyoungpeople/
https://kpcyouth.com/
https://www.gisda.org/
http://www.denbighyouthproject.org/
GD Informal Education
https://www.urdd.cymru/cy/
https://www.nyas.net/
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Cyngor Cymru o Wasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol 
 
 
Tŷ Baltig  
Sgwâr Mount Stuart  
Caerdydd  
CF10 5FH  
 
Ffôn: 029 2047 3498  
Ffacs: 029 2045 1245 

 

 
 

Dilynwch ni ar Twitter: @CWVYS 
Dewch o hyd i ni ar Facebook :  www.facebook.com/CWVYS 

 

Rhif Elusen Gofrestredig 1110702  
Rhif Cwmni 5444248 
 

www.facebook.com/CWVYS
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