
Beth yw menter bwyd
cymunedol?

 

Dyma enghraifft

 

Mae mentrau Bwyd Cymunedol yn ymgysylltu â phobl
leol er mwyn adeiladu cymunedau cryfach drwy fwyd.



Astudiaeth
Achos 



Cefndir ac Amcanion
y Prosiect:
Ysbrydolwyd Bocs Bwyd Mawr yn 2018 gan 2 brosiect yn Ysgolion Cynradd Cadoxton ac
Oakfield yn y Barri. Mae’r prosiectau hyn wedi trosi cynwysyddion cludo nwyddau ar dir
ysgolion lleol yn ganolbwynt ar gyfer addysg am bopeth sy’n gysylltiedig â bwyd.

Amcan y prosiect yw sicrhau y bydd y plant, drwy ddysgu o brofiad, yn dod i ddeall y
cysylltiad rhwng bwyd, lles, iechyd, natur a’r economi. Nod y prosiect yw meithrin sgiliau a
hyder plant er mwyn iddynt allu prosesu, coginio a defnyddio bwyd fel sail i iechyd. 

Mae prosiect y Bocs Bwyd Mawr yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r amgylchedd drwy
adeiladu gwelyau uwch mewn gerddi cyfagos (pan fyddant ar gael) lle bydd plant yn tyfu
llysiau er mwyn hybu iechyd a lleihau gwastraff bwyd. 

Mae’r cynwysyddion wedi’u gosod ar ffurf siop fferm, sy’n ffurfio canolbwynt i’r gymuned
ac yn ganolfannau dosbarthu ar gyfer bwyd dros ben ar sail ‘Talu fel y Teimlwch’. Mae’r
dull hwn yn darparu cefnogaeth faethol yn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng
Nghymru, ac yn cael gwared ar y stigma sy’n gysylltiedig â defnyddio banc bwyd. Yn
bwysig iawn, o safbwynt cynaliadwyedd, mae’n ymddangos, hyd yn oed ar sail ‘Talu fel y
Teimlwch’, bod yr ysgolion yn talu eu costau yn braf, ac mewn gwirionedd, bod potensial i
wneud ychydig o incwm i’r ysgolion.

Dysgir y plant sut i adeiladu sgiliau menter drwy ddysgu yn y byd go iawn, sy’n
gysylltiedig â’r cwricwlwm cenedlaethol i Gymru, nodau Ysgolion sy’n Parchu Hawliau,
Nodau Cenedlaethau’r Dyfodol a Llesiant, nodau datblygu cynaliadwy y Cenhedloedd
Unedig ac Eco-Sgolion.

“mae’r rhieni’n ei hoffi, oherwydd
dyw e ddim yn teimlo fel banc

bwyd”- Miss H
(Swyddog Cyswllt Teuluoedd

Ysgolion)
 



Mae’r prosiect yn helpu i leihau tlodi bwyd a lleihau diffyg maeth drwy ddarparu
addysg am fwydydd rydym yn eu bwyta a’r maethynnau sydd ynddynt. Mae’r agwedd
addysgol yn ceisio ffurfio sail wybodaeth sy’n galluogi plant a’u teuluoedd i wneud
dewisiadau deallus am fwyd yn y dyfodol a thrwy hynny’n gwella lles teuluoedd.

Mae cynnwys y gymuned yn elfen allweddol o’r Bocs Bwyd Mawr. Mae cynnwys rhieni
yn ffactor pwysig er mwyn sicrhau bod teuluoedd yn cefnogi’r prosiect, ac mae’r sgiliau
sy’n cael eu dysgu yn y dosbarth yn cael eu trosglwyddo i’r cartref.

Mae gan y Bocs Bwyd Mawr wefan sy’n cynnwys adnoddau dysgu, fideos a
gwybodaeth ynglŷn â ‘sut i’ sydd wedi’u paratoi â mewnbwn gan arbenigwyr yn y pwnc,
gan gynnwys cynrychiolwyr o faes iechyd y cyhoedd, byrddau iechyd a ffermwyr. Mae
hyn yn sicrhau bod y prosiect yn gyfrwng perthnasol a diddorol i gyflwyno’r cwricwlwm
yng Nghymru.

Fel mannau cyfarfod cymdeithasol i rieni a’r gymuned ehangach, mae lleoliadau’r Bocs
Bwyd Mawr yn boblogaidd iawn!

Cyflawniadau a Manteision y Prosiect:

Yn dilyn y 5 Bocs Bwyd Mawr cychwynnol a ariannwyd gan Sefydliad Waterloo (gan
gynnwys rhai yn y Barri, Caerdydd ac Abertawe), dyrannwyd cyllid pellach gan
Lywodraeth Cymru i alluogi’r prosiect i dyfu i 35 lleoliad Bocs Bwyd Mawr, mewn camau
amrywiol o’u datblygiad.

Yn 2020 darparodd Llywodraeth Cymru £100k i weithredu cynllun peilot yn cael ei
gefnogi gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd ar gyfer 5 ysgol arall yn y Cymoedd. Yn y
cam presennol mae 25 ysgol arall yn y Cymoedd yn ymuno â’r prosiect â chyllid o tua
£600k gan Lywodraeth Cymru. Mae’r 25 lleoliad ychwanegol wedi’u nodi a byddant yn
weithredol ym mis Mawrth/Ebrill 2022, yn amodol ar werthusiad allanol.



Heriau’r Prosiect a’r Prif Bethau a Ddysgwyd:
Mae rhannu dealltwriaeth o bwrpas y prosiect ag ysgolion, cyrff hybu iechyd a phrosiectau cymunedol eraill a dal
i esblygu wrth i’r prosiect dyfu wedi bod yn bwysig. Mae lleoliadau’r prosiectau Bocs Bwyd Mawr yn amrywio o
ran tlodi, gwybodaeth a’r lleoedd sydd ar gael. Mae’n hanfodol sicrhau bod pob un o’r prosiectau Bocs Bwyd
Mawr yn cyflawni diben ac yn berthnasol i’w leoliad, felly nid dyblygu syml yw’r dull gweithredu mwyaf priodol
bob amser.

Gall sicrhau iechyd a diogelwch fod yn faen tramgwydd gan fod cynifer o blant, teuluoedd, gwirfoddolwyr ac
athrawon yn defnyddio’r cynwysyddion. Aethpwyd â hyn i lefel arall yn ystod y pandemig pan osodwyd
cyfyngiadau a chanllawiau. 

Mae sicrhau, cymhwyso a chael mynediad at gyllid yn her oherwydd bod angen gwybodaeth arbenigol ac amser
i ymgeisio am grantiau, ynghyd â sicrhau cefnogaeth rhanddeiliaid a gwirfoddolwyr. 

Rhaid cael caniatâd ar gyfer lleoliad pob safle, ac ar gyfer y gweithgareddau sydd i’w cynnal yno, gan bob
Awdurdod Lleol. Gall hyn gymryd amser, a gall fod yn rhwystredig gan nad yw pob Awdurdod Lleol yn
ymwybodol o’r prosiectau, a gall fod yn anodd dod o hyd i’r caniatadau perthnasol. 

Mae pob prosiect yn elusen gofrestredig drwy ei hawl ei hun, ac maent yn ‘Aelodau Bwyd Cymunedol’ o
Fareshare Cymru, gan sicrhau cyflenwad rheolaidd o fwyd fforddiadwy drwy’r mudiad hwn. Mae’r ysgolion wedi
meithrin perthnasoedd cryf â’u harchfarchnadoedd lleol gan eu galluogi i sicrhau cyflenwadau rheolaidd o fwyd
dros ben o’r ffynonellau hyn.

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:
Mae’n edrych yn debyg bod cyllid ar gael ar yr un lefel ar gyfer 2022/2023 a fyddai’n arwain at sefydlu cyfanswm o 60 o brosiectau Bocs Bwyd
Mawr mewn ysgolion yn ne Cymru, gan ei wneud yn gyfrannwr arwyddocaol iawn yn y frwydr i ddileu tlodi bwyd, cefnogi Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol a darparu addysg i deuluoedd ynglŷn â bwyd, maeth, ffermio a menter. 
 
Tyfodd y syniad yn gyflym, ac mae’n bwysig dweud y bydd angen cael Rheolaeth Rhaglen ychwanegol yn y cam nesaf er mwyn sicrhau cymaint ag
sy’n bosibl o effaith, gwerthuso trylwyr, cysondeb ar draws y prosiectau a chynllun ar gyfer cynaliadwyedd.

www.bigbocsbwyd.co.uk
 

Prosiect Big Box Bwyd
Youtube Video

http://www.bigbocsbwyd.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=CIPfx7YyBwE&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=CIPfx7YyBwE&t=10s


Diolch i’r Bocs Bwyd Mawr am gymryd rhan

yn yr astudiaeth achos hon.
 

businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy
@bwydadiodcymru


