
Cartrefi’r Fro   
Creu Cymunedau Cryf gyda 
Dyfodol Disglair

Ers hynny fel rhan o’n cymorth Cyflogaeth a 
Datblygu Sgiliau RYDYM WEDI

Yn 2016 fel rhan o’n Strategaeth Buddsoddi Cymunedol dywedasom y byddem yn helpu 
trigolion y Fro i gynyddu eu rhagolygon cyflogaeth i’w helpu i gael swyddi neu symud 
yn agosach at y farchnad lafur. Gwella iechyd a lles, cryfhau cymunedau a hyrwyddo 
cynhwysiant ariannol a digidol o fewn cymunedau   

Lansio rhaglen 
cyflogaeth a sgiliau 
2018 “Opportunity 
Knocks” mewn 
partneriaeth â Tai 
Newydd, Cartrefi’r Fro, 
Dysgu Oedolion Cymru 
ac Ysbrydoli i Weithio.    

Cefnogi
60 o drigolion â 
pharatoi sgiliau CV 
a Chyfweld drwy ein 
rhaglen hyfforddiant 
cyn cyflogaeth 

Cefnogi 

140 o drigolion 
drwy ein 
Sioeau Teithiol 
Cyflogadwyedd yn 
y Fro

Cefnogi
30 o drigolion  
drwy ein gwersyll 
cyflogadwyedd 
preswyl 

Creu 7x6 
lleoliad gwaith 
6 wythnos  yr un 
yn Adrannau’r 
Cyngor   

Helpu 961 o 
drigolion i gael 
cymwysterau 
galwedigaethol 
achrededig 

Helpu 110 o 
drigolion i gael eu 
cyflogi 

Sicrhau 369 wythnos 
o hyfforddiant drwy 
recriwtio wedi’i dargedu 
a chymalau hyfforddi 
drwy ein rhaglen datblygu 
tai

Helpu 7 o 
bobl i ddod yn 
hunangyflogedig 

Helpu 7 o 
breswylwyr i gael 
prentisiaethau



Fel rhan o wella iechyd a lles
RYDYM WEDI 

Lansio  
PROJECT BANCIO AMSER  

YN 2018  
Cartrefi’r Fro’n hyrwyddo 
iechyd, lles a datblygu 

sgiliau 

Cofrestru  
527 o 

wirfoddolwyr 

Bancio  
5,387  
o oriau 

gwirfoddoli 

Dyfarnu 
5,387  

o gredydau 
amser

Cofrestru  
41  

o sefydliadau  
gymryd rhan 

mewn cynllun 
bancio amser  

Dywedodd 
78%  

o drigolion yn y 
cynllun Bancio Amser 

fod eu hiechyd,  
lles a hyder wedi 

gwella

Lansio’r  
CLWB BEICIO   

i blant rhwng 4 a 16 
mlwydd oed 

Cynnig  
32  

o sesiynau 
hyfforddi am 

ddim   

Ymgysylltu  
â   

493  
o bobl ifanc 

Mewn partneriaeth ag Adran 
Chwaraeon a Chwarae’r 

Cyngor cynigiodd Cartrefi’r  
Fro hyfforddit  
RHAGLEN 5K  
I DRIGOLION 

Cefnogwyd  
21  

o breswylwyr  
 i ymuno  

ynddi 
 

120  
o breswylwyr  
yn cael help 
â sesiynau 
ffitrwydd 

Mewn partneriaeth 
ag ysgolion cynradd 

Oakfield a Colcot  
LANSIWYD CLWB MAGU 

AR ÔL YSGOL  

Mewn partneriaeth â 
Fitness Force   
DARPARWYD 

HYFFORDDIANT 
FFITRWYDD  

Cefnogwyd   
34  

o blant 



Fel rhan o waith Cryfhau Cymunedau
RYDYM WEDI 

Mewn partneriaeth âr Fro Ddiogelach a 
Swyddogion Diogelwch Cymunedol yr 
Heddlu LANSIO’R PROJECT GERDDI  
yn Llanilltud Fawr i wella gerddi a 
chysylltiadau cymunedol

Targedu 10 Eiddo’r Cyngor 

Recriwtio 11 o wirfoddolwyr i 
gefnogi’r project 

CEFNOGI A CHYFLAWNI PROJECT KICKS  
mewn partneriaeth â Tai Newydd, Sefydliad 
Pêl-droed Dinas Caerdydd, Bro Ddiogelach a 
Swyddogion Diogelwch Cymunedol yr Heddlu 
i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan 
gynnig cyfleoedd amgen i bobl ifanc

Cefnogi 3,521 o bobl ifanc 

Cynnig 123 sesiwn

Cynnal 452 o ASESIADAU ANGHENIONS 
cymorth tai Rhoi cymorth tai i 427 o drigolion 

Lansio PROJECT RHANDIROEDD BYSEDD 
GWYRDD Gibby

276 cymerodd o wirfoddolwyr 
ran 

Rhoi cefnogaeth cyn tenantiaeth 
trwy gynnig prosiect “PAROD AM 
DENANTIAETH” i denantiaid newydd drwy 
Tai Newydd a Phartneriaid 

cymorth i 534 o denantiaid 

CAFWYD £30,000 fel rhan o’r rhaglen 
adeiladu tai cyngor gan ddefnyddio 
cymalau budd cymunedol

caiff 10 project gymorth o 
ganlyniad  

Mewn partneriaeth gyda Chadwch Gymru’n 
Daclus, cynnal SESIYNAU CASGLU SBWRIEL 
yn y gymuned 

Gyda chefnogaeth gan 163 
trigolion lleol

Cefnogi cymunedau lleol glanach drwy 
gynnig AMNEST SGIPIAU  

32 o bobl leol yn cymryd rhan



Fel rhan o hyrwyddo Cynhwysiant Digidol 
ac Ariannol RYDYM WEDI 

Sicrhau £30k o arian 
EDRF Llywodraeth Cymru  

i osod ystafelloedd 
cyfrifiadur yn holl  

Gynlluniau Tai Gwarchod 
Cyngor y Fro

.

Cynnig 360 o 
sesiynau hyfforddi 

Cynhwysiant Digidol 
i drigolion hŷn yn y 

Cynlluniau Gwarchod

Cynnig 270 o 
sesiynau hyfforddi 

Cynhwysiant Digidol 
yn Hyb Aberaeron  

drigolion y Fro   

Helpu tenantiaid 
i hawlio  

£1,141,492  
o Fudd-Daliadau Lles

Cynnal  3,870 
o apwyntiadau 

Cynhwysiant Ariannol 
a Chyngor ar Arian 

Cartrefi’r Fro - gwella cymunedau yn y Fro drwy 
gynyddu cyflogadwyedd, gwella iechyd a lles - cryfhau 
cymunedau a hyrwyddo cynhwysiant digidol ac ariannol.

Diogel yn ein dwylo
Cartrefi’r Fro


