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Sut i recriwtio defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr i gymryd rhan mewn ymgysylltu

Y Llyfryn hwn
Dyma’r ail lyfryn mewn cyfres o 3.
Gyda’i gilydd, mae’r llyfrynnau yn
dweud wrth sefydliadau a grwpiau sut
orau i redeg ymgysylltiad gyda
defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr.
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Mae Llyfryn 1 yn dweud wrthych pa
reolau a chanllawiau y dylai
sefydliadau a grwpiau eu dilyn. Mae’n
llyfryn eithaf hir.

Mae Llyfryn 2 yn dweud wrthych sut
y gallwch recriwtio defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr i gymryd rhan
mewn ymgysylltiad.

Mae Llyfryn 3 yn dweud wrthych sut
y gallwch wobrwyo pobl am eu
hymgysylltiad.
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Recriwtio
I gael ymgysylltiad defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr, mae angen i
sefydliadau recriwtio llawer mwy o
bobl.

Mae recriwtio yn golygu cofrestru
mwy o bobl i ymgysylltu gyda
gwasanaethau.

Mae’r llyfryn hwn yn dweud wrthych
sut y bydd y fforwm yn recriwtio mwy
o ddefnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr.
Mae hefyd yn dweud wrth sefydliadau
eraill sut dylent hwythau recriwtio
pobl.
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Cael pobl i gymryd rhan
mewn recriwtio
Mae’n bwysig iawn, pan fyddwn yn
recriwtio pobl, bod defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr yn rhan o hyn.

Dylent gael llais ym mhob cam o
recriwtio pobl. Pethau fel:

•
•
•

beth i’w roi mewn hysbyseb
swydd, a lle i’w arddangos er
mwyn i lawer o bobl ei weld

ysgrifennu swydd-ddisgrifiad. Mae
hwn yn rhestr o’r pethau sydd
angen i berson eu gwneud ar gyfer
y swydd

sicrhau bod gan y sefydliadau
gynllun ar gyfer sut byddant yn
recriwtio pobl
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•

sut i’w gwneud yn haws i bobl gael
cyfle i gymryd rhan

Rhaid i ni recriwtio mwy o bobl o lawer
o gefndiroedd gwahanol ac
ardaloedd. Mae hyn yn golygu y bydd
gan holl ddefnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr lais.

Pethau sy’n rhwystro pobl
rrhag ymgysylltu gyda
gwasanaethau
g
M llawer o resymau pam nad yw
Mae
pobl yn cymryd rhan mewn
ymgysylltiad.
Pethau fel:

•
•

methu cael cyfle i gymryd rhan
ddim yn meddwl y byddai’n newid
unrhyw beth pe byddent
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•
•
•

methu defnyddio cyfrifiaduron neu
nid yw’r rhyngrwyd ganddynt

ofn na chânt eu trin yn dda. Neu’n
poeni y gallai effeithio’r driniaeth
neu’r cymorth maent yn ei
dderbyn

ei chael yn anodd mynd i
gyfarfodydd a thalu am y bws a
bwyd

Pethau y gallwn eu gwneud
i gael mwy o bobl i gymryd
rhan
Gweithio gyda staff i’w helpu i ddeall
pa mor bwysig yw ymgysylltu.
Os yw staff yn deall pam, byddant yn
gwneud mwy i sicrhau ei fod yn
digwydd.
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Helpu pobl i wneud cais i fod yn
gynrychiolydd. Gallai hyn gynnwys
help i lenwi’r ffurflen gais neu esbonio
pethau iddyn nhw.

Cael system bydi ar gyfer pobl
newydd.
Mae hyn yn golygu person sydd wedi
arfer gyda gwaith ymgysylltu yn helpu
a chynorthwyo person newydd .

Canfod dulliau newydd o rannu
cyfleoedd ymgysylltu gyda phawb.
Gallwn roi’r holl gyfleoedd ar wefan y
Fforwm. Felly, byddai pobl yn gallu
cael hyd i bopeth yn yr un lle.
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Cael llawer o wahanol ffyrdd i bobl
gymryd rhan:

•
•
•
•

arlein
arolwg papur
rhoi barn a syniadau heb roi eich
enw
galwadau ffôn neu fideo

Cael ffordd i ddefnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr adael i
sefydliadau wybod beth sydd
ganddynt ddiddordeb ynddo.

Bod yn glir ynglŷn â beth yw rôl
ymgysylltu. Dweud wrth bobl pa
gymorth byddant yn ei gael.

8

Mae’r Fforwm eisoes yn dda am
recriwtio pobl ond rydym eisiau
gwneud yn well.

Rydym eisiau pethau fel:

•

cael clywed lleisiau defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr yn lleol ac
ar gyfer pethau sy’n effeithio
Cymru gyfan

•

mwy o ddigwyddiadau er mwyn i
ni glywed barn a syniadau pobl

•

cael mwy o bobl o wahanol
gefndiroedd i gymryd rhan

•

sicrhau ein bod yn cydgynhyrchu’n iawn pan fyddwn yn
recriwtio
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•
•

ei gwneud yn haws i bobl
ddarganfod cyfleoedd ymgysylltu.
Mwy o bethau ar wefan ein
Fforwm a’r cyfryngau
cymdeithasol

bydd gennym fwy o aelodau gyda
rôl glir

Strategaeth Recriwtio
Sefydliadau
Rhaid i bob sefydliad gael cynllun clir
ar gyfer recriwtio defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr. Gelwir y
cynllun hwn yn strategaeth recriwtio.

Rhaid i’r cynllun fod yn rhan o gynllun
mwy sy’n dweud sut byddant yn
ymgysylltu gyda phobl. Gelwir y
cynllun mawr hwn yn Strategaeth
Ymgysylltu.
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Dyma’r pethau y mae gofyn i
sefydliadau feddwl amdanynt. Bydd
yn eu helpu i lunio eu strategaeth
recriwtio.

1. Beth y mae’r sefydliad yn ei
wneud nawr
Pethau fel:

•
•
•

ydyn nhw eisoes yn cyd-gynhyrchu
cyfleoedd ymgysylltu? Pethau fel
yr hysbyseb swydd a’r swyddddisgrifiad

a oes ganddynt arian i wneud yn
siŵr y gallent recriwtio pobl yn
iawn?

sut maent yn mynd i recriwtio pobl
o lawer o wahanol gefndiroedd?
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•
•

oes yna hyfforddiant a
goruchwyliaeth i bobl sy’n gwneud
gwaith ymgysylltu?

Sut maent yn gadael i bobl wybod
am gyfleoedd i ymgysylltu? Ac a
yw’r wybodaeth yn glir a hawdd ei
deall?

2. Beth y mae’r sefydliad eisiau ei
wneud
Mae’r sefydliad angen meddwl am
beth sydd angen iddynt ei wella. Sut
allent weithio gyda defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr i wneud hyn?

Pethau fel:

•

gwneud cyfleoedd ymgysylltu yn
glir a hawdd eu deall.
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•
•
•

beth sydd ganddynt nawr a sut
mae angen iddynt wneud i bethau
ddigwydd

sicrhau bod y cynllun yn cael ei
gyd-gynhyrchu a bod defnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr yn cytuno
gydag e

cael ffordd i wirio beth sy’n
digwydd. Ydyn nhw’n gwneud beth
y dywedasant y byddent yn ei
wneud

3. Sut y gall sefydliadau wneud
pethau yn eu cynllun
Pethau fel:

•

defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr yn teimlo mai eu cynllun
nhw ydyw hefyd. Pawb yn cael
lleisio barn
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•
•
•

swyddi yn y cynllun yn cael eu rhoi
i staff, defnyddwyr gwasanaeth a
gofalwyr.

rhoi cymorth da i ddefnyddwyr
gwasanaeth a gofalwyr os ydynt
yn gwneud gwaith ar gyfer y
cynllun.

peidio rhuthro darnau o’r cynllun.
Rhaid i bawb gael yr amser priodol
i wneud eu gwaith yn iawn

4. Sicrhau bod pethau yn y
cynllun wedi digwydd
Pethau fel:

•

rhaid i’r bobl sy’n gyfrifol am y
cynllun ddangos i bobl beth maent
yn ei wneud i bethau ddigwydd
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•
•

ffyrdd i bobl ddweud pa mor dda
maent yn meddwl mae’r sefydliad
yn gwneud pethau

y meistri mawr, y defnyddwyr
gwasanaeth a’r gofalwyr yn gwirio
bod pobl yn gwneud y pethau yn y
cynllun

5. Gwirio ac ychwanegu pethau
newydd i’r cynllun
Pethau fel:

•
•

gweld beth a weithiodd yn dda yn
y cynllun hwn a beth na weithiodd
cystal. Defnyddio hyn i ysgrifennu’r
cynllun nesaf

defnyddwyr gwasanaeth,
gofalwyr, meistri a staff yn gwirio’r
cynllun gyda’i gilydd
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