
Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar Cymru

Maniffesto PACEY Cymru ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar
yng Nghymru

Cefnogi plant, teuluoedd a chymunedau yng Nghymru
Darperir gofal plant safon uchel gan dros 1,600 o aelodau PACEY yng Nghymru gan gynnwys
gwarchodwyr plant cofrestredig, nanis a gweithwyr meithrinfa. Mae aelodau PACEY yn cefnogi:

Plant: trwy ddarparu lefel uchel o ofal personol a chyfleoedd dysgu cynnar sy’n helpu gwella’u
cyfleoedd bywyd;

Teuluoedd: trwy alluogi rhieni i gymryd gwaith neu hyfforddiant, sy’n cyfrannu at leihau
cyfraddau bod heb waith a thlodi plant;

Cymunedau: trwy helpu bodloni’r angen am leoedd gofal plant lleol a rhoi’r cyfle i blant gymryd
rhan yn agos gyda’u cymuned leol.

Er mwyn sicrhau bod gofal plant ac addysg gynnar safon uchel yn cael eu darparu yng Nghymru, 
mae PACEY Cymru’n galw ar Lywodraeth Cynulliad Cymru nesaf i gefnogi’r pedair egwyddor
ganlynol:

Mae PACEY Cymru’n galw ar bob plaid wleidyddol i gefnogi’r pedair egwyddor a amlinellir yn y Maniffesto hwn.

I gael rhagor o wybodaeth am ‘Maniffesto PACEY Cymru ar gyfer Gofal Plant a’r Bynyddoedd
Cynnar yng Nghymru’ neu i ymweld ag aelod o PACEY sy’n darparu gofal plant yng Nghymru yn
eich etholaeth, ffoniwch ni ar 08458801299 neu e-bostiwch paceycymru@pacey.org.uk. 

PACEY yw’r Gymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar ac mae’n gweithio ar
draws Cymru a Lloegr. Mae PACEY yn sefydliad sy’n gosod safonau, yn hyrwyddo arfer gorau ac yn cefnogi
gweithwyr gofal plant proffesiynol i gyflawni safonau gofal a dysgu uchel www.pacey.org.uk.  Mae PACEY 
Cymru yn gydran werthfawr o PACEY gan ddarparu gwasanaeth ymroddedig yng Nghymru ar gyfer
gweithwyr proffesiynol gofal plant a blynyddoedd cynnar a phartneriaid allweddol. 

Cynaliadwyedd: Mynd i’r afael ag anghysondeb y dulliau
a ddefnyddiwyd gan wahanol adrannau cynllunio’r
Awdurdod Lleol o ran y ddarpariaeth gwarchodwyr plant a 
darparu dull mwy cydlynol o’r Llywodraeth ganolog.

Ansawdd: Sicrhau nad yw cyllid ar gyfer cymwysterau’r
gweithle’n dibynnu ar oedran neu leoliad.

Fforddiadwyedd: Mabwysiadu dull mwy cyson o 
ariannu’r Cyfnod Sylfaen mewn lleoliadau nas cynhelir
ledled Cymru.

Hygyrchedd: Gwella dewis y rhieni ar gyfer y 
ddarpariaeth Cyfnod Sylfaen a Dechrau’n Deg a ariennir er
mwyn iddo fodloni anghenion pob plentyn a’u teulu’n well.
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