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DISGRIFIAD SWYDD 
 
Teitl y 
Swydd: 

Swyddog Prosiect Gyda’n Gilydd dros Newid  

Yn adrodd i: Cydgysylltydd Prosiect Gyda’n Gilydd dros Newid   

Cyflog: £24,960 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 eu cefnogi’n well i ddal ati gyda’r gwaith ardderchog yr 
ymgymerwyd ag ef i gefnogi pobl yn ystod y cyfnod clo. Bydd deiliad y swydd yn 
dechrau cyflawni’r atebion oedd wedi eu cynnwys ynglŷn â chefnogi cymunedau 
drwy rannu dysgu.   
 
Bydd deiliad y swydd yn atebol i Gydgysylltydd y Prosiect. Bydd hi / ef yn 
gweithio’n agos gyda Phrosiectau PCSN, PLANED, Gofal Solfach a Chysylltwyr 
Cymunedol PAVS. Bydd Sue Denman (Gofal Solfach), Sue Leonard (PAVS) ac 
Iwan Thomas (PLANED) yn cymryd rhan mewn llywio ac arwain Prosiect Gyda’n 
Gilydd dros Newid.    
 
Swydd am un flwyddyn yw hon, gyda’r posibilrwydd o flwyddyn o estyniad, yn 
ddibynnol ar y cyllid fydd ar gael. Rydym yn edrych am unigolyn sy’n chwaraewr 
tîm ardderchog, ac yn ymrwymedig i gydgynhyrchu a chymunedau yn cymryd gofal 
am eu tynged eu hunain.    

 
Yn atebol yn bennaf am y canlynol: 

• Adeiladu cysylltiadau cryf â grwpiau cymunedol a sefydliadau i ychwanegu 

gwerth i gefnogaeth gymunedol. 

https://www.solvacare.co.uk/tfc/
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• Cynnull partneriaeth i ddatblygu’r agwedd hon ar y project Gyda’n Gilydd 

dros Newid  

• Adolygu a diweddaru pecyn cymorth Gofal Solfach gyda Gofal Solfach a 

phartneriaid  

• Gweithio’n agos gyda PCSN a Chysylltwyr Cymunedol PAVS, y Prosiect 

Lles a Gwytnwch Cymunedol (CWBR) a Swyddog Datblygu Gwirfoddoli 

PAVS i godi ymwybyddiaeth o’r pecyn cymorth, ac enghreifftiau eraill o 

arferion da mewn gweithgareddau a phrosesau cymunedol.   

• Recriwtio nifer fechan o gymunedau a chydgysylltu eu cefnogaeth mewn 

addasu a threialu adnodd Pecyn Cymorth Solfach.  

• Dal a lledaenu’r dysgu o’r treial uchod i gymunedau, sefydliadau rhyngol y 

trydydd sector a’r sector cyhoeddus  

• Paratoi adroddiad diwedd blwyddyn ar y dysgu a ddaeth allan o’r gwaith a 

wnaed gan y bartneriaeth  

• Cynorthwyo Cydgysylltydd Prosiect Gyda’n Gilydd dros Newid i gyflawni ar 

ochr strategol y Prosiect  

• Cynrychioli Gyda’n Gilydd dros Newid fel sefydliad cymorth i’r gymuned 

mewn fforymau sirol, rhanbarthol a chenedlaethol perthnasol. 

 
 
 

Cydberthnasau allweddol, i gynnwys: 

• Grwpiau cymunedol lleol   

• Gofal Solfach 

• PAVS 

• Prosiectau PLANED 

• Rhwydwaith Cefnogaeth Gymunedol Sir Benfro 

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

ac yn genedlaethol.  

 
 

MANYLEB Y PERSON: 

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

• Cyfathrebu  

• Cydgynhyrchu  

• Rhwydweithio ac adeiladu partneriaethau a chynghreiriau cadarn  
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• Nodi sgiliau, asedau, problemau ac anghenion cymunedau 

• Cynllunio, mynychu a chyd-drefnu cyfarfodydd a digwyddiadau    

• Cyfathrebu: ysgrifenedig a llafar, yn cynnwys cyflwyniadau   

• Dyrannu adnoddau i gwrdd ag amcanion lleol  
 

 
 

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  

• Egwyddorion model cymdeithasol o iechyd, datblygu cymunedol a 
chydgynhyrchu   

 
 

 
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.  
 
Croesewir ceisiadau ar sail rhannu swydd a 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 
 


