
 

Gwasanaethau Gweithgarwch y Trydydd Sector – Awst 

2020 

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau a chefnogaeth 

sy'n weithredol yn ystod argyfwng Covid-19.  

Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n 

bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth. 

Bydd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd yn darparu diweddariadau pellach pan 

fyddwn yn dod i wybod am wasanaethau. Mae cyfeiriaduron ar gyfer gwasanaethau 

penodol eraill hefyd ar gael ar wefan C3SC. 

Trydydd Sector 

Action in Caerau and Ely: Amrediad o weithgareddau ar-lein trwy brosiectau 

cyfredol, gan gynnwys ACE arts, CAER heritage a phrosiect Working Well.  

Adnoddau a gweithgareddau dysgu yn y cartref ar gyfer teuluoedd ac maen nhw 

wedi gosod blwch post y tu allan i Dusty Forge er mwyn i chi allu postio Cerdyn 

Caredigrwydd; darlun A4 neu neges i'w dosbarthu i'r sawl sydd eu hangen mwyaf. 

Os hoffech gymryd rhan, ffoniwch 029 2000 3132, e-bostiwch info@aceplace.org 

gwefan www.aceplace.org  

Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd: Gwasanaethau 

cefnogaeth addysg 7-19 oed (dysgu o bell), gwasanaethau ieuenctid 11-25 oed 

(gwaith ieuenctid o bell), mynd i'r afael ag unigrwydd cymdeithasol, amryw grwpiau 

trwy alwadau ffôn a chynadledda fideo. E-bost info@cardiffcityfc.org.uk ffôn 029 

2023 1212 

ElderFit: Wedi lansio ardal i aelodau er mwyn i bobl allu parhau gyda'u hymarferion 

yn eu cartrefi eu hunain, am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan https://elderfit.co.uk/  

Ymarfer i Bawb Cymru: Gweithgarwch adrodd straeon ar y we i wella iechyd 

meddwl pobl ag anabledd corfforol. https://www.efa.cymru/  

The Fit Group CIC: Dosbarthiadau ar-lein, am wybodaeth, ewch i Twitter 

https://twitter.com/DanceFit_Wales  

HiJinx: Sianeli digidol ar-lein ar gyfer pob un o'u grwpiau er mwyn iddynt allu cwrdd, 

sgwrsio a chadw mewn cysylltiad unwaith yr wythnos. Gosod tasgau a heriau, 

datblygu sgiliau, ysbrydoli creadigrwydd. Rhedeg digwyddiadau ar-lein hefyd sy'n 

cael eu hysbysebu ar gyfryngau cymdeithasol a'r wefan http://www.hijinx.org.uk/  

Horn Development Association CIC: Rhedeg gweithgareddau ieuenctid ar-lein 

sy'n cynnwys astudio gwaith ysgol, prosiect cerddoriaeth a chystadleuaeth FIFA 

2020. Yn gweithio ar ddatblygu llyfryn ar gyfer gweithgareddau cymunedol ar-lein ar 

https://www.c3sc.org.uk/communications/communications-doc-lib/covid-19-coronavirus-information-hub/directories-of-support-and-services
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gyfer eu grant cymeradwy symud mwy, bwyta'n dda i gyflwyno gêm fwrdd ar-lein 

gyda thasgau i'w cwblhau, ymarferion ffitrwydd yn y cartref a bwyta'n iach. Gwefan 

www.hdacardiff.org e-bost info@hdacardiff.org  

Anabledd Dysgu Cymru: rhai syniadau ar eu gwefan o bethau i'w gwneud tra bod 

rhaid i bobl aros adref, gan gynnwys cadw'n heini ac yn actif, ymweld ag amgueddfa 

o'r cartref, gweld sioe gerdd a chadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau. Am ragor o 

wybodaeth, ewch i https://www.ldw.org.uk/resources/things-to-do-at-home/  

The Mentor Ring: Sesiynau ioga a salsa ar-lein ar WhatsApp, Skype, Fideo yn 

ogystal â darparu e-fentora. E-bost info@MentorRing.org.uk  

MS Society: Sesiynau sgwrsio rheolaidd, gweminarau gwybodaeth gan amrediad o 

arbenigwyr a sesiynau llesiant dros bedair wythnos. Am ragor o wybodaeth, ewch i'w 

gwefan https://www.mssociety.org.uk/care-and-support/everyday-living/living-well-

with-ms-sessions#resultType=list&sort=oneoffdatetime|asc&page=1&results=20  

Amgueddfa Caerdydd: Yn darparu gwybodaeth ar rai o'r pethau sydd ganddyn nhw 

yn yr amgueddfa, maen nhw hefyd yn gosod prosiectau gweithgaredd ar-lein ar gyfer 

gwahanol grwpiau oedran. Am ragor o wybodaeth, ewch i'w gwefan 

https://cardiffmuseum.com/cy/  

Platfform: Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant ar gyfer pobl ifanc 16-25 mlwydd 

oed. Gwefan https://platfform.org.uk Maen nhw hefyd yn rhedeg Platfform4YP gyda 

syniadau a rhannu gan Platfform a'r bobl ifanc maen nhw'n eu cefnogi 

https://platfform4yp.org/  

Rubicon Dance: Cefnogaeth ar gyfer 2,000 o bobl sy'n arunig yn gymdeithasol er 

mwyn eu helpu i gynnal cyswllt cymdeithasol gyda'u cyfoedion yn eu grwpiau 

prosiect cyfredol yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud, cyflwyno gweithgareddau 

ar-lein, cyflwyno gweithgareddau dysgu ar-lein ar gyfer pobl ifanc a rhedeg 

rhwydwaith sector cenedlaethol i gefnogi gweithwyr llawrydd a mudiadau i ddarparu 

gwybodaeth a chefnogaeth.  

Ucan productions: Creu cynnwys ar gyfer gwefannau/Facebook. Rhedeg gweithdai 

rhyngweithiol gan ddefnyddio Zoom. Mae cynllun Ucan Buddy yn cefnogi plant a 

phobl ifanc sydd wedi colli'u golwg, naill ai ar-lein neu dros y ffôn. E-bost 

jane@ucanproductions.org  

Cymdeithas Tai Unedig Cymru: Gweithgareddau i'w gwneud yn y cartref gan 

gynnwys celf a chrefft, gweithgareddau creadigol, dysgu yn y cartref ac ymarfer corff. 

https://www.unitedwelsh.com/coronavirus-information-hub/activities-for-staying-at-

home-coronavirus/  

YogaMobility: Dosbarthiadau ioga cadair ar-lein ar gyfer eu grŵp anabl ar blatfform 

Zoom. Mwy cyfyngedig na'r arfer gan fod rhai o'u defnyddwyr angen cymorth 

corfforol i gymryd rhan nad sy'n bosib gan ddefnyddio'r dull cyfredol. Ffôn 029 2048 

2673 gwefan https://yogamobility.org/  

http://www.hdacardiff.org/
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YMCA Caerdydd: Bydd Design for Life yn mynd ar-lein gyda chwisiau, trafodaethau, 

sesiynau ymarfer corff a mwy i gadw pobl ifanc yn actif, mewn cysylltiad ac yn 

ddiogel. Am ragor o wybodaeth, ewch i'w tudalennau cyfryngau cymdeithasol 

https://facebook.com/YMCADesignForLife  Instagram @YMCADFL neu Twitter 

https://twitter.com/YMCACdiff_Grp  

Ffynonellau Statudol 

Clinigau Aros yn Gadarn Rhithwir – Ydych chi wedi cwympo yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf? Oes angen i chi ddefnyddio’ch dwylo i godi o gadair neu a fyddwch chi 

byth yn teimlo’n sigledig ar eich traed? A ys ofn cwympo yn eich rhwystro rhag 

cymryd rhan mewn gweithgareddau neu gyflawni tasgau bob dydd? Os gadardnhaol 

i unrhyw rai o’r rhain, cysylltwch â ni i gael cyngor ar reoli’r perygl o gwympo. 

Ffoniwch ni ar 029 2183 255 Neu e-bostiwich ni staysteady.cardiff@wales.nhs.uk 

Gadewch eich manylion a byddwn yn cysylltu â chi o fewn ychydig ddyddiau. Mae 

clinigau Aron yn Gadarn yn cynnig ymgynghoriadau gyda ffisiotherapydd arbenigol 

yn maes cwympo a gellir gwneud hyn dros ffôn neu drwy gysylltiad fideo diogel. 

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Sut wyt ti? Gwybodaeth benodol ar gadw'n egnïol gan 

gynnwys sut i gadw'n gorfforol egnïol yn y cartref ac yn agos ato a fideos ymarfer 

corff gartref https://icc.gig.cymru/pynciau/coronafeirws/sut-wyt-ti/cadwn-gorfforol-

iach/cadwn-egniol/ 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro - mae ffisiotherapyddion niwrolegol wedi 

cynhyrchu cyfres o fideos sesiynau dosbarth i helpu i gadw cleifion yn actif. Mae'r 

fideos yn cynnwys Tai Chi ar eich eistedd, ymwybyddiaeth ofalgar, rheoli blinder, 

ymestyn, cryfder a chydbwysedd. Am ragor o wybodaeth, ewch i 

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/page/100987  

Llywodraeth Cymru - tudalen ar gadw'n actif fel rhan o'r tudalennau cymorth sy'n 

cynnwys ymarferion ar eich eistedd, cryfder, ystwythder a chydbwysedd, yn ogystal 

â chyngor ar sut i ymarfer corff gyda'r cyfyngiadau symud https://llyw.cymru/iach-a-

diogel/cadw-pobl-yn-ddiogel?_ga=2.47304801.779159030.1591613634-

38476346.1579261925  

Manylion cyswllt 
Cynhyrchwyd y wybodaeth gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. 14 Awst 2020 

E-bost: sarah.c@c3sc.org.uk gwefan www.c3sc.org.uk Twitter @C3SC 
 

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yw Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) 

Caerdydd - y mudiad isadeiledd ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn y ddinas. Rôl 

allweddol C3SC yw darparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth arbenigol i fudiadau 

trydydd sector lleol ar y materion sy'n effeithio arnynt - gan gynnwys gwirfoddoli, 

ariannu a threfn llywodraethu - ac i fod yn ddarparwyr gwybodaeth polisi. Rydym yn 

cefnogi rhwydweithiau ar themâu allweddol a meysydd o ddiddordeb, gyda'r nod o 

sicrhau bod gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau yn gallu cysylltu gyda grwpiau a 

mudiadau trydydd sector yng Nghaerdydd ynghyd â deall eu hanghenion.   

https://facebook.com/YMCADesignForLife
https://twitter.com/YMCACdiff_Grp
mailto:staysteady.cardiff@wales.nhs.uk
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/page/100987
https://gov.wales/safe-help/staying-active
https://gov.wales/safe-help/staying-active
https://gov.wales/safe-help/staying-active
mailto:sarah.c@c3sc.org.uk
http://www.c3sc.org.uk/
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Nodwch fod y wybodaeth yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd i C3SC; ni 

chynhaliwyd unrhyw wiriadau na dilysiadau ychwanegol wrth gynhyrchu'r cyfeiriadur 

hwn. Mae'r wybodaeth yn gyfredol ar yr adeg o gyhoeddi. Mae'r grwpiau yn 

ymwybodol y bydd manylion am eu gwasanaethau a'r gefnogaeth a ddarperir 

ganddynt yn cael eu rhannu; lle mae grwpiau wedi gofyn i ni beidio â rhannu eu 

manylion cyswllt ar hyn o bryd, rydym wedi parchu eu dymuniadau.  


