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Rwy’n falch iawn i adrodd ar 
waith Cronfa Archesgob 

Cymru er Budd Plant yn ystod 
2013.

Mae cynulleidfaoedd o blwyfi ar 
draws Cymru wedi parhau yn eu 
hymdrechion codi arian i gefnogi 
gwaith yr elusen. Gwelwyd 
cynnydd yn y cyfraniadau 
hollbwysig hyn yn 2013 o 
gymharu gyda 2012 gyda derbyn 
bron £33,000 fel cyfraniadau ar 
hyd y flwyddyn. Mae’r Archesgob, 
yr Ymddiriedolwyr ac yn fwy 
neilltuol y plant a theuluoedd sy’n 
cael budd o’r gefnogaeth enfawr 
a roddwyd yn estyn llawer o 
longyfarchiadau a diolch.

Derbyniodd ac ystyriodd yr 
Ymddiriedolwyr 54 cais gan 
ystod eang o brosiectau plant, 
yn cynnwys elusennau mawr fel 
Barnado’s, canolfannau cyswllt 
plant, grwpiau plant lleol a 
chynlluniau plwyf.

Mae’r weinidogaeth bwysig iawn 
hon dros blant a phobl ifanc yn 
enw Iesu yn bosibl oherwydd 
eich ymdrechion a’ch cefnogaeth.

Diolch i chi

J Michael Williams
Cadeirydd

Rydym wedi dewis sampl o’r nifer fawr o brosiectau a gefnogwyd fel 
bod ein cyfranwyr gwerthfawr yn cael rhyw syniad o led y gefnogaeth  
a roddir i grwpiau plant a gwaith plant ar draws Cymru.

Prosiectau 2013

Canolfannau Cyswllt Plant a Theuluoedd
Rhoddwyd £3580 mewn grantiau bach i nifer o ganolfannau yn ystod 2013.  

Mae’r canolfannau hyn yn rhoi cefnogaeth i blant i fedru treulio amser gyda rhieni 
a neiniau a theidiau na allant fyw gyda nhw. Weithiau mae hyn oherwydd chwalfa 
deuluol.

Y canolfannau a fanteisiodd yn ystod 2013 yw:

Aberdâr, Merthyr Tudful a Phontypridd - Llandaf

Canolfan Teulu Tymbl - Tyddewi

Glynebwy - Mynwy

YMCA
Hefyd derbyniodd dau brosiect YMCA yn Niwgwl (Tyddewi) a Rhaeadr 
(Abertawe ac Aberhonddu) grantiau o £1810 a £1500 yn yr un drefn.

Dyfarnwyd y grant i YMCA Niwgwl yn benodol i gefnogi Grwp Siblingiaid Sir Benfro. 
Mae’r grw^ p yma’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 7 ac 18 oed sy’n byw 
gyda siblingiaid anabl, sydd ag anghenion arbennig neu salwch cronig. Mae’r grw^ p 
yn cefnogi’r plant a phobl ifanc hyn drwy gynnig seibiant i’w siblingiaid a darparu 
gweithdai a chyfleoedd i’w helpu i fynd i’r afael â phroblemau bob dydd. Roedd cyllid 
awdurdodau lleol wedi talu am y gwaith hollbwysig hyn yn flaenorol a heb gefnogaeth 
Cronfa’r Archesgob er budd Plant, ni fyddai’r grw^ p wedi medru gwneud cymaint ar 
gyfer y grw^ p yma o blant a phobl ifanc.

Mae’r YMCA yn Rhaeadr wedi datblygu prosiect i gyfrannu at addysg a 
chyflogadwyedd pobl ifanc difreintiedig mewn ardaloedd gwledig anghysbell. 
Dyfarnwyd y grant fel cyfraniad at gost hyfforddi gweithwyr ieuenctid drwy roi 
cymwysterau iddynt a fedrai arwain at gyfleoedd cyflogaeth gyda YMCA yn y dyfodol.

Cylch lythyr 
Ymddiriedolwyr
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O’r sampl yma o brosiectau mae’r 
Ymddiriedolwyr yn gobeithio y byddwch yn 
cytuno y cafodd yr arian a gyfrannwyd mor hael 
gennych ei ddefnyddio’n ddoeth i gefnogi plant 
a’u teuluoedd ledled Cymru sydd mewn angen.

Gofynnwn i chi barhau i gyfrannu at y 
Gronfa i’n galluogi i helpu plant anghenus 
yng Nghymru, yn enw’r Iesu.

Prosiectau Plwyf ac Esgobaeth
Sampl o brosiectau plwyf:

Plwyf Elai yn Llandaf – £1075
Gwneud Cerddoriaeth Newid Bywydau. Prosiect sy’n ysbrydoli a gafodd sylw 
cenedlaethol lle mae Plwyf Elai, mewn partneriaeth gyda Choleg Cerdd a Drama 
Prifysgol Cymru, yn cefnogi plant a phobl ifanc na fyddent fel arall wedi cael 
cyfleoedd ar gyfer addysg gerddorol.

Eglwys Santes Catherine, Pontypridd – £4004
Dyfarnwyd grant o £4004 i gefnogi’r plwyf i gynnal ei sesiynau presennol ar 
gyfer rhiant/gofalwr a phlentyn ac i gynnig darpariaeth debyg yn ardal Glyncoch 
o’r plwyf. Mae’r sesiynau (3 yr wythnos ym Mhontypridd a 3 yng Nglyncoch) 
yn rhad ac am ddim i sicrhau y gall plant o deuluoedd incwm isel gael budd. 
Mae hefyd o fudd i rieni a gofalwyr drwy roi cefnogaeth i’w cynorthwyo gyda’u 
cyfrifoldebau gofalu.

Prosiect y Lab, Casnewydd – £1500
Bu’r Lab, yn seiliedig yng Nghasnewydd, yn gweithio ar stad Dyffryn - ardal 
sy’n amddifadus yn gymdeithasol ac yn economaidd. Dyfarnwyd grant o £1500 
i gefnogi ei gynllun diweddaraf i gysylltu rhieni a babanod gyda chymuned yr 
eglwys drwy Grw^ p Magu ar y Fron Dyffryn, a lansiwyd yn ddiweddar. Defnyddir 
yr arian i roi lleoliad addas am un flwyddyn, teganau ac offer.

Bwrdd Cyfrifoldeb Cymdeithasol  
Esgobaeth Llandaf – £2250
Dyfarnwyd grant o £2250 i Ganolfan Plant Integredig Gorllewin y Fro, sydd 
wedi sefydlu’n dda ac yn rhan o Fwrdd Cyfrifoldeb Cymdeithasol Esgobaeth 
Llandaf, i helpu gyda’r gost o ddarparu lleoliad ac offer addas ar gyfer y plant a’r 
teuluoedd sy’n defnyddio’r ganolfan.

Canolfan Plant a Theulu,  
Plwyf Bro Ardudwy – £1580
Dyfarnwyd grant o £1580 i ddarparu cyfleusterau oedd eu mawr angen i alluogi’r 
plwyf i sefydlu Canolfan Deulu yng nghalon yr ardal weinidogaeth hon. Gan 
ymestyn o Dalsarnau a Harlech yn y gogledd i Dalybont ger Abermaw, bydd y 
Ganolfan Teulu yn ganolbwynt ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys 
Clwb ar ôl Ysgol, Eglwys Flêr, Cyrsiau Rhianta, Clwb Crefftau a Chlwb Ieuenctid.

Superkids  
Gogledd Cymru, 
Y Fflint,  
Esgobaeth Llanelwy
Grw^ p gwirfoddol dim er elw a sefydlwyd 
yn 1999 sydd â chyfanswm o 4 prosiect yn 
gweithredu yn yr ardal. Dyfarnwyd grant 
o £1000 fel cyfraniad tuag at gost rhedeg 
sesiynau crefft ar gyfer plant 8-11 oed sy’n 
byw mewn ardaloedd gwledig lle nad oes 
fawr o weithgareddau addas i oedran ar gael.

Cymdeithas 
Gymunedol Ringland,  
Casnewydd, 
Esgobaeth Mynwy
Sefydlwyd yr elusen yn 1999 ac mae’n darparu 
cyrsiau dysgu cymunedol ar gyfer pobl leol 
yng nghlwstwr dwyreinol Casnewydd, sy’n 
anelu i ddysgu sgiliau newydd, ennill hyder 
a hunanbarch. Sefydlodd y Gymdeithas 
feithrinfa er mwyn galluogi pobl leol i fynychu’r 
Gymdeithas a dyfarnwyd £1050 i’r prosiect i 
helpu tuag at gost meithrinfa ar gyfer pump o’r 
cyrsiau dysgu cymunedol.

Cynllun Chwarae 
Llanfair ym Muallt, 
Esgobaeth Abertawe 
ac Aberhonddu
Mae Cynllun Chwarae Llanfair ym Muallt 
wedi sefydlu cynllun chwarae ar gyfer plant 
sy’n byw yn ardal Llanelwedd/Pontnewydd-
ar-Wy. Mae’r cynllun chwarae’n gweithredu 
am 8 wythnos yn ystod cyfnodau gwyliau 
ysgol ac yn rhoi cefnogaeth werthfawr i rieni 
i gael mynediad i waith neu hyfforddiant i 
adfywio’r economi lleol. Dyfarnwyd grant o 
£500 i helpu prynu tegannau ac offer gyda’r 
nod o addysgu plant am ddiogelwch ffyrdd.


