
Rhaglen Gweithredu Ymarferol o dan arweiniad y gymuned Mehefin – Rhagfyr
2021

Yn wyneb Covid-19, daeth pobl a chymunedau i’r adwy gyda syniadau a dulliau
newydd er mwyn cyflawni pethau. Nawr mae rhaglen weithredu ymarferol yn
awyddus i glywed gan grwpiau amrywiol o bobl, sefydliadau a phartneriaethau
sydd â syniadau ar sut gall gweithredu o dan arweiniad y gymuned helpu i
adeiladu dyfodol tecach, gwyrddach a iachach.

Ydych chi'n grŵp cymunedol neu'n bartneriaeth draws-sector sydd â syniadau,
gweithgareddau neu ddulliau amrywiol a chynhwysol rydych chi’n awyddus i’w
profi? Allwch chi arloesi’n gyflym gyda chymunedau lleol, gan gydweithio ag

eraill fel tîm ar draws ffiniau?

Dyma gyfle i gymryd rhan mewn cyfnod cyflym o brofi a dysgu, gan ddatblygu
syniadau sy'n bodoli yn ogystal ag arbrofi gyda rhai newydd. Byddwch chi’n
edrych ar sut mae perthnasoedd lleol yn helpu pethau da i ddigwydd, neu beidio.
Bydd yr hyn rydych chi'n ei ddysgu yn helpu llunwyr polisi i ddeall sut gall
strategaeth genedlaethol gefnogi cymunedau i ffynnu.

Bydd gennych brofiad o weithredu cymunedol, byddwch yn awyddus i arbrofi a
byddwch yn cydweithio ag eraill eisoes, neu bydd gennych syniad o sut yr
hoffech weithio mewn partneriaeth i gyflawni pethau. Byddwch yn amrywiol ac yn
gynhwysol, yn arwain neu’n aelod gweithgar o grŵp cymunedol, ac yn gweithio
yn y sector gwirfoddol, statudol neu breifat. Mae hyn yn cynnwys tîm bwrdd
iechyd neu Awdurdod Lleol sy'n gweithio yn y gymuned, neu fenter neu fusnes
lleol cymunedgar sydd â syniadau da.

Rydyn ni’n chwilio am dri thîm o bob rhan o Gymru sy'n gallu cymryd rhan yn y
rhaglen tri mis strwythuredig gyflym hon. Rydyn ni’n darparu hyfforddiant,
cefnogaeth a hwyluso er mwyn profi syniadau yn gyflym yn eich cymuned.

Rydyn ni eisiau dysgu:
- Sut gall cymunedau a addasodd yn dda i Covid gynnal eu hymdrechion

a'u seilwaith
- Beth sydd ei angen i adeiladu perthnasoedd cynaliadwy, cydweithredol ar

draws sectorau sy’n rhannu, yn creu ac yn rhyddhau pŵer – gan roi
dinasyddion a chymunedau ‘wrth y llyw’

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

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



Comisiynwyd y rhaglen gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a bydd yn
gweithio gydag arweinwyr cymunedol i gyflwyno tystiolaeth i Lywodraeth Cymru.
Mae wedi ei darparu mewn partneriaeth â thîm Canlyniadau Pŵer Pobl Nesta.

Sut bydd y rhaglen yn edrych yn ymarferol?
Bydd ein hyfforddwyr a'n hwyluswyr yn cefnogi timau bychain o bobl o gymunedau ledled
Cymru i ddod ynghyd i ddylunio a phrofi dulliau a gweithgareddau sy'n ateb heriau lleol
allweddol. Rydyn ni’n rhagweld tîm craidd o 3-4, gan gynnwys gwirfoddolwyr, pobl â
phrofiad byw, neu staff gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio yn y gymuned. Bydd
gennych noddwr neu arweinydd lleol o'r sector statudol fydd yn barod i gefnogi'ch syniad
a helpu i gael gwared ar rwystrau, yn ogystal â'n cefnogaeth ni i'w ddatblygu a'i brofi.
Fe gewch:

● Weminarau bob pythefnos (1-2 awr) i ddal i fyny gydag aelodau'r tîm, gosod
nodau a thrafod cynnydd dros y cyfnod o dri mis

● Cyfle i fynychu a chymryd rhan mewn digwyddiadau ar-lein ehangach bob 3-4
wythnos ar draws y rhaglen er mwyn rhannu'r hyn rydych chi'n ei wneud a'r hyn
rydych chi'n ei ddysgu

● Dwy neu dair sesiwn hyfforddi ychwanegol gyda thîm Canlyniadau Pŵer Pobl dros
y tri mis i ddatblygu dulliau o gefnogi a chynnal eich gweithgareddau

● Cymorth i ddatblygu partneriaethau presennol – bydd partneriaethau newydd yn
cael eu hystyried hefyd os byddan nhw’n mynd i'r afael â diffyg amrywiaeth a
chynhwysiant

● Cefnogaeth i ddatblygu gwaith gweithredu cynaliadwy o dan arweiniad y
gymuned y tu hwnt i'r rhaglen

● Cefnogaeth i helpu'r grŵp arwain cenedlaethol i fwydo’r hyn sydd wedi’i ddysgu i
mewn i strategaeth y dyfodol

Hyfforddiant a hwyluso ymarferol fyddwn ni’n ei ddarparu, yn hytrach na chyllid grant.
Ar ôl eu ffurfio, bydd pob tîm yn cwrdd yn rheolaidd drwy weminarau, gyda chefnogaeth
tîm hyfforddi Canlyniadau Pŵer Pobl. Yn y sesiynau hyn, byddwn yn eich tywys drwy broses
ddylunio o osod nodau, mapio pwyntiau mynediad ac asedau, cyn dylunio, profi a
gwerthuso gweithgareddau / ffyrdd newydd o gyflawni'ch nodau. Mae hyn yn adeiladu
ar waith rhaglenni diweddar Canlyniadau Pŵer Pobl, a bydd yn cael ei hwyluso mewn
partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a'r Grŵp Arwain Cenedlaethol o
arweinwyr cymunedol profiadol. Bydd y rhaglen yn canolbwyntio ar gymorth arloesi
strwythuredig sy'n gynhwysol, yn gydweithredol ac sydd â’r nod o greu'r amodau ar gyfer
newid cyflym o fewn systemau cymhleth, ar draws ffiniau a sectorau.

Sut i gymryd rhan: Gallwch chi wneud cais drwy lenwi'r ffurflen Google isod neu
gallwch gyflwyno fideo byr (hyd at dair munud o hyd) yn disgrifio'ch syniad. Y
dyddiad cau yw 9am ar 28 Mehefin. Gallwch wneud cais drwy fynd i’r ffurflen
Google isod a naill ai ateb y cwestiynau, neu ddilyn y canllawiau ar ben y ffurflen
er mwyn cyflwyno fideo byr (hyd at dair munud o hyd). Dolen at y canllawiau a’r
ffurflen gais.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUlMuV3rXTrQUxNpQCD3emdppZVBFzKy6B4AqKr8A9sl2dQw/viewform?usp=sf_link


Os ydych chi'n gwneud fideo, cofiwch ddangos y broblem rydych chi am fynd i'r
afael â hi a sut byddwch chi'n mynd ati.

Manylion cyswllt a gwybodaeth: Byddwn yn cynnal sesiwn galw heibio rithwir
anffurfio:
- a dydd Iau 17 Mehefin rhwng 4:30 a 5:30pm,
https://nesta.zoom.us/j/91075581993?pwd=TG4xUXl0OC8wTDBDMWd1d1hXT2llQT0
9
- ddydd Mawrth 22 Mehefin rhwng 3:30 a 4:30pm,
https://nesta.zoom.us/j/99287969675?pwd=Z3lyaHdRSk03bmZIc2RYUTVxU0pYQT09
Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy e-bostio
peoplepoweredresults@nesta.org.uk
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