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DISGRIFIAD SWYDD 
 
Teitl y Swydd: Cydgysylltydd Prosiect Gyda’n Gilydd dros Newid  

Yn adrodd i: 
Sue Denman, Ymddiriedolwr Gofal Solfach ac Arweinydd y 
Prosiect   

Cyflog: £33,280 Llawn amser (37 awr yr wythnos) 

 

Cefndir a Phwrpas y Swydd: 

Prosiect partneriaeth ar draws Sir Benfro yw Gyda’n Gilydd dros Newid, sy’n cael 
ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Cymru. Sefydlwyd 
prosiect Gyda’n Gilydd dros Newid gan Gofal Solfach, sy’n dal y gronfa, gyda 
sefydliadau partner, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) a 
PLANED. Bydd y prosiect cyffrous hwn yn dod â sefydliadau at ei gilydd yn y 
trydydd sector a’r sector cyhoeddus i adeiladu ar etifeddiaeth gadarnhaol 
COVID19 sydd wedi gweld cynnydd dramatig mewn gwirfoddoli a gweithredu 
cymunedol. Mae hefyd wedi arwain at barodrwydd ar draws y sectorau i feddwl o’r 
newydd am les cymunedol ac i gyd-drefnu cynllunio a darparu mewn ffordd 
gydgynhyrchiol.  
 
Bydd deiliad y swydd yn adeiladu ar yr adroddiadau a gynhyrchwyd o’r ddau 
gyfarfod ar-lein (gweler https://www.solvacare.co.uk/tfc/ am yr adroddiadau, sydd 
ar gael ar wefan Gofal Solfach), a gynhaliwyd ym mis Mehefin, gyda 
chynrychiolwyr cymunedau a rheolwyr o’r trydydd sector a’r sector cyhoeddus. 
Canolbwyntiai agenda’r cyfarfodydd ar rannu gwybodaeth am effaith COVID 19 ar 
gymunedau a sut y gellid cefnogi grwpiau cymunedol a chymdeithasau yn well i 
ddal ati gyda’r gwaith ardderchog o gefnogi pobl yn ystod y cyfnod clo. Bydd 
deiliad y swydd yn dechrau cyflawni’r datrysiadau sydd wedi eu cynnwys yn yr 
adroddiadau hyn, sy’n ymwneud yn fras â thri maes; yr angen i sefydliadau gytuno 
a rhannu gweledigaeth a strategaeth; yr angen am dystiolaeth ar y ddarpariaeth 
bresennol ac arferion gorau; a gweithredu ar lefel gymunedol gan ganolbwyntio ar 
rannu dysgu.    
 
Bydd deiliad y swydd yn arwain y prosiect amserol a chyffrous hwn, gan weithio ar 
draws y tri maes uchod, a goruchwylio Swyddog y Prosiect, fydd yn arwain ar 
gyflawni’r elfen gymunedol. Bydd Sue Denman (Gofal Solfach), Sue Leonard 
(PAVS) ac Iwan Thomas (PLANED) yn cymryd rhan mewn llywio ac arwain y 
gwaith. Bydd Prosiectau Gofal Solfach, PAVS a PLANED yn ymwneud â’r 
agweddau yn wynebu’r gymuned.   
 
Swydd am un flwyddyn yw hon, gyda’r posibilrwydd o flwyddyn o estyniad, yn 
ddibynnol ar y cyllid fydd ar gael. Rydym yn chwilio am unigolyn, sy’n frwd 
ynghylch cyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru; rhywun sy’n 
meddu ar nodweddion arweinydd, sy’n hunan-gychwynnydd, ac sy’n credu mai 
datblygu cymunedau a chael perthynas gadarnhaol a chyfartal rhwng cymunedau 
a’r sector cyhoeddus yw’r ffordd orau ymlaen i ychwanegu gwerth at economi lles.   

https://www.solvacare.co.uk/tfc/
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Yn atebol yn bennaf am y canlynol: 

• Cyfrannu at lunio model cymdeithasol cytunedig o les, sef sail y maniffesto, 
ar gyfer Partneriaeth Gyda’n Gilydd dros Newid 

• Adeiladu cysylltiadau cryf ar draws y bartneriaeth 

• Datblygu strategaeth a chynllun gweithredu y cytunir arnynt gyda 
phartneriaid, gan dynnu ar yr atebion a nodwyd yn adroddiadau mis 
Mehefin 

• Gweithio’n gydgynhyrchiol gyda phartneriaid i ddatblygu’r ffrydiau gwaith 
sy’n flaenoriaeth a gwasanaethau newydd 

• Cyfathrebu drwy adroddiadau, cyflwyniadau, datganiadau i’r wasg a’r 
celfyddydau 

• Datblygu trosolwg o grwpiau a sefydliadau cymunedol ar draws Sir Benfro: 
eu lleoliad, eu pwrpas, eu hasedau a’u hanghenion 

• Casglu tystiolaeth genedlaethol a rhyngwladol ar arferion gorau ym maes 
datblygu cymunedol a darparu gwasanaethau ar y cyd gan ganolbwyntio ar 
ardaloedd lleol. 

• Goruchwylio’r cynllun peilot i ddosbarthu Pecyn Cymorth Solfach mewn 
grŵp craidd o gymunedau, ac ar draws y Sir, gan gydweithio’n agos gyda 
PAVS a PLANED 

• Goruchwylio a chyfrannu at y gwaith o werthuso’r prosiect peilot uchod 

• Cysylltu â gwerthuswyr annibynnol ar werthuso Gyda’n Gilydd dros Newid 

• Rheoli cyllideb fechan 

• Cynorthwyo sylfaenwyr y prosiect i gynrychioli Gyda’n Gilydd dros Newid 
mewn fforymau sirol, rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol. 

 
 

Cydberthnasau allweddol, i gynnwys: 

• Grwpiau cymunedol  

• Gofal Solfach 

• PAVS 

• PLANED 

• Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  

• Swyddfa Cyfarwyddwr GIG y Sir  

• Rhwydwaith Cefnogaeth Gymunedol Sir Benfro  

• Cyngor Sir Penfro 

• Prifysgol Caerdydd 

• Prifysgol Abertawe 

• Iechyd a Gofal Cefn Gwlad Cymru  

• Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau   

• Bwrdd Gwasanaethau Sir Benfro  

• Sefydliadau elusennol a mentrau cymdeithasol eraill, yn lleol, yn rhanbarthol 

ac yn genedlaethol.   
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MANYLEB Y PERSON: 

Sgiliau a Chymwyseddau : 
Disgwylir i’r unigolyn yn y swydd hon ddangos sgiliau ardderchog mewn  

• Arweinyddiaeth 

• Rhwydweithio a ffurfio cysylltiadau rhwng asiantaethau a sefydliadau  

• Nodi sgiliau, asedau, problemau ac anghenion cymunedau  

• Datblygu adnoddau newydd ar gyfer cymunedau  

• Ymchwil a gwerthuso mewn rhaglenni newydd a rhai presennol  

• Cyfathrebu a chydweddu dulliau cyfathrebu yn greadigol i gael yr effaith 
fwyaf  

• Cynllunio a chyflawni gwaith i gwrdd â dyddiadau cau  
 

 
Byddai gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o’r canlynol o gymorth   
 

• Strategaethau a pholisïau lles allweddol – cenedlaethol, rhanbarthol a lleol  

• Y gefnogaeth sydd eisoes ar gael i gymunedau yn Sir Benfro  

• Model cymdeithasol o iechyd, datblygu cymunedol a chydgynhyrchu   

• Pwysigrwydd rhoi lle canolog i lais cymunedau wrth gynllunio a gwerthuso   
 

 
Mae'r rôl hon yn swydd amser llawn, yr oriau gwaith yw 37 awr yr wythnos 
(yn ôl yr angen) gyda 20 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn ac 8 diwrnod 
o wyliau banc cyhoeddus. 
 
 
 
 

Ni fwriadwyd i’r disgrifiad swydd hwn fod yn gyfyngedig nac yn gyflawn. Mae’r 
prosiect yn esblygu a bydd gan ddeiliad y swydd le i gyfrannu i amcanion 
penodol ac i’r cyfeiriad yr eir gyda’r prosiect.  
 
Rydym yn croesawu ceisiadau ar sail secondiad  
 
Datganiad Amrywiaeth 
Mae Gofal Solfach wedi ymrwymo’n gryf i gydraddoldeb ac amrywiaeth. Ein nod yw 
bod yn agored a hygyrch, gan recriwtio a chadw pobl amrywiol a dawnus sy’n 
cefnogi ac yn datblygu ei gilydd.  
 
Er mwyn trafod y prosiect cyn cyfweliad, cysylltwch, os gwelwch yn dda, â: 
Sue Denman - denmans@solvacare.co.uk 
Sue Leonard - Sue.Leonard@pavs.org.uk 
Iwan Thomas - iwan.thomas@planed.org.uk 
 
  


