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Mae Technoleg yn Gweithio yn gynhadledd Ewropeaidd a fydd yn edrych
ar y defnydd o Dechnoleg wedi’i Ganoli ar y Person (TGP) yn y gweithle.
Mae cael swydd yn bwysig i bobl ar sawl lefel; mae’n cynyddu incwm,
annibyniaeth a hunan werth. Ond mae nifer o bobl anabl yn cael eu hamddifadu
o’r cyfleoedd hyn oherwydd y rhwystrau sydd yn eu hatal rhag cael a chynnal
cyflogaeth.
Gall y defnydd o dechnoleg wedi’i ganoli ar y person sicrhau bod pobl anabl
yn cyrraedd eu llawn botensial yn y gwaith ac mae’n cynyddu posibiliadau
cyflogaeth yn fawr iawn i bobl anabl a chyflogwyr.
Bydd Mae Technoleg yn Gweithio yn
•
•
•

archwilio arwyddocad, pynciau a defnydd Technoleg wedi’i Ganoli
ar y Person mewn cyflogaeth ac mewn lleoliadau hyfforddiant
galwedigaethol;
arddangos arfer da, amlygu materion polisi ac ymarfer yng Nghymru
ac yn y DU;
cynnig cyfle i gynadleddwyr rannu a thrafod eu profiadau a’u barn.

Bydd y gynhadledd o ddiddordeb i bobl anabl, asiantaethau cyngor a chymorth,
asiantaethau cyflogaeth a gefnogir, comisiynwyr, darparwyr gwasanaeth,
cyflogwyr a chynrychiolwyr Undebau Llafur.
ImPaCT yn Ewrop - Gwella Technoleg wedi’i Ganoli ar y Person yn Ewrop
Mae Technoleg yn Gweithio yn rhan o ImPaCT yn Ewrop, partneriaeth prosiect
3 blynedd i hwyluso datblygiad a chyflwyniad Technoleg wedi’i Ganoli ar y Person yn
Ewrop. Noddir y prosiect gan Raglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn Ewropeaidd.
Am ragor o wybodaeth ewww.impact-in-europe.eu

Beth a olygwn wrth Dechnoleg wedi’i Ganoli ar y Person
Mae Technoleg wedi’i Ganoli ar y Person yn dechnoleg sydd yn cefnogi unigolyn neu eu
gofalwyr i gael mwy o reolaeth wrth gyflawni 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).
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Amlinelliad o’r Diwrnod

Cofrestru
Croeso gan y Cadeirydd: Jim Crowe, Cyfarwyddwr
Anabledd Dysgu Cymru
Trosolwg o’r prosiect ImPaCT: Miriana Giraldi, Cydlynydd
Prosiect o EASPD
Straeon fideo gan bobl sydd yn defnyddio TGP yn y gwaith
Siaradwr Agoriadol: Steve Vaughan, Pennaeth Asesu Comisiynu a
Phartneriaeth, Llywodraeth Cynulliad Cymru
Mae Technoleg yn
Profiadau unigolion yn y gweithle: Geraint Bevan,
Gweithio
Rheolwr Tim, Digital Accessibility Centre
Mercher 22 Mehefin
‘Gweithio’n Well’ - canfyddiadau ar fenter polisi EHRC ar bobl anabl yn
y gweithle: Nick Lambert, Rheolwr Polisi Cyfreithiol Cymru,
Bae Caerdydd
Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Cymru, DU
Egwyl
Sesiwn Drafod 1: Beth y mae cyflogai ei angen gan gyflogwyr?
Straeon fideo gan bobl sydd yn defnyddio TGP yn y gwaith
Persbectif y cyflogwr: Dr Nasser Siabi, Cyfarwyddwr, Microlink PC
Sesiwn Drafod 2: Pa gefnogaeth sydd ei angen ar gyflogwyr?
Cinio
TGP ar y nesaf peth i ddim: Pete Russell, Atebion Cymunedol, Bywydau Cymunedol
Straeon fideo gan bobl sydd yn defnyddio TGP yn y gwaith
Persbectif asiantaethau cefnogi: Andrea Kennedy, Archwilydd Technegol,
Ymddiriedolaeth Shaw
Sesiwn Drafod 3: Pa strategaethau sydd eu hangen i gynyddu’r defnydd o TGP 		
mewn cyflogaeth?
Egwyl
Straeon fideo gan bobl sydd yn defnyddio TGP yn y gwaith
Ffyrdd i Gyflogaeth trwy Gyfryngau Newydd: Andy Minnion, Cyfarwyddwr,
the Rix Centre, Prifysgol Dwyrain Llundain
Trafodaeth mewn sesiwn lawn a sylwadau i gloi
Dirwyn i ben
*Gall yr agenda hon fod yn destun newid

Ffioedd (yn cynnwys TAW)
Aelodau Anabledd Dysgu Cymru

£54

€61

Rhai nad ydynt yn aelodau o Anabledd Dysgu Cymru

£60

€68

Person anabl

£24

€28

Rhiant neu ofalwr/cynorthwy-ydd di-dâl

£24

€28

Gofalwr/cynorthwy-ydd cyflogedig i rhywun arall

£24

€28

I sicrhau eich lle yn y gynhadledd bwysig hon, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen archebu amgaeedig.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Rebecca Watkins, Anabledd Dysgu Cymru, Ffôn 029 2068 1161 e-bost
rebecca.watkins@learningdisabilitywales.org.uk y we www.learningdisabilitywales.org.uk

Partneriaid Prosiect

Mae’r prosiect hwn wedi’i gyllido gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd. Mae’r cyfathrebiad hwn yn adlewyrch barn yr awdur
yn unig ac ni ellir dal y Comisiwn yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd y gellir ei wneud o’r wybodaeth sydd ynddo.

