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Ar gyfer pwy mae’r rhaglen hon? 

Mae Cascading Leadership ar gyfer arweinyddion sy’n gweithio o fewn y sector gwirfoddol 
o fewn y maes iechyd a lles. I fod yn gymwys, rhaid i chi gael cyfrifoldeb arwain
trefniadaethol, yn hytrach nag arwain rhaglen waith. Mae mwyafrif y cyfranogwyr
blaenorol wedi bod yn brif weithredwyr, cyfarwyddwyr, neu swydd debyg.

Awgryma ein profiad fod pobl sy’n agored, yn chwilfrydig ac yn gyfforddus gyda her 
adeiladol yn elwa fwyaf o’r rhaglen hon.  

Sut ydych chi’n diffinio ‘iechyd a lles’? 

Rydym yn defnyddio diffiniad eang o iechyd a lles. Rydym yn adnabod effaith cyflyrau a 
pherthnasau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol ar iechyd corfforol a meddyliol. 
Dylai nod eich gwaith olygu helpu pobl i wella a gofalu am eu hiechyd corfforol neu 
feddyliol, eu synnwyr o les a/neu eu cysylltiadau ag eraill. Er enghraifft, efallai y bydd eich 
sefydliad yn gweithio i ostwng lefelau salwch sy’n digwydd trwy gyflwyno gwasanaethau 
iechyd a gofal, ochr yn ochr â mynd i’r afael phenderfynyddion ehangach gydag 
anghydraddoldebau iechyd.  

Mae cyfranogwyr blaenorol wedi dod o ystod eang o sefydliadau gan gynnwys elusennau 
sy’n gweithio gyda chyflyrau corfforol a meddyliol penodol, a sefydliadau sy’n cefnogi 
gofalwyr, ffoaduriaid a’r sawl a effeithir gan drais domestig neu gam-fanteisio rhywiol.  

A yw ymddiriedolwyr yn gymwys?  

Nid yw ymddiriedolwyr yn gymwys ar gyfer y rhaglen Cascading Leadership. 
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A yw pobl hunangyflogedig yn gymwys?  

Nag ydynt. I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen, rhaid i chi fod yn gyflogedig gan sefydliad 
y sector gwirfoddol a chymunedol (SGaCh).  

Rwyf yn gweithio i gwmni budd cymunedol, menter gymdeithasol neu sefydliad 
cymunedol – a wyf yn gymwys?  

Ydych. Nid oes rhaid i’r sefydliad fod yn elusen gofrestredig, ond mae angen iddo fod yn 
sefydliad di-elw.  

Rwyf yn edrych i sefydlu neu ehangu fy musnes ymgynghoriaeth? A yw’r rhaglen 
ar fy nghyfer i?  

Nag ydy. Mae’r rhaglen Cascading Leadership yn cefnogi sefydliadau’r sector gwirfoddol a 
chymunedol i ddatblygu eu harweinyddion. Nid yw’r rhaglen wedi’i chynllunio i helpu pobl i 
sefydlu busnesau eu hunain.   

Sut ydw i’n penderfynu ai rôl ymgynghorydd neu bartner sydd fwyaf addas i mi?  

Mae cyfleoedd datblygu gwerthfawr i’r ddwy rôl ac maent yn cynnig cyfleoedd dysgu a 
rennir.  

Mae’r sawl sy’n ymgeisio am rôl ymgynghorydd yn dueddol o fod:  

• yn arweinwyr profiadol, gan fod yn brif weithredwyr gan fwyaf gyda sgiliau 
arwain sy’n bodoli eisoes a phrofiad o uwch reoli  

• awyddus i ddatblygu eu gallu i gefnogi a herio eraill i fyfyrio, a’u helpu i weithio 
trwy’r materion ac anawsterau maent yn eu hwynebu  

• â diddordeb mewn myfyrio a datblygu eu harfer i gefnogi sefydliadau eu hunain 
a’r sector iechyd a gofal ehangach.  

Gall partneriaid fod yn arwain sefydliad sefydledig ond efallai eu bod yn newydd yn eu rôl 
neu’n teimlo’n gaeth neu heb eu cefnogi. Gallant fod yn:  

• ynysig ac eisiau siarad yn hyderus am eu profiad o ddatblygu neu arwain sefydliad  

• cael trafferth wrth drafod y bwlch rhwng sut y maent eisiau gweithio gyda’u tîm, 
gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr a sut mae pethau mewn gwirionedd  

• awyddus i ddysgu o arweinydd arall y tu allan i’r sefydliad, a all wrando a’u helpu i 
feddwl trwy’r materion a chynllunio.  

Weithiau bydd y sawl sydd wedi elwa fel partner yn symud ymlaen i ddatblygu fel 
ymgynghorydd. Os nad ydych yn siŵr pa rôl i ymgeisio amdani, siaradwch â ni yn The 
King’s Fund [cascadingleadership@kingsfund.org.uk].  
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Faint fydd o’n ei gostio?  

Nid oes tâl i gymryd rhan yn y rhaglen hon, sy’n cael ei hariannu gan Gronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Fe fyddwn yn darparu ar gyfer y gost o deithio i 
Lundain a llety dros nos hefyd, os oes angen. Fe fyddwn hefyd yn ad-dalu’r gost o deithio i 
gyfarfodydd ymgynghorydd/partner.  

Faint o amser fyddai’n rhaid i mi ei ymrwymo?  

Mae ymgynghorwyr yn mynychu un gweithdy deuddydd a dau weithdy undydd yn The 
King’s Fund yn Llundain. Mae partneriaid yn mynychu un diwrnod dysgu yn The King’s 
Fund.   

Rhaid i’r parau gwrdd bum gwaith. Dylai pob cyfarfod barhau am hyd at ddwy awr. Bydd 
yr ymgynghorydd fel arfer yn teithio i sefydliad y partner, ond gallwch gytuno i gwrdd 
rhywle arall os yw’n gyfleus. Gellir cynnal rhai sesiynau dros Skype. 

A oes rhaid i mi ddweud wrth fy mwrdd fy mod yn ymgeisio am y rhaglen hon?  

Oes. Fe fyddech yn cymryd rhan yn y rhaglen ar ran eich sefydliad. Os yw eich cais yn 
llwyddiannus, fe fydd gofyn i chi lenwi ffurflen fer i roi cytundeb, sydd angen ei harwyddo 
gan ymddiriedolwr. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau fod y gwaith a gynhaliwyd yn 
cydymffurfio â pholisïau, gweithdrefnau a ffyrdd eich sefydliad o weithio.  

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn gadael fy sefydliad hanner ffordd trwy’r 
cwrs?  

Mae’r rhaglen Cascading Leadership wedi’i chynllunio i helpu sefydliad SGaCh i ddatblygu 
eu harweinyddion. Os byddwch yn gadael eich sefydliad a’r sector, efallai y bydd rhaid i 
chi dynnu allan o’r rhaglen. Fodd bynnag, os byddwch yn symud ymlaen at sefydliad 
SGaCh arall, gallwch aros ar y rhaglen cyn belled â bo eich ymddiriedolwyr newydd yn 
cytuno.  

Sut ydych chi’n paru ymgynghorwyr a phartneriaid?  

Ein nod yw sicrhau fod cyfranogwyr yn cael cyfateb gyda rhywun o fewn pellter teithio o 
ddwy awr mewn amser naill ai o’u cartref neu’r sefydliad, ac nad ydynt mewn 
cystadleuaeth uniongyrchol gyda’u gwaith. Rydym hefyd yn ystyried maint y sefydliad, 
sgiliau, profiad blaenorol a heriau trefniadaethol.  

Pryd fyddaf yn clywed a yw fy nghais wedi bod yn llwyddiannus?  

Fe fyddwn yn rhoi gwybod i bob ymgeisydd am y penderfyniad erbyn diwedd mis Ionawr 
2020.  

Mae gennyf gwestiwn arall  

Gallwch gysylltu â ni trwy anfon e-bost at CascadingLeadership@kingsfund.org.uk. 
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