Mynegi Diddordeb – Llwyfan y Bobl
Hoffem ni gasglu straeon sy’n adlewyrchu amrywiaeth pobl a chymunedau Cymru gyfan. Mae’r
ffurflen hon yn ein helpu i wybod ychydig mwy am y sefydliadau sy’n cymryd rhan a’r straeon
sy’n debygol o gael eu casglu. Rydym ni’n chwilio am straeon am feddyliau a phrofiadau pobl,
a byddwn ni’n defnyddio’r straeon hyn a’r data i fwydo ein gwaith; disgwylir y byddwn ni’n
gallu rhannu’r data hwn gyda sefydliadau eraill, fel eich sefydliad chi, er mwyn i chi allu
rhoi’r 5 dull o weithio ar waith yn well.
* Gofynnol
Enw: *
Sefydliad: *
Rôl:
Cyfeiriad e-bost: *
Sut hoffech chi gymryd rhan yn Llwyfan y Bobl? Nodwch bob un sy’n berthnasol os
gwelwch yn dda. *
•

Hoffai fy sefydliad gasglu straeon drwy rannu dolennu a deunydd hyrwyddo e.e ar lein,
drwy gyfrwng cylchlythyron ac ati

•

Hoffai fy sefydliad gael mynediad i’r straeon a’r data a gesglir, er mwyn eu defnyddio

•

Gallaf hyrwyddo’r prosiect – rhowch wybod i mi am unrhyw newyddion a digwyddiadau
newydd

•

Mae fy sefydliad yn cynnal digwyddiadau / sesiynau bord gron / rhwydweithiau ble
gallai hyn dderbyn sylw e.e. ar ffurf gweithdy

•

Mae gan fy sefydliad wasanaethau sy’n wynebu’r cyhoedd e.e. Sesiynau crefft, cefnogi
tenantiaid, grwpiau cefnogi cyfoedion a fydd yn casglu straeon wyneb yn wyneb.

•

Mae gen i ddiddordeb mewn digwyddiadau a gweithdai a fydd yn digwydd o ganlyniad i
Lwyfan y Bobl

•

Arall:

Ym mha awdurdod lleol fyddwch chi’n debygol o gasglu straeon? Nodwch bob un sy’n
berthnasol. *
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Abertawe

Rhowch fras amcan o’r nifer o straeon y gallech eu casglu os gwelwch yn dda. Bydd hyn yn
ein helpu i gynllunio.

Os ydych chi’n debygol o gasglu straeon gan grŵp penodol o bobl, allwch chi roi gwybod i
ni pwy ydynt, os gwelwch yn dda, er enghraifft ‘pobl ifanc’. Unwaith eto, bydd hyn yn ein
helpu i gynllunio.

Gellir casglu straeon drwy ddefnyddio’r arolwg ar lein SenseMaker, sy’n uwchlwytho’r
stori a’r data’n awtomatig, neu gellir eu casglu gan ddefnyddio fersiwn bapur o’r arolwg.
Ydych chi’n debygol o ddefnyddio’r fersiwn bapur? (Rydym ni’n gofyn i bobl ddefnyddio’r
fersiwn bapur pan fydd hynny’n ddewis olaf, er mwyn cadw’r defnydd o bapur i isafswm.)
*
•

Ydw

•

Nac ydw

•

Ddim yn siŵr

•

Ydw, ond ar gyfer rhai ohonynt yn unig

Cynlluniwyd y canllaw offer a’r arolwg SenseMaker i fod yn hawdd i’w defnyddio; serch
hynny, nodwch isod os teimlwch y byddai angen hyfforddiant ar eich sefydliad chi.

A oes gennych unrhyw beth arall yr hoffech chi i ni gael gwybod?

Diolch i chi am ddangos diddordeb. Anfonwch y ffurflen hon dros e-bost at
cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru

