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 Trosolwg o'r Wallich 

Y Wallich yw prif elusen rheng flaen digartrefedd yng Nghymru gyda dros 40 mlynedd o 

brofiad mewn darparu gwasanaethau llety a chymorth i bobl sydd yn, neu sydd mewn 

perygl o fod yn ddigartref yng Nghymru.   

 

Mae'r Wallich yn gweithredu o dan dri amcan craidd:  

• Cael pobl oddi ar y strydoedd:  Mae Timau Ymyrraeth Pobl sy’n Cysgu ar y Stryd 

(RSIT) yn helpu’r rhai y gellir eu hystyried yn fwyaf agored i niwed trwy ddarparu 

bwyd poeth, cyngor, atgyfeiriadau, a llwybrau allan o ddigartrefedd.  

• Cadw pobl oddi ar y strydoedd: Llety a chefnogaeth trwy brosiectau preswyl, gan 

gynnwys hosteli, llochesi brys a llety i bobl â materion penodol, megis heriau iechyd 

meddwl neu broblemau sylweddau. Yn ogystal, mae timau Cymorth fel y bo'r Angen 

yn darparu cyngor ar fudd-daliadau, cyllidebu a chyngor ar gynnal tenantiaeth i 

gynorthwyo pobl i aros mewn cartrefi parhaol sefydlog ac osgoi argyfwng.   

• Creu cyfleoedd i bobl symud ymlaen: Mae'r Wallich yn cynnig sawl cyfle cyfranogi a 

dilyniant sy'n cynnwys rhaglenni dysgu a chyflogaeth sy'n defnyddio dull seiliedig ar 

asedau i gynorthwyo pobl sy'n profi digartrefedd i ddefnyddio eu sgiliau cyfredol, 

ennill sgiliau newydd ac (ail)gyrchu gwirfoddoli, addysg neu gyflogaeth.  

 

Cred y Wallich fod pawb yn haeddu'r hawl i gartref ac i deimlo'n ddiogel, yn hapus ac yn 

gadarnhaol am eu dyfodol.  

Mae tîm o 401 o staff a 177 o wirfoddolwyr yn darparu gwasanaethau ar draws 18 o 22 

awdurdod lleol Cymru, ac yn gweithio mewn partneriaeth â’r bobl rydym yn eu cefnogi i 

gynllunio a darparu gwasanaethau ar sail trawma sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn.  
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Cefndir y prosiect  

Mae'r Wallich yn blaenoriaethu cyfranogiad a dilyniant trwy greu cyfleoedd newydd i ddef-

nyddwyr gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a 

chelfyddydol. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r Wallich wedi cyd-gyflawni pum prosi-

ect celfyddydol a arweiniwyd gan sefydliadau partner creadigol allanol. Bydd y prosiect hwn 

yn chwalu'r rhwystrau i gyfranogi ac yn profi ac yn archwilio gwahanol weithgareddau 

celfyddydol a thechnegau ymgysylltu er mwyn datblygu gwaith ymgysylltu â'r celfyddydau 

yn y dyfodol ar draws y Wallich, a gwerthuso'r buddion a'r effaith. Gan ddefnyddio dysgu o 

gyn-brosiectau, ynghyd ag arbenigedd y sefydliadau wrth weithio gyda'r grŵp cyfranogwyr 

targed, mae'r prosiect hwn yn galluogi'r sefydliad i gomisiynu ymarferwyr celfyddydau i 

gyflawni prosiectau, gan sicrhau canlyniadau cyson i gyfranogwyr, darparu profiad o an-

sawdd uchel i staff ac ymarferwyr, a hyrwyddo dysgu a gwerthuso tymor hwy. 

Mae'r Wallich yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth wrth gyd-gynllunio a gwerthuso pob 

prosiect a gwasanaeth. Bydd y dull cyd-gynhyrchu hwn yn cael ei ymgorffori yn y rhaglen 

hon i fynd i'r afael yn uniongyrchol â rhwystrau ac anghenion defnyddwyr gwasanaeth, a 

sicrhau canlyniadau wedi'u personoli. Bydd llawer wedi profi lefelau uchel o drawma, profi-

adau niweidiol yn ystod plentyndod, digartrefedd, dibyniaeth a heriau iechyd meddwl. Efallai 

na fyddai llawer o ddefnyddwyr gwasanaeth wedi cael cyfle i gael mynediad at weithgared-

dau creadigol a diwylliannol yn y gorffennol. Bydd y rhaglen hon yn archwilio defnyddio 

ymgysylltiad y celfyddydau i gyflwyno meddwl yn greadigol, meithrin sgiliau, hyder a dy-

headau newydd. Gobeithiwn y bydd y prosiect hwn nid yn unig yn herio stereoteipiau ond 

yn meithrin gwell dealltwriaeth o brofiadau ein cymuned. 

Credwn y gall y celfyddydau ysbrydoli a grymuso. 

 

Cefndir y gronfa   

The Paul Hamlyn Foundation - Cronfa Mynediad a Chyfranogiad - Grant 

Archwilio a Phrofi 

Mae Cronfa Mynediad a Chyfranogiad y Celfyddydau yn mynd i’r afael ag 

anghydraddoldebau cyfle i gael mynediad at y celfyddydau a chymryd rhan ynddynt. 

Dyluniwyd y gronfa i gefnogi newid yn y ffordd y mae'r celfyddydau'n cael eu creu, eu 

cyflwyno, eu cyrchu a'u profi.  

Mae grantiau ‘Archwilio a Phrofi’ PHF wedi’u cynllunio i gynorthwyo sefydliadau i brofi, 

treialu a gwerthuso dulliau newydd, neu i gasglu tystiolaeth am y tro cyntaf am ddulliau a 
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ddefnyddiwyd o’r blaen, a’u potensial i wneud gwahaniaeth. Mae'r grant wedi'i gynllunio i 

roi'r amser a'r adnoddau i sefydliadau ddysgu am y dulliau hyn, penderfynu a oes ganddyn 

nhw addewid ac, os oes ganddyn nhw, helpu i benderfynu beth i'w wneud nesaf.   

O ganlyniad, mae dull cyllidwyr o werthuso yn canolbwyntio ar ddysgu, yn ogystal â 

chanlyniadau'r prosiect.  

Mae'r Wallich wedi dewis y dull hwn gan fod y sefydliad wedi bod yn rhan o brosiectau 

ymgysylltu â'r celfyddydau ac yn greadigol yn y gorffennol, ac yn cydnabod y buddion 

lluosog y gellir eu cyflawni trwy ymgysylltu ag a chefnogi unigolion sydd wedi profi 

digartrefedd. Bydd y prosiect hwn yn archwilio sut y gall cyfranogiad symud ymlaen 

ymhellach trwy ddatblygu hyder - y rhyddid i siarad, mynegi, cael eich clywed, profi, 

gwneud, adeiladu, cystadlu, creu. 

Dyfarnwyd grant o £59,000 i’r Wallich ym mis Mehefin 2020, ond gohiriwyd cyflwyno'r 

prosiect tan Ionawr 2021 oherwydd pandemig Covid-19.   

 

Ynglŷn â'r prosiect  

Nodau'r prosiect  

Nod y prosiect hwn yw chwalu'r rhwystrau i gyfranogiad yn y celfyddydau a hyrwyddo'r 

buddion ehangach y gall mynediad at weithgareddau creadigol eu darparu. Bydd y prosiect 

hwn yn archwilio ac yn profi dulliau creadigol i werthuso sesiynau cyfranogi yn y 

celfyddydau yn well, ac yn darparu tystiolaeth gadarn i fesur effaith ymgysylltu creadigol ar 

fywydau pobl.  

Bydd y Wallich yn treialu ac yn gwerthuso rhaglen 24 mis o gynigion ymgysylltu creadigol ar 

gyfer unigolion sydd wedi profi digartrefedd, gyda'r bwriad o brofi a gwerthuso ffyrdd o 

ymgorffori cyflawniad creadigol o fewn ei gynnig craidd.  

Bydd y cysyniadau canlynol yn cael eu harchwilio a'u gwerthuso:  

• Y dulliau gorau o gomisiynu Ymarferwyr Creadigol i ddeall yn well pa setiau sgiliau a 

dulliau sy'n debygol o arwain at ganlyniadau mwy ystyrlon i gyfranogwyr (e.e. 

ymarferwyr sydd â phrofiad blaenorol o weithio gydag oedolion agored i niwed; sy'n 

defnyddio dulliau cyd-gynhyrchu ac ati). 

• Effeithiolrwydd gweithdai creadigol ar sail prosiect wrth gynyddu ymgysylltiad 

cyfranogwyr i'r gwasanaethau cymorth ehangach a gynigir. 

• Y lefelau priodol o hyfforddiant sydd eu hangen ar gyfer staff rheng flaen/staff cymorth y 

Wallich ac ymarferwyr celfyddydau y mae'n eu comisiynu i gefnogi cyfeirio a recriwtio a 

darparu effeithiol. 
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Gweithdai creadigol: 

Bydd y prosiect hwn yn cyflwyno tair cyfres o weithdai, pob un yn para 12 wythnos.  
 
Bydd pob cyfres o weithdai yn canolbwyntio ar ffurf wahanol o gelf, ac yn cael eu harwain 
gan Ymarferwyr Creadigol allanol a gomisiynir trwy broses recriwtio agored. Ym mhob 
cyfres, penodir tri Ymarferydd Creadigol i gyflwyno sesiynau ar draws y tri rhanbarth, De 
Ddwyrain Cymru, De Orllewin Cymru a Chanolbarth/Gogledd Cymru. Bydd gweithdai yn 
defnyddio dull cryf wedi'i gyd-gynhyrchu, gyda chyfranogwyr yn cyd-gynhyrchu sesiynau 
gweithdy ochr yn ochr ag Ymarferwyr Creadigol.  
 
Bydd Hwylusydd y Celfyddydau Creadigol yn gweithio gyda'r Rheolwr Ardal a Phrosiectau i 
baru gweithgaredd y celfyddydau ac ymarferwyr â'r prosiect. Byddwn yn profi ac yn 
archwilio gwahanol brosiectau i sicrhau ein bod yn monitro ac yn gwerthuso'r dull gorau.   
 
Yn dilyn pob cyfres o weithdai bydd cyfle arddangos i gyflwyno gwaith creadigol a datblygu 
cyfleoedd partneriaeth gyda lleoliadau, orielau a sefydliadau celfyddydol lleol. 
  
Bydd cyfnod o werthuso a dysgu yn dilyn y prosiect 12 wythnos i ddod â chyfranogwyr a 
phobl greadigol ynghyd â'r tîm craidd i rannu profiadau, gwerthuso dull gweithredu a rhoi’r 
hyn a ddysgwyd ar waith cyn y bloc 12 wythnos nesaf o weithdai.  
 
Bydd cyfle i gyfranogwyr ddod yn Fentoriaid Cymheiriaid Creadigol ac archwilio cyfleoedd 
dilyniant trwy'r rhaglen greadigol ehangach.  
 
Rydym yn amcangyfrif i ymgysylltu â 125 o gyfranogwyr ar draws cyfnod y prosiect, 24 mis.  
 

 
Blwyddyn 1 

(Ionawr 2021-Rhagfyr 2021) 

Celfyddydau Gweledol (Gorffennaf-Medi 2021) 
Ysgrifennu creadigol/Drama (Hydref-Rhagfyr 2021) 

 
 

Blwyddyn 2 

(Ionawr 2022-Rhagfyr 2022) 

Cyfryngau (Ebrill-Mehefin 2022) 

 
Cyfleoedd hyfforddi a datblygu: 

Hyfforddiant Staff y Wallich: Yn ogystal â'r gyfres Gweithdy Creadigol, mae'r prosiect hwn 

yn cynnwys hyfforddiant Ymwybyddiaeth Greadigol ar gyfer Staff y Wallich.  
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Hyfforddiant Ymarferwyr Creadigol: Bydd Ymarferwyr Creadigol yn derbyn cyfnod sefydlu 

undydd i'w galluogi i ddeall sut mae prosiectau preswyl yn cael eu rhedeg, a chwblhau 

Hyfforddiant Diogelu sylfaenol yn unol â'n polisi Diogelu Oedolion sy'n Agored i Niwed.   

Bydd Ymarferwyr Creadigol sy'n cyflwyno cyfres o weithdai o fewn prosiect Young People 

yn cwblhau'r Hyfforddiant Cynghorwyr Darganfod ac Archwilio er mwyn cyflwyno rhaglenni 

Arts Award i bobl ifanc gyda chefnogaeth y Wallich.  

Trwy gydol y prosiect, bydd Hwylusydd y Celfyddydau Creadigol yn cryfhau ac yn datblygu 
partneriaethau â sefydliadau celfyddydol ledled Cymru, gan gysylltu â rhwydweithiau 
celfyddydau, sefydliadau ac orielau a lleoliadau lleol i archwilio cyfleoedd partneriaeth 
newydd ac ychwanegol. Er mwyn gwella ein gwybodaeth a sicrhau ein bod yn parhau i 
archwilio datblygiadau sy'n dod i'r amlwg o fewn fframwaith comisiynu'r celfyddydau ac 
iechyd a diwylliant, byddwn hefyd yn cysylltu ag asiantaethau cymorth a rhwydweithiau, gan 
gynnwys Cyngor Celfyddydau Cymru, Artworks Cymru, Celfyddydau Gwirfoddol Cymru a 
Cardiff Fusion. 
 

Nodau a Chanlyniadau'r Prosiect: 
Nodau’r Prosiect:  

• Archwilio potensial ymgysylltu â'r celfyddydau yn llawn fel ffordd i gyflwyno meddwl yn 
greadigol, sgiliau newydd, hyder a dyhead i ffyrdd o fyw cyfranogwyr, gan ddisodli 
arferion anhrefnus yn y pen draw gyda gweithgareddau a ffyrdd o feddwl creadigol. 

• Archwilio gweithdai creadigol ar sail prosiect i gynyddu cyfranogiad i'r eithaf a dyfnhau 
ymgysylltiad. Bydd hyn hefyd yn darparu cyfleoedd i staff cymorth gymryd rhan ochr yn 
ochr â'u cleientiaid. Nod y dull hwn yw cefnogi cyfranogwyr yn llawn trwy brosiectau 
creadigol i sicrhau eu bod yn cael y gorau o'r ymrwymiadau, tra hefyd yn ymgorffori 
mwy o ymwybyddiaeth ar draws y sefydliad o'r buddion amrywiol y gall cyfranogiad 
celfyddydol eu darparu.  

• Archwilio comisiynu ymarferwyr profiadol sy'n arbenigo mewn gweithio gyda 
chyfranogwyr bregus sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol. Hoffem ddeall yn well pa 
mor bwysig yw gwybodaeth oedolion agored i niwed ac elfennau cyd-gynhyrchu wrth 
gyflawni canlyniadau ystyrlon i gyfranogwyr. 

• Mabwysiadu dull sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn o gynllunio a darparu gweithgared-
dau, gan ganolbwyntio ar weithio i gryfderau unigolyn i gefnogi cael gwared ar 
rwystrau. 

• Archwilio a phrofi sut y gallai gweithgareddau celfyddydol a chreadigol gefnogi 
llwybrau cyfranogi a dilyniant gan weithio mewn partneriaeth â'n prosiectau cyflogaeth 
WISE/BOSS. 

• Newid dirnadaeth gyhoeddus o ddigartrefedd trwy ymrwymiadau cadarnhaol, i herio 
stereoteipio a meithrin gwell dealltwriaeth. 
 

Canlyniadau:  

Canlyniadau cyfranogwyr: 

• Mwy o fynediad i'r celfyddydau  

• Gwell llesiant, mwynhad ac ymdeimlad o gyflawniad  
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• Defnyddio allfeydd creadigol i gefnogi goresgyn rhwystrau personol fel delio â thrawma, 

iechyd meddwl, dibyniaeth  

• Gwell sgiliau a gwybodaeth am weithgareddau a chyfleoedd creadigol  

• Lleihau pryder cymdeithasol, cyfranogwyr wedi'u galluogi'n gymdeithasol, yn llawn 

cymhelliant ac yn hyderus i gymryd rhan yn y byd y tu allan  

• Ymdeimlad cryf o rymuso a theimladau o reolaeth trwy waith wedi'i gyd-gynhyrchu  

• Mabwysiadu sgiliau creadigol, profiad a hyder, gyda llwybrau dilyniant yno i gefnogi 

• Cyfranogwyr yn dewis ymrwymiadau creadigol fel gweithgareddau adloniannol  

• Teithiau adfer yn cael eu cefnogi trwy fynegiant personol ac archwilio artistig/creadigol. 

 

Canlyniadau i'r mudiad: 

• Prosiectau preswyl a chymunedau â mynediad at ymrwymiadau creadigol nad oeddent ar 

gael o'r blaen 

• Staff rheng flaen wedi'u hyfforddi i gefnogi cyflwyno ymrwymiadau creadigol a chyfeirio 

cleientiaid yn rheolaidd at gyfleoedd creadigol  

• Gwell dealltwriaeth sefydliadol o sut y gall ymrwymiadau creadigol a diwylliannol gefnogi 

adferiad a dilyniant  

• Y mudiad yn ymrwymo ymhellach i ymgorffori gweithgareddau creadigol i’w gyflawniad 

craidd  

• Creu sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer effaith ein gwaith ymgysylltu â'r celfyddydau  

• Datblygu sgiliau wrth werthuso a rhannu’r hyn a ddysgwyd. 

Canlyniadau i bartneriaid neu eraill: 

• Gwell dealltwriaeth o grwpiau bregus wedi'u hallgáu'n gymdeithasol  

• Newid y ddirnadaeth o ddigartrefedd i gynulleidfaoedd  

• Partneriaid sydd â phrofiad ymarfer gwybodus cymdeithasol, gan gynnwys gydag oedolion 

agored i niwed  

• Dealltwriaeth ddyfnach o rwystrau sy'n eithrio mudiadau rhag ymgysylltu â phobl sydd â 

phrofiad o ddigartrefedd  

• Gwell dealltwriaeth o strwythur sefydliadol gofal cymdeithasol a modelau cyflenwi, a rheoli 

ffactorau risg wrth weithio gyda phobl sydd ag anghenion/rhwystrau cymhleth lluosog.
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Model rhesymeg: 
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Manylion y gwahoddiad i dendro  

Gwahoddiad i dendro i’w ryddhau: Dydd Llun 13 Medi 2021 

Swydd: Partner Gwerthuso – PHF Archwilio a Phrofi prosiect Ar y Cyrion  
Lleoliad: Cymru gyfan 
Byddai cymysgedd o waith desg, gwaith digidol a sesiynau wyneb-yn-wyneb yn cael ei 
chroesawu. 
Profiad: Rydym yn chwilio am Bartner/Tîm Gwerthuso gyda'r sgiliau/profiad canlynol:  

• Sgiliau cryf mewn cynllunio ymchwil a strategaethau ymchwil ansoddol a meintiol 

• Profiad o ddatblygu dulliau ymarferol/hyblyg o ymchwilio i werthuso, yn enwedig yng 

nghyd-destun rhaglenni peilot/rhaglenni sy'n datblygu'n organig  

• Profiad o gynnal ymchwil gydag amrywiaeth eang o bobl  

• Profiad o werthuso prosiectau cyfranogi yn y celfyddydau  

• Sgiliau mewn a phrofiad blaenorol o ysgrifennu adroddiadau i'w cyhoeddi, ac wrth 

gyflwyno canfyddiadau ymchwil i wahanol gynulleidfaoedd 

• Sgiliau mewn a phrofiad blaenorol o gefnogi sefydliadau i wella eu dealltwriaeth eu 

hunain a'u dulliau gweithredu tuag at werthuso. 

 

Cyfnod y prosiect: Mae hwn yn brosiect dwy flynedd.  
Rydym yn ei gwneud yn ofynnol i waith gael ei gwblhau yn unol â llinell amser y prosiect a 
cherrig milltir penodol.  
 
Ffi: £12,000.00 
 
Eich cynnig: Dylai eich cynnig gael ei gyfyngu i ddim mwy na 6 ochr A4 a dylai gynnwys y 

canlynol:  

1. Eich sgiliau a'ch profiad sy’n berthnasol i'r gwaith hwn 

2. Eich methodoleg arfaethedig, gan gynnwys y rhesymeg dros awgrymu dulliau 

penodol 

3. Manylion y tîm gwerthuso (gellir cynnwys CVs mewn Atodiad), gydag arwydd clir o'r 

person sy'n atebol am ansawdd y gwaith  

4. Dadansoddiad o'r gyllideb  

5. Llinell amser ar gyfer cwblhau'r gwerthusiad. 

 

Dylid cyflwyno'ch cynnig ar fformat Word/pdf i Bethan.Lewis@thewallich.net erbyn 5pm 

Dydd Llun 11 Hydref 2021.  

 

Matrics Sgorio 
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Bydd adrannau 1-5 o'ch cynnig yn cael eu pwysoli'n gyfartal a'u sgorio allan o 5 yn unol â'r 
matrics sgorio isod. Dyfernir y contract i'r cynigydd sydd â'r sgôr gyffredinol uchaf.  
 
Os yw ymateb i unrhyw gwestiwn yn derbyn sgôr o sero, bydd y tendr yn cael ei ddiarddel 
ac ni chaiff ei ystyried. Bydd tendrau sydd â sgôr gyffredinol o 12 neu lai yn cael eu 
gwahardd ac ni fyddant yn cael eu hystyried. O ganlyniad i ddau gyflenwr neu fwy yn 
rhannu'r sgôr gyffredinol uchaf, gwahoddir cynigwyr i ddod i gyfarfod i gael mwy o fanylion 
ynghylch eu haddasrwydd i gyflawni'r gwaith a fydd yn cael ei ystyried wrth wneud y 
penderfyniad dewis terfynol. 
 
 

Galluogrwydd Tystiolaeth Sgôr 

Rhagorol Ymateb cynhwysfawr a manwl gyda thystiolaeth 

gref ac enghreifftiau lluosog o gyflawni yn erbyn 

gofynion prosiect. 

5 

Da Mae’r meini prawf yn cael eu cyrraedd â 

thystiolaeth wedi’i ddarparu i gefnogi atebion. Mae'r 

atebion yn dangos profiad perthnasol. 

4 

Boddhaol Mae’r meini prawf yn cael eu cyrraedd ar y cyfan 

ond gyda thystiolaeth/enghreifftiau cyfyngedig 

wedi'u darparu. 

3 

Gwan Mae'r ymateb a ddarperir yn cynnwys datganiadau 

generig, ac ychydig o dystiolaeth a ddarperir i 

bennu gallu. 

2 

Annigonol Tystiolaeth wael/dealltwriaeth gyfyngedig o 

gwestiynau, sy’n codi cwestiynau a fyddai'r 

cyflenwr yn gallu diwallu anghenion y contract. 

1 

Annerbyniol Dim ymateb i’r/cyfeiriad at y cwestiwn, neu ymateb 

annerbyniol nad yw'n cwrdd â gofynion mewn 

unrhyw ffordd. 

0 

 

Llinell Amser:  

Dyddiad cau ar gyfer gofyn cwestiynau Dydd Mercher 6 Hydref – 5pm  

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau Dydd Llun 11 Hydref – 5pm  

Penodi’r cynigydd llwyddiannus Dydd Iau 14 Hydref  

Cynigydd llwyddiannus ar gael i ddechrau 

gweithio 

Dydd Llun 1 Tachwedd 1 

 

Gwybodaeth Bellach:   

https://thewallich.com/
mailto:communications@thewallich.net
https://twitter.com/TheWallich
https://www.facebook.com/TheWallichWales/
https://www.instagram.com/homelessinwales/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/the-wallich/
https://www.youtube.com/channel/UCszkXySLvhhicVjTLFD72sQ


 

       

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Gwahoddiad hwn i dendro, cysylltwch â 

rosie.seager@thewallich.net drwy e-bost.   

Sylwch mai'r dyddiad cau ar gyfer gofyn cwestiynau yw 5pm ddydd Mercher 6 Hydref. 

Cyfrinachedd  

Dylid trin manylion sydd wedi'u cynnwys yn y fanyleb hon a dogfennau cysylltiedig fel rhai 
preifat a chyfrinachol. 
 

TAW 

Rhaid i'r holl brisiau a/neu'r cyfraddau a gyflwynir gynnwys Treth ar Werth (TAW).  

 

Gofynion ar gyfer Partner Gwerthuso  

Meysydd Dysgu: 

Bydd y Partner Gwerthuso yn gweithio gyda'r Hwylusydd Celfyddydau Creadigol ac 

Ymarferwyr Creadigol i gasglu tystiolaeth ac asesu effaith y prosiect Archwilio a phrofi Ar y 

Cyrion.  

Bydd monitro a gwerthuso cadarn, annibynnol o’r rhaglenni a’i dulliau gweithredu yn 

ganolog i ddatblygiad parhaus darpariaeth gelf a datblygu arfer gorau'r Wallich i ymgorffori 

arferion creadigol cynaliadwy ar draws y sector digartrefedd. 

Hoffem archwilio dysgu sy'n gysylltiedig â nodau'r prosiect (fel y rhestrir uchod) a'r 

cwestiynau dysgu posibl canlynol:  

• Sut y gall gwahanol ddulliau celfyddydol adeiladu hyder a hunangred cyfranogwyr a 

helpu unigolion i symud ymlaen? 

• Pa mor addas yw'r Wallich i ddatblygu a darparu rhaglenni Celfyddydau Creadigol? 

A sut y gall partneriaethau â Sefydliadau Celfyddydau wella'r cynnig hwn?  

• Sut y gellir integreiddio gwaith cyfranogiad y celfyddydau ag amgylchedd sy’n 

ystyriol o gyflwr seicolegol (PIE)/dull sy'n seiliedig ar drawma?  

• Beth allwn ni ei ddysgu am fuddion cyfranogiad y celfyddydau ar iechyd a lles?  

Rydym yn cydnabod bod hon yn set uchelgeisiol o amcanion gwerthuso, ac yn agored i 

archwilio'r hyn sydd o fewn cyrraedd a'r hyn nad yw, o fewn y gyllideb sydd ar gael.  

Methodoleg  

Bydd y Partner Gwerthuso yn gweithio gyda'r Hwylusydd Celfyddydau Creadigol ac 

Ymarferwyr Creadigol i ddylunio offerynnau casglu ac i ddiffinio'r dull gorau o werthuso a 
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dysgu. Hoffem ymgymryd â dull o werthuso wedi’i gynhyrchu ar y cyd, gan gynnwys 

defnyddwyr gwasanaeth a chyfranogwyr wrth ddiffinio cwestiynau dysgu a gwneud 

argymhellion ar weithgareddau celf y dyfodol.   

Bydd yr Hwylusydd Celfyddydau Creadigol a Staff ehangach y Wallich yn helpu i hwyluso 

gweithgaredd gwerthuso trwy gydol y prosiect, gan weithio gyda’r Partner Gwerthuso i 

ddarparu’r gweithgareddau canlynol posibl yn ystod cyfnod y prosiect:  

• Hwyluso sesiynau myfyrio gyda’r tîm i drafod cynnydd a dysgu 

• Hwyluso sesiynau myfyrio gyda phobl greadigol ar ôl pob bloc o weithdai 

• Arsylwi gweithdai a gweithio gyda’r Hwylusydd Celfyddydau Creadigol i hwyluso 

trafodaethau gyda chyfranogwyr 

• Gweithio gyda’r tîm i ddylunio a datblygu dulliau casglu tystiolaeth 

• Cefnogi gweithgareddau myfyrio o fewn y tîm a chyda rhanddeiliaid ehangach 

• Cynnal gweithgareddau ymchwil gyda chyfranogwyr a phartneriaid a rhanddeiliaid 

allanol. 

• Hwyluso sesiynau grŵp a sesiynau myfyrio 

• Cwblhau a chyflawni’r allbwn a’r cerrig milltir isod. 

Allbynnau a Cherrig Milltir Angenrheidiol 

Allbwn  Dyddiad  

Fframwaith Gwerthuso: Gweithio gyda chyfranogwyr, 

Hwylusydd y Celfyddydau Creadigol, Ymarferwyr 

Creadigol, a Staff ehangach y Wallich (os oes angen) i 

ddatblygu Fframwaith Gwerthuso prosiectau. 

 

31 Rhagfyr 2021 

Adroddiad Interim (1): Adroddiad interim byr yn rhannu 

canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg a wnelo’r prosiect 

25 Chwefror 2021 

Adroddiad Terfynol: Adroddiad terfynol o ddim mwy na 

25 tudalen a chyflwyniad i nodi canfyddiadau, adborth ac 

argymhellion y prosiect. 

25 Tachwedd 2022 

 

Cyllideb   

Y gyllideb ar gyfer y gwerthusiad yw £12,000.00, gan gynnwys TAW a threuliau.   

Bydd cyllideb ychwanegol ar gael i hwyluso cydgynhyrchu ac ymrwymiad defnyddwyr 

gwasanaeth.  
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