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Welcome

Croeso gan ein Cyfarwyddwr Polisi
Helo a chroeso i rifyn y Gaeaf o gylchgrawn Plant yng Nghymru sy’n canolbwyntio ar 
Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc. Rydym yn falch iawn o rannu gyda chi lawer o enghreifftiau 
arfer da o bob rhan o’r sector a’n haelodaeth.

Mae gan bob plentyn hawl i gael eu clywed ym mhob penderfyniad sy’n effeithio arnyn nhw neu sy’n cael effaith ar eu 
bywydau. Mae hawl plant a phobl ifanc i gymryd rhan nid yn unig yn eu galluogi i ymgysylltu fel actorion cymdeithasol, 
mae hefyd yn allweddol i’w helpu i gyflawni eu hawliau eraill ar draws Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn (CCUHP).

Yng Nghymru, mae ymrwymiad ar y cyd i hyrwyddo a chefnogi hawl plant i gymryd rhan, trwy strwythurau lleol a 
chenedlaethol, gyda’r CCUHP yn gweithredu fel y sylfaen a’r galluogwr i lywio ffyrdd y gall plant ymgysylltu a gwneud 
newid. Mae’r Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol i Blant a Phobl Ifanc ar waith fel yr offeryn i helpu sefydliadau i 
hwyluso hawl plant i gymryd rhan mewn ffyrdd ystyrlon ac effeithiol. Mae mwy a mwy o sefydliadau yn mabwysiadu’r 
Safonau er mwyn llywio eu gwaith ymgysylltu, ac yn gweithio’n agos gyda Plant yng Nghymru drwy ymuno â’r Siarter 
Safonau er mwyn dangos eu hymrwymiad a dechrau newid brwd.

Mae’r rhifyn hwn yn rhoi cipolwg ar ffyrdd y mae plant a phobl ifanc yn cymryd rhan ar draws amrywiaeth o wahanol 
sefydliadau a sectorau, a sut mae eu hymgysylltiad yn cryfhau gwasanaethau ac yn rhoi gwell dealltwriaeth i oedolion 
o’u blaenoriaethau. Mae yna enghreifftiau o sefydliadau cenedlaethol yn y trydydd sector, megis Achub y Plant 
a ProMo Cymru; awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill Cymru, megis Amgueddfa Genedlaethol Cymru, yn 
ogystal ag enghreifftiau lle mae grwpiau penodol o blant yn cael eu cynnwys dan sylw Credu, Adoption UK Cymru 
a Chymdeithas Genedlaethol Plant Byddar. Mae yna enghreifftiau hefyd o’n prosiectau yn gweithio gydag ystod 
amrywiol o blant a phobl ifanc yma yn Plant yng Nghymru. 

Mae’n galonogol gweld cryfder yr arferion a’r ymrwymiad ledled Cymru i gynnwys plant a phobl ifanc ym maes dylunio 
gwasanaethau, cynllunio a chyflawni, yn enwedig nawr a chyn archwiliad arfaethedig y llywodraethau DU a’r camau 
datganoledig i wireddu hawliau plant gan y Cenhedloedd Unedig, a fydd yn digwydd yn ddiweddarach eleni. Mwy am 
hyn mewn rhifynnau yn y dyfodol!

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu i’r cylchgrawn hwn, ac i eraill yr un mor ymroddedig i gynnwys plant a phobl ifanc 
yn eich gwaith. 

Sean O’Neill
Cyfarwyddwr Polisi

Aelodaeth Plant yng Nghymru 

 
Mae aelodaeth bellach wedi’i gwneud yn haws i chi - mae’r pŵer yn eich dwylo i gael mynediad 
at eich dewisiadau eich hun a’u rheoli gan ddefnyddio ein platfform aelodaeth. Byddwch yn gallu 
cael mynediad at ystod eang o fuddion drwy’r platfform hwn, gan gynnwys eich rhif aelodaeth, cod 
disgownt at ein cyrsiau hyfforddi, adnoddau gan gynnwys Efriffiadau Aelodau Plant yng Nghymru 
a Eurochild, hen gopïau o’r Cylchgrawn hwn, digwyddiadau rhwydweithio i aelodau yn unig, a 
chyfleoedd unigryw eraill. 

I weld yr ystod lawn o fuddion aelodaeth, ewch i’n platfform newydd yma. 
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“Roedd diwylliant hawliau plant yn 
llifo” – Dathlu Diwrnod Byd-eang y 
Plant yng Ngŵyl Cymru Ifanc 2022

Ddydd Sadwrn, 19 Tachwedd 2022 bu Plant yng Nghymru yn dathlu Diwrnod Byd-eang y Plant yn 
ein digwyddiad Gŵyl Cymru Ifanc yn Sain Ffagan, Caerdydd. Roedd y digwyddiad yn agored i bob 
plentyn a pherson ifanc yng Nghymru, ac yn gyfle iddyn nhw ymgysylltu’n uniongyrchol â llunwyr 
penderfyniadau, gan gynnwys y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle AS, 
Comisiynydd Plant Cymru, Rocio Cifuentes, a Gweision Sifil Uwch o Lywodraeth Cymru. Cefnogwyd y 
digwyddiad trwy garedigrwydd Amgueddfa Cymru, Amitech IT, Limegreen Tangerine, Citrus HR and 
Darwin Gray LLP. 

Roedd gan ein gwirfoddolwyr ifanc, oedd yn gweithredu fel 
Cadeiryddion a Chyflwynwyr, hyn i’w ddweud am y digwyddiad yn 
gyffredinol: 

“Y nod oedd creu cysylltiad rhwng pobl ifanc a llunwyr 
penderfyniadau. Roedd diwylliant hawliau plant yn llifo trwy’r 

digwyddiad ac yn daearu’r sgyrsiau.” 

“Roedd yn dda cwrdd â phobl ifanc o rannau eraill o’r sefydliad a 
chlywed ar beth maen nhw wedi bod yn gweithio.” 

Dechreuodd y diwrnod gyda pherfformiadau anhygoel gan 
Anthem. Roedd pobl ifanc Cronfa Gerddoriaeth Cymru a’r ardal 
arddangos bysus yn llawn stondinau oedd â rhywbeth gwahanol 
i’w gynnig a’i rannu gyda phawb. 

Ar hyd y dydd, bu ein gwirfoddolwyr o Cymru Ifanc yn rhoi 
cyflwyniadau ar feysydd blaenoriaeth allweddol i’r gynulleidfa 
a swyddogion o Lywodraeth Cymru. Cafodd y rhai oedd yn 
bresennol gyfle hefyd i ofyn cwestiynau i’r gwirfoddolwyr a’r 
swyddogion ynghylch y materion a godwyd ar ôl y cyflwyniadau. 

Bu aelodau grŵp Adroddiad Pwyllgor y CU yn sôn am Gonfensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) a’r arolwg y 
bu’r grŵp yn ei greu ar y cyd â staff Cymru Ifanc, a roddodd gyfle 
i blant a phobl ifanc ledled Cymru leisio barn ar ystod o faterion 
pwysig. Os hoffech chi ddysgu mwy am CCUHP a Hawliau Plant yn 
gyffredinol, dilynwch y ddolen hon). 

Bu Archwilwyr Ifanc y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol yn 
trafod beth mae eu rolau’n golygu iddyn nhw, a’u profiadau o fod 
yn Archwilwyr Ifanc. Ar ôl y digwyddiad, dywedodd un archwilydd 
ifanc “Fe wnes i fwynhau cwrdd â gwahanol bobl a Llywodraeth 
Cymru.” Os hoffech chi ddysgu mwy am y Safonau, dilynwch y 
ddolen hon neu e-bostiwch elaine.speyer@childreninwales.org.
uk.

Soniodd aelodau’r Grŵp Diddordeb Arbennig Addysg a 
Chyfiawnder Cymdeithasol (SiG) am brif flaenoriaethau’r grŵp – 
iechyd meddwl, tlodi a hunaniaeth rhywedd a chamwahaniaethu 
ar sail hynny, yn ogystal ag ymgyngoriadau Llywodraeth Cymru y 
bu’r grŵp yn ymwneud â nhw.

Plant yng Nghymru/Cymru Ifanc

https://www.childreninwales.org.uk/cy/plant_a_phobl_ifanc/cymru_ifanc/hawliau_plant/
https://www.childreninwales.org.uk/cy/plant_a_phobl_ifanc/cymru_ifanc/ein_gwaith/safon-cyfranogiad-cenedlaethol/
http://elaine.speyer@childreninwales.org.uk
http://elaine.speyer@childreninwales.org.uk
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Bu aelodau’r Grŵp Diddordeb Arbennig Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (SIG) / Grŵp Cenedlaethol Rhandeiliaid Ieuenctid 

(NYSG) yn trafod blaenoriaethau’r grwpiau ac yn awgrymu camau nesaf i Lynne Neagle AS, er mwyn gwella’r gefnogaeth iechyd 

meddwl i bobl ifanc. Dywedodd un person ifanc a fu’n cyflwyno yn y sesiwn hon “Roedd yn dda dangos i bawb oedd yno ar beth 

roedden ni wedi bod yn gweithio, fel y pecyn offer COVID 19 a’r Rhestr Darllen yn Dda.” Dywedodd y person ifanc oedd yn Gadeirydd 

ar y grŵp yma “Roedd yn hwyl rhwydweithio a siarad â’r Gweinidogion a dangos i Lynne ar beth rydyn ni wedi bod yn gweithio ym maes 

iechyd meddwl.”

Bu’r cynrychiolwyr hefyd yn mynychu gweithdai rhyngweithiol a gyflwynwyd gan arbenigwyr ar faterion oedd yn berthnasol i bobl ifanc. 

Gwelodd rhai sut mae pobl ifanc wedi dylanwadu ar ffocws Sain Ffagan, tra dysgodd eraill fwy am CCUHP gan dîm Cymru Ifanc. Yn dilyn 

hynny, clywodd rhai am effaith byd natur ar iechyd a sut gallan nhw warchod ac ymgysylltu â byd natur, tra bu eraill yn trafod cysyniad 

dinasyddiaeth fyd-eang a pherthynas hynny â materion fel y newid yn yr hinsawdd. 

Cynllun Plant a Phobl Ifanc Llywodraeth Cymru, a ryddhawyd ym mis Mawrth 2022, oedd ffocws stondin arddangos Cymru Ifanc. 

Roedd ein gêm Bullseye, oedd yn cynnwys targed mawr lliwgar, pêl sbonciog, a llawer o wobrau difyr, yn archwilio 7 nod y cynllun PPI, 

sy’n troi o gwmpas pobl ifanc. Ar y stondin cafwyd sgyrsiau gyda phobl ifanc am CCUHP, yn ogystal â’r gwaith a wnaed gan Cymru 

Ifanc a Plant yng Nghymru. Arweiniodd hynny hyd yn oed at drafodaethau dyfnach gydag ymwelwyr â Sain Ffagan ynghylch cyfleoedd i 

wirfoddoli gyda Cymru Ifanc.

Roedd ein stondin arddangos yn un o lawer y gallai pobl ifanc ymweld â hi 

yn ystod y dydd i ddysgu mwy am yr amrywiol elusennau, prosiectau a 

rhaglenni sy’n cefnogi plant a phobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys 

ein harddangosfa Prosiect Amgueddfa. Bu pobl ifanc o bob rhan o Gymru 

yn cyflwyno’u ffotograffau, eu cerddi a’u gwaith celf i’r prosiect, y cyfan 

wedi’i seilio ar thema ‘Beth mae hawliau plant yn golygu i chi?’ Bu ein 

gwirfoddolwyr o Cymru Ifanc yn cyflwyno’r gwaith gwych i Rocio Cifuentes 

a swyddogion o Lywodraeth Cymru, ac yn arddangos yr ymdrech amlwg 

roedd pobl ifanc ar draws Cymru wedi’i gwneud. 

                  

    

 At ei gilydd, roedd Gŵyl Cymru Ifanc yn 

ddiwrnod gwych i anrhydeddu Diwrnod Byd-eang y Plant. 

Roedd yn llwyfan i’n gwirfoddolwyr rannu eu gwaith rhyfeddol, 

yn gyfle i fod yn rhan o weithdai gwych, 

a hefyd yn gyfle i gwrdd â llunwyr penderfyniadau 

o bwys yng Nghymru. Yn bwysicaf oll, roedd yn dathlu 

hawliau plant a phobl ifanc, gan sicrhau yn y 

pen draw ei fod yn “ddiwrnod da, a phrofiad da.” 

https://hwb.gov.wales/repository/resource/e53adf44-76cb-4635-b6c2-62116bb63a9a/en
https://reading-well.org.uk/cymru
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Connect
Ann Bell, Adoption UK Cymru

Dyma rai o’r hawliau a nodir mewn Siarter Fabwysiadu newydd a 
ysgrifennwyd gan aelodau o CONNECT, gwasanaeth cenedlaethol 
ar gyfer plant a phobl ifanc wedi’u mabwysiadu sy’n byw yng 
Nghymru. Mae CONNECT yn cael ei ddarparu gan gydweithrediad 
dan arweiniad Adoption UK (un o dri sefydliad mabwysiadu’r sector 
gwirfoddol yng Nghymru) sy’n gweithio ochr yn ochr â staff yn y 
pum gwasanaeth mabwysiadu rhanbarthol sy’n eiddo i’r awdurdod 
lleol. Mae’r cydweithio hwn rhwng mudiadau statudol a thrydydd 
sector wedi caniatáu i’r gwasanaeth ddatblygu’n gyflym ac mae’n 
cynnig cyfleoedd i ddod â chyllid ychwanegol i mewn o grantiau 
sydd ar gael i’r trydydd sector yn unig. 

I gael gwybod mwy, gweler Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc | 
Connect Cymru 

Cymru yw’r unig wlad yn y DU sydd â gwasanaeth cenedlaethol ar 
gyfer pobl ifanc sydd wedi’u mabwysiadu. Ar ddiwedd 2022 roedd 
275 o bobl ifanc wedi cofrestru i fynychu’r gwasanaeth ac mae 18 
o Grwpiau Connected lleol ledled Cymru yn cyfarfod yn fisol lle 
gall pobl ifanc rhwng a 18 mlwydd oed gwrdd ag eraill o oedran 
tebyg a mwynhau gweithgareddau gyda’i gilydd heb orfod egluro 
mabwysiadu nac ateb cwestiynau di-hid. 

Stori Anna “... cysylltais â Connected a chefais wahoddiad 
i’r grŵp 18+ ac yna cymerais ran yn y grŵp cymdeithasol a’r 
grŵp gwefan a ddaeth yn Gyngor Ieuenctid, cymerais ran yn yr 
hystings, mwynheais hynny a fy nghyfranogiad gyda’r Cyngor 
Ieuenctid yn fawr. Gweithiais gyda gweithwyr ieuenctid yn treialu 
grŵp ffocws i gael barn pobl ifanc am yr hyn y dylai Adoption 
UK anelu at ei gynnig i bobl ifanc yn ôl ym mis Chwefror ac yna 
gweithiais gyda nhw i’w wneud yn fwy cyfeillgar i bobl ifanc cyn 
iddyn nhw wneud eu hymchwil yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

Y gefnogaeth o amgylch y grwpiau Connected a’r Cyngor 
Ieuenctid a roddir gan y gweithwyr ieuenctid yw’r rheswm pam 
fy mod yn dal i ddod yn ôl - pe na bawn yn teimlo fy mod yn cael 
fy nghefnogi, ni fyddwn wedi trafferthu. Maen nhw’n deall ac yn 
ei wneud yn ddiogel - mae’n sicrhau ein bod ni’n gallu siarad 
am ein gorffennol. Mae’n anodd iawn pan rydych chi’n teimlo 
nad oes gennych chi lais ond gyda’r grŵp hwn, rwy’n teimlo bod 
gen i lais. Gallaf ddefnyddio fy mhrofiadau i helpu’r genhedlaeth 
nesaf. Rwy’n gobeithio gweld llawer o newid yn y dyfodol. Y nod 
yw defnyddio fy llais a fy mhrofiadau i helpu’r rhai iau. 

Mae’r gwasanaeth cyfan yn seiliedig ar egwyddorion gwaith 
ieuenctid ac wedi derbyn y Nod Barcud Cyfranogiad i gydnabod 
cyfranogiad gwirioneddol plant a phobl ifanc ar draws y 
gwasanaeth cyfan. Yn ogystal â’r Grwpiau Ieuenctid Connected, 
mae gwasanaeth CONNECT yn cefnogi dau Gyngor Ieuenctid 
Mabwysiadu sydd wedi bod yn gweithio’n galed drwy gydol 2022 i 
godi ymwybyddiaeth am fabwysiadu a darparu gwybodaeth i bobl 
ifanc sydd wedi’u mabwysiadu ar ffurf sy’n gweithio iddyn nhw. 

Fe wnaeth aelodau’r Cyngor Ieuenctid gyfarfod y Dirprwy Weinidog 
Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Addysg a chyflwyno copïau o’r 

siarter iddynt. 

Mae gen i hawl i ddeall nad fy mai i yw na allai fy rhieni biolegol ofalu 
amdanaf 

Mae gen i hawl i ddeall pam y gallwn neu na allwn fyw gyda’m brodyr a’m 
chwiorydd 

Wrth feddwl am yr hyn rydw i ei angen bydd gweithwyr proffesiynol yn 
meddwl am fy mhlentyndod cyfan nid am y presennol yn unig 

Mae gen i hawl i ddisgwyl i unrhyw benderfyniadau a chanlyniadau ystyried 
fy mhrofiadau penodol fel plentyn du neu leiafrifoedd ethnig a pharchu fy 

ethnigrwydd a’m treftadaeth ddiwylliannol

https://www.connectcymru.com/
https://www.connectcymru.com/
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Cylchgrawn y Gwanwyn Plant yng Nghymru 
2023

Cefnogi plant a theuluoedd yn ystod yr argyfwng Costau Byw -  
tynnu sylw at arferion da ar draws y sector

Bydd cylchgrawn y Gwanwyn Plant yng Nghymru yn tynnu sylw at ymarfer da ar draws 
y sector i gefnogi plant a theuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng costau byw 
presennol. Rydym yn ymwybodol iawn bod mwy o deuluoedd yn wynebu caledi ariannol ac 
yn ei chael hi’n anodd darparu’r hanfodion a’r hanfodion i’w plant, wrth i’r niferoedd mewn 
teuluoedd incwm isel barhau i dyfu ac mae lles plant yn cael ei beryglu.

Rydym yn gwybod bod llawer o sefydliadau ledled Cymru yn camu i’r her hon ac yn gwneud 
popeth o bosibl i allu i gefnogi ac amddiffyn plant a theuluoedd yn ystod y cyfnod heriol 
hwn. Rydym yn awyddus i ddal a rhannu eich profiadau a’ch gweithredoedd, a byddem yn 
falch iawn o dderbyn erthyglau gan ein haelodau gyda manylion am unrhyw waith yr ydych 
yn ymgymryd ag ef mewn perthynas â’r thema hon.  Gall hyn gynnwys:  

* Enghreifftiau o weithgareddau rydych chi’n eu cyflawni, neu newidiadau rydych chi wedi’u 
gwneud i gefnogi teuluoedd sydd wedi’u heffeithio gan yr argyfwng costau byw
* Enghreifftiau achos o sut mae’r argyfwng costau byw yn cael effaith ar blant a theuluoedd
* Sut rydych chi’n ymgysylltu â phlant a theuluoedd sydd â phrofiad byw mewn tlodi 
* Beth sydd wedi gweithio’n dda i helpu amddiffyn plant a theuluoedd yn well, a manteisio i’r 
eithaf ar eu hincwm
* Arfer da ac addawol o liniaru effaith yr argyfwng
* Enghreifftiau o gyd-gynhyrchiad a chyd-weithio â gwasanaethau eraill
* Unrhyw beth arall sy’n cael budd positif i blant a theuluoedd sy’n cael trafferthion
 

Dylai erthyglau fod rhwng 500 a 750 o eiriau; fod ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg; 
ganddynt deitl ac awdur ac maent yn cynnwys un llun JPEG o ansawdd da (dewisol).
Y dyddiad cau ar gyfer erthyglau fydd dydd Iau, 30 Mawrth 2023.

Anfonwch ebost at louise.oneill@childreninwales.org.uk os oes gennych ddiddordeb mewn 
ysgrifennu erthygl.

http://louise.oneill@childreninwales.org.uk
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Canolfan yn rhoi cyd-gynhyrchu 
gyda phobl ifanc wrth wraidd ei 
hymchwil
Michaela James, Canolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Llesiant y 
Boblogaeth

Mae Erthygl 12 o Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP) yn dweud bod gan blant a phobl ifanc yr hawl i 

ddisgwyl bod pobl yn gwrando arnynt ac yn eu cymryd o ddifrif. Mae’n dweud y dylid eu hystyried wrth wneud penderfyniadau am 

bethau sy’n berthnasol iddyn nhw ac na ddylid eu diystyru ar sail eu hoedran. Ym maes ymchwil, caiff hyn ei ddiystyru’n aml iawn. Rydym 

ni, fel oedolion, yn credu ein bod ni’n gwybod beth sydd orau. Rydym ni’n credu ein bod ni’n gwybod y meysydd hanfodol i ymchwilio 

iddynt, y cwestiynau mae angen eu hateb a sut dylem ni gyfleu ein canfyddiadau. Fodd bynnag, dylem ni gynnwys plant a phobl ifanc yn 

y broses ymchwil. 

Yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil i Iechyd a Llesiant y Boblogaeth (NCPHWR), mae ein gwaith ni gyda’r grŵp oedran hwn 

wedi’i lywio gan ymagwedd sy’n seiliedig ar hawliau, ac mae cyd-gynhyrchu gyda phobl ifanc wrth ei wraidd. Mae prosiectau ymchwil 

megis ACTIVE ac RPlace yn amlygu hyn. Gan gynnwys Erthygl 15 (yr hawl i gwrdd a chymdeithasu) ac Erthygl 31 (yr hawl i gymryd rhan a 

chwarae), mae’r rhain wedi’u llywio gan bobl ifanc o’r dechrau i gyflawni allbynnau. 

Dechreuodd y prosiect ACTIVE gyda phobl ifanc yn dweud wrthym ni mai hygyrchedd oedd y prif rwystr i fod yn actif yn gorfforol. 

Arweiniodd hyn at gyd-gynllunio ymyriad i oresgyn hyn, a phobl ifanc yn derbyn talebau sy’n gwneud gweithgareddau’n bosib ac yn 

cael cyfle i nodi pa weithgareddau hoffent eu gwneud. O ganlyniad, canfuom ni eu bod nhw am fwy o ddewis o ran gweithgareddau 

hwyl, distrwythur a chymdeithasol yn eu cymunedau lleol ac, wrth wneud hynny, gallwn ni wella ffitrwydd, iechyd y galon a 

chymhelliant. Fodd bynnag, dywedodd pobl ifanc wrthym ni fod mynediad i fannau lleol yn dal i fod yn gyfyngedig. 

 

https://ncphwr.org.uk/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-4554-7
https://happen-wales.co.uk/rplace/
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-5274-3
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379719304477?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379719304477?via%3Dihub
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Arweiniodd hyn at ddatblygud RPlace gan y tîm, sef ap ffôn symudol lle gall pobl ifanc roi sgôr i’w mannau lleol ac ysgrifennu 

adolygiadau amdanynt. Mae pobl ifanc wedi dylunio hwn i bobl ifanc, gan ofyn am adborth ar bob cam o’r datblygiad. Y nod yw 

dylanwadu ar newid mewn cymunedau lleol drwy ymagwedd gwyddoniaeth dinasyddion, lle bydd pobl ifanc yn casglu ac yn 

lledaenu canfyddiadau i grwpiau lleol megis y cyngor.  Mae cyd-gynhyrchu bellach yn rhan flaenllaw o’r NCPHWR. Bellach, rydym ni 

wedi datblygu Cyd-gynhyrchu Ymchwil a Strategaeth (CORDS) a gweithdrefn weithredu safonol (SOP) ar gyfer cyd-gynhyrchu, gan 

gydnabod na ddylai cyd-gynhyrchu ym maes ymchwil fod yn ymagwedd un ffurf i bawb.

Mae gwerthoedd craidd ymagwedd y ganolfan at gyd-gynhyrchu yn cynnwys:

· Cynhwysiant: Mae pawb yn bwysig ac yn ased. Dylid ystyried profiadau, cefndiroedd, credoau a diwylliannau gwahanol

· Hyblygrwydd: Golyga hyn groesawu natur anniben gweithio mewn systemau gwahanol a gallu addasu a newid ymagweddau lle 
mae angen, ar sail dyheadau ac anghenion y grŵp o ddefnyddwyr

· Dilysrwydd: Mae’r broses yn ddilys, ac mae pawb yn elwa o gymryd rhan. Mae’n integredig ac wedi’i wreiddio yn y broses ymchwi 

· Adfyfyrio: Gallu adfyfyrio, mireinio ac ailadrodd. Cydnabod nad chi yw’r arbenigwr a bod bob amser rhywbeth i’w ddysgu

Egwyddorion Allweddol Cyd-gynhyrchu drwy CORDS

Egwyddorion Allweddol Cyd-gynhyrchu drwy CORDS

Nid ein nod ni yw cynnig canllaw cyflawn. Yn hytrach, nod y Weithdrefn Weithredu Safonol yw rhoi rhywfaint o eglurdeb ar sail 
tystiolaeth ac enghreifftiau o brosiectau blaenorol a gyd-gynhyrchwyd gan aelodau’r cyhoedd ac a ddatblygwyd gan ymchwilwyr 
NCPHWR. Rydym ni’n amlygu y gall cyd-gynhyrchu ddigwydd ar unrhyw gam o’r ymchwil. Er enghraifft, yn ddiweddar, rydym ni wedi 
datblygu arolwg i archwilio profiadau pobl ifanc o brofiadau niweidiol yn ystod plentyndod (ACEs) a sut yr hoffent gael eu cefnogi. Mae 
pobl ifanc wedi bod yn rhan o helpu i hysbysebu’r arolwg drwy ein helpu ni i ddatblygu hysbyseb ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol 
a chynnig adborth ar ffyrdd o wneud yr arolwg yn gynhwysol ac yn ddiddorol i’w grŵp oedran. Felly, gall cyd-gynhyrchu ddigwydd o’r 
dechrau. Neu, fel ACTIVE, gall cyd-gynhyrchu helpu i greu camau nesaf y prosiectau a chyfeiriad yn y dyfodol. 

Yr hyn sy’n hanfodol yw bod yn rhaid i gyd-gynhyrchu fod yn ddilys. Mae hyn er mwyn sicrhau y caiff pobl ifanc eu cynrychioli’n llawn, 
a bod y pwrpas yn glir. Mae’r tîm ymchwil yn sicrhau bod safbwyntiau, profiadau, sgiliau a gwybodaeth wahanol yn cael eu cynnwys yn 
y broses. Dylid gwerthfawrogi amser a chyfraniadau pawb fel y gall pawb elwa o weithio gyda’i gilydd.
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Mae Anthem Cronfa Gerdd Cymru yn credu bod pob person ifanc yn haeddu’r cyfle i 
chwarae eu rhan ac archwilio beth all cerddoriaeth ei wneud iddyn nhw. Ein cenhadaeth 
yw galluogi mynediad at gerddoriaeth, creu mwy o gyfleoedd, a meithrin talent 
amrywiol i gymryd y camau nesaf at yrfaoedd cerddorol. 
Mae Anthem yn gatalydd, yn ariannu gwaith a fydd yn creu newid, 
yn gwneud cysylltiadau i ehangu gwaith partneriaeth, ac yn 
galluogi arferion gorau i ffynnu. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio 
ar brosiectau strategol sy’n helpu pobl ifanc, yn cefnogi’r Cynllun 
Cenedlaethol newydd ar gyfer Addysg Cerddoriaeth, ac yn eiriol 
dros werth cerddoriaeth i bobl ifanc. 

Mae ein prif gronfa, Atsain, gyda chefnogaeth buddsoddiad 
gan Youth Music, Loteri Cod Post y Bobl, a Llywodraeth Cymru, 
yn gwneud grantiau o hyd at £10,000 i brosiectau sy’n chwalu 
rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc. Mae’r rhwystrau’n niferus - tlodi, 
diffyg darpariaeth neu drafnidiaeth, hunaniaeth, cefndir, iaith a mwy. 
Rydyn ni’n cefnogi prosiectau sy’n cynnig ffyrdd newydd i chwalu’r 
rhwystrau hyn, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â phartneriaethau 
traws-sector a rhai lle gall pobl ifanc arwain sut mae’r gwaith yn cael 
ei wneud. 

Yn ein blwyddyn gyntaf rydym wedi dyfarnu £240,000 i 27 o 
sefydliadau ledled Cymru. Un ohonynt yw’r Wilderness Trust yn 
Llanidloes sydd wedi gweithio ym maes bioamrywiaeth am dros 30 
mlynedd. Mae’r elusen yn defnyddio’r amgylchedd, celf, cynhwysiant 
cymdeithasol, ac addysg i helpu cymunedau i ddysgu, arbrofi, 
cysylltu, mwynhau byd natur a thyfu. Mae wedi troi dau adfail o 
gapel yn Llanidloes yn eco-ganolfan gymunedol gyda gardd dan 
do a chaffi cymunedol, lle mae’n cynnal grwpiau, gweithgareddau a 
digwyddiadau ar gyfer ystod amrywiol o bobl. 

Mae eu prosiect sy’n cael ei ariannu gan Atsain, ‘Music Circle at The 
Hanging Gardens’, yn darparu gweithgarwch cerddoriaeth yn lleol 
lle nad oedd dim o’r blaen. Mae’n cynnal gweithdai cerddoriaeth a 
chyngherddau dwyieithog i fabanod a phlant bach, gwersi offerynnol 
i blant ifanc a sesiynau cerdd i bobl ifanc sydd ag anableddau. 

Mae’r bobl ifanc sy’n rhan o’r prosiect wedi creu cysylltiadau ag 
eraill, gwneud ffrindiau a magu hyder. Yn ôl rheolwr y prosiect, Luc-
Antoine Bonte: ‘’Fe wnaeth Atsain ein helpu i ehangu amrywiaeth 
y gynulleidfa a’r grwpiau y gallwn eu cyrraedd – oherwydd hynny 
rydym wedi gweld llawer o bobl na fu i’r lle erioed o’r blaen, ac 
maen nhw’n cymryd rhan mewn gweithgareddau eraill erbyn 
hyn, fel y grŵp gwnïo, gweithdai crefft neu grŵp rhieni ifanc.’ 
Mae’r Ymddiriedolaeth nawr yn gobeithio ehangu’r ddarpariaeth 
gerddoriaeth i ateb y galw cynyddol. 

Mae Canolfan Gerdd William Mathias yng Nghaernarfon yn darparu 
hyfforddiant a phrofiadau perfformio cerddoriaeth i bobl ifanc. Mae 
eu prosiect sy’n cael ei ariannu gan Atsain, Canfod y Gân Iau, yn 
cyflwyno gweithdai cerddoriaeth i blant sydd ag anableddau dysgu 
ac anghenion ychwanegol. Mae’r prosiect wedi helpu’r Ganolfan i 
ddatblygu partneriaethau newydd yn y rhanbarth, gan gynnwys gyda 
Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Gwynedd, Tîm plant y Gwasanaethau 
Cymdeithasol a STAND North Wales, sefydliad a arweinir gan rieni 
sy’n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a 
chyfathrebu, anghenion ychwanegol ac anableddau. Mae’r prosiect 
yn gweithio mewn grwpiau bach er mwyn i’r bobl ifanc allu datblygu 
eu lleisiau creadigol a gweithio ar eu cyflymder eu hunain. ‘Bydd 
y prosiect yn helpu’r bobl ifanc i ganfod eu llwybrau cerddorol eu 
hunain,’ eglurodd Meinir Llwyd Roberts, Cyfarwyddwr y Ganolfan, 
‘Mae hynny mor bwysig i unrhyw un sy’n dechrau ar daith gerddorol 
– mae pob taith yn wahanol. Yn ein prosiectau Canfod y Gân mae’r 
tiwtoriaid yn cyflwyno syniadau a phrofiadau cerddorol amrywiol 
i’r unigolion... mae’n fater o gyd-greu yn hytrach na gwers.’ Mae’r 
tiwtoriaid hefyd yn datblygu eu sgiliau yn sgil y prosiect, ac mae 
Meinir yn gobeithio y bydd hynny’n helpu i leihau rhwystrau i 
gerddoriaeth i fwy o bobl ifanc yn y dyfodol. 

Mae Anthem yn rhedeg Rhwydwaith Atsain ar gyfer unrhyw sefydliad 
sy’n gweithio gyda phobl ifanc a cherddoriaeth, gan gyfarfod yn 
rheolaidd ar-lein. Mae’r rhwydwaith yn galluogi rhannu gwybodaeth 
ac yn meithrin cydweithio, gan gwmpasu pynciau fel sut i annog llais 
ieuenctid cryf, partneriaethau traws-sector, gwerthuso, ariannu a 
gwneud prosiectau’n hygyrch. 

Mae Cronfa a Rhwydwaith Atsain yn bodoli i ddatblygu dull strategol 
aml-sector o chwalu rhwystrau i gerddoriaeth i bobl ifanc. Ac Atsain 
yn dal yn ei blwyddyn gyntaf, mae eisoes yn gwneud gwahaniaeth 
diriaethol i fywydau ifanc. Ond o’r holl sefydliadau y mae arnynt 
angen ein cymorth, dim ond cyfran rydym wedi llwyddo i’w hariannu. 
Mae’r galw mawr am ein grantiau yn dangos bod angen mwy o 
gyllid, cymorth a meddwl strategol yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod 
holl bobl ifanc Cymru yn cael y cyfle i elwa ar y budd a all ddod o 
gerddoriaeth. 

I gael rhagor o wybodaeth am Anthem a Chronfa a Rhwydwaith 
Atsain, ewch i’n gwefan - www.anthem.cymru - neu e-bostiwch 
rebecca.rickard@anthem.wales

Rebecca Rickard, Anthem Cronfa Gerdd Cymru

Trawsnewid bywydau ifanc drwy 
gerddoriaeth - Anthem Cronfa Gerdd Cymru

https://www.anthem.wales/
http://rebecca.rickard@anthem.wales
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Hope – Hawliau Merched

Grŵp o ferched o ardal Castell-

nedd Port Talbot sydd â phrofiad o 

fod mewn gofal a sefydlwyd yn 

ystod y pandemig yn 2020 yw 

‘Hope’. Mae’r grŵp yn cynnwys 

tua 10 o ferched rhwng 12 a 18 oed 

sy’n dod at ei gilydd i hyrwyddo hawliau merched. Gyda chefnogaeth staff Cyngor 
Castell-nedd Port Talbot ac Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot, caiff 
aelodau eu hannog a’u cefnogi i godi materion sy’n bwysig iddynt. 

Mae’r merched, sy’n cyfarfod bob pythefnos, yn cael y cyfle i ddod at ei gilydd i gymdeithasu, cymryd rhan mewn gweithgareddau difyr 
i fagu eu hyder, a dweud eu dweud am eu profiadau o fod mewn gofal. Maent yn frwd dros wella eu hiechyd a’u lles emosiynol eu 
hunain, yn ogystal â mynd i’r afael â phroblemau y gall merched sy’n mynd i ofal eu hwynebu. Mae ‘Hope’ wedi mwynhau beicio cwad, 
te prynhawn, ymweliad â’r Alpaca Sanctuary, diwrnod maldodi, cefnogi Comisiynydd Plant Cymru, sesiynau ffitrwydd, crefft ymladd, 
cynhyrchu cerddoriaeth a llawer mwy. Ym mis Awst, gwnaeth y grŵp fwynhau eu cwrs preswyl cyntaf! Gwnaeth 15 o ferched fwynhau’r 
tir gwyllt am 3 noson lle roeddent yn dringo clogwyni, cerdded ceunentydd, adeiladu tîm, taflu bwyell, padlfyrddio ar eu traed, beicio a 
llawer mwy o hwyl. Daeth aelodau’r grŵp yn gyfeillion da yn sgîl y cwrs preswyl ac roedd wedi gwella eu hiechyd a’u lles emosiynol. 

Mae aelodau’r grŵp wedi bod yn agored i rannu eu profiadau o fod mewn gofal a thros y 12 mis diwethaf maent wedi bod yn cynyddu 
ymwybyddiaeth o urddas mislif ar gyfer merched sydd â phrofiad o fod mewn gofal. Mae iechyd a lles merched a menywod ifanc hefyd 
yn hawl sylfaenol. Mae Erthygl 6 CCUHP yn nodi bod gennych ‘Yr hawl i fod yn iach’. 

Drwy eu hymdrechion, a thrwy weithio gyda gweithwyr proffesiynol sy’n gallu gwneud gwahaniaeth, roedd ‘Hope’ am sicrhau y byddai 
merched ifanc sy’n dod i mewn i’r system ofal yn cael y pethau ymolchi sylfaenol y mae eu hangen arnynt a hefyd gefnogaeth oedolion 
y gallant ymddiried ynddynt, i drafod eu hiechyd. Yn gyntaf, datblygodd ‘Hope’ gerdyn post gyda neges o gefnogaeth i ferched sy’n 
symud i fyw gyda theulu maeth. Roedd y cerdyn post hefyd yn cynghori gofalwyr maeth am y pethau ymolchi y dylai fod ganddynt 
os bydd merch yn cyrraedd ar fyr rybudd. Dosbarthwyd y cerdyn post i bob gofalwr maeth yng Nghastell-nedd Port Talbot. Er mwyn 
addysgu gofalwyr maeth ymhellach creodd ‘Hope’ fideo animeiddiad. Mae’r animeiddiad yn tynnu sylw at y pryder a’r ansicrwydd o 
symud i deulu maeth ac yn pwysleisio’r pryder ychwanegol o fod yng nghanol eich mislif heb unrhyw bethau ymolchi a heb oedolyn 
y gellir ymddiried ynddo i gael y sgwrs breifat hon ag ef. Mae hefyd yn cynnwys y gwaith gwych y mae ‘Hope’ wedi’i wneud ac yn 
gwahodd merched i ymuno â’r grŵp. Mae’r animeiddiad bellach wedi’i gynnwys mewn hyfforddiant ar gyfer gofalwyr maeth er mwyn 
addysgu gofalwyr am anghenion iechyd a lles merched sydd â phrofiad o fod mewn gofal, i fod yn barod gyda rhai pethau ymolchi 
sylfaenol ac i gynnig cefnogaeth. Cyflwynodd aelodau ‘Hope’ eu gwaith i dros 200 o weithwyr proffesiynol yng Nghynhadledd Staff 
Gwasanaethau Plant CNPT ym mis Medi.

Mae ‘Hope’ wedi derbyn cydnabyddiaeth ac wedi ennill gwobrau gan Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg, Gwobrau Gwirfoddolwyr 
CGGCNPT a ‘Chyfraniad Eithriadol’ Gwasanaethau Plant CNPT am eu gwaith.

 Darren Bartley, Cyngor Castell-Nedd a Port Talbot
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Mae Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent yn ethol Maer Ieuenctid newydd a Dirprwy Faer Ieuenctid yn flynyddol. Ar ôl blwyddyn o 
wasanaethu fel dirprwy, Chloe Lines daeth y Maer Ieuenctid ar gyfer 2022. Blaenoriaeth Chloe oedd bwlio ac annog plant a phobl ifanc i 
siarad am eu profiadau, a gafwyd drwy ffilm fer.

Dyma daith Chloe yn ei geiriau.....

 

Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent 
- lansio blaenoriaeth y Maer sy’n 
mynd allan o amgylch Bwlio
 Lissa Friel a Chloe Lines, Cyngor Blaenau Gwent

Chloe LinesChloe Lines
Fy enw i yw Chloe Lines, rwy’n 21 oed ac yn byw yng Nglynebwy. Am y flwyddyn 
ddiwethaf rwyf wedi cael y fraint o fod yn Faer Ieuenctid Blaenau Gwent. Rwyf wedi 
bod yn rhan o Fforwm Ieuenctid Blaenau Gwent ers 4 blynedd. Ers bod yn rhan o’r 
Fforwm Ieuenctid rwyf wedi magu hyder ac wedi cael llawer o gyfleoedd i gynrychioli 
nid yn unig fy hun ond holl blant a phobl ifanc Blaenau Gwent.

Dros y blynyddoedd rwyf wedi bod yn ymwneud â’r 
Fforwm Ieuenctid, rwyf wedi cymryd rhan mewn 
ymgynghoriadau, wedi mynychu digwyddiadau fel y 
digwyddiad Hawl i Holi Comisiynwyr yr Heddlu ac wedi 
cymryd rhan mewn llawer o ymgyrchoedd megis Diwrnod 
Rhyngwladol y Menywod, Diwrnod y Rhuban Gwyn yn 
ogystal â llawer mwy.

Eleni roeddwn yn falch o dderbyn gwobr a gyflwynwyd 
gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO) 
am ein hymrwymiad i gefnogi plant a phobl ifanc ar 
ran y Fforwm Ieuenctid, a oedd yn brofiad hyfryd i mi, 
y Dirprwy Faer Ieuenctid Mara Moruz a Rhianna Lewis 
Aelod Senedd Ieuenctid y DU.

Mae fy mlaenoriaeth fel Maer Ieuenctid Blaenau Gwent 
yn agos iawn at fy nghalon - roeddwn i eisiau gwneud 
rhywbeth i godi ymwybyddiaeth o effeithiau bwlio ac 
annog pobl ifanc i siarad. Rwy’n teimlo bod hwn yn bwnc 
pwysig gan fy mod wedi cael fy mwlio ac rwy’n deall yr 
effeithiau y mae’n ei gael nid yn unig yn yr ysgol ond y tu 
hwnt.

Rwy’n falch o ddweud ein bod wedi datblygu’r ymgyrch 
a fydd, gobeithio, yn annog plant a phobl ifanc eraill i 
siarad yn ogystal ag adnabod rhai o’r arwyddion. Hoffwn 
ddiolch i aelodau eraill y fforwm ieuenctid a oedd yn 
allweddol i’m cefnogi gyda’r ymgyrch hon na fyddai byth 
wedi gallu digwydd heboch chi.

Byddaf yn parhau â’m taith gyda’r Fforwm Ieuenctid 
cyhyd ag y gallaf, yn ogystal â chefnogi’r Maer Ieuenctid 
a’r Dirprwy Faer newydd.

Mynd i’r afael â bwlio ac annog plant a phobl ifanc i 
siarad:  https://www.blaenau-gwent.gov.uk/cy/cyngor/
fforwm-ieuenctid/mynd-i-r-afael-a-bwlio-ac-annog-
plant-a-phobl-ifanc-i-siarad/
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Hyrwyddo cyfranogaeth plant a 
phobl ifanc mewn Lleoliadau Gofal 
Plant Allysgol
Alex Fudge, Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs

Llais y sector yw Clybiau Plant Cymru Kids’ Clubs; mae’n cefnogi 
hawl plant i chwarae a gofal plant o ansawdd sydd yn gynaliadwy 
ac yn fforddiadwy. Â’r cylch gorchwyl yma, rydym erioed wedi 
deall, cefnogi a hyrwyddo pwysigrwydd a gwerth cynnwys plant 
ym mhob agwedd ar Glybiau Gofal Plant Allysgol, o ddewis sut 
maent am dreulio’u hamser yn y clwb, â pha bethau i chwarae a 
beth i’w fwyta, i ddylanwadu ar bolisïau ac arferion y clwb a bod  
ynglŷn â recriwtio a sefydlu staff a phwyllgorau. 

Y mae o’r pwys pennaf fod lleoliadau gofal plant a gwaith 
chwarae’n cefnogi ac yn rhoi sylw i lais y plentyn, ac yn  helpu 
plant i ddeall eu hawliau fel y’u gosodir yng Nghonfensiwn 
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plant, i’w  helpu i dyfu 
yn teimlo’n hapus, yn iach ac yn ddiogel. Mae’r gred hon yn 
tanategu’r holl gefnogaeth yr ydym yn ei chynnig i’r sector, drwy’r 
cymwysterau Gwaith Chwarae a’r mathau eraill o hyfforddiant 
yr ydym yn eu cyflenwi, ein gweminarau a’n hadnoddau a’n 
cynrychiolaeth o’r sector. 

Credwn y dylai plant a phobl ifanc chwarae rôl sylweddol yn y 
penderfyniadau a wneir ac yn llywodraethiad eu lleoliadau. 

• Rydym wedi datblygu cyfres o adnoddau ’10 Ffordd’ 
dogfennau canllaw cryno sy’n darparu cymorth ar rychwant 
eang o bynciau, yn cynnwys ymgysylltu plant hŷn, cefnogi 
hawliau plant a sut y gall llais y plentyn lunio’r lleoliad

• Er mwyn galluogi plant i ddylanwadu ar bolisïau ac arferion 
eu clwb a’u cadw wrth galon yr hyn y mae clybiau’n ei 
wneud, yn ogystal â’u cefnogi i ddeall eu hawliau mewn 
ffyrdd ymarferol, rydym hefyd wedi datblygu cyfres o 
ganllawiau, ‘Cefnogi fy Hawliau i yn fy Nghlwb Allysgol i ‘. 
Mae’r rhain yn dilyn dull calendr Comisiynydd Plant Cymru 
drwy hyrwyddo Hawliau Plant yn fisol. Mae pob adnodd yn  
cynnwys dolen at fideo ‘hawl y mis’ Swyddfa’r Comisiynydd 
Plant ynghyd ag ambell i enghraifft ar sut y gellir cefnogi’r 
hawl benodol honno yn y lleoliad. Mae digon o le i blant 
ychwanegu eu  syniadau a’u barn eu hunain, ac mae 
arweiniad ychwanegol ar gael i helpu Gweithwyr Chwarae  i 
hwyluso’r broses hon e.e. adnodd ar ddulliau o ymgynghori. 
Ceir hyd i enghraifft yma: ‘Fy Hawliau i yn fy Nghlwb 
Allysgol i, i ddilyn fy nghrefydd fy hun’ Clybiau Plant  

Cymru (CYM)

• Rydym hefyd yn llunio adnoddau gweithgaredd sydd wedi 
eu bwriadu i’w defnyddio’n uniongyrchol gan y plant mewn 
lleoliadau os dymunir hynny, adnoddau sydd hefyd yn 
ymgorffori’r cysyniad o fydïo lle gall plant hŷn fod yn fydis i’r 
plant iau, sef cefnogaeth cyfoedion 

• Disgwylir i leoliadau sydd wedi eu cofrestru ag Arolygiaeth 
Gofal Cymru roi ar waith system o fonitro, adolygu a gwella 
ansawdd y gofal a ddarperir, a hyn i gynnwys safbwyntiau’r 
plant. Rydym wedi cyflenwi gweminarau a chanllawiau 
perthynol i’r Adolygiad Ansawdd Gofal hwn ac ar sut i 
gynnwys plant yn broses o asesu a gwella ansawdd eu gofal 
a’u deilliannau, yn rhan o gylch gwelliant parhaus 

• Rydym yn cyflenwi amryw o gymwysterau Gwaith Chwarae 
a DPP. Sylfaen ein cyflenwi yw bod chwarae’n broses a 
ddewisir yn rhydd, ei chyfarwyddo’n bersonol a’i chymell 
yn gynhenid. Mae chwarae’n hawl sylfaenol sydd gan 
blentyn ac rydym bob tro’n hyrwyddo gwerth plant  yn 
ennill profiadau uniongyrchol drwy eu chwarae, a fydd yn 
ei dro’n sicrhau eu bod yn cael hwyl, yn cymdeithasu ac yn 
datblygu’r sgiliau y bydd eu hangen arnynt i gadw’u hunain 
yn ddiogel ac i reoli risg yn eu chwarae drostynt eu  hunain. 
Mewn geiriau eraill, dylai’r hyn a wna plant mewn clwb hefyd 
gael ei lywio ganddynt

• Yn fwy penodol, wrth gyflenwi ein cymwysterau, rydym 
yn canolbwyntio ar sut y mae Gweithwyr Chwarae’n 
rhyngweithio â’r plant ac yn ymgynghori â nhw i adnabod 
eu hanghenion chwarae (e.e. yr angen am awyr iach, i 
ddeall risgiau ac i gyfathrebu) a’u hoffterau, a’u dewis o sut 
i ateb yr angen hwn o ran chwarae (e.e. chwarae ar ffrâm 
ddringo y tu allan, neu wneud den). Mae hyn yn cyfrannu 
at gael man chwarae hyblyg, sy’n galluogi’r plant eu hunain 
i gyfarwyddo’r hyn y maent am ei wneud mewn Clybiau 
Allysgol. Y mae’n cynnwys trafodaeth a dadansoddi dewis 
eang o wahanol ddulliau cyfathrebu 

Am fwy o wybodaeth am ein cefnogaeth, ein hadnoddau a’n 
hyfforddi ewch i: https://www.clybiauplantcymru.org/

Mae 1500 o Glybiau Gofal Plant Allysgol yn darparu bron i 45,000 o leoedd gofal plant i blant 
ar hyd a lled Cymru. Drwy chwarae a arweinir gan blant ac arferion wedi eu ffocysu ar blant, a’u 
tanategu gan egwyddorion cyfranogaeth plant, mae Clybiau Gofal Plant Allysgol yn rhoi’r gallu 
i  blant fod yn  hyderus, i gyfathrebu eu barn a gwneud penderfyniadau, sydd yn atgyfnerthu eu 
hymreolaeth a’u synnwyr o berthyn, gan dyfu cenhedlaeth nesaf wydn ac abl.

https://www.clybiauplantcymru.org/cy/resources/my-rights-in-my-out-of-school-club-to-follow-my-own-religion-resource/
https://www.clybiauplantcymru.org/cy/resources/my-rights-in-my-out-of-school-club-to-follow-my-own-religion-resource/
https://www.clybiauplantcymru.org/cy/resources/my-rights-in-my-out-of-school-club-to-follow-my-own-religion-resource/
https://www.clybiauplantcymru.org/cy/
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Pobl ifanc byddar yn ymgyrchu dros 
newid
Claire Berwick, Cymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar

Ym mis Tachwedd 2022, cymerodd grŵp o weithredwyr ifanc byddar o Gymru 
eu hangerdd dros newid i galon Llywodraeth Cymru. Ymwelodd yr wyth ohonynt, 
sy’n hanu o bob rhan o Gymru, â’r Senedd fel rhan o ddiwrnod i ddatblygu’r tîm ac 
adeiladu’r ymgyrch wedi’i drefnu gan y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar. 
Mae pob un ohonynt yn aelod o raglen YsgogiNewid yr elusen, grŵp anhygoel 
o bobl ifanc byddar llawn cymhelliant sy’n cael eu cefnogi a’u mentora gan dîm 
Cyfranogi’r elusen i yrru newid cadarnhaol. 

Cynlluniwyd y diwrnod er mwyn i’r bobl ifanc ddod at ei gilydd i sianelu eu hangerdd i gamau gweithredu, gyda’r nod o wella bywydau a 
rhagolygon plant byddar, nid yn unig o fewn eu cymunedau, ond ledled Cymru gyfan. Gyda hynny mewn cof, dysgodd y grŵp am waith 
pwysig y Senedd ac archwiliodd y grŵp sut i gael eu hymgyrchoedd ar agenda Senedd Cymru. 

Daeth hygyrchedd i’r amlwg fel y thema bennaf
Dechreuodd eu diwrnod prysur pan ymgynullodd y grŵp yng Nghanolfan yr Urdd, cyferbyn â’r Senedd, lle, ar ôl dod i adnabod ei gilydd, 
ymgymerodd y grŵp â gweithdai dwys ac amlinellu eu hamcanion ymgyrchu.  Daeth y mater o hygyrchedd, ar bob ffurf, i’r amlwg fel y 
thema bennaf yn eu trafodaethau. Penderfynodd y grŵp yn gyflym byddai hyn yn ganolog i’w cynlluniau. Yn ogystal â’r angen dybryd am 
well ymwybyddiaeth o fyddardod a mwy o adnoddau sy’n ystyriol o bobl fyddar mewn ysgolion, a hygyrchedd gwell ar draws y gymuned 
ehangach, daeth yn amlwg yn gyflym bod prinder dybryd o is-deitlau mewn sinemâu yn destun dicter mawr i bawb a fu’n bresennol. Pam 
y dylai person ifanc byddar methu un o brofiadau ffurfiannol eu plentyndod oherwydd diffyg is-deitlau? 

Roedd ganddynt gynghreiriad dylanwadol yn barod
O ran y cwyn penodol hwn, darganfu’r grŵp fod ganddynt gynghreiriad dylanwadol o fewn Senedd Cymru ei hunan yn barod. Mae Dan 
Downton, person ifanc byddar, o’r Bari, wedi bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru ers Rhagfyr 2021.  Yn ei anerchiad agoriadol, 
tynnodd Dan sylw at y rhwystrau rhag dysgu y mae myfyrwyr ysgol byddar yn eu profi. “Nid yw pob plentyn yn ddigon ffodus i gael y 
math o gymorth rydw i’n ei dderbyn yn yr ysgol ac mae’n bwysig, yn fy marn i, eu bod nhw yn ei dderbyn. Mae’n rhaid i blant byddar 
weithio’n galetach i glywed, sy’n golygu gall y diwrnod ysgol fod yn eithaf blinderus. Mae cael lle tawel i fynd ato, er mwyn cael seibiant 
oddi wrth y sŵn ac i ganolbwyntio ar waith, yn ddefnyddiol iawn. Mae angen mwy o gymorth i helpu plant byddar i gyflawni eu potensial.”

Hefyd, mae Dan yn rhannu gyda’r grŵp YsgogiNewid angerdd dros is-deitlau yn y sinema ac mae’r Gymdeithas Genedlaethol i Blant 
Byddar yn cefnogi Dan i amlygu’r mater hwn i’r bobl allweddol sy’n gwneud penderfyniadau. Yn wir, mae Dan wedi gwneud rhaglen 
nodwedd arbennig ar y pwnc hwn, lle’r oedd yn amlinellu’r problemau yn huawdl. 

Llais pwerus i bobl ifanc byddar
Dyluniwyd Senedd Ieuenctid Cymru i roi cyfle i blant a phobl ifanc i gael dweud eu dweud ar y materion sy’n bwysig iddynt ac mae 
presenoldeb Dan yn eu plith yn rhoi llais pwerus i’r 2,329 o blant a phobl ifanc byddar yng Nghymru wrth iddynt alw am newid 
cadarnhaol.  Efallai mae’n gynnar o hyd, ond mae Dan Downton a grŵp YsgogiNewid Cymru yn barod yn profi ei bod nhw’n hyrwyddwyr 
ardderchog i blant a phobl ifanc byddar Cymru. Rydym yn rhoi pobl ifanc byddar wrth wraidd ein gwaith ymgyrchu ac yn eu grymuso 

i bwyso am y newidiadau sydd angen arnynt. Rydym yn rhoi’r arfau iddynt –  nhw sy’n 

gwneud y gweddill.

Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar yw’r elusen flaenllaw sydd wedi ymrwymo i 

greu byd heb rwystrau i blant byddar a’u teuluoedd. Am gyngor a chymorth, galwch 

ein Llinell Gymorth rhadffôn ar 0808 800 8880 ac am fwy o fanylion, cliciwch yma. 

https://www.ndcs.org.uk/our-services/our-events/events-for-children-and-young-people/changemaker-groups/
https://www.ndcs.org.uk/our-services/our-events/events-for-children-and-young-people/changemaker-groups/
https://www.ndcs.org.uk/


 16  |  CHILDRENINWALES.ORG.UK

Bloedd yw llais grŵp ieuenctid Amgueddfa Cymru, sydd wedi tyfu, esblygu ac ennill 
dylanwad ar draws ein hamgueddfa genedlaethol diolch i gefnogaeth grant Tynnu’r 
Llwch Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Dros y 5 mlynedd diwethaf mae Bloedd wedi tyfu’n 
organig, o gyfarfodydd fforwm ieuenctid dan arweiniad i gasgliad o bobl ifanc sy’n 
cyd-gynhyrchu, herio a helpu i lywio penderfyniadau yn yr Amgueddfa. Yn 2023 bydd 
Bloedd yn dod yn rhan o brojectau craidd Amgueddfa Cymru. 

Beth mae Bloedd wedi’i gyflawni? Cafodd projectau eu cwblhau, 
gwelwyd cydweithio a meddiannu cyfrifon – gormod i’w rhestru. 
Ymhlith yr enghreifftiau mae: 

Dod â phlastig o draethau i Amgueddfa Genedlaethol 
Caerdydd a ‘diweddaru’ y diorama bywyd natur i ddangos 
effaith llygredd plastig ar ein hamgylchedd.  ‘Amlygu elfennau 
queer arddangosiadau a theithiau, curadu arddangosfeydd sy’n 
trafod hunaniaeth LHDTQ+, a chreu gofod diogel dan arweiniad 
cymheiriaid i gyfarfod, creu a thrafod treftadaeth queer. Ail-fframio 
naratif trefedigaethol, gan gynnwys project amlwg ail-fframio 
portread yr Is-gadfridog Syr Thomas Picton. Hyfforddiant staff 
dan arweiniad pobol ifanc, gweithdai, cyflwyniadau cynadleddau, 
blogiau ac erthyglau, digwyddiadau, arddangosfeydd, a chyfrif 
Instagram @Bloedd_AC. 

Mae sawl her wedi cael ei hwynebu a gwers wedi ei dysgu hefyd. 
Mae amgueddfa yn sefydliad araf gyda’i ffyrdd traddodiadol o 
weithio, a gall hyn bylu awch a brys naturiol pobl ifanc. Fe dyfodd 
Bloedd drwy weithredu a gweithgareddau, ac wrth i ni fynd i’r 
afael â’r Amgueddfa, gan gwblhau projectau a chydweithio â 
staff mewn gwahanol adrannau, fe newidiodd pethau. Newidiwyd 
rheolau a phrosesau. Rhannodd pobl ifanc eu gobeithion, eu 
hachosion a’u hegni gyda’r Amgueddfa. Gwnaeth y staff eu 
gorau i hwyluso – i rannu gwybodaeth a pharchu’r bobl ifanc, 
gan ddeall fod ganddynt lawer i’w ddysgu i ni, a’u bod yn dod â 
gwerth, egni a syniadau newydd i’r Amgueddfa. Nid yw newid yn 
hawdd. Fe brofwyd pandemig ar y ffordd, clywyd llef protestiadau 
Mae Bywydau Du o Bwys, ac mae Bloedd yn dal i frwydro gyda 
bygythiad hollbresennol yr Argyfwng Natur a Hinsawdd. Mae rhai 
o’n projectau wedi cael eu targedu gan ymgyrchoedd casineb 
arlein. Gall gweithredaeth mewn lleoliadau treftadaeth fod yn waith 
emosiynol heriol, ac mae’n ddyletswydd arnon ni i warchod iechyd 
meddwl a lles pobl ifanc a staff. 

Beth nesaf i Bloedd?

Mae aelodau Bloedd wedi dweud bod yr Argyfwng Natur a 
Hinsawdd yn fater allweddol iddyn nhw, felly yn 2023/24 bydd 
Bloedd yn canolbwyntio ar yr Argyfwng Natur. Ein nod yw bod yn 
Llais Dros Natur ar draws yr Amgueddfa. Byddwn ni’n datblygu 

fforymau, dan arweiniad pobl ifanc, i drafod a gweithredu. Bydd 
cyfle i ddysgu mwy am iechyd meddwl a lles, a chymryd rhan 
mewn gweithgareddau hunanofal. Byddwn ni’n gwneud ein gorau 
i ddarparu’n gynaliadwy, drwy ddefnyddio ailgylchu, uwchgylchu a 
thracio carbon ar gyfer pob project, ac yn trefnu gweithgareddau 
gwirfoddoli er mwyn ‘rhoi nôl’ i natur. Byddwn ni’n defnyddio’r 
Amgueddfa i weld sut allwn ni fod yn ‘Gyndeidiau Da’ – pa wersi 
allwn ni eu dysgu o Ddoe, beth allwn ni ei wneud Heddiw, sut 
allwn ni ddychmygu, cynllunio a gwthio am Yfory cynaliadwy? O 
fudiad y bleidlais i fenywod, posteri gwrth-apartheid, baneri streic y 
glowyr a gorymdaith menywod Comin Greenham – mae digonedd 
o ysbrydoliaeth. Mae casgliadau cenedlaethol Cymru yn dyst i 
awch cenedlaethol dros brotestio (weithiau gydag elfen o ddrag 
– edrychwch ar Ferched Beca!). A bydd cyfle wrth gwrs i ymlacio, 
creu, dathlu a mwynhau. 

Mae Bloedd yn addo parhau i weiddi, a rhoi llais i bobl ifanc yn 
Amgueddfa Cymru. 

Am ddysgu mwy am Bloedd a sut i gymryd rhan? Edrychwch ar y 
negeseuon a’r dolenni ar ein proffil Instagram @Bloedd_AC

Sarah Younan, Amgueddfa Cymru

Ieuenctid, Gweithredaeth, Treftadaeth
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Mae grŵp talentog o bobl ifanc ym Mlaenau Gwent wedi rhyddhau sengl eu hunain, 
‘Summer of Love’ gan KRU (gyda Kidz R Us), ac mae dros 5.5 mil wedi gwylio ar 
YouTube a dros 3000 wedi gwrando ar Spotify yn barod! 

Bu ProMo-Cymru yn gweithio mewn cydweithrediad â’r 
cynhyrchydd cerddoriaeth Nick Brine (Oasis, Stone Roses) yn eu 
Canolfan Cymunedol a Diwylliannol, Institiwt Glyn Ebwy (EVI), i 
alluogi grŵp o bobl ifanc ysbrydoledig o Kidz R Us ym Mlaenau 
Gwent i ysgrifennu, creu, recordio a hyrwyddo sengl eu hunain - 
wedi ei ariannu drwy gynllun Haf o Hwyl Llywodraeth Cymru trwy 
CWVYS. 

Ymunodd ProMo-Cymru â KRU a Nick Brine yn y stiwdio recordio 
o’r radd flaenaf yn EVI i gynnal sesiwn recordio o’r sengl wreiddiol, 
‘Summer of Love’. Dyma sut yr aeth pethau! 

https://www.youtube.com/watch?v=AAkbaEQOWgY

‘Mae wedi bod yn brofiad anhygoel o’r cychwyn i’r diwedd. 
Cawsom cymaint o hwyl a dysgu llawer iawn!” - Aelod KRU 

Cân sy’n codi’r galon i’ch cario chi trwy’r misoedd oer o’n blaen. 
Dangoswch eich cefnogaeth wrth wylio’r fideo ar YouTube and 
gwrando ar Spotify. 

Megan Lewis, ProMo Cymru

Miloedd yn Gwrando ar Gerddorion 
Newydd Talentog o Dde Cymru

https://www.promo.cymru/?lang=cy
https://evi.cymru/
https://www.kidz-r-us.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=AAkbaEQOWgY
https://www.youtube.com/watch?v=wfstNf3p_1c
https://open.spotify.com/track/62HUEEqJMUjfaL1FxEZ3Sp?si=e75931055d6540f0&nd=1
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Dechrau’n Gryf yn yr ysgol: Yr hyn y 
mae plant eisiau i ni ei wneud i helpu
Rachel Wrathall, Achub y Plant Cymru
Mae’r blynyddoedd cynnar yn gyfnod tyngedfennol yn natblygiad plant. Ond eto, gwyddom fod gormod o 
blant yng Nghymru ar hyn o bryd heb yr hyn sydd ei angen arnynt i gael dechrau teg yn yr ysgol. Gwyddom 
wrth siarad ag ysgolion, lleoliadau’r blynyddoedd cynnar, rhieni ac wrth siarad â phlant eu hunain, fod y cyfnod 
pontio i’r ysgol gynradd yn gyfnod pwysig ond weithiau’n anodd iawn. Rydym wedi clywed bod y cynnydd a 
wnaed i ymgysylltu â rhieni a phlant yn y blynyddoedd cynnar yn mynd ar goll weithiau wrth i blant symud i 
mewn i ddarpariaeth orofodol ac nad yw gwybodaeth am anghenion plant ac amgylchiadau teuluoedd bob 
amser yn cael ei rhannu.                                                                                                                                             
Nod ein prosiect Dechrau’n Gryf yw helpu plant ifanc i addasu i’r newid mawr wrth ddechrau’r ysgol a sicrhau bod ganddyn nhw a’u 
teuluoedd y cymorth iawn o’u hamgylch ar yr adeg dyngedfennol hon yn eu bywydau ifanc. Roeddem eisiau canfod pa offer, technegau a 
dulliau sydd yn gallu cefnogi’r cyfnod pontio i ysgolion cynradd, yn arbennig ar gyfer y plant hynny sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd 
uchel yng Nghymru. 

Felly sut aethom ati i wneud hyn?
Roedd yr ateb i ni bob amser yn mynd i ddechrau gyda siarad â’r plant eu hunain. Nodwyd grŵp o 21 o ysgolion, meithrinfeydd a lleoliadau’r 
blynyddoedd cynnar ymroddedig ac arloesol, wedi eu lleoli mewn ardaloedd sy’n cofnodi rhai o’r lefelau uchaf o dlodi plant yng Nghymru, 
i gymryd rhan yn y prosiect ymchwil dros flwyddyn. Gwnaed yr ymchwil ar adeg pan oedd effaith y pandemig yn dal i gael ei deimlo gan 
deuluoedd a phan oedd cyfnod cynnar yr argyfwng costau byw yn dechrau dod yn realaeth. Siaradwyd â 117 o blant i gyd, mewn cyfres o 
weithdai, gan archwilio tri chwestiwn allweddol:

* Beth mae plant yn credu y gellid ei wneud gartref i’w helpu i 

baratoi ar gyfer dechrau’r ysgol?

* Beth mae plant yn credu y gellid ei wneud yn yr ysgol i’w helpu 

i ymgartrefu yno?

* Beth mae plant yn credu y mae angen iddynt ei wybod am yr 

ysgol cyn eu diwrnod cyntaf?

Cynhaliwyd y gweithdai yn yr ysgolion a’r lleoliadau meithrin a 

chawsant eu hwyluso gan athrawon, arbenigwyr y blynyddoedd 

cynnar a staff Achub y Plant. Darparwyd adnoddau cadarnhaol ar 

gyfer y plant i greu syniadau a thrafodaethau gan sicrhau 

cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad ystyrlon. Yn eu tro, defnyddiwyd 

amrywiaeth o weithgareddau i archwilio’r cwestiynau ymchwil yn cynnwys trafodaethau grŵp, gemau pleidleisio, a thynnu lluniau. 

Beth wnaethant ei ddweud wrthym? 
Nid oedd yn syndod o gwbl i glywed bod dechrau’r ysgol yn ddigwyddiad mawr yn eu bywydau ifanc, gyda’r rhan fwyaf yn teimlo’n llawn 
cyffro, yn drist neu’n nerfus neu bob un o’r tri emosiwn yma. Mae plant yn chwilfrydig yn naturiol ac roeddent eisiau gwybod popeth am 
y lle a’i arferion a’i reolau. Roeddent eisiau gwybod am y bobl y byddent yn cyfarfod â nhw, fel y disgyblion eraill a’r athrawon, cyn iddynt 
ddechrau. Roedd y plant hefyd yn awyddus i’r athrawon wybod beth oeddent yn ei hoffi a’r hyn nad oeddent yn ei hoffi. Roedd y plant oedd 
wedi dechrau’r ysgol yn ddiweddar ac wedi cymryd rhan yn yr ymchwil yn dangos empathi a dymuniad i helpu eraill oedd ar fin mynd trwy’r 
un cyfnod pontio. Gall cymryd rhan wella hunan-barch a hyder plant a gall oedolion ddysgu cryn dipyn oddi wrth blant ifanc os ydynt yn 
cymryd yr amser i aros a gwrando. Ganrif yn ôl, ysgrifennodd Eglantyne Jebb, sylfaenydd Achub y Plant, ddatganiad cyntaf y byd ar hawliau’r 
plentyn ym 1923, a byth ers hynny, mae gan yr elusen hanes hir o hyrwyddo hawliau plant i gael llais ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw. 
Dipyn yn ddiweddarach, arweiniodd Uned Gyfranogaeth Achub y Plant Cymru y gwaith o ddatblygu Safonau Cyfranogaeth Cenedlaethol 
Cymru, sydd yn dal i gael eu defnyddio gan sefydliadau ar draws Cymru heddiw. Bydd yr hyn a ddywedodd plant wrthym fel rhan o’r prosiect 
‘Dechrau’n Gryf’, gobeithio, yn helpu i ffurfio’r ymyriadau y bydd ysgolion yn eu dylunio a’u cyflwyno er mwyn helpu plant i baratoi ar gyfer y 
cam mawr yma yn eu bywydau. Rydym yn llawn cyffro i fod yn rhannu’r hyn a ddysgwyd o’r ymarfer cyfan yn ehangach y gwanwyn hwn. Am 
fwy o wybodaeth am Brosiect Dechrau’n Gryf, cysylltwch â r.wrathall@savethechildren.org.uk

http://r.wrathall@savethechildren.org.uk
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Prosiect Mentoriaid i Gyfoedion 
Credu i Ofalwyr Ifanc
Sally Duckers, Credu

Mae Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Gofalu yn dod yn 
arweinwyr a modelau rôl yn eu cymunedau. Mae Oedolion Ifanc 
sy’n Gofalu (Yacs) yn ein Prosiect yn Wrecsam, Conwy a Sir 
Ddinbych (WCD) yn dweud wrthym ni eu bod eisiau ‘rhoi rhywbeth 
yn ôl’ a chefnogi’r gofalwyr iau o fewn Credu. Maen nhw’n teimlo 
fod cael cyfoedion sy’n ‘deall’ ac sydd yno i wrando arnynt wedi 
bod yn amhrisiadwy ynghyd â’r gefnogaeth wych y byddant yn 
ei gael oddi wrth weithwyr allgymorth. Felly mae Credu wedi 
ymateb ac wedi bod yn rhedeg hyfforddiant Mentoriaid i Gyfoedion 
gyda bron 20 o oedolion ifanc sy’n gofalu wedi cwblhau’r cwrs a 
gyflwynwyd ar-lein ac yn wyneb yn wyneb. 

Rhannwyd y cwrs yn dri sesiwn; roedd y sesiwn cyntaf yn trafod 
cyfathrebu da gyda sgiliau o wrando myfyrgar, cwestiynau agored 
ac iaith dda’r corff oll yn cael eu trafod. Mae’r ail sesiwn yn trafod 
sut y gall y mentor gefnogi’r gofalwr ifanc wrth wneud newid yn 
eu bywyd trwy eu cefnogi i ganfod atebion eu hunain ac mae’r 
trydydd sesiwn yn trafod lles eu hunain, terfynau a deall diogelu. 
Mae’r cwrs hefyd yn gyfuniad o sesiynau ymarfer chwarae rôl go 
iawn, trafodaethau ystyriol a dulliau cymorth ymarferol.  Rydym wedi 
canfod fod y sawl sydd wedi cwblhau’r hyfforddiant yn cymryd y 
rôl o ddifrif ac yn cydnabod pwysigrwydd perthnasoedd cynnes 
a dibynadwy wrth weithio gyda gofalwyr ifanc. Mae’r bobl ifanc 
wedi camu i fyny i’r rolau uwch o fewn eu grwpiau, wedi cefnogi ar 
deithiau a chyrsiau preswyl ac mae rhai yn cefnogi gofalwyr ifanc 
mewn perthnasoedd 1:1 lle y maent yn teimlo’n barod am hyn. 

‘‘Dwi wrth fy modd gyda’r hyn rwyf yn ei wneud. Rwyf wrth fy 
modd yn gwirfoddoli. Ie, gall fod yn anodd, ond DYMA’R peth 
gorau rwyf wedi penderfynu ei wneud erioed. Rwyf wirioneddol 
wrth fy modd yn ei wneud. Mae gwylio pobl ifanc newydd yn 
cerdded trwy’r drws ac yn canfod amgylchedd anhygoel yn llawn 
o bobl ddiogel, yn amhrisiadwy.  A wir yr, rwyf wedi derbyn llond 
llaw o nodiadau, cardiau a chraeniau origami, ynghyd ag ambell 
beth anghyffredin arall. Ond rwyf yn cadw pob un ohonynt. Mae 
pob un yn fy atgoffa o ba mor ffodus yr wyf i fod yn gwirfoddoli! Y 
parch sydd gennyf i’r bodau dynol hyn!! ’ dywedodd Ffion 

Ond nid pawb sydd eisiau bod yn fentor i gyfoedion, felly mae 
gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu yn canfod ffyrdd eraill 
o gymryd rhan trwy rannu eu llais. O fewn ein prosiectau yn WCD, 
Powys a Cheredigion, mae gennym bobl ifanc yn gwneud pethau 
anhygoel ac maen nhw’n cynnig rhannu eu storïau gydag eraill i 
helpu codi ymwybyddiaeth am ofalwyr ifanc ac efallai i gefnogi’r 
un unigolyn hynny a all uniaethu ag ef, gan eu helpu i ganfod yr 
optimistiaeth a’r gobaith i edrych ymlaen. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLxbui6rV_-
0hhyK4oaLlqiTpJzsXiScP1 mae rhai wedi cael eu cyfweld gan 
y BBC neu allfeydd cyfryngol eraill https://www.bbc.co.uk/
programmes/p08gkcc0 traa bo eraill yn mynychu cyfarfodydd 
gyda’n comisiynwyr a Phenaethiaid Gwasanaeth yn y cyngor. 
Maen nhw’n siarad fel eiriolwyr ifanc yn yr ysgol, yn cefnogi’r staff 
Allgymorth ar stondinau y tu allan i archfarchnadoedd neu hyd yn 
oed yn dechrau grwpiau newydd ar gyfer Credu yn eu Prifysgolion. 

Mae un oedolyn ifanc sy’n gofalu gan Credu sy’n llwyddo i ganfod 
amser i eistedd ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr er gwaethaf mynychu 
Prifysgol yn llawn amser. Rydym yn credu mewn Gofalwyr Ifanc ac 
Oedolion sy’n Gofalu ac rydym yn credu y dylid clywed eu lleisiau 
ym mhob mater sy’n effeithio arnynt hwy yn unol ag Erthygl 12 
ar Hawliau’r Plentyn (parch ar gyfer safbwyntiau’r plentyn).  Wrth 
symud ymlaen, mae prosiect newydd gan Credu o’r enw Gwneud i 
Ofalwyr Ifanc Gyfrif gyda’r nod o gyd-gynhyrchu deunyddiau ategol 
ar gyfer ysgolion, colegau, Prifysgolion a lleoliadau Iechyd i helpu 
eu staff a sefydliadau i ddeall yr heriau mae Gofalwyr Ifanc yn eu 
hwynebu yn well a chanfod ffyrdd o’u cefnogi hwy fel eu bod yn 
cael yr un cyfleoedd mewn bywyd ag unrhyw un arall. Rydym yn 
credu fod gofalwyr ifanc ochr yn ochr â staff cefnogi rheng flaen 
o fewn y sefydliadau hyn yn arbenigwyr ar wybod yr hyn y gellir 
ei gyflawni, beth sy’n gynaliadwy ac yn gefnogol i ofalwyr ifanc. 
Rydym yn adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd o’n rhaglen mentoriaid 
i gyfoedion i adeiladu tîm o lysgenhadon ac eiriolwyr i greu ein 
hymgyrch Gwneud i Ofalwyr Ifanc Gyfrif.
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