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Crynodeb o’r Prosiect:
Dros y 3 mis diwethaf, ymgysylltodd y prosiect â chyfanswm o 2 (2) o bobl ifanc profiadol o ofal ledled ardal Ynys Môn –
trwy gyfanswm o 3 (3) sesiwn. O’r bobl ifanc hyn a gymerodd ran yn y sesiynau – roedd 1 (1) o dan 16 oed ac 1 (1) dros
16 oed.
Pobl Ifanc Gysylltiedig efo

O’r ddau (2) berson ifanc sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect dros y 3 mis diwethaf – mae 2 (2) o bobl ifanc wedi
mynegi diddordeb mewn parhau i ymgysylltu â’r grŵp lleol.
Mae prif feysydd ffocws sesiynau fforwm Ynys Môn fel a ganlyn.

Themâu’r Prosiect

Ymgysylltu â’r grŵp:
Dros y 3 mis diwethaf mae’r Swyddog Datblygu wedi mynychu nifer o gyfarfodydd gydag asiantaethau i hyrwyddo’r
grŵp ac annog ymgysylltiad, gan gynnwys bore Coffi a Chacen i Ofalwyr Maeth yn Ynys Môn, tri (3) Cwrs Lles a
gynhaliwyd gan the Fostering Network, bore coffi hyrwyddol a gynhelir gan VFCC i asiantaethau ar draws Gogledd
Cymru, ac yn parhau i gwrdd â chynrychiolwyr o awdurdod lleol Ynys Môn yn rheolaidd. Mae’r Swyddog Datblygu hefyd
wedi cyfarfod â’r Arweinydd Lles i drafod llwybrau amgen i gynyddu ymgysylltiad ac yn cytuno i fwrw ymlaen gyda
ffocws o feithrin perthnasoedd â gofalwyr maeth ac ysgolion. Yn ogystal, mae poster wedi'i greu gyda gwybodaeth y
grŵp a linc Zoom cylchol i ganiatáu mynediad hawddfyd i'r cyfarfodydd. Mae aelodau presennol wedi mynegi diddordeb
a brwdfrydedd i barhau i ymgysylltu, gan gynnwys un (1) aelod yn mynegi diddordeb mewn sefydlu rôl mentora
cymheiriaid o fewn y grŵp. Yn ogystal, mae aelodau'r grŵp wedi nodi bod cynnal cystadleuaeth poster ar draws Ynys
Môn yn gyfle allgymorth, yn ogystal â sicrhau bod deunyddiau marchnata'n cael eu creu'n uniongyrchol gan bobl ifanc.
Bydd Grŵp Lleol Ynys Môn yn ceisio cefnogaeth gan yr Awdurdod Lleol i gynnal gweithgaredd a gwneud a hyn dros y
chwarter nesaf.

Sefydlu blaenoriaethau’r grŵp:
Er bod wedi bod yn anodd yn dechrau i sicrhau presenoldeb cyson gan aelodau i'r grŵp a bu'r ffocws dros y misoedd
blaenorol ar recriwtio ac ymgysylltu; trwy ymgynghori yn ystod yr holl weithgareddau grŵp lleol dros y 3 mis diwethaf llwyddwyd i sefydlu themâu allweddol sy'n effeithio ar unigolion o fewn ardal Ynys Môn. Fel y cyfryw, amlygwyd gan y
grŵp bod anawsterau o ran deall rôl y Panel Rhiantu Corfforaethol, wynebu stigma mewn ysgolion, a pherthynas â
brodyr a chwiorydd. Nododd yr aelodau brofiadau gwahaniaethol mewn cefnogaeth gyson, gyda hanner yr aelodau yn
nodi diffyg cefnogaeth gyson a'r hanner arall yn teimlo eu bod wedi derbyn y gefnogaeth angenrheidiol. Drwy gydol y
chwarter nesaf gobeithiwn gyda'r garfan sydd bellach wedi'i sefydlu o aelodau'r grŵp; datblygu a hybu ein dealltwriaeth
o'r materion hyn i greu cynlluniau gweithredu clir â ffocws ar gyfer y grŵp. Ar hyn o bryd mae aelodau'r grŵp wedi nodi
diddordeb mewn meithrin dealltwriaeth o'r Panel Rhiantu Corfforaethol a sefydlu perthynas â'r aelodau presennol
drwy; datblygu cylchlythyr mewn cydweithrediad ag aelod presennol o’r Panel Rhiantu Corfforaethol a’r Swyddog
Datblygu wedi'i anelu at bobl ifanc a'i dosbarthu ddwywaith y flwyddyn, nodi a chefnogi person ifanc i gynrychioli Grŵp
Lleol Ynys Môn ar y Panel Rhiantu Corfforaethol, a nodi a threfnu gweithgaredd i bobl ifanc a rhieni corfforaethol
feithrin perthnasoedd mewn ffordd hwyliog ac anffurfiol gyda ffocws ar weithgareddau meithrin tîm (Digwyddiad Haf
Mabolgampau VFCC wedi’i nodi fel opsiwn da; i’w drafod ymhellach gyda’r Panel Rhiantu Corfforaethol).

Llwyddiannau'r Prosiect

Cymryd rhan ar Banel Rhiantu Corfforaethol:
Ar ôl gweithio gydag un o’n haelodau rydym wedi llwyddo i adnabod a chefnogi person ifanc i gynrychioli Grŵp Lleol
Ynys Môn wrth symud ymlaen.
O ganlyniad i’r pandemig cafodd ein grŵp lleol anhawster cyffredinol i gyrraedd pobl ifanc a chynyddu ymgysylltiad y
grŵp, gan gynnwys ffactorau allanol ychwanegol a effeithiodd ar gyflawniad y grŵp. Ar ôl ymgynghori â phobl ifanc a
phartneriaid rydym wedi sefydlu sawl ffordd yr ydym yn ceisio gwella mewn ymateb i hyn.

Cysylltiadau ag ysgolion Ynys Môn:

Ymateb Adfer COVID i
Fethiannau Agos

Mewn cyfarfodydd a fynychwyd gan y Swyddog Datblygu, y Swyddog Cyswllt Addysg, ac Arweinydd Lles Ynys Môn,
cytunwyd i archwilio cyfleoedd i ymgynghori ag ysgolion ar draws Ynys Môn. Bydd cynlluniau i wneud y gwaith hwn
nawr yn cael eu defnyddio fel rhan o'n cynllun adfer COVID eang i archwilio sut y gall VFCC sefydlu presenoldeb mewn
ysgolion o amgylch Ynys Môn i ddarparu gwybodaeth a chyfleoedd yn ymwneud â'r Grŵp Lleol.
Mynediad i leoliadau addas:
O ganlyniad leoliadau anweithredol a oedd gynt yn hygyrch i'r grŵp; rydym wedi defnyddio amrywiaeth o leoliadau i
barhau i gyflwyno sesiynau. Mae hyn wedi cael effaith uniongyrchol ar y gallu i gyflwyno’r sesiynau’n gyson fel y
gobeithiwyd, oherwydd argaeledd lleoliadau addas yn dilyn COVID-19. Ar hyn o bryd mae'r grŵp lleol yn parhau i fod yn
rhithwir (a gynhelir trwy Zoom), sy'n caniatáu ar gyfer cyrhaeddiad ehangach i bobl ifanc sydd wedi'u lleoli y tu allan i
Ynys Môn. Dros y 3 mis nesaf bydd aelodau'r grŵp lleol yn adolygu opsiynau ar gyfer cyflwyno sesiynau wyneb yn
wyneb, wrth barhau i ddarparu lle i bobl ifanc fynychu er gwaethaf lleoliad daearyddol.
Gweithgareddau allgymorth/ehangu'r grŵp:
Rydym wedi ymdrechu i ymgorffori gweithgareddau a digwyddiadau allgymorth i gynyddu niferoedd y grŵp yn y tymor
hir. Fel rhan o hyn rydym wedi cynnig nifer o weithgareddau hwyliog i ymgysylltu â phobl ifanc profiadol o ofal ar draws
yr awdurdod lleol, ond prin oedd yr ymateb a dim cofrestriadau gan arwain at ganslo’r gweithgareddau. Mae rhai o’r
gweithgareddau a gynigir yn cynnwys Dathliad Haf Gogledd Cymru VFCC (diwrnod gweithgareddau yng Nghricieth),
Ystafell Ddianc Rithwir, a mynychu Pantomeim. Bydd y Swyddog Datblygu yn ail-ganolbwyntio ac yn cysylltu â'r
awdurdod lleol i drafod cyfleoedd dros y chwarter nesaf i gynnal gweithgareddau allgymorth yn y gobaith o ddenu
aelodau newydd i'r grŵp a gofyn am gynnydd mewn cydweithio i wella ymgysylltiad.
Rydym yn cydnabod bod angen i'r grŵp lleol gynrychioli'r gymuned ofal cyfan yn Ynys Môn er mwyn sicrhau agwedd
gyfannol at gyflenwi a chysylltiadau. Felly, rydym yn gweithio gydag aelodau presennol i archwilio sut y gallwn ehangu
aelodau trwy fecanweithiau amrywiol a dulliau arloesol trwy ddefnyddio'r gwersi a ddysgwyd o'r pandemig a
gweithgareddau ymgysylltu â phobl ifanc. Byddwn yn archwilio sut mae’r gymuned profiad o ofal yn dymuno cysylltu â
ni, sut maen nhw’n gweld eu cyfranogiad, gallai rhai syniadau gynnwys cynhadledd ymgynghori flynyddol, arolygon,
digwyddiadau gwrando a gweithredu ac ati. Er mwyn gweld llwyddiant a thwf o fewn y grŵp lleol ac iddo fod yn
gynrychioliadol ar draws pob oedran byddem yn croesawu cefnogaeth gan yr awdurdod lleol i ledaenu gwybodaeth i
gyrraedd pob oed o’r gymuned ofal, i amlygu bodolaeth y grŵp ac i fod yn llestr cyfathrebu. Byddai’n fuddiol hefyd i’r
awdurdod lleol rannu themâu y maent yn dymuno ymgynghori arnynt i gefnogi swyddogaeth y grŵp o ddylanwadu ar
newid lleol a’i ddatblygu.

