''CWBR Covid''
Adroddiad Terfynol
Tachwedd 2020

Ar ol derbyn cyllid ychwanegol gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol i gefnogi gwaith sy’n gysylltiedig â Covid-19 o fewn
cymunedau ac ar eu cyfer, mae’r Prosiect Gwytnwch a Llesiant
Cymunedol (CWBR) wedi bod yn cynnig rhagfor o gefnogaeth i
sefydliadau sy’n canolbwyntio ar y gymuned.
Mae’r gefnogaeth wedi galluogi cynwysiad digidol, sgiliau ac
ymwybyddiaeth a’u hehangu er mywn mynd i’r afael ag unigedd, a
chefnogi effaith ehangach cydlyniad cymunedol sy’n gynaliadwy, yn
hytrach dros dro yn unig.

Beth oedd hyn yn ei gynnwys?
Cymedroli cyfarfodydd a hwyluso ystafelloedd
grŵp ar gyfer Together for Change gan Solva
Care, Rhwydwaith Bwyd Cymunedol Sir
Benfro a Fforwm 50+.
Creu a chynnal gweminarau i gynrychiolwyr
iau sydd yn bwriadu ymuno â Chyngor Tref
Doc Penfro. Yna, bydd ein cyfres o weminarau
gyda chynrychiolwyr iau yn arwain at lansio a
phrofi ein llawlyfr cynefino cynghorwyr.
Rydym wedi creu polisi amddiffyn/ diogelu
plant newydd ar gyfer y prosiect, i'w rannu
gyda rhieni a grwpiau. Mae'r polisi newydd yn
cynnwys sesiynau byw a rhyngweithiol ar-lein
gyda phlant a phobl ifanc.
Gwnaethom gefnogi prosiect Celfyddydau
Sban - Clwb Digi Cares gydag ystod o
weithdrefnau diogelu i redeg eu sesiynau
rhyng-genedlaethol ar-lein.

"Mae gweithio gyda CWBR wedi ein helpu ni i
addasu i newidiadau a gyflwynwyd gan bandemig y
Coronafeirws. Gwella ein gweithdrefnau diogelu arlein i safon ddiwydiannol ac yn yr un modd sicrhau y
gallwn drosglwyddo ein gweithgareddau ar-lein yn
hyderus gan weithio gydag amrywiaeth o
lwyfannau ar-lein."
(Kathryn Lambert, Span Arts Cyfarwyddwr)
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Aberdaugleddau drwy arolwg llesiant oedd yn
berthnasol i Covid-19. Rydym yn parhau i
ymgysylltu ag Aberdaugleddau, a byddwn yn
gweithio'n agos gyda Carnegie Trust ar eu
hastudiaeth eu hunain ar Covid-19.
Fe lansion ni arolwg ar lwyfan ar-lein, a phrofi
nodweddion i ffurfio darlun ehangach o'r
llwyfannau gorau a mwyaf effeithiol ar gyfer
sefydliadau, grwpiau ac unigolion.
Gwnaethom weithio gyda Choleg Sir Benfro a
lleoliadau cymunedol i ddod o hyd i ffyrdd i
gefnogi
myfyrwyr
gydag
anghenion
ychwanegol, drwy sefydlu hybiau dysgu
cymunedol ledled y sir.
Fe gynorthwyon ni'r sefydliad gyda Grŵp
Cymunedol Barham Road, oedd yn cynnwys
cynnal eu cyfarfod cyntaf, ysgrifennu eu
cyfansoddiad a gwneud ceisiadau am
grantiau.
Llwyddasom i fenthyca dyfeisiau digidol a
chreu 'cytundeb benthyca' sy'n cael ei wirio
am gywirdeb cyfreithiol gan Welch & Co'.
Bydd hyn y sicrhau bod dyfeisiau'n cael eu
monitro a'u dosbarthu, o bosib, ymhlith yr
unigolion sydd eu hangen fwyaf.

"Ni fyddem wedi cyrraedd lle'r ydym heddiw heb eich
cymorth chi...gwnaethoch ddarparu cyfarfod strwythuredig
lle gallai pawb drafod materion...ac rydych wedi rhoi llais i
ni y bydd pobl yn gwrando arno. Yn sgil COVID, rydych wedi
ein helpu ni i barhau i wthio i ddatrys ein problem a helpu
gyda chyfarfodydd Zoom fel y gallem barhau i symud
ymlaen tra'r oedd pobl yn aros gartref i gadw'n ddiogel".
(Cadeirydd Grŵp Cymunedol)

Pwy sydd gyda ni
dyfeisiau wedi'u benthyg i?
5 llyfr chrome i Ysgol Penrhyn Dewi i alluogi
myfyrwyr i ddefnyddio'r holl adnoddau
dysgu.
Gliniadur a gwe-gamera i Gymdeithas
Gymunedol Penfro i gefnogi cyfarfodydd a
gweithgareddau cymysg.
Gliniadur i Gyngor Cymunedol Llanrhath, i
sicrhau bod cynghorwyr yn gallu parhau i
gyfarfod
â'i
gilydd
gan
ddefnyddio
llwyfannau fideo ar-lein.
*Maent yn cael eu benthyca tan ddiwedd peilot
CWBR yn 2021.

"Mae ef wedi llwyddo i ymuno â chyfarfodydd y
cyngor ar zoom, a derbyn e-byst sy'n ei alluogi i
gymryd rhan unwaith eto mewn busnes y
cyngor...nid oedd wedi defnyddio cyfrifiaduron a'r
rhyngrwyd cyn dyddiau Covid...drwy fenthyca'r
gliniadur, mae wedi llwyddo i wneud hyn i gyd, ac
wedi gallu cysylltu dros zoom gyda'i deulu sy'n byw
yng Nghaerdydd".
(Clerc Cyngor Cymuned Amroth)

Beth sydd nesaf ar gyfer 'CWBR Covid'?
Mae'r cyllid ychwanegol i weithio y tu allan i'n hallbynnau gwreiddiol wedi dod
i ben. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i gefnogi cymunedau yn Sir Benfro
cymaint â phosib. Byddwn yn parhau i:
Gydweithio a gweithio gyda phartneriaid. Rydym yn rhan o'r PCSN a Grŵp
Gweithredol Adfer Hwb Cymunedol.
Cefnogi neuaddau, canolfannau
digwyddiadau cyhoeddus cyntaf.
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Pan fydd cyfyngiadau'n llai tynn, byddwn yn gweithio'n agos gyda'r DigiBus mewn partneriaeth â DATRIS, i drefnu ymweliadau i gymunedau i
hysbysu, cynghori ac ymgysylltu ar fenthyca offer TG.
Byddwn yn parhau i gynnig cymorth drwy liniaru cyfarfodydd a
gweminarau ar-lein, ac yn parhau i ganiatáu grwpiau i ddefnyddio pecyn
PLANED Pro Zoom am ddim.
Ar hyn o bryd, rydym yn mapio lleoliadau byrddau hysbysu cymunedau er
mwyn tynnu sylw at unrhyw fylchau mewn cyfathrebu'n lleol i helpu
cymunedau ynysig. Mae PAVS yn creu map digidol, ac rydym yn bwriadu
lansio bwrdd hysbysu digidol newydd, lle all ysgol leol reoli'r data a
hysbysiadau.
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Mae pawb yn yr un cwch ac mae CWBR wedi bod yn ddynamig mewn
perthynas â'r oediadau a'r newidiadau a achoswyd gan y
pandemig ac yn hynod ddiolchgar am y cyllid a'r gefnogaeth gan Gronfa
Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae wedi galluogi cyfle i dreulio amser
yn gweithio gyda chymunedau a sefydliadau; mae bod ar gael ac yn
hyblyg yn parhau i fod yn allweddol i ymateb PLANED i COVID-19.
Mae CWBR yn parhau i ddod o hyd i ffyrdd i ddwyn pobl a llefydd ynghyd
ac mae'r prosiect yn parhau i esblygu ac ymateb i anghenion Sir Benfro a'r
rhanbarth.
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