
 
 

Gwirfoddoli Ieuenctid ac ysgolion yng Nghymru   
 
Mae'r adroddiad hwn yn seiliedig ar adolygiad ehangach o wirfoddoli 
ieuenctid a fydd yn cael ei gyhoeddi cyn bo hir. 
 
 
CEFNDIR 
 
Cafodd gwirfoddoli ieuenctid yng Nghymru ei gefnogi’n benodol gan 
Lywodraeth Cymru ers 2007 mewn ymateb i’r adroddiad ar wirfoddoli 
ieuenctid yn y DU gan Ian Russell (2005) a welodd y potensial ar gyfer 
ennyn pobl ifanc i wirfoddoli.  
 
Yng Nghymru, mae pobl ifanc wedi cyfrannu at newid cadarnhaol yn eu 
cymunedau mewn ystod eang o ffyrdd ers blynyddoedd. Mae pobl ifanc 
yn chwarae eu rhan mewn gwlad sydd wedi ei hadeiladu ar ysbryd 
cymunedol, gan gyfrannu fel ymgyrchwyr dros hawliau pobl eraill (h.y. 
Plant yng Nghymru), gweithredwyr sy’n dadlau o blaid gwarchod yr 
amgylchedd (h.y. Cadwch Gymru’n Daclus) a’r iaith Gymraeg (h.y. 
Mentrau Iaith, yr Urdd), ac fel arweinwyr cymunedau a chodwyr arian ar 
gyfer digwyddiadau ac achosion da, megis Hanner Marathon Caerdydd 
neu Ras Rafftiau’r Mwmbwls. Mae nifer o bobl ifanc yng Nghymru yn 
cyfrannu at achosion sy’n agos at eu calon fel rhan o fentrau yn yr ysgol, 
boed hynny trwy gyrsiau megis  Bagloriaeth Cymru neu trwy 
weithgareddau allgyrsiol penodol megis Clybiau Eco neu Gynghorau 
Ysgol. Mae’r sector gwaith ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru yn cefnogi 
pobl ifanc i wirfoddoli o fewn eu cymunedau ac yn darparu cyfleoedd 
arwain i bobl ifanc (e.e. Johns, Scouts Cymru, Girlguiding Cymru, ac ati.) 
 
Cafwyd cynnydd sylweddol mewn gwirfoddoli rhwng mis Mawrth a mis 
Mehefin 2020, pan gofrestrodd 7706 yn ychwanegol o bobl ifanc rhwng 
14-25 oed yng Nghymru ddiddordeb mewn gwirfoddoli, gan ddangos fod 
pobl ifanc yr un mor debygol ag yr oedden nhw cyn y pandemig o gynnig 
eu cefnogaeth i ymdrechion gwirfoddol ledled y wlad (dangosodd data 
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Gwirfoddoli Cymru fod 1 o bob 4 o bobl a gofrestrodd i wirfoddoli rhwng 
14-25 oed). 
 
Mae pobl ifanc wedi adnabod y materion canlynol fel heriau y gall 
gwirfoddoli gynorthwyo i fynd i’r afael â nhw:  

o Salwch meddwl 
o Diweithdra 
o Anghydraddoldebau 
o Cyrhaeddiad Addysgol 
o Sgiliau Bywyd 

 
ADDYSG A SGILIAU 

 
Yn enwedig mewn perthynas â chyrhaeddiad addysgol, dywedodd y bobl 
ifanc wrthym eu bod yn hynod ymwybodol o effaith profiadau pobl o 
addysg yn ystod y chwe mis diwethaf, gan gynnwys rhwystrau i fynediad i 
addysg yn y cartref, dryswch a rhwystredigaeth ynghylch ansicrwydd 
arholiadau a lleihad yn y cyfleoedd i gael mynediad i brofiad gwaith a 
gyrfa perthnasol a gweithgareddau eraill a fyddai’n cyfrannu at y CV.  
 
Hyrwyddwyd gwirfoddoli fel cyfle i bobl ifanc ddysgu mewn sefyllfaoedd 
bywyd go iawn ac i gyfrannu at ddarpariaeth y cwricwlwm ac addysg 
gyrfaoedd wrth i bobl ifanc gael y cyfle i weithredu mewn ffyrdd mwy 
creadigol ac ymarferol.  
 
Enghreifftiau o hyn yw pan fydd mudiadau gwirfoddol yn cynnig 
profiadau dysgu gwerthfawr sy’n gwneud gwahaniaeth fel rhan o 
Fagloriaeth Cymru.   
 
Mae byd addysg hefyd yn faes lle mae’r sector gwirfoddol yn darparu 
cefnogaeth i ddysgu pobl eraill, megis trwy ddarpariaeth Clybiau Gwaith 
Cartref, hyfforddiant ar hawliau plant neu gefnogaeth gan gyfoedion i 
blant sy’n wynebu bwlio.  
 
Dangosodd gwaith ymchwil diweddar i effaith Grantiau dan Arweiniad 
Pobl Ifanc yng Nghymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, fod galluogi 
pobl ifanc i wirfoddoli fel gwneuthurwyr grantiau ifanc ac arweinwyr eu 
prosiect gweithredu cymdeithasol nhw eu hunain wedi arwain at 
adroddiadau gan bobl ifanc ynglŷn â gwelliant yn eu sgiliau a’u 
cyflogadwyedd yn ogystal â’u hiechyd meddwl. Un o blith cannoedd o 
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brosiectau gwirfoddoli ieuenctid o’r fath sy’n dangos y potensial o fedru 
cyfrannu at ddatblygu unigolion iach, hyderus sy’n ddinasyddion moesol 
a gwybodus o Gymru a’r byd.   
 
Mae gwaith ymchwil arall ar wirfoddoli a/neu weithredu cymdeithasol 
yn enwi canfyddiadau sy’n berthnasol i addysg ffurfiol ac anffurfiol:  

• Amlygodd yr Arolwg Cenedlaethol o Weithredu Cymdeithasol gan 
Bobl Ifanc (Ipsos Mori, 2020 - Saesneg yn unig) fuddion gweithredu 
cymdeithasol a adroddwyd amdanynt gan bobl ifanc eu hunain – 
cynnydd mewn hunanhyder, hunanwerth, sgiliau cyfathrebu a 
chymdeithasol, a’r gallu i weithio fel rhan o dîm.    

• Amlygodd gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan Wobr Dug Caeredin 
(2019 - Saesneg yn unig) fod 1 o bob 3 o gyflogwyr y DU yn ffafrio 
sgiliau meddal (megis y rhai a ddatblygir trwy wirfoddoli) fel rhai 
pwysicach na chyraeddiadau academaidd.  

• Daeth y Careers and Education Enterprise Company (2017 - 
Saesneg yn unig) i’r casgliad fod gwirfoddoli yn ymyriad cymharol 
isel o ran cost ar gyfer datblygu sgiliau (datblygiad personol a 
sgiliau cyflogadwyedd) a pharatoi myfyrwyr at fyd gwaith. Pwynt 
allweddol a godwyd yn yr adroddiad oedd bod ‘gwirfoddoli 
effeithiol yn gofyn am sylw gofalus i ansawdd.’   

• Darganfu’r adroddiad gan elusen Education and Employers Charity 
(2020 - Saesneg yn unig) fod oedolion sy’n gwirfoddoli mewn 
lleoliadau addysg yn cael budd cadarnhaol o ran sgoriau llesiant.  

 
Heriau a datrysiadau  

 
Mae bygythiad triphlyg i allu pobl ifanc i gael mynediad i wirfoddoli yn 
achos pryder i ni: yn gyntaf, y gostyngiad mewn cyfleoedd yn ystod y 
pandemig; yn ail, llai o ffocws ar ymgysylltiad pobl ifanc a gwirfoddoli 
ieuenctid; ac yn drydydd, lleihad yn y seilwaith gwirfoddoli ieuenctid.    
 
Er mwyn gwella dyfodol gwirfoddoli i bobl ifanc yng Nghymru, fe 
awgrymodd mudiadau sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr, y Cynghorau 
Gwirfoddol Sirol a phobl ifanc bum agwedd allweddol o wirfoddoli y 
dylai Llywodraeth Cymru, TSSW a Rhwydwaith Ieuenctid Gwirfoddoli 
Cymru ganolbwyntio arnynt yn y tymor byr a chanolig, sef:                       
• Hyrwyddo gwirfoddoli – Hyrwyddo effeithiol ac o ansawdd uchel o 

gyfleoedd gwirfoddoli i gynulleidfa eang ac amrywiol. Datblygu a 
chanolbwyntio ar ymgyrch gwirfoddoli ieuenctid traws-sector barhaus 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/931216/National_Youth_Social_Action_Survey_2019_-_Summary_Report-c.pdf
https://www.dofe.org/thelatest/uk-employers-regard-soft-skills-as-important/
https://www.careersandenterprise.co.uk/sites/default/files/uploaded/careers_enterprise_what_works_report_young_people_volunteering.pdf
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2020/05/Working-Well-How-volunteering-to-help-young-people-also-boosts-volunteers%E2%80%99-wellbeing.pdf
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i’w chyflwyno mewn partneriaeth â phobl ifanc ac sy’n chwalu heriau 
terminoleg yn ymwneud â gwirfoddoli.    

• Mynediad i wirfoddoli – Defnyddio cyfleoedd y cwricwlwm newydd a 
Bagloriaeth Cymru i ddarparu cyflwyniadau a phrofiadau cadarnhaol 
o wirfoddoli. Cefnogaeth er mwyn sicrhau fod pobl ifanc yn barod ac 
yn medru dod yn wirfoddolwyr, heb rwystrau. Sicrhau bod 
gwirfoddoli’n brofiad croesawgar i bob person ifanc.   

• Argaeledd cyfleoedd - Twf (a buddsoddiad) mewn cyfleoedd 
gwirfoddoli ystyrlon, hygyrch ac o ansawdd uchel sy’n gweddu orau i 
ddiddordebau, dyheadau ac argaeledd pobl ifanc, i gynnwys gwella 
hyder ac ymroddiad mudiadau wrth gynnwys pobl ifanc fel 
gwirfoddolwyr.  

• Dylanwadu ar ddatblygiadau ym maes gwirfoddoli yn y dyfodol - 
mecanweithiau hygyrch er mwyn i bobl ifanc fedru rhannu eu stori a 
dylanwadu ar ddatblygiad gwirfoddoli ieuenctid yn genedlaethol, yn 
rhanbarthol ac yn lleol.   

• Bachu ar gefnogaeth traws-sector i wirfoddoli ieuenctid yng Nghymru, 
cydnabod gwerth defnyddio cryfderau’r sectorau wrth yrru ymlaen a 
chreu dyfodol cynaliadwy i wirfoddoli ieuenctid.  

 
Mae Addysg yng Nghymru – Cenhadaeth ein Cenedl: Hydref 2020 yn 
cydnabod cyfraniad gwaith ieuenctid i lesiant pobl ifanc a mynd i’r afael 
ag anghydraddoldeb. Trwy’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Gwaith 
Ieuenctid yng Nghymru, bydd cefnogaeth gynaliadwy i’r sector gwaith 
ieuenctid gwirfoddol yn cryfhau ei seilwaith er mwyn cefnogi mwy o bobl 
ifanc, gwirfoddoli a darpariaeth arweinwyr ifanc.  
 
Mae ein hadroddiad yn adnabod nifer o gynigion penodol a allai 
gynyddu’r diddordeb mewn gwirfoddoli. Mae rhai o’r rhain yn benodol 
trwy’r system ysgol ac yn cynnwys:  
 

• Dylid adnabod yn llawn potensial y cyfleoedd o fewn y cwricwlwm 
newydd a fersiwn diwygiedig Bagloriaeth Cymru trwy weithio a 
chyfathrebu gwell rhwng sefydliadau addysg a’r sector gwirfoddol. 
Dylid cynnwys pobl ifanc wrth gyfathrebu’r cysylltiadau a’r 
cyfleoedd hyn ar lefel ysgol, coleg neu brifysgol.    

• Cefnogi creu a datblygu’n gynaliadwy cyfleoedd gwirfoddoli ystyrlon, 
hygyrch ac o ansawdd uchel gyda ac ar gyfer pobl ifanc o fewn mudiadau 
presennol a rhai sy’n datblygu.                              

• Datblygu a chyflwyno ymgyrch hyrwyddo gwirfoddoli traws-sector Cymru 
gyfan mewn partneriaeth â phobl ifanc, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o 
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wirfoddoli (y derminoleg), y manteision a sut i ddod yn wirfoddolwr. Dylai 
hyn gynnwys hyrwyddo (a gwella’n barhaus) gwefan Gwirfoddoli Cymru. 


