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Crynodeb gweithredol
Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi’r gwerth cymdeithasol a grëwyd gan gyfraniad grant i
Encôr, a dderbyniodd swm o £2,490.96 gan Mantell Gwynedd fel rhan o’r Gronfa Unigrwydd
ac Ynysigrwydd Cymdeithasol 2021-2022.
Sefydlwyd Encôr fel côr cymunedol pedwar llais ym Mangor yn Rhagfyr 2020. Mae’n agored i
bawb dros 18 oed beth bynnag yw eu gallu cerddorol/lleisiol. Nod y côr yw creu cyfle i unigolion
o bob rhan o gymdeithas ddod at ei gilydd i gymdeithasu a mwynhau cyd-ganu caneuon sy’n
codi’r ysbryd er lles meddyliol a chorfforol. Fe wneir hyn drwy gynnal ymarferion wythnosol
yng Nghapel Berea Newydd ar nos Fercher yn unol â rheolau cyfredol Covid. Mae’r pwyslais ar
gymdeithasu a chynnal perfformiadau o dro i dro i godi arian i elusennau ac achosion da.
Mae’r canlyniad o £4.12:1 yn mynegi bod £4.12 o Werth Cymdeithasol wedi’i greu am bob £1
o werth a fuddsoddwyd.
Mae pryderon cynyddol ynghylch iechyd meddwl ac unigedd yn ein cymunedau.
Llwyddodd y prosiect i gefnogi unigolion ar adeg dyngedfennol i leddfu rhywfaint o’u pryderon
ac i’w grymuso i wneud dewisiadau cadarnhaol.
Y deilliannau a brofwyd gan yr unigolion oherwydd y prosiect hwn yw:
-

teimlo’n llai ynysig
gwell iechyd meddwl a
gwell iechyd corfforol.
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Cydnabyddiaeth
Ni fuasai’r adroddiad hwn wedi bod yn bosibl heb gynnwys rhanddeiliaid allweddol er mwyn
deall pa newidiadau sydd wedi digwydd a deall eu heffaith. Diolch o galon i aelodau’r côr a
gymerodd amser i fynychu’r grŵp ffocws ym Mangor, ac i bawb wnaeth gwblhau’r holiadur.
Diolch yn fawr hefyd i’r gwirfoddolwyr a’r arweinydd brwdfrydig sydd yn amlwg yn rhoi eu
hamser i sicrhau profiad gwych a saff i aelodau’r côr.

Diolch yn fawr i bawb.
Tîm Social Value Cymru ym Mantell Gwynedd
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1

Cyflwyniad

Gall unrhyw un o unrhyw oed neu gefndir gael profiad o unigrwydd ac ynysigrwydd
cymdeithasol, a gall y profiad hwnnw effeithio ar lesiant corfforol neu feddyliol. Mae
strategaeth gyntaf Llywodraeth Cymru ar gyfer unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol a
gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 yn nodi uchelgais o weld pawb yn cael y cyfle i ddatblygu
cysylltiadau cymdeithasol ystyrlon. Sefydlwyd y gronfa i helpu i greu mwy o gyfleoedd i hyn
ddigwydd.
Cymeradwywyd grant am dair blynedd i Gyngor Gwynedd a Mantell Gwynedd, gyda Mantell
yn gyfrifol am ddyrannu £20,000 yn flynyddol am dair blynedd i grwpiau, ac i gynnal asesiad
gwerth cymdeithasol o effaith y grantiau.
Roedd pedair diben i’r arian ei gyflawni:
-

Mwy o gyfleoedd i bobl gysylltu â’i gilydd

-

Creu seilwaith gymunedol sy’n helpu cymunedau fod yn gysylltiedig

-

Creu cymunedau cydlynus a chefnogol

-

Creu mwy o ymwybyddiaeth a hyrwyddo agweddau postif

Lansiwyd y grant ym mis Tachwedd 2021 gyda chytundeb y byddai gwariant llawn y flwyddyn
gyntaf yn digwydd erbyn diwedd Mawrth 2022 ac fe wahoddwyd ceisiadau rhwng £500 a
£2,500.
Penderfynwyd hyrwyddo galwad parhaus am geisiadau gan fod amser yn gyfyngedig i wario
yn ystod y flwyddyn gyntaf a defnyddio’r Panel a oedd eisoes yn ei le i asesu’r ceisiadau.Roedd
y materion llywodraethiant a chydymffurfio wedi eu bodloni cyn i’r ceisiadau ddod gerbron y
Panel fel rhan o waith y Swyddog Grantiau a Datblygu.
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Unwaith mae’r Panel wedi cymeradwyo cais ar gyfer grant mae llythyr cynnig yn cael ei
ddanfon allan yr un diwrnod i’r grŵp. Unwaith mae hwnnw yn cael ei ddychwelyd wedi’i
arwyddo mae taliad uniongyrchol i fanc y grŵp yn cael ei wneud o fewn deuddydd gwaith.
Mae hyn yn golygu fod y broses ymgeisio yn ddi-ffwdan a sydyn i bawb. Roedd hyn yn hanfodol
oherwydd cyfyngiadau amser ar gyfer gwariant yn ystod Blwyddyn 1.
Derbyniodd Mantell 12 cais wedi’i gwblhau. O’r rhain gwrthodwyd 2 am nad oeddynt yn
bodloni’r criteria. Daeth nifer o geisiadau i law ar ôl i’r gwariant llawn gael ei wneud a mae
rheiny wedi cael cyfarwyddyd i gyflwyno eto yn ystod rownd 2022-23.
Un o’r grwpiau i dderbyn grant oedd Côr Cymunedol Encôr ym Mangor. Dadansoddwyd y
prosiect gan ddefnyddio fframwaith Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (Social Return
on Investment(SROI)) i ddeall cyfanswm y gwerth a grëwyd i unigolion sy’n cymryd rhan yn y
prosiect .

2 Cefndir, cyd-destun a’r angen am y gwasanaeth
Amcan y prosiect yw cynnal a datblygu côr cymunedol pedwar llais ar gyfer oedolion yn ardal
Bangor er mwyn creu cyfle i oedolion ddod at ei gilydd i fwynhau canu er eu lles corfforol a
meddyliol.

Trefnir gweithgaredd y côr yn wirfoddol gan dîm o dri. Mae cynnal ymarferion côr wythnosol
yn galluogi unigolion o fewn cyrraedd Bangor i gysylltu â’i gilydd a thrwy gyd-ganu mewn
awyrgylch croesawgar mae’n hyrwyddo agwedd bositif.

Mae holl drefniadau ymarferion a chyfleodd i berfformio yn gyhoeddus yn cael ei gynnal yn
unol â rheolau covid cyfredol.
5

Y bwriad yw cynnal côr mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar sy'n hygyrch i bawb dros
18 oed, waeth beth fo'u profiad cerddorol. Nid oes clyweliadau ac mae croeso i bawb
fynychu ymarfer a fydd yn cynnig cyfleoedd cynhwysol a hygyrch i gyd-ganu yng
nghymunedau Bangor ac ardaloedd cyfagos. Dan arweiniad arweinydd côr profiadol,
darparir repertoire o ganeuon hwyliog (Cymraeg a Saesneg), sy’n codi’r ysbryd ac yn ysgogi
agwedd o haf-o-hyd ochor yn ochor ag ymdrechu i gyrraedd y safon gerddorol orau bosibl.

Gobeithir rhoi cyfleoedd i'r côr berfformio'n gyhoeddus yn y gymuned o fewn canllawiau a
chyfyngiadau covid cyfredol. Pan fydd perfformiadau yn cynhyrchu elw, bydd y rhoddion yn
cael eu rhannu ag elusennau yn unol â dymuniadau’r aelodau.

Bydd cyfleoedd i aelodau o’r côr wirfoddoli i drefnu gweithgaredd ar gyfer y côr a fydd yn
hybu llesiant a chodi arian tuag at yr elusennau.

Ni fydd cyfyngu ar nifer o aelodau o’r côr ond fe fydd y nifer sy’n mynychu ymarfer yn
ddibynnol ar ganllawiau covid cyfredol. Mae 57 person wedi ymaelodi â’r côr (Ebrill 2022).

Cynhaliwyd ymarferion wythnosol rhwng mis Ionawr a diwedd Mawrth 2022 yng Nghapel
Berea Newydd, Bangor. Roedd y cyfnod yn cynnwys 12 ymarfer gan gynllunio un perfformiad
cymunedol a gweithgaredd cymdeithasol tuag at y Pasg. Y bwriad yw parhau i gynnal
ymarferion gan sicrhau cyfleoedd i aelodau fwynhau cyd-ganu ym Mangor a’r cylch yn yr hir
dymor.
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Mae tystiolaeth yn dangos fod gwneud yr amser i gymdeithasu a chwrdd â phobl newydd yn
eithriadol o bwysig, ac mae ymrwymiad rheolaidd i ymarferion côr a'r cyfeillgarwch a ddaw
yn ei sgil yn ffordd wych o ymateb i unigrwydd. Mewn dinas fel Bangor, gall canu mewn côr
fod yn ffordd berffaith o wneud ffrindiau newydd a chreu cyfle i gymdeithasu'n rheolaidd yn
yr ymarfer a thu allan i’r ymarfer. Mae bod yn aelod o gôr yn teimlo fel teulu, yn grwp o
ffrindiau sy'n mwynhau canu gyda'i gilydd. Mae canu'n rhyddhau endorffinau sy'n lleihau
lefelau straen a phryder ac yn cyfrannu at gyflwr meddyliol cadarnhaol. Mae'r ymdeimlad a
grëir drwy ddod at ei gilydd fel grŵp ac un nod yn hybu llesiant.

Yn ystod y pandemig dewisodd llawer o gorau i gynnal ymarferion ar-lein. Ond bwriad y
prosiect yma oedd (drwy gynnal asesiad risg covid a chadw o fewn y cyfyngiadau cyfredol)
creu cyfleodd i unigolion ddod at ei gilydd gyda’r nod o fwynhau cyd-ganu. Yn dilyn cyfnod
o ansicrwydd, sy’n parhau ar hyn o bryd, mae angen creu cyfleoedd i unigolion allu dod
ynghyd, mewn sefyllfa saff a chyfeillgar sy’n eu huno â theimlad o berthyn.

Mae’r prosiect yn cynnig ymarfer côr wythnosol, gyda bwriad i berfformio yn gyhoeddus os
oes modd. Ar gyfer yr ymarferiadau mae’n rhaid cynnal asesiad risg covid (sicrhau
deunydd/mannau diheintio, cyfarwyddiadau i gadw’n ddiogel ayyb), paratoi deunydd dysgu
ar gyfer 4 llais, e.e. traciau sain er mwyn cefnogi dysgu o adref a chefnogi’r ymarferion,
trefnu a phrintio geiriau caneuon, sicrhau lleoliad addas, offer sain i sicrhau fod pawb yn
clywed (oherwydd cyfyngiadau rhaid i aelodau eistedd ar wasgar mewn ystafell fawr sydd
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wedi ei awyru’n dda), a thalu treuliau i gefnogi arweinydd y côr a thechnegydd sain i baratoi
a chyflwyno deunydd o safon.

3 Fframwaith Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiadau
Bydd yr adroddiad hwn yn dilyn egwyddorion Gwerth Cymdeithasol, fel y’u cyflwynir gan
Social Value International a Social Value UK1 i lunio adroddiad rhagolwg Enillion Cymdeithasol
ar Fuddsoddiad (SROI) ar brosiect Encôr.
Mae dau fath o adroddiad SROI: ceir adroddiadau gwerthuso ac adroddiadau rhagolwg.
Adroddiad rhagolwg Adenillion Gwerth Cymdeithasol (Social Return on Investment – SROI)
yw hwn, gan ein bod yn mesur y canlyniadau rhwng Ionawr a Rhagfyr 2022. Nid yw SROI yn
cynnig dull caeth o fesur gwerth cymdeithasol, ond yn hytrach, fe’i seilir ar wyth egwyddor,
a’r rhain sy’n tanategu sut y dylid cymhwyso SROI. Bwriad yr egwyddorion hyn yw cynnig
cysondeb, a chynnig hyblygrwydd ar yr un pryd i gydnabod a chynnwys profiadau amrywiol
gwahanol bobl.
Egwyddorion Gwerth Cymdeithasol
1. Cynnwys rhanddeiliaid Deall y ffordd mae’r mudiad yn creu newid drwy ddeialog
gyda rhanddeiliaid
2. Deall beth sy’n newid Cydnabod a mynegi holl werthoedd, amcanion a
rhanddeiliaid y mudiad cyn cytuno pa agweddau o’r mudiad i’w cynnwys o fewn y
cwmpas; a phenderfynu beth y mae’n rhaid ei gynnwys yn y cyfrif er mwyn i
randdeiliaid fedru gwneud penderfyniadau rhesymol

1

https://www.socialvalueuk.org/what-is-social-value/the-principles-of-social-value/
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3. Rhoi gwerth ar yr hyn sydd o bwys Defnyddio’r gwerth wedi’i fynegi fel gwerth
ariannol er mwyn cynnwys gwerthoedd y rhai sydd wedi’u heithrio o farchnadoedd
yn yr un termau ag a ddefnyddir mewn marchnadoedd
4. Cynnwys dim ond yr hyn sy’n berthnasol Mynegi’n glir sut mae gweithgareddau’n
creu newid a gwerthuso hyn drwy’r dystiolaeth a gesglir
5. Peidiwch â gor-hawlio Gwneud cymariaethau perfformiad ac effaith gan
ddefnyddio meincnodau, targedau a safonau allanol addas
6. Byddwch yn dryloyw Dangos ar ba sail ystyrir fod y canfyddiadau’n gywir ac yn
onest; a dangos y byddan nhw’n cael eu hadrodd i randdeiliaid a’u trafod gyda nhw
7. Gwiriwch y canlyniad Sicrhau dilysiad annibynnol priodol i’r cyfrif
8. Bod yn ymatebol Ceisio’r Gwerth Cymdeithasol gorau posibl yn seiliedig ar wneud
penderfyniadau sy’n amserol ac wedi’u cefnogi gan gyfrifon ac adroddiadau priodol
(ffynhonnell: socialvalueuk.org- cyf. Social Value Cymru)

9

Methodoleg
O ofyn cwestiynau penodol i’r rhanddeiliaid sydd â’r profiad mwyaf helaeth o weithgaredd,
gall SROI feintioli, ac yn y pen draw, roi gwerth ariannol ar effeithiau er mwyn eu cymharu â
chostau creu’r effeithiau hynny. Nid yw hyn yn golygu y gall SROI ddweud beth yw “gwir”
werth y newidiadau, ond trwy ddefnyddio amrywiol ffynonellau i fynegi gwerth ariannol, gall
gynnig gwerthusiad o brosiectau sy’n newid y modd y caiff gwerth ei gyfrif – gan ystyried
effeithiau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol. Yn ôl Social Value UK (2014):
“Mae SROI yn ceisio cynnwys gwerthoedd pobl sydd yn aml wedi’u cau allan o’r marchnadoedd
gan ddefnyddio’r termau a ddefnyddir mewn marchnadoedd, hynny yw: arian, er mwyn rhoi
llais i bobl mewn penderfyniadau am ddyrannu adnoddau”
Wedi’i seilio ar wyth egwyddor, mae SROI yn defnyddio profiadau’r bobl sydd wedi profi
newidiadau yn eu bywydau, neu a fydd yn eu profi, fel sail ar gyfer dadansoddiad gwerthusol
neu ragolwg.
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Mae mynd ati i fesur effaith mewn modd mwy holistig yn golygu y gellir cyfrif am newidiadau
cadarnhaol, negyddol, bwriadol ac anfwriadol ar y Map Gwerth a grëir – ac yn y pen draw, o
gymharu costau cymharol eu creu, pennir yr SROI. Dangosir y fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r
SROI terfynol isod:

Er enghraifft, mae canlyniad o 4.50:1
yn dangos bod £4.50 o werth
cymdeithasol yn cael ei greu am bob £1
a fuddsoddwyd.

SROI = Gwerth net presennol y buddion
___________________
Gwerth y mewnbynnau

Fodd bynnag, mae SROI yn llawer mwy na
dim ond rhif. Stori newid yw SROI, sy’n cynnwys costau a buddion cymdeithasol,
amgylcheddol ac economaidd, gyda thystiolaeth feintiol ac ansoddol.

Y Gadwyn Newid

Mewnbynnau:

Allbynnau:

Deilliannau:

Yr adnoddau ariannol
neu anariannol sydd eu
hangen i greu
newidiadau

Crynodeb meintiol,
tymor byr o’r
gweithgareddau

Newidiadau bwriadol neu
anfwriadol, cadarnhaol
neu negyddol

Mewnbynnau
Gall mewnbynnau fod yn adnoddau ariannol neu anariannol. Er enghraifft, er bod arian yn
angenrheidiol i brosiect, bydd sicrhau llwyddiant hefyd yn dibynnu ar bobl yn rhoi amser,
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arbenigedd ac adnoddau annirweddol eraill.

Allbynnau
Yn aml, allbynnau gweithgareddau yw’r peth a fesurir, ond mae’n bwysig nodi nad yw
allbynnau’n dangos llwyddiant neu fethiant gweithgareddau. Ystyriwch, er enghraifft, cwrs
sy’n darparu cyngor a sgiliau i alluogi pobl i gael gwaith, a hwnnw’n mesur dim ond y nifer a
fynychodd pob cwrs fel allbwn; nid yw hyn yn dangos llwyddiant neu fethiant cymharol
deilliant hollbwysig y cwrs, sef: pobl yn cael gwaith. Beth bynnag yw’r gweithgaredd, dim ond
trwy fesur y deilliannau y cawn sicrwydd bod yr ymyrraeth yn gweithio, ac ar hynny mae SROI
yn canolbwyntio.

Deilliannau
Y gwahaniaeth allweddol gydag SROI yw ei fod yn ein galluogi i roi gwerth ariannol i
ddeilliannau perthnasol, ac wedyn defnyddir egwyddorion cyfrifo i lywio’r dadansoddiad tuag
at ddealltwriaeth o effeithiau’r gweithgareddau. Yn unol â’r egwyddor o beidio â gor-hawlio,
rhaid gofyn cwestiynau allweddol am bob deilliant er mwyn deall gwerth y newid a ddaeth yn
sgil yr ymyrraeth, sef:
 Pa mor hir fydd y newid yn parhau (parhad)?
 Pa mor debygol ydyw y byddai’r newid hwn wedi digwydd heb yr ymyrraeth (difuddiant)?
 Pwy arall gyfrannodd i’w greu (priodoliad)?
 A yw’r gweithgareddau hyn wedi dadleoli deilliannau a fuasai wedi digwydd yn rhywle
arall (dadleoliad)?
 Pa leihad fydd yng ngwerth y newid a greodd yr ymyrraeth mewn blynyddoedd i ddod
(gostyngiad)?
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Yn gryno, gall SROI fynegi dealltwriaeth o’r gwerth holistig a grëwyd ac a ddinistriwyd o
ganlyniad i weithgareddau. O ddeall gwerth y deilliannau, rydym mewn gwell sefyllfa i’w rheoli
gan ein bod yn deall yn well pa mor gymharol bwysig ydynt a gallwn dargedu strategaethau
ac adnoddau’n fwy effeithiol. Nid ymgais i roi pris ar bopeth yw rhoi gwerth ariannol ar
ddeilliannau; fe ddyluniwyd y dull i ganiatáu nid yn unig mesur ystyrlon o effeithiau, ond
hefyd, yn bwysicach fyth, er mwyn eu rheoli ar ôl eu mesur. Mae hyn yn arbennig o
berthnasol i fudiadau’r trydydd sector, gan fod cadw at genhadaeth gymdeithasol yn gosod
dyletswydd foesol ar ysgwyddau penderfynwyr i uchafu eu hadenillion cymdeithasol. Gall
SROI bontio’r bwlch atebolrwydd sy’n aml yn bresennol rhwng y rhai sydd â’r grym i wneud
penderfyniadau a’r rhai y bwriedir i’r penderfyniadau hynny eu targedu.
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Ymgysylltu â rhanddeiliaid

Cynnwys rhanddeiliaid yw gofyniad sylfaenol SROI, a phrif egwyddor Social Value
International. Heb i randdeiliaid allweddol gael bod yn rhan o’r broses, nid oes unrhyw
ddilysrwydd i’r canlyniadau – dim ond drwy ymgysylltu go iawn y gallwn ddeall y gwir
newidiadau neu’r newidiadau a ragwelir yn eu bywydau. Dim ond wedyn y gall SROI roi gwerth
i’r rhai pwysicaf oll. Fe ddefnyddiom ddulliau ymchwil meintiol ac ansoddol ar gyfer ymgysylltu
â rhanddeiliaid yn yr adroddiad hwn.
I ddeall beth sy’n bwysig ar gyfer dadansoddiad, ystyrir a yw’r peth sy’n newid yn berthnasol.
Defnyddir y cysyniad hwn mewn cyfrifo confensiynol hefyd, ac mae’n golygu bod SROI yn
canolbwyntio ar y rhanddeiliaid pwysicaf a’u deilliannau pwysicaf hwy, wedi’i seilio ar ddau
gysyniad: perthnasedd ac arwyddocâd (gweler Ffigur 5). Mae un yn canfod a yw deilliant yn
bwysig i randdeiliaid, a’r llall yn canfod gwerth perthynol y newidiadau.
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Ffigur 5 – Egwyddor Perthnasedd

Perthnasedd

Os yw rhanddeiliad neu ddeilliant yn
berthynol ac yn arwyddocaol, yna
mae’n berthnasol i’r dadansoddiad.
Os yw’n bwysig i’r rhanddeiliaid ac o
werth arwyddocaol, yna byddai ei
hepgor o’r dadansoddiad yn cael
effaith sylweddol ar y canlyniad.

Perthynol

Mae mater yn bwysig i’r
dadansoddiad – wedi’i nodi naill ai
gan randdeiliaid, neu drwy
wybodaeth a phrofiad presennol o
normau cymdeithasol
rhanddeiliaid

Arwyddocaol
I ba raddau y mae mater yn bwysig
– naill ai o ran bod yn bwysig i
gyfran fawr o randdeiliaid neu’n
bwysig iawn i gyfran is o
randdeiliaid.
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Yn y lle cyntaf, adnabuwyd amrywiaeth o randdeiliaid fel rhai sy’n effeithio ar y prosiect, neu’n
cael eu heffeithio arnynt ganddo. Mae Tabl 1 yn dangos yr holl randdeiliaid, gan nodi a
oeddent yn cael eu hystyried yn berthnasol i’w cynnwys yn y dadansoddiad SROI ai peidio.

Tabl 1 – Rhestr Rhanddeiliaid a Pherthnasedd

Rhanddeiliaid

Rhanddeiliad

Eglurhad

perthnasol?
Aelodau’r Côr

Ydi

Y rhain yw buddiolwyr allweddol y gwasanaeth ac felly
hwy yw’r rhanddeiliaid pwysicaf a bydd rhai o’r
newidiadau y maent yn eu profi yn berthnasol ac yn
arwyddocaol.

Aelodau o’r teulu

Nac ydi

Er bod potensial i’r newidiadau i’r unigolion gael effaith
ar aelodau eraill o’r teulu, yn anffodus nid oeddem yn
gallu ymgysylltu â hwy ar gyfer y dadansoddiad hwn.

Tîm Trefnu

Ydi

Mae cyfranogiad y tîm yn hanfodol ar gyfer creu unrhyw
newidiadau. Felly, rhaid cynnwys adnoddau ariannol a
mewnbwn aelodau’r Tîm Trefnu

Arweinydd y Côr a

Ydi

Thechnegydd

Mae cyfranogiad yr Arweinydd yn hanfodol ar gyfer creu

unrhyw newidiadau. Felly, rhaid cynnwys adnoddau
ariannol a mewnbwn yr Arweinydd.

Y Gwasanaethau

Nac ydi

Cymdeithasol

Mae’n bosib bod rhai o’r deilliannau ar waith ataliol yn
creu arbedion posib i wasanaethau statudol yn y pen
draw. Fodd bynnag, nid ydym wedi edrych ar yr effaith
yma gan ei fod tu hwnt i sgôp y dadansoddiad.

Gwasanaethau iechyd

Nac ydi

Mae’n bosib bod rhai o’r deilliannau ar waith ataliol yn
creu arbedion posib i wasanaethau statudol yn y pen
draw. Fodd bynnag, nid ydym wedi edrych ar yr effaith
yma gan ei fod tu hwnt i sgôp y dadansoddiad.
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Mae’n bwysig cydnabod nad yw pob unigolyn yr un fath. Gall deall bod gwahanol nodweddion
yn cael effaith ar y data ein helpu i reoli a goleuo penderfyniadau. Felly, rhoddwyd ystyriaeth
yn Tabl 2 isod i’r unigolion amrywiol a gymerodd rhan yn y Grŵp Ffocws.
Tabl 2 - Grŵp Ffocws
Person

Rhyw

Pellter

Iaith

Oed

Teithio
milltiroedd
A

B

<3

C+S

34

B

B

4-6

S

69

C

B

16-18

S

76

Ch

B

<3

C+S

61

D

B

13-15

C ail iaith +S

60

Dd

B

10-12

C+S

55

E

B

10-12

C+S

68

F

B

<3

S

64

Ff

G

13-15

C dysgu +

63

S dysgu

Mae cynnwys rhanddeiliaid o’r cychwyn cyntaf yn hanfodol er mwyn dylanwadu ar unrhyw
brosesau gwaith papur a monitro i ddeall pa newidiadau posibl all ddigwydd.
Nawr fod y rhanddeiliaid sy’n berthnasol i’r dadansoddiad wedi’u pennu, dengys Tabl 3 faint
y poblogaethau, maint y sampl a ymgysylltwyd â hwy a’r dull o ymgysylltu.
Cynhaliwyd sgwrs gychwynnol gyda’r Rheolwr i ddeall y cwmpas a natur y gweithgaredd.
Gofynwyd i aelodau’r côr lenwi ffurflen fer yn nodi eu rhyw, oed, pellter teithio i ymarferion
a’u gallu o ran siarad Cymraeg a Saesneg a’u rheswm dros ymuno gyda’r côr. Defnyddiwyd yr
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wybodaeth yma i gael trawsdoriad i’r Grŵp Ffocws o safbwynt oed, pellter teithio ac iaith a
rhesymau gwahanol am ymuno gyda’r côr. (Dim ond 1 o’r ffurflenni a ddychwelwyd gan
wryw).
Yn wahanol i ddulliau meintiol, nid oes dull ystadegol o ganfod y nifer perthnasol o
gyfweliadau ansoddol y dylid eu cynnal. Yn hytrach, mae’n bwysig cynnal digon ohonynt i
gyrraedd pwynt dirlawnder – hynny yw, pan nad oes gwybodaeth newydd yn cael ei ddatgelu.

Tabl 3 – Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Rhanddeiliaid

Maint y boblogaeth Dull ymgysylltu

Aelodau’r Côr

57

2 Holiadur a Grŵp Ffocws o 9.
Anfonwyd Holiadur cychwynnol i’r holl aelodau
er mwyn cael pictiwr o oed, iaith, rhyw a phellter
teithio o Fangor.
Yna, cynhaliwyd Grŵp Ffocws i 9 ohonynt gan
gynnwys trawsdoriad o’r segmentau gwahanol ac
fe gafwyd gwybodaeth am ba ddeilliannau a
gafwyd.
Yna, dosbarthwyd ail holiadur yn gofyn i’r
aelodau roi gwerth ar y deilliannau i weld pa rai
oedd bwysicaf. Fe ddychwelwyd 32 holiadur.

TÎm Trefnu

3

Sgyrsiau ffôn gydag un cydlynydd i adnabod beth
oedd yr ysgogiad dros sefydlu’r côr a manylion
am weithgareddau ac allbynnau. Cafwyd darlun
hefyd o fewnbwn y Tîm a’r deilliannau iddynt
hwy.

Arweinydd a
Thechnegydd

2

Cafwyd sgwrs ffôn gyda’r Arweinydd i ddysgu am
ei gyfraniad i’r gwaith a’i resymau dros cymryd
rhan.
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Aelodau’r Côr
Gofynnwyd i’r Aelodau ar ddechrau’r arolwg - Pam wnaethoch chi ymuno gyda’r Côr?.
Y ddau brif reswm dros ymuno gyda’r Côr oedd:
-

46% yn mwynhau’r canu a’r hwyl

-

37% am y gwmnïaeth a’r cymdeithasu

-

7% am resymau eraill amrywiol

Nodwyd amryw o sylwadau gan yr Aelodau am amrywiaeth eang o resymau dros fod yn rhan
o’r Côr – dyma rai ohonynt:
-

Braf bod yn rhan o grwp, perthyn, cwrdd â phobl a gwneud ffridiau newydd;

-

Mae‘n gwneud fi’n hapus, ‘rewarding, fullfilling, good laugh, caneuon sy’n codi’r
ysbryd;

-

Mae’n bwysig ac arbennig i mi, mae’r Côr yn wych, Arweinydd gwych;

Gwirfoddolwyr
Mae cyfraniad gwirfoddolwyr yn greiddiol ac yn hanfodol i rediad Encôr. Mae tri gwirfoddolwr
yn cyfrannu eu hamser a’u harbenigedd ac mae’r Arweinydd (er yn derbyn cydnabyddiaeth
am arwain y côr) yn cyfrannu ei arbenigedd yntau yn ychwanegol at y gwaith o arwain drwy
baratoi gosodiadau ar gyfer y Côr a chreu traciau 4 llais electronig. Felly yn y dadansoddiad
SROI fe gynhwyswyd cyfraniad ychwanegol yr Arweinydd o ran amser paratoi fel cyfraniad
gwirfoddol. Person arall sy’n cyfrannu tuag at y gwaith yw’r Technegydd, ond mae’n cael tâl
penodol yn ôl yr angen, felly, ni chynhwyswyd ei gyfraniad fel cyfraniad gwirfoddol.
Mae tri o’r gwirfoddolwyr yn gweithredu fel cydlynwyr a’r gwirfoddolwr arall yw’r elfen
wirfoddol o gyfraniad yr Arweinydd.
Cynhaliwyd sgyrsiau ffôn gydag un o’r cydlwynwyr a’r Arweinydd er mwyn deall yn well y
cyfraniadau a wneir. Mae’r amser a roddir ar gyfartaledd rhwng 3-5 awr yr wythnos, felly, fe
gymerwyd y cnolrif o 4 awr ar gyfer gweud yr asesiad yma. Nodwyd bod y cyfnod cynnar yn
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drymach o lawer na hyn o ran amser gwaith, oherwydd roedd angen rhoi sylw manwl i
reoliadau Covid pan oedd y pandemig ar ei anterth a’r cyfnodau clo yn bodoli. Bu’n rhaid
darllen yn eang am y goblygiadau ac fe ymunodd un o’r Cydlynwyr gyda grwp cenedlaethol
CORONA a oedd yn tynnu canllawiau ynghyd yn genedlaethol. Yn ogystal, roedd y angen
trefnu ymarferiadau mewn adrannau o sopranos, altos a bas/tenor am 1 awr yr un. Roedd
hyn yn golygu arwain am floc o 3 awr – roedd hyn yn flinedig iawn!
Bellach, mae’r Cydlynwyr a’r Arweinydd yn dal i roi sylw manwl i faterion y Côr tua dwy neu
dair gwaith yr wythnos ac ar noson ymarfer yn cyrraedd tua 5.45 p.m. cyn pawb arall a gadael
tua 8.30 p.m. ar ôl i bawb arall adael.
Yn ogystal, mae gwaith ychwanegol – ceisiadau am grantiau, yswiriant, cyfrif banc a chadw
momentwm y Côr i fynd. Mae ymrwymiadau wedi’u gwneud i ganu yng Ngŵyl Fwyd
Caernarfon a Gŵyl Rygbi ym Methesda.
Er bod buddiannau i Aelodau’r Côr yn glir, mae’r cydlynwyr hefyd yn teimlo eu bod yn elwa
o’r profiad. Mae’r tri chydlynydd a’r arweinydd yn dod at ei gilydd yn rheolaidd a bellach yn
gyfeillion ac yn rhannu’r un weledigaeth, yn ymfalchïo yn y llwyddiant ac yn teimlo balchder.
Maent yn llawenhau bod cynifer o Aelodau’n dal i ddod bob wythnos.
Mantell Gwynedd – Nodwyd bod y broses o wneud y cais am grant wedi bod yn hwylus a bod
y grant wedi rhoi hwb ymlaen iddynt ar adeg tyngedfennol gan godi hyder a balchder pawb.
Roedd arian y grant yn bwysig gan ei fod yn rhoi cyfle i ymarfer ymlaen llaw ac i beidio
defnyddio papur. Mae hyn yn bwysig am nifer o resymau ond yn benodol am ei fod yn caniatáu
i bawb gymryd rhan ar yr un lefel. Mae’r grant wedi golygu bod modd codi safon a statws y
gwaith fel bod pawb yn teimlo’n fwy hyderus a gwerthfawrogol o’r canu.
Defnyddir y ‘speakers’ yn yr ymarferion (er mwyn i bawb glywed yn iawn gan eu bod ar
wahân), fe recordir y caneuon ymlaen llaw yn broffesiynol yn stiwdio’r Coleg gyda
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thechnegydd, ac mae’r meinciau i’w defnyddio pan fydd y Côr yn perfformio. Mae’r
ddarpariaeth yma’n bwysig er mwyn codi safon a theimlad o gyflawnder (fulfilment) yr
aelodau.
Bellach mae’r cyfyngiadau’n dod i ben ac roedd modd i bawb gyfarfod am baned am y tro
cyntaf ddiwedd mis Mawrth.

5. Mewnbynnau’r prosiect
Roedd gweithgaredd y côr dros y cyfnod 12 wythnos o Ionawr i Mawrth 2022 yn cael ei ariannu
gan grant refeniw’r Gronfa Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol 2021-22. Yn yr adroddiad
hwn, rydym yn asesu’r grant o £2,490.96 a roddwyd i Encôr gan Mantell Gwynedd fel rhan o’r
Gronfa.
Nid oedd tâl aelodaeth i’r Côr am y cyfnod yma ond o fis Ebrill ymlaen bydd yr Aelodau’n
cyfrannu £20 y pen bob mis. Amcangyfrifir y bydd tua 40 o aelodau’n gwneud y taliadau yma
bob mis. Felly, amcanir y bydd mewnbwn ariannol am y naw mis o Ebrill i Rhagfyr 2022 yn:
£20 x 40 aelod x 9 mis = £7,200.
Yn ogystal â’r uchod, mae angen cynnwys mewnbynnau anariannol hefyd i sicrhau unrhyw
newidiadau. Felly, o ystyried yr angen am wirfoddolwyr i helpu’r prosiect, mae’n briodol inni
gynnwys mewnbwn ychwanegol sy’n rhoi gwerth ar y cyfraniad amser hwn. Ceir amcangyfrif
o gost amser y gwirfoddolwyr (Tabl 1) isod.
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Tabl 1 – Cost amser a roddwyd gan wirfoddolwyr i’r prosiect
Gwirfoddolwyr

Tasg

Gwerth

Ffynhonnell

Gwerth (cost) amser

Ymchwil,

£9.50 yr awr fesul

Gov.co.uk 2

y gwirfoddolwyr – 4

dadansoddi

unigolyn (16 awr yr

o bobl

canllawiau,

wythnos ar gyfer yr

paratoi, cynhyrchu holl wirfoddolwyr x 50
gosodiadau,

wythnos) felly,

hyrwyddo ac ati.

cyfanswm o £7,600

Felly, cyfanswm y mewnbwn wedi’i fynegi mewn gwerth arian ar gyfer y prosiect yng nghyddestun yr adroddiad hwn yw £9,690.96 (Tabl 2), sy’n rhoi cost fesul Aelod o £170.02

Tabl 2 – Cyfanswm Mewnbynnau wedi’u mynegi fel gwerth ariannol
Rhanddeiliad

Mewnbwn

Mewnbwn anariannol

Cost fesul Aelod

ariannol

57 o Aelodau’r Côr

£7,200 Ymddiried yn y Cydlynwyr a
chymryd rhan drwy ddysgu
caneuon

a

mynychu

ymarferion a pherfformiadau
Mantell Gwynedd

2

£2,490.96

https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates
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4 o wirfoddolwyr

£ 7,600 Gwerth yr amser a roddwyd
i’r

prosiect

gan

y

gwirfoddolwyr
Cyfansymiau

£17,290.96

£303.35 fesul
Aelod
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6. Allbynnau’r prosiect
Allbwn uniongyrchol y prosiect yw’r nifer o Aelodau’r Côr sy’n dysgu caneuon ac yn mynychu
ymarferiadau a pherfformiadau . Grŵp gwirfoddol yw Encôr ac mae’r gwaith o gydlynu
gweithgareddau’r Côr yn cael ei wneud gan griw bach ymroddedig o wirfoddolwyr. Maent yn
dod â’u harbenigedd mewn meysydd iechyd a cherddorol, yn ogystal â sgiliau trefnu,
hyrwyddo ac ariannu ynghyd er mwyn cynnal y Côr a’i weithgaredd.
Mae hyn yn cynnwys cadw cysylltiad a chyfathrebu gyda’r Aelodau’n wythnosol drwy
rwydweithiau ar lein a chynnal ymarfer wythnosol i bawb mewn ystod oed o 34 i 76 oed.
Sefydlwyd y Côr yn ystod y pandemig pan oedd rheolau’n gaeth iawn. Roedd yn anodd
gweithio allan beth oedd yn dderbyniol o ran rheoliadau i ddiogelu pobl. Fe gychwynnwyd
drwy ganu allan yn stand Clwb Peldroed Bangor. Dim ond un côr arall oedd yn cyfarfod fel hyn
yng Nghymru ar y pryd. Roedd yn anodd cadw’n gynnes ac roedd y gost o dalu am y lleoliad
yn uchel.
Daeth y grant ar adeg tyngedfennol gan ei gwneud yn bosibl i Aelodau gyfarfod mewn grwpiau
bach dan do am y tro cyntaf gan ddilyn rheoliadau tynn. Nid oedd modd defnyddio papur i
ddysgu ac ymarfer, felly, roedd yr offer a brynwyd gan arian y grant yn ei gwneud yn bosibl i
ddysgu ac ymarfer y caneuon ac i gael hwyl a chodi ysbryd yr Aelodau.

7. Deilliannau
Dim ond drwy fesur deilliannau y gallwn fod yn siŵr fod gweithgareddau’n effeithiol yn
nhermau’r hyn sydd fwyaf o bwys i’r Aelodau. Drwy gynnal y cyfweliadau gydag Aelodau a
gwirfoddolwyr, a chynnal arolwg dilynol, roeddem yn gallu canfod y newidiadau i fywydau
pobl o ganlyniad i’r gwaith a wnaed gan Encôr. Nodwyd uchod bod 4 gwirfoddolwr yn gyfrifol
am gynnal y gwaith. Fe gynhaliwyd cyfweliadau unigol gyda dau ohonynt a daeth yn glir bod
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y deilliannau yn debyg ar gyfer y gwirfoddolwyr ac Aelodau eraill y Côr. Mae tri o’r
gwirfoddolwyr yn canu yn y côr a chyfraniad gwirfoddol gan yr Arweinydd yw’r llall. Felly fe
gyfunwyd ymarferiad yr ail Holiadur i’r Aelodau (gan gynnwys y 3 gwirfoddolwr sy’n aelodau)
er mwyn mesur gwerth y deilliannau.
Aelodau’r Côr


Gwell iechyd meddwl



Gwell iechyd corfforol



Teimlo’n llai ynysig

Yn y mewnbwn ar gyfer y map gwerth, caiff pob un o’r 57 o unigolion eu cynnwys ar gyfer pob
deilliant a ganfuwyd. Mae hyn wedi’i seilio ar 32 o holiaduron a gwblhawyd sy’n cynrychioli
maint sampl o 56% o gyfanswm y grŵp rhanddeiliaid . Mae hyn yn rhoi lefel uchel o hyder inni
yn y data a’r tybiaethau a wnaed yn yr adroddiad sy’n cyd-fynd â’r trafodaethau a gafwyd
gyda’r aelodau yn ystod y broses o ymgysylltu gyda rhanddeiliaid.
a) Gwell iechyd meddwl.
Mae Adroddiad Blynyddol Mind 2020-21 yn nodi:
https://www.mind.org.uk/media/11890/mind-2020_21-annual-review.pdf
The coronavirus pandemic left a deep scar on the mental health of millions across England and
Wales. The terrible loss of life, impact of lockdown and unprecedented isolation left many
struggling to cope. Two thirds of adults and more than two thirds of young people say their
mental health has got worse since the first coronavirus lockdown.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd (2014) yn diffinio iechyd meddwl fel: “Cyflwr o les lle mae pob
unigolyn yn gwireddu ei botensial ei hun, yn gallu ymdopi â phwysau arferol bywyd, yn gallu
gweithio'n gynhyrchiol ac yn llwyddiannus, ac yn gallu gwneud cyfraniad i'w gymuned.”
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Mae iechyd meddwl cyhoeddus yn cynnwys dull poblogaeth i ymdrin ag iechyd meddwl. Mae
hyn yn cynnwys hyrwyddo lles meddyliol, atal anhwylderau meddyliol, trin anhwylderau
meddyliol ac atal effeithiau cysylltiol. Gall yr ymyraethau hyn arwain at ystod eang o effeithiau
cadarnhaol ac arbedion economaidd cysylltiol, hyd yn oed yn fyr dymor.
Yn ystod y grŵp ffocws, eglurodd yr aelodau sut roedd bod yn rhan o’r côr yn golygu cymaint
iddynt, a bod yr awr wythnosol yma yn rhoi cyfle iddynt ganolbwyntio ar eu hunain a chael
gwared â’r straen o’r wythnos.
“You forget about everything for that hour.”
“The choir is the best thing that’s ever happened to you.” Words of family member to a
member of the choir.
“I personally couldn’t be without Encor in my life now.”
“It’s been keeping me going through the pandemic.”
Wedi’i seilio ar ganlyniadau’r holiadur, teimlai 84% (48/57) o’r aelodau bod eu hiechyd
meddwl wedi gwella drwy fod yn aelod o’r côr. Adroddodd yr unigolion bellter a deithiwyd
(sef lefel y newid a brofwyd; po uchaf y rhif, yna po fwyaf yr effaith ar yr unigolion) o 54%.
Dyma arwydd o rywfaint o newid/llawer o newid. Mae’r ffigurau hyn yn dangos bod y prosiect
wedi cael effaith gadarnhaol a chryf ar wneud i bobl deimlo’n well o safbwynt eu hiechyd
meddwl. Mae hyn yn cyd-fynd â’r thema o’r cyfweliadau a’r Grŵp Ffocws, ac felly mae lefel
uchel o hyder yn y data sy’n cefnogi’r deilliant hwn.
Un o’r elfennau sy’n dod yn amlwg yn y sylwadau gan yr aelodau ydi bod cymryd rhan a bod
yn rhan o gymdeithas y côr yn cael effaith seicolegol bositif arnynt. Rhoddir sylw i arwyddocad
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yr elfen yma mewn trafodaeth gan Hanson, 2020,3 yn y cylchgrawn poblogaidd Psychology
Today;
“Mae astudiaethau’n dangos bod teimlo fod ots gan rywun amdanoch yn gweithio fel byffer
yn erbyn straen, yn cynyddu emosiynau cadarnhaol, yn hybu gwydnwch ac yn cynyddu’r gofal
am bobl eraill. Hefyd, mae’n deimlad braf iawn. A thros gyfnod o amser, mae teimlo heddiw
bod ots gan rywun amdanom yn gallu llenwi, fesul tipyn, unrhyw dyllau yn eich calon o
ganlyniad i blentyndod (neu hen swydd, neu cyn-briodas) pan roedd y gofal yn teimlo fel cawl
dyfrllyd.”
b) Teimlo yn llai ynysig
Yn ystod y grŵp ffocws, roedd yr Aelodau yn trafod y cyfeillgarwch maent wedi cael drwy’r
côr. Nid yn unig maent yn cael cyfle i gyfathrebu a chymdeithasu yn y sesiynau, ond hefyd
drwy sefydlu grŵp ar gyfryngau cymdeithasol maent gyda safle penodol a saff i drafod. Roedd
aelodau newydd yn egluro pa mor gyfeillgar yw’r grŵp a sut roeddent yn teimlo yn gartrefol
yn fuan iawn. Roedd y teimlad yno o fod yn rhan o gymdeithas yn amlwg iawn ac yn rhywbeth
roeddent yn ei adnabod fel rhywbeth pwysig iawn iddynt,
“Please continue to support this very essential and worthwhile community choir family”
“I've made so many new friends, and hope to socialise outside of the choir too. It's
something fun to do in the middle of the week and I always look forward to it.”
“This is the most amazing choir everyone involved in the running leading organising are
amazing. Everyone is welcomed and made to feel part of a huge family.”

3

Hanson, D. R. (2020). The Importance of Feeling Cared For.
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Mae ffigurau’r holiadur yn dangos bod 84% o’r aelodau yn dangos bod newid cadarnhaol yn
sgil gwybod fod ots gan rywun amdanynt a bod yn aelod o’r côr yn ffordd dda i gymdeithasu
a theimlo bod rhywun yn cymryd diddordeb ynddynt.

Adroddodd unigolion bellter a

deithiwyd o 56%. Mae hyn yn dangos rhywfaint o newid/llawer o newid. Dengys hyn fod y
profiadau a gafwyd o fod yn aelod o’r côr wedi cael effaith glir, gadarnhaol a chryf ar yr
unigolion pan roedd y pandemig yn ei anterth.
c) Gwell iechyd corfforol
Ychydig yn annisgwyl, roedd y ffigyrau’n dangos bod 87% o’r aelodau’n nodi bod eu hiechyd
corfforol wedi gwella drwy gymryd rhan yng ngweithgareddau’r côr. Mae’n bosibl bod hyn
oherwydd y pwyslais a roddir ar symud yn yr ymarferion gan yr Arweinydd. Mae ymarferion
ar y cychwyn a phwyslais ar gynhesu’r llais gan wneud siapiau a symud i rythmau y gân drwy
gydol yr ymarfer. Adroddodd aelodau bod y pellter a deithiwyd o safbwynt yr elfen yma yn
46%. Mae hyn yn dangos ychydig bach o newid/rhywfaint o newid sydd eto’n dangos effaith
bositif ar yr aelodau.

8. Gwerth
Y gwahaniaeth wrth ddefnyddio SROI o’i gymharu â fframweithiau eraill yw ei fod yn rhoi
gwerth ariannol ar ddeilliannau. Drwy ddefnyddio gwerth ariannol, mae’n caniatáu nid yn unig
inni adrodd stori’r hyn sydd wedi newid ym mywydau pobl, ond mae hefyd yn ei gwneud yn
bosibl inni roi gwerth ar y newidiadau hyn fel bod modd inni gymharu costau a deilliannau.
Nid mater o roi pris ar bopeth mo hyn, ond mae’n ein galluogi i ddangos pa effaith mae’r
gwasanaeth yn ei gael ar randdeiliaid eraill a’r arbedion posibl gall ymyrraeth eu creu. Mae
hefyd yn mynd y tu hwnt i fesur, ac mae’n galluogi mudiadau i reoli eu gweithgareddau i
sicrhau bod yr effaith fwyaf bosibl yn cael ei chreu i’r rhai pwysicaf oll, yr unigolion. Mae’r tabl
isod yn dangos y pwysoliad cyfartalog a roddwyd i’r deilliannau, ac mae’n dangos mai
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newidiadau i ‘deimlo’n llai ynysig’ oedd y mwyaf gwerthfawr i aelodau ar 8.5/10, gyda
chyfartaledd o 8/10 ar gyfer ‘gwell iechyd meddwl’ a ‘gwell iechyd corfforol’ ill dau.
Tabl 3 – Gwerth pob deilliant
Rhanddeiliad Deilliant

Pa mor bwysig yw’r newid
hwn allan o 10?

Aelodau’r
Côr

Gwell Iechyd Meddwl

8

Gwell Iechyd Corfforol

8

Teimlo’n llai ynysig

8.5

Y dull o bennu gwerth
Y dull o bennu gwerth a ddefnyddiwyd i roi gwerth ariannol i’r deilliannau a brofwyd gan yr
Aelodau yw y dull ‘dewisiad llesiant’. Defnyddiwyd y gronfa ddata HACT ar gyfer yr adroddiad
hwn. Rhoddwyd ystyriaeth i nifer o fesuryddion posibl ac fe ganolbwyntiwyd ar y ddau yma :
-

Aelod o Grŵp Cymunedol (Member of a Social Group) (45) - £1,850

-

Hobïau (Hobbies) (55) - £2,424

Fe ystyriwyd bod y ddau yma’n disgrifio’r gweithgaredd yn dda. Er bod y prif bwyslais gan yr
Aelodau yn eu sylwadau cychwynnol ar fwynhau’r canu a’r hwyl, roedd cryn bwyslais gan yr
Aelodau ar y gwmnïaeth a’r cymdeithasu hefyd. Ystyriwyd bod y gyfradd îs yn fwy priodol yn
unol â phumed Egwyddor Gwerth Cymdeithasol o ‘Beidio â gor-hawlio’ felly fe ddewiswyd yr
un cyntaf ar gyfer yr asesiad – Aelod o Grŵp Cymunedol ‘Member of a Social Group’.
Ymhellach, eto er mwyn cadw at yr egwyddor o beidio â gor-hawlio’r ffigur SROI mae’r holl
ddeilliannau wedi cael eu cyfrifo gan ddefnyddio’r dull ‘pellter a deithiwyd’. Mae’r pellter a
deithiwyd yn cyfeirio at wir fesur y newid a brofwyd gan yr Aelodau. Er enghraifft:
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Dim newid = 0%
Ychydig bach o newid = 12.5%
Rhywfaint o newid = 37.5%
Cryn dipyn o newid = 62.5%
Llawer o newid = 87.5%

9. Canlyniadau SROI
Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn cyflwyno canlyniadau cyflawn y dadansoddiad SROI ar Encôr.
Yn tanategu’r canlyniadau hyn mae wyth egwyddor SROI, sydd wedi’u cymhwyso’n ofalus i
bob un o’r meysydd yn y dadansoddiad hwn. Mae’r canlyniadau yn Nhabl 4 yn dangos enillion
positif i unigolion a gwirfoddolwyr a gafodd ddeilliannau cadarnhaol.
Tabl 4 - Gwerth Presennol a Grëwyd fesul Unigolyn a oedd yn Rhan o’r Prosiect
Rhanddeiliad

Gwerth

cyfartalog

ar

gyfer pob unigolyn a
oedd yn rhan o’r prosiect
Unigolion

£1,249

Mae’r canlyniadau cyflawn yn Nhabl 5 yn dangos cyfanswm y gwerth a grëwyd (wedi’i
ddisgowntio gan 3.5%), y gwerth presennol net, ac yn y pen draw, y gymhareb SROI.
Tabl 5 – Prif Ganlyniadau SROI

Cyfanswm y gwerth a grëwyd

£

Cyfanswm y gwerth presennol

£71,186.22

Gwerth y buddsoddiad

£17,290.46
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Gwerth presennol net (gwerth presennol £53,895.76
minws y buddsoddiad)
Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad

£4.12

Mae’r canlyniad o £4.12:1 yn mynegi bod £4.12 o Werth Cymdeithasol wedi’i greu am bob
£1 o werth a fuddsoddwyd yn Encôr.
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10.Dadansoddiad sensitifrwydd
Mae’r canlyniadau’n dangos y gwerth sylweddol a grëwyd gan gyfraniad Grant Gronfa
Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol trwy Mantell i Encôr ac mae wedi’i seilio ar
gymhwyso egwyddorion y fframwaith SROI. Er bod tybiaethau cynhenid o fewn y
dadansoddiad, mae cymhwyso’r egwyddor o beidio â gor-hawlio yn arwain at y posibilrwydd
o danbrisio rhai o’r deilliannau perthnasol wedi’i seilio ar faterion fel parhad yr effaith.
Bwriad cynnal dadansoddiad sensitifrwydd yw asesu unrhyw dybiaethau a gafodd eu cynnwys
yn y dadansoddiad. Mae rhoi un newidyn ar brawf ar y tro, fel nifer, parhad, difuddiant neu
ostyngiad yn ein galluogi i ganfod unrhyw faterion sy’n cael effaith sylweddol ar y canlyniad.
Os canfyddir fod unrhyw fater yn cael effaith berthnasol, gellid ystyried a rheoli’r dybiaeth
hon yn ofalus wrth symud ymlaen. I roi’r tybiaethau yn y dadansoddiad hwn ar brawf,
addaswyd amrywiaeth o faterion yn sylweddol er mwyn gallu deall eu heffaith. Cyflwynir
crynodeb o’r canlyniadau yn Nhabl 6.
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Tabl 6 – Dadansoddiad sensitifrwydd SROI
Newidyn

Tybiaeth bresennol

Tybiaeth wedi’i
adolygu

SROI wedi’i
adolygu

Cyfran y
newid

Aelodau’r Côr
Gwell iechyd
meddwl

Nifer: 48

Nifer: 30

3.69

-0.43

Difuddiant: 30%

Difuddiant: 60%

3.55

-0.57

Priodoliad: 30%

Priodoliad: 60%

3.55

-0.57

Nifer: 50

Nifer: 25

3.43

-0.69

Difuddiant: 30%

Difuddiant: 90%

2.93

-1.19

Priodoliad: 30%
Teimlo’n llai ynysig Nifer: 48

Priodoliad: 60%
Nifer: 55

3.52
4.32

-0.6
0.2

Difuddiant: 30%

Difuddiant: 0%

4.72

0.6

Priodoliad: 30%

Priodoliad: 90%

2.91

-1.21

Gwell Iechyd
Corfforol

O’r tabl dadansoddiad sensitifrwydd, gellir amcangyfrif bod y gwerth cymdeithasol rhwng
£2.91 a hyd at £4.72 ar gyfer pob £1 a fuddsoddwyd. Mae’r tybiaethau a ddefnyddiwyd yn y
map gwerth yn amcangyfrif mai £4.12 yw’r gwerth cymdeithasol. Er bod rhai o’r profion
sensitifrwydd yn awgrymu newid yn y canlyniad, mae’r canlyniadau’n dal i ddangos pe byddai
un newidyn yn newid yn sylweddol, buasai’r canlyniadau cyffredinol yn parhau i fod yn
gadarnhaol dros ben.

Effaith SROI y grant o’i gymharu â mudiadau eraill
Fel y nodwyd yng nghyflwyniad yr adroddiad, dyrannwyd £20,000 gan Mantell Gwynedd o’r
Gronfa Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol am y chwe mis at Mawrth 2022 i helpu
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mudiadau yng Ngwynedd i roi mwy o gyfleon i unigolion i ddatblygu cysylltiadau cymdeithasol
ystyrlon yn ystod y pandemig.
Mae nifer o ffactorau sy’n cyfrannu at y ffigur SROI. Fe sefydlwyd Encôr yng nghanol y
pandemig er mwyn rhoi cyfle i unigolion gymryd rhan mewn gweithgareddau canu pan oedd
y cyfyngiadau yn llym. Roedd yn amlwg wrth gynnal yr asesiad bod sefydlu’r côr ar yr amser
tyngedfennol yma wedi bod yn elfen allweddol i’r aelodau. Roedd y cyfyngiadau mewn
cymdeithasu yn cael effaith sylweddol ar nifer ohonynt. Er bod y bwriad gwreiddiol o gynnal
ymarferion yn yr awyr agored wedi gweithio i raddau, mae’n ymddangos na fyddai hynny wedi
parhau am amser hir oherwydd anymarferoldeb y trefniant. Daeth cyfraniad y grant â hyder
i’r grwp i gario ymlaen ac i addasu eu dulliau dysgu ac ymarfer trwy ddefnyddio’r offer ac arian
refeniw y grant.
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Casgliad a chanfyddiadau allweddol
Mae’r adroddiad hwn wedi dangos bod y grant a ddarparwyd gan Mantell Gwynedd i Encôr
wedi creu mwy na £70,000 o Werth Cymdeithasol i’r gymuned leol, ac am bob £1 a
fuddsoddwyd, crëwyd £4.12 o werth.
Yn ymarferol, golyga hyn fod newid cadarnhaol wedi bod ym mywydau pobl.
Oherwydd yr effaith aruthrol a gafodd Covid-19 ar y gymuned leol, roedd cynnig cyfle i
gymdeithasu a chael hwyl mewn lleoliad ac awyrgylch gefnogol a saff yn achubiaeth i’r rhai a
ymaelododd ag Encôr.
Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod targedu cyfraniad ariannol cymharol fach ar yr adeg iawn
ar ffurf adnoddau ychwanegol o’r gronfa wedi galluogi Encôr i gynnig y cyfle mewn cyfnod
hollbwysig yn y pandemig ac felly wedi gallu helpu i lenwi’r bwlch, a chaniatáu i’r prosiect
barhau i gefnogi’r gymuned.
Canfyddiadau allweddol:


£4.12 o Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad



84% o unigolion yn teimlo bod eu hiechyd meddwl wedi gwella



87% o unigolion yn teimlo bod eu hiechyd corfforol wedi gwella



84% o unigolion teimlo’n llai unig
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11 Argymhellion
Mantell Gwynedd
Mae’r gwerthfawrogiad o’r cyfraniad grant ar amser tyngedfennol gan Encôr yn dangos bod
Mantell yn medru bod yn proactif ac adnabod cyfleoedd i ddosrannu’r grant i sefydliadau
sy’n medru cyfrannu gwerth cymdeithasol i unigolion yn y gymuned.
Yn ogystal, mae’r prosesau sy’n cael eu defnyddio i asesu ceisiadau a throsgwyddo cyllid i’r
sefydliad sy’n cynnal y gweithgareddau sy’n effeithio ar fywydau unigolion yn slic a diffwdan. Un o’r rhesymau pam bod modd gwneud hyn yw oherwydd bod asesiad o
drefniadau llywodraethiant wedi cael eu hasesu ymlaen llaw.
Cafodd 2 gais ei wrthod gan y Panel am nad oeddynt yn bodloni’r critiria. Mae’n bwysig bod
adborth yn cael ei gynnig i’r sefydliadau hynny ac annogaeth i gynnig eto os ydynt yn
debygol o fedru cwrdd â chriteria’r grant a chyfle i ychwanegu at werth cymdeithasol
trigolion y Sir. Yn yr un modd, byddai’n fuddiol o ran gwneud y defnydd gorau posibl o
adnoddau bod unrhyw sefydliad nad ydyw’n addas ar gyfer y grant yn cael adborth clir i
ddangos hynny.
Encôr
Mae’r wybodaeth a gasglwyd gan Aelodau’r côr mewn cyfnod cymharol fyr ar gyfer yr
adolygiad yma yn adlewyrchu ymluniad yr Aelodau at yr achos a’u brwdfrydedd dros gael
hwyl a chymdeithasu drwy ganu.
Yn ogystal, mae’r ymdrech barhaus gan yr Arweinydd a’r Cydlynwyr i gynnwys yr Aelodau yn
y cynlluniau a’r trefniadau yn creu synergedd arbennig sydd wedi creu ymdeimlad o
gefnogaeth i’w gilydd.
Bydd angen rheoli’r datblygiadau yn sensitif wrth i hyder pobl ddod yn ôl yn araf wrth i’r
pandemig encilio. Un o’r heriau yn y cyfnod nesaf fydd dal i roi cyfle i bawb ymuno yn y
cymdeithasu ehangach gyda’i gilydd.
Mae’n glir fod y grant a dderbyniwyd ar adeg dyngedfennol wedi rhoi hwb sylweddol i
weithgareddau’r côr. Yr her i’r dyfodol fydd cynnal y brwdfrydedd yma gan ddal i gynnwys
pawb wrth fynd ymlaen.
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