
 
 
Teitl:    Cynghorydd Personol 
 
Lleoliad: Gweithio Ystwyth/Canolfan Adnoddau Teulu, Glynebwy 
 
Cyfarwyddiaeth: Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwasanaethau Plant – Tîm 

14+ 
 
Swydd Rhif:   BG14580 
 
Cyflog:   Gradd 6 (£26,975 i £30,984) pro rata 
 
Oriau: 18.5 
 
Contract:   Cyfnod Sefydlog tan fis Mawrth 2023 
 
Crynodeb Swydd 
 

Dewch i ymuno â thîm sefydledig ac angerddol sy’n ymroddedig i wella deilliannau a 
chyfleoedd ar gyfer pobl ifanc Blaenau Gwent. 
 
Mae ein Tîm 14+ yn dymuno recriwtio Cynghorydd Personol i gefnogi pobl ifanc Blaenau 
Gwent sy’n gadael gofal i’w helpu i baratoi ar gyfer a phontio’n llwyddiannus i fywyd fel 
oedolion. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau y caiff pobl ifanc gynnig cyfleoedd 
addas i baratoi ar gyfer bywyd fel oedolion cyn gadael gofal. Byddwch yn gwneud gwaith 
yn uniongyrchol gyda phobl ifanc 15-25 oed yn unigol ac mewn grwpiau, gyda golwg ar eu 
helpu i gyflawni’r wybodaeth a’r sgiliau maent eu hangen i ateb y deilliannau personol a 
ddymunant. 
 
Hysbyseb Lawn 
 
Rydym yn edrych am Gynghorydd Personol brwdfrydig, egnïol a gyda chymhelliant i 
ymuno â’n Tîm 14. Mae ein Cynghorwyr Personol yn allweddol wrth gyflwyno’r Cynllun 
Gweithredu Rhianta Corfforaethol i sicrhau arfer gorau ym mhob agwedd o’r gefnogaeth a 
ddarperir i bobl ifanc Blaenau Gwent sy’n gadael gofal. 
 
Bydd y Cynghorydd Personol yn gweithredu fel canolbwynt i sicrhau y caiff rhai sy’n 
gadael gofal y math gywir o gefnogaeth bersonol. Mae angen i’r Cynghorydd Personol 
gymryd rhan weithgar wrth ddatblygu’r Cynllun Llwybr lle byddant yn sicrhau y caiff barn 
pobl ifanc ei chynrychioli’n deg ac y caiff eu llais eu clywed gan bawb sy’n ymwneud â 
cynllunio ar gyfer eu dyfodol. 
 
Gall y gefnogaeth (yn cynnwys cefnogaeth ymarferol), cyngor ac arweiniad a gynigir gan 
Gynghorydd Personol fel yr amlinellir o fewn Cynlluniau Llwybr unigol gynnwys, ond nid yw 
wedi ei gyfyngu i – 
 



 gwybodaeth a chymorth sylfaenol i ddatblygu’r sgiliau ymarferol y byddant eu 
hangen i reoli’r disgwyliadau a roddir iddynt wrth iddynt yn raddol gymryd 
cyfrifoldebau mwy o annibyniaeth 

 gwybodaeth am alluedd ariannol – sut i drin cyllid dydd-i-ddydd a hawlio budd-
daliadau y mae ganddynt hawl iddynt 

 gwybodaeth am yr opsiynau tai a all fod ar gael i’r person ifanc a sut i gael 
mynediad i lety a chyngor 

 cefnogaeth i’r person ifanc i ddatblygu eu hyder a’u capasiti gwneud 
penderfyniadau 

 gwybodaeth am addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth 

 cefnogaeth i ganfod a chadw cyflogaeth 

 gwybodaeth gyffredinol am gynnal iechyd a llesiant cadarnhaol, yn cynnwys sut i 
gael mynediad i wasanaethau iechyd wedi eu targedu ac arbenigol (er enghraifft 
wybodaeth, cyngor a chymorth am iechyd meddwl neu iechyd rhywiol) 

 gwybodaeth am gyfleoedd hamdden, chwaraeon a diwylliannol i alluogi ymadawyr 
gofal i fwynhau a chymryd rhan mewn bywyd cymunedol. 

 

Sylweddolwn yr angen am gefnogaeth staff pan yn gweithio gyda phobl ifanc a all fod ag 
anghenion cymorth penodol ac felly bydd y sawl a benodir yn manteisio o gyfleoedd 
hyfforddiant a datblygu, sesiynau goruchwylio misol ffurfiol (amlach os oes angen), 
sesiynau goruchwyliaeth grŵp a mynediad i ymgynghoriadau seicolegol ar gyfer cyngor 
seiliedig ar seicoleg a chanllawiau ymarfer. Sylweddolwn bwysigrwydd cefnogaeth 
cymheiriaid ac mae sefydlogrwydd y tîm wedi galluogi datblygu moeseg tîm cryf i 
gydweithio i ddatrys problemau yn effeithlon, cymell ac annog ei gilydd. 
 
Cafodd swyddfa’r tîm 14+ ei hailwampio’n ddiweddar i greu gofod dan do ac awyr agored 
sy’n hyrwyddo gwaith grŵp a datblygu sgiliau byw annibynnol. Rydym eisiau cynnig gofod 
diogel i bobl ifanc i ddysgu sgiliau newydd ac i’r holl staff 14+ oed i gymryd rhan wrth 
ddarparu ffyrdd unigryw a chreadigol o ymgysylltu â phobl ifanc i hyrwyddo eu llesiant a’u 
diogelwch.  
 
Mae cyfleoedd cyffrous ar gael ar gyfer y tîm sy’n galluogi ac annog creadigrwydd yn sut y 
gallwn ddiwallu anghenion ein plant hŷn sy’n derbyn gofal a’n hymadawyr gofal drwy 
ddefnyddio grant Dydd Gŵyl Dewi. Mewn blynyddoedd diweddar mae hyn wedi cynnwys y 
cyfle i staff gynllunio a hwyluso gweithgareddau ar gyfer ein pobl ifanc yn cynnwys trip 
preswyl. 
 
Os ydych yn angerddol am bobl ifanc, hyrwyddo eu llais a darparu gwasanaeth sy’n 
canolbwyntio ar ddeilliannau a chryfderau, yna bydd hwn yn gyfle gwerth chweil a 
chyffrous i chi. 
 
Os hoffech drafod y cyfle hwn yn anffurfiol, cysylltwch â Hannah Watts, Rheolwr Tîm Dros 
Dro ar 01495 355520. Edrychwn ymlaen at dderbyn eich cais. 
 
Cynhelir sgrinio cyn-cyflogaeth trwyadl yn ystod y broses recriwtio. Bydd angen i ddeiliad y 
swydd gwblhau cais am Ddatgeliad Cofnodion Troseddol. 
 
Dyddiad Cau:   14/04/2022 
 
Dyddiad Cyfweliadau: I’w gadarnhau 
 


