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ech chi?yddW
lbe 11%* o boMa
eint ar-ld ydynymru nag Nghyn

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 2018/19

Hyfforddi staff fel y 
gallant ddangos yn 

hyderus i bobl sut mae 
defnyddio technoleg

Cymorth i ddatblygu 
gweithgareddau newydd 
sy’n sefydlu cynhwysiant 

digidol

Recriwtiwch 
wirfoddolwyr digidol er 
mwyn helpu hyd yn oed 

mwy o bobl i fynd ar-lein

 Creu cysylltiadau rhwng 
sefydliadau er mwyn 

rhannu syniadau a 
chyd-lynu gweithgareddau

 Cyngor ar 
ddefnyddio technoleg 

i wella iechyd a lles

Helpu i ddatblygu 
strategaethau a 

pholisïau ar gyfer 
cynhwysiant digidol
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u daeunCymo gyda thieiGw
l Cymru...ogidDi

Mae cydweithio â DCW wedi’n helpu i chwilio am ffyrdd newydd ac “
arloesol o wella profiad cleifion â dementia. Roedd Tîm DCW yn wych, 
gan gynnig cymorth a hyfforddiant inni ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
Morgannwg. Megis dechrau’r daith yw hyn, ac mae’n gyffrous 

 gweld y bartneriaeth yn mynd o nerth i nerth”
l, ooffesiynwdd Prc Ansau ayrs Safonach Nomas, Uwebecca ThR-  

g wanngaf Morl Cwm Tosgyd Prifydd IechBwr

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn sefydliad partner penigamp, gyda thîm “
cyfeillgar a defnyddiol dros ben. Yn llawn syniadau ac arloesedd, maen nhw’n 
gwella’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu ar hyn o bryd.” 

og loell Gangyfrl, Hyb Lloydd Gwirfoddyneham, Cydlaky WonT- 
dydderor CagCyn

Dw i’n rhoi 5 allan o 5 i chi – mae’ch staff hynod hyddysg a chymwynasgar “
wedi dilyn y camau a drafodwyd, ac yn cadw mewn cysylltiad â ni.” 

s Mônyor ar Bopeth Yngell, Cynwckckie BlaaJ- 

Dywedodd aelodau’r staff fod y sesiynau nid yn unig yn bleserus ond yn “
ddiddorol hefyd, ac efallai’n bwysicach, wedi cynyddu eu gwybodaeth a rhoi 
hwb i’w hyder wrth gyflwyno gwasanaeth i’w cwsmeriaid.” 

eth, eriaogwyr a Phartnor Williams, Tîm CyflynGa- 
uensiynath a Phaian GwdrA

orth:el gwybod mwy am ein cymach â ni i glltwysCy

Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Lles yn un o rhaglen Lywodraeth 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 Cydweithred-
ol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014, rhif 24287 R. Mae’r daflen hon ar gael mewn print bras.
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