
Prif dudalen 
Cascading Leadership: datblygu arweinyddiaeth gan gyfoedion i gyfoedion ar gyfer 
sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithio o fewn y maes iechyd a lles 

Rwy’n gredwr mawr fod y wybodaeth, sgiliau a’r adnoddau gan y sector gwirfoddol i 
allu cynyddu ei allu, ac rwy’n credu mai Cascading Leaderships yw’r ffordd o harneisio’r 
wybodaeth honno a’r sgiliau a’r adnoddau hynny i wella’r arweinyddiaeth o fewn y 
sector gwirfoddol.  
Ymgynghorydd 2019  

Beth yw Cascading Leadership? 

Rhaglen datblygu arweinyddiaeth am ddim gan gyfoedion i gyfoedion ar gyfer 
sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol (SGaCh) sy’n gweithio o fewn y maes iechyd 
a lles. Mae’n galluogi arweinyddion SGaCh i rannu eu harbenigedd helaeth ac amrywiol 
gyda chyfoedion, i siarad am rai o’r heriau a wynebant ac i gynllunio ffyrdd newydd o 
weithio.  

Mae’r rhaglen yn unigryw, oherwydd: 

• bod y sawl sy’n cynnig cefnogaeth yn arweinyddion o fewn y SGaCh eu hunain, felly
maent yn gallu deall y cryfderau a’r heriau y mae sefydliadau yn eu hwynebu

• mae’n datblygu sgiliau’r sawl sy’n derbyn ac yn cyflwyno’r gefnogaeth

• mae’r sawl sy’n cynnig y gefnogaeth yn cael eu goruchwylio a’u hyfforddi gan staff
uwch o fewn The Kings Fund.

Y gwahaniaeth mawr am raglen Cascading Leadership yw eich bod yn cael eich 
mentora gan gyfoedion o’r un sector â chi, sydd â phrofiad o lygad y ffynnon o redeg 
sefydliad. 

Ymgynghorydd 2019 
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Sut mae’n gweithio?  

Datblygwyd y rhaglen Cascading Leadership yn 2015 i’n galluogi i archwilio ffordd newydd 
o feithrin sgiliau arweinyddiaeth ac atgyfnerthu cydweithrediad ar draws y sector 
gwirfoddol a chymunedol.  

Mae cyfranogwyr yn ymgeisio i’r rhaglen naill ai fel ymgynghorydd (arweinydd elusen 
sefydledig) neu fel partner (arweinydd sy’n chwilio am gefnogaeth). Unwaith y byddant 
wedi’u dewis, bydd pob ymgynghorydd yn cael ei baru â phartner i weithio gyda hwy.  

Mae’r parau yn cwrdd o leiaf pum gwaith dros gyfnod o naw mis. Yn ystod y cyfarfodydd 
hyn, mae cyfle gan y partner i weithio trwy anawsterau trefniadaethol ac arwain gan 
dderbyn cefnogaeth. Mae’r ymgynghorydd yn cael budd o gael eu hymestyn i ddatblygu 
eu harweinyddiaeth a’u sgiliau eu hunain, tra’n cael eu hyfforddi, eu cefnogi a’u 
goruchwylio gan staff uwch o fewn The King’s Fund.  

Roedd yn gyfle i roi rhywbeth yn ôl, ond hefyd i herio fy natblygiad personol o fewn y 
maes penodol hwn. 
Ymgynghorydd 2019 

Trwy’r prosiect, derbyniais gefnogaeth a dealltwriaeth anhygoel gan yr ymgynghorydd 
y rhoddwyd fi mewn pâr ag ef, ac roeddwn yn teimlo ei fod, yn bendant, wedi esblygu 
fy sgiliau a methodoleg arweinyddiaeth ynghylch gwneud penderfyniadau. 
Partner 2018 

Pwy sy’n gymwys? 

Mae’r rhaglen Cascading Leadership wedi’i dylunio i helpu sefydliadau SGaCh i ddatblygu 
eu harweinyddiaeth. I fod yn gymwys ar gyfer y rhaglen, rhaid i chi fod yn arwain 
sefydliad SGaCh di-elw sy’n gweithio o fewn y maes iechyd a gofal. Edrychwch ar y 
cwestiynau cyson os nad ydych yn siŵr os ydych yn diwallu’r meini prawf cymhwyster.  

Beth yw’r buddion?  

I’r ymgynghorwyr a’r partneriaid, gall Cascading Leadership feithrin hyder, datblygu 
sgiliau, estyn rhwydweithiau, helpu sefydliadau i fynd i’r afael â materion o bwys, a bod 
yn drawsnewidiol, mewn rhai achosion.  

Mewn gwerthusiad annibynnol yn dilyn y rhaglen, mae partneriaid yn adrodd yn gyson am 
feddwl strategol a phrosesau gwneud penderfyniadau gwell, gyda thrafod materion heriol 
yn fwy effeithiol, ynghyd â chynnydd mewn hyder a llai o ynysu.  

Roeddem wedi treulio amser yn archwilio’r materion a oedd yn digwydd i mi fel Prif 
Weithredwr o fewn fy sefydliad, ond hefyd o fewn y sector, ac roedd yn wych cael yr 
amser i feddwl o ddifrif am y materion hynny, i dwrio ychydig yn ddyfnach, a myfyrio ar 
yr hyn oedd yn digwydd.  
Partner 2019 
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Mae ymgynghorwyr hefyd yn adrodd ar y buddion arwyddocaol i’w hunain a’u sefydliadau, 
gan gynnwys sgiliau arweinyddiaeth cryfach a pherthnasoedd gwell gyda phrif 
randdeiliaid.  

Mae wedi fy helpu o ddifrif gyda rhai o’r anawsterau a gefais o fewn fy sefydliad a’m 
harfer fy hunan, ac wedi rhoi persbectif unigryw arall i mi edrych ar rai o’r materion yr 
ydym yn eu hwynebu.  
Ymgynghorydd 2019 

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

Weithiau gall fod yn anodd penderfynu pa rôl i ymgeisio amdani. Mae cyfleoedd datblygu 
gwerthfawr i’r ddwy rôl ac maent yn cynnig cyfle i ddysgu ar y cyd.  

Mae’r rheini sy’n ymgeisio am rôl ymgynghorydd yn tueddu o fod:  

• yn arweinyddion profiadol, yn brif weithredwyr yn aml sydd â sgiliau 
arweinyddiaeth a phrofiad sy’n bodoli eisoes fel uwch reolwyr  

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

• â diddordeb mewn myfyrio ar eu harfer a’i ddatblygu 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.  

Mae rhai cyfranogwyr fu’n cymryd rhan yn flaenorol fel partner wedi mynd ymlaen i 
ddatblygu fel ymgynghorydd.  

Cliciwch yma i wybod mwy am y rôl ymgynghorydd.  

Cliciwch yma i wybod mwy am rôl y partner. 

Os nad ydych yn siŵr pa rôl i ymgeisio amdani, siaradwch â ni 
[cascadingleadership@kingsfund.org.uk] yn The King’s Fund.  

A oes rhaid i mi dalu?  

Nag oes. Ariennir y rhaglen gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac mae am ddim 
i ymgynghorwyr a phartneriaid. Fe fyddwn yn darparu ar gyfer y gost o deithio i Lundain a 
llety dros nos hefyd, os oes angen.  
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Sut i ymgeisio  

Unwaith y byddwch wedi penderfynu pa rôl ydych chi’n dymuno ymgeisio amdani, gallwch 
ddod o hyd i’r dolenni at y ffurflenni cais ar dudalennau’r ymgynghorydd a phartner. 
Gofynnir i ymgeiswyr ar y rhestr fer gymryd rhan mewn cyfweliad byr dros y ffôn.  

Ein nod yw dod ag amrywiaeth eang o gyfranogwyr ynghyd, gan gynnwys y rheini o 
sefydliadau llai, unigolion o grwpiau lleiafrifol a phobl o bob cwr o’r DU. Rydym yn 
awyddus iawn i dderbyn ceisiadau oddi wrth bobl dduon ac Asiaidd o gymunedau 
lleiafrifoedd ethnig, gan fod y grwpiau hyn wedi’u tangynrychioli ar y rhaglen.   
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