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Cynhaliwyd cynhadledd Social Value Cymru yng Nghanolfan Fusnes Conwy ar y 9fed
o Hydref. Mantell Gwynedd sy’n arwain ar Social Value Cymru, ac mae’n gweithio
mewn partneriaeth ag AVOW, FLVC, Medrwn Môn, CVSC a DVSC i gefnogi
mudiadau yn y trydydd sector i ymwreiddio gwerth cymdeithasol yn eu mudiadau, a
dangos sut gall data ar werth cymdeithasol oleuo eu penderfyniadau. Mae’r prosiect
yn gweithio gyda 25 o fudiadau sydd oll yn darparu gwasanaethau yng ngogledd
Cymru.
Trefnwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Grŵp Llywio Fforwm Gwerth
Cymdeithasol Gogledd Cymru, a sefydlwyd mewn ymateb i Adran 16 o Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r ddeddf hon yn gosod
dyletswydd ar awdurdodau lleol (gyda phartneriaid) i hyrwyddo datblygiad mudiadau
dielw i ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth a gwasanaethau ataliol. Mae’r Cod
Ymarfer ategol sy’n gysylltiedig â’r ddyletswydd hon yn ei gwneud yn ofynnol i
awdurdodau lleol, gyda byrddau iechyd yn bartneriaid, sefydlu fforymau rhanbarthol i
gefnogi darparwyr sy’n seilio’u gwaith ar werth cymdeithasol, i ddatblygu
dealltwriaeth ar y cyd o’r agenda cyffredin ac i ddatblygu arfer da.
Un o’r blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer y flwyddyn nesaf gan Grŵp Llywio Fforwm
Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru yw sefydlu / gweithredu ffyrdd o fesur effaith
Gwerth Cymdeithasol mewn gweithgareddau comisiynu a chaffael ar draws gogledd
Cymru.
Dylai’r cyflwyniadau, y gweithdai a’r trafodaethau rownd y byrddau ein cynorthwyo
wrth ystyried blaenoriaethu gwerth cymdeithasol ac effaith gymdeithasol o fewn ein
mudiadau ein hunain a sut gallwn wneud hynny. Yn bwysicach fyth, sut gallwn oll
weithio gyda’n gilydd i gytuno ar ddangosyddion i symud ymlaen a manteisio i’r
eithaf ar effeithiau ariannu, comisiynu a chaffael.
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Negeseuon allweddol gan ein siaradwyr
Shelley Davies Pennaeth
Partneriaethau ac Integreiddio,
Llywodraeth Cymru.

-

-

-

Pwrpas y ddeddfwriaeth yw
datblygu sector darparu sydd
wedi’i seilio ar werth
cymdeithasol
“Ni allwn ddatrys ein
problemau gyda’r un
meddylfryd ag yr oedd gennym
wrth eu creu”, Albert Einstein.
Mae angen gwaith pellach, ond
‘siwrne’ ydyw, a’r ‘gwneud’ yw’r
peth pwysig.

Bethan Russell Williams Prif
Swyddog Gweithredol Mantell
Gwynedd

-

-

Mae angen i ni ddod â
gwerth cymdeithasol i’r
prif lif yng nghomisiynu’r
llywodraeth
Bydd y siwrne hon yn
cymryd amser, mae
angen i ni ddatblygu
diwylliant o werth
cymdeithasol.

Ben Carpenter Prif Weithredwr
Social Value UK a Social Value
International, yn arwain rhwydwaith
byd-eang o ymarferwyr i ddatblygu
egwyddorion a safonau ar gyfer
cyfrifo gwerth cymdeithasol.

-

Gyda’n gilydd, gall y
mudiad gwerth
cymdeithasol leihau
anghydraddoldeb a niwed
amgylcheddol

-

Gwerth Cymdeithasol yw
meintioli’r pwysigrwydd
cymharol y mae pobl yn ei
roi ar y newidiadau
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-

Cydgyfeiriad ar gwestiynau
ac egwyddorion

-

Atebolrwydd a hygrededd
(sicrwydd ac ardystiad)

Maria Bell
Rôl Maria yw cefnogi Byrddau Comisiynu a
Gweithlu Gogledd Cymru (sy’n adrodd i’r
Bwrdd Partneriaethau Rhanbarthol) i
gyflawni eu rhaglenni gwaith


Gall dod â’r Sector Gwerth
Cymdeithasol ynghyd gyflawni mwy o
werth cymdeithasol yng ngogledd
Cymru

Dr Adam Richards
Dr Adam Richards yw Rheolwr
Ymchwil, Prosiectau a
Hyfforddiant Social Value UK, ac
mae hefyd yn gweithio fel
Ymgynghorydd Cyfrifon
Cymdeithasol i Mantell Gwynedd.
“Rwyf wedi gweithio gyda nifer o fudiadau
i’w helpu i fesur a rheoli eu heffeithiau
cymdeithasol. Rwyf hefyd yn ddigon ffodus i
gael darparu hyfforddiant rheoli effaith ym
mhedwar ban byd ac mae hyn nid yn unig
wedi rhoi profiadau arbennig i mi wrth
gweithio gyda phobl gwahanol, ond hefyd
wedi dangos i mi bod y rhan fwyaf ohonom
yn rhannu’r awydd i newid y byd er gwell...
ynghyd â mudiadau fel Mantell Gwynedd a
Social Value UK, rwy’n rhan o fudiad sydd
eisiau newid y ffordd rydym yn meddwl am
werth fel bod penderfyniadau’n ystyried
pobl a’r blaned – ac nid oes rhaid iddo fod
yn gymhleth iawn bob amser!”
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Anne Lythgoe
Arweinydd VCSE (Voluntary, Community
and Social Enterprise), Awdurdod Cyfunol
Manceinion Fwyaf. Mae Anne yn Is
Gadeirydd a Thrysorydd i’r Social Audit
Network. www.socialauditnetwork.org.uk

Model Salford









Canolbwyntio’n gynnar ar bartneriaeth, rhannu
dealltwriaeth, comisiynu a chaffael, yn enwedig yn y
system iechyd a llesiant
Cydnabod bod 3 ‘lefel’ gyfochrog yr oedd angen i ni
weithio arnynt:
Strategol
Comisiynu a chaffael
Darparwyr
Dylai gwaith fod yn gydamserol ac yn gysylltiedig –
cyd-ddibynnol
Gwerth cymdeithasol yn bodoli yn y gylchred
gomisiynu benbaladr
Pwysig cael ymrwymiad ar bob lefel a dod â phobl
ynghyd
Mae gwerth cymdeithasol yn fuddsoddiad hirdymor…
Model Addewid Gwerth Cymdeithasol – bod yn
gymdeithasol yn Salford

Bolton
https://www.boltoncvs.org.uk/bolton-family
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Manceinion Fwyaf



Gweithio gyda’n gilydd ar draws sectorau – mewn
undod mae nerth
Ymwreiddio’r ymrwymiad i werth cymdeithasol ar
draws holl bolisïau a strategaethau, ail ddylunio’r
fframwaith caffael, canfod y blaenoriaethau
ymarferol... Galluogi dull ‘cymdogaeth’.

– Yr ‘amodau pwysicaf ar gyfer twf’ yw:
Gwerthoedd….
Partneriaeth a chydweithio
Arweinyddiaeth
•

Mae’r potensial gan Werth Cymdeithasol i weithio
fel glud sy’n helpu pobl i weithio gyda’i gilydd er
mwyn ‘gwneud y gwahaniaeth mwyaf’

Tracey Evans
Tracey yw Prif Swyddog Gweithredol y
Bartneriaeth Awyr Agored.
– Gallwn weld y newidiadau
cadarnhaol rydym yn eu
creu ym mywydau pobl a
hefyd sut gall ein helpu i
wneud penderfyniadau
mewnol ar gyfer gwella
gwasanaethau
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“Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwella cyfleoedd i ragor o bobl yng Nghymru
gyflawni eu potensial trwy weithgareddau awyr agored. Gallwn weld y
gwahaniaeth y mae ein prosiectau wedi’u gwneud i gymaint o bobl ond mae’n
anodd dangos deilliannau cadarnhaol i’n partneriaid cyllido a’n rhanddeiliaid. Bydd
cymryd rhan yn y prosiect SROI hwn yn ein helpu i ddangos eu henillion ar
fuddsoddiad i’n rhanddeiliaid allweddol ynghyd â’n cynorthwyo wrth wneud
penderfyniadau mewnol am welliannau i’n gwasanaeth a’n cyfeiriad strategol tua’r
dyfodol.”

Paul Frost
Paul yw Cyfarwyddwr Llywodraethu’r
Bartneriaeth Awyr Agored. Mae Paul
hefyd yn Hyrwyddwr Gwerth
Cymdeithasol i’r Bartneriaeth Awyr
Agored.
- Fel Ymddiriedolwr, mae gwerth
cymdeithasol wedi helpu gyda
chynllunio ar gyfer y dyfodol a
bod yn fwy ymatebol i’n
rhanddeiliaid

6

Pwyntiau allweddol o’r trafodaethau o gwmpas y byrddau (nodiadau
llawn yn Atodiad 1)
1) a) Sut gellir gyrru gwerth cymdeithasol yn ei flaen ym mhopeth a
wnawn?
















Rhwydweithiau cryfach a gwell perthynas waith rhwng y sectorau gwirfoddol a
chyhoeddus
Mae angen i fudiadau wneud addewid o ymrwymiad – dysgu o fodel Salford
https://www.salfordsocialvalue.org.uk/
Dysgu o fodel Manceinion Fwyaf
Mae angen rhoi systemau a phrosesau ar waith i hwyluso cyfeiriad strategol
Dysgu a hyfforddiant pellach
Adnoddau – mae angen amser ac ymroddiad i werth cymdeithasol (creu
capasiti)
Gwell cysondeb yn y dulliau a ddefnyddir
Dealltwriaeth a rennir o werth cymdeithasol
Hyrwyddo arloesi, cydgynhyrchu safonau ac atebion ar gyfer gwasanaethau
gyda rhanddeiliaid
Mae angen i gydgynhyrchu fod wrth galon y cwbl
Ymwreiddio’r arfer o fesur effaith o ddechrau prosiectau
Mae arnom angen data ystyrlon
Polisïau a strategaethau gwerth cymdeithasol. Rhaid gweithredu ar
arweinyddiaeth, ymrwymiad a’r strategaethau
Canolbwyntio ar ddeilliannau, nid allbynnau
Cyllid cynaliadwy

Heriau












Gormod o ddulliau/pecynnau adnoddau– gall beri dryswch
Diffyg hyfforddiant / sgiliau
Diffyg adnoddau
Y sectorau cyhoeddus a phreifat heb eu cynnwys yn niffiniad Llywodraeth
Cymru o werth cymdeithasol – yn wahanol i Loegr
Natur ‘osgoi risg’ mudiadau
Ariannu tymor byr sy’n golygu bod rhaid cynllunio yn y tymor byr
Comisiynwyr yn or-gyfarwyddol
Mae angen i dryloywder ac atebolrwydd y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol
gael ei gyfleu’n well
Y canfyddiad fod gwerth cymdeithasol yn ‘newydd’
Mudiadau’n aml yn mesur y deilliannau anghywir gan mai dyna roddwyd yn
gyfarwyddyd iddynt
Amrywiaeth o ranbarth i ranbarth – gall hyn fod yn heriol i fudiadau sy’n
gweithio ar draws gogledd Cymru
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Atebion












Cydgynhyrchu. Cytundebau wedi’u cydgynhyrchu sy’n sicrhau cyflawni yn
erbyn anghenion
Hyrwyddwyr Gwerth Cymdeithasol mewn gwahanol adrannau o fewn
awdurdodau lleol a sicrhau dialog mewnol
Hyfforddiant
Angen i’r bwrdd economaidd fod o’n plaid
Cyfranogiad Busnes Cymru
Ymgysylltu’n effeithiol â phobl sy’n derbyn gwasanaethau
Addasu egwyddorion Gwerth Cymdeithasol ym mholisïau cyrff statudol –
safoni’r neges
Mesur yr hyn sy’n bwysig – data ystyrlon
Adrodd storïau
Y gylchred gomisiynu drwyddi draw – yn dechrau gydag asesiadau anghenion
effeithiol
Rhai dulliau safonol o fewn comisiynu ond hefyd hyblygrwydd er mwyn gallu
mynd i’r afael ag anghenion lleol

2) Sefydlu dangosyddion gwerth cymdeithasol o fewn comisiynu a chaffael















Mapio ardaloedd penodol ymhellach; edrych ar y gwaith sydd wedi’i wneud yn
Ynys Môn, ‘Cynllunio Lle’. Gweledigaeth y gymuned
Cysylltu â materion gofal iechyd. Llesiant, iechyd meddwl – manteisio ar
ymchwil sy’n bodoli eisoes
Sut mae mesur gwahaniaeth? Mae cymunedau cydnerth yn bwysig. A yw
dangosyddion ynysu’n ddigon?
Gweld ble mae’r bylchau – comisiynu i gynnwys y sector cyfan
Mae angen dull cyson o fesur
Cydgynhyrchu’r dangosyddion wrth weithio mewn partneriaeth, e.e. iechyd,
iaith, cynghorau, y trydydd sector
ICF – 20% gyda mudiadau gwerth cymdeithasol. Ai man cychwyn yn unig yw’r
20%? A yw’n mesur y gwerth a grëwyd?
Dangos eich bod wedi ymwreiddio egwyddorion gwerth cymdeithasol (yn y
maes perthnasol, nid yn gyffredinol)
Polisi gwerth cymdeithasol y gellir gwerthuso yn ei erbyn
Panel o unigolion amrywiol i gael dealltwriaeth eang o werth cymdeithasol.
Proses caffael sy’n diffinio deilliannau mewn termau cyffredinol
Gofyn am yr hanes o gyflawni yn yr ardal leol
Mae comisiynwyr yn edrych yn fewnol ar werth cymdeithasol. Maent yn creu
effeithiau negyddol, ac yn y blaen, e.e. talu llai na’r cyflog byw
Dylai gweithgareddau comisiynu a chaffael fod yn gymesur â’r mudiadau e.e.
peidio rhoi mudiadau bach dan anfantais neu ddisgwyl iddynt weithio gydag
eraill er hwylustod i’r darparwyr
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Dangosyddion posibl









Y nifer o wasanaethau a gaiff eu cydgynhyrchu (cytundebau sy’n cael eu
cydgynhyrchu)
Prosiectau sy’n cynnwys rhanddeiliaid
Tendrau’n dangos pa mor ymatebol y maent i lais rhanddeiliaid
Polisïau a strategaethau gwerth cymdeithasol yn cael eu rhoi ar waith
Y nifer o brosiectau sy’n ymateb i anghenion lleol fel y nodir yn yr Asesiadau o
Anghenion y Boblogaeth a’r asesiad llesiant lleol
Fframweithiau gwerth cymdeithasol – canolbwyntio ar ddeilliannau
Dangosyddion wedi’u seilio ar ddeilliannau
Mae gan fudiadau dargedau gwerth cymdeithasol

Pwyntiau gweithredu o’r digwyddiad






Grŵp Llywio Fforwm Gwerth Cymdeithasol gyda Llywodraeth Cymru i edrych
ar fodel Manceinion Fwyaf
Social Value Cymru i ddarparu diwrnod o hyfforddiant i’r holl hyrwyddwyr
Gwerth Cymdeithasol
Y Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol i edrych ar brosiectau posibl i’w symud
yn eu blaenau – mae angen edrych ar adnoddau
Grŵp Llywio Fforwm Gwerth Cymdeithasol i sefydlu dangosyddion a
mesuryddion er mwyn symud ymlaen wedi’u seilio ar y digwyddiad
Social Value Cymru i rannu’r arweinlyfr Mesur a Rheoli ar gyfer mudiadau
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