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Mae prif elusen cydraddoldeb rhywedd Cymru unwaith eto’n dathlu
llwyddiannau unigolion ledled Cymru mewn partneriaeth â ITV Cymru.
Mae gwobrau Womenspire Chwarae Teg yn cydnabod llwyddiannau ym mhob
agwedd ar fywyd ac rydym yn awyddus i chi fod yn rhan o’r dathliad.
Yn 2022 bydd y seremoni yn cael ei chynnal fel digwyddiad hybrid - mewn
lleoliad, ac yn cael ei ddarlledu ar yr un pryd trwy Facebook Live a Twitter ITV
Cymru, gan gyrraedd cynulleidfa o filoedd.
Os yw’ch sefydliad yn teimlo’n angerddol am gefnogi menywod i gyflawni a
ffynnu, a’ch bod am gael eich cynnyrch a’ch gwasanaethau i galon
demograffig allweddol, mae noddi Womenspire yn ffordd wych o greu argraff.
Mae’r cyfle hwn yn eich galluogi i chi gyrraedd y menywod mwyaf brwdfrydig
a rhagweithiol yng Nghymru a’u cyflogwyr.
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Yn 2021:
Cafodd y seremoni
ei wylio gan fwy na
6,000 o bobl ar Twitter a
Facebook
Cliciwch i weld uchafbwyntiau

Cawsom gannoedd
o sylwadau, pobl yn hoffi
ac yn rhannu
Cyrraeddodd y ffrydio
byw bron i 30,000 o
bobl

Bydd y gwobrau eleni yn
ddigwyddiad hybrid yn cael ei
gynnal gan Andrea Byrne o
ITV Cymru, a'i ddarlledu'n fyw
ar-lein ar Dydd Iau 29ain
Medi 2022.
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ARWEINYDD
Mae ein gwobr Arweinydd yn dathlu menywod sy’n arwain trwy esiampl yn
llwyddiannus. Bydd yr enillydd yn rhywun sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei rhinwedd
ei hun ac hefyd wedi defnyddio’r cyfleoedd a ddarparwyd gan y safle y mae wedi’i chyrraedd i
gefnogi a mentora menywod eraill, gan gael effaith wirioneddol. Gall hyn fod drwy arwain staff yn
uniongyrchol neu ar lefel bwrdd – lle mae menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli ledled Cymru.
PENCAMPWRAIG GYMUNEDOL
Mae yna lawer o enghreifftiau o fenywod sydd wedi cyfrannu’r sylweddol at ein cymunedau – yn
enwedig ar adegau o argyfwng neu her. Arwres dawel sydd heb dderbyn y clod haeddianol fydd hon –
rhywun sy’n osgoi sylw ond y mae ei chymuned yn cydnabod ei chyfraniad ac yn ei hystyried fel model
rôl ar gyfer menywod a merched eraill ledled Cymru.

2022

CATEGORÏAU
GWOBRWYO

HYRWYDDWR CYDRADDOLDEB RHYWEDD
Bydd ein gwobr Hyrwyddwr Cydraddoldeb Rhywedd yn cydnabod unigolyn, o unrhyw rywedd, sydd
wedi cymryd agwedd ragweithiol er mwyn cau’r rhaniad rhywedd yn eu gweithle. Bydd y person hwn yn
fodel rôl go iawn sy’n deall pam mae amrywiaeth rhywedd o fudd i’r holl weithwyr, ac nid menywod yn
unig. Byddant wedi rhedeg menter neu ymgyrch lwyddiannus er mwyn mynd i’r afael yn uniongyrchol ag
anghydbwysedd rhywedd, gan arwain at effaith gadarnhaol a gwelliannau i weithwyr unigol a’u
sefydliad cyfan.
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ENTREPRENEUR
Mae llai o fenywod yn cychwyn busnes na dynion ac ar gyfartaledd tua £10,000 yw
incwm menyw hunangyflogedig yng Nghymru. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny
sydd wedi llwyddo yn erbyn y ffactorau ac wedi sefydlu busnesau llwyddiannus gyda photensial
twf go iawn.
DYSGWR
Mae dysgu gydol oes o fudd enfawr i bawb. Mae ganddo’r grym i newid bywydau. Mae’r wobr hon yn
dathlu’r menywod hynny sydd wedi ailddechrau dysgu a/neu wedi ailafael yn eu haddysg ac wedi
gwneud yn fawr o’r cyfle.
SEREN DDISGLAIR
Rydyn ni am ddathlu’r menywod ifanc mewn gwahanol swyddi a sectorau sy’n dangos addewid at y
dyfodol. Bydd enillydd y wobr hon yn fenyw sydd wedi ymuno â’r gweithle yn ystod y 5 mlynedd
diwethaf, sydd eisoes wedi cael llwyddiant ac sydd wedi dangos gwir botensial.

2022

CATEGORÏAU
GWOBRWYO

MENYW MEWN IECHYD A GOFAL
Mae’r wobr hon yn adlewyrchu’r effaith anghymesur y mae pandemig Covid-19 wedi’i gael ar fenywod
– gan gynnwys bod menywod ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn weithwyr allweddol. Mae’r wobr hon
ar gyfer menyw sydd wedi gosod esiampl wych o fewn unrhyw agwedd ar iechyd neu ofal, o staff
meddygol a chymorth i rolau hyfforddi ac addysgol.
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MENYW MEWN CHWARAEON
Mae’r wobr hon yn cydnabod y cyfraniad mae menywod yn ei wneud i chwaraeon yng
Nghymru. Gall fod yn athletwraig, yn hyfforddwraig neu unrhyw rôl arall lle maen nhw wedi
codi sylw neu gynyddu effaith campau’r menywod yng Nghymru.
MENYW MEWN STEM
Bydd y wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sy’n adeiladu ac yn hyrwyddo eu taith yrfa eu hunain ac
yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’w sectorau eu hunain yng Nghymru. Bydd ein henillydd yn annog
menywod eraill i ymuno â’r disgyblaethau hyn ac yn cefnogi menywod i symud ymlaen ar eu llwybr
gyrfa.
GWOBR CYSYLLTYDD CYMUNEDOL
Menywod ag anabledd dysgu yn feiddgar ac yn angerddol am newid eu cymuned.
Cefnogir gan Mencap Cymru a Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru 0808 8000 300.

2022

CATEGORÏAU
GWOBRWYO

CYFLOGWR CHWARAE TEG
Mae sefydliadau blaengar yn newid y ffordd y maent yn gweithio trwy ddefnyddio arferion gwaith
arloesol newydd, sy’n caniatáu i fenywod dyfu a ffynnu. Trwy weithio’n wahanol, maent yn elwa o well
cynhyrchiant, staff hapus a bod yn gyflogwr o ddewis. Bydd y wobr hon yn dathlu ein Cyflogwyr
Chwarae Teg sydd ar eu taith i gydraddoldeb rhywedd yn eu sefydliadau.
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Beth sy’n drawiadol yw’r
ffaith nad oes gan lawer o’r
menywod syniad pa mor
arbennig ydyn nhw, ac
mae’n gyfle gwych i ITV allu
adrodd straeon y menywod
hyn a bod yn rhan o’r
digwyddiad.

Mae noddi Womenspire yn
wych i Target, gan ddangos i'n
cydweithwyr a'n cleientiaid ein
hymrwymiad i gydraddoldeb
rhywedd. Mae’r digwyddiad ei
hun mor ysbrydoledig (ac
emosiynol!), gyda llawer iawn
o ymgysylltu, ac mae’n un y
mae’n anrhydedd i ni fod yn
rhan ohono.

Nia Britton

Matthew Davies

Fel menyw sydd
wedi gweithio ym myd dyn
fy ngyrfa gyfan mae'n
bwysig iawn i mi helpu
menywod i lwyddo.

Margaret Llewellyn
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Mae Womenspire wedi
ymddangos mewn print,
ar y teledu, radio ac
wrth gwrs ar-lein.
Cliciwch cryno-lun
i weld peth o’r sylw yn
y cyfryngau a straeon
ysbrydoledig y tu ôl i'n
gwobrau 2021.
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Prif

Categori
Gwobr

Partner

Ystafell
Zoom

Derbyniad

Perfformiad

Womenspire
mewn Blwch

Tocynnau i ystafell gwesteion pwysig Zoom

25

15

10

10

10

10

10

Tocynnau i'r digwyddiad

5

2

-

-

-

-

-

£10k

£6k

£2k

£2k

£2k

£2k

£1k

Araith groeso yng Ngwobrau Womenspire
Logo wedi’i ysgythru ar dlysau gwobrau
Cyfleoedd gyda’r wasg a chysylltiadau cyhoeddus

Logo ar ddeunydd hyrwyddo’r digwyddiad
Logo ar fideos y rownd derfynol
Cyflwyno'r Wobr ar y llwyfan yn y digwyddiad

Brandio perthnasol yn y digwyddiad byw
Logo ar e-byst hyrwyddo i fusnesau a
rhanddeiliaid
Proffil a dolen ar wefan Chwarae Teg
Cydnabyddiaeth lafar o gefnogaeth
Cydnabyddiaeth ar gyfryngau cymdeithasol
Logo yn rhaglen y digwyddiad

pob pris yn ddarostyngedig i TAW
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I archebu'ch cyfle noddi neu am wybodaeth bellach
cysylltwch â:

womenspire@chwaraeteg.com
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