
Prosiect Dysgu ar y cyd 

Mae cymunedau ar draws Sir Benfro wedi wynebu heriau anferth dros y deuddeng mis diwethaf ond wedi

dangos cryfder, dewrder a thosturi i gefnogi eu pobl. I lawer ohonom, sy’n ymwneud â chymorth

cymunedol, rydym yn parhau i fod mewn cyfnod pryderus ac anodd gydag ansicrwydd ynglŷn â’r dyfodol

yn gwneud i lawer o bobl boeni. Mae cyfyngiadau’r clo diweddaraf yn dal i effeithio ar fywydau’r bobl o’n

cwmpas wrth inni edrych tua’r dyfodol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi gweld pwysigrwydd gwybodaeth leol, y grym gweithredu sydd

wrth galon cymunedau a’r hyder sy’n dod o gydweithio. Mae bod yn rhan o rwydweithiau, rhannu

syniadau a chreu adnoddau i gyd wedi bod yn bwysig dros ben o ran medru ymateb i’r Pandemig.

Gan dynnu ar brofiadau cymunedau, wrth inni gychwyn ar Flwyddyn Newydd a meddwl am y misoedd i

ddod, mae Gyda’n Gilydd dros Newid yn lansio Prosiect Parod i Fynd. Gan ddod ag amser, egni a

phrofiad, bydd ein tîm yn darparu cymorth a chyfleoedd i rannu dysgu gyda chymunedau. Mae arnom

eisiau hyrwyddo gweithredu dan arweiniad y gymuned, pa gam bynnag a gyrhaeddwyd wrth feddwl am

ddatblygu adnoddau a syniadau neu gryfhau cysylltiadau yn y gymuned.

Yn ystod y misoedd nesaf byddwn yn datblygu rhaglen o ddysgu ar y cyd, fydd yn ymestyn o weithdai

ymarferol i sgyrsiau ysbrydoledig – i gyd yn cefnogi’r daith i greu mwy o weithredu dan arweiniad y

gymuned.

Fel rhan o’n rhaglen, mae Parod i Fynd yn awr yn cynnig cyfle i ddwy gymuned yn Sir Benfro ddod yn

safleoedd peilot. Byddwn yn rhoi amser a chefnogaeth benodol i’r safleoedd peilot i dreialu Pecyn

Cymorth Gofal Solfach fel adnodd ar gyfer datblygu syniadau sy’n cefnogi pobl yn y gymuned. Rydym

yn deall y gall adeiladu ar syniadau fod yn ddrud ac felly rydym yn darparu cyllideb waith fechan i’r ddwy

gymuned beilot ei defnyddio. Bydd cynnig safle peilot Parod i Fynd yn rhedeg am 18 mis.

Adnodd ymarferol yw’r Pecyn Cymorth a ariannwyd gan Adran Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Hywel

Dda. Mae’n ymdrin ag elfennau hanfodol y ffordd i sefydlu a chynnal corff a arweinir gan y gymuned – mae

hyn yn cynnwys trefnu, ariannu, recriwtio gwirfoddolwyr a chyfathrebu. Mae’r fersiwn ar-lein ar gael yma.

Bydd ychwanegiadau newydd i’r Pecyn Cymorth ar-lein, a gafodd ei ddatblygu cyn y Pandemig, yn

edrych ar iechyd meddwl, sgiliau eiriolaeth ac ymgysylltu â phobl iau yn y gymuned.

I gymryd rhan mewn manteisio ar y cynnig o safle peilot Parod i Fynd, dywedwch wrthym am eich

syniadau cyn y dyddiad cau, Dydd Gwener, y 19eg o Chwefror, drwy gysylltu â Swyddog y Rhaglen,

Jessie Buchanan: jessie.buchanan@tfcpembrokeshire.org. P’un a ydych yn tyfu allan o rywbeth sydd wedi

dechrau eisoes neu os mai newydd ddechrau yr ydych, hoffem glywed gennych. Gan ein bod yn gobeithio

bod yna lawer o gwestiynau, rydym yn cynnal dwy sesiwn galw heibio ar Zoom - Dydd Iau, y 4ydd o

Chwefror 10:00-11:00 a Dydd Iau y 4ydd o Chwefror 14:00 -15:00. Pwyswch yma am ddolen gyswllt

Zoom i’r sesiwn galw heibio. Defnyddiwch Meeting ID 854 363 0380.
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