CYLCHLYTHR PCSN
ACylchlythr Ebost Misol yn cynnwys y diweddataf ar gyfer ein
Rhwydwaith Cefnogi Cymunedol

PROSIECTAU DIFIDOL SIR BENFRO YN CADW TRIGOLION MEWN CYSWLLT
Cymunedau
Cysylltiedig - Cysylltwyr Cymunedol..
C
Gwella'r cysylltiadau rhwng bobl yn Sir Benfro
Drwy gael sgyrsiau ystyrlon gyda unigolion, gallwn ddarpari
gwybodaeth am ddigwyddiadau lleol, gwasanaethau a
grŵpiau sy'n gweddi i'ch diddordebau unigol ac ymestyn
eich rhwydwaith cymdeithasol ar y ffon, wyneb i wyneb (os
yw canllawiau'n caniatau) ac ar lein.
Fe wnawn ni dreulio amser yn dod i wybod beth sy'n bwysig
i chi a dod i'ch adnabod. Gallwn gydweithio i'ch helpu i
gymryd y cam nesaf. Byddwn yn cysylltu a gwasanaethau
eraill i'ch helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth rydych eu
angen, megis gwybodaeth, gwasanaethau cyngor a
chymorth, help i gael mynediad i weithgareddau a chysylltu
a grwpiau lleol.I unrhyw un sydd angen cymorth ychwanegol
i gael mynediad ar lein, gallwn gynnig cynllun benthyg offer
o dan opsiwn "trio cyn prynu" Mae;r ymateb i'r cynllun hyd
yn hyn wedi bod yn wych gyda nifer fawr o straeon hyfryd
am bobl yn cysylltu gyda'i teuluoedd, yn mwynhau
diddordebau ar lein ac yn gwneud cysylltiadau newydd drwy
fynychu amryw o ddigwyddiadau ar lein. Mae'r wasanaeth
ar gael o hyd felly os wyddoch am unigolyn yn eich
cymuned fyddai yn cael budd o'r wasanaeth yna cysylltwch

Un sgil llwyddiant y cynllun benthyg a chefnogi
defnyddio ofer ddigidol mae'r bartneriaeth
ddigidol wedi ehangu y ddarpariaeth sydd ar
gael. Rydym i gyd yn awyddus iawn weld
cymunedau a mudiadau yn ail-afael yn eu
gweithgareddau ond rydym hefyd yn
ymwybodol y bydd rhai yn betrus ynglun a
chamu allan wedi cyfnod mor hir mewn swigen.
Felly, mae prosiect wedi eu ddatblygu i gefngi
Neuaddau Pentref a mudiadau cymunedol drwy
ehangu'r offer gellid ei fenthyg er mwyn pontio
rhwng bobl sy'n awyddus i fynychu a rhai efallai
sy'n ddi hyder neu'n bryderus ynglyn a mentro
allan. Bydd modd i chi ddefnyddio r offer i
ddarlledu gweithgaredddau yn gydamserol er
mwyn cynnwys bobl mewn gweithgareddau,
neu beth am ddarlledu canllawiau, teithiau o'ch
neuadd i dangos y mesurau sydd mewn lle i
groesawi aelodau yn ol i'ch gweithgarwch. Mae
hefyd cefnogaeth ar gael i'ch helpu u
ddefnyddio'r offer felly mynwch bip ar y dudalen
isod a gwnewch cais heddiw!

Offer sydd ar gael...
Amazon Fire HD 10
gyda Alexa
Yn cynnwys - llechen deg modfedd Amazon
Fire, gwefrwr llechen Amazon a phlwg.

Echo Show 8 HD

Yn Yn cynnwys – seinydd Echo
Show wyth modfedd gyda
dangosydd clyfar, gwefrwr
Amazon a phlwg.

Portal TV

Yn cynnwys – camera Portal,
rheolwr o bell, a gwefrwr i'r
camera.Plygiau a cheblau
gwefru sbâr sy'n addas ar
gyfer llechi wyth modfedd
Amazon Fire:

Bysellfwrdd Bluetooth
sy'n addas i gysylltu â
llechi:
Yn cynnwys – bysellfwrdd Bluetooth ac
Camera mae batris wedi eu cynnwys.

360 gradd

Yn cynnwys –
camera, casin i'r
camera, a
gwifren wefru.

Llygoden

Yn cynnwys llygoden
maint llawn gyda
chordyn.

Gliniadur Acer

Yn cynnwys – gliniadur Acer,
gwefrwr hyd llawn ac estynnydd
porth USB.
Am fwy o wybodaeth neu am ffurflen gais
cysylltwch a gwyneth.jones@pavs.org.uk

Rydym ar drothwy ail-gydio yn ein bywydau yn dilyn covid-19 ac er fod balchder a rhyddhad ymysg llawer
ynglun a chael ailagor ein gweithgareddau cymunedol mae yna ganran o bobl sy'n betrusgar am fentro allan. O
ganlyniad mae tipyn o ffocws yn cael ei roi i ddarpariaeth digidol a phontio rhwng gweithgareddau byw o fewn
ein cymunedau Felly beth am fentro ac uno eich darpariaeth byw a digidol.

Mae infoengine yn gyfeiriadur ar-lein o dros 7,000 o wasanaethau gwirfoddol a chymunedol ledled Cymru. Gall
unigolion chwilio am yr hyn maen nhw'n chwilio amdano a bydd yn dangos y canlyniadau mwyaf perthnasol.
Gyda'r datganiad diweddar gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, mae'n hanfodol bod y rhai sydd angen mynedu â
gwasanaethau yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth maent eu hangen, gwiriwch eich cofrestriad gwybodaeth trwy
lofnodi (mae'r botwm ar ochr dde uchaf y sgrin).Os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch gyda hyn, cysylltwch
â ni.“Mae Infoengine yn ffynhonnell ar-lein gynhwysfawr ac rydym yn ei gwerthfawrogi'n fawr. Mae'n gam
pwysig i'r trydydd sector gael ei blatfform ei hun, oherwydd mae gwaith da yn cael ei wneud yn lleol, gan
elusennau annibynnol, y mae gan lawer ohonynt gyllidebau marchnata cyfyngedig. Mae infoengine yn cynnig
rhwyd ddiogelwch - am ddim.dim ond 10 munud y mae'n ei gymryd i gofrestru'ch sefydliad a'chgwasanaeth.
Rydym hefyd wedi diweddaru infoengine i ganiatáu bod defnyddwyr sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli i sawl
sefydliad yn gallu rhestru'r rhain o dan un cyfrif. Peidiwch ag anghofio bod gennym ni rinwedd rhestr fer hefyd;
mae hyn yn caniatáu i chi greu eich rhestrau eich hun ac i e-bostio neu eu hargraffu, gellir dod o hyd iddynt ar
frig y dudalen hafan.Cymerwch gip ar ein canllawiau defnyddiol; 'Sut i', sy'n eich tywys trwy
wefan.infoengine. Ewch ati i rannu manylion eich grwp yma

.

Plafform arall wych sy'n rhannu gwybdaeth gyda'r gymuned ehangach yw cysylltu sir benfro. Dyma
adnodd ble allwch rhestri a hysbysebu eich digwyddiadau a chwilio be' sy
'mlaen yn eich adal efallai fyddai o ddiddordeb. Cadwch lygaid allan am fwy o wybodaeth am
sesiynnau hyfforddiant ar ddefnyddio'r platfform!Gellir dod o hyd i’r platfform ar :
www.cysylltusirbenfro.cymru
Mae wedi’i gynllunio i fod yn lle y gall pob rhan o’r gymuned ddod at ei gilydd, a chynnig eu hamser
a’u sgiliau i’w wneud yn lle gwell. Mae nodweddion y platfform yn cynnwys:
Banc Amser Digidol – mae’n rhoi’r cyfle i unigolion gynnig eu hamser i fudiadau neu bobl eraill lleol.
Cynigir amser a sgiliau mewn unedau 1 awr, ac mae pob awr a roddir yn golygu bod un credyd
amser yn cael ei ennill; yna, gellir gwario’r credyd amser ar unrhyw gyfle arall yn ein banc amser.
Timau Prosiect – lle y mae grwpiau bach o aelodau’r gymuned yn gallu dod at ei gilydd i sgwrsio neu
gynllunio eu prosiectau cymunedol eu hunain. Gellir mewnfudo offer megis Google Docs,Survey
Monkey a mwy i’r lle hwn.

CALENDR

Gyda fwy weithgarwch yn digwydd yn ein cymuned rydym yn awyddus i hyrwyddo eich digwyddiadau i'r
gymuned ehangech. Cysylltwch a mi os oes ganddoch unrhyw ddigwyddiad i'w rannu neu wybodaeth yr
hoffech hysbysebu i'r grwp..
nia.george@pavs.org.uk
Cofiwch am y Padlet sy'n cynnwys manylion diweddaraf am ariannu, cyfleuoedd,
digwyddiadau a chyrsiau. Mae hefyd cysylltiad i'w gael yn gyda timoedd eraill o fewn PAVS
i sicrhau eich bod yn holl wybodus am beth sy'n mynd ymlaen.
PADLET

