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Sefydliad Paul Hamlyn a The Wallich 
Galw am Ymarferydd: Ysgrifennu 
Creadigol / Drama 
 
Crynodeb 

Ydych chi’n Ymarferydd Ysgrifennu Creadigol/Drama llawrydd sydd â phrofiad 
o weithio gydag unigolion o grwpiau agored i niwed sydd wedi’u heithrio’n 
gymdeithasol? 

Mae’r Wallich yn chwilio am dri ymarferydd profiadol a brwdfrydig sy’n 
arbenigo mewn ysgrifennu creadigol a/neu ddrama i hwyluso gweithdai ar-lein 
mewn tair ardal; Canolbarth - Gogledd Cymru, De-orllewin Cymru a De-
ddwyrain Cymru rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2022. 

Fel rhan o brosiect ‘Archwilio a Phrofi’ a ariennir gan Sefydliad Paul Hamlyn, 
bydd cynnwys y gweithdy’n cael ei arwain gan ymarferwyr sydd â diddordeb, 
ac rydym yn awyddus i archwilio unrhyw syniadau. Byddwn yn cynhyrchu’r 
gweithdai ar y cyd â’n defnyddwyr gwasanaeth, i wneud yn siŵr eu bod yn 
ddeniadol ac o fudd i bawb. 
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Beth rydym yn ei gynnig?  
Rydym yn gofyn i’r Ymarferydd Creadigol ddarparu: 

• 1 diwrnod yr wythnos am 12 wythnos 

• 4 diwrnod ychwanegol ar gyfer dysgu/gwerthuso/arddangos 

Cyfanswm o 16 diwrnod ar gyfradd o £168 = £2,688  

Darperir cyllideb ar gyfer hyfforddiant, teithio a deunyddiau hefyd. 
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Ein hamcanion: Beth rydym ni eisiau ei gyflawni? 
Enw’r prosiect Archwilio a Phrofi yw ‘Ar y Cyrion’ (In the Margins) a’n hamcanion yw: 

• Archwilio potensial ymgysylltu â’r celfyddydau fel ffordd o gyflwyno meddylfryd a 
gweithgareddau creadigol yn lle arferion anhrefnus. 

• Archwilio gweithdai creadigol yn ein prosiectau preswyl er mwyn cynyddu 
cyfranogiad a dyfnhau ymgysylltiad. 

• Archwilio pwysigrwydd comisiynu ymarferwyr sy’n arbenigo mewn gweithio gyda 
chyfranogwyr agored i niwed sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol er mwyn sicrhau 
canlyniadau ystyrlon i gyfranogwyr. 

• Mabwysiadu dull sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan weithio yn unol â chryfderau’r 
unigolyn er mwyn helpu i gael gwared ar rwystrau. 

• Newid canfyddiadau’r cyhoedd o ddigartrefedd drwy ymgysylltu’n gadarnhaol. 

 

Briff Ymarferydd Celfyddydau Gweledol: am beth rydym ni’n 
chwilio 
Rydym ni’n awyddus i gyflogi ymarferydd ysgrifennu creadigol a/neu ddrama ym mhob un 
o’r tri rhanbarth (Canolbarth - Gogledd Cymru, De-ddwyrain Cymru a De-orllewin Cymru) 
sydd â phrofiad o weithio gyda chyfranogwyr agored i niwed sydd wedi’u heithrio’n 
gymdeithasol. 

Bydd yr ymgeiswyr yn cynllunio ac yn cyflwyno rhaglen o weithdai sy’n canolbwyntio ar 
gyfryngau ysgrifennu creadigol a/neu ddrama. 

Mae cynnwys penodol y gweithdy a’r arddangosfa/perfformiad terfynol yn agored i syniadau 
a byddan nhw’n cael eu datblygu gyda mewnbwn gan bwyllgor lansio sy’n cynnwys 
defnyddwyr gwasanaeth a staff The Wallich. 

Dylai’r gweithdai fod yn ddifyr ac wedi’u cynllunio i gyflwyno meddwl creadigol, sgiliau 
newydd, hyder a dyhead i ffyrdd o fyw’r cyfranogwyr. 

Byddwn hefyd yn edrych ar fframwaith gwerthuso cadarn drwy gydol y prosiect hwn a 
byddwn yn gweithio gyda’n hymarferwyr ysgrifennu creadigol/drama llwyddiannus i wreiddio 
hyn yn y prosiect. 

Hoffem i’r gyfres o weithdai orffen gydag arddangosfa neu ddull cyhoeddus arall o 
arddangos gwaith. Y bwriad fydd cyflwyno canlyniadau’r gweithdai a newid canfyddiadau’r 
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cyhoedd o ddigartrefedd drwy herio stereoteipiau ac annog gwell dealltwriaeth o bobl 
ddigartref. 

Mae Ymarferydd Ysgrifennu Creadigol/Drama sy’n siarad Cymraeg yn ddymunol. 

 

Eich cynnig: beth rydym ni eisiau gennych chi 
Os hoffech chi fynegi diddordeb mewn cyflwyno bloc o weithdai Ysgrifennu 
Creadigol/Drama naill ai yng Nghanolbarth – Gogledd Cymru, De-orllewin Cymru neu yn 
Ne-ddwyrain Cymru, anfonwch e-bost atom: 

1) Eich cynnig 

• Beth fydd y cyfranogwyr yn ei ddysgu. 

• Beth fydd yn cael ei greu yn ystod y gweithdai. 

• Sut bydd y gweithdai’n newid o sesiynau ar-lein i sesiynau wyneb yn wyneb dros 
gyfnod o 12 wythnos. 

2) Eich CV 

3) Llythyr eglurhaol yn cynnwys amlinelliad byr o’ch profiad yn y gorffennol yn hwyluso 
gweithdai creadigol ar gyfer pobl agored i niwed a phobl sydd wedi’u heithrio’n 
gymdeithasol, gan gynnwys unrhyw enghreifftiau a delweddau perthnasol o waith yn y 
gorffennol. 

Rhaid i eirdaon fod ar gael ar gais. 

 

Sut mae gwneud cais 

Cyflwynwch eich ffurflen gais erbyn dydd Gwener 3 Rhagfyr drwy 
anfon e-bost at rosie.seager@thewallich.net 
Byddwn ni’n llunio’r rhestr fer yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 6 Rhagfur 

Os oes gennych chi unrhyw syniadau yr hoffech eu trafod cyn cyflwyno datganiad o 
ddiddordeb, cysylltwch â ni. 

I gael syniad o bwy ydym ni, gyda phwy rydym yn gweithio a beth rydym yn ei wneud, ewch 
i’n gwefan www.thewallich.com   
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