
 

 

 

Plant yng Nghymru yw’r corff trosfwaol cenedlaethol ar gyfer sefydliadau ac 

unigolion sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru. Menter 

Plant yng Nghymru yw Cymru Ifanc, sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. 

Ein bwriad yw gwrando ar bobl ifanc a grymuso eu lleisiau. Mae ein gwaith wedi’i 

seilio ar syniadau ynghylch rhannu, llywio a newid polisi ac ymarfer.   

Diben y rôl Rydyn ni’n chwilio am wirfoddolwyr ifanc (11-25 oed) i arwain a chyd-

gynhyrchu adnodd a fydd yn cael ei ddatblygu’n arddangosfa ar gyfer 

Amgueddfa Cymru sy’n cofnodi Hawliau Plant yng Nghymru.  

Lleoliad Cyfunol: Cyfarfodydd ar-lein ac yn Swyddfa Plant yng Nghymru yng 
Nghaerdydd. 

Oriau ac 
Ymrwymiad 

 Mynychu sesiwn sefydlu a hyfforddiant ar Hawliau Plant yng 
Nghymru. 

 Cyfranogi mewn 8 cyfarfod ar draws y prosiect. 

Prif Dasgau 
 
 

 Cwrdd â’ch tîm i ddylunio a datblygu pecynnau adnoddau 

gweithgaredd.  

 Penderfynu sut dylid rhannu’r adnodd ar draws Cymru. 

 Gweithio gyda staff Amgueddfa Cymru i guradu’r gwaith terfynol 

yn barod i’w arddangos.  

Gofynion  Y gallu i weithio mewn tîm. 

 Mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd.  

 Sgiliau cyfathrebu da. 

Manteision 
Gwirfoddoli 

 Datblygu ystod o sgiliau a phrofiad a fydd yn edrych yn wych ar 

eich CV!   

 Gallu derbyn hyfforddiant am ddim gan Plant yng Nghymru. 

 Cael cyfle i gwrdd â phobl ifanc eraill o wahanol rannau o 

Gymru.  

 Efallai rhoddir arwydd o werthfawrogiad ar ddiwedd y prosiect. 

Mae’n bosib y cewch hefyd dreuliau gwirfoddoli rhesymol, a gytunwyd 

ymlaen llaw.  

Sut mae 
gwneud cais 

Gwirfoddoli Cymru (www.volunteering-wales.net)  

Gydag unrhyw ymholiadau:  rebecca.bennett-

wilding@childreninwales.org.uk 

Rebecca Bennett-Wilding (Cydlynydd Gwirfoddolwyr) 
 

Mae Plant yng Nghymru yn sefydliad cynhwysol, ac o ganlyniad rydyn ni’n rhoi 

croeso cynnes i blant a phobl ifanc o amrywiaeth o gefndiroedd, diwylliannau a 

chymunedau ddod yn wirfoddolwyr ifanc. Bydd pob person ifanc yn cael eu trin yn 

deg ar hyd eich profiad gyda ni, a byddwn ni’n eich cefnogi ym mhob modd posibl i 

sicrhau eich bod chi’n gallu gwneud cyfraniad cadarnhaol, gweithredol.  

 

Rôl Wirfoddol:  Cyd-gynhyrchydd 

Adnoddau Ifanc     
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