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Cymraeg



Fixers – cenhedlaeth o bobl 
ifanc, rhwng 16–25 oed, sy’n 
gweithredu ar faterion sy’n dân ar 
eu croen – yn eu ffordd eu hunain.



Capri | cam-drin domestig

Mae’r ffilm Capri 
a wnaed ynghylch 
cam-drin domestig 
erbyn hyn yn cael 
ei defnyddio i 
hyfforddi gweithwyr 
cymdeithasol a helpu 
cyn-droseddwyr i 
ddeall canlyniadau 
cam-drin domestig.

Byddwn i’n annog unrhyw un sy’n 
ystyried bod yn rhan o Fixers i 
ymuno. Mae’n sicr yn ffordd o leisio 
eich barn.

Ein Stori 

Ers i Fixers gael ei lansio yn 
2008, mae mwy na 6,000 o bobl 
ifanc wedi cymryd rhan mewn 
800 o brosiectau Fixers. Gyda 
chefnogaeth grant £7.2 miliwn gan 
Y Gronfa Loteri Fawr, rydym yn 
ehangu ledled Cymru, Lloegr, yr 
Alban, a Gogledd Iwerddon.

Wrth i’r momentwm gynyddu yn 
ystod y pedair blynedd nesaf, ein 
nod yw y bydd 20,000 o bobl ifanc 
a 250,000 o gefnogwyr ychwanegol 
yn ymuno â’r mudiad – a’r bwriad 
yw y bydd Fixers yn dod yn enw 
cyfarwydd i bawb.



Dan | gofal maeth

Rydw i am 
annog mwy o 
deuluoedd i 
ofalu am bobl 
sydd angen help.

Mae’r ddelwedd hon wedi’i 
chymryd o’i ffilm Loose 
Ends, y ffilm a greodd Dan 
yn seiliedig ar ei brofiadau 
personol gofal maeth. Mae 
bellach yn cael ei defnyddio 
gan Wiltshire a Chyngor Sir 
Hampshire i helpu i recriwtio 
rhieni maeth newydd.

Dim problem yn rhy fawr 

Mae Fixers yn gweithredu 
ar ystod eang o faterion. Er 
enghraifft... camddefnyddio 
alcohol, anorecsia, awtistiaeth, 
profedigaeth, delwedd y corff, 
byw yn y ddinas, seiberfwlio, 
iselder, diabetes, camddefnyddio 
cyffuriau, gofal maeth, diwylliant 
gang, digartrefedd, troseddau 
yn ymwneud â chyllyll, cyffuriau 
anterth cyfreithlon, rhieni hŷn, 
rhagfarn, sgitsoffrenia, iechyd 
rhywiol, syndrom marwolaeth 
sydyn a gofalwyr ifanc.



Dante a Mohammed | diwylliant gang

Adnoddau sy’n denu sylw 

Mae Fixers yn creu adnoddau 
o safon uchel – gan gynnwys 
ffilmiau, gwefannau a deunydd 
wedi’u printio – er mwyn lleisio eu 
barn. Yna maen nhw’n eu rhannu 
gyda phobl ifanc eraill, cyflogwyr, 
ymarferwyr, gwneuthurwyr polisïau 
a darparwyr gwasanaethau.

Rydym am 
helpu pobl 
ifanc i ddeall 
y gall bod yn 
rhan o gang 
eich arwain i 
drwbl.

Erbyn hyn mae Dante Powell-
Farquharson a’i ffrind Mohammed 
Idle yn cynnal gweithdai am 
ddiwylliant gang ledled de Llundain 
gan wahodd pobl ifanc i drafod y 
materion sy’n cael eu hamlygu yn 
y ffilm.



Scott | homoffobia

Rwy’n gobeithio y bydd fy 
mhrosiect i yn cynnig help a 
chefnogaeth, ac yn cael effaith 
bositif ar fywydau pobl ifanc.

Mae Scott a grŵp o 
Fixers yng Nghymru yn 
cynnal cyfres o weithdai 
er mwyn archwilio 
materion sy’n wynebu 
pobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol, trawsrywiol  
a phobl ifanc.

Rhoi llais i bobl ifanc

Mae straeon Fixers yn denu diddordeb 
brwd gan y cyfryngau. Mae newyddion 
ITV yn cynnwys prosiectau Fixers 
mewn darllediadau newyddion 
rhanbarthol yn ystod oriau brig yn fisol, 
ac mae’r Daily Mail a Cosmopolitan 
ymhlith y cyhoeddiadau cenedlaethol 
sydd wedi cynnwys adroddiadau 
arbennig ar straeon Fixers.

Mae papurau newydd rhanbarthol a 
lleol yn aml yn cyhoeddi adroddiadau 
manwl ar Fixers, ac mae ein sianeli 
cyfryngau cymdeithasol yn ehangu’n 
gyflym iawn gan greu ffordd bwerus 
arall i Fixers leisio’u barn.



Jen | diogelwch ar y ffordd
Siarad â’r bobl gywir

Rydym yn gweithio gyda 
sefydliadau, busnesau a 
gwasanaethau gwirfoddol lleol 
er mwyn sicrhau bod negeseuon 
Fixers yn cael eu rhannu ymhlith 
cynifer o bobl â phosibl.

Mae’r sefydliadau hyn yn aml 
yn mynd ymlaen i ddefnyddio 
adnoddau Fixers i helpu pobl eraill 
sy’n wynebu problemau tebyg, ac 
maen nhw hefyd yn cyfarfod ag 
Aelodau Seneddol ac unigolion 
dylanwadol eraill sy’n gallu helpu i 
ledaenu eu negeseuon hyd yn oed 
yn bellach.

Am ein bod ychydig yn ifancach, 
mae’r heddlu’n credu ein bod ni’n 
gallu ymgysylltu â phobl ifanc yn fwy 
effeithiol na nhw.

Cafodd dyweddi Jen ei ladd mewn damwain beic modur.  
Fe wnaeth hi ffilm am ddiogelwch ar y ffordd, ac mae heddlu 
Dwyrain Sussex wedi gofyn iddi gynnal gweithdai diogelwch  
ar y ffordd ledled y sir.



“Mae pobl ifanc yn aml yn 
cael eu beirniadu am beidio 
â meddwl am y dyfodol. Unig 
bryder Fixers yw’r dyfodol; maen 
nhw’n frwdfrydig i ddefnyddio eu 
profiad i atal eraill rhag dioddef 
fel y maen nhw wedi dioddef. 
Maen nhw’n newid bywydau pobl 
nad ydyn nhw’n eu hadnabod 
– pobl o bob oedran ac o bob 
cefndir. Ac maen nhw’n aml 
yn gweld newid yn eu hunain, 
hefyd.”

Margo Horsley, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth 
Darlledu Gwasanaethau Cyhoeddus, sy’n cynnal 
prosiect Fixers.
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