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Annwyl Ddarllenydd,

Rydym yn falch o gyflwyno’r llyfryn hwn, sy’n cofnodi’r hyn a ddysgwyd gan Brosiect CWBR

wrth ymgysylltu â phobl ifanc.

Roedd Prosiect Llesiant a Chydnerthedd Cymunedol (CWBR) yn PLANED yn beilot, wedi’i

ariannu gan raglen LEADER Arwain Sir Benfro.  Ei nod oedd ymchwilio i ffyrdd y gall

cynghorau cymuned a thref ddatblygu llesiant a chydnerthedd cymunedol drwy

ymgysylltu â’u cymunedau i ddatblygu asesiadau, cynlluniau a gweithgareddau prosiect

llesiant lleol.   Caiff y rhain eu bwydo i mewn i’r asesiad llesiant ar gyfer y sir gyfan er mwyn

cael dylanwad ar y cynllun sy’n cael ei lunio gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC)

yn unol â’r hyn a ddisgwylir dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae gan PLANED hanes hir a llwyddiannus o weithio ac ymgysylltu gyda chymunedau ac

mae prosiect CWBR yn gweithio’n galed i roi polisi ar waith.     Mae Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ddeddfwriaeth sy’n torri tir newydd trwy ei

gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru weithio’n well gydag eraill a gweithio

mewn modd mwy cydgysylltiedig, ataliol a thymor hir er mwyn sicrhau bod eu

penderfyniadau’n cael effaith gadarnhaol ar y bobl fydd yn byw yn y dyfodol yn ogystal â’r

rhai sy’n byw heddiw.

Yn ystod ein gwaith gyda Chynghorau Tref a Chymuned (CTaCh), daeth yn amlwg nad

oedd llawer ohonynt yn teimlo eu bod yn ymgysylltu â phobl ifanc mewn modd effeithiol

ac ystyrlon, a gwnaethant gais am hyfforddiant, canllawiau a chymorth penodol ynglŷn â’r

mater.   Ynghyd â llyfryn cyflwyno ac adnoddau defnyddiol, rydym wedi crynhoi yr holl

bethau a ddysgwyd gennym yn y pecyn hwylus hwn fel bod modd rhannu arferion da a

gwersi a ddysgwyd gyda holl gynghorau tref a chymuned Sir Benfro. 

Pob hwyl

Tîm CWBR

RHAGAIR
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CYFLWYNIAD
Mae llawer o’r penderfyniadau a wneir yn lleol yn cael eu gwneud gan oedolion, er bod

llawer o’r penderfyniadau hyn yn effeithio ar fywydau pobl ifanc nawr ac yn y dyfodol. Mae

sicrhau bod pobl ifanc yn ymwneud â’u cymunedau yn hanfodol er mwyn gwella

gwasanaethau ac ymateb i wir anghenion.   Dylai cynghorau tref a chymuned ymrwymo i

gynnal hawliau pobl ifanc i fod yn rhan o brosesau gwneud penderfyniadau a dylent

ymdrechu i sicrhau bod diwylliant o gyfranogi wedi’i wreiddio yn eu harferion beunyddiol

yn y sefydliad.  Wrth i ni weithio ochr yn ochr â chynghorau tref a chymuned yn Sir Benfro,

amlygwyd eu hawydd i wella’u gallu i gael pobl ifanc i gymryd rhan yn eu cymunedau, ond

nid oedd bob amser yn eglur iddynt beth oedd y ffyrdd gorau i ymgysylltu’n effeithiol ac yn

ystyrlon.

I bwy mae’r pecyn hwn?
Mae’r pecyn hwn wedi’i lunio i helpu cynghorau tref a chymuned i deilwra’u dulliau

gweithredu er mwyn galluogi pobl ifanc 0-25 oed i gael rôl yn yr hyn sy’n effeithio arnynt

yn eu cymuned, i gymryd rhan mewn prosesau gwneud penderfyniadau ac i fynegi eu

safbwyntiau ynglŷn â phrosiectau, gweithgareddau a gwasanaethau.

Nid yw’r pecyn hwn wedi’i anelu tuag at ‘arbenigwyr’ sy’n gweithio gyda phobl ifanc, na’r

bobl ifanc eu hunain chwaith. Yn hytrach, mae wedi’i gynllunio i fod yn becyn cymorth ac

yn llyfr gwaith rhyngweithiol i gynghorau tref a chymuned sy’n chwilio am gymorth a

chanllawiau ar gyfer ymgysylltu â phobl ifanc yn eu cymuned. Mae’n seiliedig ar gyfoeth o

brofiadau gweithwyr a phobl ifanc o bob rhan o Sir Benfro. Mae’n datblygu ar arferion da o

ran ymgysylltu a chyfathrebu â phobl ifanc ac yn pwysleisio pwysigrwydd annog

cyfranogiad pobl ifanc yn eu cymunedau.

Mae’r pecyn hwn yn adnodd i helpu cynghorau tref a chymuned i weithredu ar sail

safbwyntiau pobl ifanc. Wrth ddefnyddio’r pecyn hwn, rydym yn deall y gallech chi fel

cyngor fod yn gweithio ar brosiect llawer mwy, sy’n cynnwys cynulleidfa a rhychwant oed

llawer ehangach.   Rydym yn deall hefyd ei bod yn bosib mai dim ond rhan fechan o’r

prosiect hwn fydd cyfranogiad pobl ifanc.

Sut dylwn i ddefnyddio’r pecyn hwn?
Gallwch chi ddarllen trwy’r ddogfen hon a’i defnyddio fel llawlyfr naill ai’n unigol neu fel

tîm.  Neu gallwch daro i mewn ac allan o’r adrannau sy’n berthnasol i chi.   Gallwch

ddefnyddio’r ddogfen hon i ddysgu am ymgysylltu âg ieuenctid yn gyffredinol neu i gael

awgrymiadau a syniadau defnyddiol.
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Yn ei ystyr mwyaf sylfaenol, mae cyfranogi yn golygu ‘cymryd rhan’ yn rhywbeth.   
 Fodd bynnag, hyd yn oed o fewn y weithred o ‘gymryd rhan’, mae gwahanol raddau
o gyfranogi.     Mae hyn yn amrywio o gael pobl ifanc yn rhoi eu “barn ar fater a
bennwyd ymlaen llaw er mwyn i oedolion gael gwneud y penderfyniad terfynol
(ymgynghori), i gael pobl ifanc yn dewis eu hagenda ac yn gwneud eu
penderfyniadau eu hunain (cyfranogiad llawn).”   Blast   OffGuide   1:   Introduction  
 toParticipation   2007.   Mae’n bwysig gweld cyfranogi fel proses yn hytrach na
digwyddiad.

Mae gan Ysgol Cyfranogiad adnabyddus Roger Hart (1992) wyth lefel o gyfranogi, yn

amrywio o  "defnyddio"  i   "benderfyniadau ar y cyd ag oedolion ar faterion sydd wedi’u

hysgogi gan y plentyn".  Mae ysgol Hart yn awgrymu nad yw cyfranogi ar lefelau isaf yr ysgol

yn gyfranogi mewn gwirionedd, ond yn hytrach yn ffyrdd symbolaidd o ymgysylltu â phobl

ifanc.    Mae ei fodel ar gyfer cyfranogi yn awgrymu y dylai unrhyw gyfranogi sy’n ymwneud

â phobl ifanc fod ar risiau uchaf yr ysgol.  Fodd bynnag, mae’r model hwn yn codi

cwestiynau, ac mae gwrthwynebwyr wedi mynegi pryder bod y ddelwedd o ysgol a

ddefnyddir yn y model hwn yn awgrymu gwerth hierarchaidd i gyfranogiad. Am y rheswm

hwn, ac i sicrhau bod y pecyn mor hawdd ei ddefnyddio â phosib, defnyddir Llwybrau tuag

at Gyfranogiad Harry Shier (2001) i alluogi pobl i fapio’u cynnydd ar eu taith tuag at

gyfranogiad effeithiol ac ystyrlon gan bobl ifanc.

 

 

le ydych chi ar yr ysgol?
 

"Annog pobl ifanc i fod yn bartneriaid a rhannu cyfrifoldebau am y
cyfleoedd, y prosesau dysgu a’r strwythurau gwneud penderfyniadau sy’n
effeithio ar eu bywydau ac ar eu hamgylcheddau eu hunain ac ar fywydau
ac amgylcheddau pobl eraill."

Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion, Hydref 2018

BETH YW CYFRANOGI?
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Ysgol Cyfranogiad Pobl Ifanc

(Addaswyd o 'The rightto play andchildren'sparticipation'  gan RogerHart,  yn Article31 Action  

 Pack, Cyhoeddwyd gan Play-Train, 1995)

8. Penderfyniadau ar

y cyd ag oedolion,

wedi’u hysgogi gan y

plentyn

 

7. Wedi’u hysgogi a’u

llywio gan y plentyn

 

6. Penderfyniadau ar

y cyd â phlant, wedi’u

hysgogi gan oedolyn

 

5. Ymgynghori a

rhoi gwybodaeth

 

4. Wedi’u pennu, ond

yn rhoi gwybodaeth

 

3. Tocynistiaeth

 

2. Addurnol

 

1. Defnyddio
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Mae gan blant berchnogaeth

lawn ar y prosiect; mae oedolion

yn ymuno â’r broses o wneud

penderfyniada

Plant sydd â’r rhan fwyaf o

berchnogaeth ar y prosiect, ond

mae oedolion ar gael i helpu os

oes angen

 

Oedolion sy’n rheoli ond mae

plant yn ymwneud yn llawn â’r

holl broses, gan gynnwys

gwneud penderfyniadau

 

 

Oedolion sy’n rheoli’r prosiect,

ond ymgynghorir â phlant; ystyrir

eu safbwyntiau o ddifrif

 

oedolion yn gofyn am

safbwyntiau plant, ond nid ydynt

yn cynnig opsiwn ynglŷn â sut y

gallant fynegi eu safbwyntiau

 

Mae plant yn cymryd rhan 

Mewn digwyddiad, ond heb fawr

ddim dealltwriaeth o’r materion

neu ddim o gwbl

 

Oedolion sy’n berchnogion ar y

prosiect ac mae plant yn

gwirfoddoli i fod yn rhan ohono;

perchir eu safbwyntiau.
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PWY YW POBL IFANC?

Nid oes un diffiniad cyson a gytunwyd yn rhyngwladol ynglŷn ag ystod
oedran ieuenctid. At ddibenion ystadegol, fodd bynnag, mae’r Cenhedloedd
Unedig – heb ragfarn tuag at unrhyw ddiffiniadau eraill a wnaed gan Aelod-

Wladwriaethau – yn diffinio ‘ieuenctid’ fel pobl sydd rhwng 15 a 24 oed.
 

PENDERFYNIAD 36/28 1981 CYNULLIAD CYFFREDINOL Y CENHEDLOEDD
UNEDIG

Mae’r canllawiau hyn yn berthnasol i blant a phobl ifanc o’u geni hyd at eu
pen-blwydd yn 18 oed. Rydym yn defnyddio’r term ‘plant’ i gyfeirio at blant
ieuengach nad ydynt yn meddu ar yr aeddfedrwydd a’r crebwyll i wneud

penderfyniadau pwysig drostynt eu hunain.Rydym yn defnyddio’r term ‘pobl
ifanc’ i gyfeirio at blant hŷn neu fwy profiadol sy’n fwy tebygol o allu gwneud

y penderfyniadau hyn drostynt eu hunain.
 

DIOGELU PLANT A PHOBL IFANC, Y CYNGOR MEDDYGOL CYFFREDINOL 2012
 

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn diffinio’r ‘Glasoed’ fel unigolion yng ngrŵp
oedran 10-19 a ‘Ieuenctid’ fel grŵp oedran 15-24. Ac mae ‘Pobl Ifanc’ yn

cwmpasu ystod oedran 10-24. 
 

Sefydliad Iechyd y Byd 2020.
 

Person ifanc ydy unrhyw un dan 18 oed a phlentyn ydy unrhyw un nad yw
wedi cyrraedd yr oedran gadael ysgol ieuengaf (OGYI) swyddogol.   Bydd

disgyblion yn cyrraedd yr OGYI yn ystod y flwyddyn ysgol sy’n cynnwys eu
pen-blwydd yn 16 oed.

 

Rheoliadau Rheoli Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith HSE 1999
 

 



 MESUR LLYWODRAETH LEOL (CYMRU) 2011

Rhaid bodloni’r meini
prawf canlynol er

mwyn penodi
cynrychiolydd

ieuenctid

Rhaid i’r cyngor tref neu gymuned
wneud hysbysiad cyhoeddus o’i fwriad i

benodi cynrychiolydd ieuenctid
cymunedol (gweler rhagor o fanylion

ym mhennod 4, adran 119)
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Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 wedi galluogi cynghorau tref a
chymuned i benodi hyd at ddaugynrychiolydd ieuenctid cymunedol.

 

Nodwch, fodd bynnag nad yw cynrychiolydd ieuenctid cymunedol yn aelod
o’r cyngor ac felly nid oes ganddynt yr un hawliau, breintiau a dyletswyddau
â Chynghorydd Tref a Chymuned, e.e. pwerau pleidleisio; cynrychiolwyr ydyn

nhw.
 

Rhaid i gynrychiolwyr ieuenctid
gynrychioli buddiannau’r unigolion
hynny sy’n byw, yn gweithio neu’n
derbyn addysg neu hyfforddiant yn
ardal y gymuned, ond sydd o dan

26 oed

Mae hysbysiad cyhoeddus
yn cynnwys rhoi

hysbysiad trwy unrhyw
fodd arall a ystyrir yn

briodol gan y cyngor tref
neu gymuned er mwyn
sicrhau bod cymaint o

unigolion â phosib a allai
fod yn gymwys i gael eu
penodi yn gynrychiolwyr
ieuenctid yn gwybod bod

y cyngor tref neu
gymuned yn awyddus i

benodi un

Mae hysbysiad
cyhoeddus yn
cynnwys rhoi

gwybod i bennaeth a
chorff llywodraethu
unrhyw sefydliad yn

y sector addysg
bellach neu addysg
uwch y mae ei safle
wedi’i leoli o fewn
ardal y gymuned

neu’r cymunedau y
sefydlwyd y cyngor

cymuned ar ei
chyfer/eu cyfer

Mae hysbysiad
cyhoeddus yn
cynnwys rhoi

gwybod i bennaeth
a pherchennog
unrhyw ysgol y

mae ei safle wedi’i
leoli o fewn ardal y

gymuned neu’r
cymunedau y

sefydlwyd y cyngor
cymuned ar ei
chyfer/eu cyfer



CONFENSIWN Y CENHEDLOEDD UNEDIG AR

HAWLIAU’R PLENTYN (CCUHP) 1989
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Mae CCUHP 1989 yn gytundeb rhyngwladol sy’n rhwymo mewn cyfraith
sy’n gosod hawliau sifil, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol pob

plentyn (dan 18), beth bynnag fo’i hil, crefydd neu alluoedd.
 

Dan delerau’r confensiwn, rhaid i lywodraethau fodloni anghenion sylfaenol
plant a’u helpu i gyrraedd eu llawn botensial, sy’n cynnwys yr hawl i fynegi

eu barn a chael gwrandawiad.
 

ERTHYGL 13
 

Mae gan bob plentyn
yr hawl i ganfod a

rhannu gwybodaeth
ac i fynegi ei

syniadau - drwy
siarad, ysgrifennu,
celf neu unrhyw

gyfrwng mynegiant
arall.

 

ERTHYGL 3
 

gweithred sy’n
ymwneud â phlant,
bydd buddiannau’r

plentyn yn ystyriaeth
flaenaf.

 

ERTHYGL 12
 

Mae gan bob plentyn
yr hawl i fynegi ei

farn ar faterion sy’n
effeithio arno, ac i’r
farn honno gael ei

hystyried.



DEDDF LLESIANT CENEDLAETHAU’R 

DYFODOL (CYMRU) 2015

 
Mae  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi’r uchelgais, y

caniatâd a’r ddyletswydd gyfreithiol i ni wella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol,

amgylcheddol ac economaidd.

Mae’n ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus yng Nghymru feddwl am effeithiau

hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i gilydd, ac

atal problemau parhaus megis tlodi, anghyfartaleddau iechyd a newid hinsawdd.

Mae’r Ddeddf yn sefydlu saith o nodau llesiant, ac mae rhaid i gyrff cyhoeddus

weithio tuag at gyflawni pob un ohonynt, nid un neu ddau yn unig
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Cymru Sy’n Gyfrifol ar 
Lefel Fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud

unrhyw beth i wella llesiant

economaidd, cymdeithasol,

amgylcheddol a diwylliannol

Cymru, yn ystyried a allai gwneud

peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol

at lesiant byd-eang. 

 

Cymru â Diwylliant Bywiog Lle
Mae’r Gymraeg yn Ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn

gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r

Gymraeg ac sy’n annog pobl i

gyfranogi yn y celfyddydau, a

chwaraeon a gweithgareddau

hamdden.

A Cymru o Gymunedau Cydlynus
Cymunedau atyniadol, hyfyw a

diogel sydd â chysylltiadau da.

 

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-
eang

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i

gyflawni eu potensial ni waeth beth

fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau,

gan gynnwys eu cefndir neu eu

hamgylchiadau economaidd-

gymdeithasol).

.

Cymru Gydnerth
Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella

amgylchedd naturiol bioamrywiol

gydag ecosystemau iach gweithredol

sy’n cynnal cydnerthedd

cymdeithasol, economaidd ac

ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i

newid (er enghraifft newid yn yr

hinsawdd).

 

Cymru Iachach
Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a

meddyliol pobl cystal â phosibl a lle

deellir dewisiadau ac ymddygiadau

sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.

 

Cymru Lewyrchus
Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol,

carbon isel sy’n cydnabod y terfynau

sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac

sydd, o ganlyniad, yn defnyddio

adnoddau mewn modd effeithlon a

chymesur (gan gynnwys gweithredu

ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n

datblygu poblogaeth fedrus ac

addysgedig mewn economi sy’n

cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig

cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i

bobl fanteisio ar y cyfoeth a

gynhyrchir drwy gael gafael ar waith

addas.
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EGWYDDOR DATBLYGU CYNALIADWY

Er mwyn helpu cynghorau tref a chymuned i fynd ati i gyflawni eu dyletswydd dan y

Ddeddf, mae 5 peth y mae angen iddynt eu hystyried er mwyn dangos eu bod wedi rhoi’r

egwyddor datblygu cynaliadwy ar waith.

Bydd y 5 dull yma o weithio yn helpu cynghorau tref a chymuned i weithio’n well gyda’i

gilydd, i osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol ac i fynd i’r afael â rhai o’r heriau

hirdymor sy’n ein hwynebu.

Hirdymor
Pwysigrwydd sicrhau cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen

am ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd.

Cynnwys
Pwysigrwydd cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau

llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardal y

mae’r cyngor tref neu gymuned yn ei gwasanaethu.

Atal
Sut gall gweithredu i atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu

cynghorau tref a chymuned i gyflawni eu hamcanion.

Integreiddio
Ystyried sut gall amcanion llesiant y cyngor tref neu gymuned effeithio

ar bob un o’r nodau llesiant, ar eu hamcanion eraill, neu ar amcanion

cyrff cyhoeddus eraill.

Cydweithio
Cydweithredu ag unrhyw berson arall (neu wahanol adrannau yn y corff

ei hun) a allai helpu’r cyngor tref neu gymuned i fodloni ei amcanion

llesiant.

.
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Yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, rhaid i gynghorau
tref a chymuned “weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y

presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i
ddiwallu eu hanghenion hwythau.”

 

Rhan 2 Gwella Llesiant, adran 5 'yr egwyddor datblygu cynaliadwy, paragraff (1)'
 



MESUR PLANT A THEULUOEDD 

(CYMRU) 2010

 ADRAN 121.

(1)  Rhaid i awdurdod lleol wneud y cyfryw drefniadau ag y mae'n eu hystyried yn addas i

hybu a hwyluso plant i gymryd rhan ym mhenderfyniadau'r awdurdod a allai effeithio

arnynt.

(2)  Rhaid i awdurdod lleol:

gyhoeddi gwybodaeth ynghylch ei drefniadau o dan is-adran (1), a

diweddaru'r wybodaeth a gyhoeddir.

SAFONAU CYFRANOGIAD CYMRU

 
Set o saith 'egwyddor craidd' ydy Safonau Cyfranogiad Cymru i helpu sefydliadau i sicrhau

eu bod yn cynnal cyfranogiad ystyrlon gyda phobl ifanc.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r safonau hyn ac mae Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru

2015) yn sail iddynt hefyd.

Dyma’r saith o safonau ar gyfer Cyfranogiad:

1. Gwybodaeth

2. Dewis

3.Dim Gwahaniaethu

4. Parch

5. Bod Ar Eich Ennill

6. Adborth

7.Gwella’n Ffordd o Weithio
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Gwybodaeth
 

Dewis
 

ParchDim gwahaniaethu
 

SAFONAU CYFRANOGIAD PLANT A PHOBL IFANC

 

A ydyn ni, fel cyngor tref neu gymuned...

yn rhoi gwybod i bobl ifanc pa
wahaniaeth y gallai eu
cyfranogiad ei wneud?

yn darparu gwybodaeth eglur
sydd o ansawdd da ac y mae’n
hawdd mynd ati i bobl ifanc fel
bod modd iddynt gyfranogi’n
llawn?

yn rhoi gwybod i bobl ifanc pwy
sy’n mynd i wrando a gwneud
newidiadau?

yn rhoi digon o gefnogaeth,
gwybodaeth ac amser i bobl
ifanc iddynt gael dewis a ydynt
am gymryd rhan?

yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc
gymryd rhan yn y broses o’r
dechrau?

yn herio unrhyw wahaniaethu?

yn cysylltu â phobl ifanc o
amrywiaeth o gefndiroedd (e.e.
diwylliant, ethnigrwydd, rhyw,
crefydd, rhywioldeb)?

yn darparu cyfleoedd i bobl
ifanc ddifreintiedig a rhai sydd
ar y cyrion gyfranogi?

yn gwrando ar eu syniadau, eu
safbwyntiau a’u profiadau?

yn eu cymryd o ddifrif ac yn eu
trin yn deg?

yn gweithio gyda phobl ifanc i
newid pethau er gwell?

yn gweithio gyda phobl ifanc ar
y pethau y maen nhw’n dweud
sy’n bwysig?

yn gwerthfawrogi ac yn
parchu’r hyn sydd gan bobl
ifanc i’w gynnig?

A ydyn ni, fel cyngor tref neu gymuned...

A ydyn ni, fel cyngor tref neu gymuned...
A ydyn ni, fel cyngor tref neu gymuned....

Defnyddiwch y rhestr wirio hon i werthuso pa mor dda rydych chi, fel
cyngor tref neu gymuned, yn bodloni’r safonau cyfranogiad.
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Bod ar eich ennill
 

 

Adborth

Gweithio’n Well
 

yn gweithio mewn ffyrdd sy’n
hwyl, yn berthnasol, yn ddiogel
ac yn bleserus?

yn manteisio i’r eithaf ar yr hyn
y mae pobl ifanc yn ei wybod?

yn darparu cyfleoedd i
ddatblygu eu sgiliau
ymhellach?

yn gwneud pethau cadarnhaol
sy’n helpu i ddatblygu eu
hyder?

yn sicrhau bod pobl ifanc yn
derbyn rhywbeth am yr hyn a
wnânt, megis achrediad?

A ydyn ni, fel cyngor tref neu gymuned...

yn darparu adborth i bobl ifanc
o fewn yr amser a gytunwyd?

tell young people how their
ideas have been use and why?

yn rhoi adborth mewn ffyrdd
sy’n hawdd i bobl ifanc eu
deall? 

yn dweud wrth bobl ifanc beth
sy'n digwydd nesaf?

A ydyn ni, fel cyngor tref neu gymuned...

yn gofyn i bobl ifanc beth sydd
wedi gweithio’n dda a beth
sydd angen ei newid?

yn gwneud yn siŵr bod barn
pobl ifanc yn gwneud
gwahaniaeth i’r ffordd rydyn
ni’n cynllunio ac yn gwneud
penderfyniadau? 

A ydyn ni, fel cyngor tref neu gymuned...
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PWYSIGRWYDD CYNWYSOLDEB

 Mae’n bwysig cofio na ellir cynnwys yr holl bobl ifanc mewn cyfranogiad yn rhwydd, ac y

dylai cynghorau tref a chymuned wneud popeth y gallant i wella cynwysoldeb

cymdeithasol.

Gall fod yn anodd cael rhai grwpiau neu unigolion i ymgysylltu â gwasanaethau a

gweithgareddau prif ffrwd; fodd bynnag, mae’n hollbwysig eu bod yn dal i gael cyfle i’w

lleisiau gael eu clywed. Gydag ychydig mwy o feddwl yn ystod y broses o gynllunio unrhyw

ymgysylltu, gall cynghorau tref a chymuned sicrhau bod yr holl bobl ifanc yn cael eu

cynnwys ac yn cael y cyfle i gyfranogi yn eu cymuned.

Fel cyngor tref neu gymuned, mae’n bwysig cadw pawb mewn cof wrth nodi’r rhai a allai

fod yn llai tebygol o gyfranogi. Gallech chi gyfeirio at y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau

Dynol wrth feddwl am nodweddion gwarchodedig.

Mae’n gamddealltwriaeth gyffredin bod angen cyfreithiol i unrhyw aelodau staff sy’n dod i

gyswllt â phobl ifanc dan 18 oed gael gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd

(DBS). Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir. Rhaid bod y gweithgaredd o hyfforddi, goruchwylio

neu gyfarwyddo person ifanc yn cael ei gynnal yn wythnosol neu o leiaf bedair gwaith

mewn cyfnod o 30 diwrnod er mwyn bodloni’r meini prawf ar gyfer bod yn gymwys i

wneud cais am wiriad DBS lefel uwch. Rydym yn argymell y dylid dilyn canllawiau’r

llywodraeth sydd ar gael ar eu gwefan.

Mae PLANED hefyd wedi llunio polisi diogelu plant enghreifftiol y gellir ei ddefnyddio gan

gynghorau tref a chymuned. Mae’r polisi newydd hwn yn cynnwys cyfarfodydd ar-lein

hefyd ac mae ar gael ar wefan PLANED.

Mae Un Llais Cymru yn nodi bod “y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn nodi
nad oes hawl gan gyflogwyr i gwblhau cais am wiriad DBS ar gyfer aelodau
staff a allai ddod i gyswllt yn achlysurol yn unig â phobl ifanc.   Dim ond ar gyfer
cynghorwyr sydd, fel rhan o’u dyletswyddau arferol, yn goruchwylio pobl ifanc
dan 18 oed, ac yr ystyrir, felly, eu bod yn ymgymryd â gweithgaredd sy’n cael ei
reoleiddio”, y mae angen gwiriad DBS.

DIOGELU
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ARWEINYDDIAETH GYMUNEDOL

 

Cynrychioli a bod yn atebol i’ch cymuned leol; darparu 

gwasanaethau i fodloni anghenion lleol;

Ymdrechu i wella ansawdd bywyd yn y gymuned.

Y bobl ifanc sy’n byw ac yn gweithio yn y cymunedau rydych chi’n eu gwasanaethu ydy

pleidleiswyr, arweinwyr a phobl fydd yn gwneud penderfyniadau yn ein dyfodol.  Mae

dechrau sgwrs rhwng cyrff cyhoeddus a phobl ifanc a theuluoedd yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc

fynegi eu barn a theimlo eu bod yn cael eu cynnwys yn y broses gwneud penderfyniadau

yn unol â’r hyn a amlinellir yn CHPCU (1989) yn ogystal â rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen i

lunwyr polisïau a darparwyr gwasanaethau er mwyn iddynt allu gwneud eu polisïau a’u

gwasanaethau’n fwy perthnasol tra byddant yn cadw cydbwysedd rhwng anghenion tymor

byr ac anghenion cenedlaethau’r dyfodol yn unol â chynnwys Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (2015).

Cynghorwyr sydd â’r cyfrifoldeb cyffredinol dros lesiant eu cymuned leol.  Mae eich gwaith

yn gorwedd mewn tri phrif gategori:

Fel arweinwyr cymunedol, chi sydd yn y sefyllfa orau i ddeall yr heriau penodol sy’n wynebu

pobl ifanc yn eich ardal leol.

Yn aml, bydd pobl ifanc yn teimlo, fel grŵp oedran, nad yw’r materion sydd o bwys iddynt

a’u safbwyntiau yn cael eu cymryd o ddifrif i’r un graddau. Maent yn teimlo hefyd bod

grwpiau oedran eraill yn aml yn bwrw golwg negyddol arnynt oherwydd stereoteipiau a

ddarlunnir yn y cyfryngau.

Trwy fynd ati’n rhagweithiol i gynorthwyo pobl ifanc i ymgysylltu’n gadarnhaol ac i

gyfranogi yn y gymdeithas, gall cynghorau tref a chymuned herio a gwella agweddau

negyddol.   Trwy waith ymgysylltu âg ieuenctid, gall cynghorwyr arwain y ffordd o ran

chwalu rhwystrau rhwng pobl ifanc a gweddill y gymuned a’r sefydliadau sydd ynddi.

Mae gan gynghorau tref a chymuned y gallu i frwydro i atal tueddiadau tuag at ddiffyg

ymgysylltu rhag dilyn pobl ifanc wrth iddynt ddod yn oedolion. Bydd ymgysylltu a phobl

ifanc yn cyfrannu at eu twf i fod yn aelodau aeddfed, cyfrifol o’r gymdeithas trwy roi’r

cyfleoedd iddynt ddangos eu gallu i fod yn ddinasyddion yn eu hamgylchedd lleol eu

hunain trwy brofiadau a gweithgareddau ymarferol, ac o ganlyniad, bydd yn gwella eu

hardaloedd lleol ac yn cryfhau democratiaeth.

“Mae’r arweinwyr gorau yn eglur.  Maent wastad yn goleuo’r llwybr ac wrth
wneud hynny, maent yn rhoi gwybod i bob un bod yr hyn a wnânt yn gwneud
gwahaniaeth.Y prawf gorau fel arweinydd yw:ydy’r rhai a wasanaethir yn tyfu fel
pobl; ydyn nhw’n tyfu’n iachach, yn ddoethach, yn fwy rhydd, yn fwy ymreolus, yn
fwy tebygol eu hunain o ddod yn arweinwyr?”
Robert K. Greenleaf, awdur y traethawd arloesol, 'The Servant as Leader'
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PWY SY’N ELWA O YMGYSYLLTU Â PHOBL IFANC?

Synnwyr cryfach o ymrymuso a hunaniaeth leol

Awydd i gael perchnogaeth dros eu dyfodol eu hunain

Mae’n helpu i wrthbwyso diffyg ymgysylltiad

Gwella goddefgarwch/ parch tuag at erail

Cynnydd mewn ymgysylltiad â’r ysgol/ dysgu/ cymdeithas ddinesig

Gwella’r gallu i weithio gydag eraill

Gwella perthynas â chyfoedion  

     

Teimlo eu bod yn gwneud gwahaniaeth

Mae’n helpu pobl ifanc i ddysgu’r sgiliau i siarad ar ran pobl ifanc eraill

Helps young people learn the skills to speak on behalf of other young people

Cyfleusterau yn bodloni eu hanghenion yn fwy addas

MANTEISION I BOBL IFANC? 

Datblygu sgiliau, gwybodaeth ac ymddygiadau

penodol megis:

Gwell

ymwybyddiaeth

o brosesau

democrataidd

Gwrando Trafod telerau Sgiliau gwaith
Menter

Cyllidebu

 

Datrys

problemau

 

Dulliau sy’n

seiliedig ar

ddatrys

 Meddwl

beirniadol uwch

 

Gwneud

penderfyniadau

 

 

 

16



Newidiadau yn hinsawdd ac amgylchedd gwasanaethau cyhoeddus

Gwell ymwybyddiaeth o anghenion pobl ifanc, gyda’r canlyniad bod cyfleusterau

yn bodloni eu hanghenion yn well

Gwell polisïau a datblygiadau strategol 

Adnoddau’n cael eu dyrannu mewn modd mwy priodol 

Effaith ar bolisïau cenedlaethol

Mae ymgysylltu’n arwain at newid cadarnhaol o ran arferion sefydliadol,

gwasanaethau a chyfleusterau

Maent yn fwy tebygol o bleidleisio yn etholiadau’r dyfodol

Mwy o ymwneud gan rieni 

Golwg fwy cadarnhaol ar bobl ifanc 

Gwell adnoddau/ cyfleusterau cymunedol

Newidiadau cadarnhaol i fywydau cartref pobl ifanc unigol

Newidiadau yn yr hinsawdd ac amgylchedd cymunedol

 Gwelliant yn y berthynas rhwng oedolion a phobl ifanc

MANTEISION I WASANAETHAU CYHOEDDUS

MANTEISION I GYMUNEDAU 
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HERIAU A RHWYSTRAU

 
Ceir nifer o heriau a rhwystrau rhag cyfranogiad wrth ymgysylltu â phobl
ifanc.   Dyma rai y dylid eu hystyried wrth gynllunio gweithgaredd
ymgysylltu:

RHEOLI DISGWYLIADAU 
Pwyntiau allweddol ar gyfer rheoli disgwyliadau:

Eglurwch y ffiniau - beth mae modd ei wneud ac i ba raddau.

 

Byddwch yn agored o’r dechrau ynglŷn ag amserlenni a rhwystrau posib 

Rhowch adborth amserol, eglur, a manwl, a gwnewch hynny’n ysbeidiol os

yw’n briodol.

Nodwch enillion sydyn os oes modd.

Cofiwch y gall amserlenni ‘arferol’ sefydliadau deimlo fel oes i

bobl ifanc!

Cyfyngiadau
adnoddau a

chapasiti
 

Agweddau
oedolion

     Sgiliau            
oedolion

 

 

Sgiliau pobl
ifanc

 

Anawsterau
mynediad

 

Profiadau
negyddol o
gyfranogi

Cyllido Amser
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L EFELAU CYFRANOGIAD
 

5. Mae plant yn

rhannu grym a

chyfrifoldeb dros

wneud

penderfyniadau.

AGORIADAU          >  >      CYFLEOEDD
RHWYMEDIGAETHAU

DECHREUWCH
YMA

 

4. Mae plant yn

rhan o’r broses

gwneud

penderfyniadau.

3. Mae safbwyntiau

plant yn cael eu

hystyried

2. Mae plant yn

cael cefnogaeth i

fynegi eu

safbwyntiau

1.Gwrandewir ar

blant.

 

Ydych chi’n barod i

rannu rhywfaint o’ch

grym fel oedolion gyda

phlant?

 

A oes trefniadau sy’n

galluogi plant ac

oedolion i rannu grym

a chyfrifoldeb dros

benderfyniadau?

 

A yw’n ofynnol yn ôl

polisi bod plant ac

oedolion yn rhannu

grym a chyfrifoldeb

dros benderfyniadau?

 

Ydych chi’n barod i

adael i blant ymuno yn

eich prosesau gwneud

penderfyniadau?

 

A oes trefniadau sy’n

galluogi plant i ymuno

mewn prosesau

gwneud

penderfyniadau?

 

A yw’n ofynnol yn ôl

polisi bod rhaid i blant

fod yn rhan o brosesau

gwneud

penderfyniadau?

 

Ydych chi’n barod i

ystyried safbwyntiau

plant?

 

Ydy eich proses

gwneud

penderfyniadau yn eich

galluogi i ystyried

safbwyntiau plant?

 

A yw’n ofynnol yn ôl

polisi bod rhaid i

safbwyntiau plant gael

y pwysau dyledus wrth

wneud

penderfyniadau?

 

Ydych chi’n barod i

roi cefnogaeth i

blant i fynegi eu

safbwyntiau?

A oes gennych gyfres

o syniadau a

gweithgareddau i

helpu plant i fynegi

eu safbwyntiau?

 

 

A yw’n ofynnol yn ôl

polisi bod rhaid i

blant gael

cefnogaeth i fynegi

eu safbwyntiau?

 

Ydych chi’n barod i

wrando ar blant?

Ydych chi’n gweithio

mewn ffordd sy’n eich

galluogi i wrando ar

blant?

 

 

A yw’n ofynnol yn ôl

polisi bod rhaid

gwrando ar blant?

 

Y Llwybrau tuag at Gyfranogiad

19(o Shier, H. (2001) Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations.

Children & Society, 15: 107 - 117)

Rhaid cyflawni o leiaf cymaint â hyn os ydych yn

cymeradwyo Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar

Hawliau’r Plentyn

Defnyddiwch y model cyfranogi canlynol gan Shier (2001) i ddeall ble rydych chi,

fel cyngor, yn sefyll ar hyn o bryd. Nodwch y meysydd i’w gwella i’ch helpu i

ddatblygu cyfranogiad ieuenctid mwy effeithiol fel cyngor tref neu gymuned. Er

mwyn bodloni CCUHP 1989, dylech chi allu cyrraedd pob adran ar Lefel

Cyfranogiad 3 yn hyderus.

LLWYBRAU TUAG AT GYFRANOGIAD
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BLE I GANFOD POBL IFANC?

Public 

ServicesTîm Ieuenctid Sir Benfro
Tîm Ieuenctid Cymunedol Sir Benfro

Cymdeithas Gofal Sir Benfro (PCS/ PATH)        
 Gwasanaeth Cwnsela Pobl Ifanc

Tîm Plant ag Anableddau
Tîm Asesu Gofal Plant

 Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
Tîm Camddefnyddio Sylweddau

Tîm Gwybodaeth i Ieuenctid
Gweithwyr Ieuenctid Ysgolion

Tîm Ieuenctid a Dargedir
 

Prosiect Gofalwyr Ifanc
Mind Sir Benfro

Tîm Cyfiawnder Ieuenctid
     Tros Gynnal Cymru

Action for Children
CAMHS Arbenigol

Gwasanaeth Cynwysoldeb 
Travelling Ahead      
Gwobr Dug Caeredin

MEIC Cymru Cam Nesa
 

Bydd y timau yn ymannau hyn
yn gallu rhoi gwybodaeth 

a phrofiad plant a
syniadau ynglŷn â sut

orau i ennyn diddordeb
pawb a’u cynnwys! 

 

Abergwaun
 Hwlffordd

Wdig
Aberdaugleddau

 TreletertTrefdraeth 
     Neyland
Doc Penfro

Tyddewi
Solfach 

Dinbych-y-pysgod
Cymraeg

 

Ysgolion
Parciau Sglefrfyrddio

  Canolfannau hamdden
Clybiau chwaraeon

Cyfleusterau gofal plant 
Grwpiau mewn lifrai 

Byddinoedd wrth gefn arbenigol
 

GWASANAETHAU ALLWEDDOL

CLYBIAU IEUENCTID LLEOEDD ERAILL
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TREFNU

 

Er mwyn cael cyfranogiad diogel, effeithiol, ystyrlon, mae angen cynllunio a
pharatoi gofalus er mwyn sicrhau bod cyfranogiad pobl ifanc yn arwain at
ddeilliannau cadarnhaol a bod eu safbwyntiau’n cael eu defnyddio i ddylanwadu
ar newid sefydliadol.   Dyma rai awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu pan fyddwch
yn cynllunio eich cyfranogiad.

Ynglŷn â beth fyddwch chi’n ymgynghori â/yn cynnwys plant a phobl ifanc?

Beth rydych chi eisiau ei gyflawni?

Pa bobl ifanc fyddwch chi’n ymgynghori â nhw/eu cynnwys?

Sut byddwch chi’n cael gafael ar grŵp neu unigolyn i weithio gyda chi? Sut

 byddwch chi’n dweud wrthynt y gallant gymryd rhan?

Sut byddwch chi’n ymgynghori â/yn cynnwys plant a phobl ifanc? 

Oes gennych chi leoliad addas?

Oes gennych chi adnoddau addas yn eu lle? 

Sut byddwch chi’n delio â rhwystrau rhag cyfranogiad? 

Sut byddwch chi’n cyflwyno’r sesiwn/sesiynau?

Sut byddwch chi’n cadw sylw ar y dasg sydd mewn golwg? 

Sut byddwch chi’n cloi’r sesiwn?

Sut byddwch chi’n cywain y wybodaeth y byddwch yn ei chasglu? 

Sut byddwch chi’n gwerthuso’r cyfranogiad?

Sut byddwch chi’n rhoi adborth i gyfranogwyr?  Pryd? 

Sut byddwch chi’n rhannu’r canlyniadau yn ehangach?

Sut byddwch chi’n gweithredu’r newidiadau?
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AgoredCymru - Cyfranogiad Pobl Ifanc 

Prifysgol Plant ac Ieuenctid

Gwobrau Lleol a Chenedlaethol Gwobrau

Cyflawniad Ieuenctid

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng

NghymruGwirfoddolwyr y Mileniwm

Llythyrau diolch a Dathliadau Tîm

 

ACHREDU CYFRANOGIAD

 
Mae sawl ffordd o ddangos eich gwerthfawrogiad a chydnabod mewnbwn a
chyfraniad pawb.   Dyma rai mannau a chynlluniau defnyddiol i’ch helpu i
feddwl am ffyrdd o achredu gwirfoddolwyr a chynrychiolwyr.

Geirdaon     

Tystysgrifau a Gwobrau

Enwebiadau ar gyfer gwobrau 

Ad-daliadau a Threuliau 

Credydau Amser a Thalebau

Bagloriaeth Cymru 

Cynnig bwrsariaethau a nawdd

Mae Safonau Cyfranogiad Cymru (DATE) yn datgan bod gan Bobl Ifanc “hawl i
wybodaeth sy’n hawdd ei ddeall ac sy’n [gadael iddynt] wneud penderfyniad
gwybodus.” Weithiau, bydd angen addasu’r dogfennau sydd wedi’u llunio at
ddibenion ymgynghori er mwyn i bobl ifanc gael mynediad atynt yn
llwyddiannus.  Dyma rai cynghorion ynglŷn â sut i lunio dogfennau sy’n hawdd
eu deall i berson ifanc.

CREU DOGFENNAU SY’N HAWDD EU DEALL I BOBL IFANC

 

rhowch luniau, diagramau a graffiau/siartiau yn lle geiriau lle bo modd

defnyddiwch iaith wedi’i symleiddio mewn brawddegau/paragraffau

byrrach, mwy cryno

styriwch y cysodi: maint y ffont, lliw, blychau, swigod siarad, cartwnau ac

ati

adwch at wybodaeth allweddol/bwysig/berthnasol yn unig

cynhwyswch bobl ifanc yn y gwaith o gynllunio, drafftio, peilota a

chynhyrchu’r dogfennau hyn

defnyddiwch destun heb jargon

cynhaliwch beilot gyda’r drafft terfynol gyda grŵp o bobl ifanc
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DOGFENNAU SY’N HAWDD EU DEALL I BOBL IFANC

RHESTR WIRIO

 

Proses...

Ydych chi’n siŵr bod angen fersiwn ar wahân ar gyfer pobl ifanc? Gwiriwch

yma (http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-              

guides)

A fydd angen nifer o fersiynau pobl ifanc arnoch ar gyfer grwpiau oedran

gwahanol? Ydych chi’n glir ynglŷn â phwy yw’r gynulleidfa darged?

Ydych chi wedi caniatáu digon o amser i’w peilota yn effeithiol?

Ydych chi wedi darparu hyfforddiant i bobl ifanc i ysgrifennu/ adolygu/ asesu

dogfennau?

Y ddogfen...

Ydy’r testun yn eglur gyda defnydd da o graffeg neu ffotograffau?

A yw’n cael ei anelu at ystod oedran penodol? Os felly, a oes enghreifftiau neu

ddyfyniadau addas?

Ydy’r holl bwyntiau allweddol o’r ddogfen wreiddiol wedi’u cynnwys?

Ydy’r manylion yn y ddogfen wedi’u mynegi ar y lefel iawn?

A oedd y peilot yn cynnwys rhychwant o ddefnyddwyr tebygol?

A yw materion cyfle cyfartal ac amrywiaeth wedi cael sylw?(Mae hyn yn

arbennig o bwysig ar gyfer unrhyw graffeg neu ffotograffau a ddefnyddir,

e.e.maint ffont a lliwiau gwrthgyferbyniol).

A yw’r ddogfen wedi cael ei haddasu, yn dilyn y peilota?

Gwerthuso ac ôl-gynhyrchu...

Ydych chi wedi cynnwys gwerthusiad o’r broses?

Ydych chi wedi cynllunio dyddiad adolygu ar gyfer y ddogfen?
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Defnyddiwch y rhestr wirio hon i’ch helpu i benderfynu a yw
dogfennau’n addas ar gyfer pobl ifanc.

23

http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides


DARPARU ADBORTH EFFEITHIOL

 
Rhaid i wasanaethau cyhoeddus sicrhau bod adborth a gwybodaeth rheolaidd
a chywir yn cael eu darparu i bobl ifanc ac, os oes angen, dylent gynhyrchu
fersiynau penodol i bobl ifanc o ddeunyddiau sy’n bodoli eisoes ar ffurf sy’n
fwy hylaw i bobl ifanc.
.

YSGRIFENEDIG LLAFAR

GWELEDOL

 

Cofnodion cyfarfodydd
Ffurflenni adborth
Cofnodion sesiynau
Holiaduron 
Blychau Awgrymiadau
Bywgraffiadau
Cylchlythyron       
 Gwefannau

Cynadleddau
Cyfarfodydd
Gwasanaethau ysgol

Cyflwyniadau

Ffotograffau 
Fideo
Teledu
Straeon digidol
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A  oes  angen  i  ni  wneud  cais  am  wiriad  DBS?1 .

RHESTR WIRIO GWEITHGAREDDAU YMGYSYLLTU

RHESTR WIRIO GWEITHGAREDDAU YMGYSYLLTU

 

2 .  Ym  mha  beth  y  byddwn  ni ’n  cynnwys  pobl  i fanc?

3 .  Beth  ydyn  ni  am  ei  gyflawni?

4 .  Pa  bobl  i fanc  fyddwn  ni ’n  eu  cynnwys?

25



5 .  Sut  byddwn  ni ’n  dod  o  hyd  i  grŵp  neu  unigolyn  i  gymryd  rhan?

6 .  Sut  byddwn  ni ’n  dweud  wrth  bobl  i fanc  y  gallan  nhw  gymryd

rhan?

7 .Sut  byddwn  ni ’n  cynnwys  pobl  i fanc?

8 .  Oes  gennym  ni  leoliad  addas?
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9 .  Oes  gennym  ni  adnoddau  addas  yn  eu  l le?

10 .  Sut  byddwn  ni ’n  delio  â  rhwystrau  rhag  cyfranogiad?

11 .  Sut  byddwn  ni ’n  rhoi  gwybod  i  bobl  i fanc  pa  wahaniaeth  y  mae

eu  cyfranogiad  wedi ’ i  wneud?

12 .  Sut  byddwn  ni ’n  darparu  gwybodaeth  eglur  sydd  o  ansawdd  da

iddynt  fel  bod  modd  iddynt  gyfranogi ’n  l lawn?
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13 .  Faint  o  amser  byddwn  ni ’n  ei  ganiatáu  i  bobl  i fanc  benderfynu  a

ydyn  nhw  am  gymryd  rhan?

14 .  Ydyn  ni  wedi  darparu  digon  o  gefnogaeth  i ’w  helpu  i  gymryd

rhan?

15 .  Sut  byddwn  ni ’n  herio  unrhyw  wahaniaethu  ?

16 .  Sut  byddwn  nin  cysyl ltu  â  phobl  i fanc  o  amrywiaeth  o

gefndiroedd?
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17 .  Sut  byddwn  ni ’n  darparu  cyfleoedd  i  bobl  i fanc  ddifreintiedig  a

rhai  sydd  ar  y  cyrion  gyfranogi?

18 .  A  fyddwn  ni ’n  rhoi ’r  cyfle  i  bobl  i fanc  gymryd  rhan  o ’r  dechrau?

19 .  Sut  byddwn  ni ’n  cyflwyno ’r  sesiwn?

20 .  Sut  byddwn  ni ’n  cadw  sylw  ar  y  dasg  sydd  mewn  golwg?
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21 .Sut  byddwn  ni ’n  cloi ’r  sesiwn?

22 .  Sut  byddwn  ni ’n  cofnodi  eu  syniadau ,  eu  safbwyntiau  a ’u

profiadau?

23 . .  Sut  byddwn  ni ’n  sicrhau  bod  y  bobl  i fanc  yn  cael  eu  tr in  yn  deg?

24 .  Sut  byddwn  ni ’n  sicrhau  bod  cyfranogi  yn  hwyl ,  yn  berthnasol ,

yn  ddiogel  ac  yn  bleserus?
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25 .  Sut  byddwn  ni ’n  manteisio  i ’r  eithaf  ar  yr  hyn  y  mae  pobl  i fanc

yn  ei  wybod?

26 .  Pa  bethau  cadarnhaol  fyddwn  ni ’n  eu  gwneud  i  helpu  i

ddatblygu  eu  hyder?

27 .  Sut  byddwn  ni ’n  darparu  cyfleoedd  i  bobl  i fanc  ddatblygu  eu

sgil iau  ymhellach?

28 .  Beth  fyddwn  ni ’n  ei  roi  i  bobl  i fanc  yn  gyfnewid  am  eu

cyfranogiad  e .e .  achredu?
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29 .Sut  byddwn  ni ’n  cywain  y  wybodaeth  a  gesglir?

30 .  Sut  byddwn  ni ’n  gwerthuso ’r  cyfranogiad?

31 .  Sut  byddwn  ni ’n  rhoi  adborth  i  bobl  i fanc?

32 .  Pryd  byddwn  ni ’n  rhoi  adborth  i ’r  bobl  i fanc?
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33 .  Sut  byddwn  ni ’n  rhannu ’r  canlyniadau  yn  ehangach?

34 .  Sut  byddwn  ni ’n  gweithredu ’r  newidiadau?

Wrth ymgysylltu â phobl ifanc, mae’n

hollbwysig bod rhai elfennau sylfaenol o

ran ymddygiad yn cael eu sefydlu ar

ddechrau’r sesiwn er mwyn sicrhau

ymddygiad priodol.

Y ffordd fwyaf effeithiol o sefydlu’r

canllawiau hyn ydy caniatáu i’r plant a’r

bobl ifanc gael perchnogaeth dros lunio

rhestr o ddisgwyliadau eu hunain. Gellid

ysgrifennu’r rhain wedyn ar ddarn o

bapur siart troi a’i osod ar y wal i’w

hatgoffa o’r hyn y maent wedi’i gytuno.

GOSOD FFINIAU

Rheolau Enghreifftiol

  Parchwch farn eich gilydd

 

 Heriwch safbwyntiau’ch gilydd, NID yr unigolyn

 Diffoddwch ffonau symudol/defnyddiwch nhw yn ystod egwyliau

yn unig

 
Gwrandewch ar eich gilydd

 

Cyfrinachedd

 

Peidiwch â defnyddio ymddygiad neu iaith bygythiol/tramgwyddus

 
Peidiwch â barnu

 

MWYNHEWCH!    
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TORRI’R GARW

Gêm Dim Gwenu

Does n
eb yn cael

 gwenu am gyfn
od

peno
dol o

 amser.

 

Mae hyn yn effei
thiol

 ohe
rwydd fel

arfer
, pan

 gew
ch orch

ymyn i bei
dio

â gwenu, mae’n anod
d iawn peid

io.

Amrywiad arall
 ydy ‘DimBlinc

io’.

 

 

Balŵnau Gwyllt

 

M
ae pawb yn cael balŵn sydd wedi’i

chwythu. Rhennir y grŵp yn ddau

dîm
. Nod y gêm

 ydy cadw eu balŵn

eu hunain yn yr awyr a cheisio taro

balŵn y gwrthwynebwyr i’r llawr. Y

tîm
 cyntaf i daro balŵn y tîm

 arall i’r

llawr sy’n ennill.
 

Gêm Papur Tŷ Bach

 

Gofynnir i bawb fynd â rhywfaint o

bapur tŷ bach o’r rolyn – cymaint ag y

maent yn meddwl y bydd ei angen

arnynt. Ni roddir rheswm pam.

Unwaith y bydd pawb wedi cael

papur, gofynnir iddynt ddatgelu’r un

nifer o ffeithiau am eu hunain â’r

nifer o sgwariau o bapur tŷ bach

sydd ganddynt..

FGwir neu Gelwydd
 

Mae paw
b yn cym

ryd ei d
ro i roi

 tair

ffaith
 am

 eu hun
ain. Rha

id i dd
wy

ffaith
 fod yn wir ac

 un yn gelw
ydd.

Rhai
d i’r bobl

 eraill
 yn yr ystaf

ell

ddyf
alu pa ‘ffait

h’ sy’n gelw
ydd.

Helfa
 Dryso

r

 

 

Mae’r rh
ai s

yn cym
ryd

 rha
n yn can

fod

uni
goly

n yn y grŵ
p sy’n cyfa

teb
 i

ddi
sgri

fiad
 ar

 se
t o

 gw
esti

yna
u ne

u

gat
ego

rïau
, e.e. rhy

wun a ane
d ar

ddy
dd Gw

ene
r, rhy

wun syd
d wedi

cwrdd
 â ph

erso
n en

wog, rh
ywun sy’n

hof
fi ca

nu.

Pwy Ydw I?
 

Mae pawb yn gwisgo nodyn post-it

gydag enw rhywun enwog arno. Yna

maent yn cymryd eu tro gyda

phartner i ofyn cwestiynau ‘Ie neu Na’

er mwyn ceisio dyfalu pwy ydyn nhw.

Bob tro y byddant yn cael ateb

cadarnhaol, byddant yn cael tro arall.

Pan fyddant yn cael ateb negyddol,

daw eu tro i ben.
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RECRIWTIO CYNRYCHIOLWYR IEUENCTID

 Cynllun Sichau ansawdd

Diwrnodau Gwelediagaeth

Gweithdai a chynadleddau

system bleidleiso

Rhynweithiol Fideo /Ffilm/

Ffotograffiaeth Drama/ Gemau

System Bleidleisio Ryngweithiol

Fideo / Ffilm / Ffotograffiaeth

Drama / Gemau

 

 

 

 

 

 

CYNGHORAU YSGOL

 
CYNGHORAU YSGOL
Rhaid i gorff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru “sefydlu cyngor ysgol, a'i

ddiben yw galluogi disgyblion i drafod materion ynglŷn â'u hysgol, eu haddysg ac unrhyw

fater arall y maent yn ymboeni amdano neu sydd o ddiddordeb ac i wneud sylwadau

arnynt i'r corff llywodraethu a'r pennaeth” Rheoliadau Cynghorau Ysgol (Cymru) 2005.

Gallai’r rhain fod yn fan cychwyn rhagorol i gynghorau tref a chymuned ymgysylltu â phobl

ifanc yn eu cymuned heb fod angen sefydlu eu Cyngor Ieuenctid eu hunain.  Gallwch

gysylltu â’ch ysgol leol i gael gwybod pwy ydy’r athro/athrawes sy’n gyfrifol am y cyngor

ysgol a gofyn am gyfarfod.

Gwefannau a’r cyfryngau cymdeithasol  

 Pwyllgorau/ Fforwm/ Grwpiau

ymgynghorol Ymgynghoriadau a

Phleidleisio drwy ddotiau

Ffynnon ofuned      Bwth Fideo       Golygfa

stryd         Blychau glain    Siopwyr dirgel

Cyfweliadau un-i-un a grwpiau

Celf, crefft a wal graffiti
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RECRIWTIO CYNRYCHIOLWYR IEUENCTID

 

Mae’r bobl ifanc yn datblygu gwell dealltwriaeth o’r broses ddemocrataidd a

llywodraeth leol

Mae’r bobl ifanc yn gallu datblygu diddordebau newydd a dod â syniadau i’r cyngor yn

ogystal â rhoi hwb i’w CV a’u cyflogadwyedd

Mae’r cyngor yn gallu elwa o gael cynnydd yn nifer y siaradwyr Cymraeg a gwella

dealltwriaeth yn ogystal â gwell ymwybyddiaeth o’r cyfryngau cymdeithasol

Gallai pobl ifanc gymryd cyfrifoldeb dros gyfleusterau yn yr ardal a gallai hynny arwain

at lai o ddigwyddiadau gwrth-gymdeithasol megis fandaliaeth

O fewn y gymuned, gall gynyddu ymddiriedaeth, annog mwy o gyfranogi a hyrwyddo

dulliau gweithio sy’n seiliedig ar dystiolaeth

Mae recriwtio cynrychiolwyr ieuenctid 

AYn ogystal â’r manteision o ymgysylltu â phobl ifanc, mae manteision eraill yn
deillio o recriwtio cynrychiolwyr ieuenctid cymunedol.

Gallai’r manteision hynny gynnwys:

Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn gallu recriwtio hyd at ddau berson ifanc i
ymuno â’r cyngor fel cynrychiolwyr ieuenctid cymunedol. Fel y soniwyd eisoes,
nid yw cynrychiolwyr ieuenctid cymunedol yn aelodau o’r cyngor ac felly nid
oes ganddynt yr un hawliau statudol, breintiau a rhwymedigaethau â
chynghorwyr etholedig. Nid cynghorwyr ifanc mo cynrychiolwyr ieuenctid
cymunedol; llais cynrychioladol i ieuenctid yn eu cymuned ydynt.

Rhowch sylw i bobl ifanc drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a chreu #.

Ymunwch a chefnogwch ddigwyddiadau a grwpiau lleol.

Ewch i gwrdd â phobl ifanc yn eu lleoliadau eu hunain e.e. y parc sglefrfyrddio. 

Darnau mewn papurau newydd lleol   

Hysbysebwch - Crëwch a defnyddiwch borth adborth ar-lein.

Ymgeisio - sicrhewch broses ryngweithiol 

Paratowch ar gyfer cyfweliadau, sesiynau blasu.

Sefydlwch gynllun mentora a chysgodi

Hyfforddiant ar y cyngor a’r GDPR - dulliau ymgysylltu

Crewch gyswllt â Bagloriaeth Cymru a gwirfoddoli trwy PAVS a’r ysgolion

PRIF AWGRYMIADAU AR GYFER RECRIWTIO CYNRYCHIOLWYR IEUENCTID:

Gofynnwch

am

i gael
 rhago

r

a chefn
ogaet

h!

 

 Mae Cyngor Tref
Doc Penfro

newydd recriwtio
eu Cynrychiolydd
ieuenctid cyntaf!
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CYNGHORAU IEUENCTID

Caiff cyngor ieuenctid ei greu, ei gynnal a’i ddatblygu gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc.

Maent yn darparu'r cyfle i safbwyntiau pobl ifanc gael eu cynrychioli ar lefel leol.   Mae

cynghorau ieuenctid yn rhoi’r cyfle i bobl ifanc gael llais, trafod materion perthnasol,

ymgysylltu â’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau, a chyfrannu at wella bywydau pobl ifanc

eraill yn eu cymunedau.

Mae rhai Cynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru wedi sefydlu Cynghorau Ieuenctid yn

eu cymunedau eisoes er mwyn gwella ymgysylltiad pobl ifanc yn y gymuned, gan eu

galluogi i ddysgu am y broses ddemocrataidd tra byddant yn cynghori’r cynghorau tref a

chymuned ynglŷn â materion sy’n ymwneud â nhw.

Mae cynghorau ieuenctid a chynghorau tref a chymuned yn gallu gweithio gyda'i gilydd i

ddatrys pryderon cymunedol gan sicrhau bod safbwyntiau cyfunol pobl o bob oed yn cael

eu cynrychioli.  Mae gan gynghorau tref a chymuned gyfrifoldeb i ystyried “effeithiau

hirdymor eu penderfyniadau” yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)

2015.Pobl ifanc ydy dyfodol ein cymunedau a bydd buddsoddi ynddyn nhw trwy annog

cyfranogiad yn y broses o wneud penderfyniadau yn sicrhau bod “anghenion y presennol

yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion

hwythau.”

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae ymgysylltu â phobl ifanc fel hyn yn gallu arwain at gael cymunedau sy’n fwy diogel,

llewyrchus a chynaliadwy i bawb.

CYNGHORAU IEUENCTID

 
Mae cyngor ieuenctid ychydig yn wahanol i rôl cynrychiolydd ieuenctid
cymunedol. Sefydliad democrataidd ydy cyngor ieuenctid sy’n cyd-redeg â
chynghorau tref a chymuned er mwyn cynrychioli safbwyntiau pobl ifanc yn y
gymuned. Mae cynghorau ieuenctid yn gweithredu “yn yr un ffordd â phwyllgor
o’r cyngor sydd wedi’i gyfansoddi’n briodol, ar yr amod bod y cyngor wedi
dirprwyo pwerau ar gyfer eitemau penodol yn briodol.” 
Cyngor Ieuenctid Prydain Sefydlu cyngor ieuenctid plwyf, tref neu gymuned
(DYDDIAD)

Oeddech chi’n
gwybod bod Cyngor

Ieuenctidgweithredol
yn Aberdaugleddau?
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SEFYDLU CYNGOR IEUENCTID

Mae Un Llais Cymru ar gael i gynorthwyo cynghorau gyda’r cam hwn.  Mae eu

canllawiau ar gael yn www.unllaiscymru.org.uk.

Nodwch y camau canlynol pan fyddwch yn sefydlu cyngor ieuenctid:

 

1. Ffurfiwch grŵp llywio a dewiswch gynghorydd trefn neu gymuned i

weithredu fel pwynt cyswllt a chefnogaeth i’r grwp llywio ac yn y pen

draw, i’r cyngor ieuenctid.

2. Cynrychiolaeth ac aelodaeth. Mae hyn yn cynnwys penderfynu ar

amrediad

oedran priodol ar gyfer y Cyngor Ieuenctid. Nid oes gofyniad cyfreithiol,

ond mae 11-18 yn amrediad poblogaidd.

3. Perchnogaeth. Meddyliwch sut byddwch chi’n hyrwyddo/egluro’r broses

enwebu.

4. Diffiniwch rôl y cyngor ieuenctid a phenderfynwch beth fydd

cyfrifoldebau’r cyngor ieuenctid.

5. Ffurfiolwch y cyngor ieuenctid a drafftiwch gyfansoddiad.

6. Ewch ati i recriwtio a sicrhau cynwysoldeb ac amrywiaeth yn y cyngor

ieuenctid.

7. Cyfarfod cyntaf y rhai a recriwtiwyd o’r newydd. Dylai hwn fod yn

anffurfiol a dan arweiniad y bobl ifanc.

8. Cynefino pobl ifanc drwy ddefnyddio llawlyfr CWBR.

9. Cyfarfod cyntaf y Cyngor Ieuenctid. Bydd y cyfarfod yn cynnwys ethol y

Cadeirydd, Ysgrifennydd a rolau allweddol eraill.

10. Sefydlu cyfleoedd ystyrlon i ddylanwadu ar benderfyniadau megis

meddwl am gyfleoedd hyfforddi a ffurfio rhwydwaith mentora.

Ac yn olaf, cofiwch ddarparu amgylchedd cefnogol a sicrhau cefnogaeth i’r bobl

ifanc i hwyluso cyfarfodydd a chynnal y gweithredoedd a gytunwyd.
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Peidiwch â bod yn rhywun

nad ydych.

BYDDWCH YN DDILYS

Cadarnhaol = mwy deniadol. Codwch

safon y sgwrs pan fydd
trafodaethau’n troi’n negyddol.

BYDDWCH YN
GADARNHAOL

Ymatebwch i sylwadau a
dechreuwch sgyrsiau
gyda’ch dilynwyr.
Defnyddiwch hashnodau i
ymestyn eich cyrhaeddiad.

YMGYSYLLTWCH

Sicrhewch gydbwysedd rhwng

cynnwys newydd a gwreiddiol a
dulliau sydd wedi profi eu gwerth

BYDDWCH YN
WREIDDIOL

Postiwch gynnwys sy’n helpu pobl
ifanc i ddatrys y problemau y maent

yn eu hwynebu’n ddyddiol.

BYDDWCH YN GREADIGOL
PBYDDWCH YN BERTHNASOL

Gosodwch bostiadau amserol a
pherthnasol i ddigwyddiadau’r byd go
iawn. Dilynwch rai tueddiadau
penodol ond peidiwch â’i gorwneud

hi.

BYDDWCH YN BERTHNASOL

DEFNYDDIO’R CYFRYNGAU CYMDEITHASOL YN EFFEITHIOL

 

Gallwch feithrin
ymddiriedaeth eich
dilynwyr drwy fod yn gyson
a gweithredu ar eich
addewidion.

BYDDWCH YN GYSON

BDatblygwch ymddiriedaeth drwy

ymateb i ryngweithio gan eich
dilynwyr. Bydd pobl ifanc yn teimlo

bod eu cwestiynau/pryderon yn cael
eu hateb/cael sylw ar unwaith.

BYDDWCH YN YMATEBOL

Rydym wedi gweld mai defnydd effeithiol o’r cyfryngau cymdeithasol ydy’r
ffordd orau o gyrraedd pobl ifanc a chyfathrebu â nhw.  Ymhlith y safleoedd
poblogaidd, mae Instagram, Facebook a YouTube, ond mae’n well i chi siarad â
phobl ifanc yn eich cymuned i gael gwybod beth sy’n well ganddynt eu
defnyddio.  Dyma rai awgrymiadau ar gyfer eich cyfrifon a’ch postiadau:
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HYFFORDDIANT CYFRYNGAU

CYMDEITHASOL SYDD AR GAEL

 

https://www.coursera.org/learn/what-is-social

https://www.socialmediatoday.com/news/5-free-online-courses-for-digital-

marketers/555392/

https://socialmediatraining.com/ethics/ https://www.udemy.com/course/social-media-

ethics/

Hefyd, mae gan Un Llais Cymru fodiwl allai fod o gymorth – o’r enw ‘Defnyddio TG,

Gwefannau a’r Cyfryngau Cymdeithasol’

https://www.carersuk.org/how-you-can-help/volunteer/social-media-volunteer

https://www.futurelearn.com/courses/digital-skills-social-media?

utm_campaign=Courses+feed&utm_medium=courses-feed&utm_source=courses-feed

BOD AR-LEIN

Yn ogystal â phostiadau cyfryngau cymdeithasol a diweddariadau mewn papurau newydd,

mae eich presenoldeb ar y we yn allweddol ar gyfer ymgysylltu â’r gymuned.Pan fydd

aelodau o’ch cymuned eisiau gwybod sut i gysylltu a chi a gweld beth rydych chi’n ei

wneud, mae’n debygol iawn mai chwilio amdanoch ar-lein fydd eu cam cyntaf. Nid oes

gan rai cynghorau tref neu gymuned unrhyw bresenoldeb ar-lein, ond mae gan rai

safleoedd gweithredol a chyfoes iawn. Byddem yn argymell yn gryf y dylech greu gwefan

os nad oes un gennych eisoes a dylech feddwl hefyd am adnewyddu a diweddaru’ch

tudalennau os oes un gennych - gallech chi ystyried rhoi rôl i berson ifanc fel ‘Hyrwyddwr

Digidol’ i chi.

Mae newidiadau

diweddar i’r M
esur

Llywodraeth Leol yn

golygu y gall fod angen i

gyfarfody
dd fod ar gael

ar-lein os gwneir cais a
m

hynny!
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DARLLEN PELLACH A GWEFANNAU DEFNYDDIOL
www.ieuenctidsirbenfro.co.uk

www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides

 www.cymruifanc.cymru (safonau a’n gwaith ni> tudalen Sir Benfro)

www.youthcymru.org.uk

www.ukyouth.org              

www.nya.org.uk             

www.cwvys.org.uk          

www.pavs.org.uk    

www.byc.org.uk 

www.ukyouthparliament.org.uk       

 www. ieuenctidsirbenfro.co.uk

www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-

guideswww.cymruifanc.cymru (safonau a’n gwaith ni> tudalen Sir Benfro)          

 www.youthcymru.org.uk

www.ukyouth.org          

 www.nya.org.uk          

www.cwvys.org.uk        

www.pavs.org.uk            

 www.byc.org.uk www.ukyouthparliament.org.uk

https://www.equalityhumanrights.com/cy/equality-act/nodweddion-gwarchodedig

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r pynciau a gynhwysir
yn y llyfryn hwn, neu gefnogaeth wrth i chi ymgysylltu a phlant a phobl
ifanc, e-bostiwch information@planed.org.uk neu ffoniwch ni ar 01834 860
965, diolch yn fawr.
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http://www.youthcymru.org.uk/cy/
http://www.ukyouth.org/
http://www.nya.org.uk/
http://www.nya.org.uk/
http://www.cwvys.org.uk/?lang=cy
http://www.cwvys.org.uk/?lang=cy
http://www.pavs.org.uk/
http://www.pavs.org.uk/
http://www.byc.org.uk/
http://www.byc.org.uk/
http://www.ukyouthparliament.org.uk/
http://www.ieuenctidsirbenfro.co.uk/
http://www.ieuenctidsirbenfro.co.uk/
http://www.ieuenctidsirbenfro.co.uk/
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.childrensrights.wales/index.php/training-materials/blast-off-guides
http://www.youthcymru.org.uk/cy/
http://www.youthcymru.org.uk/cy/
http://www.ukyouth.org/
http://www.nya.org.uk/
http://www.nya.org.uk/
http://www.nya.org.uk/
http://www.cwvys.org.uk/?lang=cy
http://www.cwvys.org.uk/?lang=cy
http://www.pavs.org.uk/
http://www.pavs.org.uk/
http://www.byc.org.uk/
http://www.byc.org.uk/
http://www.byc.org.uk/
http://www.ukyouthparliament.org.uk/
https://www.equalityhumanrights.com/cy/equality-act/nodweddion-gwarchodedig
mailto:information@planed.org.uk
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