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 Bu 2018-19 yn flwyddyn o newid i C3SC. Ers i Gymunedau yn Gyntaf ddod i ben, mae’r mudiad wedi
ad-drefnu i ganolbwyntio ar gyflawni’r dasg allweddol o helpu’r trydydd sector yng Nghaerdydd i
ffynnu mewn amgylchiadau economaidd a gwleidyddol anodd. Ar yr un pryd rydym wedi recriwtio
sawl ymddiriedolwr newydd ar fwrdd ymddiriedolwyr amrywiol a medrus dros ben, i helpu i arwain y
mudiad tua’r dyfodol. Rwyf yn gwerthfawrogi’r cyfle i weithio ochr yn ochr â thîm o staff rhagorol a
grŵp o ymddiriedolwyr brwdfrydig. 
 
Yn ystod y flwyddyn rydym wedi parhau i ddarparu pecyn o gymorth i ymddiriedolwyr a staff pob un
o’n haelodau, sydd erbyn hyn bron yn 1200, gan gynnig cyngor mewn meysydd mor amrywiol â
chyllido, llywodraethu, cyllid, cyfathrebu, diogelu, polisi, rhwydweithio ynghyd â goblygiadau
Brexit! 
 
Rydym yn chwarae rhan allweddol fel aelod o sawl corff partneriaeth lleol strategol, gan gynnwys
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd a’r Bwrdd Partneriaeth Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Rhanbarthol. Mae hyn yn gyfle inni i gynrychioli’r trydydd sector, gan sicrhau bod llais
a blaenoriaethau C3SC yn cael eu clywed gan Gyngor Caerdydd, y Bwrdd Iechyd Prifysgol a chyrff
eraill o’r sector cyhoeddus, ac mae hynny yn ei dro’n golygu cyfleoedd i’n haelodau i weithio mewn
partneriaeth ac i gydweithredu â’r cyrff hyn.  Mae’r staff wedi gweithio’n galed i wneud y gorau o’r
cyfleoedd cyffrous sy’n codi yn sgil sefydlu Cefnogi Trydydd Sector Cymru, ac rydym yn un o’r 19
Cyngor
 
Gwirfoddol Sirol sy’n cynnig cefnogaeth i gymunedau ledled Cymru gyda’n partneriaid yn WCVA a
Llywodraeth Cymru. Mae hyn wedi cynnwys mabwysiadu system rheoli perfformiad newydd sbon, ac
mi hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi helpu i reoli’r heriau a brofwyd wrth fabwysiadu ffordd newydd
o weithio. Y llynedd penderfynwyd rhoi prawf ar gydnerthedd ein trefniadau llywodraethu a’n
perfformiad drwy ymgeisio am nod ansawdd achrediad “Elusen Ddibynadwy” y Cyngor
Gwasanaethau Gwirfoddol Cenedlaethol, ac roeddem mor falch pan gafodd ei ddyfarnu inni ym mis
Ionawr. Yn ogystal â hyn cawsom ein hail achredu gan Raglen Buddsoddwyr mewn Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth y DU.  
 
Neilltuodd staff ac ymddiriedolwyr amser i gynllunio gwefan newydd, ac mi welwch y bydd yn fwy
hygyrch a haws i’w defnyddio pan fyddwn yn ei lansio ddechrau 2020. Dechreuwyd hefyd ar y
gwaith o ad-drefnu ein Rhwydweithiau Aelodau, i roi cymaint o gyfleoedd â phosibl i’n haelodau i
rwydweithio â’i gilydd, yn ogystal ag i ddatblygu un llais i ddylanwadu ar ein partneriaid yn y
sectorau cyhoeddus a phreifat. Bydd y gwaith olaf hwn yn cael sylw amlwg yn ein Cyfarfod
Blynyddol ym mis Rhagfyr 2019.
 
Hoffwn ddiolch i’n cyllidwyr, ein staff, ein gwirfoddolwyr a fy nghyd ymddiriedolwyr. Ac yn fwy na
neb, hoffwn ddiolch i’n haelodau am bopeth rydych yn ei wneud i wella bywydau cymaint o bobl ac
am roi cyfle inni i ddeall ac i fynegi eich safbwyntiau a’ch pryderon. Rydym yma i’ch helpu ac i’ch
cynrychioli, gan gyfrannu at ansawdd bywyd pobl Caerdydd.
 
Paul Keeping, Cadeirydd

 

CYFLWYNIAD Y CADEIRYDD A’R PRIF

SWYDDOG GWEITHREDOL



Mae’n bleser gen i gyflwyno Adroddiad Blynyddol C3SC am 2019. Wrth i’r flwyddyn dynnu tua’i
therfyn, mae’n gyfle inni yng Nghyngor Trydydd Sector Caerdydd i fyfyrio ar ein cyflawniadau ac ar
yr heriau rydym wedi’u goresgyn fel mudiad wrth inni ymdrechu i ddiwallu anghenion trydydd
sector amrywiol a gweithgar Caerdydd. Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw at ychydig o’r gwaith
pwysig mae ein haelodau a’n tîm yn ei wneud, drwy astudiaethau achos, adroddiadau ac adborth,
wrth inni weithio gydag ac ar ran aelodau a phartneriaid. Mae C3SC yn fudiad sydd wedi’i seilio ar
werthoedd penodol iawn, sef tegwch, cyfleoedd cyfartal, llesiant, cynaliadwyedd a llywodraethu da,
ac rydym bob amser yn ymdrechu i wella (a rhannu) ei ffyrdd o weithio drwy werthuso a mesur ein
heffaith. Mae ymroddiad ac ymrwymiad di-dor ein tîm yma yn C3SC yn sicrhau ein bod yn gallu
darparu gwasanaeth cymorth o’r safon uchaf i’n haelodau gan barhau i gynrychioli nodau,
gwerthoedd a lleisiau’r trydydd sector yng Nghaerdydd, ein defnyddwyr gwasanaeth a’r rhai yn yr
angen mwyaf. 
 
Mae Trydydd Sector amrywiol a gweithgar yn rhan hanfodol o unrhyw gymuned iach a bywiog, ac
rydym yn cydnabod bod ar Drydydd Sector effeithlon angen mudiad seilwaith da sy’n gweithio i’w
helpu i ddatblygu, ei annog i gydweithio, sy’n ynrychioli’n effeithiol ar ei ran i ddylanwadu ar bolisi
ac sy’n cynnig cyswllt dwy ffordd â gwasanaethau cyhoeddus a chyllidwyr. 
Mae trydydd sector iach a gweithgar yn ganolog i sut yr ydym yn cynllunio ac yn darparu ein
gwasanaethau: adeiladu ar gryfderau ein cymunedau, cefnogi gweithredu sy’n cael ei arwain gan
gymunedau a grymuso pobl i wneud newidiadau positif. Yng nghanol ffactorau anodd fel cyni
ac ansicrwydd, mae’n gysur gweld cydnerthedd a thosturi’r trydydd sector yn dod i’r brig
ynghyd â’n gallu i oresgyn anawsterau gyda’n gilydd.
 
Fel mudiad ymbarél y trydydd sector, rydym yn ymfalchïo yn y gwerth y mae ein haelodau’n ei roi ar
ein haelodaeth. Rydym yn ymdrechu i anrhydeddu hyn drwy sicrhau bod C3SC yn dod â’r aelodau at
ei gilydd – gan fynegi eu barn a’u pryderon, annog gweithio mewn partneriaeth ar
draws y sector ac â gwasanaethau cyhoeddus a chyllidwyr, hwyluso eu ffordd o ddarparu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion ac i ddefnyddio cryfderau’r gymuned a rhannu ymarfer da.
Rydym yn ymdrechu bob amser i fod yn ddelfryd ymddwyn positif i bob mudiad Trydydd Sector,
bach a mawr, sy’n gwrando ac yn dysgu drwy’r mudiadau sy’n aelodau. Yn ymarferol, mae C3SC
wedi darparu cymorth uniongyrchol i’n haelodau gan gynnwys rhoi gwybodaeth, darparu cyngor a
chymorth ymarferol, hyfforddiant, mynediad at gyllidwyr a chanfod gwirfoddolwyr. Mae helpu ein
haelodau a’n rhanddeiliaid, drwy gynnig hyfforddiant, cyngor ac adnoddau – drwy Ganolfan
Gwirfoddoli Caerdydd, prosiectau, cyngor, cymorth un i un, hyfforddiant, cynrychiolaeth ac ati – yn
parhau’n ganolog i’n gwaith. Mae’r gwasanaethau hyn yn elfen greiddiol i’n haelodaeth ac maent yn
golygu bod ein haelodau’n cael yr help sydd ei angen arnynt i barhau i helpu ein cymunedau. Mae’n
fraint cael cymorth y tîm, ein Bwrdd a’n cyllidwyr, i helpu ein haelodau
a’n partneriaid. 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu gynigion yn gysylltiedig â’r adroddiad a chynlluniau C3SC,
mae croeso i chi gysylltu â mi yn uniongyrchol: Sheila.H@c3sc.org.uk
 
Sheila Hendrickson-Brown - Prif Weithredwr/Chief Executive, C3SC
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Mae aelodaeth a gwasanaeth cymorth seilwaith trydydd sector Caerdydd yn cael ei ddarparu gan C3SC yn seiliedig ar y gwerthoedd craidd a’r gred bod trydydd
sector cryf a gweithgar yn arwain at gymunedau mwy cyfartal, cydnerth, cydlunus a chynhwysol, ac sy’n rhoi cyfle  ystyrlon i bobl i wella eu hiechyd, eu llesiant a’u
ffyniant.  Rydym yn darparu ystod eang o wasanaethau i greu trydydd sector effeithiol a chynaliadwy sy’n cael eu darparu drwy fudiadau lleol yn y gymuned sydd o
fudd i bobl a chymunedau lleol ac i waith yr awdurdod lleol a phartneriaethau strategol.
 
 
 
 

Gwybodaeth a sianelau cyfathrebu, sy’n helpu gwasanaethau i gael eu halinio a’u cysylltu’n well.

Cyfleoedd i leisiau’r trydydd sector a lleisiau nad ydynt yn cael eu clywed yn aml i gael eu clywed.

Cymorth o’r safon uchaf i grwpiau cymunedol a mudiadau - gwirfoddoli, hyfforddiant, cyngor, gwybodaeth a
gwasanaethau cymorth.

Ystod eang o weithgareddau sy’n galluogi staff, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth y trydydd
sector i gwrdd, rhwydweithio, gwneud cysylltiadau a rhannu eu barn a’u profiadau.

Rydym yn gweithio fel cyfrwng i gysylltu cymunedau lleol a grwpiau gyda’r nod o gefnogi trydydd sector sy’n ffynnu a
chymunedau amrywiol ar hyd a lled y ddinas i gael eu hintegreiddio mewn polisi, ymarfer a thrawsnewid
gwasanaethau, gan arwain at wasanaethau cynhwysol ac ymatebol sy’n cyflawni canlyniadau cynaliadwy a gwell ym
mhob agwedd ar fywydau pobl, beth bynnag yw eu cefndir.

 

 

 

 

• Rydym yn gweithio â phartneriaid yn y sector cyhoeddus i sicrhau bod pobl a chymunedau’n ganolog i
ddarpariaeth gwasanaethau – gan gyfrannu at gynlluniau lleol a gwella cyfleoedd i’r trydydd sector i fod yn
ymwybodol o ac i gyfrannu at gynllunio, dylunio a darparu gwasanaethau – gan gynnwys: 
 
• Uchelgais Prifddinas Cyngor Caerdydd
 
• Y Cynllun Ardal
 
• Y Cynllun Llesiant

Bydd y 5 ffordd o
weithio sydd wedi’u

nodi yn Neddf
Llesiant

Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru)

2015 yn sail i’n holl
weithgarwch 

Cydlynydd Cyfranogi ac
Ymgysylltu: cryfhau cyfranogiad

cymunedol ac ymgysylltu â’r
trydydd sector, rheolwr llinell

aelodau’r tîm ac yn ymgymryd â
monitro a gwerthuso’r agwedd

hon ar ein gwaith
Anna Ros Woudstra

 

Sarah Capstick- Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Leticia Ellis - Prosiect Sgiliau Pobl Ddu a Lleiafrifoedd Ethnig

Duncan Innes- Swyddog Ardal y Trydydd Sector

Elizabeth Robertson-Swyddog Ardal y Trydydd Sectorr

Hannah Morris - Third Sector Development Officer
Thoria Mohamed - Third Sector Development Officer

Wayne Morgan - Third Sector Development Officer

Victoria Clifford - Swyddog Gwirfoddoli

Jennifer Schmieder- Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Prosiect Dewis Cymru

Sereen Kutubi- Cynorthwyydd Gweithredol

Layla Bates- Cynorthwyydd Cyllid

C3SC Staff 

Prif Swyddog Gweithredol: rheoli’r prif
weithrediadau a’r adnoddau, y prif bwynt cyswllt

rhwng y bwrdd ymddiriedolwyr a’r gweithrediadau,
ac mae’n cynrychioli’r sector mewn trefniadau

llywodraethu gwasanaethau cyhoeddus.
Sheila Hendrickson Brown

 

Rheolwr Gweithrediadau a Rheolwr y Ganolfan
Gwirfoddoli: llunio amcanion gweithredol ac yn
rheolwr llinell ar y timau gweithredol i sicrhau

bod y ddarpariaeth yn effeithiol, yn gost
effeithiol ac yn cydymffurfio ag arferion gorau

Mary Duckett: Rheolwr Gweithrediadau
Ebed Akotia: Rheolwr y Ganolfan Gwirfoddoli

 

 Hybu Trydydd Sector bywiog, amrywiol a pherthnasol yng Nghaerdydd

Llunio ein Dyfodol Lles, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Swyddogion Datblygu’r Trydydd Sector: darparu ystod o
wasanaethau a chymorth i bob mudiad trydydd sector,

cymunedau a gwirfoddolwyr ac annog a datblygu
galluogrwydd a chydnerthedd cymunedol 

Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol,
Cydlynydd Gwirfoddolwyr, Prosiect Dewis

Cymru, Swyddogion Ardal y Trydydd Sector:
cefnogi ac ymgymryd â gweithgareddau sy’n

optimeiddio cyfraniad y trydydd sector a
chymunedau at ddatblygiad a darpariaeth

gwasanaethau integredig sy’n canolbwyntio
ar yr unigolyn ac sy’n adleisio blaenoriaethau

lleol. Tîm Cymorth: darparu cymorth gweinyddol ac
ariannol sy’n galluogi’r tîm i ddarparu

gwasanaethau integredig, sy’n canolbwyntio
ar y cwsmer i wella canlyniadau 

Mae gwirfoddolwyr yn darparu cymorth gwerthfawr o ran
cyfathrebu, allgymorth, TG a meysydd eraill ein gwaith. Diolch i
Rebecca, Aliyah, Sherrie, Richard a Teresa ac aelodau Panel
Grantiau Ieuenctid 2019



·        
Trydydd
sector cynaliadwy
sy’n ffynnu

Llywodraethu 

Cynhaliwyd 103 o sesiynau  cymorth 

Cafwyd a deliwyd â 174 o ymholiadau ar lywodraethu 

·        
Cafwyd

ac ymatebwyd i 1850 o ymholiadau
 

Adroddwyd am foddhad ar
gyfer sesiynau hyfforddi 

174
103

1,850

154
   

Cynhaliwyd
154 o sesiynau cynghori/cymorth

100%
Cymorth cyllido: yn ystod y cyfnod mae gweithgareddau wedi cynnwys cymorthfeydd cyllido a gynhaliwyd mewn lleoliadau yn y gymuned,
gan wella hygyrchedd i gyfranogwyr. Roedd un  digwyddiad, a gynhaliwyd yng Ngorllewin Caerdydd, yn Gymhorthfa Loteri. Roedd 11 o
sesiynau wedi’u trefnu ond mewn gwirionedd gwelsom 13 o grwpiau a oedd yn gweithio i helpu amrywiaeth eang o weithgareddau a
grwpiau cymunedol.
 
        
O’r grwpiau hynny a gynorthwywyd ac a roddodd adborth, dywedodd 96% fod y cymorth wedi bod yn werthfawr i’w mudiad, a nododd 92%
welliant yn eu gallu i sicrhau a chynhyrchu’r adnoddau sydd eu hangen arnynt i oroesi a ffynnu, eu gallu i rwydweithio, dysgu a rhannu
arferion gorau, ac i wneud defnydd gwell o dystiolaeth i ddatblygu gwasanaethau.
 
         
Un o nodweddion y trydydd sector yw ei fod yn denu arian ychwanegol i’r ddinas, a phobl a chymunedau sydd bellaf i ffwrdd oddi wrth y
ddarpariaeth brif ffrwd neu’r rhai mwyaf agored i niwed yw’r rhai sy’n elwa ar lawer o’r arian hwnnw.

Cyllid yr ymgeisiwyd amdano gyda chymorth C3SC
49.1%

Cyllid a sicrhawyd drwy gynlluniau grant/benthyciadau sy’n cael eu rheoli gan C3SC 
25.5%

Dosbarthwyd gan C3SC drwy grantiau rydym yn eu harwain neu eu rheoli 
25.4%

Deliodd C3SC ag amrywiaeth o ymholiadau’n ymwneud â llywodraethu ar ystod eang o bynciau - fel sefydlu elusen neu fenter gymdeithasol, diweddaru neu
lunio cyfansoddiad, dewis y strwythur cyfreithiol cywir, denu ymddiriedolwyr newydd ac amrywiol, cynllunio busnes a mabwysiadu polisïau priodol. Mae
ymholiadau’n aml yn arwain at waith mwy trylwyr, yn enwedig o gofio ein dull cyfannol o wahodd grwpiau i ystyried mwy nag un mater sy’n cyflwyno’i hun.
Daeth un ymholiad ar ôl Sesiwn Diogelu Gwybodaeth i’r Rhwydwaith Ymddiriedolwyr gan un o’r tîm TSDO. Aeth y TSDO i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol y
grŵp hefyd i wneud cyflwyniad, gan fod un o’r grŵp wedi gofyn inni eu hannerch er mwyn cyrraedd y bobl yr oedd yn credu y byddai’n elwa fwyaf ar y
dysgu. Fel cam dilynol, cafodd y cyflwyniad ei e-bostio at y cyfranogwyr i’w ddefnyddio fel pwynt cyfeirio, a hefyd rhannodd y TSDO sampl o bolisïau
diogelu, gan esbonio pob un i Ymddiriedolwyr y Grŵp i’w galluogi i’w hadolygu a’u haddasu. Dyma oedd gan un o’r ymddiriedolwyr i’w ddweud ar ôl y
sesiynau “Diolch o galon i chi am gymryd yr amser i ddod atom i’n helpu. Roeddem yn gwerthfawrogi eich cyflwyniad cryno, eich amynedd a’ch parodrwydd
i wrando ar gwestiynau, yn enwedig gan ein haelodau iau. Roeddwn mor falch bod rhai o’n gwirfoddolwyr mor awyddus i wrando arnoch a’u bod wedi gallu
chwarae rhan mor flaenllaw mewn rhywbeth sydd mor berthnasol iddynt â diogelu’

40
Gyfranogwyr mewn digwyddiadau 

Rhwydwaith Ymddiriedolwyr 

O ddigwyddiadau Rhwydwaith 
Ymddiriedolwyr wedi’u hwyluso3

30    
cyrsiau hyfforddi wedi'u cyflwyno i 164

o gyfranogwyr



Cafodd 17 o Ddigwyddiadau ar gynllunio a darparu
gwasanaethau cyhoeddus eu cydlynu a’u hwyluso i
annog cyfranogi ac ymgysylltu

19
Cynhaliwyd 19 o Ddigwyddiadau gan Gyngor
Caerdydd/partneriaid y sector cyhoeddus gyda staff
C3SC yn bresennol/yn helpu gyda stondinau
gwybodaeth/cyngor.

"Cafodd lleisiau unigolion a grwpiau eu
galluogi i oleuo a dylanwadu ar ddatblygu polisi a chynllunio a darparu
gwasanaethau.
 
Er enghraifft, anfonwyd ymateb i Rwydwaith Ymchwil Presgripsiynu Cymdeithasol
Cymru Gyfan (WSPRN) a hynny ar ôl ymgynghori ag aelodau’r Rhwydwaith Iechyd,
Gofal Cymdeithasol a Llesiant (HSC&WN). 
·        
Roedd 12 o fudiadau trydydd sector yn bresennol yn y cyfarfod gan rannu eu
diddordeb mewn Iechyd, Llesiant a Gofal Cymdeithasol ac roedd eu barn yn
adlewyrchu rhai o’r tueddiadau cyffredin a welwyd yn yr adborth a gawsom gan y
trydydd sector yn ystod y flwyddyn:
 
- Yr angen am ddiffiniad cyffredin o bresgripsiynu
cymdeithasol,  
 
-Pryderon mudiadau trydydd sector a grwpiau cymdeithasol wrth iddynt
ymdopi â phwysau ychwanegol yn sgil atgyfeiriadau am bresgripsiynu
cymdeithasol heb gyllid ac adnoddau ychwanegol ar gael iddynt.”
 

"Buom yn helpu mudiadau trydydd sector i ddatblygu adarparu gwasanaethau sy’n rhoi sylw effeithiol i anghenion a ganfuwyd. Er enghraifft, buom
yn gweithio â grwpiau yn natblygiad  Porth Llesiant Grangetown. Cafodd y gwaith hwn ei wneud mewn ymateb i’r weledigaeth a leisiwyd gan
grwpiau lleol a gwirfoddolwyr a oedd yn rhan o’r digwyddiad ymgynghori cyntaf, ac a arweiniodd at ddatblygu platfform TG i hwyluso mynediad
rhwydd at weithgarwch cymunedol lleol, a thrwy hynny hybu llesiant ac ymateb i anghenion y gymuned leol. Yn dilyn cyfnod o ymgynghori ac
ymgysylltu, cafodd y porth ei lansio, gan gynnig adnodd newydd i helpu grwpiau cymunedol lleol i gydlynu eu gwaith i wella llesiant preswylwyr
Grangetown drwy hyrwyddo eu gweithgarwch yn lleol ac ymestyn allan at breswylwyr. Mae’r porth yn cynnwys gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol
mewn rolau bwydo data a gweinyddol. Hefyd, mae’n gweithredu fel fforwm preifat i aelodau (grwpiau a mudiadau lleol) i rannu gwybodaeth, cydlynu
gwaith a helpu ei gilydd yn eu nod o wella llesiant drwy weithredu cymunedol. Mynegodd un cynghorydd lleol sydd hefyd yn gadeirydd y grŵp
Grangetown Community Action ei gefnogaeth i borth llesiant Grangetown, fel y gwelir yn y dyfyniad hwn a anfonwyd drwy e-bost “….  – Rwyf yn
hynod ddiolchgar am yr holl amser a’r ymdrechion rydych wedi’u neilltuo i’r prosiect hwn er mwyn sicrhau ei fod o fudd i GCA, ein partneriaid ac,
yn bwysicach oll, i’r gymuned."

 

Ymgysylltu effeithiol â’r
trydydd sector mewn polisi

17

Mae mwy o bobl
a chymunedau’n
elwa ar
Wirfoddoli

"·        
"Cafodd unigolion help i wella eu llesiant o ganlyniad i gymryd
rhan mewn gwirfoddoli o safon uchel. Er enghraifft, cafodd naw
o bobl ifanc eu recriwtio i wirfoddoli fel aelodau o’r Panel
Grantiau Ieuenctid, gan gynnwys pobl ifanc â hyder isel,
cyfrifoldebau gofal neu broblemau iechyd meddwl, sy’n BAME,
LGBT, dynion a menywod, sy’n siaradwyr Cymraeg neu
ieithoedd eraill, sy’n ofalwyr ifanc, gyda a heb anableddau, ac
sy’n amrywio mewn oedran o 14 i 25. Roedd hyn wrth gwrs yn
golygu bod y grant yn cael ei hyrwyddo ymhlith ystod eang o
brosiectau a oedd yn adlewyrchu llawer o wahanol gefndiroedd
yn seiliedig ar ddiddordebau’r bobl ifanc a’u cyfraniad at eu
cymunedau lleol."
 

 1454

·        
Ymatebwyd i 419 o ymholiadau ar ymarfer da

wrth reoli gwirfoddolwyr
      

67
·        

Buom yn gweithio â 91 o grwpiau lleol i ddatblygu
gwirfoddoli

·        
Cafodd 451 o Wirfoddolwyr eu lleoli

(27% o gefndiroedd BME)

419
 ·        

Defnyddiodd 1454 o bobl wefan
Gwirfoddoli Cymrue

451



     CYNGOR TRYDYDD SECTOR CAERDYDD
DATGANIAD ARIANNOL AM Y FLWYDDYN A DDAETH I BEN AR 31

MAWRTH 2019
   

Mae ein perfformiad ariannol wedi’i amlinellu isod fel crynodeb o wybodaeth a ddetholwyd o’n Hadroddiad Ymddiriedolwyr a Datganiadau Ariannol.
        Mae’r Datganiadau Ariannol archwiliedig a’r Adroddiad Ymddiriedolwyr ar gael ar ein gwefan – www.c3sc.org.uk



/C3SC

/CardiffThirdSectorCouncil

/Cdfvolcentre

/02920487522

/enquiries@c3sc.org.uk

A oes gennych chi gwestiwn neu angen cyngor?

CWMNI COFRESTREDIG RHIF: 03336421
(Cymru a Lloegr)      

ELUSEN GOFRESTREDIG RHIF: 1068623


