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Rydym yn falch
iawn i gyhoeddi y
bydd....
cARTrefu yn
parhau tan 2021!
Bydd cARTrefu, prosiect celf mewn cartrefi gofal,
yn parhau tan fis Awst 2021.
Diolch i gyllid pellach gan Sefydliad Baring a
Chyngor Celfyddydau Cymru, bydd cARTrefu yn
parhau am ddwy flynedd arall. Bydd trydydd cam
cARTrefu yn dechrau ym mis Medi 2019, ond bydd
yn wahanol i'r ddau gam cyntaf. Bydd Cam 3 yn
canolbwyntio ar rymuso staff cartrefi gofal i wella
ystod ac ansawdd y ddarpariaeth greadigol yn eu
cartref gofal, gan godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o
fanteision creadigrwydd mewn cartrefi gofal,
meithrin gallu drwy rannu dysgu yn y sector

celfyddydau, a sicrhau cynaliadwyedd.
Bydd yr artistiaid sy'n llwyddiannus yn y cam
recriwtio yn cyflwyno methodoleg cARTrefu i staff
cartrefi gofal ac artistiaid, ac yn gweithio'n agos
gyda staff cartrefi gofal i greu
cynlluniau gweithgaredd cARTrefu, cyflwyno
gweithdai ymarferol o amgylch eu harferion

penodol, a dangos sut y gallant gael eu cyflwyno
gan y staff mewn lleoliad cartref gofal. Mae'r
prosiect cARTrefu yn parhau i fod am ddim i
gartrefi gofal.
Erbyn diwedd Cam 2, bydd ein hartistiaid
cARTrefu wedi cyflwyno 1840 o weithdai ac
wedi cyrraedd dros 25% o'r cartrefi gofal ar
draws Cymru.
Os ydych chi'n rheolwr cartref gofal, yn gydlynydd
gweithgareddau, yn aelod o staff cartref gofal,
neu'n artist a hoffech gael y wybodaeth
ddiweddaraf am gam 3 o cARTrefu, cysylltwch â:
sarah.lord@agecymru.org.uk

Pecynnau gweithgaredd ar
gael o hyd...

Wedi'u creu gan y tîm artistig o cARTrefu 1, mae ein
Pecynnau Gweithgareddau cARTrefu gwych, AM
DDIM, ar gael o hyd, felly os oes gennych
ddiddordeb mewn rhoi cynnig ar rai o weithgareddau
cARTrefu yn eich cartref gofal, e-bostiwch
sarahlord@agecymru.org.uk neu ffoniwch 029 2043
1540 a byddwn yn anfon pecyn dwyieithog atoch, yn
rhad ac am ddim
Mae'r pecyn yn cynnwys ystod eang o
weithgareddau o'r meysydd canlynol: Y Celfyddydau
Gweledol, Geiriau, y Celfyddydau Perfformio a
Cherddoriaeth. Mae yna bum gweithgaredd ym
mhob ffurf gelf, ac mae pob gweithgaredd wedi'i
symleiddio i fod yn ganllaw cam wrth gam fel bod
staff cartrefi gofal, sydd efallai heb unrhyw brofiad
o gyflwyno gweithgareddau, yn gallu rhoi cynnig ar
alluogi preswylwyr i greu eu gwaith celf eu hunain.

Newidiadau i'r tîm

Teulu cARTrefu

Ymweliad EUB Tywysog Cymru â
gweithdy cARTrefu, Castell-nedd

Ffilm cARTrefu

Ar y ffordd gyda Chiwb cARTrefu

Ni allwch ddeall beth mae'n ei olygu tan i chi fyw'r peth eich hun

sarah.lord@agecymru.org.uk

Ac yn olaf...
Rhwydwaith Diwylliant Oed-Gyfeillgar
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