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Y pwysigrwydd o ymgysylltu â'n rhandeiliaid
Social Value Cymru

Annwyl gyfeillion,
Croeso i'r ail rifyn o gylchlythyr Social Value Cymru. Prif bwrpas y cylchlythyr yw rhannu gwybodaeth
ddefnyddiol am waith gwerth cymdeithasol, unrhyw ddigwyddiadau ac unrhyw adnoddau dysgu
defnyddiol.
Mae hi wedi bod yn gyfnod prysur iawn dros y chwe mis diwethaf tra rydym yn gweithio gyda chi i i
wneud y gwaith ansoddol a gosod systemau i gasglu data. Hoffwn ddiolch i chi i gyd yn bersonol am
eich cydweithrediad, a hefyd dweud gymaint o bleser oedd cael ymgysylltu gydag eich rhandeiliaid. Fel
gwelwch yn y blog sydd wedi ei gynnwys yma, 'roedd y dulliau o ymgysylltu yn amrywi, ond 'roedd bob
profiad yn un arbennig.
Y cyhoeddiad pennaf sydd gennyf yw ein bod wedi trefnu dyddiad ar gyfer ein digwyddiad Gogledd
Cymru, sef y 9fed o Hydref yng Nghanolfan Busnes Conwy. Bwriad y digwyddiad yma fydd eich dod
ynghyd a chyllidwyr a chomnisiynwyr a gweld sut gallwn gyd-weithio i sicrhau bod gwerth cymdeiithasol
wir yn cael ei wreiddio o fewn systemau a bod effaith i'n rhanddeiliaid yn ganolog i bob penderfyniad.
Ceir fwy o wybodaeth yn y newyddlen.

Mwynhewch!
Eleri Lloyd
Rheolwr Social Value Cymru
Mantell Gwynedd

Beth yw Gwerth Cymdeithasol?

Petaech yn gofyn i’r bobl yr ydych yn eu gefnogi beth sydd fwyaf pwysig iddynt, beth fyddai’r ateb?
Perfformiad ariannol eich gwaith, neu'r pethau sydd wedi newid yn eu bywydau fel canlyniad o’ch
gwaith?

'Megis tonnau ar wyneb dŵr, nid ydy gwerth cymdeithasol yn cael ei greu i’ch cleientiaid uniongyrchol
yn unig, ond mae’n debygol o gael effaith ar eraill megis teulu, neu gyrff cyhoeddus e.e. iechyd a gofal
cymdeithasol.'
Mesur Gwerth Cymdeithasol –
Pam? - gweler (http://www.mantellgwynedd.com/pam-mesur-gwaith-cymdeithasol.html)
a Sut?
gweler -(http://www.mantellgwynedd.com/sut-i-fesur-gwerth-cymdeithasol.html)

Prosiect Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol Gogledd
Cymru

Mae’r prosiect cyffrous yma yn cael ei ariannu gan Gronfa Sgiliau Trydydd Sector (Y Gronfa Fawr) am
gyfnod o dair blynedd. ‘Roedd y flwyddyn gyntaf o’r prosiect yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau
mesur gwerth cymdeithasol yn y chwe Chyngor Gwirfoddol Sirol. Fel rhan o'r prosiect bu i ni
ddatblygu arweinlyfr ar gyfer Gynghorau Gwirfoddo Sirol er mwyn mesur gwerth cymdeithasol.

Yn ystod yr ail flwyddyn, 'rydym wedi partneru gyda 26 mudiad gwych ar draws Ogledd Cymru gan
weithio'n agos gyda'r gweithlu ac ymddiriedolwyr gan deddfnyddio'r arweinlyfr er mwyn mesur eu
gwerth cymdeithasol. Mae'r gwybodaeth yma wedyn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud
penderfyniadau. Rydym yn y broses o gwblhau Adroddiadau Adenillion Cymdeithasol ar
Fuddsoddiadau ar gyfer y mudiadau.
Mae ffocws y drydydd flwyddyn yn mynd ar weithio gydag ymddiriedolwyr er mwyn sicrhau fod
ganddynt y sgiliau angenrheidiol er mwyn gwneud penderfyniadau strategoil gwell. Bydd Teclyn
Ymddiriedolwyr yn cael ei ddatblygu a'i rannu gyda mudiadau yn y misoeed nesaf.
Er mwyn gweld y mudiadau sydd yn cymeryd rhan yn y prosiect, ewch i
:https://www.mantellgwynedd.com/downloads/210219-gwerth-cymdeithasol-mudiadau.pdf. Mae
amrywiaeth o brosiectau gwych e.e. cefnogi unigolion o fewn eiddo a chefnogaeth a chefnogi
unigolion drwy ddefnyfddio'r awyr agored er mwyn datblygu sgiliau cyflogaeth.

Pwy ydym ni? Cymorth prosiect yn eich hardal:
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lyndsey@medrwnmon.org
Bethan Jukes
bethan@medrwnmon.org
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jansmith@cvsc.org.uk

Fran Hughes
Fran.Hughes@flvc.org.uk>

Helen Wilkinson
helen w@dvsc.co.uk

Victoria Milner
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Newyddion gan y Tîm
Llwyddiant ar ddwy lefel i Social Value Cymru
Eleri Lloyd yn derbyn statws Ymarferydd Achrededig gan Social Value UK
Bu chwarter cyntaf 2019 yn gyfnod cyffrous iawn
i Dim Gwerth Cymdeithasol Mantell Gwynedd. Yn
gyntaf, bu i Eleri Lloyd , ein Rheolwr Gwerth
Cymdeithasol i dderbyn statws 'Ymarferydd
Achrededig' sef arbenigwraig mewn gwerth
cymdeithasol. Er mwyn derbyn y statws yma,
'roedd rhaid iddi ddangos tystiolaeth o brofiad a
dealltwriaeth ddigonol ym maes gwerth
cymdeithasol yn ogystal a llunio adroddiad a'i
gyflwyno drwy'r broses aswiriant Social Value UK.
Eleri yw'r person cyntaf yng Nghym,ru i dderbyn y
statws hon. Darllenwch flog Eleri Lloyd:
http://www.socialvalueuk.org/qa-with-eleri-lloydon-becoming-an-accredited-practitioner/

Tystysgrif Cyntaf Gwerth Cymdeithasol yng Nghymru - Lefel 1 - Ymroddiad Mantell
Gwynedd
Cafwyd hefyd lwyddiant arall i'r tim a Mantell
Gwynedd; dyfarnwyd Tystysgrif Ymrwymiad Lefel 1 gan Social Value uK. Golyga hyn bod
Mantell Gwynedd wedi profi eu ymrwymiad fel
mudiad i egwyddorion gwerth cymdeithasol.
Eto, Mantell Gwynedd yw'r cyntaf yng Nghymrui
dderbyn y dystysgrif a'r corff ymbarel cyntaf yn
y Deyrnas Unedig i dderbyn Lefel 1. Darllenwch
fwy : http://www.socialvalueuk.org/mantellgwynedd-earn-level-one-of-the-social-valuecertificate/

Blog Eleri Lloyd
Cynnwys rhanddeiliaid yw hanfod gwerth cymdeithasol, ond ydy hyn yn bosib bob
tro?
Rydym yn cydlynu prosiect yng Ngogledd Cymru sydd yn cefnogi mudiadau
gwirfoddol i ymgorffori mesuriadau gwerth cymdeithasol o fewn eu mudiadiadau. Y
bwriad yw gwella sgiliau ymddiriedolwyr i ddefnyddio’r wybodaeth yma er mwyn
macsimeiddio’r effaith cymdeithasol. Mae 27 o fudiadau yn cynrychioli grwpiau
gydag anghenion cymorth eang o fewn ein cymunedau gan gynnwys dioddefwyr
cam-drin domestig a thrais rhywiol, cyn-filwyr, oedolion gydag anghenion dysgu,
plant a phobl ifanc, yr henoed, pobl yn byw gyda salwch er enghraifft dementia a
chancr; pobl gyda nam synhwyrol, pobl yn byw gyda phryderon iechyd meddwl a
hefyd unigolion sydd wedi bod yn ddi-waith hirdymor. I ddarllen mwy ewch i:
https://mantellgwynedd.com/blog/cynnwys-ein-rhandeiliaid.html

Cyhoeddiadau diweddar
' Social Return on Investment report of the Change Step service in partnership with
Veterans NHS Wales ' NHS Wales Mantell Gwynedd (2018)
https://mantellgwynedd.com/downloads/070319-change-step-report.pdf
Mae'r adroddiad yma wedi ei achredu gan Social Value UK. Ceir ragor o fanylion am y
broses achredu http://www.socialvalueuk.org/assured-social-value-reports/
Bu i'r Tîm Gwerth Cymdeithasol gwblhau adroddiad ar y prosiect peilot MI FEDRAF / ICAN
sef prosiect cefnogaeth a gwrando ar draws Gogledd Cymru.
'Roedd y peilot yn gweithio o fewn Adrannau Brys Ysbyty Maelor, Ysbyty Gwynedd ac
Ysbyty Glan Clwyd. Mae'r wasanaeth yn cynnig cefnogaeth emosiynol a gwrando yn
hytrach nag unrhyw ymyrraeth feddygol. Partneriaeth rhwng y Bwrdd Iechyd, y Drydydd
Sector a'r 6 Chyngor Gwirfoddol Sirol ac mae'r Cydlynydd Gweinyddol wedi ei lleoli ym
Mantell Gwynedd. Mae'r gwasanaeth ar gael 7 diwrnod o'r wythnos o 7 y nos - 2 y bore.
Mae'r adroddiad ar gael :https://mantellgwynedd.com/downloads/120619-adroddiadinterim-ican.pdf.
Mae'r prosiect wedi ei ymestyn tan 2020.

Astudiaethau Achos
Bydd y rhifyn yma'n edrych waith y mudiadau sy'n rhan o'r prosiect Mesur a Gwerth
Gogledd Cymru yng nghyd-destun iechyd meddwl.
Mae'r Tîm Gwerth Cymdeithasol wedi bod yn gweithio'n agos gyda mudiadau sydd yn
rhoi ffocws ar wella iechyd meddwl a llesiant.

Canolfan Llesiant Tan y Maen
Un o'r mudiadau sydd wedi ei leoli yng Ngwynedd ac yn cynnig cefnogaeth ar gyfer
iechyd meddwl a llesiant yw Canolfan Tan y Maen. Maent yn gweithio mewn
partneriaeth â Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Mae ganddynt ganolfannau llesiant yn
Nhywyn, Dolgellau a Blaenau Ffestiniog ac maent wedi ymestyn y wasanaeth i'r Bala ac
Abermaw. Mae Tan y Maen yn awyddus i gofnodi deilliannau pobl sydd yn mynychu ac
hefyd i wella'r gwasanaeth. Mae deilliannau'n cynnwys: lleihad mewn teimlo'n ynysig,
newidiadau i iechyd corfforol a meddyliol a hefyd y gallu i fyw yn fwy anibynnol.
Un o nodau sylfaenol y ganolfan yw annog hunan gymorth a chefnogaeth, ac annog yr
unigolyn i fod yn fwy hyderus ac i ddatblygu sgiliau newydd a hefyd adennill hen
sgiliau. Mae'r mudiad hefyd yn gweithio mewn partneriaeth a nifer o fudiadau eraill er
mwyn cynnig cymorth a chefnogaeth.

Advanced Brighter Futures
Mae Advanced Brighter Futures wedi eu lleoli yn Wrecsam ac maent yn cefnogi
unigolion i ac yn annog yr unigolion fel bod modd iddynt wireddu eu hamcanion, sydd
yn ei dro yn golygu gwell cynhwysiant cymdeithasol. Maent hefyd yn cynnig
cefnogaeth ymarferol drwy gyrsiau mentora, cyfleoedd gwirfoddoli ac hefyd grwpiau
cefnogaeth. Mae eu gwasanaethau ar gael ar gyfer pobl gyda salwch meddwl dwys ac
yn eu derbyn cyfeiriadau gan y Gwasanaeth Iechyd Meddwl Eilaidd. Yn 2012,
dechreuodd y mudiad gefnogi pobl gyda iechyd meddwl llai dwys ac yn 2013
ehangwyd y gwasanaeth i'r gymuned.
Mae'r prosiect Gwerth Cymdeithasol BYW (Believe You Will) yn cefnogi unigolion sydd
yn derbyn cefnogaeth iechyd meddwl aciwt ac eilradd i wella a'i galluogi i ailintegreiddio i'r gymdeithas leol.

Aberconwy MIND
Mae y prosiect yma wedi ei leoli yn Llandudno yn cynnig
gweithgareddau gwasanaeth dydd sy'n canolbwyntio ar
adferiad. Mae gan y gwasanaeth dydd ffocws ar gwellahad er
mwyn cyd - fynd a'r cynlluniau llesiant. Gall y cynlluniau yma
gynnig pecyn i'r unigolyn i gynorthwyo eu hadferiad eu
hunain. Mae ffocws y gwaith hefyd ar ddatblygu sgiliau ar
gyfer y gweithle ac i wirfoddoli.
.

Canolfan Lon Abaty, Bangor
Mae'r ganolfan yma wedi ei lleoli ym Mangor ac mae'r prosiect yn edrych ar y
gwasanaeth galw heibio sydd yn agored yn ystod yr wythnos. Mae tîm o staff a
gwirfoddolwyr ar gael er mwyn cynnig gwybodaeth, cefnogaeth ac arallgyfeirio at
ystod eang o weithgareddau. Mae'r gweithgareddau yn cynnwys grŵp darllen,
therapi tylunio pen indiaidd, sesiynau celf ac yn ddiweddar garddio.

Grwp Linked In
Os ydych ei si au rhwydwei thi o neu rhannu' ch tai th gwerth cymdei thasol mewn
gofod saff, ymunwch â ni ar Li nked I n ' Soci al Val ue Cymru group' . Ymunwch â
ni i barhau' r sgwrs.
a di l ynwch ni ar trydar

@val uecymru

Digwyddiadau ar gyfer prosiect Mesur a Rheoli Gwerth
Cymdeithasol
•Gweithdai Cyflwyniad i Werth Cymdeithasol Mawrth / Ebrill 2019

Cynhal i wyd hyf f or ddi ant ar dr aws Gogl edd Cymr u yn y l l eol i adau canl ynol Cl wb
Rygbi Bangor , AVOW Wr ecsam a Char t r ef i Conwy.

Tystion

' " Cef ai s l l awer i awn al l an o' r hyf f or ddi ant - ' r oeddwn yn hof f i y f f or dd yr aet hoch a
ni dr wy' r br oses - gwnaet h hyn i ni gyd f eddwl yn gal ed ac mae hynny' n gol ugu
bod gennym wel l deal l t wr i aet h. Di ol ch - ' r oedd yn ddechr au da i f esur gwer t h
cymdei t hasol " .

Cyhoeddiadau defnyddiol
Schol t en, P (2019) ' Val ue Game: A met hod f or i nvol vi ng cust omer s i n val ui ng
out comes' Soci al Val ue UK
ht t p: / / www. soci al val ueuk. or g/ soci al - val ue- uk- l aunch- val uegame- a- met hod- f or i nvol vi ng- cust omer s- i n- val ui ng- out comes- document /

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur 2019
Digwyddiadau Social Value Cymru
Digwyddiad Comisiynwyr – Hydref 9fed Canolfan Busnes Conwy Gwerth
Cymdeithasol – Be’ ydy’r pwynt?
Sut gall y sector gwirfoddol a'r sector gyhoeddus gydweithio i facsimeiddio effaith
ariannu, chomisiynu a chaffael? https://www.eventbrite.co.uk/e/gwerth-cymdeithasol-beydyr-pwynt-social-value-why-bother-tickets-64301502525 (Ticedi drwy wahoddiad
yn unig)

Cyfarfod Blynyddol a Chynhadledd Mantell Gwynedd - 13 Tachwedd Portmeirion
Bydd ffocws y cyfarfod yma ar yr amgylchedd a newid hinsawdd.

Fforymau a Rhwydweithiau Gogledd Cymru
Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru

Mae’r rhwydwaith yn rhedeg bob chwarter ledled Gogledd Cymru. Mae’r rhwydwaith yn rhoi cyfle i
aelodau i gyfarfod a thrafod eu gwaith, unrhyw sialens neu ateb i rywbeth ac i rwydweithio gyda phobl
gyda syniadau tebyg. Mae’r aelodau’n amrywio o aelodau academaidd, Swyddogion Awdurdodau
Lleol i fentrau cymdeithasol a’r sector wirfoddol.
Themau trafod y gorffennol yn cynnwys: profiadau anffafriol plentyndod, gwaith plannu
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt yn stad ddiwydiannol Wrecsam a'r effaith ar fusnesau yn yr ardal yna ac
hefyd yr effaith negyddol o dadgomisiynu pentref Fairbourne yng Ngwynedd.
Os ydych a diddordeb mynychu yna cysylltwch a : eleri@mantellgwynedd.com.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: I'w gadarnhau

Fforwm Gwerth Cymdeithasol
Yn dilyn, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 sefydlwyd y
Fforwm (http://mantellgwynedd.com/fforwm-gwerth-cymdeithasol.html). Mae
Cydweithredfa Gwella Gofal Cymdeithasol a Lles Gogledd Cymru yn cynnwys chwe
awdurdod lleol Gogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a phartneriaid
eraill. Y nod yw gwella gwasanaethau, gwneud y mwyaf o’r adnoddau sydd ar gael,
lleihau dyblygiad a sicrhau gwasanaethau mwy cyson ar draws Gogledd Cymru. Ceir
diffiniad o werth cymdeithasol (http://mantellgwynedd.com/downloads/definition-ofsocial-value-welsh.pdf) o safbwynt y fforwm

Rhwydwaith Presgripsiwn Cymdeithasol Gogledd Cymru

(http://www.primarycareone.wales.nhs.uk/social-prescribing)

Social Value UK

Mae Social Value Cymru yn aelod o Social Value UK. Mae Social Value UK yn aelod o'r
rhwydwaith fyd-eang Social Value International. Fel aelod o Social Value UK 'rydym yn cael
aelodaeth awtomatig.

Mae aelodau yn rhannu pwrpas tebyg: newid y ffordd y mae cymdeithas yn cyfrifo
gwerth (www.socialvalueuk)
Ein gweledigaeth yw byd lle mae gwneud penderfyniadau, dulliau gweithio a
darpariaeth o adnoddau wedi eu seilio ar egwyddorion cyfrifo a all arwain at
gyfartaledd a llesiant a lleihau dirywiad amgylcheddol.
(http://www.socialvalueuk.org/about-social-value-uk/)

Dyddiadau eraill ar gyfer eich calendr
Cynhadledd Social Value UK 2020

Blogiau arall o ddiddordeb

Why is the UK facing a homeless crisis and
what can be done?
Despi te bei ng one of the ri chest
countri es i n the worl d, the Uni ted
Ki ngdom faces extremel y hi gh l evel s of
poverty and homel essness, much more
than i t shoul d face. As fundi ng has
been cut, as Uni versal Credi t has
conti nued to fai l ai i ts mi ssi on, and as
the economy has faced more
chal l enges, more and more peopl e
have been l eft wi thout a stabl e pl ace to
cal l home. To read more:
http: //www. soci al val ueuk. org/why-i sthe-uk-faci ng-a-homel ess-ri si s-andwhat-can-be-done/

.

British Consumers Value Environmental Sustainability
Higher than Brand Loyalty
Research by del i very company Doodl e and
YOUGov has shown that 43% Bri ti sh consumers
woul d consi der shoppi ng wi th a ri val retai l er i f
they offer sustai nabl e del i very opti ons.
Age pl ayeda key rol e i n the responses of
parti ci pants, as 56% of 18-24 year ol d shoppers
woul d be persuaded to shop wi th a competi tor
who offered more sustai nabl e ful fi l l ment, to
compl ete and del i ver orders, compared to 43%
overal l . 53% of young peopl e are al so pl anni ng to
use di rect home del i very servi ces l ess i n future.
To read more:
http: //www. soci al val ueuk. org/bri ti sh-consumersval ue-envi ronmental -sustai nabi l i ty-hi gher-thanbrand-l oyal ty/
.

Os es unrhyw ddigwyddiad neu unrhyw waith y dylem wybod am, yna cysylltwch â mi:
Elaine Thomas : elaine.thomas@mantellgwynedd.com

Cysylltwch a ni:
Social Value Cymru
Mantell Gwynedd
23 - 25 Y Bont Bridd
LL56 1AB
01286 672 565
www.mantellgwynedd.com
socialvaluecymru

Hoffem ddymuno haf bendigedig i chi gyd ac rydym yn
falch iawn o fod gyda chi ar eich taith gwerth
cymdeithasol!
Y Tîm Social Value Cymru

