
BGC a chydgynhyrchu ac ymgyfraniad
Mes Yn Dderw: Mes cydgynhyrchu yn troi’n dderw gwasanaethau

cyhoeddus

Mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru wedi llwyddo i gael cyllid am 5 mlynedd gan Gronfa
Gymunedol y Loteri Genedlaethol i weithio gyda Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus (BGC) ar
weithredu cydgynhyrchu ac ymgyfraniad, gan ganolbwyntio ar asesiadau llesiant yn y lle
cyntaf.

Sefydliad annibynnol, dielw ydym, a ni yw’r sefydliad blaengar yng Nghymru sy’n meddu ar brofiad
arbenigol yn y meysydd hyn. Rydym yn cefnogi cymuned ymarfer drawstoriadol, ac yn cynnig
hyfforddiant, cyngor ac ymgynghoriaeth ar gyfer sefydliadau strategol a sefydliadau cyflenwi.

Gwyddom fod bwlch yn bodoli rhwng dyheadau ein deddfwriaeth ddatganoledig (sydd dal yn ifanc) o
safbwynt cynnwys dinasyddion a chymunedau wrth gydgynhyrchu gwasanaethau cyhoeddus, a realiti
gweithredu hyn ar lawr gwlad. Credwn taw trwy sicrhau fod digon o gydgynhyrchu ac ymgyfraniad yn
digwydd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn gwireddu maint yr effaith
sydd ei hangen i sicrhau newid cynaliadwy.

“Dylai cyrff cyhoeddus ymwreiddio diwylliant o ymgyfraniad gan ddinasyddion a rhanddeiliaid….
Mae hyn yn golygu cynnal sgyrsiau arwyddocaol gyda phobl mewn cymunedau, a dysgu am yr hyn
sy’n bwysig iddyn nhw, ac ystyried eu sylwadau cyn dod i benderfyniad.” ~ Adroddiad
Cenedlaethau’r Dyfodol, 2020

Ein cynnig ni yw gweithio ar lefel ymarferol gyda 3 BGC (neu glystyrau BGC lle mae cysylltiadau
cydweithredol wedi eu hen sefydlu), ac adeiladu ar gyfres gyntaf asesiadau llesiant er mwyn
cyfoethogi arferion ymgysylltiad ac ymgyfraniad. Byddwn yn:

● Gweithio ochr yn ochr â’ch timau i gefnogi gweithredu ar lefel ymarferol a meithrin gallu,
capasiti a hyder. Nid ymgynghorwyr ydym, sy’n mynd â’r gwaith gyda ni, a’i wneud ar eich
rhan chi, yn hytrach, rydym yn gweithio gyda chi; trwy ddysgu a gweithio profiadol ar faterion
perthnasol a phwysig, byddwn yn newid ymddygiadau a diwylliannau.

● Creu’r amodau ar gyfer cysylltiadau cynaliadwy rhwng sefydliadau a gyda chymunedau a
dinasyddion trwy seilwaith ymgyfraniad parhaus; mae cysylltiadau’n hanfodol i gydgynhyrchu
a gweithredu mewn ffordd gymhleth, ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor y gwaith yma.

● Datblygu cyfleoedd ymgysylltu arwyddocaol gan gynnwys lleisiau nas clywir yn aml, fydd
yn arwain at ymgyfraniad cymunedau o ran atebion lleol a gydgynhyrchir, lle mae pobl a
gweithwyr proffesiynol yn defnyddio cryfderau ac adnoddau er mwyn sicrhau newid
cadarnhaol.
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Bydd y gwaith yn cychwyn ym Mehefin 2021 trwy ganolbwyntio ar asesiadau llesiant, a bydd
yn parhau trwy gynllunio a gweithredu. Rydym yn ffodus ein bod wedi derbyn cyllid fydd yn ein
galluogi i gefnogi BGC trwy gydol y cylch 5 mlynedd, a thrwyddynt, cael effaith ar dirwedd
gwasanaethau cyhoeddus ehangach Cymru.

Bydd gan bob un o’r 3 BGC neu’r clystyrau y byddwn yn cydweithio â nhw fynediad at un diwrnod (8
awr) yr wythnos ar gyfartaledd o wasanaethau ymgynghorol, cyngor a chefnogaeth gan ein
hymgynghorwyr cydgynhyrchu fydd yn cynnig amrediad eang o sgiliau a phrofiad. Bydd gennych brif
dîm o ddau ymgynghorydd, a chefnogaeth gweddill ein tîm cydgynhyrchu fel sy’n berthnasol ac yn
briodol. Trwy 50 diwrnod o gefnogaeth gydweithredol y flwyddyn am gyfnod o 5 mlynedd, gallwn
wireddu newid sylweddol o safbwynt arferion ac ymddygiad. Wrth gwrs, byddwn yn datblygu
cynlluniau gwaith penodol ac amserlenni a seilir ar eich anghenion chi, ond yn gyffredinol, byddwn y
gweithio gyda chi i:

● Ddatblygu a chyflenwi cynllun ymgysylltu a chyfathrebu ar gyfer eich Asesiadau Llesiant,
gan ddefnyddio dulliau gweithio o bell a phersonol fel sy’n berthnasol.

● Cydgrynhoi cysylltiadau dibynadwy a pharhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a thrigolion lleol i
siapio’r Cynlluniau Llesiant a seilir ar yr asesiadau

● Cydgynhyrchu ymatebion lleol o ran y blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynlluniau Llesiant
(trwy gyfraniad parhaus cymunedau, sefydliadau dan arweiniad y gymuned, sefydliadau
partner statudol a thrydydd sector).

● Meithrin gallu a hyder o ran sgiliau cydgynhyrchu, hwyluso a sgiliau cysylltiedig.

Er y byddwn yn gweithio ar lefel ymarferol gyda 3 BGC neu glystyrau, er mwyn i bob BGC arall
fanteisio o’r rhaglen hefyd byddwn yn cysylltu â rhwydwaith BGC ac yn rhannu’r canlyniadau, y
profiadau a’r gwersi a ddysgwyd. Bydd hyn hefyd yn gweddu i gyd-destun ehangach cymuned
ymarfer draws-sector presennol y Rhwydwaith Cydgynhyrchu. Felly ein bwriad yw gweithio gydag
amrediad o 3 BGC neu glystyrau fydd o fudd o ran amrywiaeth cyd-destun a gwersi i’r cyfan.

I’n hysbysu os oes gennych ddiddordeb, anfonwch ebost at Rachel Wolfendale, rheolwr y rhaglen
erbyn diwedd y dydd ar ddydd Gwener 7fed Mai 2021 (rachel@copronet.wales). Dylid nodi:

1. Pwy ydych chi, ac ar ran pa BGC (neu glwstwr) rydych yn cysylltu â ni?
2. Gyda pha aelodau eraill y BGC (neu glwstwr) rydych eisoes wedi trafod y cyfle hwn, a phwy

sy’n barod i gymryd rhan? Oes gan unrhyw un unrhyw gwestiynau neu bryderon?
3. Beth ydych eisoes yn ei wneud o ran ymgysylltiad ac ymgyfraniad? Pa ddulliau a

ddefnyddiwyd hyd yma, yn benodol o safbwynt Asesiadau Llesiant?
4. O ran eich gwaith presennol, pa werth fyddai’r rhaglen hon yn ei ychwanegu, a sut byddai eich

effaith yn cynyddu?
5. Gyda pha aelodau’r tîm y byddem yn gweithio’n uniongyrchol? A fydd ganddynt gapasiti (o ran

amser a ffocws) i gyflawni’r  gwaith yma?
6. Oes ymrwymiad a chaniatâd ar lefel uwch arweinyddion i gefnogi a datblygu’r gwaith yma?
7. Os taw clwstwr ydych, beth yw eich trefniadau, ac i ba raddau yr ymwreiddiwyd eich arferion

cydweithredol?

Byddwn yn cysylltu i drefnu cyfarfodydd yn ystod yr wythnos ganlynol, er mwyn inni allu ateb eich
cwestiynau a thrafod y cynnig ymhellach. Yn ystod y sgyrsiau hyn, byddwn yn penderfynu gyda pha
gyfuniad o 3 BGC neu glystyrau y byddwn yn gweithio, a’r bwriad yw cychwyn ar ddechrau Mehefin.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru | copronet.wales | hello@copronet.wales
Yn trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus trwy gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion,

i greu Cymru decach a mwy cynaliadwy lle mae gan bawb lais.

mailto:rachel@copronet.wales
https://copronet.wales
mailto:hello@copronet.wales

