Mesur a Rheoli eich Gwerth Cymdeithasol
Cyfle cyffroes i fudiadau trydydd sector gan y chwe
Chyngor Gwirfoddol Sirol yng Ngogledd Cymru

Mesur

Effaith

Drwy ofyn i bobl beth sydd wedi newid yn eu
bywydau, gallwn ddechrau deall canlyniadau
ein gweithgareddau- a drwy fesur y rhain yn
unig gallwn ddeall os yr ydym wedi cael effaith
ar fywydau bobl.
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Mae cyfle cyffroes i 5 mudiad trydydd sector ym
mhob Sir yng Ngogledd Cymru. Cymorth AM
DDIM i fesur a rheoli gwerth cymdeithasol un
prosiect, gweithgaredd neu wasanaeth
er mwyn eich helpu i ddangos
effaith eich gwaith.
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Mae’r trydydd sector yn helpu pobl i newid eu
bywydau. Gall unigolion, eraill yn y gymuned
a mudiadau sydd yn delio gyda materion
iechyd a gofal cymdeithasol roi gwerth ar y
newid yma. Drwy fesur gwerth cymdeithasol
gallwn ddangos a chyfathrebu’r effaith.
Gall hyn eich helpu gyda:
• Chyfleoedd ariannu
• Comisiynu
• Penderfyniadau mewnol
• Datblygu staff
• A llawer mwy
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SOCIAL VALUE CYMRU

Dysgu
Mae’n bwysig mesur gwerth cymdeithasol ein
gweithgareddau, ond y rheswm mwyaf pwerus
ar gyfer gwneud hyn, yw i wella’r effaith rydym
yn eu creu ym mywydau pobl. Fel rhan o’r
prosiect yma, byddwn yn gweithio’n agos
gyda eich Bwrdd o Ymddiriedolwyr i godi
eu hyder i ddefnyddio canlyniadau effaith
gymdeithasol i ddylanwadu ar
benderfyniadau a chreu rhagor o
ddeilliannau positif.

Llesiant
Mae llesiant yn air cyfarwydd ac yn
ganolog i lawer o’n gwaith. Gall y prosiect
yma eich helpu i ddangos sut mae’ch
gweithgareddau yn cyfrannu tuag at
nodau’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015 a
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014.
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