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Nodau 

Nod y Mudiad yw hyrwyddo rhyddhad i bobl anabl yn benodol, ond nid yn gyfyngedig, drwy gynorthwyo plant anabl a phobl 

ifanc mewn unrhyw fodd sydd yn awr, neu o hyn allan yn cael ei ystyried gan y gyfraith i fod yn elusennol o fewn tiriogaeth 

Ceredigion (a elwir o hyn allan ‘yr ardal buddiannau’)  ac yn bellach i hyrwyddo  y nod, ond ar wahan i hynny i: 

1. ddarparu a chynorthwyo  yn y ddarpariaeth o gynlluniau chwarae  a gweithgareddau hamdden eraill;  

2. ddarparu seibiannau byr i’r plant hynny, pobl ifanc a’u teuluoedd a’u gofalwyr;  

3. annog pobl ifanc i wirfoddoli a rhoddi cyfle i wirfoddolwyr  i ymwneud â phlant a phobl ifanc anabl.  

4. meithrin cydweithrediad a chyfeillgarwch rhwng rhieni a gofalwyr, perthnasau a chyfeillion plant anabl; 

5. codi ymwybyddiaeth o’r problemau sy’n wynebu poblanabl a’u teuluoedd ac I annog agwedd gadarnhaol tuag at bobl anabl; 

6. gwneud yr holl bethau cyfreithiol fel ag sydd angen er mwyn cyflawni’r nodau uchod. 
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Mae DASH (Anabledd a Hunan Gymorth) yn elusen lleol sy’n gweithio yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. Sefydlwyd  DASH yn 

1978 gan nifer bach o rieni oedd a phlant  anabl oedd wedi adnabod yr angen i ddarparu cymorth i deuluoedd. Ers hynny mae 

DASH wedi datblygu yn sylweddol i’w sefyllfa bresennol, gan ddarparu rhychwant o weithgareddau  cefnogol, megis cynlluniau 

chware, cynlluniau hamdden a  chyfleon trosiannol  ar gyfer plant a phobl ifanc  anabl sy’n byw yng Ngheredigion.  

Mae’r elusen yn ymateb i anghenion plant  a phobl fanc  anabl lleol a’u teuluoedd, drwy ddarparu gwasanaethau amrywiol. 

Mae DASH yn cynnig darpariaeth unigryw yng Ngheredigion drwy gyfrwng cynlluniau lleol sydd yn addas, fforddiadwy  ac yn 

hygyrch. Fel arall, mae’n debygol y byddai  y mwyafrif o blant a phobl ifanc anabl sydd yn elwa yn treulio’u hamser hamdden 

gartref, gan brofi elfen o unigedd. Mae Ceredigion yn sir wledig sydd yn brin o drafnidiaeth gyhoeddus hylaw, felly, mae plant 

sydd yn byw mewn ardaloedd anghysbell yn ddibynol iawn ar eu rhieni am gludiant. Gall y ffaith nad oes cludiant ar gael olygu 

ei fod yn cyfrannu tuag at yr elfen o fod o dan anfantais cymdeithasol.   

   

O fewn Cyngor Sir Ceredigion mae Tîm Plant Anab, sydd ar hyn o bryd yn cynnal cofrestr o dros 200 o deuluoedd sydd a 

phlentyn ag anabledd cymhedrol neu ddwys o fewn Ceredigion.Mae gan y plant yma anghenion cymdeithasol, corfforol ac 

emosiynol yr un fath a phlant o’r un oed nad sy’n anabl, ac mae angen seibiannau ar eu rhieni/gofalwyr yr un fath ag unrhyw 

riant arall. Ond , heb gymorth DASH byddent yn llai tebyg o gael cymorth. Felly, mae cynlluniau DASH o gymorth i rieni a 

gofalwyr yn ogystal a’r plant a’r bobl ifanc. Mae aelodau yn mynychu o ardaloedd gwledig eang o fewn Ceredigion. Yn ystod y 

flwyddyn olaf roedd DASH wedi rhoddi cymorth i 130 o blant a phobl ifanc a 113 o deuluoedd.  

Rydym wedi cyfeirio at gyfarwyddyd y Comisiwn Elusennol  ynglyn ag elw cyhoeddus wrth adolygu ein nodau a’n amcanion ac 

yn yr holl gynllunio.Yn benodol mae’r Ymddiriedolwyr yn ystyried sut y bydd gweithagreddau a gynlluniwyd yn cyfrannu tuag at 

y nodau a’r amcanion maent wedi eu gosod. 

Datganiad Cennad:  Mae DASH yn:  darparu rhychwant o gynlluniau hamdden  a chynlluniau cefnogi o safon ar gyfer plant  a 

phobl ifanc anabl a’u teuluoedd yng Ngheredigion.  

Nodau, Amcanion a Deilliannau 
 

NODAU AMCANION 

 Darparu/cynnig/ dewis eang o gyfleon i gynlluniau 
hamdden o safon sydd yn fforddiadwy ar gyfer plant a 
*phobl ifanc anabl yng Ngheredigion; 

    
                * a brodyr a chwiorydd 

Trefnu 
 I rai  4-11 oed:  Cynlluniau Chwarae* Pasg a Haf 

                                         
 I rai 12-25 oed:  Dyddiau Gweithgareddau  Pasg a Haf 

                                                      *Frendz – adeg tymor ysgol 

 Darparu  seibiannau byr fforddiadwy ar gyfer teuluoedd, 

rhieni  a gofalwyr plant a phobl ifanc anabl; 

 

*gweler uchod hefyd 

Trefnu 

 16 penwythnos DASHAWAY ar gyfer grwpiau hyd at 6  

plentyn /person ifanc rhwng 8 ac 18 oed. 

 

 12 penwythnos  UNO (neu gyfwerth) 

 

 Datblygu y gallu i gynnig darpariaeth preswyl unigryw Ty 

Uno ar sail pwrcasu yn ôl y gofyn. 

 Darparu sesiynau sgiliau ar gyfer pobl ifanc anabl sy’n mynd 

trwy gyfnod trosiannol i  fod yn oedolion; 

 Trefnu: 

 10 gweithdy UNO  

 Cefnogi plant a phobl ifanc  anabl i gymryd rhan yn eu 

cymunedau; 

Gweinyddu’r cynllun Ymuno  
Darparu cefnogaeth  Ymuno Plus  

 Datblygu hyder, hunan werth a sgiliau cymdeithasol; 
 

Mae pob cynllun yn anelu at ddatblygu hyder, hunan werth a sgiliau 
cymdeithasol.  
Adroddiadau sesiynau yn rhoddi adborth ar y themau yma. 

 Cael ymrwymiad gwirfoddolwyr  drwy fanteisio ar eu hegni 
a’u brwdfrydedd tra’n cynnig profiad gwaith, 
mewnwelediad ac hyfforddiant  iddynt ; 

Gweithio gydag ysgolion, colegau a grwpiau cymunedol i recriwtio a 
hyfforddi gwirfoddolwyr  er mwyn cynorthwyo gyda’r holl gynlluniau  
a phrosiectau 
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  Cyfathrebu yn effeithiol ac ymgynghori gyda defnyddwyr 

gwasanaeth a’u rhieni gan ofyn am, a pharchu eu barn 

 Gwneud ymweliadau a’r cartref 
 Cwblhau llyfrau cyfathrebu,  cadw’r wefan yn ddwyieithog. 
 Defnydd rheolaidd o rychwant o holiaduron bodlonrwydd.  
 Darparu 1 Dydd Teulu UNO a 2 ddigwyddiad Ymgynghori 

 

 Cwrdd a’r angen am geisiadau am gymorth  Ystyried ceisiadau am Gefnogaeth pwrpasol drwy daliad  
gan ddarparu gwasanaeth sy’n addas. 

 Ystyried ceisiadau am ddarpariaethau dydd 

DEILLIANNAU 

 Plant a phobl ifanc yn teimlo’n well am eu hunain; 

 Plant a phobl ifanc yn profi cyfeillgarwch cryfach o ganlyniad i fwy o gyfleon cymdeithasol; 

 Plant a phobl ifanc yn teimlo bod rhywun yn gwrando arnynt ac yn cael eu cefnogi i gyfleu eu barn. 

 Plant a phobl ifanc  yn profi mwy o wybodaeth ac yn datblygu sgiliau newydd sydd yn codi eu hyder a lleihau  pryder. 

 Rhieni yn cael eu cefnogi a chael gwybodaeth drwy gyfrwng gyda seibiannau byr sydd yn eu rhyddhau o ofynion gofal. 

 
Partneriaid  a  rhanddeiliaid 
 

 Pobl ifanc anabl, eu teuluoedd a’u gofalwyr. 
 Tîm Plant Anabl Ceredigion 
 Tîm Anabledd Dysgu Cymunedol Ceredigion 

 

Prifysgol Aberystwyth    Cyngor Sir Ceredigion – gwasanaeth ieuenctid  (12 – 25oed). 
 

 Fforwm Cymru gyfan Rhieni a Gofalwyr Pobl ag Anghenion Dysgu (FFCG)  Fferm Gofal Clynfyw  
 

Area 43-  Prosiect Pobl Ifanc Aberteifi- Canolfan Galw Mewn a Siop 
Gwybodaeth 
 

Coleg Ceredigion – Coleg Addysg Bellach Lleol 
 

Gyrfaon Gorllewin Cymru   Cyswllt  A Teuluoedd Cymru 
 

Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) 
 

Crossroads Canolbarth a Gorllewin Cymru 
 

Cyngor Sir Ceredigion –Gwasanaethau Dysgu 
 

Mencap Cymru 
 

Cydlynydd Plant yn Gyntaf Cyngor Sir Ceredigion   
 

Plant Dewi/Llais Rhieni –  Llais Rhieni Ceredigion 
 

Cyngor Sir Ceredigion –  Gwasanaeth Gwybodaeth  
 

Heddlu – Dyfed Powys  
 

Cyngor Sir Ceredigion/Hywel Dda – Tîm Spectrwm Awtistiaeth  
 

Ray Ceredigion – prosiect cynllun chwarae mynediad agored  arianwyd 
gan y Loteri Fawr  
 

Ysgolion Uwchradd Ceredigion  
 

 Cymdeithas Tai Gorllewin Cymru (Cantref yn flaenorol) 

    DS, Nid yw’r rhestr hon yn rhestru pawb. 
 

STAFFIO Oriau bob 
wythnos 

 
 
 
 
Mae DASH yn gwerthfawrogi ac yn hyrwyddo 
gwirfoddoli ar eu holl gynlluniau. 
 

1  Cydlynydd Cynlluniau  30 

1 Cydlynydd Prosiect Trawsnewid UNO         35 

1  Swyddog Datblygu 19 

1  Swyddog Cyllid 10 

1  Gweinyddwr Swyddfa 15 

1  Rheolwr Cofrestredig  Penwythnosau DASHAWAY  11.5  

5 Arweinyddion Cynlluniau  sesiynol 

   Gweithwyr Cymorth  sesiynol 

   Gyrrwyr   sesiynol 

 
Monitro a Gwerthuso  
Mae pob cynllun a phrosiect yn cael trosolwg fel a nodir isod: 

Cynllun Cynlluniau 
chwarae 

 Dyddiau 
Gweithgareddau 

Frendz Ymuno Plus YMUNO* DAW UNO 
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 Corff 
Monitro 

YMDDIRIEDOLWYR DASH  

Pwyllgor Cynlluniau Hamdden Grwp 
LlywioYmuno  

Grwp Monitro 
DAW  

Pwyllgor 
Rheoli Uno 

Cadeirydd Ann Minchin Cathryn 
Morgan 
(Cydlynydd & 
Chomisiynydd 
FF) 

Non Jenkins 
Eryl Bray 

 Ray Law 

Amlder 
Cyfarfodydd 

Chwarterol Tymhorol Tair gwaith y 
flwyddyn 

Chwarterol 

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yn cwrdd yn chwarterol, yn ychwanegol i’r Cyfarfod Blynyddol. Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr sydd yn 
llywyddu. Gelwir cyfarfodydd ychwanegol yn ôl y galw.   

 
 

Polisiau a Gweithdrefnau Trefniadol 
Mae gan DASH bortffolio cynhwysfawr o bolisiau a gweithdrefnau dwyieithog.  

 Gweithdrefnau Adrodd am Ddamweiniau a Digwyddiadau 
 Polisi Gwrth- fwlio 
 Polisi Gwrth- Drais 
Côd Ymarfer 
Polisi Cwynion 
Gweithdrefnau troseddi 
Polisi Cyfrinachedd a diogelu Data 
Polisi Disgyblu & Chwynion 
Gweithdrefnau Côd Gwisg  
Polisi Amgylchedd 
Polisi Cydraddoldeb a Gwahaniaeth 
Polisi peidio talu ffioedd 
Llawlyfr – Staff & Gwirfoddolwyr 
Polisi Iechyd a Diogelwch 
Polisi Bwyta’n Iach 
Polisi TG 
Gweithdrefnau Gweithio yn unig  
Gweithdrefnau mynd ar goll 

Polisi Rheoli Perfformiad 
Polisi gweinyddu meddygaeth (cyffredinol) 
Polisi Meddygaeth (DAW) 
Polisi Cyfryngau  
Gweithdrefnau Teithiau  
Polisi Ymddygiad cadarnhaol 
Monitro Ansawdd Gofal & Adolygu  
Polisi Cofnodi 
Polisi Recriwtio a dewis 
Polisi Ymyrraeth Cyfyngol 
Polisi Amddiffyn 
Datganiad Anghenion Arbennig  
Datganiad Bwriad Ysgol Bro Sion Cwilt  
Datganiad Pwrpas Ysgol Llwyn yr Eos 
Datganiad Pwrpas Penwythnosau DASHAWAY  
Polisi yr Iaith Gymraeg 
Polisi Gwirfoddoli 
Polisi Chwythu’r Chwib 

                    
Strategaethau Cenedlaethol, taleithiol a lleol sydd yn gyrru’r fenter 

 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Hunan Les 2015  
http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?lang=en  

 Mesur yr Iaith Gymraeg 2011 

 Cynllun Iechyd Gwledig Llywodraeth Cymru- Gwella Darpariaeth 
Gwasanaethau Integredig ar draws Cymru  
http://www.wales.nhs.uk/document/229108/info/  

  Cyflog Byw Cenedlaethol 

 Mesur Rheoli ac Arolygu Gofal Cymru 2015  Strategaeth Iechyd a Lles Cymdeithasol 
Ceredigion 

 Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Plant (UNCRC) 

 https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf  

 Mynd a Chymru yn ei Blaen     
http://gov.wales/about/programme-for-
government/?lang=en    

 Deddf Lles Cenhedlaethau’r Dyfodol 2015 

http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2/contents/enacted  

 Arolwg Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 
Brofiadau Plentyndod 
http://www.cph.org.uk/case-study/adverse-
childhood-experiences-aces/  

 
Ffactorau sy’n dylanwadu ar ddatblygiadau’r dyfodol 
Mae’n cael ei gydnabod bod elusennau yn wynebu heriau cynyddol i gadw a datblygu yr hyn maent yn ei wneud.  Mae cyfleon i ymgeisio am 
ffynhonellau grant yn lleihau, tra bod cynnydd yn nifer y rhai sy’n awyddus i gael gafael ar y cyllid hwn yn lleihau. Mae newidiadau i’r broses 
comisiynu gan Awdurdodau Lleol yn debygol o olygu y bydd mwy o gystadlu gyda’r tendrau llwyddiannus yn cael eu rhoi am gyfnodau hwy 
(3-5 mlynedd) a symiau ariannol mwy atyniadol yn cael eu cynnig i fudiadau mawr sydd a llawe mwy o adnoddau. Mae diswyliadau parthed 
cytundebau sydd yn cydfynd â’r cytundebau yn mynnu ymagwedd busnes uwchbroffesiynol. Mae hyn i gyd yn digwydd mewn cyfnod o 
gynnu lle mae teuluoedd sydd yn derbyn gwasanaethau DASH yn fwy tebyg o fod yn profi cyfyngiadau ariannol all effeithio ar eu gallu i 

http://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?lang=en
http://www.wales.nhs.uk/document/229108/info/
https://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf
http://gov.wales/about/programme-for-government/?lang=en
http://gov.wales/about/programme-for-government/?lang=en
http://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2015/2/contents/enacted
http://www.cph.org.uk/case-study/adverse-childhood-experiences-aces/
http://www.cph.org.uk/case-study/adverse-childhood-experiences-aces/
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wneud cyfraniadau tuag at y cynlluniau. Ar yr un adeg gellir rhagweld cyfleon newydd yn deillio o newidiadau deddfwriaethol,  yn benodol  
o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Hunan Les.   
 

Cynlluniau i’w datblygu dros y 12 mis nesaf  

Lleihau Arian wrth gefn drwy newid polisi (lleihau o 8K)  
Dyddiau Gweithgareddau  Haf 2017  o 16-12 (3 diwrnod  yr wythnos  gyda 2 ddiwrnod  mewn lleoliad , 1 
diwrnod taith) 
Dydd hyfforddiant  haf  i hanner diwrnod  wedi eu lleoli yn y canolfannau sefydlog. 

 

Parhau Cynlluniau Hamdden yr un peth  h.y. Cynlluniau Chwarae Pasg & Dyddiau Gweithgareddau , Frendz adeg 
tymor, Ymuno Plus. 
Gweinyddiaeth Cynllun Ymuno 
Plant yn gyntaf / Gwasanaethau Cymdeithasol  Cymorthdal 12 mis drwy broses tender 
Cytundeb DAW   
Lefelau hyfforddiant ‘Team Teach’ i staff 

 

Datblygu Modelau cynaladwyedd UNO cyn gwneud cais am gyllid 
Parhau i ymateb i ofynion yr Iaith Gymraeg  o fewn CLG (gweler polisi) 
Sicrhau Ansawdd gan ddefnyddio PQasso fel canllaw 
Adolygu Cynllun Trefniant DASH a disgrifiadau staff swyddfa 
Dulliau gwahanol i arddangos deilliannau: ffilmiau byr, storiau digidol,  
Prynu Pecynnau Cefnogi os bod gofyn.  
Hyfforddiant yn unol â datblygiadau a newidiadau 
Cais BBC Plant mewn Angen wedi  1.7.18 ( dyddiad cau Medi 2017) 
Model ‘yn lle darpariaeth dydd’ wedi ei gysylltu â chynaladwyedd UNO  
Dulliau cyfathrebu heb ddefnyddio’r post parthed Pwyllgor Blynyddol. 
Dulliau amgen o gasglu ymatebion 

 

Cyflwyno Cyfleon penodol yn Ty  UNO 
Plant Anabledd TAF i gael cael mynediad i Gynlluniau Chwarae (ar sail unigol). Dim brodyr na chwiorydd 
Cynlluniau am arbedion o £8K 
Cyfraniadau i gefnogaeth Ymuno Plus 
Cofrestru Rhoddion 
Fy nghyfraniad BT  

 

Cynhyddu Gweithgareddau Codi arian yn llwyddo i godi swm wrth gefn (8K) 
Nifer penwythnosau DAW 
Cyfraniadau 
Cyflogau ( gweithwyr sesiwn i CBC, staff swyddfa yn ôl graddfa chwyddiant) 
Ceisiadau Grant 
Cais ‘Three Guineas Trust’ o  £5K to £8K 

 

 
 

Cynllunio am y ddwy flynedd nesaf o Chwefror 29ain, 2020  

Lleihau   

Parhau Darpariaeth Cynlluniau Preswyl  h.y. Pasg a Haf, Cynlluniau Chware & Dyddiau Gweithgaredd, Frendz adeg 
tymor 
Plant yn gyntaf/Gwasanaethau Cymdeithasol – grant 12 mis drwy broses tendro 
Cytundeb DAW  
Lefelau ceisiadau am gyllid yn unol ag anghenion a gweithgareddau’r  mudiad  
Nifer y staff a hyfforddwyd yn y dull ‘Team Teach’ 

 

Parhau Modelau cynaladwyedd i UNO cyn gwneud cais posib am gyllid 
Parhau i ymateb i ofynion Deddf yr Iaith Gymraeg o fewn CLG (gweler polsi) 
Defnyddio PQasso fel cerbyd Sicrhau Ansawdd 
Prynu pecynnau cefnogi  
Modelau ‘yn lle darpariaeth dydd’ wedi eu gysylltu a chynaladwyedd UNO. 

 

Cyflwyno Dulliau amgen o gasglu ymatebion  

Cynyddu Cyflogau (staff sesiwn i CBC, staff swyddfa yn ôl cyfradd chwyddiant)   

 
 
 


