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Cyflwyniad

Rhaglen Advance

Sefydlwyd y rhaglen fentora hon i ddatblygu gallu sefydliadau yng Nghymru sydd yn gweithio ar raglenni undod byd-

eang yn Affrica.  Fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru a’i rheoli gan Hub Cymru Africa.

Nod y rhaglen hon yw datblygu llwyddiant sefydliadau sydd wedi eu sefydlu trwy fynediad neilltuol at gymorth, grant 

meithrin gallu a chyngor proffesiynol.

Bydd rhaglen Advance yn helpu eich sefydliad i wella ei allu a’i botensial.  Mae’r rhaglen hon ar gael i bum sefydliad o 

leiaf yng Nghymru bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf. 

Gallai’r rhaglen hon eich helpu chi a’ch sefydliad i:
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 • Gyflawni eich nodau: datblygu a chyflwyno gweithgareddau newydd trwy flwyddyn o gydweithredu yn erbyn eich 
cynllun gweithgaredd eich hun

 • Ariannu gweithgareddau sydd yn gwella gallu: hyd at £750 (bydd Advance Light ac Advance Campaigner yn 
derbyn hyd at £375) a roddir i weithgareddau penodol fydd o gymorth i chi gyflawni eich nod o fewn y rhaglen 
(hyfforddiant, gwasanaethau arbenigol a datblygu deunyddiau cyfathrebu newydd)

 • Cyfarfod â chyfoedion ac arbenigwyr sy’n berthnasol i ddatblygiad eich sefydliad eich hun ac o fewn  
cohort ac alumni Advance

 • Cael cefnogaeth gan fentor un i un.



Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais

Dydd Llun 31 Mai 2021 
17:00 BST

Ebostiwch eich ffurflen gais i: advice@hubcymruafrica.org.uk.

Rydym yn fwy na pharod i helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych cyn y dyddiad cau.
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“Mae gweithio gyda Hannah a thîm HCA wedi agor ein llygaid i gymaint o faterion hanfodol yn 

ymwneud â’n gwaith a chysylltiad ehangach Cymru gydag Affrica...  Rydym yn teimlo ein bod yn 

cynyddu momentwm ac yn gweld cynnydd eithaf cyflym.  Er enghraifft, codwyd dros £7,000 yn 

ein hymgyrch ar-lein cyntaf erioed, rydym wedi recriwtio dau ymddiriedolwr newydd, wedi gwella 

ein proses lywodraethu ac wedi ffurfio perthynas agosach gyda’n partneriaid yn Uganda.”

Nick Christoforou, Dolen Ffermio
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Cymhwysedd
A allaf wneud cais?
Mae rhaglen Advance Hub Cymru Africa ar agor i unrhyw sefydliadau datblygu rhyngwladol wedi eu lleoli yng 

Nghymru sydd yn gweithio mewn undod gyda phartneriaid Affricanaidd, a grwpiau Masnach Deg, i gefnogi atebion 

arloesol ar gyfer cymunedau sydd yn byw mewn tlodi ac ymgyrchoedd sydd yn parhau i gysylltu â phobl yng Nghymru.

Os hoffech fireinio, ailfeddwl, ehangu neu wella’r hyn yr ydych yn ei wneud, gallai rhaglen Advance fod yn addas i chi 

gyda’i dull gweithredu manwl o gydweithio dros flwyddyn.

Mae’n gwbl hyblyg a gall gynnwys ystod o weithgareddau i’ch cefnogi chi, yn cynnwys datblygu eich sgiliau cyfathrebu; 

gwella rheolaeth ariannol a rheoli risg; gwella strategaeth a llywodraethu; datblygu sgiliau codi arian newydd; asesu 

anghenion a phartneriaethau; monitro atebolrwydd gwerthuso a gweithgareddau dysgu; dulliau gweithredu gwrth-

hiliaeth neu ddylunio ymgyrchoedd.

Mae’n rhaid i’ch sefydliad neu grŵp fod wedi ei leoli yng Nghymru, ac eisoes yn arwain prosiect neu ymgyrch, neu os 

ydych yn gweithio yn Affrica, bod gennych gynlluniau peilot realistig ac wedi eu profi ac yn barod i ddechrau.
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Amdanoch chi
 • Rydych yn byw yng Nghymru

 • Rydych yn cynrychioli, naill ai fel gwirfoddolwr neu aelod o staff, 

sefydliad sydd yn canolbwyntio ar ddatblygu cynaliadwy yn Affrica Is-

Sahara, neu’n grŵp ymgyrchu yn canolbwyntio ar Fasnach Deg

 • Mae gan eich sefydliad neu eich grŵp syniad clir o’r hyn yr ydych eisiau 

ei gyflawni trwy raglen Advance

 • Mae gennych gefnogaeth a chymorth eich sefydliad neu grŵp ar y 

lefel uchaf

 • Gallech chi ac o leiaf un cynrycholydd arall gyd-ddatblygu gyda Hub 

Cymru Africa, gynllun gweithgaredd ar y cyd i’w roi ar waith dros y 

flwyddyn nesaf i gyflawni eich nod

 • Rydych wedi ymrwymo i gydweithio yn fisol dros flwyddyn i gyflawni 

eich nod(au), p’un a bod hynny’n mynychu cynadleddau neu’n 

cydgynhyrchu trwy gyfarfodydd rhithiol gyda’ch mentor

 • Rydych eisiau gweithio mewn cydweithrediad â mentor i gyrraedd 

atebion cynhyrchiol ac yn agored i adborth, syniadau newydd 

a beirniadaeth adeiladol (Rôl eich mentor yw gwrando, egluro, 

adlewyrchu, herio a rhoi adborth i’ch cynorthwyo i fod yn effeithiol yn 

eich sefydliad).
6



Ynglŷn â’ch sefydliad

Peidiwch â gwneud cais os:

 • Mae eich sefydliad neu grŵp wedi ei leoli yng Nghymru

 • Mae gennych sefydliad partner yr ydych yn gweithio gyda nhw yn Affrica Is-Sahara neu, rydych yn cynnal ymgyrch 

Masnach Deg yng Nghymru

 • Mae gennych brofiad o gyflwyno prosiectau gyda’ch partner Affricanaidd a chytundeb partneriaeth cyfredol, neu 

rydych wedi cyflwyno ymgyrch Masnach Deg yng Nghymru

 • Mae gennych drefniadau llywodraethu priodol wedi eu sefydlu 

 • NID yw eich sefydliad mewn argyfwng, ond mae ganddo ddiddordeb yn gwneud rhywbeth yn wahanol neu’n cael 

mewnwelediadau newydd.

 • Ydych eisiau’r cymorth ariannol yn unig ac nid ydych eisiau cymryd rhan yn agweddau cydgynyrchu a mentora’r 

rhaglen.

 • Rydych ond yn bwriadu cynnal prosiect, digwyddiad neu ymgyrch untro (gallai’r gweithgareddau hyn fod yn 

gymwys ar gyfer gwneud cais am gyllid trwy raglen Grantiau Bach Cymru o Blaid Affrica CGGC).

 • Bydd eich prosiect yn cynnal unrhyw weithgareddau plaid wleidyddol neu genhadu.

 • Rydych yn bwriadu defnyddio’r cyllid grant ar gyfer costau cyflogau presennol neu orbenion sefydliadol
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Cipolwg ar y rhaglen
Advance: Cymorth mentora 
1 diwrnod y mis a £750 tuag 
at ddatblygu sefydliadol 
i’ch helpu chi i gyflawni eich 
nodau eich hun

Light: Cynnig cywasgedig 
ar gyfer sefydliadau llai yn 
cynnig 1/2 diwrnod y mis 
o fentora a £375 tuag at  
ddatblygu sefydliadol

Campaigner: Ar gyfer 
Grwpiau Masnach Deg, 
yn cynnig ½ diwrnod o 
fentora y mis a £375 tuag at 
ddatblygu sefydliadol 

Sesiwn gynllunio wedi ei hwyluso rhwng dau berson neu fwy o’ch sefydliad a staff Hub Cymru Africa i ffurfio 

cynllun Advance ar y cyd ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Cynlluniau Gweithredu

Bydd eich sefydliad yn cael ei baru â mentor Hub Cymru Africa i’ch helpu i ddatblygu eich rhaglen a’ch sefydliad 

ar draws y flwyddyn i gyrraedd eich nod.

Mentora

Bydd amser staff wedi ei neilltuo o fewn tîm Hub Cymru Africa yn cael ei roi tuag at gyflawni eich nod a 

chyflwyno eich cynllun gweithredu.

Cydgynhyrchu
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Bydd gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio i fodloni bylchau mewn gallu yn eich sefydliad a chyflawni tasgau 

penodol.  Byddwch yn cael cymorth i ddatblygu’r sgiliau i reoli ac arwain gwirfoddolwyr.

Amser gwirfoddolwyr

Cyfleoedd i rannu eich profiadau a rhwydweithio gyda phobl eraill yn y rhaglen ac Alumni blaenorol.  Gall 

mewnwelediad unigolion o’r un anian, a sefydliadau tebyg fod yn rhwydwaith cymorth defnyddiol i chi y tu hwnt 

i raglen Advance.

Cymorth Cymheiriaid

Gellir gwneud cais am hyd at £750 neu £375 (ar gyfer ceisiadau campaigner a light) yn fewnol trwy eich mentor 

i’ch hwyluso i gyflawni eich uchelgais.  Gallai hyn fod ar gyfer hyfforddiant, cyngor arbenigol neu ddeunyddiau 

penodol sydd yn berthnasol i’ch cynllun gweithredu.

Grant Ariannol
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Faint o amser sydd angen ei ymrwymo i raglen 
Advance?
Sefydlwyd y rhaglen fentora hon i ddatblygu gallu sefydliadau yng Nghymru sydd yn gweithio ar raglenni undod byd-

eang yn Affrica.  Fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru a’i rheoli gan Hub Cymru Africa.

Nod y rhaglen hon yw gwella llwyddiant sefydliadau trwy fynediad neilltuol at gymorth, grant datblygu gallu a 

chyngor proffesiynol.
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“Yn dilyn blwyddyn o gymorth ac anogaeth gan ein mentor arbenigol, rydym yn edrych ymlaen at 

ddod allan o’r rhaglen gyda system well o reoli arian, cysylltiadau â rhwydweithiau eraill, ac yn fwy 

cyffredinol, yr ysgogiad a’r gallu i wneud yr hyn yr ydym yn ei wneud yn well!”

Tabitha Ndiaye, Niokolo Network



Yn ogystal â gweithio gydag un unigolyn allweddol trwy gydol y flwyddyn, mae adegau gyda rhaglen Advance pan 

fydd angen ymgysylltu ehangach a chymorth aelodau eraill o’ch sefydliad, grŵp neu fwrdd.

Mae’r rhain yn cynnwys, er enghraifft, yr adolygiad llywodraethu sefydliadol cychwynnol, y sesiwn gynllunio ar gyfer 

gweithredu i ddiffinio’r hyn y byddwch yn ei gyflawni yn ystod y flwyddyn, a’r adolygiad canol blwyddyn, i ychwanegu 

gallu i wella’r hyn y gallwch ei gyflawni.  Er enghraifft, gallech ofyn i ymddiriedolwr arall arwain ar adolygiad diogelu 

neu bartneriaeth.

Bydd cyfanswm yr ymrwymiad yn dibynnu pa raglen Advance y byddwch yn ymuno â hi a’ch uchelgais a’ch ysgogiad.

Mae rhaglen Advance yn cynnwys tri chyfarfod gyda chi a’ch cadeirydd (neu 2il ymgeisydd) i lunio a diffinio eich 

gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn. Yn ogystal, bydd gennych weithgareddau a rennir i gydweithio ar ddarnau o 

waith ar wahân sydd yn ofynnol i gyflawni eich uchelgais.  A dylech ddewis ymgysylltu â gwirfoddolwyr newydd; bydd 

angen i chi dreulio amser gyda’r tîm rheoli a sesiynau sefydlu ar eu cyfer.  Gallai Advance Light a Campaigner gynnwys 

yr holl gydrannau hyn ond byddant yn llai dwys o ran cyflwyno a chydgynhyrchu.

Bydd cyfleoedd i rwydweithio hefyd trwy gydol y flwyddyn ar gyfer y cohort mentora a sesiwn ddathlu derfynol gydag 

alumni eraill Advance i adlewyrchu ar yr hyn yr ydych wedi ei gyflawni ac i nodi eich cynnydd trwy’r rhaglen.

Bydd y grant ariannol yn helpu i ddatblygu gwaith eich sefydliad a’ch gwaith chi tuat at eich nod trwy gydol y flwyddyn
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Cymorth Ariannol
Mae hyd at £750 (neu hyd at £375 ar gyfer Advance Light ac Advance Campaigner) ar gael i gynorthwyo cyflwyno 

gweithgareddau yn erbyn eich cynllun gweithredu.  Mae’r hyn y gellir ei wario arno yn dibynnu ar eich nodau a’ch 

uchelgeisiau unigryw chi, e.e. hyfforddiant, cyngor proffesiynol neu wasanaethau marchnata a chyfathrebu.

Gall y Grant ond cael ei wario ar weithgareddau perthnasol i gefnogi’r gwaith o gyflwyno eich cynllun y cytunwyd arno.  

Bydd angen gwario’r arian ar weithgareddau yn ystod y flwyddyn ariannol pan fyddwch yn dechrau eich mentora; felly 

yr holl wariant cyn Mawrth 2022.

Dylech nodi sut rydych eisiau gwario’r arian fel rhan o’ch cais a bydd hyn yn ffurfio rhan o’ch cyfarfod cynllunio ar gyfer 

gweithredu cychwynnol.  Fodd bynnag, gellir addasu’r syniadau hyn yn nes ymlaen gyda chytundeb eich mentor a’r 

Tîm Cymorth Datblygu.

Os nad ydych yn gwybod eto sut hoffech wario’r grant, mae’n iawn dweud hynny hefyd.  Ni fydd yn effeithio ar eich 

cais ond, yn lle hynny, gall gael ei ddiffinio trwy’r cynllun gweithredu a chwarter cyntaf y rhaglen.
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Yr hyn y gallwn ariannu Yr hyn na allwn ei ariannu
Costau i gymryd rhan yng ngweithgareddau rhaglen Advance 

yn cynnwys teithio a chynhaliaeth

Cyflogau staff presennol 

Gweithgareddau a chostau hyfforddiant Gorbenion swyddfa

Gweithgareddau yn ymwneud â’ch chynllun gweithgaredd (a 

allai gynnwys gweithgareddau cyfathrebu a gwefan)

Gweithgareddau cenhadu neu blaid wleidyddol 

Digwyddiadau Asedau dros £500 nad ydynt yn cyfrannu’n 

uniongyrchol at eich cynllun gweithredu

Treuliau gwirfoddolwyr

Eitemau eraill y gallwch ddangos sydd yn berthnasol i 

ddatblygiad eich prosiect

Sut bydd cymorth ariannol yn cael ei dalu?
Bydd y cymorth ariannol yn cael ei gyllidebu yn erbyn gweithgareddau trwy gydol y flwyddyn, a bydd y ffordd y caiff yr 

arian ei ddefnyddio yn dibynnu arnoch chi a’ch cynllun gweithgaredd.  Mewn cysylltiad â’ch mentor, bydd angen i chi 

gyflwyno amlinelliad ysgrifenedig byr ar gyfer y gwariant a bydd hwn yn cael ei gyflwyno i’r tîm mentora ehangach o 

Reolwyr Cymorth Datblygu yn Hub Cymru Africa i gael ei gymeradwyo.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr arian yn cael ei dalu’n uniongyrchol o Hub Cymru Africa i’r cyflenwyr, 

ymgynghorwyr neu’r darparwr gwasanaeth cytûn yn erbyn Cylch Gorchwyl neu Gontract a ddatblygwyd mewn 

partneriaeth â’ch mentor. 13



Pethau i feddwl amdanynt
Nod cydran ariannol cynllun Advance yw cynyddu gallu a chynaliadwyedd eich sefydliad trwy eich hwyluso chi i wario 

ar bethau na fyddech fel arfer yn codi arian ar eu cyfer neu’n eu hystyried yn rhan o’ch gweithrediadau safonol.  Nid 

cyfraniad arian parod ydyw i’ch sefydliad.

Felly, argymhellir bod cyllideb yn cael ei datblygu mewn partneriaeth â’r mentor, y person sydd yn cael ei fentora a’ch 

bwrdd ymddiriedolwyr, a’ch bod chi a’ch bwrdd yn rhoi ystyriaeth ddifrifol i gyfiawnhau’r ffordd y mae pob elfen o’r 

gyllideb yn bodloni amcanion Meithrin Gallu a Chynaliadwyedd.

Enghraifft o hyn fyddai: cost cwrs hyfforddi, a chostau teithio i’r hyfforddiant hwnnw.

Noder y gellir ailystyried y gyllideb yn ystod y flwyddyn fentora mewn ymateb i’ch blaenoriaethau a’ch anghenion.

Hyfforddiant codi arian ar gyfer y 
Bwrdd

£350.00 i’w dalu’n uniongyrchol gan HCA

Costau teithio 
(petrol ar £0.45/milltir)

£20.00 i’w dalu i gyfrif banc eich sefydliad
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Lawrlwythwch y ffurflen yn hubcymruafrica.cymru/advance 

Ebostiwch y ffurflen cyn y dyddiad cau i advice@hubcymruafrica.org.uk

Peidiwch anghofio cysylltu unrhyw ddogfennau ategol (dewisol). 

Peidiwch cyflwyno eich cais ar ôl y dyddiad cau sef 5pm ar ddydd Llun 31 Mai 2021 am na fydd yn cael ei ystyried.  

Mewn amgylchiadau eithriadol, gyda chaniatâd ymlaen llaw, gallwn ganiatáu cyflwyno cais yn hwyr, ond bydd angen i 

chi ffonio ymlaen llaw i drafod hyn.

Sut gallwch chi wneud cais?
Cyflwynwch eich ffurflen gais fer erbyn

Dydd Llun 31 Mai 2021 
17:00 BST
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How will my application be assessed?
Byddwn yn darllen ac yn asesu eich cais

Byddwn yn cysylltu â chi gydag unrhyw gwestiynau dilynol a gallwn hefyd ofyn am ddogfennau llywodraethu i 
gefnogi eich cais

Panel dewis mentor

Rhaglen Advance

Derbyn ar raglen Advance

Mentora  Advance yn 
dechrau

Cymorth a chyngor datblygu ar gael 
ar ddylunio rhaglen ac effeithiolrwydd 
sefydliadol

Cyfleoedd gwirfoddoli yn Hub Cymru Africa 
a sefydliadau ar hyd a lled Cymru

Digwyddiadau hyfforddiant a rhwydweithio 
ar-lein

Ymgyrchoedd Masnach Deg, cyngor a 
chymorth busnes a statws

1

2

3
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Sut bydd fy ngwybodaeth yn cael ei defnyddio?
Mae Hub Cymru Africa wedi ymrwymo i gefnogi datblygiad a chyfraniad sefydliadau datblygu rhyngwladol sydd wedi 

eu lleoli yng Nghymru.

Bydd y rhaglen yn gofyn i chi rannu rhywfaint o wybodaeth monitro, llywodraethu ac ariannol gyda ni i’n galluogi i 

fonitro effeithlonrwydd rhaglen Advance a’ch cynnydd eich hun tuag at eich nod.  Caiff hyn ei amlinellu ar ddechrau’r 

rhaglen yn y cyfnod cynllunio ar gyfer gweithredu a bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn sensitif.

Mae Hub Cymru Africa wedi ymrwymo i ddiogelu eich data personol a gweithredu yn unol â’ch hawliau o dan 

gyfreithiau diogelu data.  Caiff yr holl wybodaeth ei chadw’n ddiogel ar gopi meddal a’i defnyddio ar gyfer monitro’r 

sector yn gyffredinol i wella gwaith Hub Cymru Africa.  Mae ein polisi diogelu data ar-lein yma: wcia.org.uk/privacy-

policy. 

Bydd Hub Cymru Africa yn casglu data a geir ar eich ffurflen gais a thrwy gyfarfodydd dilynol yn unol ag unrhyw 

gynllun gweithgaredd a rennir.

Bydd cyfranogwyr Advance hefyd yn rhannu rhywfaint o ddata mewn perthynas â’u sefydliad eu hunain i’n galluogi ni i 

asesu effeithlonrwydd a gwerth rhaglen Advance trwy amrywiaeth o fesurau.  Bydd y dangosyddion hyn yn berthnasol 

i’ch cynllun gweithredu chi a gallent gynnwys gwybodaeth fel llwyddiant ariannu ac amrywiaeth, cyrhaeddiad 

cyfathrebiadau a newidiadau yn cyflwyno a dylunio rhaglen, neu ganlyniadau ar y cyd.

Gallwn rannu eich gwybodaeth gyda’n noddwyr, Llywodraeth Cymru, yn unol â chyflwyno ac adrodd ar ein rhaglen.
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Mwy o wybodaeth
Os hoffech drafod rhaglen Advance a’ch syniadau ar gyfer yr hyn y gallech ei gyflawni yn ystod y flwyddyn, cysylltwch 

â ni ar ebost yn advice@hubcymruafrica.org.uk a gofyn am sgwrs neu rhannwch eich cwestiynau yn ysgrifenedig.
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“O ganlyniad i gymryd rhan yn y rhaglen fe wnaethom gais llwyddiannus am gyllid grant a 

recriwtio ymddiriedolwyr newydd rhagorol i’n bwrdd.  Roedd yn brofiad boddhaus a gwerth 

chweil y byddem yn ei wneud eto pe byddem yn cael y cyfle!”

Aimee Parker, Blossom Africa



Nodiadau



hubcymruafrica.cymru


