
GOROESI I FFYNNU:
Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig

PROSIECT BYWOLIAETHAU 
Mae Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig  yn un o naw partner, 
rhwng 2012 a 2016, i gyflawni prosiect Adeiladu Bywiolaethau 
a Chryfhau Cymunedau yng Nghymru ar ran Oxfam Cymru. 
Mae pob partner wedi mynd ati i redeg cynllun peilot ar Ddull 
Bywoliaethau Cynaliadwy (SLA) i fynd i’r afael â thlodi, o fewn 
gwahanol gymunedau ymylol.

Mae’r Dull Bywoliaethau Cynaliadwy yn seiliedig ar brofiad Oxfam 
bod gan bawb y gallu a’r asedau i reoli a gwella eu bywydau. 
Y mae’n helpu pobl i ddatblygu’r asedau sydd ganddynt yn eu 
bywyd eisoes, yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn nad oes 
ganddynt, yn ogystal â’u grymuso i fod â rhan yn eu cymuned a 
gwella’r gwasanaethau y maent yn dibynnu arnynt.

Gyda chymorth Oxfam Cymru, y Gronfa Loteri Fawr, ac Unilever, 
cyflogodd Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig weithiwr prosiect a 
fu’n darparu cymorth i unigolion a grwpiau yng Nghaernarfon.

Mwy na 
100 o bobl
wedi’u
cynorthwyo

£4.74 wedi’i 
arbed am bob £1 
a fuddsoddwyd

13 o bobl 
wedi dod o 
hyd i swydd

“Gweithiwr Bywoliaethau oedd yr unig berson allai 
helpu.  Mae wedi fy helpu ym mhob ffordd y gallai. Ers 
imi gwrdd â’r gweithiwr Bywoliaethau, dwi wedi cael 
cymaint o gymorth i gael fy hun yn ôl ar fy nhraed. Mae 
hi wedi fy helpu i wneud llu o bethau nad oeddwn i’n 
gwybod eu bod ar gael.”
Cyfranogwr yn y Prosiect

“Dwi’n teimlo llawer mwy o hyder ynof fi fy hun ac yn ei 
chael yn llawer haws siarad efo pobl rŵan.”   
Cyfranogwr yn y Prosiect



CYFLAWNIADAU ALLWEDDOL
• 33 o bobl wedi ennill sgiliau newydd a/neu fagu hyder
• 29 o bobl yn ymwneud mwy mewn gweithgareddau cymunedol
• 26 o bobl wedi derbyn mwy o wasanaethau neu wasanaethau gwell
• 17 o bobl wedi gwella eu bywoliaeth mewn ffordd fesuradwy, gyda 

chynnydd o 14.7 pwynt canran ar gyfartaledd
• 15 o bobl wedi derbyn lleoliad gwirfoddoli
• 13 o bobl wedi dod o hyd i swydd

Mae Oxfam yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif (202918). Mae Oxfam GB yn aelod o Oxfam International. 
Dylundiwyd ac argraffwyd gan Slicker Designs www.slickerdesigns.co.uk

 DADANSODDIAD ARIANNOL
Cyflawnodd prosiect Bywoliaethau Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig y 
gwerth canlynol (dros dair blynedd):

£179,923 mewn gwerth cyllidol gros (arbedion o fudd-daliadau lles)
£54,892 mewn gwerth economaidd gros (gweithgarwch sy’n creu 
gwerth i’r economi)
£389,210 mewn gwerth cymdeithasol gros (goblygiadau cymdeithasol 
ehangach)

Gan ystyried costau mewnbwn a chostau cyfleoedd, y gwerth net 
terfynol a grewyd gan brosiect Bywoliaethau Sylfaen Cymunedol 
Cyfyngedig yw £624,025.

Gwerth cymhareb deilliannau prosiect Bywoliaethau Sylfaen Cymunedol 
Cyfyngedig yw 4.74:1 – hynny yw, am bob £1 a fuddsoddwyd, cafwyd 
enillion o £4.74.

Am fanylion pellach:
Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig 
14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG 
Ffôn: 01286 677 117

Oxfam Cymru 
Siambrau’r Farchnad, 5-7 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1AT 
Ffôn: 0300 200 1269  Ebost: oxfamcymru@oxfam.org.uk

“Mae’n anodd esbonio’r 
gefnogaeth, ond mae wedi 
bod yn wych. Mae gen i fwy 
o ffydd ynof i fy hun a fy 
ngallu, ac mae gen i lawer 
mwy o hyder. Mi wnaeth Nia 
[gweithiwr Bywoliaethau] roi 
cymorth imi drio am swyddi 
na fyddwn i byth wedi trio 
amdanyn nhw o’r blaen 
am nad oeddwn i’n credu 
bod gen i’r sgiliau. Mi ydw 
i’n gweithio rŵan, ac wrth 
fy modd. Mae’r flwyddyn 
ddiwethaf wedi bod yn 
wych imi.”  
Cyfranogwr yn y Prosiect


