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Unedau 

Agored 

Cymru wedi 

cwblhau 

53%  yn siarad Cymraeg. 

47% ddim yn siarad Cymraeg. 

Yn Bl 2, 78% o fuddiolwyr yn 

siarad Cymraeg 

 

 Mae UNO yn helpu pobl ifanc anabl, (gyda'u teulu) i 

gynllunio eu dyfodol, datblygu sgiliau ac ennill y 

gefnogaeth a'r gwasanaethau sydd eu hangen i 

sicrhau ei bod yn digwydd. 

 

 

 

 

 

 

Pobl ifanc(14 – 25 oed) 

dderbyniodd wasanaeth  

UNO 

Cyfeiriadau 

32%  Gyrfa  Cymru 

22% Teulu a ffrindiau 

 

 

BETH OEDD YN BWYSIG 

Ymagwedd person ganolog.  

 

Byngalo UNO – lle diogel lle gall pobl ifanc ymlacio gyda ffrindiau a 

dysgu sgiliau newydd. 

 

Trafnidiaeth- i ac o UNO-hanfodol i oresgyn bod yn ynysig ac i gefnogi 

cyfranogiad. 

 

Parhad staff- ymddiriedaeth mewn perthynas gwaith . 

 

   Sefydliadau sy'n cydweithio - mae dull cydgysylltiedig yn hanfodol i 

deuluoedd. 
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Crynodeb Gweithredol 

 

Dyma Adroddiad Gwerthuso Terfynol y prosiect UNO a ariennir gan y Loteri Fawr. Fe'i 

hysgrifennwyd gan Dr Liz Bickerton, ymchwilydd llawrydd. 

 

 

Mae'r adroddiad hwn yn dilyn Adroddiad Canfyddiadau Interim a gynhyrchwyd ym mis Mai 

2018. 

 

Mae UNO yn brosiect a ariennir gan y Loteri Fawr, a lansiwyd ym mis Tachwedd 2013 ac yn 

dod i ben yn Hydref 2018. Ei nod yw cefnogi pobl ifanc anabl yng Ngheredigion i ddatblygu'n 

oedolion hyderus sy'n gallu cymryd rhan mewn cymdeithas. Mae'r holl bobl ifanc rhwng 14 a 

25 oed. Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar drosglwyddo rhwng gwasanaethau plant ac 

oedolion. 

 

 

 

Mae UNO yn bartneriaeth rhwng DASH, Hafal Crossroads a Wales & West Housing. 

 

Mae'r gwerthusiad yn pwysleisio pwysigrwydd ymagwedd y prosiect, yn seiliedig ar y pedwar 

piler o bartneriaeth, canolbwyntio ar y person ac wedi ei seilio yn y gymuned. Mae pob un o'r 

pileri hyn wedi cyfrannu yn ei ffordd ei hun i lwyddiant y fenter. Mae'n sail i'r gweithgareddau 

sy'n cychwyn o ymweliad cartref. 

  

Mae'r gwerthusiad yn mabwysiadu ymagwedd model rhesymeg syml tuag at werthuso yn 

dilyn y broses trwy gyfeirio at ganlyniad i'r person ifanc, y teulu a rhanddeiliaid eraill. Yr hyn 

sy'n amlwg yw mai gweithgareddau byngalo Ty Uno yw'r hyn sy'n gwneud y prosiect mor 

arbennig. Soniodd rhieni / gofalwyr, staff a chydweithwyr o wahanol sefydliadau yn gyson 

am y gwasanaeth arbennig a gynigir gan y profiad byngalo.  

 

Agwedd arall a gafodd lawer o ganmoliaeth oedd defnydd UNO o grwpiau cyfeillgarwch fel 

ffordd o feithrin hyder a helpu pobl ifanc i ymestyn eu galluoedd. Roedd hyn eto yn nodwedd 

arbennig o breswylfeydd Ty UNO. Canfu rhai pobl ifanc a rhieni / gofalwyr fod y sesiynau 

grŵp mwy, fel rhai Plas Dolau yn fwy bygythiol. 

 

 

 

 



Tudalen 8 o 57 

 

Fel gyda llawer o brosiectau llwyddiannus, mae ymroddiad y staff wedi bod yn hollbwysig i 

UNO. Mae'r Cydlynydd Prosiect yn arbennig wedi mynd allan o'i ffordd i weithio gyda phob 

person ifanc unigol a'u teuluoedd ac i oresgyn rhwystrau rhag ymgysylltu. 

 

Dangosodd y gwerthusiad fod y prosiect wedi gweithio'n bennaf gyda phobl ifanc rhwng 15 a 

19 oed. ac nid yw'n syndod efallai o ystyried y ffocws ar drawsnewid. Gofynnodd rhai pobl 

ifanc am fwy o weithgareddau i bobl ifanc hŷn. 

 

Mae'r effeithiau ar gyfer pobl ifanc, rhieni / gofalwyr a'r sefydliadau sy'n eu cefnogi yn fanwl 

yn yr adroddiad. Mae pobl ifanc yn gwneud ffrindiau, yn dysgu sgiliau newydd ac yn cynyddu 

hyder. Mae pob un o'r rhain yn cael eu harsylwi gan rieni / gofalwyr, ac yn cael eu synnu 

weithiau at yr hyn y gall eu person ifanc ei wneud mewn amgylchedd diogel. Mae hyn yn ei 

dro yn helpu i leddfu ychydig o'r pryderon sydd gan rieni / gofalwyr am lwyddiant eu person 

ifanc i fod yn fwy annibynnol. 

 

Roedd y rhaniad rhywedd yn agos i 50:50, (51% yn fenywod, 49% yn ddynion) ac roedd 

bron pob un o'r bobl ifanc wedi nodi eu hunain fel Saesneg Gwyn / Albanaidd / Cymreig / 

Gogledd Iwerddon. 

 

Roedd gallu cyfathrebu â staff trwy gyfrwng y Gymraeg yn bwysig iawn i deuluoedd. Roedd 

53% o'r bobl ifanc yn siarad Cymraeg, sydd uwchlaw cyfartaledd Ceredigion. 

 

Mae tri sefydliad, DASH, Hafal Crossroads a Thai Wales & West yn bartneriaid yn y prosiect. 

Mae'r ffaith bod gan bob partner rôl ddiffiniedig, ym marn yr arfarnwr, wedi helpu i sicrhau 

ymagwedd bartneriaeth gadarn. Mae'r prosiect wedi goroesi ad-drefniadau mawr mewn dau 

o'r sefydliadau partner. Mae'r partneriaid yn cydnabod ei fod wedi cymryd gwaith caled yn 

ystod dyddiau cynnar y prosiect wrth i berthnasoedd gael eu cadarnhau, a'r prosiect yn 

sefydlu. Roedd y penderfyniad i sefydlu Grŵp Partneriaeth i gadw materion gweithredol dydd 

i ddydd ar wahān oddi wrth y Grŵp Rheoli ehangach, gan eu rhyddhau nhw i yrru'r prosiect 

ymlaen wedi bod o fudd mawr. 

 

 

Mae pob partner wedi dysgu gwersi o'r prosiect. Mae Croesffyrdd Hafal yn cael ymholiadau 

ynghylch y posibilrwydd o ddarpariaeth debyg mewn rhannau eraill o Gymru, ac mae Tai 

Cymru a Gorllewin yn dysgu mwy am anghenion ei denantiaid posibl yn y dyfodol. 
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Mae'r gwersi gan Brosiect UNO yn rhai cryf ar gyfer polisi cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. 

Mae'r gwerthusiad yn nodi'n fanwl lle mae'r cysylltiadau, a'r gwersi y gall UNO eu bwydo i 

mewn i sut mae polisi ac ymarfer yn datblygu. Mae partneriaid y prosiect wedi teimlo nad 

yw'r sianelau i rannu'r gwersi hyn yn hysbys iawn, ond ers i'r gwersi ddod yn fwy clir, bellach, 

mae croeso mawr i'r gefnogaeth strategol ar lefel uchel oddi wrth Gyngor Sir Ceredigion yn 

cael ei werthfawrogi. Pwynt cyffredinol yw nad oes gan brosiectau bach a'r sefydliadau sy'n 

eu rhedeg nhw yr adnoddau i weithredu ar y lefel strategol y gallai fod ei angen er mwyn 

iddo gael effaith yn strategol. 

 

Wrth edrych i'r dyfodol, mae partneriaid y prosiect yn ymwybodol bod adnoddau'n dynn. 

Mae'r gwerthusiad yn tynnu allan gostau gwahanol linynnau'r prosiect y gall y partneriaid 

ddechrau adeiladu cynllun busnes ar sail profiad UNO a chyfleoedd eraill a nodwyd yn ystod 

y prosiect. 

 

Daw'r gwerthusiad i ben drwy bwysleisio unwaith eto bwysigrwydd ymagwedd ac ymroddiad 

y staff, a phwysigrwydd yr adnodd, sef byngalo Ty UNO i lwyddiant y prosiect. 
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1. Cyflwyniad 

Dyma'r Adroddiad Gwerthuso Terfynol a gynhaliwyd ar gyfer y partneriaid sydd y tu ôl i 

brosiect Prosiect UNO,(o hyn allan cyfeirir ato fel UNO). Mae UNO yn brosiect cydweithredol 

rhwng tri sefydliad - DASH, Hafal Crossroads a Thai Wales & West. Mae'r adroddiad wedi'i 

ysgrifennu gan Dr Liz Bickerton, ymchwilydd llawrydd yn gweithio yng Nghanolbarth Cymru. 

 

Caiff UNO ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr o dan ei Raglen Dyfodol Newydd Disglair. 

Roedd UNO yn un o 18 prosiect sy'n gweithio gyda rhieni ifanc a phobl ifanc ifanc 14 i 25 

oed a ariennir yng Nghymru. Roedd y fenter yn darparu cyllid rhwng £ 200,000 a £ 1 miliwn 

ar gyfer prosiectau sy'n rhedeg rhwng tair a phum mlynedd. 

 

Canlyniadau'r Rhaglen Dyfodol Newydd Disglair oedd: 

       •  Mae rhieni ifanc a / neu bobl ifanc anabl yn llai ynysig ac wedi cynyddu lles trwy    

          rwydweithiau cymdeithasol gwell a pherthynas gryfach. 

        • Darperir gwasanaethau gwell sydd wedi'u cydgysylltu ac wedi'u teilwra i ddiwallu    

          anghenion unigol rhieni ifanc a / neu bobl ifanc anabl. 

        • Mae gan rieni ifanc a / neu bobl ifanc anabl fwy o hyder a sgiliau i reoli     

           trawsnewidiadau yn llwyddiannus ac arwain bywydau llawn a gweithgar. 

        • Defnyddir dysgu o'r rhaglen i lywio polisïau, arferion a gwasanaethau yn y dyfodol ar    

           gyfer pobl ifanc wrth iddynt drosglwyddo. 

 

Mae'r adroddiad hwn yn adlewyrchu sut y llwyddodd UNO i gyflawni ei uchelgeisiau ei hun 

yn ogystal â chyfrannu at y canlyniadau cenedlaethol hyn. 

 

2. UNO 

Lansiwyd UNO ar 12 Tachwedd 2014 yn Nhy Glyn Aeron ger Ciliau Aeron. Ei brif nod yw 

cefnogi pobl ifanc anabl i ddatblygu i fod yn oedolion hyderus sy'n gallu cymryd rhan mewn 

cymdeithas. Mae'r prosiect wedi'i seilio'n gadarn ar ddull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

 

Cynhaliwyd lansiad cymunedol ym mis Chwefror 2014 a gychwynodd elfen breswyl y 

prosiect. 

 

 

Nod y prosiect oedd cefnogi rhwng 75 - 87, (yn dibynnu ar gymhlethdod yr angen) o bobl 

ifanc ifanc anabl rhwng 14 a 25 mlwydd oed. 
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Prif bryder y prosiect fu i oresgyn arwahanrwydd pobl ifanc anabl yng Ngheredigion. Mae 

dros hanner poblogaeth Ceredigion yn byw y tu allan i'r prif drefi, naill ai yn y trefi neu 

bentrefi llai neu yng nghefn gwlad. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn wael¹ a'r ddibyniaeth ar 

geir preifat yn cael eu waethygu gan y gyfran uchel o fân ffyrdd.Felly, mae mynediad at 

wasanaethau yn fater pwysig i'r teuluoedd sy'n rhan o'r prosiect UNO. 

 

 

Gall pontio o wasanaethau plant i oedolion fod yn anodd i unrhyw berson ifanc, ond roedd 

UNO yn cydnabod y rhwystrau ychwanegol ar gyfer pobl ifanc anabl ynysig. Yn 2016 

ymgymerodd Cydweithrediaeth Rhanbarthol Iechyd a Gofal Cymdeithasol Canolbarth a 

Gorllewin Cymru (MWWHSCRC) Ddatganiad Sefyllfa'r Farchnad². Mae'r datganiad yn 

disgrifio lefel sefydlog o alw am wasanaethau ond mae'n nodi bod canlyniadau, o ran 

cyrhaeddiad addysgol a throsglwyddo llwyddiannus i fyw'n annibynnol a chyflogaeth, yn 

parhau i fod yn llawer gwaeth i bobl ifanc ag anghenion ychwanegol. 

 

 

 Yng nghanol y prosiect bu byngalo UNO yn Llanilar ger Aberystwyth. Mae darparu cyd-

destun cartref go iawn wedi bod yn ganolog i athroniaeth y fenter. Cynhaliwyd sesiynau 

preswyl a dibreswyl yn y byngalo ac mewn lleoliadau eraill, oll wedi'u hanelu at feithrin hyder 

a chael mwy o allu ar gyfer byw'n annibynnol a chyfranogiad cymunedol. 

 

Canlyniadau'r prosiect UNO yw 

• Mae pobl ifanc anabl sy’n pontio yn ynysig ac mae ganddynt gyfleoedd     

   cymdeithasol cynyddol sy'n arwain at well lles a gwydnwch 

• Mwy o weithio mewn partneriaeth rhwng gwasanaethau gwirfoddol a statudol sy'n    

   arwain at well gwasanaethau i gefnogi pobl ifanc anabl unigol trwy drosglwyddo i    

   fod yn oedolion 

• Bydd pobl ifanc anabl yn datblygu medrau trosglwyddo priodol, effeithiol a pharhaol     

   a gwybodaeth sy'n lleihau pryder a chynyddu hyder, cymhelliant a chyfranogiad 

• Bydd dysgu o'r prosiect yn cael ei bwydo'n ôl i gynllunwyr cenedlaethol a lleol yn    

   ogystal â rhanddeiliaid eraill gan gynnwys cymunedau, teuluoedd ac unigolion. 

 

 

¹Asesiad Ceredigion o Les Lleol (Mawrth 2017). 

² Dr Duncan Holtom a Dr Christala Sophocleous (2016)  Datblygiad Sefyllfa Prosiectau Anghenion 

Cymhleth, Pontio a Phobl Agored i Niwed- Datganiad Sefyllfa’r Farchnad. 
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3. Y Gwerthusiad 

3.1  Pwrpas 

Diben y gwerthusiad yw nodi llwyddiannau UNO yn erbyn canlyniadau'r prosiect fel y nodir 

yng Nghynllun Busnes UNO. Mae hefyd yn dangos sut mae'r prosiect yn diwallu canlyniadau 

rhaglen Dyfodol Newydd Disglair y Gronfa Loteri Fawr. 

 

3.2  Canfyddiadau Interim  

Cwblhawyd Adroddiad Canfyddiadau Interim ym mis Mai 2018. Gwnaeth yr adroddiad hwn 

yr argymhellion canlynol: 

 

i. Diben y gwerthusiad yw nodi llwyddiannau UNO yn erbyn canlyniadau'r prosiect fel y 

nodir yng Nghynllun Busnes UNO. Mae hefyd yn dangos sut mae'r prosiect yn 

diwallu canlyniadau rhaglen Dyfodol Newydd Disglair y Gronfa Loteri Fawr. 

 

ii. Dylid edrych ar anghenion cymorth teuluoedd, a defnyddio'r canlyniadau fel llinyn 

posibl mewn prosiect yn y dyfodol. 

 

iii. Dylai Grŵp Rheoli UNO ddadansoddi costau pob elfen o'r prosiect UNO i gael golwg 

gliriach ar gostau uned fel sail ar gyfer codi tâl am wasanaethau. 

 

iv. Dylid rhoi mwy o gydnabyddiaeth i'r gwaith achos unigol a wneir, a'r effeithiau a allai 

gael ar y person ifanc dan sylw. Hyd yma, mae hyn wedi bod yn ychwanegiad i'r 

prosiect ond mae'n debyg ei fod yn cynrychioli bwlch go iawn yn y ddarpariaeth at y 

dyfodol. 

 

v. Dylai'r prosiect gymryd golwg ar brofiadiadau prosiectau tebyg ledled Cymru - nawr 

bod dau o'r tri phartner craidd yn bartneriaid mewn sefydliadau mwy. 

 

Bydd yr Adroddiad Terfynol hwn yn ystyried lle mae'r argymhellion interim hyn wedi cael eu 

gweithredu wrth i'r partneriaid symud tuag at geisio am gyllid ar gyfer cam nesaf prosiect 

UNO. Mae'r gwerthuswr yn cydnabod bod llawer o'r datblygiadau hyn yn parhau a dim ond 

amser byr sydd wedi mynd heibio rhwng cynhyrchu'r Canfyddiadau Interim a'r Adroddiad 

Terfynol. 
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3.3  Methodoleg 

 

Ymgynghoriad Plas Dolau 

 

 

 

 

 

Seiliwyd yr Adroddiad Terfynol ar: 

 Arfarniad o waith papur y prosiect. 

 Ymweliad â Chlwb Llanbedr Pont Steffan ar ddydd Sadwrn 7 Ebrill, 2018. 

 Sesiwn gyda phedwar o fuddiolwyr yn y byngalo UNO ar ddydd Mercher Ebrill 11eg, 

2018.  

 Cyfarfodydd / sgyrsiau gyda phartneriaid prosiect a rhanddeiliaid. 

 Sesiwn gyda phobl ifanc ym Mhlas Dolau, Mehefin 2il, 2018. 

 Dau astudiaeth achos fanwl. 

 Sgyrsiau gyda chymdogion a busnes lleol yn Llanilar.  

 Holiadur byr i rieni / gofalwyr. 

 

4. Ymagwedd Prosiect 

4.1  Pedwar Piler 

Mae UNO wedi mabwysiadu ymagwedd benodol at gyflwyno'r prosiect. Mae'r dull yn 

seiliedig ar bedwar piler a ddangosir yn y deiagram isod. 

 

Deiagram 1: Pedwar Piler o ymagwedd UNO  

 

Caiff pob un o’r pileri ei ddisgrifio yma.  
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4.2  Partneriaeth  

Mae UNO yn bartneriaeth rhwng DASH, Hafal Crossroads a Thai Wales & West. Mae'r 

bartneriaeth yn gweithio oherwydd bod gan bob sefydliad rôl amlwg o fewn gweithrediad y 

prosiect. Mae DASH yn darparu rheolaeth prosiect a chysylltiadau â sefydliadau lleol sy'n 

cefnogi plant anabl a'u teuluoedd. Mae Hafal Crossroads, trwy eu cofrestriad yn darparu'r 

gofal, a thai Cymru a Gorllewin yn darparu'r byngalo yn Llanilar. 

 

 

Dysgodd UNO fod partneriaeth yn cymryd gwaith called. Disgrifiodd adroddiad Diwedd 

Blwyddyn 1 sut, yn y dyddiau cynnar, y byddai'n rhaid ystyried rhai blaenoriaethau 

gwahanol, diwylliannau a rheoliadau sefydliadol. Mae'r bartneriaeth wedi esblygu trwy newid 

strwythur ar gyfer Croesffyrdd Hafal a Thai Cymru a’r Gorllewin. Mae'r cyfuniadau hyn yn 

cynnig cyfleoedd newydd ar gyfer UNO. Gall y ddau sefydliad cyfun nawr feddu ar brofiadau 

a syniadau datblygu prosiectau o du hwnt i Geredigion. Gwnaeth yr Adroddiad Canfyddiadau 

Interim y pwynt bod y rhwydweithiau hyn yn ffynhonnell wybodaeth y gallai UNO adeiladu 

arno yn y dyfodol. Ers Gwanwyn 2018 mae UNO wedi bod yn archwilio sut y gellir 

defnyddio'r cysylltiadau ehangach hyn. Mae’n ddyddiau cynnar i’r trafodaethau. 

 

 

Mae llwyddiant gwaith partneriaeth ehangach yn seiliedig ar yr ymddiriedaeth sydd wedi 

datblygu rhwng unigolion ar draws sefydliadau. Mae'r ymddiriedaeth a'r parch tuag at y 

Cydlynydd yn amlwg drwy'r holiadur rhiant / gofalwr a'r trafodaethau gyda sefydliadau 

partner megis Gyrfa Cymru, Coleg Ceredigion a Chyngor Sir Ceredigion. 

 

 

Gwerthfawrogir adborth y Cydlynydd Prosiect o breswylfeydd a gweithdai gan y sefydliadau 

hyn. Tystiolaeth o'r ymddiriedolaeth hyn yw’r ffaith ei bod hi yn mynychu adolygiadau sydd  

yn sicrhau cysondeb ymagwedd partneriaid wrth gefnogi'r person ifanc. 

 

4.3  Person Ganolog 

 

Mae UNO yn falch iawn o'i ymagwedd person ganolog. Mae pobl ifanc yn cymryd rhan 

mewn proses sy'n dechrau gyda "beth sy'n bwysig" iddynt. Mae hyn yn dangos ei hun mewn 

preswylfeydd prosiect lle mae’r preswylwyr yn ymgysylltu yn dda gan eu bod wedi dewis eu 

gweithgaredd, beth i'w fwyta a pha grŵp y maent am fod yn rhan ohono. 

Mae ymweliadau cartref ar ddechrau'r broses yn sicrhau bod gweithgareddau UNO yn gyson 

â'r blaenoriaethau ar gyfer y person ifanc yn y ganolfan. Mae hefyd yn sicrhau y gall y 
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cydlynydd adeiladu ymgysylltiad parhaus ar grwpiau cyfeillgarwch sy'n nodwedd mor gryf o 

ymagwedd UNO. 

 

4.4  Allgymorth 

Mae Ceredigion yn sir wledig iawn gyda phobl ifanc anabl ar draws yr ardal sydd angen 

cefnogaeth. Mae UNO yn ymestyn allan a chyrraedd pobl ifanc anabl. Mae'r ymweliadau 

cartref a darpau trafnidiaeth yn agweddau canolog ar yr ymagwedd hon. Mae goresgyn 

unigedd yn allbwn allweddol i UNO. 

 

Er bod y gweithgareddau yn cymryd lle mewn lleoliadau canolog ar draws Ceredigion, mae’r 

ffaith bod UNO yn medru darparu cludiant yn allweddol ar gyfer sicrhau bod y bobl  ifanc yn  

ymgysylltu, gan bod blaenoriaethau ac ymrwymiadau eraill eu teuluoedd yn gallu bod yn 

rhwystr.  

 

4.5   Wedi seilio yn y gymuned 

 

Trigolion a Busnesau Lleol 

Cafodd y gwerthuswr air gyda dau gymydog, a pherchennog y Falcon, y dafarn leol. 

Roeddent i gyd yn canmol yr hyn roedd y prosiect yn ei wneud i gefnogi pobl ifanc 

 

Roedd y dafarn yn medru disgrifio sut roedd y bobl ifanc wedi dod i gael pryd o fwyd. 

Soniodd amdanynt yn archebu bwyta byrgyrs, ac yna yn dod lan bob yn un i dalu.  

 

Roedd un preswylydd yn medru enwi rhai o’r bobl ifanc roeddent yn eu cwrdd o ddydd i 

ddydd. Roeddent yn falch o glywed swn pobl ifanc hapus drws nesaf. Doedd dim un gwyn 

am y prosiect. Yr unig ofid oedd yn ymwneud â chychwyn y prosiect. Teimlai’r preswylydd 

nad oedd yr adeilad wedi cael ei ddefnyddio ddigon. Roeddent yn gofidio bod adnodd yn 

segur pan y gallai fod wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer person oedd angen cartref. Roeddent 

am bwysleiso mai gofid adeg dyddiau cynnar y prosiect oedd hyn ac yn derbyn erbyn hyn 

bod llawer mwy o defnydd yn cael ei wneud o’r adeilad.  

 

Soniodd y preswylwyr bod cyfarfod cymunedol wedi bod cyn i’r prosiect gychwyn fyddai wedi 

rhoddi cyfle iddynt godi unrhyw ofidiau. Roeddent yn adnabod Cydlynydd y Prosiect a gallent 

drafod materion gyda hi os byddai angen.  
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Bu byngalo UNO yn adnodd gwirioneddol i'r prosiect, gan ddarparu lleoliad bywyd go iawn i 

bobl ifanc i ddatblygu sgiliau bywyd. Pan ofynnwyd i bobl am eu profiadau o'r prosiect, bron 

yn ddieithriad fe gyfeiriwyd at bwysigrwydd y byngalo. 

 

 

Lleolir y byngalo mewn ardall lle mae preswylwyr, ac mewn 

pentref lle mae adnoddau da gyda thafarn, siop bentref, neuadd 

bentref, meddygfa ac ysgol. Mae'r holl nodweddion hyn yn rhoi 

profiad bywyd go iawn i'r byngalo lle gall pobl ifanc ddysgu am 

ddefnyddio cyfleusterau'r pentref, tasgau wythnosol fel rhoi 

deunyddiau ailgylchu allan yn ogystal â thasgau bob dydd megis      

                                          glanhau a newid gwelyau ac ati. 

  

Cynhaliwyd cyfarfod Lansio Cymunedol ar Chwefror 26ain, 2014 i godi ymwybyddiaeth 

ymhlith pobl ifanc mewn pontio a'u teuluoedd yn ogystal â phobl leol sy'n byw yn y gymuned 

lle mae'r byngalo. 

 

5. Beth wnaeth UNO 

5.1  O'r Cyfeirio at y Canlyniad 

Mae'r deiagram canlynol yn dangos y broses a ymgymerwyd gan y prosiect UNO o gyfeirio 

at allbynnau a chanlyniadau. 

 

Deiagram 2: Y broses UNO o’r Cyfeirio at y Canlyniad  
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5.2  Cyfeiriadau 

Dechreuodd y broses UNO gydag atgyfeiriad i'r prosiect. I ddechrau daeth nifer uchel o 

DASH a theulu / ffrindiau (30.5% yr un ym Mlwyddyn 1). Erbyn Blwyddyn 3, roedd 50% o'r 

atgyfeiriadau yn dod o Gyrfa Cymru. 

 

Mae ffynonellau atgyfeiriadau wedi newid dros amser. Cododd atgyfeiriadau gan Tîm Plant 

Anabl (TPA) o 11% ym Mlwyddyn 1 (4 unigolyn) i 20% (8 unigolyn) ym Mlwyddyn 3. 

Neidiodd y nifer i 27% (22 unigolyn) ym Mlwyddyn 4 o ganlyniad i'r Cydlynydd Prosiect yn 

cael mwy o fynediad i'r tîm TPA. Mae atgyfeiriadau Tîm Cymunedol Ceredigion ar gyfer 

Anableddau Dysgu (CTLD) yn isel, dim ond 2 achos yn Blwyddyn 1 a 3 ymhob un o'r 

blynyddoedd eraill. 

 

Mae’r siart isod yn dangos y newid hwn dros amser. 

 

Siart 1: % Cyfeiriadau fesul Sefydliad yn ôl Blwyddyn 

 

 

 

Mae'r gwasanaethau statudol yn ymwybodol o'r holl bobl ifanc sy'n ymwneud â UNO ond nid 

yw pob achos wedi parhau'n 'Agored'. Roedd hwn yn faes a drafodwyd yn yr Adroddiad 

Gwerthuso Interim. Nid yw'r gwerthusydd ar gyfer yr Adroddiad Terfynol hwn yn gymwys i roi 

sylwadau ar yr agwedd hon o atgyfeiriadau, ond ni ddaeth i fyny fel pryder yn ystod 

cyfweliadau ag asiantaethau statudol. Yn wir, un o bwyntiau cadarnhaol y prosiect ym marn 

rhai, oedd, bod UNO wedi gallu cyrraedd allan at bob person ifanc anabl. 
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5.3  Ymweliadau Cartref 

Dilynir atgyfeiriad gan asesiad cychwynnol ac ymweliad cartref. Derbynnir y cynnig o 

ymweliad cartref yn y rhan fwyaf o achosion. Gwerthfawrogir gallu UNO i gyrraedd teuluoedd 

a'r amser a gymerir i ystyried anghenion unigolyn yn fawr gan rieni / gofalwyr ac fe'i gwelir yn 

gryfder y prosiect. 

 

Mae trafodaethau un i un gyda theuluoedd hefyd yn galluogi'r Cydlynydd Prosiect i ddewis y 

grwpiau cyfeillgarwch addas ar gyfer y person ifanc, gan hwyluso profiad mwy cyfforddus 

wrth fynd at UNO. Mae hon yn agwedd bwysig iawn ar ddull UNO ac fe'i trafodir ymhellach 

isod. 

 

5.4  Gweithdai 

Cynhaliwyd gweithdai yn y byngalo UNO yn ogystal ag mewn canolfannau gweithgaredd fel 

Llangrannog. Mae rhai wedi datblygu i fod yn ddigwyddiadau mwy rheolaidd fel clwb misol 

Llanbedr Pont Steffan. 

 

Mae gweithdai yn cynnwys pynciau amrywiol gan gynnwys sgiliau coetir, celfyddydau 

perfformio, sgiliau cymdeithasol gyda iPad i enwi ychydig. Mae pobl ifanc yn cymryd rhan yn 

y penderfyniadau ynghylch y math o weithdai a'r gweithgareddau y mae nhw eisiau. Mae 

nofio bob amser yn boblogaidd ond trefnwyd gweithdai mwy pwrpasol eraill megis 

celfyddydau perfformio fel canlyniad uniongyrchol i ddewis pobl ifanc. 

 

5.5  Arhosiad Preswyl 

Mae byngalo UNO wedi darparu'r ffocws ar gyfer arosfeydd preswyl gyda lleoliadau eraill 

megis Plas Dolau, ger Aberystwyth hefyd yn cael eu ddefnyddio. Mae Plas Dolau yn galluogi 

mwy o bobl ifanc i fynychu. 

 

Mae'r penwythnosau'n cynnwys y bobl ifanc wrth gynllunio, paratoi a chyflwyno 

gweithgarwch. Maent yn cyrraedd ar nos Wener, ac yn dilyn swper mae'r bobl ifanc yn 

cynllunio'r fwydlen gyda rhestr siopa am weddill y penwythnos, a rhestr rota golchi llestri a 

thasgau eraill. 

 

Gall y bobl ifanc ddewis y gweithgareddau y maent am gymryd rhan ynddynt, e.e. nofio neu 

siopa ac mae'r Cydlynydd y Prosiect yn gallu trafod yr amser sydd ar gael o ystyried y 

tasgau dyddiol y mae'n rhaid eu cwblhau. 
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Mae cyfnodau preswyl yn darparu cyfleoedd i asesu sgiliau ac agwedd pobl ifanc mewn 

sefyllfa mor agos â phosibl i fywyd go iawn. 

   

Roedd y canmoliaeth am y darpariaethau preswyl yn y byngalo yn unfrydol. Teimlai rhai 

rhieni nad oedd y preswylfeydd grŵp mwy mor llwyddiannus. Teimlent bod amgylchedd agos 

y grwpiau bach yn cael ei golli ac nad oedd grwpiau mwy yn addas i bawb. 

 

5.6     Dyddiau Teulu a Digwyddiadau Ymgynghori 

Cynhelir dau ddigwyddiad ymgynghori a diwrnod teulu bob blwyddyn. Cynlluniwyd y rhain fel 

rhan o'r briff o'r cychwyn fel cyfleoedd lle gallai pobl ifanc, eu teuluoedd a'u gofalwyr roi eu 

hadborth ar y prosiect a rhoi cyfle i rannu gwybodaeth. 

 

Mynychodd pymtheg o deuluoedd Ddiwrnod Teulu yn Llangrannog 

yn 2016 ac roedd yr adborth yn bositif. Er hynny, mae staff y 

prosiect yn teimlo nad y math hwn o ymgysylltu sydd wedi'i drefnu 

yw'r dull gorau o gael teimlad am farn rhieni / gofalwyr a 

theuluoedd ehangach 

 

Disgrifir enghraifft o ddiwrnod teulu yn y blwch isod. 

 

Dydd Teulu Llangrannog 26ain Gorffennaf 2016 

 

Mynychodd pymtheg teulu y digwyddiad hwn yng Nghanolfan Urdd Gobaith Cymru yn 

Llangrannog.  

 

Cymerodd y bobl ifanc a fynychodd ran mewn gweithdy ar ymwybyddiaeth o'r risgiau sy'n 

gysylltiedig â ffonau symudol, y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol. Nododd y 

gwerthusiad fod gwybodaeth dda ymhlith pobl ifanc am y gwahanol lwyfannau cyfryngau 

cymdeithasol. Cymerodd pob person ran mewn marchogaeth, go-cartio a saethyddiaeth. 

 

Roedd teuluoedd yn cymryd rhan mewn trafodaeth am yr Offeryn Asesu Cymhwyster 

Cenedlaethol a'r Gofal a Chymorth o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 

(Cymru) 2014. Aethant ymlaen i drafod y posibilrwydd o gyfuno Taliadau Uniongyrchol i 

gefnogi mentrau UNO ar ôl i ariannu'r Loteri ddod i ben. 

 

Roedd teuluoedd yn gallu rhannu profiadau a mynegwyd pryder bod UNO yn dod i ben. 

Teimlai llawer fod asesiadau'n cael eu rhuthro, neu'n annelwig. Mae UNO yn rhoi cyfle i gael 

asesiad mwy crwn o alluoedd person ifanc. 
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Mae partneriaid y prosiect wedi holi gwerth dyddiau teulu fel dull o ymgysylltu. Yn 

gyffredinol, roedd yr ymatebion i'r digwyddiadau hyn ac ymarferion ymgynghori ehangach yn 

isel. Ymddengys bod y cysylltiad anffurfiol rhwng rhieni / gofalwyr ar ymyl gweithgareddau yn 

ffordd fwy effeithiol o ymgysylltu, ac o dderbyn ymateb rhieni / gofalwyr yn cael ei groesawu. 

 

6. Pwy gymerodd ran 

 

Mae’r adran hon yn edrych ar bwy gymerodd ran yn y prosiect UNO. 

6.1  Oed 

Mae'r siart isod yn dangos mai'r amser brig ar gyfer ymgysylltu â phrosiect UNO yw rhwng 

15 a 19 oed. Lle mae unigolyn wedi mynychu bob blwyddyn, fe'u dangosir ym mhob band 

oedran. 

 

Siart 2: Oed Cyfartalog 

 

 

Soniodd rhai pobl ifanc a siaradwyd â nhw yn Plas Dolau am yr awydd i barhau wrth iddyn 

nhw fynd yn hŷn, a gwnaeth un rhiant / gofalwr y pwynt y byddai'r ddarpariaeth ar gyfer pobl 

ifanc ychydig yn hŷn yn fuddiol. 
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6.2  Rhywedd 

Roedd gan y prosiect raniad cyfartal bron o gyfranogwyr rhywedd gwryw / benywaidd. 

Siart 3: Rhywedd 

 

6.3  Ethneg 

Roedd y cyfranogwyr yn nodi eu hunain fel Gwyn Saeson / Albanwyr / Cymry / Gogledd 

Iwerddon. 

 

Siart 4: Ethneg (Ebrill 2018) 

 

 

 6.4  Iaith 

Roedd 53% o'r cyfranogwyr yn siarad Cymraeg sy'n uwch na chyfartaledd Ceredigion. 

Dangosodd Cyfrifiad 2011 fod 47% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg³. 

 

Deiagram 3: % Iaith 

 

Gwryw 
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Benyw 
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Mae'r ffurflenni ymateb yn dangos rhai amrywiadau diddorol dros bedair blynedd gyntaf y 

cynllun. Mae'r sbectrwm yn nifer y rhai sy'n siarad Cymraeg ym Mlwyddyn 2 yn ddiddorol, fel 

y mae'r symudiad tuag at siaradwyr Saesneg erbyn Blwyddyn 4. 

_____________________________________ 

³Bwrdd Gwasanaethau Cyhoedus Ceredigion (2017) Asesiad Ceredigion o Les Lleol tud 11.5h 

  

Siart 5: Iaith yn ôl blwyddyn (Ebrill 2018) 

 

 

7. Llywodraethu, Rheoli a Gweithredu Prosiectau 

 

7.1  Llywodraethu 

Grwp Rheoli 

 

Y Grŵp Rheoli yw'r prif gorff llywodraethu ar gyfer y prosiect. Mae'n cynnwys cynrychiolwyr 

prif bartneriaid UNO ynghyd â chynrychiolwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion 

(Gwasanaethau Oedolion a Phlant), Adran Addysg Ceredigion ynghyd â chynrychiolydd 

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO). 

 

Mae'r Grŵp Rheoli yn cwrdd bob chwarter. Ei amcanion yw: 

 

i. Darparu fforwm ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, gwersi a ddysgwyd, arfer da a 

rhwydweithio, a chysylltu â'r holl wasanaethau sy'n cefnogi pobl anabl ifanc yng 

Ngheredigion i gyflawni canlyniadau Project Uno 

ii. Monitro datblygiad y prosiect a darparu mecanwaith i godi materion neu bryderon 

a gofyn am atebion. 

iii. Ystyried problemau neu rwystrau a rennir wrth gyflenwi prosiectau a chwilio am 

atebion. 
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iv. Gweithredu fel grŵp ymgynghori ar drawsnewid pobl ifanc anabl o fewn y 

prosiect UNO a bwydo hyn i'r Grŵp Llywio Trosiannol. 

v. Ystyried materion sy'n ymwneud â chynaladwyedd hirdymor fel eitem agenda ar 

gyfer pob cyfarfod rheoli. 

 

 

Partneriaeth Grwp 

Yn gynnar yn y prosiect, nododd y tri sefydliad partner craidd fod angen cwrdd â 

chyfarfodydd y Grŵp Rheoli y tu allan i drafod materion gweithredol o ddydd i ddydd. Felly 

mae sefydlu Grŵp Partneriaeth yn galluogi rhyddhau cyfarfodydd Grwpiau Rheoli i drafod 

materion mwy strategol sy'n ymwneud â'r prosiect a sicrhau nad yw sefydliadau 

rhanddeiliaid pwysig yn cael eu gor lethu â manylion gweithredol. 

 

Mae sefydlu grŵp Partneriaeth wedi galluogi'r prosiect i gadw cysylltiad agos â newidiadau 

mawr mewn sefydliadau partner. Mae dau o'r tri phartner craidd wedi cael eu 

hailstrwythuro'n sylweddol yn ystod oes y prosiect. Ym mis Medi 2016, cyfunodd 

Cymdeithas Tai Cantref â Thai Wales & West. Ym mis Ebrill 2017 roedd Crossroads Care 

Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi uno â Hafal i ffurfio un sefydliad. 

 

Mae’r Grwp Partneriaeth yn cwrdd bedair gwaith y flwyddyn. 

 

7.2  Staffio 

Caiff UNO ei redeg gan Gydlynydd Prosiect Cyswllt Trosiannol sy'n cael ei reoli gan uwch 

Reolwr DASH. Mae DASH hefyd yn darparu staff cymorth ychwanegol yn ôl yr angen, 

cefnogaeth weinyddol a chyllid ar gyfer y prosiect.  

 

Mae Hafal Crossroads yn darparu cymorth gofal trwy weithwyr gofal ac yn cyflogi Swyddog 

Prosiect Gofal. 

 

Mae Tai Cymru a Gorllewin yn darparu'r byngalo ac nid oes adnoddau staff ar gyfer y 

prosiect. 

 

Mae'n amlwg i'r gwerthuswr bod staff craidd yn darparu llawer mwy o amser i'r prosiect nag 

y caiff ei gyllidebu. Bydd hwn yn fater i fynd i'r afael ag ef wrth lunio ceisiadau ariannu yn y 

dyfodol. 



Tudalen 24 o 57 

 

 

7.3  Monitro a Gwerthuso 

Ymgymerir â monitro gan Gydlynydd y Prosiect sy'n cadw cofnod manwl o'r rhai sy'n 

mynychu gweithgareddau. Mae gan bob person ifanc ffeil sy'n cael ei rhannu gyda gweithiwr 

allweddol / gweithiwr cymdeithasol neu gydlynydd AAA y person ifanc os yw'n briodol. 

Nododd Gwerthusiad Interim UNO ar ansawdd uchel y ffeiliau hyn sy'n olrhain effaith y 

prosiect ar unigolion. 

 

Gwneir y gwerthusiad yn dilyn pob sesiwn UNO. Ar ddiwedd pob preswyl neu weithdy, 

gofynnir i bobl ifanc lenwi ffurflen werthuso. Gwelodd y gwerthuswr nifer fawr o daflenni 

gwerthuso o bob gweithgaredd. Mae'r gwerthusiadau bob amser wedi ceisio cynnwys y bobl 

ifanc eu hunain. Un pwyslais canolog o UNO yw meithrin hyder, a dyma'r rheswm dros 

gymryd rhan mewn gwerthusiadau o'r fath. Mae angen meithrin yr hyder yma fel mae hyder i 

ymgymryd â gwerthusiadau yn tyfu dros amser.  

 

Yn dilyn sesiwn breswyl neu weithdy, mae rhieni / gofalwyr yn derbyn adborth. Rhennir y 

wybodaeth hon â gweithiwr cymdeithasol / allweddol person ifanc.  

 

Mae UNO wedi ceisio cynnwys rhieni / gofalwyr a theuluoedd ehangach wrth werthuso 

effeithiau ond nid oedd ymatebion i holiaduron monitro bob amser wedi cael ymateb da 

(12% wedi'u cofnodi ar y Ffurflen Monitro Diwedd Blwyddyn). Mae ymweliadau cartref 

Cydlynydd Prosiectau a chysylltiad parhaus yn ffordd llawer mwy llwyddiannus o gasglu data 

ar ddangosyddion newid. 

 

8.  Canlyniadau, Dangosyddion a Thargedau 

Mae'r adran hon yn dadansoddi canlyniadau meintiol yn erbyn canlyniadau, dangosyddion a 

thargedau. 

 

8.1    Canlyniad 1: Mae pobl ifanc anabl sy'n pontio yn llai ynysig ac mae ganddynt 

gyfleoedd cymdeithasol cynyddol sy'n arwain at well lles a gwydnwch 

 

i. Cefnogir pobl ifanc anabl sy'n pontio i fynychu digwyddiadau preswyl a 

gweithdai, a sesiynau gweithio uniongyrchol. 

 

Y tragedau blynyddol ar gyfer y dangosydd hwn oedd: 

 12 arhosiad penwythnos. 

 10  o bobl ifanc yn ymgysylltu. 
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Dengys adroddiadau diwedd blwyddyn fod y targedau hyn wedi'u cyflawni. Ni roddodd 

adroddiad diwedd blwyddyn Blwyddyn 4 rifau ond dywed y naratif bod targedau wedi eu 

cyrraedd. 

 

Mae adroddiadau yn tynnu sylw at arwyddocâd yr arhosiad cyntaf i ffwrdd o'u teuluoedd i 

lawer o'r bobl ifanc (10 ym mlwyddyn 3) a drafodir isod. 

 

Roedd 100 o bobl ifanc wedi ymgysylltu â'r prosiect o fis Awst 2018. Mae hyn yn fwy na'r 

targed 75-87 a nodir yn y cynllun busnes gwreiddiol. Mae dadansoddiad o adroddiadau'r 

Cydlynydd Prosiect yn dangos bod y "cysylltiadau" (hy ymgysylltiadau lluosog â phobl ifanc 

unigol) yn llawer uwch na'r 24 o bobl ifanc a nodwyd ym mhob blwyddyn. 

 

Yn yr holiadur rhieni / gofalwyr, mynychodd 81% o'r ymatebwyr sesiynau yn ystod y dydd 

ynghyd â sesiynau dros nos. 

 

Mae pobl ifanc unigol wedi cael mynediad at fwy nag un elfen o'r prosiect ac mae rhai wedi 

mynychu'r byngalo fel rhan o ymweliad ysgol (y tu allan i'r prosiect UNO). Roedd y galw mor 

fawr am sesiynau yn y byngalo fel bod nifer yr arosiadau dros nos wedi eu cyfyngu i ddau 

sessiwn i unigolyn bob blwyddyn. 

Nid yw'r preswylfeydd / gweithdai mwy, fel y rhai ym Mhlas Dolau - wedi bod yn addas i 

bawb gyda rhai pobl ifanc a rhieni / gofalwyr yn dweud na fyddent yn manteisio ar y 

sesiynnau hyn yn y dyfodol. Mae'r teimlad hwn yn ategu pwysigrwydd natur arbennig y 

profiad byngalo. 

 

ii Mae pobl ifanc yn dweud eu bod yn teimlo'n llai ynysig, gan gael mwy o 

gyfleoedd cymdeithasol a chael gwell teimlad o les. 

 

Targed blynyddol: 80% 

 

Mae'r targed wedi'i gwrdd. Fe ragorwyd arno ym mlwyddyn 2 (98%) a blwyddyn 4 (100%). 

Ym mlwyddyn 3, dywedodd 71% eu bod yn teimlo'n llai ynysig, (mynegwyd hyn mewn 

ffurflenni gwerthuso gweithgaredd fel "mwy o gyfeillgarwch") ond dywedodd 100%  bod 

ganddynt well teimlad o les. 

 

iii. Mae rhieni yn dweud bod eu pobl ifanc yn teimlo'n llai ynysig, wedi cynyddu 

cyfleoedd cymdeithasol, yn profi mwy o les ac yn ymddangos yn fwy gwydn. 

 

Targed Blynyddol: 80% 
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Ym Mlwyddyn 1, roedd y canran a gyflawnwyd yn 80%, gyda 100% wedi ei adrodd ym 

Mlynyddoedd 2, 3 a 4. Mae'r adroddiadau diwedd blwyddyn yn egluro bod y ffigurau yn 

erbyn y targed hwn yn adlewyrchu'r rhai sydd wedi ymateb i holiaduron papur (12% oedd y 

gyfradd ymateb ym mlwyddyn 3). Mae'r prosiect wedi cynnwys digwyddiadau ymgynghori a 

diwrnodau teuluol, er ym marn y rheolwyr prosiect nad hon yw'r ffordd orau o ymgysylltu. 

Trafodir darlun mwy crwn o ganlyniadau yn erbyn y dangosydd hwn yn deillio o ddata 

ansoddol. 

 

8.2  Canlyniad 2: Mwy o weithio mewn partneriaeth rhwng gwasanaethau 

gwirfoddol a statudol sy'n arwain at well gwasanaethau i gefnogi pobl ifanc anabl 

unigol tra'n trosglwyddo i fod yn oedolion. 

 

i.  Adroddiadau am well partneriaethau a chyfleoedd wedi eu cysylltu â 

Chynlluniau Person-ganolog unigol. 

 

Nid oes targed ar gyfer y dangosydd hwn, dim ond datganiad bod cronfa ddata yn cael ei 

chynnal yn barhaus, fel y mae proffiliau unigol. Mae'r ymagwedd sy'n canolbwyntio ar yr 

unigolyn yn ganolog i athroniaeth sylfaenol UNO ac fe'i trafodir uchod. 

 

ii.      Mae' Grŵp Rheoli UNO gyda chynrychiolaeth eang o bob sector, yn cwrdd yn 

rheolaidd i fonitro gwasanaethau. 

 

Targed blynyddol: Cyfarfodydd chwarterol 

 

Mae nifer dda yn mynychu'r grwpiau rheoli ac maent yn digwydd bob chwarter. Mae'r 

adroddiad hwn eisoes wedi tynnu sylw at ba mor gynnar yn y prosiect y penderfynwyd y 

dylai'r tri sefydliad partner prosiect gynnal Cyfarfodydd Partneriaeth, yn ogystal â'r Grŵp 

Rheoli, gan wahanu materion gweithredol o ddydd i ddydd oddi wrth rhai mwy strategol y 

prosiect. Pe bai'r cyfarfodydd Partneriaeth hyn yn cael eu cyfrif maent wedi rhagori ar y 

dangosydd targed hwn. 

 

iii. Pobl ifanc yn adrodd mewn digwyddiadau ymgynghori bod gwasnaethau wedi     

            gwella. 

 

Targed blynyddol: digwyddiadau ymgynghori ddwywaith y flwyddyn. 
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Trefnwyd a chyflwynwyd digwyddiadau ymgynghori ddwywaith y flwyddyn fel targed y 

prosiect, fodd bynnag, fel y nodwyd eisoes, teimlir gan reolwyr prosiect nad dyma'r ffordd 

fwyaf effeithiol o gynnwys buddiolwyr a'u teuluoedd. 

Mae'r niferoedd presenoldeb wedi bod yn isel. Mae'r prosiect wedi ei chael yn fwy 

cynhyrchiol i gysylltu ymgynghoriad â gweithgaredd. Hwn hefyd oedd yr ymagwedd a 

fabwysiadwyd yn ystod y gwerthusiad. 

 

Trafodir y mater ehangach o effaith ymgynghori ar well gwasanaeth isod. 

 

8.3  Canlyniad 3: Bydd pobl ifanc anabl yn datblygu sgiliau a gwybodaeth addas, 

effeithiol a pharhaol sy'n lleihau pryder a chynyddu hyder, cymhelliant a 

chyfranogiad. 

 

i. Mae buddiolwyr yn cyflawni achrediad OCN mewn meysydd o sgiliau pontio     

allweddol. 

 

Targed blynyddol: mae 80% yn cyflawni unedau achredu. 

 

Mae'r adroddiadau diwedd blwyddyn yn dangos bod y targed o 80% wedi'i gyflawni ym 

mlwyddyn 1 (er na dderbyniwyd tystysgrifau ar adeg yr adroddiad), 100% ar gyfer 

Blynyddoedd 3 a 4. Ym Mlwyddyn 2, adroddwyd bod 30 o unedau ar draws 4 maes sgiliau 

bywyd wedi eu cwblhau ymhlith 24 o bobl ifanc, ond ni nodwyd beth oedd % y bobl ifanc yr 

oedd hyn yn cyfateb iddo. 

 

 Mae'r tabl isod yn dangos y nifer a'r math o unedau a gwblhawyd. 

 

 

Tabl 1: Agored Cymru Unedau a Gwblhawyd  

Enw’r Uned  Rhifau 

Siopa am fwyd ar gyfer prydau 7 

Golchi a glanhau 24 

Garddio Ymarferol 4 

Garddio cymunedol  5 

Coginio dilyn rysait 36 

Cyfathrebu drwy gerddoriaeth 2 

Deall eich amgylchedd lleol 10 

Bwyta’n iach  26 

Data yn Ebrill 2018. 
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ii.   Mae gan fuddiolwyr Gynllun Unigol sy'n canolbwyntio ar y Person ar gyfer pontio 

 

Targed Blynyddol: 100% 

 

 Mae gan bob person ifanc Gynllun Person-ganolog unigol yn ystod pedair blynedd gyntaf y prosiect. 

 

ii. Buddiolwyr yn adrodd eu bod yn teimlo'n llai pryderus, yn fwy hyder us ac yn llawn    

cymhelliant. 

 

Targed Blynyddol 80% 

 

Roedd y prosiect ar darged ym Mlwyddyn 1 (80%) ac yn llawer uwch ym Mlwyddyn 2 (98%). Ym 

Mlwyddyn 3 roedd y prosiect islaw'r targed (71%). Ni ddarparwyd ffigwr yn erbyn y targed hwn yn 

adroddiad diwedd blwyddyn Blwyddyn 4. 

 

8.4  Canlyniad 4: Bydd y dysgu o'r prosiect yn cael ei fwydo yn ôl i gynllunwyr 

cenedlaethol a lleol yn ogystal â rhanddeiliaid eraill gan gynnwys cymunedau, 

teuluoedd ac unigolion. 

 

i.  Cynhelir Digwyddiadau Ymgynghori, a gynllunnir ac a gyd-gyflwynir gan y grŵp 

defnyddwyr, gan ddarparu cyfleoedd adborth y gellir eu trosglwyddo i randdeiliaid. 

 

Targed Blynyddol: 2 y flwyddyn  

 

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad ymgynghori bob blwyddyn fel y trafodwyd uchod. 

 

ii     Proses barhaus o fonitro a gwerthuso a phroses 3 cam gan werthuswyr allanol sy'n arwain 

at ddatblygu adroddiad interim i randdeiliaid allweddol a grwpiau statudol a gwirfoddol. 

 

Targedau blynyddol:  

 Adroddiadau monitro chwarterol. 

 Gwerthusiad Interim (erbyn Blwyddyn 3). 

 Gwerthusiad Terfynol, (erbyn Blwyddyn 5). 

 

Cynhyrchwyd adroddiadau monitro chwarterol gan Gydlynydd y Prosiect. Cwblhawyd yr Adroddiad 

Interim yn 2016. Mae'r Adroddiad Terfynol Interim hwn yn rhan o'r Gwerthusiad Terfynol, sydd i'w 

gwblhau erbyn Hydref 2018. 

 

iii.  Digwyddiadau teuluol wedi'u cynllunio a'u cyd-gyflenwi gyda'r bobl ifanc, i ddod â 

theuluoedd, partneriaid, cynrychiolwyr cymunedol ac arbenigwyr at ei gilydd. 
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 Targed Blynyddol: 1 digwyddiad 

 

Mae digwyddiadau teulu wedi'u cynllunio bob blwyddyn o'r prosiect. Cynhaliwyd dau ddigwyddiad ym 

mlwyddyn 3 y prosiect. 

  

9. Effaith 

9.1  Pobl Ifanc 

Y canlynol yw'r prif effeithiau a ddisgrifir gan bobl ifanc a'u teuluoedd. Casglwyd y 

gwerthusiadau yn ystod gweithgaredd, drwy drafodaethau gyda rhieni / gofalwyr, ac yn 

hanfodol drwy gysylltu â phobl ifanc eu hunain. Mae'r adran hon wedi'i chyfoethogi gyda 

deunydd astudiaeth achos a chanlyniadau'r holiadur ers yr Adroddiad Canfyddiadau Dros 

Dro. 

 

Cytunodd 78.6% o'r ymatebwyr i'r holiadur rhieni yn gryf, 

(gyda'r 21.4% sy'n weddill yn cytuno) gyda'r datganiad 

bod UNO wedi helpu i ddatblygu ymddygiad corfforol, 

emosiynol a chymdeithasol 

 

Llun gan Ffion Bennett 

 

  Cyfeillgarwch 

Yn ystod yr holl werthusiadau, adborth a'r cyfweliadau a gynhaliwyd 

ar gyfer yr adroddiad hwn, cyfeillgarwch fu'r effaith bwysicaf ar gyfer y 

bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn UNO. 

Mae'r prosiect yn gwneud ymdrech fawr i drefnu gweithgareddau o gwmpas grwpiau 

cyfeillgarwch sydd eisioes yn bodoli. Mae hyn yn helpu'r bobl ifanc i deimlo'n fwy 

cyfforddus, yn enwedig wrth aros i ffwrdd o'r cartref am y tro cyntaf. 

Mae cyfeillgarwch newydd yn cael eu creu ar benwythnosau ac mewn gweithdai.  

Siaradodd y rhieni am y partion y bu eu mab / merch yn fynychu gyda ffrindiau yr 

oeddent wedi eu cyfarfod trwy UNO. 

b.   Cynyddu hyder 

Siaradodd pobl ifanc am weithgareddau newydd yr oeddent 

wedi rhoi cynnig arnynt, er yn yn anfoddog ar y dechrau. 

Rhoddodd gweithdai fel y rhai a gynhaliwyd yn Llangrannog 
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gyfle i bobl ifanc ymestyn eu hunain a chymryd risgiau megis marchogaeth neu fynd ar 

go-cart am y tro cyntaf. 

Nodwyd mewn un adroddiad gan y Cydlynydd Prosiect bod adeiladu hyder i gymryd rhan 

mewn sesiynau gwerthuso prosiectau yn cymryd amser. Mae hyn eisoes wedi'i nodi 

mewn perthynas â bod Blwyddyn 3 islaw'r targed ar gyfer y dangosydd hwn pan oedd yr 

holl bobl ifanc yn newydd i'r prosiect. 

 

c.  Sgiliau Newydd 

Mae UNO yn rhoi cyfle i bobl ifanc brofi faint y gallant ei 

wneud mewn sefyllfa i ffwrdd oddi wrth deuluoedd 

 

 Mae adrodd yn ol yn unigol i deuluoedd yn bwysig wrth 

dynnu sylw at yr hyn y gall unigolyn ei wneud. 

 

Mae cymwysterau achrededig yn rhywbeth y mae pobl 

ifanc yn ymfalchïo ynddo fel tystiolaeth wrth symud ymlaen i goleg neu gyflogaeth gyda 

chymorth 

 

Mae UNO wedi ymrwymo i gynorthwyo pobl ifanc i ennill 

hyfforddiant achrededig mewn sgiliau bywyd allweddol. I'r perwyl 

hwn, cwblhawyd unedau Agored Cymru gyda phobl ifanc. Mae tabl 

sy'n amlinellu faint o'r rhain gafodd eu cyflawni yn adran 8 uchod. 

 

Canfu'r gwerthusiad fod pobl ifanc yn gwerthfawrogi cael tystysgrif i ddangos bod ganddynt 

sgiliau mewn meysydd achrededig. Roedd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol wrth wneud cais 

am goleg, er nad yw'r achrediad yn cyfrif am unrhyw beth ar y llwybrau hyn. Mae'n cymryd 

llawer o amser i lenwi gwaith papur ar gyfer achrediad, sy'n dwyn amser oddi wrth 

weithgaredd y prosiect. 

 

Mae'r profiad o ddogfennu tystiolaeth ar gyfer yr unedau 

hyn wedi bod yn cymryd llawer o amser ond mae'r bobl 

ifanc a'u teuluoedd yn gwerthfawrogi'r gydnabyddiaeth, 

ac wedi ei defnyddio fel tystiolaeth o'r hyn y gallant ei 

gyflawni. 

 

 

Llun gan Nicole Williams 
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d.  Goresgyn unigrwydd 

Mae llawer o'r bobl ifanc sydd wedi cymryd rhan yn UNO yn byw mewn ardaloedd 

anghysbell. Mae UNO yn rhoi cyfle iddynt dreulio amser gyda ffrindiau mewn lleoliad diogel. 

 

Mae'r cyfle i gael profiadau bywyd go iawn yn bwysig, gyda phwysigrwydd o aros a chysgu 

mewn ty ffrind yn codi mewn cyfweliadau. Soniwyd hefyd bod y profiadau cymdeithasol 

megis mynd i'r pantomeim yn bwysig. 

 

 

e.   Cefnogi unigolion  

Y gweithgareddau prosiect a ddisgrifir 

uchod yw'r hyn y dywedodd UNO y 

byddai'n ei wneud yn ystod y prosiect. 

Daeth yn amlwg, fodd bynnag, yn 

ystod y gwerthusiad bod staff prosiect 

hefyd yn mynd allan o'u ffordd i 

wneud y profiad UNO yn hygyrch, yn 

bleserus ac yn berthnasol i'r person ifanc unigol. 

 

 Roedd gwerthusiad o ddigwyddiad a gynhaliwyd ym mis Hydref 2015, er enghraifft, yn 

disgrifio sut ar ddiwedd tymor yr haf y flwyddyn honno, nad oedd darpariaeth ar gael ar gyfer 

7 o bobl ifanc ar gyfer mis Medi. Ymyrrodd Cydlynydd y Prosiect, ac roedd y sector statudol 

yn gallu cynnig darpariaeth i bob un o'r 7 o bobl y tymor canlynol am gymorth, cefnogaeth ac 

asesu. Cefnogwyd un person ifanc trwy broses i gael cefnogaeth mewn cyflogaeth.  

 

Dyma un enghraifft yn unig lle mae Cydlynydd y Prosiect wedi cefnogi neu drefnu 

cefnogaeth i unigolyn. Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys ysgrifennu cyfeiriadau at y coleg a 

threfnu hyfforddiant teithio ar gyfer pobl ifanc a oedd angen teithio'n annibynnol.  

 

Mae'r math hwn o gefnogaeth wedi cael effaith ychwanegol ar y prosiect nad yw o reidrwydd 

wedi'i gofnodi mewn adroddiadau i arianwyr. 
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9.2  Rhieni / Gofalwyr 

Dywedodd y mwyafrif llethol o ymatebwyr rhiant / gofalwyr i'r holiadur fod UNO yn cefnogi 

teuluoedd a gofalwyr. Crynhowyd prif nodweddion y prosiect UNO gan rieni a gofalwyr 

gyda'r geiriau canlynol: 

 DIOGEL 

 PROFFESIYNOL 

 PARCH 

 CYMDEITHASOL 

…gyda CLUDIANT a CYMORTH CYFOEDION yn elfennau pwysig o’r prosiect. 

 

 

Dywedodd un fam, pan oedd yn rhaid i'r teulu symud i dŷ newydd y tu allan i Lanbedr 

Pont Steffan, ond yn Sir Gaerfyrddin, ei bod hi'n benderfynol o symud i Geredigion 

oherwydd ei bod hi'n gwybod y byddai'r teulu yn gallu cael mynediad i UNO. 

 

Cofnododd rhieni/gofalwyr yr elfennau canlynol fel rhai sy’n dylanwadu 

a.  Amser 

Amser i wneud yr holl bethau sydd angen eu gwneud mewn bywyd gan gynnwys diwallu 

anghenion plant / dibynyddion eraill yn y teulu. 

b.  Cyswllt anffurfiol gyda rhieni eraill 

 

Nid yw hyn wedi bod yn rhan bwysig o'r prosiect. Fel y trafodwyd uchod, nid yw'r dyddiau 

teuluol wedi bod yn rhan bwysig o'r prosiect. Yn ystod sesiwn gyda rhieni yn Llanbedr Pont 

Steffan nododd y gwerthuswr bod rhieni yn awyddus i gyfnewid gwybodaeth a rhannu 

profiadau ar ddechrau'r sesiwn. Gadawodd y gwerthuswr y sgwrs hon i barhau gan feddwl ei 

fod yn bwysig i'r rhieni oedd yno. 

O ystyried y cyfyngiadau amser, ni fyddai'r rhieni yn gallu ymrwymo i'r math hwn o 

ddigwyddiad yn rheolaidd, ond byddai croeso i gyfleoedd anffurfiol cyson o gwmpas ymylon 

y prosiect. 

 

Ymwybyddiaeth o botensial 

Adroddodd y rhieni/gofalwyr eu bod, drwy gyfrwng UNO yn medru gweld faint yn fwy roedd 

ei person ifanc yn medru ei gyflawni. 
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 Roeddent yn dweud fod mwy o hyder yng ngallu 

eu plant i fod yn fwy annibynnol. Dywedodd un 

rhiant sut roedd eu mab bellach wedi eu helpu i 

goginio swper.  

Roedd eraill yn gallu defnyddio technegau a 

ddysgwyd yn UNO i annog helpu gyda thasgau 

e.e. os ydych chi yn y gegin, gallwch chi helpu 

gyda'r golchi i fyny. 

 

Effaith gadarnhaol ar les meddyliol 

Soniodd rhieni a gofalwyr a gyfwelwyd yn ystod y gwerthusiad am yr amser a roddodd iddynt 

fel y disgrifiwyd uchod.  

 

 

Fel yn y dyfyniad, soniodd rhai am hyn o ran y manteision 

cadarnhaol ar eu lles meddyliol. 

 

 

 

 

 

9.3  Mudiadau Partner 

Mae'r gwerthusiad wedi edrych yn fyr ar effaith UNO ar sefydliadau partner ac ar 

wasanaethau a ddarperir gan y sefydliadau hyn. 

 

Siaradodd Cymru a Gorllewin am werth y prosiect am roi cipolwg iddynt ar anghenion 

tenantiaid newydd posibl yn y dyfodol. Gellir bwydo peth o'r dysgu hwn yn ôl drwy'r 

sefydliad. 

 

Mae Hafal Crossroads yn adrodd am geisiadau gan ardaloedd eraill yng Nghymru, yn 

enwedig Sir Benfro yn gofyn a oes modd iddynt gael UNO hefyd. Er bod y sefyllfa leol yn 

wahanol ym mhob sir, mae'r math hwn o gais yn dangos cyrhaeddiad posibl y gwersi a 

ddysgwyd gan UNO ar draws daearyddiaeth ehangach na Cheredigion. 
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Bu'n anodd mesur yr effaith ar wasanaethau statudol, ond, gan fod y gwerthusiad hwn yn 

dod i ben, roedd Cyngor Sir Ceredigion yn ymgysylltu'n gadarnhaol ar lefel strategol uchel. Y 

gobaith yw y bydd hyn yn arwain at berthnasoedd positif yn y dyfodol. 

 

Mae cyrff cyhoeddus dan gyfyngiad ariannol difrifol ac yn ceisio ymateb i ofynion 

deddfwriaeth. Mae gan CAVO rôl ond mae’r sefydliad ei hun wedi'i ymestyn. Gallai'r Loteri 

Fawr chwarae rôl fwy amlwg wrth geisio sicrhau bod y dysgu o'r rhaglen Dyfodol Newydd 

Disglair yn dylanwadu ar rai o'r dogfennau cyfarwyddyd sy'n ymwneud â Llywodraeth Cymru 

wrth ddylanwadu ar Fyrddau Partneriaeth Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus. 

 

 

9.4  Polisi Cenedlaethol 

Mae'r gwersi dysgu o brosiect UNO yn berthnasol i ystod o bolisiau strategol ac mae'r gwersi 

sy'n deillio yn ddefnyddiol ar lefel genedlaethol. Mae'n anodd i brosiect bach, lleol i neilltuo'r 

adnoddau er mwyn hyrwyddo'r gwersi i lwyfan cenedlaethol.  

 

Pwrpas yr adran hon yw tynnu sylw at rai o'r polisïau cenedlaethol hyn y mae'r prosiect UNO 

wedi mynd i'r afael â nhw ac sydd a gwersi rhannu petai llwyfan yn cael ei ddarparu. Mae'r 

mentrau polisi cenedlaethol hyn yn amlwg eu hunain mewn partneriaethau a mentrau 

strategol lleol a fydd yn cael eu trafod yn yr adran ganlynol. 

 

 

Fframwaith Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Fyw'n Annibynnol (2013) 

Mae'r fframwaith hwn yn nodi sut mae Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â gweithredu 

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD), sy'n 

cynnwys Erthygl 19: yr hawl i fyw'n annibynnol. 

 

Lles Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

 

Mae'r Ddeddf wedi'i chynllunio i gefnogi a chyflwyno gwasanaeth cyhoeddus sy'n diwallu 

anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu 

hunain. Mae'n rhoi pwrpas cyffredin sy'n rhwymo'n gyfreithiol trwy saith nôd Lles a phum 

ffordd o weithio. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol i Fyrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus gynnal Asesiad Lles a chyhoeddi Cynlluniau Lles. 

 

Mae'r tabl isod yn dangos sut mae UNO yn cwrdd â nodau Deddf Lles y Cenhedlaethau yn y 

Dyfodol. 
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Tabl 2: Sut mae UNO yn Cwrdd â Nodau Lles 

 

Nodau Lles Sut mae UNO yn cwrdd y nodau 

Llewyrchus Cynorthwyo pobl ifanc i feithrin sgiliau 
newydd 
 

Gwydn Cefnogi pobl ifanc i fyw yn annibynol 

Iachach 
 
 

Hyrwyddo bwyta iach a dysgu sut i 
baratoi prydau syml iachus 

Mwy cydradd Cefnogi pobl ifanc anabl i gyfrannu i 
fywyd cymunedol a chymdeithas 
ehangach. 

Cymunedau cydlynol Gweithredu o gartref go iawn yng 
nghanol cymuned wledig yng Nghymru 
sy'n cynnig modelau rôl cadarnhaol ar 
gyfer pobl ifanc anabl. 

 
Diwylliant bywiog ac iaith ffyniannus 
 

Cefnogi pobl ifanc anabl mewn 
amgylchedd dwyieithog. 

 
Yn fyd-eang gyfrifol 

Hyrwyddo ffyrdd o fyw sy'n cefnogi 
nodau byd-eang. 

 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) Deddf 2014 

Mae'r Ddeddf wedi'i seilio ar egwyddorion allweddol y mae UNO wedi bod yn eu rhoi ar 

waith. Mae'r rhain yn cynnwys: 

 

• Atal ac ymyrraeth gynnar trwy gefnogaeth lefel isel sy'n galluogi annibyniaeth. 

• Lles sy'n canolbwyntio ar "beth sy'n bwysig" i bobl. 

• Cyd-gynhyrchu sy'n rhoi pwyslais ar adeiladu cymunedau cryf, lle mae gan bobl ag 

anabledd dysgu ymdeimlad o berthyn a gallant gyfrannu at les cyd-ddinasyddion. 

 

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 

 

Disgwylir diwygio'r Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol a fydd yn cefnogi'r Ddeddf yn 2018. 

Mae'r Ddeddf yn cynnwys un system ddeddfwriaethol sy'n ymwneud â'r gefnogaeth a roddir i 

blant a phobl ifanc rhwng 0 a 25 oed. 

 

9.5  Polisi Lleol ac Ymarfer 

Ers cychwyn y prosiect mae UNO wedi canolbwyntio'n gadarn ar gael effaith ar bolisi ac 

ymarfer lleol. Mae hyn yn rhannol oherwydd yr awydd i sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd 

gan UNO yn trosglwyddo i wella bywydau pobl ifanc anabl yng Ngheredigion. Mae 

cynaliadwyedd y prosiect yn dibynnu ar rywfaint o gefnogaeth sy'n dod o ffynonellau statudol 
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lleol pan fydd arian y Loteri yn dod i ben yn yr Hydref 2018. Mae'r cefndir ariannol i'r pwynt 

cynaliadwyedd hwn yn cael ei drafod ymhellach yn yr adran ar werth am arian isod. 

 

 

Mae cyfranogiad mewn cyfarfodydd Grŵp Rheoli o'r asiantaethau statudol yn dda, a thua 

diwedd y prosiect cafwyd ymateb ardderchog gan Gyngor Sir Ceredigion ar lefel strategol. 

Pwynt mwy cyffredinol yw nad oes gan UNO, fel llawer o brosiectau bach, fawr ddim 

dylanwad o fewn y partneriaethau strategol sy'n gyrru ymarfer ar lefel leol. Nod llawer o'r 

partneriaethau hyn yw cyflwyno polisi cenedlaethol. Disgrifir y dysgu y gallai UNO ei dwyn i'r 

maes polisi cenedlaethol hwn yn yr adran isod. 

 

 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 

 

Mae Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r dogfennau polisi sydd wedi dilyn 

yn darparu'r cyd-destun trosfwaol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Cyhoeddwyd Cynllun Lles Lleol Ceredigion ym mis Chwefror 2018 ac mae'n cynnwys 

ymrwymiad i greu amodau i gymunedau gefnogi unigolion o bob cefndir i fyw bywydau 

annibynnol a chyflawn. Mae'r ymatebion o'r tagiau coed y prosiect lles ysgolion yn dangos 

bod teulu a ffrindiau yn hanfodol i les plant.1  

 

 

 

Partneriaeth Gorllewin Cymru 

 

Mae Asesiad Poblogaeth Gorllewin Cymru yn hysbysu cyflwyno gofynion Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014. Mae'r Asesiad yn ail-wneud llawer o'r 

hyn y mae UNO wedi bod yn ei roi ar waith ar lawr gwlad. Mae'n cynnig model dilyniant ac 

yn datgan yn benodol, "bod angen i fodelau cyflwyno ar gyfer anabledd dysgu symud i 

ffwrdd o ddulliau traddodiadol, gwrthdaro â risg sy'n arwain at or-ddibyniaeth ar opsiynau 

megis gofal preswyl." Cynigir cylch o gefnogaeth i bobl sydd ag anghenion dysgu sy'n 

cynnwys hyrwyddo twf personol yn ogystal â throsglwyddo a chymorth teuluol. 2 

 

 

                                                
1 Ceredigion Public Services Board. (2017) Ceredigion Assessment of Local Well-being. P.32 
2
 West Wales Population Assessment. March 2017. P.104 
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9.6  Gwireddu deilliannau Rhaglen Dyfodol Newydd Disglair 

Mae’r tabl isod yn crynhoi sut mae’r prosiect UNO wedi cwrdd a deilliannau y Rhaglen 

Dyfodol Newydd Disglair. 

 

Table 3:  Sut mae UNO yn cwrdd deilliannau Dyfodol Newydd Disglair 

 

Deilliant Dyfodol Newydd Disglair UNO 

Mae pobl ifanc anabl yn llai ynysig ac wedi 

cynhyddu eu lles drwy rhwydweithiau 

cymdeithasol a gwell perthynasedd. 

 Mae rhieni/gofalwyr a phobl ifanc yn canmol: 

 Ymagwedd gadarn wedi ei seilio ar 

gyfeillgarwch 

 Buddsoddi mewn cludiant i oresgyn bod yn 

ynysig. 

 Allgymorth. 

Gwell gwasanaethau  yn cael eu darparu 

sydd wedi eu cyd- gysylltu a’u teilwra i 

gwrdd anghenion unigol rhieni ifanc neu 

pobl ifanc anabl. 

 Ymagwedd partneriaeth dda. 

 Ymddiriedaeth wedi datblygu rhwng staff 

UNO ac asiantaethau allweddol. 

 Gallu i weithio gyda’i gilydd ar yr hyn sy’n 

bwysig i berson ifanc a’r teulu. 

Mae hyder a sgiliau pobl ifanc anabl wedi 

codi er mwyn rheoli trosglwyddiadau ac 

arwain bywydau llawn a gweithredol. 

Gwerthusiadau wedi dangos bod codi hyder yn 

ddeilliant allweddol o’r prosiect. 

Defnyddir dysgu o'r rhaglen i lywio polisïau, 

arferion a gwasanaethau yn y dyfodol ar 

gyfer pobl ifanc wrth iddynt drosglwyddo. 

Mae gan UNO berthynas waith dda gyda staff 

rheng flaen ond wedi ei chael hi’n anodd i 

ddylanwadu ar bolisiau strategol ac ymarfer. 

Does ganddo mo’r sianeli na’r adnoddau i 

ymgymryd a’r rôl yma. 

 

10. Gwerth am arian 

Edrychodd y gwerthusiad ar faint oedd UNO yn costio, ac mewn termau eang iawn, beth 

oedd y gost hyn yn gyfystyr â phob buddiolwr ar y prosiect. 
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10.1 Cyllid y Prosiect 

Mae crynodeb o gyllid y prosiect fel y gosodir ef allan yn y Cynllun Busnes yn cael ei 

amlinellu isod. 

 

Table 4: Cyllid y Prosiect  

Crynodeb o Gyllid y Prosiect (o’r Cynllun Busnes Terfynol) £ 

 Blwyddyn 

un  

Blwyddyn 

dau 

Blwyddyn 

tri 

Blwyddyn 

pedwar 

Blwyddyn 

pump 

Cyfanswm 

 

Incwm/ cyllid 

83,001 96,208 90,301 103,148 105,050 477,708 

 

Gorbenion 

8,300 8,767 9,030 9,394 10,005 45,496 

 

Cyfalaf  

15,100 2,118 2,182 3,247 2,314 24,961 

 

Cyfanswm 

106,401 107,093 101,513 115,789 117,369 548,165 

 

10.2  Cost yr Uned 

 a.   Pob gweithgaredd 

Yn ystod tair blynedd gyntaf y prosiect, roedd cyfartaledd o 41 o bobl ifanc y flwyddyn yn 

defnyddio UNO. Y gost a gyllidebwyd ar gyfartaledd ar gyfer y tair blynedd hyn oedd 

£ 78,751.75 y flwyddyn. Mae hyn yn golygu bod cost yr uned fesul person ifanc yn £ 1,712 y 

flwyddyn. Mae hwn yn ffigwr noeth ac nid yw'n dangos unrhyw wahaniaethau rhwng 

gweithgareddau. 

 

Fel rhan o'r ymarfer cynaladwyedd a wnaed gydag UNO, gofynnodd y gwerthuswr, a 

chafodd gostau am wahanol elfennau o'r prosiect. 

 

 

b.   Arhosiadau preswyl/Gweithdai 

Tabl 5: Unit Cost Uned Arhosiadau Preswyl/Penwythnosau 

Gweithgaredd Cost y Sesiwn 

/Penwythnos 

£ 

Nifer y 

cyfranogwyr  

Cost pob 

cyfranogwr 

£ 

Penwythnos Plas 

Dolau  

5,079.74 20 253.99 

Clwb 420.84 14 30.06 
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Llambed(10yb – 

2yp)  

Llangrannog-1 

dydd 

1168.95 16 73.06 

 

Unwaith eto, nid yw'r costau hyn yn cynnwys gorbenion y byddai angen eu hychwanegu at 

unrhyw gyfradd a godir. Mae'r costau o fis Ebrill 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Ty UNO 

Mae'r tabl canlynol yn amcangyfrif o'r gost o gadw'r byngalo ar agor. Nid yw'n cynnwys 

costau staff ar gyfer gweinyddu gweithrediad yr adeilad. Nid yw'n cynnwys unrhyw gostau 

staff ar gyfer hyrwyddo'r adnodd nac yn wir ar gyfer gweithrediad y prosiect. 

 

Tabl 6: Cost y Byngalo (dim cyflogau na gorbenion sefydliad)  

 

2018 Blwyddyn 5 

£ 

Rhent 7,316.00 

Treth 563.00 

Treth y Dwr 135.00 

Trwydded Teledu 164.00 

Gwres a Golau 675.00 

Ffôn a Band llydan 600.00 

Yswiriant 338.00 

Atgyweirio/Cynnal a chadw 2,993.00 

Cynnal yr Ardd 1,351.00 
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Glanhau 100.00 

 

14,235.00 

Yn seiliedig ar ffigurau Ebrill 2018 

 

Mae'r tabl isod yn dangos yr hyn y mae'r costau hyn yn ei olygu ar dâl o ddydd i ddydd, gan 

dybio lefelau gwahanol o ddefnydd. 

 

Table 7: Cost Uned y Byngalo (dim cyflogau na gorbenion sefydliad) modelwyd ar 

ddefnydd. 

Nifer o ddyddiau defnydd  dros flwyddyn Cost y Dydd Cost yr awr yn seiliedig 

ar ddiwrnod 8 awr 

365 diwrnod £39 £4.87 

208 diwrnod (4 diwrnod yr wythnos) £68 £8.50 

156 diwrnod (3 diwrnod yr wythnos) £91 £11.37 

104 diwrnod (2 ddiwrnod yr wythnos) £137 £17.12 

 Noder bod yr holl rifau wedi eu crynhoi i’r uned llawn agosaf, a dyna’r rheswm dros anghysondeb 

bach yn y cyfansymiau. 

 

Mae'r £ 20 y dydd, (fel rheol 9 yb - 3 yp) sy’n cael ei godi ar ysgolion yn isel o'i gymharu â'r 

ffigurau hyn, hyd yn oed heb gostau staff a gorbenion sydd heb eu cynnwys. Mae hyn ar y 

sail na fydd cynllun busnes yn cymryd yn ganiataol y model 365 diwrnod blwyddyn, 24 awr y 

dydd. 

 

Mae'r ffigyrau a ddarparwyd i'r gwerthuswr yn dangos bod penwythnos UNO yn y byngalo yn 

costio ychydig llai na £ 2,000 ar gyfer grŵp o bobl ifanc mwy galluog. Mae'r costau hyn yn 

seiliedig ar dâl llog o £ 68 y dydd. 

 

 

11. Y Dyfodol 

 

Mae'r Adroddiad Gwerthuso Terfynol hwn yn cael ei gyflwyno ychydig cyn diwedd y prosiect 

UNO. Trafodwyd cynaladwyedd yng nghyfarfodydd y Grŵp Rheoli o gam cynnar y prosiect 

gydag amrywiaeth o opsiynau yn cael eu trafod a'u gweithredu. 

 

Ym Mawrth 2017 cynhyrchodd y Rheolwr DASH bapur a oedd yn ystyried y ffrydiau refeniw 

posibl: 

 Rhentu lle byngalo, (fel y gwneir ar hyn o bryd gydag ysgolion). 

 Darpariaeth pwrpasol preswyl i blant, (bydd angen cofrestru - hyn yn cael ei ddilyn). 
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 Darpariaeth Preswyl 18+, (ni ellir defnyddio adeiladau ar gyfer plant ac oedolion). 

 Gwasanaeth Dydd Ty Uno 

 Gweithgareddau / gweithdai, (o bosib trwy Daliadau Uniongyrchol unigol neu a 

rennir). 

 

Y prif rwystrau a wynebir gan y partneriaid yw: 

 Biwrocratiaeth sy'n ymddangos allan o gyffyrddiad â'r realiti o geisio darparu 

gwasanaethau i faes critigol / ardal wledig isel. 

 Canfyddiad bod y prosiect / gwasanaeth yn ddrud. 

 Diffyg amser o fewn y prosiect Uno i ddilyn cysylltiadau strategol. 

 Diffyg llwybrau lle y gall sefydliadau cymunedol fel y partneriaid yn UNO ddylanwadu 

ar gylchredau polisi a chomisiynu strategol. CAVO yw'r sefydliad amlwg i helpu yn 

hyn o beth, ond does gyda nhw ddim capasiti i wneud hyn. 

 Diffyg adnoddau sy'n dilyn mentrau strategol. Oherwydd bod yr iaith yn iawn, nid 

yw'n golygu bod yr arian yn dilyn. Mae hyn yn broblem i bob partner lleol, gan 

gynnwys gwasanaethau statudol, er gwaethaf yr amgylchedd polisi sy'n ffafriol ar y 

cyfan. 

 

Mae partneriaid yn dal i weithio drwy'r opsiynau hyn ac mae'r gwerthusiad wedi gallu bwydo'i 

‘Ganlyniadau Interim’ wrth lunio cynnig newydd i'r Loteri Fawr. 

 

Gwnaeth yr Adroddiad Canfyddiadau Interim y pwynt, sy'n parhau'n ddilys, y gall 

ddylanwadu mwy o bosibl ar ddau bartner y prosiect (sydd wedi ad-drefnu) gan roi cyfle i 

hyrwyddo'r ymagwedd a gefnogir gan UNO. 

 

Mae UNO yn dod i ben gan fod mwy o newidiadau wedi'u cynllunio i'r gwasanaethau sydd ar 

gael i bobl ifanc anabl. Gallai symud i ffwrdd oddi wrth ariannu coleg preswyl y tu allan i'r Sir 

olygu mwy o angen am deithio'n annibynnol. Gallai olygu bod angen cefnogaeth barhaus i 

rieni / gofalwyr y mae'r person ifanc yn byw gyda nhw. Gall ffocws newydd ar sgiliau 

trosglwyddadwy, a sylfaen dystiolaeth nad yw'n dibynnu ar achrediad olygu mwy o gyfleoedd 

i brosiectau fel UNO i helpu pobl ifanc i ymarfer sgiliau. 

 

 

12.  Dysgu a Chasgliadau 

 

Mae'r diagram isod yn crynhoi'r ffactorau mae'r gwerthusiad hwn yn eu pwysleisio fel y rhai a 

gyfrannodd at lwyddiant y prosiect UNO.  
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Deiagram 4: Dysgu Allweddol o UNO 

Y BYNGALO 

Lle diogel lle gall pobl ifanc ymlacio gyda ffrindiau a dysgu sgiliau 

newydd. Fe'i gwelir fel cartref o'r cartref, mewn lleoliad cymunedol 

go iawn. Mae pobl ifanc yn teimlo'n gyfforddus ac yn dysgu sgiliau 

mewn amgylchedd go iawn e.e. mae gwelyau yn cael eu newid 

oherwydd bod angen newid arnynt. 

CYFEILLGARWCH 

Cyfeillgarwch yw agwedd bwysicaf y prosiect UNO o safbwynt 

person ifanc. Mae UNO wedi gweithio'n galed i feddwl am grwpiau 

cyfeillgarwch ac i adeiladu cyfranogiad lle bo'n bosibl o'u cwmpas. 

TRAFNIDIAETH Hanfodol i sicrhau na fydd unrhyw berson ifanc yn colli allan 

oherwydd eu bod yn byw yn rhy bell. 

FFOCYS U AR YR 

HYN SY’N CYFRIF 

Teimlai rhieni / gofalwyr yn gryf bod UNO yn ystyried anghenion 

unigol yr unigolyn ifanc. 

PARTNERIAETH 

Mae gan bob un o'r 3 sefydliad partner rôl ddiffiniedig. Esblygodd 

trefniadau llywodraethu'r prosiect yn gyflym er mwyn caniatáu 

rheoli'r prosiect yn effeithiol. 

IAITH Canmolodd y rhieni / gofalwyr y prosiect am sicrhau bod staff 

Cymraeg eu hiaith ar gael bob amser. 

STAFF 

Roedd parhad staff yn bwysig i rieni. Yn aml yn ystod y gwerthusiad 

crybwyllwyd profiad, sgiliau ac ymroddiad staff y prosiect, ac yn 

benodol Cydlynydd y Prosiect. 

ENW DA Roedd ymddiriedolaeth yn enw da DASH yn ffactor bwysig y tu ôl i'r 

ffaith bod rhieni a'r gofalwyr yn barod i ymgysylltu â UNO. 

 

Prif gasgliadau'r adroddiad hwn yw: 

  • Mae UNO yn brosiect parchus a gwerthfawr. Mae rhieni / gofalwyr,      

    pobl ifanc a rhanddeiliaid wedi gwerthfawrogi'r hyn y mae'r prosiect wedi'i gyflawni. 

  • Mae UNO wedi bodloni ei holl dargedau. Mae wedi'i redeg a'i reoli'n dda. 

  • Mae UNO wedi ei chael hi'n anodd i droi y gwersi a ddysgwyd er mwyn cael effaith go   

    iawn ar fentrau strategol lleol a'r gwasanaethau sy'n comisiynu. Nid oes adnoddau ar gael     

    i'r prosiect i weithredu ar lefel strategol ddigon uchel (ac fe ellid dadlau na ddylai, fel   

    prosiect lleol). Nid yw'r mecanweithiau lleol ar gael i arddangos beth mae UNO wedi'i    

    gyflawni. 

 

 

 

Mae'r prosiect UNO wedi creu haen gyfoethog o ddysgu, ac mae'r adroddiad hwn 

wedi ceisio crynhoi hynny. Fodd bynnag, nid oes unrhyw adroddiad ysgrifenedig yn 
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gallu crynhoi brwdfrydedd y bobl ifanc a diolch eu teuluoedd. Efallai na fydd llawer o 

effeithiau'r prosiect yn cael eu teimlo am sawl blwyddyn nes bod y bobl ifanc yn dod 

yn oedolion gyda'u bywydau eu hunain. Y gobaith yw y bydd dylanwad UNO yn 

treiddio mewn i ymarfer yn y dyfodol yng Ngheredigion a thu hwnt. 

 

 

 

 

 



ATODIAD 1: Canlyniadau UNO yn erbyn Canlyniadau yn y Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 Cod Ymarfer Rhan 2 (Swyddogaethau Cyffredinol) 

DEILLIANT Diffiniad Côd Tystiolaeth o Werthusiad UNO 

SICRHAU A 

DIOGELU 

HAWLIAU 

Rydw i'n cael fy nhrin ag urddas 

a pharch ac yn trin eraill yr un 

peth.Mae fy llais yn cael ei 

glywed a'i wrando.Ystyrir fy 

amgylchiadau unigol.Rwyf yn 

siarad drosof fy hun ac yn 

cyfrannu at y penderfyniadau 

sy'n effeithio ar fy mywyd, neu 

mae yna rhywun sy'n gallu 

gwneud hynny drosof. 

Dull sy'n Canolbwyntio ar y Person.Pobl ifanc yn 

ymwneud â bwydlenni a chynllunio 

gweithgareddau ar sesiynau preswyl.Mae pobl 

ifanc yn rhoi eu hadborth ym mhob sesiwn. Mae 

hyn wedi'i gynnwys yn y cynllunio yn y 

dyfodol.Mae gan bob buddiolwr PCP. 

IECHYD 

CORFFOROL 

A MEDDWL 

A LLES 

EMOSIYNOL 

Rwy'n iach ac yn weithgar ac yn 

gwneud pethau i'm cadw fy hun yn 

iach.Rwy'n hapus, ac yn gwneud y 

pethau sy'n fy ngwneud i'n 

hapus.Rwy'n cael y gofal a'r 

gefnogaeth iawn, mor gynnar ag y 

bo modd. 

Mae rhieni / gofalwyr yn adrodd bod y bobl ifanc 

yn ymlacio yn dilyn sesiynau.Mae'r prydau a 

baratowyd yn iach.Mae pobl ifanc yn dweud eu 

bod yn hapus ynglyn a'r amser a dreuliwyd ar y 

prosiect. 

Amddiffyn 

rhag 

camdriniaeth 

ac 

esgeulustod 

(Teimlo'n 

ddiogel) 

Rwyf yn ddiogel ac yn cael fy 

niogelu rhag camdriniaeth ac 

esgeuluso.Cefais fy nghefnogi i 

amddiffyn y bobl sy'n bwysig i mi 

rhag camdriniaeth ac 

esgeulustod.Rydw i wedi cael 

gwybodaeth am sut i hysbysu fy 

mhryderon. 

Mae'r byngalo yn amgylchedd diogel.Mae staff 

cymwys yn cael eu cyflogi, ac mae'r cymorth yn 

briodol i'r angen. 

 Addysg, 

hyfforddiant a 

hamdden. 

Gallaf ddysgu a datblygu i’m llawn 

botensial. Rwy’n gwneu dy pethau 

sy’n bwysig i mi.  

 

Mae pobl ifanc yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddynt ond 

hefyd yn cael eu hannog i roi cynnig ar bethau 

newydd. 

Achrediad ar gyfer sgiliau a gafwyd. 

Perthynas 

cartref, 

teuluol a 

phersonol  

 

Rwy’n perthyn. 

Rwy’n cyfrannu tuag at, ac yn 

mwynhau perthynas iach. 

 

Rhoi gofod i rieni / gofalwyr.Defnyddir grwpiau 

cyfeillgarwch fel sail ar gyfer 

cyfranogiad.Cyfeillgarwch wedi'i ffurfio trwy 

UNO. 

Cyfraniad i 

gymdeithas 

Rwy'n ymgysylltu a chyfrannu at fy 

nghymuned. 

Lleoliad cymunedol UNO. 

Cymryd rhan mewn bywyd yn Llanilar. 
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Rydw i'n teimlo'n werthfawr mewn 

cymdeithas. 

Lles 

cymdeithasol 

ac 

economaidd. 

 

Rwy'n cyfrannu tuag at fy mywyd 

cymdeithasol a gallaf fod gyda'r 

bobl yr wyf yn eu dewis.Dydw i 

ddim yn byw mewn tlodi.Cefais fy 

nghefnogi i weithio.Rwy'n cael y 

cymorth sydd ei angen arnaf i dyfu 

i fyny a bod yn annibynnol.Rwy'n 

cael gofal a chefnogaeth drwy'r 

Gymraeg os bydd ei angen arnaf. 

Amrywiaeth eang o gefnogaeth sgiliau byw'n 

annibynnol. 

Cefnogaeth trwy'r iaith Gymraeg. 

Addasrwydd 

llety byw. 

Rwy'n byw mewn cartref sy'n fy 

helpu i gyflawni fy lles. 

Sgiliau sy'n cefnogi byw'n annibynnol. 

 



Tudalen 46 o 57 

 

ATODIAD 2: Sut mae UNO yn bodloni Amcanion Cyngor Sir Ceredigion 

Blaenoriaethau 

Polisi  2017-

2022 

Amcan Lles y 

Cyngor 2018-

2019 

Cynllun Lles Lleol PSB Nod 

2018-2023 

 

UNO 

Hybu'r Economi 

Hyrwyddo a 

darparu 

cyfleoedd 

cyflogaeth i 

ddinasyddion 

Ceredigion. 

Gwella 

ffyniant trwy 

gynlluniau 

partneriaeth 

cydlynol ac 

arloesol.  

Datblygu 

Isadeileddau'r 

21ain Ganrif 

ar draws y Sir 

Galluogi cymunedau i ddod yn 

ffyniannus, yn gynaliadwy ac 

yn gysylltiedig trwy gefnogi 

trawsnewid rhagolygon 

economaidd Galluogi pobl i 

greu a chymryd cyfleoedd i 

gwrdd â heriau trwy gydol eu 

bywydau 

Darparu sgiliau bywyd i bobl 

ifanc anabl. 

 

 

Creu hyder mewn pobl ifanc. 

Datblygu agwedd "gallu 

gwneud". 

Investing in 

People’s 

Futures 

Buddsodd i yn 

nyfodol pobol 

Hyrwyddo a 

hwyluso 

diwylliant a 

hunaniaeth 

ddwyieithog 

unigryw a 

bywiog 

Ceredigion 

Gwella 

cyfleoedd 

dysgu a 

chyflogaeth ar 

gyfer pob 

dinesydd.  

Diogelu pobl 

rhag tlodi trwy 

wneud y 

gorau o 

incwm  

Gweithio 

mewn 

partneriaeth i 

hyrwyddo a 

meithrin ffyrdd 

iach a 

gweithgar o 

Galluogi cymunedau i ddod yn 

ffyniannus, yn gynaliadwy ac 

yn gysylltiedig trwy gefnogi 

trawsnewid rhagolygon 

economaidd 

 

Galluogi pobl i greu a 

manteisio ar gyfleoedd a 

chwrdd â heriau trwy gydol eu 

bywydau 

 

Creu amodau i gymunedau 

gefnogi unigolion o bob cefndir 

i fyw bywydau annibynnol a 

chyflawn 

Cyfleoedd i ddysgu trwy 

hyfforddiant sgiliau ond yn 

dangos bod grwpiau 

cyfeillgarwch yn bwysig gan 

eu bod yn sail i les. 

 

Annog pobl ifanc anabl i 

wneud pethau nad ydynt 

efallai wedi'u gwneud o'r 

blaen gyda chefnogaeth eu 

cyfoedion ac arwain at sgiliau 

a hyder newydd. 

Yn dangos gwerth lleoliad 

cymunedol a phrofiad bywyd 

go iawn. 

 

 

 

Yn dangos gwerth 

gwasanaeth dwyieithog. 
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fyw 

 

 

Galluogi 

dycnwch yr 

unigolyn a’r 

teulu 

Hyrwyddo lles 

unigolion a 

chymunedau 

mewn cartrefi 

diogel a 

hygyrch 

 

Diogelu'r rhai 

mwyaf agored 

i niwed trwy 

hyrwyddo 

ymyrraeth 

gynnar  

Galluogi 

unigolion a 

theuluoedd i 

adennill a 

chynnal eu 

hannibyniaeth 

Galluogi pob plentyn i gael y 

dechrau gorau mewn bywyd 

Creu amodau i gymunedau 

gefnogi unigolion o bob cefndir 

i fyw bywydau annibynnol a 

chyflawn 

Galluogi pobl i fyw bywydau 

egnïol, hapus ac iach 

Galluogi pobl i greu a 

manteisio ar gyfleoedd a 

chwrdd â heriau trwy gydol eu 

bywydau 

Mae UNO yn cefnogi pobl 

ifanc anabl a'u teuluoedd i 

fyw bywydau annibynnol sy'n 

bodloni. Dangoswyd bod gan 

yr ymagwedd fuddion go iawn 

gan gynnwys mwy o hyder a 

sgiliau newydd. 

 

Dangoswyd pwysigrwydd 

grwpiau cyfeillgarwch trwy 

brosiect UNO. Mae'r grwpiau 

hyn yn tanategu lles ac yn 

arwain at ganlyniadau 

cadarnhaol i bobl ifanc anabl. 

Mae UNO wedi herio pobl 

ifanc anabl i roi cynnig ar 

bethau newydd. Mae 

cefnogaeth cymheiriaid wedi 

annog cyfranogiad mewn 

gweithgareddau mor 

amrywiol â marchogaeth i 

baratoi prydau bwyd. Mae pob 

her yn rhoi hyder i bobl ifanc 

yn eu galluoedd eu hunain. 

Mae teuluoedd yn fwy 

gobeithiol y gall pobl ifanc 

fyw bywydau annibynnol. 

 Hyrwyddo 

Gwydnwch 

Amgylcheddol a 

Chymunedol 

Ymgysylltu'n 

weithgar â 

rhaglenni i 

leihau 

cyfraniad 

Ceredigion at 

newid yn yr 

hinsawdd a 

cholli 

bioamrywiaeth 

a delio â'i 

Creu cymunedau sy'n 

amgylcheddol gyfrifol a diogel 

all addasu ac ymateb i 

effeithiau newid yn yr 

hinsawdd  

Creu amodau i gymunedau 

gefnogi unigolion o bob cefndir 

i fyw bywydau annibynnol a 

chyflawn  

 

 

 

Mae UNO yn cefnogi pobl 

ifanc anabl i fyw bywydau 

boddhaol, annibynnol trwy 

ddatblygu sgiliau a'r hyder i 

roi cynnig ar bethau newydd. 



Tudalen 48 o 57 

 

effeithiau 

 

Gwella 

isadeiledd i 

hwyluso 

datblygiad yn 

y dyfodol i 

ddiwallu 

angen 

cymunedol 

I helpu a 

chynorthwyo 

cymunedau i 

ddod yn fwy 

gwydn 

Galluogi cymunedau i ddod yn 

ffyniannus, yn gynaliadwy ac 

yn gysylltiedig trwy gefnogi 

trawsnewid rhagolygon 

economaidd 

 

Mae UNO yn rhan o gymuned. 

Mae'r cysylltiad cymunedol 

hwn wedi cael manteision 

cadarnhaol i bobl ifanc anabl. 

 

 



ATODIAD  3  Canlyniadau Holiadur Rhieni/Gofalwyr 

Graddfa ymateb 

17 ymateb 

14  Iaith Saesneg 

  3  Iaith Gymraeg  

 

C1.  Pa fath o sesiwn mae eich person ifanc wedi ei mynychu ? 

81% o ymatebion wedi mynychu y ddau sesiwn yn ystod y dydd a dros nos. 

 

C2.      Ydi’ch person ifanc wedi mynychu’ sesiynau UNO yn y byngalo ? 

100% o’r bobl ifanc wedi mynychu’r byngalo. 

 

C3. Wnaeth UNO ystyried anghenion unigoleeds eich person ifanc? 

Cytuno’n Gryf   82.3% 

Cytuno   17.6% 

 

C4.   Wnaeth gweithgareddau UNO datblygu elfennau corfforol, emosiynol ac   

             ymddygiad cymdeithasol?  

Cytuno’n Gryf    78.6% 

Cytuno   21.4% 

 

C5.  Oedd UNO yn amgylchedd diogel? 

100% yn cyuno gyda’r datganiad hwn. 

 

C6.  Wnaeth y sgiliau a enillwyd yn UNO gynorthwyo eich person ifanc mewn un    

             o’r ffyrdd canlynol? 

Dywedodd 6 rhiant/gofalwr bod UNO wedi cynorthwyo eu person ifanc i barhau mewn 

addysg. 

Dywedodd 1 rhiant/gofalwr bod UNO wedi cynorthwyo eu person ifanc i gychwyn cwrs 

hyfforddi. 

Dywedodd 2 riant/gofalwr bod deilliannau eraill (gweler isod). 

 Gwella ei hunan hyder, dangos ei bod yn medru gwneud pethau o amgylch ei 

chartref a dysgu cydweithio gyda phobl eraill. 

 Datblygiad a cryfhau sgiliau annibynnol. 

 Oedd, yn sicr roedd e yn fwy parod ar gyfer byw ar ben ei hun yn y Brifysgol ac wedi 

gweld bod sgiliau coginio yn ddefnyddiol iawn. 
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 Sgiliau dysgu oedd yn cynorthwyo ein mab. 

 Llwyddo i fyw yn rhannol annibynol drwy ei gynorthwyo i symud mewn i’w fflat ei hun 

a sefydlu trefn bob dydd. 

 Rydym wedi gwylio ein mab yn tyfu ac yn dod yn ddyn ifanc hyderus pan fydd gyda'i 

gyfoedion. Byddwn  i gyd yn torri ein calon o weld hyn yn dod i ben. Mae'n lle 

cyfarfod gwych i'r bobl ifanc hyn fod eu hunain yng nghwmni ffrindiau tebyg. 

 Yn gyffredinol, wedi ei helpu i ddatblygu sgiliau bywyd a sgiliau garddio.Maent yn 

cael cymorth gyda hyder, sgiliau cymdeithasol a sgiliau bywyd.  

 Wedi helpu i ddatblygu: Sgiliau byw'n annibynnol, Sgiliau coginio, Sgiliau 

cymdeithasol a chyfathrebu. Mwy o hyder a hunan-barch. 

  Helpodd fy mhlentyn ifanc i deimlo'n annibynnol a helpu gyda'i sgiliau 

hunangymorth. Yn ogystal, roedd yn gyfle mor wych iddo gael hwyl a theimlo fel 

pawb arall mewn ffordd ddiogel.  

 Mae fy mherson ifanc yn swil iawn. Rydym yn ddiolchgar iawn i DASH a Pam am y 

gefnogaeth a dderbyniwyd. Mae annog pobl ifanc i gwrdd â phobl eraill (yn hytrach 

na dibynnu bob amser ar yr uned deuluol agos) yn hanfodol i'w paratoi ar gyfer eu 

bywyd fel oedolion. Mae gan fy mhlentyn atgofion hyfryd iawn o'i phrofiad a'i 

dymuniad yw bod mwy yn digwydd yn lleol ar gyfer pobl ifanc anabl. Diolch. 

  Mae e wedi ennill sgiliau wrth weithio gyda'i gilydd ac adeiladu cyfeillgarwch. 

 

 

C7.  Oedd UNO wedi cefnogi teuluoedd a gofalwyr ? 

Dywedodd 87.5%, a ymatebodd (roedd 1 person heb ateb y cwestiwn) ‘oedd’ i'r cwestiwn 

hwn. Dim ond un ymatebydd a ddywedodd na, ond doedd ddim wedi rhoi rheswm dros yr 

ateb. Dywedodd yr un ymatebwr beth pwysig am y prosiect, sef mae'r egwyl oddi wrth ei 

gilydd oedd yn cadarnhau bod y prosiect yn cefnogi'r teulu. 

 

C8  Beth oedd y peth gorau am y prosiect UNO? 

 Roedd 2 berson heb ateb y cwestiwn hwn. 

 

 Aros gyda ffrindiau o'r un oedran gan ei bod yn unig blentyn, adref gyda'i rhieni. 

 Gweld ein merch yn edrych ymlaen i benwythnos gyda ffrindiau a gwneud 

gweithgareddau gyda nhw fel byddai unrhyw oelolyn ifanc arall. 

 Rhoi cyfle i H. ddatblygu sgiliau bywyd mewn awyrgylch glos, gymdeithasol a 

gwneud llawer o ffrindiau newydd. 
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 Amgylchedd cwbl broffesiynol a gofalgar a oedd yn darparu ar gyfer anghenion 

unigol mewn lleoliad grŵp hyfryd. Amrywiaeth eang o weithgareddau sy'n cael eu 

cynnig o'r ymarferol i'r creadigol. Roedd Pam Marsden yn rhagorol ym mhob ffordd. 

Rydym wedi symud i mewn i'r ardal. Mae fy mab wedi setlo mor dda diolch i Pam a'r 

cyfleon mae prosiect UNO wedi eu cynnig. 

 Cefnogaeth dda a chymorth a chyfathrebu clir trwy gydol y daith. 

 Mae'n helpu'r bobl ifanc i gymdeithasu ac i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau. 

 Roedd yr unigolyn wedi cael amser gwych gan ddysgu sgiliau defnyddiol mewn 

amgylchedd diogel a gofalgar. A chael llawer o hwyl! 

 Bod yn hyderus y byddai holl anghenion J yn cael eu cwrdd â meysydd gwella yn 

cael eu nodi mewn amgylchedd diogel a chyfeillgar tra roedd yn mwynhau ei hun yn 

llwyr heb fod yn ymwybodol o'r sgiliau newydd roedd yn eu dysgu. 

 Y peth gorau am brosiect UNO yw'r byngalo sy'n gyfleustra pwysig ac unigryw i bobl 

ifanc ag anghenion arbennig yn yr ardal. Mae wedi darparu amgylchedd diogel i'r 

bobl ifanc hyn ddysgu sgiliau newydd a threulio amser i ffwrdd o'u teuluoedd gan 

annog annibyniaeth. 

 Gweld ein mab yn gyfforddus yn ei groen ei hun gyda'i ffrindiau hyfryd. 

 Roedd yn lle y daeth yn gyfarwydd iddo lle mae'n mynychu am wahanol 

weithgareddau. Roedd hyn yn beth mawr iddo ddod yn gyfarwydd a gwahanol 

weithwyr a phobl ifanc yno. Roedd hyn yn beth mawr iddo gan fod newidiadau yn y 

drefn ac mae strwythurau yn anodd iawn iddo. 

 Rhoddodd seibiant i ni fel cynhalwyr lle'r oeddem yn gwybod bod darpariaeth dda i'n 

mab. Helpodd iddo ddatblygu annibyniaeth a sgiliau bywyd hanfodol 

 Gweler yn flaenorol. 

 I'r un ifanc mae'n dda gwybod nad ydych ar eich pen eich hun a bod gan eraill 

anghenion gwahanol ond gall fod yn hwyl i fod gyda nhw. 

 Cael seibiant oddi wrth ein gilydd a gwybod ei fod yn ddiogel ac yn hapus 

 

C9  Pa anghenion ddylai prosiect y dyfodol ffocysu arno? 

Doedd un person heb ateb y cwestiwn hwn. 

 Dal i wneud fel sydd ar gael yn barod, I nifer o bobl ifanc arall i gael yr un profiad. 

 Os nid yw'r arian ar gael i gynnal UNO fel man preswyl i pobl ifanc efallai gellir ei 

ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau dyddiol. 
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 Parhau gyda'r un strwythur, sydd wedi gweithio'n arbennig o dda. Mae H wedi 

ymweld yn wythnosol gyda'r ysgol, a hefyd yn yr haf gyda DASH. Bu hefyd yn aros 

yn y byngalo tua dwywaith y flwyddyn. 

 Efallai nad yw hi'n amlwg bob amser beth yw'r anhwylder sy'n effeithio ar unigolyn. 

Roedd ein mab yn ei chael yn anodd cydweithio mewn grwp gan nad yw ei 

anghenion awtistiaeth mor amlwg. 

 Datblygiad y bobl ifanc. 

 Yr un peth - sgiliau bywyd gan gynnwys siopa am ginio a choginio prydau, defnyddio 

peiriannau golchi ac ati a gwaith ty, rhyngweithio'n dda ag eraill ac ati 

 Ennill mwy annibyniaeth, gan gynnwys dod o hyd i waith a chymdeithasu 

 Cadw byngalo UNO fel cyfleuster gwerthfawr nad yw ar gael mewn unrhyw le arall yn 

yr ardal. 

 I ni fel teulu, mae'n darparu popeth sydd ei angen arnom 

 Mwy o'r un peth! 

 Hyrwyddo annibyniaeth a sgiliau bywyd 

 Cymerwch yr hyn sy'n gweithio o'r un presennol ac edrychwch i ehangu oddi yno. 

Gofynnwch beth sy'n bwysig? Yr hyn sy'n bwysig i'r bobl sy'n cael mynediad i'r 

prosiect - byddant yn rhoi'r syniadau i chi i wella ar y model presennol. 

 Gweler yn flaenorol 

 Y blynyddoedd hŷn mewn gwirionedd ... cyfleoedd i ddatblygu hobïau a diddordebau 

pan fyddant yn sâl ... 

  Rwy'n meddwl ei fod yn cwmpasu pob sgil. 

 

C10.  Oes gennych chi fwy o sylwadau? 
 
 

 Lle ardderchog a staff gwych yn cael y gorau allan o'r plant ifanc yn ei arddegau. 

 Angen mwy o gyfleoedd i pobl ifanc ag anghenion ychwanegol yng Ngheredigion. 

 Mae llawer iawn o'r diolch am lwyddiant y prosiect i Pamela Marsden, sydd wedi 

gwneud ei gwaith yn arbennig o drylwyr. Cafodd H. ei drin ag urddas arbennig. 

Rhoddwyd sylw unigol iddo bob tro, gan ddarparu gwasanaeth cyfrwng Cymraeg bob 

tro. Bydd colled enfawr ar ôl prosiect Uno. 

 Eithriadol ... mae prosiectau fel hyn yn rhan annatod i adeiladu hunanhyder a hunan-

barch i'n pobl ifanc sydd â heriau. 

 Dim ond diolch mawr oddi wrthym ni i gyd am y gefnogaeth - diolch fawr! 
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 Rydym ni fel teulu wedi elwa o'r sgiliau mae ein mab wedi cyflawni wrth fynychu 

prosiect y brifysgol. 

 Roedd ein merch wrth ei bodd bob amser yr oedd hi ar weithgareddau UNO yn y 

byngalo ac o gwmpas y lle. Roedd yn adnodd mor rhyfeddol. 

 Mae'r prosiect hwn wedi bod yn llinell achub bywyd yn grŵp oedran J gan fod diffyg 

gwasanaethau ar gael i bobl ifanc ac mae'r trosglwyddo o wasanaethau plant i 

oedolion yn straen fawr i'r plentyn a'r rhiant. Byddwn yn mynd mor bell â dweud mai 

dyma'r rhwyd ddiogelwch sy'n llwyddo i ddal pobl ifanc ar ôl cyrraedd 18, pan fydd y 

rhan fwyaf o wasanaethau'n diflannu. 

 Dim ond gobeithio y gallem helpu i achub yr eiddo hwn ar gyfer y bobl ifanc. 

 Mae UNO wedi bod yn ychwanegiad gwerthfawr i wasanaethau bobl ifanc ag 

anableddau yng Ngheredigion. Bydd yn drueni os oes rhaid trosglwyddo'r byngalo nôl 

i'r gymdeithas dai. 

 Fe fydd yn gymaint o golled nid yn unig gan fy mherson ifanc, ond hefyd ei frodyr a 

chwiorydd, a gafodd fy holl sylw dros benwythnosau preswyl. 

 Diolch ichi. Rydym yn wirioneddol yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth a roddir. 

 Byddem yn colli'r cyfleuster hwn yn fawr iawn. Mae ein bachgen wedi datblygu'n fawr 

gyda'r cyfle hwn. 
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ATODIAD 4  Astudiaethau Achos 

Astudiaeth Achos 1 

 

Mae H yn byw yn ardal Aberystwyth. 

Clywodd y teulu am y byngalo trwy eu cysylltiadau a rhwydweithiau yng Ngheredigion. 

Roedd y teulu'n gwybod am DASH a Chydlynydd y Prosiect. Roedd yn bwysig eu bod yn 

gwybod ac yn ymddiried yn y staff a'r sefydliad. 

 

Aeth H gyntaf i'r byngalo gyda'i ysgol cyn awgrymwyd y byddai'r prosiect UNO yn fuddiol. 

Mae'r teulu'n gwerthfawrogi'r berthynas waith agos rhwng yr ysgol ac UNO. 

 

Gwnaeth Cydlynydd Prosiect UNO ymweliad cartref a chytunwyd y byddai ymweliad gyda'r 

nos yn gweithio orau cyn i H fynychu penwythnos. Roedd yr ymagwedd raddol hon yn 

bwysig wrth sicrhau bod H yn teimlo'n gyfforddus gyda'r syniad o aros i ffwrdd o'r cartref. 

 

Roedd H yn adnabod rhai o'r staff sy'n gweithio ar y prosiect o weithgareddau eraill y bu 

arnynt. Roedd yr ymgyfarwyddyd hwn a'r gallu i gyfathrebu â staff trwy gyfrwng y Gymraeg 

yn ffactorau sylweddol wrth wneud y profiad yn llwyddiant. 

 

Dechreuodd UNO â'r hyn a oedd yn bwysig i H. Mae H wrth ei fodd yw gwylio pobl ac roedd 

yr awyrgylch yn Nhy UNO yn wych iddo allu codi sgiliau newydd mewn amgylchedd diogel a 

chyfeillgar. Mae UNO yn deall H. Mae'n hoff o bobl ac wedi gwneud ffrindiau da trwy UNO 

gan fynychu parti pen-blwydd 18 oed yn ddiweddar. Dywedwyd wrth ei fam bod H a'i 

ffrindiau yn hoffi eistedd allan ar y fainc yn yr ardd. Mae UNO yn fan lle gall H a'i ffrindiau 

gymdeithasu, gwneud ffrindiau newydd a phrofi eu hunain. Mae teulu H yn dweud ei fod 

wedi "ymlacio" pan ddaw adref o Dy UNO. 

 

Mae teulu H wedi sylwi ar y sgiliau mae e wedi eu codi yn UNO. Mae H yn caru bwyd a hoffi 

coginio pasta. Gall nawr helpu gyda thasgau cartref fel golchi llestri a gosod dillad allan i 

sychu ar y lein. 

  

Mae H wedi mwynhau'r gweithgareddau yn y byngalo. Roedd ymweliad â'r pantomeim yn 

ffefryn mawr. Mae'r byngalo hefyd yn elwa o fod yn agos at gyfleusterau'r pentref, er mwyn 

iddynt gael mynediad, er enghraifft i'r ardal chwarae ddiogel yn yr ysgol, tenis bwrdd yn 

neuadd y pentref a chwarae pwl yn y dafarn.Mae H yn hoffi gweithgareddau sy'n agos i'r 

ganolfan. Nid yw'n awyddus ar y teithiau hir e.e. i fynd i siopa. 
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Mae aros dros nos wedi bod o fudd i'r teulu. Mae gwybod bod H yn ddiogel ac yn cael gofal 

da yn galonogol ac mae hyd yn oed yn caniatáu’r cyfle prin fynd i ymweld â theulu a 

ffrindiau. 

 

Mae'r teulu'n teimlo bod UNO yn llenwi bwlch mawr. Mae'n darparu cyfleoedd ar gyfer 

datblygu cyfeillgarwch a dysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd unigryw. Mae H yn mynd i 

grŵp ieuenctid yr Eglwys bob pythefnos ac mae'r teulu'n rhan o gymuned agos, ond mae Ty 

UNO yn rhoi cyfle i H gymysgu â phobl ei oedran. Awgrymwyd cyfleusterau eraill i'r teulu 

e.e. Ty Glyn ond roedd y teulu'n teimlo bod y plant yno yn fwy anabl gorfforol na'u mab. 

 

Mae H yn siarad llawer wrth ei deulu am Tŷ UNO a'r amseroedd da y mae wedi profi yno. 

Mae'r teulu'n sôn am Dy UNO fel lle cartrefol, gyda chysur cartref. Mae'r byngalo yn teimlo 

fel tŷ rhywun. 

 

Hoffai'r teulu weld mwy o benwythnosau yn cael eu cynnig ac yn pwysleisio pwysigrwydd 

cadw'r cyfleuster. 

 

Mae Ty UNO yn rhan bwysig o'r jig-so sy'n helpu H i fod yn fwy annibynnol. 
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Astudiaeth Achos  2 

Mae S yn byw yng Ngogledd Ceredigion gyda'i theulu. Roedd y teulu'n ymwybodol o DASH 

cyn i'r prosiect UNO ddechrau, ond yn dod i wybod am UNO trwy eu gweithiwr allweddol a 

thrwy'r ysgol. Roedd y teulu'n gwybod am y byngalo trwy gysylltiad teuluol. Roeddent yn 

adnabod y pentref ac yn gyfforddus am y gymuned. 

 

Gwnaeth Cydlynydd UNO ymweld a’r cartref a chytunwyd bod y byddai’n fuddiol petai’r teulu 

yn ymweld a Ty UNO.  

 

Roedd y ffordd yr oedd y Cydlynydd wedi meddwl yn ofalus am anghenion S yn bwysig. 

Roedd hi'n ofalus i feddwl am grwpiau cyfeillgarwch fel bod y profiad yn un cadarnhaol i S. 

Mae bod i ffwrdd o'r cartref am y penwythnos yn ddigwyddiad mawr i S a'i theulu. 

 

 

Mae'r Cydlynydd yn sicrhau bod S a'i theulu yn barod ar gyfer penwythnosau. Mae'r daflen 

ddarluniadol sy'n gweithredu fel rhestr wirio o'r hyn i fynd gyda hi yn arbennig o ddefnyddiol. 

Mae'r teulu'n meddwl bod hwn yn syniad gwych y gallent eu mabwysiadu eu hunain. 

 

Mae S hefyd wedi bod i Plas Dolau am breswylfa. Nid oedd hi'n mwynhau hyn gymaint. 

Roedd llawer mwy o bobl yno. Canfu bod rhai aelodau o'r staff yn llym ac aeth peth offer 

cyfrifiadurol ar goll o gwmpas amser ei harhosiad. Ymdrinodd y Cydlynydd â'r mater hwn yn 

dda iawn. Mae'r teulu'n teimlo nad yw'r preswylfeydd sydd â niferoedd mwy o bobl ifanc yn 

gweithio cystal â'r grŵp bach sy’n aros yn y byngalo. Mae teimlad cartrefol y byngalo yn 

arbennig ac nid yw Plas Dolau yn medru cynnig yr un profiad. Ni fyddai'r teulu yn defnyddio 

darpariaeth Plas Dolau mewn unrhyw brosiect yn y dyfodol. 

 

Mae S yn edrych ymlaen at aros yn y byngalo. Mae hi wedi mwynhau'r gweithgareddau a 

gynigir gan y prosiect UNO, yn enwedig y nofio, marchogaeth, adeiladu’r lloches a choginio 

marshmallows. 

 

Mae helpu S i ddeall ei chyfrifoldeb am sgiliau byw fel coginio, gwneud y gwelyau ac ati wedi 

bod yn fuddiol. Mae'r seibiant yn fuddiol i'r teulu ond mae'r prosiect yn fwy na hyn gan fod 

pwrpas ganddo i'r person ifanc dan sylw. 

 

Mae'r teulu ymddiried yn y Cydlynydd a DASH. Maen nhw'n teimlo bod y prosiect yn darparu 

pont bwysig rhwng gwasanaethau, yn enwedig yn cyfnod pontio rhwng gwasanaethau plant 

a gwasanaethau oedolion. Mae parhad yn bwysig i S a'i theulu. 
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Mae UNO yn brofiad cadarnhaol i S a'i theulu mewn system lle nad oes llawer o bethau 

cadarnhaol. Mae UNO yn ystyried y person a'u hanghenion yn gyntaf oll. Nid yw mynediad i'r 

prosiect yn dibynnu ar asesiad ffurfiol yr unigolyn ifanc o angen ond yn llawer ehangach, gan 

werthfawrogi pwy yw'r person ifanc hwnnw, eu diddordebau, grwpiau cyfeillgarwch a 

dyheadau. 

 

 

 

 


