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 Beth ydy Technoleg Bersonol?
  Mae Technoleg Bersonol yn golygu ymgorff ori 
technolegau a ddefnyddir i gefnogi unigolyn neu 
eu gofalwyr i gael mwy o reolaeth dros gyfl awni 
annibyniaeth a diogelwch.

  Mae’n cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, 
Dechnolegau Cynorthwyol Electronig. Rheoliadau 
Amgylcheddol, Teleofal, Teleiechyd a Thechnoleg 
Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGC). 

 Fe fydd y gynhadledd undydd yma yn edrych ar 
sut y gall defnyddio Technoleg Gynorthwyol sy’n 
canolbwyntio ar unigolion gefnogi annibyniaeth a 
diogelwch pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd 
a’u gofalwyr. Fe fydd yn amlygu’r manteision a’r 
ansawdd bywyd y gellir eu cael trwy Dechnoleg 
Bersonol a sut y gall y dull hwn fod yn gost eff eithiol i 
ddarparwyr gwasanaethau.

  Fe fyddwn yn edrych ar y gwahanol fathau o 
Dechnoleg Gynorthwyol sydd ar gael ac yn edrych 
ar sut y gellir defnyddio’r technolegau hyn i gefnogi 
pobl ag anabledd dysgu ym mhob maes o’u bywydau 
– yn y cartref, yn y gwaith, mewn addysg a hamdden.

  Mae’r digwyddiad hwn yn cynnig cyfl e i chi 
ddarganfod rhagor am yr amrediad cynyddol 
o Dechnoleg Bersonol sydd ar gael a thrafod y 
problemau sy’n eff eithio ar y mynediad i’w defnydd 
yng Nghymru. Fe fydd yn gosod y drafodaeth yng 
nghyd-destun Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) a’r Fframwaith Gweithredu ar gyfer 
Byw’n Annibynnol.

  Caiff  y gynhadledd ei chynnal ar adeg pan fo 
darparwyr a chomisiynwyr gwasanaethau yn 
gynyddol yn gorfod darparu gwasanaethau ar 
gyllidebau llai, tra’n cynllunio i’r dyfodol i ddiwallu 
anghenion poblogaeth sy’n heneiddio. Fe fydd 
Annibyniaeth trwy Dechnoleg Bersonol yn edrych 
ar sut y gall y defnydd yn canola ar unigolion o 
dechnoleg yn gallu mynd i’r afael â’r heriadau hyn.

  Fe fydd Annibyniaeth trwy Dechnoleg Bersonol yn 
edrych ar:

 ▪   Technoleg Bersonol fel rhywbeth sy’n galluogi 
byw’n annibynnol

 ▪   Yr amrediad o dechnoleg sydd ar gael

 ▪   Sut y gall darparwyr gwasanaethau weithredu 
a defnyddio technoleg mewn dull sy’n 
canolbwyntio ar unigolion

 ▪   Y materion moesegol o weithredu a defnyddio 
technoleg gynorthwyol

 ▪   Datblygiad staff  
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 Rhaglen

  9:30am Cofrestru a chyfl e i weld yr arddangosfeydd

  10:00am Croeso a chyfl wyniad

    Jim Crowe, Cyfarwyddwr, Anabledd Dysgu Cymru

  10:10am Technoleg Bersonol wrth galon cyfl enwi gwasanaethau

    Storïau personol am bobl yn defnyddio technoleg i newid eu bywydau, Consortiwm Bywydau  
  Cymunedol 

  10:30am Byw’n Annibynnol yng Nghymru a rôl Technoleg Bersonol

    Paul Swann, Swyddog Polisi (Byw’n Annibynnol) Anabledd Cymru

  10:50am Gweithredu a chyfl enwi Technoleg Bersonol

    Emma Vaughan-Jones, Hyff orddwr Technoleg Bersonol, Hft

  11:10am Egwyl ganol bore a chyfl e i weld yr arddangosfeydd

  11:40am Gweithdai 

  Cyfathrebu Cynorthwyol: Tony Moss, Uwch Dechnegydd, Ymddiriedolaeth Aidis

  Teleofal: David Williams, Cydweithrediaeth Gwelliant De Ddwyrain Cymru (SEWIC)

  Technoleg Gynorthwyol Electronig a Rheoliadau Amgylcheddol:

  Dr Jeff  Morris, Pennaeth Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol Electronig, Cymru

  12:45pm Cinio a chyfl e i weld yr arddangosfeydd 

  1:45pm Gweithdai

  Technoleg Bersonol mewn Addysg: Gareth Jenkins, Swyddog Technoleg Gynorthwyol, 
Coleg Pen-y-bont

  Technoleg Bersonol a chyfl ogaeth: John Beasley, Rheolwr Materion Allanol,
Mynediad i Waith, Adran Gwaith a Phensiynau

  Technoleg Bersonol yn y Cartref: Phil Tanner, Cydlynydd Technoleg Gynorthwyol, 
Consortiwm Bywydau Cymunedol

  2:45pm Egwyl a chyfl e i weld yr arddangosfeydd

  3:00pm Gwybodaeth a sgil-set i’r gweithlu

    Mared Llwyd, Swyddog Datblygu Gweithlu, Cyngor Gofal Cymru

  3:20pm Moeseg Technoleg Bersonol

    Steve Barnard, Cyfarwyddwr Systemau Gwybodaeth, Hft

  3:45pm Holi ac Ateb

  4:00pm Gorff en 

 Sut i archebu lle
  I archebu lle yn y digwyddiad yma llanwch y ff urfl en 
archebu a’i hanfon at:

  Anabledd Dysgu Cymru, 41 Lambourne Crescent, Parc 
Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd, CF14 5GG.

  Cyfl eoedd i arddangoswyr ac 
ymholiadau
  Am wybodaeth ynghylch arddangos yn y digwyddiad 
hwn neu os oes gennych unrhyw ymholiadau 
cysylltwch â Harriett Johynson ar 029 2068 1161 neu 
harriett.johnson@learningdisabilitywales.org.uk.

  Ffi oedd
  Aelodau Anabledd Dysgu Cymru £40
Heb fod yn aelod o Anabledd Dysgu Cymru £50
Person anabl £20
Rhiant neu ofalwr/cynorthwy-ydd di-dâl £20
Gofalwr/cynorthwy-ydd cyfl ogedig yn cefnogi
rhywun i fynychu £20

  Cyswllt
  Ffôn: 029 2068 1160

  E-bost: harriett.johnson@learningdisabilitywales.org.uk

  Gwefan: www.learningdisabilitywales.org.uk 



 Eich Manylion
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 Ym mha iaith y byddwch chi’n cyfrannu i’r digwyddiad? 

 A fyddwch chi angen cyfi eithu i ddeall unrhyw gyfraniad yn Gymraeg? 

 Ym mha iaith yr hoff ech dderbyn eich pecyn cynhadledd? 

 Cymraeg  Saesneg 

 Na Fyddaf  Byddaf 

 Cymraeg  Saesneg 

 Polisi Canslo:  Rhaid canslo o leiaf 10 
diwrnod gwaith cyn y digwyddiad. Fe fydd 
methu â gwneud hynny yn golygu bod rhaid 
talu’r ffi   llawn.

  Eich manylion:  Hoff ai Anabledd Dysgu 
Cymru gadw eich manylion ar gofnod ar 
gyfer digwyddiadau a hyff orddiant yn y 
dyfodol. Os nad ydych yn dymuno derbyn 
unrhyw wybodaeth bellach oddi 
wrthym ticiwch y blwch yma. 

 Ffi oedd (yn cynnwys TAW)

  Aelodau Anabledd Dysgu Cymru £40

  Heb fod yn aelod o Anabledd Dysgu Cymru £50

  Person anabl £20

  Rhiant neu ofalwr/cynorthwy-ydd di-dâl £20

  Gofalwr/cynorthwy-ydd cyfl ogedig yn cefnogi
rhywun i fynychu £20 

 Sut i dalu

  Drwy siec
  Gwnewch sieciau’n daladwy i: Anabledd Dysgu Cymru. 

 Drwy anfoneb
  Mae cost weinyddol o £6 yn gymwys fesul anfoneb. 

 Trwy BACS

  Bank: Barclays PLC  Côd Didoli: 20-18-27  Rhif Cyfrif: 80803146  Enw’r Cyfrif: Anabledd Dysgu Cymru

  Cynnwys Cyf ITPT2013. Anfonwch gopi o’r ff urfl en hon i’r cyfeiriad uchod. 


