Ymyriad

Cymunedau Cryf a Gwydn

Yn Arwain

Nicola Prygodzicz
/ CS Tom Harding

Cyfnod Adrodd

Chwarter 2
2020-21

Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau
Cwblhawyd Asesiad o’r Effaith ar y Gymuned Covid-19 gan nodi effaith anghymesur
ar 7 grŵp yr effeithiwyd arnynt. Digwyddiadau ymgysylltu cymunedol wedi’u cynnal
gyda’r grwpiau yr effeithiwyd arnynt waethaf gan Covid-19. Hwyluswyd y sesiynau
gan Gomisiwn Tegwch Casnewydd i gasglu profiadau byw er mwyn arwain (AEG).
Rhaglen Gyllidebu Gyfranogol Covid-19 - wedi’i chychwyn gan CDC ac ICC gan
ddefnyddio £100 mil o gyllid BIPAB. Bydd hyn yn cynnwys y grwpiau yr effeithir
arnynt waethaf i benderfynu ar benderfyniadau gwario a bydd yn adeiladu capasiti
grwpiau a prosiectau a ariennir.
Gwirfoddoli - Gweithio gyda Cymunedau Digidol Cymru i leihau allgáu digidol a
chynyddu cyfranogiad. Cysylltu â BIPAB i ddatblygu sgiliau cynhwysiant digidol
Hyrwyddwyr Lles.
Rhwydweithiau Lles Integredig - Parhaodd Grwpiau Cydweithredu Lles Pilgwenlli a
Ringland i gwrdd gan weithio gyda phartneriaid statudol, trydydd sector a
chymunedol i gefnogi a chryfhau lles mewn cymunedau wrth i’r sefyllfa esblygu i
addasu i fyw gyda COVID-19.

Prif Risgiau /
Rhwystrau i gynnydd
Effaith anghyfartal Covid-19
ar grwpiau cydraddoldeb/
ardaloedd difreintiedig
Ailddyrannu staff ac
adnoddau yn ystod y
pandemig
Effeithiwyd ar y gallu
gweithio gyda chymunedau.
Mae allgáu digidol yn
cyfyngu ar gyfranogi

Statws
(U/C/I)
Uchel

Canolig

Canolig

Camau Lliniaru / Y Cymorth
Sydd ei Angen
Ymagwedd a arweinir gan y BGC
sy’n canolbwyntio ar yr Asesiad o’r
Effaith ar y Gymuned a data ICC
Mae’r gweithrediadau arferol wedi
ailgychwyn yn bennaf
Gweithio gyda Chymunedau Digidol
er mwyn dod o hyd i ffyrdd sy’n
ddiogel o ran Covid i wella sgiliau a
mynediad digidol
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Gwyrdd

Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd

Melyn

Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn gyflawnadwy o hyd

Coch

Cynnydd ymhell o fwrw’r targed

Coch,
Mesuriadau Perfformiad
Targed Gwirioneddol Ambr,
Allweddol
Gwyrdd
% y bobl sy'n teimlo'n ddiogel yn eu
hardal leol (dydd/nos)
% sy’n teimlo eu bod yn gallu
dylanwadu ar benderfyniadau sy’n
effeithio ar eu hardal leol
% o bobl yn fodlon ar eu hardal leol
fel lle i fyw
% o bobl sy'n gwirfoddoli

Mae cynllun cyflawni wrthi'n cael ei
ddatblygu a chaiff mesurau eu
cymeradwyo yn ystod y broses hon

% o bobl sy'n teimlo’n unig
Yn datblygu mesurau cyfalaf
cymdeithasol ar gyfer
Ringland/Pilgwenlli

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol
Cychwyn grŵp llywio Cyllidebu Cyfranogol - bydd hyn yn cynnwys cymryd rhan yn
sylweddol gan gynrychiolwyr o’r grwpiau yr effeithir arnynt waethaf a Chomisiwn
Tegwch Casnewydd.
Adolygu camau’r cynllun ymyrryd yn unol â’r Asesiad o’r Effaith ar y Gymuned a
Covid-19.
Ailgychwyn uwchraddio Hybiau Cymdogaeth a chyflwyno’r model newydd yn
raddol.
Bydd GAVO yn arwain ar ddatblygu strategaeth er mwyn ceisio cadw
gwirfoddolwyr a phrosiectau a oedd yn weithredol yn ystod y cyfnod cloi cyntaf.

