Enw’r Rhaglen
Grant Plant a
Chymunedau

Enw’r Grant

Swm Blynyddol

Teuluoedd yn Gyntaf

£720,624.21

Prif Bwrpas y Grant
Mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cyllid i awdurdodau lleol wella canlyniadau i
blant, pobl ifanc a theuluoedd.
Mae pob awdurdod lleol wedi datblygu Cynllun Gweithredu Teuluoedd yn
Gyntaf sy'n nodi sut y byddant yn gweithredu Teuluoedd yn Gyntaf yn lleol:





Dechrau’n Deg

£1,447,788.46

Mae pobl o oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel yn cael budd o
gyflogaeth, ac yn symud ymlaen o fewn cyflogaeth
mae plant, pobl ifanc a theuluoedd, sydd mewn perygl o dlodi, yn
cyflawni eu potensial;
mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn iach ac mae eu lles yn dda;
mae teuluoedd yn hyderus, gofalgar, gwydn a diogel.

Nod Dechrau’n Deg yw gwneud gwahaniaeth pendant i siawns bywyd plant trwy
liniaru effaith tlodi, sy'n gysylltiedig â chanlyniadau bywyd gwael yn ystod plentyndod
cynnar, gan gynnwys canlyniadau iechyd. Mae'r Rhaglen yn cynnwys pedair hawl sy'n
rhoi:


Gofal plant rhan-amser o ansawdd am ddim i blant 2-3 oed;



Gwasanaeth ymweld iechyd dwys;



Mynediad at gymorth rhiantu; a



Chefnogaeth i ddatblygu iaith, lleferydd a chyfathrebu

Cymunedau am Waith

£211,630.69

Gwasanaeth cymunedol yw Cymunedau am Waith a Mwy sy'n rhoi gwasanaeth
mentora dwys i'r rhai sydd allan o waith ac sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i
gyflogaeth. Mae’r gwasanaeth yn rhoi cefnogaeth uniongyrchol gyda magu hyder,
sgiliau cyfweld, ysgrifennu CV, profiad gwaith a chyfleoedd hyfforddi. Mae Cymunedau
ar gyfer Gwaith a Mwy yn gweithio ochr yn ochr â rhaglenni cymorth cyflogaeth eraill
a ariennir gan Ewrop, megis Cymunedau am Waith, PaCE, Adtrac a Chynhwysiad
Gweithredol. Mae cyflogi Swyddog Ymgysylltu â Chyflogwyr yn sicrhau perthynas
waith dda gyda chyflogwyr lleol ac yn fodd i gleientiaid Cymunedau am Waith a Mwy
gael gwybodaeth am gyfleoedd gwaith.

Y Gronfa Waddol
(Legacy Fund)

£122,684.95

Nod y Gronfa Waddol yw cynnal agweddau mwyaf effeithiol y Rhaglen Cymunedau’n
Gyntaf i gefnogi datblygiad cymunedau cydnerth.
Gellir adnabod agweddau mwyaf effeithiol Cymunedau’n Gyntaf trwy dynnu ar
dystiolaeth o berfformiad a chyflawni canlyniadau, ar y cyd â'r gymuned, Byrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus a phartneriaid allweddol eraill.
Mae'n ofynnol i gynigion y Gronfa Waddol gael eu llywio gan yr egwyddorion a ganlyn:





Cronfa Dydd Gwyl
Dewi

£19,369.00

Cefnogi unigolion sy'n byw mewn tlodi, neu sydd mewn perygl o dlodi
Bod yn gyson â rhaglenni atal ac ymyrryd yn gynnar eraill Llywodraeth Cymru,
gan gynnwys Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg a Chefnogi Pobl
Gweithio'n agos gyda'r rhaglenni Grant Cymunedau am Waith a
Chyflogadwyedd
Cefnogi gwaith datblygu cymunedau cydnerth.

Pwrpas y gronfa yw cefnogi pobl ifanc sydd yng ngofal yr awdurdod lleol neu sydd
wedi bod dan y gofal hwnnw i gael cyfleoedd fydd yn eu harwain at fywyd annibynnol
a llwyddiannus.

Ymhlith mathau’r gefnogaeth mae arweiniad ynghylch dewisiadau addysg, cronfeydd i
gynnal cyswllt cymdeithasol â chyfoedion, a chyngor ar fyw'n annibynnol sy’n cynnwys
materion megis sut i gyllidebu, talu biliau a phrynu nwyddau cartref.
Hyrwyddo
Ymgysylltiad
Cadarnhaol I Bobl
Ifanc

£108,896.82

Defnyddir y gronfa i roi ymyrraeth a chefnogi pobl ifanc sydd wedi troseddu ac
a allai fod mewn perygl o aildroseddu. Cyflwynir ystod o gefnogaeth ac
ymyraethau ar ffurf cyfiawnder adferol, gyda chyllid yn cael ei ddefnyddio i
gyflogi staff i ymdrin â’r meysydd ymyrraeth a ganlyn.









Grant Cymorth Tai

Cyfanswm

Gofal Plant a Chwarae

£59,879.76

Cymorth Tai (Cefnogi
Pobl cynt)
Grant Atal
Digartrefedd
Gorfodaeth Rhent
Doeth Cymru

£2,643,866
£64,923
£6,209

£5,334,739

Atal, Ymyrryd yn Gynnar a biwro
Iechyd a Lles
Cyfiawnder Adferol Gwell
Ailsefydlu a Throsglwyddo
Gwell Cyfranogiad
Gwella mynediad at Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth
Mynediad at dai
Rhaglenni SPLASH Dargyfeiriol

Mae’r ‘Cynllun Gofal Plant a Chwarae ar draws Cymru’ yn rhoi i rieni sy’n gweithio
gymysgedd o ofal plant ac dysgu trwy chwarae addysg gynnar i blant tair neu bedair
oed, ar yr amod bod teuluoedd yn cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd penodol
Mae Grant Cymorth Tai yn ceisio atal digartrefedd, a chefnogi rhai o’n pobl mwyaf
bregus i gael mynediad ac / neu allu cynnal cartrefi sefydlog ac addas
Mae’r Grant Atal Digartrefedd yn darparu cyllid ar gyfer ariannu prosiectau sydd o
gymorth ac yn cefnogi pobl sy’n digartref neu a’r fin dod yn ddigartref.
Pwrpas arian ar gyfer Gorfodaeth Rhent Doeth Cymru yw i hyrwyddo deddfwriaeth
Cynllun rhent Doeth er mwyn sicrhau a chynnal mynediad i lety o ansawdd. E.E mae’r
ddeddfwriaeth yn gosod dyletswydd ar landlordiaid I gofrestru ac ar gyfer rheoli
tenantiaiethau

