
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 

(Iwerddon)



Cefndir ac Amcanion
y Prosiect:
Sefydlwyd GIY (Grow It Yourself) yn 2008 gan Michael Kelly, a dechreuodd fel grŵp
cymunedol gwirfoddol yn Waterford, yn Iwerddon, wedi’i sefydlu fel ffordd i bobl y
ddinas ddod at ei gilydd i ddysgu sut i dyfu bwyd. 

Yn 2009, sefydlwyd GIY ei hun fel menter gymdeithasol i gefnogi prosiectau tyfu bwyd
cymunedol a hybu tyfu bwyd fel ffordd o ysgogi dull mwy cynaliadwy o fyw.

Erbyn hyn mae GIY yn fenter gymdeithasol flaenllaw sy’n cynorthwyo pobl ledled y
byd i fyw bywydau iachach, hapusach a mwy cynaliadwy drwy dyfu rhywfaint o’u
bwyd eu hunain. 

Eu gweledigaeth yw system fwyd atgynhyrchiol sy’n rhoi maeth i bobl ac i’r blaned. Eu
pwrpas datganedig yw byd lle mae pawb yn tyfu rhywfaint o’i fwyd ei hun, ac mae
ganddynt genhadaeth i ysbrydoli, addysgu a galluogi mudiad byd-eang o dyfwyr
bwyd, drwy ymgyrchoedd, rhaglenni, cynnyrch a llwyfannau addysgol amrywiol. 

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:
Yn unol â ‘Degawd o Weithredu’ i fynd i’r afael â Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig,
nod GIY yw ysbrydoli 100 miliwn o bobl ar hyd a lled y byd i dyfu rhywfaint o’u bwyd eu
hunain erbyn 2030. 

Maent yn teimlo y bydd y nod uchelgeisiol hon yn helpu i greu trobwynt lle bydd holl fwyd
y byd yn cael ei gynhyrchu a’i fwyta er budd pobl a’r blaned.

Degawd o Weithredu y 
Cenhedloedd Unedig

 

GROWBox ar werth drwy
siop ar-lein GIY

 

Pencadlys GIY
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Mae’r tîm GIY yn credu bod y manteision yn eang, ac yn cynnwys adeiladu
cymunedau, hybu llesiant a darparu addysg am fwyd.

Mae eu dull gweithredu yn seiliedig ar ymchwil sy’n dangos bod gwybodaeth,
agweddau ac ymddygiad pobl mewn cysylltiad â bwyd yn newid yn sylweddol
pan fyddant yn tyfu rhywfaint o’u bwyd eu hunain. 

Mae GIY yn galw’r ffordd newydd hon o feddwl yn “empathi bwyd”, gan ei bod
yn galluogi’r cyfranogwyr i ddewis ffyrdd o wneud dewisiadau bwyd iachach a
mwy cynaliadwy drostyn eu hunain. 

Drwy weithgareddau amrywiol, mae GIY yn ceisio ysbrydoli, addysgu a
galluogi mudiad o dyfwyr bwyd, y bydd y camau y byddant yn eu cymryd
gyda’i gilydd yn helpu i greu system fwyd iachach a mwy cynaliadwy. 

Eu damcaniaeth hwy yng nghyswllt Newid Hinsawdd yw bod pob 1 metr sgwâr
o fwyd sy’n cael ei dyfu yn hafal i’r potensial i gynhyrchu 1kg o fwyd, ac yn
arwain at 1kg yn llai o allyriadau carbon.

Maent yn dweud bod Tyfwyr Bwyd:

 

Cyflawniadau’r Prosiect a’r
Manteision a Ddarparwyd:
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59%
yn dweud bod eu
hiechyd meddwl

wedi gwella
 

68%
yn sôn am
fanteision

corfforol gwych
benefits 



Heriau’r Prosiect a’r Prif Bethau a Ddysgwyd:
Fel llawer o gyrff anllywodraethol, mae GIY wedi sylwi mai un o’r agweddau mwyaf
heriol wrth geisio tyfu’r fenter oedd creu model ariannu cynaliadwy a sicrhau nad
yw’r sefydliad yn dibynnu ar un noddwr neu roddwr. 

Yn y 5 mlynedd diwethaf maent wedi datblygu cynnyrch a gwasanaethau busnes i
ddefnyddiwr (B2C) a busnes i fusnes (B2B) sydd wedi cynhyrchu incwm ac wedi
cael effaith gadarnhaol yr un pryd. O safbwynt busnes i ddefnyddiwr, er enghraifft,
maent yn gwerthu pecynnau tyfu i ddechreuwyr, o’r enw GROWBox ar-lein, yn
ogystal â hadau a llyfrau. 

O safbwynt busnes i fusnes maent wedi creu rhaglen ymgysylltu â gweithwyr sy’n
canolbwyntio ar gynaliadwyedd bwyd o’r enw GROWCircle, lle gall gweithwyr
ddysgu am y system fwyd drwy dyfu rhywfaint o’u bwyd eu hunain. Mae’r
gwasanaeth a ddarperir yn cynnwys pecynnau tyfu (GROWBox) yn cael eu cefnogi
gan gyrsiau ar-lein, ap GIY, podlediad, gweminarau a dulliau amrywiol o ddysgu
am gynaliadwyedd.

Mae GIY wedi cael ei gefnogi gan asiantaethau’r wladwriaeth yn Iwerddon, gan
gynnwys y swyddfa fenter leol yn Waterford, ac mae wedi cynnal rhaglenni tyfu
bwyd ar ran Healthy Ireland a’r rhwydwaith Llyfrgelloedd. Mae hefyd wedi derbyn
cefnogaeth gan nifer o gefnogwyr eco-systemau entrepreneuriaeth gymdeithasol
cenedlaethol a rhyngwladol gan gynnwys ReThink Ireland, Social Entrepreneurs
Ireland ac Ashoka. giy.co.uk

Yn ôl GIY un o’r prif ganfyddiadau yw “pwysigrwydd gwytnwch – yn ein tîm,
yn ein huchelgais a chreu gwytnwch yn ein system fwyd”.

https://giy.co.uk/


Diolch i GIY (Grow it Yourself) am

gymryd rhan yn yr astudiaeth achos hon.

businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy
@bwydadiodcymru


