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Beth fedrwn ni ei 
wneud ’da’n gilydd? 

Dychmygwch Gymru lle mae pob 
person ifanc yn ffynnu, yn cyfrannu 
i’r economi ac yn dwyn sgiliau a 
mentergarwch i’ch busnes. 
Dychmygwch Gymru lle mae pob 
person ifanc wedi’u grymuso gan 
wasanaethau gwaith ieuenctid 
gwirfoddol dyfeisgar, bywiog a 
chynaliadwy.  

Beth fedrwch chi ei wneud...  

1. Cynyddu cyfleoedd bywyd i bobl 
ifanc a buddsoddi yn nhalent y dyfodol 

2. Cefnogi sefydliadau gwaith ieuenctid 
i ddatblygu sgiliau busnes gan sicrhau 
gwasanaethau cynaliadwy ac 
effeithiol  

3. Codi ymwybyddiaeth o’ch brand a 
chreu cyfleoedd newydd i noddi 
gwasanaethau gwaith ieuenctid  wrth 
gyflwyno’ch cyfrifoldebau 
cymdeithasol corfforaethol  

Beth fedrwn ni ei wneud...  

1. Hwyluso cyflwyniadau gyda 250,000 
o bobl ifanc, 3000 aelod o staff a 
30,000 o wirfoddolwyr ledled Cymru. 

2. Creu cyfleoedd i gydweithio gyda 
phobl broffesiynol ar draws y 
Llywodraeth, addysg, awdurdodau 
lleol, y trydydd sector a’r sectorau 
cyhoeddus a phreifat 

3. Cefnogi a rheoli lles a datblygiad staff 
trwy osodiadau o                           
fewn ein                               
rhwydwaith o                             
sefydliadau                                         
aelodau CWVYS 

 



Eich Galwad i Weithredu 

Darparu cyfleoedd gosod  

Darparwch fynediad i hyfforddiant, gosodiadau 
swyddi a chyfleoedd gwaith i bobl ifanc 16-24, 
i’w helpu i ddatblygu hyder a sgiliau ar gyfer 
bywyd a gwaith. Helpwch bontio’r argyfwng 
sgiliau a pharatoi’r genhedlaeth nesaf ar gyfer 
dyfodol gwaith.  

 
 

Gwirfoddoli arbenigedd busnes  

Ymunwch â’n sefydliadau Aelod fel 
Ymddiriedolwyr neu gwirfoddolwch fel 
ymgynghorwyr rheoli. Cynhwyswch eich 
gweithlu mewn cyfleoedd 
gwirfoddoli, a magu eu hyder a’u 
datblygiad proffesiynol wrth 
hyrwyddo buddion iechyd 
meddwl a lles drwy roi 
rhywbeth yn ôl i’r gymdeithas. . 
 
 
 
 
 
 

Noddi ddigwyddiadau a 

gwobrwyon cenedlaethol 

Noddwch ddigwyddiadau blynyddol proffil 
uchel megis Gwobrwyon Rhagoriaeth Gwaith 
Ieuenctid, Cynhadledd Gwaith Ieuenctid 
Cenedlaethol Cymru, Llywodraeth Cymru, 
awdurdodau lleol ac ystod eang o bartneriaid 
o sectorau eraill. Noddwch wobr bwrsariaeth 
pobl ifanc, a weinyddir gan CWVYS, i helpu 
pobl ifanc ledled Cymru i ffynu ac i wella eu 
bywydau. lives. 

Sut medrwch chi 
ymgysylltu...



• Mae sefydliadau Aelod yn cyflwyno dwy 
draean o’r gwaith ieuenctid yng Nghymru   

• Gweithio mewn partneriaeth gydag 
Aelodau, pobl ifanc, y sector preifat, 
Llywodraeth Cymru, cyrff 
proffesiynol/rheoleiddiol, addysg bellach ac 
uwch ac ymddiriedolwyr  

• Adeiladu ar gyfleoedd i weithio gyda 
llywodraeth, awdurdodau lleol, 
gwasanaethau iechyd, gwasanaethau 
heddlu, cyrff  proffesiynol a’r sector preifat  

• Hysbysu cyrff etholedig a sefydliadau yng 
Nghymru am waith ieuenctid  

• Cyfrannu drwy ymchwil ac ymgynghoriad i 
gyfeiriad polisi gwaith ieuenctid  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Datblygu ymhellach a marchnata ymchwil 

CWVYS, eu harloesedd a’u datrysiadau 
creadigol  

• Darpau mynediad i gyrsiau arweinyddiaeth a 
rheolaeth i bobl ifanc

Ein cryfderau   

• Cynrychiolaeth genedlaethol a strategol ar gyfer y 
sector 

• Cydweithrediad a gweithio gyda parthneriaid  
• Cefnogwyr cyfnewid gwybodaeth  
• Dathlu, mesur a chydnabod effaith cymdeithasol, 

economaidd a diwylliannol  y sector gwaith 
ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru  

• Buddion i aelodau,  cyfleoedd a datblygiadau   
 

Ein prif weithgarwch 

Amdanom ni
CWVYS yw corff cynrychiadol annibynnol y sector 

gwasanaethau gwirfoddol gwaith ieuenctid yng Nghymru.  

 
Rydym yn hybu a chefnogi gwaith ieuenctid o ansawdd, 
yn llais torfol i’r sawl sydd yn cyflwyno gwasanaethau  
i bobl ifanc ar draws Cymru.  
  
Gyda dros 130 sefydliad Aelod o gyrff cenedlaethol i  
grwpiau mwy lleol/rhanbarthol rydym yn creu ac yn 
datblygu partneriaethau gwaith dibynadwy. 
 
Mae atebolrwydd, gwerthusiad clir ac arferion dysgu 
parhaus yn allweddol wrth hysbysu  cyfeiriad  y dyfodol.  
 
 

 

Yn 2022, rydym yn dathlu 75 

mlynedd o gefnogi gwaith 

ieuenctid yng Nghymru  



Gwerth 
gweithio gyda’r 
sector gwaith 
ieuenctid 
gwirfoddol 

145  

miliwn awr o  

wirfoddoli gwerth 

£1.7bn neu 3.2% o  

GDP Cymru

A gydag amcangyfrif o  

£2bn

11 MILIWN  

AWR 

Daw budd i’r sector gwirfoddol o  

Caiff hyn ei greu gan

11  

miliwn awr o waith 

gwirfoddol y 

flwyddyn 

o incwm y 

Trydydd Sector, 

dyma gyfanswm o  

£3.7bn neu 6.8% 

o GDP Cymru  

Mae gwaith ieuenctid yng Nghymru yn mynd trwy newid cadarnhaol iawn. Mae CWVYS yn 
dal i gefnogi gweithrediad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol ar gyfer Cymru ac 
mae ganddynt enw rhagorol am ymgysylltu â Llywodraeth Cymru.   

Gwaith Ieuenctid 
yng Nghymru  
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Felly, ydych chi eisiau...
•   darganfod talent eich gweithlu’r dyfodol? 
 
•   creu cyfleoedd i’ch staff helpu  sefydliadau gwirfoddol i 

dyfu a ffynnu? 
 
•   ehangu eich cynulleidfa a’ch busnes trwy nawdd? 
 
Os hoffech chi archwilio ymhellach, cysylltwch â ni ac edrychwn ymlaen i 
weithio gyda chi.


