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Rhaglen chwe blynedd yw cARTrefu sy’n 
cael ei harwain gan Age Cymru, ac yn 
ceisio gwella mynediad at brofiadau 
celfyddydol o ansawdd ar gyfer yr henoed 
mewn gofal preswyl.  
 

cARTrefu yw prosiect blaenllaw Age Cymru ar gyfer y 
celfyddydau mewn cartrefi gofal, sydd wedi bod yn cael ei gynnal 
ers 2015 gyda chyllid gan Sefydliad Baring a Chyngor 
Celfyddydau Cymru. Nod y prosiect yw gwella'r ddarpariaeth o 
weithgarwch creadigol mewn cartrefi gofal a datblygu sgiliau'r 
artist wrth gynnal y sesiynau hyn. Wedi'i ysbrydoli gan fodel 
mentora Killick-Courtyard, sydd wedi bod yn bresennol yn The 
Courtyard yn Henffordd ers 2011, cymerodd Age Cymru'r model 
llwyddiannus hwn o raglen datblygu artistiaid, a arweiniwyd gan 
fentoriaid, a'i ddefnyddio fel sylfeini ar gyfer ein prosiect 
celfyddydau arbrofol mewn cartrefi gofal, cARTrefu. 
 

 

Mae cARTrefu bellach wedi tyfu i’r fath raddau nes bod y prosiect 
mwyaf o'i fath yn Ewrop. Rydym wedi cael gwahoddiad i siarad 
am y prosiect mewn cynadleddau yn Copenhagen, Sydney, 
Caeredin, Belfast, Barcelona a Llundain. Mae Cymru wirioneddol 
yn arwain y ffordd o safbwynt effaith y celfyddydau ar lesiant, yn 
enwedig ar gyfer y rhai sy'n byw gyda dementia, ac rydym yn 
falch o ran bwysig cARTrefu o fewn uchelgeisiau Cymru yn y 
maes hwn. 
 

Rhwng 2015 a 2017 recriwtiodd Age Cymru 16 o artistiaid 
proffesiynol mewn pedwar maes gwahanol: y celfyddydau 
perfformio, y celfyddydau gweledol, geiriau a cherddoriaeth. 
Cyflwynodd yr holl artistiaid 8 wythnos o gyfnodau preswyl ar hyd 
a lled Cymru, gan gyflwyno cymysgedd o ffurfiau celf sefydledig a 
gweithgareddau newydd nad yw’r preswylwyr o bosib wedi cael y 
cyfle i’w profi o'r blaen. 
 

Yn 2017 a 2019 ail-lansiwyd cARTrefu gyda thîm newydd sbon o 
12 artist, y tro hwn yn gweithio mewn cartrefi gofal am 12 
wythnos. Gyda'n ail dîm o artistiaid cARTrefu roeddem yn 
awyddus i wthio ffiniau'r hyn a ymdrechwyd mewn cartrefi gofal 
o'r blaen, ac i ysbrydoli gwaith celf newydd beiddgar a thrawiadol 
gan y trigolion yr oedd ein hartistiaid yn gweithio gyda hwy.  
 

Roedd Cam 1 a 2 cARTrefu yn llwyddiant ysgubol, a thros bedair 
blynedd cyflwynwyd 1840 o weithdai celf 2 awr o hyd mewn dros 
25% o gartrefi gofal ledled Cymru. Gallai Age Cymru gynnig y 
gweithdai hyn yn rhad ac am ddim oherwydd y gefnogaeth hael 
gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring. 

 



 
Yn dilyn cam cyntaf cARTrefu, 
cynhaliwyd gwerthusiad llawn gan 
Ganolfan Datblygu Gwasanaeth 
Dementia Cymru ym Mhrifysgol 
Bangor, er mwyn archwilio effaith y 
cyfnodau preswyl ar bawb oedd yn 
gysylltiedig. Roedd y canfyddiadau 
fel a ganlyn: 
 
 

Preswylwyr  
– Gwelliant ystadegol arwyddocaol 
mewn sgorau lles ar ôl mynychu 
sesiynau cARTrefu. 
– Roedd y preswylwyr o'r farn bod 

86% o’r sesiynau yn bleserus iawn 
(4 neu 5 ar raddfa 5 pwynt). 
– Effaith ehangach megis 
cymdeithasu mwy ac adfer sgiliau 

fel defnyddio cyllell a fforc. 
 
 

Staff 

– Gwelliant ystadegol arwyddocaol 

mewn agweddau tuag at 

breswylwyr, yn enwedig y rhai sy'n 

byw gyda dementia. 

– Cynnydd ystadegol arwyddocaol 

mewn hyder i arwain sesiwn ar y 

celfyddydau creadigol yn y cartref. 

– Mwy tebygol yn ystadegol I 

chwilio am brofiadau diwylliannol 

cyfranogol neu weledol (h.y. 

dosbarthiadau celf, Oriel/Theatr) y 

tu hwnt i'r gwaith. 

 

Artistiaid  

– Gwelliant ystadegol arwyddocaol 
mewn agweddau, gan gynnwys 

gobaith a chydnabyddiaeth 
bersonol ar gyfer breswylwyr. 
– Datblygiad personol a datblygu 
sgiliau newydd. 
 

Dywedodd 100% o gartrefi gofal fod eu 

preswyliad cARTrefu wedi bod yn brofiad 

cadarnhaol 

Nododd 100% o gartrefi gofal eu bod yn parhau â 

sesiynau creadigol yn dilyn eu preswyliad 

cARTrefu         

 

                             

4.6 Sgôr cyfartalog  

Yr enillion cymdeithasol 

amcangyfrifedig ar 

fuddsoddiad yw £6.48 am 

bob punt a fuddsoddir yn 

cARTrefu. 

 



 

 

Mae'r awydd i gymryd rhan mewn gweithgarwch pwrpasol ac ystyrlon 

yn nodwedd ddynol sylfaenol. Fel pobl rydym oll yn wahanol, gydag 

anghenion a diddordebau gwahanol, yn yr un modd yn union â 

phreswylwyr mewn cartrefi gofal.  

Mae creadigrwydd yn ddewis mor eang ar gyfer cartrefi gofal, sy’n 

galluogi staff gofal i gynnig gweithgareddau amrywiol ac arloesol, gan 

alluogi gofal sy'n canolbwyntio ar y person ac yn diwallu anghenion yr 

unigolion. 

 

Mae bod yn greadigol yn rhodd sydd gennym oll, dim ond yr offer 

cywir sydd ei angen arnom er mwyn ei ddatgloi. 

  Parch  

Gwerth Sgiliau Dychymyg 

Atgofion 

       Creadigrwydd  

Mynegiant 

    Sgwrs 

Cynhwysol 
Rhyngweithio 

Cysylltiadau 



“Canolbwyntio ar broses ac ansawdd yr 

ymgysylltiad yn hytrach na’r canlyniad. ” 
 

“Nid oes angen cywiro preswylwyr os nad 
ydynt yn cadw at y cynllun, dim ond gadael 
iddynt fod yn greadigol.” 
 
“Mynd gyda’r llif, rhannu a chydweithio 
gyda’n gilydd.” 
 
“Peidio rhuthro’r weithgaredd, dim ond 
gadael i bethau ddigwydd yn naturiol.” 
 
“Peidio canolbwyntio ar y gair ‘celfyddyd’, 
dim ond mwynhau’r broses a’i weld fel 
ysgogiad ar gyfer pawb sy’n rhan ohono.” 
 
“Trafod diddordebau a gweithgareddau 
hamdden gyda’r preswylwyr fel man 

cychwyn ar gyfer gweithdai sydd i ddod yn 
y dyfodol.”  
 
“Cymryd amser i ffurfio perthynas er mwyn 
canfod pwy yw’r preswylydd mewn 
gwirionedd.” 
 
“Canolbwyntio ar y person fel ag y maent ar 
hyn o bryd, nid pwy oeddent yn arfer bod. 
Mae pobl yn newid wrth fyw gyda 
dementia.” 

 
 

 
 
 
 
Mae angen i'r gweithgareddau fod yn 
gynhwysol, mae angen i breswylwyr 
ymuno, gan roi cyfleoedd ar gyfer 
rhyngweithio, sgwrsio a chreu 
cysylltiadau. Meithrin cydberthnasau 
rhwng preswylwyr, sbarduno sgwrs er 
mwyn meithrin y cyfeillgarwch hwn a dod 
yn rhan o gymuned. 
  
Mae'r gweithdai hyn yn tynnu'r preswylwyr 
o’u cragen gan eu galluogi i fynegi eu 
hunain, gan sbarduno dychymyg ac 
atgofion.Maent yn caniatáu i breswylwyr 
fod yn greadigol, yn eu galluogi i gynnal 
diddordebau allai fod wedi bod ganddynt 

yn y gorffennol, neu ddatblygu sgiliau a 
diddordebau o’r newydd, o bosib rhai nad 
oeddent erioed yn gwybod oedd 
ganddynt.  
 

Mae'n gysur mawr i berthnasau wybod 
fod dyddiau’r rhai sy’n annwyl iddynt yn 
llawn hwyl. Mae cyfuniad o weithgareddau 
cynlluniedig a rhai digymell yn arwain at 
fywyd cartref bywiog.  
 

Yn aml, gall y sesiynau creadigol hyn beri 
syndod i weithwyr gofal gan fod 
preswylwyr yn aml yn rhagori ar yr hyn 
sy'n ddisgwyliedig ohonynt. 
 

Mae rhannau o bersonoliaeth y trigolion, 
rhannau nad ydynt o bosib wedi'u dangos 
ers bod mewn cartref gofal, yn disgleirio. 
 

Mae'r sesiynau hyn yn torri ar drefn y 
diwrnod ar gyfer gweithwyr gofal, gan fod 
o gymorth iddynt ymlacio am gyfnod o'u 
swydd heriol, ac yn ffordd wych iddynt 
ymgysylltu â'r preswylwyr a dod o hyd i dir 
cyffredin. 
 

Mae'n ffordd syml o ffurfio perthnasau.  
 

Ymgysylltu gwirioneddol– gweld pwy 
ydynt, eu cynnwys yn y broses a chreu 
cysylltiadau. Deall eu hanghenion a chreu 
perthynas. Mae'r preswylwyr yn teimlo fod 
y gweithwyr gofal yn eu gwerthfawrogi ac 
yn eu parchu. 

 



 

Mae nifer o ffyrdd o gynnwys yr holl breswylwyr 
mewn sesiynau, os oes ganddynt nam ar eu golwg 
neu ddementia difrifol.  

Mae ein hartistiaid wedi datblygu dulliau er 
mwyn cyrraedd a chynnwys pawb.  

"Mae cymaint o eiliadau arbennig a gwych 
pan fyddaf yn treulio amser gyda phobl 

mewn cartrefi gofal. Heddiw, roedd Anne, 
sydd â dementia difrifol, yr wyf wedi bod 

yn gweithio â hi yn ystod y sesiynau 
diwethaf, yn cael diwrnod da a bu'n 

sgwrsio â mi'n iawn am y tro cyntaf, ac yn 
hytrach na gweld y disgleirdeb yn ei llygad 

a'r wên yn unig, gallai gysylltu â geiriau 
hefyd... edrych trwy luniau o'i theulu ac 
ohoni hi fel plentyn a thynnu llinell ar 

dudalen- camp fawr iddi. " 
 

Arhosodd un ddynes tan y diwedd un, yn 

lliwio. “Nid wyf erioed wedi’i gweld fel hyn 

o’r blaen, mae’n wych ei gweld yn ymgolli 

mewn gweithgaredd,” meddai Anne, y 

rheolwr.  

“Roedd Sandra 

hefyd yn 

defnyddio’r 

bensel ar ei 

phen ei hun!, 

oedd yn beth 

arbennig i’w 

weld, nid oedd y 

staff erioed wedi 

gweld hyn o’r 

blaen.  

Holaf os caf ymweld unwaith eto. 

Mae’n hi’n nodio ac yn dweud yn 

rhwydd ‘mi fuaswn i’n hoffi hynny.’ 

Wrth adael, mae sibryda Julia 

wrthyf ‘Wel, roedd hynny’n 

anhygoel, prin iawn y bydd hi’n 

cyfathrebu â phobl neu'n 

ymgysylltu â sgwrs, roedd hynny'n 

wych!' 



Buom yn gweithio gyda’r artistiaid o 
gam cyntaf cARTrefu er mwyn 
datblygu cardiau gweithgaredd.  
 

20 gweithgaredd syml ond effeithiol.  
 

Wedi’u cynllunio ar gyfer darpariaeth 
heb unrhyw wybodaeth nac offer 
arbenigol, a heb gost sylweddol i’r 
cartref gofal.  
 

Mae'r pecyn yn cynnwys cardiau cod 
lliw wedi'u rhannu'n bum adran 
Glas: Cyflwyniad a chyfarwyddiadau 
Gwyrdd: Celfyddydau gweledol 
Pinc: Celfyddydau perfformio 
Oren: Geiriau 
Porffor: Cerddoriaeth 
 

Mae’r pecynnau gweithgaredd 
hyn yn rhad ac am ddim i 
gartrefi gofal. 
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Ar gyfer cael Pecyn Gweithgaredd, Adroddiad 
Gwerthusiad neu Ffurflen Gais: 

Sarah.lord@agecymru.org.uk 

029 2043 1540 

 

 
Gwethusiad: Dr Kat Algar-Skaife 

k.algar@bangor.ac.uk  

Mae Age Cymru yn elusen 

gofrestredig : 1128436 
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