Cyd-gynhyrchiad

MAWR

Gogledd Cymru: Dewch ynghyd:
‘Sgiliau, straeon a rhannu’r
hyn sy’n gweithio

Parc Eirias, Bae Colwyn,
Conwy, Gogledd Cymru
8 Gorffennaf 2014, 10.00am - 5.00pm
Digwyddiad agored: Croeso i bawb

Diwrnod o straeon i ysbrydoli, dewch i wrando, rhannu a dysgu am gydgynhyrchu, a
phobl sy’n gweithio gyda’i gilydd i gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw. Mae’r dewch
ynghyd MAWR wedi cael ei gynllunio mewn adrannau, fel y gall pobl ddod am ran o’r
dydd neu’r dydd cyfan.
RHAGLEN Y BORE O’R ‘DOD YNGHYD MAWR’
10.15am

Cyrraedd a lluniaeth - noddwyd gan Gwella 1000 o Fywydau

11.00am

Cyflwyniad i’r Dod Ynghyd MAWR a’r Cydgynhyrchiad
Pam Luckock & Fran O’Hara, Cyfarwyddwyr ‘Gweithio Gyda, Nid I’
Cynhesu: Laughing Yoga – Lles a bywiogi

11.30am	
Thema 1: Pobl yn gwneud pethau gyda’i gilydd mewn ffyrdd newydd - i
gyflawni’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw
Stori  1: ‘Cymunedau o bob oed sy’n cynnwys pawb’
Panel o straeon dinasyddion a chyfweliadau
Thema 1 Trafodaeth ar ddull grŵp ‘World Café’: ‘Beth sy’n
bwysig i chi? Sut y gall pobl wneud pethau’n well gyda’i gilydd, mewn ffyrdd
newydd, i fyw’r bywydau y maent am ei gael?’
Bydd trafodaethau’n cael eu dal a’u rhannu fel rhan o sgwrs
genedlaethol ‘Y Gymru a Garem’.
Stori 2: Newid ein dull – bywyd ar ôl strôc
Sut y gwnaeth GIG Cymru gynnwys pobl wrth ailgynllunio eu
gwasanaeth gofal ar ôl strôc. Michelle Graham, Gwella 1000 o Fywydau,
GIG Cymru.
12.45am Cinio - noddwyd gan wefan ‘Arfer Da Cymru’ / Swyddfa Archwilio Cymru
Yn ystod amser cinio gall pobl ymweld â’r mannau sgwrsio gyda stondinau.
Bydd ardal lles - gyda lleoedd i bobl gyfarfod a chysylltu.

RHAGLEN Y PRYNHAWN o’r ‘DOD YNGHYD MAWR’
Thema 2: Rhannu storïau am ein hoffer a’n asedau - gan ddefnyddio’r hyn sydd gennym
1:45pm
Sgyrsiau Teithio ... Sgyrsiau Stondinau, trafodaethau bwrdd a gweithdai bydd rhai gweithdai yn cael eu hailadrodd yn y cyfnod hwn:
•

Cydgynhyrchu ac Addysg – i ba raddau y mae’n bosibl?

•

Cydgynhyrchu a Gwneuthuriad Lleoedd - Cynefin Ynys Môn & Wrecsam

•

Cydgynhyrchu a Time-Banking – Timebanking Cymru & Interlink RCT

•

Cydgynhyrchu a Thaliadau Uniongyrchol - C.S. Y Fflint

•

Cydgynhyrchu a Gofal Iechyd Darbodus – sut y gallwch chi gymryd rhan?

•

Cydgynhyrchu gwybodaeth ac atebion - sgyrsiau caffi

•

Cyd-gynhyrchu ac arloesi’n cael ei yrru o’r gwaelod i fyny
gan y dinesydd mewn gwasanaethau cyhoeddus a thechnoleg

•

Trawsnewid Cyd-gynhyrchu – torri drwy’r rhwystrau a’r protocolau traddodiadol!

•

Cyd-gynhyrchu a thaith un person : Andrea Hughes

3.15pm

Lluniaeth - noddwyd gan Gwella 1000 o Fywydau

3.40pm
Stori 4: Geoff Thomas, Time Bank Cymru a Bethan Williams, Mantell Gwynedd
	Bydd Geoff a Bethan yn adrodd y stori o sut y maent yn gweithio gyda’i
gilydd i sefydlu Time Bank yng Ngwynedd.
4.10pm

 hema 2 Trafodaeth: Eich straeon, Os yw pobl yn cymryd rhan mewn derbyn y
T
gwasanaethau cânt fwy o lais, sut byddai hynny’n edrych?
	Caiff ardaloedd thema ‘gofod agored’ eu gosod i fyny yn y brif ystafell, y gall pobl
ddewis pa rai hoffent ymuno mewn trafodaeth â nhw.
4.45pm

Myfyrio, cynllun gweithredu, diolch a chloi.

Mi fydd yna gyfle i rwydweithio, i chi allu gadael efo syniadau, cysylltiadau newydd
a chael eich ysbrydoli!
• Byddem yn hoffi i 50% o fynychwyr fod yn ddinasyddion.
• H
 offem dalu am y treuliau a rhai ffioedd ar gyfer rhai pobl nad ydynt mewn cyflogaeth ble maent
yn derbyn tâl neu eu bod yn hunangyflogedig, am roi o’u hamser a rhannu eu gwybodaeth.
• Mae hwn yn ddigwyddiad hyfforddi, byddwn yn cyhoeddi tystysgrifau DPP.
• Byddwn yn codi ffi ar wahân am stondinau.

Ar gyfer y rhai sydd â chyllideb hoffem godi £15.00 am docyn bore a £30.00 am
docyn prynhawn, £45.00 ar gyfer y digwyddiad cyfan. Ar gyfer y rhai hynny sydd
heb gyllideb, mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Mae yna hefyd chinio ar
07.07.14 yn Llandudno.

I archebu/am fwy o wybodaeth ewch i www.WorkingWithNotTo.com
ebost: workingwithnotto@gmail.com Eventbrite: tinyurl.com/p4mocyq
Diolch hefyd i’n noddwyr mawr:

Diolch i bawb am rannu’r ‘dod ynghyd’, a’ch cyfraniadau gwerthfawr i’w cydgynhyrchu.
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• W
 edi’r digwyddiad hoffem greu ‘Llyfr Stori Cydgynhyrchu’
fel pdf rhyngweithiol a chopi caled printiedig gyda straeon
a delweddau pobl o’r mapiau, a’r lluniau.

