
Adnewyddu

Cartrefi,

Adeiladu

Dyfodol

Nod y Fenter Effaith Cymunedol (Cii) yw adfywio cymunedau trwy adnewyddu

cartrefi gwag. Fel cwmni budd cymunedol, mae Cii yn prynu eiddo gwag sydd

wedi dirywio ac yn goruchwylio eu hadfer trwy gynnwys a hyfforddi gweithlu o

bobl leol. Yn aml, cyfranogwyr y prosiect yw'r rhai pellaf o'r farchnad lafur,

gyda llawer wedi wynebu rhwystrau i gyflogaeth fel afiechyd meddwl,

digartrefedd, cam-drin domestig a dibyniaeth ar sylweddau. Mae prosiectau

adeiladu Cii yn cynnig cyfle i’r unigolion hyn ddysgu a thyfu a gwneud

cyfraniadau ystyrlon i gymdeithas. Trwy gydol y prosiect ac wedi hynny,

rhoddir cefnogaeth iddynt wella eu hiechyd a'u llesiant, magu eu hyder a'u

hunan-barch, dysgu sgiliau newydd, cyflawni cymwysterau, a gwneud

gwelliannau bywyd cadarnhaol. Yn y cyfamser, dychwelir cartrefi gwag i'r

farchnad dai mewn modd ecogyfeillgar ac ynni-effeithlon.
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Yr Her:

Mynd i'r Afael â'r Argyfwng Tai

o aelwydydd ar

restrau aros.

Mae llawer o bobl ledled Cymru yn ei

chael hi'n anodd sicrhau cyflogaeth

ystyrlon, gan ddarganfod yn aml nad oes

ganddyn nhw'r sgiliau na'r hyder. Mae

pobl ifanc yn arbennig yn cael eu dal yn

y fagl o fod angen profiad i gael swydd,

ond yn methu ag ennill profiad heb

swydd.

Gan gyfuno dysgu a datblygu sgiliau ag adfywio cymunedol, mae’r Fenter Effaith

Cymunedol (Cii) yn cymryd dull integreiddiol wrth frwydro yn erbyn dwy o heriau mwyaf

Cymru: diweithdra/cyflogaeth ansicr a’r argyfwng tai.

67,000

o gartrefi gwag.

27,000

Yng Nghymru, ar hyn o bryd mae 67,000 o

aelwydydd ar restrau aros am dai tra bod

11,500 o aelwydydd yn ddigartref yn 2018-19.

Ar yr un pryd amcangyfrifir bod 27,000 o

gartrefi gwag ledled Cymru. Mae'r cartrefi hyn

yn adnodd tai coll a gallant ddifetha eu

cymunedau cyfagos. Maent yn aml yn denu

fandaliaeth ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a

gallant achosi problemau amgylcheddol,

cwympiadau yng ngwerth cartrefi cyfagos a

dirywiad cyffredinol cymdogaethau.

Mynd i'r afael â'r Argyfwng Cyflogaeth a

Sgiliau



Y Dull:

Ers ei sefydlu yn 2016, mae'r Fenter Effaith Gymunedol (Cii) wedi

adnewyddu chwe cartrefi ledled De Cymru.

Roedd pob prosiect adnewyddu yn para rhwng 4-6 mis ac yn cynnwys

20-25 o gyfranogwyr o'r cymunedau cyfagos.

Mae cyfanswm o 204 o gyfranogwyr wedi cymryd rhan hyd yn hyn.

Roedd y bobl hyn yn amrywio rhwng 16 a 70 oed ac roedd ganddyn

nhw gefndiroedd amrywiol ac amgylchiadau bywyd heriol.

Fodd bynnag, roedd gan bob un ohonynt resymau tebyg

dros ymuno â'r prosiect, gan gynnwys magu hyder, cwrdd â

phobl newydd, sefydlu arferion gwaith a chael gafael ar

gefnogaeth a fyddai'n caniatáu iddynt gymryd camau

cadarnhaol ymlaen a symud ymlaen.

Cyfeirir y rhan fwyaf o’r cyfranogwyr at Cii trwy eu sefydliadau partner gan gynnwys

Chwarae Teg, Hafan Cymru, Calan DVS, Cymorth i Ferched Cymru, Inspire

Training, Acorn Recruitment a Cymunedau dros Waith.

O'r chwe phrosiect adnewyddu, roedd un wedi'i anelu'n

benodol at fenywod, ac un arall tuag at unigolion sydd â

phrofiad o gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol.
Abertawe

Pant yr Heol
Glyn-nedd

Merthyr 
Tudful

Pont-y-pŵl

Pen-y-bont
ar Ogwr 
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Y Dull:

Yn ystod y prosiectau, dysgodd cyfranogwyr sgiliau masnach fel plastro, gwaith saer a

gosod ceginau ac ystafelloedd ymolchi. Ar yr un pryd, cawsant gymwysterau

defnyddiol gan gynnwys tystysgrif adeiladu CSCS a thystysgrif Ymwybyddiaeth Iechyd

a Diogelwch CITB, sy'n ddilys am 5 mlynedd. Fe'u parwyd â Thiwtor Adeiladu a

Swyddog Llesiant, a'u helpodd i fagu hyder, cymhelliant a hunan-barch. Yn y modd

hwn, mae'r prosiectau'n cefnogi cyfranogwyr i ddysgu sgiliau newydd a datblygu

ymdeimlad o falchder cymunedol, wrth osod sylfaen ystyrlon i gyflogaeth neu

ddyheadau cadarnhaol eraill.
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Yn cyfrannu at:

Cymunedau

Buddsoddi mewn sgiliau gwyrdd sy'n arwain at ragolygon

cyflogaeth gwell a mwy amrywiol.

Defnyddio caffael i hyrwyddo twf cynhwysol.

Galluogi cymunedau i leihau allyriadau a defnyddio ynni carbon

isel.

Cymru Lewyrchus:

Sicrhau bod eiddo wedi'u

hadnewyddu yn cysylltu

perchnogion â gofod y tu allan,

yn effeithlon o ran ynni, ac yn

addas ar gyfer y dyfodol ac yn

hwyluso ffordd o fyw werdd.

Cymru Gydnerth:

Amcanion y

Fenter Effaith

Cymunedol

Aelodau

iachach

o'r

Gweithlu

â sgiliau mwy
gydnerth

Cymunedau
sy'n

ymgysylltu'n
Cefnogi cyfranogwyr i wella

eu hiechyd a'u llesiant

corfforol a meddyliol.

Gwneud lleoedd a dylunio

iechyd a llesiant cymunedol. 

Cymru Iachach:

gwell

Gwell lleoedd
corfforol

well
gymuned

Mae adnewyddu cartrefi

gwag ac adfeiliedig yn aml

yn ennyn ymdeimlad o

falchder cymunedol,

gwytnwch a

pherchnogaeth.

Creu'r amodau lle gall pobl

a chymunedau wneud y

pethau sy'n bwysig iddyn

nhw.

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Ymchwilio a gweithredu arferion a

systemau gweithio ynni effeithlon sy’n

lleihau olion traed carbon, yn lleihau

biliau ynni i wrthsefyll materion tlodi

tanwydd, ac yn gwella dealltwriaeth

cyfranogwyr o bwysigrwydd arferion

ynni effeithlon.

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang:

https://www.futuregenerations.wales/cy/a-globally-responsible-wales/


Y Dull

Prosiectau sefydledig wedi'u cynllunio'n

benodol ar gyfer menywod, ac ar gyfer

unigolion sydd â phrofiad o gamddefnyddio

cyffuriau ac alcohol, fel ffordd o frwydro yn

erbyn anghydraddoldeb sgiliau

Cyflogi unigolion sydd eu hunain wedi

cymryd rhan ym mhrosiectau adeiladu Cii

Annog dysgu gydol oes a dysgu yn y

gweithle

Mae model cwmni budd cymunedol yn

sicrhau bod unrhyw arian a gynhyrchir yn

cael ei ail-fuddsoddi yn y gymuned

Yn coleddu persbectif y dyfodol trwy

edrych ar dai fel gyrrwr llesiant ac ymateb i

her yr argyfwng tai
Canoli atal trwy adnewyddu cartrefi i

safonau ynni-effeithlon a lleihau allyriadau

carbon sy'n gysylltiedig ag ôl-ffitio

Ystyried pob math o systemau tanwydd a

gosod paneli solar lle bo hynny'n bosibl -

atal tlodi tanwydd ac allyriadau carbon

diangen

Cydweithio â phartneriaid yn y sector

cyhoeddus a'r trydydd sector i gynnig

cyfleoedd i'r rhai sydd eu hangen fwyaf

Gweithio gyda phartneriaid dilyniant gyrfa fel

Acorn, Recriwtio ac Ysbrydoli Hyfforddiant i

helpu cyfranogwyr i symud ymlaen i

gyflogaeth.

Her

Cymru Lewyrchus, Fwy Cyfartal a Chyfrifol

yn Fyd-eang

Cymru Fwy Cyfartal o Gymunedau

Cydlynus

Ymagwedd integreiddiol tuag at

ddatblygu sgiliau, a'r argyfyngau mewn

tai ac eiddo gwag

Cymru Fwy Cyfartal, Iachach o Gymunedau

Cydlynus

Beth Nesaf?

Prosiect Hwb Gweithredu Hinsawdd a ariennir

gan y Loteri:

Cymru Lewyrchus a Chydnerth

Cymru Lewyrchus, Fwy Cyfartal o

Gymunedau Cydlynus

Dim digon o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru i ateb y galw

cynyddol, ac eto mae 30,000 o dai yn sefyll yn wag ac yn falltod

ar gymunedau Cymru. Yn y cyfamser, mae llawer o bobl yng 

ymchwilio a gweithredu arferion a systemau gwaith ynni-effeithlon, lleihau biliau ynni ac ôl troed

carbon, a gwella dealltwriaeth cyfranogwyr o bwysigrwydd effeithlonrwydd ynni.

Edrych i fodelu model ar gyfer adfywio cymunedol

Nghymru heb y sgiliau sydd eu

hangen i sicrhau cyflogaeth ystyrlon.



CYN:

AR ÔL:

Effaith:

Llwyddiant

Cartrefi

Yn 2019, prynodd Cii dŷ teras 3 gwely yng Nghastell-nedd a oedd wedi bod yn wag am

nifer o flynyddoedd.

Roedd y prosiect adnewyddu wedi'i anelu'n benodol at fenywod; dysgu sgiliau adeiladu

iddynt mewn amgylchedd empathig a chefnogol, yn rhydd o ddychryn a stigma.

Cyfeiriwyd yr 20 o ferched dan sylw gan sefydliadau fel Chwarae Teg a Chymorth i

Ferched Cymru. Roedd llawer o'r rhai a gymerodd ran yn ddi-waith tymor hir neu'n chwilio

am newid gyrfa.

Nid yn unig y datblygodd y cyfranogwyr ystod o sgiliau a chyflawni cymwysterau, fe

wnaethant hefyd nodi gwelliannau mewn hunanhyder, cymhelliant a balchder wrth allu

adfer eiddo yn eu cymuned leol.

Ar ôl cwblhau'r gwaith adnewyddu, cafodd yr eiddo ei farchnata a'i werthu o fewn ychydig

ddyddiau.

Prosiect Adeiladu Menywod Cymru Pant yr Heol, Castell-nedd
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Effaith:

Llwyddiant

Cyfranogwyr

Cyfeiriwyd Lauren at brosiect Pant yr

Heol gan ei Chanolfan Byd Gwaith lleol.

Yn y gorffennol roedd wedi ceisio gyrfa

ym maes iechyd a gofal cymdeithasol,

ond nid oedd yn teimlo mai hwn oedd y

llwybr cywir iddi. Yn wreiddiol o

Gastell-nedd, mynychodd Lauren trwy

gydol y prosiect a llwyddodd i gael ei

cherdyn CSCS. Mae Lauren bellach yn

dilyn cyflogaeth yn y diwydiant

adeiladu.

"Yn fy amser ar y prosiect, rydw i wedi

ennill llawer o sgiliau newydd a fydd yn

fy ngalluogi i symud ymlaen gyda

gyrfaoedd yn fy mywyd. Mae hefyd wedi

rhoi cymaint o hyder i mi oherwydd yr

holl gefnogaeth a chymorth a roddwyd ar

hyd y ffordd. Mae'r Cii yn sefydliad hollol

anhygoel... maen nhw'n deall, yn barod i

helpu ac mae ganddyn nhw lawer o

amynedd wrth ddysgu!"
- Lauren 

Lauren, 22
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Effaith

95%
o gyfranogwyr y prosiect

am o leiaf 4 wythnos

91%
o gyfranogwyr y prosiect

ganlyniadau cadarnhaol,

gan gynnwys gwell

hyder a gwell

cysylltiadau a balchder

cymunedol

73%
gymwysterau

achrededig

Ymgysylltodd

Nododd

Nododd

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

https://www.youtube.com/watch?v=5nc27QtkOUY
https://www.youtube.com/watch?v=5nc27QtkOUY
https://www.youtube.com/watch?v=FphdZ-JxqO4
https://www.youtube.com/watch?v=FphdZ-JxqO4


Effaith

Mae'r Fenter Effaith Cymunedol yn cofleidio

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn

ymgorffori ei nodau llesiant trwy gydol ei

weithgareddau adfywio cymunedol a

datblygu sgiliau. Wrth wneud hynny rydym

wedi nodi a gweithredu egwyddorion

datblygu cynaliadwy a ffyrdd o weithio sy'n

ategu'r nodau hyn."

“

- Trystan Jones,  

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr y

Fenter Effaith Cymunedol


