Arts

FOR HEALTH AND WELLBEING

STRATEGAETH CELFYDDYDAU MEWN IECHYD
BWRDD IECHYD CAERDYDD A’R FRO
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“Gwella bywydau gyda chelf”
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CYFRANWYR
Simone Joslyn, Alex Staples, Melanie Wotton, Bryn Kentish

GYDA DIOLCH I
Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro am ei chefnogaeth ariannol a phersonol ddiwyro.

“Rydym yn tyfu gwell yfory pan
fyddwn yn plannu hadau da heddiw.”

Clawr: Resilience - Aidan Myers, Olew ar Ganfas

RHAGAIR
Pleser mawr i mi yw cyflwyno ‘Celfyddydau ar gyfer
Iechyd a Lles”, ein strategaeth pum mlynedd ar gyfer
gwella iechyd a lles pobl Caerdydd a Bro
Morgannwg.
Mae toreth o dystiolaeth sy’n dangos budd y
celfyddydau mewn lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol, yn gwella ansawdd gofal yn ogystal â
lles meddyliol a chorfforol ar gyfer staff, cleifion a’u
teuluoedd. Mae sut yr ydym yn gofalu am bobl wedi
esblygu wrth i ni anelu i gynnig dull mwy cyfannol
ar gyfer gofal iechyd, gan wella profiad cyffredinol a
gwella canlyniadau. Er gwaethaf y pwysau ariannol
presennol ar ddarparwyr gofal iechyd, gwyddom fod
gwreiddio’r celfyddydau yn ein hamgylcheddau
gofal yn hollbwysig a bydd ein ffocws ar hyn yn
parhau i dyfu ac esblygu dros y blynyddoedd nesaf.
Mae gennym eisoes amrywiaeth drawiadol o
raglenni y byddwn yn eu defnyddio er mwyn
integreiddio’r celfyddydau i sut yr ydym yn gofalu
am bobl, gan gynnwys celfyddydau amgylcheddol,
perfformio a gweledol, gyda llawer ohonynt yn cael
eu hyrwyddo gan staff brwdfrydig ac ymroddedig.
Rydym wedi ymroi i gefnogi pawb sy’n dymuno
cynnwys y celfyddydau yn ein hamgylcheddau gofal
er budd ein cleifion, ymwelwyr a chymunedau lleol,
gan ganiatáu i bawb ohonom elwa gan brofiadau
mwy cadarnhaol ac ysgogol.
Mae’r partneriaethau yr ydym wedi’u datblygu hyd
yma drwy ein rhaglenni celfyddydol wedi bod yn
hynod werthfawr i’n cynorthwyo ar y llwybr i
wireddu ein gweledigaeth, o ran arbenigedd a
brwdfrydedd. Edrychwn ymlaen at weithio’n agos
gyda’n partneriaid wrth i ni roi’r strategaeth hon ar
waith ac rydym wedi ymrwymo i ddangos gwerth
ychwanegol y strategaeth hon i iechyd a lles ein
poblogaeth yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

- Simone Joslyn
Pennaeth Celfyddydau
BIP Caerdydd a’r Fro

“Mae toreth o dystiolaeth
sy’n dangos budd y
celfyddydau mewn
lleoliadau iechyd a gofal
cymdeithasol.”

PWYSIGRWYDD Y CELFYDDYDAU
MEWN GOFAL IECHYD
Yn 2014 ymchwiliodd Adran Diwylliant,

Mewn amgylchedd lle bydd y claf yn aml y

Cyfryngau a Chwaraeon y DU, fel rhan o’r

teimlo nad oes ganddo reolaeth, gall y

rhaglen Tystiolaeth Diwylliant a Chwaraeon

celfyddydau weithredu fel offer gwella, gan

(CASE), effaith gymdeithasol diwylliant (a

leihau straen ac unigrwydd a rhoi cyfleoedd

chwaraeon) ar gymunedau. Canfu’r ymchwil

ar gyfer hunanfynegiant.

dystiolaeth bod y celfyddydau a chwaraeon

Dengys ymchwil fanteision y celfyddydau

yn fuddiol i iechyd corfforol a meddyliol.

mewn gofal iechyd mewn ysbytai, cartrefi

Daeth hefyd i’r casgliad y gellir defnyddio’r

nyrsio, canolfannau cymunedol, hosbisau a

celfyddydau a chwaraeon yn uniongyrchol i

lleoliadau eraill yn y gymuned. Fel yr

wella canlyniadau clinigol ac yn

amlygwyd yn adroddiad Cyngor Celfyddydau

anuniongyrchol i gefnogi ailintegreiddiad i

Cymru ‘Y Celfyddydau ac Iechyd yng

gymdeithas, creu manteision therapiwtig

Nghymru: Astudiaeth mapio’r gweithgarwch

drwy ryngweithio cymdeithasol a datblygu

presennol’, defnyddiwyd therapïau

sgiliau.

celfyddydau creadigol ar gyfer ystod eang o

Gall mynediad at gyfleoedd a chyfranogiad

faterion iechyd corfforol a meddyliol, yn

yn y celfyddydau wella canlyniadau iechyd a

cynnwys anhwylder straen ôl-drawmatig,

lles yn sylweddol, gwrthbwyso

awtistiaeth, salwch cronig, dementia,

anghydraddoldebau a chynyddu ymgysylltiad

anhwylderau niwrolegol, anafiadau i’r

cymdeithasol. Fel ategiad i feddyginiaeth a

ymennydd ac anableddau corfforol i wella

gofal, awgryma’r dystiolaeth y gall

lles ac ansawdd bywyd cleifion.

ymgysylltu â’r celfyddydau wella lles

Drwy’r strategaeth hon, rhoddir sylw i drefn

corfforol a meddyliol unigolyn. Gwelir

lywodraethu ac arweinyddiaeth gadarn, a

manteision gweithgareddau celfyddydol y tu

chyflwyniad gwaith creadigol o safon uchel.

hwnt i leoliadau traddodiadol, a

Cynhwysir pob ffurf ar gelfyddyd

chydnabyddir yn gynyddol eu rôl mewn

(cerddoriaeth, celf, drama, ysgrifennu,

cefnogi cymunedau ac unigolion a fyddai fel

perfformio, dawns, gweledol, rhyngweithiol

arall wedi’u hallgau.

ac ati) ynghyd â chynnwys celf gyhoeddus

Mae llawer o’r gwaith celfyddydau mewn

sy’n rhan o adeiladau newydd/ailwampiadau

iechyd yn digwydd ar lawr gwlad, mewn

neu’n arddangosfeydd o waith celf dros

rhaglenni yn y gymuned sy’n mynd i’r afael â

dro/parhaol.

phenderfynyddion clinigol a chymdeithasol

Ceisir hefyd ffyrdd i gyfleu a chynrychioli

iechyd. Mae angen i ni gryfhau’r gwaith hwn

cyfraniad y proffesiynau Therapïau

a chynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth y

Celfyddydau (Celf, Cerddoriaeth, Drama a

cyhoedd o rôl y celfyddydau mewn iechyd.

Dawns) gan fynd â hwy y tu allan i’r lleoliad

Mae angen i ni annog arfer gorau, moesegau

therapi confensiynol. Bydd hyn yn rhoi

a rennir, ymchwil a gwerthusiad, tra’n dathlu

pwyslais, yn arbennig, ar gyfranogiad,

a chefnogi angerdd ac ysgogiad y nifer

adferiad a chynhwysiant cymdeithasol y

mawr o gelfyddydau mewn gweithgareddau

defnyddiwr gwasanaeth.

iechyd sy’n gwneud gwahaniaeth. Mae

Hefyd, mae’r strategaeth yn archwilio

gennym gyfle rhagorol i wneud hyn drwy’r

meysydd datblygu allweddol sydd wedi’u

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng

nodi ar gyfer y rhaglen ar gyfer y cyfnod

Cyngor Celfyddydau Cymru a

2019-2024. Mae’r meysydd datblygu yn

Chydffederasiwn GIG Cymru.

cynnwys atgyfnerthu cyflawniadau presennol

Mae cynnwys y celfyddydau mewn gofal

a’r her o ddatblygu ffyrdd newydd o weithio.

iechyd yn cael effaith gadarnhaol ar
ganlyniadau iechyd cleifion. Mae’r
celfyddydau o fudd i gleifion drwy gefnogi
eu hadferiad corfforol, meddyliol ac
emosiynol, lliniaru pryder a lleihau’r
canfyddiad o boen.
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Nick Davies

Stacey Brass

Harmoni Cymru

LLESIANT CENEDLAETHAU’R
DYFODOL
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn un o 44 o gyrff cyhoeddus sydd wedi’u rhwymo gan
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud hi’n ofynnol i gyrff cyhoeddus yng
Nghymru feddwl am effaith hirdymor eu penderfyniadau, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau a’i
gilydd, ac atal problemau mynych megis anghydraddoldebau iechyd.

Dyma’r amser i weithredu dull newydd a beiddgar ar gyfer gofalu am bobl, eu cadw’n iach a
chydnabod y cyfraniad grymus y gall y celfyddydau ei wneud i’n hiechyd a’n lles.
Gyda’r strategaeth celfyddydau hon rydym yn cynnig newid sut yr ydym yn gwneud pethau yn BIP
Caerdydd a’r Fro, gan ymateb i’r cyfoeth o dystiolaeth am fanteision amlwg defnyddio celfyddyd
mewn amrywiaeth o ffyrdd ar gyfer iechyd.

Wrth wneud hynny, byddwn yn defnyddio’r pum ffordd o weithio’n gynaliadwy, fel yr amlinellir yn y
Ddeddf.

TYMOR HIR
Bydd y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn ystyried effaith hirdymor y
penderfyniadau a wneir wrth weithredu'r strategaeth hon yn ddifrifol. Ein
huchelgais yw gweithredu newid cynaliadwy ar draws y bwrdd iechyd a gadael
effaith gadarnhaol barhaol drwy'r celfyddydau creadigol

ATAL
Drwy ddefnyddio grym buddiol y celfyddydau a chyrhaeddiad sylweddol y BIP,
byddwn yn ymestyn y rhaglen celfyddydau y tu allan i’r lleoliad gofal eilaidd.
Drwy ddefnyddio’r celfyddydau i ymgysylltu a rhyngweithio gyda phobl yn ein
cymunedau, gallwn eu cadw’n iach yn eu cymunedau. Hefyd, gallem o bosibl
ddefnyddio’r celfyddydau ar y cyd â thîm iechyd cyhoeddus y BIP i ledaenu
negeseuon ffordd o fyw iach yn fwy effeithiol.

INTEGREIDDIO
Mae’r rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn cyfrannu at saith nod
llesiant y Ddeddf (gweler trosodd) a bydd yn cael effaith gadarnhaol ar
gyflawniad nodau llesiant y BIP fel y nodir yn ein strategaeth 10 mlynedd,
Siapio ein Lles i’r Dyfodol. Bydd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar
gyfraniad ein sefydliadau partner i’r Ddeddf.

5

CYDWEITHIO
Er mwyn cyflawni’r nodau uchelgeisiol a nodir yn y strategaeth hon,
bydd yn rhaid i ni barhau i gydweithio â’n sefydliadau partner ac o
bosibl weithio gyda llawer mwy. Ar hyn o bryd mae’r BIP yn gweithio
ochr yn ochr â nifer o sefydliadau cyhoeddus, trydydd sector a
gwirfoddol er mwyn cyflwyno’r celfyddydau’n effeithiol i’n cleifion, ein
pobl a’n cymunedau.

CYNNWYS
Mae’r rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn gyfle cyffrous i staff y
BIP, artistiaid lleol a’r cyhoedd i gael eu cynnwys yn y gwaith o wella
iechyd a lles ein poblogaeth. Rydym yn datblygu’n gyson gysylltiadau gyda
phobl sydd â diddordeb yn y celfyddydau ac yn gweithio gydag ystod eang
o bobl i gyflawni ein nodau.
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SUT CAIFF Y CELFYDDYDAU EU
CYFLENWI?
Rydym yn gweithio i gyflenwi’r rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles drwy nifer o wahanol
ffrydiau gwaith, pob un yn cynnwys nifer o grwpiau. Cynhelir nifer o’r gweithgareddau ar draws
gwahanol leoliadau’r Bwrdd Iechyd ac i mewn i’r gymuned.
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Mae ein hymrwymiad i greadigrwydd yn

Mae’r oriel yn cynnwys rhaglen dreigl o

adlewyrchu ein cred gynyddol bod

arddangosfeydd, 30 hyd yma, sy’n newid pob

celfyddyd, yn siarad yn ei iaith esthetig ei

4 wythnos. Mae’r arddangosfeydd yn rhoi sylw

hun, yn cynorthwyo’r broses wella.

i wahanol themâu yn ymwneud â’r
celfyddydau, iechyd a lles. Prif nodau Oriel yr

Mae celfyddyd a hanes wedi chwarae rhan

Aelwyd yw: cyfranogiad, ymgysylltiad, ysgogi

fawr mewn nifer o’n safleoedd ysbyty ac

trafodaeth ac ymwybyddiaeth, mwynhad

wrth i chi gerdded o amgylch y safleoedd fe

esthetig ac ymlacio, creu cysylltiadau a

welwch gymysgedd eclectig o baentiadau,

hyrwyddo ymglymiad.

lluniadau, printiau, ffotograffau, cerfluniau
a gosodiadau celf, yn fwyaf nodedig yn

Mae’r Pwyllgor Celfyddydau a’r Amgylchedd

Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol

wedi ymrwymo i oruchwylio’r rhaglen

Llandochau - yr Oriel Iechyd cyntaf o’i math

Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles. Aelodau’r

yng Nghymru.

pwyllgor yw staff ysbyty sy’n frwd dros wella
amgylcheddau cleifion ac sy’n ymdrechu i
gyflawni’r amcanion canlynol:

Cynnal safon celf gyfoes o ansawdd uchel gyda’r bwriad o ddenu rhagor o gyllid ar
gyfer datblygu.
Defnyddio’r celfyddydau i feddalu a dynoli amgylchedd ysbyty.
Creu a chomisiynu gweithiau celf myfyrgar er mwyn gwella lles seicolegol. Defnyddio
celf weledol fel cymorth i ganfod ffordd o fewn yr ysbyty.
Meithrin cysylltiadau a pherthynas gyda’r gymuned leol er mwyn cynyddu
ymddiriedaeth, hoffter a pherchnogaeth o’r ysbyty.
Gosod gwaith celf sy’n creu deialog rhwng y gwyliwr a’r bensaernïaeth.
Gweithio gydag artistiaid i ysgogi, ymgysylltu, tynnu sylw, ysbrydoli a thawelu
meddwl cleifion, staff ac ymwelwyr ar eu taith drwy’r ysbyty.
Defnyddio celf mewn modd therapiwtig fel y gall defnyddwyr yr ysbyty fynegi eu
pryderon a chyfathrebu gyda chynulleidfa ehangach.
Comisiynu artistiaid i fyfyrio a/neu eirioli ar ran cleifion.

GOFOD
Er bod ein clinigau, ystafelloedd aros, wardiau a
chyrtiau yn arddangos nifer o’r darnau sydd yn ein
casgliad, mae rhai ardaloedd heb unrhyw fath o
waith celf gwreiddiol; hefyd mae ein hadeiladau
â’n gofodau awyr agored yn cael eu cynllunio a’u
hadeiladu i adlewyrchu ein hymrwymiad i’n cleifion
ac i’r celfyddydau, ac fel Bwrdd Iechyd mae
gennym gynlluniau uchelgeisiol i wreiddio’r
celfyddydau ymhellach yn ein datblygiadau cyfalaf
ar ein holl safleoedd, ond yn benodol Ysbyty
Athrofaol Cymru ac Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Haf Weighton
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EIN FFRAMWAITH STRATEGOL
“Gwella iechyd a lles ar gyfer cleifion, staff, ymwelwyr

Ein gweledigaeth:

a chymunedau lleol yng Nghaerdydd a Bro
Morgannwg drwy fynediad at y celfyddydau.”

AMCAN STRATEGOL UN
Gwella profiadau drwy ddarparu prosiectau gweithgarwch celfyddydol o
ansawdd uchel, gan ganolbwyntio ar fynediad i bawb fel dyhead

SUT FYDDWN NI’N CYFLAWNI HYN?
Byddwn yn nodi adnoddau penodol ar gyfer Celfyddydau mewn Iechyd - mae pob cyllid, pa mor fychan
ei faint, yn mynd yn bell a gall arwain at enillion sylweddol ar fuddsoddiad. Bydd hefyd angen canfod
cyllid ar gyfer gweithiau comisiwn mwy sylweddol.

Byddwn yn sicrhau bod arbenigedd perthnasol ar gael ar ffurf artistiaid, therapyddion celf a’r tîm
Celfyddydau er mwyn darparu’r safon uchaf o ymgysylltiad â’r celfyddydau.

Byddwn yn parhau i ddarparu gofodau digonol i’r artistiaid hwyluso arddangosfeydd, gosodiadau a
gweithgareddau celfyddydol yn ogystal â gofodau penodol a phriodol ar gyfer darparu gwell
gweithgareddau celfyddydol.

Byddwn yn sicrhau bod y cyflenwadau sydd eu hangen ar gael ar gyfer artistiaid yn ôl y galw.
Byddwn yn darparu anogaeth gan Uwch Reolwyr i bob lefel o staff er mwyn eu cefnogi i wneud i hyn
ddigwydd, gyda’r celfyddydau yn cael eu hystyried yn rhan ddilys o wella gofal, iechyd a lles sy’n cydfynd â strategaeth gorfforaethol.

Byddwn yn galluogi amser i’r celfyddydau fod yn rhan o weithgareddau bob dydd ac annog cyfranogiad
ar bob cyfle.

Byddwn yn cydnabod gwerth gwaith celf amgylcheddol ar draws ein safle, yn arbennig integreiddio’r
celfyddydau i brosiectau cyfalaf newydd fel rhan annatod o’r datblygiadau.

Byddwn yn darparu cefnogaeth ac yn cynnal hirhoedledd prosiectau celfyddydol presennol (cyngor ar
gynigion am gyllid, darpariaeth offer, cysylltiadau â ffynonellau cefnogaeth allanol).
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AMCAN STRATEGOL DAU

Cefnogi staff i gaffael gwybodaeth a sgiliau er mwyn cyflwyno
prosiectau celfyddydol defnyddiol a llwyddiannus, yn cynnwys
gwella mynediad at adnoddau celfyddydol sy’n bodoli’n barod,
darparu cyfleoedd i staff ddatblygu eu sgiliau seiliedig ar y
celfyddydau a chryfhau gwybodaeth staff ynglŷn ag enghreifftiau o
arfer gorau gweithgareddau Celfyddydau mewn Iechyd a Lles

SUT FYDDWN NI’N CYFLAWNI HYN?
Byddwn yn darparu cyfleoedd hyfforddiant ar gyfer staff a gweithgareddau addysgol ar gyfer y
gymuned leol i godi ymwybyddiaeth o fanteision y celfyddydau mewn iechyd. Byddwn hefyd yn
cynnig arweiniad i staff sydd eisiau cynnwys y celfyddydau yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Byddwn yn recriwtio ac yn cefnogi artistiaid i weithio gyda’n defnyddwyr gwasanaethau a’u
teuluoedd i gyfranogi yn ein gweithgareddau.

Byddwn yn adeiladu ac yn gwreiddio’r celfyddydau mewn prosesau datblygu sefydliadol ar gyfer
rheolwyr a staff ac yn eu hintegreiddio i brosesau’r BIP er mwyn i reolwyr a’r staff yn ehangach wella
arfer proffesiynol.

Gweithio’n agos gyda staff clinigol er mwyn o bosibl ddatblygu rhaglenni artistiaid preswyl sy’n
galluogi defnyddwyr gwasanaeth i feithrin sgiliau artistig a fydd yn eu cefnogi ar y daith o adfer ac
er mwyn cynnal lles.

Molly May Lewis
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AMCAN STRATEGOL TRI

Defnyddio prosiectau celfyddydau cyfranogol a dulliau creadigol i
anfon negeseuon cadarnhaol at ddefnyddwyr gwasanaeth a staff a
hyrwyddo Iechyd a Lles

SUT FYDDWN NI’N CYFLAWNI HYN?
ŷ

Byddwn yn defnyddio celfyddydau gweledol i drosglwyddo negeseuon yngl n â manteision ffordd o fyw iach a
throsglwyddo gwybodaeth am ein gwasanaethau.

Byddwn yn defnyddio celfyddydau corfforol megis dawns a drama i hyrwyddo gweithgarwch corfforol i bawb.

Byddwn yn parhau i gydnabod a phwysleisio’r cyfraniad y gall y celfyddydau ei wneud mewn codi hyder a
hunan-barch a hyrwyddo lles. Yn ddelfrydol gweithio gyda’r adran Dysgu Addysg a Datblygu i sicrhau bod
rheolwyr a sesiynau ymsefydlu yn cynnwys gwybodaeth i staff sy’n ymwneud â mynediad at y celfyddydau fel
therapi.

Byddwn yn annog defnyddwyr gwasanaeth unig ac agored i niwed i gyrchu ein gweithgareddau celfyddydol
er mwyn mynd i’r afael ag arwahanrwydd cymdeithasol.

Byddwn yn hyrwyddo llythrennedd iechyd drwy gyfranogiad ac arddangos celfyddyd mewn gwahanol ffurfiau
ledled y BIP.

AMCAN STRATEGOL PEDWAR

Cyfoethogi’r amgylchedd gwella, yn cynnwys gofodau cleifion mewnol,
cleifion allanol, ardaloedd cyhoeddus a gofodau yn yr awyr agored

SUT FYDDWN NI’N CYFLAWNI HYN?
Byddwn yn parhau i weithio ar ein hardaloedd traffig trwm er mwyn hyrwyddo teimlad o lonyddwch a lles ar gyfer
staff a chleifion, gan ddefnyddio’r holl ofod sydd ar gael ac sy’n briodol a theilwra’r gelfyddyd fel ei bod yn addas
i’r gofod.

Byddwn yn darparu ardaloedd hygyrch i bob defnyddiwr gwasanaeth i werthfawrogi neu gyfranogi mewn
gweithgareddau, o dan do ac yn yr awyr agored.

Byddwn yn gweithio i sicrhau bod ardaloedd cleifion mewnol yn helpu i symbylu cleifion, gan ddod â’r celfyddydau
at y cleifion lle bynnag y bo hynny’n bosibl, yn weledol a thrwy berfformiadau neu weithgareddau cyfranogi.

Byddwn yn sicrhau bod y celfyddydau yn ffactor bwysig ymhob prosiect cyfalaf yn y dyfodol, bod gofodau’n cael
eu cynllunio gan roi ystyriaeth i’r celfyddydau er mwyn bod o fudd i’n cleifion, eu teuluoedd a’n staff.
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Opera Cenedlaethol
Côr Forget Me Not

Cymru

AMCAN STRATEGOL PUMP

Mesur effaith y celfyddydau ar ansawdd a chanlyniadau gofal ar
gyfer ein cleifion

SUT FYDDWN NI’N CYFLAWNI HYN?

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid a’r gymuned leol i benderfynu ar
effeithiolrwydd rhaglenni celfyddydol.

Byddwn yn defnyddio ystod o ddulliau i gofnodi, mesur ac arddangos effaith y celfyddydau ar Iechyd
a Lles o fewn y BIP a’r effaith gadarnhaol ar gostau gofal iechyd. Bydd y rhain yn cynnwys monitro
cyfranogwyr mewn prosiectau (hunanasesu a lle bo hynny’n briodol monitro gan glinigwyr) a
gweithgareddau ymchwil prosiect benodol.

Byddwn yn monitro sut mae’r celfyddydau yn gwella’r profiad ar gyfer pawb drwy arolygon
bodlonrwydd staff, gofalwyr a defnyddwyr gwasanaeth.

Byddwn yn datblygu’r BIP fel model ar gyfer integreiddio’r celfyddydau mewn iechyd.

Byddwn yn codi ymwybyddiaeth o’r manteision a gafwyd o ganlyniad i integreiddiad y celfyddydau o
fewn BIP Caerdydd a’r Fro.

Sicrhau bod artistiaid proffesiynol sy’n cyflwyno prosiectau yn gadael pecyn cymorth ‘etifeddiaeth
barhaus’.
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AMCAN STRATEGOL CHWECH

Meithrin partneriaethau effeithiol ar draws disgyblaethau ac
asiantaethau, a gyda defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr, cymunedau a
gwirfoddolwyr er mwyn cefnogi’r celfyddydau mewn iechyd

SUT FYDDWN NI’N CYFLAWNI HYN?
Byddwn yn annog gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol i ystyried artistiaid fel rhan o’r
tîm amlddisgyblaeth a chydnabod eu cyfraniad i ganlyniadau defnyddwyr gwasanaeth/cleientiaid.

Byddwn yn defnyddio’r celfyddydau i feithrin perthynas effeithiol rhwng staff a gyda defnyddwyr
gwasanaeth, gofalwyr ac ymwelwyr.

Byddwn yn defnyddio’r celfyddydau er mwyn helpu i ymgysylltu â chymunedau lleol, partneriaethau
cymunedol a sefydliadau gwirfoddol.

Byddwn yn ymgysylltu ag ysgolion i ddatblygu ymwybyddiaeth o’r celfyddydau mewn iechyd, er mwyn
hyrwyddo iechyd a lles ac i ymgysylltu plant oed ysgol mewn rhaglenni celfyddydol gyda defnyddwyr
gwasanaeth pan fo hynny’n briodol.

Byddwn yn datblygu partneriaethau gyda phrifysgolion a cholegau yn lleol i gyflwyno’r celfyddydau
mewn iechyd i mewn i hyfforddiant proffesiynol.

Gweithdy Print Caerdydd
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AMCAN STRATEGOL SAITH

Archwilio effaith presgripsiynu cymdeithasol ar les pobl a lleihad yn
eu dibyniaeth ar wasanaeth cyhoeddus yng Nghaerdydd a Bro
Morgannwg

SUT FYDDWN NI’N CYFLAWNI HYN?
Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid, cymunedau lleol a gofal sylfaenol i ganfod
cyfleoedd presgripsiynu cymdeithasol artistig sy’n bodoli’n barod.

Byddwn yn llunio cofrestr o raglenni celfyddydau creadigol o fewn clystyrau a chymdogaethau er
mwyn cynorthwyo mewn cyfeirio ac atal.

Byddwn yn datblygu cyfleoedd celfyddydau creadigol pwrpasol i fodloni anghenion grwpiau agored
i niwed yn y gymuned.

Byddwn yn nodi meysydd o arfer da gyda’r bwriad o’u hailadrodd ledled Caerdydd a Bro
Morgannwg.

Byddwn yn comisiynu rhaglen celfyddydau gyda phartneriaid trydydd sector i ddatblygu gwytnwch
cymunedol.

TREFNIADAU LLYWODRAETHU
Bydd gweithrediad y strategaeth hon yn cael ei chefnogi gan y Pwyllgor Celfyddydau
a’r Amgylchedd a fydd yn adrodd i Bwyllgor Cronfeydd Elusennol Elusen Iechyd
Caerdydd a’r Fro.

CYFEIRIADAU
Adroddiad Cyngor Celfyddydau Cymru ‘Y Celfyddydau ac Iechyd yng Nghymru:
Astudiaeth mapio’r gweithgarwch presennol’

Adroddiad Cydffederasiwn GIG Cymru, ‘Celfyddydau Iechyd a Lles’

Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon y DU, fel rhan o’r rhaglen Tystiolaeth
Diwylliant a Chwaraeon (CASE)
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