Kaleidoscope
Mae Kaleidoscope yn elusen gofrestredig sy'n cefnogi pobl â materion cyffuriau, alcohol ac iechyd
meddwl ledled holl ranbarthau Cymru. Maent hefyd yn darparu hostel diagnosis deuol yn Kingston
Llundain, a chanolfan gofal dydd i bobl hŷn yn Alfriston Llundain, gwasanaethau cyffuriau ac alcohol
ledled Swydd Amwythig, ac uned ddadwenwyno breswyl ym Birkenhead.

Mae'r prosiect Kaleidoscope yn Ynys Môn yn darparu ymyriadau er mwyn lleihau troseddu sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau. Gwneir hyn mewn sawl ffordd ac yn benodol mae pedwar prif
borth i gael mynediad i'r prosiect, atgyfeiriadau arestio, rhybuddion amodol, rhyddhau carchar a gofyniad
adfer cyffuriau. Mae'r prosiect wedi datblygu rhaglen waith grŵp pedair wythnos ar ddeg sy'n addysgu,
hysbysu ac yn cynnwys unigolion i ddod yn iachach, yn gynhyrchiol ac yn gydnerth.
Canlyniadau'r prosiect

LLyn yma



Dangosodd yr adroddiad fod 91% o gleientiaid wedi gwella iechyd corfforol ar ôl
mynychu'r prosiect Kaleidoscope



Nododd 87% o gleientiaid well llesiant
meddyliol ar ôl mynychu'r prosiect
Kaleidoscope



Nododd yr adroddiad fod cleientiaid wedi
gwella rhyngweithio cymdeithasol a pherthnasoedd teuluol ar ôl cael eu bywydau yn ôl
ar y trywydd iawn



Mae’r prosiect Kaleidoscope yn cyfrannu’n
gadarnhaol at elfennau ‘Cymru mwy cyfartal’
a ‘Cymru iachach’ o ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Camau nesaf:
“Roedd y peilot gwerth cymdeithasol a wnaethom gydag arweiniad y tîm Social Value Cymru yn
anhygoel. Fe wnaethon ni fynychu'r holl sesiynau hyfforddi a hwyluso grŵp ffocws defnyddwyr
gwasanaeth. Rhoddodd y grŵp ffocws lawer mwy o fewnwelediad inni ar daith y defnyddiwr gwasanaeth
na'r ffordd fwy traddodiadol o gofnodi canlyniadau. Mewn gwirionedd, fe helpodd ni i sylweddoli cymaint
yr oeddem wedi tanbrisio effaith y rhaglen Iechyd a Lles yr oeddem yn ei darparu.
Roedd Eleri a'r tîm yn Social Value Cymru yn rhagorol ac yn ein tywys trwy'r broses gyfan. Rydym nawr,
fel sefydliad sy'n edrych ar y ffordd orau i ymgorffori'r broses wrth ddarparu gwasanaeth a chofnodi
'canlyniadau cyflawn' fel ei fod yn ategu ac yn ychwanegu gwerth at y mesurau adrodd traddodiadol
hynny yn ogystal â'n galluogi ni fel gwasanaeth sut i wneud hynny defnyddio ein hadnoddau orau”.
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