
Sut brofiad ydych chi 
wedi cael o’r GIG neu o’r 
system ofal?

Elusen newydd yw Engage Britain sy’n dod â phobl ynghyd i 

fynd i’r afael â heriau mwyaf ein gwlad.

Dylai pobl ledled Prydain gael mwy o ddylanwad ar y 

penderfyniadau pwysig a fydd yn effeithio arnynt. Er enghraifft 

beth sy’n digwydd i’n GIG neu sut gall pobl gael y gofal y mae ei 

angen arnynt pryd mae ei angen iddynt.

Oherwydd nad oes neb yn gwybod yn well sut brofiad yw 

byw ym Mhrydain heddiw na chi.

Mae gormod ohonom ni’n teimlo nad ydym ni’n cael ein 

cynnwys yn y sgyrsiau hyn. Ond bwriad Engage Britain yw 

newid hynny.

Syniad syml sydd wrth wraidd hyn, sef: pobl yn siarad. Rydym 

ni am gasglu profiadau a safbwyntiau gwahanol at ei gilydd i 

gael gwybod beth sy’n gweithio a beth nad yw’n gweithio ym 

marn pawb ar hyn o bryd. 

Drwy rannu’r syniadau hyn, gallwn ni ddatblygu ffyrdd newydd 

gyda’n gilydd i fynd i’r afael â heriau ym maes iechyd a gofal. 

Dyma bwrpas Engage Britain – cyfle i chi ddweud eich 

dweud. 

Gallech chi gynnal Sgwrs 

Gymunedol am ddyfodol iechyd a 

gofal

http://www.engagebritain.org/
http://engagebritain.org/
wsacommunity.co.uk
just-ideas.co.uk


Mae Engage Britain yn chwilio am bobl ledled Cymru, 

Lloegr a’r Alban i gynnal Sgyrsiau Cymunedol rhwng 

mis Ionawr a mis Mai 2021. 

Rydym ni wedi ymuno â Just Ideas a WSA Community 

Consultants i recriwtio a chefnogi grŵp amrywiol o 

gynhalwyr o bob cwr o’r wlad.

Yr hyn y byddwch chi’n ei gael fel cynhaliwr sgwrs:

▪ Hyfforddiant am ddim ar sut i drefnu a chynnal 

sgwrs wyneb yn wyneb neu ar-lein 

▪ Hyfforddiant dewisol, achrededig am ddim ar sut i 

ennyn diddordeb pobl a chymunedau a’u cynnwys

▪ Ffi ymrwymo i gefnogi eich rôl yn cynnal y sgwrs 

▪ Y cyfle i fod yn rhan o rwydwaith o bobl sydd am 

newid iechyd a gofal er gwell. 

Beth am gynnal sgwrs am iechyd a 
gofal yn eich cymuned chi?

I gael rhagor o wybodaeth, neu i fynegi diddordeb 

mewn arwain sgwrs, e-bostiwch Graeme 

Fancourt yn graeme@just-ideas.co.uk. 

Rhowch eich enw llawn a’r rhanbarth lle rydych chi’n byw. 

Bydd yn cysylltu â chi i siarad am y camau nesaf.
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