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Mae angen perthynas gref a chynhyrchiol ac ymrwymiadau a gaiff eu rhannu gan lawer o bartneriaid allweddol i gyflawni ein huchelgais o Gymru lle mae cartref yn hawl 

sylfaenol i bawb. Ni allwn gyflawni hyn ar ben ein hunain. Mae angen i ni ysbrydoli eraill i ymuno â ni a gwneud yr hyn a fedrant i wneud yn siŵr fod cartrefi ansawdd da, 

fforddiadwy, gyda’r gefnogaeth gywir lle mae ei angen, ar gael i gymunedau ar draws Cymru. Drwy’r gynhadledd hon byddwn yn ymchwilio y materion sy’n effeithio ar ac yn 

hybu enw da cymdeithasau tai a’n perthynas gydag eraill , a rhoi’r dulliau mae ein cynulleidfa eu hangen i ddweud eu stori wrth eu cynulleidfaoedd pwysicaf oll. 

James Crichton-Smith, Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata 

Cartrefi Cymunedol Cymru 

 

Noddwyd y gynhadledd drwy garedigrwydd Scruffy Dog PR 
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Dydd Mercher 26 Ionawr  2022  

9.30am Cofrestru, rhwydweithio a gweld yr arddangosfa  

10.00am Croeso a Gosod y Llwyfan - Valerie Livingston, Sylwebydd Gwleidyddol     @velivingston  

10.15am 
Mewn sgwrs gyda Bethan Sayed    @bethanjenkins 

Bydd y sesiwn yma yn cynnig safbwynt gwleidyddol onest ar gymdeithasau tai a’r hyn sy’n hybu enw da. 

Bu Bethan Sayed yn Aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng mis Mai 2007 a mis Ebrill 2021 a bydd yn rhoi ei sylwadau ar 
sut y gall cymdeithasau tai wella eu cyfathrebu gwleidyddol a’u perthynas gydag aelodau o’r Senedd 

 

10.45am Cyfle am baned a sgwrs  

11.00am Trafodaeth panel – Adeiladu perthynas wych – cynhwysion allweddol 
 
Yn y sesiwn yma byddwn yn clywed gan banel o arbenigwyr fydd yn rhoi eu safbwynt ar bwysigrwydd meithrin perthynas wych 
gyda thenantiaid, cymunedau a’r cyfryngau fydd yn ein galluogi i ddweud ein stori a diogelu ein henw da a risg pan aiff pethau o 
chwith 
 

● Palma Black, Ymgynghorydd Annibynnol  
● Ali Abdi, Rheolwr Partneriaeth Porth Cymunedol, Prifysgol Caerdydd         @CommunityGtwy 
● John Wilkinson, Rheolwr Gyfarwyddwr  Scruffy Dog PR                                  @thatWilkochap 
● Lucy Grove, Ffederasiwn Tai Cenedlaethol                                                         @Lucy_Grove 

 

11.50am Cyfle am baned a sgwrs  
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12.00 Gweithdai 
 

● Trosglwyddo eich Cyfryngau Cymdeithasol – wyddoch chi’r gwahaniaeth rhwng eich Tik Tok a’ch Trydar?  
@MillraceMrkting 
Trawsnewid eich Cyfryngau Cymdeithasol – ydych chi’n gwybod y gwahaniaeth rhwng eich TikTok a’ch Twitter? 
Mae 45 miliwn o bobl ym Mhrydain yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn barhaus, gyda 97% o Genhedlaeth Y (rhai a 
anwyd rhwng 1980 a 2000) ag o leiaf un cyfrif cyfryngau cymdeithasol. Rydym wedi cyrraedd pwynt lle mae gan ein 
cymdeithas ddisgwyliad uchel ar ddefnydd sefydliadau o gyfryngau cymdeithasol. Nid yw bellach yn ddigon cyfathrebu 
gyda’ch rhanddeiliaid drwy aildrydaru datganiad i’r wasg ar Twitter, neu drwy ddodi cyfle swydd ar Linked In bob hyn y 
hyn. Mae angen cynllunio, creadigrwydd a meddwl am weithgaredd. Ymunwch â Laura Aherne, Cyfarwyddwr Millrace 
Marketing ac aelod o Fwrdd CIM Cymru wrth iddi drafod: 
-          Pam fod gan y sector tai ran i’w chwarae ar y cyfryngau cymdeithasol 
-          Gweithgaredd – cyfathrebu rheolaidd vs prosiectau 
-          Gwrando ar denantiaid a rhanddeiliaid 
-          Pa lwyfannau a pham? 
-          Beth sy’n ymarferol i’w drin ar gyfer tîm cyfathrebu? 
-          Sgiliau sydd eu hangen i gynhyrchu cynnwys yn effeithlon 
 

● Dod â’ch tenantiaid gyda chi – Gwersi cynnar o ailfrandio Caredig. Bydd Stephen Evans o Caredig (gynt Cymdeithas Tai 
Teulu) yn ymuno â ni i rannu’r gwersi a ddysgwyd o ailfrandio Caredig, a sut y bu ennyn diddordeb eu tenantiaid a’u staff 
mewn ffordd flaengar, dryloyw a hygyrch yn allweddol i’w llwyddiant    @CaredigLtd 
 

● Ymestyn Allan a Chreu Ymdeimlad o Gymuned. Jackie Logan, Rheolwr Ymgysylltu â Phreswylwyr a Chymunedau, Soha 
Housing.    @SohaHousing 
Yn y sesiwn yma bydd cynrychiolwyr yn dysgu o brosiect cysylltwyr cymunedol Soha ar sut i ymgysylltu a chyrraedd 
cymunedau o fewn eu hardal a sut i adnabod tenantiaid mwy bregus anos eu cyrraedd. 
 

 

1.00 
Cinio 

 

https://chcymru.org.uk/en/chc-virtual
mailto:rhian-robinson@chcymru.org.uk


Cynhadledd Enw Da a Pherthynas 2022 

 

Key: Main Session Break & Networking Workshop   Book Now Email Events Team 

 

2.00 
Prif Araith: Codi Pontydd – Estelle Hitchon, Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu, Gwasanaeth Ambiwlans Cymru  
@WelshAmbulance 

Bydd Estelle yn siarad am ei brofiad gyda Gwasanaeth Ambiwlans Cymru drwy gydol y pandemig gan roi ystyriaeth i ffyrdd i godi 
pontydd gyda chynulleidfaoedd gwleidyddol a’r cyfryngau, gyda’r cymunedau a’r poblogaethau y maen nhw'n eu gwasanaethu, 
yn ogystal â chefnogi gweithlu sy’n flinedig ac yn ei chael yn anodd. 

Penodwyd Estelle Hitchon yn Gyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu ym mis Rhagfyr 2015 ar ôl bod ar secondiad gyda’r 
Ymddiriedolaeth ers mis Hydref 2014 o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. 

Mae Estelle yn arbenigydd mewn cyfathrebu ac ymgysylltu, sydd wedi sicrhau newid cadarnhaol mewn amgylcheddau cymhleth 
a gwleidyddol ac mae’n brofiadol iawn wrth ddatblygu, cyflenwi a gwerthuso strategaethau cyfathrebu ac ymgyyslltu effeithlon, 
gyda ffocws neilltuol ar faterion rhanddeiliaid a rheoli argyfwng. 

 

2.30pm 
 

Cyfle am baned a sgwrs 
 

 

2.40pm Sesiwn olaf: “Newid y straeon sy’n llunio ein byd: 5 dull i fframio eich neges” Kate Stanley, Cyfarwyddwr Gweithredol, 
Frameworks UK     @KateAStanley 
 
Mae’n debyg mai ennill calonau a’r meddyliau yw’r peth caletaf y gallwn ei wneud. Yn aml, pan fyddwn yn ceisio creu newid 
cymdeithasol gallwn weithio deimlo ein bod yn siarad iaith wahanol i’r bobl rydym eisiau eu cael ar ein hochr. Felly sut allwn ni 
ennill y gefnogaeth rydym ei hangen, pan gaiff ein neges mor aml ei chamddeall neu ei hanwybyddu? 
 
Yn y sesiwn hon bydd Kate yn dweud wrth gynrychiolwyr sut i fframio a’n helpu i ddeall gwyddor hynny, a all ein helpu i gael ein 
clywed a’n deall oherwydd gallwn newid y byd pan newidiwn y stori a sut y dywedwn hi. 
 
Kate yw Cyfarwyddwr Gweithredol Frameworks UK, chwaer sefydliad FrameWorks yn yr Unol Daleithiau. Mae gyrfa Kate wedi 
canolbwyntio ar sicrhau newid cymdeithasol gyda ffocws neilltuol ar blant a theuluoedd. Mae wedi ysgrifennu’n eang ar bolisi 
cymdeithasol ac wedi cynghori ystod eang o sefydliadau llywodraethol ac anllywodraethol yn cynnwys UK Research and 
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Innovation a Phrifysgol Glasgow, a roedd yn aelod o’r Grŵp Llywio ar Flynyddoedd Cynnar yn cynghori Duges Caergrawnt ar ei 
gwaith yn y maes hwnnw. 
 

3.15pm Crynhoi’r Gynhadledd a Chau 
Valerie Livingston 
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