
Cefnogi

cymunedau

creadigol

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno Addewid Llawrydd fel rhan o'r

Gronfa Adfer Diwylliant. Mae'r gwaith hwn yn cyfrannu at nifer o

amcanion llesiant Llywodraeth Cymru. Ei nod yw integreiddio diwylliant

â dimensiynau eraill llesiant, trwy baru gweithwyr llawrydd (pobl

greadigol ac artistiaid) â chyrff cyhoeddus neu Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau creadigol a diwylliannol i fynd i'r

afael â materion cymdeithasol, mynd i'r afael ag amcanion llesiant a

gweithredu wrth adeiladu yn ôl yn well. Gallai hyn helpu i baratoi'r ffordd

ar gyfer Incwm Cyfranogiad Creadigol a / neu ddull Incwm Sylfaenol

Cyffredinol.



Tymor byr: mae pobl greadigol yn ymuno ag

ymateb y gwasanaeth cyhoeddus i Covid-19

Tymor hir: diwylliant wedi'i ymgorffori

mewn gwasanaeth cyhoeddus a seilwaith

cymunedol

Mae gweithwyr llawrydd yn darparu gwasanaethau

diwylliannol a chreadigol i helpu i fynd i'r afael â

materion cymdeithasol, fel allgáu diwylliannol neu

amddifadedd

Mae gweithwyr llawrydd yn cael eu paru â

chorff cyhoeddus neu Fwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus

Mae Llywodraeth Cymru yn eu hannog i ymuno

â'r Addewid

Sut mae'n gweithio:

Mae gweithwyr llawrydd yn gwneud

cais am y Gronfa Adfer Diwylliant



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol:

Mae'r Maniffesto ar gyfer y Dyfodol yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn

treialu peilot Incwm Creadigol i dalu lwfans byw sylfaenol i artistiaid a helpu

Cymru i wella o'r pandemig.

"Hoffem weld y Llywodraeth yn cydweithredu ag eraill (fel y cyrff

cenedlaethol a gwmpesir gan y Ddeddf hefyd) i gynyddu dealltwriaeth ar

draws y Llywodraeth (o fewn datblygu economaidd, seilwaith, cynllunio,

asedau ac ati) o bŵer diwylliant, iaith, celfyddydau a chwaraeon.”

Adborth i'r Awdurdod o fonitro’r Comisiynydd o gynnydd



Yn cyfrannu at Gymru â Diwydiant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu, Cymru o Gymunedau

Cydlynus, a Chymru Lewyrchus

Cydnabyddiaeth gynyddol o werth

diwylliant a threftadaeth yn y gymuned a

sefydliadau

Creu a gwella cyfleoedd i'r gymuned,

sefydliadau lleol, diwydiannau creadigol

ac ymwelwyr

Ymgorffori diwylliant a threftadaeth mewn

strategaeth leol a chynllunio lleoedd yn y

dyfodol

Diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth galon

Bae Colwyn

Nodau'r prosiect

Canlyniadau Diwylliannol

Mynediad at ddigwyddiadau, safleoedd,

gweithgareddau a chyfleusterau treftadaeth ac

adnoddau diwylliannol

Cymuned yn ymgysylltu â threftadaeth, diwylliant

ac adfywio'r dref

Strategaeth dreftadaeth sy'n dylanwadu ar

gynlluniau a strategaeth darparu gwasanaethau

lleol

Canlyniadau Cymdeithasol a

Chymunedol

Yn cyfrannu at Gymru â Diwydiant Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn Ffynnu a Chymru o Gymunedau Cydlynus

Naws am le, perthyn a balchder lleol

Cysylltiadau ystyrlon rhwng cenedlaethau

Cynyddu gallu, dyheadau a sgiliau

Gwell llesiant

Rhwydwaith partneriaeth gref a arweinir gan

drydydd sector
Yn cyfrannu at Gymru o Gymunedau Cydlynus, Cymru

Lewyrchus ac Iachach

Canlyniadau Economaidd

Sector diwydiant creadigol bywiog yn y dref

Gostyngiad mewn gofod manwerthu gwag

Gwell profiad ymwelwyr

Cynnydd mewn buddsoddiad



Cefnogi Creadigrwydd

CreativeMornings 
Cyfres darlithoedd brecwast misol am

ddim ar gyfer 'mathau creadigol'

Mae 222 o Ddinasoedd Creadigol yn

cymryd rhan, gyda charfan o Gymru yn

cael ei rhedeg gan Melin Edomwonyi o

Gaerdydd

Collodd rhai aelodau incwm am fisoedd yn

ystod y cyfnod clo

Dywedodd Melin: "Gallai'r gefnogaeth

ariannol gan Addewid Llawrydd ddarparu

achubiaeth hanfodol ... i barhau â'r gwaith

gwych sy'n cyfoethogi ein bywydau i gyd"

Patternistas 

Melin Edomwonyi o CreativeMornings

Chris a Suzanne Carpenter o Patternistas 

Gwirfoddolodd y ddeuawd stiwdio greadigol eu

gwasanaethau creadigol yn ystod cyfnod clo

2020 trwy ddarlunio ffenestri caffis Caerdydd

sydd wedi rhoi o'u hamser i fwydo gweithwyr y

GIG

Fe wnaethant weithio gyda Chastell Caerdydd a

Croeso Caerdydd i greu graffeg ffordd

ddwyieithog ar gyfer Cwr y Castell sy'n

gyfeillgar i deithio

Gallai'r Addewid Llawrydd helpu i gefnogi

prosiectau tebyg a'u cynyddu trwy bartneru

pobl greadigol â gwasanaethau cyhoeddus

Dywedodd Suzanne Carpenter, ar y dde: "Rydyn

ni wedi gweld yr effeithiau cadarnhaol,

dyrchafol y mae creadigrwydd yn eu cael ar

fywydau pobl"



Ymagwedd

Diwylliant heb ei integreiddio â

dimensiynau eraill o lesiant. Y

sector diwylliannol wedi'i daro'n

galed gan COVID-19.

Her

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/

Mynd i'r afael â heriau cymdeithasol

tymor hir fel newid yn yr hinsawdd ac

iechyd trwy lens diwylliant 

Model cynaliadwy ar gyfer cymorth

ariannol y gellir ei ddefnyddio yn y tymor

hir

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7 nod

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7

nod

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7

nod

Gwahoddir cynrychiolwyr o bob un o'r

pedwar dimensiwn llesiant i'r gweithgor 

Ymgysylltu â Gweithwyr Llawrydd i gael

buddion posibl cynllun cyn ei weithredu

Integreiddio diwylliant â dimensiynau

economaidd, amgylcheddol a

chymdeithasol llesiant 

Cysylltu adferiad diwylliannol â gwaith

cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus

Defnyddio diwylliant fel mecanwaith

ataliol, yn benodol ar gyfer atal

afiechyd 

Amddiffyn y sector diwylliannol

rhag ffurfio effeithiau'r pandemig

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7

nod

Cydweithio â Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus ar gyflawni prosiectau

Potensial i gyfrannu at bob un o'r 7 nod

Beth nesaf?

Sicrhau bod yr Addewid Llawrydd yn cael ei

weithredu'n llwyddiannus a sicrhau'r enillion llesiant i'r

eithaf 

Parhau â sgyrsiau gyda Gweithwyr Llawrydd i

adolygu'r broses yn gyson ar gyfer prosiectau tebyg yn

y dyfodol.


