Dyfodol gwasanaethau i oedolion ag
anableddau dysgu yng Ngwynedd
Mae angen i ni wneud newidiadau i’n gwasanaethau.

Yn 2015, fe wnaethon
ni wrando a siarad
gyda phobl sy’n
defnyddio ein
gwasanaethau, a’u
teuluoedd a gofalwyr.

Anfonon ni holiadur.
Cawson ni gyfarfodydd.
Mae’r cylchlythyr hwn yn
dweud wrthoch chi beth
wnaethon ni ddarganfod.
Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan.
Gallwch glicio yma www.gwynedd.llyw.cymru

Mae’n rhaid i ni wneud newidiadau oherwydd:
Roedd cyfraith newydd yn Ebrill 2016.
Mae’r gyfraith newydd yn dweud:

· Bydd pobl yn gallu dweud eu dweud
yn fwy am eu dyfodol
· Mae angen i ni gefnogi pobl i wneud
penderfyniadau gyda ni, yn gyfartal,
am eu dyfodol
· Mae angen i ni
o edrych ar yr hyn y mae pobl yn
gallu ei wneud
o edrych ar yr hyn y mae pobl yn
gallu ei wneud gyda help gan
ffrindiau a theulu
· Yna mae angen i ni drefnu cymorth ar
gyfer unrhyw beth y mae pobl angen
help gydag ef o hyd

Ond...
mae’n rhaid i ni wneud hyn gyda llai o
arian.
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Dywedodd pobl:
Anfonodd 25 o bobl eu holiadur yn ôl.

Daeth 25 o bobl i’r cyfarfodydd.
Dywedon nhw eu barn wrthon ni.

●Gwneud newidiadau yn araf, a
chadw’r un staff

●Rhannu gwybodaeth gyda ni yn well

●Gwneud yn siŵr y gall pobl dreulio
amser gyda’u ffrindiau, gweithio a
dysgu sgiliau newydd o hyd

●Gall cludiant fod yn broblem
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Rhai o’r newidiadau sy’n digwydd yn barod....
PANT YR EITHIN
Mae Pant yr Eithin yn Harlech. Mae 7
cartref i oedolion ag anableddau dysgu.
Mae pobl yn byw’n annibynnol. Ond mae
help pan fydd angen help arnyn nhw.
Mae gŵr ifanc yn byw yno. Roedd e’n
arfer byw gyda gofalwyr 24 awr y dydd.
Mae ei weithiwr cymdeithasol yn dweud
bod Pant yr Eithin yn gadael iddo fod yn
fwy annibynnol.
Mae ganddo ei gartref ei hun nawr. Gall e
wneud ei ddewisiadau ei hun. Ac mae
cefnogaeth ganddo pan fydd angen
cefnogaeth.
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CLWB Y DDRAIG

Mae’r clwb hwn ym Meirionydd.
Dechreuodd yn ystod haf 2015.

Clwb dydd Sadwrn ydyw i 6 pherson.

Maen nhw’n gwneud pethau fel:

●siopa a choginio

●cerdded

●clwb sinema

●reulio amser gyda’u ffrindiau
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Cael gwaith â thâl
Mae Gemma yn 22.

Aeth Gemma i Ysgol Pendalar a Choleg
Glynllifon.

Ar ôl coleg, gweithiodd Gemma mewn
caffi a siop elusen.

Mae Gemma nawr wedi cael swydd â
thâl yn Mcdonalds yng Nghaernarfon.

Mae Gemma’n dweud “Mae hwn yn
newyddion grêt i mi, ac rwy’n edrych
ymlaen yn fawr.”
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Beth nesaf?
Diolch am siarad gyda ni. Rydyn ni wedi
gwrando ar yr hyn wnaethoch chi ddweud.
Byddwn ni’n ofalus wrth wneud
newidiadau.
Byddwn ni’n cofio’r gweithgareddau yr
ydych wedi dweud yw’r rhai pwysicaf i chi.
Cytunon ni bod angen i ni wneud yn well
wrth siarad, gwrando a rhoi gwybodaeth i
chi. Rydyn ni’n credu bod y cyfarfodydd
wedi gweithio’n dda. Felly byddwn ni’n
cael mwy o gyfarfodydd yn 2016.
Gallwch chi gael mwy o wybodaeth drwy
glicio yma.
www.gwynedd.llyw.cymru/gwasanaethauo
edolion
Mae fersiwn lawn a fersiwn hawdd ei darllen.
Os ydych chi am gael copi papur, ffoniwch
Ann Eleri Roberts 01286 679975. Dywedwch
wrthi os ydych am gael y fersiwn lawn neu’r
fersiwn Hawdd ei Darllen.

7

Dewch i gyfarfod i drafod y dyfodol.
Gallwch ddod i unrhyw un o’r cyfarfodydd hyn.

Where
Llyfrgell
Blaenau Ffestiniog
Canolfan Hamdden
Dwyfor Pwllheli
Canolfan Hamdden
Bro Dysynni Tywyn
Canolfan Hamdden
Penllyn Y Bala
Canolfan Hamdden
Glaslyn Porthmadog
Canolfan Byw’n lach a
Gweithgareddau Dŵr
Bangor
Canolfan Hamdden
Arfon Caernarfon

Date

Time

1 August 2.00pm to 4.00pm
2016
2 August 2.00pm to 4.00pm
2016
4 August 2.00pm to 4.00pm
2016
5 August 10.00am to 12.00pm
2016
8 August 10.00am to 12.00pm
2016
9 August 10.00am to 12.00pm
2016
23 August 10.30am to 12.30pm
2016

Mae mwy o wybodaeth ar ein gwefan.
Gallwch glicio yma www.gwynedd.llyw.cymru

