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yw Cymru sy’n deg, 
ffyniannus a chynaliadwy.  

yw creu 100 syniad 
newydd i newid Cymru  
a gwella bywydau pobl. 

Pwy ydyn ni?

Mae Sefydliad Bevan yn elusen a menter 
gymdeithasol annibynnol, sy’n wleidyddol 
ddiduedd a sefydlwyd yn 2001. 
 
Pam bod ein hangen ni? 

Mae Cymru’n wynebu sawl her, nawr ac yn y 
blynyddoedd i ddod:

•   bron i 1 mewn 4 o bobl yn byw mewn  
tlodi heddiw;

•   mae anghyfartaledd amlwg rhwng rhai grwpiau 
o bobl sy’n wynebu rhwystrau rhag symud yn 
eu blaen mewn bywyd;

•   mae gormod o fywydau yn cael eu difetha gan 
salwch - mae bron i 1 mewn 8 o bobl yn dweud 
bod salwch yn cyfyngu eu bywydau bob dydd 
yn sylweddol. 

Does dim rhaid iddi fod fel hyn. Gall a dylai Cymru 
fod yn deg, ffyniannus a chynaliadwy.

Credwn y gall polisïau cywir a gweithredu’n 
gywir ddileu llawer o broblemau cymdeithasol ac 
economaidd er mwyn creu bywyd gwell i bawb.

Ein gweledigaeth

Ein cenhadaeth
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•   ddefnyddio tystiolaeth gadarn gan gynnwys barn 
pobl gyffredin ac ystadegau llywodraeth;

•   cyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd mewn 
seminarau darlithoedd ac ar-lein;

Problem 
Gymdeithasol 

neu  
Economaidd

Tystiolaeth Syniadau  
Newydd

Dylanwadu

Polisïau, 
Cyfreithiau neu 

Ymarferion 
Newydd

Gweithredu

Bywydau Gwell

•   cynhyrchu datrysiadau arloesol drwy feddwl 
creadigol a thrafodaeth;

•   dylanwadu ar y cyhoedd, y sector breifat a’r 
trydydd sector drwy friffio, sylwadau yn y 
cyfryngau a thrafodaethau. 

Rydym yn unigryw wrth chwilio am atebion effeithiol wedi’u seilio ar dystiolaeth i’r sialensiau mae 
Cymru’n ei hwynebu. Rydym yn datblygu syniadau er mwyn creu newid drwy: 

Beth ydyn ni’n ei wneud?



Cyraeddiadau & Gweithgareddau yn 2014/15   |   Sefydliad Bevan Foundation       3



4       Sefydliad Bevan Foundation   |   Syniadau sy’n newid Cymru

Eleni rydym wedi gwneud gwir wahaniaeth, gan gynhyrchu nifer o adroddiadau ac erthyglau 
pwysig, trefnu cynadleddau a seminarau uchel eu proffil, a chyhoeddi adnoddau gwerthfawr 
ar ein gwefan newydd.

yn 2014/15
NEWID CYMRU

9
500
25,000

40 56adroddiadau 
newydd

cynrychiolwyr 
cynadleddau a 
seminarau

erthygl 
mewn 
print

erthygl 
ar-lein

defnyddwyr 
unigryw 
gwefan

tua.
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•   mae 700,000 o bobl yng Nghymru yn byw  
mewn tlodi - 1 mewn 4 o bobl.

•   mae dros hanner y bobl o oedran gwaith  
sy’n byw ar lefel incwm tlodi yn aelodau o  
deuluoedd sy’n gweithio.

•   mae tlodi yn cael effaith andwyol ar gyfleon 
bywyd, fel cynyddu’r siawns o gael baban pwysau 
geni isel, gostwng cyraeddiadau yn yr ysgol a 
lleihau pa mor hir mae rhywun yn byw. 

Lleihau tlodi oedd un o’n themâu blaenllaw dros y 
flwyddyn. Gwnaethom wahaniaeth yn 2014/15 drwy:

•   siapio argymhellion Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru ar gyfer eu hymchwiliad i dlodi ac ar gyfer 
dadleuon y Cynulliad;

•   annog darparwyr addysg mewn ysgolion, colegau 
a chymunedau i newid eu polisïau ac ymarferion 
ar gyfer plant mewn tlodi;

•   dyfnhau deallusrwydd tlodi a’i effaith ar fywydau 
unigolyn, teulu a chymuned ymysg y cyhoedd  
a rhanddeiliaid.  

Roedd ein gwaith yn cynnwys:

•   prif gyfraniadau gan arweinwyr syniadau fel yr 
Athro John Hills, Yr Athro Jane Millar a Peter Kelly;

•   profiad ymarferwyr addysg blaengar sy’n gweithio 
gyda phlant dan anfantais;

•   adroddiadau ac erthyglau trawiadol oedd yn 
herio’r feddylfryd gonfensiynol ynglŷn â thodi. 

Lleihau tlodi
THEMA ALLWEDDOL:

“Roedd yn ddigwyddiad defnyddiol ac 

roeddwn yn teimlo bod y siaradwyr a’r 

mynychwyr wedi gweithio’n llawer gwell 

gyda’i gilydd nac mewn digwyddiadau 

tebyg yr ydw i wedi’u mynychu.”  

Adborth Cynrychiolydd, 

Rhwydwaith Tlodi ac Addysg.

Gyferbyn:  
Yr Athro Syr John Hills yn siarad am  

‘Good Times, Bad Times -  
the Welfare Myth of Them and Us’.

Cyfarwyddwr Sefydliad Bevan Victoria Winckler (dde)  
yn rhoi tystiolaeth i ymchwiliad yn y Cynulliad.



7

Dywedodd hanner y cynrychiolwyr fu yn ein seminarau ar 

dlodi ac addysg eu bod wedi gwneud rhai newidiadau i’w 

polisïau neu ymarferion o ganlyniad i gymryd rhan.
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•   Ar gyfartaledd mae merch yn ennill £2 yr awr yn  
llai na dyn - cywerth â cholli £170,000 dros ei 
bywyd gweithiol.

•   Mae gan ferch 50:50 o siawns bod yn ofalydd  
di-dâl erbyn iddi fod yn 59 oed.

•   Mae gan bobl anabl lai na hanner y siawns i fod mewn 
swydd o’u cymharu â phobl sydd ddim yn anabl.

Yn 2014/15 fe fuom o gymorth i gynyddu 
cydraddoldeb drwy:

•   annog gweithredu er mwyn mynd i’r afael ag 
anghenion merched sy’n ofalwyr di-dâl;

•   annog gweithredu er mwyn lleihau tlodi ymysg 
merched yng Nghymru;

•   siapio blaenoriaethau’r Comisiwn Cydraddoldeb  
a Hawliau Dynol ar gyfer y dyfodol. 

Fe wnaethon ni hyn drwy godi proffil 
anghydraddoldeb yng Nghymru a drwy ddylanwadu 
ar bolisi a gweithredu er mwyn cau’r bylchau rhwng 
gwahanol grwpiau o bobl. 

Roedd ein gwaith yn cynnwys:

•   pedwar briff awdurdodol ar Gydraddoldeb Merched 
Nawr, ar gyfer Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod 
Cymru, gan gynnwys materion gofal di-dâl, tlodi, 
datganoli ac amrywiaeth;

•   trefnu chwech o drafodaethau rhagarweiniol ar  
‘Ydy Cymru’n Decach?’ nag yn 2010, gyda’r 
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

Cydraddoldeb a hawliau dynol
THEMA ALLWEDDOL:

Pob tro y bydda i’n codi mater 

anghydraddoldeb merched heddiw bydd 

rhywun yn holi am yr ymchwil a’r data 

i’w atgyfnerthu. Dw i wrth fy modd bod 

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod yn 

gweithio gyda Sefydliad Bevan - bydd hyn 

yn cefnogi gweithredu a newid gan ganiatáu 

i ferched drwy Gymru gael cydraddoldeb a 

ffynnu ym mhob agwedd o’u bywyd.

Cyfarwyddwr Rhwydwaith Cydraddoldeb 

Menywod Cymru Ionawr 2015

Cynrychiolwyr yn mwynhau’r briffio ar gyfer 
Rhwydwaith Cydraddoldeb Merched Cymru.
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•  Prif achosion marwolaeth yng Nghymru yw canser, 
clefydau cylchrediad y gwaed a chlefydau anadlol.

•  Mae achosion canser 22.5% yn uwch yn yr 
ardaloedd o amddifadedd uchel o’u cymharu ag 
ardaloedd o amddifadedd is.

•  Mae derbyniadau i ysbyty yn y flwyddyn olaf o 
fywyd yn gyfrifol am chwarter o holl ddyddiau 
gwely’r GIG. 

Mae’n canfyddiadau wedi codi ymwybyddiaeth 
am werth gofal lliniarol ac wedi cyfrannu at wella 
gwasanaethau iechyd a gofal iechyd i bobl ym 
mlwyddyn olaf eu bywyd. 

Fe wnaethon ni hyn drwy’n adroddiad blaenllaw 
ar farw a marwolaeth yng Nghymru ar gyfer Marie 
Curie Cymru, ac fe danlinellodd fod angen brys am 
fwy o ofal lliniarol arbenigol a’r fantais i’r GIG o’i 
gynnig. Fe godon ni hefyd broffil o egwyddorion 
sefydlu’r GIG drwy Wobr Bevan ar gyfer Iechyd a 
Lles 2014.

Iechyd a gofal cymdeithasol
THEMA ALLWEDDOL:

Mae’r nifer o ddyddiau gwely yn 
amrywio i bob diagnosis:

Pob marwolaeth

Lym�oid

Wrinol

Pob canser

Organau treulio

Anadlol 

Dementia

Clefydau cronig 
anadlol is 

Popeth di-ganser

Clefydau cylchrediad
y gwaed 

 

Dyddiau gwely dewisol  Dyddiau gwely argyfwng

11.2

12

12.5

9.1

8.5

5.6

24.3

8.9

12.1

10.1

22.7

29.8

27.8

23.1

21.5

19.9

28

26.2

22.5

18.8

Y Farwnes Ilora Finlay o Landaf (chwith) yn cyflwyno 
gwobr Llwyddiant Oes i’r Athro Fonesig Carol Black.

Marw a marwolaeth yng Nghymru

Pob blwyddyn mae tua 32,000 o bobl yng 
Nghymru yn marw. Mae’r nifer o ddyddiau gwely a 
mynediad at ofal lliniarol arbenigol yn y flwyddyn 
olaf o fywyd yn amrywio’n fawr i ddiagnosis  
canser  a chlefydau  di-ganser diagnosis.

Mae cyfartaledd y nifer o ddyddiau gwely i bob person 
ym mlwyddyn olaf eu bywyd yn amrywio’n fawr rhwng 
pob diagnosis
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Mae sicrhau dyfodol a chadw annibyniaeth Sefydliad Bevan yn dibynnu ar gyllid elusennol  
ac ar gytundebau. Mae’n tanysgrifwyr, rhoddwyr a’r rheini sy’n comisiynu prosiectau yn 
ein cynorthwyo i wneud y newid yr ydym i gyd yn ei ddymuno. Rydym yn eithriadol o 
ddiolchgar iddyn nhw i gyd.
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Seminarau

Eraill

Cytundebau a chomisynau
Gwella iechyd

Cynyddu 
cydraddoldeb

Lleihau tlodi

Costau rhedeg

Costau 
aelodaeth

Gwaith 
polisi  
arall

Cyfraniadau aelodaeth

Grantiau

Derbyniwyd cyfanswm o £139,283 yn 2014/15. Dros gyfnod 2014/15 fe wariwyd £145,505.

O ble daeth yr arian 2014/15 Ble aeth yr arian 2014/15

Sut ydych chi wedi helpu



I ganfod mwy neu drafod sut i gyfrannu at 

syniadau sy’n newid Cymru os gwelwch yn dda 

ymwelwch â www.bevanfoundation.org neu 

e-bostiwch info@bevanfoundation.org

Mae pobl Cymru’n wynebu sialensiau enfawr dros  
y pum mlynedd nesaf: 

•  economi araf a phrinder gwaith; 

•  argyfwng tai mewn rhai ardaloedd;

•   bwlch mewn sgiliau a chymwysterau, yn  
enwedig yn achos pobl ifanc;

•  tywydd eithafol sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd;

•  cynnydd mewn tlodi yn enwedig tlodi difrifol;

•  ansicrwydd am gyflenwadau ynni a dŵr;

•   niferoedd cynyddol sy’n dioddef o gyflyrau  
iechyd tymor hir;

•  newidiadau cyflym mewn technoleg. 
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Sut y gallwch helpu
Rydym mewn safle unigryw gwych i ganfod 
atebion arloesol oherwydd ein harbenigedd, 
a’n hannibyniaeth  o unrhyw ddiddordebau 
personol.

Rhowch gymorth i ni wella bywydau pobl 
Cymru drwy:

•   danysgrifio i’n cynllun aelodaeth ardderchog, 
sy’n cynnig breintiau unigryw i unigolion  
a sefydliadau;

•  anfon un rhodd;

•  ariannu grant ar gyfer prosiect allweddol;

•  noddi dadl neu brosiect.





Sefydliad Bevan

145a Stryd Fawr   

Merthyr Tudful CF47 8DP

Ffôn: +44 (0)1685 350 938

info@bevanfoundation.org 

www.bevanfoundation.org

Twitter @bevanfoundation 

Facebook.com/bevanfoundation

LinkedIn Bevan Foundation

Mae Sefydliad Bevan yn elusen gofrestredig rhif 1104191 ac yn gwmni cyfyngedig drwy warant rhif 4175018.

Syniadau Sy’n Newid Cymru
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