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Newyddion

Ffocws ar Grwpiau Teuluoedd Ynghyd. Mae pawb yn haeddu teimlo cariad ac ymdeimlad o
berthyn, cael ffrindiau a theulu i ofalu amdanynt a’u cefnogi, a chael rhoddion i’w rhannu ag eraill.
Mae Grwpiau Teuluoedd Ynghyd yn cefnogi teuluoedd i gredu yn eu hunain a deall yr effaith
gadarnhaol y gallant ei gael o fewn eu teuluoedd a’u cymunedau, waeth beth fo’u hamgylchiadau.
Mae’r grwpiau’n creu teulu estynedig i gefnogi bywyd teuluol, gan integreiddio teuluoedd o fewn eu
cymunedau lleol drwy gymorth cyfoedion a chyfeillgarwch. Maent yn gweithio’n dda iawn mewn
ardaloedd lle gallai teuluoedd deimlo’n unig, fel cymunedau gwledig neu ardaloedd heb lawer o
wasanaethau. Mae’r broses o greu’r grwpiau yn syml ac maent yn cwrdd mewn unrhyw adeiladau
lleol addas sydd ar gael, unwaith yr wythnos am rhwng 2 a 3 awr. Mae dau arweinydd yn paratoi a
threfnu’r sesiynau, sydd bob amser yn dechrau gyda phawb yn eistedd o gwmpas y bwrdd fel teulu
am baned a thost a sgwrs. Yna bydd yna weithgaredd, sydd yn aml yn cael ei gynnig gan y teuluoedd.
Mae’r gweithgareddau’n amrywio ac yn cynnwys crefftau, coginio, cymorth magu plant, sesiynau
gwybodaeth, canu a mynd am dro. Gall plant ymuno yn y gweithgareddau hefyd - mae’n bwysig bod
y grwpiau’n cael eu cynnal mewn lleoliadau ac ar amseroedd sy’n addas i’r holl deulu.

Mae ein grwpiau yng Nghastell-newydd Emlyn, Llandeilo, Doc Penfro ac Aberdaugleddau.
Os hoffech gael unrhyw wybodaeth am ein grwpiau presennol neu os oes gennych ddiddordeb
mewn sefydlu un yn eich cymuned, ffoniwch 01267 221551.

Spotlight on Lampeter Family Centre

Sylw ar Ganolfan Deulu Llambed. Mae Canolfan Deulu Llambed wedi bod wrth galon ei
chymuned ers 2003. Mae’r Ganolfan Deulu ar agor 5 diwrnod yr wythnos ac mae’n wasanaeth am
ddim i bob teulu sydd â phlant dan 11 oed.
Mae Canolfannau Teulu yn cefnogi rhieni i dyfu’n bersonol a datblygu perthnasau da, cariadus
gyda’u plant, teuluoedd a’r gymuned. Maent yn cynyddu gwybodaeth rhieni am ofal plant, yn
datblygu ymdeimlad o berthyn ac yn gwella lles teuluoedd. Mae Canolfan Deulu Llambed yn cynnig
amrywiaeth o sesiynau drwy gydol yr wythnos, gan gynnwys Grŵp Babi, Clwb Cinio, Sesiynau Iaith a
Chwarae, Sesiynau Aros a Chwarae, gweithgareddau crefft a Diwrnodau Allan. Mae hefyd yn cynnig
cyrsiau Cymraeg i helpu teuluoedd sy’n newydd i’r ardal a’r iaith.
Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r ganolfan wedi cefnogi 92 o deuluoedd.
Dywedodd 90% fod eu lles wedi gwella
Dywedodd 100% fod eu hyder a’u hunan-barch wedi gwella Dywedodd 90% fod eu perthynas â'u
plentyn wedi gwella
Dywedodd 100% fod eu rhwydweithiau cymdeithasol wedi gwella
Mae Canolfan Deulu Llambed wedi adeiladu perthnasau cadarnhaol a chadarn gyda’r gymuned leol
ac yn ehangach. Mae’r asiantaethau niferus sy’n gweithio gyda’r Ganolfan yn dyst i hyn, ynghyd â’i
chysylltiadau cymunedol cryf sy’n galluogi’r Diwrnodau Allan i barhau’n rheolaidd.
Ym mis Chwefror gwnaeth Canolfan Deulu Llambed ddathlu ei chais llwyddiannus i’r Gronfa Loteri
Fawr.

Daeth rhieni at ei gilydd yn y Ganolfan cyn ymuno â Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi

Yr Orymdaith

Sioe Bypedau’r Pasg yn y Ganolfan

Diwrnod Allan yn mwynhau taith gerdded wanwynol ac yn creu atgofion plentyndod

Cywion y gwanwyn yn ymweld

O gwmpas y Prosiectau
Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
yng Nghanolfan Deulu Porth Tywyn

Y Gwanwyn yw’r amser i hau hadau. Canolfan Deulu St Paul, Llanelli

Hwyl a sbri ar yr Helfa Wyau Pasg ym Mhrosiect Tadau Doc Penfro

Cael hwyl gyda’i gilydd – Rhieni ifanc yn Llangennech ar ddiwedd yr Helfa Wyau Pasg

Learning new skills -First Aid training for the Young Parents

Cystadleuaeth Trefnu Blodau ym Mhencader

Rhieni’n dysgu Cymorth Cyntaf yn Rhydaman

News

Newyddion - Apêl y Grawys
Roedd ein hapêl gyntaf erioed ar gyfer y Grawys yn llwyddiant
Gwnaeth Eglwys Dafen a grŵp dynion Doc Penfro gynnal Gwleddoedd y Grawys
Eglwys Dafen

Gwnaeth rhai plwyfi gefnogi Apêl y Grawys – Mae’r arian ar ei ffordd i ni o hyd, ond hyd yma:
Diolch i Grŵp Eglwysi Llanilar ac Eglwys y Drindod Sanctaidd, Cross Inn ac Eglwys St Brynach,
Nanhyfer.
Diolch hefyd i unigolion am eu cefnogaeth.

Newyddion Siop Elusen Plant Dewi
Mae ein siop ar gau ar hyn o bryd ar gyfer gwaith trwsio hanfodol y tu mewn a’r tu allan. Rydym yn
gwerthfawrogi ein staff a’n gwirfoddolwyr ac, i gadw mewn cysylltiad, rydym yn cynnal cyfarfodydd
coffi rheolaidd i rannu’r diweddaraf am y gwaith ar y siop. Rydym hefyd yn rhoi cyfleoedd iddynt
ymweld â phrosiectau Plant Dewi.
Digwyddiadau sydd ar ddod
Dydd Gwener 14 Mehefin – Bydd Tadau Canolfan Doc Penfro yn dathlu Sul y Tadau drwy wersylla
dros nos.
Ar 21 Awst bydd y Grwpiau Teuluoedd Ynghyd â’r Canolfannau Rhieni Ifanc yn mynd ar daith i Fae
Caerdydd
Ddydd Sadwrn 21ain bydd Diwrnod o Hwyl i deuluoedd yn cael ei gynnal yn y Gadeirlan.
Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Plant Dewi ffoniwch 01267 221551.

