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Sut gallai’r celfyddydau gefnogi pobl sy’n byw drwy’r 
cyfyngiadau symud?  Sut y gellid gwella mynediad at 
ymyriadau celfyddydol?

Nod ein her sbrint oedd ceisio gwella ein gwybodaeth i 
gefnogi mwy o bobl yng Nghymru.
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Her Sbrint 
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Ymunais â rhaglen Celfyddydau ac Iechyd y Lab fis Ionawr 
2020 ar ôl gweithio ym maes darparu’r celfyddydau ac 
iechyd ledled y DU am wyth mlynedd.  Roedd llawer wedi 
symud ymlaen yn y maes hwn yn y cyfnod hwnnw, ond 
roedd cwestiynau allweddol yn parhau ynghylch sut y 
gallai creadigrwydd gefnogi iechyd a lles pawb, a chael 
eu hymgorffori a’u cynnal yn ystyrlon mewn lleoliadau 
cymunedol ac yn y GIG. 

Roedd y rhaglen, a oedd yn bartneriaeth rhwng y Lab, 
Cyngor Celfyddydau Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru, 
yn ymddangos i mi yn gyfuniad oedd ei ddirfawr angen o 
gydweithio ar y lefel uchaf ac ar lawr gwlad rhwng y byd 
iechyd a’r celfyddydau.  Mae cwestiynau mawr yn gofyn 
am lawer o feddwl, felly roeddwn yn falch bod Nesta 
yn defnyddio ei arbenigedd mewn arloesedd a newid 
systemau i chwilio am atebion, yma yng Nghymru. Roeddwn 
hefyd wrth fy modd o fod yn gweithio gyda thîm a oedd yn 
gwerthfawrogi ymchwil, trylwyredd ac ethos sy’n cael ei 
bweru gan bobl. Felly, wrth ddod â hyn i gyd at ei gilydd, 
ganwyd ‘HARP’: iechyd, y celfyddydau, ymchwil, pobl (Health, 
Arts, Research, People).  Pedwar gair â statws cyfartal yn 
ein rhaglen ac o’r un pwysigrwydd wrth helpu i fynd i’r 
afael â chydraddoldeb, graddfa a chynaliadwyedd yn y 
celfyddydau ac iechyd yng Nghymru.

Erbyn dechrau mis Mawrth 2020 roeddem wedi ymgysylltu â 
phedwar bwrdd iechyd yng Nghymru i ddechrau ar y daith 
arloesi hon gyda ni drwy Her 100 Diwrnod Nesta. Roeddem 
yn cynnig cymorth hyfforddi a hwyluso, ochr yn ochr â 
grantiau, i ddod â staff gofal iechyd rheng flaen ynghyd ag 
artistiaid ac arweinwyr y GIG i fynd i galon y system iechyd a 
datblygu dulliau newydd o weithredu.  Roeddem yn bwriadu 
lansio ein 100 Diwrnod ar 22 Ebrill 2020 gyda digwyddiad 
deuddydd yng Nghaerdydd.

Pan ddechreuodd y pandemig COVID-19, roedd yr heriau 
o ran cyflawni’r Her 100 Diwrnod yn glir, ac yn sylweddol. 
Gyda chyflymder ac ystwythder anhygoel, gwnaeth staff y 
byrddau iechyd addasu ac ailffocysu. Gyda’r un cyflymder, 
caeodd lleoliadau celfyddydol a chymunedol a chanslwyd 
digwyddiadau wyneb yn wyneb (gan gynnwys ein rhai 
ni). Gadawodd hyn gwestiynau enfawr am sut i wneud 
cyfraniad o hyd drwy HARP: gwyddom y gallai creadigrwydd 
ac arloesedd helpu i fynd i’r afael â’r heriau a ddaeth yn 
sgil y pandemig, ond sut y gallem hwyluso hyn pe na allai 
neb gwrdd wyneb yn wyneb, a’r GIG yn wynebu ei argyfwng 
mwyaf erioed?

Ar ôl i ni brofi’r sioc gychwynnol, roedd yn ymddangos i ni 
fod y cwestiynau hyn, mewn gwirionedd, yn agoriad llygad 
enfawr.  Wedi’r cyfan, oni fu rhai pobl na allent adael eu 
tŷ o’r blaen? Sut oeddem wedi bod yn eu cefnogi o’r blaen 
(neu beidio) i fod yn arloesol ac yn greadigol? Beth am 
gynnull digwyddiadau traws-Cymru lle bu’n rhaid i rywun 
deithio am hyd at bum awr cyn dechrau hyd yn oed?  A 
oeddem wedi bod yn mynd am yr opsiynau hawdd drwy’r 
amser? Efallai roedd y foment anodd hon hefyd yn gyfle: 
roedd yn ymddangos i ni fod angen ymchwil, trylwyredd ac 
ethos pŵer pobl HARP yn awr yn fwy nag erioed.  Roeddem 

yn teimlo bod yn rhaid dod o hyd i ffordd o wneud 
rhywbeth, a gwyddem y byddai gwneud rhywbeth yn well na 
gwneud dim.

Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â’r hyn a wnaethom – 
Her Sprint HARP COVID-19 – a’r hyn a ddysgom.  Yn y Sbrint, 
daethom â thîm o 12 o weithwyr proffesiynol ym maes y 
celfyddydau ac iechyd ledled Cymru at ei gilydd, drwy 
weminarau wythnosol ar Zoom, i arloesi’n gyflym er mwyn 
cefnogi’n greadigol grwpiau o bobl y nodwyd eu bod wedi 
dioddef yn arbennig yn ystod y cyfyngiadau symud, heb i 
unrhyw un ohonom adael ein cartrefi.  Creodd a lluniodd 
y tîm anhygoel brofiadau newydd, gwaith celf newydd, 
gwefannau newydd, llwyfannau newydd. Gwnaethant 
ysbrydoli pobl roedd angen cymorth arnynt i gymryd 
perchnogaeth o’u hamser a’u creadigrwydd eu hunain, i 
roi cynnig ar rywbeth newydd, i fwynhau eu hunain – ac i 
deimlo’n well.

I mi, mae llawer o straeon ergydiol yn sefyll allan yn y 
Sbrint. Y person 80-rhywbeth sy’n byw ar ei ben ei hun 
ac nad oedd erioed wedi bod ar YouTube o’r blaen, ond 
sydd bellach yn defnyddio clustffonau Google Cardboard 
a fideos rhithwir i’w ysbrydoli i ddarlunio bob dydd. 
Unigolyn ag ME sydd yn y gwely am 23 awr y dydd, ond 
a oedd yn gallu gweld ei waith celf mewn oriel ar-lein. 
Tîm niwroseiciatreg mewn bwrdd iechyd sydd bellach â 
chysylltiad hanfodol ac ystyrlon â chleifion o bell. Fideo 
o ddawnsiwr ballet mewn cadair olwyn yn perfformio i 
Carmen, yn eu hystafell fyw.

Mae’r enghreifftiau hyn yn dangos yr hyn sy’n bosibl 
hyd yn oed yn yr amseroedd mwyaf ynysig a heriol pan 
ddefnyddiwn ein creadigrwydd. Roedd y tîm Sbrint yn 
wych i weithio gyda hwy; daethant â phenderfyniad, egni, 
gofal, empathi a gwaith tîm gwirioneddol, er gwaethaf y 
trafferthion ar y rhyngrwyd, cathod ar liniaduron (ac un 
ci bach), dagrau, rhwystredigaethau, a phob un ohonom 
yn llywio effeithiau anferthol y pandemig heb fap.  Ond, yn 
bennaf oll, roedd y Sbrint yn stori am arloesi: cydweithio, 
dysgu, arbrofi. Cymhwyso empathi, meddwl beirniadol a 
chreadigrwydd i broblem (problem fawr iawn yn yr achos 
hwn) a meddwl am bethau sy’n gweithio.  Nid oedd yn 
berffaith; roeddem ar yr un gromlin ddysgu am y botwm 
distewi/soniaru â phawb arall, ac roeddem mor ynysig â’r 
bobl roeddem yn ceisio’u cyrraedd. Ond wrth i effeithiau’r 
pandemig a chadw pellter cymdeithasol barhau i amlygu 
eu hun hyd y gellir rhagweld, mae gennym bellach sail ar 
gyfer arloesi yn y dyfodol i adeiladu arni. 

Mae llawer o bethau i’w ceisio ac i’w dysgu o hyd yn ystod y 
12-18 mis nesaf o HARP.  Rydym eisiau parhau i archwilio beth 
mae darparu ac effaith y celfyddydau ac iechyd yn ei olygu 
mewn gwirionedd, a dysgu sut y gallwn gyrraedd y lleoedd 
anoddaf i’w cyrraedd drwy fabwysiadu ethos o gydweithio, 
creadigrwydd a gwaith tîm. Rydym eisiau parhau i arloesi, a 
pharhau i gefnogi pobl. 

Rydym ni’n barod!

Rhagair
Gan Rosie – Rheolwr Rhaglen y Celfyddydau ac Iechyd, Y Lab.

What does ‘innovation’ mean to you? 
(a pantoum1  poem by the HARP Covid-19 Sprint team)

An ongoing project towards a horizon
Hidden in plain sight is a new view
New visions being creative
Discovering new paths which help us see our destination.

Hidden in plain sight is a new view
Plant, nurture, grow, reach, flourish, supersede
Discovering new paths which help us see our destination
Release yourself from the expected.

Plant, nurture, grow, reach, flourish, supersede
New visions being creative
Release yourself from the expected
An ongoing project towards a horizon.

1Math o farddoniaeth yw’r pantwm sy’n cynnwys cyfres o sawl cwatrain; ailadroddir ail a 

phedwaredd linell pob pennill fel llinell gyntaf a thrydedd linell y pennill nesaf.
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• Roedd Sbrint HARP COVID-19 yn brosiect arloesi 

arbrofol, a oedd yn gyfyngedig o ran amser, ac 

wedi’i leoli yng Nghymru. Ein nod oedd ysbrydoli 

a chefnogi gweithwyr proffesiynol y celfyddydau 

ac iechyd i ddatblygu gweithgareddau creadigol 

newydd a allai helpu i liniaru rhai o effeithiau 

negyddol y pandemig ar iechyd a lles pobl. 

• Roedd gennym ddau nod dysgu. Yn gyntaf, 

roeddem am ddysgu sut y gellid addasu modelau 

darparu’r celfyddydau ac iechyd i gyd-fynd â 

rheoliadau cyfnod y cyfyngiadau symud wrth 

barhau i ddarparu digwyddiadau o ansawdd 

uchel i gefnogi iechyd a lles. Yn ail, ceisiom 

ddysgu am gefnogi tîm o arloeswyr mewn lleoliad 

ar-lein anghysbell. 

• Cynullodd y Lab, gan weithio gyda thîm 

Canlyniadau Pŵer Pobl Nesta, 12 o weithwyr 

proffesiynol ym maes y celfyddydau ac iechyd o 

bob rhan o Gymru, drwy alwad agored, i weithio 

gyda phobl o bedwar grŵp gwahanol:  

- Pobl â chyflyrau iechyd meddwl a oedd yn bodoli 

eisoes a goroeswyr anafiadau i’r ymennydd yn y 

gymuned 

- Artistiaid B/byddar, anabl a niwroamrywiol 

- Pobl sy’n unig (yn aml gyda chyflyrau iechyd sy’n 

bodoli eisoes) 

- Pobl hŷn sydd ar y rhestr warchod ac yn ynysu 

oddi wrth berthnasau iau 

• Galluogodd HARP y timau i ystyried teithiau, 

asedau a heriau eu grŵp targed a gosod rhai 

nodau, cyn cynllunio atebion creadigol a’u profi. 

Drwy hynny, gosodwyd y dasg o gynllunio a phrofi 

prosiectau creadigol i’r pedwar tîm a fyddai’n 

cefnogi pobl o’r pedwar grŵp gwahanol. 

• Llwyddodd y pedwar tîm i gyd i brofi eu 

syniadau’n llwyddiannus, gan gynnwys: 

gweithgareddau braslunio ac ysgrifennu 

dyddiol a ysbrydolwyd gan brofiadau realiti 

rhithwir; grwpiau ar-lein bach yn creu cadwyni 

stori gan ddefnyddio amrywiaeth o ffurfiau 

celf; teuluoedd yn creu celf (cerddoriaeth, 

dawnsio a darlunio) gyda’i gilydd ar-lein; ac 

artistiaid B/byddar, anabl a niwroamrywiol yn 

cael eu comisiynu i gynhyrchu gwaith celf am eu 

profiadau o’r pandemig i addysgu ac ysbrydoli 

eraill. 

• Roedd allbynnau creadigol cyfoethog i’w cael 

gan yr holl dimau, a llawer iawn o ddysgu am 

sut i ddarparu’r celfyddydau ac iechyd (ac 

arloesedd) o bell. Yn arbennig o bwysig oedd 

meithrin ymddiriedaeth a chysylltiadau mewn 

amgylcheddau iechyd a chymunedol, buddsoddi 

amser i lywio realiti a phrosesau newydd ar gyfer 

darparu’r celfyddydau ac iechyd, a pharhau i 

ganolbwyntio ar iechyd a lles cyfranogwyr. 

• Mae’r canlyniadau a’r gwersi a ddysgwyd 

o’r Sbrint yn dangos ei bod yn bosibl – ac yn 

angenrheidiol – bod yn greadigol ac yn arloesol 

yn y sefyllfa eithriadol a heriol a gyflwynwyd gan 

y pandemig. Er na allai’r amgylchedd ar-lein ail-

greu ymgysylltiad wyneb yn wyneb, pe bai’n cael 

ei gyflwyno’n ofalus, roedd yn dal yn gyfrwng 

hanfodol (ac yn wir yn achubiaeth) ar gyfer 

cysylltiad a chreadigrwydd i’r bobl fwyaf ynysig. 

Mae hyn yn cynnwys y rhai mae’n bosibl na fydd 

byth yn ymgysylltu wyneb yn wyneb. 

• Mae angen mwy o brofion er mwyn adeiladu ar 

y posibiliadau a archwiliwyd yma. Yn benodol, 

byddai’n fuddiol i brosiectau tebyg yn y dyfodol 

ganolbwyntio mwy ar raddio a chynnal syniadau 

da o fewn systemau iechyd a chymunedol, cynnal 

gwerthusiadau mwy trylwyr, a chael mwy o waith i 

ddatblygu a chefnogi timau.

Pan ddechreuodd y pandemig COVID-19 ym mis Mawrth 2020, roeddem am ychwanegu 
gwerth a chael effaith gadarnhaol drwy ein partneriaeth HARP (Iechyd, y Celfyddydau, 
Ymchwil, Pobl) gyda Chyngor Celfyddydau Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru.

Gwyddem fod galw am gymorth ymhlith nifer o grwpiau o bobl yn ystod y cyfyngiadau symud ac y gallai’r celfyddydau fod 
yn rhan bwysig o ddiwallu’r anghenion hynny. I’r gwrthwyneb, roedd heriau sylweddol hefyd o ran cynnull a chefnogi pobl 
yn greadigol.

Roedd llawer o waith creadigol ac arloesol eisoes yn digwydd mewn ymateb i’r pandemig, ond nododd llawer mai rhai o’r 
bobl fwyaf bregus oedd y rhai mwyaf ynysig hefyd – gyda’r lleiaf o fynediad at gymorth creadigol i’w hiechyd a’u lles. Prin 
oedd y lle ar gyfer dysgu a chydweithredu hefyd, ac roedd y rhan fwyaf o artistiaid proffesiynol a sefydliadau celfyddydol 
â’u gwaith wedi’i ohirio.

Crynodeb Gweithredol Cefndir

“Mae gwneud celf yn rhoi lle i ni ddistyllu ein profiad dynol” 
Grayson Perry, Awst 2020
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Roeddem yn credu y byddai dod ag artistiaid 
proffesiynol, byrddau iechyd a sefydliadau 
celfyddydol at ei gilydd i weithio fel tîm 
mewn man diogel a chydweithredol yn gallu 
eu helpu i lywio realiti newydd y celfyddydau 
ac iechyd yn well ar gyfer y grwpiau hyn sy’n 
agored i niwed. 

Felly, ym mis Mai 2020, fe wnaethom 
gynnull tîm o 12, oedd yn amryw o artistiaid 
a gweithwyr proffesiynol ym maes y 
celfyddydau ac iechyd.  Dros gyfnod o 
11 wythnos, gwnaeth y tîm ystyried pa 
garfanau roeddent am weithio gyda hwy 
(h.y. y rhai oedd angen y mwyaf o gymorth 
arnynt), mapio anghenion y grwpiau hynny, 
gosod nodau, a phrofi pedwar syniad 
mewn pedwar is-dîm.  Gyda chymorth tîm 
Canlyniadau Pŵer Pobl Nesta, hwylusodd 
y Lab y broses ddylunio a phrofi drwy 

weminarau wythnosol, templedi, cyllid 
a hyfforddiant, gan ddefnyddio dulliau 
creadigol ac ymarfer myfyriol i gefnogi’r 
tîm i arbrofi ac ystyried effaith eu syniadau, 
yn ogystal â’r hyn a oedd yn gweithio a’r hyn 
nad oedd yn gweithio.

Gwnaeth grŵp cynnwys y cyhoedd a 
phrofiad cleifion mewn ymchwil (PIPER) y 
Lab i’r celfyddydau ac iechyd yng Nghymru 
ddarparu mewnbwn profiad bywyd i 
waith ymyrryd a dylunio ymchwil. Mae 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 
wrth wraidd ein gweithgarwch cynnwys y 
cyhoedd ac mae cyfranogwyr grŵp PIPER yn 
cynrychioli holl nodweddion gwarchodedig 
Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ogystal ag 
ymgysylltu â deg math celf gwahanol. 

Her Sbrint 
HARP

Defnyddio dull gweithredu sy’n cael ei bweru gan bobl ar gyfer sbrint HARP

Roedd yr argyfwng iechyd byd-eang yn gyfle prin i bobl ar draws systemau cymhleth gael syniad clir o anghenion pobl 
eraill ac, i lawer, eu rôl nhw fel unigolyn yn yr ymateb cyfunol i’r argyfwng. Sylwodd Sbrint HARP ar chwilfrydedd yr ysbryd 
dynol i brofi ein rhagdybiaethau ynghylch yr hyn sy’n bosibl yn barhaus ac archwilio sut y gall arloesi ysgogi dyfeisgarwch 
dynol. 

Mae’r tîm Canlyniadau Pŵer Pobl yn Nesta yn arloesi dulliau newydd o sicrhau newid ac arloesi mewn systemau cymhleth 
ers 2014. Mae’r dulliau hyn yn fwy deallus, cyflym, cydweithredol, ac yn cynnwys dinasyddion a phobl sy’n gweithio yn y 
rheng flaen yn well. Ond sut gallai tîm Sbrint HARP gymhwyso’r dulliau gweithredu presennol hyn sy’n cael eu pweru gan 
bobl mewn amgylchedd ar-lein yn effeithiol?  

Cefnogodd Canlyniadau Pŵer Pobl Y Lab i adeiladu’r amodau, y strwythurau a’r cymorth cywir ar-lein a fyddai’n galluogi 
timau i gydweithio ac arbrofi’n gyflym gyda syniadau newydd a ffyrdd newydd o weithio. O ffyrdd o weithio i gynhyrchu 
syniadau, cynlluniwyd gweithgareddau ar-lein i ddatgloi creadigrwydd unigol a chyfunol ac arwain newid yn ei flaen. 
Roedd y gallu i ddefnyddio dulliau presennol wedi’u profi mewn ffyrdd effeithiol ar-lein yn golygu bod y Sbrint yn gallu 
harneisio chwilfrydedd cynhenid pobl yn gyflym a chreu lle i roi syniadau ar waith. 

Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau, offer a fframweithiau Canlyniadau Pŵer Pobl, roedd Sbrint HARP yn gallu cysylltu 
pobl ar-lein drwy greadigrwydd a chreu’r lle ar gyfer arloesi. Yn y pen draw bydd hyn yn creu canlyniadau gwell i bobl.

Charlene Stagon, Programme Manager, People Powered Results

Llun: Beth Crockett i  Canlydianau 
Pŵer Pobl 



10 11

Beth wnaeth y timau?
Profodd y pedwar tîm y syniadau canlynol ym misoedd 
Gorffennaf ac Awst 2020: 

1.‘15 A Day’: ar gyfer pobl sy’n unig

Cefndir
Cydnabu’r tîm fod gan lawer o bobl sy’n unig 
gyflwr iechyd a oedd eisoes yn bodoli a’u 
bod wedi’u hynysu cyn cyfnod y cyfyngiadau 
symud. Ystyriodd y tîm hefyd natur gyffredinol 
‘unigrwydd’ (yn enwedig yn ystod y cyfyngiadau 
symud) a manteision posibl unigedd ar gyfer 
creadigrwydd. Eu nod oedd rhoi hwb cychwynnol 
i’r ymwybyddiaeth y gall arfer creadigol bach, 
dyddiol fod yn dda i’n lles.

Beth wnaeth y tîm?
Defnyddiodd y tîm brofiadau realiti rhithwir i 
ysbrydoli ymatebion creadigol, gan ofyn i ddeg 
o bobl sy’n profi unigrwydd ymgysylltu am 15 
munud y dydd am saith diwrnod yn olynol. Roedd 
pob diwrnod yn cynnwys gwylio fideo realiti 
rhithwir yn gyntaf drwy glustffonau Google 
Cardboard a anfonwyd i’r grŵp.  Roedd y fideos 
ar YouTube (felly yn bodoli eisoes) ond fe’u 
dewiswyd yn ofalus gan y tîm, gan gynnwys 
profiadau o dan y môr, yn edrych ar Oleuni’r 
Gogledd, teithio’r gofod, ac archwilio lloc 
llewod mewn parc saffari.  Yna gofynnwyd i’r 
cyfranogwyr wylio’r fideo am yr eildro wrth greu 
rhywbeth ar yr un pryd – llun llinell, neu gerdd.

Darparwyd yr holl gyfarwyddiadau drwy 
negeseuon e-bost dyddiol a’u cwblhawyd yn 
unigol, ond roedd cyfranogwyr yn gwybod eu 
bod yn rhan o grŵp a oedd i gyd yn cymryd rhan 
yr un wythnos, felly roedd ysgogiad i gwblhau’r 
gweithgareddau bob dydd.

Beth ddigwyddodd?
Gwnaeth pob un o’r deg cyfranogwr gymryd 

ran ar ryw adeg; gwnaeth naw gymryd rhan am 
bedwar allan o’r saith diwrnod. Creodd pob un o 
leiaf un gwaith celf rhagorol yn ystod y prosiect 
ac fe’u cynrychiolwyd mewn oriel ar-lein (gan 
ddefnyddio Artsteps). Cynhaliwyd oriel grŵp ar 
Zoom lle rhannodd y cyfranogwyr eu meddyliau 
a’u teimladau am yr wythnos.

Gofynnwyd i’r cyfranogwyr gwblhau mesur lles 
pwrpasol, cyn ac ar ôl y prosiect cyfan, a chyn 
ac ar ôl pob ymarfer dyddiol. Dros y prosiect 
cyfan, dangosodd pob un ohonynt well hwyliau, 
a nododd wyth cyfranogwr welliannau dramatig 
mewn hwyliau ar ôl cymryd rhan. Ar ambell 
ddiwrnod, dywedodd pedwar cyfranogwr eu bod 
yn teimlo’n waeth ar ôl cymryd rhan. Dywedodd 
un cyfranogwr fod y darlunio wrth ddefnyddio 
technoleg ymgolli mor effeithiol â therapi EMDR 
ar gyfer newid ei hwyliau.

Roedd yn ymddangos, ar ôl i gyfranogwyr 
oresgyn eu gwrthwynebiad i ymgysylltu â’r 
dechnoleg, eu bod yn ei mwynhau’n fawr a’i 
bod yn darparu profiadau newydd ar gyfer rhai 
pobl a oedd wedi gwrthod profiadau ar-lein hyd 
yma. Dywedodd un neu ddau o gyfranogwyr fod 
monitro eu lles gyda’r mesur hefyd i weld yn 
cael effaith therapiwtig ar gyfranogwyr, wrth eu 
helpu i fod yn fwy ymwybodol o’u cyflwr dyddiol.

Tim
Ian Cooke-Tapia – darlunydd, Cooked 
Illustrations
Esyllt George – cydlynydd celfyddydau ac iechyd, 
Bwrdd Iechyd Cwm Taf
Dr Maria Hayes – artist ac ymchwilydd annibynnol

A all wythnos o gwblhau gweithgareddau creadigol dyddiol a ysbrydolwyd 

gan brofiadau realiti rhithwir helpu i wella hwyliau a lles?

Llun gan Laura Sorvala

Image: Biletto Editorial on Unsplash
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Cefndir
Roedd llawer o bobl ar draws amrywiaeth o 
leoliadau a oedd wedi cael eu hynysu ac nad 
oedd yn gallu gweld eu ffrindiau a’u teuluoedd 
na chyflawni tasgau dyddiol arferol bellach.  
Sylwodd y tîm fod pobl hŷn a’r rhai sydd ar y 
rhestr warchod mewn perygl arbennig o golli 
eu hymdeimlad o bwrpas a mynd yn ynysig ac yn 
unig. 

Roedd y tîm am gysylltu pobl yn greadigol 
gan ddefnyddio’r celfyddydau, â phob un yn 
defnyddio eu sgiliau a’u profiad eu hunain i 
gydweithio a chreu prosiect diddorol ac ysgogol 
a fyddai’n cysylltu pobl ifanc a phobl hŷn â’i 
gilydd.    

Beth wnaeth y tîm?
Datblygodd y tîm brosiect gweledol, dawns a 
chanu o’r enw ‘Family Arts Roundabout’: dyma 
weithiwr dawns proffesiynol, ymarferydd 
celfyddydau gweledol ac arweinydd côr 
proffesiynol yn cyflwyno prosiect creadigol 
pwrpasol a phleserus i deuluoedd na fyddai 
efallai’n gallu gweld ei gilydd yn gorfforol yn 
ystod cyfnod y cyfyngiadau symud / cadw pellter 
cymdeithasol. 

Roedd lleoedd i dri theulu gymryd rhan mewn 
cyfres o bum gweithdy ar-lein dros gyfnod o 
bedair wythnos, mewn paentio, canu a dawnsio.  
Y nod oedd i’r teulu gynhyrchu rhywbeth gyda’i 
gilydd, fideo neu ddarn o waith celf, i gyd wedi’i 

wneud o bell. Roedd yr holl weithgareddau 
wedi’u teilwra a’u haddasu i gyd-fynd ag 
anghenion a diddordebau pob teulu.

Beth ddigwyddodd?
Gweithiodd y tîm gyda dau deulu yn y pen draw 
– un gyda phreswylydd mewn cartref gofal ac 
un arall drwy ward Ymddiriedolaeth Canser 
yr Arddegau yng Nghaerdydd. Er mwyn cael 
mynediad at y cyfranogwyr, roedd y tîm yn 
dibynnu’n fawr ar gydlynwyr gweithgareddau 
cartrefi gofal a gweithwyr gofal iechyd 
proffesiynol, ond ar ôl iddynt lywio hyn roedd 
y staff allweddol hyn yn hanfodol yn llwyddiant 
y prosiect. Ymgysylltodd y teuluoedd yn 
gadarnhaol, ac roedd y gweithgareddau (i gyd 
wedi’u teilwra i’w diddordebau a’u dymuniadau) 
yn cynnig ffordd benodol, hwyliog a chreadigol 
iddynt ymgysylltu â’u teuluoedd drwy Zoom. 
Roedd llawer o ddysgu hefyd am hwyluso 
gwahanol weithgareddau celf – cerddoriaeth, 
dawns a chelf – ac ysbrydolwyd y rhain sgyrsiau 
i’r grwpiau teuluol y tu hwnt i’r rhyngweithiadau 
ar-lein arferol, oedd yn gyfyngedig yn aml.  

Tim
Iori Haugen – cerddor llawrydd ac arweinydd côr
Amanda Griffkin – cyfarwyddwr artistig, Impelo
Dr Megan Wyatt – artist ac ymchwilydd gwadd, 
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

2.‘Family Arts Roundabout’: ar gyfer pobl hŷn a 

oedd ar y rhestr warchod a’u perthnasau iau

A all creadigrwydd helpu i bontio’r bwlch rhwng y cenedlaethau 

a’u dealltwriaeth dechnolegol er mwyn helpu i gysylltu pobl hŷn â’u 

perthnasau iau a lleihau ynysigrwydd?

Llun gan Laura Sorvala

Llun: Family Arts Roundabout
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Cefndir
Roedd pobl â diagnosis iechyd meddwl wedi’u 
datgysylltu o’u mecanweithiau cymorth a 
rhyngweithio arferol; roedd yr ymgysylltiadau 
wedi’u cyfyngu i alwadau ffôn a/neu fideo, ac 
achosodd hyn bryder i staff gofal iechyd oedd 
yn cefnogi dau grŵp penodol:

• Pobl ag anawsterau iechyd meddwl sy’n byw 
yng nghymunedau De a Gorllewin Cymru, ac 
fel arfer yn mynychu Oriel VC yn Sir Benfro

• Cleifion niwroseiciatreg (goroeswyr 
anafiadau i’r ymennydd) sydd fel arfer yn 
mynychu canolfan gofal dydd Hafan y Coed 
yng Nghaerdydd, ond na allent yn ystod y 
cyfyngiadau symud

Roedd y tîm am wella cysylltiadau rhwng grwpiau 
cyfoedion gan ddefnyddio gweithgareddau 
creadigol er mwyn meithrin gwydnwch, hyder a 
hunan-barch unigolion.

Beth wnaeth y tîm?
Mewn tri grŵp, mynychodd y cyfranogwyr dri 
i bedwar o sesiynau grŵp ar-lein wythnosol 
lle’r oeddent yn creu cadwyni stori (‘rengas’) o 
waith celf, wedi’u hysbrydoli gan waith ei gilydd 
a’u profiadau o’r pandemig. Cafodd y sesiynau 
eu hwyluso gan artistiaid a/neu weithwyr gofal 
iechyd o Oriel VC a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro.

Ar gyfer y grwpiau Oriel VC, roedd y rhan fwyaf 
o’r cyfranogwyr eisoes yn hysbys i’r oriel; roedd 
y tîm yn ei chael hi’n anoddach recriwtio pobl 
nad oeddent eisoes wedi’u cysylltu â nhw. Nid 
oedd grŵp goroeswyr anafiadau’r ymennydd 
Hafan y Coed (HYC) yn hysbys i dîm Rengariffic a 
bu’n rhaid rheoli cyswllt â hwy yn ofalus drwy dîm 

HYC. Roedd tîm HYC hefyd angen cymorth i lywio 
asesiadau risg, cyflenwi tabledi i gyfranogwyr 
a galluogi mynediad at Zoom. Roedd goresgyn 
yr heriau hyn ar gyfer y prosiect hwn yn golygu 
y gallai tîm celfyddydau HYC a Chaerdydd a’r 
Fro ddefnyddio’r prosesau hyn wedyn ar gyfer 
sesiynau a phrosiectau eraill i helpu cleifion a 
staff mwy ynysig.   

Beth ddigwyddodd?
Roedd y gyfradd cymryd rhan yn y sesiynau / 
presenoldeb yn dda iawn, gyda chyfranogwyr yn 
ymgysylltu’n dda ac yn creu dwsinau o weithiau 
celf pwerus – cerddi, lluniau a ffotograffau. 
Mae llawer wedi dilyn thema cyfyngiadau symud, 
gan adlewyrchu teimladau o fod yn gaeth, mewn 
amgylchedd anghyfarwydd a brawychus sy’n 
unig iawn.

Rhoddodd y prosiect gyfle i gyfranogwyr fynegi’r 
heriau y maent wedi’u hwynebu yn ystod cyfnod 
y cyfyngiadau symud, gan wneud cysylltiadau â’i 
gilydd. Mae llawer wedi disgrifio teimlo eu bod 
wedi magu hyder drwy’r broses hon; roedd un 
cyfranogwr, goroeswr anaf i’r ymennydd, yn 
artist proffesiynol o’r blaen ond nid oedd wedi 
gallu creu unrhyw beth ers ei anaf – newidiodd 
y prosiect hwn hynny iddo.  Mae eraill wedi 
datblygu angerdd newydd dros ysgrifennu, 
darlunio a ffotograffiaeth, gan eu hannog i 
fynd allan o’r tŷ a dod yn fwy cyfforddus gyda’u 
sefyllfaoedd.

Tim
Steph Cross – rheolwr prosiect, Oriel VC
Johan Skre – rheolwr celfyddydau ar 
bresgripsiwn, Bwrdd Iechyd Bae Abertawe
Melanie Wotton – rheolwr prosiect celfyddydau, 
Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro

3.‘Rengarific’: ar gyfer oedolion â diagnosis iechyd 

meddwl a goroeswyr anafiadau i’r ymennydd

A allai creu cadwyni stori (‘rengas’) mewn grŵp helpu pobl â heriau 

iechyd meddwl a goroeswyr anafiadau i’r ymennydd i deimlo’n fwy 

cysylltiedig ac yn llai pryderus? 

Llun gan Laura Sorvala

Llun: Llun gan Lucy, cyfrannwr Rengarific
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Cefndir
Roedd y tîm am lywio a hyrwyddo empathi tuag 
at bobl F/fyddar, anabl a niwroamrywiol drwy 
greu adnodd ar gyfer sefydliadau celfyddydol 
ac iechyd i ddysgu.  Roeddent yn pryderu am yr 
amlinelliad o ‘dempled normadol’ a sut oedd 
y foment benodol iawn hon yn cynnig cyfle i 
ail-greu a chefnogi’r alwad bod pobl F/fyddar, 
niwroamrywiol ac anabl yn ganolog wrth inni 
ailadeiladu ein byd ôl-bandemig. Eu nodau 
oedd defnyddio creadigrwydd a chelf i roi llais 
i grwpiau sydd wedi’u hymyleiddio, adrodd stori 
i annog dealltwriaeth, a myfyrio’n greadigol ar 
yr hyn sy’n gweithio a’r hyn nad yw’n gweithio 
– gan argymell gweithwyr proffesiynol / 
cyrff / sefydliadau’r celfyddydau ac iechyd i 
ddatblygu’r arferion gorau. 

Beth wnaeth y tîm?
Comisiynodd y tîm chwe artist B/byddar a/neu 
anabl i greu darnau o gelf am eu profiadau o’r 
pandemig, i’w rhannu â chymunedau celfyddydol 
ac iechyd ehangach drwy wefan: Conversations 
Future Selves. Gwnaethant ddilyn proses briff 
agored draddodiadol a phenodi chwe artist, ac 
adeiladodd y tîm wefan ar eu rhan i arddangos 
eu gwaith. Cyfarfuont â’r holl artistiaid a lle y 
bo’n bosibl eu cyflwyno i’w gilydd er mwyn iddynt 
allu siarad am y broses o wneud y gwaith ac 
addysgu ei gilydd.

Beth ddigwyddodd?
Drwy gomisiynu artistiaid, bu’r tîm yn gweithio ar 
amryw o ffurfiau celf, gan gefnogi artistiaid yn 
gwneud gwaith dawns, cerddoriaeth, gair llafar, 

paentio a fideo. Ar 10 Awst, roedd gan y wefan 
426 o ymwelwyr unigryw; bu 176 o’r rhai hynny yn 
ymweld ar 31 Gorffennaf, pan lansiwyd y wefan.

Drwy sgyrsiau gydag artistiaid, dysgodd y tîm fod 
gwneud y gweithiau hyn yn aml wedi atgyfnerthu 
neu newid eu harferion. Mae rhai wedi dweud ei 
fod wedi rhoi cyfle iddynt roi cynnig ar gyfeiriad 
gwahanol y maent bellach am ei archwilio wedi 
diwedd y prosiect, neu i weithio mewn cyfrwng 
newydd ar gyfer y darn olaf – e.e. fideo. Mae’r 
lleoliad domestig hefyd wedi taflu goleuni ar 
anabledd yn y cartref, nad yw o reidrwydd 
yn weladwy bob amser, fel ffynhonnell o 
ysbrydoliaeth ac ymarfer creadigol i’r artistiaid.

Yng nghyd-destun y prosiect hwn, roedd y tîm 
yn ystyried lles yn y tymor hir ac yn edrych ar y 
foment benodol hon fel catalydd ar gyfer newid. 
Wrth greu lle i artistiaid gael gwrandawiad a 
chefnogaeth i greu gwaith newydd, sy’n myfyrio 
ar yr amser sydd ohoni a beth yw eu gobeithion 
a’u hofnau ar gyfer y dyfodol, mae’r tîm yn 
gobeithio y bydd y prosiect hwn yn galluogi 
pobl eraill i deimlo eu bod yn cael eu gweld a’u 
clywed. 

Tim
Jonny Cotsen – artist perfformio llawrydd ac 
ymgynghorydd mynediad
Sarah Goodey – rheolwr datblygu’r celfyddydau, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Louise Hobson – cynhyrchydd creadigol 
annibynnol

4.‘Conversations / Future Selves’: ar gyfer 

artistiaid B/byddar, anabl neu niwroamrywiol

Sut y gallwn lwyfannu lleisiau’r rhai sydd wedi’u hymyleiddio yn ystod y 

pandemig, a sicrhau y gall artistiaid B/byddar, anabl a niwroamrywiol 

gyfleu eu profiadau unigryw o’r cyfnod hwn?

Llun gan Laura Sorvala

Llun: Llun gan Lucy, cyfrannwr Rengarific



18

Cafodd deg aelod o’r tîm a gyfrannodd grantiau bach o £1,000 yr un gan Nesta.  Cefnogwyd cyfraniadau Esyllt George 
a Melanie Wotton o fewn eu rolau yn y byrddau iechyd (swyddi a ariannir gan Gyngor Celfyddydau Cymru).  Yn ogystal, 
roedd cyllideb fach i dalu artistiaid llawrydd i gyflwyno syniadau a chyflenwi deunydd celf i gyfranogwyr.

Cefnogaeth ariannol

Prin yw’r dystiolaeth ar effaith darparu gweithgareddau creadigol o bell sydd o fudd i iechyd a’r ffyrdd mae gweithwyr 
proffesiynol a chyfranogwyr yn ymgysylltu â thechnoleg. Cwblhaodd Cymrawd Ymchwil y Lab, Dr Sofia Vougioukalou, 
gyfweliadau, grwpiau ffocws ac ymchwil gweithredu cyfranogol gydag aelodau’r tîm, sydd bellach wrthi’n cael eu 
hysgrifennu.  Enw’r astudiaeth yw ‘Celfyddydau ac Iechyd Cymru yn ystod y pandemig COVID-19: mynd i’r afael â heriau a 
gwella mynediad at ddarpariaeth ar-lein’.  Diben yr ymchwil yw deall effaith cymryd rhan yn y celfyddydau ar-lein yn ystod 
y pandemig COVID-19 yn well a mynd i’r afael â’r rhwystrau sydd yno i fynediad o bell. Mae’n canolbwyntio ar agweddau 
darparu ar-lein Sbrint, fel dull arloesol ac fel modd i gefnogi ymyriadau celf ac iechyd newydd i’w datblygu yn ystod y 
pandemig.

Ymchwil

O ystyried y cyfyngiadau amser, effeithiau sylweddol (ac esblygol) y pandemig a’r agweddau darparu o bell, cyn cwrdd 
â’r tîm roeddem yn rhagweld llwyddiant cymysg â ffocws cryf yn hytrach ar arbrofi a dysgu.

Fodd bynnag, rhagorwyd yn fawr ar ein disgwyliadau gan fod y pedwar tîm yn gallu cynllunio, sefydlu a phrofi prosiectau 
peilot o ansawdd uchel yn llwyddiannus gyda chyfranogwyr. Roedd yr ymdrech a roddodd y tîm i’r prosiect yn enfawr, ac 
roedd set gyfoethog a helaeth o allbynnau creadigol a dysgu o’r pedwar prosiect.   

Dyma enghreifftiau o rywfaint o’r dysgu ymarferol:

Recriwtio / mynediad
• Roedd recriwtio cyfranogwyr hawsaf pan oeddent eisoes yn hysbys i’r timau neu’r hwyluswyr; roedd y 

timau’n ei chael hi’n llawer anoddach recriwtio pobl nad oeddent eisoes wedi’u cysylltu â nhw. 

• Wrth weithio mewn lleoliad iechyd, yn aml bu’n rhaid rheoli cyswllt â chyfranogwyr drwy staff gofal iechyd 

neu ofal cymdeithasol, o fewn y strwythurau hynny.  Felly, roedd y timau’n dibynnu’n fawr ar ymgysylltiad 

y staff hyn (cafodd hyn effeithiau cadarnhaol a negyddol ar recriwtio) ac felly bu’n rhaid iddynt 

fuddsoddi llawer o amser yn y perthnasoedd hynny i fagu hyder bod y prosiectau’n ddiogel ac o ansawdd 

uchel.

Beth wnaethom 
ei ddysgu?
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• Roedd angen cymorth ar dimau iechyd a gofal cymdeithasol i lywio’r agweddau technolegol a 

biwrocrataidd (cwblhau asesiadau risg ar gyfer gofod ar-lein, cyflenwi tabledi i gyfranogwyr, galluogi 

mynediad i Zoom).  Fodd bynnag, roedd gallu goresgyn yr heriau hyn yn golygu y gallai timau iechyd 

wedyn ddefnyddio’r prosesau hyn ar gyfer cefnogaeth i bethau eraill.  

• Mae’n bwysig caniatáu mwy o amser na’r disgwyl ar gyfer gweithio ar-lein, ac ar gyfer gweithio yn y 

lleoedd (sefydliadau) mwyaf heriol gyda phobl ynysig.

• Mae gweithio o bell yn gofyn am lawer o ofal a chynllunio – yn fwy nag sydd angen wyneb yn wyneb.

• Mae diogelu yn hollbwysig a gall effeithio ar gynnydd prosiectau celfyddydol ar-lein.

• Gwnaeth llacio’r cyfyngiadau symud newid rhai tybiaethau (e.e. cartrefi gofal yn caniatáu ymwelwyr). 

Hwyluso creadigol a dylunio prosiectau
• Roedd profiad bywyd yn bwysig i’r tîm, a oedd i gyd yn chwilio am ffyrdd o ymgorffori barn y cyfranogwyr 

wrth ddylunio eu gweithgareddau

• Os ydych yn rhoi cyfarwyddiadau o bell (e.e. drwy e-bost) ar gyfer gweithgareddau creadigol, mae’n 

bwysig bod yn ofalus gyda’r iaith wrth osod cyfarwyddiadau ysgrifenedig, a defnyddio cyfarwyddiadau 

testun byr, neu eu recordio fel y gellir gwrando arnynt.

• Mae ansawdd y deunyddiau celf a’r profiadau yn hollbwysig; rhaid hyfforddi’r hwylusydd i weithio gyda’r 

grŵp penodol hwnnw ac i fod yn barod i dderbyn cyngor gan staff gofal iechyd fel y gellir teilwra 

gweithgareddau.

• Os ydych yn defnyddio ysgogiadau creadigol, mae’n bwysig dewis cynnwys yn ofalus. Dylid ystyried 

dymuniadau unigol a’u sefydlu ymlaen llaw os oes modd.

• Ar gyfer rhannu gwaith, mae’n bwysig cynnwys cyfarwyddiadau clir i gyfranogwyr ar sut i dynnu lluniau o 

ansawdd da o’u gwaith celf.

• Gall syniadau arloesol am y celfyddydau (e.e. ffurf aml-gelf) ddod i’r amlwg fel rhai cymhleth ac mae 

angen eu hegluro’n ofalus i ddarpar gyfranogwyr a phartneriaid.

• Hyd yn oed pan nad yw o reidrwydd yn rhagnodi ffurf gelfyddydol ar gyfer prosiect comisiynu, dim 

ond digidol y gall y platfform fod – mae hyn wedi golygu cryn dipyn o waith i adeiladu gwefannau ac 

arddangos cynnwys yn briodol.

• Credwn fod cael cydraddoldeb rhwng artistiaid a chynhyrchwyr / byrddau iechyd wedi bod yn elfen 

bwysig o ran cefnogi’r gwaith o gynllunio gwasanaethau o ansawdd uchel, ond mae angen amlinellu 

rolau a chyfrifoldebau clir yn eglur o’r dechrau.

Ein myfyrdodau: y Sbrint fel proses arloesi
• Cydweithrediad a chreadigrwydd oedd conglfeini arloesedd yn y Sbrint.

• Roedd y Sbrint yn effeithiol iawn o ran ffurfio partneriaethau newydd a bod yn gynhwysol, yn enwedig yn 

ddaearyddol. Gwnaeth hyn ein dysgu ei fod yn bosibl gweithio’n dda mewn tîm ar-lein, hyd yn oed gyda 

phobl nad oeddech yn eu hadnabod o’r blaen.  

• Roedd yn bwysig cefnogi gofynion mynediad arloeswyr yn llawn, gan ganiatáu cyllideb ar gyfer hyn hefyd.

• Roedd grantiau cyfranogi ar gyfer gweithwyr llawrydd yn caniatáu iddynt gael profiad o gynllunio 

ymyriadau (yn hytrach na’u darparu yn unig).

• Mae’n bosibl y byddai rolau a chyfrifoldebau cliriach wedi helpu rhai timau i gyfathrebu’n well â’i gilydd, 

ynghyd â chymorth hyfforddi parhaus.

• Gwelsom fod arloeswyr ac ymarferwyr creadigol, yn ystod y pandemig, hefyd wedi bod mewn perygl o 
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straen ac ynysigrwydd. Roedd darparu cymorth hyfforddi, strwythur o ymgysylltu wythnosol a lle diogel 

i fyfyrio yn ddefnyddiol wrth feithrin gwydnwch aelodau’r tîm, fel y gallent fod yn greadigol a chefnogi 

eu cyfranogwyr, ond roedd yr amgylchedd ar-lein yn peri anawsterau ynghyd â chyfleoedd ar gyfer yr 

artistiaid dan sylw.

• Roedd cyflymu’r broses yn helpu i gynnal momentwm, ond roedd angen i ni hefyd ddangos hyblygrwydd 

ac ymestyn yr amserlenni o un mis wrth i’r cyfnod sefydlu gymryd mwy o amser na’r disgwyl.

• Er bod pob prosiect yn dangos addewid, mae graddfa fechan y cynlluniau peilot yn golygu y byddai angen 

cyfnodau profi hirach i gynhyrchu data effaith trwyadl.

• Byddai’r Sbrint wedi elwa o gyfnod ychydig yn hirach, er mwyn caniatáu i gyfranogwyr fuddsoddi mwy o 

amser yn y gwaith o sefydlu a gwerthuso’r prosiectau; byddai hyn hefyd wedi golygu bod angen grantiau 

mwy ar gyfer cymryd rhan (i weithwyr llawrydd yn benodol).

• Profodd ysgogiadau creadigol i fod yn arfau effeithiol ar gyfer cefnogi arloeswyr. Fel hwyluswyr, 

roeddem yn defnyddio llawer o ddulliau creadigol – barddoniaeth, delweddu, symudiadau, creu 

celfyddyd grŵp fel cymylau geiriau – fel offer myfyriol a hefyd i helpu i ysgogi’r tîm a’u helpu i ystyried 

beth mae arloesedd ac ansawdd yn ei olygu.

Dyfyniadau

“Byddaf yn bwrw ymlaen â’r ffaith bod 

gweithio mewn tîm o bell yn bosibl ac y gall 

fod yn greadigol ac yn gynhyrchiol. Erbyn hyn, 

mae gennyf lawer mwy o ymwybyddiaeth o 

brofiadau ac anghenion pobl F/fyddar, anabl a 

niwroamrywiol a bwriadaf gynnwys cydweithwyr 

yn y bwrdd iechyd a staff y trydydd sector mewn 

trafodaethau am sut y gallwn fynd i’r afael yn 

well ag anghenion y grwpiau hyn.” - Sarah

“Fe wnaethom helpu i ymgorffori’r broses rithwir 

o ddarparu’r celfyddydau o fewn gwasanaethau 

iechyd meddwl mewn ysbyty ac oriel gymunedol 

a hoffem i hyn barhau. Rydym hefyd eisiau 

datblygu gwefan i alluogi mynediad ehangach i’r 

cyhoedd” - Melanie “Rydym eisiau datblygu ein cysyniad ymhellach 

a’i gyflwyno i grwpiau eraill. O ganlyniad i’r 

gwaith hwn, mae gennyf fwy o hyder ynof fy hun i 

weithio o fewn tîm proffesiynol.” - Steph

“Rwyf wedi cael fy ysbrydoli’n fawr gan 

agwedd greadigol, huawdl a blaengar pawb. 

Mae aeddfedrwydd y grŵp hwn o fewn y byd 

celfyddydol ac iechyd yn amlwg, ac rwy’n 

gobeithio’n fawr y gallaf weithio gyda phawb eto 

yn y dyfodol.” - Iori

“Rwyf wedi dysgu bod y broses greadigol ynddo’i 

hun yn iachusol ac yn therapiwtig.  Byddaf yn 

bwrw ymlaen â’r ffaith fod gwaith a hwylusir sy’n 

dod o graidd arferion artist yn gallu cael effaith 

ehangach a bod gweithio gyda phobl fregus yn 

gofyn am lefelau uchel o gyfrifoldeb personol, 

creadigol a phroffesiynol, ond mae’n werth 

chweil.” - Maria

“Hoffwn barhau i gydweithio â gweithwyr 

proffesiynol o ddisgyblaethau eraill. Byddaf yn 

datblygu mwy o brosiectau celfyddydol o bell 

nawr rwy’n gwybod ei fod yn bosibl.” - Megan

“Byddaf yn addysgu eraill ac yn herio fy hun 

mewn gofodau newydd (ar-lein a chorfforol). 

Mwynheais y broses gomisiynu yn arbennig, gan 

ei bod yn foddhaol iawn cael cefnogi artistiaid 

eraill i wneud gwaith a oedd yn adrodd eu 

straeon eu hunain.” - Jonny

“Wrth ddychmygu ymchwil a phrosiectau yn y 

dyfodol, rwy’n awr yn meddwl am sut i ailystyried 

fy safbwynt o annibynnol i ryngddibynnol. I 

weithio ‘o fewn’ ac ‘ar’ sefydliadau, er mwyn 

sicrhau bod amser i wrando, a chefnogi gofod 

diogel ar gyfer eraill.” - Louise

“Byddaf yn croesawu heriau newydd ac yn 

parhau i archwilio posibiliadau mynegiant 

creadigol ar gyfer lles drwy realiti rhithwir yn fy 

ngwaith gyda’r bwrdd iechyd.”  - Esyllt

Dyfyniadau gan aelodau’r tîm ynghylch cymryd rhan yn Sbrint HARP

 Llun gan Laura Sorvala
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Rydym yn annog unrhyw bartneriaid a chyllidwyr mewn lleoliadau iechyd, celfyddydol a 
chymunedol sy’n arloesi (neu sydd wedi bod yn ystod COVID-19) i ystyried dod â’r elfennau 
canlynol i’w gwaith o ganlyniad i’r hyn rydym wedi’i ddysgu:  

• Ariannu, ac argymell, ffurfiau o fynegiant creadigol a gweithgarwch creadigol o ansawdd uchel i bobl yn ystod 
digwyddiadau eithriadol, i’w helpu i lywio heriau, myfyrio, a phrosesu eu profiadau

• Mapio pwyntiau mynediad, asedau a heriau ar gyfer grwpiau targed o bobl – yn ddelfrydol drwy ofyn iddynt yn 
uniongyrchol beth y gallant, ac yr hoffent, gymryd rhan ynddo ar gyfer eu hiechyd a’u lles

• Gwerthfawrogi cydweithredu a chynhwysiant fel elfennau craidd arloesedd, gan feithrin partneriaethau cyfartal 
rhwng artistiaid a darparwyr gofal iechyd

• Cydnabod pwysigrwydd gweinyddu, cydlynu a brocera prosiectau creadigol ar gyfer iechyd a lles – a buddsoddi 
ynddynt. Mae ansawdd yn cymryd amser, dycnwch, a’r gallu i reoli prosiectau yn fedrus ochr yn ochr â’r mewnbwn 
creadigol gorau

• Meddwl yn greadigol am sut i ymgysylltu â phob grŵp o bobl sydd â thechnoleg, a gwerthfawrogi arferion creadigol 
fel ffordd o oresgyn rhwystrau technolegol

• Dadlau dros gynhwysiant digidol ehangach o ansawdd uwch fel y gall pawb gael mynediad teg at weithgareddau 
iechyd a chelfyddydol o bell

• Cydnabod a derbyn ystod ehangach o arferion a methodolegau gwerthuso, wedi’u cydbwyso â’r angen am sicrwydd 
ynghylch mesur effaith, diogelwch ac ansawdd

• Parhau i hyrwyddo creadigrwydd fel elfen graidd o les pawb, gyda’r potensial i’n cysylltu â’n hunain ac eraill i liniaru 
dioddefaint ac atal iechyd meddwl a chorfforol sy’n gwaethygu

• Creu amgylcheddau galluogol i artistiaid weithio mewn lleoliadau newydd a/neu gyda chydweithredwyr newydd a 
chael arbrofi gyda gwahanol ffurfiau celf

Mae’r model Sbrint yn newydd ynddo’i hun fel ffordd o arloesi; er ei 

fod yn defnyddio dulliau eraill fel Canlyniadau Pŵer Pobl Nesta, mae 

hefyd wedi’i addasu’n helaeth i leoliad ar-lein a gyda methodolegau 

creadigol, ymchwil ac ymgysylltu ag artistiaid.  Mae hyn wedi bod 

â’i heriau a’i gyfyngiadau, ond credwn fod y model hwn o weithio 

wedi llwyddo i gynhyrchu datblygiadau arloesol o ansawdd uchel, 

felly rydym yn gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru i esblygu 

a datblygu’r model Sbrint ar gyfer cam nesaf HARP, i’w gyflawni o fis 

Hydref 2020.  Bydd angen mwy o ffocws mewn fersiynau yn y dyfodol 

ar raddfa, cynaliadwyedd a gwerthuso prosiectau, er mwyn bodloni 

uchelgeisiau dull gweithredu sy’n cael ei bweru gan bobl ar gyfer 

system wahanol.

Argymhellion

Camau nesaf

Sampl o waith celf o 
brosiectau Sbrint

Megan Wyatt, hwylusydd 
artistiaid, Family Arts Roundabout

Lee Aspland, gwaith celf 
cychwynnol ‘Rengariffic’

‘Timeless’ – Maxine, 
cyfranogwr Rengariffic

‘Diwrnod 5: Northern Lights’, 
cyfranogwr 15 a Day

Northern Lights” – Michelle, 
cyfranogwr 15 a Day
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Sample of art works 
from the Sprint projects

Joseph Powell-Main, llun o berfformiad dawns 
“Ddraig”, o Conversations / Future Selves

“Under The Sea” – Su, 
cyfranogwr 15 a Day

Separation through Lockdown” – 
Lucy, cyfranogwr Rengariffic

‘Diwrnod 2’, 
cyfranogwr 15 a Day

Padlet Rengariffic, grŵp 1 
(Oriel VC)


