
Yr Mudiad 

Mae PentrePeryglon yn elusen a chwmni cofrestredig cyfyngedig trwy warant, gyda chanolfan 
ddiogelwch wedi'i lleoli yn Talacre, Gogledd Orllewin Sir y Fflint. Yn ogystal â'r tîm bach o staff 
craidd a staff sesiynol, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn ariannu swydd 
weinyddol ac mae ganddyn nhw wirfoddolwr o Opsiynau Gwaith Sir y Fflint hefyd. Nod          
PenterPeryglon yw addysgu plant a phobl ifanc mewn ymwybyddiaeth o ddiogelwch er mwyn 
lleihau nifer yr achosion o farwolaethau ac anafiadau damweiniol; ac i hybu iechyd, lles a        
diogelwch cymunedol. 

Mae'r rhaglen graidd PentrePeryglon yn daith ryngweithiol dan arweiniad 3 awr ar gyfer          
disgyblion ysgolion cynradd ym mlynyddoedd 5 a 6, wedi'i chynllunio i ddysgu'r plant am wneud 
dewisiadau bywyd cadarnhaol, cynyddu ymwybyddiaeth o beryglon iechyd a diogelwch, a lleihau 
digwyddiadau o anaf damweiniol. 

PentrePeryglon  

svc@mantellgwynedd.com 
 
www.mantellgwynedd.com/
social-value-cymru.html   

Canlyniad y prosiect 

 Dangosodd yr adroddiad fod 64% o 
ddisgyblion bellach yn teimlo'n well bod y 
teulu cyfan yn ddiogel 

 Mae canfyddiadau'r adroddiad yn dangos 
bod gan 64% o'r disgyblion fwy o hyder i 
wybod beth i'w wneud pan fyddant mewn 
perygl 

 Mae 64% o rieni a disgyblion bellach yn 
teimlo'n fwy diogel yn gyffredinol 

 Mae gwaith PentrePerygl yn cyfrannu at 
Ddeddf A Wales of Communities Cohesive 
of the llesiant cenedlaethau'r dyfodol 
(Cymru) 2015 

“Mae PentrePeryglon wir wedi mwynhau a gwerthfawrogi bod yn rhan o'r prosiect Gwerth 
Cymdeithasol Cymru. Roeddem eisoes yn deall pa mor hanfodol oedd gwerthuso'r gwaith a 
wnawn, ond fe wnaeth y prosiect ein helpu i wella ansawdd yr ymatebion a'r adborth ac edrych 
ar ffyrdd eraill o gasglu tystiolaeth o newid.  
 
Mae'r adroddiad terfynol wedi cadarnhau ein cred bod gan y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig 
fudd a gwerth hirhoedlog i blant a theuluoedd Gogledd Cymru ac rydyn ni'n gobeithio             
defnyddio'r wybodaeth hon i wella'r profiad wrth symud ymlaen."  
Julie Evans,  Rheolwr y ganolfan  


