Ein Llais, Ein Dewis, Ein Casnewyddur
Cyfranogol Ar-lein - Precis
Mae prawf pendant bod y pandemig wedi cael effaith
anghymesur ar y rhai sy'n hŷn, yn ofalwyr ac ar
grwpiau eraill sy'n agored i niwed, gan gynnwys pobl
ifanc. Er mwyn deall y wybodaeth hon yn well,
cynhaliwyd ymchwil gan Gyngor Dinas Casnewydd
a'r Comisiwn Tegwch i nodi pa mor benodol yr
effeithiwyd arnynt yn anghymesur gan COVID-19.
Nododd y gwaith amrywiaeth o effeithiau COVID ar
yr wyth grŵp, fel y rhestrir isod:

•

BAME – Cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

•

Pobl Anabl a Gofalwyr

•

Pob Hyn a Gofalwyr

•

Plant a Phobl Ifanc (10-17 oed)

•

Pobl Ifanc 18-25

•

Pobl LHDTC+

•

Ffoaduriaid, Ceiswyr Lloches a Mewnfudwyr

•

Siaradwyr Cymraeg

Er mwyn helpu'r grwpiau uchod i ddod allan o
COVID-19, penderfynwyd y byddai cyllideb
gyhoeddus o £100,000 yn cael ei defnyddio i
gynhyrchu syniadau a helpu'r gymuned i ddatblygu
prosiectau lleol a allai helpu'r grwpiau agored i
niwed a nodwyd i ddod allan o'r pandemig. Y syniad
oedd adeiladu cyfalaf cymdeithasol, cysylltu
cymunedau a grwpiau a allai fod yn ymwybodol o'i
gilydd neu beidio. Er i'r cyllid ar gyfer rhaglen
Casnewydd, darparwyd £100,000 gan Fwrdd Iechyd
Aneurin Bevan drwy Gyllid Blynyddoedd Cynnar ac
Atal, goruchwyliwyd y rhaglen gan Gyngor Dinas
Casnewydd
O ganlyniad i gyfyngiadau a osodwyd o ganlyniad i'r
pandemig penderfynwyd y byddai'r rhaglen gyfan
yn cael ei chyflwyno ar-lein gan ddefnyddio'r
deunyddiau hyfforddi a chymorth a ddatblygwyd ac
a brofwyd gan arbenigwyr ymgysylltu MutualGain.

Ffurfiwyd grŵp cynllunio cymunedol a sefydliadol i
reoli'r digwyddiad a gwneud penderfyniadau
allweddol mewn perthynas â'r meini prawf i'w dilyn
gan ymgeiswyr. Yn dilyn lansio'r broses ymgeisio,
gwahoddwyd 81 o ymgeiswyr i greu ffilm fer i
gefnogi eu cais. Byddai'r ffilmiau byrion yn cael eu
dangos ar draws pedwar digwyddiad ar wahân dros
y 28 a 29 Mawrth.
Gwahoddwyd cymuned Casnewydd i gofrestru i
bleidleisio yn y digwyddiadau. O gyfanswm o 877 a
gofrestrodd 383 a fynychodd ar draws y pedwar
digwyddiad pleidleisio. Roedd cyfanswm o 24 o'r 81
prosiect yn gefnogol.
Roedd yr adborth gan y rhai a oedd yn bresennol yn
gadarnhaol iawn gyda llawer yn dweud yr hoffent
gysylltu a chefnogi sefydliadau, p'un a oeddent yn
llwyddiannus ai peidio.
Dangosir ffigurau allweddol o'r rhaglen isod. Gellir
cael yr adroddiad llawn drwy e-bostio
one.newport@newport.gov.uk.

Gwnaed
cais am

£422,191

Derbyniodd

24

o brosiectau
gyllid
Casnewydd
Cyllidebu Cyfranogol
Lle death cymunedau at ei gilydd I newid bywydau

Cymaint o brosiectau anhygoel ac yn wych i weld cymaint o brosiectau anhygoel
yn ardal Casnewydd yn cefnogi ei gilydd – Kelly Anderson

