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CYFLWYNIAD
Yn 2019, roedd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS)
yn cynnig 4 grant o £100,000 (un i bob rhan o’r DU) i
gynnal prosiectau peilot yn edrych ar sut i gynnig arweiniad
a chefnogaeth ariannol o ansawdd uchel i oedolion ifanc
rhwng 18 a 25 oed ar gyfnodau allweddol yn y siwrne tuag at
annibyniaeth ariannol.
Mae’r adroddiad yma yn drosolwg o’r prosiect peilot Youth
Checkpoints yng Nghymru, gan gynnwys dadansoddiad a
gwerthusiad o’r broses, datblygiadau, darganfyddiadau, dysgu
ac argymhellion o’r prosiect.

AMCAN YMCHWIL
Comisiynwyd ProMo-Cymru a Youth Cymru i ymchwilio
a phrofi’r hyn sydd yn llwyddiannus, a’r hyn sydd yn llai
llwyddiannus, wrth dargedu oedolion ifanc ar gyfnodau
allweddol ac i gyfuno darpariaeth gallu ariannol yn yr
ecosystemau yma.
Mae ProMo-Cymru yn elusen ac yn fenter gymdeithasol
sydd yn gweithio i sicrhau bod pobl ifanc a chymunedau yn
wybodus, wedi’u cysylltu ac yn cael eu clywed. Rydym yn
cydweithio i greu cysylltiadau rhwng pobl a gwasanaethau
gan ddefnyddio creadigrwydd a thechnoleg ddigidol.
Mae Youth Cymru yn elusen gwaith ieuenctid mawr sydd yn
gweithredu dros Gymru gyfan. Rydym yn cydweithio gyda’n
haelodau a sefydliadau ieuenctid eraill i ddarparu cyfleoedd,
prosiectau a rhaglenni sydd yn unigryw, arloesol ac yn gallu
newid bywydau, er mwyn gwella bywydau pobl ifanc.
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DULL
Sicrhaodd ProMo-Cymru a Youth Cymru bod y prosiect yn cael ei ddylunio
ar y cyd gyda phobl ifanc a’r darparwyr sydd yn eu cefnogi, gan ddefnyddio
methodoleg Dylunio Gwasanaeth.

MAE YNA BEDWAR CAM I’R FETHODOLEG YMA:

DARGANFYDDIAD,
DIFFINIAD,
DATBLYGIAD,
DOSBARTHU.
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Mae Dylunio Gwasanaeth yn ddull ar
gyfer gwella ansawdd gwasanaethau,
ac i ddarparu gwasanaethau sydd yn
diwallu anghenion y defnyddwyr orau.
Mae hyn yn sicrhau bod datrysiadau
yn cael ei ddylunio ar sail anghenion
a gofynion y defnyddwyr. Mae gan y
ddau sefydliad brofiad helaeth o gydddylunio gyda phobl ifanc.
Fel rhan o’r cam
DARGANFYDDIAD, bu ProMoCymru a Youth Cymru yn ymgynghori
gyda dros 6,000 o bobl ifanc ac
ymarferwyr gan ddefnyddio dulliau
ar-lein ac wyneb i wyneb. Roedd
yr ymchwil yma wedyn yn bwydo
i’r cam DIFFINIAD ble roedd y
darganfyddiadau yn cael eu dadansoddi
a’u grwpio i fewnwelediadau allweddol.
Yna DATBLYGWYD 3 prototeip i
brofi ein syniadau. O’r adborth yma
wedyn, roeddem yn DOSBARTHU
cyfres o argymhellion fydd yn cyfrannu
i raglenni gallu ariannol Cymru a’r DU.

DARGANFYDDIAD
Cynhaliwyd cam DARGANFYDDIAD y
prosiect rhwng mis Hydref 2019 a mis Chwefror
2020. Cychwynnodd ProMo-Cymru a Youth
Cymru’r prosiect wrth gynnal adolygiad desg
oedd yn cynnwys adolygu’r adnoddau ar-lein
ac adnoddau ariannol digidol sydd wedi’i teilwro
ar gyfer cefnogi oedolion ifanc sydd yn trosi
i oedolaeth yn ogystal ag adolygiad eang o
lenyddiaeth ymchwil MaPS blaenorol.
Er mwyn magu mewnwelediad pellach i’r materion
ac i ddeall y persbectif Cymraeg, cynhaliwyd
ymgynghoriadau wyneb i wyneb gyda 1,015 o
bobl ifanc mewn digwyddiadau Skills Cymru,
colegau, a chanolfannau ieuenctid ledled Cymru.
Cynhaliwyd pôl digidol ar Instagram a Facebook
hefyd, yn llwyddo i gasglu 5,482 o atebion gan
bobl ifanc ar-lein. Gan ddefnyddio Ad Manager
Instagram, roedd posib targedu a ‘gwthio’ ein
harolwg i rai 18-25 oed yn byw yng Nghymru.
Dim ond proffiliau’r bobl ifanc oedd yn ffitio’r
meini prawf yma oedd yn gallu gweld ac ymateb
i’r pôl.
YN YCHWANEGOL I HYN, YMGYNGHORWYD GYDA 30 O
YMARFERWYR O ITEC, ADTRAC, PRIFYSGOL DE CYMRU A CHOLEG
PENYBONT. ROEDD YR YMARFERWYR YMA YN GWEITHIO GYDA
PHOBL IFANC OEDD AR FIN CYCHWYN YN Y GWEITHLE YN BENNAF,
YN EU DARPARU GYDA HYFFORDDIANT GALWEDIGAETHOL A
CHYFLEOEDD PARATOI AM WAITH.
Y darganfyddiadau canlynol oedd y rhai mwyaf perthnasol ar gyfer ein prosiect ac
roeddent yn darparu cyd-destun i’r ymchwil cyfoes yma.
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MEWNWELEDIAD ALLWEDDOL 1
Mae pobl ifanc yn derbyn
y mwyafrif o wybodaeth ac
arferion ariannol
(da a drwg) gan rieni ac
aelodau’r teulu yn bresennol.

“Roedd mam yn dweud i gynilo bob mis os ydych
chi’n cael cyflog. Nid ydych yn gweld yr arian,
felly nid yw’n cael ei wario. Rhowch yr arian
mewn cyfrif ar wahân.”
“Roedd mam yn stryglo gydag arian pan oeddwn
i’n tyfu, ac fe gymerai amser hir iddi gael allan o
hynny. Felly penderfynais nad oeddwn i am fod
yn yr un cwch.”

MEWNWELEDIAD ALLWEDDOL 2
“Rwyf wastad yn sownd mewn cylch o dalu ôlddyledion.”

Nid oes gan lawer o bobl
ifanc y gallu, hyder a
gwydnwch ariannol.

“Llwyddais i gael mewn i orddrafft anfwriadol
o dros £900, ac roedd hyn yn hunllef gan nad
oeddwn i wedi deall eu bod yn codi [llog] am hyn.
Roedd rhaid i mi fynd yn fethdalwr, gyda sgôr
credyd ofnadwy nawr.”
“Mae Cyngor ar Bopeth yn dweud bydd hi’n 6
mlynedd cyn i mi fod yn rhydd o unrhyw ddyled.
Mewn 10 mlynedd efallai byddaf yn gallu byw
bywyd, ond os ydw i’n gwario prin ddim nawr
gallaf wneud hynny mewn 6 mlynedd. Rwy’n
prynu’r bwyd rhataf yn barod.”

MEWNWELEDIAD ALLWEDDOL 3
Mae pobl ifanc yn betrusgar
i ofyn am gymorth, adnabod
bod problem ariannol ac i
siarad am hynny.
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“Dwi ddim eisiau siarad am y peth. Dwi ddim
eisiau gosod hyn ar bobl eraill. Fy mai i yw hyn,
felly fi sydd angen delio ag ef.”
“Dim ond os ydw i’n stryglo gydag arian, heb
ddim i fyw arno, byddwn yn gofyn am help.”
“Mae’n teimlo’n rhy bersonol i siarad [am fy
mhroblemau]. Rhaid i mi fod mewn trafferthion
mawr cyn siarad gyda rhywun.”

MEWNWELEDIAD ALLWEDDOL 4
Mae pobl ifanc yn dod
yn well yn rheoli arian eu
hunain pan mae ganddynt
fwy o gyfrifoldebau (teulu
neu ofalu) mewn bywyd.

“Mae’r ffaith bod rhaid i mi ofalu am blentyn
wedi fy newid. Mae gen i gyfrifoldebau nawr,
felly rwy’n gwirio [fy nghyllid] bob dydd gan
ysgrifennu pethau i lawr, cadw rhestr o bethau a
defnyddio bancio ar-lein.”
“Rwy’n cynilo £100 y mis ar gyfer fy merch.”

MEWNWELEDIAD ALLWEDDOL 5
“Rwyf eisiau rhywun i fod yn glir, mewn iaith
rwy’n ddeall. Rwy’n fwy tebygol o anwybyddu
pethau os nad ydw i’n deall.”

Mae yna ddiffyg cyngor
ariannol i oedolion ifanc
sydd yn glir ac yn syml i’w
deall ar draws sawl platfform
gwahanol (rhai roeddent wedi
dangos ffafriaeth tuag atynt).

“Ei wneud yn haws i ddeall. Os ydw i’n chwilio
am gyngor buddsoddi, rwyf angen hwn mewn
Saesneg clir ac nid jargon ariannol.”
“Anffurfiol. Ar hyn o bryd mae’r iaith yn ffurfiol
iawn.”
“Hawdd, argaeledd, syml, apiau, fideos.”
“Yn hytrach nag gweld llawer o wybodaeth/
testun, efallai fideo?”
“Canllawiau syml i’w wneud yn fwy hygyrch.”
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MEWNWELEDIAD ALLWEDDOL 6
“[Byddai’n gynorthwyol] cael gwefan sydd â
chyfeirlyfr cyngor ariannol am yr holl bethau
rwyf angen darganfod. Mae angen i’r Gwasanaeth
Arian a Phensiynau fod yn fwy hygyrch i bobl
ifanc.”

Mae yna ddiffyg
gwasanaethau yn ymwneud
â chefnogaeth ariannol sydd
wedi teilwro i bobl ifanc.

“Mae gwasanaethau yn siarad gyda chi am y
sefyllfa rydych chi ynddi nawr ac yn ein barnu
am wneud penderfyniadau drwg yn hytrach na
chynnig datrysiadau. Nid oes neb yn dysgu’r
pethau yma i chi, felly sut ydw i’n fod i lwyddo i
gael pethau’n iawn?”
“Nid ydynt yn malio. Nid oes empathi; dim ond
rhif ydym ni. Mae wedi cymryd blwyddyn a
hanner i mi, a dwi heb lwyddo dim.”
“Gwefan a llinell cyngor y Gwasanaeth Arian a
Phensiynau. Doeddwn i ddim yn ymwybodol
eu bod yn gallu helpu pobl ifanc. Roeddwn i’n
meddwl mai i bobl hŷn a phensiynwyr oedd o.”

MEWNWELEDIAD ALLWEDDOL 7
“Byddwn i’n mynd at gyd-weithiwr am gyngor;
nid dyma fy arbenigedd, a dwi’n ofni cael
rhywbeth yn anghywir, yn enwedig gan fod hyn
yn rhywbeth mor bwysig i gael yn iawn.”

Mae llawer o ymarferwyr
yn niffyg yr hyfforddiant a’r
hyder i gefnogi pobl ifanc
gyda gallu ariannol.
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“Credaf fod gweld y darlun llawn yn bwysig;
efallai mai problemau ariannol sydd ganddynt,
ond fel arfer mae hyn yn golygu bod rhywbeth
arall o’i le. Fel gweithiwr ieuenctid, nid allaf droi
fy nghefn ar hynny.”
“Ni fyddwn yn cynnig cyngor - nid wyf wedi
derbyn hyfforddiant i wneud hynny, ac nid wyf
yn gyfforddus yn gwneud rhywbeth fel yna.”

DIFFINIO
Gyda’r dystiolaeth a’r mewnwelediad casglwyd yn
y cyfnod DARGANFYDDIAD, cychwynnwyd y
broses o gasglu syniadau i greu newid positif.
Dros sawl diwrnod llawn o sesiynau trafod,
dadansoddwyd ein canfyddiadau yn feirniadol.
Cychwynnwyd wrth fynd drwy’r holl ymchwil gynradd
ac eilaidd a dewis y canfyddiadau mwyaf perthnasol ar
gyfer y prosiect. Edrychom am themâu cyffredin oedd
yn ymddangos yn aml. Trafodwyd ac ymchwiliwyd i
wraidd achos y materion.

NODWYD AMRYWIAETH O ADNODDAU AC YMATEBION A
FYDDAI, A GALLAI, GREU NEWID POSITIF.

ROEDD EIN RHESTR GYCHWYNNOL O BROTOTEIPIAU POSIB YN CYNNWYS:
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1

System brysbennu sydd yn helpu
ymarferwyr i gategoreiddio pobl ifanc
fel ffordd o adnabod anghenion yn well.

2

Gemau ar-lein a rhith-realiti, yn
caniatáu i bobl ifanc archwilio
gweithrediadau,
opsiynau
a
chanlyniadau cyn iddynt ddod yn
broblem go iawn.

3

Astudiaethau achos go iawn - senario
‘sliding doors’.

4

Gwefan a chynnwys cyfryngau
cymdeithasol i bobl ifanc gael
mynediad i erthyglau a gwybodaeth
ariannol ddeniadol a hygyrch.

5

Cefnogaeth i rieni i ddatblygu gallu
ariannol eu plant.

6

Gwasanaeth llinell gymorth gall
ymarferwyr gyfeirio pobl ifanc ato.

7

Hyfforddiant i ymarferwyr i gefnogi
pobl ifanc ar allu ariannol.

8

Gwefan a chyfres o adnoddau i
ymarferwyr eu defnyddio gyda phobl
ifanc.

9

Mentora un i un a hyfforddiant
ariannol.

DATBLYGU PROTOTEIPIAU
Mae ymchwil flaenorol yn dangos bod pobl ifanc
yn tueddu chwilio am gymorth gan oedolion
dibynadwy fel ymarferwyr ieuenctid pan fyddant
angen gwybodaeth a chyngor. Felly byddai cyfarparu
ymarferwyr gyda’r wybodaeth a’r offer cywir i
gefnogi pobl ifanc ar gefnogaeth gallu ariannol yn
ddull effeithiol.
Daethom i ddamcaniaeth y byddai darparu
hyfforddiant gallu ariannol i ymarferwyr, datblygu
gwefan gyda rhestr wedi’i churadu o adnoddau ac
offer defnyddiol, a chael llinell gymorth sydd yn
canolbwyntio ar ieuenctid lle gall yr ymarferwyr
gyfeirio pobl ifanc ato, yn galluogi pobl ifanc i
dderbyn cefnogaeth ariannol well mewn cyfnod
addysgu allweddol.
Roedd yr adnoddau oedd ar gael i ni o fewn cwmpas
y prosiect, a’r amserlen yr oedd rhaid glynu ati,
yn golygu ein bod wedi hidlo ein prototeipiau i dri
phrototeip cydgysylltiedig:

1

GWASANAETH LLINELL GYMORTH Y GALL YMARFERWYR
GYFEIRIO POBL IFANC ATO.

2

HYFFORDDIANT I YMARFERWYR I GEFNOGI POBL IFANC
AR ALLU ARIANNOL.

3

GWEFAN A CHYFRES O ADNODDAU I YMARFERWYR EI
DDEFNYDDIO GYDA PHOBL IFANC.

Bwriad y tri phrototeip yma yn gweithio â’i gilydd oedd symleiddio’r llwybr cefnogaeth.

9

PROTOTEIP 1
LLINELL GYMORTH ARIANNOL IEUENCTID

Mae ProMo-Cymru yn cynnal y llinell
gymorth Meic, sydd yn darparu pobl
ifanc Cymru gyda gwybodaeth, arweiniad,
cyfeirio ac eiriolaeth. Mae’r cynghorwyr yn
defnyddio dull holistig i weithio tuag at y
canlyniad o’r hyn gall y person ei wneud dros
ei hunain. Mae wedi’i selio ar hawliau ac yn
cael ei arwain gan yr hyn sydd bwysicaf i’r
person ifanc.

Mae’r llinell gymorth yn wasanaeth
cyffredinol ac yn cefnogi pobl ifanc gydag
unrhyw broblem, ond hyd yma ychydig
iawn o bobl ifanc (llai nag 2%) sydd yn
cysylltu i chwilio am gyngor ar arian,
cynilion a chredyd.

Gan adeiladu ar yr adnodd, sgiliau a phrofiad
yma sydd yn bodoli eisoes, roeddem yn gallu
cynnal peilot ar y cysyniad o linell gymorth y
bydd ymarferwyr yn cyfeirio pobl ifanc ato.

Yn y sesiwn briffio gychwynnol, i baratoi
ar gyfer profi’r llinell gymorth, cawsant
gefnogaeth i greu cwestiynau yn ymwneud
ag arian a senarios yn ymwneud â phrofiadau
yn eu bywydau.

Penderfynom fod hon yn ffordd effeithiol o
brofi’r cysyniad yma, gan fod y cynghorwyr
eisoes wedi’u hyfforddi gyda’r sgiliau
sylfaenol o gynnal llinell gymorth i bobl
ifanc ac roedd yr isadeiledd eisoes ar waith.

Rhoddwyd slot amser 30 munud i’r bobl ifanc
ar gyfer y diwrnod canlynol a gofynnwyd
iddynt gysylltu â’r llinell gymorth. Roedd
30% o’r cysylltiadau yn defnyddio negeseuo
ar-lein, 30% yn defnyddio neges testun a
Cwblhaodd dau o gynghorwyr llinell gymorth 40% dros alwad ffôn.
ProMo-Cymru hyfforddiant gallu ariannol
trwy’r rhaglen Hyfforddi’r Hyfforddwr.
Yn dilyn y profi, roedd y cyfranwyr yn
llenwi arolwg gwerthuso ar-lein, ac yn
Cafodd 10 o bobl ifanc eu recriwtio a mynychu sesiwn gwerthuso ar Zoom yr
mynychu sesiwn briffio dros Zoom. Roedd wythnos ganlynol. Roedd cynghorwyr y
y bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed a gydag llinell gymorth yn darparu dadansoddiad o’r
amrywiaeth o amgylchiadau personol gan cysylltiadau, yn cymryd rhan yn y sesiwn
gynnwys bod mewn addysg llawn amser, gwerthuso dros Zoom ac yn cymryd rhan
gadael addysg llawn amser, chwilio am waith, mewn gwerthusiad newid sylweddol mwyaf.
wedi cyflogi’n rhan amser, bod ar ffyrlo ac
yn wynebu diswyddiad.
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PROTOTEIP 2
HYFFORDDIANT I YMARFERWYR

Amcan canolog y prosiect yma oedd
adnabod ffyrdd i fewnosod gallu ariannol
yn llwyddiannus yng nghyfnodau trosiad
allweddol oedolion ifanc 18-25 oed.

Datblygwyd rhaglen Hyfforddi’r
Hyfforddwr (gweminar wythnosol 4 x 1.5
awr) yn ymateb i’r dysgu a’r mewnwelediad
o’r cyfnodau DARGANFYDDIAD a
DIFFINIAD.

ROEDD CANLYNIADAU’R RHAGLEN HYFFORDDI’R HYFFORDDWYR
YN CYNNWYS:
Negeseuo mwy clir
Ymarferwyr wyneb i wyneb wedi’u cyfarparu ac yn hyderus i helpu pobl ifanc
Ymarferwyr ar-lein wedi’u cyfarparu ac yn hyderus i helpu pobl ifanc
Mwy o adnoddau perthnasol
Gwell dealltwriaeth o strategyddion a llwybrau cyfeirio allweddol
Ymyriad cynt i atal argyfwng
Mwy o gysondeb i’r gefnogaeth
Mwy o gydweithio
Mwy o bobl ifanc yn derbyn cefnogaeth
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SESIWN 1: Archwilio gallu ariannol a lles ariannol, y

strategaeth genedlaethol gyfoes a throsolwg o’r prosiect

SESIWN 2: Fframwaith Canlyniadau ar Gyfer Gwaith

Datblygwyd
y
cynnwys
hyfforddiant i brofi amrywiaeth
o bynciau, yn ymateb i’r hyn
ddaeth o’r ymgynghoriadau
gydag ymarferwyr.

Ieuenctid a phrototeip gwefan y prosiect

SESIWN 3: Fframwaith Canlyniadau Oedolion Ifanc,

segmentiad (cysgodi, trafferth, gwasgu)
Gymorth Meic

a’r Llinell

SESIWN 4: Cynilion, rheoli credyd, pecynnau ac

adnoddau cymorth a mewnosod i’ch cwricwlwm

PROTOTEIP 3
GWEFAN ADNODDAU
Dyluniwyd gwefan adnoddau i
gyd-fynd â’r rhaglen Hyfforddi’r
Hyfforddwr. Cafodd bas data syml ei
chreu gan ddefnyddio pecyn ar-lein
Notion i sicrhau bod ymarferwyr yn
gallu darganfod ac ail-ymweld â’r offer
a’r wybodaeth o’r cwrs.

ROEDD YR ADNODDAU YN

CAEL EU CATEGOREIDDIO DAN 3 PRIF BENNAWD.

Hwb Gwybodaeth
Ar-lein (Gwasanaeth
Arian a Phensiynau a
Gwasanaeth Cynghori
Ariannol)
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Cyfeirio Pobl Ifanc
at Gefnogaeth a
Gwybodaeth Bellach
(Meic a The Mix)

Gwybodaeth,
Strategaethau ac
Adnoddau i Gefnogi
Dosbarthiad

DOSBARTHIAD -

Ein Hargymhellion

Mae’r dysgu a’r adborth o’r prototeipiau wedi
cadarnhau ein hypothesis a’r dystiolaeth
bresennol i wella arweiniad ariannol. Yn hanfodol,
cafodd llwybr o gefnogaeth ei greu, sydd yn
cychwyn yn y man y mae pobl ifanc ar gyfnodau
dysgu allweddol.
Dylai’r canfyddiadau pwysig yma o Gymru
gael eu cyhoeddi’n eang ymhlith ymarferwyr a
llunwyr penderfyniadau allweddol.

FEL RHAN O GAM OLAF Y BROSES DYLUNIO
GWASANAETH, DOSBARTHIAD, RYDYM WEDI
CREU 8 ARGYMHELLIAD.

1

DILYN DULL HOLISTIG I DDARPARU ARWEINIAD ARIANNOL AR
GYFER POBL IFANC.

Roedd pob person ifanc fu’n profi prototeip y llinell gymorth arian yn cyflwyno problem ariannol oedd wedi
plethu gydag amrywiaeth eang o broblemau eraill. Er mwyn cynnig cefnogaeth effeithiol i faterion ariannol
pobl ifanc, mae’n rhaid ymdrin â’r problemau eraill yma a’i ystyried yng nghyd-destun amgylchiadau bywyd
ehangach.

2

DATBLYGU ADNODDAU ARIANNOL DWYIEITHOG SYDD YN
GYFEILLGAR I BOBL IFANC.

Roedd hwn yn thema oedd yn codi ei ben drosodd a throsodd trwy gyfnod y prosiect. Yn ystod y cyfnod
DARGANFYDDIAD, cawsom wybod nad oedd pobl ifanc yn teimlo fel bod llawer o wasanaethau yn
darparu gwasanaeth iddyn nhw, ac yn canolbwyntio ar oedolion yn unig. Yn ystod cyfnod profi’r llinell
gymorth, roedd y cynghorwyr wedi adnabod bwlch yn yr adnoddau digidol gallant gyfeirio atynt oedd yn
ddwyieithog ac yn gyfeillgar i bobl ifanc.
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3

DATBLYGU LLWYBR LLYWIO CEFNOGAETH GLIR I BOBL IFANC YNG
NGHYMRU.

Dangosodd yr ymchwil bod diffyg eglurder ymysg ymarferwyr am y ffordd orau i gefnogi pobl ifanc
gyda materion ariannol a ble i’w cyfeirio. Er mwyn sicrhau bod ymarferwyr wedi’u cyfarparu ac yn
hyderus i wneud hyn, mae angen iddynt fod yn rhan o lwybr clir cyson.
Mae gan linellau cymorth cenedlaethol y potensial, gyda hyfforddiant i ddarparu llwybr clir, yn
caniatáu i ymarferwyr gysylltu pobl ifanc gydag adnoddau a chefnogaeth fel arall. Mae’r llinell
gymorth yn ychwanegu budd arall yn y ffaith y gallai ymdrin ag unrhyw broblem sydd yn codi gan y
person ifanc (bod hynny’n arian neu beidio). Mae hyn yn creu llwybr cryfach.

4

DEFNYDDIO DULLIAU A THECHNEGAU CYFATHREBU CYFOES I
GYSYLLTU GYDA PHOBL IFANC AR Y PWNC ARIAN.

Llwyddom i gasglu 5,482 o ymatebion gan bobl ifanc gan ddefnyddio pôl ateb sydyn ar-lein ar
Instagram, a chyrraedd 4,265 gyda darn yn ymwneud ag arian wedi ei bostio yn Gymraeg a Saesneg.
Mae hwn yn arwydd positif bod pobl ifanc yn barod i gysylltu gyda chynnwys ariannol os yw’n cael ei
hyrwyddo yn y ffordd gywir, ar y sianeli cywir.

5

CODI YMWYBYDDIAETH YMYSG YMARFERWYR O ANGHENION
POBL IFANC, FEL Y GALLANT DDEALL Y PROBLEMAU ARIANNOL
GWAELODOL YN WELL A DARPARU CEFNOGAETH FWY
PERTHNASOL AC ADDAS.

Yn ystod y cyfnod DARGANFYDDIAD, roedd yn amlwg nad oedd cefnogaeth ac ymyriad yn cael
eu teilwro i gyfarfod anghenion penodol pobl ifanc. Roedd Segmentiad Marchnad y Gwasanaeth
Arian a Phensiynau yn declyn defnyddiol iawn i’w ddefnyddio gydag ymarferwyr gan ei fod yn galluogi
iddynt deilwro cefnogaeth yn well i ymateb i wahanol anghenion y bobl ifanc.
Mae arwyddion cynnar o’r peilot llinell gymorth arian ieuenctid yn dangos bod cynghorwyr yn gallu
adnabod materion ariannol gwaelodol yn well yn dilyn yr hyfforddiant.
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6

DATBLYGU HYFFORDDIANT ARBENIGOL I YMARFERWYR IEUENCTID
I’W CYFARPARU I FOD YN FWY HYDERUS I HELPU POBL IFANC.

Roedd y prototeip Hyfforddi’r Hyfforddwr yn dangos yn glir bod yna alw am hyfforddiant gallu ariannol
ymysg ymarferwyr, ond hefyd ei fod yn helpu gyda hyder a gallu i gefnogi’r bobl ifanc maent yn gweithio
a nhw.
Mae yna botensial y gall yr hyfforddiant yma ddatblygu mwy o hyder, gallu a sgiliau i ganiatáu i ymarferwyr
a sefydliadau i gynnig cefnogaeth wedi’i selio ar ymchwil gan fewnosod hwn o fewn darpariaeth sydd yn
bodoli eisoes.

7

SICRHAU BOD ADNODDAU AC OFFER Y GWASANAETH ARIAN A
PHENSIYNAU SYDD YN BODOLI EISOES, YN CAEL EU GWNEUD YN
FWY HYGYRCH AT DDEFNYDD YMARFERWYR A PHOBL IFANC.

Roedd yn amlwg o’r rhaglen hyfforddiant fod yna botensial i nifer o adnoddau’r Gwasanaeth Arian a
Phensiynau. Mae gan adnoddau, fel y Fframweithiau Canlyniadau ar Gyfer Gwaith Ieuenctid ac Oedolion
Ifanc, botensial i ddatblygu teclyn asesu effeithiol “newydd” fydda’n helpu i siapio’r gefnogaeth sydd ei
angen ar oedolion ifanc. Gellir symleiddio’r fframweithiau yma ymhellach i fod yn fwy hygyrch i ymarferwyr
sydd yn fyr ar amser.
Darganfuwyd hefyd, er bod amrywiaeth o adnoddau ar gael, roedd y bobl ifanc a’r ymarferwyr roeddem
yn gweithio â nhw wedi cael trafferth dod o hyd i’r wybodaeth angenrheidiol. Dylid ymateb i hyn gan
ddefnyddio’r awgrymiadau yn Argymhelliad 4.

8

DEFNYDDIO CYFUNIAD O HYFFORDDIANT AR-LEIN AC WYNEB I
WYNEB AR GYFER YMARFERWYR.

Roedd y prototeip Hyfforddi’r Hyfforddwr yn dangos bod gwir berthnasedd i raglen a llwyfan dysgu arlein, yn enwedig i ymarferwyr a sefydliadau sydd yn ymdrin ag oedolion ifanc yn bennaf, ac yn cael eu
herio ar ran amser a chyfle i gysylltu gyda dysgu ychwanegol.
Ond, yr hyn a ddaeth yn glir wrth ddysgu oedd bod angen cyfuno darpariaeth ar-lein gyda chyfleoedd
wyneb i wyneb er mwyn i unrhyw raglen hyfforddiant fod yn effeithiol.
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CYDNABYDDIAETH

Hoffwn ddiolch i’r bobl ifanc a’r ymarferwyr oedd yn rhan o’r gwaith yma. Bydd eu
cyfraniad yn helpu i gefnogi darpariaeth gwybodaeth ariannol well i bobl ifanc yng
Nghymru.

GWYBODAETH BELLACH
Cefnogwyd y prosiect hwn gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau fel rhan o’r Rhaglen Arloesi Oedran
Gweithio (Cynilion a Chredyd). Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau wedi comisiynu RSM UK i gynnal
gwerthusiad annibynnol o’r rhaglen arloesi, a disgwylir bod yr adroddiad terfynol o’r astudiaeth yma yn cael
ei gyhoeddi ym mis Rhagfyr 2020 ar www.moneyandpensionsservice.org.uk/cy/
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