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Mae Cael Cymru yn brosiect hamdden a thwristiaeth 
unigryw a ariennir gan Gronfa’r Loteri Gymunedol.

Dyluniwyd Cael Cymru i helpu pobl anabl, yn benodol y rhai ag angen mynediad at 
wybodaeth a’r diwydiant hamdden a thwristiaeth yma yng Ngogledd Cymru. Yn union 
fel yr ydych wedi colli eich cwsmeriaid, mae eich cwsmeriaid wedi eich colli chi. Mae 
gweithgareddau hamdden mor bwysig i’n holl les. Mae pawb yn elwa o’r hyn rydych 
chi yn ei wneud ond ni all pawb gael mynediad iddo.

Felly bydd y prosiect hwn yn gweithio i chi. Y sefydliadau hamdden a thwristiaeth o 
bob rhan o Ogledd Cymru i greu amgylchedd mwy hygyrch?

Rydym yn elusen anabledd ym Mae Colwyn. Rhan o rôl 
‘COS’ yw helpu i fynd i’r afael ag allgau cymdeithasol 
ac mae yr gwaharddiad hwn yn aml yn digwydd trwy 
anwybodaeth yn hytrach na gwahaniaethu. Y pethau syml 
y mae cymaint yn eu cymryd yn ganiataol yn aml yw yr 
rhwystr cyntaf i bobl ag angen mynediad. Ni all pobl anabl 
gael mynediad ac nid oes gennych y gefnogaeth i hwyluso 
yr mynediad hwnnw yr ydym yn gwybod eich bod am roi.

Rydym wedi cael ein hariannu i ddarparu fideo hygyrch 
lle nad Saesneg ysgrifenedig a Chymraeg yw yr ieithoedd 
sydd eu hangen ar gyfer pobl sydd yn  dymuno cyrchu yr 

wybodaeth yn eich gwefannau.

Ar gyfer pwy mae o? 

Beth yw Cael Cymru?

Pwy yw COS?

Beth all COS ei wneud i chi?

Mae’r prosiect hwn eisiau gweithio gyda chi. Y 
busnesau, sefydliadau, a grwpiau sy’n gwneud 

Gogledd Cymru yn lle gwych i ymweld ag ef. Felly os gwnewch unrhyw beth o gadw 
castell i gynhyrchu crefftau wrth ymyl pier yna gallai Carl Cymru fod ar eich cyfer chi.

Rydym yn gweithio gyda Clecs Media. Cwmni cynhy-
rchu arobryn i gynhyrchu cynhyrchion cyfryngau prof-

fesiynol sydd yn hygyrch i bawb. Rydym am wneud hyn 
ar eich rhan. Rhoi y cynnyrch sydd ei angen arnoch chi 

â  cynnyrch o ansawdd uchel i eich cwsmeriaid.
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Yn bwysig ac ar ôl dioddef trwy’r pandemig fel yr ydych Wedi wneud , bydd yn rhad 
ac am ddim o unrhyw gost i chi. I ddechrau cael y lefel honno o fynediad o wybodaeth 
yn eich safleoedd fydd eich lleoliadau llawer mwy deniadol a hygyrch i faes busnes 
newydd ac yn ffordd i fanteisio ar yr hyn a elwir yn Bunt Porffor (Purple Pound).

Bydd yr adnoddau hyn yn gallu rhoi mynediad i 
ddefnyddwyr Byddar BSL, Pobl Ddall a phobl 
â nam ar eu golwg, y rheini ag angen dysgu a 
llythrennedd ychwanegol ac mewn rhai achosion 
plant sydd yn  datblygu eu sgiliau llythrennedd. 

Gwneir hyn heb fod yn ymwthiol nac aflonyddu ar 
y safleoedd neu’r lleoliadau rydych chi’n eu rheoli.

Ar wahân i’r pecyn cyfryngau sydd ar gael fel cef-
nogaeth, byddwn hefyd yn darparu hyfforddiant 
ar-lein pwrpasol. Bydd y pecyn ymwybyddiaeth 
colli synhwyraidd hwn yn cael ei gynhyrchu mewn 
tair iaith. Cymraeg, Saesneg a BSL. Bydd ganddo 
hefyd ddarpariaeth ysgrifenedig a Sain sydd yn  
golygu mai hwn fydd y pecyn mwyaf cynhwysol yng 

Nghymru a’r DU ehangach.
 

Bydd yn golygu y gallai pob weithiwr a wirfoddolwr, 
bethbynag au  hangenion mynediad, gael 
mynediad at hyfforddiant a fydd yn cefnogi 
ymwelwyr o bob rhan o’r DU. Bydd hefyd yn gwrs 
wedi ei  farcio o ansawdd trwy Agored sydd yn 

golygu y bydd yn gymwys tuag at DPP.

Mae gan bwysigrwydd y prosiect hwn y gallu i adeiladu disgwrs newydd rhwng
y gymuned anabl a’r diwydiant hamdden a thwristiaeth. Ailddiffinio’r berthynas 
er budd cynhwysiant cymdeithasol a chydraddoldeb mynediad. Felly cysylltwch 
â ni a gadewch i ni ddechrau gweithio gyda’n gilydd.

Rhan Un: Pecyn Cyfryngau

Rhan Dau: Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth DPP

....O’r Diwedd



Am fwy o wybodaeth

Dros y ddwy flynedd byddwn yn 

Cael Hanes
 

Cael Celf
 

Cael Diwylliant
 

Cael Mynediad
 

Cael Cymru

Having History
 
Having Art
 
Having Culture
 
Having Access
 
Having Wales

Cysylltwch a 
Canolfan Sain Golwg Arwyddion (COS) Centre of Sign Sight Sound 

E-bost: info@signsightsound.org.uk
Ffôn: 01492530013
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Cynhyrchu 40 fideo hygyrch o wahanol leoedd o ddiddordeb ledled rhanbarth 
Ogledd Cymru

Darparu hyfforddiant pwrpasol ar gyfer y sector hamdden a thwristiaeth a fydd yn 
cynnwys:

• Ymwybyddiaeth Byddar
• Ymwybyddiaeth Colli Golwg
• Ymwybyddiaeth Colli Synhwyraidd Duel
• Iaith Arwyddion Prydain
• Yr Wyddor Bloc

Bydd yr holl hyfforddiant yn gymwys CPD y gall pob cyfranogwr ei gymryd ar-lein

Cyfleoedd hysbysebu ac ymgysylltu â’r gymuned i dynnu sylw at gyfranogiad a’r 
cyfleusterau hygyrch mewn safleoedd a lleoliadau ledled Gogledd Cymru.
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