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Wyddech chi?

Mae 15%* o bobl

yng Nghymru nad ydynt ar-lein
Maen nhw’n colli allan ar
gyfleoedd i arbed arian, dod
o hyd i waith, cadw mewn
cysylltiad â theulu, dysgu
sgiliau newydd, cael mynediad
at wasanaethau pwysig
*Arolwg Cenedlaethol i Gymru 2016/17

Hyfforddi staff fel y
gallant ddangos yn
hyderus i bobl sut mae
defnyddio technoleg

Recriwtiwch
wirfoddolwyr digidol er
mwyn helpu hyd yn oed
mwy o bobl i fynd ar-lein

Cymorth i ddatblygu
Creu cysylltiadau rhwng
gweithgareddau newydd
sefydliadau er mwyn
sy’n sefydlu cynhwysiant
rhannu syniadau a
digidol
chyd-lynu gweithgareddau

Cyngor ar sefydlu
cynhwysiant digidol yn
eich gweithgareddau
o ddydd i ddydd

Helpu i ddatblygu
strategaethau a
pholisïau ar gyfer
cynhwysiant digidol
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Awdurdodau lleol

Gwasanaethau
cynghori

Cymdeithasau
tai a chyrff
cymorth tai

Grwpiau pobl hŷn

Rhaglenni cymunedol
a chymorth i deuluoedd

Darparwyr
gofal iechyd a
chymdeithasol

Llyfrgelloedd

Grwpiau
pobl anabl

Rhaglenni’n
cefnogi pobl
ddi-waith

Sefydliadau
ieuenctid, ysgolion
a Bagloriaeth
Cymru

Grwpiau
elusennol a
chymunedol

Busnesau yn
y sector preifat

Darparwyr dysgu
i oedolion a
chyrff ymbarel
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Gweithio gyda Cymunedau
Digidol Cymru...
“Roedd ein staff llyfrgell wrth eu bodd â’r hyfforddiant, ac roeddent yn

teimlo’n frwdfrydig iawn ynghylch helpu ein cwsmeriaid yn ei ddilyn. Mae
llawer ohonynt wedi gofyn am fwy o hyfforddiant, ac rwy’n gobeithio trefnu
hyn cyn hir. ” - Bethan Lee, Llyfrgelloedd Castell-nedd Port Talbot

“Rwy’n gwerthfawrogi eich cymorth a’ch cefnogaeth yn fawr. Mae’r
dosbarthiadau sgiliau hanfodol yma yn mynd o nerth i nerth – roedd rhai o’r
rheiny sy’n dod yma erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ac erbyn hyn
maen nhw’n llenwi taflenni gwaith ac asesiadau ar-lein. Mae un o’n menywod
wedi cofrestru ar gwrs mynediad eleni. Rydw i nawr wrthi’n ysgrifennu Polisi
Cynhwysiant Digidol, ac yn gweithio gyda Choleg Cambria i gynnig cyrsiau
blasu sgiliau TG a sgiliau cyflogadwyedd i’n grŵp goroeswyr, a fydd yn gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol i’w bywydau.” - Shirley McCann, Cam wrth

Gam Gogledd Cymru

“Byddwn i’n rhoi 5 allan o 5 i chi – mae eich aelod o staff gwybodus a
chymwynasgar iawn wedi rhoi sylw i’r camau gweithredu a drafodon ni, ac
mae’n cadw mewn cysylltiad â ni.” - Jackie Blackwell,

Cyngor ar Bopeth Ynys Môn

“Nid yn unig y mae’r staff sydd wedi mynychu’r sesiynau wedi eu mwynhau ac
wedi eu gweld yn ddiddorol iawn, maent hefyd, yn bwysicaf oll efallai, wedi
cynyddu eu gwybodaeth a’u hyder o ran darparu ar gyfer eu cwsmeriaid.” -

Gaynor Williams, Tîm Cyflogwyr a Phartneriaeth, yr Adran Gwaith a
Phensiynau, Ardal De Ddwyrain Cymru

Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy am ein cymorth:
Ffôn: 0300 111 5050
E-bost: digitalcommunities@wales.coop
Gwefan: cymunedaudigidol.llyw.cymru
Twitter: @DC_Wales
Mae Cymunedau Digidol Cymru yn un o brosiectau Llywodraeth Cymru a gyflawnir gan Ganolfan Cydweithredol
Cymru. Mae Canolfan Datblygu a Hyfforddi Cydweithredol Cymru Cyfyngedig (sy’n masnachu fel Canolfan Cydweithredol Cymru) yn gymdeithas gofrestredig o dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd
Cymunedol 2014, rhif 24287 R. Mae’r daflen hon ar gael mewn print bras.

