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Cefndir ac Amcanion
y Prosiect:
Sefydlwyd Glasgow Community Food Network (GCFN) yn 2017 i ddod ag ymarferwyr
a sefydliadau’r sector preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, ac unigolion
eraill â diddordeb, at ei gilydd i ddatblygu system fwyd lewyrchus yn Glasgow. 

Nod GCFN yw gweithio gyda phawb sydd â diddordeb mewn bwyd: cogyddion a thai
bwyta, ffermwyr a garddwyr marchnad, gwirfoddolwyr banciau bwyd a cheginau
cawl ac unrhyw un arall sydd eisiau gwell bwyd i bobl Glasgow.

Mae arnynt eisiau gweld dinas lle mae cynnyrch organig, lleol, ffres o safon uchel ar
gael i bawb am bris rhesymol, a lle mae bwyd da’n cael ei ddathlu fel rhan o
ddiwylliant Glasgow.

Datblygodd GCFN o ymgynghoriad gan Rwydwaith Bwyd Lleol Glasgow.
Penderfynwyd bod angen sefydliad mwy ffurfiol. Ffurfiwyd GCFN fel Cwmni
Buddiannau Cymunedol ym mis Mai 2017.

Mae GCFN yn cynnal digwyddiadau rhwydweithio tymhorol lle mae aelodau’n rhannu
pryd o fwyd ac yn dysgu mwy am waith ei gilydd. Fel arfer mae’r digwyddiadau hyn
yn cynnwys sgyrsiau byr gan siaradwyr amserol ynghyd â thrafodaeth wedi’i
chyfeirio am ffyrdd o ddatblygu a gwella systemau bwyd lleol.

Mae GCFN yn cynnal ac yn cefnogi ymchwil a datblygu gwelliannau i system fwyd
Glasgow. Fel sefydliad sy’n cael ei arwain gan yr aelodau, mae bob amser yn agored i
syniadau newydd yn y maes hwn.



Mae amrywiaeth parhaus a chynyddol o brosiectau o ganlyniad i
gyrhaeddiad a llwyddiant y rhwydwaith. 

Oherwydd newidiadau yn y gymuned, y pandemig a newid cymdeithasol,
mae’r rhwydwaith wedi tyfu o ran y math o brosiectau a’u cyrhaeddiad, a’r
galw am ei gefnogaeth/gwasanaethau. 

Dyfarnwyd grant iddo yn ddiweddar i gynnal ymgyrch Sugar Smart.
Arweiniodd yr ymgyrch hon, yn cael ei hariannu gan sefydliad Jamie Oliver,
at ddigwyddiad i wella dealltwriaeth o siwgr mewn bwyd, yn cynnwys y
cyfryngau a chynghorwyr lleol a gweithdai maeth i ysgolion a grwpiau
cymunedol. 

Newidiodd y rhwydwaith yn gyflym ym mis Mawrth 2020 o ganlyniad i’r
pandemig, i weithio gyda grwpiau a sefydliadau i ddarparu bwyd i
gymunedau. Roedd y dull gweithredu yn cynnwys dwy elfen, sef Dosbarthu
ac Ymateb Cymunedol. 

Ym mis Rhagfyr 2021, lansiodd GCFN ei adroddiad prosiect â chynllun yn
nodi sut y byddai’n parhau i gefnogi dosbarthu bwyd i’r rhai a oedd yn
wynebu tlodi bwyd yn Glasgow.

Cyflawniadau’r Prosiect a’r
Manteision a Ddarparwyd:
 

'Glasgow, Tackling Poverty
With a City Plan’.

 

https://glasgowfood.net/assets/documents/GCFN_FoodPoverty_27012022.pdf


Heriau’r Prosiect a’r Prif
Bethau a Ddysgwyd:
Un o’r prif nodau yw datblygu ffrydiau incwm cynaliadwy i alluogi
prosiectau i ariannu eu hunain yn well. 

Mae angen hyn gan nad oes cymaint o gymorth grant ar gael mwyach, o
ganlyniad i doriadau a’r effeithiau negyddol ar yr economi yn dilyn Brexit
a’r pandemig.

glasgowfood.net

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:
Mae ar GCFN eisiau dal i dyfu a darparu cefnogaeth i’r gymuned drwy’r
rhwydwaith bwyd.

Mae’r adroddiad “Glasgow Tackling Poverty with a City” yn dangos sut y
gall dull gweithredu cyfannol ar draws sefydliadau ac adrannau gefnogi
dull o leihau a dileu tlodi bwyd. 

Mae GCFN wedi nodi bod y pandemig wedi cynyddu’r argyfwng i’r rhai
sy’n profi tlodi, ond ei fod hefyd wedi creu partneriaethau cryfach a
mwy o benderfyniad ar draws sectorau i ddileu’r problemau strwythurol
sy’n achosi caledi.

https://glasgowfood.net/


Diolch i Glasgow Community Food Network

am gymryd rhan yn yr astudiaeth achos hon.

 

businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy
@bwydadiodcymru


