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Adroddiad blynyddol Pobl a
Gwaith 2018

Rhagair
Mae’n bleser gennyf gyflwyno adroddiad blynyddol Pobl a Gwaith 2018 — fy
Adroddiad Blynyddol cyntaf ers dod yn Gadeirydd ym mis Hydref 2017. Mae’n
fraint bod yn rhan o sefydliad â brwdfrydedd, arbenigedd, a hanes 34 blynedd o
leihau anghydraddoldeb a gwella bywydau drwy addysg, dysgu a datblygu
cymunedol.
Mae’n adeg o ansicrwydd gwleidyddol ac economaidd sylweddol ar hyn o bryd
ac mae’n amlwg bod heriau enfawr o flaen y sector gwirfoddol a chymunedau
lleol. Fodd bynnag, mae cyfleoedd sylweddol hefyd ac ysbryd o benderfyniad a
oedd yn golygu y gallem wneud cynnydd a chael effaith gadarnhaol ar
gymunedau lleol (fel y nodir isod a thrwy gydol yr adroddiad hwn).
Eleni, rydym wedi parhau i ganolbwyntio ar helpu pobl Rhondda i lwyddo a
ffynnu drwy ein gwaith ar lesiant, dysgu a datblygu economaidd. Datblygwyd
amrywiaeth o brosiectau a dulliau i annog a galluogi pobl ac ymgysylltu â nhw
mewn gweithgarwch corfforol, gan wneud chwaraeon yn ddeniadol ac yn
bleserus. Datblygodd ein gwaith gyda phobl ifanc, y tu allan i amgylcheddau
dysgu ffurfiol, eu sgiliau ym maes ymchwil sylfaenol, a ddefnyddiwyd i drafod a
deall materion sy’n effeithio ar eu bywydau, gan gynnwys iechyd meddwl,
dementia, rhyw a chydraddoldeb hiliol. Eleni, tynnodd ein prosiect Appening
Rhondda sylw at dalent nad yw'n cael ei ddefnyddio pobl ifanc â sgiliau codio
hunanaddysgedig a chreu cyfle i bobl ifanc ddatblygu eu sgiliau a magu hyder
mewn amgylchedd cefnogol â mynediad at arbenigedd y diwydiant. Drwy
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Rhondda Gryfach, roeddem yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau
gwirfoddol eraill er mwyn atgyfnerthu cydweithio ar draws y trydydd sector yn
Rhondda a dod â phobl ynghyd er mwyn rhannu'r hyn a ddysgwyd, datblygu
sgiliau, meithrin cynghreiriau newydd a meithrin cydnerthedd. Rydym hefyd wedi
bod yn gweithio gydag eraill er mwyn cynyddu gallu ac adnoddau sector
gwirfoddol Cymru, drwy Talwrn - rhwydwaith sy’n cynnig cyfle i’w aelodau
ddatblygu sgiliau a chael cymorth gan gymheiriaid.

Judith Jones a Rosa Robinson. Mehefin 2018 Diwrnod cwrdd i ffwrdd staff ac ymddiriedolwyr
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Cyflawnwyd y rhan fwyaf o’r llwyddiannau a amlinellir yn yr adroddiad hwn dan
arweinyddiaeth fy rhagflaenydd, Judith Jones, yr wyf am fynegi fy niolchgarwch
iddi. Helpodd doethineb, ymroddiad, diwydrwydd ac arweinyddiaeth Judith, dros
21 mlynedd ei chadeiryddiaeth, i adeiladu sefydliad bywiog, cadarn ac uchel ei
barch, sy’n cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl. Mae gan Judith ein
dymuniadau gorau a’n gwerthfawrogiad diffuant. Hefyd, hoffwn ddiolch i bob un
o’n staff a gwirfoddolwyr talentog ac ymroddedig a’n cefnogwyr, ein harianwyr
a’n contractwyr, na fyddai ein cyflawniadau wedi bod yn bosibl hebddynt.
Rydym wedi cymryd camau breision yn ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf,
ond mae llawer mwy o waith i’w wneud. Mae gan Pobl a Gwaith rôl bwysig wrth
ddod o hyd i atebion i broblemau cymdeithasol brys a gwneud newid yn bosibl.
Diolch,

Rosa Robinson
Cadeirydd, Bwrdd yr Ymddiriedolwyr
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Amcanion a gweithgareddau
Amcanion yr elusen yw datblygu addysg drwy gynnal neu helpu i gynnal
ymchwil ac astudiaeth i’n problemau cymdeithasol ac economaidd er lles y
cyhoedd; yn ychwanegol, i hyrwyddo addysg ym mhob mater sy’n ymwneud â
sefydliadau cymunedol.
Mae Pobl a Gwaith yn ceisio gwneud gwahaniaeth drwy hyrwyddo gwerth
addysg, dysgu a chyflogaeth er mwyn mynd i’r afael ag anghydraddoldebau.
Rydym yn gweithio drwy raglen o brosiectau ymchwil weithredu cymunedol ac
ymchwil a gwerthuso a gomisiynwyd ar gyfer y sector cyhoeddus a'r trydydd
sector yng Nghymru.
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Cyflawniadau a pherfformiad
Strategaeth ar gyfer Rhondda
Yn 2015, penderfynodd Pobl a Gwaith wneud Cymoedd y Rhondda yn ffocws
gwaith prosiect am ddeng mlynedd. Y nod yw datblygu dull cydweithredol sy’n
canolbwyntio ar gynorthwyo pobl i harneisio a hyrwyddo datblygiad cymunedol,
cyflawniad addysgol, llesiant a datblygu economaidd yn y ddau Gwm Rhondda.
Ar ddiwedd y tair blynedd gyntaf rydym yn myfyrio ar yr hyn a gyflawnwyd a sut
y byddwn yn bwrw ymlaen â’r gwaith hwn. Mae'r tri phrosiect allweddol a
lansiodd y gwaith yn cwblhau eu cyfnod cyllido cychwynnol1 ac mae nawr yn
adeg dda i adolygu, cynllunio a lansio strategaeth newydd.
Ein themâu allweddol o hyd yw llesiant, dysgu a datblygu economaidd. Yn
anochel, mae gorgyffwrdd, nid yw’r themâu’n ffurfio pecynnau gwaith penodol,
ac maent i gyd yn gysylltiedig drwy nod cyffredinol o gynorthwyo pobl Rhondda i
ffynnu.
Rhondda Gryfach
Gyda sefydliadau gwirfoddol eraill ac Interlink (cyngor gwirfoddol sirol Rhondda
Cynon Taf) rydym wedi gweithio i ddatblygu strwythur cydweithredol y trydydd
sector gan ganolbwyntio ar y Rhondda. Mae cyfarfodydd yn dod â phobl ynghyd
i ddysgu am yr hyn y mae pob un yn ei wneud; dathlu llwyddiannau; mynd i'r
afael â rhwystrau i gydweithrediad a meithrin cydweithio
(http://strongerrhondda.wales/).

1

Ariennir Cymunedau Ifanc Dynamig gan Sefydliad Rank; ariennir Appening Rhondda gan
Sefydliad Moondance; ariennir What We Say gan Sefydliad Esmée Fairbairn
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Mae Rhondda Gryfach wedi ein galluogi i feithrin partneriaethau newydd,
hysbysebu’r gwaith rydym yn ei wneud yn Rhondda (mae mwy na 2,000 o bobl
yn mynd i’r dudalen Facebook yn rheolaidd https://engb.facebook.com/strongerrhonddagryfach/) a dysgu mwy am anghenion a
chryfderau Rhondda. Yn gyfnewid, mae Pobl a Gwaith wedi rhoi cymorth ‘cyfaill
beirniadol’ i 10 sefydliad gwirfoddol sy’n gweithio yn Rhondda, cynnal gweithdy
ariannu ar gyfer pum sefydliad gwirfoddol ac mae ein rheolwr prosiectau, James
Hall, wedi datblygu rôl rwydweithio sy’n dod â sefydliadau cyhoeddus, preifat a
gwirfoddol ynghyd i gefnogi Rhondda.

Thema 1: Llesiant
Play It Again Sport (PIAS):
Mewn gwaith cynharach, roeddem wedi nodi bod effaith chwaraeon a
gweithgareddau ffitrwydd ar lesiant yn bwerus iawn. Mae gweithgareddau tîm yn
helpu i feithrin rhwydweithiau cymdeithasol gwerthfawr, daw teuluoedd ynghyd i
rannu profiadau ac mae pobl yn magu hunanhyder. Mae gweithgarwch corfforol
yn cael effaith ar iechyd meddwl, rheoli pwysau a chyfalaf cymdeithasol – yn
ogystal â bod yn llawer o hwyl.
Rydym wedi datblygu amrywiaeth o ddulliau sy’n canolbwyntio ar wneud
gweithgarwch corfforol mor hygyrch a deniadol â phosibl, i gyd dan bennawd
Play It Again Sport. Roedd y fenter ar newyddion ITV yn ddiweddar
(http://peopleandwork.org.uk/en/home/).
Mae Play It Again Sport wedi datblygu menter gymdeithasol sy’n derbyn
rhoddion o ddillad ac esgidiau chwaraeon/ffitrwydd gan aelodau cymunedol,
busnesau a chlybiau chwaraeon ac yn eu gwerthu’n rhad iawn. Mae hefyd yn
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rhoi nwyddau chwaraeon i grwpiau neu unigolion nad ydynt yn gallu prynu
nwyddau. Y nod yw gwneud chwaraeon a gweithgareddau ffitrwydd yn
fforddiadwy. Lansiwyd y fenter ar ddechrau 2017 gydag arian gan Sefydliad
Rank ac mae wedi tyfu’n sylweddol ar ôl sefydlu partneriaeth gyda Rhy Dda i’w
Gwastraffu – menter gymdeithasol ailgylchu ac elusen yn Ynyshir ac Aberdâr
(ac yn aelod sefydlu Rhondda Gryfach).
Rydym wedi mynd o sefyllfa lle roeddem yn cael trafferth gwerthu stoc i un lle
mae’r galw’n fwy na’r cyflenwad ac mae ein dull presennol – gyda chymorth gan
Busnes Cymdeithasol Cymru2 – yn canolbwyntio ar ddod o hyd i fwy o gyfarpar
chwaraeon ail-law. (https://www.facebook.com/playitagainsport/)
Defnyddir yr elw a wneir i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon ymhellach yng
Nghymoedd y Rhondda. Ein nod yw gallu ariannu rhywfaint o amser Mark
Hutton, ein cydlynydd llesiant, ac mae'r fenter eisoes yn helpu i ariannu rhaglen
o wyliau chwaraeon ysgol.
Mae Hyrwyddwyr Her yn recriwtio pobl ifanc sydd o’r farn nad ydynt yn heini ac
sydd am ddod o hyd i ffyrdd o fod yn fwy heini. Mae’r grŵp yn cyfarfod am wyth
wythnos, unwaith yr wythnos, am dair awr ac, yn ystod y cyfnod hwnnw, maent
yn rhoi cynnig ar amrywiaeth eang o fathau gwahanol o ymarfer corff. Maent yn
ymweld â chyfleusterau lleol ac yn rhoi cynnig ar yr hyn sydd ar gael ganddynt.
Mae’r grŵp yn cydweithio er mwyn gosod her iddynt eu hunain i'w chwblhau ar
ddiwedd yr wyth wythnos, ac er mwyn codi arian nawdd. Caiff yr arian nawdd ei
dalu i Plant mewn Angen, sy'n ariannu’r prosiect.

2

Cronfa sy'n cael cymorth yr Undeb Ewropeaidd sy'n datblygu menter gymdeithasol yng
Nghymru, a gynhelir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru
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Cymunedau Ifanc Dynamig: mae’r prosiect hwn wedi bod yn canolbwyntio ar
feithrin gallu ac adnoddau ar gyfer datblygu chwaraeon a ffitrwydd cynaliadwy
yn Rhondda. Mae wedi hyfforddi 60 o bobl ifanc o'r Rhondda fel arweinwyr
chwaraeon cymwysedig a phrofiadol; helpu i ddatblygu rygbi i ferched a
menywod ar draws Rhondda; gweithiodd i ddatblygu gweithio mewn
partneriaeth gyhoeddus a gwirfoddol effeithiol gan weithio i hyrwyddo
chwaraeon a ffitrwydd; a sefydlu PIAS, Hyrwyddwyr Her a chlybiau rygbi i
fenywod. Mae’r prosiect hefyd yn cefnogi’r grŵp rygbi gan gerdded cyntaf yng
Nghymru.
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Mae PIAS hefyd yn gweithio gyda phob ysgol gynradd yng nghlwstwr Rhondda i
gynnal gwyliau chwaraeon. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cynhaliwyd chwe
gŵyl, dan arweiniad Play Makers, yr aeth rhwng 110 a 180 o blant iddynt.
Talodd yr elw o fenter gymdeithasol PIAS ar gyfer y lleoliad a rhoi dillad ac
esgidiau a helpodd bod digon o gyfarpar gan bob plentyn.
2018 yw blwyddyn olaf arian Sefydliad Rank ar gyfer y prosiect hwn, ond rydym
wedi dysgu llawer iawn ohono ynghylch sut i helpu pobl i gymryd rheolaeth dros
eu gweithgareddau ffitrwydd eu hunain a byddwn yn adeiladu ar hyn dros y saith
mlynedd nesaf.

Thema 2: Dysgu
Mae ein thema dysgu wedi bod yn edrych ar ddulliau o ddatblygu’r hyn a ddysgir
y tu allan i’r ystafell ddosbarth neu ganolfan hyfforddi sy’n ddeniadol ac yn heriol
i bobl ifanc. Mae’r gwaith hefyd wedi canolbwyntio ar ddull cyd-ddylunio sy’n
helpu pobl i gymryd rheolaeth o’u profiad dysgu, gan ei lywio a rhannu’r hyn y
maent yn ei ddysgu ag eraill.
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What We Say: Mae Andrea Boyce, ein Cydlynydd Dysgu, wedi bod yn gweithio
gyda phobl ar draws Rhondda i’w helpu i drafod, deall, a mynd i’r afael â’r
materion sydd o bwys gwirioneddol iddynt. Gyda chymorth Sefydliad Esmée
Fairbairn, arweiniodd un ar hugain o bobl ifanc archwiliadau sydd wedi cynnwys
casglu barn a phrofiadau 1,338 o’u cyfoedion, a 58 o oedolion, i’w helpu i lywio
syniadau a chynllunio gwasanaethau. Mae'r prosiect yn cynnwys pobl ifanc wrth
gynllunio'r gwaith, gan drafod y mater maent yn pryderu yn ei gylch, a meddwl
am sut i ddylanwadu ar wneuthurwyr polisi. Mae hefyd yn eu hannog nhw i
ddefnyddio'r profiad i wirfoddoli a dysgu pellach.
Edrychodd Glass Slippers and Glass Ceilings ar fywydau menywod yn
Rhondda ar draws cenedlaethau. Cyfwelodd menywod ifanc â menywod hŷn a
dod i’r casgliad bod bywyd cymunedol yn waeth i’w cenhedlaeth nhw, er bod
llawer wedi newid er gwell. Datblygwyd siart ar gyfer cynllunio sut y byddent yn
mynd ati i wneud y gwaith (gweler isod) a chyfwelwyd â menywod hŷn a oedd
yn byw mewn tai â chymorth a chartrefi gofal lleol. Roedd y cyfwelai hynaf dros
90 oed. Gofynnodd y menywod ifanc am fywydau merched flynyddoedd yn ôl a
phenderfynwyd canolbwyntio ar swyddi, bywyd cymdeithasol, delwedd y corff a
chymorth cymdeithasol.
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Roedd grŵp arall o bobl ifanc am edrych ar iechyd meddwl ymhlith eu
cyfoedion. Roedd It’s Mental in the Valleys yn cynnwys y bobl ifanc hyn gan
roi holiadur i 237 o blant un ar ddeg a deuddeg oed yn eu hysgol ynghylch beth
roeddent yn ei wybod am iechyd meddwl a phwy allai helpu os oedd ganddynt
broblemau:


dywedodd 51 y cant o’r rhai a holwyd eu bod yn adnabod rhywun â
phroblemau iechyd meddwl, gan ddweud ei fod, yn y rhan fwyaf o
achosion, yn ‘drist’, ‘yn meddwl ac yn ymddwyn yn wahanol’ ac ‘yn grac’;
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Dywedodd 23 y cant eu bod yn teimlo bod y cyfryngau cymdeithasol yn
gwneud i bobl deimlo’n wael am eu bywydau.

Ysgrifennodd y grŵp yn eu hadroddiad:
‘Pan oeddem yn edrych ar y canlyniadau, sylweddolwyd bod bechgyn yn
agored iawn yn eu hymatebion. Roedd hyn yn ein synnu oherwydd bod
pawb bob amser yn dweud nad yw bechgyn yn siarad am eu teimladau.
Felly dechreuon ni feddwl – a yw bechgyn yn llai agored am eu teimladau’n
gyffredinol neu a yw’n rhywbeth y maent yn ei ddysgu wrth iddynt
heneiddio? Felly penderfynwyd rhoi ein holiadur i nifer bach o bobl 16 a 17
oed i weld a oedd gwahaniaeth.’ (‘Adroddiad It's Mental in the Valleys)
Cyfwelodd y grŵp â thri deg dau o bobl ifanc 17 a 18 oed: dywedodd 59 y cant
eu bod yn adnabod rhywun â phroblem iechyd meddwl (cynnydd o 8 y cant o
gymharu â'r grŵp iau) ond roedd gwahaniaeth yn awr rhwng ymatebion
gwrywod a menywod. Roedd y gwrywod 10 y cant yn llai tebygol o ddweud eu
bod yn adnabod rhywun â phroblem iechyd meddwl na gwrywod 11-12 oed, ac
roedd oedd menywod 23 y cant yn fwy tebygol o ddweud hynny. Roedd y
dynion ifanc hefyd yn llai tebygol o nodi pryderon, a siarad amdanynt, na
menywod ifanc. Cynhaliodd y grŵp sesiwn adborth gyda phobl hŷn o grwpiau
iechyd meddwl, addysg a phobl ifanc a chyflwynwyd eu hargymhellion i uwchlunwyr polisi. Yn ychwanegol, gyda chymorth gan eu hysgol, penderfynodd grŵp
o ddynion ifanc drafod iechyd meddwl â’u cyfoedion ymhellach.
Roedd Everyday Racism Everyday yn astudiaeth a gynhaliwyd gan bobl ifanc
am brofiadau o hiliaeth. Casglodd pobl ifanc o’r Rhondda (sydd â phoblogaeth
lleiafrifoedd ethnig fach iawn) farn a phrofiadau eu cyfoedion a’u teuluoedd; ac
yna cynhaliwyd astudiaeth gymharu gan rai pobl ifanc yn eu hysgol yng
Nghaerdydd, lle mae cyfran fawr o’r myfyrwyr o grwpiau lleiafrifoedd ethnig.
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Canfu'r bobl ifanc fod pobl o'r ddwy ardal wedi bod yn dyst i hiliaeth ac roedd
llawer o Gaerdydd wedi cael profiad o hyn. Cytunodd y ddau grŵp nad oedd
gweithio i fynd i’r afael â hiliaeth gyda phobl ifanc yn unig yn ddigon, gan fod
agweddau’n dod o’r cartref a'r gymuned, yn ogystal â’r ysgol.
Siaradwch â’r rhieni, yn ogystal â’r plant, oherwydd eu bod yn cael effaith
enfawr ar farn eu plant (bachgen, 14 oed)
Roeddent hefyd yn teimlo ei bod yn bwysig rhoi'r cyfle i bobl ifanc siarad am eu
profiadau.
Heb yr holiaduron, rydym yn meddwl na fyddai pobl wedi cael y cyfle i siarad
am eu profiadau ac efallai mai dyma oedd y tro cyntaf y gofynnwyd iddynt
hyd yn oed. Felly, rydym yn meddwl bod angen i bobl â phŵer wneud mwy o
ymdrech i wrando ar brofiadau pobl ifanc, ystyried eu llais o ddifrif a
gweithredu i wneud eu bywydau’n well. (adroddiad y prosiect)
Dementia yn y Gymuned: roedd grŵp arall o bobl ifanc am drafod beth yw
dementia, sut y mae’n effeithio ar deuluoedd a sut y gall y gymuned gefnogi
pobl â dementia a’r rhai sydd o’u cwmpas. Aeth y bobl ifanc ymlaen i wirfoddoli
mewn cartref preswyl cymunedol. Canfu'r grŵp:
.. fod cyfathrebu’n bwysig o ran sut rydych yn rhyngweithio â phobl â dementia a
sut i fod yn fwy ymwybodol o sut y mae pobl â dementia’n cyfathrebu. Yn
seiliedig ar hyn, penderfynodd y grŵp gynnal distawrwydd noddedig ac aros yn
dawel am 6 awr yn ystod diwrnod ysgol. Codwyd £250 drwy hyn a rhoddwyd yr
arian i’r uned ddementia leol. Ymwelodd y grŵp â’r uned i gwrdd â rhai o’r
preswylwyr a chyflwyno ei siec. (Darn o’r adroddiad)
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Mae gweithio fel hyn wedi arwain Pobl a Gwaith at nifer o ddatblygiadau
newydd, wedi'u llywio gan bobl ifanc (model gweithio o gyd-gynhyrchu). Mae
hyn wedi cynnwys cyfres o ‘Jamiau Gemau’ ar benwythnosau lle mae pobl ifanc
yn dod at ei gilydd i gynllunio, codio a chynhyrchu gêm; a ‘Take Me On’, sef
menter sy’n canolbwyntio ar helpu pobl i drafod eu hopsiynau ar gyfer y dyfodol,
gan weithio gyda chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant.
Mae ein rheolwr prosiectau, James Hall, yn gefnogwr brwd menter Seren, sy’n
canolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc sydd â photensial academaidd i fagu hyder a
dysgu sgiliau a gwybodaeth a allai eu helpu i fynd i’r brifysgol a allai ddatblygu
eu talentau’n wirioneddol. Mae wedi gweithio i gynyddu nifer y bobl ifanc o’r
Rhondda sy’n achub ar yr amrywiaeth o gyfleoedd, gan fonitro’r defnydd o
brosiectau Seren a STEM3 gan ysgolion ac unigolion. Er enghraifft, arweiniodd
seminar moeseg diweddar gyda myfyrwyr blwyddyn 12 sy’n mynd i Seren, mae
wedi cysylltu ag Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Caerdydd gyda’n prosiect STEM
ein hunain (Appening Rhondda) ac mae wrthi’n sgwrsio â phrosiect cymoedd
Academi Frenhinol Peirianneg ynghylch estyn ei waith o Flaenau Gwent a
Merthyr i mewn i RhCT (yn enwedig Rhondda).
Mae James wedi cynnal dwy set Dysgu Gweithredol yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf.

Thema 3: Datblygu economaidd
Appening Rhondda: mae'r prosiect hwn yn ceisio cofnodi diddordeb a sgiliau
pobl ifanc sydd wrth eu bodd yn codio ac sy'n aml wedi dysgu eu hunain. Y

3

Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg
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damcaniaethau oedd y byddai llawer o bobl ifanc ar gyfrifiaduron yn eu
hystafelloedd gwely y gallai eu sgiliau gael eu mireinio a’u datblygu iddynt elwa
ar y farchnad lafar TG gynyddol4.
Hyd yma mae'r prosiect wedi cynnwys 30 o bobl ifanc wrth ddatblygu wyth ap a
gemau. Y flwyddyn ddiwethaf (fel y nodwyd uchod), mae wedi newid i Jamiau
Gemau sy’n cynnwys pobl ifanc wrth ddylunio, datblygu a marchnata gemau.
Mae’r prosiect yn bartneriaeth sector preifat, cyhoeddus a gwirfoddol sy’n
gweithio gyda chwmni technoleg yn Rhondda Cynon Taf, sy’n cynnal y
gweithgareddau, yn darparu staff i gefnogi’r bobl ifanc a chynnal y cynnyrch
gorffenedig. Mae'r sector gwirfoddol yn darparu’r syniadau ar gyfer yr apiau, yn
codi’r cyllid ac yn cynnig cymorth a sgiliau marchnata i’r bobl ifanc; ac ysgolion a
cholegau sy’n helpu i nodi’r bobl ifanc, hysbysebu’r cyfle a chynnig cymorth
parhaus.
Eleni, mae’r coleg addysg bellach lleol wedi darganfod y prosiect hwn – ar ôl i
grŵp o fyfyrwyr fynd i raglen ar y penwythnos. Maent wedi datblygu’r syniad a
thalu am bedwar Jam Gemau ychwanegol (pob un yn cynnig pedwar diwrnod
dwys dros benwythnos hir) fel peilot i weld a allai hyn fod yn ffordd o gyflwyno
sgiliau codio a dylunio cyfrifiadurol i’w cwricwlwm rheolaidd. Mae’r coleg hefyd
yn frwd iawn am elfen profiad gwaith y prosiect hwn sy’n rhoi pobl ifanc ochr yn
ochr â staff sy’n ennill bywoliaeth yn y sector ac sydd wedi dangos brwdfrydedd
mawr i’w ddatblygu. Mae pobl ifanc a ddaeth i'r Jam Gemau coleg cyntaf bellach
wedi sefydlu eu clwb codio eu hunain gyda chymorth gan y coleg. Yn ogystal,
mae Pobl a Gwaith, gyda chyllid Pen-y-Cymoedd a'r Loteri, wedi recriwtio un o'r

Yn ôl Prifysgol Caerdydd, De Cymru yw’r ardal sy’n tyfu gyflymaf ond un o ran technoleg
ddigidol yn y DU ar ôl Llundain
4
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cyfranogwyr i weithio gyda ni i ddatblygu mwy o glybiau codio ar draws
Rhondda.
Rydym wedi gweithio i ddatblygu cysylltiadau busnes eleni, gyda James Hall yn
mynd i ddigwyddiadau rhwydweithio busnes yn Ysgol Fusnes Caerdydd
(sesiynau briffio brecwast rheolaidd - rhan o Brifysgol Caerdydd) ac mewn
digwyddiad Busnes yn y Gymuned, lle roedd yn brif siaradwr (a arweiniodd at
gysylltiadau rhwng cwmnïau lleol a’r trydydd sector).

Dylanwadu ar Bolisi
Rydym wedi parhau i lywio polisi ac arfer sy’n ymdrin ag anghydraddoldeb sy’n
gysylltiedig ag anabledd. Gan adeiladu ar waith dros y saith mlynedd diwethaf
yn y maes hwn, rydym wrthi’n gweithio ar werthuso Strategaeth Awtistiaeth
Genedlaethol a Gwasanaethau Awtistiaeth Integredig Llywodraeth Cymru.
Cafodd ein hadroddiad dros dro ar y gwasanaeth awtistiaeth integredig, sy’n
edrych ar sut y gellir cefnogi oedolion a phlant ag awtistiaeth yn gyfannol, ei
gyhoeddi’n ddiweddar. Cwblhawyd astudiaeth sy’n edrych ar ddulliau
amlasiantaethol o gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth ar draws
rhanbarth De-orllewin Cymru. Hefyd, lluniwyd rhestr o wasanaethau
anhwylderau yn y sbectrwm awtistig (ASD) yn Ne-ddwyrain Cymru ar gyfer
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a byrddau iechyd lleol.
Mae ein gwaith a gomisiynwyd i ymdrin ag anghydraddoldeb sy’n gysylltiedig â
thlodi wedi canolbwyntio’n bennaf ar gyflogaeth. Rydym wedi llunio
gwerthusiadau ar gyfer:
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Cymunedau am Waith, rhaglen cefnogi cyflogaeth genedlaethol, mewn
partneriaeth ag OldBell3, y Sefydliad Astudiaethau Cyflogaeth a Datab,
ar gyfer Llywodraeth Cymru, a chyhoeddi ein hadroddiad dros dro yn
ddiweddar;



VARTE, rhaglen a gafodd ei dyfeisio a’i datblygu’n lleol i gefnogi pobl
sydd wedi bod yn ddi-waith yn y tymor hir i gael cyflogaeth;



prosiect Cyflawni Newid drwy Gyflogaeth (ACE) SOVA, prosiect cymorth
cyflogaeth a sgiliau cenedlaethol i bobl o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig,
ffoaduriaid a mudwyr economaidd Ewropeaidd:



Cascade, ar gyfer Cerdd Gymunedol Cymru, sy’n datblygu sgiliau tiwtora
cerddorol pobl sy’n chwilio am gyflogaeth neu i ddatblygu eu gyrfaoedd;
ac



Ymchwil i ddyheadau cyflogaeth ac anghenion cymorth sgiliau ffoaduriaid
a cheiswyr lloches yng Nghymru, i Lywodraeth Cymru.

Rydym hefyd wedi canolbwyntio ar drechu tlodi ac allgáu cymdeithasol drwy
ddatblygu cymunedol, gyda’n gwerthusiad parhaus o Buddsoddi’n Lleol, rhaglen
fuddsoddi ddeng mlynedd i gefnogi datblygu cymunedol mewn 13 ardal yng
Nghymru. Mae tîm cryf o gymdeithion, Alain Thomas, Dafydd Thomas a Leon
Quinn, wedi'u dwyn ynghyd i gefnogi ein tîm mewnol yn y gwaith hwn, ac mae’n
bont ardderchog rhwng ein prosiect a’n gwaith ymchwil.
Rydym hefyd wedi parhau â’n gwaith i hyrwyddo cyrhaeddiad a llesiant ym
maes addysg. Er enghraifft:


rydym wedi bod yn darparu cymorth gwerthuso i raglen cysylltiadau
cartref/ysgol sy’n canoolbwyntio ar wella presenoldeb a chyrhaeddiad a
gynhelir gan Ysgol Uwchradd Willows yng Nghaerdydd gyda chyllid o
Sefydliad Paul Hamlyn;
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rydym wedi datblygu a phrofi adnodd datblygu diogelu a gaiff ei gyflwyno
i bob lleoliad dysgu ledled Cymru, i Lywodraeth Cymru; a



gwerthuswyd rhaglen datblygu rhifedd y bwriadwyd iddi godi cyrhaeddiad
disgyblion o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol tlotach, ar gyfer
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cefnogi a meithrin gallu yn Sector
Gwirfoddol Cymru
Rydym wedi parhau i weithio gyda sector gwirfoddol Cymru, a'i gefnogi. Gyda
chyllid gan Sefydliad Garfield Weston, dechreuodd Talwrn yn 2017 gyda dwy
drafodaeth seminar gan gynnwys tua 70 o sefydliadau gwirfoddol ar draws
Cymru. Mae gan Talwrn (http://talwrn.org.uk/) grŵp craidd o oddeutu 30 o
arweinwyr sector gwirfoddol o bob rhan o Gymru, ac mae’n cynnal cyfarfodydd
chwarterol i rannu’r hyn a ddysgwyd a chanolbwyntio ar: feithrin gallu yn y
sector; denu mwy o arian ymddiriedolaeth elusennol i Gymru; a chefnogi
seilwaith y sector gwirfoddol i ddatblygu’r sector. Rydym yn darparu cymorth
adolygu gan gymheiriaid ar gyfer ceisiadau cyllid ac, yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf, rydym wedi cefnogi 15 o sefydliadau i wneud ceisiadau grant a denu
mwy na chwarter miliwn o bunnoedd gan ymddiriedolaethau elusennol i Gymru.
Mae Talwrn wedi cynorthwyo amrywiaeth o weithgareddau sy'n canolbwyntio ar
feithrin gallu ac adnoddau yn y sector gan gynnwys cyllido mentora cymheiriaid
a chynnal gweithdai cyllido. Mae Talwrn hefyd wedi cyfrannu cyllid at
gynhadledd ar adeiladu economi leol newydd yng Nghymru a gynhelir gan yr
Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau yr aeth mwy na 200 o bobl iddi ac at
gynhadledd dan arweiniad Cwmni Bro Ffestiniog ar ddatblygu economaidd dan
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arweiniad lleol. Gweithiom gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(CGGC) i baratoi papur ar Gymunedau Cadarn, gan baratoi papur ar y cyd
Talwrn/CGGC a ddefnyddiodd adborth gan aelodau Talwrn a chyflwynwyd
hynny i Lywodraeth Cymru i lywio syniadau ar sut y mae’n cefnogi’r sector
cymunedol.
Rydym hefyd yn parhau i weithio gyda sefydliadau gwirfoddol unigol a’u cefnogi.
Er enghraifft:


cynaliasom ymchwil i Ymddiriedolaeth Cranfield yn edrych ar yr angen yn
sector gwirfoddol Cymru am ei math o ddarpariaeth cymorth rheoli.



lluniasom adroddiad Croeso i’n Coedwig yn Rhondda a oedd yn adrodd
stori datblygu’r fenter nes iddi sicrhau grant mawr gan y Loteri i ariannu
prosiect amgylchedd a menter cyffrous; ac



rydym wrthi’n gweithio gyda chonsortiwm o bum sefydliad ym Mhowys,
dan arweiniad Credu Carers, i’w helpu i werthuso ffordd newydd o weithio
gyda phobl dros 50 oed. Y nod yw i’r gwerthusiad helpu i lywio eu harfer
a hefyd sut y caiff gwasanaethau eu cynllunio a’u darparu ar draws y sir.

Gwaith yn y dyfodol
Rydym yn parhau i ddatblygu ein strategaeth ar gyfer gweithio yn Rhondda a
datblygu rhaglen waith newydd. Ein hamcan yw canolbwyntio ar waith ataliol –
hynny yw gwaith sy’n hyrwyddo ac yn diogelu llesiant a chamau gweithredu
cadarnhaol, yn hytrach nag ymateb i anghenion yn unig.
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Strwythur, llywodraethu a rheoli
Mae’r elusen yn gwmni cyfyngedig drwy warant ac nid oes ganddo gyfalaf
cyfrannau.
Dyma'r ymddiriedolwyr, sydd hefyd yn gyfarwyddwyr at ddiben cyfraith
cwmnïau, ac a fu’n gwasanaethu yn ystod 2017:
Judith Jones (Cadeirydd tan fis Hydref 2017)
Archie McCaffer (Is-gadeirydd)
Phil Watkins (Trysorydd)
Gordon Davies
Richard Gaunt (o fis Ionawr 2017 – Ebrill 2017)
Lee McPherson (ymddeolodd ym mis Gorffennaf 2017)
Jan Huyton
Rosa Robinson (Cadeirydd o fis Hydref 2017)
Celia Netana

Arian
Incwm: yr incwm yn 2017 (blwyddyn galendr) oedd £365,656 y daeth ychydig
dros 50 y cant ohono o grantiau a’r gweddill o incwm o waith gyda’r sectorau
cyhoeddus a gwirfoddol
Gwariant: gwariwyd £365,864 yr oedd llai na 4 y cant ohono ar gostau cymorth
a llywodraethu.
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