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Profiad a
braint
Bûm yn gweithio i Agoriad ers
dros bedair blynedd bellach, ac
rwy’n mwynhau’r gwaith yn
fawr. Er nad ydy o’n waith
hawdd, mae’n rhoi teimlad ichi o
gyflawni rhywbeth gwerth
chweil, wrth weld pobl yn
datblygu, dod yn fwy annibynnol
a chael swyddi sy’n eu bodloni.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf,
bu llawer o newidiadau o fewn

Dangos ochr! (a’r faner fydd yn cyhwfan o’r polyn sydd newydd ei godi yn
Llys Llewelyn)... Mike Dillon a Non Devney, Rheolwr Arlwyo.

Yn Aberffraw ar arfordir de-orllewinol yr ynys, datblygwyd Caffi
a Chanolfan Dreftadaeth a elwir Llys Llewelyn fel menter
gymdeithasol rhwng Agoriad Cyf, Gwasanaethau Cymdeithasol
Ynys Môn, a Menter Môn.
Adfer y caffi ydy’r bennod olaf o ddatblygiad y safle, sydd wedi’i
ariannu drwy fuddsoddiad o Gronfa ERDF ac Ymddiriedolaeth
Elusennol Môn a’i weithredu gan Fenter Môn.

• Parhad ar dudalen 6

• Parhad ar dudalen 2
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LLYS LLEWELYN - DATBLYGIAD
UNIGRYW AR YNYS MÔN

gyfer y boblogaeth leol ac ymwelwyr â’r ardal hynod
hardd hon o’r ynys.”
Cafodd y Caffi ei adfer fel bod bellach le i fwyta allan,
ac mae’r tu mewn yn glyd, cyfforddus a chroesawgar.
Gall ymwelwyr fwynhau cynnwys y fwydlen newydd
gynhwysfawr, y cacennau a’r pwdinau cartref, neu
gynnwys y bwrdd du sy’n cynnig dewis newydd bob
dydd o giniawau cynnes neu oer.

• parhad o dudalen 1

Erbyn hyn rydym yn cynnig gwasanaeth arlwyo
allanol, ac mae’n ymddangos yn boblogaidd iawn ar
gyfer digwyddiadau lleol. Gall teuluoedd sy’n aros
yn y bythynnod, neu unrhyw gerddwyr, beicwyr a
gwylwyr adar sy’n ymweld â’r fro, archebu pecynnau
bwyd i fynd gyda nhw wrth fwynhau atyniadau’r
ardaloedd o gwmpas Aberffraw. Daw pobl leol i
gyfarfod yn y Tŷ Te, ac mae’r prosiect felly’n
cyfrannu at ddatblygiad cymunedol a chymdeithasol,
sy’n ddeilliant derbyniol iawn o ymdrechion Agoriad,
Menter Môn a Gwasanaethau Cymdeithasol Ynys
Môn ar y cyd.

Pennaeth y prosiect ydy Mike
Dillon, ymgynghorydd busnes
lleol, sydd hefyd yn un o
ymddiriedolwyr Agoriad, ac fe
gafodd ei benodi gan Fenter Môn.
Fe’i cynorthwywyd gan Emily
Robinson, cynllunydd mewnol o
Fiwmares. O ganlyniad i’w
gwaith, ceir yno bellach gaffi sy’n
welliant sylweddol ar yr un
blaenorol, ac sy’n ategu’n wych y
gwasanaethau eraill - y bythynnod
gwyliau, y galeri arddangos, y siop
grefftau a’r golchdy sy’n cynnig
gwasanaeth golchi, sychu a
smwddio i ymwelwyr ac i
fusnesau a’r gymuned leol.
Mae Canolfan Dreftadaeth Llys
Llewelyn wedi’i seilio ar glwstwr o
fythynnod carreg a ddatblygwyd
o’r adeiladau fferm gwreiddiol o’r
bedwaredd ganrif ar bymtheg.
Maent bellach yn cynnig llety
gwyliau cyfforddus, cynnes a
modern ar raddfa fach. Mae
pentref Aberffraw ym mherfedd y
Mike Dillon: “Mae’r oriel ar hyn o bryd yn arddangos gwaith carreg o
wlad mewn ardal brydferth; mae
Ynys Môn o natur amaethyddol a hefyd cerflunwaith, a dyma un o’r
hefyd o fewn 200 llath i draeth
eitemau... Cafodd ei ddarganfod beth amser yn ôl ar yr ynys, a chredir mai
tywodlyd, 4 milltir o gyrchfan y
Siwan a ddarlunnir, merch anghyfreithlon brenin Lloegr, John, a briododd
syrffwyr yn Rhosneigr a Phorth
Llywelyn Fawr yn 1206.”
Trecastell, ac mewn safle gwych i
gymryd mantais o atyniadau
y mannau pwysicaf yng Nghymru dan Llywelyn Fawr
hamdden niferus yr Ynys. Mae’r ardal yn hafan i
(1173 -1240) oedd yn cael ei gydnabod yn rheolwr
gerddwyr yr arfordir ac ymwelwyr sy’n dod i wylio
rhannau helaeth o Gymru yn ystod ei fywyd. Hyd
adar, ac mae digon o olygfeydd ysblennydd i’w
farwolaeth ei ŵyr, Llywelyn ap Gruffydd yn 1282, bu
swyno. Yn wir, mae un ŵyl gerdded yn cychwyn o
Aberffraw yn llys rhanbarthol pwysig i dywysogion
gât y Ganolfan. Mae’r ffyrdd cyfagos yn dawel ac
Cymru. Nid oes bellach olion y llys, ond mae gardd
felly’n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd o feicwyr neu
i’r de o’r pentref a elwir Gardd-y-Llys. Byddai
feicwyr mwy difrifol. Gellir golffio, marchogaeth,
eisteddfodau, neu gynulliadau’r beirdd yn cael eu
pysgota neu chwarae tenis yn lleol a cheir canolfan
cynnal yma yn yr hen ddyddiau. Mae hanes yn
hamdden gyda phwll nofio o fewn pellter gyrru.
hollbwysig i’r ardal, ond er hynny, rydym yn cadw
Mae Llyn Coron sydd i’r dwyrain o’r pentref yn le
llygad ar ein hamcanion creiddiol. Bwriad Agoriad
gwych i bysgota.
ydy darparu hyfforddiant a chynnig gobaith am
Mae Mike Dillon yn teimlo’n gadarnhaol iawn am y
ddatblygiad swyddi fel bod pobl leol yn gallu symud
newidiadau i’r Ganolfan ac i ardal Aberffraw…
yn eu blaenau i gyflogaeth agored. Ar yr un pryd,
“Mae delwedd y Ganolfan wedi’i newid er mwyn
rydym yn darparu caffi a gwasanaeth arlwyo, gofod
adlewyrchu’r ffaith fod Aberffraw ar un adeg ymysg
ar gyfer arddangos, a siop grefftau ac anrhegion ar
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Hefyd, mae’r gwaith addurno a’r newidiadau yn
nhrefn yr ystafelloedd yn golygu fod y ganolfan
bellach yn ddelfrydol ar gyfer defnydd gan grwpiau
yn ystod y min nos. Bellach mae gan yr adeilad
ystafell gyfarfod fawr gyda theledu sgrin lydan a
chwaraewr DVD sydd eisoes yn boblogaidd ymysg
cymdeithasau a grwpiau. Gellir hefyd defnyddio’r
caffi er mwyn cael diod a phryd o fwyd ar derfyn
cyfarfodydd, gan fod gennym drwydded bar.
Yn ystod y dydd, gan fod yr ystafell gyfarfod yn gallu
cynnig rhaglen barhaus sy’n amlinellu hanes
Gogledd Cymru, mae’n cael defnydd rheolaidd, ac
yn lle da ar gyfer ymlacio yn ystod ymweliad â’r
Ganolfan. Mae’n werth ymweld â’r lle, ac mae
Agoriad yn gobeithio’n fawr y bydd ymdrechion
arloesol y cyrff sy’n cydweithio yn cynnig model ar
gyfer prosiectau eraill tebyg ar yr Ynys yn y dyfodol.
Hoffai Mike gymryd y cyfle i ddiolch i’r holl gontractwyr
fu’n gweithio ar y prosiect. Meddai “Hoffwn ddiolch yn
arbennig i Mr a Mrs J Berry o ‘Pretty Things’, Biwmares
fu mor garedig â benthyg gwasanaeth eu cynllunydd
mewnol medrus, Emily Robinson.”

Cwsmeriaid hapus yn y caffi
- “Lle braf i dreulio amser”!

Ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i waith, neu’n gyflogwr sy’n awyddus i lenwi swydd
ac yn fodlon cynnig lleoliad gwaith?
Ffoniwch er mwyn trefnu i un o’n Swyddogion Gwaith gysylltu â chi.

℡ 01248 361392
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Gwobrwyon PHILLIP CASE
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Clwb Rygbi Bangor oedd lleoliad diwrnod gwobrwyo
Agoriad yn ddiweddar. Mae’r diwrnodyn gyfle i
gydnabod llwyddiannau llawer o bobl sydd ynglŷn
gwaith Agoriad - o’r cyflogwyr i’r cyflogedig a
defnyddwyr y gwasanaeth - gerbron cynulleidfa
sy’n werthfawrogol o’u hymdrechion.

Eleni, rhoddwyd gwobrwyon rhanbarthol i
8 cyflogwr am eu cefnogaeth i waith Agoriad ym
Mhowys, Meirionnydd, Dwyfor, Arfon, Ynys Môn,
Conwy a Fflint yn ystod 2007. Mae hyn ynddo’i
hun yn tystio i’r cynnydd mae Agoriad wedi’i
wneud wrth ymestyn ei diriogaeth tuag at
ganolbarth Cymru.
Heblaw am gydnabod cyfraniad cyflogwyr lleol a’u
gweithwyr, mae’r seremoni wobrwyo hefyd yn
tynnu sylw at lwyddiannau nifer o unigolion sydd â

Mae’r gwobrwyon am orchestion yn ystod y
flwyddyn flaenorol, sef 2007.
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chysylltiad â gwaith Agoriad. Rhoddwyd
cydnabyddiaeth i’r rhai sydd wedi ennill
cymwysterau drwy gyfrwng nifer o gynlluniau sy’n
cael eu cynnig gan Agoriad, gan gynnwys prosiect
RURAL, Adeiladu Sgiliau, Sgiliau Sylfaenol, Caffi
Coed y Brenin a Dŵr Cerist. Ond efallai fod y
gymeradwyaeth fwyaf swnllyd wedi’i rhoi i Phyllis
Evans, gafodd dystysgrif i gydnabod ei
gwasanaeth hir a ffyddlon i Agoriad dros gyfnod o
12 mlynedd.

Penllanw’r diwrnod oedd cyflwyno Gwobr Phillip
Case am 2007. Mae’r wobr hon wedi’i henwi i
goffàu un o sylfaenwyr Agoriad, ac mae’n cael ei
rhoi i’r cyflogwr hwnnw sydd wedi ‘mynd yr ail
filltir’ wrth hybu datblygiad galwedigaethol
unigolyn sydd wedi dod atynt drwy gyfrwng
Agoriad. Enillydd Gwobr Phillip Case 2007 oedd
Marco Cable Management o Langefni am eu
gwaith yn hyrwyddo datblygiad David Stuart.

Llongyfarchiadau
Phyllis!
Phyllis Evans
– 12 mlynedd o
wasanaeth teyrngar
i Agoriad.
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“ENW DA YW’R TRYSOR GORAU”
- DA IAWN DILLWYN!

ERTHYGL FLAEN AGORIAD
• parhad o dudalen 1

Profiad a braint
Agoriad. Bûm yn arwain prosiect o gyflwyno cronfa ddata sy’n cofnodi a
rheoli gwybodaeth am gleientiaid er mwyn helpu gyda lleoliadau gwaith a
swyddi cyflogedig. Mae defnyddio’r gronfa wedi arbed llawer iawn o amser
a gwaith papur.
Cyflwynwyd y gronfa ddata ochr yn ochr â menter farchnata newydd sydd
wedi rhoi cyfle i ni gyfuno’r data a’r rhestrau cwmnïau o fewn un rhaglen
waith. Felly, os oes gan un o’r cleientiaid ddiddordeb mewn swydd arbennig,
rydym yn gallu canfod cyflogwr posib ar unwaith a gwybod lle i ddod o hyd
iddo ar amrantiad. Petai darpar gyflogwr angen gwybod pa gleientiaid sydd
ar gael mewn rhanbarth penodol, gallwn ddarparu’r wybodaeth yn gyflym.
Mae gennym hefyd wefan newydd sy’n rhoi gwell syniad i’r cleientiaid ac i’r
cyflogwyr o’n gwasanaethau a’n darpariaeth. Mae’n gwefan newydd yn
ddeniadol a hawdd ei defnyddio; mae hyd yn oed yn cynnwys swyddogaeth
eLyfr sy’n wych i’w ddefnyddio a’i lawr lwytho.
Mae’r cyfan wedi galluogi Agoriad i ddod yn fwy effeithiol wrth gynnig
gwasanaethau i’n cleientiaid ac i gyflogwyr.

Cafodd Dillwyn Parry ei gyflogi gan y Big Rock Café & Hotel, Porthmadog, enillwyr Gwobr
Phillip Case rhanbarth Dwyfor, ers Hydref 2007 gyda chefnogaeth y cynllun ‘Cam at Waith’.
Yn y llun fe welwch Dillwyn gyda pherchennog y
“Big Rock”, Graham Whiteman, a ddywedodd:

AGORIAD
AR LEIN
Cymerwch olwg ar ein
gwefan newydd ar
www.agoriad.org.uk

Cefais f’ysbrydoli gan Agoriad i gymryd cam pellach wrth geisio helpu eraill,
a bûm yn llwyddiannus yn cael lleoliad gyda NGO (sefydliad
anllywodraethol) er mwyn gwneud gwaith gwirfoddol yn Affrica.

LLWYBRAU AT WAITH - HELP LLAW I RAI
SY’N CHWILIO AM SWYDD

Teithiais i Danzania yn nechrau Mai
eleni er mwyn gwirfoddoli am gyfnod o
ddeufis. Cychwynnais y siwrnai ar
drên, gan deithio o Fangor i
Birmingham, ac yna hedfan i Dubai a
dal awyren arall i Dar es Salaam er
mwyn cyfarfod y gwirfoddolwyr eraill.

Mae Agoriad yn falch o allu bod yn bartner i’r
rhaglen arloesol ‘Llwybrau at Waith’, fydd yn
cynyddu’r dewis a’r cyfleoedd i unigolion sy’n
chwilio am waith.

Yn Dar es Salaam cawsom hyfforddiant wythnos ar ddefodau, Swahili
sylfaenol, cyfarwyddiadau ar sefydlu gwersyll, a dyletswyddau siopa a
pharatoi bwyd. Oddi yno, cawsom ein cludo mewn Jeep ar daith 16 awr i
Mvae ger Singida, pentref gwledig yng nghanol Tanzania. Ein ‘llety’ oedd
pabell 18tr x 24tr, a’n gwaith oedd cynorthwyo’r pentrefwyr i ariannu a
chodi canolfan feddygol newydd. Mae’r ganolfan agosaf i’r pentref ar hyn o
bryd 14 cilomedr o daith cerdded i ffwrdd.
Roedd hwn yn gyfle i fod yn rhan o ddiwylliant oedd yn hollol wahanol i’n
diwylliant ni, ond yn eu ffordd eu hunain, roedd y bobl yno’n rhannu’r un
gobeithion ag a welwn yn ein gwlad ni - o wella’u hamgylchiadau a’u
bywydau. Yma yng Nghymru, rydym yn cychwyn o safle mwy manteisiol o
lawer, ac mae rhywun yn dod i sylweddoli fod bob amser rywun arall sy’n llai
breintiedig na ni, ym mha bynnag gyd-destun. Mae yna
hefyd gyfle i bawb ohonom roi help llaw i’n pobl
ddifreintiedig i wella’u bywydau o fewn ein cymdeithas ni.
Wrth ymweld â Tanzania, deuthum i sylweddoli gymaint
o fraint ydy bod yn rhan o’r ymdrech i gyflwyno
amcanion Agoriad yma yng Nghymru.
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“Ar y dechrau, daeth Dillwyn atom ni yn y Big
Rock Café fel rhan o’r cynllun ‘Adeiladu Sgiliau’.
Fe wnaeth argraff arbennig o dda oherwydd ei
awydd i ddysgu, a’i awydd i wneud argraff
ffafriol, ac mae ganddo ffordd arbennig o
ddeheuig a medrus gyda’n cwsmeriaid, oedd yn
cymryd ato o’r cychwyn. O’r herwydd, pan
ddaeth y profiad gwaith i ben, fe wnaethon’ ni
benderfynu ei gyflogi, gyda chefnogaeth gan y
cynllun ‘Cam at Waith’. Mae Agoriad yn dal i
gadw golwg manwl ar y cynnydd mae Dillwyn
yn ei wneud, ac mae hynny’n bwysig inni fel
cyflogwyr, ac i Dillwyn - hir y parhao!”

Cewch yno ragor o wybodaeth,
a’n eLyfrau deniadol i chi eu
lawr lwytho. Gallech hefyd
dderbyn copi o’n papur newydd
‘InSight’, ac mae archif ar lein
o ôl rifynnau ar gael ar ffurf
eLyfr. Cliciwch ar Newyddion
er mwyn cofrestru i dderbyn
copi yn union ar ôl iddo gael
ei gyhoeddi.

• Cyfeirio cleientiaid at yr holl gefnogaeth, sefydliadau a
phrosiectau sydd ar gael yn lleol
• Cefnogaeth mewn gwaith - rhoi help i gleientiaid reoli
eu cyflwr eu hunain o fewn awyrgylch gwaith.
Bydd gweithwyr cefnogol galwedigaethol profiadol yn
ei ddarparu

Rhaglen llwybr carlam ydy Llwybrau at Waith
sy’n cynnig cefnogaeth wedi’i deilwrio ar gyfer
yr unigolyn er mwyn adeiladu ar raglen Y Fargen
Newydd, a’i gwella. Mae’r Fargen Newydd yn
anelu at wella bywydau grwpiau penodol o
bobl, fel y rhai ar Fudd-dal Analluogrwydd a’r
Lwfans Anabledd Difrifol.

• Dewisiadau - adnoddau rhad ac am ddim, help,
cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant i helpu cleientiaid gael
swydd, gan gynnwys gwasanaeth recriwtio a
chydweddu swyddi
• Cyngor am drin arian - help gyda chyfrifo budd-daliadau,
a rheoli arian a dyledion

Agoriad sy’n darparu’r gwasanaeth drwy
ardaloedd Gwynedd ac Ynys Môn, a bydd yn
gweithio’n uniongyrchol gydag A4E a
rhwydweithiau cefnogi drwy’r ardaloedd hyn.

• Gweithio’n uniongyrchol gyda chyflogwyr lleol a
chenedlaethol gan eu hannog, eu helpu a’u cefnogi wrth
iddynt gyflogi pobl a chanddyn' nhw anawsterau iechyd
• Darparu cefnogaeth drwy’r flwyddyn i’r cleient ac i’r
cyflogwr er mwyn sicrhau parhad y trefniant gwaith

Mae’r rhaglen yn cynnig y canlynol:

• Gwybodaeth a chefnogaeth un i un

• Mynediad at gefnogaeth ariannol ychwanegol wrth
ddechrau gweithio a thrwy gydol y flwyddyn yn
dilyn hynny.

• ‘Direction Events’ - digwyddiad arloesol dros ddau
ddiwrnod i ysgogi a chynyddu hyder. Bydd hefyd yn
cynnig gwybodaeth gynhwysfawr ar yr holl gefnogaeth
sydd ar gael yn yr ardal

Cysylltwch â Sarah Roberts am sgwrs anffurfiol,
neu e-bostiwch sarah@agoriad.org.uk
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Pan gewch chi’ch cyflwyno i Agoriad, gallwch fod yn hyderus y byddwn yn eich
helpu i fynd i fyd gwaith. Bydd y bobl gyfeillgar sy’n gweithio inni yn eich
cyfweld er mwyn dod o hyd i’r ffordd orau i’ch helpu, ac yn argymell sut y dylech
fynd yn eich blaen. Ffoniwch ni ar 01248 361392 i gael sgwrs anffurfiol.

CYRSIAU

2008

CAM AT WAITH

LLWYBRAU AT WAITH

Mae’r cynllun Cam at Waith yn rhoi cyfle i bobl dan
anfantais ddatblygu’r cyfraniad y medrent ei wneud
yn y gweithle, a’u cyfle o gael eu cyflogi.

Rhaglen llwybr carlam ydy Llwybrau at Waith sy’n
cynnig cefnogaeth wedi’i deilwrio ar gyfer yr unigolyn
er mwyn adeiladu ar raglen Y Fargen Newydd, a’i
gwella. Mae’r Fargen Newydd yn anelu at wella
bywydau grwpiau penodol o bobl, fel y rhai ar Fudddal Analluogrwydd a’r Lwfans Anabledd Difrifol.

PARATOI AT WAITH
Mae’r gwasanaeth hwn ar gael trwy Agoriad ar gyfer
pobl Gogledd Cymru sy’n dioddef o anableddau
generig, anableddau dysgu ac anghenion iechyd
meddwl. Mae’n rhaid i gleientiaid gael eu cyfeirio at
Agoriad gan Gynghorydd Gwaith i’r Anabl o’r
Ganolfan Byd Gwaith.

Agoriad sy’n darparu’r gwasanaeth drwy ardaloedd
Gwynedd ac Ynys Môn, a bydd yn gweithio’n
uniongyrchol gydag A4E a rhwydweithiau cefnogi
drwy’r ardaloedd hyn.

WORKRIGHT

R.U.R.A.L

ASDAN - Cymhwyster cyflogadwyedd o’r
enw Workright.
Mae’r cymhwyster hwn yn rhoi fframwaith ar gyfer
datblygu a chanfod sgiliau cyflogadwyedd, sydd
wedi’i achredu gan QCA, DELLS a CCEA. Ceir 2
lefel: Lefel Mynediad 3, a Lefel 1.

(Gwneud iawn am ddiffyg cynrychiolaeth drwy
ailhyfforddi a chysylltu rheolaidd)
Mae hwn yn brosiect ardderchog ar gyfer pobl sydd
ar hyn o bryd yn derbyn Budd-dal Analluogrwydd.
Mae’n rhoi cyfle iddynt ddatblygu a phrofi sgiliau
newydd, gan roi hwb i’w cais am hyfforddiant
pellach a swyddi.

AGORIAD YN GANOLFAN
Y RHWYDWAITH COLEG AGORED

CITY & GUILDS

Ers 2003, cafodd Agoriad ei gydnabod yn ‘Ganolfan
Gymeradwy’ ar gyfer trosglwyddo cymwysterau’r
Rhwydwaith Coleg Agored Cenedlaethol.

Mae Agoriad yn ganolfan City & Guilds i gyflwyno
Sgiliau Sylfaenol mewn llythrennedd a rhifedd ar
gyfer oedolion, a Thechnoleg Gwybodaeth
cychwynnol. Mae hyn yn cyd-fynd ag ymdrechion
Llywodraeth y Cynulliad i wella sgiliau drwy Gymru, a
byddai’r rhain wrth gwrs yn gwella gallu’n cleientiaid i
berfformio’n dda yn y man gwaith yn ogystal.

Drwy’r Rhwydwaith, mae Agoriad hefyd wedi
datblygu ei gymhwyster arbennig ei hunan - ‘Drws
Agored’ (Open Door). Mae’r cymhwyster yma ar
gael ar bob lefel gan y Coleg Agored, o Lefel
Mynediad hyd at Lefel 3.

Porth Penrhyn, Bangor, Gwynedd LL57 4HN
• Ffôn: +44 (0)1248 361 392 • Ffacs: +44 (0)1248 372 050
• E-bost: info@agoriad.org.uk • Gwefan: www.agoriad.org.uk
• Comisiwn Elusennau 1010165 • Rhif cofrestru 2700109
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