
Mae’r arolwg hwn ar gyfer sefydliadau a gwasanaethau sydd wedi bod 
yn bartner mewn prosiect Ffrindiau Darllen o 1 Hydref 2021 ymlaen. 
Bydd eich ymatebion yn ein helpu i ddangos gwerth Ffrindiau Darllen a 
datblygu’r rhaglen yn y dyfodol. Efallai y byddwn yn defnyddio 
rhannau o’ch sylwadau ar ein gwefan neu ar gyfer y cyfryngau, ond 
bydd yr holl ymatebion unigol yn aros yn ddienw a bydd eich manylion 
yn cael eu cadw’n gyfrinachol. Llenwch yr arolwg hwn erbyn 27 Mehefin 
2022. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r tîm Ffrindiau Darllen ar 

readingfriends@readingagency.org.uk 

Dyma ddolen os hoffech ei lenwi ar-lein, ond llenwch yr arolwg unwaith yn unig. 
(Online English link) https://www.surveymonkey.co.uk/r/RFpartner2022 

3) Enw’r sefydliad yr oeddech yn bartner Ffrindiau Darllen gydag ef:

Adran 1: Gwybodaeth gefndirol 

1) Dyddiad llenwi’r arolwg hwn:

2) Enw’ch sefydliad:
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Arolwg partneriaid 

Eich safbwyntiau a’ch profiadau 

mailto:readingfriends@readingagency.org.uk
https://www.surveymonkey.co.uk/r/RFpartner


4) Mwy am eich sefydliad: 2 

J 
J 

J 
J 
J J

Awdurdod Llyfrgell 

Elusen leol/grŵp cymorth lleol

Cangen leol elusen genedlaethol

Sefydliad diwylliannol/treftadaeth

Darparwr iechyd 

Gweithwyr cyswllt trwy bresgripsiynu 
cymdeithasol/llyw-wyr cymunedol 

Arall (disgrifiwch) 

Cymdeithas dai/ Ystad/ Pentref Ymddeol 

Cartref gofal 

Ysgol     

Prifysgol 

Artistiaid/awduron/beirdd lleol 

Awdurdod lleol (nodwch eich gwasanaeth 
neu dîm yng nghwestiwn 5 isod) 

J 
J 
J 
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5) Os dewisoch ‘awdurdod lleol’ yng nghwestiwn 4, nodwch eich gwasanaeth neu dîm:

6) Eich rôl gyda Ffrindiau Darllen (dewiswch bob un sy’n berthnasol)

J 
J 

Cyflwyno: Yn gysylltiedig yn uniongyrchol â chynnal gweithgaredd Ffrindiau Darllen 

Atgyfeirio: Atgyfeirio cleientiaid/ defnyddwyr gwasanaethau/ myfyrwyr i weithgaredd Ffrindiau 
Darllen sy’n cael ei gynnal mewn man arall/gan sefydliad arall 

Arall (disgrifiwch) 

7) Pa un o’r canlynol sy’n disgrifio orau sut oeddech wedi dod i wybod am Ffrindiau
Darllen neu gymryd rhan ynddo?

J 
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Ychwanegu at bartneriaeth bresennol/ gwaith blaenorol 

Fe wnaethon nhw gysylltu â ni am y tro cyntaf 

Fe wnaethon ni gysylltu â nhw i fod yn gysylltiedig â Ffrindiau Darllen 

8) Ble neu sut mae’r gweithgaredd Ffrindiau Darllen rydych wedi bod yn gysylltiedig
ag ef yn cael ei gynnal?

J 
J 
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Wyneb yn wyneb 

Dros y ffôn 

Arall (disgrifiwch) 

J 
J 

Galwad fideo ar-lein - e.e. gan 
ddefnyddio Zoom 

Ar-lein trwy gyfryngau 
cymdeithasol - e.e. Facebook 

J 

J

J

J

J 

J 
J 



Adran 2: Y gwahaniaeth y mae Ffrindiau Darllen wedi’i wneud 

Gallai bod yn gysylltiedig â Ffrindiau Darllen effeithio ar bobl mewn ffyrdd gwahanol. Mae’r adran hon 
yn gofyn i chi feddwl am unrhyw effaith rydych wedi sylwi bod y rhaglen wedi’i chael ar eich 
cleientiaid/ defnyddwyr gwasanaethau/ myfyrwyr. 

3 

9) I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r canlynol? Ar gyfer eich cleientiaid/ defnyddwyr
gwasanaethau/ myfyrwyr, mae Ffrindiau Darllen wedi:

10) Os hoffech wneud sylwadau ar eich ymatebion i gwestiwn 9, gwnewch hynny isod.

Adran 3: Sylwadau i gloi 

11) Sut byddech chi’n graddio eich profiad o Ffrindiau Darllen yn gyffredinol?

Gwael iawn Gwael Gweddol Da Da iawn 

12) Beth, os o gwbl, ydych chi wedi’i werthfawrogi am fod yn gysylltiedig â Ffrindiau
Darllen fel partner?

Anghytuno’n 
gryf 

Anghytuno Niwtral Cytuno Cytuno’n 
gryf 

Ychwanegu pwrpas i’w 
hwythnos 
Eu helpu i deimlo 
cysylltiad cryfach â 
phobl eraill 
Eu helpu i deimlo’n llai 
unig 

Cynyddu eu hyder i roi 
cynnig ar bethau newydd 

Cynyddu eu lles
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13) Beth, os o gwbl, sydd wedi bod yn llai gwerthfawr/yn fwy heriol am fod yn gysylltiedig â
Ffrindiau Darllen fel partner?

14) Sut mae eich partneriaeth/cydweithrediad wedi bod?

Gwael iawn Gwael Gweddol Da Da iawn 

15) Os hoffech wneud sylwadau ar eich ymatebion i gwestiwn 14, gwnewch hynny isod.

16) A oes unrhyw beth yr hoffech ei wneud yn wahanol i wella’r prosiect?

Diolch am eich amser! 




