Adroddiad Rhaglen
Drawsnewid a Arweinir gan y
Gymuned

Gwanwyn 2022

Crynodeb
Gweithredol

Yr her
Mae gan Gymru hanes cryf o weithredu cymunedol – traddodiad sydd wedi dod yn amlwg iawn yn
ddiweddar, yn gyntaf gyda’r llifogydd ac yna’r pandemig byd-eang. Mae’r ddau wedi dangos bod capasiti
gan bobl a chymunedau Cymru i ymateb i heriau digynsail. Yn y cyd-destun yma, daeth CGGC ac arweinwyr
o’r sector gwirfoddol ynghyd gyda Canlyniadau Pŵer Pobl i weithio gyda grwpiau cymunedol i archwilio:
Sut y gall mudiadau gwirfoddol a gwasanaethau statudol gefnogi cymunedau i ddatblygu capasiti i ymateb i
heriau a chyfleoedd i adeiladu dyfodol tecach, gwyrddach ac iachach.
Mae'r cwestiwn yma’n adlewyrchu argymhellion Is-grŵp Adfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ar yr
angen i ymgysylltu'n weithredol â chymunedau wrth adeiladu'r dyfodol.
Lansiwyd rhaglen drawsnewid yn canolbwyntio ar weithredu ymarferol ym mis Mehefin 2021 i ymchwilio iddo
gan ddefnyddio gwaith ymchwil gan CGGC, argymhellion yr Is-grŵp Adfer ac arbenigedd y sector. Ei nod
oedd cefnogi timau lleol:
- i archwilio sut maen nhw’n gweithio gyda mudiadau gwirfoddol a gwasanaethau cyhoeddus
- i gynhyrchu dysg i lywio polisi yn y dyfodol i rymuso cymunedau
- i ystyried sut i ymgorffori cefnogaeth ar gyfer cyfranogiad cymunedol ym meddylfryd y
llywodraeth
3

Amlinelliad o’r rhaglen
Sefydlodd y rhaglen Grŵp Arwain Cenedlaethol gyda llunwyr polisïau, arweinwyr gwirfoddol ac arloeswyr newid. Fe
aethon nhw ati i greu agenda ddysgu i dimau ar sail lle ei harchwilio ynghyd â chynnig hyfforddiant gan Canlyniadau
Pŵer Pobl.
Archwiliodd tri thîm lleol, a ddewiswyd drwy alwad agored, yr agenda drwy 4 cwestiwn
allweddol a oedd yn adlewyrchu heriau a chyfleoedd sy'n wynebu gweithredu
cymunedol:
- Sut gall cymunedau ddatblygu eu gweithgareddau ar ôl Covid-19?
- Beth sydd ei angen i feithrin perthnasoedd sy’n rhannu pŵer er mwyn rhoi
cymunedau ‘wrth y llyw’?
- Sut gall pawb gymryd rhan mewn gweithredu cymunedol ac elwa ohono?
- Sut gall cyd-ddealltwriaeth o werth gweithredu cymunedol ddatblygu?
Gyda chefnogaeth Canlyniadau Pŵer Pobl, archwiliodd y timau gwahanol iawn eu
nodau a myfyrio ar yr hyn roedden nhw’n credu fyddai’n helpu gweithredu cymunedol i
ffynnu. Roedd gan bob tîm safbwynt unigryw:
- Bu Credu ym Mhowys Credu ym Mhowys yn gweithio gyda gofalwyr i
gyd-ddylunio gofal arloesol
- Nod Llanrhian yn Sir Benfro oedd cysylltu cymunedau amrywiol
- Roedd Cwmbwrla yn Abertawe yn diwallu anghenion lleol drwy drefnu
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digwyddiadau a gweithgareddau

Beth ddysgon ni...
Er mwyn creu cymunedau cryf a bywiog, gyda’r capasiti i ddatblygu eu gweledigaeth eu hunain o ddyfodol
tecach, iachach a gwyrddach, fe ddysgon ni fod angen i lunwyr polisïau a chyllidwyr gydnabod sut y gall
grwpiau lleol:
- uno ystod eang o bobl, gyda sgiliau ac uchelgeisiau
- gweithio ar draws sectorau a ffiniau
- blaenoriaethu’r pethau sydd o bwys i bobl
- meithrin cryfder, cysylltiad a llesiant yn lleol

Fe ddysgon ni fod yr heriau sy’n cyfyngu ar botensial gwaith a arweinir gan y gymuned yn cynnwys:

-

-

grwpiau sydd â strwythurau a chysylltiadau llac sy’n gallu bod yn ystwyth mewn argyfwng ond
sy’n rhwystro cynllunio strategol a chydweithio â mudiadau mwy o faint yn y tymor hwy
diffyg adnoddau, lle neu amser i fyfyrio ar eu gweithgareddau neu eu gwerthuso neu i gytuno
ar weledigaeth ar gyfer y dyfodol, yn enwedig lle mae gan yr aelodau nodau ac uchelgeisiau
sy’n cystadlu â’i gilydd
diffyg perthnasoedd effeithiol a dibynadwy gyda darparwyr gwasanaethau a llunwyr polisïau5i

Y camau nesaf
Ar hyn o bryd mae egni ynghlwm â grymuso cymunedau. Y cwestiwn i fudiadau sy’n gweithio gyda grwpiau
lleol yw pa gymorth sydd ei angen arnyn nhw i wneud mwy o’r hyn sy’n bwysig?
Nododd timau rhaglen ei bod yn hanfodol bod partneriaid gwirfoddol a statudol yn meithrin perthnasoedd o
ymddiriedaeth sy’n grymuso gweithredu a chydgynhyrchu drwy wrando ar grwpiau lleol. Mae hyn yn
adlewyrchu themâu a nodwyd gan is-grwpiau Adfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector, tra bod amrywiaeth
y timau rhaglen wedi tanlinellu arsylwadau’r Cyngor Partneriaeth ar yr angen i ddatblygu perthnasoedd newydd
sy’n adlewyrchu sut mae gwirfoddoli’n newid.
Mae ffyrdd ymarferol o sicrhau bod grwpiau a arweinir gan y gymuned yn cael eu clywed ac yn datblygu
perthnasoedd pwerus yn cynnwys:

●
●
●
●

hyfforddi a chreu mannau diogel lle gall grwpiau archwilio blaenoriaethau lleol a gweithio ar y cyd
â mudiadau mwy heb deimlo eu bod wedi’u hallgáu neu ddim yn cael eu clywed
datganoli pŵer i gymunedau drwy strwythurau sy’n gweithio o’r gwaelod i fyny i greu cysylltiadau
deinamig rhwng pobl, llefydd a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau
defnyddio dychymyg cyfunol i uwchsgilio cymunedau a'u helpu i ail-ddychmygu eu dyfodol
blaenoriaethu ffyrdd arloesol o gefnogi cyfranogiad sy'n adlewyrchu blaenoriaethau cymunedol
drwy grantiau ac adnoddau ar gyfer gweithgarwch lleol, sydd wedi'i werthuso ar sail ymgysylltu
Gweler sleid 7 am ddadansoddiad o'r camau nesaf fesul sector
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Mae ar grwpiau a arweinir gan y gymuned angen cydnabyddiaeth a chefnogaeth ymarferol
gan bob sector i ffynnu

Y sector gwirfoddol

Cyllidwyr

Gwasanaethau
statudol

Llunwyr polisïau

DARPARU ADNODDAU gan
gynnwys hyfforddiant, lle
ar gyfer datblygu
gweledigaeth, a
chefnogaeth i gynllunio
cydweithio.

DARPARU CYLLID
ANGHYFYNGEDIG ar gyfer
blaenoriaethau lleol gan
adeiladu ar yr hyn
ddysgwyd o Covid.

DARPARU GWYBODAETH a
chysylltiadau fel
bod grwpiau’n gallu
datblygu perthnasoedd
lleol y gellir ymddiried
ynddyn nhw.

DARPARU CEFNOGAETH
sy’n rhoi gweithredu a
arweinir gan y gymuned
yn gyntaf.

BLAENORIAETHU
CEFNOGAETH MENTOR i
grwpiau, eu helpu i gael y
wybodaeth ddiweddaraf
a chysylltu â pholisi.
HYRWYDDO GWERTHOEDD
gweithredu a arweinir
gan y gymuned.

BLAENORIAETHU
STRATEGAETHAU I LEIHAU
BIWROCRATIAETH –
gwerthuso effaith yn
greadigol.
HYRWYDDO GWRANDO sy’n
cefnogi blaenoriaethau lleol
a gweledigaeth ar gyfer y
dyfodol.

BLAENORIAETHU
CYD-DDYLUNIO gyda
grwpiau cymunedol.

HYRWYDDO gwrando i
ddysgu oddi wrth grwpiau
a arweinir gan y
gymuned.

BLAENORIAETHU POLISI ar
gyfer gweithredu a
arweinir gan y gymuned.

HYRWYDDO CYDWEITHREDU
a herio strategaethau a
strwythurau o’r brig i lawr.

Beth ddywedodd pobl...
O’r cychwyn cyntaf, bu’r cyfranogwyr yn gweithio gyda’r rhaglen i brofi eu mewnwelediadau. Mae’r hyn
sydd wedi dod i’r amlwg yn adlewyrchiad ymarferol ar sut i gefnogi newid... Dyma rai sylwadau gan y timau
a’r Grŵp Arwain Cenedlaethol
Os gallwn rymuso cymunedau i gymryd rhagor o
reolaeth o’u bywydau, bydd pethau’n newid. Mae
gwrando wedi gwneud i ni sylweddoli’r potensial sydd
gan bob un ohonon ni (aelod o’r Grŵp Arwain
Cenedlaethol)

Mae ymddiriedaeth yn
hanfodol. Mae meithrin
ymddiriedaeth yn
hollbwysig, ond mae
hynny mor anodd.
Gwrando ar bobl sy’n
meithrin ymddiriedaeth.

Mae angen i ni weithio ar faterion anhydrin ein hoes:
tai, yr amgylchedd a llesiant cymunedol.

Mae angen i ni ymddiried mewn pobl i
wneud yr hyn sy’n bwysig, i adeiladu o’r
gwaelod i fyny a chynnig cymorth
diamod i grwpiau a arweinir gan y
gymuned. (aelod o’r Grŵp Arwain
Cenedlaethol)
Mae capasiti enfawr gan gymunedau i weithredu,
ond mae angen i’r perthnasoedd fod yno.

Mae grwpiau
cymunedol yn aml yn
teimlo bod mudiadau
gwirfoddol a statudol
yn gwneud galwadau
sy’n teimlo fel baich.

Mae’r ffordd y mae
gwasanaethau
cyhoeddus yn
rhyngweithio, neu’n
methu â gwneud hynny,
yn gallu bod yn rhwystr i
gymunedau lleol
cyfranogol. Mae pŵer
mewn cymunedau, ond
mae’r rhwystrau’n
anodd eu goresgyn.
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Sut roedd y rhaglen yn gweithio:
Myfyriodd timau ar eu
gweithgareddau lleol drwy lens y
cwestiynau dysgu a osodwyd gan y
Grŵp Arwain Cenedlaethol.
Arweiniodd hyn at greu
mewnwelediadau ar gyfer CGGC,
Llywodraeth Cymru a'r Grŵp Arwain
Cenedlaethol. Bu’r holl gyfranogwyr
yn ystyried sut y gallai polisi yn y
dyfodol helpu grwpiau cymunedol i
gyflawni gweledigaeth ehangach
Cymru o greu dyfodol tecach,
gwyrddach ac iachach.
Mae’r sleidiau nesaf yn dangos y ffordd y gwnaeth y dysgu lifo a llywio’r
rhaglen i greu agenda ar gyfer newid.
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Cefnogi
newid: yn

Llanrhian: Cysylltu cymunedau
gwledig
Cynyddu ymgysylltiad a
pherthynas aelodau’r gymuned
sy’n byw yn Llanrhian

Credu: Deall yr economi gofal
Cryfhau’r sector gofal anffurfiol
drwy fewnwelediadau a sgiliau
gofalwyr ym Mhowys

Cwmbwrla: Deall beth sydd wedi
gweithio
Ystyried y gwaith ac adeiladu ar
y gweithredu cymunedol a
hwyluswyd yn ystod y pandemig

lleol ac yn
genedlaethol
Mae mewnwelediadau gan y timau yn bwydo i mewn i’r pedwar cwestiwn dysgu a osodwyd gan
aelodau’r Grŵp Arwain Cenedlaethol
Mae’r dysg yma’n bwydo i mewn i ailfeddwl sut mae’r system yn cefnogi gweithgarwch cymunedol...
Cefnogi cyd-ddylunio a chydweithio
●
Adeiladu blaenoriaethau’n lleol i’w
datblygu dros yr ychydig flynyddoedd
nesaf i greu newid sy’n cael effaith

Er mwyn
cyflawni’r
weledigaeth o...

Symud polisi
● Canolbwyntio ar ffyrdd o weithio gyda chymunedau
gweithredol i gynyddu'r capasiti i weithio gydag eraill
ar flaenoriaethau lleol a strategol

ddyfodol tecach,
gwyrddach ac
iachach
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Edrych ar yr agenda ddysgu...
Mae'r sleidiau canlynol yn archwilio pob un o'r pedwar cwestiwn a osodwyd gan yr agenda ddysgu o safbwynt
cyfranogwyr y rhaglen – gweler yr adroddiad llawn am ragor o fanylion – mae'r hyn a ddysgwyd wedi'i grynhoi
isod:
Gwirfoddoli: Nododd grwpiau angen am ragor o gydnabyddiaeth a chefnogaeth ar gyfer gweithredu a
arweinir gan y gymuned ar bob lefel gyda mudiadau gwirfoddol a statudol yn cefnogi cyfranogiad ehangach.
Cymorth: Mae effaith gweithredu a arweinir gan y gymuned yn aml yn ‘anweledig’, oherwydd “nad yw popeth
pwysig yn fesuradwy, ac nad yw popeth mesuradwy yn bwysig”. Mae angen cymorth ar grwpiau a arweinir
gan y gymuned i fyfyrio ar eu heffaith. Mae mudiadau gwirfoddol mewn sefyllfa unigryw i gefnogi grwpiau, tra
gall cyllidwyr ddod o hyd i fodelau newydd sy'n adlewyrchu anghenion lleol a'r hyn sy'n bwysig i grwpiau a
arweinir gan y gymuned.
Perthnasoedd: Mae grwpiau a arweinir gan y gymuned yn disgrifio datblygu perthnasoedd ‘ar gyflymder
ymddiriedaeth’. Mae angen gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd perthnasoedd o ymddiriedaeth lle mae
grwpiau’n teimlo eu bod yn cael eu clywed. Nododd y timau a'r Grŵp Arwain Cenedlaethol eu bod yn aml yn
teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i gyd-fynd â blaenoriaethau a bennwyd gan gyllidwyr a llunwyr polisïau.
Anaml mae hyn yn cyd-fynd â'u dealltwriaeth eu hunain o flaenoriaethau lleol a gall eu dargyfeirio oddi wrth
diwallu angen lleol. Bydd cydnabod y berthynas unigryw sydd gan grwpiau gyda'u cymuned a darparu
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cymorth ymarferol yn eu galluogi i wneud rhagor i hybu adferiad.

1. Sut gall cymunedau addasu, parhau a chynnal eu
hymdrechion a'u seilwaith ar ôl Covid?
Mae grwpiau cymunedol yn aml yn deillio o argyfwng. Efallai na fyddan nhw’n para y tu hwnt i’r angen uniongyrchol, ond
mae Covid wedi dangos eu potensial. Lle gallan nhw addasu a chynnal, mae gan grwpiau'r wybodaeth leol a'r
cysylltiadau sy’n gallu creu newid. Maen nhw’n aml yn brin o amser ac adnoddau ac yn ei chael yn anodd dod o hyd i
gyllid cyson oherwydd nad ydyn nhw’n cydymffurfio â modelau gwirfoddoli traddodiadol. Ond mae'r rhaglen wedi
dangos bod eu hegni'n grymuso a'u bod yn gallu cydgynhyrchu dulliau sy'n hybu llesiant. Nododd y timau a’r Grŵp
Arwain Cenedlaethol botensial ar gyfer cydweithredu pellach i helpu grwpiau lleol i addasu a chynnal eu hymdrechion.
Diwylliant/egwyddorion: enghraifft
Roedd timau'n gwerthfawrogi bod yn
agored i syniadau newydd. Bu tîm Credu yn
gweithio gydag aelod i ddechrau clwb
anffurfiol. Doedd hynny ddim yn rhan o’r
cynllun, ond roedd ganddyn nhw’r sgiliau
ac roedd y clwb yn hybu cysylltiad lleol a
llesiant.
Mae bod yn agored yn allweddol i
gynaliadwyedd. Mae'n denu pobl newydd,
yn cynhyrchu egni ac yn gallu helpu i
danategu gwasanaethau cyhoeddus.
Roedd aelodau'r Grŵp Arwain
Cenedlaethol yn teimlo bod yr ysbryd
agored yma’n elfen hanfodol o weithredu
lleol effeithiol.

Y camau nesaf: Ystyried sut y gall Cynghorau Gwirfoddol Sirol, partneriaid statudol ac
ati helpu grwpiau i ddatblygu eu strategaeth eu hunain, drwy wneud y canlynol:
●
mapio gweithgarwch cymunedol i nodi a chysylltu grwpiau lleol
●
darparu cefnogaeth yn lleol i grwpiau cymunedol i gysylltu ar draws sectorau
gyda'r gwasanaethau statudol, trydydd sector a gwirfoddol mwy strwythuredig
●
galluogi grwpiau cymunedol, gan gynnwys grwpiau anffurfiol heb strwythurau
cyfreithiol, i gael mynediad at gyllid hyblyg, “heb amodau” a chymorth
trefniadol (swyddogaeth swyddfa gefn, hyfforddiant ac ati) i ymateb i
gyfleoedd a heriau
●
creu lle i grwpiau cymunedol ystyried effaith eu hymyriadau ar gymunedau
lleol a sut i gynnal neu addasu gweithgareddau
●
hyrwyddo mwy o werthfawrogiad o werth unigryw grwpiau lleol
Dysgu allweddol: Cefnogi grwpiau gyda chymorth ymarferol sy'n eu
galluogi i aros yn agored ac yn ymatebol i anghenion lleol
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2. Beth sydd ei angen i feithrin perthnasoedd cydweithredol ar draws
sectorau sy’n rhannu, yn creu ac yn rhyddhau pŵer - gan roi pobl
‘wrth y llyw’?
Mae timau’r rhaglen yn dibynnu ar berthnasoedd y gellir ymddiried ynddyn nhw, a gaiff eu meithrin drwy brofiadau cadarnhaol dro
ar ôl tro. Mae'r perthnasoedd yma’n aml yn cysylltu partneriaid traws-sector, gan gynnwys mudiadau cyhoeddus a gwirfoddol.
Maen nhw’n cael eu nodweddu’n aml fel rhai gwrthgyferbyniol i’r rhai ‘swyddogol’, sy’n cael eu hystyried yn rhai sy’n cael eu gyrru
gan brosesau, sy’n rhagnodol ac yn “fyddar” i leisiau lleol. Cafodd y perthnasoedd pwerus yma eu disgrifio gan dimau’r rhaglen fel
rhai a adeiladwyd “ar gyflymder ymddiriedaeth”.
Y camau nesaf:
Diwylliant/egwyddorion:
Archwilio sut y gall strwythurau presennol, er enghraifft Cynghorau Gwirfoddol Sirol neu
● Meddwl am sut i greu’r amodau lywodraeth leol, weithio gyda thimau a arweinir gan y gymuned i ddatblygu perthnasoedd
effeithiol:
ar gyfer sgyrsiau agored
●
sy’n darparu cymorth anghyfyngedig i grwpiau ystyried eu strategaeth ar gyfer
● Dechrau o le sy’n cydnabod bod
gwytnwch
gan bawb ran i’w chwarae yn y
gwaith o feithrin gwytnwch gan
●
sy’n galluogi gwybodaeth i lifo rhwng gwasanaethau cyhoeddus, gwirfoddol a
ein bod ni i gyd yn byw mewn
grwpiau lleol
cymunedau
●
sy’n darparu lle i grwpiau cymunedol a gwasanaethau cyhoeddus fyfyrio ar ddata lleol
● Cydnabod y ffaith bod pob
ac ystyried gweithgareddau ar y cyd
rhanddeiliad yn rhannu
●
sy’n creu lle i grwpiau cymunedol ddatblygu perthnasoedd deinamig gyda
gwerthoedd
phartneriaid sy’n cydnabod yr angen i fynd i’r afael ag anghydbwysedd grym
cynhenid a nodi cyfleoedd ar gyfer gweithredu ar y cyd
●
sy’n perthnasoedd
archwilio modelau
ar sail llea gyda
ar feithrin
Dysgu allweddol: Roedd timau'n gwerthfawrogi
dibynadwy
oeddffocws
yn magu
hyder. cyd-ddealltwriaeth
Roedden nhw’n teimlo y
byddai cefnogaeth gyson fel yr hyn a oedd yn cael ei ddarparu gan y rhaglen yma’n eu helpu i archwilio heriau ac i gynllunio ar
gyfer y dyfodol. Gall partneriaid gwirfoddol a statudol greu lle i hybu capasiti, meithrin partneriaethau a chreu dealltwriaeth
gyffredin o weithredu cymunedol. Gall cymorth gynnwys hyfforddiant ac ysgogwyr eraill ar gyfer newid fel cyllid anghyfyngedig a
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chymorth cyfathrebu neu lywodraethu.

3. Sut gall pawb mewn cymunedau gael mynediad at
weithredu cymunedol, cyfrannu ato, cymryd rhan ynddo ac
elwa ohono?
Roedd pob un o dimau’r rhaglen yn cynnal gweithgareddau heb fawr ddim cyllid rheolaidd. Roedden nhw’n dibynnu ar bartneriaid
eraill, er enghraifft, gweithio gyda chydlynydd ardal leol i drefnu gwaith rhedeg o ddydd i ddydd neu ddarparu mannau cyfarfod.
Lle mae’r perthnasoedd yn wan, mae diffyg capasiti gan grwpiau. Gall hyn gyfyngu ar fynediad, yn enwedig i bobl sy'n llai tebygol o
ymgymryd â rolau gwirfoddol traddodiadol. Mae grwpiau a arweinir gan y gymuned yn denu pobl nad ydyn nhw’n uniaethu fel
gwirfoddolwyr ond a fydd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.
Diwylliant/egwyddorion
● Parchu parodrwydd pobl i
gymryd rhan ar eu telerau nhw
● Gall gwthio'n rhy galed lesteirio
cynnydd - mae angen
canolbwyntio ar feithrin
perthnasoedd drwy wrando
● Blaenoriaethu gweithgareddau
sy'n ymgysylltu â chymunedau
dros ymyriadau sydd â nodau
strategol penodol

Y camau nesaf: Ystyried sut y gall partneriaid gwirfoddol a statudol weithio gyda Llywodraeth
Cymru i gefnogi grwpiau i dyfu drwy wneud y canlynol:
●
blaenoriaethu cymorth i grwpiau drwy rolau presennol fel cydlynwyr ardal leol
●
ystyried y potensial ar gyfer cyllid anghyfyngedig ar gyfer gweithgareddau hyperleol
sy'n hybu cyfranogiad
●
hyrwyddo gweithgareddau drwy rwydweithiau gwirfoddol a statudol presennol i fagu
hyder mewn gweithredu lleol
●
ychwanegu capasiti i grwpiau drwy hyfforddiant mewn sgiliau allweddol i agor
mynediad a chyfranogiad
●
meddwl am yr angen am fannau cymunedol i ddod â phobl at ei gilydd
●
cydnabod bod angen llu o wahanol gyfleoedd a gweithgareddau i sicrhau
amrywiaeth, y tu hwnt i’r rhai sy’n denu cyllid ar hyn o bryd.

Dysgu allweddol: Mae grwpiau’n aml yn ymgysylltu'n eang er gwaethaf adnoddau a chapasiti cyfyngedig. Er mwyn i
weithredu cymunedol chwarae rhan fwy arwyddocaol mewn cynyddu cyfranogiad bydd angen gwell perthnasoedd
gyda phartneriaid a rhagor o adnoddau i hyrwyddo ystod ehangach o weithgareddau lleol ar sail lle.
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4. Sut gellir datblygu a dangos cyd-ddealltwriaeth o werth
gweithredu cymunedol?

Mae ysgogiad gwirioneddol i archwilio gweithredu a arweinir gan y gymuned. Roedd timau'n teimlo’n gryf fod gwerth i'w gwaith a'i
fod yn cael ei werthfawrogi yn eu cymuned. Roedd llai o ymdeimlad o ddealltwriaeth gyffredin o’r gwerth hwnnw ar draws sectorau
gyda rhai enghreifftiau o safbwyntiau gwahanol iawn. Roedd grwpiau’n aml yn disgrifio anghydbwysedd pŵer gyda mudiadau’n
gwerthuso effaith yn wahanol iawn i bobl leol, a bod gan gyllidwyr flaenoriaethau strategol nad oedden nhw’n cyd-fynd â’r hyn sy’n
bwysig yn lleol.

Diwylliant/egwyddorion
●
Parchu ymrwymiad lleol i
wneud yr hyn sy'n bwysig
i'w cymuned
●
Darparu mannau lle gall
pobl leol gwrdd i rannu
barn a myfyrio ar
flaenoriaethau
●
Creu llif o wybodaeth a
gofod i grwpiau fyfyrio ar
werthoedd a rennir gyda
phartneriaid traws-sector
yn lleol

Y camau nesaf: Ystyried meithrin perthnasoedd dibynadwy a chyd-ddealltwriaeth rhwng
grwpiau lleol a phartneriaid traws-sector drwy wneud y canlynol:
●
darparu lle iddyn nhw fyfyrio ar ymatebion ar y cyd i flaenoriaethau lleol
●
cefnogi grwpiau cymunedol i ddatblygu perthnasoedd deinamig gyda phartneriaid
posib i nodi rhagor o gyfleoedd ar gyfer gweithredu ar y cyd
●
archwilio modelau sy’n fwy seiliedig ar le, lle mae’r ffocws ar ddatblygu dealltwriaeth
gyffredin o’r hyn sy’n bwysig er mwyn meithrin capasiti ac ymgysylltu lleol
●
gweithio gyda chymunedau i fesur yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw i werthuso effaith
gweithredu cymunedol
●
llywodraeth leol a chenedlaethol i arwain ar waith i amlygu pwysigrwydd gweithredu
lleol, ar sail lle, er mwyn helpu i ailgodi’n gryfach
●
gwerthfawrogi sut mae gwrando yn allweddol i greu perthnasoedd deinamig a
phwerus

Dysgu allweddol: Gall llywodraeth genedlaethol a lleol, gyda'r sectorau gwirfoddol
a statudol, gefnogi grwpiau lleol i fynegi gwerth gweithredu cymunedol.
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Beth nesaf i’r timau?
Mae'r rhaglen wedi rhoi cymorth i'r tri thîm fyfyrio ar eu gweithgareddau a'u gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Bellach mae
gan bob un flaengynllun sy’n seiliedig ar y myfyrio hwnnw, er bod ganddyn nhw flaenoriaethau gwahanol iawn:
Credu ym Mhowys, cyd-ddylunio gofal anffurfiol i gefnogi teuluoedd:
datblygu partneriaethau newydd i greu potensial ar gyfer cymorth arloesol a gynhyrchir ar y cyd â sectorau eraill

-

datblygu perthnasoedd newydd y gellir ymddiried ynddyn nhw gyda phartneriaid presennol, gan gynnwys
Cyngor Sir Powys, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i archwilio’r potensial ar gyfer y dyfodol
Llanrhian yng ngogledd orllewin Sir Benfro, cysylltu cymunedau amrywiol, gwasgaredig:
adeiladu ar eu gweithgareddau cymunedol i ymgysylltu â rhagor o bobl a datblygu cysylltiadau yn lleol

-

casglu a dadansoddi gwybodaeth i ddeall nodau ac uchelgeisiau cymunedol

-

datblygu ffyrdd o fesur effaith eu gwaith a chyfleu ei werth

Yn y tymor hwy, anelu am uchelgeisiau ehangach o ran tai fforddiadwy a chynaliadwyedd
Cwmbwrla yn Abertawe, creu digwyddiadau i gefnogi cysylltiad a datblygiad cymunedol:
adeiladu ar eu gweledigaeth i gyflawni mwy na’r prosiectau unigol a darparu cymorth lleol mwy effeithiol

Mae adroddiad llawn y Rhaglen Drawsnewid a Arweinir gan y Gymuned sy’n dilyn yn archwilio’r rhaglen
o safbwynt y timau ac yn archwilio’r agenda ddysgu yn fwy manwl
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Sut y
dechreuodd
y rhaglen

Mae Canlyniadau Pŵer Pobl wedi bod yn arloesi gyda dulliau newydd o
gyflawni newid ac arloesi mewn systemau ers 2014. Mae Canlyniadau Pŵer
Pobl yn gweithio gyda thimau ar sail lle a’r bobl sydd agosaf at y materion
dan sylw i greu’r gofod a datblygu’r weledigaeth a rennir sydd ei hangen i
gyflawni newid mewn gwirionedd.
Ym mis Mehefin 2020, mynegodd CGGC ac arweinwyr profiadol yn y sector,
wedi’u hwyluso gan Canlyniadau Pŵer Pobl, weledigaeth ar gyfer y dyfodol:
● Llwybr gwyrdd a chyfiawn at adferiad gyda chynllunio hirdymor dros
10-20 mlynedd
● Sector gwirfoddol bywiog yn arwain adferiad
● Cymru iachach sy’n fwy cyfartal
● Poblogaeth gref, ymgysylltiol a grymus, gyda chymunedau cynhwysol,
cydlynol ac amrywiol.
Gan adeiladu ar y weledigaeth yma, ac adlewyrchu prosiect Rhagolwg
Cymunedol: Dyfodol Gwell Cymru, fe aeth Canlyniadau Pŵer Pobl ati ym mis
Mehefin 2021 i ddylunio a hwyluso Rhaglen Drawsnewid drwy weithio gydag
ystod eang o arweinwyr y sector gwirfoddol. Nod y rhaglen oedd ymchwilio i
sut y gall timau ar sail lle, drwy arbrofi gyda dulliau adfer dan berchnogaeth
yr ardal leol, lywio nodau cenedlaethol a strategol gan ganolbwyntio ar rôl
19
gwirfoddoli wrth greu newid.

Pam grwpiau cymunedol?
Arweiniodd Covid-19 at dwf mewn gweithgarwch cymunedol, ac yn gysylltiedig â hyn,
diddordeb mewn:
●
●
●

Sut mae grwpiau cymunedol yn creu adnoddau lleol
Sut maen nhw’n ffitio i mewn i fodelau gwirfoddoli mwy traddodiadol ac yn gweithio
gyda gwasanaethau statudol
Sut y gall gweithredu a arweinir gan y gymuned weithio gyda’r seilwaith presennol i greu
llesiant

Ymunodd tri grŵp cymunedol gwahanol iawn, pob un â chymorth traws-sector, â’r rhaglen ym
mis Mehefin 2021 i fyfyrio ar yr hyn mae eu gweithgareddau yn ei ddweud wrthon ni am feithrin
cymunedau cryfach. Roedd y grwpiau yma’n rhannu nodweddion a heriau allweddol.
Maen nhw:
● Yn ystwyth
● Yn gysylltiedig
● Yn ymatebol

Tra roedden nhw’n awyddus i gynyddu:
● Llais
● Cydnabyddiaeth
● Capasiti i fyfyrio ar eu rôl yn ogystal â
gweithredu i ddiwallu anghenion uniongyrchol
20

Ca Tîm
nl
Pŵ ynia
d
er
Po au
bl

Aelodau’r timau
Tri thîm traws-bartneriaeth lleol
Credu Powys
Llanrhian Gogledd-orllewin Sir
Benfro
Cwmbwrla Abertawe
Yn gweithio gyda noddwyr
lleol
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Cefnogi timau ar sail lle a
Grŵp Arwain
Cenedlaethol
Adolygu a myfyrio ar y
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Casglu dysg

Tîm Canlyniadau
Pŵer Pobl
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Trosolwg o’r Rhaglen
Dyluniwyd y rhaglen drawsnewid a arweinir gan y gymuned mewn tri cham:
Cam 1: Dylunio

Cam 2: Arbrofi

Cam 3: Cynaliadwyedd

Mai i ganol Gorffennaf

Mis Gorffennaf i Fis Tachwedd

Rhagfyr a thu hwnt

Sefydlu Grŵp Arwain
Cenedlaethol

Tri thîm:

Pwyso a mesur effaith a dysgu:
●
Ym mhob lle
●
Yn y Llywodraeth
●
Ledled Cymru

Datblygu cwestiynau
Dysgu i ddiffinio ffocws ar
gyfer y Cyfnod Arbrofi
Recriwtio tri thîm amrywiol,
ar sail lle

●
●
●

Arbrofi gyda dulliau newydd
Dysgu a myfyrio am yr hyn sy’n gweithio
neu ddim yn gweithio ar lefel leol
Cynhyrchu mewnwelediadau sy'n bwydo
i'r cwestiynau Dysgu

Adeiladu rhythm ymgysylltu drwy:
●

●

Digwyddiadau dysgu - Adolygiadau o’r
Lansiad, Hanner Ffordd a
Chynaliadwyedd
Cyfarfodydd tîm a sgyrsiau yn y cyfamser

Cynnal Digwyddiad Gwrando ar
gyfer y rhaglen gyfan i gasglu
dysg
Mae’r Adroddiad terfynol yn
gwneud argymhellion ar gyfer
strategaeth yn y dyfodol yn
seiliedig ar ddysg

Darparwyd hyfforddiant a hwyluso rheolaidd drwy gydol y rhaglen
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Pennu agenda ddysgu
Yn ystod y cyfnod dylunio, bu’r Grŵp Arwain Cenedlaethol, CGGC a Llywodraeth Cymru yn
ystyried y weledigaeth a rennir ar gyfer dyfodol gwell, ymchwil o’r pandemig a blaenoriaethau a
bennwyd gan gynllun adfer y Trydydd Sector i feddwl am y cwestiynau canlynol i’w harchwilio
gyda’r timau, gyda’r nod o bennu agenda ddysgu ar gyfer y rhaglen:

1. Sut gall cymunedau
addasu, parhau a
chynnal eu
hymdrechion a'u
seilwaith ar ôl Covid-19?

2. Beth sydd ei angen i
feithrin perthnasoedd
cynaliadwy, cydweithredol
ar draws sectorau sy’n
rhannu, yn creu ac yn
rhyddhau pŵer - gan roi
dinasyddion a
chymunedau ‘wrth y llyw’?

3. Sut gall pawb mewn
cymunedau gael
mynediad at weithredu
cymunedol, cyfrannu ato,
cymryd rhan ynddo ac
elwa ohono?

4. Sut gellir datblygu a
dangos
cyd-ddealltwriaeth o
werth gweithredu
cymunedol?
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Teithiau’r timau
Cymuned Gysylltiedig
Llanrhian

Cysylltu Gofalwyr
Credu

Digwyddiadau
Cymunedol Cwmbwrla
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Cymuned Gysylltiedig Llanrhian
Lleoliad: Cymunedau arfordirol/gwledig
gogledd Sir Benfro
Gosodwch delwedd y tîm yma

Ffocws y rhaglen
Gwella bywydau pobl leol drwy gysylltiad, gan feithrin
ymdeimlad o berthyn mewn ardal o gymunedau anghysbell ac
amrywiol. Hwylusodd Cymuned Gysylltiedig Llanrhian gysylltiad
yn yr ardal (drwy gynnal digwyddiadau a chysylltu grwpiau â’i
gilydd), a gwahoddodd y gymuned i archwilio a chyfrannu at
faterion fel stiwardiaeth amgylcheddol a thai fforddiadwy.
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Taith Llanrhian ar y rhaglen drawsnewid a arweinir gan y gymuned
21 Gorffennaf:
Digwyddiad lansio, yn
canolbwyntio ar ddysgu o’r
pandemig a meithrin
gweledigaeth

20 Awst:
Cynllunio Hyb yn y
Dafarn, newid
systemau a chlystyrau
anffurfiol

4 Awst:
Ffyrdd o weithio
ac adnabod
cyfleoedd

5 Hydref:
Adolygiad hanner ffordd,
ailedrych ar y pwrpas, y
weledigaeth a’r potensial,
cynllunio i weithredu

20 Medi:
Sgwrs a chynllunio
Hyb yn y Dafarn

29 Tachwedd:
Sgwrs anffurfiol, pam
wnaethon ni gymryd rhan,
beth sydd ar ein meddyliau, a
beth sydd nesaf?

11 Tachwedd:
Myfyrio ar Hyb yn y
Dafarn, a chynllunio’r
camau nesaf

7 Rhagfyr:
Adolygiad o gynaliadwyedd cynllunio ar gyfer 2022,
adeiladwyr cymunedol a
dylunio digwyddiadau

Tîm ad hoc/hyfforddiant un i un drwyddo draw
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Beth mae’r tîm yn ei gynnig i’w cymuned?
Yn gynnar yn y rhaglen, fe wnaethon ni gefnogi’r grŵp i feddwl am y cryfderau, y sgiliau a’r profiad maen
nhw’n eu cynnig i’w cymuned, i ddechrau meithrin ymdeimlad o’r hyn y gallen nhw ei wneud fel grŵp. Yng
ngeiriau aelodau o’r tîm:
Mae fy ngwreiddiau yn yr ardal yma, a dw i
wedi byw i ffwrdd a dod yn ôl gyda
phrofiad ehangach. Dw i’n deall gwerth
cymuned.
Dw i’n gallu meddwl am
y darlun mawr. Dw i’n
cynnig cysylltiad ag
Dw i’n cynnig cred bod
asiantaethau eraill a’r
cymunedau yn gallu
cyngor, a dw i’n
gwneud rhagor, ac y
rhwydweithiwr brwd. Dw
dylen nhw - cafodd hyn
i’n cynnig
[Insertdrwy
text gydol
here]
ei ddangos
arweinyddiaeth sy’n
y pandemig.
grymuso pobl eraill.

Dw i’n cynnig awydd i wneud
gwahaniaeth, a chysylltiad cryf
â’r amgylchedd a’n lle ni
ynddo.

Dw i’n cynnig dwyieithrwydd,
ac yn falch o allu cyfathrebu â
phobl ym mha bynnag iaith
sydd orau ganddyn nhw.

Pwy sydd ar dîm
Llanrhian?
Roedd y tîm yn cynnwys
saith o bobl, gan gynnwys
Cynghorydd Sir lleol,
Swyddog Cyswllt
Cymunedol, Cynghorydd
Cymuned, a phedwar o
drigolion lleol oedd yn
awyddus i ddefnyddio’u
sgiliau a'u profiad i wneud
gwahaniaeth yn y gymuned.
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Buon ni’n archwilio gweledigaeth y tîm ar gyfer yr ardal a’u rôl ynddi.
Roedd creu gweledigaeth a rennir a ffyrdd o weithio yn rhan fawr o sesiynau’r tîm.
Mae cymuned gysylltiedig...
...yn un lle mae pawb yn y
gymuned yn teimlo eu bod yn
rhan arwyddocaol o gyfanwaith
mwy; eu bod nhw o bwys.
…yn un lle nad yw'r economi
wedi'i gogwyddo i fod yn
ddibynnol ar dwristiaeth.
…yn un lle paratoir ar gyfer
anghenion cenedlaethau'r
dyfodol.
…yn un lle mae pobl yn teimlo'n
llawn egni ac yn ymgysylltu; lle
mae pobl yn teimlo eu bod
wedi'u grymuso i ysgogi newid.
…yn gymuned sy'n adnabod ei
hunan.

Beth yw rôl Cymuned Gysylltiedig Llanrhian?
Cysylltu pobl ar draws yr ardal i godi safonau a chanlyniadau
cyffredinol ar gyfer y rhanbarth. Bydd Cymuned Gysylltiedig Llanrhian
yn cynnal asesiad o anghenion tai lleol, yn hyrwyddo gwirfoddoli i
gynyddu llesiant, gwella'r economi a diogelu'r amgylchedd.
Byddan nhw’n cefnogi ymdrechion sy'n meithrin gwytnwch a
chydlyniant cymunedol, gan helpu pobl i deimlo'n fwy uniongyrchol
gysylltiedig â phobl eraill ac â lle.

Mae gwaith Cymuned Gysylltiedig Llanrhian yn ymestyn o
weithredoedd bach o garedigrwydd hyd at greu Ymddiriedolaeth
Tir Cymunedol a allai liniaru effaith ail gartrefi yn yr ardal a darparu
tai fforddiadwy i bobl sydd am aros yn y rhanbarth ond na fyddai’n
gallu prynu tŷ fel arall.
Mae tensiwn rhwng y camau y gall y grŵp eu cymryd nawr a’r
weledigaeth fwy maen nhw’n ei gwasanaethu, ac maen nhw wedi
gorfod gofyn iddyn nhw’u hunain, droeon, beth yw digon?
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Beth sydd wedi deillio o daith Cymuned Gysylltiedig Llanrhian? Dod yn
ymwybodol ohonyn nhw eu hunain
Ffurfiwyd Cymuned Gysylltiedig Llanrhian fel ffordd o ail-ddychmygu perthnasoedd yn y ward, ac i liniaru effaith
perchnogaeth ail gartrefi yn y rhanbarth. Ceisiodd feithrin ymdeimlad o berthyn i bawb sy'n byw yn yr ardal - o
drigolion lleol sydd wedi byw yno ers cenedlaethau i drigolion newydd. Roedd yn ceisio pontio’r rhaniadau
cymdeithasol, diwylliannol, technolegol a rhwng cenedlaethau yn y gymuned.
Tra bod Cymuned Gysylltiedig Llanrhian wedi bod yn cynnal digwyddiadau, fel Hyb yn y Dafarn, fel ffordd o geisio
cysylltu pobl leol, busnesau a grwpiau buddiannau cymunedol, mae’r tîm yn ymwybodol iawn o’u mannau dall.
Maen nhw’n gwybod bod yna aelodau o’r gymuned nad ydyn nhw wedi dod i’w digwyddiadau, ac mae’r tîm
yn awyddus i glywed ganddyn nhw ynghylch beth maen nhw am ei weld yn digwydd yn y rhanbarth a sut maen
nhw am gymryd rhan. Maen nhw wedi cynnal arolwg cymunedol, a gafodd ei rannu ar-lein drwy gylchlythyron
cymunedol a chodau QR mewn siopau lleol, yn ogystal â thrwy gopïau papur a gafodd eu dosbarthu i fusnesau a
grwpiau lleol a’u casglu gan aelodau o dîm Cymuned Gysylltiedig Llanrhian. Mae'r mewnwelediadau o'r arolwg
wedi cadarnhau rhagdybiaethau'r grŵp o ran yr hyn mae gan aelodau eu cymuned ddiddordeb mewn
ymgysylltu ag ef, a bydd yn llywio gwaith y tîm wrth symud ymlaen. Yn fras, amlygwyd tai, diwylliant Cymru a’r
Gymraeg a stiwardiaeth amgylcheddol fel themâu y gall y gymuned ddod ynghyd o’u cwmpas a chymryd rhan
ynddyn nhw, a thrwy hynny feithrin cysylltiad yn y lle cyntaf, a’u cynnwys yn y weledigaeth ehangach o greu
Cymuned Gysylltiedig.
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Beth sydd wedi deillio o daith Cymuned Gysylltiedig
Llanrhian? Dysgu a myfyrio
●

●

●

●

●

●

Mae yna bobl na fydd y tîm byth yn eu cyrraedd. Maen nhw’n ymwybodol o
fannau dall a byddan nhw’n cynyddu momentwm gan weithio gyda phobl
sy'n dangos diddordeb.
Mae pobl yn ei chael hi’n haws cysylltu â chysyniadau diriaethol fel tai, yr
amgylchedd a diwylliant Cymru yn hytrach na syniadau haniaethol am
feithrin llesiant. Bydd y tîm yn gweithio i fodelu llesiant cymunedol drwy
gefnogi cysylltiadau o ran y pethau mae pobl yn eu deall ac yn ymddiddori
ynddyn nhw.
Mae’n bwysig gallu cyfathrebu â phobl nid yn unig yn eu dewis iaith, ond yn
y dafodiaith Gymraeg gywir hefyd. Bydd y ffordd mae’r tîm yn cyfathrebu yn
cael effaith wirioneddol ar hygyrchedd syniadau’r tîm a pharodrwydd pobl i
gymryd rhan.
Mae’n bwysig cydnabod gwerth grwpiau fel hyn a’u cysylltu â’r sectorau
gwirfoddol, y trydydd sector a’r sector statudol sydd eisoes wedi’u trefnu er
mwyn cynyddu eu gallu i ddatblygu gweithgareddau.
Bydd datblygu perthnasoedd o ymddiriedaeth gyda phartneriaid mwy
strwythuredig yn ychwanegu adnoddau a chapasiti at grwpiau a arweinir
gan y gymuned sydd â strwythur llac fel arall.
Mae gwaith newid cymunedol mewn cyd-destunau amwys ac ansicr yn
gofyn am lawer o amser/lle i sefydlu gweledigaeth a nodau cyffredin,
cyfeiriad teithio a rolau yn y tîm. Mae sicrhau adnoddau ar gyfer y math
yma o waith yn hanfodol.

Beth glywson ni?
Yn ystod y gweithdai, bu’r tîm yn
trafod ble ddylen nhw dargedu
eu hymdrechion er mwyn cael
effaith, a dyma a drafodwyd:

“Yn ogystal â gwneud
rhywbeth am y biniau
a’r baw cŵn, mae
angen i ni fod yn
gweithio ar rai o
faterion mawr, anhydrin
ein hoes: tai
fforddiadwy,
stiwardiaeth
amgylchedd a llesiant
cymunedol.”
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Beth sydd nesaf i Gymuned Gysylltiedig Llanrhian?
Digwyddiadau:
Cronfa Hinsawdd Gymunedol
TBG/Eco Dewi
●
Ymgysylltu â’r gymuned am
weithredu ar newid hinsawdd
●
Dysgu pa agweddau ar
weithredu ar newid hinsawdd
sy’n bwysig i bobl
Tai/Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol
●
Ymgysylltu â’r gymuned am
dai fforddiadwy ac
ymddiriedolaeth tir cymunedol
●
Recriwtio pobl sydd â
diddordeb mewn bod yn rhan
o fenter tai
Dydd Gŵyl Dewi
●
Ymgysylltu â’r gymuned am
ddiwylliant a threftadaeth
Cymru

Ymchwiliad Cymuned Gysylltiedig:
●
Parhau i ymgysylltu er mwyn
meithrin perthnasoedd
●
Dadansoddi ymatebion
arolwg
●
Cynhyrchu adroddiad, gan
gynnwys asesiadau sylfaenol
●
Pennu themâu ar gyfer
ymgysylltu
●
Ailadrodd y themâu a
nodwyd fel rhai pwysig i’r
gymuned yn yr arolwg
●
Recriwtio ‘Adeiladwyr
Cymunedau’

Sut gallwn ni wneud yn siŵr ein bod
ni’n ymgysylltu â’r rhai sydd wedi bod
yma ers cenedlaethau a’r rhai sy’n
fwy newydd i’r gymuned ac yn
adeiladu ar eu cryfderau a’u
rhagolygon cyfunol?
Beth yw'r cydbwysedd
rhwng polisi
cenedlaethol a
gweithredu lleol? Mae'r
materion rydyn ni am
weithio arnyn nhw’n
enfawr!

Beth yw cymuned gysylltiedig? Ai
gweithredwyr neu hwyluswyr ydyn ni?
Sut gallwn ni helpu pobl i deimlo
perchnogaeth dros y materion sydd o
bwys iddyn nhw?
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Cysylltu Gofalwyr Credu a
Grŵp Gofalwyr
Ystradgynlais
Lleoliad: Powys - Ystradgynlais i ddechrau, Llandrindod
a’r Trallwng nesaf

Ffocws y rhaglen
Pan gaeodd y ganolfan ddydd leol yn ystod y pandemig, roedd
Credu yn awyddus i adeiladu ar egni ac ymrwymiad grŵp Gofalwyr
Ystradgynlais i ddiwallu’r angen am ragor o gymorth a
gweithgareddau sydd ar gael yn lleol i bobl sy’n gofalu ac yn derbyn
gofal.
Maen nhw wedi rhoi cyfres o fentrau ar waith yn archwilio gofal
cymdeithasol cynaliadwy, sy’n cynnwys ‘Clwb Dydd Iau’, sy’n crynhoi
eu gwaith democrataidd ac ar lawr gwlad. Bydd y gwaith yma, a
myfyrdodau arno, yn llywio camau nesaf y grŵp gofalwyr wrth iddyn
nhw weithio’n agosach ochr yn ochr â’r sector statudol yn 2022.
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Taith Credu a Gofalwyr Ystradgynlais ar y rhaglen drawsnewid a arweinir
gan y gymuned*
21 Gorffennaf
Digwyddiad lansio,
yn canolbwyntio ar
ddysgu o’r
pandemig a meithrin
gweledigaeth

26 Awst
Cynnal digwyddiad
gwrando ar gyfer y
gymuned leol, cynnal
taith o amgylch
gerddi ysbytai a
Chanolfan Ddydd
oedd ar gau

9 Awst
Y tîm yn dechrau
cynllunio eu syniadau
a gosod y sylfaen gan
gynnwys paratoi
digwyddiad gwrando

5 Hydref
Adolygiad hanner
ffordd, ailedrych ar y
pwrpas, y
weledigaeth a’r
potensial, cynllunio i
weithredu

Medi - Hydref
Parhau i archwilio
gardd gymunedol,
gweithgareddau gofal
dydd a sut i ddarparu
gwybodaeth leol i'r
gymuned

8 a 10 Tachwedd
Darparu hyfforddiant
Cyfathrebu
Cydweithredol yn y
gymuned

14 Hydref
Y ‘Clwb Dydd Iau’
cyntaf yn cael ei
gynnal, gan greu gofod
i ofalwyr ddod at ei
gilydd yn absenoldeb y
ganolfan ddydd

8 Rhagfyr
Adolygiad o
Gynaliadwyedd,
casglu’r hyn a
ddysgwyd o’r rhaglen
a chynllunio ar gyfer y
camau nesaf gyda’r
sector statudol

*Roedd Credu a Gofalwyr Ystradgynlais eisoes wedi cwrdd bedair gwaith yng
ngwanwyn 2021 cyn iddyn nhw ymuno â’r rhaglen drawsnewid a arweinir gan y
gymuned
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Beth yw cryfderau ‘archarwyr’ y tîm?
Yn gynnar yn y rhaglen, fe wnaethon ni gefnogi’r grŵp i feddwl am yr asedau, y sgiliau a’r rhinweddau unigol
maen nhw’n eu cynnig i’w cymuned i ddechrau meithrin ymdeimlad o’r hyn y gallen nhw ei wneud fel grŵp.
Yng ngeiriau aelodau o’r tîm:
Profiad byw o fod yn anabl Diddordeb
mewn anabledd a rhoi llais i eraill

Gwrando a dod â
phobl at ei gilydd
Ffynhonnell o
wybodaeth a
strategaeth

Brwydro/siarad
dros yr hyn rydw
i’n credu ynddo
Meddwl y tu allan
i’r blwch

Gwych a chryf, gwydn

Pwy sydd ar y tîm?
Roedd y tîm amrywiol yn cynnwys
aelodau o Grŵp Gofalwyr
Ystradgynlais, yn gweithio ochr yn
ochr â staff craidd Credu, y
Cysylltydd Cymunedol lleol o
Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol
Powys, gyda chefnogaeth
allweddol gan yr Awdurdod Lleol
gan gynnwys Rheolwyr y Ganolfan
Ddydd a’r ddarpariaeth gofal
cymdeithasol, ac roedden nhw i
gyd yn awyddus i weithio ar draws
y sectorau i sicrhau newid yn y
gymuned.
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Beth sydd wedi deillio o daith Credu a Gofalwyr Ystradgynlais?
‘Clwb
Yn Llwyddiant
ystod y rhaglen bu’r
grŵp ynDydd
archwilioIau’
a gwneud cynnydd ar weithgareddau amrywiol, gan gynnwys gardd gymunedol,
adnodd o wybodaeth lleol ac ymgyrch wrando i glywed beth sy’n bwysig i bobl Ystradgynlais. Fodd bynnag, y llwyddiant
mwyaf fu’r Clwb Dydd Iau, sef lle i ofalwyr ac eraill yn y gymuned ddod at ei gilydd yn absenoldeb y ganolfan ddydd leol a fu
ar gau yn ystod y pandemig. Mae hwn yn ofod democrataidd sy'n cael ei gynnal yn y Clwb Bowlio lleol ac yn cael ei redeg
gan y grŵp gofalwyr lleol sy'n agored i bawb. Mae'r grŵp yn gweithio'n galed i'w wneud yn hygyrch ac yn gynhwysol gydag
ystod o weithgareddau, gan gynnwys taith gerdded reolaidd. Mae oedran y cyfranogwyr wedi amrywio o 18 i 88.
Mae’r Clwb Dydd Iau, sy’n cael ei redeg gan ‘bŵer y bobl’ yn ôl y grŵp, yn cynnig llawer o ddarpariaeth nad oedd y
ganolfan ddydd yn ei chynnig. Mae’n fwy hygyrch oherwydd nad oes trothwy ar gyfer mynychu, ac mae’n ofod ar gyfer
cyfeillgarwch, cysylltu a sgwrsio am strategaeth leol a chenedlaethol. Maen nhw’n awyddus i beidio â cholli hyn wrth i ni ddod
dros y gwaethaf o’r pandemig.
Fodd bynnag, mae'r grŵp hefyd yn awyddus i amlygu na fyddai’r gofod yma yn gallu cymryd lle'r ganolfan ddydd, ac na
ddylai. Nid yn unig roedd gan y ganolfan ddydd staff hyfforddedig sy'n gallu diwallu anghenion penodol, gyda lefel uchel o
gymorth, roedd hefyd yn golygu bod gofalwyr anffurfiol yn gwybod eu bod yn gallu gadael yr unigolion maen nhw’n gofalu
amdanyn nhw mewn dwylo diogel a hyfforddedig, fel y gallen nhw gael seibiant.
Er bod y pandemig wedi eu galluogi nhw i ddechrau archwilio croestoriad o ofal ffurfiol ac anffurfiol, mae'r grŵp wedi ystyried
beth yw bwriad Clwb Dydd Iau, gan gynnwys pwy sy'n cymryd rhan, sut maen nhw'n modelu arweinyddiaeth wasgaredig ac
yn sicrhau nad ydyn nhw'n tanseilio'r ganolfan ddydd. Maen nhw’n gobeithio y gellir modelu Clwb Dydd Iau ledled Cymru fel:
dewis amgen hawdd o ran hygyrchedd yn lle canolfannau dydd, sy'n rhyddhau darpariaeth canolfannau
dydd i'r rhai â mwy o anghenion
neu fodel hybrid sy’n gallu eistedd ochr yn ochr â’r ganolfan ddydd fel hwb i lesiant yn lleol
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Beth sydd wedi deillio o daith Credu a Gofalwyr Ystradgynlais?
Gwerthoedd a ffyrdd o weithio
Mae staff Credu hefyd wedi dod yn hyfforddwyr yn ddiweddar mewn dull o’r enw ‘Cyfathrebu Cydweithredol’ sydd wedi
helpu’r tîm cyfan i gydweithio’n fwy caredig a gwrando ar ei gilydd gyda mwy o empathi. Mae'r hyfforddiant yma’n
canolbwyntio ar gael sgyrsiau grymusol i ddeall sut yr hoffai pobl fyw ac yna i’w cefnogi i symud tuag at fywyd da. Ym mis
Tachwedd, darparwyd yr hyfforddiant yma dros ddeuddydd i gymysgedd o ‘weithwyr proffesiynol’ a gofalwyr, ac yn ôl y
bobl ar yr hyfforddiant roedd hi’n ‘dda cwrdd â gweithwyr proffesiynol mewn swyddogaeth arall’ a chael profiad o
amrywiaeth o safbwyntiau.
Gyda rhagor o gapasiti, mae Credu yn awyddus i barhau i ddarparu'r hyfforddiant yma, gan eu bod yn nodi bwlch mewn
cyfleoedd fel hyn i ddinasyddion gael eu huwchsgilio a'u cefnogi i feddwl am eu problemau eu hunain.
Mae’r hyfforddiant yma, ochr yn ochr â hyfforddiant Datblygu Cymunedol sy’n Seiliedig ar Asedau, yn cyd-fynd â llawer o
werthoedd a ffyrdd o weithio Credu a’r grwpiau gofalwyr sy’n golygu eu bod yn grŵp effeithiol. Rydyn ni wedi gweld
dinasyddion, staff y trydydd sector a chynrychiolwyr y sector statudol yn dod at ei gilydd yn y tîm, gyda staff awdurdodau
lleol yn nodi’r dull anwrthwynebol o weithio a ddefnyddir, tra bod dinasyddion yn nodi argaeledd a pharch y rheini yn y
sector statudol, ac mae’r ddau beth yma wedi galluogi'r grŵp i feithrin perthnasoedd ar draws sectorau. Mae’r dyfyniadau
isod yn adlewyrchu’r gwerthoedd yma:
“Mae angen i ni gefnogi ein gilydd
pan fyddwn ni’n cael pethau’n
anghywir a dathlu gyda’n gilydd pan
fyddwn ni’n cael pethau’n iawn.”
Aelod o dîm Credu

“Yr hyn sydd wedi bod wir yn arbennig
am y rhaglen yw’r amser i gael dod at
ein gilydd, a’i deimlo fel penbleth ar y
cyd, yn ystod y cyfnod anodd yma.”

“A fo ben, bid bont”
Dihareb a gafodd ei rhannu gan aelod o dîm
Credu

Cynrychiolydd o Gyngor Sir Powys
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Beth mae'r tîm yn mynd i'r afael ag ef nawr?
“Sut i gyd-gynhyrchu’r ffordd ymlaen pan fydd
canolfannau dydd/gwasanaethau yn ail-agor, sut
allwn ni eu gwneud yn well nag o’r blaen?”

Gwneud yn siŵr eu bod
yn modelu
cydgynhyrchu effeithiol
sy’n grymuso ac yn
cefnogi dinasyddion i
wneud yr hyn sy’n
bwysig iddyn nhw.

“Mae pobl yn rhwystredig
nad ydyn nhw’n gallu
dweud eu dweud, ond
rydyn ni wedi gallu
gwneud hynny [gyda’r
Clwb Dydd Iau] ac wedi
gweithredu’n wych o
ganlyniad, felly sut allwn
ni rannu’r model yma
ymhellach?”

Sut i gynnal buddion eu dull ‘pŵer pobl’
gan sicrhau bod y sector statudol yn
parhau i ddarparu’r gwasanaethau sydd
eu hangen.

Sut i barhau i gefnogi a
lledaenu'r gwaith yma gyda'u
capasiti presennol.
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Beth yw’r camau nesaf ar gyfer Credu a Gofalwyr Ystradgynlais?
Y grŵp gofalwyr i archwilio sut i adeiladu
model cymorth i bawb hybrid
●
Sicrhau sgyrsiau parhaus am y
bartneriaeth rhwng Clwb Dydd Iau,
Credu a’r cyngor: sut i gydweithio yn y
dyfodol i archwilio’r croestoriad rhwng
gofal ffurfiol ac anffurfiol
●
Cyfarfod ddiwedd mis Ionawr cyn bod
penderfyniadau ar ailagor y ganolfan
ddydd
●
Parhau i ddod o hyd i ffyrdd o feithrin
perthnasoedd cydweithredol ystyrlon
rhwng pobl, y wladwriaeth a’r trydydd
sector ar sail ardal
●
Y Clwb Dydd Iau yn archwilio ffyrdd o
ddod yn grŵp cyfansoddiadol
Tyfu i ardaloedd eraill
●
Archwilio sut y gellir mynd â'r model
yma i ardaloedd eraill, gan gynnwys y
Trallwng a Llandrindod

Parhau i weithio ar eu syniadau
eraill:
●
Gardd gymunedol
●
Adnodd gwybodaeth
gymunedol
●
Darparu mwy o
hyfforddiant Cyfathrebu
Cydweithredol
●
Cysylltu â grwpiau eraill yn
lleol

Ceisio capasiti ychwanegol
Mae’r tîm yn awyddus i barhau
i weithio ar y Clwb Dydd Iau, eu
syniadau eraill a darparu eu
hyfforddiant. Fodd bynnag, er
mwyn gwneud hyn byddai
angen cyllid ychwanegol arnyn
nhw i gynyddu eu capasiti.

“Dw i ddim am i hyn ddod
i ben; gallwn ni wir
ddemocrateiddio pethau”
aelod o dîm Credu

“Roedd yn amlwg iawn bod
effeithiau posib y gwaith y mae
Credu yn ei wneud wrth
ymgysylltu â’u cymuned yn gallu
bod yn gatalydd ar gyfer
gweithredu sydd â buddion sy’n
ymestyn y tu hwnt i gymuned y
gofalwyr, gan gynnwys
cysylltiadau rhwng
cenedlaethau, rhannu sgiliau a
gwybodaeth.” Aelod o’r Grŵp
Arwain Cenedlaethol
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Digwyddiadau Cymunedol
Cwmbwrla/Circus Eruption
Lleoliad: Cwmbwrla (ward yn Ninas Abertawe)

Ffocws y rhaglen
Ar ôl sefydlu perthnasoedd yn y gymuned eisoes,
camodd Digwyddiadau Cymunedol Cwmbwrla
ymlaen yn ystod y pandemig i fapio a diwallu
anghenion cymunedol, gan ddarparu cyfleoedd i
greu cysylltiadau ac i ganiatáu i ragor o syniadau
ffynnu.
Roedd y grŵp yn awyddus i bwyso a mesur eu
gwaith, i fyfyrio ar eu dysgu a meddwl am y camau
nesaf wrth iddyn nhw symud allan o’r cyfnod o
ymateb i’r argyfwng. Ar ôl casglu’r hyn a weithiodd
yn dda dros y 18 mis diwethaf, yn ogystal â’r hyn
sydd wedi bod yn fwy heriol, maen nhw wedi
archwilio eu gweledigaeth, eu diben a’u
blaenoriaethau ar gyfer cynaliadwyedd.
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Taith Cwmbwrla ar y rhaglen drawsnewid a arweinir gan y gymuned

21 Gorffennaf
Digwyddiad lansio, yn
canolbwyntio ar ddysgu o’r
pandemig a meithrin
gweledigaeth

12 Hydref
Adolygiad hanner ffordd,
meithrin gweledigaeth a’r
blaenoriaethau wrth
symud ymlaen

6 Medi Gweithdy,
archwilio’r
myfyrdodau a’r hyn a
ddysgwyd o’r
pandemig ymhellach

7 Rhagfyr
Adolygiad o gynaliadwyedd,
pwyso a mesur y gwaith hyd
yma a chynllunio ar gyfer y
dyfodol
17 Tachwedd
Gweithdy, adeiladu
pwrpas,
gweledigaethau a
chamau nesaf
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Beth sy’n ysgogi tîm Digwyddiadau Cymunedol Cwmbwrla?
Gofynnwyd i'r grŵp feddwl am yr hyn sy'n eu hysgogi yn y gwaith maen nhw’n ei wneud gyda'u cymuned.
Yng ngeiriau aelodau o’r tîm:
“Cefais fy magu mewn cymuned gefnogol iawn a chefais brofiad
uniongyrchol o fanteision hynny – dw i’n teimlo bod pawb yn
haeddu cael y ‘pentref’ yna’n gefn iddyn nhw a dw i am chwarae
fy rhan i greu hynny os galla i – ar gyfer fy nghymdogion, ffrindiau,
ac ar gyfer fy mhlant a'u dyfodol."

“Eisiau i'n mudiad gefnogi a
gwasanaethu'r hyn sydd ei
angen... ac esblygu gyda
phawb arall, nid gorfodi
rhywbeth, bod yn
ddefnyddiol a gwneud
gwahaniaeth cadarnhaol."

“Gweld y buddion a’r canlyniadau
rydyn ni’n eu cyflawni gyda’n gilydd.
Mae cymhelliant a brwdfrydedd
pawb arall yn fy nghadw i fynd ac yn
fy ysbrydoli. Hefyd mae’r
perthnasoedd sy’n cael eu meithrin
gyda’r gymuned a’r bobl rydyn ni’n
eu cefnogi yn rhoi boddhad mawr.”

“Gweld y gorau mewn
pobl a chaniatáu iddyn
nhw allu defnyddio’u
sgiliau a’u hangerdd.
Gweld pobl eraill yn y
gymuned yn elwa o
gydweithrediad y grŵp
a’u gofal amdanyn nhw
fel cymuned. Gweld
cymuned yn dod at ei
gilydd er lles pawb."

Pwy sydd ar dîm
Cwmbwrla?
Mae’r tîm amrywiol yma’n
cynnwys aelodau o bob
rhan o ward Cwmbwrla,
gan gynnwys trigolion
lleol, aelodau o Circus
Eruption, eglwysi lleol a
chynghorydd lleol, ac
mae pob un ohonyn
nhw’n awyddus i weithio
ar draws sectorau i sicrhau
newid yn y gymuned.
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Beth sydd wedi deillio o daith Cwmbwrla? Dysgu a myfyrio
Roedd gan y grŵp lawer iawn i fyfyrio arno o ran gweithgarwch yn ystod a chyn y pandemig:

●

●

Roedd y grŵp yn gallu bod yn gyflym, yn ystwyth ac yn
ymatebol yn ystod yr argyfwng, gan wneud y gorau o
sgiliau a phrofiad presennol pobl, yn ogystal â chynnal
agwedd hyblyg at rolau.
Roedden nhw’n gallu gweithio'n dda gyda mudiadau
eraill yn lleol i sicrhau eu bod yn rhannu adnoddau,
gofodau a gwerthoedd o ganolbwyntio ar unigolion.

●

Buon nhw’n gweithio’n agos gyda’u Cydlynydd Ardal
Leol: “mae ein Cydlynydd Ardal Leol yn bresenoldeb
rheolaidd i’w groesawu ac ni ddylid diystyru gwaith
Cydlynwyr Ardal Leol”. Roedd eu Cydlynydd Ardal Leol
yn rhan o dîm ac yn bont i’r sector statudol, a oedd yn
sicrhau bod gwybodaeth glir yn llifo.

●

Roedden nhw’n canolbwyntio ar weithgareddau
creadigol a hwyliog ac fe welwyd eu bod yn arbennig
o bwysig ar gyfer cyd-ddylunio cynhwysol.

●

●

Er bod y grŵp yn gallu bod yn
hyblyg o ran rolau yn ystod y
pandemig, cododd hyn
gwestiynau am gapasiti yn y tymor
hir wrth i gyfrifoldebau bob dydd
pobl ddychwelyd.
Un o gryfderau’r grŵp oedd eu
hagwedd organig at drefnu eu
hunain. Fodd bynnag, wrth iddyn
nhw geisio gwneud cais am ragor o
gyllid, cododd hyn gwestiynau
ynghylch sut i weithio gyda
chyllidwyr sy’n llawer mwy
strwythuredig a hierarchaidd, heb
gyfaddawdu ar y perthnasoedd
personol y gellir ymddiried ynddyn
nhw sydd wrth wraidd eu
rhwydwaith.
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Beth sydd wedi deillio o daith Cwmbwrla? Gweledigaeth a phwrpas
Ar ôl pwyso a mesur eu llwyddiannau a’u heriau, bu’r grŵp yn ystyried beth mae hyn yn ei olygu iddyn nhw wrth
symud ymlaen.
Y gwahaniaeth maen nhw am ei wneud nawr:
I bobl
●
Teimlo'r manteision o fod yn rhan o gymuned gyfunol.
●
Bod eu cryfderau yn cael eu hamlygu a’u bod yn cael eu
datblygu.
Mewn sgyrsiau cenedlaethol
●
Cydweithio gydag asiantaethau eraill a dweud eu stori.
●
Amlygu “grym cymuned a sut y gall sgyrsiau gwahanol
arwain at ganlyniadau gwahanol i bawb mewn cymuned.”
●
Taflu goleuni a chael effaith ar rwystrau biwrocrataidd
diangen.

Gweithgareddau yn y dyfodol
●
Mae darparu cyfleoedd i bobl rannu
eu sgiliau a’u gwybodaeth yn dal yn
allweddol i swyddogaeth graidd y
grŵp.
●
Parhau i ganolbwyntio ar
ddigwyddiadau ‘i hyrwyddo hwyl,
teulu, croeso a chynwysoldeb’.
●
Ystyried sut y gallen nhw fod eisiau
cynnwys ymgyrchu yn fwy bwriadol
yn eu gwaith i ddylanwadu ar
sgyrsiau cenedlaethol.

Prif bwyntiau
Ar ôl ystyried eu sefyllfa ar hyn o bryd, mae’r grŵp wedi trafod nad ydyn nhw am fod
yn rhy strwythuredig a gor-broffesiynol wrth iddyn nhw symud allan o’r pandemig a
dechrau gwneud cais am lwybrau ariannu mwy ffurfiol. Pwrpas hyn yw osgoi colli eu
dull organig sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth a pherthnasoedd cryf. Maen nhw wedi
cydnabod eu bod nhw’n dda am wneud yr hyn maen nhw’n ei wneud ac felly maen
nhw am ganolbwyntio ar wneud hynny cystal ag y gallan nhw.

‘Mae
symlrwydd
yn hardd’
Aelod o dîm
Cwmbwrla
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Beth yw’r camau nesaf i dîm Cwmbwrla?
Dull gweithredu wedi'i ddiweddaru
ar gyfer digwyddiadau:
●

Cytuno y bydd pedwar
digwyddiad y flwyddyn fel
arfer, gyda sesiynau casglu
sbwriel bob yn ail fis.

●

Adeiladu negeseuon i sicrhau
bod y gymuned yn gwybod i
ddisgwyl y rhain.

●

Gwneud yn siŵr bod pobl yn
cael eu hymestyn i ymuno'n
rhagweithiol â
digwyddiadau.

●

Bod ag agwedd dynnach at
gynllunio, gan feddwl am
strategaeth, adborth a
gwerthuso.

Myfyrio fel grŵp

Diffinio ac arddangos effaith

●

Gwneud lle i fyfyrio o
amgylch digwyddiadau cyn ac ar ôl.

●

Archwilio'r effaith maen nhw
am ei chael a sut y byddan
nhw’n dangos hyn.

●

Fel grŵp, dod at ei gilydd i
gytuno ar y ffordd orau o
fyfyrio.

●

Meithrin sgiliau codi
arian/adrodd yn ôl i
gyllidwyr.

Mapio cymunedol
●

Ystyried gyda phwy maen
nhw’n gweithio gyda nhw
ar hyn o bryd, gyda phwy
arall y gallen nhw weithio,
a mapio'r hyn mae pob
grŵp yn ei wneud i sicrhau
eu bod yn ategu ei gilydd.

“Myfyrio,
cyfathrebu,
ystyried, trefnu”
Y blaenoriaethau, fel
y'u diffiniwyd gan
aelod o dîm
Cwmbwrla
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Dysgu cyffredinol o’r rhaglen
Mae'r adran yma’n myfyrio ar y
mewnwelediadau a gynhyrchwyd ar bob un o'r
pedwar cwestiwn dysgu a osodwyd ar
ddechrau'r rhaglen.
Mae’r argymhellion sy’n dilyn wedi’u fframio gan
gyfeirio at y tair thema allweddol a amlinellwyd
gan Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector wrth
Lywodraeth Cymru fel rhai allweddol i feithrin
gwytnwch yn y dyfodol, sef:
● Gwirfoddoli
● Perthnasoedd
● Cymorth
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Trosolwg: cwestiynau dysgu a themâu sy'n dod i'r amlwg:
1. Sut gall cymunedau addasu, parhau a chynnal
eu hymdrechion a'u seilwaith ar ôl Covid?
Sut mae mynediad at
gyllid a chapasiti
mudiad yn effeithio
ar fudiadau
cymunedol

Gwerth
cymunedau sy'n
ymgysylltu mewn
ymateb i
argyfwng

Amodau sy’n galluogi neu’n dadrymuso:
beth yw rôl y sector statudol, y sector
gwirfoddol a’r trydydd sector ar hyn o bryd?

3. Sut gall pawb mewn cymunedau gael mynediad at
weithredu cymunedol, cyfrannu ato, cymryd rhan ynddo
ac elwa ohono?
Pwy sy'n defnyddio
gwasanaethau a
phryd? Pwy sydd
ddim? Beth mae
hyn yn ei ddweud
wrthon ni?
Sut i ymgysylltu â
gwahanol
bobl/grwpiau i
gyflawni nodau a
rennir

2. Beth sydd ei angen i feithrin perthnasoedd cynaliadwy, cydweithredol ar
draws sectorau sy’n rhannu, yn creu ac yn rhyddhau pŵer - gan roi
dinasyddion a chymunedau ‘wrth y llyw’?
Y rolau a'r strwythurau
sydd o gymorth mewn
grwpiau cymunedol

Sut mae meithrin
ymddiriedaeth a
gwrando dwfn yn
cefnogi perthnasoedd

Sut mae deinameg
pŵer yn gweithio
mewn cydgynhyrchu

Defnyddio hygrededd
a chydweithio
traws-sector

4. Sut gellir datblygu a dangos cyd-ddealltwriaeth o werth gweithredu
cymunedol?

Pwysigrwydd cael
llefydd ffisegol ar
gyfer ymgysylltu

Rôl gwirfoddolwyr a'r
sector gwirfoddol
mewn cymunedau

Yr angen i wrando ar
draws ffiniau, sectorau
a chymunedau

Beth sy'n sbarduno
ymgysylltiad
dinesig?

Sut mae
strwythurau/prosesau
yn hyrwyddo neu'n
atal gweithredu
cymunedol

Llefydd ar gyfer
ymgysylltu, dysgu a
chydweithio
traws-sector.
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1. Sut gall cymunedau addasu, parhau a chynnal eu hymdrechion a'u
seilwaith ar ôl Covid?

Ar draws y rhaglen, tynnodd timau sylw at bwysigrwydd cael cymorth i fyfyrio ar eu gweithgareddau yng
nghyd-destun eu sector neu eu strategaeth leol. Roedden nhw’n croesawu'r cyfle i ddatblygu capasiti i ymateb i
anghenion cymunedol y tu hwnt i ymateb i’r argyfwng. Roedden nhw’n mynegi cwestiynau fel:
Sut mae cynnal y momentwm pan fydd mynediad at gyllid yn dod yn anoddach?
Sut gallwn ni gynnal y mentrau a ddechreuwyd yn ystod Covid? Sut gallwn ni gefnogi’r gwirfoddolwyr
cymunedol?
Sut olwg allai fod ar y cydadwaith rhwng mentrau lleol fel y Clwb Dydd Iau, sy’n cael ei redeg gan ofalwyr
gyda Credu, a gwasanaethau statudol, ar ôl y pandemig?
Dywedodd y timau fod perthnasoedd rhwng cymunedau a phartneriaid, a gafodd eu hadeiladu ar sail parch ac
ymddiriedaeth, yn rhoi hyder i wirfoddolwyr weithredu. Er enghraifft, datblygwyd Clwb Dydd Iau Credu oherwydd
bod gofalwyr yn deall eu hanghenion eu hunain a pharodrwydd Credu i gefnogi gofalwyr i drefnu gweithgareddau
sy’n gweithio iddyn nhw. Mae'r tîm bellach yn gweithio gyda Rheolwr Cyflenwi Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Powys i
gyd-gynllunio dull mwy cyfunol o ddiwallu anghenion gofalwyr a'r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Mae'r cydweithio
yma’n dempled ar gyfer partneriaethau tebyg rhwng gofal ffurfiol ac anffurfiol
Yn olaf, pwysleisiwyd gwerth gwirfoddolwyr cymunedol o ran deall anghenion lleol a gwybod sut i feithrin gwytnwch
lleol, oedd yn cael ei gydnabod fel rhan hanfodol o adeiladu dyfodol gwell. Yn benodol, fe wnaethon nhw amlygu
gwerth cymunedau gweithredol, hyd yn oed lle nad yw’r gweithgareddau hynny’n cyflawni nod polisi neu strategol
penodol.
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1. Sut gall cymunedau addasu, parhau a chynnal eu hymdrechion a'u
seilwaith ar ôl Covid?

Roedd modd i grwpiau a rhwydweithiau hyper ddemocrataidd â strwythur llac ymateb yn gyflym ac yn ystwyth i
argyfwng Covid ac i’r llifogydd cyn hynny. Fodd bynnag, drwy gydol y rhaglen, mae timau wedi myfyrio ar yr
anhawster o ddod o hyd i rôl y tu hwnt i ysgogiad argyfwng, yn enwedig pan fo hynny'n dibynnu ar weithio gyda
mudiadau sydd â mwy o strwythur.
Camodd Digwyddiadau Cymunedol Cwmbwrla ymlaen yn ystod Covid, gan ffurfio perthnasoedd gwaith gyda'r
awdurdod lleol drwy'r cydlynydd ardal leol. Maen nhw’n gweld cyfleoedd i ddatblygu eu rôl fel mwy na darparwr
digwyddiadau lleol gyda chymorth gan fudiadau lleol eraill, ond maen nhw’n cydnabod yr heriau sy'n gysylltiedig â
thwf pellach.
Ar gyfer Digwyddiadau Cymunedol Cwmbwrla, mae bod â strwythur llac wedi eu galluogi i alw ar berthnasoedd
personol a ddatblygwyd dros amser gyda phobl a grwpiau, i gyd yn seiliedig ar ymddiriedaeth. Yn ystod y pandemig,
roedd ganddyn nhw lawer o gapasiti yn y rhwydwaith a gwybodaeth yn llifo’n rhwydd o’r sector statudol drwy’r
cydlynydd ardal leol. Fe adeiladon nhw lu o weithgareddau i gefnogi'r gymuned. Roedd modd iddyn nhw gyfeirio
cymorth statudol at y rhai yn y gymuned.
Mae heriau'n codi pan fydd eu strwythur llac a chydweithredol yn cael ei orlwytho gan dasgau gweinyddol neu
wneud penderfyniadau strategol sy'n ymestyn capasiti'r grŵp. Gallai cymorth ymarferol eu helpu i ddod o hyd i le i
fyfyrio ar y dyfodol, i recriwtio rhagor o wirfoddolwyr a meithrin perthnasoedd o ymddiriedaeth yn lleol. Gallai cymorth
gynnwys swyddogaethau swyddfa gefn, lle i gyfarfod a myfyrio, cymorth gyda chyllid neu gymorth i ddeall
strategaeth leol a sut mae eu gwaith yn berthnasol iddi. Gall partneriaid mewn sectorau eraill ddarparu’r math yma o
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gymorth, ond bydd angen i hynny fod ar sail datblygu perthnasoedd o ymddiriedaeth y mae Digwyddiadau

2. Beth sydd ei angen i feithrin perthnasoedd cynaliadwy, cydweithredol ar draws
sectorau sy’n rhannu, yn creu ac yn rhyddhau pŵer - gan roi dinasyddion a
chymunedau ‘wrth y llyw’?

Roedd y timau a'r Grŵp Arwain Cenedlaethol yn cydnabod bod heriau wrth feithrin perthnasoedd cydweithredol a
oedd yn rhyddhau pŵer i roi pobl wrth y llyw. Mae hyn yn cynnwys dod o hyd i lefydd a meithrin perthnasoedd lle
gallai grwpiau cymunedol â strwythur llac ryngweithio â strwythurau statudol presennol a’r sector gwirfoddol
lled-broffesiynol.
Roedd gan y tri thîm berthynas lwyddiannus, ond buon nhw hefyd yn myfyrio ar yr anghydbwysedd mewn dynameg
pŵer. Fe wnaethon nhw nodi:
●
Bod bod yn ddibynnol ar gyllid yn golygu bod angen cydymffurfio â modelau gweithredu penodol, a
chanolbwyntio ar themâu a bennwyd ymlaen llaw a all fod yn wahanol i'r hyn y mae'r gymuned wedi mynegi
angen neu ddymuniad amdano.
●
Bod cyfathrebu yn gallu bod yn her, gan gynnwys sut mae mudiadau’n gwrando ar grwpiau a arweinir gan y
gymuned, yr hyn maen nhw’n ei glywed, a thybiaethau yn yr iaith a ddefnyddir ynghylch disgwyliadau o ran
arweinyddiaeth a chapasiti i gyflawni canlyniadau mesuradwy.
●
Gwrthdaro posib o safbwyntiau ynghylch yr hyn a allai ymddangos yn flêr neu’n anhrefnus o'r tu allan ond
sydd, mewn gwirionedd, yn broses organig o feithrin perthynas neu strwythuro sefydliadol.
●
Diffyg cysylltiad rhwng nodau ac uchelgeisiau grwpiau cymunedol a disgwyliadau ynghylch sut y gall y
grwpiau yma ôl-lenwi ar gyfer gwasanaethau statudol neu wirfoddol cyfyngedig.
●
Yr angen am ragor o fanylder ynghylch sut y caiff effaith ei mesur a'i gwerthuso wrth asesu rôl/effeithiolrwydd
ymgysylltu â'r gymuned.
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2. Beth sydd ei angen i feithrin perthnasoedd cynaliadwy, cydweithredol ar draws
sectorau sy’n rhannu, yn creu ac yn rhyddhau pŵer - gan roi dinasyddion a
chymunedau ‘wrth y llyw’?

Mae'r tri grŵp yn dibynnu ar berthnasoedd cydweithredol y gellir ymddiried ynddyn nhw i gyflawni eu
gweithgareddau. Mae gan bob un ohonynt unigolyn allweddol neu alluogwr mewn mudiadau traws-sector eraill
sy'n eu helpu i wneud i bethau ddigwydd. Er enghraifft: Mae gan Credu Jen a Marie o Ofalwyr Ifanc ac Oedolion
sy’n Ofalwyr Powys (grŵp trydydd sector), mae gan Lanrhian Neil, sy’n gynghorydd lleol, a Nia, Swyddog Cyswllt
Cymunedol a ariennir drwy grant, tra bod Cwmbwrla yn gweithio'n agos gydag Emma, Cydlynydd Ardal Leol
Cyngor Abertawe.
Mae’r timau’n dibynnu ar eu cysylltiadau dibynadwy gyda’r sectorau statudol a gwirfoddol, ond amlygwyd hefyd, y
tu allan i’r perthnasoedd hyn, eu bod yn aml yn profi diffyg cysylltiad rhwng gwirfoddolwyr a arweinir gan y
gymuned a phartneriaid gwasanaethau cyhoeddus. Maen nhw’n gweld eu hunain ar waelod strwythur
hierarchaidd o’r brig i lawr, lle nad yw eu hanghenion unigryw a’u capasiti yn cael eu cydnabod. Does ganddyn
nhw ddim dylanwad uniongyrchol ar yr hyn sy’n cael ei orfodi oddi uchod ac mae’r diffyg cymorth yn effeithio ar eu
gallu i dyfu a datblygu rhagor o gapasiti i ddiwallu anghenion cymunedol.
Hygrededd: Nododd Credu sut mae gweithio ar y rhaglen yma gydag arbenigwr arloesi cydnabyddedig fel
Canlyniadau Pŵer Pobl yn Nesta yn rhoi hygrededd iddyn nhw. Buddsoddodd Cyngor Sir Powys amser i ymgysylltu a
chefnogi gofalwyr, felly roedd pobl yn y gymuned yn teimlo eu bod yn cael eu clywed. Roedd Llanrhian hefyd yn
teimlo wedi'u grymuso gan fod ganddyn nhw fudiad cefnogol i roi hygrededd i'w gweithgareddau. Mae hynny’n
codi’r cwestiwn pa fudiad all ddal y rôl yma ar gyfer grwpiau a arweinir gan y gymuned yn y dyfodol?
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2. Beth sydd ei angen i feithrin perthnasoedd cynaliadwy, cydweithredol ar draws
sectorau sy’n rhannu, yn creu ac yn rhyddhau pŵer - gan roi dinasyddion a
chymunedau ‘wrth y llyw’?

Dywedodd Credu y gall gwthio'n rhy galed am weithredu neu ganlyniadau, heb feithrin perthnasoedd o
ymddiriedaeth yn gyntaf, rwystro grwpiau cymunedol. Er mwyn cael dysgu dwfn a chydgynhyrchu effeithiol mae
angen i chi sicrhau amser i bobl feithrin ymddiriedaeth. Ategir hyn gan eu hyfforddiant Cyfathrebu Cydweithredol.
I Gwmbwrla, roedd gwneud lle ac amser ar gyfer perthnasoedd a chysylltiadau dynol yn hollbwysig. Roedd rôl y
Cydlynydd Ardal Leol yn galluogi pobl i gael cymorth uniongyrchol a theimlo eu bod yn cael eu clywed gan yr
awdurdod lleol. Roedd hyn, yn ei dro, yn atgyfnerthu hygrededd a hygyrchedd Digwyddiadau Cymunedol
Cwmbwrla yn y gymuned.
Ystyriwyd bod creu amgylchedd o gyd-ddealltwriaeth yn hanfodol i rymuso cymunedau. Roedd hyn yn haws yn
ystod y pandemig. Doedd neb yn gyfrifol am Covid, felly doedd dim “bai” ynghlwm wrth yr anghenion a oedd yn
cael eu diwallu. Roedd pobl yn teimlo y gallen nhw ymateb er lles pawb.
Roedd y Grŵp Arwain Cenedlaethol hefyd yn cydnabod pwysigrwydd bod ar radar pobl, meithrin perthnasoedd a
manteisio ar y cyfle i gwrdd wyneb yn wyneb â phobl pan oedd hynny'n bosib. Yn y cyd-destun yma, roedd cael
lleoliad yn yr ardal leol yn fantais sylweddol. Myfyriodd tîm Credu ar werth meithrin perthnasoedd â lleoliadau’n lleol
fel y Clwb Bowlio a oedd yn cynnal eu cyfarfod Clwb Dydd Iau. Fe wnaeth meithrin perthnasoedd da eu helpu i
harneisio adnoddau lleol a meithrin capasiti mewn cymunedau i greu newid cadarnhaol i bobl leol.
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3. Sut gall pawb mewn cymunedau gael mynediad at weithredu cymunedol,
cyfrannu ato, cymryd rhan ynddo ac elwa ohono?

Mae pob un o'r tri thîm rhaglen wedi datblygu dolenni adborth ymwybodol neu anymwybodol i gynnwys pobl ac
annog cyfranogiad. Er enghraifft, cynhaliodd Llanrhian arolwg cymunedol i ddeall blaenoriaethau lleol, mae eraill yn
casglu adborth yn lleol mewn gweithgareddau neu ddigwyddiadau. Mae'r mathau yma o ddolenni adborth yn
seiliedig ar berthnasoedd personol pwerus a ddatblygwyd dros amser. Gall y prosesau dan sylw ymddangos yn araf
neu’n anymatebol, yn enwedig pan fo gweithgarwch allanol yn anelu am nod, er enghraifft os yw cyllidwr neu
bartner statudol yn gofyn am ymateb cyflymach a mwy cynhwysfawr.
Mae lleoliadau ffisegol yn hynod bwysig o ran darparu lle i ymgynnull a chasglu mewnwelediadau cymunedol. Mae
pob tîm yn llywio sut i ddefnyddio gofodau sydd o dan reolaeth statudol ar hyn o bryd gyda lefelau amrywiol o
ymddiriedaeth a bod yn agored.
Mae hybiau ffisegol mewn cymunedau yn dod yn fwy annatod i drawsnewid a arweinir gan y gymuned oherwydd
anghydraddoldebau digidol mewn cymunedau. Gall heriau ynghylch sut i feithrin perthnasoedd â phartneriaid
statudol pwerus wrth drafod mynediad deimlo’n feichus, ac mae rhai grwpiau cymunedol yn archwilio mannau sy’n
eiddo i fusnesau fel partneriaid lleol amgen. Roedd enghreifftiau o ran dod o hyd i lefydd yn ddyfeisgar drwy gydol y
rhaglen. Er enghraifft, cynhaliai Credu eu Clwb Dydd Iau yn y Clwb Bowlio, a oedd yn meithrin cysylltiadau newydd
yn y gymuned, pencampwriaeth newydd y Clwb Dydd Iau, a dewis newydd o weithgareddau ar gyfer y rhai a
ymunai. Gwnaeth Llanrhian ddefnydd o’r llefydd lle roedd pobl eisoes yn ymgynnull yn y gymuned, er enghraifft y
dafarn, yr ysgol, yr orsaf betrol a’r siop, yn ogystal â’r neuaddau y mae grwpiau cymunedol eraill yn eu defnyddio.
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3. Sut gall pawb mewn cymunedau gael mynediad at weithredu cymunedol,
cyfrannu ato, cymryd rhan ynddo ac elwa ohono?

Nid monolith yw cymunedau. Yn aml, nid yw pobl yn gweld eu hunain fel gwirfoddolwyr ac maen nhw’n chwilio am
lefelau gwahanol o gyfranogiad. Mae ymgysylltu dinesig yn gysylltiedig â themâu ehangach hygyrchedd, tegwch a
pherthyn i gymunedau. Fel cymdeithas, fe ddylen ni fod yn symud tuag at ymgysylltu sy’n galluogi pobl i deimlo eu
bod yn cael eu cynnwys, eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u bod yn gallu cael effaith.
Mae rhannu hyfforddiant ac adnoddau’n lleol hefyd wedi’i gydnabod fel ffordd o uwchsgilio pobl i’w galluogi i
chwarae eu rhan mewn gweithredu cymunedol. Gall cydweithredu gorfodol achosi problemau lle mae rhaniadau
dwfn. Yn Llanrhian roedden nhw'n anelu i uno'r gymuned drwy ddiddordebau tebyg. Maen nhw hefyd yn dysgu am
ymgysylltiad a chyfranogiad cymunedol drwy olrhain pwy sy'n mynychu eu digwyddiadau (a phwy sydd ddim).
I Gwmbwrla, mae creadigrwydd a hwyl yn allweddol i ddod â phobl at ei gilydd a chasglu'r straeon cymunedol dilys
sydd eu hangen arnyn nhw i ddeall anghenion eu cymuned a'u heffaith ar bobl. Maen nhw’n gweithio tuag at greu
ymdeimlad cywir o gyd-ddylunio cynhwysol, a gweledigaeth gymunedol sy'n torri drwy fiwrocratiaeth.
Maen nhw am weld rhagor o'r math o asesiad risg deinamig y bydd Circus Eruption yn ei wneud o bosib wrth weithio
gyda phobl ifanc sy’n agored i niwed i gerdded ar stiltiau. Yn ystod y pandemig, daeth y math yma o asesiad risg yn
rhywbeth arferol, ond mae’r ymdeimlad hwnnw o bobl yn cael caniatâd i gymryd rhan yn llai amlwg y tu allan i
argyfwng. Gallai ail-ddychmygu’r diwylliant sy’n gysylltiedig â risg ac ymgysylltu â’r gymuned ganiatáu iddyn nhw
gyrraedd rhagor o bobl a’r rhai nad ydyn nhw’n gyraeddadwy, ond y byddai angen ymagwedd wahanol o ran
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grantiau a chyllid.

4. Sut gellir datblygu a dangos cyd-ddealltwriaeth o werth gweithredu
cymunedol?

Mae timau wedi mynegi’n gryf pa mor bwysig yw perthnasoedd da gyda’r mudiadau gwirfoddol/trydydd sector a
statudol. Mae’r ffordd mae’r sectorau hynny’n gwrando, yn eirioli ac yn gweithio i ddileu rhwystrau yn allweddol i
greu a chynnal capasiti lleol. Gall strwythurau hierarchaidd, fel y rhai yn y sectorau statudol a gwasanaethau, roi
pwysau ar rwydweithiau cymunedol llac, gan amharu ar eu capasiti i ymateb i anghenion lleol. Gall y broses o
sicrhau cyllid gan y sectorau yma olygu bod prosiectau cymunedol yn adlewyrchu nodau cyllidwyr, yn hytrach na
blaenoriaethau lleol.
Roedd y ffordd mae trawsnewid sy’n cael ei arwain gan y gymuned yn cael ei fesur yn faes oedd yn peri pryder. Yn
aml nid yw gweithredu lleol yn cyd-fynd â chynlluniau ariannu traddodiadol ac mae grwpiau'n ei chael hi'n anodd
datblygu meini prawf mesur cyson. Er enghraifft, mae aelod o dîm Llanrhian, Neil Prior, yn sôn am annigonolrwydd
asesiadau effaith safonol mewn blog a ysgrifennwyd ar gyfer y rhaglen.
Proses arall sy’n cymryd llawer o amser ac sy’n fiwrocrataidd i’r timau yw gwneud cais am gyllid. Er enghraifft, mae
holl adnoddau Cwmbwrla yn mynd tuag at gyrraedd y bobl yn eu cymuned. Nid yw hyn yn gadael llawer o egni ar
gyfer ymdrin â’r fiwrocratiaeth ynghylch cyllid, nac ar gyfer y gofodau myfyriol a allai helpu i fireinio eu hymagwedd,
eu gweledigaeth a’u naratif. Gall ceisio bodloni gofynion ariannu wneud i grwpiau cymunedol deimlo bod yn rhaid
iddyn nhw greu strwythurau cyfochrog i fodloni'r safonau a osodwyd gan gyllidwyr. Gall gosod ‘strwythurau’ ar
rwydweithiau lleol llac deimlo fel pwysau i ymdrechion a arweinir gan y gymuned, gan amharu ar gapasiti’r grŵp i
ddeall neu ymateb i anghenion lleol.
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4. Sut gellir datblygu a dangos cyd-ddealltwriaeth o werth gweithredu
cymunedol?

Mae gan grwpiau cymunedol safbwyntiau gwahanol i aelodau'r un grwpiau sy'n cynrychioli
mudiadau gwirfoddol neu statudol ac sy’n cael tâl ariannol. Gall y sectorau yma ymddangos yn fiwrocrataidd a
chadw at strwythurau, gwerthoedd a ffyrdd o weithio sy'n groes i fudiadau a arweinir gan y gymuned. Mae
ymgysylltu â gwirfoddolwyr wedyn yn dod yn ffordd o angori gwaith grwpiau a arweinir gan y gymuned i gyfres o
nodau mudiadau nad ydyn nhw’n adlewyrchu anghenion lleol. Byddai gweithio gyda gwirfoddolwyr cymunedol i
fireinio a datblygu polisi yn helpu i ddatblygu iaith a rennir rhwng y sector statudol a chymunedau Cymru.
Yn aml, gwirfoddolwyr cymunedol yw’r rhai sy’n cael y weledigaeth a/neu’r rhai sy’n gweithredu mewn cymunedau,
gyda phrofiad uniongyrchol o’r hyn y gellir ei wneud i wella pethau. Maen nhw’n adnodd sydd heb ei ddefnyddio ar
gyfer datrys problemau yn greadigol ac yn arloesol.
Myfyriodd y timau ar y rôl y gall Cynghorau Gwirfoddol Sirol ei chwarae wrth feithrin dealltwriaeth gyffredin o werth
gweithredu cymunedol. Roedden nhw’n gwerthfawrogi sut mae'r rhaglen yma wedi darparu lle hyfforddi i fyfyrio ac
archwilio meddwl, gydag un tîm yn awgrymu y gallai seilwaith Cynghorau Gwirfoddol Sirol ddarparu hyn. Byddai hyn
yn galluogi myfyrio cynnil ar anghenion sy’n dod i’r amlwg a manteisio ar y capasiti presennol (Cynghorau Gwirfoddol
Sirol) i’w diwallu.
Mynegwyd gwerth clir hefyd mewn creu gofodau i gymdeithas sifil a’r sector cyhoeddus archwilio
syniadau/damcaniaeth ddatblygol ynghylch ymgysylltu â’r gymuned mewn gwahanol feysydd. Mae'r timau'n gweld
55
gwerth o gael gofod i brosesu a meddwl am beth i'w ddysgu a'i roi ar waith, yn ogystal ag ar ffyrdd o fwydo eu dysgu

Cysylltwch â ni!
babs.lewis@nesta.org.uk
policy@wcva.cymru
nesta.org.uk

@ppresults

Atodiadau
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Gweledigaeth ar gyfer Cymuned Gysylltiedig Llanrhian
Cynlluniwyd y ddelwedd yma i ddangos yr ystod o weithgareddau a themâu a archwiliwyd yn ystod y rhaglen, gan
gynnwys stiwardiaeth amgylcheddol, tai fforddiadwy a chymunedau cysylltiedig

Gosodwch delwedd y tîm yma

58

Gweledigaeth ar gyfer cymuned Ystradgynlais
Mae’r ddelwedd yma, a ysbrydolwyd gan eiriau’r tîm yn eu gweithdai, yn cyfleu’r weledigaeth sydd ganddyn nhw ar
gyfer y gymuned, y mathau o weithgareddau y gall pobl gymryd rhan ynddyn nhw, ac mae wedi’i dylunio fel y gall y tîm
ei defnyddio mewn gwahoddiadau a deunydd cyfathrebu.
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Gweledigaeth Coedwig Cwmbwrla
Tyfodd coedwig Cwmbwrla o’r digwyddiad adolygiad hanner ffordd lle daeth y tîm at ei gilydd i drafod y pethau maen nhw wir yn
eu gwerthfawrogi yng nghymuned Cwmbwrla, a’r weledigaeth ar gyfer y dyfodol.
Yr awyr:
Cefnogaeth allanol
i ffrwythloni’r
gymuned. Gallai
hyn fod yn gyllid,
neu’n gymorth arall.
Canopi uchaf: Y
plwyfi, rolau a
mudiadau sy’n
ymwneud â’r
gymuned

Galluogi cefnogaeth

Circus
Eruption

DCC

Cydlynydd Ardal
Leol

Canopi isaf:
Gweithgareddau y
gallwn eu gweld yn
digwydd
Lefel y ddaear: Dyma
ble welwch chi bobl
yn y gymuned. Mae
hadau’n cael eu tyfu,
mae syniadau’n
datblygu.
Y pridd a’r gwreiddiau:
Dyma ble mae’r
gwerthoedd. Y pethau
sydd ddim yn weladwy
ond sy'n gorfod bod
yno er mwyn i'r coed
dyfu.

St Johns

St Michaels

Christwell

Gweledigaeth Cwmbwrla
Ein Coedwig Gymunedol
Cysylltiadau rhwng
cenedlaethau

Sgiliau/profiadau
unigol

Gweithgareddau
Cymunedol

Creadigrwydd
Cynhwysiant

Ymddiriedaeth a
pherthnasoedd o
ansawdd da

Hwyl

Cefnogaeth sy’n
canolbwyntio ar yr
unigolyn

Rhwydweithiau
cefnogol
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Poster Clwb Dydd
Iau Ystradgynlais
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Digwyddiad gwrando: Rhagfyr 15, 2021

Daeth cyfranogwyr y rhaglen ynghyd i rannu a gwrando ar y straeon a'u
hysgogodd i gymryd rhan mewn gweithredu cymunedol. Darparodd Credu rai
arwyddion o amgylchedd gwrando gweithredol, a gwrandawodd y gwrandawyr
ar y storïwyr drwy lensys rhwystrau, cyfranogiad, ymddiriedaeth, dewrder, a
gofal/llesiant. Mae'r dyfyniadau ar y dde yn cyfeirio at rai o'r mewnwelediadau a
rannwyd.
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