
Tudalen Partner 
Dod yn bartner Cascading Leadership 

Mae’r dudalen hon yn cyflwyno gwybodaeth ar rôl partner Cascading Leadership, a sut i 
ymgeisio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost 
at CascadingLeadership@kingsfund.org.uk  

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth cyfoedion i gyfoedion yw Cascading Leadership ar gyfer 
y sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol (SGaCh) sy’n gweithio o fewn y sector 
iechyd a lles. Mae ymgynghorwyr (arweinwyr mwy profiadol) yn cefnogi partner 
(arweinydd sy’n gweithio o fewn y sector ac yn chwilio am gefnogaeth) ac yn cydweithio 
trwy gydol y rhaglen. 

A allwn i fod yn bartner? 

Os oes gennych gyfrifoldeb arwain am wasanaeth sy’n cefnogi iechyd a lles eich cymuned, 
ond y byddech yn gwerthfawrogi ychydig o gefnogaeth, gallai hyn fod i chi.  

Efallai y byddwch: 

• yn arwain sefydliad sefydledig ond yn newydd o fewn y rôl neu’n teimlo’n gaeth
neu heb eich cefnogi

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

• eisiau siarad yn hyderus am eu profiad o ddatblygu neu arwain sefydliad gydag
arweinydd arall a all wrando a’ch helpu i feddwl, gan drafod materion a
chynllunio

• wedi dynodi angen sy’n dod i’r amlwg neu’n tyfu o fewn eich cymuned ac yn
dechrau datblygu gwaith newydd neu arloesi ffyrdd newydd o feddwl.

Sut fyddaf yn elwa? 
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Mae Cascading Leadership wedi bod yn drawsnewidiol i nifer o’r partneriaid sydd wedi 
teimlo fod ganddynt ddulliau gwell i arwain eu sefydliadau’n effeithiol ac yn strategol.  
Gwerthusiad allanol 2018 

Canfu gwerthusiad allanol annibynnol o’r rhaglen Cascading Leadership fod buddion 
sylweddol i bartneriaid, gan gynnwys: meddwl mwy strategol a phrosesau gwneud 
penderfyniadau gwell, trafod materion heriol yn fwy effeithiol a llai o ynysu.  

Fe wnaethom dreulio amser yn archwilio’r materion a oedd yn codi i mi fel Prif 
Weithredwr o fewn fy sefydliad, ond hefyd o fewn y sector, ac roedd hi’n wych cael yr 
amser i feddwl o ddifrif am y materion hynny, i gael cyfle i dwrio ychydig yn ddyfnach, 
a myfyrio ar yr hyn oedd yn digwydd.  
Partner 2019 

Gofynnodd gwestiynau gwych a wnaeth i mi feddwl yn wahanol. Roedd hynny’n 
wirioneddol werthfawr.  
Partner 2019 

Yn gyffredinol, fe wnaeth ein hannog i fynd o fod yn elusen fach i un oedd bron yn 
perfformio’n well.  
Partner 2019 

Fe fyddwn yn dweud ei fod yn gyfle gwych … nid ydym yn canmol ein hunain digon o 
fewn y SGaCh ac mae gennym nifer o bobl anhygoel. Mae’r sgiliau a ddysgwch ar 
Cascading Leadership yn amhrisiadwy.  
Partner 2019 

Beth fyddaf yn ei wneud?  

Os cewch eich dewis fel partner Cascading Leadership, fe fyddwch yn mynychu diwrnod 
cyflwyno yn The King’s Fund gyda phartneriaid eraill o fewn eich grŵp. Fe fyddwch yn 
dysgu mwy am y rhaglen ac am y sgiliau y byddwch eu hangen i gael y mwyaf o’ch rôl fel 
partner. Fe fyddwch yn cael y cyfle hefyd i glywed oddi wrth gyfranogwyr blaenorol. Ar 
ddiwedd y dydd, fe fyddwch yn cael eich paru gydag ymgynghorydd, a fydd yn cwrdd â 
chi o leiaf bum gwaith dros gyfnod o naw mis.  

Yn y cyfarfodydd hyn, fe fyddwch yn gweithio gyda’ch ymgynghorydd ar faterion yr ydych 
wedi’u dynodi. Gall y rhain gynnwys eich perthynas gyda’ch bwrdd, sut yr ydych yn arwain 
eich tîm, sut ydych yn rheoli perthnasoedd neu sefyllfaoedd anodd. Bydd yr 
ymgynghorydd yn eich helpu i fyfyrio ar yr hyn sy’n digwydd, yn eich cefnogi i ddatblygu 
safbwyntiau gwahanol a cheisio meddwl am bethau newydd i roi cynnig arnynt.  

Dyddiadau rhaglen 2020  

Bydd y diwrnod dysgu i bartneriaid yn cael ei gynnal yn The King’s Fund ar 12 Mawrth 
2020.  

Bydd y dyddiadau a lleoliadau ar gyfer cyfarfodydd ymgynghorydd -partner yn cael eu 
cytuno gan y ddau gyfranogwr.  
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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. £1,600 yw’r gwerth sy’n cael ei neilltuo i le partner, yn 
seiliedig ar hyfforddiant a dderbyniwch oddi wrth The King’s Fund, gan gynnwys buddion 
eraill megis teithio a llety. Nid yw hyn yn cynnwys gwerth ariannol eich cyfarfodydd 
gyda’ch ymgynghorydd.  

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

Mae partneriaid yn mynychu un diwrnod dysgu yn The King’s Fund yn Llundain. Wedi cael 
eu paru gydag ymgynghorydd, rhaid i’r parau gwrdd bum gwaith dros gyfnod o naw mis. 
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. 

Sut i ymgeisio  

Os hoffech ymgeisio i ddod yn bartner, llenwch y ffurflen ymgeisio ar-lein a’i chyflwyno 
erbyn 9 Rhagfyr 2019. Gallwch arbed eich cais a dychwelyd ato’n ddiweddarach.  

Fe fyddwn eisiau gwybod am eich rôl, y sefydliad yr ydych yn gweithio ar ei gyfer a pham 
ydych yn ymgeisio. Ceisiwch fod mor agored ag y gallwch: pam nawr, yr hyn yr ydych 
eisiau ei ddysgu, pa faterion yr hoffech chi eu trafod a sut y gallwch gymhwyso unrhyw 
beth a ddysgwch o fewn eich sefydliad.  

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

Mae yna alw uchel yn aml am leoedd. Os cynigir lle i chi, fe fyddwn yn disgwyl i chi 
ymrwymo i gymryd rhan yn y rhaglen gyfan. Fe fyddwn yn gofyn i chi lenwi cytundeb i 
gadarnhau’r ymrwymiad hwn a fydd angen ei arwyddo gan ymddiriedolwr neu 
gyfarwyddwr bwrdd eich sefydliad.  

 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/B00UW
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