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AELODAETH Y BWRDD  
Elusen gofrestredig dan faner y CEGC yw Plant Dewi, â’r canlynol yn 
aelodau: y Gwir Barch Joanna Penberthy, (Llywydd); Parch Delyth Wilson 
(Cadeirydd) ynghyd ag 11 o Ymddiriedolwyr ychwanegol, yn cyfarfod 6 
gwaith y flwyddyn er mwyn trefnu ei hamrywiol weithgareddau.  
Mae cyngor yr ymddiriedolwyr yn gyfuniad o leygwyr a chlerigiaid, sy’n frwd 
dros les a llwyddiant cymdeithasol pobl yr Esgobaeth.  
 
AMCANION  
Trefnu prosiectau sy’n meithrin plant, yn cryfhau teuluoedd ac yn adeiladu 
cymunedau er gwella ansawdd bywyd plant, pobl ifainc a’u teuluoedd ar 
hyd De Orllewin Cymru.  
 
YR HYN A GYFLAWNWYD ELENI  
Bu’n gryn gamp sicrhau cyllid digonol er cynnal tîm o 63 aelod staff rhan-
amser, 2 aelod staff llawn-amser, ynghyd â chostau ariannol eraill.  
Eleni llwyddwyd i gyflawni 29 prosiect. O ran ein Hybiau Rhieni Ifainc, dyma 
un o’r 12 prosiect a ddewiswyd gan Dathlu Menywod yng Nghymru 
Llywodraeth Cymru, er coffau Canmlwyddiant Hawl Menywod i Bleidleisio. 
Darparwyd cyfleoedd galluogi i gynorthwyo rhieni ifainc i sylweddoli sut y 
trechodd menywod y rhwystrau oedd yn eu hatal yn y gorffennol rhag 
cymryd rhan mewn gweithgareddau dinesig a gwleidyddol; dangoswyd 
hefyd, ymdrechion menywod yn yr oes hon dros gydraddoldeb, a’r cyfraniad 
y gallant hwy, yn fenywod ifainc Cymreig, wneud i’r broses ddemocrataidd.  
 
Lluniwyd proffil gofalus a manwl iawn o deuluoedd sy’n defnyddio 
gwasanaethau Plant Dewi. Bydd hyn yn fodd i ni ddeall yn well yr heriau a’r 
profiadau sy’n llywio eu bywydau yn ddyddiol, er mwyn ein galluogi i gynnig 
y gefnogaeth orau bosib iddynt; er enghraifft, daeth i ran 60% o rieni ddau 



neu ragor o brofiadau anffodus yn eu plentyndod, profiadau a effeithiodd ar 
eu gallu i fod yn rhieni da. Fel ymateb, hyfforddwyd staff i ddefnyddio 
rhaglen fydd o gymorth i rieni ddeall a rheoli eu teimladau a’u hymddygiad, 
gan eu cefnogi i fod yn fwy cadarnhaol a meithringar o ran eu perthynas â’u 
plant, ac â’i gilydd hyd yn oed.  
 
 
 
HERIAU ELENI  
Un o’r heriau mwyaf fu recriwtio i swyddi gwag. Mae hyn yn rhannol 
oherwydd safle ynysig rhai o’r prosiectau, natur ran-amser swyddi a sefyllfa 
ansicr ffynonellau cyllid yn y dyfodol. Bu medru hysbysebu swyddi drwy 
ddulliau gwahanol, o gymorth, o ran recriwtio staff. Bu dyfodiad credit 
cynhwysol hefyd yn destun gofid wrth i ni weithredu’r prosiectau eleni. 
Hyfforddwyd rhai aelodau staff, o ganlyniad, i ddelio â’r broses gais, a 
gallant, felly, helpu teuluoedd gyda hyn.  
Mae atal prosiect rhag esgor ar stigma yn sialens cyson: bu’n eithriadol 
anodd eleni, o ran un prosiect arbennig. Mae integreiddio prosiect o fewn i 
gyd-destun y gymuned o gymorth, er normaleiddio’r gwasanaeth.  
 
EDRYCH YMLAEN  
 Sicrhau fod yna ofal bugeiliol ar gyfer y staff wrth ddelio â sefyllfaoedd 
anodd ymhlith teuluoedd.  
 Cyflwyno cynllun 3 blynedd yn amlinellu datblygiad y prosiectau, ar sail yr 
anghenion perthnasol.  
 Darparu rhaglen hyfforddiant fewnol ar gyfer gwirfoddolwyr. 


