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Yn y rhifyn hwn:
• Trechu tlodi - yr her fawr i
Gaerdydd

• Cwrdd â’r tîm 

• Dewis y strwythur cyfreithiol cywir

• Adolygiad Blynyddol

• ... a mwy



Dewis y strwythur
cyfreithiol cywir
Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)
yn cynnig cymorth i aelod-sefydliadau mewn
sawl maes gwaith - o ddatblygu’r syniadau
cychwynnol i sefydlu grwpiau, mynegi barn a
dylanwadu. Un maes lle y gall C3SC gynorthwyo
yw wrth fabwysiadu’r strwythur cyfreithiol cywir.

Mae aelodau C3SC, a’r trydydd sector yn gyffredinol wedi
corffori busnesau dielw neu fusnesau diben cymdeithasol
ynghyd â grwpiau cymunedol, cymdeithasau gwirfoddol
ac elusennau o’r cychwyn. Mae’r ymadrodd ‘menter
gymdeithasol’ yn dod yn fwyfwy cyfarwydd, ond mae’n
ddiddorol nodi mai disgrifiad cyffredinol yw hwn o
brosiect neu raglen sy’n gwneud o leiaf 50% o’i elw o
fasnachu, yn hytrach na grantiau, ac nad strwythur
cyfreithiol pendant ydyw. Roedd mentrau cymdeithasol
hŷn yn gwmnïau cyfyngedig drwy warant ond mae
amrywiaeth o opsiynau ar gael i fentrau cymdeithasol
newydd, gan gynnwys
Cwmnïau Buddiannau
Cymunedol sy’n
gyfyngedig drwy warant
neu gyfranddaliadau,
Sefydliadau Elusennol
Corfforedig, a’r hen Gymdeithas Ddiwydiannol a
Darbodus - sy’n fwy cyfarwydd bellach fel Cwmni
Cydweithredol.

Cloi asedau
Mae’r strwythur cyfreithiol cywir ar gyfer mudiad yn
dibynnu ar nifer o ffactorau. Yn C3SC rydym yn annog
grwpiau i ystyried eu cyllid dechrau busnes, buddiolwyr
a’r math o wasanaeth y maent yn ei ddarparu. Ac ar
wahân i’r contractau cyflogeion a gwasanaethau y mae
corffori yn caniatáu i sefydliadau gymryd rhan ynddynt,
bydd y strwythur cyfreithiol cywir (yn groes i reddf) yn
ddefnyddiol oherwydd ei gyfyngiadau. 

Mae Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, cwmnïau
elusennol, Sefydliadau Elusennol Corfforedig,
cymdeithasau anghorfforedig a grwpiau cymunedol yn
cyfyngu ar benderfyniadau cyfarwyddwyr drwy ‘gloi
asedau’, sydd, yn ôl y gyfraith yn gorfod cael ei ysgrifennu
yn y dogfennau llywodraethu - gan rwystro asedau’r
cwmni rhag cael eu defnyddio er budd personol. Hyd yn
oed os caiff y sefydliad ei ddiddymu, rhaid i’r holl asedau
gael eu rhoi i gwmni neu elusen arall lle mae ei asedau
wedi’u cloi. Mae cloi asedau yn un o nodweddion
allweddol ein sector, ac mae hyn yn rhoi tawelwch
meddwl i arianwyr.

Mae dewis strwythur cyfreithiol i’ch sefydliad chi yn
benderfyniad pwysig, ond gall fod yn gymhleth. Gall
C3SC roi gwybodaeth a chymorth i sefydliadau sydd am
gorffori. Fodd bynnag, byddem bob amser yn awgrymu
eich bod yn ymchwilio i’r opsiynau a’r dogfennau
llywodraethu amrywiol yn drwyadl a chael cyngor
proffesiynol, os oes angen, gan gyfreithiwr sy’n ymwneud
â chyfraith elusennau.

I gael cymorth i ddewis y strwythur cyfreithiol
cywir, ffoniwch ein tîm Swyddog y Trydydd
Sector ar (029) 2048 5722.

www.c3sc.org.uk
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Darllenwch erthygl ar
Sefydliadau Elusennol
Corfforedig yn
http://goo.gl/AmJouF

Indycube CIC

Indycube CIC yn trafod Cwmnïau Buddiannau Cymunedol (CIC) ac yn esbonio’r rheswm dros
ddewis y strwythur cyfreithiol hwn.

Sefydlwyd Cwmnïau Buddiannau Cymunedol gan Lywodraeth y DU yn 2005 ar gyfer mentrau cymdeithasol. Mae
Cwmnïau Buddiannau Cymunedol fel hyn yn creu elw i’r cymunedau y maent yn gweithredu ynddynt. Mae
gwefan Rheoleiddiwr CIC yn datgan mai “Cwmnïau cyfyngedig yw Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, gyda
nodweddion ychwanegol arbennig, wedi’u creu i’w defnyddio gan bobl sydd am redeg busnes neu weithgaredd arall
er budd y gymuned, ac nid er budd preifat. Er mwyn cofrestru cwmni fel CIC, mae’n rhaid i’r Rheoleiddiwr ei
gymeradwyo, a bydd ganddo swyddogaeth fonitro a gorfodi barhaus.”

I gofrestru fel CIC, mae’n rhaid i’r cwmni fod yn gyfyngedig mewn rhyw ffordd. Ni chaiff CIC fod yn elusen, yn
Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus nac yn sefydliad anghorfforedig. Ni chaiff fod yn wleidyddol ei gymhelliad,
wedi’i sefydlu i wasanaethu grŵp sy’n rhy gyfyngedig na chynnal gweithgareddau anghyfreithlon.

I gael ei dderbyn fel Cwmni Buddiannau Cymunedol, bydd y Rheoleiddiwr CIC yn ystyried a yw’r cais yn
bodloni’r meini prawf. Os yw’r holl feini prawf wedi’u bodloni, bydd y Rheoleiddiwr yn hysbysu’r cofrestrydd yn
Nhŷ’r Cwmnïau a fydd, ar yr amod bod trefn ar yr holl ddogfennau, yn cyhoeddi Tystysgrif Corffori fel Cwmni
Buddiannau Cymunedol.

Mae cwmnïau cyfyngedig nad oes ganddynt statws elusennol yn ei chael yn anodd profi mai budd cymunedol, neu
hyd yn oed budd cyhoeddus sydd i’w hasedau. Nid oes ffordd syml, glir o gloi asedau cwmni at ddiben budd
cyhoeddus heb wneud cais am statws elusennol. Diben y Cwmni Buddiannau Cymunedol yw diwallu’r angen hwn.

Gall elusen drosglwyddo i fod yn CIC gyda chymeradwyaeth y Comisiwn Elusennau. Wrth wneud hynny, bydd yn
colli ei statws elusennol, gan gynnwys unrhyw fanteision o ran treth. Caiff CIC, er enghraifft, fod yn eiddo i elusen,
fel is-gwmni masnachol. Caniateir i’r CIC drosglwyddo asedau i’r elusen. Ni chaiff Cwmnïau Buddiannau
Cymunedol eu rheoleiddio mor llym ond ni allant elwa ar statws elusennol, hyd yn oed os yw eu holl amcanion yn
elusennol eu natur.

Pam y daeth Indycube yn Gwmni Buddiannau Cymunedol
Wrth ddechrau’r cwmni, roedd sylfaenwyr a chyfarwyddwr Indycube yn teimlo bod cronfa fawr o weithwyr
creadigol, proffesiynol yng Nghymru a oedd angen gofod gweithio fforddiadwy mewn amgylchedd proffesiynol.
Roeddent hefyd am adeiladu rhywbeth a fyddai o fudd i’r gymuned. Esboniodd Gary Walpole, Cyfarwyddwr
Indycube, “Ein bwriad oedd sefydlu rhywbeth a fyddai’n ein galluogi i roi rhywbeth yn ôl i gymdeithas ac roedd y
model CIC yn ymddangos fel y dewis gorau i ni”.

Mae cyfarwyddwyr Indycube yn bwriadu ei ddatblygu yn fusnes proffidiol. Dywedodd Mark Hooper, Sylfaenydd a
Chyfarwyddwr Indycube: “Dyma’r trydydd CIC i mi ei sefydlu, ac rwyf wedi gweld sut y gallant wneud
gwahaniaeth gwirioneddol a hirdymor i’r cymunedau lle y cânt eu sefydlu.” Dim ond y cymunedau y maent wedi’u
sefydlu ynddynt a gaiff ddefnyddio’r elw. Gyda’r elw, mae’r sylfaenwyr wedi ceisio datblygu a gwella pob gofod, yr
ardal gymunedol y mae wedi’i leoli ynddi ac ehangu nifer y gofodau cydweithio yng Nghymru.

Os hoffech gael gwell syniad o gydweithio neu o fod yn Gwmni Buddiannau Cymunedol,
mae croeso i chi ymweld ag Indycube, neu os ydych yn ystyried sefydlu eich busnes CIC
eich hun, byddai Mark a Gary yn fwy na bodlon rhannu profiadau Indycube. Gellir cael
rhagor o wybodaeth am Indycube yn www.indycube.com neu drwy ffonio (029) 2059 0622.

Mark Hooper yng ngofod cydweithio Indycube ym Mae Caerdydd



Dyfarnu achrediad
Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth i C3SC
Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC)
wedi cael cydnabyddiaeth ffurfiol am ei
ymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth
gan United Kingdom Investors in Equality and
Diversity (UKIED). 

Cafodd gwaith C3SC o ran hyrwyddo cydraddoldeb
ac amrywiaeth ei gydnabod mewn archwiliad
annibynnol gan aseswyr allanol. Mae Bwrdd yr
Ymddiriedolwyr a’r staff wedi gweithio i sicrhau bod ei
bolisïau ac arferion yn adlewyrchiad o’r cymunedau
amrywiol y mae’n ymwneud â hwy ym mhob cwr o
Gaerdydd. Mae C3SC yn falch o dderbyn
cydnabyddiaeth o’i fwriad i ddarparu gwasanaethau
cynhwysol o safon uchel. Cyflwynwyd y wobr mewn
digwyddiad yn Llundain.

Dywedodd Richard Edwards, Cadeirydd Bwrdd
Ymddiriedolwyr C3SC: “Rydym wrth ein boddau ein
bod wedi ennill y gydnabyddiaeth hon. Fel sefydliad
seilwaith y trydydd sector yng Nghaerdydd, mae’n
rhaid i C3SC grynhoi arfer gorau fel y gall gynrychioli
a datblygu amrywiaeth lawn y trydydd sector yma yn y
brif ddinas.” 

Dywedodd Sheila Hendrickson-Brown, y Prif
Swyddog: “Mae’r dyfarniad hwn yn cyfleu ymrwymiad
C3SC i gydraddoldeb. Mae’r gydnabyddiaeth allanol
hon fod ein polisïau a’n gweithdrefnau yn cynrychioli
arfer da yn golygu y gall C3SC siarad yn awdurdodol
am faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb. Rydym
yn edrych ymlaen at weithio gyda’n haelodau i
ymestyn ein dysgu a’u cynorthwyo mewn trydydd
sector bywiog ac amrywiol.”

C3SC a rôl
cynrychiolwyr y
trydydd sector
Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yw’r
corff seilwaith sy’n cynrychioli’r trydydd
sector yng Nghaerdydd. Er mwyn sicrhau bod
cynrychiolaeth yn ganolog i’w waith, mae
C3SC yn gweithredu ‘model cynrychioliadol y
trydydd sector’.

Mae Phil Stevens, Rheolwr Polisi a Gwasanaethau
C3SC yn rhoi trosolwg o’r model: “Mae C3SC yn
recriwtio ac yn cynnal cronfa o gynrychiolwyr y
trydydd sector sy’n cymryd rhan mewn llu o
gyfarfodydd a thasgluoedd sy’n ymdrin â materion
ledled y ddinas a materion statudol. Mae’r ffrydiau
gwaith hyn, a gaiff eu rheoli gan Fyrddau Rhaglenni,
yn cynnig llwyfan i gynrychiolwyr C3SC gyfleu barn y
trydydd sector. 

Yma, mae Phil yn esbonio beth sy’n symbylu’r cynllun:
“Mae dwy brif fantais i fodel C3SC. Yn gyntaf, mae’n
rhoi barn a phrofiadau’r trydydd sector i’n partneriaid
statudol er mwyn helpu i greu polisïau effeithiol ac, yn
ail, mae’n agor llwybr gwych i’r trydydd sector gael
clywed am yr hyn sy’n sbarduno’r sector statudol a’i
fwriadau, ac yn ei alluogi i ddylanwadu arnynt.”

Mae C3SC yn creu ei fodel cynrychioliadol ochr yn
ochr â Model Partneriaeth Strategol Caerdydd.

Rydym bob amser yn chwilio am gynrychiolwyr
newydd i fod yn llais i’r trydydd sector, ac mae swyddi
gwag ar hyn o bryd ym maes plant, teuluoedd a phobl
ifanc ac ar gyfer ein Grwpiau Cyfeirio Arbenigol. Mae
bod yn gynrychiolydd yn gyfle sy’n talu ar ei ganfed o
ran cynrychioli buddiannau’r trydydd sector.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn
gynrychiolydd y trydydd sector, ewch i
www.c3sc.org.uk/vacancies i gael rhagor o
wybodaeth am y cyfleoedd, neu anfonwch
e-bost at Phil Stevens phil.s@c3sc.org.uk

Chwilio am gyllid?
Mae llwyddo i ddod o hyd i gyllid ar gyfer eich
sefydliad chi yn fwy hanfodol nag erioed o’r blaen. Os
ydych yn chwilio am ragor o ffynonellau ariannu,
ewch i’r dudalen Current Funding Opportunities ar
ein gwefan. Yn ogystal â rhestr o gyfleoedd, byddwch
yn gallu gweld lincs hefyd i adnoddau defnyddiol
eraill.

Ewch i www.c3sc.org.uk/support/funding/
current-funding

I gael rhagor o wybodaeth fanylach, wedi’i
theilwra i’ch sefydliad chi, gall aelodau
C3SC gysylltu â’n tîm Swyddogion y Trydydd
Sector drwy ffonio (029) 2048 5722.

Yr hyn rydych chi’n
ei ddweud am
hyfforddiant C3SC
Gyda rhagor o bwysau ar sefydliadau i
ddarparu gwasanaethau gydag adnoddau prin,
mae’n hanfodol bod staff yn cael eu hyfforddi a
bod ganddynt y modd i berfformio’n effeithiol.  

Dyma ychydig o’r adborth a gawsom ynghylch
hyfforddiant C3SC:

• “mae hyfforddiant yn
amhrisiadwy”

• “Rydym wedi cael y fantais o
hyfforddiant da yn y
gorffennol, ac rydym wedi’i
groesawu ac wedi bod yn
ddiolchgar amdano.”

• “Ymarferol a defnyddiol
iawn” (Cwrs Ymdrin ag
Anghydfod)

• “Llwyddodd i wneud cwrs anodd yn ddifyr ac yn
hawdd ei ddeall.” (Cwrs Atebolrwydd Seiliedig ar
Ganlyniadau)

Mae C3SC yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau
hyfforddi perthnasol ac ymarferol i’w aelodau, gan
gynnwys ‘Paratoi am Wirfoddolwyr’, ‘Codi arian ar y
Rhyngrwyd’, ‘Goruchwylio ac Arfarnu - Cynllunio
Datblygiad Staff’, ‘Ymdrin ag Anghydfod’, a llawer mwy.

I gael rhestr o’r cyrsiau sydd gan C3SC ar y
gweill, ewch www.c3sc.org.uk/training-
events/c3sc-training

(029) 2048 5722
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“Rydym wedi
cael y fantais o
hyfforddiant da
yn y gorffennol,
ac rydym wedi’i
groesawu ac
wedi bod yn
ddiolchgar
amdano.”

“Mae C3SC bob amser yn ymatebol
ac mae ganddo swyddogion da a
phrofiadol…” 

Phil Stevens o C3SC yn derbyn y wobr

Ein gweledigaeth yw
trydydd sector cryf,
amrywiol ac egniol
yng Nghaerdydd.

Cyngor Trydydd Sector
Caerdydd
Llawr Daear
Ty^ Brunel, 2 Heol Fitzalan,
Caerdydd CF24 0EB

Rhif ffôn: (029) 2048 5722
E-bost: enquiries@c3sc.org.uk
Gwefan: www.c3sc.org.uk
Twitter: @C3SC 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cardiff-third-sector-council

Elusen Gofrestredig 1068623.
Cwmni Cyfyngedig drwy
Warant yng Nghymru 3336421.
Argraffwyd y cyhoeddiad
hwn ar bapur cynaliadwy.

C3SC ar
LinkedIn
Wyddech chi fod C3SC ar LinkedIn, sef y
safle cyfryngau cymdeithasol proffesiynol?
Dilynwch ni i weld y wybodaeth
ddiweddaraf a manylion ein gwasanaethau.
Ewch i www.linkedin.com/company/
cardiff-third-sector-council

Dilynwch ni
ar Twitter
Cadwch mewn cysylltiad @C3SC – i gael
gwybod beth sy’n digwydd yn y trydydd
sector yng Nghaerdydd. Cewch fanylion
hefyd am newyddion, hyfforddiant a
digwyddiadau C3SC.
Dilynwch ni @C3SC



Dilynwch ni ar Twitter @C3SC
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C3SC yn ymateb i
ymgynghoriad Rhaglen 
De Cymru
Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) wedi
bod ar flaen y gad o ran cynrychioli’r trydydd sector
yng Nghaerdydd ar Raglen De Cymru, sef y newid
arfaethedig i ofal mamolaeth a gofal newyddenedigol

o dan arweiniad meddyg ymgynghorol, gwasanaethau
plant mewn ysbytai a meddyginiaeth frys ar gyfer
pobl sy’n byw yn ne Cymru. 
Mae C3SC wedi gweithio gyda’i bartneriaid i sicrhau
bod barn y trydydd sector yn cael ei chofnodi a’i
chyflwyno ar bob cam. Mae hyn wedi cynnwys llunio
ymateb y trydydd sector i’r ymgynghoriad cyhoeddus.
At ei gilydd, cafwyd dros 50,000 o ymatebion i’r
ymgynghoriad, a bydd hyn yn llywio’r

penderfyniadau terfynol ynghylch sut y darperir
gwasanaethau. Gwneir y penderfyniadau hyn dros y
misoedd nesaf ac, unwaith eto, bydd C3SC yn
sicrhau bod llais y trydydd sector yn ganolog i’r
broses.
I gael rhagor o wybodaeth am Raglen De
Cymru, ewch i http://goo.gl/hHlqf neu
anfonwch e-bost at Kevin Rahman-
Daultrey yn kevin.r@c3sc.org.uk

Trechu tlodi: yr her fawr i Gaerdydd
Mae’n anodd osgoi’r newyddion am y dystiolaeth gynyddol o dlodi yng Nghymru. Roedd y wybodaeth ddiweddaraf gan Ymddiriredolaeth
Trussel yn dangos bod dros 350,000 o bobl yn dibynnu ar fwyd cardod yn ystod 2012-13 - dros 100,000 o bobl yn fwy na’r hyn yr oedd yr
Ymddiriedolaeth yn ei ddisgwyl.  

Yn ôl Ymddiriedolaeth Trussel, mae dros 31% o
holl gyfoeth Prydain bellach yn nwylo’r 10% o’r
bobl fwyaf cyfoethog ym Mhrydain, a dim ond
1% sydd yn nwylo’r 10% isaf.

Gan ystyried y bwlch cynyddol hwn mewn
cydraddoldeb, mae Llywodraeth Cymru wedi
datgan mai trechu tlodi yw un o’i phrif
flaenoriaethau gwaith ar hyn o bryd. Mae ei
Strategaeth Trechu Tlodi ddiweddar yn nodi
cynllun i leihau tlodi, yn enwedig tlodi parhaus
ymysg rhai o’n pobl a’n cymunedau tlotaf, a
lleihau’r posibilrwydd y bydd pobl yn mynd yn
dlawd. 

Felly, sut mae hyn yn effeithio ar y trydydd sector
yma yng Nghaerdydd?

Mae llawer o aelodau C3SC eisoes yn dweud bod
cynnydd anferth yn y galw am eu gwasanaethau.

Mae diwygio lles wedi cael effaith fawr ar
deuluoedd ac unigolion, ac mae newidiadau
diweddar fel y ‘Dreth Ystafell Wely’ a’r gostyngiad
mewn gwerthoedd budd-daliadau yn golygu bod
llawer o deuluoedd bellach yn byw o dan y llinell
dlodi. 

Effaith llai o arian cyhoeddus, diweithdra uwch,
cyflogau is a diwygio lles yw bod y trydydd sector
o dan ragor o bwysau i ddiwallu’r galw cynyddol
am wasanaethau, ond bod yr adnoddau wedi aros
yn eu hunfan neu wedi lleihau.

Fodd bynnag, mae ein sector yn unigryw o ran ei
allu i gynnig atebion. Mae’r sector yn gynnig
gwasanaeth unigryw a gwerthfawr ar adegau pan
mae angen cynilo, gan gynnig cyfleoedd a
phrofiad yn aml i wirfoddolwyr, a chyflwyno
rhagor o adnoddau drwy ffynonellau ariannu
ychwanegol, er enghraifft, ymddiriedolaethau
sy’n rhoi grantiau, arian y loteri, codi arian ymysg
y cyhoedd a chefnogaeth gan y sector preifat.

Ymateb y trydydd sector
Mae C3SC yn arwain gwaith y sector i fynd i’r
afael â thlodi. Mae wedi ymrwymo i gefnogi ei
aelodau drwy Rwydweithiau C3SC a bydd hefyd
yn cynnal digwyddiadau i ymchwilio i ymateb y
trydydd sector i’r mater pwysig hwn. 

Bydd C3SC yn gweithredu mewn tair ffordd:

1. Rhannu gwybodaeth ynghylch effaith y
dirwasgiad a diwygio lles, gan gyfleu
gwybodaeth drwy wasanaethau statudol a
gwasanaethau perthnasol eraill.

2. Mapio, cydgysylltu a hyrwyddo darpariaeth y
trydydd sector, a gwneud y defnydd gorau o
adnoddau sydd ar gael eisoes.

3. Canfod bylchau mewn darpariaeth a chwilio
am ffyrdd arloesol o ddiwallu anghenion a
ganfyddir, gan gynnwys chwilio am adnoddau
ychwanegol o fewn cyd-destun trosolwg
strategol ar wasanaethau cydgysylltiedig.

Ymateb i dlodi - pethau i’w
hystyried
Cofnodi’r angen. Dywedodd Phil Stevens, Rheolwr Polisi a
Gwasanaethau gyda C3SC: “Os ydych yn gweld newid yn y
bobl sy’n defnyddio eich gwasanaethau, neu yn y mathau o
bobl sy’n defnyddio eich gwasanaethau, mae’n hanfodol bod
yr elusennau’n cadw cofnod effeithiol o hyn. Byddwch am
gyfleu tystiolaeth i bobl sy’n eich ariannu, sy’n dangos y
newid yn y gwasanaeth a ddarperir.” Ystyriwch greu
adroddiad i adrodd ‘hanes’ yr effaith a gaiff tlodi, er mwyn
gallu cyflwyno hyn i ariannwyr.
Byddwch yn sensitif. Bydd llawer o bobl yn teimlo’n
gyndyn o drafod eu sefyllfa gan fod stigma o hyd, yn
anffodus, ynghylch tlodi. Cofiwch sicrhau bod eich staff a’r
gwirfoddolwyr wedi cael yr hyfforddiant priodol a bod
ganddynt y gefnogaeth i allu trafod materion yn gyfforddus
ac yn sensitif.
Edrychwch ar dlodi mewn cyd-destun ehangach. Meddai
Katie Mallam, Swyddog y Trydydd Sector, “Mae ein
dealltwriaeth ni o dlodi yn gallu bod yn gul iawn, gan
feddwl mai arian yn unig yw tlodi. Mae’n rhaid i ni fod yn
barod i ehangu ein diffiniad o dlodi i gynnwys mynediad at
wybodaeth, tai addas, a materion diwylliannol penodol.”
Meddyliwch am dlodi ‘cudd’, fel teuluoedd dosbarth canol a
allai ymddangos, ar yr olwg gyntaf, fel pe baent yn
gyfforddus, ond lle mae eu hymrwymiad i forgeisi wedi
cwtogi ar yr incwm sydd ar gael iddynt i brynu bwyd a
nwyddau hanfodol eraill.
Siaradwch iaith yr ariannwyr. Mae’r ymgyrch newydd i
drechu tlodi yn cyflwyno cyfleoedd newydd i sefydliadau
arloesol wneud ceisiadau am arian. Sicrhewch eich bod yn y
lle gorau i lwyddo drwy wybod pa ganlyniadau a ddisgwylir.
A byddwch yn barod i egluro’n union sut mae eich gwaith
yn cydweddu â’r hyn y mae’r ariannwyr yn chwilio amdano.
Gallai cyrsiau hyfforddi C3SC helpu.
Cyfeiriwch ddefnyddwyr at wasanaethau. Mae llawer o
wasanaethau yng Nghaerdydd sy’n rhoi cymorth i’r rhai
sydd mewn tlodi, gan gynnwys banciau bwyd, darparwyr
cyngor ariannol, mudiadau sy’n cynnig cymorth gyda
dyledion, a gwasanaethau sy’n cynyddu cyfleoedd addysgol a
chyfleoedd cyflogaeth pobl. Efallai y gallai cyfeiriadur ar-lein
i aelodau C3SC eich helpu i ddod o hyd i gymorth ar gyfer
defnyddwyr eich gwasanaeth.

Mae mwy a mwy o bobl yn 
yn dibynnu ar fanciau bwyd
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Cyngor Trydydd Sector Caerdydd

Mae rhai heriau allweddol wedi codi
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf: sef
cyhoeddi’r trefniadau diwygio lles,
sydd bellach wedi dechrau cael
effaith, yn ogystal â thoriadau i
gyllid y sector cyhoeddus. Ar yr un
pryd, mae trechu tlodi ac ail-lunio’r
berthynas rhwng y trydydd sector
a’r sector statudol wedi bod ar frig
yr agenda.

Er gwaetha heriau yn sgil y materion hyn,
mae’r trydydd sector yn parhau i chwarae
rhan hanfodol mewn cynorthwyo’r bobl
hynny sy’n wynebu tlodi, y rhai y mae
toriadau lles yn cael effaith arnynt, a’r rhai
sy’n wynebu mynediad anghyfartal i
wasanaethau.
Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd
(C3SC) wedi ymrwymo i arwain y ffordd
wrth ymateb i’r materion pwysig hyn, ac
mae’r rhifyn hwn o Maniffesto yn tynnu
sylw at beth o’r gwaith hwn yn ogystal â
dangos ein Hadolygiad Blynyddol.
Wrth i chi barhau i wneud y popeth
posibl dros yr aelodau hynny drwy
gymdeithas a gaiff eu cefnogi gennych
chi, cofiwch fod C3SC yma i chi. Rydym
yn eich gwahodd i gysylltu â ni i lywio ein
gwaith a’n blaenoriaethau, ac i ddweud
wrthym am y ffordd orau y gallwn eich
helpu chi. 
Mwynhewch y rhifyn hwn o Maniffesto!
Cofion cynnes

Richard Edwards
Cadeirydd, Cyngor Trydydd Sector
Caerdydd
ON Cofiwch ffonio (029) 2048 5722 neu
anfon e-bost at enquiries@c3sc.org.uk i
gael gwybod rhagor am C3SC a’r cymorth
y gallwn ei gynnig i’ch sefydliad.

Gweithgareddau a llwyddiannau C3SC
• Croesawyd Sheila Hendrickson-Brown yn Brif Swyddog a hefyd dri ymddiriedolwr newydd.
• I ymateb i raglen doriadau Cyngor Caerdydd i’r trydydd sector, lansiodd C3SC yr ymgyrch ‘Cardiff Standing Together’ gan

arwain at ddiffiniad o gytundeb newydd gyda Chyngor Caerdydd ynghylch cyllid y trydydd sector.
• Dyfarnwyd £1.47 miliwn i C3SC i gyflawni’r prosiect Cyd-greu Newid Iach gyda 10 o bartneriaid o’r trydydd sector. 
• Bu dros 52,000 o ymweliadau â gwefan C3SC, ac roedd tudalennau ‘C3SC Training’ a ‘Current Funding Opportunities’ yn

boblogaidd iawn.
• Ehangodd C3SC ei waith rhanbarthol gyda’r prosiect arloesol Friendly AdvantAGE gyda’n cydweithwyr yn VCVS yn y Fro.
• Cyfrannodd C3SC tuag at y nifer uchaf erioed o ymgynghoriadau, gan sicrhau bod llais y trydydd sector yn ganolog i waith

polisi a strategaeth yma yng Nghaerdydd.
• Ailddiffiniodd C3SC ei Fforwm y Trydydd Sector i ymestyn ei allu i ddylanwadu ar waith polisi a strategaeth. Bellach, mae

gennym fwy o gynrychiolwyr y trydydd sector nag erioed o’r blaen yn eistedd ar grwpiau strategol. 
• Bu C3SC yn llwyddiannus yn ei gais i gynnal Cymunedau yn Gyntaf Dwyrain Caerdydd, Llanedern a Phentwyn (ECLP).
• Cymerwyd rhan mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau a chyfarfodydd, gan gynnwys y Ffair Iechyd Lleiafrifoedd Ethnig,

Cyfamod y Lluoedd Arfog, Mis Hanes Pobl Dduon a chyfarfodydd Tîm Rheoli Cymdogaethau Caerdydd.
• Bu dros 150 o aelodau’r trydydd sector ar gwrs hyfforddiant gyda C3SC, gyda 99% yn cofnodi bod eu profiad wedi bod yn un

ardderchog neu dda iawn.

Cyfleoedd rhwydweithio i chi
Mae rhwydweithiau C3SC yn gyfle i fudiadau’r trydydd sector gwrdd â
phobl sy’n rhannu yr un amcanion, uchelgeisiau a phryderon. Gallai
rhwydweithio gydag eraill arwain hefyd at feithrin
partneriaethau, gweithio gyda mudiadau eraill a’r
posibilrwydd o arbed adnoddau.
Dyma restr o’r rhwydweithiau y gellir ymuno â hwy am
ddim, ynghyd â manylion ynghylch sut i ganfod mwy:
• Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a euluoedd Caerdydd -

e-bost Phil Stevens yn phil.s@c3sc.org.uk 
• Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd - 

e-bost Kevin Rahman-Daultrey yn kevin.r@c3sc.org.uk 
• Rhwydwaith Cydgysylltwyr Gwirfoddolwyr Caerdydd:

rhwydwaith ar y cyd gyda’r Gwasanaeth Cymunedol Gwirfoddol (VCS) - 
e-bost nathan.w@vcscardiff.org.uk 

• Rhwydwaith Dysgu a Menter Trydydd Sector Caerdydd - e-bost oria Mohamed
yn thoria.m@c3sc.org.uk 

• Rhwydwaith Cymunedau Diogelach Caerdydd- email Katie Mallam at katie.m@c3sc.org.uk 
• Rhwydwaith Rhyng-ffydd De Caerdydd - e-bost Katie Mallam yn katie.m@c3sc.org.uk
• Rhwydwaith Amgylchedd Caerdydd - e-bost Kevin Rahman-Daultrey yn kevin.r@c3sc.org.uk
• Rhwydwaith Darparwyr Cyngor Caerdydd - e-bost Kevin Rahman-Daultrey yn kevin.r@c3sc.org.uk

"Mae'r
digwyddiadau
rhwydweithio yn
ddefnyddiol iawn
ac wedi helpu i
feithrin perthynas
waith yn ogystal
â chyfeillgarwch"

Uwch Dîm Rheoli C3SC
Sheila Hendrickson-Brown - Prif Swyddog
Mair Henry - Rheolwr Cyllid a’r Swyddfa 
Adam Rees - Rheolwr Clwstwr ECLP Cymunedau yn Gyntaf
Phil Stevens – Rheolwr Polisi a Gwasanaeth
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“Diolch”
Llawer o ddiolch i’n
cyllidwyr. Hebddyn nhw ni
fyddai ein gwaith yn bosibl.

Gwerthfawrogiad
Diolch i’n hymddiriedolwyr
sydd wedi ein gwasanaethu
mor ffyddlon yn 2012/13…

Roger Bone, Ed Cole, Nick
Corrigan, James Davies, Richard
Edwards, Michael Flynn, Judith
John, Karen Jones, Terry Price,
Gerald Puttock, Reynette
Roberts and Sujatha aladi

…ac i

Peter Davies, Morgan Fracknell
and Peter Trevett who have now
left us.

Diolch hefyd i’r staff a’r
gwirfoddolwyr sydd wedi ein
gadael yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf.

Daw’r ffigurau canlynol o’r datganiadau gweithredol am Weithgareddau Ariannol Cyngor Trydydd Sector
Caerdydd (Cyfyngedig drwy Warant) ar gyfer y Flwyddyn a Ddaeth i Ben 31ain Mawrth 2013.

Bydd y cyfrifon llawn, adroddiad yr archwilwyr ar y cyfrifon hyn ac adroddiad blynyddol yr ymddiriedolwyr ar
gael wedi iddynt gael eu cwblhau cyn y CCB ym mis Ionawr 2014. Bydd copïau ar gael o Ionawr 2014 gan
Gyngor Trydydd Sector Caerdydd, Llawr Gwaelod, Tŷ Brunel, 2 Heol Fitzalan, Caerdydd CF24 0EB.

2013 2012 2011

ADNODDAU A DDERBYNIWYD

Incwm 825,339 773,863 796,618

CYFANSWM YR ADNODDAU A DDERBYNIWYD 825,339 773,863 796,618

ADNODDAU A WARIWYD

Gwariant Uniongyrchol 157,661 741,020 854,846

Gorbenion 540,970

CYFANSWM YR ADNODDAU A WARIWYD 698,631 741,020 854,846

ADNODDAU NET A DDERBYNIWYD/A WARIWYD 126,708 32,843 -58,228

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (Cyfyngedig drwy Warant)
Mantolen 31ain Mawrth 2013 – Rhif Elusen: 1068623 Rhif Cwmni: 3336421

2013 2012 2011

ASEDAU SEFYDLOG:

Asedau diriaethol 51,542 12,072 14,375

ASEDAU CYFREDOL:

Dyledwyr 39,549 33,357 22,552

Arian yn y banc 549,156 236,784 245,111

588,705 270,141 267,663

CREDYDWYR:

Y symiau sy’n ddyledus o fewn blwyddyn 299,855 65,222 97,890

CYFANSWM YR ASEDAU LLAI'R
RHWYMEDIGAETHAU PRESENNOL

340,392 216,991 184,148

CRONFEYDD 340,392 216,991 184,148

ASEDAU NET 340,392 216,991 184,148

Paratowyd y datganiadau ariannol yn unol â’r darpariaethau arbennig yn Rhan VII o Ddeddf Cwmnïau 2006
sy’n ymwneud â chwmnïau bach ac yn unol â’r Safon Adrodd Ariannol i Endidau Bach (a ddaeth i rym ym
mis Ebrill 2008).
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Blwyddyn
lwyddiannus
i’r prosiect
cyfeillio
Cafodd Friendly AdvantAGE,
sef cynllun a gaiff ei ariannu
gan y Loteri Fawr, ac un lle
mae C3SC yn bartner rheoli,
flwyddyn lwyddiannus arall. 

Mae’r prosiect yn cynnig
amrywiaeth o wasanaethau cyfeillio i
leihau unigrwydd a theimladau
ynysig a gwella lles pobl hŷn yng
Nghaerdydd a Bro Morgannwg. 

Eleni oedd ail flwyddyn y prosiect ac
mae’n amlwg, unwaith eto, bod y
gwasanaeth yn bwysig i bobl hŷn.

Mae Cyngor Trydydd Sector
Caerdydd yn cefnogi Friendly
AdvantAGE yng Nghaerdydd, gan
helpu i sicrhau y gwneir cysylltiadau
rhwng y prosiect a gwasanaethau
ledled y sector statudol a’r trydydd
sector.

Os hoffech chi gymryd rhan yn
y prosiect, neu os hoffech gael
gwybod rhagor, ewch i
www.c3sc.org.uk/partnerships
/friendly-advantage neu
anfonwch e-bost at Kevin
Rahman-Daultrey yn
kevin.r@c3sc.org.uk neu 
Cath Haines yn
cath@valecvs.org.uk

Gweithio mewn partneriaeth ym
maes iechyd a gofal cymdeithasol
Gan weithio fel partner agos i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a
rhanddeiliaid allweddol eraill, roedd C3SC yn cefnogi’r adolygiad o
Fframwaith Strategol y Bwrdd ar gyfer Gweithio gyda’r Trydydd Sector ac
adolygiad Lefel Gwasanaeth y Bwrdd o ariannu’r trydydd sector.

Mae C3SC wedi sicrhau bod y trydydd sector yn rhan annatod o’r gwaith o ddatblygu
hen wasanaethau a gwasanaethau newydd fel ei gilydd. Un enghraifft yw’r Fframwaith
Comisiynu Camddefnyddio Sylweddau, sy’n newydd ar gyfer Caerdydd a’r Fro, yn

ogystal â bod yn bartner allweddol gydag Iechyd y Cyhoedd o ran datblygu’r rhaglen
hyfforddiant Gwneud i Bob Cysylltiad Gyfrif, sy’n cynorthwyo staff y rheng flaen i annog
pobl i aros yn iach. 

Bwriad C3SC yw mynd â hyn ymhellach eto, gyda llawer o waith yn cael ei wneud i
sicrhau bod llais y trydydd sector yn amlwg mewn ymgynghoriadau a datblygiadau polisi
allweddol, gan gynnwys datganiad polisi Bwrdd Iechyd y Brifysgol ‘Optimising
Outcomes’ ac ymgynghoriad Rhaglen De Cymru.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dylanwadu ar bolisi iechyd,
ymunwch â Rhwydwaith Iechyd a Gofal Cymdeithasol Caerdydd drwy
anfon e-bost at Kevin Rahman-Daultrey, Hwylusydd Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Caerdydd, yn kevin.r@c3sc.org.uk

Yn dilyn ymgynghoriad cenedlaethol yn 2012, cafodd
prosiectau Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru eu dwyn
ynghyd fel Clystyrau, gydag ardal ddaearyddol fwy a thîm mwy
i gyflawni’r tri amcan o ‘Gymunedau Iachach’, ‘Cymunedau
sy’n Dysgu’ a ‘Chymunedau Ffyniannus’.

Y llynedd roedd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn
llwyddiannus yn ei gais i gynnal Clwstwr Cymunedau yn
Gyntaf Dwyrain Caerdydd, Llanedern a Phentwyn (ECLP),
sydd yn 5.5 milltir sgwâr o dir a dros 30,000 o bobl, gan ei
wneud yn un o’r Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf mwyaf yng
Nghymru.

Rydym wedi ymrwymo i annog dadl a thrafodaeth ynghylch
materion cymunedol a defnyddio cyfraniad cymunedol yn
ganolog i’n holl waith, gan fod y gymuned yn gwybod beth
sydd ei angen arni. Felly canolbwynt cyntaf ein gwaith oedd
cwrdd ag aelodau a phartneriaid cymunedol, a chodi
ymwybyddiaeth o’r hyn y gall Cymunedau yn Gyntaf ei gynnig.

Cymunedau Iachach

Drwy weithio gyda thrigolion lleol, mae’r tîm iechyd wedi
cynorthwyo i greu Clwb Cinio Llanedern ar gyfer Pobl
Dros 50 oed, er mwyn dod â phobl hŷn at ei gilydd bob
dydd Gwener am bryd o fwyd a chyfle i gymdeithasu a dod
i wybod rhagor am wasanaethau lleol. Mae’r tîm wrthi’n
datblygu’r Cynllun Eiriolwr Iechyd hefyd, yn hyfforddi

aelodau o’r gymuned i gael effaith gadarnhaol ar
wasanaethau lleol, fel amseroedd apwyntiadau yn y feddygfa
a chael gafael ar ddeintyddion.

Cymunedau Ffyniannus
Mae’r tîm ffyniant wrthi’n datblygu clybiau gwaith i helpu
pobl sy’n chwilio am waith drwy roi cyngor a hyfforddiant
mewn sgiliau cyffredinol, yn ogystal â sesiynau arbennig ar
gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn manwerthu neu ofal
cymdeithasol. Ac er mwyn cynorthwyo aelodau’r gymuned i
fynd i’r afael â rhai o’r anawsterau a gaiff eu hachosi gan y
newidiadau i fudd-daliadau lles, mae’r tîm ffyniant yn
darparu gweithdai cynhwysiant ariannol a sesiynau i gael
pobl i ddefnyddio’r we a bod yn hyderus wrth gael trefn ar
eu budd-daliadau ar y rhyngrwyd.

Cymunedau sy’n Dysgu
Bu llawer o newid yn yr ysgolion yn yr ardal, yn sgil agor
Ysgol Uwchradd y Dwyrain ac ysgol newydd Teilo Sant.
Mae ein tîm wedi bod yn cynorthwyo rhieni i ddod yn rhan
o’r ysgolion newydd ac mae hefyd wedi bod yn datblygu
cyfleoedd i gynorthwyo myfyrwyr drwy’r cyfnod pontio i’r
trefniadau newydd yn yr ysgolion. A thrwy gydnabod bod
dysgu’n rhywbeth i bawb, rydym wrthi’n datblygu sesiynau
blasu a chyflwyniadau i gyrsiau, yn ogystal â chyfleoedd
dysgu anffurfiol fel teithiau ystlumod yng Nghoedwig Cath
Cobb a gweithdai gwneud cacennau. Mae llawer o
gyfleoedd i bobl gymryd rhan mewn dysgu.

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am brosiectau
ECLP yn www.eclp.org.uk neu dilynwch ni ar
Twitter a Facebook drwy chwilio am ECLPCF.

Cymunedau yn Gyntaf -
ond ar ei newydd wedd!
Mae Cymunedau yn Gyntaf wedi newid dros y flwyddyn ddiwethaf, ac mae cymunedau ledled
Cymru’n dechrau teimlo’r effaith.

Clwb Cinio Dros 50 Llanedeyrn yn 
dod â phobl hŷn at ei gilydd
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Mae Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yn falch
o gyhoeddi bod Cyd-greu Newid Iach bellach wedi
dechrau.

Mae Cyd-greu Newid Iach yn bartneriaeth cyffrous rhwng 10 o
brosiectau iechyd a lles sy’n dwyn ynghyd wybodaeth ac
arbenigedd amrywiol o bob cwr o Gaerdydd a’r Fro.

Ar ôl blynyddoedd o ddatblygu, cadarnhawyd ym mis Rhagfyr
2012 bod y portffolio Cyd-greu Newid Iach wedi llwyddo yn ei
gais i sicrhau £1.47 miliwn mewn cyllid gan ffrwd Llais
Cymunedol y Loteri Fawr.  

O dan arweiniad C3SC, gyda chefnogaeth Gwasanaethau
Gwirfoddol Canolfan y Fro, bydd y portffolio yn weithredol rhwng
2013 a 2017. Bydd yn galluogi pobl yng Nghaerdydd a’r Fro i
ddylanwadu ar benderfyniadau ynghylch cyflenwi gwasanaethau
iechyd a lles a chyd-greu newid yn y meysydd hynny.  

Drwy ganolbwyntio ar grwpiau allweddol yn y gymuned, bydd y
prosiect yn cydweithio â phrosiectau, asiantaethau a chyrff statudol
eraill i sicrhau’r cyrhaeddiad, y dylanwad a’r effaith gorau posibl.

I gael rhagor o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf,
ewch i http://goo.gl/OCw3m9 and 
www.co-creatinghealthychange.tumblr.com/ neu
anfonwch e-bost at Katie Cooke yn
katie.c@c3sc.org.uk

Mae’r gwaith o Gyd-greu Newid
Iach wedi dechrau

Partneriaid
Cyd-Greu
Newid Iach
• Alltudion ar Waith - Ffoaduriaid a

Cheiswyr Lloches 
• Action in Caerau and Ely -

Cymunedau daearyddol Trelái a
Chaerau 

• Gweithredu dros Iechyd Meddwl
Caerdydd a’r Fro - Defnyddwyr
Gwasanaethau Iechyd Meddwl 

• Hafal - Gofalwyr Iechyd Meddwl 
• Cymdeithas Alzheimer’s - Dementia a

Gofalwyr
• Gingerbread - Teuluoedd Unig Riant 
• Media Academy Cardiff - Pobl Ifanc

nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant 

• Cyngor Trydydd Sector Caerdydd -
Cyflyrau Hirdymor 

• Diverse Cymru - Lleisiau nas Clywir yn
Aml 

• Cardiff People First a Vale People First -
Anableddau Dysgu

Cydweithio yng ngweithdy cynefino Cyd-greu Newid Iach

www.c3sc.org.uk

Sian Johns a 
Katie Cooke o C3SC

Gweddill y tîm
yn Tŷ Brunel, 2 Heol Fitzalan
Peter Griffiths – Swyddog y Trydydd Sector
Katie Mallam – Swyddog y Trydydd Sector
Thoria Mohamed – Swyddog y Trydydd Sector
Kevin Rahman-Daultrey – Hwylusydd Iechyd a
Gofal Cymdeithasol / Swyddog y Trydydd
Sector 
Katie Cooke – Cydgysylltydd y Prosiect 
Cyd-greu Newid Iach 
Sian Johns – Gweinyddydd y Prosiect 
Cyd-greu Newid Iach 
Rowena Shaw – Swyddog Gwybodaeth
Anne McDonough – Gweinyddydd
Suzy Youngman – Gweinyddydd

Cymunedau yn Gyntaf Ddwyrain
Caerdydd, Llanedeyrn a Phentwyn 
Y Tîm Cymunedau Iachach
Anna Ros-Woudstra – 
Uwch Swyddog Datblygu
David Poole – Uwch Swyddog Datblygu
Nia Fussell – Swyddog Byw Bywydau Iach 
Helen Green – Swyddog Gwasanaethau Iechyd

Y Tîm Cymunedau sy’n Dysgu
Steven Honeywill – Uwch Swyddog Datblygu 
Caroline Hardy – 
Swyddog Teuluoedd ac Ysgolion 
Rachael Barry – 
Swyddog Ehangu Mynediad i Ddysgu 
Joe Champion – 
Swyddog Cyfathrebu a Chyfranogi 
Elaine Joseph – 
Swyddog Cyswllt â Theuluoedd 
Janet Marks – Swyddog Cyswllt â Theuluoedd 
Peter Croall – Swyddog Cyswllt â Theuluoedd 
Karen Smith – Swyddog Cyswllt â Theuluoedd

Y Tîm Cymunedau Ffyniannus
Anthony Brito – Uwch Swyddog Datblygu 
Gareth Hicks – Mentor Twf Swyddi Cymru 
Rob Green – Swyddog yr Economi 
Ginger Wiegand – Swyddog Cyflogaeth

Y Tîm Gweinyddol a Chyllid
Toria Hookway – Uwch Weinyddydd 
John Hodgson – Swyddog Cyllid
Kerrine Phillips – Swyddog Monitro 
Howard Dobson – Gweinyddydd
Max Bayntun – Gweinyddydd


