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Rhagair
Ers 2010, mae Sefydliad Baring wedi
canolbwyntio ei raglen gelfyddydol ar
waith cyfranogol gyda phobl hŷn heneiddio creadigol. Rydym yn falch o fod
mewn partneriaeth â Chyngor
Celfyddydau Cymru i gefnogi Age Cymru i
gyflwyno cARTrefu. Yn ein barn ni, mae’n
un o’r enghreifftiau mwyaf ysbrydoledig
mewn unrhyw le o waith creadigol mewn
cartrefi gofal, yn ogystal ag yn un o’r
rhaglenni mwyaf. Mae’r adroddiad hwn yn
rhoi tystiolaeth gadarn o arwyddocâd ei
effaith ar bawb a gymerodd ran. Ein
llongyfarchiadau i bawb a gyfranogodd.
David Cutler
Cyfarwyddwr
Sefydliad Baring
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Ym mis Ebrill eleni, bûm yn rhannu
llwyfan gyda David Cutler, Cyfarwyddwr
Sefydliad Baring yn ein cynhadledd ar y
Celfyddydau a Phobl Hŷn. Gyda balchder
mawr, ac nid ychydig o syndod, fe’i
clywais yn dweud bod Cymru yn arwain
y byd yn y maes hanfodol hwn o
ddarpariaeth gelfyddydol.
Os felly, yna bydd gwaith cARTrefu yn sicr yn hynod o bwysig o ran
cyflawniad Cymru. Bu’n bartneriaeth rymus iawn rhwng Cyngor
Celfyddydau Cymru, Baring, Age Cymru a Gwanwyn. Rhwng 2015 a
2017, cawsom raglen gyfoethog o gyfnodau preswyl a gweithdai mewn
cartrefi gofal ar hyd a lled Cymru. Ac yn awr rydym wedi dechrau cyfnod
newydd a chyffrous o’r gwaith.
Bu’r cynnig celfyddydau i breswylwyr yn gyfoethog ac amrywiol, ac yn
amlwg cafodd effaith fawr ar lesiant a mynegiant personol. Mae’n
anodd gorbwysleisio pwysigrwydd y gweithgareddau hyn i’r rhai sy’n
byw gyda dementia. Mae ysgogi atgofion ac adfer hunaniaeth yn rymus
a theimladol iawn i’w weld. Ac mae artistiaid yn teimlo’n wylaidd, wedi
eu herio, ac wedi eu hysgogi wrth ymwneud â phreswylwyr.
Caiff hyn i gyd ei ddal yn yr adroddiad hwn. Ond pryder holl bartneriaid
cARTrefu bob amser fu sicrhau etifeddiaeth y rhaglen drwy ymgorffori
arferion ac ymwybyddiaeth gelfyddydol yn niwylliant y cartrefi gofal.
Felly, mae’n hynod galonogol i weld y dystiolaeth yn yr adroddiad hwn
o’r effaith fawr ar ganfyddiadau, sgiliau ac agwedd staff y cartrefi gofal.
Rydym yn gweld sut mae eu bywydau eu hunain wedi cael eu
cyfoethogi, yn ogystal â’r gwasanaeth a ddarperir ganddynt.
Yng Nghyngor Celfyddydau Cymru, rydym yn gweithio’n agos gyda
gwleidyddion y Cynulliad a chydag Ysgrifenyddion Cabinet a
Gweinidogion i dyfu darpariaeth y Celfyddydau ac ymyriadau Iechyd ym
mywydau pobl Cymru. Bydd cyfraniad y celfyddydau i ofal cymdeithasol
ein cyd-ddinasyddion hŷn yn nodwedd ganolog o’n hymdrechion a’n
gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.
Mae’n bleser mawr croesawu a chymeradwyo’r Adroddiad Gwerthuso
pwysig hwn. Os ydych eisiau tystiolaeth o’r gwahaniaeth y gall y
celfyddydau ei wneud, mae’n amlwg iawn yn y tudalennau canlynol.

Phil George
Cadeirydd
Cyngor Celfyddydau Cymru
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Crynodeb Gweithredol
Ym mis Ebrill 2015, dechreuodd Age
Cymru gyflenwi prosiect newydd,
cARTrefu, ar draws cartrefi gofal yng
Nghymru. Cafodd y prosiect ei ariannu
ar y cyd gan Sefydliad Baring a Chyngor
Celfyddydau Cymru.
Mae ‘cARTrefu’ yn golygu ‘byw’ yn y Gymraeg ac roedd y prosiect yn
cael ei redeg trwy raglen Gwanwyn Age Cymru sy’n dathlu
creadigrwydd mewn pobl hŷn. Amcanion prosiect cARTrefu oedd
cynyddu’r cyfleoedd i breswylwyr a staff gymryd rhan yn y celfyddydau
ac i ddatblygu a mentora artistiaid i gyflwyno sesiynau i bobl hŷn mewn
lleoliadau gofal.
Cafodd pedwar mentor arweiniol eu recriwtio o bob un o’r ffurfiau
celfyddydol canlynol: y Celfyddydau Perfformio (Dawns/ Drama),
Cerddoriaeth, Celfyddydau Gweledol, Geiriau (Barddoniaeth/
Rhyddiaith). Roedd y pedwar mentor hwn yn mentora a chefnogi’r
pedwar artist arall o fewn pob ffurf ar gelfyddyd; gan olygu bod
cyfanswm o 16 o artistiaid yn cael eu mentora, ac wedi mynd ymlaen i
gyflwyno sesiynau celf mewn cartrefi gofal. Cyflenwodd pob un o’r 16
artist sesiynau dwy awr wythnosol dros gyfnod o wyth wythnos er
mwyn i breswylwyr a staff ym mhob cyfnod preswyl dderbyn cyfanswm
o 16 awr o fewnbwn artistig.
Anelai’r prosiect at gynnig gweithgareddau celfyddydol cyfranogol o
ansawdd uchel i breswylwyr cartrefi gofal ac wrth wneud hynny, i
gyfrannu at wella llesiant. Bwriad arall oedd sicrhau bod staff y cartref
gofal yn caffael sgiliau newydd a hyder i’w rhannu, ac y byddai’r

id yn
Artistia yfnodau
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Dengys y niferoedd a gymerodd
ran yn cARTrefu faint oedd
graddfa drawiadol y prosiect,
gan ei wneud y prosiect mwyaf
o’i fath yng Nghymru:

1,952

awr o ddarpariaeth
gelfyddydol rhad ac am ddim mewn
cartrefi gofal

976

Cafwyd

793

Mynychodd

1,543

o weithdai cARTrefu
dros y ddwy flynedd

o breswylwyr un neu fwy o
sesiynau cARTrefu

Cymerodd

o breswylwyr a

272

o aelodau o staff
ran yn y prif
werthusiad.

Cymerodd

Cymerodd

122

20%

o gartrefi gofal
ran yn cARTrefu

208 60
o breswylwyr a

0

(bron i 20% o’r cartrefi
gofal yng Nghymru)

aelod o staff ran yng nghyfnod
peilot y gwerthusiad.
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Mae uchafbwyntiau canlyniadau’r gwerthusiad yn cynnwys:

Preswylwyr

Ymarferwyr Artistig:

– Gwelliant ystadegol arwyddocaol mewn
sgorau llesiant ar ôl mynychu sesiynau
cARTrefu

- Gwell agweddau gan gynnwys gobaith a
chydnabod hunaniaeth preswylwyr

– Graddio 86% o’r sesiynau yn bleserus iawn
(4 neu 5 ar raddfa 5 pwynt)

- Datblygiad personol a datblygu
sgiliau newydd

– Effaith ehangach megis cymdeithasu mwy
ac adennill sgiliau megis defnyddio cyllell
a fforc.

Roeddwn i’n cael diwrnod sobr o wael
heddiw nes i ni wneud hyn. Rwy’n
teimlo’n hollol wahanol
yn awr.

Rwy’n teimlo fy mod yn fwy
cyflawn fel artist trwy fod wedi
cael fy herio i archwilio ffyrdd
newydd o weithio, a’m hymatebion
emosiynol i fy hun ... rwyf am
barhau i wneud y gwaith hwn.

Cyfranogwyr 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 celfyddydau creadigol
yn y cartref.
– Yn ystadegol fwy tebygol o chwilio am
brofiadau diwylliannol cyfranogol neu fel
gwylwyr (h.y. dosbarthiadau celf, ymweld
ag oriel / theatr) y tu allan i’r gwaith.

Gwnaeth i mi sylweddoli bod
preswylwyr yn fwy galluog nag y
byddai rhywun yn ei ddisgwyl.
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Y broses fentora
Roedd y broses fentora a ddarparwyd yn
elfen bwysig arall o’r prosiect ac mae’r
themâu a nodwyd yn cynnwys cymorth a
sicrwydd gan y mentor; canllawiau a
chyngor ymarferol y mentor; dylanwad ar
ymarfer creadigol yr ymarferwyr artistig;
a datblygiad proffesiynol y mentor.
Hwylusodd y prosiect ddatblygiad yr
ymarferwyr artistig sydd wedi dod yn fwy
hyderus wrth weithio gyda phobl hŷn
mewn cartrefi gofal a gobeithir y byddant
yn parhau â’r gwaith yn y dyfodol.

Argymhellion
Gwnaed yr argymhellion canlynol ar gyfer
prosiectau yn y dyfodol:
1. Mentoriaid ac YA i gael eu grwpio yn
seiliedig ar leoliad daearyddol
2. Llai o bwyslais ar bedwar math o gelf
wahanol
3. Mwy o ffocws ar gyfranogiad y staff
4. Ystyried dulliau gwerthuso amgen
5. Ystyried cryfhau ac ymestyn ffurf y cyfnod
preswyl
Etifeddiaeth
Dangoswyd yn glir effaith cARTrefu ar
breswylwyr, staff, ac ymarferwyr artistig yn
y gwerthusiad hwn ac mae’r prosiect yn
parhau i adael etifeddiaeth i’r rhai dan sylw
a thu hwnt.

Casgliad

Mae cARTrefu yn brosiect cyffrous a chyn
belled ag y gwyddom, dyma’r prosiect
mwyaf o’i fath yn Ewrop. Mae’n brosiect
ysbrydoledig ac arwyddocaol sydd wedi
dangos llawer o effeithiau cadarnhaol y
celfyddydau mewn lleoliad gofal i
breswylwyr cartrefi gofal, staff, ac
ymarferwyr artistig. Fel prosiect arloesol
sy’n gweithio ar raddfa mor fawr, dysgwyd
oblygiadau pwysig hefyd ar gyfer prosiectau
yn y dyfodol.
Yn dilyn llwyddiant ysgubol cARTrefu,
ariannwyd ail gam, cARTrefu II, gan
Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau
Cymru tan 2019. Gan gymryd arno’i hun yr
argymhellion o’r adroddiad gwerthuso hwn,
mae gan cARTrefu II fwy o bwyslais ar
gynaliadwyedd a chefnogi staff i barhau i

-M
 ae etifeddiaeth cARTrefu yn y cartrefi gofal
yn mynd y tu hwnt i werthfawrogiad
cynyddol o’r celfyddydau, ac i mewn i
elfennau sylfaenol gofal sy’n canolbwyntio
ar yr unigolyn. Siaradodd y staff am sut
mae’r sesiynau wedi gwella eu perthynas
gyda phreswylwyr a chafwyd cynnydd
ystadegol arwyddocaol yng nghanfyddiad y
staff o ‘Obaith’ i’r preswylwyr sy’n byw gyda
dementia.
-D
 ylanwadodd cARTrefu ar arfer yr
ymarferwyr artistig eu hunain ac arweiniodd
at nifer o ffilmiau byr, recordiadau sain ac
arddangosfa celf weledol. Roedd cARTrefu
yn bwynt mynediad ar gyfer y gymuned
gelfyddydol ehangach.
-R
 hannu canlyniadau ar y llwyfan
academaidd cenedlaethol a rhyngwladol.
-D
 atblygwyd pecyn gweithgareddau cARTrefu
a’i ddosbarthu i bob cartref gofal yng
Nghymru. Bydd y pecyn ar gael ar-lein fel y
gellir ei rannu’n ehangach ac i ateb y galw
gan weithwyr proffesiynol iechyd a gofal
ledled Cymru, y DU ac yn ehangach.

ddarparu gweithgareddau creadigol a
diwylliannol i breswylwyr ar ôl i’r
ymarferydd artistig symud ymlaen. Mae hyn
yn dod â heriau newydd, posibiliadau
newydd, ffurfiau celf newydd i ymgysylltu â
hwy, a mwy o bwyslais ar arddangos y
gwaith ac yn ymgysylltu â’r cyhoedd.
Gadawodd cARTrefu etifeddiaeth enfawr i
breswylwyr a staff cartrefi gofal ar draws
Cymru ac mae wedi paratoi’r ffordd ar gyfer
y dyfodol gyda cARTrefu II, sy’n anelu at
wthio ffiniau celf mewn cartrefi gofal hyd yn
oed ymhellach.
I gael mwy o wybodaeth am cARTrefu II,
cysylltwch â Chydlynydd y Prosiect, Reg Noyes:
reg.noyes@agecymru.org.uk
Am fwy o wybodaeth am werthusiad
cARTrefu, cysylltwch â Dr Kat Algar-Skaife:
k.algar@bangor.ac.uk

11

i
d
e
w
l
o
i
n
i
e
w
r
a
d
i
a
i
r
o
t
Men
:
n
w
e
m
o
i
t
w
i
eu recr
Celfyddyd
Gweledolau

u
a
d
y
d
d io
y
f
l
Ce fform
Per

Yn mentora a chefnogi’r 4 artist
arall o fewn pob ffurf ar gelfyddyd

Dros 8os
wythn
Cyflenwodd pob un o’r artist
sesiynau 2 awr wythnosol
Cwblhaodd pob artist 8cyfnod
preswyl dros ddwy flynedd
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Cerddoriaeth

Geiriau

o artistiaid yn cyflwyno
sesiynau celf mewn
cartrefi gofal

STAFF
PRESWYLWYR A
Preswylwyr a staff ym mhob
cyfnod preswyl wedi derbyn
cyfanswm o 16 awr o
fewnbwn artistig.

Anelai’r prosiect at gynnig gweithgareddau celfyddydol cyfranogol o
ansawdd uchel i breswylwyr cartrefi gofal ac wrth wneud hynny, i
gyfrannu at wella llesiant. Bwriad arall oedd sicrhau bod staff y cartref
gofal yn caffael sgiliau newydd a hyder i’w rhannu, ac y byddai’r
Ymarferwyr Artistig yn datblygu eu hymarfer proffesiynol.
Roedd y gwerthusiad yn archwilio effaith y cyfnodau preswyl celf ar
bawb a oedd yn gysylltiedig â hwy.

CYFLWYNIAD

Cefndir
Ym mis Ebrill 2015, dechreuodd Age
Cymru gyflenwi prosiect newydd,
cARTrefu, ar draws cartrefi gofal yng
Nghymru. Cafodd y prosiect ei ariannu ar
y cyd gan Sefydliad Baring a Chyngor
Celfyddydau Cymru.
Mae ‘cARTrefu’ yn golygu byw yn y
Gymraeg ac roedd y prosiect yn cael ei
redeg trwy raglen Gwanwyn Age Cymru
sy’n dathlu creadigrwydd mewn pobl
hŷn. Amcanion prosiect cARTrefu oedd
cynyddu cyfleoedd i breswylwyr a staff
gymryd rhan yn y celfyddydau ac i
ddatblygu a mentora artistiaid i
gyflwyno sesiynau i bobl hŷn mewn
lleoliadau gofal.
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Pwysigrwydd ymyriadau creadigol ar gyfer
pobl sy’n byw mewn cartrefi gofal

Ym mis Mawrth 2017, roedd 22,217 o
oedolion hŷn yng Nghymru yn byw mewn
cartref gofal (CSSIW, 2017)1

Amcangyfrifir bod gan 80% o bobl sy’n byw
mewn cartref gofal ddementia; a dywedodd llai na
hanner perthnasau preswylwyr cartrefi gofal gyda
dementia a holwyd gan Gymdeithas Alzheimer
bod eu perthynas yn cael cynnig cyfleoedd ar
gyfer gweithgareddau
(Cymdeithas Alzheimer, 2013)2.

Ategir y farn hon gan adolygiad Comisiynydd Pobl
Hŷn Cymru (2014) o Gartrefi Gofal3, “Lle i’w Alw’n
Gartref? Adolygiad o Ansawdd Bywyd a Gofal Pobl
Hŷn sy’n byw mewn Cartrefi Gofal Preswyl yng
Nghymru”, sy’n nodi bod diffyg symbyliad
cymdeithasol o fewn cartrefi gofal, ac nad oes gan
breswylwyr yn aml ddewis na rheolaeth dros y
gweithgareddau a gynigir.
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Mae darparwyr gofal yn chwilio fwyfwy am ffyrdd newydd o wella
iechyd a llesiant, a chyflwyno gwasanaethau o ansawdd ar draws y
gymuned, ac wrth wneud hyn maent wedi dechrau ystyried dulliau
arloesol megis cymryd rhan yn y celfyddydau creadigol. Yn wir, mae
adroddiad Sefydliad Baring “Creative Homes” (Sefydliad Baring, 2011)4
yn nodi bod y celfyddydau mewn cartrefi gofal yn “anhepgor i’r diffiniad
o ragoriaeth ym maes gofal cymdeithasol” (t.1).
I bobl hŷn mewn cartrefi gofal, mae unigedd cymdeithasol ac allgáu
cymdeithasol yn brofiad cyffredin. Un o nodweddion allweddol y
Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 2013)5
yw ei phwyslais ar ymgysylltiad, cyfranogiad a grymuso pobl hŷn. Mae’r
newid mewn polisi i gefnogi pobl i gyflawni llesiant trwy Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 20156 a Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 20147 yn golygu bod amcanion
prosiect cARTrefu yn unol â pholisi cyfredol.
Canfuwyd bod cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a
diwylliannol y dangosydd uchaf (allan o 40) sy’n cyfrannu at lesiant
oedolion hŷn yn y DU (Age UK, 2017)8. Cefnogir hyn gan waith ymchwil
blaenorol sy’n awgrymu bod gan ddarpariaeth cyfnodau preswyl celf y
potensial i wella bywyd pob person hŷn sy’n cymryd rhan. Canfu
adolygiad a gomisiynwyd gan Sefydliad Baring ac a gynhaliwyd gan y
Sefydliad Iechyd Meddwl (2011)9 ar effaith celfyddydau cyfranogol fel y
celfyddydau gweledol, dawns, theatr a drama, cerddoriaeth a dweud
stori ar bobl hŷn, y gallai cymryd rhan mewn rhaglenni celf cyfranogol
arwain at fanteision i lesiant meddwl fel mwy o hyder a hunan-barch,
teimladau o gyflawniad, ac agweddau newydd a chadarnhaol tuag at
hunaniaeth a rolau bywyd. Hefyd canfuwyd tystiolaeth ar gyfer gwella
gweithrediad gwybyddol, cyfathrebu, hunan-barch, sgiliau cerddorol,
pleser, mwynhad o fywyd, cof a meddwl yn greadigol i bobl â dementia
a oedd yn cymryd rhan mewn celf gyfranogol. Hefyd canfuwyd effaith
ar lesiant corfforol pobl hŷn, codi ymwybyddiaeth yn y cymunedau
ehangach, a newid agweddau yn y gymdeithas.
Mae’r ymchwil sy’n dangos manteision ymyriadau creadigol gyda
phobl hŷn yn cynnig sylfaen dystiolaeth a chefnogaeth i brosiect
cARTrefu. Fodd bynnag, awgrymwyd bod y dystiolaeth bresennol yn
brin o ran cynllun astudio digonol, gydag offerynnau mesur yn
amhenodol (os o gwbl), yn pwysleisio canlyniadau clinigol yn hytrach
nag ymchwilio i ansawdd bywyd, a bod diffyg dadansoddiad digonol
o’r data (Beard, 2011)10. Roedd yn bwysig, felly, bod gwerthusiad o
brosiect ar raddfa cARTrefu yn cael ei wneud yn drylwyr a’i fod yn
ymchwilio i ansawdd bywyd a llesiant preswylwyr y cartrefi gofal, a’u
profiad o fewn y sesiynau, yn hytrach na chanlyniadau clinigol.
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cARTrefu - trosolwg
o’r prosiect

122
Cymerodd 122 o gartrefi gofal ran yn cARTrefu, o
bob cwr o Gymru (Gweler Atodiad am restr o’r holl
gartrefi dan sylw). Gwnaed ceisiadau o bob un o’r 22
awdurdod lleol yng Nghymru.

Cafodd cartrefi eu recriwtio gyda
chymorth My Home Life Cymru a
rhwydweithiau presennol eraill. Mae
My Home Life Cymru yn fenter ar
draws y DU sy’n hyrwyddo ansawdd
bywyd ac yn cyflwyno newid
cadarnhaol mewn cartrefi gofal i bobl
hŷn11.Cysylltwyd â phob cartref gofal
yng Nghymru ynglŷn â’r cyfle i
gymryd rhan yn cARTrefu drwy
rwydwaith My Home Life Cymru, a
hefyd llwyddodd cylchlythyr cARTrefu
i godi ymwybyddiaeth o’r prosiect
ymysg cartrefi gofal.

Ffigwr 1a. Map yn dangos lleoliad bob
un o’r 122 o gartrefi gofal a gymerodd
ran yn cARTrefu

Gan fod y rhan fwyaf o’r ymarferwyr artistig wedi’u
lleoli yn Ne Cymru, roedd cyfran uwch o gyfnodau
preswyl yn digwydd yn y De. Adroddodd staff o’r
cartrefi gofal a gymerodd ran eu bod yn cynnig
amrywiaeth o weithgareddau yn y cartref, gyda’r
mwyaf poblogaidd yn cynnwys gemau, crefftau,
cerddoriaeth, a bingo, cyn cymryd rhan ym
mhrosiect cARTrefu.
Ffigwr 1b. Cynrychiolaeth weledol o’r
gweithgareddau presennol sydd ar gael yn y
cartrefi gofal, fel yr adroddwyd gan staff gofal.
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Cyn i’r ymarferwyr artistig gychwyn eu cyfnodau preswyl, buont yn
mynychu diwrnod hyfforddi yng Nghaerdydd gydag Age Cymru.
Darparodd y tîm My Home Life Cymru hyfforddiant ymwybyddiaeth
dementia a’u paratoi ar gyfer mynd i mewn i’r cartref gofal
Roedd cyfnod preswyl cARTrefu nodweddiadol yn cynnwys sesiwn 2
awr, yn cael ei harwain gan yr ymarferydd artistig bob wythnos am 8
wythnos. Fel arfer, roedd y sesiwn gyntaf yn cael ei defnyddio fel cyfle
i’r ymarferydd artistig dreulio ychydig o amser yn dod i adnabod staff a
phreswylwyr y cartref, ac esbonio’r mathau o bethau y byddent yn ei
wneud yn ystod y cyfnod preswyl.
Cafodd rhai cyfnodau preswyl eu harwain mewn fformat gwahanol, er
bod rhai, er enghraifft, yn cael eu harwain fel 2 sesiwn 2 awr yr wythnos
am 4 wythnos, cyflwynodd un ymarferydd artistig gyfnod preswyl dwys
dros 8 diwrnod ac aeth ymarferydd artistig arall i fyw yn y cartref gofal
am 4 diwrnod (Gweler Astudiaeth Achos 1). Hefyd cynhaliwyd rhai
cyfnodau preswyl ‘Ymdoddi’ lle’r oedd 2 ymarferydd artistig o wahanol
ffurfiau celfyddydol yn gweithio gyda’i gilydd yn ystod y cyfnod preswyl
(gweler Astudiaeth Achos 3).
Roedd cynnwys y sesiwn yn amrywio’n fawr ar draws gwahanol
gyfnodau preswyl cARTrefu ac ar draws y ffurfiau celfyddydol. Roedd y
gweithgareddau yn amrywio o wneud ffelt i sgiliau syrcas, ac o arbrofi
gyda phelydr sain i fingo barddoniaeth, ond dyluniwyd pob sesiwn i fod
mor ddeniadol a chynhwysol â phosibl.

Mae hyn yn heriol ond rwy'n mwynhau.
Preswylydd

Yn ystod y prosiect, cyfarfu’r tîm ar gyfer pedwar Fforwm cARTrefu a
roddodd gyfle i gyfarfod fel tîm cyfan i rannu profiadau a dysgu, ac i
glywed gan weithwyr proffesiynol celfyddydau eraill sy’n gweithio yn y
maes hwn. Roedd hefyd yn gyfle i’r tîm glywed y newyddion diweddaraf
gan y tîm gwerthuso.
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Astudiaeth Achos 1

Cyfnod preswyl Trochi

Roeddwn yn falch iawn gyda'r llun a wn
aeth y dyn ifanc i
mi. Roedd yn llun ohonof i a fy ngŵr
gyda'n ci, mewn cwch.
Roedd gan fy ngŵ r gwch ac roedd yn dod
o Lithwania, felly
roeddwn bob amser wedi bod eisiau myn
d yno gydag ef a
chwrdd Â’i deulu, ond ni wnaethom eri
oed lwyddo i gyrraedd
yno. Gwnaeth y dyn ifanc y llun i edr
ych fel ein bod yn
Lithwania. Rwyf wrth fy modd Â’r llu
n, a fy nheulu hefyd.
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Penderfynodd yr artist gweledol Michal Iwanowski wneud ei
gyfnod preswyl cARTrefu olaf yn un i’w gofio, a symudodd i
mewn i fflat uwchben cartref gofal The Laurels yn Aberdâr
am bedwar diwrnod, gan dreulio10-12 awr bob dydd yn y
lolfa gyda’r staff a’r preswylwyr. Roedd Michal wedi ymweld
â’r Laurels yn gyntaf yn 2015 yn ystod ei ail gyfnod preswyl
ac roedd yn edrych ymlaen yn fawr i ddychwelyd. Yn ogystal
ag “ennill ei fara menyn” trwy ymgysylltu preswylwyr â
ffotograffiaeth, defnyddiodd Michal y cyfle i ddatblygu ei
waith ei hun tra’i fod yn y cartref.
Drwy gydol cARTrefu, gweithiodd Michal fwy ar sail un-i-un,
yn dod i adnabod preswylwyr, tynnu lluniau, a chreu collages
llun gyda phreswylwyr (ac weithiau staff) yn seiliedig ar eu
sgyrsiau. Roedd y rhan fwyaf o’r collages o sefyllfa
breuddwydion, fel y preswylydd yn ofodwr, ar draeth gyda
theulu o Awstralia, neu’n sefyll nesaf at Elvis Presley.
Yn ystod y cyfnod preswyl hwn, llwyddodd Michal i greu
collage arbennig iawn i breswylydd newydd, a oedd wrth ei
bodd gyda’r canlyniad.
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yn ystod cyfnod pres

Roedd ailymweld â chartref lle’r oedd wedi gweithio o’r blaen
yn helpu Michal i sylweddoli’r effaith a gafodd ei gyfnod
preswyl blaenorol ac roedd treulio gymaint o amser yn y lolfa
yn ei alluogi i ddatblygu perthynas gryfach fyth â phreswylwyr,
staff, ac ymwelwyr fel ei gilydd. Roedd yn gallu trochi ei hun ym
mywyd y cartref gofal o ddydd i ddydd a theimlo’n rhan o’r tîm,
yn hytrach nag fel ymwelydd.
Roedd y preswylwyr, staff, ac ymwelwyr i gyd yn falch o gael
Michal yn aros ac adroddwyd bod manteision i bawb. Hefyd
teimlai Michal fod budd i’w waith ei hun a gwnaeth nifer o
fideos a recordiadau gan gynnwys clipiau oediog a symudiad
araf a gafodd eu sgrinio yn yr arddangosfa Mumerations
(Astudiaeth Achos 4).

19

976

2
5
9
1,

o sesiyn

au

u

myny

a
o ori

chodd

171

7 neu

8 ses

iwn

u
f
e
r
t
r
a
c
u
a
n
y
i
Ses
u
a
f
i
h
r
n
w
me
14
4.3
*
mynyc

hodd

Mynychodd
preswylwy y
r

o bresw

*ar gyfarylwyr*
taledd

o sesiynau
*ar gyfartaled

d

Hwyluswyd 976 o sesiynau
cARTrefu, sy’n golygu bod 1,952 o
oriau o ddarpariaeth gelfyddydol
am ddim ar gael ledled Cymru yn
ystod y prosiect. Mynychodd
cyfartaledd o 14 o breswylwyr
bob sesiwn. Mynychodd y
cyfranogwyr preswyl gymedr o
4.3 o sesiynau, a mynychodd
21.7% (171) bob’r un o’r 7 neu 8
sesiwn. Dylid nodi, fel y soniwyd
eisoes, fod llawer o’r cyfnodau
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preswyl ond yn cynnwys 7 sesiwn
oherwydd fod y sesiwn gyntaf yn
fwy o sesiwn cyfeiriadedd i
gwrdd â staff a phreswylwyr.
Amrywiai’r presenoldeb ychydig
ar gyfer pob ffurf gelfyddydol
gyda phreswylwyr yn mynychu
mwy o sesiynau geiriau (4.7) a
cherddoriaeth (4.4) ar
gyfartaledd na’r celfyddydau
perfformio (4.0) a sesiynau celf
weledol (3.7).

Amlder

160
140
120
100
80
60
40
20
0

1

2

3

4

5

Nifer o sesiynau

6

7

8

Ffigwr 2: Dangos pa mor aml yr oedd preswylwyr yn mynychu pob nifer o sesiynau.
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Nodau ac Amcanion
Gwerthuso
Roedd dau amcan ar gyfer gwerthusiad
prosiect cARTrefu:
1. Archwilio effaith y cyfnodau preswyl celf ar
bawb a oedd yn gysylltiedig (h.y. preswylwyr
cartrefi gofal, staff, artistiaid, a’r gymuned
ehangach).
2. Ymchwilio i’r broses fentora;

refi
Preswylwyr Cart
Gofal
• cyfleoedd ar gyfer
profiadau artistig
• dewis
• ansawdd bywyd
• llesiant

Ymarferwyr Artistig
• datblygu ymarfer
• barn gadarnhaol am bobl hŷn
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Staff Cart
refi Gofal

• c yfleoe
dd ar gy
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u
• ansawd artistig
d bywyd
• llesiant
• boddha
d swydd
• mwy o
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Dengys Ffigwr 3 yr effaith ddisgwyliedig y byddai’r cyfnodau preswyl celf yn ei chael
ar breswylwyr y cartrefi gofal, staff y cartrefi gofal, ymarferwyr artistig a’r gymuned
ehangach.

Dulliau Gwerthuso
Dewiswyd yr offerynnau gwerthuso a’u datblygu gan y tîm gwerthuso a
thîm cARTrefu. Fel y gallem brofi sut y byddent yn gweithio yn
ymarferol, roedd Cyfnod Preswyl 1 yn gyfnod gwerthuso peilot, lle’r
oeddem yn annog adborth gan yr ymarferwyr artistig, preswylwyr a
staff gofal. Roedd 13 o gyfnodau preswyl yn y cyfnod peilot gyda 104 o
sesiynau wedi cael eu cynnal, a 208 o breswylwyr a 60 o staff wedi
cymryd rhan mewn un neu fwy o sesiynau. Cawsom lawer o adborth a
gwnaed y newidiadau canlynol: Lleihawyd nifer y cwestiynau i
breswylwyr; cafodd geiriad a threfn yr holiaduron staff eu mireinio; a
chynigiwyd ysgogiad i staff gwblhau y ddwy set o holiaduron. Roedd
hwn yn gam pwysig i’r prosiect, er mwyn sicrhau bod y gwerthusiad
mor hygyrch â phosibl.
Dengys y tabl isod yr offerynnau gwerthuso terfynol a ddefnyddiwyd ar
gyfer Cyfnodau Preswyl 2-8. Mae’r canlyniadau dilynol yn yr adroddiad
hwn yn dod o gyfnodau preswyl 2-8.

Pwy?

Beth?

Pam?

Preswylwyr

Wynebau yn gwenu

I weld p’un a oedd sesiynau cARTrefu wedi newid sut yr
oedd y preswylwyr yn teimlo (llesiant), ac i ddangos eu
lefel o fwynhad

ddim yn wych

ffantastig

dim llawer
1

Staff cartrefi gofal

Ymarferwyr Artistig

llawer
2

3

4

5

Holiadur staff cARTrefu

Pwyso a mesur barn staff am effaith y prosiect ar staff,
preswylwyr a’r cartref gofal

Dulliau holiadur dementia

I weld a yw’r prosiect wedi newid sut mae staff yn
gweld preswylwyr cartref gofal (yn enwedig y rhai sydd
â dementia)

Holiadur ymarferwyr artistig
cARTrefu

I archwilio gobeithion, ofnau a disgwyliadau’r
ymarferwyr artistig ar gyfer y prosiect a’r
broses fentora.

Dyddiadur myfyriol

I ddal yr hyn a ddigwyddodd yn y sesiynau a
phrofiadau’r preswylwyr, staff, ac ymarferwyr artistig.
Cafodd y rhain eu rhannu gyda mentoriaid yn ogystal
â'r tîm gwerthuso.

Dulliau holiadur dementia

I weld a yw'r prosiect wedi newid sut mae staff yn
gweld preswylwyr cartref gofal (yn enwedig y rhai sydd
â dementia)

Grŵp ffocws

I archwilio profiadau o'r broses fentora ac
effaith cARTrefu

Yn ogystal, gwnaeth y gwerthuswr
ymweliadau â nifer o sesiynau
cARTrefu ar draws pob un o’r
ffurfiau celfyddydol i weld sesiynau
ar waith, ac i archwilio effaith
cARTrefu gyda phreswylwyr, staff,
ac ymarferwyr artistig.

Am fwy o wybodaeth am y dulliau
gwerthuso a dogfennau templed,
cysylltwch â Dr Kat Algar-Skaife,
y prif werthuswr
(k.algar@bangor.ac.uk).
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EFFAITH CYFNODAU
PRESWYL cARTrefu
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Preswylwyr y Cartrefi Gofal
d 1,335 o
Erbyn 1 Mai 2017, roed
l wedi
breswylwyr cartrefi gofa
n gelf
mynychu o leiaf un sesiw
cyfnod
(1,543 gan gynnwys y
peilot). Cytunodd 868 o
l i gymryd
breswylwyr cartrefi gofa
cARTrefu.
rhan yng ngwerthusiad
Allan o’r rhain, roedd 793 o
breswylwyr wedi cymryd rhan
mewn un neu fwy o sesiynau, ac
felly yn cael eu cynrychioli yn y
canlyniadau canlynol.
Lle’r adroddir, oedran cymedrig y
cyfranogwyr oedd 86 oed; amrywiai
oedrannau’r cyfranogwyr rhwng 52
a 104 mlwydd oed. Roedd 79%
(624) o’r cyfranogwyr preswyl yn
fenywod. Lle’r adroddir, roedd yr
holl gyfranogwyr preswyl yn Wyn
Prydeinig/ Gwyn Arall. Siaradai
18.8% (124) o breswylwyr Gymraeg
fel iaith gyntaf (Ffigwr 4).
Adroddodd 65% (410) o

1,335
gyfranogwyr preswyl ddiagnosis o
ddementia. Cytunodd ychydig dros
hanner y cyfranogwyr (52%) i
gymryd rhan yn y gwerthusiad
drostynt eu hunain, tra y barnwyd
nad oedd gweddill y cyfranogwyr
(48%) â’r gallu i wneud y
penderfyniad hwn. Yn achos
preswylwyr a ystyrid heb y gallu i
gytuno drostynt eu hunain,
ceisiwyd ymgynghorai, a olygai yn
yr achos hwn naill ai aelod o’r teulu
(17%) neu aelod o staff (83%), gan
ddilyn arweiniad y Ddeddf Galluedd
Meddyliol 2005.

124
Roedd 122 o
breswylwyr yn
siarad Cymraeg
fel iaith gyntaf
Dim
Dysgwr
Yn sgwrsiol
Iaith gyntaf

Dengys Ffigwr 4 y defnydd o’r iaith Gymraeg gan y cyfranogwyr preswyl
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Disgwyliadau cARTrefu ar breswylyr
Gofynnwyd i staff y Cartref Gofal am y
math o effaith yr oeddent yn disgwyl i’r
cyfnod preswyl celf ei chael ar y
preswylwyr. Roedd y themâu ailadroddus
yn cynnwys cynnydd mewn hunan-hyder,
morâl, ysgogiad gwybyddol a datblygu
perthynas a chyfeillgarwch newydd gyda
phreswylwyr a staff eraill.
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Mae rhai o'n preswylwyr yn ddi-eiriau, yr wyf yn
teimlo y byddai hyn yn eu galluogi i ddweud eu dweu
d ar
ffurf weledol.
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Canfod talentau newydd neu gudd a chy
teimladau
i breswylwyr fod yn greadigol a mynegi
heb eiriau.
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Yn yr un modd, gofynnwyd i ymarferwyr artistig am y math o effaith yr
oeddent yn disgwyl i’r cyfnod preswyl celf ei chael ar breswylwyr. Eu
dymuniad oedd i breswylwyr gydnabod eu doniau a’u galluoedd unigol,
ac i deimlo bod eisiau eu cyfraniad creadigol a’i fod yn cael ei
werthfawrogi. Roeddent yn gobeithio y byddai’r sesiynau’n ysbrydoli
diddordeb yn y celfyddydau cyfranogol ac yn rhoi ymdeimlad o
fuddugoliaeth, cyflawniad a hwyl i breswylwyr.

Rwy'n gobeithio bod y preswylwyr yn gallu bod ‘yn
yr eiliad’ gyda'r prosiect, a chael rhai buddion
synhwyrau. Rwy'n gobeithio y gall canu fod yn
ddefnyddiol i hyrwyddo anadlu yn ddyfnach, ac felly
effeithio ar eu hiechyd corfforol ac emosiynol.
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Llesiant
Roedd sgôr cymedr llesiant y preswylwyr cyn y sesiwn yn 2.96 a sgôr
cymedr llesiant y preswylwyr yn dilyn sesiwn yn 4.07. Roedd hyn yn
cynrychioli gwelliant ystadegol arwyddocaol yn y sgôr lesiant, gyda
maint effaith fawr. Cynyddodd llesiant ym mhob ffurf gelfyddydol ond
drwy gymharu’r gwahanol ffurfiau celfyddydol, gwelwyd bod y newid
mwyaf mewn llesiant yn y sesiynau Geiriau, ac yna sesiynau
Cerddoriaeth. Roedd y sgorau llesiant yn dechrau’n uwch mewn Celf
Weledol a sesiynau Celfyddydau Perfformio, gan adael llai o le i
wella llesiant.

. Roeddwn
Roeddwn wedi anghofio eich bod yn dod heddiw
el; yna
yn fy ystafell yn teimlo ychydig yn ben-is
.
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Nid wyf wedi bod yma’n hir – rwyf yn 92 ond heblaw am
ychydig o fisoedd yn yr ysbyty, mae hwn i gyd yn newydd
iawn i mi. Dydw i ddim eisiau bod yma, ni allaf gredu
bod unrhyw un ohonom eisiau bod mewn gwirionedd, ond
mae'n fy ngwneud yn llawer hapusach ein bod yn cael
gwneud pethau fel hyn ac yn cael pobl fel chi i ddod i
mewn i gwrdd Â ni .... Rwyf wrth fy modd gyda straeon, ac
yr wyf wedi bod yn gweddïo drosoch am i chi ddod yma a
dod Â straeon i ni, a’n helpu i’w creu.

fel
Rwy'n blodeuo

y blodau hyn.
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Amlder
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Sgôr Llesiant cy
Amser (cyn; ôl)

Sgôr Llesiant
cymedrig (cyn)

Dengys Ffigwr 5 y sgôr llesiant cymedr cyn ac ar ôl sesiwn. Dengys Ffigwr 6b a 6c y
dosbarthiad o sgorau llesiant preswylwyr cyn ac ar ôl sesiwn. N= 759

er o’m hamser
aw
ll
o
li
eu
tr
yn
yf
rw
,
Fel asesydd nyrs
h a dibynnol
et
hl
m
cy
yr
w
yl
w
es
pr
n
io
yn asesu anghen
gweithgareddau
n/
io
or
nt
ca
d
el
gw
n
y'
iawn. Yn aml rw
d i breswylwyr
od
m
s
oe
d
na
e
ll
f
re
rt
ca
yn dod i mewn i'r
wydd crebachdod,
er
oh
b.
ay
au
ft
ef
cr
,
ns
w
ryngweithio e.e. da
ael. Fodd bynnag,
w
l
no
di
re
ff
gy
yd
ch
ie
l,
gwybyddiaeth wae
edi crebachu yn
w
dd
sy
n
w
ia
ol
nn
by
di
r
heddiw, gwelais ŵ
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Mae’r cynnydd mewn llesiant a morâl preswylwyr a chydweithio grŵp o
ganlyniad uniongyrchol i’r cyfnod preswyl celf wedi ei nodi gan lawer
o breswylwyr, staff cartrefi gofal, ac aelodau o’r teulu. Hefyd gwnaeth
y preswylwyr sylwadau ar sut mae’r sesiynau yn gwneud iddynt
deimlo’n werthfawr.
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Gwnaeth yr ymarferwyr artistig hefyd sylw ynglŷn â’r newid amlwg
mewn llesiant, ynni a hwyliau preswylwyr yn ystod ac ar ôl y sesiynau.
Gwnaed nifer o sylwadau ynglŷn â mynd i mewn i ystafell gydag
awyrgylch lleddf, ac yn gadael gyda’r cyfranogwyr yn teimlo’n llawn
hwyl. Canfu rhai, wrth i’r cyfnod preswyl fynd rhagddo, fod y cyfranogwyr
rheolaidd yn barod ac yn disgwyl am yr ymarferydd artistig ac mewn
hwyliau da o’r dechrau wrth edrych ymlaen am y sesiwn.
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Mwynhad
Ar ôl pob sesiwn, gofynnwyd i’r preswylwyr ddefnyddio’r raddfa graddio
wynebau hapus i ddangos faint yr oeddent wedi ei mwynhau.

86%

4.29

86% o sgorau
sesiynau yn 4 neu
uwch ar raddfa
5 pwynt

Cyfartaledd o 4.21
(cymedr mwynhad)

6

ddim yn wych

ffantastig

dim llawer

llawer

1

2

3

4

5

Graddfa Asesu Wyneb yn Gwenu

58%

58% o sgorau sesiynau yn
cyflawni’r lefel uchaf bosibl
o ran mwynhad

Dim ond 3% o’r graddau sesiwn
oedd ar ben isaf y raddfa (1 neu 2).
Wrth edrych ar y gwahanol
ffurfiau celfyddydol, graddiwyd
pob un o’r graddau mwynhad
rhwng 4.2 a 4.5 ar gyfartaledd
(cymedrig), ond y sesiynau
cARTrefu a fwynhawyd fwyaf
oedd y sesiynau Geiriau (4.5).

Wel fyddwn i byth wedi
meddwl y byddwn i'n cael
hwyl o'r fath. Mae fy mol yn
brifo yn awr [o chwerthin
gymaint].
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Dengys Ffigwr 7 amlder bob sgôr graddfa mwynhad.
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4

5

Astudiaeth achos 2

Munud Hudolus

Roeddwn yn gallu gadael y wraig a'i gŵr gyda detholiad o
offerynnau tra’r oeddwn yn gweithio gyda phreswylwyr
eraill. Chwaraeodd yr allweddellau tan ddiwedd y sesiwn.
Dywedais wrtho efallai dylai ystyried ffurfio band gyda
mi a dod ar daith mewn bws taith. Roedd yn chwerthin.
Dywedodd ei wraig y bydd hi'n prynu allweddellau iddo.
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Un funud arbennig iawn - yr oeddwn yn chwarae gitâr i ŵr
bonheddig tra bod ei wraig yn ei fwydo. Ychydig yn
ddiweddarach anogais ef i ymuno ar y sheker, a gwnaeth
hynny. Ymunodd ei wraig â ni gyda siglwr ŵy. Roedd y gŵr
bonheddig yn edrych arnaf mi ac yn ysgwyd y sheker pan
ddigwyddais edrych ar ei wraig. Roedd deigryn mawr ar ei
boch a dywedodd nad oedd wedi gweld ei gŵr yn
canolbwyntio ar unrhyw beth fel hyn, nac yn ymateb i
unrhryw beth tebyg, ers dros flwyddyn. Roedd ei ryngweithio
cychwynnol yn hap ysgwyd, ond wrth i ni barhau chwarae yn
sydyn dechreuodd ysgwyd mewn amser perffaith â mi.
Newidiais y gitâr am djembe a chwaraeodd mewn amser
gyda hwnnw hefyd. Roedd yn arbrofi gyda gwahanol
offerynnau taro a gwnaethom ddal y djembe i fyny iddo, ac
roedd yn chwarae ar hwnnw hefyd gyda churwr. Hefyd
cyfeiriodd at un o’r allweddellau, a rhoddais un iddo.
Chwaraeodd alawon byrfyfyr am hydoedd. Roeddwn i’n cydchwarae ag ef ar yr allweddellau, gan sefyll wrth ei ochr.
Roedd gwraig y gŵr yn ganmoliaethus iawn am y
gweithgareddau a cARTrefu ac roedd yn ddiolchgar iawn.
Dywedodd fod y profiad heddiw yn eithaf emosiynol...
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Staff Cartrefi Gofal

2
7
2

55

%

Erbyn 1 Mai 2017, roedd
272 o aelodau o staff
wedi cymryd rhan yn y
gwerthusiad.

O’r rhain, cwblhaodd 55%
(149) o aelodau staff
holiaduron cyn ac ar ôl y
cyfnod preswyl.

Lle’r adroddir, oedran cymedrig staff y cartref gofal oedd 43 oed; roedd
yr amrediad rhwng 16 a 71 mlwydd oed. Hyd cymedrig cyflogaeth oedd
6.5 o flynyddoedd; roedd hyd cyflogaeth yn amrywio o 2 wythnos i 35
mlynedd. Yr hyd cyflogaeth mwyaf cyffredin oedd 3 blynedd.
Roedd 12.1% (29) o aelodau staff yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Ar
gyfartaledd, mynychodd staff bedair sesiwn yn ystod y cyfnod preswyl.
Staff gofal neu reolwyr oedd y rhan fwyaf o aelodau staff a gymerodd
ran, ond hefyd cymerodd staff gweithgareddau, rhai o’r staff nyrsio,
a staff eraill fel gweinyddwyr, staff domestig a choginio ran yn
y gwerthusiad.

11%
3% 17%

48%

21%

Staff gweithgareddau
Staff gofal
Staff nyrsio
Rheolwr
Arall

Dengys Ffigwr 8 ganran y cyfranogwyr staff ym mhob rôl gwaith.

Gofynnwyd i gyfranogwyr staff nodi pa mor fodlon oeddent ar eu swydd
cyn ac ar ôl y cyfnod preswyl ar raddfa o 1 (dim o gwbl) i 7 (hynod
fodlon). Roedd y sgôr cymedrig cyn y cyfnod preswyl yn 6 ac arhosodd
yn 6 ar ôl y cyfnod preswyl, sy’n golygu bod staff a gytunodd i gymryd
rhan yn y gwerthusiad yn fodlon iawn ar eu swyddi, ac nad oedd y
cyfnod preswyl wedi effeithio ar hyn.
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Disgwyliadau cARTrefu
Cyn dechrau’r cyfnod preswyl, gofynnwyd i staff am yr effaith yr
oeddent yn disgwyl i’r cyfnod preswyl celf ei chael arnynt. Yn amlwg yn
eu hatebion gwelwyd dymuniad cryf, yn enwedig yn achos y cydlynwyr
gweithgareddau, i ddysgu sgiliau a gwybodaeth newydd, ac i ennill
persbectif ffres gan yr ymarferwyr artistig. Roedd y staff yn frwdfrydig i
arsylwi ar sut yr oedd yr ymarferwyr artistig yn ymgysylltu â’r
preswylwyr mewn ffordd ystyrlon a thosturiol, yn dal diddordeb a
chwilfrydedd y preswylwyr, ac yn cynnal eu cymhelliant yn ystod
gweithgareddau newydd.
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Gallu cefnogi'r tÎm gofal a
dangos iddynt y mwynhad a gaiff
eu preswylwyr drwy ddefnyddio
technegau syml ar gyfer
gweithgareddau ystyrlon.
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Yn yr un modd, gofynnwyd i ymarferwyr artistig am y math o effaith yr
oeddent yn disgwyl i’r cyfnod preswyl celf ei chael ar breswylwyr. Eu
dymuniad oedd enghreifftio’r math o gelfyddydau cyfranogol y gellid eu
cynnig i breswylwyr. Roedd yr ymarferwyr yn dymuno cydweithio gydag
aelodau staff i ddatblygu eu diddordeb yn y celfyddydau, ac yn bwysicaf
oll, eu hyder a’u cymhelliant i barhau i ymgysylltu â phreswylwyr mewn
gweithgareddau celf cyfranogol.
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Er mwyn trosglwyddo sgiliau
a'r offerynnau i staff ar gyfer
gweithgareddau creadigol cynhwysol
yn y dyfodol.
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Chwilio am weithgareddau creadigol a diwylliannol
- tu allan i’r gwaith
Roedd gennym ddiddordeb gweld a oedd y cyfnod preswyl yn cael effaith ar ba mor
debygol oedd staff, yn eu hamser hamdden tu allan i’r gwaith, yn chwilio am
weithgareddau celf cyfranogol/ gweithredol (megis ymuno â dosbarth celf, cerddoriaeth,
drama, ysgrifennu, ffotograffiaeth neu grefft ), gweithgareddau celf gwylwyr/ goddefol
(megis ymweld ag oriel gelf/ theatr neu fynd i gyngerdd), a gweithgareddau celf
diwylliannol yn y cartref (megis gwylio’r teledu, gwrando ar gerddoriaeth, radio neu
bodlediadau). Gofynnwyd i staff raddio pa mor debygol oedd hi y byddent yn cymryd
rhan yn y tri gweithgaredd creadigol a diwylliannol uchod ar ddau bwynt mewn amser,
cyn ac ar ôl y cyfnod preswyl.
Canfuwyd bod y cyfnod preswyl yn cael effeithiau gwahanol ar y tebygolrwydd y byddai
staff yn chwilio am weithgareddau creadigol a diwylliannol, yn dibynnu ar y math o
weithgaredd dan sylw. Yn benodol, roedd staff yn ystadegol yn fwy tebygol o chwilio am
weithgareddau celf cyfranogol, a gweithgareddau celf i wylwyr yn y drefn honno, yn
dilyn y cyfnod preswyl. Mae hwn yn ganfyddiad calonogol gan ei fod yn awgrymu bod y
cyfnodau preswyl yn annog staff, tra’u bod y tu allan i’r gwaith, i gymryd rhan mewn
gweithgareddau celf cyfranogol, sydd angen ymgysylltu’n uniongyrchol mewn proses
greadigol, yn rhyngweithiol a chydweithredol, ac yn golygu bod angen cyfathrebu a
rhannu gwybodaeth. Mae’r canlyniadau hefyd yn awgrymu bod y staff yn ystadegol yn
fwy tebygol o gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol fel gwylwyr.
Mae’r canlyniadau hefyd yn awgrymu bod y staff yn ystadegol yn fwy tebygol o gymryd
rhan mewn gweithgareddau celfyddydol fel gwylwyr. Gallai hyn olygu bod yn rhan o
gynulleidfa mewn cyngerdd neu theatr, cynnydd mewn awydd i ymweld ag orielau, neu
arsylwi ar arddangosfeydd celf gyhoeddus. Gweithgareddau celf diwylliannol yn y cartref
oedd yn parhau i fod y gweithgaredd creadigol a diwylliannol mwyaf poblogaidd cyn
(6.24) ac ar ôl (6.06) y cyfnodau preswyl. Fodd bynnag, mae’r canlyniadau yn tynnu sylw
at y ffaith bod y cyfnodau preswyl yn gallu cynyddu’n sylweddol y tebygolrwydd y bydd
staff yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a diwylliannol a oedd â’r apêl lleiaf
yn y lle cyntaf. Mae hwn yn ganlyniad addawol, gan ei fod yn dangos bod y cyfnodau
preswyl yn gallu ennyn brwdfrydedd ac ehangu diddordeb staff mewn mathau newydd o
weithgareddau celf. Mae hwn yn ganlyniad addawol, gan ei fod yn dangos bod y
cyfnodau preswyl yn gallu ennyn brwdfrydedd ac ehangu diddordeb staff mewn
mathau newydd o weithgareddau celf.
Gweithgaredd celf

Cymedr cyn cyfnod
preswyl

Cymedr ar ôl cyfnod Canran Newid
preswyl

Cyfranogol

3.21

3.61

^ 12.5%*

Gwyliwr

4.33

4.70

^ 8.5%*

Diwylliannol

6.24

6.06

v 2.88%

Tabl 1 Canran y newid mewn sgôr tebygolrwydd cymedrig o staff yn cymryd rhan yn y
tri gweithgaredd celf.* Newid arwyddocaol rhwng sgorau cymedrig cyn ac ar ôl. N=137
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Yn dilyn y cyfnod preswyl, dywedodd staff sut yr oedd y sesiynau wedi
dylanwadu ar eu canfyddiad o’r gwahanol fathau o weithgareddau celf.
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Ffigwr 9. Cymedr cyn cyfnod preswyl (glas) ac ar ôl cyfnod preswyl (oren) i bob
gweithgaredd celf. *Newid arwyddocaol rhwng sgorau cymedrig cyn ac ar ôl. N=137
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Chwilio am weithgareddau creadigol a
diwylliannol - ar ddyletswydd yn gweithio
gyda phreswylwyr
Roedd gennym ddiddordeb hefyd i weld a oedd y cyfnod preswyl yn cael
effaith ar ba mor debygol oedd hi y byddai staff tra ar ddyletswydd yn y
gwaith, yn chwilio am weithgareddau celf cyfranogol, gweithgareddau celf
gwylwyr a gweithgareddau celf diwylliannol yn y cartref gyda’r preswylwyr.
Eto gofynnwyd i staff raddio pa mor debygol oedd hi y byddent yn cymryd
rhan yn y tri gweithgaredd creadigol a diwylliannol uchod ar ddau bwynt
mewn amser, cyn ac ar ôl y cyfnod preswyl.
Yn gyffredinol, canfuom fod dewis staff ar gyfer pob gweithgaredd
creadigol a diwylliannol yn amrywio, ac roedd yr amrywiad hwn o ran
dewis yn dylanwadu’n sylweddol ar y tebygolrwydd y byddai staff yn
cymryd rhan ym mhob gweithgaredd unigol gyda’r preswylwyr.
Dangosodd y canlyniadau tra ar ddyletswydd, bod y staff yn fwy tebygol
o gymryd rhan mewn gweithgareddau celf yn y cartref gyda phreswylwyr,
ac yna gweithgareddau celf cyfranogol ac wedyn gweithgareddau celf
gwylwyr, a bod y tri chategori yn wahanol i’w gilydd yn ystadegol.
Yn dilyn y cyfnod preswyl, y cynnydd mwyaf a welwyd oedd ar gyfer y
celfyddydau gwylwyr, lle’r oedd y cyfle mwyaf am newid.
Byddai hyn yn awgrymu bod staff, o gymryd rhan yng nghyfnod preswyl
cARTrefu, yn fwy tebygol o ystyried ymweliadau ag arddangosfeydd
celf, cyngherddau, neu ddigwyddiadau celf perfformio lleol a theatr
gyda phreswylwyr.

Mae'n dangos i chi y gall pobl o bob math o gef
ndiroedd fwynhau
celf, dim ots os mai dim ond gwylio ydyw a ddim
yn cymryd rhan.

Gweithgaredd celf

Cymedr cyn cyfnod
preswyl

Cymedr ar ôl cyfnod Canran Newid
preswyl

Cyfranogol

5.29

5.47

^ 3.4%

Gwyliwr

4.17

4.50

^ 7.9%

Diwylliannol

5.75

5.78

^ 0.5%

Tabl 2. Canran y newid mewn sgôr tebygolrwydd cymedrig o staff yn cymryd rhan yn
y tri gweithgaredd celf. N=137

42

Sgôr gymedrig

10
8
6
4
2
0

10

* Cyfranogol

* Gwyliwr

Diwylliannol

lf
Gweithgaredd Ce

Ffigwr 10. Cymedr cyn cyfnod preswyl (glas) ac ar ôl cyfnod preswyl (oren) i bob
gweithgaredd celf. N=137

Yn dilyn y cyfnod preswyl, dywedodd staff sut yr oedd y sesiynau wedi
gwella eu perthynas gyda phreswylwyr ac wedi datblygu eu
dealltwriaeth o’r hyn y maent yn mwynhau ei wneud. Datblygodd y
staff werthfawrogiad o weithgareddau celf anghonfensiynol a oedd yn
mynd â nhw allan o’u parth cysur, ac o ganlyniad, yn cynyddu eu hyder
a brwdfrydedd i roi cynnig ar weithgareddau newydd gyda phreswylwyr.
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Hyder i gefnogi neu arwain sesiwn gelf
Roedd gennym ddiddordeb p’un a oedd cyfnodau preswyl cARTrefu yn
cael effaith ar ba mor hyderus oedd staff i gefnogi preswylwyr i wneud
celf ac arwain sesiwn gelf yn y cartref gofal. Gofynnwyd i staff raddio pa
mor hyderus oeddent ar raddfa o 1 (dim o gwbl) i 7 (hyderus iawn) i
gefnogi ac arwain sesiwn gelf ar ddau bwynt mewn amser, cyn ac ar ôl
y cyfnodau preswyl.
Canfuom fod y math o ddull, cefnogi neu arwain, yn dylanwadu’n
sylweddol ar raddfa hyder y staff. Gwelsom cyn ac ar ôl y cyfnodau
preswyl bod y staff yn fwy hyderus i gefnogi preswylwyr i wneud celf
nag i arwain sesiwn gelf. Fodd bynnag, yn dilyn y cyfnodau preswyl, er
mai dewis staff oedd cefnogi preswylwyr i wneud celf, gwelwyd
cynnydd o 7.8% o blaid arwain sesiwn gelf, sy’n cynrychioli’r unig newid
ystadegol arwyddocaol yn y sgôr.
Mae hwn yn ganfyddiad cryf, gan ei fod yn dangos fod y cyfnodau
preswyl wedi cael effaith ddylanwadol ar hyder y staff i arwain
sesiwn gelf annibynnol yn eu cartref gofal.

Sgôr gymedrig

6
5
4
3
2
1
0

11

* Cefnogaeth

* Arwain

Ymagwedd

Ffigwr 11. Sgorau cymedrig hyder staff cyn (glas) ac ar ôl (oren) i gefnogi preswylwyr i
wneud celf ac i arwain sesiwn gelf. **Newid arwyddocaol rhwng sgorau cymedrig cyn
ac ar ôl. N = 139

Dull

Cymedr cyn cyfnod
preswyl

Cymedr ar ôl cyfnod Canran Newid
preswyl

Cefnogaeth

5.58

5.68

^ 1.8%

Arwain

4.50

4.85

^ 7.8%**

Tabl 3. Canran y newid mewn sgôr hyder cymedrig staff i gefnogi preswylwyr i wneud celf ac i
arwain sesiwn gelf. ** Newid arwyddocaol rhwng sgorau cymedrig cyn ac ar ôl. N=139
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Arweiniodd datblygiad staff o sgiliau a gwybodaeth newydd at gynnydd
mewn hunan-hyder i gefnogi ac arwain sesiwn gelf. Siaradodd staff
ymhellach ynglŷn â gwerthfawrogiad o’r newydd o’r celfyddydau a sut
oedd dulliau newydd o gyflenwi yn annog ymgysylltu cadarnhaol ac
adeiladol gyda phreswylwyr.

da phreswylwyr
gy
o
hi
t
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ry
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yd
new
Rwyf wedi dysgu ffyrdd
a'u teimladau
u
a
li
dy
ed
m
eu
i
eg
n
fy
ui
a ffyrdd newydd o'u help
fathrebu llafar
cy
u
ia
il
sg
eu
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n
yn enwedig pa
yn dod yn brin.

Rwyf wedi dysgu sut i rannu fy mwynha
d gydag eraill
a sut i gyflwyno sesiwn.

lo'n fwy
im
de
i
m
i
ud
ne
gw
i
ed
w
lf
Mae'r cyfnod preswyl ce
erioed wedi
yf
w
d
ni
l;
ro
do
rd
ce
au
dd
re
hyderus i lunio gweithga
l iawn.
teimlo fy mod yn gerddoro

Credaf yn awr y gall unrhyw un gymryd
rhan mewn celf a’r
sesiynau. Os yw'n dasg fechan, bydd y pr
eswylwyr yn dal i
gael boddhad o hyn.
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Arweiniodd datblygiad staff o sgiliau a gwybodaeth newydd at gynnydd
mewn hunan-hyder i gefnogi ac arwain sesiwn gelf. Siaradodd staff
ymhellach ynglŷn â gwerthfawrogiad o’r newydd o’r celfyddydau a sut
oedd dulliau newydd o gyflenwi yn annog ymgysylltu cadarnhaol ac
adeiladol gyda phreswylwyr.

Gweithio gyda phobl ll
ai abl. Rydym wedi
cyflwyno gwahanol dd
ulliau ac offer
megis iPad a thabledi.

yaf diriaethol yn
Cafwyd yr etifeddiaeth fw
gweithgareddau. Mae
elfennau celf gweledol y
nnwys ceisio datblygu
etifeddiaeth arall yn cy
defnyddio "symudiadau
r
fe
gy
ar
u
ha
et
ga
te
ra
st
stun ymarfer cadw'n
de
dcy
wn
fe
o
l"
no
an
gi
myne
ffyrdd o symud ac
ch
rw
ga
th
ei
gw
gu
ly
tb
da
heini, a
on i gymryd rhan yn y
ymgysylltu mwy o’r dyni
dau.
mathau hyn o weithgared

Mae wedi gwneud i mi feddwl a thrafod gyda'n trefnydd
gweithgareddau i geisio cael adloniant.. cerddorol mwy
amrywiol ac edrych mwy i mewn i therapIau cerddorol yn
hytrach na dim ond cael cantorion.
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Er bod gen i gymwysterau BA & MA mew
n Celfyddyd Gain, roeddwn
yn cael trafferth gyda chyflwyno sesiyn
au celf yn y cartref
hwn oherwydd eu bod yn cael eu gyrru gan
nod – sef cynhyrchu
cynnyrch penodol ar y diwedd. Ers y cyfnod
preswyl, rwyf wedi
newid y dull o gyflwyno’r sesiynau hyn
ac maent yn parhau i
fod yn boblogaidd gyda'n preswylwyr. Yn
ogystal Â chael
ymdeimlad newydd o falchder a chyflawn
iad o ran fy rôl swydd,
mae gweithio ochr yn ochr ag artist
hefyd wedi ailgynnau fy
angerdd dros y celfyddydau, ac ers hynny
rwyf wedi mynd ymlaen
i ganolbwyntio ar fy ymarfer fy hun,
drwy wneud cerfluniau
yn fy amser hamdden.

Amynedd - nid oes rhaid i bethau fod yn
berffaith mewn celf gan y bydd yn cael
ei effaith naturiol ei hun.
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Holiadur Dulliau Ymdrin â
Dementia (HDD)
Gofynnwyd i staff gwblhau’r holiadur HDD cyn ac ar ôl y cyfnod preswyl
i archwilio p’un a oedd cymryd rhan yn y cyfnodau preswyl wedi newid
eu hagweddau tuag at y preswylwyr, yn enwedig y rhai sy’n byw gyda
dementia. Mae sgorau uwch yn dynodi lefelau uwch o obaith a mwy o
gydnabyddiaeth o hunaniaeth. Canfuom fod y cyfnod preswyl wedi
cynyddu agwedd staff o obaith a chydnabod hunaniaeth y rhai sy’n byw
gyda dementia. Yn benodol, dangosodd y cyfnodau preswyl gynnydd
ystadegol arwyddocaol o 4.4% yng nghanfyddiad y staff o ‘Obaith’ ar
gyfer preswylwyr sy’n byw gyda dementia.
Mae’r canfyddiad hwn yn dangos bod y staff wedi datblygu mwy o
gred yng ngallu’r preswylwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau
celf newydd, datblygu sgiliau a diddordebau newydd a chael
mwynhad, cyflawniad a hapusrwydd wrth wneud hynny.
Mae’r cynnydd o 2.4% yng nghyfanswm y sgôr HDD hefyd
yn ystadegol arwyddocaol.

Categori HDD

Cymedr cyn cyfnod
preswyl

Cymedr ar ôl cyfnod Canran Newid
preswyl

Gobaith

31.19

32.56

^ 4.4%*

Hunaniaeth

50.15

50.73

^ 1.16%

Cyfanswm

81.34

83.29

^ 2.4%*

Tabl 4. Canran newid yn y sgôr HDD i bob is-gategori.* Newid arwyddocaol rhwng sgôr
cyn ac ar ôl y cyfnod preswyl. N=129
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Roedd y cynnydd mewn ‘Gobaith’ yn amlwg o arsylwadau’r staff o
addasrwydd a gallu preswylwyr yn ystod y sesiynau celf, a sut y gall yr
ystumiau lleiaf wneud y gwahaniaeth mwyaf i lesiant a hapusrwydd
preswylwyr, hyd yn oed os mai ond am eiliadau y pery’r hapusrwydd.

Rwyf wedi dysgu i roi amser arbennig
i'r unigolion nad oes
ganddynt y gallu i fynegi eu dyheadau’n
eiriol, neu efallai
nad oes ganddynt y deheurwydd angenrhe
idiol. Llwyddodd ein
artist i gael mwy o ymateb gan yr un
igolion nag yr oeddem yn
ymwybodol ohono, oherwydd yr amser o an
sawdd ac ymdrech a oedd
yn eu rhoi i mewn gyda nhw.

Mae angen i bobl gael eu clywed. Mae eu
gorffennol yn bleser iddynt ailymweld ag ef,
a chyda rhywfaint o arweiniad gallant
gyflawni canlyniadau annisgwyl.
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Ffigwr 12. Sgôr cymedr cyn (glas) ac ar ôl (oren) i bob is-gategori HDD.
*Gwahaniaeth arwyddocaol yn yr is-gategori Gobaith a chyfanswm sgôr. N=129
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Hefyd gwnaeth yr ymarferwyr artistig sylwadau ar y newid a welsant yn
agwedd a dull staff wrth weithio gyda phreswylwyr:

Roedd yn gwneud i staff sylweddoli’n gyf
fredinol nad yw
arwain ychydig o ddrymio ac offerynna
u taro gyda phreswylwyr
yn anodd, dim ond hyder sydd ei angen i’w
wneud. Oherwydd hyn, yr
wyf yn meddwl mai’r ffordd yr oeddwn yn
cyflwyno'r gweithdai a
effeithiodd ar y staff. Roedd yn ymwneu
d Â’u grymuso, a dangos
iddynt bod ganddynt y sgiliau i chwara
e cerddoriaeth
gyda phreswylwyr.

gareddau yn ei
Yn gyffredinol, roedd y cydgysylltwyr gweith
fel cynghreiriad a
gael yn beth cadarnhaol iawn cael rhywun
i aelodau staff
oedd yn dilysu eu rôl eu hunain. Enillodd rha
ri
hyder mewn canu ac wrth gefnogi preswylwy
fod yn greadigol.

Daeth y staff i ymgysylltu mwy a dod yn fwy
cadarnhaol wrth iddynt weld sut yr oeddwn yn
ymgysylltu Â'r preswylwyr a daethant yn fwy
o ran o’r peth; dechreuodd rhai chwilio am
syniadau ar Pinterest a dod Â rhai eitemau
yr oeddent wedi eu gwneud eu hunain yn
eu hamser hamdden i ddangos i’r
preswylwyr a mi.
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Yn dilyn y cyfnodau preswyl, gofynnwyd i staff a oeddent wedi sylwi ar
effaith arnynt eu hunain fel aelod o staff. Roedd themâu yn cynnwys
mwy o rwyddineb a hyder yn eu rôl swydd, cryfhau perthynas gyda
phreswylwyr ac aelodau eraill o staff, a chydnabyddiaeth o’r dylanwad
cadarnhaol y gall celfyddydau ei chael ar lesiant, iechyd emosiynol
a seicolegol.

Rwyf wedi dysgu, waeth pa waeledd sydd
gennych neu beth yw
eich oedran, gall pobl gymryd rhan bob
amser, neu hyd yn oed
oruchwylio sesiwn gelf. I mi fy hun, nad
wyf yn artistig,
dysgais y gallaf greu a gorffen prosie
ct.

ff weld faint o
Roeddwn yn teimlo ei fod yn rhoi cyfle i sta
pethau gyda'i
bleser yw hi i breswylwyr a staff gyflawni
at ei gilydd i
gilydd. Mae wedi dod teuluoedd a staff yn nes
gyflawni pethau i'r preswylwyr.
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Ymarferwyr Artistig a Mentoriaid
Cymerodd 4 mentor a 17 o ymarferwyr artistig ran yn cARTrefu.
Symudodd un o’r ymarferwyr artistig gwreiddiol a gafodd ei recriwtio ar
gyfer y prosiect o Gymru ar ôl cyfnod preswyl 3, a daethpwyd o hyd i
rywun arall i barhau â chyfnod preswyl 4 ymlaen. Roedd y tîm o
ymarferwyr artistig yn cynnwys yn menywod yn bennaf (n = 13) ac yr
oedd bob un o’r mentoriaid yn fenywod (n = 4). Roedd tri o’r ymarferwyr
artistig (17%) ac un mentor yn byw yng Ngogledd Cymru, roedd dau o’r
ymarferwyr artistig yn dod o Orllewin Cymru, a’r gweddill o Dde Cymru.
Roedd gan yr ymarferwyr artistig ystod o brofiad blaenorol, gyda’r rhan
fwyaf wedi gweithio mewn rhyw ffordd â phobl hŷn a rhai gyda phrofiad
personol neu broffesiynol o bobl sy’n byw gyda dementia. Pan
ofynnwyd iddynt pam eu bod eisiau cymryd rhan yn y prosiect,
dywedodd y rhan fwyaf o’r ymarferwyr artistig eu bod yn dymuno
datblygu eu sgiliau tra’n gwerthfawrogi’r manteision y gall y
celfyddydau ddod i bobl hŷn.

Rwyf wedi bod yn mynd i mewn i gartre
fi gofal yn cynnig
sesiynau un-i-un a gweithdai grŵ p ers
6 blynedd .... Credaf
ei fod wedi fy mharatoi ar gyfer y pro
siect ond yr wyf
eisiau symud fy mhroffesiynoldeb ac ang
erdd i'r lefel
nesaf yn awr.

o o dan
CYFLE gwych i mi ddatblygu fy sgiliau hwylus
fywydau pobl
oruchwyliaeth mentor, tra'n effeithio ar
mewn modd positif.
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Disgwyliadau, Gobeithion a
Phryderon i cARTrefu
Cyn dechrau arwain unrhyw gyfnodau preswyl cARTrefu, gofynnwyd i’r
ymarferwyr artistig ynglŷn â’r math o effaith y disgwylient i’r prosiect ei
chael arnynt hwy eu hunain. Roedd llawer yn teimlo cyffro wrth feddwl
am ddatblygu eu hyder, sgiliau, a dealltwriaeth o weithio gyda phobl
hŷn a phobl sy’n byw gyda dementia. Roeddent hefyd yn edrych ymlaen
at y cyfle i gyfarfod cyd-ymarferwyr artistig, preswylwyr cartrefi gofal a
staff. Teimlai’r ymarferwyr artistig hefyd y byddai’r prosiect yn
dylanwadu ar eu hymarfer creadigol eu hunain.

Rwy'n gobeithio ennill dealltwriaeth
o anghenion creadigol a
chymdeithasol pobl hŶn mewn lleoliada
u gofal, yn enwedig y rhai
sydd Â dementia. Rwyf eisiau dod yn fwy
hyderus wrth gynnig
gweithgareddau creadigol priodol ond
dychmygus mewn lleoliadau
gofal a gofal dydd. Rwyf eisiau teimlo
'n fwy cyfforddus yn y
lleoliadau hyn ac nid yn cael fy nal yn
ôl gan brofiadau personol
o’r gorffennol. Hoffwn wneud partneria
ethau effeithiol gyda
staff a all wella ansawdd fy ngwaith.

dysgu gymaint o'r
Rwy'n credu y bydd o fudd mawr i mi. Byddaf yn
aith celf fy hun
profiad hwn. Byddaf hefyd eisiau ehangu fy ngw
a thyfu fel artist.

arwain gweithdai.
Ymarfer gweithio gwell. Mwy o hyder mewn
l newydd a diddorol.
Mwynhad a gwerthfawrogiad o gyfarfod pob
adigol i ffwrdd o
Rwy'n edrych ymlaen at symud fy ymarfer cre
academia i'r byd go iawn.
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Cyn iddynt ddechrau, gwnaethom hefyd ofyn i’r ymarferwyr artistig
beth oedd eu gobeithion a’u hofnau ar gyfer y prosiect ar yr adeg
honno, ac yna ar ddiwedd y prosiect gofynnwyd iddynt a oedd y rhain
wedi cael eu bodloni. Roedd eu hatebion cyn y prosiect yn adlewyrchu
dymuniad i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i breswylwyr cartrefi gofal,
staff, hwy eu hunain, ac i ddylanwadu ar ddyfodol y ddarpariaeth
gelfyddydol mewn cartrefi gofal. Yn ddealladwy, teimlai rhai o’r
ymarferwyr artistig yn nerfus ac yn bryderus am weithio mewn
amgylchedd newydd, ond roedd y rhan fwyaf yn teimlo’n gadarnhaol
am y gefnogaeth a chynllun y prosiect. Ar ôl y prosiect, teimlai’r rhan
fwyaf o’r ymarferwyr artistig bod eu gobeithion ar gyfer y prosiect wedi
cael eu rhagori er bod rhai yn pryderu p’un a oeddent wedi gadael
effaith barhaol, gan nad oeddent wedi derbyn cefnogaeth gyson gan
staff ym mhob cartref. Roedd y diffyg cefnogaeth gan staff oherwydd
galwadau cystadleuol yn rhywbeth a nodwyd gan nifer o
ymarferwyr artistig.

s, bod
Fy mhrif obaith yw ei fod mor llwyddiannu
mewn
gymaint o bobl yn cael eu helpu ganddo, fel
blynyddoedd i’r dyfodol, y bydd llawer iawn o
din enfawr o
ganfyddiadau yn cael eu casglu ac y bydd byd
ddorion a ...
artistiaid beirdd, arlunwyr, cerflunwyr, cer
gofal
phob math yn cael eu rhyddhau i'r cartrefi
hyn yr wyf
dros y wlad. Ac yn bersonol hoffwn wella yr
yn ei wneud!
Ie – roeddwn yn gobeithio y byddai'r cyf
nodau preswyl yn
llwyddiant ac i raddau helaeth rwy'n
teimlo eu bod wedi
bod, yn enwedig o ran y preswylwyr yn
mwynhau/ cymryd
rhan yn y sesiynau. Nid wyf yn siŵr os
lwyddais i ysbrydoli
staff gofal i barhau Â gweithgaredda
u cerddorol ar ÔL i’r
cyfnodau preswyl i ben, fodd bynnag. Byd
d cwpl o gartrefi
gofal yn parhau Â’r gweithgareddau cer
ddorol, ond
nid pob un.
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Holiadur Dulliau Ymdrin
â Dementia (HDD)
Gofynnwyd i ymarferwyr artistig lenwi’r holiadur HDD i archwilio p’un a
oedd cyflenwi’r cyfnodau preswyl wedi newid eu hagweddau tuag at
breswylwyr y cartref, yn enwedig y rhai sy’n byw gyda dementia.
Gofynnwyd i’r ymarferwyr gwblhau’r holiadur ar ddechrau a diwedd y
prosiect. Mae sgorau uwch yn dynodi lefelau uwch o obaith a mwy o
gydnabyddiaeth o hunaniaeth.
Canfuom fod cyflenwi’r cyfnod preswyl wedi cynyddu agwedd yr
ymarferwyr artistig o obaith i’r preswylwyr sy’n byw gyda dementia o
6.25%, a chydnabod hunaniaeth o 3.7%.
Roedd hyn yn cynyrchioli cynnydd yn y sgôr HDD o 4.8%, a oedd yn
welliant ystadegol arwyddocaol mewn agweddau. Yn gasgliadol,
mae’r canfyddiadau hyn yn dangos bod cydweithredu ac ymgysylltu
â phreswylwyr cartrefi gofal, yn enwedig y rhai sy’n byw gyda
dementia, wedi cael effaith sylweddol a chadarnhaol ar gred yr
ymarferwyr artistig yn yr hyn y gallai preswylwyr ei gyflawni; wedi
cynyddu eu hymwybyddiaeth a chydnabyddiaeth o frwdfrydedd
preswylwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau newydd, a’r pleser
a chyflawniad a deimlent o wneud hynny.
Categori HDD

Cymedr cyn cyfnod
preswyl

Cymedr ar ôl cyfnod Canran Newid
preswyl

Gobaith

30.06

31.94

^ 6.25%*

Hunaniaeth

50.38

52.38

^ 3.7 %*

Cyfanswm Sgôr

80.44

84.31

^ 4.8%*

Tabl 5. Canran newid yn y sgôr HDD i bob is-gategori.* Newid arwyddocaol rhwng
sgôr cyn ac ar ôl y cyfnod preswyl. N=16
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Ffigwr 13. Sgôr cymedr cyn (glas) ac ar ôl (oren) i bob is-gategori HDD.
*Gwahaniaeth arwyddocaol rhwng y sgorau cymedr. N=16

Bu’r ymarferwyr artistig yn myfyrio ar sut yr oedd yr ymatebion a
gawsant gan y preswylwyr i’r sesiynau, eu hawydd i ymwneud â’r
celfyddydau a’u llawenydd o gael cyfle i ymarfer sgiliau newydd, wedi
dylanwadu yn gasgliadol ar eu hagweddau a dulliau o weithio gyda
phreswylwyr, a’r rhai sy’n byw gyda dementia mewn gofal preswyl

Rwyf wedi dysgu llawer ac wedi gwneud
ffrindiau gyda
llawer o gymeriadau, rhai ar ddiwedd
eu hoes. Mae
hynny wedi cael effaith ar lefel bers
onol, ac wedi
ysbrydoli darllen ac ymchwil, a hyd yn
oed wedi
dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch
hyfforddiant
pellach (hyfforddiant cymunedau Demen
tia-gyfeillgar,
Symudiad gyda hyfforddiant arbenigol
Parkinson a
hyfforddiant athro Ymwybyddiaeth Ofa
lgar).
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dd
Rwyf wedi teimlo’n frwd yn barhaus oherwy
cymaint i
chwilfrydedd y preswylwyr; maent wedi cynnig
sgwrs a
mi yn gyfnewid drwy eu straeon arbennig, eu
n byd bach
rhyngweithio. Rwyf wedi treulio amser mew
yd yn
cudd sy'n newydd i mi. Rwyf wedi bod yn dychwel
mae
rheolaidd i un cartref gofal yn enwedig, lle..
preswylydd 83 mlwydd oed yn fy nysgu i wnIo,

Deuthum yn fwy penderfynol o geisio cyf
lawni drwy weld
awydd enfawr rhai preswylwyr a'r agw
eddau ‘waeth i mi heb
na thrio’ gan bobl eraill a oedd yn ymd
dangos fel petaent
wedi ‘dysgu’ eu bod yn hen ac na allent
ei wneud. Roedd y
rhain yn heriau gwych.

yn barod,
Roedd y preswylwyr yn rhai hawdd ar y cyfan,
iau ysgogiad
chwilfrydig, ac eisiau cwmni, yn amlwg eis
neu ryngweithio.
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Siaradodd yr ymarferwyr artistig hefyd am eu datblygiad personol dros
y prosiect, nid yn unig trwy eu hyder cynyddol ac agweddau gwahanol
tuag at bobl sy’n byw gyda dementia, ond am ddatblygu sgiliau newydd
megis hyblygrwydd yr oeddent yn teimlo oedd ei angen i ymgysylltu â
phreswylwyr cartrefi gofal.

Rwy'n credu fod y grŵ p penodol hwn wed
i agor fi i fyny at
haen arall o hyblygrwydd, at y ffaith
glir fel grisial ei
fod yn ymwneud mwy Â’r cysylltiad a wn
af Â phreswylwyr dod Â sefyllfa un-i-un i mewn i’r grŵ p
hyd yn oed os yw ond
am gyfnodau byr - na’r gweithgareddau
gwirioneddol.

angen dementia mwy
Mae'n cadarnhau bod y rhai sydd ag
igol'. Gobeithio bod
datblygedig yn elwa o gyswllt 'un
bu Â phawb.
awyrgylch yr ystafell yn cyfathre

yma gan fod
Roedd rhaid i mi feddwl ar fy nhraed am yr un
wedi ei
y gweithdy wedi mynd i gyfeiriad nad oeddwn
yn bwnc
ddisgwyl. Roedd hyn yn hollol iawn, gan ei fod
syniad
teilwng a oedd yn llawer mwy diddorol na’r
rs, y gallwn
gwreiddiol. Golygai hyn bod bylchau yn y sgw
wn yn
fod wedi eu llenwi yn well. Canfyddais os oedd
abl i
cadw’n dawel, fod aelodau'r grŵ p yn fwy nag
ld y gweithdy
lenwi'r bylchau. Yn wir, roedd yn hyfryd gwe
th yr wyf yn
yn datblygu mewn modd mor organig - rhywbe
ag ef dros
teimlo fy mod wedi dysgu i fod yn gyfforddus
gyfnod o amser.
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Ffynhonnell arall o ddatblygiad personol yn ystod cARTrefu oedd y
cyfnodau preswyl ymdoddi (Astudiaeth achos 3). Y rhain oedd pan oedd
ymarferwyr artistig o ddwy ffurf gelf wahanol yn cydweithio yn ystod
cyfnod preswyl. Datblygodd y syniad hwn o drafodaethau tîm yn ystod
y fforwm cARTrefu cyntaf. Hefyd sefydlodd y tîm grŵp caeedig ar
Facebook i rannu syniadau. Cafwyd pum cyfnod preswyl ymdoddi
cARTrefu, gyda chyfuniadau megis cerddoriaeth a’r celfyddydau
perfformio, geiriau a’r celfyddydau gweledol, a’r celfyddydau gweledol
a chelfyddydau perfformio. Galluogodd y cyfnodau preswyl ymdoddi
hyn ymarferwyr artistig i ennill cefnogaeth cyfoedion rhyngddisgyblaethol, gan agor syniadau newydd i fyny, a arweiniodd at lawer
o rannu syniadau.

Credaf bod ymdoddi cARTrefu wedi fy hel
pu’n wirioneddol i
gyrraedd y bobl hyn mewn ffordd efalla
i na fyddai
barddoniaeth yn unig wedi ei wneud, ac
mae cael y cymorth
ychwanegol wedi helpu. Postiais ymholi
ad ar Facebook a
chael llawer o syniadau gwerthfawr yn
Ôl oddi wrth y tÎm
cerddoriaeth a'r celfyddydau perfformi
o, sydd yn galondid.
Mae'n wych bod yn rhan o dÎm amlddisgy
blaethol
mawr fel hyn.
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Astudiaeth achos 3

Cyfnod preswyl ymdoddi
Debs Llewelyn (Geiriau) a
Claire Cawte (Celfyddyd Weledol)

Rydym yn anelu at greu darn tecstil gyda
geiriau'r gerdd flodau gwyllt wedi’u
hymgorffori iddo, gan ddefnyddio ffelt a
deunyddiau eraill. Mae Claire a mi yn dod
ymlaen yn dda gyda'n gilydd, ac mae ein
syniadau yn asio.
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Debs

Bu Debs a Claire yn gweithio gyda’i gilydd ar gyfer eu
pedwerydd cyfnod preswyl. Eu syniad oedd creu darn o gelf
gyda’r preswylwyr a oedd yn cynnwys geiriau a thecstilau y
gellid eu hongian ar y wal yn y cartref gofal.
Roedd ganddynt grŵp craidd o wyth o breswylwyr rhan fwyaf
o wythnosau, un gŵr a saith o fenywod, a chefnogaeth
cydlynydd gweithgareddau brwdfrydig. Cychwynnodd y
sesiwn gyntaf gyda chyflwyniad i ffelt gan Claire tra bo Debs
yn casglu geiriau’r preswylwyr i’w llunio’n gerdd. Ar ôl y
sesiwn gyntaf, daeth thema o flodau gwyllt i’r amlwg o’r
sgyrsiau gyda’r preswylwyr ac erbyn yr ail sesiwn, roedd gan
yr ymarferwyr artistig syniad ar gyfer y darn olaf, a
ddatblygwyd ar wythnos i wythnos:
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Roedd y rhan fwyaf o sesiynau yn ymgorffori cerddoriaeth, yn
ogystal â barddoniaeth a chelfyddydau gweledol, fel arfer fel
ffordd o gynhesu’r preswylwyr. Roedd yr ymarferwyr artistig yn
gwerthfawrogi’n fawr y profiad o gyflwyno cyfnod preswyl
gyda’i gilydd ac yn teimlo eu bod yn cydweithio yn dda. Drwy
gydol y cyfnod preswyl, roeddent yn dysgu syniadau a sgiliau
newydd oddi wrth ei gilydd, y byddent yn parhau i’w defnyddio
mewn cyfnodau preswyl yn y dyfodol. Yn benodol, teimlai
Claire fod cerddoriaeth yn rhywbeth y byddai hi bellach yn ei
gynnwys mewn sesiynau yn y dyfodol, a dywedodd Debs ei bod
wedi dysgu ffordd fwy cynnil o gasglu data ar gyfer y
gwerthusiad gan Claire.
ell
yn y modd hwn yn ffynhonn
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ar gyfer yr amser pan fydd
gyson o syniadau newydd
fy hun eto. Rwyf am i bob
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l a hwyliog i’r preswylw
gweithdy fod mor ddiddoro
i'w
gallu teilwra pob sesiwn
sy'n bosibl. Rwyf eisiau
dd.
cyn belled ag y bo mo
diddordebau/ anghenion
Debs
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Y BROSES FENTORA
Un o amcanion allweddol cARTrefu oedd cynnig model o gefnogaeth
broffesiynol i ddatblygu ymarferwyr artistig o ran cynllunio, paratoi a
chyflwyno cyfnodau preswyl artistig i bobl hŷn mewn gofal preswyl.
Felly, roedd yn bwysig bod y broses fentora yn cael ei gwerthuso er
mwyn datblygu a rhannu arfer gorau. Mae’r broses hon yn seiliedig ar
fodel a ddatblygwyd gan John Killick ar gyfer y Courtyard Theatre12.
Roedd y gwerthusiad yn cynnig cyfle i ddangos tystiolaeth a datblygu’r
broses fentora fel y gellir rhannu arfer gorau ag eraill sy’n gobeithio
gweithredu cyfnodau preswyl artistig mewn lleoliad cartref gofal.
Roedd y pedwar mentor cARTrefu yn cynrychioli ffurf benodol ar
gelfyddyd (geiriau, y celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, a’r
celfyddydau perfformio) ac roedd bob un yn cefnogi pedwar o
ymarferwyr artistig, a ddyrannwyd iddynt ar sail eu ffurf gelfyddydol
ymarferol eu hunain, trwy wyth cyfnod preswyl.
Roedd gan yr holl fentoriaid brofiad helaeth mewn datblygu ac arwain
prosiectau celf i oedolion hŷn a phobl sy’n byw gyda dementia. Gyda’i
gilydd, maent wedi cyflawni a hyfforddi ymarferwyr i gyflwyno
gweithdai o fewn lleoliadau cymhleth ac emosiynol deimladwy, megis
cartrefi gofal, ysbytai, canolfannau dydd ar gyfer oedolion hŷn,
a charchardai.
Dengys Ffigwr 14 y broses a ddefnyddiwyd i werthuso proses fentora
cARTrefu.

CaniatÂd

Sefydlu

Darparwyd taflenni gwybodaeth cyfranogwyr
a chafwyd chaniatâd gwybodus
Holiadur yn archwilio disgwyliadau,
gobeithion ac ofnau ar gyfer y prosiect

Cyfnodolion

Dyddiaduron myfyriol - ar ôl pob sesiwn
(ymarferwyr artistig) neu breswyliaeth (Mentoriaid)

Grwpiau
ffocws

1 grŵp ffocws gydag Ymarferwyr Artistig ac 1 gyda
Mentoriaid i archwilio profiadau, cefnogaeth, a
datblygiad, ac argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Diwedd y
prosiect

Ailadroddwyd yr holiadur i benderfynu
a gwblhawyd y disgwyliadau

Mae Ffigwr 14 yn cynrychioli’r llif gwerthuso o’r broses fentora.
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Gobeithion a disgwyliadau
Cyn dechrau cARTrefu, gofynnwyd i’r mentoriaid ac ymarferwyr artistig
am eu gobeithion a disgwyliadau ar gyfer y broses fentora, a pha lefel o
gefnogaeth yr oeddent yn gobeithio ei derbyn. Roedd gobaith am
bartneriaeth ddwyochrog, ddeinamig ac adeiladol rhwng y mentor a’r
mentorai yn amlwg o’r ymatebion. Mynegodd y mentoriaid frwdfrydedd
i gefnogi a llywio’r ymarferwyr yn gynnil trwy’r cyfnodau preswyl i
sicrhau bod y prosiect yn ennill momentwm a bod yr ymarferwyr yn
cael y cyfle i gyrraedd eu potensial creadigol llawn. Ceisiodd mentoriaid
ddatblygu eu sgiliau mentora eu hunain trwy feithrin llwyfan grymuso o
gefnogaeth a oedd yn cynnwys cael presenoldeb corfforol mewn nifer
dethol o gartrefi gofal a darparu cymorth o bell, megis galwadau ffôn
neu sesiynau Skype ac ymateb i ddyddiaduron myfyriol yr ymarferwyr
drwy e-bost, gan gynnig geiriau o ddoethineb, anogaeth a chyfeiriad.
Roedd yr ymarferwyr yn edrych ymlaen at gael persbectif newydd i
fireinio a chyfoethogi eu syniadau gweithdy.Yn ogystal, mynegodd
ymarferwyr ddymuniad i gael dealltwriaeth ddyfnach ynglŷn â sut i
gyfieithu eu gwybodaeth orau i mewn leoliad preswyl, sydd â llawer o
heriau ynghlwm ag ef, ac ymgysylltu orau â phreswylwyr â dementia.

Offer ar gyfer helpu mentor
eion i archwilio materion
a datblygu syniadau/ creadi
grwydd. Clust fyfyriol i
wrando, gyda chefnogaeth an
feirniadol ac adborth.
Ffyrdd o helpu mentoreion i
wir hogi sgiliau a datblygu
gweithgareddau priodol a dod
o hyd i'w hatebion eu hunain
trwy sesiynau strwythuredi
g rheolaidd yn ystod pob
cyfnod preswyl.
Mentor

Hoffwn gael rywun y gallaf droi atynt, i drafod syniadau
Â nhw, hefyd i roi cyngor i mi ar y dulliau gorau i
gyflawni'r canlyniadau gorau.
Ymarferydd artistig
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Canlyniadau
Nodwyd pedair prif thema drwy’r cyfan o’r data yn nyddiadurion
myfyriol yr ymarferwyr artistig a mentoriaid, grwpiau ffocws, a
holiaduron, a drafodir yn yr adran ganlynol: Cefnogaeth a sicrwydd gan
y mentor; canllawiau a chyngor ymarferol gan y mentor; dylanwad ar
ymarfer creadigol ymarferwyr artistig; datblygiad proffesiynol y mentor.
1. Cefnogaeth a sicrwydd gan y mentor
Teimlai’r ymarferwyr artistig bod y mentoriaid yn reddfol yn deall yr hyn
yr oeddent yn ei brofi a’i deimlo yn ystod y cyfnodau preswyl, ac yr oedd
hyn yn rhoi ymdeimlad o gefnogaeth a sicrwydd trwy gydol y prosiect.
Roedd yn galluogi ymarferwyr i ganolbwyntio ar eu taith eu hunain a
‘rhoi cychwyn brwd arni’.
Roedd mentoriaid hefyd yn gallu darparu anogaeth bod yr hyn yr oedd
yr ymarferwyr artistig yn ei gyflwyno yn ‘ddigon da’ a bod eu hymdrech
yn cael ei chydnabod hyd yn oed os nad oedd staff a phreswylwyr bob
amser yn ymddangos yn ddiolchgar.
Roedd mentoriaid yn allfa hanfodol i ymarferwyr ddadlwytho eu
meddyliau a myfyrio ar y sesiynau, a theimlai’r ymarferwyr artistig bod
y broses fentora yn cynnig model prin o gymorth, nad yw ar gael yn aml
o fewn eu maes, lle y gallent rannu profiadau a thrafod gyda’u
mentoriaid.

Roedd yn amhrisiadwy teimlo
bod rhywun yno’n benodol i
rannu unrhyw faterion, prob
lemau, a llawenydd gyda nhw.
Mae gweithio mewn cartrefi
gofal a gyda dementia yn her,
gallwch deimlo'n unig felly
mae cael rhywun sy'n gallu
deall yn help mawr.
Yr hyn a gefais allan ohono
go iawn oedd bod fy mentor
yn anhygoel o dda o ran gwel
d yr hyn roeddwn wedi ei
gyflawni a dweud wrthyf am
y peth. Gallai ddewis
berlau hardd allan o’m cyfnodo
lion a darlunio i mi pa
mor bwysig oedd yr elfen honn
o, hyd yn oed os nad oeddwn
wedi sylweddoli hynny ar y pr
yd. Roedd y negeseuon e-bost
oddi wrthi yn gwneud gwahan
iaeth enfawr i’m hyder ac
arferion GWEITHIO.
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2. Canllawiau a chyngor ymarferol gan y mentor
Roedd yr ymarferwyr artistig yn gwerthfawrogi cael mentor i gynnig
arweiniad a chyngor ymarferol, fel helpu i strwythuro eu sesiynau neu
gyfnodau preswyl a rheoli amser yn effeithlon. Gallent hefyd gynnig
cyngor o ran sut orau i ymgysylltu ac ysgogi staff, yn ogystal â chynnig
dealltwriaeth o symptomau dementia a’r ffordd orau i weithio a
chefnogi preswylwyr sy’n byw mewn gofal preswyl. Roeddent hefyd yn
gallu archwilio syniadau, tactegau a dulliau newydd ar gyfer eu
sesiynau, gyda’r mentoriaid yn cynnig persbectif newydd a ffres ar ddull
yr ymarferwyr artistig o gynllunio a darparu.
Roedd presenoldeb corfforol mentoriaid hefyd yn cael ei werthfawrogi’n
fawr gan ymarferwyr, yn enwedig yn ystod y cyfnodau preswyl mwy
heriol, lle’r oedd diffyg cefnogaeth gan staff yn golygu llawer o rwystrau
i effeithlonrwydd gweithdy. Roedd gwybodaeth mentoriaid am sut i
lywio’r sefyllfaoedd hyn yn ddoeth yn galluogi ymarferwyr i gadw
ffocws ar gyflenwi’r gweithdai ac adeiladu cysylltiadau calonogol gyda
phreswylwyr. Roedd yn amlwg bod eu presenoldeb yn gwneud
gwahaniaeth sylweddol i brofiad cyffredinol yr ymarferwyr ac roedd yn
hanfodol i roi hwb i hyder yr ymarferwyr artistig o gychwyn cyntaf y
prosiect, a’r unig feirniadaeth o’r broses fentora oedd nad oedd digon o
adnoddau i gael hwn ym mhob cyfnod preswyl.

A byddai'n rhoi awgrymiadau am yr hyn oedd yn dda am
eich rhyngweithio gyda phobl. Ac yna byddai'n rhoi
awgrymiadau i chi am ddementia hefyd, sut i adnabod
symptomau PENODOL.
Ymarferydd artistig
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3. Dylanwad ar ymarfer creadigol a datblygiad proffesiynol
ymarferwyr artistig
Teimlai’r mentoriaid mai un o’u swyddogaethau oedd rhoi caniatâd i
ymarferwyr artistig gymryd risgiau a gwthio ffiniau o dan eu harweiniad
a’u goruchwyliaeth. Ac i’r gwrthwyneb, roedd yr ymarferwyr artistig yn
gwerthfawrogi cael ffigwr cefnogol a rhwyd diogelwch yno, a roddai
hyder iddynt herio eu hunain. Roeddent yn teimlo bod y mentoriaid yno
ar eu cyfer pan fo angen.
Teimlai’r mentoriaid a’r ymarferwyr artistig bod rhannu dyddiaduron
myfyriol gyda mentoriaid, ac yn aml aelodau o’r tîm, yn hanfodol ar
gyfer twf a datblygiad ymarfer yr artist, datblygu deunydd a chyflwyno’r
sesiynau. Hefyd roedd yn rhoi cyfle i berthynas y mentor/ mentorai dyfu
ac i’r mentor ddefnyddio hyn fel ffordd o annog ymarferwyr artistig i fod
yn falch o’u llais ac arddull artistig eu hunain, ac i ddefnyddio eu
sesiynau i ysbrydoli syniadau newydd ar gyfer eu hymarfer artistig
eu hunain.

Dros gyfnod y prosiect, rwyf
wedi bod yn annog Ymarferydd
artistig yn ysgafn i ddilyn
ei galon ac ymgolli ei hun yn
y profiad preswyl. Bu’n hynod
hunan-feirniadol o'i waith
ei hun ac roeddwn yn teimlo
y byddai'n cael budd o fwy o
ymdrochi i gynhyrchu gwaith
a oedd yn bodloni.
Mentor
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4. Datblygiad proffesiynol y mentor
Siaradodd y mentoriaid am sut yr effeithiodd prosiect cARTrefu ar eu
datblygiad proffesiynol a’u harddull mentora. Roedd mentoriaid yn
cydnabod bod dysgu sut i lunio ymadrodd a gofyn cwestiynau
allweddol yn hanfodol i’w datblygiad eu hunain; gofyn cwestiynau a
oedd yn annog ymarferwyr i fyfyrio ar eu strategaethau eu hunain ac
ystyried pam bod rhai dulliau yn gweithio ac eraill ddim. Gwelai
mentoriaid eu rôl fel sylfaen gefnogaeth a oedd yn annog ymarferwyr i
roi cynnig ar ddulliau newydd heb ofni methu, neu fod ag amheuaeth.

Datblygais fecanwaith ymdopi gwahanol a hefyd wedi dysgais
fwy am sut i ofyn y cwestiynau iawn i’m mentoreioni, fel
eu bod yn teimlo mewn sefyllfa well i wynebu heriau newydd
a gwahanol. Dysgais gymryd cam yn Ôl, arsylwi, a chynnig
cefnogaeth o bell.
Mentor

Yn amlwg o’r themâu hyn, ceir adlewyrchiad o obeithion a
disgwyliadau yr ymarferwyr artistig a’r mentoriaid fel ei gilydd, a
ddisgrifiwyd ar ddechrau’r prosiect, sy’n awgrymu bod y broses
mentoriaid wedi cwrdd, ac o bosibl wedi mynd tu draw, i
ddisgwyliadau, gan greu effaith gadarnhaol ar yr ymarferwyr artistig
a’r mentoriaid fel ei gilydd. Roedd yn rhan annatod o’r prosiect.
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Gofynnwyd i staff a chyfranogwyr eraill beth
oedd y tri awgrym y byddent yn eu cynnig i
unrhyw un sy’n bwriadu cynnal cyfnod
preswyl celf.
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Yn ychwa gor gan
cawsom gyn ,rheolwyr,
breswylwyr allt, tasgmon,
trinwyr gwina gwirfoddolwyr
staff y geg

Cynllunio/paratoi:
• Byddwch yn barod. Cynlluniwch ymlaen llaw ond byddwch â ‘chynllun
B’ wrth gefn.
• Mae’n help i ddod i adnabod preswylwyr a staff ymlaen llaw.
• Canfod yr amser gorau i gynnal y sesiwn yn y cartref - boreau yn aml
yw’r amser gorau ar gyfer gweithgareddau creadigol gan fod gan y
preswylwyr fwy o egni.

Cam cynllunio cyn-preswyl go
falus i gynnwys ymweliad(au
)
safle, cyn-gyfarfodydd gyda st
aff a phreswylwyr.
Aelod o staff

Dull y person sy’n arwain y sesiwn:
• Mae angen i chi fod yn amyneddgar, yn gydymdeimladol a hyderus.
• Mwynhewch! Gwenwch a chael hwyl.
• Mae’n bwysig bod yn hyblyg a bod â meddwl agored i dderbyn
syniadau newydd, yn enwedig y rhai gan y preswylwyr eu hunain.

Mae pobl yn bwysicach na'r
'cynllun'! Byddwch yn barod
i wrando, caru a pharchu’r
'lleiaf' yn eich grŵp.
Preswylydd
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Gweithredu/cynllunio’r sesiwn:
• Sicrhewch fod gennych ddigon o le, amser, a staff cefnogi. Ceisiwch
gael dau aelod o staff gan ei fod yn gwneud pethau’n llawer haws.
• Mae grwpiau llai yn aml yn well.
• Ceisiwch beidio â gwneud pob sesiwn yn rhy hir (dim mwy na
60 munud).
• Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyflwyno eich hun i’r preswylwyr, torri’r
iâ gyda gweithgaredd i ddod i adnabod ei gilydd, ac yna egluro beth
rydych yn ei wneud.
• Cymerwch amser i feithrin perthynas gydag aelodau’r grŵp.
• Gwnewch bethau un cam ar y tro. Gadewch i’r preswylwyr wylio
arddangosiad yn gyntaf, ac yna eu hannog i ymuno.
• Gwnewch y sesiynau yn wahanol, yn hwyl, yn ddiddorol, ac yn lliwgar.
• Ystyriwch hobïau a diddordebau’r grŵp a darparu ar gyfer
anghenion unigol.
• Ystyriwch yr holl synhwyrau, golwg, sain, cyffyrddiad, ac arogl.
Ymgorfforwch gerddoriaeth, gwrthrychau, ac eitemau synhwyraidd a
fydd yn ysgogi pob synnwyr.

gofynnwch i'r rheolwyr wahodd/ enwebu gofalwyr wrth eu
henw ar gyfer y sesiwn oherwydd, oherwydd er iddynt gael eu
gwahodd ar ffurf gwahoddiad agored achlysurol, ni wnaeth neb
fanteisio ar y cynnig. Credaf y byddai'n rhoi mwy o ddilysrwydd
i ofalwyr, sy'n gorfod sicrhau cydbwysedd rhwng tuedd
naturiol i ymuno a'r ochr reoleiddio o weithio mewn cartref
gofal - pan fydd y polisi yn datgan bod angen cwrdd Â gofynion
ac agweddau penodol ar ofal, mae llai o amser ar gael i'r
agweddau mwy cymdeithasol.
Aelod o staff

Byddwch yn ymwybodol o demen
tia. Mae pobl yn newid o ddydd
i ddydd, o awr i awr awr, fell
y newidiwch fel y bo angen.
Peidiwch Â rhoi gormod o dde
wis neu ormod o gamau i mewn
i brosiect; mae’n gallu mynd
yn ormod.
Aelod o staff
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Cyfranogwyr grŵp
• Byddwch yn gynhwysol a chynnwys pawb – anogwch gyfranogiad
staff yn ogystal â phreswylwyr.
• Anogwch gymaint o breswylwyr â phosibl i gymryd rhan, waeth beth
fo’u galluoedd
• Cynhwyswch staff sydd yn gadarnhaol, awyddus a brwdfrydig ac sy’n
ymddiddori yn y gweithgareddau.

Cynhwyswch bawb - mae'n sicrhau sesiwn

hapusach.

Aelod o staff

Cynhwyswch staff - efallai
un neu ddau ym mhob sesiwn.
CÂnt fudd o’r sesiynau.
Aelod o staff

h hun pan yn bosibl
Cynhwyswch deuluoedd; cymerwch ran eic
i weld y buddion i bawb dan sylw.
Aelod o staff
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Heriau ac Argymhellion
ar gyfer prosiectau yn
y dyfodol
1. Mentoriaid ac ymarferwyr artistig i’w grwpio yn ôl
lleoliad daearyddol
Cafodd ymarferwyr artistig eu dyrannu i fentoriaid yn seiliedig ar eu
ffurf o gelfyddyd ymarferol, fodd bynnag, golygai hyn yn aml bod rhai
mentoriaid wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru a bod eu mentoreion yn
Ne Cymru, neu i’r gwrthwyneb. Arweiniodd hyn at i ymweliadau
mentoriaid i gartrefi gofal fod yn ddiangen flinderus, ac roedd y capasiti
i gwrdd â’u mentoreion neu fel tîm yn anodd i’w gydlynu, os nad yn
amhosibl i’w wneud yn rheolaidd. Achosodd hyn rwystredigaeth ac
roedd yn rhwystr i gysondeb ac ansawdd y gefnogaeth a ddarparwyd.

Gan fy mod yn byw mor bell i ffwrdd o ble roedd y rhan fwyaf
o’m mentoreion, nid oedd unrhyw gyfle gwirioneddol i mi
ddweud, beth am gyfarfod am goffi, a oedd i fod i ddigwydd, ond
roedd gen i lawer iawn o deithio i’w wynebu yn gyntaf. Roedd
yn cymryd gymaint o amser i'w gyflawni.
Mentor

Gydag ymarferwyr yn byw yn ardaloedd y [mentoriaid], ni
waeth pa fath o gelfyddyd, maent yn gwybod y gallant gwrdd
bob tair wythnos. Ac mae hefyd yn golygu bod ymarferwyr yn
dod at ei gilydd yn rheolaidd drwy gydol y prosiect cyfan. Ac yr
wyf yn credu bod hynny'n hanfodol.
Mentor

Er y cydnabuwyd y cafwyd budd o rywfaint o wybodaeth arbenigol gan
fentoriaid celf ffurf benodol, yr ateb, ym marn gref mentoriaid ac
artistiaid, yw ffurfio grŵp mentora nad yw’n seiliedig ar ffurfiau ar
gelfyddyd, ond yn hytrach ar leoliad daearyddol. Byddai hyn yn hwyluso
cwrdd yn rheolaidd, ac yn caniatáu i fentoriaid ymweld â’r cartrefi gofal
priodol yn rhwydd, gan leihau’r baich a chost teithio.
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2. Llai o bwyslais ar ffurfiau celfyddydol gwahanol
Yn dilyn o’r pwynt cyntaf, mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr
adroddiad hwn yn dangos nad oes fawr o wahaniaeth rhwng ffurfiau ar
gelfyddyd, a disgrifiodd llawer o ymarferwyr artistig eu sesiynau fel
rhai’n defnyddio dylanwadau o ddisgyblaethau eraill, yn enwedig yn
dilyn cyfnod preswyl ymdoddi. Argymhellir felly beidio â gwahaniaethu
rhwng ffurfiau ar gelfyddyd mewn prosiectau yn y dyfodol. Teimlwyd
fod ymarferwyr artistig yn defnyddio sgiliau tebyg i ymgysylltu â
phreswylwyr a staff ac yn wynebu heriau tebyg o ran gweithredu
sesiynau mewn cartrefi gofal, a byddai grŵp traws ddisgyblaethol o
artistiaid yn cynnig tir dysgu cyfoethog i bawb rannu profiadau.

A beth bynnag ... o’m safbwynt personol, mae angen i
waith celfyddydol, gweithgareddau celfyddydol mewn
cartrefi gofal, fod yn draws-ddisgyblaethol ... ac mae'r
rhan fwyaf ohonom yn gwneud yr holl waith trawsddisgyblaethol yma …
Mentor

3. Mwy o ffocws ar gyfranogiad y staff
Er bod pwyslais clir ar annog staff i gymryd rhan trwy gydol cARTrefu,
roedd yn aml yn heriol oherwydd y nifer o alwadau ar eu hamser. Pan
oedd staff yn mynychu sesiynau yn gyson, roedd yr ymarferwyr artistig
yn gwerthfawrogi eu cefnogaeth a’u gwybodaeth am y preswylwyr. Pan
nad oedd cefnogaeth staff, dioddefodd y cyfnod preswyl. Cynghorir felly
gofyn i aelodau staff unigol fod yn gyfrifol am gyfnod preswyl cARTrefu
yn eu cartref gofal, a bod yr aelod o staff yn ymrwymo i fynychu
gymaint o sesiynau ag y bo modd.

Yn sicr mae lle i ddatblygu cyfranogiad staff: sut i ennyn
diddordeb y staff hyd yn oed mwy, ac mewn ffordd y byddai yn eu
'hyfforddi' hwy i barhau Â rhywbeth tebyg. Yn [Cartref Gofal]
mae’r staff wedi bod yn gefnogol ac wrth i’r wythnosau fynd
yn eu blaen, buont yn bresennol am gyfnod hwy. Gwnaethant
fynegi eu harsylwadau cadarnhaol ..heddiw, ond byddai dal i fod
lle iddynt fod yn fwy egnIol yn gorfforol.
Mentor
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Pan oedd staff yn mynychu sesiynau yn gyson, roedd llawer o’r
ymarferwyr artistig yn mynd trwy weithgareddau ac adnoddau posibl
y gallent roi cynnig arnynt ar ôl i’r cyfnod preswyl orffen. Mewn
prosiectau yn y dyfodol, argymhellir bod dulliau i ddatblygu sgiliau
staff ac i gyfeirio staff, yn dilyn cyfnodau preswyl, i leoliadau a
gweithgareddau diwylliannol lleol, er mwyn manteisio ar eu
brwdfrydedd newydd ar gyfer y celfyddydau.
4. Ystyried dulliau gwerthuso amgen
Gan fod y prosiect ar raddfa mor fawr, roedd logisteg cydlynu
gwerthusiad yn sylweddol, a rhoddwyd baich ar yr ymarferwyr artistig i
ddosbarthu a chasglu ffurflenni caniatâd a holiaduron wedi’u cwblhau.
Dengys canlyniadau’r adroddiad hwn faint oedd eu cyfraniad sylweddol
at y sylfaen dystiolaeth, ac felly pwysigrwydd y gwerthusiad; fodd
bynnag, gellid archwilio offer gwerthuso amgen ar gyfer gwerthusiadau
yn y dyfodol, er mwyn lleihau’r baich ar y tîm.
Yn ogystal â’r ymrwymiad amser, nid oedd rhai ymarferwyr artistig yn
teimlo bod y wynebau gwenu bob amser yn briodol, felly gwnaethant
ddefnyddio eu disgresiwn eu hunain ynghylch a ddylid defnyddio’r
wynebau gwenu neu beidio, ynteu a ddylid defnyddio graddfa o 1 i 5.
Dylid nodi hefyd bod rhai ymarferwyr artistig yn meddwl tybed a oedd y
preswylwyr yn bod yn gwrtais wrth raddio eu mwynhad o’r sesiwn. Felly
argymhellir bod rhywun ar wahân i’r ymarferydd artistig yn gweinyddu
Graddfa Asesu Wynebau Gwenu os caiff ei ddefnyddio mewn prosiect
yn y dyfodol.

Hefyd, yr wyf yn teimlo bod elfen gwaith papur y prosiect yn
broblemus - gormod o ffurflenni! Roedd yn wir yn cael o dan
groen nifer o aelodau staff y cartrefi gofal.
Ymarferydd artistig

…Cwblhau a chasgu deunydd atgofus - byddai casglu data
yn anodd ac yn cymryd llawer o amser ochr yn ochr ag
ymrwymiadau eraill y prosiect.
Ymarferydd artistig
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Fodd bynnag, dylid nodi bod y dyddiaduron myfyriol a ysgrifennwyd gan
yr ymarferwyr artistig wedi cyfrannu adborth unigryw o synwyrusrwydd
creadigol ac emosiynol, ac y byddai’n cael ei ystyried yn offeryn
gwerthuso hynod werthfawr ar gyfer unrhyw brosiect o’r math hwn.
Roedd yn cynnig cyfle i’r ymarferwyr artistig fyfyrio ar eu hymarfer eu
hunain yn ogystal ag ar yr effaith yr oeddent yn teimlo eu bod yn ei chael
ar y preswylwyr a staff gofal. Mae’n ychwanegu persbectif arall at y
gwerthusiad y tu hwnt i niferoedd y Raddfa Asesu Wynebau Gwenu a
graddfeydd eraill, ac wedi helpu i ddod â’r sesiynau yn fyw i’r rhai nad
oeddynt yn bresennol. Dywedodd yr ymarferwyr artistig eu bod yn
gwerthfawrogi’r cyfle i fyfyrio, ac roedd mentoriaid yn gweld rhannu
dyddiaduron myfyriol yn ffordd ddefnyddiol o gadw’n gyfredol ag unrhyw
heriau neu lwyddiannau a oedd yn codi, ac i’w galluogi i gefnogi eu
mentoreion pan fo angen.
5. Ystyried cryfhau ac ymestyn ffurf y cyfnod preswyl
Er bod y gwerthusiad hwn wedi dangos effaith gadarnhaol dros ben
cARTrefu ar breswylwyr cartrefi gofal, staff, a’r ymarferwyr artistig,
teimlai llawer nad yw’r fformat presennol o wyth sesiwn fesul cyfnod
preswyl yn ddigon hir, yn enwedig pan fydd y sesiwn cyntaf yn cael ei
ddefnyddio i ddod i adnabod staff a phreswylwyr. Teimlwyd ei bod wedi
cymryd nifer o sesiynau i’r ymarferydd artistig adeiladu perthynas gyda
staff a phreswylwyr ac yna roedd bron yn amser i’r cyfnod preswyl ddod i
ben. Argymhellir felly ymestyn y cyfnod preswyl i 12 wythnos.
Awgrymir hefyd bod prosiectau yn y dyfodol yn ystyried defnyddio
gwirfoddolwyr artistig i gefnogi’r ymarferwyr artistig ddarparu’r
sesiynau. Amlygodd y cyfnodau preswyl ymdoddi y byddai’r ymarferwyr
artistig yn elwa o fwy o gymorth wrth arwain sesiwn. Gallai hyn
ychwanegu lefel arall o fentora, gyda’r ymarferwyr artistig yn mentora’r
gwirfoddolwyr artistig, ac felly yn datblygu ymarferwyr artistig pellach i
weithio mewn cartrefi gofal yn y dyfodol. Gallai’r gwirfoddolwyr fod yn
rhai sydd â diddordeb mewn gweithio mewn cartrefi gofal yn y dyfodol,
ond sydd heb y profiad a’r hyder i arwain y sesiynau eu hunain, neu hyd
yn oed ffrindiau neu berthnasau preswylwyr.
Un o gryfderau cARTrefu oedd yr hyblygrwydd i dorri i ffwrdd oddi wrth
ffurf fwy draddodiadol o weithdy cyfranogol a’r gydnabyddiaeth bod
sesiwn un-i-un llawn mor bwysig. Ni roddwyd nifer targed o breswylwyr
i’r ymarferwyr artistig ymgysylltu â hwy, a oedd yn golygu eu bod yn
gallu datblygu sesiynau un-i-un yn ôl y gofyn. Roedd hyn yn sicrhau
cynwysoldeb gan nad oedd pob preswylydd yn dymuno cymryd rhan
mewn gweithgaredd grŵp. Roedd hwn yn llwyddiant ysgubol y prosiect
ac argymhellir ei gadw mewn prosiectau yn y dyfodol.
Yn olaf, canfuwyd bod cARTrefu yn cryfhau’r berthynas rhwng preswylwyr
a staff a pherthnasau. Gallai prosiect yn y dyfodol ystyried sut mae hyn
yn cael ei ymestyn i mewn i’r gymuned leol a defnyddio’r celfyddydau i
alluogi cysylltiadau tymor hir â’r cymunedau y mae’r cartref gofal yn
rhan ohonynt. Gellid hwyluso hyn trwy fwy o gysylltiadau â’r
gymuned gelfyddydol leol a lleoliadau.
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Etifeddiaeth cARTrefu
Yn y gwerthusiad hwn, dangoswyd yn glir effaith cARTrefu ar breswylwyr,
staff, ac ymarferwyr artistig, ac mae’r prosiect yn parhau i adael
etifeddiaeth i’r rhai dan sylw a thu hwnt.
Dangosodd preswylwyr cartrefi gofal a oedd yn mynychu sesiwn cARTrefu
welliant ystadegol arwyddocaol o ran sgôr llesiant. Fodd bynnag, nodwyd
hefyd bod yr effeithiau yn parhau y tu hwnt i’r sesiynau ac yn effeithio ar
fywyd preswylwyr cartrefi gofal o ddydd i ddydd, gan ddangos etifeddiaeth
bwysig prosiect cARTrefu. Er enghraifft, siaradodd y staff gofal am
breswylwyr yn parhau â’u gweithgarwch celf annibynnol yn eu
hystafelloedd eu hunain; dechreuodd un o’r preswylwyr ddefnyddio cyllell a
fforc unwaith eto; a chrëwyd cyfeillgarwch a theimlad cymunedol mewn
cartrefi. Priodolwyd bob un o’r rhain yn uniongyrchol i gymryd rhan yng
nghyfnod preswyl cARTrefu.
Nodwyd hefyd bod cARTrefu wedi cynnig y cyfle a’r offer i staff a
theuluoedd i gyfathrebu â phreswylwyr a oedd fel arfer yn dawedog neu
wedi colli’r gallu i gyfathrebu ar lafar. Siaradodd un o’r ymarferwyr artistig
am yr effaith barhaol yr oedd y gwaith celf a gynhyrchwyd yn ystod
cARTrefu wedi’i chael ar staff ac aelodau’r teulu trwy fod yn destun siarad:

Wnes i gyfarfod heddiw Â theulu y ddiweddar Barbara. Dim ond ddoe fu
hi farw. Cefais groeso cynnes iawn gan ei merch, a mewnwelediad
diddorol i’r hyn yr oedd y collages wedi ei olygu i'r teulu ac
ymwelwyr. Buont yn gyswllt defnyddiol rhwng aelodau o'r teulu a'u
rhieni, yr oedd eu cof a chyn-bersonoliaeth wedi mynd yn rhannol
neu'n gyfan gwbl. Yn aml ceir distawrwydd lletchwith pan fydd
ymwelwyr yn eistedd i lawr gyda'u perthnasau sy’n dioddef o dementia.
Mae'r collages eu helpu i gysylltu, dod o hyd i dir cyffredin, gyda'i
ysgafnder a myfyrgarwch, rhywbeth y maent yn teimlo'n dda yn ei
gylch, ac yn gallu troi sgwrs o’i gwmpas. Yn aml, mae staff y cartref
gofal yn gwybod llawer mwy am y preswylwyr a'r ffordd y maent yn awr
yr oedd aelodau o'r teulu yn
nag aelodau o'r teulu. Nid yw’r cymeriadau
..
arfer eu hadnabod yno bellach, a chrEir rhai newydd. Mae'r collages yn
bodoli rhywle ar y ffin rhwng y ddau realiti, ac yn gwasanaethu fel
dolen fechan – syniad a wnaeth i mi eu gwerthfawrogi
hyd yn oed yn fwy.
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Ymarferydd artistig

Gadawodd cARTrefu etifeddiaeth i staff y cartref gofal a gymerodd ran
yn y prosiect hefyd, a gafodd effaith bersonol ar y staff a’r preswylwyr.
Llwyddodd cyfnodau preswyl cARTrefu i gynyddu’n sylweddol y
tebygolrwydd bod staff yn cymryd rhan mewn gweithgareddau
cyfranogol ac fel gwylwyr creadigol a diwylliannol tu allan i’r gwaith, a
hefyd yr oedd staff yn fwy tebygol o ystyried ymweliadau ag
arddangosfeydd celf lleol, cyngherddau, neu ddigwyddiadau celf
berfformio a theatr gyda phreswylwyr. Hefyd dangoswyd fod staff a
phreswylwyr ag awydd i gael ffurfiau celf mwy anghonfensiynol sy’n
awgrymu eu bod yn cofleidio’r celfyddydau fel rhywbeth mwy nag
adloniant. Dangoswyd bod y cyfnodau preswyl hefyd wedi cael effaith
ddylanwadol ar hyder y staff i arwain sesiwn gelf annibynnol yn eu
cartref gofal, sy’n golygu bod cARTrefu o bosibl wedi cynyddu
darpariaeth y celfyddydau mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

Rydym yn cyfranogi - rydym yn gwneud rhywbeth yr ydym eisiau
ei wneud, nid cael ein gadael i eistedd mewn CORNEL.
Preswylydd
Fodd bynnag, mae etifeddiaeth cARTrefu yn y cartrefi gofal yn mynd y
tu hwnt i werthfawrogiad gynyddol o’r celfyddydau – mae’n mynd i
mewn i elfennau sylfaenol ar ofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.
Siaradodd y staff am sut mae’r sesiynau wedi gwella eu perthynas gyda
phreswylwyr, a chanfuwyd cynnydd ystadegol arwyddocaol o ran
canfyddiad y staff o ‘obaith’ ar gyfer preswylwyr sy’n byw gyda
dementia. Mae’r canfyddiad hwn yn dangos bod y staff wedi datblygu
mwy o gred yng ngallu preswylwyr i gymryd rhan mewn
gweithgareddau celf newydd, datblygu sgiliau a diddordebau newydd,
a chael mwynhad, cyflawniad a hapusrwydd wrth wneud hynny, sydd
wedyn yn cael effaith ymledol ar feysydd eraill o fywyd yn y cartref.
Hefyd cafwyd cynnydd ystadegol arwyddocaol yng nghyfanswm sgôr
HDD, sy’n awgrymu bod cyfnod preswyl cARTrefu wedi galluogi staff i
ddatblygu agweddau gwell tuag at breswylwyr, yn enwedig y rhai sy’n
byw gyda dementia, unwaith eto yn effeithio ar sut mae staff yn
rhyngweithio â phreswylwyr o ddydd i ddydd.

iau nag yr oeddwn yn
Mae gan breswylwyr fwy o sgil
bregusrwydd neu allu
ei ddychmygu. Nid yw oedran a
o'r preswylwyr a oedd yn
meddyliol yn atal unrhyw un
ud hynny.
dymuno cymryd rhan rhag gwne
Aelod o staff
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Gwahoddwyd chwarter yr ymarferwyr artistig yn ôl i gyflwyno sesiynau ar
gartrefi ôl eu cyfnodau preswylf cARTrefu, sy’n dangos y gwerth mae’r cartrefi
wedi ei osod ar y gwaith, ac maent yn barod i dalu eu hunain am y gwasanaeth.

Hefyd, dylwn grybwyll bod ... rheolwr y cartref gofal wedi fy
ngwahodd i barhau i ddod i mewn, bob pythefnos, i arwain
sesiwn awr. Hoffwn wneud hyn a siarad gydag Age Cymru am
gyllid posibl, er ar y pwynt hwn gallai'r cartref ddod o hyd i
ffi i mi i ddechrau.
Ymarferydd artistig

Mae cARTrefu hefyd wedi cael effaith ar arfer creadigol yr ymarferwyr artistig
sy’n ymwneud â’r prosiect. Datblygodd yr artistiaid eu harfer eu hunain i
gynnwys preswylwyr a staff mewn cartrefi gofal gan ddod â chynulleidfaoedd
newydd neu destun pwnc newydd i’w gwaith. Cynhaliodd y tîm Celfyddydau
Gweledol arddangosfa (Astudiaeth Achos 4) ar eu gwaith, a gafodd ei
ddylanwadu gan eu profiadau yn ystod cARTrefu. Cynhyrchwyd nifer o ffilmiau
byr gan aelodau’r tîm Celfyddydau Perfformio, gan gynnwys un yn dilyn stori
Mari, preswylydd 104 oed a’i ei rhyngweithio â natur, barddoniaeth a symudiad.
Hefyd cynhyrchwyd recordiadau sain gan rai o ymarferwyr artistig o’r timau
Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio. Hefyd gadawodd cARTrefu etifeddiaeth
i’r gymuned artistig ehangach drwy ddod yn bwynt mynediad pwysig i artistiaid
eraill sy’n dymuno ymgysylltu â phobl hŷn a gweithio mewn lleoliadau gofal.
Mae cARTrefu yn darparu fframwaith diogel a dan oruchwyliaeth i ymarferwyr
fynd gydag ymarferwyr artistig cARTrefu i wneud ymchwil a chael profiad. Mae
enghreifftiau yn cynnwys Sarah Argent, cyfarwyddwr theatr ac awdur arobryn, a
wnaeth ymchwil mewn cartrefi gofal cARTrefu am ei Gwobr Cymru Greadigol
(Cyngor Celfyddydau Cymru), cyfnod preswyl partneriaeth rhwng Amgueddfeydd
Cenedlaethol Cymru a’r Amgueddfa Lechi yn Llanberis, a gweithiodd gyda
Jonathan Dunn Ltd i gynhyrchu ffilm fer. Daeth datblygiad cyffrous arall trwy
gysylltiadau â Llenyddiaeth Cymru, a ofynnodd i’r ymarferwyr artistig gynnig
cyfnod preswyl cARTrefu gyda thema Roald Dahl i gysylltu gyda’u dathliadau
Roald Dahl 100. Bu i’r artistiaid llwyddiannus ymuno ag awdur Llenyddiaeth
Cymru i gyflwyno cyfnod preswyl ar y cyd.
Yn ehangach, cafodd cARTrefu ei rannu ar lwyfan academaidd cenedlaethol a
rhyngwladol gyda chanlyniadau o flwyddyn gyntaf y prosiect yn cael eu
cyflwyno mewn cynadleddau academaidd amrywiol, gan gynnwys Cynhadledd
Alzheimer’s Europe (2016) yn Copenhagen, a Chynhadledd Cymdeithas
Brydeinig Gerontoleg (2017) yn Abertawe. Yma roedd yn ymddangos, cyn belled
ag y gwyddom, mai cARTrefu oedd y prosiect mwyaf o’i fath yn Ewrop, ac y bydd
y canlyniadau yn gwneud cyfraniad pwysig at y sylfaen dystiolaeth yn y maes
esblygol hwn. Bydd y canlyniadau terfynol hefyd yn cael eu lledaenu mewn
dyddiaduron academaidd, fel bod prosiect cARTrefu yn parhau i gael effaith, a
rhannu dysgu ac argymhellion.
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Etifeddiaeth bwysig arall prosiect cARTrefu oedd datblygu a chynhyrchu
adnodd ar gyfer staff y cartref gofal - pecyn Cardiau Gweithgareddau
cARTrefu. Mae’r pecyn yn cynnwys awgrymiadau defnyddiol ar sut i
arwain sesiwn weithgaredd ac yn awgrymu pedwar gweithgaredd ar
gyfer bob ffurf ar gelfyddyd. Mae’r cardiau yn ddeniadol ac yn hawdd i’w
defnyddio gydag arwydd o lefel y gwaith paratoi ar gyfer bob
gweithgaredd a p’un a yw’n addas ar gyfer grŵp neu sesiwn un-i-un
gyda phreswylydd. Mae’r cardiau yn cael eu datblygu gyda’r ymarferwyr
artistig, ac maent ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Lansiwyd y cardiau ym
mis Mai 2017 mewn pedwar digwyddiad rhannu mewn cartrefi gofal
ledled Cymru, lle gwahoddwyd staff gofal o’r ardal i dreulio’r diwrnod
gydag ymarferwyr artistig, yn rhoi cynnig ar rai o’r gweithgareddau.
Mynychodd 110 o staff y digwyddiadau ac yn dilyn adborth cadarnhaol,
trefnwyd digwyddiadau pellach ar gyfer Hydref 2017. Bydd y pecyn ar
gael ar-lein fel y gellir ei rannu’n ehangach ac i ateb y galw gan
swyddogion proffesiynol iechyd a gofal ledled Cymru, y DU ac yn
ehangach. Mae pecyn cardiau gweithgaredd cARTrefu bellach wedi ei
anfon i bob cartref gofal yng Nghymru yn y gobaith y gall cARTrefu
effeithio ar fywydau preswylwyr cartrefi gofal ledled Cymru, p’un a
wnaethant dderfyn cyfnod preswyl celf ai peidio.
Yn dilyn llwyddiant cARTrefu, roedd y tîm wrth eu boddau i dderbyn cyllid
pellach i gyflenwi cARTrefu II, sy’n golygu bod etifeddiaeth cARTrefu yn
parhau ac y bydd y prosiect yn gallu cyrraedd hyd yn oed mwy o gartrefi
yng Nghymru. Gan gymryd arno’r argymhellion o’r adroddiad hwn, bydd
cARTrefu II bellach yn cynnig cyfnod preswyl hirach gyda thîm o
ymarferwyr artistig amrywiol, a chyda llai o bwyslais ar ffurfiau
celfyddydol penodol. Yn awr mae aelodau unigol o staff yn ymgeisio am
gyfnod preswyl cARTrefu II ar ran eu cartref gofal, ac mae mwy o ffocws
ar ddatblygu eu sgiliau a chyfeirio staff, yn dilyn y cyfnodau preswyl, i
leoliadau a gweithgareddau diwylliannol lleol i fanteisio ar eu
brwdfrydedd newydd ar gyfer y celfyddydau. Mewn ymgais i wneud mwy
o gysylltiadau â’r gymuned leol,
mae cARTrefu II yn rhan o brosiect
My Home Life Friends and
Collage o lunia
u
Neighbours (FAN) er mwyn
Dyma weithga
redd gwych i
gael pobl i
feddwl am eu
galluogi, gobeithio, gysylltiadau
gobeithion a’u
Mae cyfle idd
dymuniadau.
yn nhw feddw
l am y dyfodol
neu greu bre
uddwyd lle ma
gwell a hirach gyda’r cymunedau
e unrhyw beth
yn bosib!
• Argraffwch
lle mae’r cartrefi gofal yn
o wynebau’r
preswylwyr
ianeuudlunhyiaun, sia
• Ar
rd
ôl gw
a
C
radwch gyda
l
pre
o
swylydd
gweithredu. Bydd cARTrefu II
phob
d
am
a
be
i
th
fyddai’n hoffi
wny
eun
d fwyaf yn y
ei
byd
Cyfl•w
hefyd yn ymdrechu i ymestyn yr
u
Gall y pre
f
Treswylwyr edrych drwy hen
lchgronau ne
cAchgyR
u luniau ar-lei
n y gallwch
etifeddiaeth hyd yn oed
i eu hargraff
u,
defnyddio i wn a chasglu lluniau i’w
eud llun
ymhellach, drwy gysylltiadau â’r
• Gall y presw
ylwyr wneud
collage o’r
lluniau, yn eu
da
gymuned gelfyddydol leol a
mwyaf rhyfed ngos yn gwneud y pethau
dol!
Gallai’r presw
ylwyr deithio
lleoliadau celf lleol i arddangos
i’r gofod mewn
roced, reidio
ar gefn deino
sor,
ymweld â ph
erthynas mewn neu ddim ond
gwlad bell.
gwaith ac ymgysylltu â’r cyhoedd.
dation

ing Foun

The Bar

2
:38
17 15

05/04/20

Age Cymru Activ

ity Cards_Welsh_
indd 2

ver card.

mru co

Age Cy

v1.indd 16

79

05/04/2017

15:46

Astudiaeth achos 4

Arddangosfa Gelf Weledol

dd
ylgar. Roeddwn wrth fy mo
dd
fe
a
sf
go
an
dd
ar
ac
yd
Gwaith hyfr
eich coleri’ gan Claire.
ar
g
di
le
we
an
au
ri
ei
‘g
y
Â
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Datblygiad cyffrous o cARTrefu oedd arddangosfa o waith y
tîm Celfyddydau Gweledol ei hun a ysbrydolwyd gan y
prosiect: Voices From the Edge: Murmurations yn Urdd
Gwneuthurwyr Crefft Cymru yn y Bae rhwng mis Mai
a Gorffennaf 2017.

a chreu gwaith a
Cafodd yr artistiaid eu hysbrydoli i ddatblygu eu hymarfer
ddal a ymhelaethu
oedd yn mynegi sensitifrwydd a breuder y profiadau hyn, gan
.
ar ogoniannau’r gorffennol y bobl y gwnaethant eu cyfarfod
, ac eto mae yna
Mae’r sbectrwm o weithiau yn yr arddangosfa yn eang iawn
cynulleidfa
elfen gyffredin - i arddangos profiadau pobl hŶn – gan greu
ehangach a herio rhagdybiaeth cymdeithas o bobl hŶn.

Hefyd cynhaliodd yr artistiaid brosiectau Cyfnod Preswyl
Artistiaid ochr yn ochr â’r arddangosfa yn yr ardal
arddangos. Cynhaliodd Cymdeithas Alzheimer sesiwn
‘Cyfeillion Dementia’ a oedd yn agored i unrhyw un.
Roedd yn amlwg o’r llyfr sylwadau yn yr arddangosfa bod
amrywiaeth eang o bobl wedi ymweld a’u bod i gyd wedi eu
swyno ganddi. Dywedodd myfyrwyr ar daith ysgol pa mor
ysbrydoledig yr oeddent yn gweld yr arddangosfa, a
dywedodd gofalwyr y gallent berthnasu â’r gwaith. Roedd
llawer wedi eu plesio gan y gwahanol gyfeiriadau a
gymerodd yr artistiaid mewn ymateb i weithio mewn
cartrefi gofal.
Drwy’r cyfan o’r sylwadau, roedd yn amlwg bod yr
arddangosfa wedi ysgogi’r meddwl a’i bod wedi taflu goleuni
ar fywyd mewn cartrefi gofal, ac yn arbennig ar y rhai sy’n
byw gyda dementia.

Mae gen i ddagrau yn fy llygaid. Gwaith gwych, emosiynol
sy’n ysgogi'r meddwl.
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Casgliad
Mae gwerth y celfyddydau ar gyfer
gwella iechyd a llesiant yn cael ei
gydnabod gan lawer, ac yn wir mae
sefydlu’r Grŵp Seneddol Hollbleidiol ar
Gelfyddydau, Iechyd a Llesiant
(APPGAHW) yn adlewyrchu hynny.
Dangosodd eu hadroddiad ymchwil
(2017)13 nifer o enghreifftiau o
gelfyddydau mewn prosiectau iechyd,
gan gynnwys cARTrefu, a gwnaeth
argymhellion ar sut i effeithio ar newid
ac ymgorffori’r rhain i wasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae cARTrefu yn brosiect cyffrous a chyn belled ag y gwyddom, dyma’r
prosiect mwyaf o’i fath yn Ewrop.Yn y ddwy flynedd o redeg y prosiect,
mae wedi cyrraedd 1543 o breswylwyr mewn 122 o gartrefi ar draws
Cymru, sy’n golygu bod bron i 20% o’r holl gartrefi gofal yng Nghymru
wedi elwa o brosiect cARTrefu. Fel prosiect arloesol ac ysbrydoledig sy’n
gweithio ar raddfa mor fawr, dysgwyd oblygiadau pwysig ar gyfer
prosiectau yn y dyfodol a dengys y canlyniadau effaith bositif ar
breswylwyr cartrefi gofal, staff gofal, ac ymarferwyr artistig ar draws
Cymru. Gwna’r canlyniadau hyn gyfraniad sylweddol at y sylfaen
dystiolaeth er mwyn sicrhau bod gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol yn cymryd sylw o’u gwerth fel yr awgrymwyd
gan APPAHW.
Dangosodd y gwerthusiad hwn bod cymryd rhan mewn cyfnod preswyl
celf cARTrefu wedi gwella llesiant preswylwyr cartrefi gofal yn
sylweddol, wedi gwella agweddau staff gofal ac ymarferwyr artistig
tuag at breswylwyr yn sylweddol, yn enwedig y rhai sydd â dementia,
ac wedi gwella hyder y staff gofal i arwain sesiynau yn y cartref yn
sylweddol. Hefyd mae cARTrefu wedi dylanwadu ar y tebygolrwydd y
bydd staff gofal yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a
diwylliannol yn y tu allan i’r gwaith, a chyda preswylwyr.
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Hefyd mae cARTrefu yn parhau i gael effaith ar fywyd dyddiol y cartrefi
gofal y tu allan i’r sesiynau, trwy greu cyfeillgarwch a theimlad
cymunedol mewn cartref; preswylwyr yn adennill sgiliau fel y defnydd o
gyllell a fforc; a gwell perthynas rhwng staff gofal a phreswylwyr.
Rydym yn gobeithio y bydd ein henghreifftiau a’n hargymhellion yn
galluogi rhannu arfer gorau ar gyfer prosiectau mawr eraill mewn
cartrefi gofal. Mae gan y prosiect oblygiadau pwysig i dros 22,000 o bobl
hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru (AGGCC, 2017) a’r
gobaith yw bod y canlyniadau o’r gwerthusiad â phwysigrwydd digonol
i hysbysu polisi er mwyn gwella llesiant preswylwyr a staff cartrefi gofal
fel ei gilydd.
Roedd y broses fentora yn cynnig elfen bwysig arall i’r prosiect ac roedd
y themâu a nodwyd yn cynnwys cefnogaeth a sicrwydd gan y mentor;
canllawiau a chyngor ymarferol gan y mentor; dylanwad ar ymarfer
creadigol ymarferwyr artistig; a datblygiad proffesiynol y mentor. Mae’r
prosiect wedi hwyluso datblygiad ymarferwyr artistig sydd wedi dod yn
fwy hyderus wrth weithio gyda phobl hŷn mewn cartrefi gofal, ac sy’n
gobeithio parhau â’r gwaith yn y dyfodol. Mae datblygu Pecyn
Gweithgareddau cARTrefu wedi darparu adnodd ymarferol i staff
gofal ei ddefnyddio am flynyddoedd i ddod i ymestyn etifeddiaeth
cARTrefu ymhellach.
Yn dilyn llwyddiant ysgubol cARTrefu, ariannwyd ail gam, cARTrefu II,
gan Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru tan 2019. Gan
gymryd arno’i hun yr argymhellion o’r adroddiad gwerthuso hwn, mae
gan cARTrefu II fwy o bwyslais ar gynaliadwyedd a chefnogi staff i
barhau i ddarparu gweithgareddau creadigol a diwylliannol i
breswylwyr ar ôl i’r ymarferydd artistig symud ymlaen. Mae hyn yn dod
â heriau newydd, posibiliadau newydd, ffurfiau celf newydd i ymgysylltu
â hwy, a mwy o bwyslais ar arddangos y gwaith ac yn ymgysylltu
â’r cyhoedd.
Mae cARTrefu wedi gadael etifeddiaeth enfawr i breswylwyr a staff
cartrefi gofal ar draws Cymru ac mae wedi paratoi’r ffordd ar gyfer y
dyfodol gyda cARTrefu II, sy’n anelu at wthio ffiniau celf mewn
cartrefi gofal hyd yn oed ymhellach.

83

M
Î
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Ymarferwyr
Artistig
Becca Sayers
Mae Rebecca Sayers yn
therapydd cerdd yn ardal
Caerdydd. Mae hi’n gweithio
gydag oedolion a phlant ag
awtistiaeth, oedolion gyda
dementia, ac yn cynnal grŵp
canu ar gyfer pobl â chyflyrau
ysgyfaint. Astudiodd obo yn y
Royal Northern College of Music
ym Manceinion ac aeth ymlaen i
hyfforddi fel therapydd cerdd yn
Ysgol Cerdd a Drama y Guildhall
yn Llundain, gan gymhwyso
yn 2003.

Pauline Down
Mae Pauline yn gantores,
perfformiwr, cyfansoddwr,
arweinydd côr cymunedol ac
athrawes llais sydd wedi’i lleoli
yng Nghaerdydd. Mae hi’n
gweithio ym maes celfyddydau
mewn iechyd fel hyfforddwr
ac ymarferwr. Yn hwylusydd
profiadol, mae ganddi hanes
llwyddiannus o ddarparu
gweithdai canu a cherddoriaeth,
rhaglenni hyfforddi a phrosiectau
mewn lleoliadau iechyd, addysg
a chymuned. Arweiniodd
raglenni hyfforddi ar gyfer
artistiaid, gofalwyr a staff mewn
cartrefi gofal preswyl, gan
gynnwys y rhai sy’n arbenigo
mewn gofal dementia ac mae
wedi cyflenwi rhaglenni canu ar
unedau iechyd a gofal dementia
meddwl aciwt mewn ysbytai.
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Ben Ford
Mae Ben Ford yn hwylusydd
offerynnau taro brwdfrydig ac
yn berfformiwr gyda phrofiad
o gynnal gweithdai rhythm i
amrywiaeth eang o gyfranogwyr,
ac mae’n perfformio’n rheolaidd
ledled Cymru. Mae hefyd yn
cyd-ysgrifennu ac yn perfformio
gyda’r band jazzy-pop o
Gaerdydd, Life In Cold Climates,
ac yn chwarae offerynnau
taro i Canute, band ffync 13
darn. Y tu allan i gerddoriaeth,
mae Ben hefyd yn hwylusydd
a mentor i Write To Freedom,
elusen sy’n darparu prosiectau
anialdir a datblygiad personol i
garcharorion a phobl yr effeithir
arnynt gan gam-drin sylweddau.

Heather Summers

Dan Amor
Bu Dan Amor yn cyflwyno
gweithdai cerddoriaeth
cymunedol ers dros ddeng
mlynedd. Mae ganddo brofiad
helaeth o weithio gydag ysgolion
cynradd ac uwchradd yn ogystal
â gwahanol grwpiau ieuenctid.
Yn fwy diweddar, bu Dan yn
cyflwyno gweithdai cerdd
cyfranogol mewn amrywiaeth o
leoliadau gofal preswyl fel rhan o
brosiect cARTrefu Age Cymru.

Wedi ei hyfforddi fel feiolinydd
clasurol, athrawes hyfforddedig a
thiwtor cerddoriaeth gymunedol,
mae Heather Summers yn amlofferynnwr a pherfformiwr,
ac wrth ei bodd yn dysgu
cerddoriaeth ar ei holl ffurfiau i
bob oed a gallu. Bu Heather yn
perfformio fel cerddor a dysgu
grwpiau yn Awstralia, Cymru,
Ewrop, Rwsia a Kenya. Mae hi wedi
chwarae mewn cerddorfeydd,
ac mewn bandiau cerddoriaeth
fyd, gwerin ac arbrofol gyda sawl
albwm i’w henw sy’n cynnwys
nifer o’i chyfansoddiadau ei hun.
Bu’n dysgu’r llawenydd o greu
cerddoriaeth i grwpiau amrywiol
ers blynyddoedd lawer ac mae’n
gredwr mawr mewn cael hwyl
wrth ddysgu.

Kate Buttolph
Mae Kate Buttolph yn
ymarferydd celfyddydau
perfformio gydag arbenigeddau
mewn canu a dyfeisio yn
seiliedig ar lais. Mae hi’n gweithio
fel hwylusydd, arweinydd côr,
mentor ac ymgynghorydd yng
Nghymru a Lloegr.
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Ymarferwyr
Artistig
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Hyfforddwyd Elaine Bennett yn y
Northern School of Contemporary
Dance. Mae hi wedi gweithio mewn
cyflenwi dawns yn y gymuned ac
mewn ysgolion, gyda phobl o bob
oed a gallu. Hwylusodd sesiynau
dawns mewn gwahanol leoliadau
gan gynnwys ysbytai, grwpiau
strôc a grwpiau iechyd meddwl.
Cred Elaine y dylai pawb gael
dawns yn eu bywydau.

Siri Wigdel
Dechreuodd Siri, sy’n wreiddiol o
Stavanger ar Arfordir Gorllewinol
Norwy, ei gyrfa ddawns yn yr
Almaen, cyn hyfforddiant pellach
ym Manceinion, y DU. Symudodd i
Gymru, gan sefydlu ei phractis ei
hun fel perfformiwr, athrawes a
choreograffydd. Cymerodd ran
flaenllaw mewn llunio polisïau ac
ariannu’r celfyddydau ar lefel
genedlaethol, gan arwain at ei
phenodiad fel Uwch Swyddog
Dawns Cyngor Celfyddydau Cymru
o 2002-2012. Daeth Siri yn
adnabyddus am ei hymgyrch i
ddatblygu mentrau newydd sy’n
cefnogi artistiaid unigol, gan eu
helpu i ddatblygu llwybrau gyrfa
cynaliadwy yng Nghymru ac yn
rhyngwladol.
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Ailsa Richardson
Mae Ailsa yn berfformiwr,
gwneuthurwr a hwylusydd/athrawes
a bu’n ymwneud â gwneud
perfformiadau a digwyddiadau
safle-ymatebol ac amlddisgyblaethol
ers 1997. Mae Ailsa wedi perfformio
a chyfarwyddo ei gwaith ei hun ac
mae hi wedi perfformio a hyfforddi
gyda chwmnïau fel Goat Island,
Kneehigh Theatre, The Centre for
Performance Research, de Quincey
company a’r Paradance Theatre, yn
ogystal ag ymgymryd â phrosiectau
celf gyhoeddus, prosiectau
cyfranogol yn y gymuned ac addysgu
ac ymchwil mewn addysg uwch
(Royal Holloway a Bryste).

Eeva-Maria Mutka
Jon Dafydd-Kidd
Mynychodd Jon Brifysgol
Caeredin lle bu’n astudio
Cerddoriaeth. Ers iddo
ddychwelyd i Gymru yn 2010,
sefydlodd gwmni theatr yn Ne
Cymru sef Commusication ac
mae’n gweithio’n llawrydd i nifer
o fudiadau fel Cerddor/ Actor a
Hwylusydd gan gynnwys: Theatr
Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
(Celfyddydau Cenedlaethol
Ieuenctid Cymru), Rareseed
Youth Theatre (Sir Fynwy), Mess
Up the Mess (Rhydaman), Flying
Cloud Theatre (Llundain/ Efrog),
Taking Flight Theatre Company,
a’r Hijinx Theatre (Caerdydd).

Mae Eeva-Maria yn berfformiwr/
gwneuthurwr ac arweinydd
dawns cymunedol o’r Ffindir sy’n
byw yn Llandysul, Cymru. Ers yr
1990au, bu’n perfformio’n
rhyngwladol mewn theatr dawns
a ffilm, gweithiau safle-benodol,
digwyddiadau celfyddydol
byrfyfyr traws-ffurf, sinema a
theledu yn y DU a’r Ffindir. Hefyd
bu’n dysgu pobl o bob oed, gan
gynnwys prosiectau gyda phlant
ifanc, plant gyda’u rhieni, pobl
ifanc ag anableddau, oedolion ag
anableddau dysgu, a phobl hŷn
mewn cartrefi gofal.
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Prue Thimbleby
Mae Prue Thimbleby wedi
gweithio mewn celfyddydau
cyfranogol ers dros ugain
mlynedd. Mae hi bellach yn
gweithio fel Cydlynydd Celf
mewn Iechyd i Fwrdd Iechyd
Prifysgol Abertawe Bro
Morgannwg, lle mae’n arwain
tîm celfyddydau bychan. Mae’r
swydd yn cynnwys popeth o
wneud fideos gyda chleifion fel y
gallant adrodd eu straeon, i
sefydlu perfformiadau
cerddoriaeth, i hwyluso rhaglen
Artist Preswyl a chodi arian i
wneud iddo ddigwydd.
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Claire Cawte
Mae Claire Cawte yn artist
Cymreig a dylunydd/
gwneuthurwr tecstilau a
raddiodd gyda gradd BA
Anrhydedd mewn Ymarfer
Tecstilau Cyfoes yn 2004 ar ôl
astudio fel myfyriwr aeddfed ym
Mhrifysgol Prifysgol Cymru,
Caerdydd. Fel artist tecstiliau,
mae ei gwaith yn cynnwys
‘wraps’, sgarffiau, bagiau a
corsages i gyd wedi’u dylanwadu
gan yr amgylchedd naturiol a
gwisgoedd llwythau. Caiff hyn ei
ategu gan gasgliad cynyddol o
ddarnau cerfluniol a ysbrydolwyd
gan nodweddion cnu Prydain.

Michal Iwanowski

Ticky Lowe
Mae Ticky yn artist llawrydd,
curadur, rheolwr prosiect ac
ymgynghorydd mynediad. Mae
ymarfer creadigol Ticky yn troi o
amgylch rhyngweithio â’r
gynulleidfa, ac yn benodol â
chyffwrdd. Mae ganddi
ddiddordeb mewn sut mae
cynulleidfaoedd yn rhyngweithio
â gwrthrychau, yr effaith y gall
trin gwrthrychau ei chael a sut y
gellir ymgorffori sain yn drylwyr
ac yn ddi-dor i wella profiad y
gynulleidfa. Fel artist gyda
cARTrefu, bu’n defnyddio
gwrthrychau fel mannau
cychwyn ar gyfer sgyrsiau a
chreadigrwydd mewn sesiynau
gweithdy, sydd wedi arwain at
ddatblygu gwaith newydd - a
syniadau a chyfeiriad ar gyfer
gwaith yn y dyfodol.

Mae Michal Iwanowski yn cyfuno
cyfryngau lens gyda thestun
wrth ddisgrifio ei brofiad o
amgylchedd y cartref gofal. Er
gwaethaf tywyllwch amlwg ei
waith, mae hefyd yn dawel,
gyda’r nod o ddathlu’r bywyd
sy’n bod, yn hytrach na galaru
am fywyd fel yr arferai fod.

Emma Prentice
Mae Emma Prentice yn artist
gweledol cymunedol, yn
gweithio yn Ne Cymru, lle mae’n
cynnal gweithdai celf gydag
amrywiaeth o grwpiau, o bob
lliw a llun. Mae gan Emma
gefndir celf a dylunio y mae’n ei
ddefnyddio i ysbrydoli ac annog
pobl i arbrofi gyda chreu eu
gwaith eu hunain. Yn ei
hymarfer ei hun, mae Emma yn
arbenigo mewn defnyddio
gwrthrychau a ddarganfuwyd yn eu plith, eitemau wedi’u
gadael yn yr awyr agored,
mewn sgipiau ac mewn siopau
elusen. Mae Emma yn gweld
popeth fel deunydd potensial ar
gyfer creu, ac wrth ei bodd yn
arbrofi gyda syniadau a
dulliau newydd.
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Deborah Llewelyn
Briony Goffin
Mae Briony Goffin yn awdur,
mentor, tiwtor ym Mhrifysgol
Caerdydd, ac yn Siaradwr TEDx.
Mae’n arbenigwr mewn hwyluso
profiadau ysgrifennu creadigol ar
gyfer oedolion a phobl ifanc sy’n
agored i niwed ac wedi’u
hymyleiddio.

Mae Debs Llewelyn yn fardd,
llenor ac addysgwr profiadol,
wedi’i lleoli yn Abertawe. Mae hi
wedi gweithio ar amrywiaeth o
gyfnodau preswyl yng Nghymru
a Lloegr ac mae’n darparu
gweithdai a darlleniadau i
wyliau, ysgolion a sefydliadau
cymunedol. Mae hi hefyd yn
gwneud barddoniaeth mewn
cyd-destunau iechyd a llesiant,
ac mae ganddi brofiad o weithio
gyda phobl hŷn, a phobl sy’n byw
gyda dementia.

Jodie Ashdown
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Mae Jodie yn sgriptiwr
achrededig gyda’r BBC, yn fardd
ac yn awdur straeon byrion, y
mae ei gwaith wedi ymddangos
ar y sgrin, y radio a’r llwyfan. Ar
ôl treulio chwe blynedd yn
cyfuno gweithio mewn cyddestun gofal pobl hŷn a gofal
dementia a theithio’r byd,
cydiodd yn y cyfle i fod yn rhan o
brosiect cARTrefu. Trwy ei gwaith
ei hun, mae Jodie yn adrodd
straeon o safbwyntiau amrywiol
sy’n herio rhagdybiaethau rhyw
ac oedran.

Sophie McKeand
Mae Sophie McKeand yn fardd
arobryn ac ar hyn o bryd hi yw
Awdur Ieuenctid Cymru. Mae ei
gwaith wedi cael ei gyhoeddi yn
eang gan gynnwys Poetry
Wales, Dark Mountain a The
Lonely Crowd. Mae’n
perfformio’n rheolaidd ledled y
DU (megis yng Nghanolfan
Mileniwm Cymru a chyda
Caught by the River) a bu ar
lwyfan Gŵyl Lenyddiaeth
Kolkata, India. Mae ei gwaith fel
bardd cymunedol yn ymwneud
â chreu barddoniaeth a
pherfformiad gydag aelodau o
bob cefndir, fel ffordd i bobl
ddod at ei gilydd i rannu
profiad, meddwl a
gweledigaeth.

Rhian Edwards
Mae Rhian yn fardd a cherddor
arobryn, ac mae wedi cyflwyno
dros 400 o berfformiadau
llwyfan, radio a gŵyl ar draws y
byd. Mae hi’n byw yn Ne Cymru
gyda’i merch Megan.
Cyhoeddwyd pamffled
diweddaraf Rhian o gerddi
‘Brood’ (Seren) ym mis
Mawrth 2017.
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Emma Robinson
enodwyd Emma yn Rheolwr
Rhaglen Creadigrwydd
Celfyddydau Age Cymru, yr
elusen genedlaethol ar gyfer
pobl hŷn yng Nghymru, yn 2013.
Emma sy’n gyfrifol am raglenni
celfyddydau a chreadigol Age
Cymru, sef Gŵyl Gwanwyn a
cARTrefu.
Yn wreiddiol o Swydd Lincoln,
astudiodd Emma Saesneg ac
Astudiaethau Perfformio ym
Mhrifysgol Aberystwyth,
syrthiodd mewn cariad â Chymru
ac ni wnaeth erioed adael!
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Reg Noyes
Reg yw Cydlynydd Prosiect
cARTrefu Age Cymru ac mae wedi
gweithio ar y prosiect ers ei
sefydlu. Graddiodd Reg o Ysgol
Ffilm Ryngwladol Cymru yn 2003
cyn treulio wyth mlynedd yn
Llundain yn gweithio ym maes
datblygu ffilm fel golygydd ac
ymgynghorydd sgriptiau.
Symudodd i reolaeth y
celfyddydau yn 2013 fel
Cydlynydd Gŵyl Cymru ar gyfer
Gŵyl Shakespeare i Ysgolion cyn
ymuno ag Age Cymru yn 2015.

Dr Kat Algar-Skaife
Kat oedd yn arwain y gwerthusiad
o cARTrefu. Mae hi’n Swyddog
Ymchwil yng Nghanolfan Datblygu
Gwasanaethau Dementia (DSDC)
Cymru, lle bu’n gweithio ers 2009.
Mae ganddi PhD mewn Heneiddio
ac Astudiaethau Dementia; ar gyfer
y radd hon, bu’n archwilio
manteision celfyddydau gweledol i
breswylwyr cartrefi gofal gyda
dementia. Mae Kat yn angerddol
am wella ansawdd bywyd a llesiant
pobl sy’n byw gyda dementia ac yn
arbennig trwy ddefnyddio’r
celfyddydau.

YR ATHRO Bob Woods
Mae’r Athro Bob Woods yn Athro
Seicoleg Glinigol Pobl Hŷn a
Chyfarwyddwr Canolfan Datblygu
Gwasanaethau Dementia (DSDC)
Cymru ym Mhrifysgol Bangor.
Bu’n datblygu ac yn ymchwilio
i ddulliau gwella gofal dementia
a gofal i bobl hŷn ers dros
40 mlynedd.
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Maria Caulfield

Dr Helen Aslett
Mae Helen yn Seicolegydd
Clinigol cymwysedig ac mae
wedi gweithio gyda
Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Oedolion Hŷn a Chlinig Cof yn y
GIG. Ymunodd â thîm DSDC
Cymru i gynorthwyo gyda’r
dadansoddiad ansoddol o ddata
o cARTrefu ac astudiaethau eraill.

Yn ddiweddar, ymunodd Maria
â Chanolfan Datblygu
Gwasanaethau Dementia (DSDC)
Cymru fel Swyddog Cymorth
Prosiect Ymchwil. Mae gan Maria
BSc (Anrh) mewn Seicoleg ac MSc
mewn Niwroddelweddu o
Brifysgol Bangor. Ymunodd
Maria â thîm gwerthuso cARTrefu
ym mis Hydref 2016 i
gynorthwyo â mewnbynnu
data a’i ddadansoddi.
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Diolchiadau
Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan Dr Kat Algar-Skaife, Maria Caulfield,
a’r Athro Bob Woods o’r Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia
(DSDC) Cymru ym Mhrifysgol Bangor, ar ran Age Cymru.
Pan ddaeth y tendr allan ar gyfer gwerthuso cARTrefu, gwnaethom
feiddio dychmygu y potensial y gallai gwerthusiad ei gael. Roedd yn
gyfle i gasglu llawer iawn o dystiolaeth ar gyfer yr hyn sy’n wybyddus
mewn ymarfer ers blynyddoedd – sef y gall cymryd rhan yn y
celfyddydau gael effaith gadarnhaol ar breswylwyr cartrefi gofal. Fodd
bynnag, roedd gan cARTrefu amcanion mwy uchelgeisiol a oedd yn
mynd y tu hwnt i effeithio ar y preswylwyr, felly roedd yn amlwg y
byddai angen i werthusiad ddal yr effaith ar bawb a oedd yn
gysylltiedig. Roedd hon yn dasg eithaf caled pan aethom ati i
ddadansoddi’r rhifau [oddeutu 6000 o holiaduron unigol ar ôl ystyried y
pwyntiau amser cyn ac ar ôl cyfnod preswyl]!! Ond rhywsut, daethom
allan yr ochr arall ac mae gennym ganlyniadau trawiadol dros ben! Ni
fyddai wedi bod yn bosibl heb gefnogaeth ac ymroddiad pawb yn y tîm
cARTrefu - Emma, o roddodd ei hymddiriedaeth ynom; Reg, a anfonodd
allan y ffurflenni caniatâd a holiaduron i bob cartref gofal, eu coladu ac
anfon y dyddiaduron myfyriol wythnosol atom bob dydd Iau, holi am
ffurflenni hwyr, ac yn y blaen, ar ben popeth arall roedd yn rhaid iddo ei
wneud; yr ymarferwyr artistig a fu’n ddiflino yn cyrchu’r gwaith papur
gan staff gofal yn ogystal â chymryd rhan yn y gwerthusiad eu hunain.
Gwn ei fod wedi bod yn rhwystredig ar brydiau, ond ni fyddem wedi
gallu ei wneud hebddoch chi!
Ac i’r tîm ym Mangor - Bob, Maria, Helen a Lowri - diolch i chi am eich
holl help! Diolch hefyd am y gefnogaeth gan CADR a wnaeth y cymorth
ychwanegol hwn yn bosibl.
Diolch i Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru am ganiatáu’r
amser a’r lle i wirioneddol arbrofi gyda’r peilot hwn.
Diolch i Penny Allen a’r tîm yn y Courtyard Theatr, Henffordd am eu
cefnogaeth hael a’r help i osod cARTrefu ar ei draed.
Diolch i Suzy Webster yn My Home Life Cymru am ei llais arbenigol a
brwdfrydedd a chymorth diderfyn.
Cynigiwn ein diolch diffuant i bawb a roddodd o’u hamser i gymryd
rhan yn y gwerthusiad.
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Mae'n dangos faint y gallwn ei wneud gyda'n
gilydd! Mae'n rhaid i chi ddefnyddio eich
dychymyg; y mwyaf y byddwch yn ei ddefnyddio,
y gorau mae'n mynd, fel cyhyr.
Preswylydd
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Atodiad
Arwelfa RCH
Bethel House
Blaenos House
Bradshaw Manor
Bryntirion Resource Centre
Burges House
Campion Gardens Ltd
Canolfan Adnoddau Brodawel
Canolfan Adnoddau Spring Gardens
Canolfan Ofal The Hollins
Canolfan Ofal The Waverley
Cartref Gofal Allt y Mynydd
Cartref Gofal Anwen
Cartref Gofal Ashleigh Court
Cartref Gofal Awel Tywi
Cartref Gofal Bod Hyfryd
Cartref Gofal Bryn Celyn
Cartref Gofal Cartref
Cartref Gofal Crick
Cartref Gofal Glanffrwd
Cartref Gofal Glen Devon
Cartref Gofal Hawthorn Court
Cartref Gofal Llanyravon Court
Cartref Gofal Llwyn Teg
Cartref Gofal Morgannwg House
Cartref Gofal New Inn
Cartref Gofal Newton
Cartref Gofal Ocean Living
Cartref Gofal Penrhos
Cartref Gofal Plas-y-Dderwen
Cartref Gofal Pontypridd
Cartref Gofal Preswyl Tŷ Dewi Sant
Cartref Gofal Preswyl
The White House
Cartref Gofal Rhondda
Cartref Gofal Rhoslan
Cartref Gofal Saint Martins
Cartref Gofal Shire Hall
Cartref Gofal Tŷ Hafod
Cartref Gofal Tŷ Mair
Cartref Gofal Tŷ Nant
Cartref Gofal Tŷ Penrhos
Cartref Gofal Tŷ Ross
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Rhestr o Gartrefi Gofal a gymerodd
ran ym mhrosiect cARTrefu
Cartref Gofal The Hollies
Cartref Gofal The Laurels
Cartref Gofal y Bedyddwyr Glyn Nest
Cartref Gofal Ysguborwen
Cartref Henoed Bryn y Cae
Cartref Henoed Southway
Cartref Nyrsio a Phreswyl
Coed Duon
Cartref Nyrsio Bethshan
Cartref Nyrsio Blaendyffryn Hall
Cartref Nyrsio Bodawen
Cartref Nyrsio Brooklands
Cartref Nyrsio Brynwood
Cartref Nyrsio Caeffair
Cartref Nyrsio Caerleon House
Cartref Nyrsio Castle Graig
Cartref Nyrsio College Fields
Cartref Nyrsio EMI Plas Penmon
Cartref Nyrsio Emral House
Cartref Nyrsio Fairways
Cartref Nyrsio Glan-yr-Afon
Cartref Nyrsio Glanbury
Cartref Nyrsio Gnoll
Cartref Nyrsio High Pastures
Cartref Nyrsio Millheath
Cartref Nyrsio Panteg
Cartref Nyrsio Penylan House
Cartref Nyrsio Red Rose
Cartref Nyrsio Romilly
Cartref Nyrsio Summerhill
Cartref Preswyl Ashton Park
Cartref Preswyl Bryn Derwen EMI
Cartref Preswyl Brynsiriol
Cartref Preswyl Castle View
Cartref Preswyl Cysgod y Gaer
Cartref Preswyl EMI Bronafallen
Cartref Preswyl Gilwern House
Cartref Preswyl Gwyddfor
Cartref Preswyl Hafandeg
Cartref Preswyl Lynnefield
Cartref Preswyl Maes Llewelyn
Cartref Preswyl Parklands
Cartref Preswyl Plas Garnedd

Cartref Preswyl Plasygarn
Cartref Preswyl Severn View
Cartref Preswyl Towerhill
Cartref Preswyl Treetops
Cartref Preswyl Tremle House
Cartref Preswyl Tŷ Clyd
Cartref Preswyl Tŷ Derwen
Cartref Preswyl Tŷ Dyfan EMI
Cartref Preswyl The Oaklands
Cartref Preswyl Zoar
Cartrefi Porthceri
Chirk Court
Danesbrook House
Elenor Hodson House
Foxtroy House
Gwalia Mynydd Mawr
Hafan y Waun
Haulfryn Care Ltd
Hollybank
Lindan House
Llandaff House
Llys Hafren
Llys y Seren
Marleyfield House
Morel Court
Morgana Court
Pantanas Care Centre
Penpergwm House
Plas Gwilym
Regency House
Sunrise Senior Living
Swn Y More Care Centre
Trem Y Glyn
Tŷ Bargoed Newydd
Tŷ Coch
Tŷ Iscoed
The Olinda Trust at Plas Parciau

