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Lansiad Gadael eich Marc (GeM)
Beth yw’r bleidlais GeM? 
Gadael eich Marc yw’r ymgynghoriad
ieuenctid mwyaf yn Ewrop gyda thros
1 miliwn o bobl ifanc wedi cymryd rhan
yn 2018.  Mae pynciau’r bleidlais yn
cael eu gosod gan Aelodau'r Senedd
Ieuenctid o bob rhan o’r wlad ac yn
cael eu cwtogi i’r 10 uchaf yn eu
Cynhadledd Flynyddol ym mis Awst
(gweler tudalen 10 am fwy o
wybodaeth am y gynhadledd).  
 
Newydd Eleni 
Mae 3 phleidlais ar y papur pleidleisio
eleni 

1 bleidlais o 5 pwnc y DU gyfan 
1 bleidlais o 5 pwnc datganoledig
(Cymru, Iwerddon, Lloegr a'r Alban)
A lle i ysgrifennu pwnc lleol

 
Pwy all bleidleisio yn GeM?
Gall pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed
gymryd rhan. Gobeithir y bydd cymaint
o bobl â phosibl yn dod i drafod a
phleidleisio ar y materion.

Beth allwch chi ei wneud?
Cadwch lygad yn eich ysgol gan y
bydd gwybodaeth yn cael ei hanfon yn
y diwrnodau nesaf i chi gymryd rhan.
Gallwch hefyd gysylltu â Chyngor
Ieuenctid Caerdydd am fwy o ffyrdd i
gymryd rhan (gweler tudalen 13 am
fanylion cyswllt).

Gweler pleidlais eleni ar y dudalen nesaf!

Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd                        Tîm Cyfraniad Actif
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Trwy cymorth o swyddog cysylltu
ysgolion rhyngwladol, Emily Daly, mae
AIT wedi cael cyllid trwy Erasmus+,
rhaglen addysg, hyfforddiant, ieuenctid
a chwaraeon yr Undeb Ewropeaidd.
Bydd y cyllid hwn yn caniatáu i Gyngor
Ieuenctid Caerdydd ddatblygu a
darparu cyfres o weithgareddau
allweddol sydd â'r nod o ddod â
chynghorau ieuenctid a fforymau
ynghyd o bob awdurdod lleol ledled
Cymru, Gwlad yr Haf a Bryste ac
Avonmouth i ystyried cynaliadwyedd
amgylcheddol. 
 
Mae hyn wedi deillio o broject arall y
mae aelodau’r cyngor ieuenctid wedi
cymryd rhan ynddo sef archwilio Ynys
Echni, ynys oddi ar arfordir Caerdydd
a Môr Hafren, a sut y gellir rhannu ei
hanes, treftadaeth a chyfansoddiad
amgylcheddol, mewn modd addysgol,
â chynulleidfa ehangach fel rhan o'r
cynnig Loteri Treftadaeth.
 
Aeth 16 aelod o Gyngor Ieuenctid
Caerdydd ar drip preswyl 2 noson i 

Erasmus+ 
Ynys Echni ar ddiwedd Gorffennaf.
Cynhaliwyd y trip gan Awdurdod 
Harbwr Caerdydd a’r RSPB gyda’r nod
o gyflwyno’r grŵp i hanes ac
amgylchedd Ynys Echni ac ystyried
ffyrdd y gall y project ddenu eraill i
gymryd rhan yn y tymor byr a’r tymor
hir. 
Cafodd y grŵp eu cyflwyno i nifer o
nodweddion hanesyddol ac
amgylcheddol megis yr arfogaethau,
adeiladau a system casglu dŵr ffres
Fictoraidd, yr ysbyty colera, tarenni’r
Ail Ryfel Byd, cytrefi gwylanod a fflora
a ffawna’r ynys.  
 
Rhoddwyd tasg i’r grŵp dynnu lluniau
a gwneud fideo o'r pethau a ddenodd
eu diddordeb a meddwl am syniadau o
ran sut y gallai'r rhain helpu i gipio
dychymyg eraill.  
 
Bydd cyllid Erasmus+ nawr yn
caniatáu i Gyngor Ieuenctid Caerdydd
ymestyn y broses hon ac hefyd yn
galluogi'r Awdurdod Harbwr ymgysylltu
â phobl ifanc eraill o bob rhan o
Gymru.

Mwy ar y trip preswyl ar y dudalen nesaf!
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Gan fy mod wedi cael fy magu ar
ynys, roeddwn yn hapus iawn o gael y
cynnig i fynd i Ynys Echni, (ynys
fechan ym Môr Hafren,) ar ôl byw yn y
ddinas am y flwyddyn ddiwethaf heb
ymweld â gweddill Cymru. Gan
gyrraedd y doc wrth i’r haul dywynnu,
cawsom ein rhoi ar y cychod gan
adael yn gynnar yn y prynhawn.
Roedd y môr yn llonydd a’r golau'n
gwbl glir. Cefais fy rhyfeddu gan ba
mor braf oedd yr ardal amgylchynol a
chefais fy atgoffa o ba mor brydferth
yw Caerdydd. Ar ôl setlo yn y llety
cawsom daith o’r ynys. Er bod yr ardal
yn fach, mae llawer i’w weld ar yr
ynys. Mae goleudy amlwg sy'n cael ei
gynnal a chadw'n dda, ysbyty Colera
Fictoraidd yn ogystal â sawl heneb
rhyfel o sawl cyfnod amser. Gyda
phob safle roeddem yn cael cipolwg
newydd ar hanes Cymru a chefais fy
synnu gan sut all lle mor fach
adlewyrchu cymaint o hanes Cymru.

Trip Preswyl Ynys Echni

Roedd y bywyd gwyllt a’r gwaith
cadwraeth sy’n mynd ymlaen yn
ysbrydoledig. Mae elusennau gan
gynnwys y RSPB yn gweithio’n galed i
astudio'r cytrefi adar môr yno ac mae
warden yr ynys a'i wirfoddolwyr yn
treulio'r mwyafrif o'u hamser yn cynnal
y safleoedd yno. Mae’r profiad o fod
mewn natur a dysgu amdano wedi
newid fy marn am y rhan hon o Gymru
ac mae bod ar yr ynys wedi cynyddu
fy niddordeb yn ei hanes a hynny dim
ond o ddysgu ychydig o bethau am
Ynys Echni. Hefyd, roedd bod y tu
allan am y penwythnos cyfan wedi fy
helpu i ailgysylltu â’r amgylchedd
naturiol, gan roi persbectif newydd i mi
o sut y dylai pobl drin natur.

ShoutOut

persbectif adlewyrchol a ysgrifennwyd gan Thorfinn
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Mae’r Profiad Arweinyddiaeth Byd-
eang yn gwrs byr unigryw sy’n rhoi’r
cyfle prin i bobl ifanc gwrdd,
cydweithredu a chysylltu â phobl ifanc
eraill o’r un meddylfryd o bedwar ban y
byd, i ystyried beth yw 'bod yn
arweinydd'. Fe wnes i a Cara Hayes-
Williams roi ein henwau i fod yn rhan
o’r profiad arweinyddiaeth byd-eang a
gynhelir yng Ngholeg yr Iwerydd ym
Mro Morgannwg. 
 
Wedi taith fer o Gaerdydd, fe wnes i a
Cara gyrraedd yn yr ysgol a chwrdd â
phobl arbennig a threulio’r bythefnos
nesaf â hwy. Roedd dros 30 o
wahanol genhedloedd o bedwar ban y
byd wedi’u cynrychioli felly roedd y
grŵp yn llawn amrywiaeth. Fe
wnaethom dreulio llawer o amser yn
dod i adnabod pawb a chreu
perthynas rhyngom (fel grŵp) gan fod
llawer o'n gweithgareddau yn cynnwys
gwaith tîm a chyfathrebu. Yn ystod y
bythefnos fe aethom i’r afael â’r nifer o
wahanol fathau o arddulliau arwain a
sut i’w defnyddio mewn sefyllfaoedd
ymarferol. Roedd yr holl
weithgareddau, p'un ai dringo creigiau
neu ogofa, yn ymwneud â dangos ein
gallu i arwain eraill.
 
Un o’r pethau a roddodd y mwyaf o
foddhad oedd gweld pwy na fyddai fel
arfer yn arwain, yn cymryd cyfrifoldeb
o sefyllfa.

Ysgol yr Iwerydd i Arweinwyr Ifanc 
ysgrifennwyd gan Fahadi

Fe wnaethom hefyd weld sut all
gwahanol grwpiau yn yr un sefyllfa
ddod o hyd i’w hatebion creadigol eu
hunain. 
 
Ffocws allweddol arall oedd dod o hyd
i’n “beth”. Beth ydym ni eisiau ei
wneud fel arweinydd? Beth ydym ni
eisiau ei newid yn y byd? Drwy fyw â
chymaint o bobl arbennig a chreadigol
yn ystod y cwrs, fe wnaeth hynny fy
helpu i ac eraill i ddarganfod beth
rydym eisiau ei gyfrannu i'r byd. 
 
Yn ystod y siwrne hon cawsom feddwl
am ein hunain a gweld sut allwn
gyflawni unrhyw beth yr ydym eisiau ei
gyflawni. Roedd ein persbectif o ran
beth yw arweinyddiaeth dda wedi
newid yn gyfan gwbl ac roeddem yn
gallu gweld yr arweinydd yn ein
hunain. 
 
Y peth mwyaf gwerthfawr a ddysgais
oedd bod gan bob un ohonom y gallu i
newid y byd er gwell ac nad yw
arweinydd da bob amser â llu o
gefnogwyr, arweinydd da yw’r person
sy’n dangos diddordeb ac ymrwymiad
i gwrs ac sydd ddim ofn cymryd y cam
cyntaf i'r anhysbys i wneud newid.
Rydyn ni i gyd yn arweinwyr, ond mae
angen i ni adael i’r rhinwedd hwnnw
amlygu ei hun. 
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Cafodd y project ‘dinasoedd di-si’ ei greu gan
sefydliad o'r enw URBACT (rhwydwaith sy’n helpu
dinasoedd i ddatblygu atebion pragmatig newydd a
chynaliadwy ac sy'n integreiddio pynciau dinesig
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol). 
Mae’r rhwydwaith yn cynnwys 7 dinas ledled
Ewrop, Amadora ym Mhortiwgal (y partner
arweiniol), Caerdydd yng Nghymru, Hamburg-Alton
yn yr Almaen, Warsaw yng Ngwlad Pŵyl, Alba Iulia
yn Romania, Ioannina yng Ngwlad Groeg a
Messina yn yr Eidal. Mae un o’r rhwydweithiau yn
canolbwyntio ar rannu arfer da, rhwng y 7 dinas, yn
gysylltiedig â’r effaith o ymfudo. Gan mai
dinasoedd yw'r prif leoliad i ymfudwyr setlo mewn
gwledydd newydd, rhaid rhoi strategaethau
penodol mewn lle er mwyn uno cymuned y ddinas
a helpu i integreiddio ymfudwyr yn y cymunedau
hynny.
 
Ffocws y project ‘dinasoedd di-si’ yw cael gwared
ar yr agweddau negyddol sy’n tyfu ynghylch
grwpiau lleiafrifoedd.  Nod y project yw cael gwared
ar y mythau ynghylch ymfudwyr ac ymfudo a
drafodir mewn cymunedau, gan felly greu
dinasoedd di-si. 
 
Mynychais un o gyfarfodydd y project ar 22 Awst lle
roeddwn yn cynrychioli Cyngor Ieuenctid Caerdydd.
Yn ystod y cyfarfod cafwyd trafodaeth ynghylch
creu grwpiau ffocws at y diben o ddeall yn well y
canfyddiadau o ran ymfudo a sut i wella cydlyniad
cymunedol. Bydd y grwpiau ffocws yn cynnwys
hwylusydd ac aelodau'r gymuned / rhanddeiliaid.
 
Bydd pob hwylusydd yn cael y dasg o esbonio’r
project a diben y grŵp ffocws. Bydd rhaid iddo agor
trafodaeth ryngweithiol yn gysylltiedig ag ymfudo yn
y gymuned drwy ofyn cwestiynau er mwyn casglu'r
data angenrheidiol. 
 
Yn ystod y cyfarfod, cafwyd hefyd ddadansoddiad o
randdeiliaid lleol a oedd yn adolygu faint o
ddiddordeb a allai fod gan bob un ohonynt yn y
project a faint o ddylanwad a allent ei gael ar ei
lwyddiant.

Dinasoedd Di-si

Fe wnaethom edrych ar y ffordd orau o wneud
Caerdydd yn 'ddinas di-si’ ac roedd un cynnig yn
ymwneud â'r dylanwad y gall meddyliau ifanc ei gael
ar gymunedau Caerdydd. Credir bod gan sefydliadau
fel ysgolion cynradd ac uwchradd bŵer dylanwadol
holl bwysig dros feddyliau pobl ifanc.
 
Fe wnaethom edrych ar y posibiliad o ddefnyddio
papurau newydd ar-lein lleol fel Wales Online, sydd â
chyrhaeddiad pell a dylanwad mawr ymysg pobl o bob
oed; mae fel arfer yn portreadu newyddion yn
gysylltiedig ag ymfudo mewn ffordd deg. 
 
Gallai dylanwad enwogion fod yn ddefnyddiol iawn o
ran rhannu neges y project oherwydd y gefnogaeth y
gallent ei chael gan y gymuned. Er enghraifft, bydd
cael cyfweliad â chwaraewyr tramor o Glwb Pêl-droed
Dinas Caerdydd yn golygu y gallent siarad am eu
proses setlo lwyddiannus yn y ddinas.
 
Mae grwpiau lleiafrifoedd ieuenctid wedi dangos llawer
o ddiddordeb a byddent mwy na thebyg yn awyddus i
gefnogi’r project ond efallai na fydd ganddynt lawer o
ddylanwad gan fod y bobl y maen nhw’n eu cyrraedd
eisoes yn rhan o'r gymuned. 
 
Dyma grynodeb o’r gwaith a wnaed yn y cyfarfod ar 22
Awst; bydd mwy o wybodaeth yn dilyn ar y
cyfarfodydd nesaf. 
 
Gobeithio bod hyn wedi codi eich diddordeb yn y
project a’ch bod yn gallu helpu er mwyn i’n dinas ddod
yn ddinas di-si trwy gymunedau gwybodus. 

ysgrifennwyd gan Victor
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Eleni daeth digwyddiad newydd i Gaerdydd,
cwpan digartrefedd y byd digartrefedd. Mae
cwpan digartrefedd y byd yn dod â thimau o bobl
sydd wedi bod yn ddigartref neu sy’n ddigartref,
ynghyd.  Mae pob gwlad yn anfon tîm o
chwaraewyr i gystadlu yn y digwyddiad ac roedd
mwy na 500 o chwaraewyr, o dros 50 gwlad yn
rhan o’r twrnamaint. 
O’r digwyddiad 8 diwrnod o hyd, treuliodd AIT 2
ddiwrnod yn hyrwyddo CIC ac yn ceisio ennill
recriwtiaid newydd. Cawsom help rhai aelodau
CIC presennol hefyd. Fe ofynnon nhw i bobl
ifanc am eu prif faterion yng Nghaerdydd, yng
Nghymru ac yn fyd-eang  Caiff y materion hyn
eu bwydo i’r sgwrs pan fo CIC yn dewis eu
blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Fe
wnaethon hefyd ymuno â hybiau lleol a’u helpu i
wneud gwaith ymgynghori. 
 
Gweler y ffyrdd creadigol y llwyddodd pobl ifanc i
gael safbwyntiau!  #MwyNaGêm

Homeless World Cup
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Mae Connor Clarke wedi ei benodi i
gymryd drosodd gan Yasmin
Bahary fel cynrychiolydd Cyngor
Ieuenctid Caerdydd Bwyllgor Craffu
Plant a Phobl Ifanc Caerdydd. 
Rôl y Pwyllgor yw craffu, mesur a
hyrwyddo gwelliannau ym
mherfformiad y Cyngor o ran
darparu gwasanaethau a
chydymffurfio â pholisïau’r Cyngor.
Maen nhw’n edrych ar feysydd y
cyngor sy’n effeithio ar blant a
phobl ifanc a'u nodau a'u
hamcanion, gan gynnwys: 

Gwella Ysgolion
Trefniadaeth Ysgolion
Gwasanaethau Cymorth
Ysgolion 
Lles a Chynhwysiant Addysg 
Datblygiad y Blynyddoedd
Cynnar 
Anghenion Addysgol Arbennig 
Gwasanaethau Llywodraethwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol
Plant 
Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc 
Gwasanaethau Ieuenctid a
Chyfiawnder 
Gwasanaethau Chwarae 

Craffu 
Bydd y pwyllgor yn adrodd i
gyfarfod Cabinet neu Gyngor
priodol ar ei ddarganfyddiadau ac
yn gwneud argymhellion ar
fesurau, a allai wella perfformiad y
Cyngor a darpariaeth gwasanaeth
yn y meysydd a nodwyd uchod. 
Dechreuodd Connor yn ei rôl ym
mis Mehefin eleni a mynychu ei
gyfarfod cyntaf ym mis Gorffennaf.
Gallwch gael mwy o wybodaeth
am waith diddorol y pwyllgor yn
rhifynnau’r dyfodol o ShoutOut.

Cynrychiolydd newydd ar y Pwyllgor Craffu P&PhI
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Roedd y rhain yn ymwneud â
democratiaeth (lleol neu genedlaethol),
hawliau plant (yr UNCRC), sesiwn
gyfranogi neu bwrpasol. 
 
Yn yr ysgolion hyn, cafodd y blas i
ddysgu am hawliau plant ei gryfhau
diolch i’r ymgyrch ‘ysgolion sy’n parchu
hawliau’ a ysgogwyd gan y strategaeth
dinasoedd sy’n dda i blant. 
 
Ymwelodd y tîm cyfraniad actif ag 11
ysgol dros y gwyliau haf, gan ehangu
gwybodaeth dros 300 o ddisgyblion.

Rhaglen Addysg y
Gwyliau Ysgol

Yn ystod y gwyliau haf mae rhai
ysgolion cynradd yn cynnig
gweithgareddau i blant gymryd rhan
ynddynt. Cafodd y rhaglen ei chreu i
gynnig gweithgareddau yn ystod yr
haf i blant teuluoedd incwm isel. 
Mae’r rhaglen yn ceisio mynd i’r afael
ag unigedd cymdeithasol a diffyg
cymhelliant deallus y mae rhai plant
yn ei brofi yn ystod gwyliau ysgol sydd
arfer yn cael ei gynnal yn ystod
gweddill y flwyddyn ysgol.
 
Cynigiwyd sesiwn gweithdy seiliedig
ar hawliau plant i’r ysgolion a
gofrestrodd i ddarparu’r rhaglen, er
mwyn cynnig profiadau dysgu
cymdeithasol.
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Ar 2 Awst, fe es i a fy mhartner Victor
ac eraill o bob rhan o'r DU, ar fws i
Leeds ar gyfer Cynhadledd Flynyddol
Senedd Ieuenctid y DU 2019,
#SIDU19!   
 
Fel Aelod o’r Senedd Ieuenctid (ASI),
mynychu’r Gynhadledd Flynyddol yw
un o uchafbwyntiau’r flwyddyn. Mae’n
ein galluogi i gwrdd ag Aelodau eraill
o bob rhan o'r wlad a thrafod cynigion
a gyflwynir gan Aelodau eraill. Roedd
dros 300 o Aelodau a Dirprwy
Aelodau yn bresennol a chawsom
hefyd gwrdd a gwrando ar y Gwir
 Anrhydeddus  Siaradwr Tŷ’r
Cyffredin, John Bercow!
 
Mae Bercow wedi bod yn gefnogol
iawn o Senedd Ieuenctid y DU (SIDU)
ac roedd gallu gwrando ar ei
orchymyn ‘Order!’ mewn person yn
wych! Er y bydd Bercow yn ymddeol a
ddim yn cadeirio ein heisteddiad Tŷ’r
Cyffredin ym mis Tachwedd, roedd dal
yn dda clywed ganddo’n siarad a rhoi
ei farn ar lais ieuenctid. 
 
Ond pam oedden ni yn y Gynhadledd
Flynyddol? Y Gynhadledd Flynyddol
yw ffordd SIDU o ddarganfod beth yw
blaenoriaethau pobl ifanc. 

Cynhadledd flynyddol SIDU

Cyflwynodd Aelodau gynigion a oedd
yn bwysig yn eu hetholaeth a chan
fod Caerdydd wedi dod yn Ddinas
sy'n Dda i Blant, cyflwynais gynnig yn
seiliedig ar yr UNCRC.
 
Trafodwyd y cynigion hyn a
phleidleisiwyd arnynt dros dair sesiwn
bleidleisio hir a phoeth dros y
penwythnos.
 
Cynigion llwyddiannus sy'n creu
maniffesto’r SIDU,  sef y cynigion a
welwn ar y bleidlais Gadael eich
Marc. 
 
Roedd e’n benwythnos gwych ac yn
brofiad bondio arbennig gydag
Aelodau Senedd Ieuenctid eraill yng
Nghymru a’r DU – nai byth anghofio'r
daith bws yno yn canu a ballu! 

ysgrifennwyd gan Connor
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Yng nghyfarfod grŵp diwygio
Gorffennaf fe wnaeth Connor Clarke
sefyll i lawr fel cadeirydd y grŵp er
mwyn iddo allu canolbwyntio ei
ymdrechion ar ei ddyletswyddau a’i
gyfrifoldebau fel Aelod o Senedd
Ieuenctid y DU. Mae Connor wedi
gwasanaethu’n dda ac wedi helpu i
gyflwyno nifer o newidiadau allweddol i’r
ffordd y mae CIC yn cael ei redeg. Yn yr
un cyfarfod cafodd Lois Render ei ethol
fel y cadeirydd newydd a Lechy O’Hare
fel is-gadeirydd.

Grŵp Diwygio CIC

Bydd y grŵp diwygio’n cwrdd yn
rheolaidd dros yr ychydig wythnosau
nesaf ac maen nhw yn y broses o
ddatblygu eu hail ddiwrnod diwygio lle
bydd pob aelod o'r CIC yn cael eu
gwadd i ddod i roi eu barn ar sut y
gellir gwella a newid CIC a chyflwyno
syniadau newydd. 
Cynhelir y diwrnod diwygio nesaf
ddydd Sadwrn 19 Hydref rhwng 11am
a 4pm yn Grassroots.

Cadwch lygad am ddiweddariadau!

Cadeirydd Newydd wedi’i Ethol
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Dangosodd dau ymgeisydd addewid
ond ni aeth eu cyfweliadau’n dda a
thrwy drafod gyda Connor a Zahara,
cytunwyd y dylid cynnig ail gyfweliad
i’r ymgeiswyr hyn. Mae’r 5 swydd
wedi’u llenwi bellach. 
Os oes gennych ddiddordeb mewn
derbyn hyfforddiant i fod yn
gyfwelydd, neu'n adnabod rhywun a
allai fod â diddordeb mewn dod yn
gyfwelydd ifanc, cysylltwch â Lee
Richards ar
leerichards@caerdydd.gov.uk

Cyfweliadau Porth i
Deuluoedd 

Fe wnaeth aelodau CIC, Connor a
Zahara, weithio â chydweithwyr AIT yn
ddiweddar, yn yr adran Tai a
Chymunedau, i’w cefnogi yn ystod y
broses recriwtio ddiweddar ar gyfer
Ymgynghorwyr Help i Deuluoedd. 
Bydd ymgynghorwyr Help i Deuluoedd
yn gweithio mewn gwasanaeth
newydd sy’n holl bwysig o ran darparu
dull ‘dim drws anghywir' y Cyngor i
sicrhau bod plant, pobl ifanc a’u
teuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr
adeg gywir. Wrth gynnig cymorth ar y
lefel ymyrryd isaf, mae’r gwasanaeth
newydd hwn yn ceisio gostwng nifer y
teuluoedd y mae angen ymyrraeth
adferol arnynt a sicrhau y gall pob
teulu gael eu canlyniadau gorau.
Cynhaliwyd cyfweliadau dros ddau
ddiwrnod a chafodd 11 ymgeisydd eu
cyfweld am 5 swydd. 
Dywedodd un o'r gweithwyr
proffesiynol a oedd yn rhan o'r broses
recriwtio:  
 “Rwyf wedi fy syfrdanu gan
aeddfedrwydd ac agwedd broffesiynol
Connor a Zahara.  Roedd eu
mewnbwn o ran yr ymgeiswyr unigol
yn ddefnyddiol iawn."
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Cysylltu â ni
TCA@caerdydd.gov.uk
Carey Davies - 07974 417734

E-bost:
Ffôn:
Cyfeiriad:
Grassroots
58 Heol Siarl
Caerdydd
CF10 2GG

CYNGOR IEUENCTID CAERDYDD

TÎM CYFRANIAD ACTIF

Dyddiadau’r cyfarfodydd nesaf:
Hydref 23
Tachwedd 13
Lleoliad:
Siambrau, Neuadd y Sir
Amserau:
Cyrraedd am 4.30pm 
Cyfarfodydd yn dechrau am 5pm 
ac yn gorffen am 7pm
Mae gwybodaeth am gyfarfodydd CIC y
dyfodol ar gael ar ein blog neu ar Facebook

Ymunwch yn y Sgwrs…..
cardiffyouthcouncil.com/
twitter.com/cardiffyouthcouncil
facebook.com/cardiffyouthcouncil/
youtube.com/user/CardiffYouthCouncil
cyngorieuenctidcaerdydd@caerdydd.gov.uk

Blog:
Tweet:
FB:
Tube:
E-bost:
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Tîm Cyfraniad Actif
Ymgysylltu ac Effaith
Gorffenaf – Awst 2019

32 Gweithgaredd Ymrwymo
418 Cyswllt Ymrwymo

372 Person wedi Ymrwymo

6 o bobl ifanc wedi’u
hyfforddi i fod yn
Arolygwyr Ifanc

340 o blant a phobl ifanc
wedi cael hyfforddiant am

hawliau

576 awr o wirfoddoli gan
32 aelod gweithredol o

Gyngor Ieuenctid Caerdydd

Mae CIC wedi derbyn €49,000 ewro trwy gyllid Erasmus+ i
weithio ar broject cynaliadwyedd amgylcheddol â'r nod o ddod â

phobl ifanc ynghyd o bob awdurdod lleol ledled Cymru 

Mae gan Gyngor Ieuenctid Caerdydd gynrychiolaeth ar sawl
bwrdd strategol a grŵp dylanwadu, gan gynnwys:

- Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 
- Bwrdd Datblygu Addysg 

- Bwrdd Ymgynghorol Plant a Phobl Ifanc ar gyfer Caerdydd 
sy’n Dda i Blant 

- Grŵp Gorchwyl Iechyd Meddwl Craffu 
- Grŵp Llywio Addewid Caerdydd 

- Strategaeth Addysg Caerdydd 2030 
- Grŵp Llywio Troseddau Cyllell Caerdydd

 * Mae'r ddogfen hon ar gael yn Saesneg *
* This document is available in English *


