Cyflwyniad

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru.
Mae hyn yn cynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a WCVA, y corff cenedlaethol. Nod y rhwydwaith
yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a
chymunedau, yn awr ac at y dyfodol.
Dylai gymryd tua 6 munud i ateb yr arolwg a bydd yn helpu Cefnogi Trydydd Sector Cymru i
gynllunio at y dyfodol a gwella’r ffordd rydym yn cefnogi mudiadau ledled Cymru ac yn cydweithio
â nhw. Sylwer: yn yr arolwg hwn, pan rydym yn sôn am ‘fudiadau’ rydym hefyd yn golygu grwpiau
gwirfoddol a chymunedol.
Diolch ymlaen llaw am eich amser, rydym yn gwerthfawrogi’ch adborth yn fawr

1. A oes gennych staff cyflogedig?
Oes
Nac oes
Ddim yn gwybod

2. A oes gennych wirfoddolwyr?
Oes
Nac oes
Ddim yn gwybod

3. Ticiwch ble mae’ch mudiad yn gweithio.
Mewn un neu fwy o gymunedau lleol
Mewn un neu fwy o siroedd
Cymru gyfan
Ledled Prydain
Rhyngwladol

4. Dewiswch y mudiad yn rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru y mae’ch mudiad wedi gweithio fwyaf
gydag ef yn y 12 mis diwethaf

Llywodraethu da

5. A yw’ch mudiad wedi cael cymorth neu arweiniad gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru ar Lywodraethu
Da?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod

6. Sut y byddech yn disgrifio llywodraethu yn eich mudiad?
Da iawn
Da
Canolig
Gwael
Ddim yn gwybod

Llywodraethu da

7. Ticiwch i ddynodi i ba raddau y mae’r cymorth hwn wedi bod yn ddefnyddiol i’ch mudiad
I raddau mawr
Cynyddu hyder wrth
arwain eich mudiad
Cynyddu sgiliau i redeg
eich mudiad

I raddau mawr I ryw
raddau

Ddim llawer

Ddim o gwbl

Dylanwad effeithiol ac ymgysylltu strategol

8. I ba raddau y mae’ch mudiad wedi llwyddo i ddylanwadu ac ymgysylltu?
Yn dda iawn
Dda iawn
Yn weddol
Yn wael
Ddim yn gwybod

9. A yw’ch mudiad wedi cael cymorth neu arweiniad gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru ar ddylanwad
effeithiol ac ymgysylltu strategol?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod

Dylanwad effeithiol ac ymgysylltu strategol

10. Ticiwch i ddynodi i ba raddau y mae’r cymorth hwn wedi bod yn ddefnyddiol i’ch mudiad
I raddau mawr
Galluogi’r rheini rydych
yn gweithio gyda nhw i
ddylanwadu ar
ddatblygu polisïau,
cynllunio gwasanaethau
a’u rhoi ar waith
Ennill y sgiliau a’r
capasiti i ddylanwadu ar
bolisïau a
gwasanaethau.
Y gallu i ymgysylltu’n
ystyrlon â chyrff
cyhoeddus wrth
ddatblygu polisïau a
chydgynhyrchu
gwasanaethau

I ryw raddau

Ddim llawer

Ddim o gwbl

Gwirfoddoli

11. Sut y byddech yn disgrifio’r cyngor a’r cymorth y mae gwirfoddolwyr yn eu cael gan eich mudiad?
Da iawn
Da
Canolig
Gwael
Ddim yn gwybod

12. A yw’ch mudiad wedi cael cymorth neu arweiniad gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru ar wirfoddoli?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod

Gwirfoddoli

13. Ticiwch i ddynodi i ba raddau y mae’r cymorth hwn wedi bod yn ddefnyddiol i’ch mudiad
I raddau mawr
Cael at wybodaeth,
cyngor a chymorth o
safon i recriwtio a rheoli
gwirfoddolwyr.
Dysgu a gwella’r profiad
gwirfoddoli yn barhaus.

I ryw raddau

Ddim llawer

Ddim o gwbl

Cyllid cynaliadwy

14. Pa mor gynaliadwy yw’r cyllid yn eich mudiad?
Da iawn
Da
Canolig
Gwael
Ddim yn gwybod

15. A yw’ch mudiad wedi cael cymorth neu arweiniad gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru ar gyllid
cynaliadwy?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod

Cyllid cynaliadwy

16. Ticiwch i ddynodi i ba raddau y mae’r cymorth hwn wedi bod yn ddefnyddiol i’ch mudiad
I raddau mawr
Defnyddio tystiolaeth yn
well i ddatblygu’ch
gwasanaethau
Gallu rhwydweithio,
dysgu a chefnogi
mudiadau a rhannu arfer
gorau
Sicrhau a chynhyrchu’r
adnoddau rydych eu
hangen i oroesi a thyfu

I ryw raddau

Ddim llawer

Ddim o gwbl

Arall

17. A yw’ch mudiad wedi cael unrhyw gymorth neu arweiniad arall gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru?
Ydi
Nac ydi
Ddim yn gwybod

Arall

18. Nodwch fanylion cryno unrhyw wasanaethau eraill rydych wedi’u cael.

19. I ba raddau y mae’r gwasanaethau hyn wedi bod yn ddefnyddiol i chi?
I raddau mawr
I ryw raddau
Ddim llawer
Ddim o gwbl

Sylwadau terfynol

20. Defnyddiwch y lle hwn i roi gwybod i ni os oes unrhyw gymorth ychwanegol y gallai Cefnogi Trydydd
Sector Cymru ei ddarparu, neu os oes gennych unrhyw sylwadau eraill i’w gwneud.

21. 13. Nodwch eich cyfeiriad ebost a’ch rhif ffôn isod os ydych yn hapus i ni gysylltu â chi yn y dyfodol.

Cwblhau

Diolch am roi o’ch amser i ateb yr arolwg hwn, rydym wir yn gwerthfawrogi’ch adborth

