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Cyfnod adrodd

Cyflawniadau a Llwyddiannau Allweddol
Cytunodd Bwrdd yr SRC i ganolbwyntio sylw tymor byr ar ddull seiliedig ar le yn Nwyrain
Casnewydd. Byddwn yn gweithio gyda'r gymuned leol yn Ringland i ddatblygu cyfalaf
cymdeithasol gyda'r bwriad o wella llesiant ac ansawdd bywyd. Mae'r Bwrdd wedi
cyfarfod ddwywaith ac mae'n cynllunio gweithdy rhanddeiliaid i lywio'r cynllun cyflenwi.
Mae'r Prosiect Cydfuddiannau i gynyddu cyfalaf cymdeithasol a chydnerthedd
cymunedol i droseddau difrifol a chyfundrefnol yn Ringland yn mynd rhagddo. Bydd hyn
yn cynnwys digwyddiad ymgysylltu â'r gymuned o'r enw “Caffi Cysylltu” a chynllun
cyllidebu cyfranogol i ariannu projectau cymunedol.
Campws Cymunedol Ringland - yn cynnwys 3 llinyn: canolfan iechyd a llesiant, Rhaglen
Adfywio Cymdogaeth Casnewydd ac uwch gynllun Cartrefi Dinas Casnewydd.
Rhaglen wirfoddoli - mae cronfa cyllidebu gyfranogol ar waith i ariannu projectau
cymunedol a hybu gwirfoddoli. Darpariaeth hyfforddiant i unigolion i ddatblygu eu
galluoedd a gallu'r sector gwirfoddol yn Ringland.
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) - BGC i ystyried cynnal gweithdy
rhanddeiliaid i ddatblygu dull strategol ac integredig o ymdrin ag agenda ACE. Cyflwyno
Rhaglen Gweithredu yn Gynnar Gyda'n Gilydd - Hyfforddiant ACE ar gyfer pob Swyddog
Heddlu wedi'i alinio â hyfforddiant gan Ganolfan Gymorth ACE sy'n cael ei chyflenwi
mewn ysgolion. Datblygu Drws Ffrynt Sengl 24/7 ar gyfer bregusrwydd ar draws
gwasanaethau.

Prif risgiau / Rhwystrau rhag
cynnydd
Lefelau ymglymiad cymunedol a
chyfranogiad yn Ringland e.e. ofn
dial. Cyfranogiad grwpiau cymunedol
a dylanwadwyr allweddol.
Mae dull seiliedig ar le yn ffordd
newydd o weithio a bydd angen
newid diwylliannol a sefydliadol.

Statws
(U/C/I)
C

I

Gweithrediadau lliniaru /
cymorth sydd ei angen
Dull a chefnogaeth aml-asiantaeth,
a gweithio gydag ymgynghorwyr
sydd â phrofiad o ddatblygu cyfalaf
cymdeithasol.
Daw goruchwyliaeth BGC ac
arweinwyr Bwrdd Ymyriad o
sefydliadau partner, h.y. Iechyd a'r
Heddlu.
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Gwyrdd

Cynnydd cyfredol ar y targed

Oren

Cynnydd ar ôl y targed ond yn dal yn bosibl

Coch

Cynnydd ymhell y tu ôl i'r targed

Mesurau Perfformiad
Allweddol

Targed

% y bobl sy'n teimlo'n ddiogel yn eu
hardal leol (dydd/ nos).

I’w
gyhoeddi

% sy'n teimlo y gallant ddylanwadu ar
benderfyniadau sy'n effeithio ar eu
hardal leol.

I’w
gyhoeddi

% o bobl sy'n fodlon ar eu hardal leol fel
lle i fyw.

I’w
gyhoeddi

% o bobl sy'n gwirfoddoli.

I’w
gyhoeddi

% o bobl sy'n unig.

I’w
gyhoeddi

Gwirioneddol

Camau ychwanegol i'w cytuno yn dilyn y
Caffi Cysylltu a gweithdy rhanddeiliaid.

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf
Gweithdy rhanddeiliaid SRC wedi'i gynllunio ar gyfer Mawrth/ Ebrill 2019.
Caffi Cysylltu Cydfuddiannau i’w gynnal ar 16 Chwefror 2019.
Rhedeg y rhaglen Cyllidebu Cyfranogol h.y. dyrannu'r gronfa.
Rhedeg rhaglen hyfforddi a datblygu personol.
Parhau i weithredu'r rhaglen Campws Cymunedol.
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