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Fe wnes i wirfoddoli i roi fy
sgiliau ar waith. Yna daeth

swydd wag ar gael.
roeddwn yn teimlo’n hyderus i

wneud cais, ac roedd fy rheolwr
nawr, cyn y cyfweliad hyd yn

oed, yn gwybod fy mod i’n gallu.

Creu Menter

Doeddwn i ddim yn gwybod lle i
ddechrau, doeddwn i ddim yn
teimlo fel fi fy hun. Doeddwn
i ddim yn adnabod fy hun.
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Drwy ddod â ffrydiau gwaith hanfodol 'yn fewnol’ drwy Greu
Menter, mae Cartrefi Conwy wedi arbed arian, gwella ansawdd

gwasanaethau a chefnogi mwy o denantiaid nag erioed drwy
Academi Cyflogaeth Unigryw Creu Dyfodol. Rwy’n falch iawn
o’u siwrnai anhygoel hyd yma, ac yn methu aros gweld beth

sydd ar y gweill yn y dyfodol.

Mae’n bleser o'r mwyaf gennyf rannu cyflawniadau anhygoel ein his-gorff, Creu Menter, dros y
flwyddyn ddiwethaf. Dechreuodd Creu Menter yn 2015 i greu ffrydiau incwm masnachol

newydd ar gyfer Cartrefi Conwy, i gefnogi ei rhaglen dwf, wrth gynnig cyfleoedd cyflogaeth i
denantiaid diwaith.

Andrew Bowden - Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp
ar gyfer Cartrefi Conwy a Chreu Menter
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Wrth i Greu Menter fynd o nerth i nerth, mae llawer o bethau i
fod yn falch ohonynt. Mae ein cynllun busnes ar gyfer y pum
mlynedd nesaf yn nodi ein uchelgeisiau i barhau i dyfu ac
adeiladau ar lwyddiannau yr ydym eisoes wedi eu cyflawni.

Croeso

Peter Parry
Cadeirydd Creu Menter

Mae’r flwyddyn hon wedi bod yn arwyddocaol i Greu Menter, ac rydw i'n falch o adrodd ar
berfformiad mor gadarnhaol ar draws ein gwasanaethau. Mae’r sefydliad wedi tyfu'n sylweddol
ac rydym nawr yn cynnig ystod eang o wasanaethau contractio a datblygu, yn ogystal â
chyfleoedd swyddi a gwirfoddoli o fewn y gymuned leol. Mae’n wych gweld y bu 1415 ymweliad
i sesiynau galw heibio’r Academi yn ystod 2019/20.
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Rwy’n falch iawn o rannu ein hadroddiad blynyddol cyntaf sy'n arddangos popeth rydym wedi ei
gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf. Roedd 2019/20 yn flwyddyn o dwf a thrawsnewid i ni.
Rydym yn falch o gael ein henwi fel y cwmni adeiladu sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, a’r
trydydd cwmni sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Creu Menter wedi prysur dyfu i fod y contractwr dewisol ar
draws Gogledd Cymru, gan ddarparu ystod eang o wasanaethau cynnal a chadw i’r sectorau
cyhoeddus a phreifat. Fel contractwr adeiladu a chynnal a chadw, mae Creu Menter yn wahanol.
Mae enillion masnachol i gyd yn cael eu buddsoddi i’n pwrpas cymdeithasol, sef helpu
tenantiaid a phobl leol i fynd i mewn i fentrau cyflogaeth. Fel menter gymdeithasol rydym o
ddifrif am wella bywydau a chreu dyfodol gwell i denantiaid a'r gymuned ehangach. 

Rydym wedi ehangu yn ddiweddar, ac wedi mynd yn bartneriaid gyda Beattie Passive i
gynhyrchu cantrefi unedol ynni isel, perfformiad uchel i safon Passivhaus. Rydym wrth ein
boddau ein bod wedi gorffen ein safle unedol gyntaf, gan adeiladu byngalos ar Ynys Môn.
Rydym wedi lansio Academi Menter Gymdeithasol Cymru hefyd, gan gynnig cyfleoedd dysgu
a datblygu i gefnogi busnesau Cymru i adeiladu mentrau cynaliadwy.

Pwy fyddai wedi dychmygu pan agorwyd drysau Creu Menter am y tro cyntaf
y byddai’n tyfu ar y fath gyfradd, ac y byddai’n cynnig ystod mor eang o 
wasanaethau i gefnogi tenantiaid? Ni fyddai hyn yn bosibl heb arbenigedd,
gwaith caled ac ymrwymiad ein cydweithwyr sydd â sgiliau o fri. Yn ogystal â
diolch i'n cydweithwyr, hoffwn ymestyn fy niolch i'n partneriaid i gyd, sydd 
wedi bod ar y siwrnai wych hon.

Adrian Johnson
Rheolwr Gyfarwyddwr – Gwasanaethau Masnachol
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Rydym yn falch o'n tîm sydd â sgiliau o ansawdd uchel, ac ar bob cam o’r
gwaith, rydym wrth law i ddarparu cyngor a chymorth. Mae gennym
swyddog ymgysylltu â thenantiaid sy’n cadw mewn cysylltiad gyda nhw
pan mae gwaith yn cael ei gynnal. Mae cyfathrebu rheolaidd yn galluogi
i unrhyw faterion gael eu trin yn syth, gan sicrhau mwy o foddhad i’r
tenant.

Mae Creu Menter yn cynnal ystod eang o wasanaethau contractio a datblygu i gleientiaid ar draws y
sectorau cyhoeddus a phreifat.

Rydym yn cynnig gwasanaethau eiddo hanfodol ar ran Cartrefi Conwy a’u portffolio o bron i 4000 o
eiddo. Mae’r rhain yn cynnwys cynnal a chadw eiddo, gwirio cyfarpar nwy, rheoli cyfleusterau a
gwelliannau amgylcheddol.

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau eiddo i sefydliadau gan gynnwys Prifysgol Bangor a Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr hefyd, lle mae ein tîm gwirio cyfarpar tanwydd yn gyfrifol am
gynnal a chadw boeleri yn y blociau preswyl.

Mae pob prosiect yn cael ei reoli'n broffesiynol, o’r cychwyn hyd at ei gwblhau.



Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Creu Menter wedi cyflawni twf sylweddol, ac wedi prysur
droi’n Fenter Gymdeithasol sy'n ennill gwobrau ac yn cael ei hadnabod yn rhyngwladol. Mae ein
trosiant wedi cynyddu o £580,200 yn ein blwyddyn gyntaf i £10 miliwn yn 2019/20. 

Yn ogystal â chael ein henwi fel y cwmni adeiladu a dyfodd gyflymaf yng Nghymru a'r cwmni a
dyfodd gyflymaf yng Ngogledd Cymru, rydym yn falch ein bod wedi ennill y Wobr Dwf yng ngwobrau
Busnes NatWest Business SE100. Cawsom ein henwi fel un o’r 100 menter gymdeithasol uchaf yn y
DU hefyd.

Mae’r sefydliad wedi cael ei amrywio’n ddiweddar, a nawr maent yn arbenigo mewn Datrysiadau
Unedol, adeiladu cartrefi fframiau pren i safon Passivhaus ar draws Gogledd Cymru, gyda’r busnes
teuluol Beattie Passive.

Gyd thîm sy’n tyfu o hyd o dros 65 cydweithiwr ar draws pob maes busnes, rydym wedi cyffroi am yr
hyn sydd gan y dyfodol i'w gynnig, a sut y gallwn barhau i ddarparu ein gweithgareddau masnachol i
ddiwallu ein pwrpas cymdeithasol. Mae ein henillion masnachol i gyd yn cael eu hailfuddsoddi i
fentrau cyflogaeth drwy Greu Dyfodol, gan helpu ein tenantiaid i greu dyfodol gwell i'w hunain, eu
teuluoedd a’u cymunedau.

Y Contractwr Cymdeithasol o Ddewis

Tenant cyntaf yn cael ei gyflogi ar y tîm
eiddo gwag drwy’r Academi Gyflogaeth
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Beth?
Mae Creu Dyfodol yn cefnogi pobl leol i ganfod cyfleoedd

cyflogaeth am dâl, yn ogystal â chynnig profiad gwaith ystyrlon, a
chyfle i ennill cymwysterau, magu hyder, gwella sgiliau ac ehangu
cylchoedd cymdeithasol i leihau arwahanu. Rydym yn hynod falch

o’n Hacademi bwrpasol yn y pencadlys sydd wedi’i lleoli yng
nghanol y gymuned ble gallwn gyflwyno ein gwasanaethau. Mae

hyn yn cynnwys cefnogaeth grŵp 1:1, a defnydd cyfrifiaduron i
wella sgiliau digidol.

Sut?
Mae ein tîm ymroddedig, a hawdd troi atyn nhw yn barod i fynd y
filltir ychwanegol ar gyfer pob unigolyn, gan gynnig cymorth wedi
ei deilwra i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu hamcanion ac yn mynd

ymhellach hyd yn oed. Ein pleser mwyaf yw gweld pobl yn
cyflawni'r hyn oedden nhw'n credu fyddai'n amhosibl.

Mae’n wych gweithio mewn sefydliad sy’n cadw at eu pwrpas.
Rydw i’n teimlo'n ffodus iawn ein bod yn gallu gwrando ar
anghenion y bobl yn ein cymuned, a darparu gwasanaethau i ateb
y galw. Mae gweld unigolion, a’r tîm yn tyfu ac yn 
amrywio yn rhoi  boddhad o’r mwyaf i mi.

Sioned Williams
Rheolwr Creu Dyfodol



Cefnogi Cyflogwyr Lleol

Kirsty Buckley
 Ymgynghorydd Recriwtio

GO2 People

2016:  Contract allanol cyntaf160
o bobl i’n ffair

Rydym yn gweithio gyda sefydliadau lleol i’w helpu i lenwi eu swyddi gwag. Drwy ddeall rôl y swydd
a gweithio’n agos gyda’n cyfranogwyr sy’n chwilio am waith, rydym yn gallu paru ymgeiswyr addas
gyda swyddi, gan helpu mwy o bobl yn ein cymunedau i ganfod gwaith.

Bob blwyddyn, rydym yn cynnal dwy ffair swyddi i helpu ein cymuned i gwrdd â chyflogwyr lleol
mawr wyneb yn wyneb. Mae hyn yn rhoi cyfle i gyflogwyr lleol lenwi swyddi tymhorol a swyddi
parhaol, ac yn gyfle i bobl leol eu cyflwyno’u hunain a gofyn cwestiynau mewn amgylchedd
cyfforddus.

Mae’r staff yn Creu Menter yn barod i helpu bob amser. Maent yn mynd tu hwnt i bob gofyn i helpu
gyda chanfod ymgeiswyr a'u cefnogi i ddychwelyd i'r gwaith. Mae pob unigolyn sydd wedi dod

atom drwy Greu Menter wedi bod yn ddiffuant ac wedi creu argraff dda. Byddwn yn argymell Creu
Menter yn frwd i unrhyw un. Rydym yn edrych ymlaen i barhau i weithio’n agos gyda nhw yn y

dyfodol agos. Bawd i fyny! Gwaith da iawn.

Creu Dyfodol

swyddi

Daeth



Beth?
Mae’r tîm Creu Dyfodol yn darparu cefnogaeth chwilio am waith

1:1, sy’n cynnwys creu a diweddaru CV, llenwi ffurflenni cais ac
ymgysylltu gyda chyflogwyr lleol ar ran cyfranogwyr i wella eu

cyfle o gael y swydd.

Sut?
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Rydym yn cyrraedd y bobl sydd bellaf oddi wrth y farchnad
swyddi, nad ydynt wedi cael gwaith o’r blaen efallai, a chanddynt

sgiliau cyfyngedig a byddant yn cael hi’n anodd cael swydd. Os
yw’r cyfranogwyr yn chwilio am newid gyrfa, neu her newydd,

rydym yma i helpu. Mae'r gwasanaeth hwn yn cyrraedd
cymunedau ar draws Conwy, gan gynnwys ardaloedd gwledig,

sydd efallai yn gweld diffyg mynediad ddigidol neu gludiant
cyson. Mae hyn yn cael ei wneud drwy ein sesiynau galw heibio
mewn canolfannau cymunedol, neu ar ein Bws Swyddi. Mae ein

Caffi Swyddi yn rhoi cyfle i bobl alw heibio ac edrych ar ein swyddi
gwag diweddaraf ar ein hysbysfwrdd swyddi, ac i ganfod rhagor

am pa gefnogaeth sydd ar gael.

Ein Heffaith:



Daeth Tristan at Greu Menter ar ôl cael ei ddiswyddo. Roedd newydd symud i gartref newydd ac
roedd angen iddo ganfod gwaith yn syth. Cafodd yr Academi Creu Dyfodol ei argymell iddo gan un
o’n gwirfoddolwyr. Dywedodd: “Yr eiliad y cerddais i mewn i'r Academi, cefais fy nghroesawu'n
gynnes." Cafodd Tristan gefnogaeth chwilio am swydd 1:1, a oedd yn cynnwys cymorth gyda
diweddaru ei CV, ymgeisio am swyddi a magu hyder.

Mae stori Tristan yn un enghraifft o sut mae ein gwasanaeth cefnogaeth chwilio am swydd wedi
helpu i newid bywydau’r sawl sy’n chwilio am waith yn 2019/20.

97

Cymorth Chwilio am Swydd
Pam?

Mae hyn wedi newid fy mywyd. Nid yn unig ydw i’n teimlo’n fwy hyderus, ond mae gen i swydd
barhaol gyda Cooper Carriers erbyn hyn hefyd.

unigolyn i ganfod gwaith.

o’r unigolion hynny
yn dal i fod mewn92% 2 0 1 6

Dechrau gosod ceginau ac
ystafelloedd ymolchi

Cefnogwyd

gwaith.

Ac mae
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Beth?
Rydym yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth am dâl sy’n para deuddeg

mis i denantiaid Cartrefi Conwy yn y rhan fwyaf o’n meysydd
gwaith, gan gynnwys gweinyddu, labro cyffredinol, gwaith tir,

cynnal a chadw amgylcheddol, rheoli cyfleusterau, cynnal a
chadw eiddo a phaentio.

Sut?
Rydym yn cynnig mwy na swydd yn unig. Rydym yn cynnig cyfle i

ddysgu, magu profiad a datblygu sgiliau i helpu tenantiaid gael
dyfodol disglair. Drwy ymuno â’r Academi Gyflogaeth, maent yn

elwa o:
Cefnogaeth wedi’i deilwra gan fentor drwy gydol eu
cyflogaeth.
Cyfleoedd hyfforddiant.

Sesiynau cyflogadwyedd sy’n canolbwyntio ar sgiliau
cyllidebu, meithrin tîm a chyfathrebu.

Mae cefnogaeth swyddi pellach yn
cynnwys CV, ffurflenni cais a sgiliau
cyfweld i'w helpu i symud ymlaen i
gyflogaeth gynaliadwy.

Ein Heffaith:



Ar ôl cwblhau ei amser yn llwyddiannus gyda Academi Gyflogaeth gan weithio fel Paentiwr dan
Hyfforddiant, cafodd Lucas gynnig swydd fel Paentiwr gyda Peirianneg Sifil MWT ym mae Colwyn.
Cyn ein gadael ni i fynd i'w swydd newydd, fe gwblhaodd ei NVQ Lefel 2 mewn Paentio ac Addurno
yng Ngholeg Llandrillo, ac fe basiodd ei brofion CSCS.

Symudodd 100% o'r sawl a
gwblhaodd yr Academi Gyflogaeth
ymlaen i gyflogaeth gynaliadwy

Stephen Roberts
Goruchwyliwr Safle

SySyS
gw
ymymy

Academi Gyflogaeth
Pam?

Roedd yn fraint cael bod yn Fentor ar
Lucas, a gallu ei gefnogi ar ei siwrnai

gyda ni. Fe weithiodd yn galed i wneud
y mwyaf o'i amser yn yr Academi

Gyflogaeth, ac rydw i'n falch iawn o'i
holl lwyddiannau.

2017
Swyddfa

bwrpasol yn
agor ei drysau

i’r cyhoedd



Mae’r prosiect Cam Wrth Gam yn cefnogi tenantiaid tai
cymdeithasol sy’n ddi-waith i gyfleoedd gwirfoddoli a chyflogaeth

o fewn eu cymunedau er mwyn lleihau arwahanu.

Mae’n darparu cyfleoedd i denantiaid wirfoddoli ar y cyd gyda
staff cymwys, profiadol a chefnogol i gael profiad gwaith

gwerthfawr ac i hybu eu sgiliau.

Mae tenantiaid yn gallu cymryd eu camau cyntaf tuag at waith
drwy wirfoddol gyda Chreu Menter a Chartrefi Conwy mewn

maes sy’n addas i’w anghenion. Wrth wirfoddoli byddant yn cael
sgiliau ymarferol a meddal sy'n eu gwneud yn fwy cyflogadwy.

4634
awr

Beth?
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Yn 2019/20 fe weithiodd ein gwirfoddolwyr

2018: Lansiwyd
prosiect Cam Wrth
Gam i gefnogi
tenantiaid

Ein Heffaith:



Y peth gorau am Greu Menter yw’r staff gwych sydd bob amser yn
barod i helpu a fy annog i geisio pethau newydd, a mynd i
amrywiaeth o sesiynau hyfforddiant. Rhoddon nhw gefnogaeth
gwerthfawr i mi hefyd yn ystod cyfnod anodd. Mae fy lefelau
hyder wedi gwella’n aruthrol ac mae hyn yn fy helpu i ddarparu
cefnogaeth gyda’r tîm Ymgysylltu â'r Gymuned.

Mae pob tenant yn derbyn cefnogaeth wedi’i deilwra fel eu bod yn gallu cyflawni eu nodau personol
mewn ffordd sy’n addas iddynt hwy. Nid symud ymlaen i gyflogaeth bellach yw’r diben bob amser.
Gall y nod i bob unigolyn amrywio o gael swydd yn y pendraw, i gyfarfod pobl newydd, neu magu
hyder. I rai, mae'n golygu cael arferion a chael mynd allan o’r tŷ bob dydd. Mae arfer fel hyn yn
helpu i wirfoddolwyr deimlo ymdeimlad o bwrpas.

Beth bynnag fo’r nod, mae tenantiaid yn cael eu cefnogi drwy gydol eu hamser gan fentor a chyfaill
gwaith. Mae ganddynt gyfle i hybu eu sgiliau gydag amryw o gyfleoedd hyfforddiant megis TG,
cyllidebu, cyfathrebu a llawer mwy. Rydym yn cynnig hyblygrwydd o ran oriau a dyddiau gwaith i
gefnogi anghenion unigol, gan sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'u
 hamgylchiadau eu hun.

Sgiliau Gwaith

Daeth Loz at Greu Menter i ennill profiad a sgiliau newydd. Cwblhaodd
y cyrsiau hyfforddi gan gynnwys Sgiliau Gwasanaeth i Gwsmeriaid, ac yna
fe ddechreuodd wirfoddoli ar ein desg yn y dderbynfa. Nawr, mae Loz yn
gweithio gyda Thîm Ymgysylltu â'r Gymuned Cartrefi Conwy, ac yn parhau
i greu argraff wych ar gydweithwyr a thenantiaid hefyd.

Sut?

Pam?



Mae ein tîm yn angerddol am helpu pobl i ddechrau o'r newydd a
gwireddu eu huchelgais eu hunain. Yn aml, mae gan bobl sgiliau
addas eisoes, ond mae'n cynnwys rhoi hyder iddynt gymhwyso'r

sgiliau hyn mewn amgylchedd gwaith.

Rydym yn cefnogi pobl i ddysgu sgiliau newydd hefyd, i’w helpu i
ddechrau gyrfa newydd, ac mae ein rhaglen Pasbort i Adeiladu yn

gwneud union hynny..

o gyfranogwyr eu
Pasbort i Adeiladu

yn 2019/20

Beth?
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22
Y Bws Swyddi

yn barod am y ffordd

2018

Ein Heffaith:

Cafodd



Mae Pasbort i Adeiladu yn raglen a noddir gan y Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) 
sy’n rhoi cyfle i bobl ddi-waith i ennill sgiliau, profiad a hyfforddiant yn y maes adeiladwaith, fydd yn
eu helpu i gael swydd yn y diwydiant. Mae’n cael ei ddarparu mewn partneriaeth gyda Brenig
Construction. Mae’r rhaglen chwe wythnos yn cael ei darparu ar draws chwe sir Gogledd Cymru i’w
wneud yn hygyrch i bob cymuned, gan gynnwys cymunedau mwy gwledig. Mae deilliannau ar gyfer
cyfranogwyr yn cynnwys cipolwg ar y diwydiant adeiladu gan arbenigwyr y maes, profiad gwaith ar
safle adeiladu, cerdyn CSCS ac amgylchedd dysgu cefnogol.

Pasbort i Adeiladu
Sut?

Pam?
Roedd Gary'n cael hi’n anodd dod o hyd i swydd, er ei fod wedi
gwirfoddoli gyda chwmni adeiladu lleol. Nid oedd ganddo ddigon o
brofiad, ac roedd angen cerdyn CSCS arno i allu weithio ar safle
adeiladu. Roedd Pasbort i Adeiladu yn gyfle i ennill hyn i gyd a llawer
mwy, gan gynnwys sgiliau cyflogadwyedd ac ymarfer cyfweliad. Fe
hedfanodd drwy ei brawf CSCS, gan greu argraff ar Gethin o
Adeiladwyr Ynys Môn yn ystod ei gyfweliad ffug. Pan daeth swydd wag
yn Adeiladwyr Môn, fe gefnogon ni Gary gyda’i CV ac fe lwyddodd i
gael y swydd.

Roedd Gary'n cael hi’n anodd dod o hyd i swydd, er ei fod wedi
gwirfoddoli gyda chwmni adeiladu lleol. Nid oedd ganddo ddigon o
brofiad, ac roedd angen cerdyn CSCS arno i allu weithio ar safle
adeiladu. Roedd Pasbort i Adeiladu yn gyfle i ennill hyn i gyd a llawer
mwy, gan gynnwys sgiliau cyflogadwyedd ac ymarfer cyfweliad. Fe
hedfanodd drwy ei brawf CSCS, gan greu argraff ar Gethin o
Adeiladwyr Ynys Môn yn ystod ei gyfweliad ffug. Pan daeth swydd wag
yn Adeiladwyr Môn, fe gefnogon ni Gary gyda’i CV ac fe lwyddodd i

Rhoddodd Pasbort i Adeiladu bopeth yr oedd ei angen arna
i, i symud i gyflogaeth. Rydw i wedi dysgu llawer mwy o
sgiliau. Rydw i wedi dod o hyd i waith, ac yn sefydlog yn

ariannol, sydd wedi cael effaith bositif ar fy mywyd teuluol. Fy
nghyngor i, i eraill yw: ‘Gweithiwch yn galed a byddwch yn

cyrraedd eich nod’.



Diolch i arian y Loteri Genedlaethol, rydym wedi lansio ein 
prosiect pedair blynedd newydd i gefnogi teuluoedd sy'n byw

mewn tai cymdeithasol neu lety rhent preifat yn Llandudno,
Llandrillo-yn-Rhos, Mochdre a Hen Golwyn.

Mae Gwneud i Waith: Weithio i Bawb yn cynnwys cael teuluoedd
lleol i benderfynu ar brosiect a fydd yn eu helpu i wneud bywyd

teuluol ychydig yn well.

Beth?
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2018: Arian y Loteri
Genedlaethol yn cael ei
ddyrannu i gefnogi
teuluoedd sy’n
gweithio

Ein Heffaith:



Rydym yn cefnogi teuluoedd i adeiladu dyfodol disglair gan ddarparu prosiect cynaliadwy sydd
wedi’i deilwra i anghenion lleol i greu newid parhaol. Yn ystod y flwyddyn gyntaf, rydym wedi cynnal
sawl digwyddiad ymgysylltu, gan gynnwys diwrnod allan i deuluoedd i'r sŵ a'r fferm leol. Mewn
partneriaeth gyda CVSC, gofynnwyd i deuluoedd nodi pa rwystrau maent yn eu hwynebu wrth geisio
dod â dau ben llinyn ynghyd a sut gallant ddod dros 'rhain. Dewiswyd dau brosiect i elwa teuluoedd:

Gweithgareddau tu allan i’r ysgol: sesiynau chwaraeon/dawns ar ôl ysgol, amser i’r teulu     
                gyda’u gilydd a theithiau diwrnod.

Mae prosiect Gwneud i Waith: Weithio i Bawb ei
sianel YouTube ei hun lle mae Cydlynydd y Prosiect,
Jasmine, yn rhannu diweddariadau rheolaidd,
gwybodaeth ac awgrymiadau i deuluoedd a
busnesau lleol.

Gweithgareddau tu allan i’r ysgol: sesiynau chwaraeon/dawns ar ôl ysgol, amser i’r teulu
                gyda’u gilydd a theithiau diwrnod.

Jasmine, yn rhannu diweddariadau rheolaidd,

Mae rhieni’n gwirfoddoli i gefnogi gyda rhedeg y prosiect, gan roi
cyfle iddynt ennill sgiliau newydd, cael mynediad at gyfleoedd
hyfforddi a magu hyder. Rydym yn edrych ymlaen at symud y
prosiectau hyn ymlaen dros y flwyddyn nesaf gan weld yr effaith
gadarnhaol ar deuluoedd lleol.

Cefnogi Teuluoedd Lleol
Sut?

Cerdyn teyrngarwch: er mwyn cael mynediad at fwyd yn rhatach, torri gwallt, gwasanaethau
lleol fel MOT car a phartïon pen-blwydd.
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Eleni, fe lansion ni ein ffatri Datrysiadau Unedol newydd, y cyntaf
o’i math yng Ngogledd Cymru. Mae’r ffatri newydd yn cynhyrchu

cartrefi ffrâm pren sy’n effeithlon o ran ynni o’r radd flaenaf 
 mewn partneriaeth gyda Beattie Passive.

2018: Sefydlu ffatri
adeiladu Tai Unedol
Beattie Passive ar 
Ynys Môn

Ein Heffaith:



Cartrefi Ecogyfeillgar
Mae’r cartrefi unedol newydd yn cael eu hadeiladu i safon Passivhaus. Dyma safon adeiladu ynni isel,
modern ar gyfer adeiladau. Drwy ddefnyddio inswleiddiad perfformiad a gan sicrhau nad oes drafft o
gwbl, mae'n dileu colled gwres yn effeithiol i greu cartref gydag effaith amgylcheddol isel iawn. Mae
biliau gwres yn gallu cael eu gostwng o hyd at 90%. Mae’r cartrefi ecogyfeillgar hyn yn cael eu hadeiladu
o ddeunyddiau cynaliadwy. Maent yn cael eu gwneud gan ddefnyddio deunyddiau sydd ar gael yn
helaeth, ac mae’r fframiau pren yn cael eu hadeiladu ar y safle, gan leihau ei ôl troed carbon. Mae’n
cynnig buddion sylweddol i iechyd y deiliad hefyd, yn ogystal â lefelau uchel o ddiogelwch tân,
nodweddion gwrthsain a diogelwch nwy radon. Rydym wedi cwblhau ein datblygiad cyntaf ar Ynys Môn
yn ddiweddar. Rydym wedi adeiladu 4 byngalo unedol ar gyfer Cyngor Môn.

Cyfleoedd Cyflogaeth
Mae’r dulliau gweithgynhyrchu oddi ar y safle’n cynnig rhagor o gyfleoedd gwaith i’r sawl sydd bellaf oddi
wrth y farchnad swyddi, gan gynnwys cyn-filwyr, carcharorion, y sawl Nad ydynt Mewn Addysg na
Hyfforddiant (NEET) a’r sawl gydag anableddau dysgu. Rydym wedi cyflogi 24 cymhorthydd unedol
newydd i weithio ar ein datblygiad newydd yn Hen Golwyn. Mae’r cymorthyddion yn dysgu sgiliau
newydd wrth weithio ar y cyd gyda chrefftwyr cymwys ar ddulliau newydd o adeiladu, gan alluogi iddynt
wella eu hunain a’u rhagolygon yn y dyfodol.

Datrysiadau Unedol
Sut?
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Ein Heffaith:



Carter oedd y gwirfoddolwr cyntaf ar ein safle adeiladu tai unedol
yng Nghaergybi, Môn. Ar ôl cerdded heibio’r datblygiad bob bore
wrth ddanfon eu frodyr a chwiorydd iau i’r ysgol, un diwrnod,
daeth atom i ofyn am brofiad gwaith – ac nid yw wedi edrych yn ôl
ers hynny. Mae Carter nawr wedi cael ei gyflogi gan ein
Cymorthyddion Unedol, a dywedodd:

Pam?

Dw i wrth fy modd. Rydw i'n gyrru 'mlaen yn dda
gyda phawb ac rydw i'n dysgu bob dydd. Rydw

i’n teimlo fel person gwahanol.

Datrysiadau Unedol



Rydym yn darparu rhaglenni dysgu a datblygu trawsffurfiol i
helpu unigolion, timau, sefydliadau a chymunedau i adeiladu

mentrau cynaliadwy sy’n cyflawni eu heffaith gymdeithasol. Mae
ein rhaglenni yn canolbwyntio ar Arweinyddiaeth, Menter, Addysg

ac Effaith Gymdeithasol. Rydym yn ei wneud yn ymarferol, ac yn
adlewyrchu ar gwneud effaith gymdeithasol yn realiti. Mae pob

rhaglen yn cael ei hwyluso gan arweinwyr Cymru ac
entrepreneuriaid llwyddiannus sy’n tynnu ar eu profiad eu hun i

ddarparu addysg addysgiadol ac ysbrydoledig o fewn
amgylchedd diogel a chynhwysol.

Beth?
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Mae gan Greu Menter drwydded i Gymru ar gyfer darparu
rhaglenni dysgu i helpu i bobl ganolbwyntio ar, adlewyrchu ar a

chynllunio a gweithredu ar feysydd y byddai’n gwneud
sefydliadau yn fwy llwyddiannus. Rydym yn darparu rhaglenni
mewn partneriaeth gyda Canolfan Cydweithredol Cymru ac yn

rhan o rwydwaith fyd-eang sy’n darparu rhaglenni dysgu ac
addysgol ar draws y byd.

Ein Heffaith:



Mae dros 94% o ddysgwyr wedi newid eu
hymddygiad o ran cadernid, cydweithio a
gwneud penderfyniadau.
Cyflwyniad i Fentrau Cymdeithasol

Mae dros 94% o ddysgwyr wedi newid eu
hymddygiad o ran cadernid, cydweithio a
gwneud penderfyniadau.
Cyflwyniad i Fentrau Cymdeithasol

Dywedodd 89% o arweinwyr bod y rhaglen wedi
newid y ffordd maent yn meddwl am bethau.

Arweinyddiaeth Flaengar

Dysgu Newid y Byd

Gwynne Jones
Rheolwr Gyfarwyddwr, Cartrefi Conwy

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth 6 Diwrnod

Mae eisoes wedi dod o hyd i arweinwyr at y dyfodol,
gan wella hyder, hunanymwybyddiaeth a chael effaith

gadarnhaol ar newid arferion. Mae wedi ennyn
ymagwedd hyderus wrth ddatrys problemau – rydym

ni’n gallu gwneud mwy am lai i gynnig gwell gwerth am
arian i’r cwmni.
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