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DATGANIAD I’R WASG 
 

Gwasanaethau hanfodol a 
ddangoswyd yng nghyfres 

ffilmiau etifeddol cyllid UE CGGC 
yn cau oherwydd prinder cyllid  

 
17 Hydref 2022: I’w ryddhau ar unwaith 
 
Ar 30ain blwyddyn y Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi (17 Hydref 2022), 
mae CGGC yn cyhoeddi cyfres o ffilmiau etifeddol sy’n dangos effaith 
bositif cyllid yr UE ar y sector gwirfoddol yng Nghymru. Mae’r ffilmiau yn 
tynnu sylw arbennig at y ffyrdd y gwnaeth cyllid yr UE helpu’r rheini a 
oedd yn bellaf o’r farchnad lafur ac sydd nawr yn cael eu taro waethaf 
gan yr argyfwng costau byw.  
 
Dangosa CGGC y prosiectau cymorth cyflogadwyedd a gyllidwyd gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a oedd yn 
allweddol o ran helpu i gefnogi mwy na 35,000 o bobl i ddychwelyd i 
gyflogaeth ac ennill 150,000 o gymwysterau newydd yng Nghymru drwy 
gydol rhaglen gyllido 2014-2020.  

Gyda’r ffrydiau cyllido hyn o’r UE bellach yn dod i ben, a Chronfa Ffyniant 
Gyffredin Llywodraeth y DU yn methu ag anrhydeddu addewidion niferus 
y byddai’r cronfeydd hyn yn cael eu hadfer yn llawn, mae Cymru yn 
wynebu diffyg cyllid o fwy nag £1.1 biliwn. Bydd hyn yn arwain at fwlch 
cyllido dinistriol i’r sector gwirfoddol, ac mae rhai o’r rhaglenni sy’n 
canolbwyntio ar bobl a ddangoswyd yn ffilmiau CGGC eisoes wedi 
gorfod cau, ar fin cau neu mewn perygl o orfod lleihau eu gwasanaethau. 

Meddai Prif Weithredwr CGGC, Ruth Marks: ‘Mae’r ffilmiau hyn yn dangos 
yr arbenigedd a’r ymroddiad sydd gan gannoedd o elusennau a 
mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i roi gobaith a chyfle i bobl sy’n 

https://llyw.cymru/datganiad-ysgrifenedig-colli-cyllid-i-gymru-o-ganlyniad-i-drefniadau-llywodraeth-y-du-ar-gyfer?_ga=2.108148554.959239313.1665656931-700129937.1661433379
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agored i niwed. Yn anffodus, rydyn ni mewn perygl o golli’r arbenigedd 
hwn gan fod cynlluniau presennol Llywodraeth y DU yn golygu na fydd 
cyllid ar gael mewn pryd i gefnogi parhad gwasanaethau hanfodol i bobl 
yng Nghymru. 
 
‘Ar adeg pan mae mwy a mwy o aelwydydd yng Nghymru yn cael eu 
gorfodi i wneud y dewis anurddasol rhwng naill ai bwyta pryd o fwyd neu 
wresogi eu cartref, mae o leiaf un o’r mudiadau a fyddai wedi’u 
cynorthwyo – a ddangosir yn ein cyfres o ffilmiau – eisoes wedi gorfod 
cau ei gangen yng Nghymru. D’oes dim dwywaith y bydd cau cynlluniau 
Ewropeaidd yng Nghymru a’r trefniadau presennol sydd ar droed gan 
Lywodraeth y DU yn arwain at fwy o wasanaethau yn cau, a mwy fyth o 
bobl yn cael eu hyrddio i mewn i dlodi.’  

Mae cyfres ffilmiau etifeddol CGGC yn dangos sut mae cyllid yr UE wedi 
cynnal sector gwirfoddol Cymru – a thrwy hyn, rhai o bobl fwyaf agored i 
niwed ein cymdeithas. 

Mae Prosiect Cynhwysiant Gweithredol Adferiad wedi bod yn cefnogi 
pobl dros 25 oed â phroblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio 
sylweddau, drwy symud i ffwrdd o ddulliau traddodiadol a’u helpu i 
wneud dewisiadau positif a magu hunanhyder.  

Mae Cobain wedi symud ymlaen yn ei fywyd drwy gymorth Adferiad ac 
yn dweud: ‘Cefais i lawer o anhawster, am fy mod yn dioddef o orbryder 
difrifol a syndrom Asperger. Heb Adferiad, dwi’m yn credu y byddai 
unrhyw obaith wedi bod o gael swydd a dweud y gwir.’ 

Gwnaeth y Prosiect Cyflawni Newid trwy Gyflogaeth gan ‘Change Grow 
Live’ (gwefan Saesneg yn unig) helpu pobl Du, Asiaidd ac Ethnig 
Leiafrifol, a mudwyr, i mewn i hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogaeth. 
Gwnaethant lwyddo i weithio gyda chyfran uchel o fenywod Du, Asiaidd 
ac Ethnig Leiafrifol a mudol a oedd yn economaidd anweithgar, drwy 
gynnig mentora, lleoliadau gwirfoddoli, helpu i drosglwyddo 
cymwysterau presennol i rai a oedd yn cael eu cydnabod yn y DU, cyrsiau 
carlam i fod yn rhugl yn Saesneg, cyngor ar hawliau gweithwyr a mwy.  
 

https://www.adferiad.org.uk/cy/adferiad-inclusion/
https://www.changegrowlive.org/achieving-change-ace-wales/info
https://www.changegrowlive.org/achieving-change-ace-wales/info
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Nododd Anusha, merch hynod gymwys o India: ‘Pan gyrhaeddais y DU, fe 
roddais gynnig ar lawer o bethau i gael mynediad i’m gyrfa, rhoddais 
gynnig ar ychydig o bethau, ac roeddwn i’n amau fy hun. Rwyf wedi 
dysgu cymaint o bethau gan ‘Change Grow Live’. Mae’n rhoi mwy o hyder 
i chi. Gallwch chi dyfu yn eich gyrfa.’ 
 
Yn anffodus, mae’r diffyg cyllid amgen sydd ar gael wedi golygu bod y 
rhaglen wedi gorfod dod i ben. 
 
Cyllidir Rhaglen Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg gan Gronfa Gymdeithasol 
Ewrop ac mae wedi helpu’r gweithlu gwragedd yng Nghymru drwy wella 
arferion busnes a chreu gweithle tecach yng Nghymru.  
 
Ar ôl mynychu un o gyrsiau Chwarae Teg, dywedodd Dee: ‘Roedd y 
cymorth a gefais gan Chwarae Teg yn anhygoel. Mae wedi cael effaith 
barhaol arnaf; fydden i’n dweud ei fod wedi bod yn bwynt diffiniedig yn 
fy ngyrfa, mae wedi newid fy mywyd. Rwyf ar y llwybr cywir nawr yn 
bendant.’ 
 
Mae Cymunedau Ymlaen Môn (Môn CF) wedi defnyddio cyllid yr UE i 
gynnig rhaglen gyflogaeth arloesol a hyblyg, gan gynnwys prosiect 
cyflogaeth 16 wythnos gyda’r nod o gael swydd barhaol yn y pen draw. 
 
Meddai David, un o gyfranogwyr y Rhaglen: ‘Gwnaeth gweithio gyda Môn 
CF roi’r dewrder i mi chwilio am waith a pharatoi ar ei gyfer. Mae lleoedd 
fel Môn CF yn helpu pobl i ddod o hyd i’r anogaeth nad ydynt, o bosibl, 
wedi’i chael yn rhywle arall yn eu bywydau ac i ddod o hyd i’r dewrder i 
gamu ymlaen.’ 

Ymhellach, meddai Ruth Marks: ‘Nid ydyn ni eisiau i arbenigedd y sector 
gwirfoddol ddiflannu gyda’r cyllid Ewropeaidd. Mae sector gwirfoddol 
Cymru mewn sefyllfa unigryw i gyflwyno canlyniadau cyflogaeth a 
llesiant positif i grwpiau sydd, yn draddodiadol, yn anoddach eu 
cyrraedd, ac mae angen i ni lenwi’r bwlch cyllido hwn ar frys.’ 

Gallwch chi weld y ffilmiau ar sianel YouTube CGGC.   

__Diwedd__ 

https://chwaraeteg.com/prosiectau/cenedl-hyblyg2-rhaglen-menywod/
https://www.moncf.co.uk/?lang=cy
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Am ragor o wybodaeth a chynigion cyfweld, cysylltwch â Simon Dowling 
ar 0300 111 0124 neu Carys Mair Thomas ar 07702 096704. 
 
NODIADAU I OLYGYDDION 
 

• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) yw’r corff aelodaeth 
cenedlaethol ar gyfer mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Rydyn 
ni’n bodoli er mwyn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i 
wneud mwy o wahaniaeth gyda’i gilydd. Gallwch ddysgu mwy yma: 
www.wcva.cymru  

• Gallwch weld y ffilmiau ar YouTube: 
o Adferiad Recovery 
o Change Grow Live 
o Chwarae Teg 
o Môn CF 

• Dysgwch fwy am y Diwrnod Rhyngwladol Dileu Tlodi, a’i thema 
urddas yma (gwefan Saesneg yn unig) 

• Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yn cael ei rheoli gan CGGC, 
a’i chefnogi gan gyllid o Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Ei nod yw 
lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru a gwella 
cyflogadwyedd pobl dan anfantais. 

 
Er mwyn i ni allu hyrwyddo’r sector gwirfoddol yng Nghymru a 
diweddaru ein cysylltiadau yn y wasg ar newyddion perthnasol gan 
CGGC, mae eich gwybodaeth wedi’i chofnodi ar ein cronfa dda. 
Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd, sydd ar gael ar wefan CGGC, i 
gael rhagor o wybodaeth am sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei 
defnyddio, pwy sy’n gallu cael gafael ynddi, y sail gyfreithiol dros gadw 
eich gwybodaeth a’ch hawliau o ran yr wybodaeth hon. 
 
Swyddfa Gofrestredig – Prif Swyddfa: Un Rhodfa’r Gamlas, Heol Dunballs, 
Caerdydd CF10 5BF (Swyddfeydd hefyd yn y Rhyl ac Aberystwyth)  
Ffôn: 0300 111 0124  
E-bost: help@wcva.cymru 
 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.youtube.com/watch?v=M-JkJkg8NWo
https://www.youtube.com/watch?v=sjbD_eTLFv4
https://www.youtube.com/watch?v=g3Lj-uNwrsk
https://www.youtube.com/watch?v=4ef0xd34TZc
https://www.un.org/en/observances/day-for-eradicating-poverty
mailto:help@wcva.cymru
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Elusen gofrestredig 218093 
Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299 
 Cofrestrwyd yng Nghymru 


