
 

  

 

Astudiaeth Achos 3 

Aeth Miss C i Hwb Trelái gyntaf i holi ynghylch cymorth hyfforddi, a chafodd ei 

hatgyfeirio at y Prosiect Sgiliau@Gweithle. Roedd yn lanhawraig, ac roedd ganddi 

ddiddordeb mewn cyflawni cerdyn CSCS fel y gallai ddod o hyd i waith yn 

glanhau ar y safle gan fod hynny'n talu mwy a bod yna fwy o alw am y gwaith. Nid 

oedd gan Miss C unrhyw gymwysterau, ac roedd yn dioddef o salwch meddwl o 

ganlyniad i gamddefnyddio sylweddau – dim ond yn ddiweddar yr oedd hynny 

wedi dod i ben. Mae hefyd yn fam sengl heb unrhyw gymorth teuluol, felly roedd 

angen iddi weithio oriau ysgol i weithio o amgylch ei mab. Nid oedd gan Miss C 

unrhyw gymwysterau academaidd ac roedd ei hyder yn isel o ganlyniad. Ar ôl 

cwrdd â hi a mynd trwy'r broses gofrestru, gallwn weld bod ganddi ddiffyg hyder 

a'i bod yn teimlo'n ansicr a allai gwblhau'r cwrs CSCS yn llwyddiannus. Ar ôl cael 

trafodaeth hir â hi a rhoi sicrwydd iddi, roeddwn wedi llwyddo i wneud iddi deimlo 

ychydig yn fwy hyderus ynglŷn â rhoi cynnig arni, ac roedd wedi penderfynu y 

byddai'n cwrdd â mi'n rheolaidd i sefyll profion ffug, ac y byddai'n elwa ar ddilyn 

cwrs COSHH lefel 2 gan y byddai'n trin deunyddiau peryglus.  

Gofynnais i Miss C a oedd yna unrhyw gymorth pellach yr hoffai ei gael o ran ei 

hyder, ond roedd wedi bod yn cael hynny gan ei gweithiwr cymorth ochr yn ochr 

â’i noddwr o’i chyfarfodydd AA, felly nid oeddwn am wthio rhagor o gymorth gan 

ei bod yn hapus gyda’r cymorth yr oedd yn ei gael yn barod. Archebais le i Miss C 

ar y cwrs COSHH nesaf a oedd ar gael yn Hwb Trelái, ac yna symud ymlaen i 

gynnal profion CSCS ffug gyda hi. Llwyddodd Miss C yn ei chwrs COSHH Lefel 2 ar 

yr ymgais gyntaf, ac, o fewn ychydig wythnosau o ymarfer, roedd yn llwyddo 

profion CSCS ffug bob tro, gyda chyfradd lwyddo o 47/50. Trwy gydol yr wythnosau 

hyn gallwn weld hyder Miss C yn tyfu bob dydd, ac roedd yn ymddangos yn fwy a 

mwy penderfynol o gyflawni'r cerdyn CSCS fel y gallai weithio ar y safle. Archebais 

le iddi ar gwrs CSCS deuddydd gydag ACE Dusty Forge, a gofalu bod ganddi 

bopeth yr oedd arni ei angen i gwblhau'r cwrs mewn modd mor ddidrafferth â 

phosibl. 

Cefais alwad gan Mrs F o'r Dusty Forge ar ddiwrnod olaf y cwrs i ddweud wrthyf 

bod Miss C wedi llwyddo gyda sgôr berffaith o 50/50, a bod brwdfrydedd ac 

awydd Miss C i ddysgu wedi gwneud argraff fawr arni. Roedd Miss C yn hapus 

iawn, a gofalais ddweud wrthi pa mor falch ac edmygus yr oeddwn o'i chynnydd, 

ac ailadrodd pa mor dda yr oedd wedi bod yn gwneud ac y gallai gyflawni ei 

nodau gydag ychydig o ymarfer a hunan-gred. Cyfarfûm â Miss C yr wythnos 

ganlynol, ac roedd eisoes wedi cael cynnig gwaith trwy asiantaeth yn gweithio 26 

awr yr wythnos yn glanhau ar y safle; yr unig beth yr oedd arni ei angen i 

ddechrau oedd yr offer angenrheidiol. Cefais fynediad at gronfeydd rhwystrau, a 

defnyddiais gerdyn credyd I Mewn i'r Gwaith i brynu esgidiau a throwsus gwaith i 



Miss C. Dosbarthwyd y rheini i Hwb Trelái ychydig ddyddiau'n ddiweddarach, a 

dechreuodd weithio ar unwaith a chael ei rhyddhau o'r prosiect.  

Ychydig fisoedd yn ddiweddarach gwelais Miss C yn yr Hwb lleol, ac roedd mewn 

hwyliau gwych. Roedd yn dal i weithio gydag AA ac wedi bod yn sobr ers sawl 

mis, ac roedd yn dal i weithio ar y safle fel glanhawr. 


