
Pecyn Gwybodaeth  
Cyfathrebu

#DymaWaithIeuenctid



Cyflwyniad

Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn gyfle i ddathlu’r hanesion positif a’r

llwyddiannau dros y 12 mis diwethaf - yn amlygu’r arloesi, gwydnwch

a’r dyfeisgarwch profwyd yn y sector mewn blwyddyn hynod o anodd. 

Mae’n amser bellach i amlygu hanesion y Sector Gwaith Ieuenctid ac i 

gydnabod y cyfraniad gwnaed gan bawb sydd yn gweithio yn y 

Gwasanaethau Gwaith Ieuenctid ar ran pobl ifanc a chymunedau. Bydd cyfle

i amlygu’r cyflawniadau, dweud diolch, a chynyddu dealltwriaeth

o’r maes gwaith ieuenctid bob dydd dros yr wythnos -

yn ymdrin â gwasanaethau gwaith ieuenctid yn ei holl ehangder.  

Bwriad y wybodaeth darparir yma yw rhoi cymorth i chi gyflawni hyn.

Mae croeso i chi ei ddefnyddio fel y dymunir ar eich holl sianeli

cyfryngau cymdeithasol.  

... a chofiwch dagio @YWWales a @CWVYS yn ogystal

â’ch tagio arferol, yna gallem rannu eich straeon gan ddenu mwy o sylw ar

gyfer #DymaWaithIeuenctid  



Cynnwys

 Calendr Gweithgaredd Arfaethedig -

i greu cynllun cyfryngau cymdeithasol  

 Delweddau gall gefnogi eich negeseuon  

 Prif negeseuon  

 Esiampl o destun -

negeseuon defnyddiol (ac addasedig) i’w defnyddio ar Facebook 

neu Twitter

#DymaWaithIeuenctid



Sampl calendr cyfryn
gau cymdeithasol

Bwriad y calendr isod yw darparu cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i’ch

helpu chi i gynllunio cynnwys cyfryngau cymdeithasol yn arwain at,

yn ystod ac yn dilyn Wythnos Gwaith Ieuenctid.  

Ei fwriad yw arbed amser i chi a’ch helpu i godi proffil eich

gweithgareddau Wythnos Gwaith Ieuenctid.  

Rydym wedi darparu esiamplau o asedau gweledol a thestun

(addasedig) i’ch helpu chi i greu negeseuon ar gyfer eich sianeli

cyfryngau cymdeithasol yn y cyfnod sydd yn arwain at Wythnos

Gwaith Ieuenctid...

#DymaWaithIeuenctid



Sampl calendr cyfryngau cymdeithasol
**Darparir cynnwys / te
stun awgrymedig ar
gyfer pob neges isod

Llun Mawrth Mercher Iau Gwener

7fed – 11eg Neges diolch Neges diolch i holl
gefnogwyr /
gwirfoddolwyr

14eg – 18fed Wythnos Gwaith
Ieuenctid -
negeseuon mynegi
thema

Neges astudiaeth
achos -
amlygu
cyflawniadau

21ain – 25ain Neges dathlu -
ar gychwyn
Wythnos Gwaith
Ieuenctid

Neges Wythnos G
waith Ieuenctid
Hapus  
 

Dathlu Wythnos G
waith Ieuenctid -
gyda stori
ysbrydoledig /
astudiaeth achos
bach

28ain – 30ain Neges diolch i holl
gefnogwyr /         
gwirfoddolwyr

Neges Gwobrau
Rhagoriaeth
Gwaith Ieuenctid



Asedau Gweledol

Gellir defnyddio’r asedau gweledol (darparir ar wahân) pan fyddech yn 

dymuno hyrwyddo #DymaWaithIeuenctid ac Wythnos Gwaith Ieuenctid. 

Dyma'r cynnwys / negeseuo ar gyfer y delweddau:  

 Ysbrydolwch eraill, rhannwch eich stori #DymaWaithIeuenctid  

 Dyma'r amser i ddweud DIOLCH enfawr #DymaWaithIeuenctid  

 Dewch i ni ddathlu,er yn heriol mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un

anhygoel #DymaWaithIeuenctid

Ar gyfer cyfryngau cymdeitha

sol



Esiampl testun

Gellir defnyddio ac/neu addasu'r esiamplau isod fel y dymunwch.

Cyngor doeth:  

 Os nad oes gennych chi ddelweddau/lluniau/fideos eich hun i

fynd gyda’r neges, defnyddiwch un o’r delweddau darparwyd  

 Cadwch y negeseuon yn fyr a chanolbwyntio ar annog eich prif

gynulleidfa i ymateb a rhyngweithio gyda chi  

 Tagiwch @YWWales a @CWVYS 

pan fydd hyn yn bosib os gwelwch yn dda, fel y gellir helpu

rhannu eich negeseuon ac amlygu #DymaWaithIeuenctid

Ar gyfer cyfryngau cymdeithasol



Negeseuon o ddiolch

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK
Mae pobl yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn yng Nghymru yn 

y cyfnod sydd yn arwain at Wythnos Gwaith Ieuenctid ar ddiwedd mis 

Mehefin. Y flwyddyn hon, beth am rannu eich hanesion o wirfoddoli yn ystod y 

pandemig, ysbrydoli eraill i gymryd rhan - neu ddweud ‘diolch yn fawr’ 

i wirfoddolwyr, prentisiaid neu fyfyrwyr anhygoel.  

Mae sawl ffordd i gymryd rhan! Tagiwch @YWWales 

a defnyddio #DymaYwGwaithIeuenctid i rannu eich newyddion a rhoi

cydnabyddiaeth haeddiannol i’n pobl ifanc a’n gweithwyr ieuenctid.  

#DymaWaithIeuenctid #WythnosGwirfoddolwyr @YWWales a @CWVYS

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK
Mae Wythnos Gwaith Ieuenctid yn digwydd diwedd mis Mehefin - cyfle
i adlewyrchu a dathlu ein cyflawniadau. Hoffai pawb yn 
[enw sefydliad] fynegi ‘Diolch’ enfawr o’r galon i’n [gwirfoddolwyr, prentisiaid,
myfyrwyr] , rhai presennol a chynt, sydd wedi rhoi amser ac ynni helaeth i’n 
helpu ni i barhau i [...cwblhau’r frawddeg].  

Heboch chi, ni fyddai hyn yn bosib #DymaWaithIeuenctid  

@YWWales a @CWVYS



Diolch i chi [cef
nogwyr]

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK

[Nodir –bydd angen i rywun ddarparu darn fideo byr ar gyfer yr esiampl isod]  

Llynedd bu nifer di-rif o 

[weithwyr ieuenctid / wirfoddolwyr / brentisiaid / fyfyrwyr] yn cefnogi

gwasanaethau gwaith ieuenctid ar draws ein cymunedau yng Nghymru. Mae 

[mewnosod enw] wedi recordio’r neges fer yma o ddiolch i’n holl [wirfoddolwyr /

gefnogwyr / brentisiaid / fyfyrwyr gwych].  

Rydym yn hynod ddiolchgar ac yn falch iawn o bob 

un ohonoch [mewnosod fideo diolch ac emojis] @YWWales a @CWVYS 

#DymaWaithIeuenctid



Celfyddydau
mynegiannol

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK

Mae Mehefin 23-30 yn Wythnos GwaithIeuenctid, sydd ynymwneud â’r 

thema ‘Mynegiant’ eleni.  

Bydd @YWWales yn amlygu y cyfleodd cynigir gan gan Wasanaethau

Gwaith Ieuenctid ar gyfer dysgu sydd yn helpu pobl ifanc i fynegi syniadau, 

barn, emosiynau a dyheadau gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfleoedd

creadigol a heriol.  

Yma yn [enw sefydliad] rydym wedi bod yn archwilio sut y 

gall canolbwyntio ar rywbeth creadigol helpu [e.e. mewn cyfnodau o bryder / 

ddig / dristwch] a chynhyrchwyd [e.e. gwaith celf / cerddoriaeth / 

dawns ayb.] anhygoel.  

@YWWales a @CWVYS #DymaWaithIeuenctid  

[Cynnwys lluniau/fideos eich hun os yn bosib]



Sampl astudiaeth
achos

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK

Cymorth gydag ysgrifennu astudiaeth achos - i’w ddefnyddio gyda lluniau o un 

neu fwy o’ch gwirfoddolwyr/prentisiaid/myfyrwyr neu gallech chi ddefnyddio’r

ddelwedd ‘Ysbrydolwch eraill, rhannwch eich stori’ darparwyd]  

Yn ystod yr argyfwng coronafeirws mae [XX] 

o wirfoddolwyr / prentisiaid / myfyrwyr] newydd wedi bod yn helpu i

[gefnogi... yn ein cymuned wrth...]  

Golygai hyn bod [XX o bobl oedd angen...] yn cael cefnogaeth am 

y tro cyntaf. Ein tîm hyfryd sydd wedi cyflawni’r mwyafrif o hyn. Rydym yn

ddiolchgar iawn i bob un ohonynt am eu hamser, egni a'u brwdfrydedd.  

Mae rhai [gwirfoddolwyr / prentisiaid / myfyrwyr] fel [enw], er esiampl, 

yn [...egluro’r hyn maent yn ei wneud]. Mae hyn wedi gwneud 

gwahaniaeth mawr i [esbonio’r broblem sydd wedi’i ddatrys].  

Mae ein HOLL gefnogwyr yn wych yn ein barn ni - diolch yn fawr iawn i chi!  

#DymaWaithIeuenctid @YWWales a @CWVYS



WGI -
cymryd rhan!

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK

[I’w ddefnyddio gyda’ch lluniau/fideos - neu un o’r lluniau darparwyd]  

Mae heddiw yn nodi cychwyn Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru - cyfle

i ddathlu cyfraniad ein gweithwyr ieuenctid i fywydau pobl ifanc ledled

Cymru.  

Mae sawl ffordd i gymryd rhan!  

Beth bynnag rydym yn ei wneud, rhaid sicrhau ein bod yn tagio @YWWales

yn ein cynnwys a defnyddio #DymaYwGwaithIeuenctid fel ein bod yn rhannu

ein newyddion mor eang â phosib a rhoi cydnabyddiaeth haeddiannol i’n pobl 

ifanc a’n gweithwyr ieuenctid.  

@YWWales @CWVYS #DymaWaithIeuenctid



Wythnos Gwaith
Ieuenctid Hapus!

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK

[I’w ddefnyddio gyda’ch lluniau/fideos - neu un o’r delweddau darparwyd] 

#WythnosGwaithIeuenctid Hapus -

dyma gyfle i ddathlu’r sector gwaith ieuenctid a’r holl gyfleoedd cynigir.  

Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, ond mae ein 

gweithwyr ieuenctid gwych wedi gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl ifan

c yng Nghymru. 

Mae sawl ffordd i gymryd rhan! 

Tagiwch @YWWales a defnyddio #DymaWaithIeuenctid i rannu

eich newyddion a rhoi’r gydnabyddiaeth mae ein pobl ifanc a’n gweithwyr

ieuenctid yn ei haeddu.  

@YWWales @CWVYS #DymaWaithIeuenctid



WGI –
cymryd rhan!

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK

[Nodir– bydd angen i rywun ddarparu darn fideo byr ar gyfer yr esiampl isod]  

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Gwaith Ieuenctid yng Nghymru -

ac mae’n gyfle i ddathlu cyfraniad ein gweithwyr ieuenctid i fywydau pobl ifanc

ledled Cymru.  

Dyma [enw/au] i rannu [ei/eu] stori am sut mae gwaith ieuenctid wedi

dylanwadu ac ysbrydoli [ef/hi/nhw].  

Mae sawl ffordd i gymryd rhan! Tagiwch @YWWales 

a defnyddio #DymaWaithIeuenctid i rannu eich newyddion mor eang â

phosib - dyma gyfle i gydnabod ein holl bobl ifanc a gweithwyr ieuenctid.  

@YWWales @CWVYS #DymaWaithIeuenctid



Edrych tuag at
y Gwobrau!

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK
Ydych chi’n adnabod arweinydd eithriadol? Rhywun sydd wedi gwneud c

yfraniad arbennig i Waith Ieuenctid yn ystod y pandemig? Mae’n debyg eich

bod chi!  

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud gwaith gwych, cadwch

lygaid am y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid.  

Bydd enwebiadau yn agor cyn hir -

gyda gwybodaeth yn cael ei bostio ar sianeli @YWWales.  

#DymaWaithIeuenctid @YWWales @CWVYS

Rydym wedi cael wythnos wych yn dathlu #WythnosGwaithIeuenctid.  
 
Diolch yn fawr i’r holl weithwyr ieuenctid a phobl ifanc sydd wedi cymryd rhan
mewn digwyddiadau a rhannu straeon ysbrydoledig.  
Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud gwaith grêt, cadwch lygaid
am y Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid. Bydd enwebiadau yn agor cyn
hir - gyda gwybodaeth yn cael ei bostio ar sianeli @YWWales.  
 
#DymaWaithIeuenctid @YWWales @CWVYS

ESIAMPL TESTUN AR GYFER FACEBOOK



Esiampl
negeseuon

TWITTER

 Yn fis Mehefin cynhelir #WythnosGwaithIeuenctid yng Nghymru. Dewch i ni

ddathlu’r creadigrwydd sydd yn digwydd yn ein sector. 

Oes gennych chi stori i’w rhannu? #DymaWaithIeuenctid @YWWales 

@CWVYS  

 Yn fis Mehefin cynhelir #WythnosGwaithIeuenctid yng Nghymru ac rydym yn

awyddus i ddweud diolch i'r nifer o weithwyr ieuenctid sydd wedi cefnogi pobl

ifanc trwy’r pandemig

coronafeirws #DymaWaithIeuenctid @YWWales @CWVYS

 Yn fis Mehefin cynhelir #WythnosGwaithIeuenctid yng Nghymru. 

Oes gennych chi stori i’w rannu bydda’n gallu ysbrydoli eraill i gymryd rhan? 

Mae pobl ifanc angen ein cefnogaeth nawr yn fwy nac erioed

#DymaWaithIeuenctid #WythnosGwirfoddolwyr @YWWales @CWVYS  

 [Yn sydyn reit, mae [diwrnod yr wythnos] yn dod yn ddiwrnod gorau’r

wythnos! Diolch i bawb ddaeth i [e.e. gymryd rhan/cefnogi/cael hwyl ayb...]

#DymaWaithIeuenctid @YWWales @CWVYS



Esiampl
negeseuon

TWITTER
 Mae’n #WythnosGwaithIeuenctid yng Nghymru -

cyfle i ddathlu cyfraniad ein gweithwyr ieuenctid i fywydau pobl ifanc ledled

Cymru. Ar ddiwedd blwyddyn heriol ond anhygoel, gadewch i ni ddathlu’r

llwyddiannau! #DymaWaithIeuenctid @YWWales @CWVYS  

 Am wythnos wych o ddathlu 

#WythnosGwaithIeuenctid. Diolch i’r holl weithwyr ieuenctid a phobl ifanc 

am rannu eich straeon ysbrydoledig. #DymaWaithIeuenctid @YWWales 

@CWVYS  

 Wedi cael wythnos wych yn dathlu #WythnosGwaithIeuenctid. 

Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud gwaith grêt, cadwch

lygaid am wybodaeth Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid @YWWales 

#DymaWaithIeuenctid  

 Ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud cyfraniad anhygoel i Waith

Ieuenctid yn ystod y pandemig? Mae’n sicr eich bod 

chi! Dechreuwch feddwl a chadwch lygaid ar sianeli @YWWales ar gyfer y

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid #DymaWaithIeuenctid @YWWales 

@CWVYS



Am wybodaeth bellach cysylltwch â
ellie@cwvys.org.uk


