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Social Value Cymru

Croeso
Mae’n bleser gennyf eich croeso i newyddlen gyntaf Social Value Cymru. Prif bwrpas y
cylchlythyr yw rhannu gwybodaeth defnyddiol am unrhyw waith gwerth cymdeithasol
diddorol, digwyddiadau ac adnoddau dysgu defnyddiol. Dros y ddwy flynedd nesaf hoffem
hefyd arddangos eich gwaith, fel bod modd i ni rannu’r dysgu ar draws a thu hwnt i’r prosiect.
Fel yr ydych yn ymwybodol, ‘rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda’r Canolfannau
Gwirfoddoli Sirol ledled Gogledd Cymru, ac mae enwau'r prif gyswllt ar gyfer eich prosiect yn y
rhifyn yma. Diolch iddynt am eu gwaith caled er mwyn sicrhau ein bod ni’n gallu’ch cefnogi chi
ar eich siwrna i ymgorffori ‘gwerth cymdeithasol’. Diolch yn fawr i chithau hefyd am eich
brwdfrydedd i ddysgu’r sgiliau newydd yma, er mwyn defnyddio data gwerth cymdeithasol i
greu rhagor o newidiadau ym mywydau pobl.

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.

‘Rydym yn awr yn yr ail flwyddyn o gyllid ac ’rydym yn gweithio gyda'r mudiadau
(http://mantellgwynedd.com/downloads/191118)-oedd yn llwyddiannus yn eu ceisiadau
ledled Gogledd Cymru. Mae gennym amrywiaeth o brosiectau gwych yn gweithio gydag
unigolion: chartrefi pobl gydag iechyd meddwl yn ogystal a chefnogi pobl drwy gymryd
rhan mewn gweithgareddau awyr agored er mwyn datblygu sgiliau cyflogaeth. Mae'r
cyfarfodydd cychwynnol wedi cymryd lle ac fe’r ydym yn y broses o gwblhau’r gwaith
ansoddol yn yr wythnosau nesaf cyn symud ymlaen i'r gwaith meintiol..

Pwy ydym ni? Cymorth prosiect yn eich hardal:
Eleri Lloyd
eleri.lloyd@mantellgwynedd.com
Elaine Dee Thomas
elaine.thomas@mantellgwynedd.com
Dr Adam Richards

Lyndsey Campbell -Williams
lyndsey@medrwnmon.org
Bethan Jukes
bethan@medrwnmon.org

Jan Smith
jansmith@cvsc.org.uk

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

Debbie Neale
debbien@dvsc.co.uk

Victoria Milner
victoria.milner@avow.org

Newyddion gan y Tîm
Blog Dr Adam Richards
'Cwestiynau Effaith'

1. Beth yw’r broblem yr ydym yn ceisio ei ddatrys?
2. Beth yw’r ateb i’r broblem?
3. Pwy sydd yn newid o ganlyniad i’r gweithgaredd?
Pa nodweddion sydd yn bwysig?
4. Sut maent yn newid?
5. Sut mae mesur y newidiadau?
6. Faint o newid sydd wedi digwydd?
7. Pa mor hir mae’n para?
8. Beth yw pwysigrwydd cymharol y newidiadau gwahanol?
9. I ba raddau mae hyn wedi digwydd fel canlyniad o’n gweithgaredd?
10. Pa newidiadau sydd yn bwysig i ni eu rheoli?

Mae pobl yn aml yn gofyn ‘Sut ydych chi yn mesur gwerth / effaith cymdeithasol – ac yn
aml cyn i ni gael amser i ateb, mae pobl yn dweud ei fod yn rhy gymhleth a drud. Wel, gall
hyn fod yn wir, ond nid oes angen cymryd hyn yn ganiataol.
Cyn i mi amlinellu sut dylai hyn gael ei wneud yn gymharol, mae angen edrych ar y gair
‘mesur’, gan fy mod yn credu fod yr ateb i bob dim yn y gair yma....Darllenwch mwy
(http://mantellgwynedd.com/blog/blog-dr-adam-richards.html)

'Ystyried effaith cymdeithasol prosiect ‘Mae Eich Teulu’n Bwysig’ Cyngor ar Bopeth Sir
Cyhoeddiadau diweddar
Ddinbych yn 2017/18 a ddarparwyd mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr.

'Change Step and Veterans NHS Wales Pilot Study' - Cyn-filwyr GIG mewn partneriaeth a
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr;

'Effaith gymdeithasol prosiect Cyswllt Cymunedol Arfon. Adroddiad rhagolwg Adenillion
Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau (SROI) Mehefin 2016–Medi 2018'
Mae yr adroddiadau yma ar gael ar ein gwefan.

Rydym yn darllen:
' How one local planning team illustrates impact to councillors ;
(http://www.theplanner.co.uk/features/how-one-local-planning-teamdemonstrates-impact-to-councillors)
' The Value of Planning in Wales: a new toolkit to measure the value that planning
generates ' (2018) RTPI Cymru JLL Llywodraeth
Cymru (www.rtpi.org.uk/media/2896429/Value-of-Planning-Handout.pdf)
' 'Social Value Toolki t' Canolfan Cydweithredol Cymru (http://wales.coop/socialvalue-toolkit/)
' Minister promises smaller contracts that will take greater account of social value'

(https://www.thirdsector.co.uk/minister-promises-smaller-contracts-will-greater-accountsocial-value/management/article/1519034?bulletin=managementbulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=2018112
6&utm_content=Third%20Sector%20Management%20Bulletin%20(60)::&email_hash=)

Digwyddiadau a fynychwyd
Gweithdy 'Bychain a hardd' (a chall)
Trefnwyd y gweithdy gan Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru mewn
partneriaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Social Value Cymru a
Chydgynhyrchu Cymru.
Mae llawer o fudiadau bychain cymunedol ledled Cymru sydd yn dod a'r gore
allan o fobl ac yn hybu llesiant ledled Cymru.
Mae polisiau Cynulliad Cymru a deddfwriaeth yn gefnogol iawn o'r mudiadau yma
ac 'rydym yn falch iawn o hyn.
ond nid oes posib i'r mudiadau yma ddarparu'r gwasanaethau yma am ddim ac
maent angen cefnogaeth asiantaethau eraill gan gynnwys awdurdodau lleol a
Byrddau Iechyd, os ydynt i ffynnu a tyfu.
.

'Roedd pedwar mudiad cymunedol yn cymeryd rhan yn y digwyddiad yma ac o
bedwar ban Cymru:
(Gofal Solfa, KIM Inspire, Antur Waunfawr ac ACE Ely Caerau). Y bwriad oedd i
ddechrau sgwrs gyda gwneuthurwyr polisi, comisiynwyr, rheolyddion I
ymchwilwyr i weld sut y gallwn weithio gyda'n gilydd er mwyn maethu llesiant ein
cymunedau'n cael eu faethu a bod deliiannau gwerth chweilar gyfer pawb.

Grŵp Linked In
'Rydym wedi sefydlu grŵp LinkedIn 'Social Value Cymru' er mwyn rhwydweithio a
rhannu'ch taith gwerth cymdeithasol mewn gofod diogel. Ymunwch â ni i barhau'r sgwrs
gwerth cymdeithasol....

a dilynwch ni ar Twitter

socialvaluecymru

Digwyddiadau ar gyfer prosiectau Social Value Cymru
•Hyfforddiant Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau Hydref

Cynhaliwyd hyfforddiant ar draws Gogledd Cymru gan gynnwys: Clwb Rygbi Bangor, Parc
Gwledig Dyfroedd Alun a Glasdir yn Llanrwst

Tystebion
"Roedd hwn yn sesiwn grêt, gyda chyflwyniad brwdfrydig llawn gwybodaeth. Y mwyaf yr
oeddwn yn ei ddysgu y lleiaf yr oeddwn yn teimlo mod i'n gwybod!"
"Hyfforddiant grêt - yn ein galluogi i symleiddio'r ffurf yr ydym yn mesur data a sut bydd y
gwybodaeth yma'n cael ei ddefnyddio ar gyfer ein gwaith.'"

Digwyddiadau
eraill
•
Diwrnod Gwybodaeth Ymddiriedolwyr Social Value Cymru
(Lerpwl) - 23ain Tachwedd

Grwp FRC, PSS Lerpwl a Chanolfan Gwirfoddoli Knowsley - Sut maent yn
defnyddio SROI i reoli data a gwneud penderfyniadau gwell

Tysteb
" Diwrnod gwych, cyfleoedd rhwydweithio gwych. Siaradwyr arbenning o dda"

Mesur Llesiant ar gyfer Ysbrydoli Newid - Tachwedd 14 Cynhadledd
a Chyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd - Portmeirion

Rhoi sylw ar beth sydd yn yn bwysig pan yn mesur llesiant.

"M ae y Ddeddf yn gyfle arbennig i siapio newid. Mae yn ran o symudiad gwerth ac

effaith cymdeithasol fyd-eang"

"Beth mae Cymru'n ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei wneud yfory" (Cenhedloedd
Unedig u2015).

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur 2019
Digwyddiadau Social Value Cymru
Digwyddiad Comisiynwyr – Mai 1af Canolfan Busnes Conwy

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.
Mis Gorffennaf - cafwyd cyflwyniad gan Rob Loudon o Gyngor Sir Wrecsam a hefyd gan Yr
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt ar eu gwaith yn Wrecsam a hwyluswyd gan Elizabeth Woodcock i
greu Map Gwerth Cymdeithasol ar hyn. ‘Roedd peth sgwrs o gwmpas ‘gwerth cymdeithasol’,
egwyddorion datblygu cynaliadwy a hefyd, ‘Sut ydym yn mesur effaith newidiadau amgylcheddol
ar fywydau bobl?
Cyfarfod 18fed Hydref
1. Dr Christala Sophocleous, WISERD, Prifysgol Caerdydd
2. Eira Winrow, Trafod SROI Sistems Cymru - Codi'r To.
Os ydych a diddordeb mewn mynychu yna cysylltwch a : eleri@mantellgwynedd.com.

Dyddiad y cyfarfod nesaf: 31ain Ionawr, 2019 (Cartrefi Conwy,
Abergele)

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/)

Digwyddiadau Social Value UK:
Cynhadledd Social Value UK 2018 20 – 21 Tachwedd,
Manceinion.

Blog Cynhadledd Social Value UK

'How can we stop Social Value Being marginalised in economic decisions?'
At SVUK's recent conference we discussed the need to create a movement around
social value. Henry Leveson - Gowerr from Economic Pluralism shared his views on
how macro economics needs to be completely revamped to incorporate social
value.
I ddarllen mwy: (http://www.socialvalueuk.org/how-can-we-stop-social-value-beingmarginal-in-economic-decisions/)

17eg Rhagfyr Dathliad Tystysgrif Gwerth Cymdeithasol Leeds
Am ragor o wybodaeth ewch i: http://www.socialvalueuk.org/announcing-the-socialvalue-certificate-celebration/

Blog Social Value UK

Measuring-and-managing-social-impact-toimprove-well-being-in-north-Wales
Blog: Eleri Lloyd , Social Value Cymru
http://www.socialvalueuk.org/

Material to who? An alternative for
business action on the Sustainable
Development Goals
http://www.socialvalueuk.org/material-towho-an-alternative-for-business-action-onthe-sustainable-development-goals/
Blog: David Thomas
Mae Catherine Manning o Social Value UK
yn rhannu ei barn : Picking cherries or
peeling onions? Making an impact on the
SDGs

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

Hoffwn ddymuno Nadolig Llawen i chi gyd ac
edrychwn ymlaen i fod gyda chi ar eich taith gwerth
cymdeithasol yn 2019!
Y Tim Social Value Cymru

