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Dymuniadau Gorau ar gyfer 2021
Gan Sue Whittaker

Bu 2020 yn flwyddyn anodd iawn, ond yn sgil y
newyddion bod brechlyn ar y ffordd mae 2021 yn
ymddangos yn llawer mwy addawol, gan ein caniatáu ni
i weld ein hanwyliaid.
Nid y fi yn unig sy’n gobeithio hynny. Dyma’r flwyddyn
gyntaf yn ystod y 22 o flynyddoedd y bûm i’n gweithio
yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i
ni beidio â chael parti Nadolig go iawn! Cyfarchion y
Nadolig i chi i gyd gan ddymuno 2021 Hapus i chi i gyd
hefyd!



SBOTOLAU: Adolygiad o’r Flwyddyn
Gan Gemma Hayne
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Wel, ni all neb ddweud y bu 2020 y flwyddyn yr oeddem yn disgwyl iddi fod ar y
dechrau. Fe ddechreuom ni drwy ddathlu Ffair Swyddi hynod o lwyddiannus ym
Mhorthcawl - roedd 50 o stondinau yn yr ‘Hi-Tide’ ym mis Ionawr, gyda dros 300
o bobl wedi galw heibio, gyda chynlluniau ar y gweill i gynnal mwy i arwain at ein
Ffair Swyddi flynyddol ym mis Medi.

Yn anffodus, ni welodd y cynlluniau hynny olau dydd, ond rydym wedi llwyddo i
barhau i gefnogi pobl Pen-y-bont ar Ogwr, wrth i ni orfod newid ein model gwaith
yn gyfan gwbl er mwyn gallu darparu arweiniad dros y ffôn, testun, ac e-bost.
Rydym hefyd wedi defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad –
os nad ydych chi wedi gweld ein dyddiaduron cyfyngiadau symud hyd yn hyn,
gallwch eu gweld ar ein gwefan: Cyflogadwyedd  

Rydym hefyd wedi sicrhau ein bod yn cadw llygad ar ein hasiantaethau partner a
chanolfannau gwaith i weld sut yr oeddent yn ymdopi ac i weld beth y gallem ni ei
wneud gyda’n gilydd i sicrhau bod pob bwlch wedi ei lenwi. Roedd yn wych cael
gweld ein cydweithwyr mewn awdurdodau lleol eraill drwy gyfrwng Microsoft
Teams neu Google Meets a rhannu ein profiadau o ran sut yr ydym yn gweithio.

Felly, diolch i bawb am eich cefnogaeth eleni! Rhwng mis Ionawr a diwedd mis
Tachwedd eleni rydym wedi helpu 1192 o bobl o Ben-y-bont ar Ogwr i ymgysylltu
â’n rhaglen; cyflawnodd 362 o bobl gymwysterau ac mae 330 wedi dechrau
gweithio. Ac nid oes rhaid i’n cefnogaeth ddod i ben cyn gynted ag y mae unigolyn
yn dechrau gweithio, mae 40 o bobl sydd eisoes mewn gwaith wedi cael eu cefnogi
drwy fentora. Er gwaethaf yr heriau, cafodd ein timau a’n cyfranogwyr
gyflawniadau gwych eleni a gallwch ddarllen hynt a helynt rhai ohonynt yn y
newyddlen hon.

https://www.facebook.com/cyflogadwyedd
https://www.facebook.com/cyflogadwyedd


Byd Rhithwir - Cyrsiau a Theithiau Cerdded
Gan Gemma Hayne

Un o gyflawniadau ein tîm eleni yw’r her ‘Cerdded o
Amgylch Cymru’ a ddigwyddodd ym mis Tachwedd. Fe
wnaethom ni osod targed uchelgeisiol i ni ein hunain
sef cerdded cylchedd Cymru gan ddefnyddio camau
arferol – 1047 o filltiroedd! Roedd y daith er budd Banc
Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr. 

Roeddem wedi ymrwymo i’r dasg ac mewn gwirionedd
fe wnaethom gyrraedd y targed mewn 2 wythnos! Felly
fe aethom ni ar ail daith a chodi £187.50. Maen nhw o
hyd yn ddiolchgar am unrhyw roddion, ac os gallwch
chi helpu mae’r ddolen yma 

Gan fod darparwyr hyfforddiant wedi cau neu dan
gyfyngiadau o ran yr hyn y gallant ei gynnig, rydym
wedi gorfod cael gafael ar gyrsiau ar-lein newydd er
mwyn sicrhau bod cyfranogwyr yn dal yn gallu cael y
cymwysterau yr oedd eu hangen arnyn nhw. 

Un o’r cyrsiau mwyaf arwyddocaol a ddefnyddiom ni
eleni oedd cwrs pwrpasol ar Ymwybyddiaeth o COVID
drwy Wasanaethau Hyfforddi CCE. Fe wnaethant
gyfuno cymwysterau Rheoliadau Rheoli Sylweddau
Peryglus i Iechyd a Rheoli Haint i helpu gweithwyr a
oedd yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod y
cyfyngiadau symud, i gael mwy o wybodaeth ynghylch
yr hyn yr oedd ei angen ar gyfer dychwelyd yn ddiogel.
Roedd hyn yn rhan o gyfres o gymorth a ddarparwyd
gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

Rydym hefyd wedi canfod 143 o gyrsiau eraill megis
Hylendid Bwyd, Cymorth Cyntaf a Llythrennedd
Digidol. Bu’r un olaf yn bwysig iawn gan y bu rhaid i
lawer o bobl – gan gynnwys rhai ohonom ni ar y tîm,
ddysgu sut i ddefnyddio offer digidol er mwyn
cyflawni’r gweithgareddau hyn. Gan fod darparwyr
wedi ailagor, mae ein cynnig o hyfforddiant wedi
cynyddu – felly cysylltwch er mwyn canfod beth y
gallwn ni ei gynnig i chi!

"“Hoffwn ddweud Diolch yn Fawr
wrthych chi a Chyflogadwyedd
Pen-y-bont ar Ogwr am godi
arian ar ran Banc Bwyd Pen-y-
bont ar Ogwr." 

- Tricia Davies, Rheolwr Banc Bwyd
Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflwynwyd Poster CBSP adeg cwblhau hyfforddiant
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https://www.justgiving.com/bridgendfoodbank
https://www.justgiving.com/bridgendfoodbank


Danteithion Blasus ar gyfer y Nadolig
Gan Gemma Hayne

Tra yr oeddem ni i gyd yn aros gartref, bu llawer
ohonom ni’n rhoi cynnig ar hobïau newydd yn
cynnwys coginio – gwelwyd miliynau o luniau o fara
banana! 

Serch hynny fe wyddom ni nad pawb sydd â digon o
gynhwysion neu offer arbenigol wrth law. Felly, bu ein
tîm Meithrin, Darparu, Ffynnu yn creu rysetiau a oedd
mor syml a hawdd â phosibl. 

Gallaf innau dystio pa mor dda yw rysáit y cyffug
uchod! Bydd mwy, a’n gobaith ni yw ffurfio
partneriaeth gyda Phantrïau Bwyd Ardal Leol Pen-y-
bont ar Ogwr yn y flwyddyn newydd i greu rysetiau
allan o’r bagiau bwyd wythnosol. Maen nhw’n
ffynhonnell wych ar gyfer pobl sy’n ei chael hi’n
anodd. Chwiliwch ar ein cyfryngau cymdeithasol i gael
manylion amdanynt.

"Mae’n ffordd wych a syml o
greu danteithion blasus”

- Maxine Barrett, Cydlynydd Meithrin,
Darparu, Ffynnu.

@EmployabilityBridgend

@EmployaBridgend
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dalentog ac yn mwynhau gwneud pobl eraill yn hapus. Ers y dyddiau pan oedd yn
diddanu, mae Elaine wedi teimlo ei bod wedi colli’r hyder hwnnw. Cofrestrodd gyda
Chyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr a chafodd gyfle i ddarganfod beth yr oedd hi’n
chwilio amdano mewn bywyd, a rhoi cynnig ar gyfleoedd gyrfa drwy wirfoddoli i fod yn
Gynorthwy-ydd Gofal Iechyd, a drodd yn swydd llawn amser.

Cafodd anhawster gyda’i hyder ond roedd yn ystyried ei nodau gyrfa yn fodd o godi’r
hyder hwnnw. Dewisodd Elaine lwybr Gofal Iechyd oherwydd ei bod yn hoff o wneud
pobl yn hapus gyda’i natur ofalgar. Yn ystod ei lleoliad, defnyddiodd ei thalentau
artistig i godi gwên ar wyneb pobl yn rhinwedd ei swydd yn Ofalwr ac yna’n
Gynorthwy-ydd Cymorth Chwarae mewn clwb ysgol.

Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, roedd Elaine yn teimlo ei bod hi eisiau cael gwell
dealltwriaeth o anghenion unigolion y bu’n gweithio gyda nhw cyn y cyfyngiadau
symud. Penderfynodd Elaine ddilyn cwrs Lefel 2 mewn Ymddygiad sy’n Herio mewn
Plant a Phobl Ifanc. Yn ystod y cyfnod ansicr hwn cafodd ychydig o anhawster o ran ei
llesiant, teimlodd fod cwblhau’r cwrs yn rhoi nod a chanolbwynt iddi.

Trodd Elaine rywbeth negyddol yn rhywbeth cadarnhaol ac mae wrthi’n ailgynnau’r
tân a fu yn ei bol ac mae’n llwyddo’n eithriadol. Mae Elaine ar hyn o bryd yn parhau i
helpu eraill a hi ei hun drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol fel llwyfan i ysgogi
eraill drwy ddefnyddio fideos cadarnhaol ac ysgogiadol.

Dywed Elaine “Fe aeth Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr y tu hwnt i’r disgwyl wrth fy
nghefnogi yn enwedig Michelle, a fu’n fy ngwthio ymlaen ac yn fy annog o ran y
cymwysterau oedd gennyf…Y peth gorau i mi oedd ymgymryd â rheoli amser a sicrhau ei fod
yn cyd-fynd â’m dyletswydd arall sef addysgu fy merch ifanc gartref… Mae fy ngwybodaeth
a’m profiad wedi cynyddu’n sylweddol ac ni allaf ddiolch digon i’r cwmni am roi’r cyfle hwn
imi!”
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Cael y Sbarc yn Ôl
Gan Michelle Broome

Bu Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi
Elaine am nifer o flynyddoedd ar brosiectau amrywiol ac
mae hi wedi gwneud cynnydd ardderchog o ran ei nodau
gyrfa, ac mae hi ar hyn o bryd yn cwblhau amrywiaeth o
gyrsiau gyda chymorth gan Sgiliau i Oedolion a
Meithrin, Darparu, Ffynnu.

Roedd Elaine yn unigolyn hynod o hyderus, yn gweithio
fel  diddanydd   mewn  parc   gwyliauac   mae’n  gantores 

Elaine Berry



Beth Nesaf?
Gan Gemma Hayne

Ar gyfer mis Rhagfyr rydym yn ystyried sut y gallwn ni
ei wneud mor hwyliog â phosibl gyda gweithgareddau
Nadoligaidd megis hoff ffilmiau’r Nadolig a hyd yn oed
cân Nadoligaidd Cyflogadwyedd Pen-y-bont ar Ogwr!
Mae aelodau’r tîm wedi canu llinell o Rockin' Around
the Christmas Tree - ewch i’n cyfryngau cymdeithasol i
weld pa mor dda yr oeddem ni!

Yna mae teithiau cerdded Nadolig Meithrin, Darparu,
Ffynnu (NETWalks), lle ceir posteri a chymeriadau
eiconig y Nadolig i’w darganfod. Rydych yn arwain eich
hun ar y teithiau cerdded hyn a gall yr holl deulu ymuno
yn yr hwyl – rhywbeth hwyliog ac iach i’w wneud yn yr
awyr agored!

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y misoedd nesaf, mae’n
rhaid i ni gael cydbwysedd rhwng yr awydd i fynd i
gwrdd â phobl wyneb yn wyneb a’r angen i fod yn
ofalus. Rydym yn gobeithio y gallwn ni rentu mwy o
fannau ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Porthcawl a Maesteg
er mwyn cyfarfod â phobl yn ddiogel. Byddwn yn rhoi’r
newyddion diweddaraf i chi am hynny.

Rydym hefyd yn ystyried gweithio gyda Chymdeithasau
Digidol Cymru er mwyn gallu cynnig gliniaduron ar
fenthyg i nifer cyfyngedig o gyfranogwyr, i helpu’r rhai
hynny sy’n cael anawsterau yn sgil tlodi digidol. 

Tan y tro nesaf – cadwch yn ddiogel!

www.bridgend.gov.uk/cyflogadwyedd

Am fwy o wybodaeth
neu i gysylltu â ni:

01656 815317

employability@bridgend.gov.uk

@EmployabilityBridgend

@EmployaBridgend
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Y lleoliadau sydd wedi eu cadarnhau hyd
yn hyn yw Caeau Newbridge, Bracla, Cefn
Glas, Parc Lles Maesteg, Llwybr Beicio
Blaengarw - mwy i ddod.


