
Pecyn cymorth rhanddeiliaid



Mae’r pecyn hwn yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod am ail-

lansiad Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Cymru o’r ymgyrch “Weli Di Fi?” sy'n 

mynd yn fyw ar 10fed Mawrth 2021. 

Yma, fe welwch wybodaeth gefndirol am yr ymgyrch, yn ogystal ag 

enghreifftiau o negeseuon cyfryngau cymdeithasol ac awgrymiadau ar sut 

y gallwch chi a'ch rhanddeiliaid lleol gymryd rhan a'n helpu i newid y ffordd 

y mae awtistiaeth yn cael ei weld. 

Gyda'n gilydd, gallwn ymhelaethu ar leisiau pobl awtistig a helpu i greu 

Cymru decach, fwy cynhwysol, yn enwedig ar gyfer pobl awtistig a'u 

teuluoedd. 

Mae ein partneriaeth â chi yn allweddol i gyflwyno negeseuon ledled 

Cymru gyfan. Diolch am eich cefnogaeth.

Diolch am eich Cefnogaeth.

Cyflwyniad
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P'un a ydych chi'n ysgrifennu am yr ymgyrch ar eich gwefan neu ar gyfryngau 

cymdeithasol, dyma rai negeseuon allweddol a fydd yn ddefnyddiol eu cynnwys:

• Mae awtistiaeth yn gyflwr datblygiadol gydol oes sy'n effeithio ar sut 

mae pobl yn cyfathrebu ac yn rhyngweithio â'r byd.

• Mae awtistiaeth yn rhan o fywyd bob dydd. Mae o leiaf 1 o bob 100 o 

bobl yng Nghymru yn awtistig, sy'n golygu bod un y cant o'n 

poblogaeth yn gweld ac yn profi'r byd o'u cwmpas yn wahanol. Os 

hoffech ddeall mwy, ewch i autismwales.org / awtistiaethcymru.org

• Mae pobl awtistig yn gweld safbwyntiau ffres a phosibiliadau newydd. 

Pan welwch eu potensial, byddwch yn eu helpu i ddod o hyd i yrfa 

ystyrlon.

• Mae ymennydd awtistig yn gweithio'n wahanol i ymennydd nad yw'n 

awtistig. Mae pobl awtistig yn profi'r byd o'u cwmpas yn wahanol i bobl 

niwro-nodweddiadol. Mae'n bwysig ein bod i gyd yn dysgu deall mwy 

am awtistiaeth trwy gwblhau'r Cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth 

Awtistiaeth, ac felly creu amgylchedd gwell a gwell dealltwriaeth i 

bawb.

Negeseuon allweddol

• Gwnaeth 77% o oedolion awtistig di-waith nodi eu bod eisiau gyrfa ystyrlon. 

Ond maen nhw'n wynebu rhwystrau enfawr wrth gyrraedd yno, gan ddal y 

sefyllfa anhyfyw o gael y cyfraddau cyflogaeth isaf o'r holl grwpiau anabledd ar 

ddim ond 15%. Rydym am newid hyn trwy ddangos eu potensial i fusnesau a 

sefydliadau ledled Cymru.

• Rydyn ni am i fusnesau a sefydliadau ymuno â ni i sicrhau bod lleisiau pobl 

awtistig yn cael eu clywed trwy ddod yn Ymwybodol o Awtistiaeth.

• Rydym wedi cwblhau'r Cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth Awtistiaeth ac wedi 

ymuno â 43,000 o bobl sydd eisiau newid y ffordd y mae awtistiaeth yn cael ei 

gweld yng Nghymru.

• Trwy gwblhau'r Cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, rydym wedi addo 

newid y ffordd yr ydym yn gweld awtistiaeth a sicrhau bod pob llais yn cael ei 

glywed yn ein sefydliad.

• Mae yna lawer o ffyrdd y gall sefydliad ddod yn fwy ymwybodol o wahanol 

anghenion gwahanol bobl. Un ffordd yw cwblhau'r Cynllun Ardystio 

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth i ddod yn Sefydliad Ymwybodol o Awtistiaeth.

• Fel sefydliad, rydyn ni wedi cymryd rhan yn y Cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth 

Awtistiaeth. Ymunwch â ni i ddod yn Ymwybodol o Awtistiaeth. Darganfyddwch 

fwy: awtistiaethcymru.org.
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Mae Weli Di Fi? yn ymgyrch dan arweiniad y Tîm 

Awtistiaeth Cenedlaethol, a redir gan CLlLC ac a 

ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'r ymgyrch 

eisiau newid y ffordd y mae awtistiaeth yn cael ei 

weld a helpu i wella bywydau pobl awtistig a'u 

teuluoedd. Bydd yn gwneud hyn trwy ddarparu 

adnoddau, hyfforddiant a chyngor i unigolion, 

cymunedau, gweithwyr proffesiynol a sefydliadau 

ledled Cymru. 

Beth yw’r ymgyrch Weli Di Fi? 

Mae awtistiaeth yn effeithio ar 1 o bob 100 o bobl, ond fe'i disgrifir yn aml fel 

anabledd cudd. Mae Weli Di Fi? yn taflu goleuni ar brofiadau pobl awtistig a'r 

gwahanol ffyrdd y maent yn gweld ac yn rhyngweithio â'r byd trwy ganolbwyntio ar 

sgiliau a thalentau unigryw pobl awtistig yn y gweithle. 

Rydyn ni am ddangos potensial pobl awtistig i fusnesau a sefydliadau ledled 

Cymru. Rydym yn awyddus i unrhyw un sydd â chyflwr niwroddatblygiadol gael ei 

drin yn gyfartal ac yn deg. 

Trwy weithio gyda nifer fwy o sefydliadau a busnesau, rydym yn gobeithio 

• newid y ffordd y gwelir awtistiaeth 

• creu Cymru sy'n gweithio i bawb sy’n awtistig 

• chwalu'r rhwystrau sy'n atal pobl awtistig rhag cymryd rhan lawn mewn 

cymdeithas. 

Gyda'n gilydd, gallwn ysbrydoli unigolion, cyflogwyr a sefydliadau ledled Cymru i 

ymrwymo i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant trwy addo cwblhau'r Cynllun 

Ardystio Ymwybyddiaeth Awtistiaeth.

.
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Mae'r Cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth Awtistiaeth yn helpu sefydliadau a 

lleoedd cymunedol i ddod yn fwy ymwybodol o awtistiaeth. Mae'n cynyddu 

dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o niwro-amrywiaeth. Hynny yw, bod yn 

wahanol a meddwl yn wahanol. Mae hefyd yn addysgu busnesau a 

sefydliadau am sut y gallant ddarparu gwasanaethau sy'n gyfeillgar i 

awtistiaeth a all wella bywydau pobl awtistig a'u teuluoedd.

Mae'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn gofyn i sefydliadau a lleoliadau 

cymunedol ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy'n ymwybodol o 

awtistiaeth ac i'w staff gael hyfforddiant ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 

awtistiaeth.

Gall unrhyw sefydliad, lleoliad cymunedol, siop neu fusnes cyhoeddus ddod 

yn sefydliad Ymwybyddiaeth Awtistiaeth gydnabyddedig ac mae’r Tîm 

Awtistiaeth Cenedlaethol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn arbennig 

annog y rhai sy'n darparu gwasanaeth uniongyrchol i'r cyhoedd i gwblhau'r 

cynllun.

Ynghylch cynllun Ardystio Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
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• Bydd yr holl weithgaredd yn cefnogi cenhadaeth y Tîm Awtistiaeth 

Cenedlaethol a’i bartneriaid i newid y ffordd y mae awtistiaeth yn cael ei 

gweld a chreu Cymru decach, fwy cynhwysol ac amrywiol.

• Bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn rhoi cyhoeddusrwydd i enw pob 

sefydliad, busnes a chymuned sy'n cwblhau'r Cynllun Ardystio 

Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, sy'n golygu y bydd eich rhwydwaith yn 

ymwybodol o'ch ymrwymiadau i amrywiaeth a chynhwysiant.

• Bydd y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol yn rhannu diweddariadau gan 

fusnesau a sefydliadau sy'n rhan o'r ymgyrch trwy eu sianeli cyfryngau 

cymdeithasol i gynyddu gwelededd a hyrwyddo'r busnesau hyn.

• Bydd gan bob sefydliad fynediad at negeseuon ac asedau cyfryngau 

cymdeithasol enghreifftiol i godi ymwybyddiaeth a dangos eu cefnogaeth 

i'r ymgyrch Weli Di Fi? ar-lein.

• Yn bwysicaf oll, mae ein profiad hyd yn hyn yn cadarnhau y gall y 

sefydliadau hynny sydd wedi ymrwymo i ymwybyddiaeth o awtistiaeth 

weld y buddion ar draws y sefydliad.

I ddod yn sefydliad Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, dilynwch y camau 

hyn: 

Sut mae gwneud hyn? Pam ddylwn i gymryd rhan? 

1. Ewch i'r wefan 

https://autismwales.org/cy/education/autism-aware-certification

2. Gwyliwch fideo addysgiadol 10 munud. 

3. Llenwch eich manylion. 

4. Atebwch gyfres fer o gwestiynau i ddangos eich sgiliau 

ymwybyddiaeth awtistiaeth newydd. 

5. Ar ôl ei gwblhau, gallwch lawrlwytho neu argraffu eich tystysgrif a'i 

harddangos ar gyfryngau cymdeithasol neu yn eich gweithle i 

ddangos i'ch cymuned neu gwsmeriaid fod eich busnes yn 

amgylchedd diogel, cynhwysol i bobl awtistig.
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Gyda'ch profiad gwerthfawr o weithio gyda 

sefydliadau a busnesau ledled Cymru, gallwch 

ein helpu i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Trwy 

siarad yn uniongyrchol â sefydliadau a 

busnesau, gallwch chi helpu i ffurfio cynnwys 

ein hymgyrch yn ogystal ag annog sefydliadau i 

ennill yr Ardystiad Ymwybyddiaeth Awtistiaeth.

Beth arall alla i ei wneud i gefnogi'r ymgyrch?

Helpwch ni gydag astudiaethau achos

Os ydych chi'n gwybod am unrhyw sefydliadau Ymwybyddiaeth 

Awtistiaeth neu weithwyr awtistig a fyddai'n gwneud llefarydd ymgyrchu 

gwych, rhowch wybod i ni. Mae ein manylion ar ddiwedd y ddogfen 

hon.

Cefnogwch ni ar gyfryngau cymdeithasol

Wrth i'r ymgyrch fynd rhagddi, byddwn yn rhannu delweddau, ffilmiau a 

diweddariadau ar gyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd. Trwy rannu a 

rhyngweithio â'n negeseuon, gallwch ein cefnogi.

Rydym wedi creu banc o asedau y gallwch eu defnyddio i ddangos eich 

cefnogaeth ac annog eraill i gymryd rhan. Byddwn yn rhannu asedau a 

straeon ar gyfryngau cymdeithasol o 10 Mawrth os hoffech chi rannu 

i'ch ffrydiau eich hun neu eu lawrlwytho yma
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Mae pawb eisiau gweld Cymru sy’n Ymwybodol o Awtistiaeth. Dyna pam 

rydyn ni wedi addo newid y ffordd mae awtistiaeth yn cael ei weld trwy ddod 

yn Sefydliad Ymwybodol o Awtistiaeth. #WeliDiFi 🌈

An Autism Aware Wales is something we all want to see. That’s why we have 

pledged to change the way autism is seen by becoming an Autism Aware 

Organisation. #CanYouSeeMe 🌈

Rydyn ni'n cefnogi @AutismWales i'w helpu i newid y ffordd rydyn ni'n cael ein 

gweld trwy ddod yn sefydliad sydd ag Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth.

Po fwyaf o bobl sy'n deall awtistiaeth, y mwyaf y byddwn yn gweld eu 

potensial.

Ymunwch â'n haddewid i ddod yn Cymru sy’n fwy Ymwybodol o Awtistiaeth. 

#WeliDiFi 🌈

We are supporting @AutismWales to help them change the way we are seen 

by becoming an Autism Aware organisation.

The more people who understand autism, the more we will see their potential.

Join our pledge to become a more Autism Aware Wales. #CanYouSeeMe 🌈

Rydym yn ymrwymo i wneud Cymru tecach, fwy cynhwysol ac amrywiol trwy gymryd 

rhan yn yr ymgyrch #WeliDiFi. Wnewch chi ymuno â ni a 43,000 o bobl eraill i ddod yn 

fwy Ymwybodol o Awtistiaeth? https://autismwales.org/cy/education/autism-aware-

certification #WeliDiFi 🌈

We commit to a making a fairer, more inclusive and diverse Wales by taking part in the 

#CanYouSeeMe campaign. Will you join us and 43,000 others to become more Autism 

Aware? https://autismwales.org/en/education/autism-aware-certification

#CanYouSeeMe 🌈

Gall busnesau a sefydliadau wneud gwahaniaeth mawr i bobl awtistig a'u gofalwyr trwy 

ddod yn Sefydliad Ymwybodol o Awtistiaeth.

Ymunwch â ni i ddathlu Cymru amrywiol, gynhwysol.

https://autismwales.org/cy/education/autism-aware-certification #WeliDiFi 🌈

Businesses and organisations can make a big difference to autistic people and their 

carers by becoming an Autism Aware Organisation. 

Join us and celebrate a diverse, inclusive Wales.

https://autismwales.org/en/education/autism-aware-certification #CanYouSeeMe 🌈

Esiamplau o negeseuon cyfryngau cymdeithasol
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Esiamplau o negeseuon cyfryngau cymdeithasol
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Cysylltwch â ni

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi yn ystod

yr ymgyrch Weli Di Fi?

Os ydych chi am gymryd rhan neu os oes gennych

unrhyw gwestiynau, awgrymiadau, neu sylwadau, 

cysylltwch â'r tîm: AutismWales@WLGA.gov.uk

Lle gallwch chi ddod o hyd i ni

• Facebook: @AutismWales

• Twitter: @AutismWales

• Hashnod: #WeliDiFi

• Gwefan: https://autismwales.org/en/i-am-

autistic/resources-for-you/can-you-see-me/

mailto:AutismWales@WLGA.gov.uk

