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Datganiadau Ariannol am y Flwyddyn a ddaeth i ben 2018 

 

 

Cynnwys 

 

Mae’r adroddiad hwn gan y Cyfarwyddwyr yn rhoi trosolwg o’n perfformiad yng ngoleuni 

nodau ac amcanion y mudiad a’i gynlluniau ar gyfer y dyfodol. Rydym hefyd wedi 

ymdrechu i gynnwys rhai o’r sylwadau o gymeradwyaeth a gawsom gan ein haelodau yn 

ychwanegol at grynodebau ariannol. 

Gan mai hwn yw ein hadroddiad cyntaf, rydym wedi cynnwys gwybodaeth sy’n cyfeirio at 

yr 16 mis hyd at Ebrill 2018, yn hytrach na’r flwyddyn ariannol 12 mis arferol. 
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MANYLION CYFREITHIOL A GWEINYDDOL 

 

Mae FTWW: Triniaeth Deg i Fenywod Cymru yn fudiad trydydd sector cyfansoddiadol, sy’n 

cael ei arwain gan gleifion, ac sydd wedi’i gofrestru fel aelod o Gyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru. 

 

Bwrdd y Cyfarwyddwyr  

Roedd aelodau’r Bwrdd yn ystod y flwyddyn fel a ganlyn: 

Cadeirydd: Kathryn Luckock  

Trysorydd: Iona Wyn Roberts  

Ysgrifennydd: Jonathan Stevens 

Louise Evans – Cyfathrebu Digidol / Cymorth Technegol 

Heidi Burrows – Gweithgareddau Codi Arian 

Willow Holloway – Cynrychiolydd Cyflyrau Niwroddatblygiadol  

Ruth Appleby – Cynrychiolydd Clefydau Prin 

Mared Wyn Roberts – Cynrychiolydd Menywod Ifanc 

 

Rydym wedi ymdrechu i sicrhau bod ein Bwrdd yn cynrychioli ystod o sgiliau a phrofiadau, 

oedrannau a chyflyrau iechyd. 

Mae ein Bwrdd yn cynnwys profiad proffesiynol o reoli mentrau cymdeithasol, hyfforddi, 

eiriolaeth, y gyfraith, addysgu, a chadeirio elusennau cenedlaethol. Mae gan y 

Cyfarwyddwyr hefyd brofiad uniongyrchol o ofal sylfaenol, eilaidd a thrydyddol, yn ogystal â 

Chlefyd Crohn, endometriosis, adenomyosis, cyflyrau iechyd meddwl, awtistiaeth a Syndrom 

Ehlers Danlos. 

 

Prif Swyddog Gweithredol: Deborah Shaffer 

 

Cyfeiriad: d/o Swyddfa CVSC, 7 Rhodfa Rhiw, Bae Colwyn LL29 7TG 

 

 

Cynghorwyr / Cymorth Meddygol 

Mr Richard Penketh, Gynaecolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Athrofaol Cymru 

Ms Elizabeth Bruen, Ymarferydd Nyrsio Arbenigol, Ysbyty Athrofaol Cymru  

Mr David Rowlands Gynaecolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Arrowe Park  

Mr Thomas Aust, Gynaecolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Arrowe Park  

Ms Nahid Gul, Gynaecolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Arrowe Park  
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ADRODDIAD Y CYFARWYDDWYR  

 

Amdanom Ni 

 

Triniaeth Deg i Fenywod Cymru (FTWW) yw’r unig fudiad trydydd sector sy’n cael ei arwain 

gan gleifion yng Nghymru sy’n canolbwyntio’n gyfan gwbl ar gydraddoldeb iechyd i 

fenywod.  

Rydym yn cynorthwyo, yn hysbysu, yn addysgu ac yn eiriol ar ran merched a menywod yng 

Nghymru sy’n dioddef o amrywiaeth o gyflyrau iechyd ac nad ydynt yn cael triniaeth 

ddigonol (neu deg). 

Nod FTWW yw grymuso menywod i godi llais yn hyderus mewn amgylcheddau meddygol a 

chymdeithasol sy’n dueddol o roi pwyslais ar y profiad gwrywaidd, ac sydd weithiau’n 

diystyru symptomau a phryderon menywod fel rhai sydd â tharddiad ‘seicolegol’. 

Mae FTWW yn fudiad dielw, sydd wedi’i gofrestru â Chefnogaeth Gymunedol a Gwirfoddol 

Conwy, ac mae’n aelod o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. 

 

 

Prif Nodau ac Amcanion y Mudiad 

 

Mae dibenion FTWW fel a ganlyn: 

• Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd menywod sy’n byw yng Nghymru 

• Cynnal presenoldeb ar-lein i fenywod sy’n byw yng Nghymru sy’n profi ystod o 

broblemau iechyd 

• Darparu eiriolaeth, cymorth, arweiniad, cyngor ac adnoddau gan ddefnyddio ystod o 

gyfleusterau (ar-lein, teleffoni, personol, ac ysgrifenedig) 

• Grymuso menywod i allu eiriol drostynt eu hunain 

• Hysbysu ac addysgu 

• Codi ymwybyddiaeth  

• Lobio  

• Gweithio â GIG Cymru, byrddau iechyd a sefydliadu clinigol i ddatblygu strategaeth 

well i gleifion  

• Datblygu partneriaethau â sefydliadau eraill (gan gynnwys rhai cyflwr penodol; sy’n 

cael eu harwain gan ddefnyddwyr; wedi’u lleoli yng Nghymru; grwpiau cydraddoldeb 

menywod) 

• Cynnal, cyhoeddi a dosbarthu ymchwil  
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Amcanion Strategol ar gyfer 2018-2021: 

 

• Parhau i gynrychioli menywod ar lefel strategol ledled Cymru, rhannu lleisiau ein 

haelodau a gweithio i sicrhau bod gan fenywod yng Nghymru fynediad at y 

gwasanaethau iechyd a’r cymorth sydd eu hangen arnynt a bod ganddynt hawl i 

fynediad atynt 

• Parhau i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd i fenywod yng Nghymru, a hefyd 

grymuso a helpu aelodau i wneud yn yr un modd 

• Sicrhau cynaliadwyedd ariannol y mudiad o fewn cyfnod o dair blynedd, fel y gallwn 

barhau i ddarparu’r gwasanaethau a’r cymorth rydym yn eu cynnig ar hyn o bryd, 

gyda’r gobaith o gyflogi tîm bychan o staff i wasanaethu’r mudiad 

• Recriwtio a hyfforddi mwy o wirfoddolwyr i’n cynorthwyo i redeg ein prosiectau a’n 

cynlluniau 

• Datblygu ein harferion a’n gweithdrefnau gweithredol i wella effeithiolrwydd ein 

hadnoddau, boed hwy’n ariannol, personél a / neu wybodaeth 

• Parhau i ddatblygu ein darpariaeth yn y Gymraeg 

 

 

Pam mae angen FTWW? 

 

• I fynd i’r afael â thabŵs yn ymwneud â gynaecoleg sy’n gallu golygu oedi cyn chwilio 

am help 

• Herio agweddau a rhagfarnau hen ffasiwn, sy’n golygu bod llawer o fenywod yn 

dweud bod eu pryderon iechyd yn cael eu diystyru, a / neu pan ddywedir wrthynt 

fod eu tarddiant yn seicolegol 

• Gwella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o 

brofiadau uniongyrchol menywod  

• Ymgyrchu dros fuddsoddiad mewn, a datblygu gwasanaethau a / neu ddarpariaeth 

arbenigol yng Nghymru  

• Cynyddu gwybodaeth a gweithredu llwybrau cyfeirio presennol o fewn / y tu allan i 

Gymru a, lle nad ydynt yn bodoli ar hyn o bryd, lobio i’w creu  

 

Mae FTWW yn gweithio i rymuso menywod drwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen 

arnynt i herio arferion gwahaniaethol, neu annheg, mewn lleoliadau clinigol a gwaith. 

Rydym yn cynnig lleoliad anffurfiol lle gall menywod rannu profiadau, ond rydym hefyd yn 

trefnu ymgynghoriadau a gweithgareddau ymchwil mwy ffurfiol. Mae’r rhain yn aml yn sail 

i’n gwaith o lobio llywodraeth a gwasanaethau / sefydliadau iechyd i gael gwell strategaeth 

– yng Nghymru a thu hwnt.                                                                       
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RHAGAIR 

 

Diolch am ddarllen ein hadroddiad blynyddol! 

 

Roedd y flwyddyn a aeth heibio’n un brysur a chynhyrchiol i FTWW. Mae ein grŵp cymorth 

ar-lein wedi dyblu bron mewn maint, a gwnaethpwyd cyfraniad allweddol drwy wneud 

argymhellion i Lywodraeth Cymru ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys endometriosis, 

ffisiotherapi'r pelfis, rhagnodi cymdeithasol a ‘gwasanaethau sy’n ateb galw’r dyfodol’. 

Rydym yn awr yn gweithio i efelychu’r llwyddiant hwn gyda gwasanaethau camesgoriadau, 

gwasanaethau menopos, awtistiaeth mewn menywod a Syndrom Ehlers Danlos (EDS). 

 

Rydym wedi cymryd rhan mewn prosiectau ymchwil, gan gynnwys Gweithdy Pennu 

Blaenoriaethau Cynghrair James Lind ar gyfer Endometriosis, prosiect ym Mhrifysgol 

Caerdydd sy’n coladu profiadau cleifion o’r clefyd, a Specialists of Tomorrow Public Insight 

Group Coleg Brenhinol yr Obstetryddion a Gynaecolegwyr  (RCOG).  

 

Rydym yn parhau i gynrychioli llais menywod Cymru ar nifer o fyrddau a sefydliadau ledled y 

DU, yng Nghymru, ac ar lefel leol. 

 

Rydym wedi galluogi ein haelodau i gymryd rhan mewn llu o ymgynghoriadau a 

digwyddiadau iechyd a gofal cymdeithasol ar hyd a lled Cymru a thu hwnt. Rydym hefyd 

wedi cael ein sylw mewn nifer o erthyglau yn y cyfryngau, gan gynnwys teledu, radio, ar-lein 

ac mewn cyhoeddiadau print traddodiadol. 

 

Y flwyddyn nesaf byddwn yn parhau i ddarparu cymorth ac eiriolaeth i ferched a menywod 

yng Nghymru. Byddwn yn ymdrechu i adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol drwy ymgyrchu i 

godi ymwybyddiaeth a gwasanaethau gwell ar gyfer nifer o faterion iechyd i fenywod yn y 

rhanbarth ble maent yn byw. Rydym hefyd yn gobeithio sicrhau digon o arian i’n galluogi i 

eangu ein darpariaeth, i ddatblygu prosiectau ac i fod yn fwy cynaliadwy wrth i ni edrych i’r 

dyfodol. 

  
Deborah Shaffer, Prif Swyddog Gweithredol  Kat Luckock, Cadeirydd 
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PRIF GYFLAWNIADAU 

 

CYMORTH I FERCHED A MENYWOD LEDLED CYMRU SY’N BYW Â CHYFLYRAU IECHYD 

CRONIG / ANWELEDIG 

 

Cynyddu aelodaeth ein grŵp cymorth ar-lein i fwy na 650 o aelodau. Ar gyfartaledd, mae 

250 trywydd newydd wedi cael eu creu bob mis, gydag oddeutu traean ohonynt yn cynnig 

cyfle i aelodau i gymryd rhan mewn arolygon, ymgynghoriadau neu ddigwyddiadau. 

Cynyddu nifer y ffyrdd i fenywod allu dod o hyd i ni, gan ddefnyddio Twitter (976 o 

ddilynwyr); Instagram (564 o ddilynwyr); ein gwefan (6737 o ymweliadau yn y 12 mis 

diwethaf), a thudalen gyhoeddus Facebook (436 yn hoffi) 

Parhau i ddarparu adnoddau a chynnwys y wefan yn ddwyieithog 

 

Dosbarthu dros 3000 o daflenni gwybodaeth 

 

Wedi cynnal treial llwyddiannus o grŵp cymorth wyneb yn wyneb pob deufis yn y 

Gogledd  

 

 

 

Wedi cynyddu ein darpariaeth cymorth dros y ffôn ac e-bost, gan gynnwys cynorthwyo 

aelodau i lunio llythyrau at ddarparwyr gofal iechyd, Aelodau Cynulliad ac Aelodau Seneddol 

 

Wedi rhoi aelodau mewn cysylltiad â mudiadau a grwpiau cymorth eraill sy’n cael eu 

rhedeg gan gymheiriaid sy’n delio â chyflyrau a phroblemau penodol 
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GWYBODAETH AC YMCHWIL  

 

Yn ystod yr 16 mis diwethaf, mae FTWW wedi cymryd rhan mewn ac wedi cyfrannu at ystod 

eang o ddigwyddiadau, seminarau, gweithdai ac ymgynghoriadau sy’n ymwneud ag iechyd a 

gofal cymdeithasol. Rydym hefyd yn cynrychioli cleifion / defnyddwyr gwasanaeth ar nifer o 

Fyrddau. Mae’n rhan hanfodol o’n gwaith i eirioli ar bob cyfle a gawn ar ran menywod yng 

Nghymru sy’n byw â salwch cronig a / neu anweledig. Rydym yn goleuo llunwyr polisïau ar 

sut mae hyn yn effeithio ar ansawdd bywyd, cynhyrchiant a llesiant; rydym yn coladu ac yn 

rhannu profiadau cleifion, ac yn cynghori clinigwyr ar sut y gall hyn fod yn sail i ymarfer 

gorau. 

 

Rydym wedi: 

Cynrychioli’r profiad Cymreig ar Bartneriaeth Pennu Blaenoriaethau Cynghrair James 

Lind ar gyfer Ymchwil Endometriosis  

 

 

 

Eirioli ar ran menywod ag ystod o gyflyrau gynaecolegol ar Specialists of Tomorrow 

Public Insight Group yr RCOG 

 

Cyflwyno sylwadau ar ystod o safonau / canllawiau NICE, gan gynnwys Morbidrwydd 

Lluosog, Problemau Iechyd Cronig yn y Gweithle, ac Endometriosis 

 

Hwyluso amrywiaeth o weithdai, gan gynnwys: ymgynghoriad yr Adran Gwaith a 

Phensiynau (DWP) ar effaith diwygio budd-daliadau anabledd; ymgynghoriad Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ar Gynllun 10 mlynedd ar gyfer Gwasanaethau Iechyd i 

Fenywod yn yr ardal; gweithdy ym Mhrifysgol Bangor ar adnoddau ar gyfer hyfforddi nyrsys; 
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a phrosiect ymchwil gan Brifysgol Caerdydd o’r enw ‘Drawing Out Personal Experiences of 

Endometriosis’ 

 

 

Gweithdy ‘Drawing Out Personal Experiences of Endometriosis’  

 

Cyflwyno sylwadau, neu wedi cymryd rhan mewn ystod o ymgynghoriadau Llywodraeth 

Cymru, gan gynnwys: 1000 Diwrnod, a Phrofiadau Niweidiol mewn Plentyndod; Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol; Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw’n Annibynnol i Bobl Anabl; 

Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol; y Rhaglen Cefnogi Pobl: Gwasanaethau sy’n Addas 

i’r Dyfodol; Grŵp Adborth Eiriolaeth Proffesiynol Annibynnol; y Bil Awtistiaeth, ac 

Ymchwiliad i Feichiogrwydd, Mamolaeth a Gwaith yng Nghymru. 

 

Rhoi cyflwyniadau ar ‘Profiad y Claf o Endometriosis’ i glystyrau RCGP Cymru yn y 

Gogledd Orllewin a’r De Ddwyrain, ‘The Barriers and Facilitators to Prudent Healthcare’ i 

Luniau Polisi GIG Cymru. 
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Cyflwyno adroddiadau i ystod o lunwyr polisi / sefydliadau, gan gynnwys ‘Hawliau Dynol 

i Fenywod Cymru’ Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod (RhCM) Cymru, a ‘Chonfensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Ddiddymu Gwahaniaethu yn erbyn Menywod / Adroddiad Cysgodol 

CEDAW, Anabledd Cymru ar ‘Anabledd Anweledig a Salwch Cronig’, ac Arolygiaeth Gofal 

Iechyd Cymru, ‘Gwasanaethau Iechyd Meddwl Cymunedol yng Nghymru’ 

Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth mewn digwyddiadau a chynadleddau, gan gynnwys 

Gofod WCVA, a digwyddiad rhanbarthol Anabledd Cymru ‘Amddiffyn ein Hawliau; Herio 

Agweddau’ 

Eiriol ar ran defnyddwyr gwasanaeth mewn 78 o ddigwyddiadau eraill ledled Cymru 

drwy gydol yr 16 mis, gan gynnwys y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yng Nghymru, 

a Chyfnewidfa Arfer Da Swyddfa Archwilio Cymru, a’r Rhaglen Eiriolaeth Edefyn Aur 

 

Yn ystod yr 16 mis diwethaf, rydym wedi: 

Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru 

ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant  

 Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth yn Uwchgynhadledd Iechyd Meddwl Gogledd 

Cymru a’r fforymau iechyd meddwl / llesiant sydd ar waith  

 Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth fel rhan o Raglen Eiriolaeth Comisiwn Bevan  

 Cynrychioli cleifion ar Grŵp Partneriaeth Cleifion a Gofalwyr a Grŵp Rhanddeiliaid 

Iechyd Menywod RCGP, lle’r ydym yn datblygu pecyn cymorth Llesiant Mislifol  

 Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth ar Grŵp Lleisiau Mamolaeth BIPBC  

 Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth a’r mudiad ar raglen gynadleddau a gweithdai 
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Rhagnodi Cymdeithasol Cymru 2025  

 Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth ym Mhrif Seminarau Fforwm Polisi Cymru ar 

Flaenoriaethau i Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Darpariaeth Iechyd Meddwl, Camau Nesaf ar 

gyfer Gofal Sylfaenol, Cyflogadwyedd 

 Cynrychioli cleifion ar Fwrdd Cynghorau Iechyd Cymunedol yng Nghymru  

 Cynrychioli cleifion ar Fwrdd Cyfarwyddiaeth Menywod Gogledd Cymru  

Hwyluso cysylltiad rhwng Grŵp Lleisiau Menywod RCOG a Phrosiect Spotlight Iechyd 

Menywod RCGP  

 Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth a mudiadau llawr gwlad ar Grŵp Cynllunio Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Llesiant WCVA  

 Cynrychioli defnyddwyr gwasanaeth ar Grŵp Rhanddeiliaid Cydraddoldeb BIPBCU  
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YMGYRCHU  

 

Rydym wedi: 

Lobio Llywodraeth Cymru ac wedi bod yn allweddol wrth sefydlu Grŵp Gorchwyl a 

Gorffen ar gyfer endometriosis  

 Bod yn rhan o Grŵp Gorchwyl a Gorffen Llywodraeth Cymru ar ffisiotherapi’r pelfis 

(anafiadau obstetreg ac anymataliaeth ysgarthol) 

  Poster ar brofiad claf o endometriosis wedi cael ei dderbyn gan y RCGP ar gyfer eu 

cynhadledd flynyddol 

Noddi a helpu i drefnu cymal Caerdydd o’r digwyddiad byd-eang i godi ymwybyddiaeth 

o endometriosis, y Worldwide EndoMarch, gydag aelodau FTWW, Niki Dally, Karla Edwards, 

a’u tîm ymroddedig. 

 

Tîm Cymru! 

 

Codi proffil endometriosis ac iechyd menywod yng Nghymru drwy sylw yn y wasg gan 

gynnwys WalesOnline, North Wales Pioneer, Denbighshire Free Press, Western Mail, 

Mindarium Magazine, LocalGiving’s Blog, map ar-lein Suffragette Spirit Amnest 

Rhyngwladol, Heart Radio, S4C, a theledu a radio BBC Cymru, gyda’r olaf yn rhaglen ddogfen 

hanner awr a ddarlledwyd ar 7 Mawrth 2018 

 

Cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau ar ffurf seiat holi, ‘Cyfarfod Carwyn’, gyda 

Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru, gydag un ohonynt yn cael ei ddarlledu ar y teledu 
 

Cymryd rhan yng Ngorymdaith Pleidlais i Fenywod y Soroptomistiaid Rhyngwladol  
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ADNODDAU  

 

Rydym yn parhau i ofyn i aelodau gyfrannu cymaint â phosibl at weithgareddau ac 

rydym yn ceisio datblygu rhaglen wirfoddoli fwy cyson a chynaliadwy. Rydym wedi creu 

rhestr wirio sy’n rhoi gwybodaeth ac a fydd yn hybu hyder ein cynrychiolwyr, ac rydym wedi 

creu ‘Blwch Sylwadau’ i’w ddefnyddio mewn digwyddiadau i bartïon â diddordeb i ofyn 

cwestiynau a / neu i rannu eu manylion cyswllt. 

 

Yn ystod yr 16 mis diwethaf, mae ein gwirfoddolwyr wedi cynrychioli’r mudiad mewn 27 

o ddigwyddiadau / cyfarfodydd / cynadleddau ledled Cymru, sydd wedi golygu rhedeg 

stondin, eirioli ar ran aelodau, a rhoi anerchiadau. 

 

 

Cyflwyniad gan FTWW gerbron Cynulleidfa Dda / Niki yn Cynrychioli FTWW 

 

Mae rhoddion heb fod yn ariannol yn cyfrif am ran sylweddol o’n darpariaeth, gan 

gynnwys cynnal ein gwefan a dylunio ac argraffu adnoddau. Diolch o galon i Mari ac Adam 

Walker, yn www.madamadari.com <http://www.madamadari.com> am eu cefnogaeth 

werthfawr. 

 

Mae gweithgareddau codi arian wedi cynnwys nawdd cyfatebol LocalGiving, Her 7 

Diwrnod yr Wyddfa lle mae aelodau a ffrindiau / teulu’n ceisio dringo’r Wyddfa saith 

niwrnod yn olynol, taith gerdded o Bier i Bier, Nosweithiau Endometriosis, rafflau pwrpasol, 

gwau a gwerthu ‘EndoBears’ melyn, ac ymgyrchoedd rhoi a oedd yn cynnwys hyrwyddo’r 

mudiad ar EasyFundraising, aelodau’n rhoi canran o elw eu busnesau, a rhoddion i FTWW yn 

lle anrhegion pen blwydd. 

Rydym, ac mi fyddwn, yn fythol ddiolchgar i frwdfrydedd ac ymroddiad ein rhoddwyr. 
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Heidi, Iona a Teleri yn ystod Her 7 Diwrnod yr Wyddfa ac Aelodau ar y Daith Gerdded o Bier i Bier 

 

Rydym hefyd wedi dechrau chwilio am arian o ffynonellau mwy ffurfiol, gan gynnwys 

mynychu gweithdy ‘treth tamponau’ Rosa Woman-to-Woman ac wedyn gwneud cais am 

nawdd. Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i sicrhau grant bychan am y 

flwyddyn ariannol a ddaw i ben yn 2019, i’r dibenion a ddisgrifir gennym yn yr adran 

‘Cynlluniau’r Dyfodol’ a’r adroddiad blynyddol nesaf. 

 

 

HYFFORDDIANT A GAFWYD 

 

Rydym yn credu ei bod yn bwysig iawn bod ein Bwrdd a’n gwirfoddolwyr yn mynychu 

cymaint o sesiynau a chyrsiau hyfforddi perthnasol ag y gallant. Yn ystod yr 16 mis diwethaf, 

rydym wedi mynychu’r canlynol: 

 

vComisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) Cymru, ‘Mynd i’r Afael â 

Gwahaniaethu yn y Gweithle’ 

Mantell Gwynedd ‘Diogelu’ 

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy, ‘Cyflwyniad i PQASSO (System Sicrhau 

Ansawdd Ymarferol i Fudiadau Bach) 

RCS-Cymru ‘Rheoli Straen i rai sy’n Gweithio / Gwirfoddoli mewn Mentrau Bach / 

Canolig’ 

Prifysgol Cymru, Bangor, ‘Ysgol Haf Gwyddorau Gofal Iechyd’ 

Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam, ‘Eiriolaeth Annibynnol’ 

Share Impact, ‘Hyfforddiant mewn Effaith Gymdeithasol’ 

WEN Cymru, ‘Cyflwyniad i CEDAW (Y Confensiwn i Ddiddymu Gwahaniaethu yn Erbyn 

Menywod) 



Adroddiad Blynyddol FTWW 2017-2018 
 

15 
 

WEN Cymru, ‘Rhaglen Mentora Menywod’  

ILM Lefel 3 ‘Rheoli Gwirfoddolwyr’ 

 

ANRHYDEDDAU A GWOBRAU 

 

 Enillwyr gwobr ‘Y Mudiad Trydydd Sector sy’n cael ei Edmygu Fwyaf’ Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru - WCVA, am y flwyddyn flaenorol, 2016-17 

 
 

Gwahoddiad i fod ar y panel dyfarnu ar gyfer Gwobrau 2017 WCVA  

Dewiswyd i fod ar Fap Ysbryd y Swffragetiaid Amnest Rhyngwladol  

Roedd yn hyfryd gweld un o aelodau FTWW yn cael ei dewis ar gyfer ffilm addysgiadol y 

RCOG ar endometriosis, a dewiswyd stori aelod arall ar Syndrom Ehlers Danlos fel sail i 

bennod o ‘Casualty’ ar deledu’r BBC, ac a ddarlledwyd ar 24 March 2018 

Enwebwyd ar gyfer y Gwobrau Amrywiaeth Cenedlaethol, ‘Mudiad Cymunedol’ 

Ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr ‘Worldwide EndoActivist’  

Cyrhaeddwyd y rownd derfynol yn y categori ‘Gweithredwyr Cymunedol’ yng Ngwobrau 

Womenspire Chwarae Teg 2018 
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CYNLLUNIAU’R DYFODOL 

 

Mae’r dyddiadur ar gyfer y 12 mis nesaf eisoes yn cynnwys amrywiaeth fawr o 

ddigwyddiadau a gweithgareddau a fydd yn ein helpu i gynnal ac i ehangu’r gwasanaethau 

a’r adnoddau sydd eu hangen ar ein haelodau. Hefyd, rydym yn bwriadu parhau i godi 

ymwybyddiaeth, i ymgyrchu a lobio dros ofal gwell i fenywod Cymru ar bob cyfle posibl, gan 

gynnwys yn y cyfryngau a thrwy adroddiadau i Lywodraeth Cymru.  

 

Mae’r prosiectau sydd yn yr arfaeth, a gyda chymorth ariannol o gronfa Rosa Woman to 

Woman, yn cynnwys: 

 

Gweithio â BBC Cymru i gynhyrchu darn ar Wasanaethau Menopos  

Helpu i drefnu seminarau EHRC ledled Cymru ar Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a 

Dyletswydd Gydraddoldeb y Sector Cyhoeddus er budd aelodau a phartneriaid FTWW  

Trefnu cyfranogiad aelodau ym ‘Mesur y Mynydd’, prosiect sy’n cael ei ariannu gan 

Lywodraeth Cymru i goladu ac edrych ar brofiadau defnyddwyr gwasanaeth o ddefnyddio 

gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 

Helpu i sefydlu Grŵp Defnyddwyr Gynaecoleg Gogledd Cymru / BIPBC  

Helpu gwirfoddolwyr i redeg grŵp cymorth a chynnwys wyneb yn wyneb FTWW yn Ne 

Cymru  

Gweithio mewn partneriaeth ag aelodau ar ymgyrchoedd fel Gwasanaethau Cam-esgor, 

Gwasanaethau Menopos, EDS, ac Awtistiaeth ymhlith Menywod 

Parhau i ymdrechu i wella cynrychiolaeth menywod o gefndir Du a Lleiafrifoedd Ethnig 

Datblygu rhaglen gynefino, cynorthwyo a gwerthuso ar gyfer gwirfoddolwyr 

Datblygu a chyd-gynhyrchu adnodd ar-lein / wyneb yn wyneb i hyfforddi a grymuso 

aelodau mewn ystod o sgiliau a gwybodaeth ymarferol 

Cynnal a / neu gyfrannu at nifer o Ddigwyddiadau Codi Arian, sy’n cynnwys Siop 

Gyfnewid, taith gerdded ar hyd Llwybr yr Arfordir, dangos ffilmiau, ac EndoMarches yn y 

Gogledd a’r De  

Ymchwilio i a gwneud cais am amrywiaeth o grantiau / cyfleodd cyllido 
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                                              CYMERADWYAETH AC ORIEL FTWW  

 

Detholiad o luniau, cymeradwyaeth, a geirdaon  

 

‘Mae FTWW…wedi helpu cannoedd o fenywod, gan fy nghynnwys i…Os na fuaswn i wedi 

dod ar draws y grŵp ar Facebook mi fuaswn i wedi yn dioddef am weddill fy oes â’r clefyd 

ofnadwy yma sy’n newid eich bywyd (endometriosis)’ 

 

‘Mae’r menywod hyn yn gweithio’n ddiflino i helpu eraill er bod ganddyn nhw eu hunain 

yn aml lawer o broblemau iechyd’ 

 

‘Ar lefel bersonol mae FTWW wedi gwneud llawer i mi…mae wedi fy rhoi mewn cysylltiad 

â chymuned fywiog a brwd o fenywod yn fy ngwlad sydd wedi bod neu sy’n mynd drwy’r 

un pethau â mi …rwyf yn credu o ddifri y bydd FTWW yn helpu i wneud Cymru’n un o’r 

gwledydd mwyaf blaengar o ran materion iechyd menywod. Yn aml, mae’r salwch 

corfforol cychwynnol yn datblygu’n broblemau pellach, sy’n cael mwy fyth o effaith 

arnoch. Mae problemau iechyd meddwl yn gydafiechyd, sy’n golygu bod bywydau a 

rhyddid llawer o bobl yn cael eu cyfyngu’n ddifrifol. Mae’r gymuned feddygol yn dod i 

sylweddoli’n raddol, a chymdeithas ehangach hefyd, bod FTWW yn chwarae rhan 

flaenllaw dros ben yn hyn. Nid oes tawelwch llethol bellach!’ 

 

‘Mae’r cymorth a’r ymchwil o safon heb eu tebyg…ni allaf ddychmygu sut fuasai bywyd yn 

awr heb y grŵp. Wn i ddim beth fuaswn i’n wneud hebddo’ 

 

‘Mae FTWW wedi rhoi llais i mi, mae wedi gwrando arnaf ac wedi rhoi cyngor i mi ...Mae’r 

tîm wedi gweithio’n ddiflino i gael sylw i ni. Mae pawb yn helpu ei gilydd, oni bai am 

FTWW ni fyddai llawer ohonom ni’n dal yma erbyn hyn.” 

 

‘Heb y mudiad rhyfeddol hwn, ni fyddwn ble ydw i heddiw. Rwyf ar y ffordd i gael yr help 

sydd ei angen arnaf ac i gael fy mywyd yn ôl!! I’r grŵp yma mae’r diolch am hyn i gyd!’ 

 

‘Mae’r mudiad…yn cynnig cyngor amhrisiadwy i fenywod yng Nghymru sy’n wynebu 

problemau iechyd. Mae’n gwneud cyfraniad enfawr at bolisi ac mae’n cydweithio’n glos 

â’r GIG i eiriol ar ran menywod mewn meysydd fel triniaeth endometriosis, sy’n brin iawn, 

yn anffodus. Mae wedi bod yn gyfoeth o wybodaeth ac empathi, ac rwyf yn credu bod 

hynny’n helpu i wneud menywod yn fwy hyderus i ofyn am driniaeth deg’ 

 

‘Mae FTWW wedi fy nghynghori ac wedi bod yn help mawr i mi gyda fy nghyflwr iechyd ac 

mae hynny’n fwy na mae’r meddygon wedi’i wneud. Heb y grŵp, wn i ddim sut y byddwn 

yn gallu wynebu’r diwrnod. Mae FTWW wedi rhoi gobaith i mi ac wedi rhoi addysg i 

mi…ac wedi gwneud i mi sylweddoli nad wyf ar fy mhen fy hun. Mae (y Prif Swyddog 
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Gweithredol) hyd yn oed wedi mynd i’r drafferth i fy ffonio gartref yn ei hamser ei hun pan 

oeddwn yn arbennig o isel. Diolch i chi FTWW…am bopeth rydych wedi’i wneud’ 

 

‘Mae eu help i mi wedi bod yn ddiddiwedd ac maent yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac 

empathi gwych, ynghyd â sgiliau. Maent yn grymuso menywod i gymryd rheolaeth dros 

eu hiechyd, eu triniaeth, eu diagnosis a’u hunan werth. Mewn geiriau eraill – maent yn 

allweddol i grŵp o fenywod agored i niwed. Heb amheuaeth o gwbl, rwyf yn sicr bod 

FTWW yn achub bywydau’ 

 

‘Mae’r mudiad wedi fy helpu â rhai problemau diweddar wrth geisio cael darpariaeth 

feddygol angenrheidiol. Maent yn helpu ystod eang o fenywod yng Nghymru drwy 

ddarparu cymorth ymarferol ac emosiynol’ 

 

‘Mae FTWW wedi cael effaith bositif dros ben ar fy mywyd. Pan ymunais â’r grŵp sawl 

blwyddyn yno ôl ... cefais gymorth, gwybodaeth a chefnogaeth emosiynol werthfawr 

iawn. Oherwydd y grŵp hwn rwyf wedi cael triniaeth o’r safon orau un ar gyfer 

Endometriosis yn ysbyty Arrowe Park ac rwyf wedi cael dwy lawdriniaeth doriad ac rwyf 

yn aros am IVF. Mae hwn yn grŵp sy’n NEWID BYWYDAU. 
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ORIEL 
 

 

Crysau T FTWW / Llinos yn mynd ag EndoMarch Cymru ar Daith! / Laura mewn Cynhadledd 

Ymchwil 

 

Ymwybyddiaeth o Endometriosis: Adroddiad dwy dudalen yn ‘The Western Mail’ a Thaflenni Endo 

FTWW  

 

Aelodau a’u Teuluoedd yn Codi Ymwybyddiaeth o Endo, ‘EirthEndo’ wedi’u gwneud gan Claire P 
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DATGANIAD BLYNYDDOL A CHYFRIFON 

 

Crynodeb o Sefyllfa Ariannol 2017-18  

Daw’r canlynol o gyfrifon y Mudiad ac mae’n rhoi trosolwg o’r gweithgarwch ariannol am y 

cyfnod.   

Mae’r Mudiad wedi dwyn ymlaen falans o £ 1206.69 o 2016-17.  

 

Incwm  

Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 cynhyrchwyd incwm o £4119.07.    

Mae dadansoddiad o ffynonellau’r incwm fel a ganlyn.  

Digwyddiadau Codi Arian ………………………………………… £ 3103.28 

Rhodion Unigol...................………………………………………..£ 477.74 

Grantiau...........................................................………… £ 110.00 

Ad-dalu Costau...................... ……………………………..…..  £ 428.05 

 

Gellir gweld cyfrannau cysylltiedig yr incwm yn y siart isod. 

 

 

Daw cyfran sylweddol o’r incwm o roddion a gweithgareddau a digwyddiadau codi arian a 

drefnwyd gan unigolion a oedd yn cefnogi’r mudiad. Mae’r rhain wedi cynnwys 

digwyddiadau fel “Her yr Wyddfa”.  

 

Daw’r elfen sylweddol arall o ad-daliad costau gweithgarwch, fel mynychu cyfarfodydd â 

Llywodraeth Cymru a chyrff statudol i ddylanwadu ar bolisi. Bydd y Mudiad yn ymdrechu i 

godi mwy o refeniw drwy gyllid Grant yn ystod y flwyddyn nesaf a fydd o leiaf yn cyfateb yr 

ymdrechion codi arian ac yn arwain at gynaliadwyedd.    

 

Reimbursement of Costs

Donations

Fundraising

Grants
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Gwariant  

Rhwng 1 Ebrill 2017 a 31 Mawrth 2018 gwariwyd cyfanswm o £1944.61 i hybu nodau ac 

amcanion y mudiad.    

Ceir dadansoddiad o’r gwariant isod.  

Costau Gweithgareddau ……...……………. £ 1134.61   

Costau EndoMarch................………………. £ 391.52 

Yswiriant....................…………………..……. £ 291.20 

Adnoddau eraill...................…………………£ 127.59 

 

Gelir gweld cyfrannau cysylltiedig y gwariant yn y siart isod 

 

 

 

Mae’r Costau Gweithgareddau’n deillio i raddau helaeth o gostau teithio ledled Cymru i 

hybu nodau ac amcanion y Mudiad. Fel mudiad sy’n cynrychioli menywod Cymru gyfan, mae 

hon yn gost angenrheidiol, a dylid datgan bod cynrychiolwyr y mudiad, sy’n wirfoddolwyr yn 

y bôn, wedi bod yn hael iawn drwy beidio â hawlio’u costau llawn am eu hymdrechion.   

 

Mae llawer o’r costau seilwaith, fel TG, argraffu a ffôn wedi cael eu talu heb hawliadau. 

Roedd y prif ddigwyddiad, sef EndoMarch Cymru, wedi golygu costau sylweddol ond roedd 

yn ddigwyddiad cyhoeddus pwysig i’r mudiad.  

Roedd y balans terfynol a oedd ar gael i’r mudiad ar 31 Mawrth 2018 yn £3381.15.  Mae hyn 

yn cyfateb i gynnydd o 65 % yn y cronfeydd yn ystod y flwyddyn; fodd bynnag, y nod yw 

sicrhau cyllid cynaliadwy o un flwyddyn i’r llall, a dyma fydd yr her ariannol fwyaf ar gyfer 

2018-19. 

Activity Costs

Endomarch Costs

Insurances

Other Resources


