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 Mae DASH yn anelu i wneud gwahaniaeth  

 cynnig cynlluniau chwarae addas ar gyfer oed a gallu plant a phobl ifanc anabl . 

 cynnig dewisiadau adeiladol I sefyll adre ar gyfer ieuenctud anabl a’u brodyr a’u chwiorydd. 

 galluogi pobl ifanc i ffurfio a datblygu cyfeillgarwch  

 galluogi pobl ifanc anabl i gael mynediad i’r gymuned leol a mwynhau cyfleusterau cymune-

dol. 

 galluogi pobl ifanc anabl i wella eu hyder, a’u cynorthwyo i ymarfer a datblygu eu sgiliau. 

 darparu sibiannau byr i’r teulu, rhieni a gofalwyr yn ystod gwyliau ac amser hamdden. 

 harneisio a chyfarwyddo'r brwdfrydedd a'r egni sy'n cynyddu gwybodaeth gyhoeddus o'r 

rhwystrau a wynebir gan bobl anabl a'u teuluoedd, ac i annog eu derbyn i'r gymuned ehangach. 

 gan ddarparu cefnogaeth i'r teulu i gyd yn ogystal â meithrin cydweithrediad a chyfeillgarwch. 

 i wirfoddolwyr lleol sy'n cynorthwyo gyda'r cynlluniau 



 

 

AMDANOM  NI 

DASH: darparu rhychwant o gynlluniau hamdden a chymorth o safon i blant a phobl ifanc anabl a’u teuluoedd yng 

Ngheredigion. 

Mae DASH (Anableddau a Hunan Gymorth) yn elusen gofrestredig leol uchel ei barch sy'n gweithio yng Ngheredigion, 

Gorllewin Cymru. Wedi'i sefydlu'n wreiddiol bron i 40 mlynedd yn ôl gan nifer fechan o rieni plant a phobl ifanc anabl 

mae'n cynnig cyfleoedd cymdeithasol, hamdden a chymorth i blant a phobl ifanc tra'n darparu seibiant haeddiannol i 

deuluoedd. Mae DASH yn cynnig darpariaeth unigryw yng Ngheredigion ar ffurf cynlluniau lleol sy'n briodol, yn fforddi-

adwy ac yn hygyrch. Mae'n debyg y byddai mwyafrif y plant a'r bobl ifanc anabl sy'n elwa fel arall yn gwario'u hamser 

hamdden gartref yn profi rhywfaint o unigedd. Mae Ceredigion yn ardal wledig heb lawer o drafnidiaeth gyhoeddus hy-

gyrch, felly mae plant sy'n byw mewn ardaloedd anghysbell yn dibynnu'n fawr ar eu rhieni ar gyfer cludiant, a gall y diffyg 

hwnnw gynyddu'n sylweddol ar y graddau y gallant fod dan anfantais gymdeithasol. Mae DASH wedi datblygu'n sylweddol 

dros y blynyddoedd ar hyn o bryd i rheoli ystod eang o gynlluniau gwyliau amser tymor, diwrnod a dyddiau preswyl 

llwyddiannus ar gyfer plant a phobl ifanc 4-25 oed, gyda chefnogaeth staff profiadol sydd wedi'u hyfforddi'n dda. 

O fewn Cyngor Sir Ceredigion mae yna Tīm Plant Anabl aml-asiantaethol sydd ar hyn o bryd yn meddu ar gofrestr o 

deuluoedd sy'n byw yng Ngheredigion gyda phlentyn yr asesir ei fod ag anabledd cymedrol i ddifrifol. Mae gan y plant hyn 

anghenion cymdeithasol, corfforol a / neu emosiynol o leiaf yn gyfartal â'u cyfoedion nad ydynt yn anabl. Mae cynlluniau 

DASH o fudd i'r rhieni a'r teuluoedd yn ogystal â'r plant a phobl ifanc. Mae gan rieni / gofalwyr yr un anghenion am 

orffwys a seibiannau byr fel y byddai gan unrhyw riant arall. Nod DASH yw mynd i'r afael â rhai o'r anghenion hyn.Mae gan 

DASH safle sefydledig yng Ngheredigion gan arwain at berthnasoedd cryf, effeithiol a chydweithredol. 
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2016-17 MEWN ADOLYGIAD. 

Neges oddi wrth ein Cadeirydd, Eryl Bray 

Blwyddyn lwyddiannus arall yn hanes hir DASH! Mae'r cyfnod hwn wedi bod yn 

un arwyddocaol i'r sefydliad o leiaf oherwydd y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Lles a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2016. Mae DASH yn cydnabod 

y cyfleoedd a'r heriau y bydd yn eu cyflwyno ac yn edrych ymlaen at fynd i'r 

afael â hyn mewn dull positif a chynhyrchiol . Mae ansawdd a gwelliant yn 

hanfodol i'r ffordd y mae DASH yn gweithredu ac mae'r offer PQASSO a 

enillwyd yn ystod y cyfnod hwn yn ein helpu i barhau i ymdrechu i ragoriaeth. Aeth y newid arfaethedig 

mewn statws elusennol i SCE (Sefydliad Corfforedig Elusennol) yn esmwyth gyda'r holl asedau a 

drosglwyddwyd cyn "yr ail elusen" ddod i ben. Mantais glir o'r statws newydd yw nad yw 

ymddiriedolwyr newydd presennol a photensial bellach yn atebol yn bersonol ac rydym yn rhagweld y 

bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws recriwtio mwy o ymddiriedolwyr rhiant ac ymddiriedolwyr yn 

gyffredinol. Yn sgil blaenoriaethau a nodwyd yn AWAY Day 2015, mae'r broses o adolygu staffio yn 

parhau i sicrhau ei bod yn parhau i fod yn gyfredol ac yn addas i'r pwrpas ochr yn ochr â chyflwyno a 

datblygu'r Cyflog Byw Cenedlaethol ". 

 

 

 

“Neges gan Jo Kennaugh, Swyddog Datblygu  

“Fel arfer roedd yna lawer o uchafbwyntiau yn ystod y flwyddyn wrth i blant a 

phobl ifanc fwynhau cyfarfod â hen ffrindiau, gwneud rhai newydd a chael 

hwyl wrth gymryd rhan yn y gweithgareddau gwych sydd ar gael. Unwaith eto, 

mae gwaith caled, ymrwymiad ac ymroddiad yr holl staff sesiynol yn gweithio'n 

ddi-baid ar gyfer DASH yn ystod y nos, penwythnosau a chyfnodau gwyliau yn 

ogystal â staff "swyddfa" sy'n cynllunio, paratoi a chydlynu'r gwahanol 

brosiectau. . Mae'r disgwyliad a'r gofynion yn cynyddu'n gyson yn arbennig o 

ran cymwysterau ac mae DASH wedi bod yn ffodus bod staff yn gyffredinol yn 

awyddus ac yn barod i astudio ymhellach, yn rhannol yn eu hamser eu hunain. 

Unwaith eto mae DASH wedi elwa o'r amser a roddir gan wirfoddolwyr a ddaw yn bennaf o ysgolion 

lleol, colegau a'r brifysgol. Mae eu brwdfrydedd a'u parodrwydd i dorchiu llewys a'u helpu i gael budd i'r 

ddwy ochr: mae DASH yn gallu cynnig profiad gwell hyd yn oed i'r plant a'r bobl ifanc tra bod y 

gwirfoddolwr yn cael mewnwelediad gwerthfawr i anabledd a'r maes gwaith hwn. Mae cysylltiadau 

positif ag ystod o ffrydiau ariannu yn golygu bod DASH yn gryfach heb ddibynnu ar incwm cul. Fodd 

bynnag, nid yw cyllidebau contractau Awdurdodau Lleol yn cynyddu, ond, rydym yn falch ein bod wedi 

gallu sicrhau digon o grantiau gan sefydliadau eraill yn ogystal â chymorth hanfodol gan y gymuned i 

gynnal lefelau'r ddarpariaeth fwy neu lai ac i ddechrau ymchwilio i ddatblygiad Pecynnau Cymorth y 

gellir eu Prynu " 
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Cipolwg ar gynlluniau DASH   
 

  DASHABOUT  

Dyddiau Gweithgaredd  

i rhai 12-25 oed 

Pasg a haf 

Prosiect UNO  

I rhai 14-25 oed. 

Gweithdai a gwyliau aros 

fros nos drwy’r flwyddyn 

DASHABOUT  

Frendz 

I rhai  12-25 oed 

Gyda’r nos adeg tymor 

Penwythnosau 

DASHAWAY 

I rhai  8-18 oed 

Penwythnosau   

Ymuno Plus 

Cefnogaeth i blant gael 

mynediad I weithgaredd 

o’u dewis nas 

cofrestrwyd 

Ymuno 

Cefnogaeth i ganolfannau 

cofrestredig ‘tu allan i ys-

golion’ i gynnwys plant ag 

anghenion dysgu 

ychwanegol 

Cynlluniau Chwarae 

Ar gyfer  plant 4 -11 oed 

a’u brodyr a chwiorydd  

Pasg a haf 
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BETH WNAWN NI 

 CYNLLUNIAU CHWARAE DASH 

Pwy sy’n elwa? Plant anabl a’u brodyr a chwiorydd  4 - 11 oed.  

Beth? Unwaith eto, roedd DASH yn rhedeg cynlluniau chwarae yn Ysgol Bro Sion Cwilt, Synod Inn, ac yn 

Ysgol Llwyn yr Eos, Aberystwyth yn ystod gwyliau'r Pasg a gwyliau'r haf 2016. Cynigiwyd darpariaeth ped-

war diwrnod dros y Pasg (Ebrill 4- 7) ac 18 diwrnod dros gyfnod yr haf (Awst 2-il- 25ain) ym mhob lleoliad 

gan arwain at gyfanswm o 44 diwrnod. Mae diwrnod arferol ar gyfer y plant yn dechrau am 9.30yb ac yn 

dod i ben am 3.30yp a gofynnir am dâl dyddiol o £ 10.00 y diwrnod y plentyn. 

Mae'r detholiad eang o weithgareddau a ddarperir wedi'i gynllunio i gynnig rhywbeth i bawb, gan 

gynnwys ffefrynnau megis nofio a marchogaeth, teithiau allan a gweithdai, gyda digon o chwarae rhydd a 

parti ar ddiwedd y cynllun 

Mae ymweliadau rheolaidd gan ymddiriedolwyr a gweithwyr allweddol o Tim Plant Anabl yn sicrhau 

bod safonau gofal yn cael eu monitro. Mae staff a gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant wedi'i dargedu 

cyn dechrau'r cynlluniau. Roedd gwasanaeth cludiant am ddim cydlynol ar gael, a ariannwyd unwaith 

eto gan BBC Plant mewn AngenChildren gan ddefnyddio bysiau mini priodol. Mae pob gyrrwr yn cael ei 

ardystio gan MIDAS. Gwyddom, heb y ddarpariaeth hon, na fyddai llawer o blant wedi gallu bod yn 

bresennol ac y byddai'r gweithgareddau dyddiol yn gyfyngedig. 

Pam? Cyn sefydlu cynlluniau chwarae DASH, roedd cyfleoedd cyfyngedig i blant anabl a'u brodyr a 

chwiorydd gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden yn ystod gwyliau'r ysgol. Er bod rhai dewis-

iadau eraill ar gael, mae teuluoedd yn dewis archebu'n rheolaidd gyda DASH flwyddyn ar ôl blwyddyn 

oherwydd ymddengys ein bod yn cyrraedd y rhannau nad yw cynlluniau chwarae eraill :mae gennym enw 

da ac ymddiriedaeth ym maes anabledd, gwasanaeth cludiant pwrpasol, staff sydd wedi'u hyfforddi'n ar-

bennig, offer priodol, ymweliadau dyddiol a gweithdai a'n hymrwymiad clir i gynnig gwasanaeth o safon 

uchel. 
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DASHABOUT 

Pwy? Mae DASHABOUT Frendz a DASHABOUT Dyddiau Gweithgaredd yn darparu ar gyfer pobl ifanc 

anabl  12-25 oed. 

Beth?       

 Grwp DASHAbout Frendz  

Yn ystod tymor ysgol yr ysgol, fe gyfarfu pob un o'r grwpiau ardal ar wahān i sesiwn ôl-ysgol wythnosol 

gan gymryd rhan mewn gweithgareddau o'u dewis oedd yn cynnwys: Gweithgareddau Chwaraeon megis 

canŵio, nofio, hunan amddiffyn, gweithgareddau Canolfan Hamdden, bowlio, saethyddiaeth, pwll, parc 

sglefrio, cartio, toboganio ac ati; Nosweithiau ffilm, Coginio - cŵn poeth, Barbeciw Traeth, Bwyta allan, 

Sgiliau creadigol - Gwneud cerddoriaeth Meerkat. 

Gneir pob ymdrech I gynllunio’r gweithgareddau gyda mewnbwn oddi wrth aelodau’r grwp. 

Mae aelodau yn talu  cyfraniad o  £4.00 yr wythnos. 

 DASHAbout Dyddiau Gweithgaredd 

Cynhaliwyd y rhain am 4 diwrnod yn ystod y Pasg, a 14 diwrnod dros gyfnod o 4 wythnos yn ystod yr haf. 

Roedd y tâl dyddiol yn amrywio rhwng £ 10 a £ 15 yn dibynnu ar y gweithgaredd. O ganlyniad i safbwyn-

tiau a fynegwyd gan bobl ifanc a theuluoedd sicrhawyd cymysgedd o deithiau y tu allan i'r sir a 

chynigiwyd diwrnodau llai lleol, tawelach i ddiwallu amrywiaeth o ddewisiadau ac anghenion: 

 

 

Pam? Mae cyfuniad o weithgareddau ar ôl ysgol a gwyliau yn cynnig parhad sy'n galluogi pobl ifanc 

anabl i wneud a chynnal cyfeillgarwch cryf trwy amrywiaeth o weithgareddau grŵp. Mae gan aelod-

au'r grŵp yr hawl i fynegi eu barn trwy gymryd rhan wrth gynllunio eu hamserlen weithgareddau eu 

hunain. 

 
7       ADRODDIAD BLYNYDDOL 2016-2017 



 

 

PENWYTHNOSAU DASHAWAY 

Pwy?  Ar gyfer plant anabl rhwng 8 a 18 oed. Fel 

arfer, cynigir penwythnos llawn i blant, fodd bynnag, 

mewn rhai achosion nid yw hyn wedi bodloni'r angen 

unigol ar y pryd ac mae cyfnodau presenoldeb byrrach 

wedi'u cynllunio gyda'r nod o bresenoldeb penwyth-

nos cyfan pan fydd y plant a'r bobl ifanc yn barod. 

Beth? Roedd y gwasanaeth preswyl hwn yn cynnig 16 

penwythnos llawn (neu gyfwerth) eleni fel arfer yn 

rhedeg o nos Wener i brynhawn Sul, gan gynnwys 

mynd ar ddydd Sadwrn. Darparwyd ymweliadau blasu 

ar gyfer y sesiynau paratoi ar gyfer plant sy'n newydd 

i'r gwasanaeth 

Pam? Gall pobl ifanc dreulio amser mewn lleoliad 

cyfforddus a chroesawgar yn cymdeithasu a chael hwyl 

wrth feithrin hyder ac annibyniaeth. Yn y cyfamser, 

gall eu teuluoedd ymlacio'n llawn gan wybod bod y 

plant yn hapus ac mewn dwylo diogel. 
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PROSIECT UNO  

 

 

 

Pwy? Pobl ifanc anabl 14-25 oed sydd yn mynd drwy gyfnod trawsnewid i fod yn oedolyn. 

 Beth ? Mewn partneriaeth â Choleg Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cantref a Crossroads (ynghyd â 

Hafal Ebrill 2016), DASH yw'r corff arweiniol yn y prosiect 5 mlynedd a ariennir gan y loteri a ddechreu-

odd ar 1 Rhagfyr 2013. Mae'n cynnig cyfleoedd i bobl ifanc gael mynediad i arosfeydd preswyl mewn 

byngalo cwbl hygyrch yn Llanilar yn ogystal â sgiliau hyfforddi a sesiynau gweithio uniongyrchol wedi'u 

cydlynu gan Gydlynydd Prosiect Cyswllt Pontio. Yn ystod y cyfnod 1af Mawrth 2016 a 28ain Chwefror 

2017 cwblhaodd y prosiect ei drydedd flwyddyn a dechreuodd ei bedwaredd flwyddyn, gan ddarparu 12 

penwythnos "preswyl" neu gyfwerth, 2 Ddiwrnod Teuluol a 2 Digwyddiad Ymgynghori gyda'r cyfranog-

wyr ifanc. Yn ogystal, cynigiwyd 20 gweithdy sgiliau gan gynnwys pynciau megis garddio, sgiliau bywyd, 

yr amgylchedd, prydau coginio a gwrth-seiberfwlio. Mae cyfanswm o 84 o bobl ifanc wedi elwa ar ryw 

lefel hyd yn hyn - naill ai'n manteisio ar bob elfen neu rai o'r prosiect. Cyflawnwyd holl ganlyniadau'r 

prosiect yn llwyddiannus. 

 

 

Pam?  Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i wneud y 

mwyaf o'u hannibyniaeth a'u lles yn seiliedig ar bwyslais ar Gynlluniau Person Unigol. 
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YMUNO 

Pwy?  Plant  3- 14 oed (17 os oes anabledd) sydd angen cymorth ychwanegol er mwyn cael mynediad  i  

fynychu sefydliadau  a cynlluniau chwarae cofrestredig  gan CSSIW neu gynlluniau gwyliau a chlybiau 

gofal ar ol ysgol. 

Beth? Mae'r cynllun hwn yn darparu cyfraniad ariannu tuag at gyflogi staff ychwanegol i alluogi plen-

tyn ag anghenion ychwanegol i gymryd rhan mewn Clwb Gwyliau neu Clwb ar ôl Ysgol cofrestredig yn y 

brif ffrwd. Mae'r clybiau'n rheoli'r staffio gan anfon anfoneb at DASH bob mis. Yn ystod y cyfnod hwn, 

derbyniodd 18 o blant mewn 5 lleoliad gwahanol gefnogaeth gan y cynllun. Trefnir hyfforddiant Tîm 

Teach lle gofynnwyd amdano gan 1 lleoliad. 

 

 

Pam? This Mae’r cynllun yn rhoi mwy o ddewis a chwarae teg i deuluoedd gaelmynediad i’w clybiau lleol. 

 

YMUNO + 

Pwy?   Plant anabl 4-11 oed sydd angen cymorth i gael mynediad at weithgareddau hamdden 

anghofrestredig o ddewis y plentyn fel nofio, drama, clwb cenau ac ati. 

Beth?  Mae DASH yn darparu gweithiwr cefnogi i fynd gyda ’r plenty. 

Pam?  This  Mae’r cynllun hwn yn cynnig mynediad I weithgareddau cymunedol gyda’u cyfoedion.. 

 

 

 

 Alla i ddim canmol digon ar 

y cynllun. Wnaiff Jack ddim 

mynychu gweithgareddau 

eraill ,felly mae hwn yn 

Mae’r cynllun yn galluogi i ni dreulio 

amser gyda’n mab arall a fy mam dran-

nus. 

Mae’r cynllun wei cynorthwyo fy mab i 

gael mynediad i gyfleon i gymdeithasu 

gyda phlant eraill, gyda‘r cymorth 

ychwanegol sydd angen ei gael mewn 

lle . Mae’n gwneud gwahaniaeth 

anferth i’w fywyd ef ac i ni fel teulu  
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167 Plant/ Pobl ifanc sy’n elwa  Teuluoedd sy’n elwa  147 

 44      Dyddiau Cynlluniau Chwarae 

 18                Dyddiau Gweithgaredd 

 

 65                Sesiynnau DASHABOUT Frendz  

 

 337.5            YMUNO+ oriau cefnogi 

 12               Penwythnosau UNO 

 10               Gweithdai UNO  

 3069            Oriau cefnogaeth YMUNO  
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16               Penwythnosau DASH Away 

Sesiynau Penwythnos i ffwrdd 



 

 
 

PA MOR DDA WNAETHOM NI?  
Cael adborth ffurfiol ac anffurfiol gan ystod o randdeiliaid yn y broses barhaus bwysig sy'n helpu DASH i 

ymdrechu i wella a bod yn ymatebol i angen. 

Beth ddywedodd y plant a’r bobl ifanc wrthom am DASH: 

 95 % o blant wedi cael llwyth o hwyl ar y Cynlluniau chwarae 

 100 % o bobl ifanc wedi cael llwyth o hwyl ar y Dyddiau Gweithgareddau 

 87.5% o bobl ifanc yn teimlo yn hapusach pan yn dod i Frendz 

Beth ddywed teuluoedd  wrthym am eu plentyn wrth fynychu DASH: 

 96% o blant a phobl ifanc yn mwynhau y gweithgareddau mas draw 

 92%  yn teimlo bod y gweithgareddau a gynigir yn ardderchog neu’n dda iawn 

 96%  yn graddio’r gofal a roir fel ardderchog neu’n dda 

 88%  yn dweud iddynt gael seibiant rhag gofalu 

 93.5 % yn teimlo bod eu plant wedi datblygu cyfeillgarwch  

 96%  yn graddio’r cynlluniau yn ardderchog neu dda 

Beth mae staff a gwirfoddolwyr wedi arsylwi: 

 100% o blant a phobl ifanc yn teimlo’n dda am eu hunain, wedi cael cymorth i fynegi eu hunain ac 

wedi cael hwyl gyda ffrindiau . 

Sylw gan Arbenigwr Iaith a Lleferydd: 

 “.. Does dim  amheuaeth bod presenoli yn DASH yn ystod y gwyliau haf hir yn helpu plant  i gadw 

neu ddatblygu ymhellach ar y sgiliau a ddysgwyd yn yr ysgol  

 Enghreifftiau o sylwadau a dderbyniwyd oddi 

wrth deuluoedd a phlant: 

 

 

 

 

Tra  mae gyda DASH mae  A yn cael 

ei thrin gydag urddas a pharch ac 

mae ei barn bob amser yn  cael 

gwrandawiad – mae’n rhoi cyfle 

iddi i fod yn rhydd ac i gael hwyl. 

Onibai am gael mynychu  DASH ni 

fyddai A yn cael cyfle i gwrdd ei holl 

ffrindiau newydd ac i feithrin llawer 

o sgiliau newydd.   
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Roedd y cynllun yn anrheg 

gwych yn ystod y gwyliau 

ysgol, ac yn cael ei redeg 

gan bobl arbennig. 

Uchafbwynt y gwyliau, rhywbeth i edrych mlaen a 

chynllunio tuag ato. Mae’n gymorth i feithrin a 

chadw perthynas gydag eraill a chynorthwyo i fagu 

peth annibyniaeth. 

Mae’n anodd ar adegau i neb 

amgyffred pa mor anodd, mae hi, ac 

ambell waith mae bron yn amhosib i’n 

teulu i ymdopi gydag anableddau ein 

mab. Mae cyfnod seibiant, gweithgar-

eddau a chynhwysiant  i gyd yn 

gwneud ei fywyd yn hapusach a fy 

mywyd innau fel gofalwr ychydig yn 

haws. Teimlwn yn lwcus iawn iawn 

bod grwp fel DASH yn bodoli yn ein 

awdurdod lleol. 

Rwy’n 

caru DASH 

a dydw i 

ddim am 

adael. 



 

 

CEFNOGWYR 
Dechreuodd DASH (Anableddau a Hunan Gymorth a gynt HASH) ym 1978 pan ddaeth grŵp bychan o 

rieni â phlentyn anabl at ei gilydd i weld a allent wella'r cymorth a'r gefnogaeth iddyn nhw eu hunain 

a'u hil. Bron i bedwar degawd yn ddiweddarach, mae DASH yn parhau i ddatblygu a ffynnu yng 

Ngheredigion yn y cyd-destun newidiol sydd i'r trydydd sector o fewn cyfnod o gynnu cenedlaethol. 

Credwn fod cefnogaeth gref o'r gymuned yn rhan hanfodol o lwyddiant parhaus. Mae hyn yn dechrau 

gyda'r Awdurdod Lleol sy'n parhau i gefnogi trwy gomisiynu ac mae grantiau'n adlewyrchu perthynas 

hirsefydlog yn seiliedig ar barch at ei gilydd. Mae rhoddion a chymorth gan unigolion ac ystod o sefyd-

liadau yn y gymuned yn parhau. Fe'i gwerthfawrogir yn fawr ac mae'n rhan annatod o allu DASH i 

gynnal lefelau darpariaeth. Mae DASH yn dal yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth barhaus y mae'n ei 

gael o ganlyniad i geisiadau llwyddiannus i gyrff cenedlaethol sy'n cynnwys y Loteri Genedlaethol, BBC 

Plant mewn Angen a'r Ymddiriedolaeth Three Guineas. 

Mae DASH wedi creu llawer o berthynasau cryf ers iddo ddechrau. Mae Prosiect UNO yn elwa o bart-

neriaeth lwyddiannus ac effeithiol rhwng Cantref a Crossroads Canolbarth a Gorllewin Cymru (wedi'i 

uno â Hafal Ebrill 2016) sy'n annog rhannu sgiliau a phrofiad er budd pobl ifanc ag anabledd sy'n 

mynd trwy'r cyfnod pontio i fod yn oedolion. 

 

 

Efallai mai ein cefnogwyr mwyaf yw'r plant a phobl ifanc sy'n mynychu cynlluniau DASH ac wrth gwrs 

eu teuluoedd. Rydym yn bodoli ar eu cyfer! Rydym hefyd yn fwyaf ffodus o gael cefnogaeth tîm o staff 

ymroddedig penodedig yn ogystal â gwirfoddolwyr y cynllun ac ymddiriedolwyr sy'n rhoi eu hamser 

a'u sgiliau mor hael. 

 

Rhywbeth am bartneriaeth yn UNO. 
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FFYNHONELL  CYLLID2016-17 
Ffynhonell 

Cyllid 

Cy-

fanswm 

Cynlluniau 

Chwarae 

Dyddiau 

Gweithgar-

eddau 

Frendz Ymuno+ Ymuno 
Cynllun 

Pwrcasu 

Penwythno-

sau Ffrwdd 

DASH 

UNO 
Cy-

fanswm 

Gwarged/

Diffyg 

Gwas Cym 

 

52397 12103 4514 295 4099   1080 40181   62272 -9875 

Teuluoedd 

yn Gyntaf 
58875 21475 3544 15131   20210       60360 -1485 

Loteri 104815               102709 102709 2106 

Plant 

mewn An-
31176 16011 4775 14349           35135 -3959 

Three 

Guineas 
5000 5000               5000 0 

Cyfra-

niadau 
11959 6781 1718 2590       870   11959 0 

Llog 245     245           245 0 

Codi arian 1013 1013               1013 0 

Wrth gefn 5744 2066 939 1844       895   5744 0 

Wrth gefn  22122 1414   1343   1816   4336   8909 13213 

Cyf 293346 65863 15490 35797 4099 22026 1080 46282 102709 293346 0 

 DEFNYDD O GYLLID 2016-17  

Defnydd o gyllid Cyfanswm Cyflogau Costau Staff arall Cludiant 

Costau uniongyr-

chol arall Costau cyffredinol 

Cynlluniau chwarae 65863 42542 6681 7770 5135 3735 

Gweithgareddau 15490 10504 357 2190 1387 1052 

Frendz 35797 22792 1064 7259 2117 2565 

Ymuno+ 4099 2999 1100 0 0 0 

Ymuno 22026 1568 0 0 20440 18 

SPS 1080 720 230 0 0 130 

DAW 46282 30339 2544 1358 9210 2831 

UNO 102709 36311 4878 3778 49707 8035 

 293346 147775 16854 22355 87996 18366 

Mae'r Polisi Cronfeydd Wrth Gefn wedi'i chynnwys yn y Cyfrifon Archwiliedig 2016-17 
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DIOLCHIADAU 
Hoffem ddiolch i'n holl sylfaenwyr, noddwyr, partneriaid, staff a gwirfoddolwyr am eu holl 

waith caled, ymrwymiad ac egni. Rydyn ni'n dibynnu arnoch chi i gyd i barhau i'n cy-

northwyo ni i gefnogi ‘r plant anabl a'u teuluoedd sy'n byw yng Ngheredigion. 

Bwrdd Ymddiriedolwyr 

Eryl Bray                           Cadeirydd Ymddiriedolwyr       David Harries           Ymddiriedolwr 

Raywyn Law                    Ysgrifennydd/Cadeirydd UNO     Gill Harries              Codi arian  

Derek Stephen               Trysorydd                                      Kim Stoddart             Codi arian  

Ann Minchin                  Cadeirydd Cynlluniau               Kate Gwynfyd Sidford   Codi arian  

Non Jenkins                   Cadeirydd Penwythnosau i ffwrdd DASH  

 

                                       

                                       

                                      

                                       

 

 

Cyfrifwyr:      

Hatfield and John Ltd 

1, North Road 

Aberaeron 

Ceredigion 

Bancwyr 

CAF Bank Ltd;  

25, Kings Hill Avenue,  

Kings Hill,  

West Malling 

 

 
15       ADRODDIAD BLYNYDDOL 2016-2017 



 

 

CEFNOGWCH 
DASH 
“Er Mwyn 
Gwneud 
Gwahaniaeth” 
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