
ac ysbrydoli...addysgu, hyfforddi

Gweithdy tri diwrnod a arweinir gan y 
diwydiant ar gyfer myfyrwyr ysgol uw-
chradd yw Budding Brunels. Mae’n herio 
eu canfyddiad o’r hyn y mae adeiladu yn 
ei olygu mewn gwirionedd, a hefyd yn 
cyflwyno amrywiaeth o yrfaoedd proffesi-
ynol  y diwydiant iddynt.

Mae’r rhaglen
l Wedi’i hachredu gan Rwydwaith y Coleg Agored                              
       Llundain 

l Yn cynnwys taith o amgylch safle adeiladu ‘byw’ 

l Yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd myfyrwyr

l Yn arwain at leoliadau gwaith ar gyfer myfyrwyr
       penodedig

Mae Budding Builders yn gweithio gyda 
phobl ifanc nad ydynt mewn addysg, 
hyfforddiant na chyflogaeth i ddangos yr 
ystod helaeth o gyfleoedd sydd ar gael ar 
gyfer gyrfa yn yr amgylchedd adeiladu. 
Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig cefnogaeth 
ddwys a chofleidiol, gan gynnwys:

l Hyfforddiant adeiladu achrededig gan y Rhwydwaith
        y Coleg Agored  Llundain 

l Cardiau Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu

l Cyfleoedd i gael profiad gwaith

l Cefnogaeth Cyflogadwyedd

l Sesiynau blasu a gwaith allgymorth yn y gymuned

Ein gweledigaeth yw diwydiant adeiladu sy’n ysbrydoli ac yn galluogi pobl ifanc i 
oresgyn rhwystrau ac adeiladu dyfodol gwell. Rydym yn cynnig cyrsiau adeiladu 
lefel mynediad yn rhad ac am ddim trwy ein gwahanol raglenni  sy’n darparu
profiad gwaith yn ogystal â chyngor ar yrfaoedd a hyfforddiant ymarferol.

“Gadewais yr ysgol yn 16 mlwydd oed a doeddwn i ddim yn siŵr o beth
oeddwn i eisiau ei wneud. Cefais wybod bod yr Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc ym 
Maes Adeiladu yn rhedeg cwrs mwy neu lai ar garreg fy nrws, ar yr ystâd lle yr 
oeddwn yn byw. Penderfynais gofrestru a dechreuais y cwrs yr wythnos wedyn. 
Cawsom gymorth i ysgrifennu CVs, llenwi ffurflenni cais am swydd ac astudio 
ar gyfer ein prawf Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu, a llwyddais i basio hwnnw. 
Roedd e’n wych cael y cyfle i weithio ar brosiect a oedd yn digwydd o ddifrif, 
a gyda’r het galed a’r siaced lachar roeddwn i wir yn teimlo fel adeiladwr go 
iawn!”

Mae Cynllun Cyflawnwyr Ifanc 
Dug Caerloyw yn gyfle i
gymeradwyo a dathlu cyflawniadau 
gweithwyr ifanc proffesiynol 
eithriadol yn y diwydiant adeiladu .
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“Mae  gan  Ymddiriedolaeth 
Pobl Ifanc ym Maes Adeiladu 
Cymru hanes o lwyddiant 
cadarnhaol. Yn y blynyddoedd 
nesaf rwyf yn edrych ymlaen 
at weld ei rhaglenni yn
cyflawni eu canlyniadau
dymunol, ac at glywed am lwyddiannau’r
unigolion sy’n cymryd rhan.”

Julie James AC



Adeiladu
diwydiant ar 
gyfer yfory

Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc ym Maes 
Adeiladu
Mae’r Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc ym Maes Adeiladu 
yn gweithio â phobl ifanc rhwng 14 a 30 oed i’w helpu 
i oresgyn rhwystrau a dod o hyd i gyfleoedd i gael 
gwaith yn y diwydiant adeiladu. 

Rydym ni’n gweithio gyda dros 4,000 o bobl ifanc 
bob blwyddyn; llawer ohonynt y rhai mwyaf anodd 
eu cyrraedd. Maent yn dod o gefndiroedd heriol, gan 
gynnwys troseddwyr ifanc, pobl sy’n gadael gofal, rhai 
sydd wedi bod yn ddi-waith yn hirdymor a hefyd y rhai 
nad ydynt yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael 
iddynt yn y diwydiant adeiladu. 

Rydym ni’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu mwy am 
yrfaoedd mewn adeiladu trwy gynnig profiad, y cyfle 
i gwrdd â chyflogwyr yn y diwydiant ac i gymryd rhan 
mewn cyrsiau ymarferol a llawn gwybodaeth. 

Wrth wneud hynny, rydym ni hefyd yn helpu’r 
diwydiant i estyn allan at ddoniau cudd, ac yn helpu 
i greu diwydiant adeiladu sy’n adlewyrchu Prydain yr 
21ain ganrif yn well.
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