
Bywydau hapus 
ac iach
Pam yr ydym yma
Mae gennym gynllun newydd!
Ein gweledigaeth yw i’r DU fod y lle gorau yn y byd ar gyfer pobl gydag 
anabledd dysgu i fyw bywydau hapus ac iach. 

Mae dal cymaint i’w wneud o hyd fel bod gan bobl ag anabledd dysgu yr 
un hawliau â phawb arall ac yn cael eu trin yn gyfartal mewn cymdeithas. 

Bydd Mencap yn gweithio mewn ffordd wahanol i helpu pobl gydag 
anabledd dysgu i wireddu hyn.  

Wrth wraidd hyn, mae Ein Cynllun Mawr wedi ymrwymo i wrando ar 
bobl ag anabledd dysgu o bob cymuned a chael eu harwain ganddynt. 
O ganlyniad, byddwn yn gwneud ein holl benderfyniadau yn y dyfodol 
yn dibynnu ar yr hyn sy’n bwysig i bobl ag anabledd dysgu.

Ein haddewidion
Sut rydyn ni’n helpu ein gilydd i 
wneud pethau gwych
Mae ein haddewidion yn ein helpu ni i gadw ar y llwybr cywir ac i’n hat-
goffa beth sydd bwysicaf wrth wneud penderfyniadau mawr.

• Rydyn ni bob amser yn gweithio mewn ffordd sy’n canolbwyntio ar 
yr unigolyn - gan drin unigolion ag urddas a pharch a’u rhoi yng 
nghanol ein gwaith. 

• Rydym bob amser yn ffocysu ar effaith – rhaid i bopeth a wnawn 
arwain at wahaniaeth cadarnhaol. 

• Ni fyddwn byth yn derbyn rhwystrau mewn cymdeithas - byddwn 
bob amser yn codi llais pan welwn anghyfiawnder.

Gwerthoedd
Mae ein gwerthoedd wrth wraidd diwylliant Mencap ac yn llywio sut rydyn 
ni’n gweithio’n feunyddiol.

• Rydym yn angerddol dros wneud y byd yn lle gwell. 
• Rydym yn gynhwysol o bawb. 
• Rydym yn ddewr – rydym yn herio ac yn ceisio pethau newydd.  
• Rydym yn bositif yn ein gwaith a gyda’n gilydd. 
• Rydym yn garedig i bawb.

Gyda phwy y  
byddwn yn 
gweithio ochr yn 
ochr 
Rydym am weld newidiadau mawr mewn cymdeithas – ac rydym yn 
gwybod na allwn gyflawni hyn ar ein pennau ein hunain. Bwriadwn weithio 
gyda phobl eraill a sefydliadau mewn tair ffordd:

• gydag unigolion: gwrando ar bobl gydag anabledd dysgu i’w cefnogi i 
frwydro am eu hawliau ac i wireddu eu gobeithion a’u breuddwydion.  

• gyda chymunedau: eu cefnogi mewn unrhyw fodd y gallwn er 
mwyn iddynt adeiladu eu galluoedd eu hunain er mwyn dod o hyd i 
ddatrysiadau lleol.  

• gyda chymdeithas: ymgyrchu ochr yn ochr â phobl gydag anabledd 
dysgu i wneud cymdeithas yn decach ac i sicrhau bod eu lleisiau’n 
cael eu clywed. 

Chwarae ein rhan
Trwy ymgyrchu dros newid; cefnogi 
pobl gydag anabledd dysgu i ofyn 
am yr hyn sydd ei angen arnynt, a’u 
cefnogi hwy i ymgyrchu dros newid

• Trwy ddarparu gwasanaethau sy’n llunio ein gweledigaeth a’n 
huchelgais.  

• Trwy ymgyrchu dros newid; cefnogi pobl gydag anabledd dysgu i ofyn 
am yr hyn sydd ei angen arnynt, a’u cefnogi hwy i ymgyrchu dros newid  

• Trwy gefnogi pobl gyda gwybodaeth a chyngor ar gyfer holl rannau 
o’u bywydau.  

• Trwy wneud ymchwil i faterion pwysig ac i greu effaith bositif a gweld 
newid go iawn.  

• Trwy gefnogi pobl i ddarganfod datrysiadau yn eu cymunedau eu hun.

Sut y byddwn yn 
gweithio 

• Clir a syml 
Byddwn yn gwneud pethau’n glir ac yn syml. Bydd popeth a wnawn yn 
hawdd ei ddefnyddio a’i ddeall. 

• Rhyddid tîm  
Bydd gan dimau Mencap y rhyddid i wneud penderfyniadau a newidiadau 
sy’n gweithio iddyn nhw, gyda’r offer a’r gefnogaeth gywir i wneud hyn.

• Gwrando a bod yn rhan  
Byddwn yn anelu at ddarparu profiad gwych i bobl yn seiliedig ar wrando go 
iawn er mwyn eu deall a’u cynnwys wrth greu newid cadarnhaol.

• Pŵer cymunedol  
Bydd gan bobl leol y pŵer i newid y cymunedau y maent yn byw ynddynt.  
A bydd pobl ag anabledd dysgu yn arwain y ffordd.

• Profi a dysgu  
Byddwn yn rhoi cynnig ar bethau, yn myfyrio ar yr hyn sydd wedi gweithio’n 
dda a’r hyn y gallwn ei wella, gan adeiladu a dysgu mewn camau bach wrth 
i ni symud ymlaen. 

• Creu cyfiawnder  
Rydym yn gwybod bod yna nifer o rwystrau sy’n atal pobl rhag byw eu 
bywydau gorau. Ni fyddwn yn anwybyddu’r rhwystrau hyn. Byddwn yn 
helpu i’w chwalu.

Edrych i’r dyfodol 
Mae hwn yn gyfnod cyffrous yn hanes Mencap. Wrth inni agosáu at ein 
pen-blwydd yn 75 mlwydd oed, nid oes gwell amser i osod cwrs newydd 
anturus. 

Bydd ein Cynllun Mawr yn ein helpu i sicrhau newid parhaus, cadarnhaol 
a gwneud y DU y lle gorau i fyw bywyd hapus ac iach os oes gennych 
anabledd dysgu. 

A fyddwch chi’n ymuno â ni?  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein Cynllun Mawr, neu os hoffech 
chi gymryd rhan, cysylltwch â ni trwy e-bostio hello@mencap.org.uk.

Ein Cynllun
Mawr
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