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1 Pethau ychwanegol - rhywbeth i chi

Cymryd rhan gyda 
Cartrefi Conwy 

Chi, eich cartref a’ch cymuned
Mae sawl ffordd o gymryd rhan gyda Cartrefi 
Conwy.  Boed gennych 5 munud i ymateb i 
holiadur, amser rhydd i ymuno â chlwb neu grŵp 
neu eisiau gwneud newidiadau cadarnhaol i’ch 
bywyd, mae rhywbeth i bawb.  Gallwch chi ddewis 
faint o amser i’w roi yn dibynnu ar yr hyn sy’n 
addas i chi. 

Dylanwadu ar benderfyniadau 

Mae eich barn chi am ein gwasanaethau yn awr 
ac yn y dyfodol yn bwysig iawn i ni.  Gall bopeth 
a wnawn gael effaith arnoch mewn rhyw ffordd 
felly mae’n bwysig eich bod yn cael dweud eich 
dweud.  Mae rhai tenantiaid wedi gwneud hyn 
drwy ymuno â’r Bwrdd Rheoli, mae eraill yn 
aelodau o bwyllgorau, ac mae rhai tenantiaid 
yn cymryd rhan mewn ymgynghoriadau bychan 
dros y ffôn, ar-lein neu’n bersonol.  Mae nifer o 
ffyrdd eraill i ddweud eich dweud a dylanwadu ar 
y ffordd yr ydym yn gweithio.  Felly cysylltwch â’r 
Tîm Cynnwys Cymunedol i drafod beth allai fod 
yn addas i chi a’ch cymuned. 

Y pobl sy’n gwneud y lle 

Gyda mwy a mwy o doriadau i wariant 
cyhoeddus mae’n bwysicach nag erioed bod 
pobl yn gwneud gwahaniaeth i’r lle y maent 
yn byw. Oes gennych chi syniad i wneud y 
lle’r ydych yn byw yn well?  Gall gynnwys: 

• Tacluso’r ardal  

• Cynnal gweithgareddau neu 
ddigwyddiadau neu, 

• Ddod â phobl ynghyd 

Mae gan nifer o gymunedau grwpiau 
gweithredu cymunedol neu grwpiau 
cymdeithasol sy’n cyfarfod yn rheolaidd i 
gyflwyno newidiadau cadarnhaol.  Mae rhai 
grwpiau’n cyfarfod i gael paned a sgwrs, 
rhai yn dod ynghyd oherwydd bod ganddynt 
ddiddordebau tebyg (fel garddio neu 
grefftau) ac eraill yn cyfarfod i geisio datrys 
problemau yn eu cymunedau. 

Gwiriwch i weld os oes rhai lle’r ydych yn byw 
neu cysylltwch â ni i drafod sefydlu grŵp.  O 
drafod eich syniadau a chanfod tenantiaid 
eraill i ganfod cyllid, gallwn wireddu eich 
syniadau. 

Cyllid y Gist Gymunedol 

Gall cyllid y gist gymunedol gynorthwyo eich 
cymuned neu gynorthwyo i gyflawni pethau.  
Mae’r gronfa yn darparu hyd at £1000 o 
gymorth i brosiectau bach fel: 

• Cynnal digwyddiadau a gweithgareddau 

• Prynu offer a deunyddiau 

• Gwella cyfleusterau hamdden 

• Gwella eich amgylchedd 

I ganfod mwy am unrhyw un o’r testunau 
hyn, cysylltwch â’n Tîm Cynnwys Cymunedol 
ar 0300 124 0040 neu anfonwch e-bost at 
ymholiadau@cartreficonwy.org
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Rhywbeth i chi 

Ydych chi eisiau dysgu sut i ddefnyddio’r 
rhyngrwyd, datblygu eich hyder neu ddysgu 
sgiliau i ddechrau gweithio eto, gallwn eich 
helpu. 

Datblygu eich hyder – weithiau mae pobl 
angen anogaeth gan rywun maent yn 
ymddiried ynddynt i roi cynnig ar bethau 
newydd.  Ydych chi erioed wedi teimlo ei 
bod yn ormod i chi adael y tŷ, neu fynd i 
ddigwyddiad, gwirfoddoli neu fynd yn ôl 
i’r gwaith?  Weithiau’r camau cyntaf yw’r 
rhai anoddaf, felly mae gennym wahanol 
weithgareddau i’ch helpu o arddio a grwpiau 
cerdded, i symudiad ystyriol a llawer mwy. 

Sgiliau cyfrifiadurol a digidol – Mae’n 
ymddangos bod popeth wedi’u cysylltu 
a bod rhan fwyaf o wybodaeth ar gael 
drwy gyfrifiadur - neu dabled - neu ffôn 
clyfar?  Gyda thechnoleg yn newid drwy’r 
amser, mae’n bwysig nad ydych yn cael eich 
gadael ar ôl. Felly mae gennym amryw o 
weithgareddau sy’n gallu eich helpu i gamu 
ar yr ysgol ddigidol, dysgu sut i gael mwy o 
bethau ar-lein neu ddysgu sgiliau newydd i 
gael swydd. 

Sgiliau swyddi – Gyda’r holl newidiadau i fudd-
daliadau o’r diwygiad lles, mae ymdrech i gael 
pobl yn ôl i weithio.  Yn aml, gall hyn fod yn gam 
mawr a heriol, ond gallwn eich cefnogi.  O wella 
eich sgiliau sylfaenol i fagu hyder, gallwn eich rhoi 
ar y trywydd cywir.  Rydym yn gweithio’n agos 
gyda Creu Menter, sydd ag Academi Cyflogaeth 
ym Mochdre.  Sefydlwyd yr academi er mwyn 
i denantiaid ddod draw i gael cefnogaeth gyda 
hyfforddiant a cheisio canfod swydd mewn man 
cyfeillgar, cyfforddus. Edrychwch ar yr adran 
nesaf i ddysgu mwy am Creu Menter. 

Cysylltwch â’r Cydlynydd Cynnwys Cymunedol 
ar  0300 124 0040 neu anfonwch e-bost at  
ymholiadau@cartreficonwy.org
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3 Pethau ychwanegol - rhywbeth i chi

Creu Menter 

Mae Creu Menter yn gwmni cysylltiol i 
Cartrefi Conwy.  Ar gyfer tenantiaid mae 
Academi Cyflogaeth ac ochr fasnachol ar gyfer 
gwasanaethau a gwelliannau i’n cartrefi. 

Academi Cyflogaeth

Mae’r Academi Cyflogaeth ar agor o ddydd 
Llun i ddydd Gwener ac wedi’i ddylunio i roi 
cefnogaeth, hyfforddiant a chymorth i ganfod 
swydd mewn man cyfforddus.  Mae pedair rhan  
i’r Academi Cyflogaeth: 

• Gwirfoddoli

• Cyflogaeth â thâl 

• Cymorth i chwilio am swydd 

• Camau Cyntaf

Dewch o hyd i ni yn:

Cartrefi Conwy Business Park
Station Road
Mochdre
LL28 5EF

Gwirfoddoli
Mae gwirfoddoli yn ased ar eich CV os 
ydych yn chwilio am swydd.  Mae Creu 
Menter yn rhoi cyfle i denantiaid Cartrefi 
Conwy i wirfoddoli mewn pob math o waith.  
Mae nifer o wirfoddolwyr yn teimlo’n dda 
ar ôl rhoi o’u hamser a chael trefn mewn 
amgylchedd cyfeillgar.  Dyma beth allwch chi 
ei elwa o wirfoddoli: 

• Derbyn sgiliau a phrofiad newydd

• Gwella eich siawns o gael swydd 

• Cyfarfod pobl newydd

• Datblygu eich hyder

• Mynediad at hyfforddiant 

• Derbyn cefnogaeth gan fentor

• Derbyn cefnogaeth “yn eich gwaith” gan 
Gyfaill Gwaith

Byddwn hefyd yn rhoi gwisg neu offer 
diogelwch os bydd eu hangen ac unrhyw 
dreuliau.

…ac i ddiolch i chi 
Mae Creu Menter yn cynnal rhaglen wobrwyo 
i ddiolch i chi am eich amser.  Mae tair lefel, 
Efydd, Arian ac Aur, unwaith y byddwch yn 
cyrraedd eich lefel rydych yn cael tystysgrif 
a gallwch ddewis gwobr.  Mae digwyddiad 
blynyddol i ddiolch i’n holl wirfoddolwyr sydd 
wedi ein cynorthwyo drwy gydol y flwyddyn. 

Cyflogaeth â thâl 
Mae Creu Menter yn cynnig cyflogaeth yn y 
meysydd gwaith hyn: 

• Gweinyddu

• Peintio

• Gwaith tir 

• Clirio a glanhau eiddo

• Labro cyffredinol

Pethau ychwanegol - rhywbeth i chi
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Pam cyflwyno cais?

Os ydych chi’n barod i gamu i fyd 
cyflogaeth ac wedi bod allan o waith ers 
peth amser, mae’r Academi yn gyfle gwych 
i gael cyflogaeth â thâl gyda chefnogaeth 
mentor.  Gall eich mentor eich helpu i 
oresgyn unrhyw broblemau sydd gennych 
o ran canfod ac aros mewn cyflogaeth. 

Byddwch yn derbyn hyfforddiant yn y 
gwaith a chymwysterau ffurfiol i roi ar eich 
CV gyda phrofiad gwaith diweddar.  Bydd 
lleoliadau gwaith gyda sefydliadau eraill 
yn gwella eich CV ymhellach a rhoi blas o 
fathau eraill o waith i chi. 

Mae cyflogwyr yn cysylltu â Chreu Menter 
gyda swyddi gwag nad ydynt yn cael eu 
hysbysebu, felly byddant yn gwella eich 
cyfle i gael cyflogaeth. 

 Mae gan yr Academi Cyflogaeth gyfradd 
llwyddiant gwych o gael cyflogaeth ar 
gyfer hyfforddeion.  Mae Creu Menter yn 
gweithio gyda nifer fechan o denantiaid 
ar un adeg i sicrhau eich bod yn cael y 
gefnogaeth orau posibl. 

 Mae pob swydd â thâl yn cael ei chynnig 
ar gontract tymor penodol o hyd at 18 mis 
(yn dibynnu ar y maes penodol o waith).  
Bydd eich mentor yn rhoi cefnogaeth 
i chi i ganfod cyflogaeth barhaol gyda 
sefydliadau eraill ar ddiwedd y contract 
tymor penodol. 

Sut i wneud cais 
Llenwch y ffurflen ddiddordeb cychwynnol: 

Camau cyntaf 

Mae’r Academi Cyflogaeth yn cynnal prosiectau 
eraill megis Cerrig Camu a Gwneud i Waith: 
Weithio i Bawb. 

Gwneud i Waith: Weithio i Bawb

Gallai’r cwrs hwn eich helpu chi neu rywun rydych 
chi’n ei nabod i gael trefn ar bethau, cyfarfod â 
phobl newydd mewn lle cyfeillgar a pharatoi ar 
gyfer gwaith.

Mae’r cwrs yn rhedeg am wyth wythnos ac mae’n 
agored i bob tenant sy’n ddi-waith ac yn 25 oed 
neu drosodd.

Cysylltwch â ni i gael gwybod pryd mae’r cwrs 
nesaf yn dechrau.

Ariannwyd y prosiect hwn gan Y Loteri Fawr.

Gwneud i Waith: Weithio i Bawb 
Bydd y prosiect yn helpu teuluoedd sy’n 
gweithio’n galed yn ein cymunedau i oresgyn 
problemau tlodi tra mewn cyflogaeth.  Bydd y 
prosiect yn cael ei gynnal am bedair blynedd a 
byddwn yn gweithio gyda Chyngor Gwasanaethau 
Gwirfoddol Conwy (CVSC). 

Byddwn yn gweithio gyda theuluoedd sy’n ei 
chael yn anodd i’w helpu i oresgyn problemau 
sy’n eu harwain at dlodi.  Rydym yn ceisio 
gwneud gwir wahaniaeth trwy eu helpu i drechu 
tlodi a gwella ansawdd eu bywyd.  

employmentacademy@creatingenterprise.org.uk
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5 Pethau ychwanegol - rhywbeth i chi

Cefnogaeth i chwilio am swydd 

Os ydych yn ddi-waith, gallwn eich helpu gyda 
gwasanaethau cefnogaeth i chwilio am swydd i 
ganfod gwaith. 

Pa gefnogaeth y gallwch ei gael 
• CV sy’n arwain at ganlyniadau
• Cymorth i lenwi ffurflenni cais
• Sgiliau a hyfforddiant cyflogadwyedd 

achrededig am ddim
• Cysylltiadau gwych gyda chyflogwyr yn eich 

ardal
• Cefnogaeth yn ystod y mis cyntaf yn y gwaith 

Rydym yn cynnal Caffi Swyddi, bob dydd Gwener 
yn ein swyddfa ym Mochdre.  Mae’n hamddenol 
felly beth am roi cynnig arni a chael sgwrs gyda  
ni dros baned. 

Os na allwch chi ein cyrraedd, mae ein Bws 
Swyddi yn dod atoch chi.  Camwch ar y bws a 
gwneud cais am swydd.  Dewch i gael cyngor  
ac arweiniad a chwilio am swyddi lleol. 

Pethau ychwanegol - rhywbeth i chi

Gallwn drefnu cludiant am ddim 
er mwyn i chi gymryd rhan mewn 

unrhyw un o’n mentrau.  Cysylltwch 
i gael rhagor o wybodaeth. 

Rydym yn Fenter Gymdeithasol 
sy’n symud yn gyflym ac yn 

cynnig dulliau gwahanol o fynd 
i’r afael â heriau cymdeithasol.  
Felly i dderbyn y wybodaeth 

ddiweddaraf dilynwch ein 
cyfryngau cymdeithasol neu 

ewch i’n gwefan  
www.creatingenterprise.org.uk
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