
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 

(Lloegr)



Cefndir ac Amcanion
y Prosiect:
Un o brosiectau Sow the City oedd Helping Old Moat Eat (HOME). Roedd yn weithredol
rhwng 2013 a 2016 a’i nod oedd darparu bwyd mewn argyfwng er mwyn lleihau tlodi
bwyd a dileu rhwystrau a oedd yn atal pobl rhag cael bwyd. 

Roedd HOME yn darparu gwasanaethau er mwyn mynd i’r afael â rhai o achosion
hirdymor tlodi bwyd gan gynnwys gwella sgiliau coginio a chyllidebu, gwella mynediad at
fwyd maethlon, rhesymol a chyfleoedd bwyta cymunedol, iach.

Bu HOME hefyd yn cynnal gweithgareddau er mwyn creu ymdeimlad o gymuned, yn
darparu addysg er mwyn gwella dealltwriaeth cyfranogwyr o fwyd ac addysgu sgiliau
coginio gwerthfawr. Nod y rhain oedd helpu’r rhai a oedd yn cymryd rhan i ddeall
elfennau deiet gytbwys, a gwella eu hiechyd hwy ac iechyd eu teuluoedd.

Penodwyd hyrwyddwyr cymunedol a rhoddwyd hyfforddiant iddynt, a chafodd pob un a
ddaeth i’r hyfforddiant wely plannu uwch am ddim, wedi’i wneud o ddarnau dros ben o
bren gan y contractwr Wates. Rhoddwyd compost iddynt, hadau am ddim, 1 awr o
gyngor gartref ynglŷn â sut i gael y llwyddiant mwyaf, a choeden afal Sunset mewn
potyn. Teimlid bod y dull gweithredu a’r broses hon yn fodel llwyddiannus iawn er mwyn
cefnogi tyfwyr newydd.

Yn ychwanegol at hyn darparodd HOME wasanaeth cludfwyd iach i’r rhai hynny nad oedd
ganddynt amser, cyfleusterau na sgiliau i goginio. Roedd hyn yn cynnwys gwasanaethau
amser cinio wythnosol am 2 awr yng nghanol y stadau. Roedd llawer o wahanol fathau o
fwydydd i ddarparu ar gyfer pob angen ac annog profiadau newydd, o gyri figan, i gawl
a bwyd stryd am £1 yr un. Gwelodd y gwasanaeth cludfwyd gwsmeriaid teyrngar yn dod
yn ôl eto, gan groesawu’r agweddau cymunedol a chymdeithasol yn gymaint â’r
manteision maethol.

Dyfarnwyd £18K i’r prosiect

HOME gan Gronfa Tlodi Bwyd

MCC ac roedd Southway yn

bartner allweddol.

 



Arweiniodd y prosiect HOME at ganlyniadau cyffrous a chadarnhaol, a gwelwyd
dros 500 o bobl yn cymryd rhan mewn trafodaethau am dlodi bwyd, a’r
sesiynau’n cynnig cyngor sylfaenol am fwyd. Hyfforddwyd pedwar o’r trigolion
lleol i fod yn Hyrwyddwyr Bwyd a chynhaliwyd dau ddigwyddiad cymunedol
HOME a ddenodd dros 100 o bobl. Crëwyd gardd arddangos tyfu bwyd yng
nghanol y stad er mwyn hyfforddi trigolion lleol.

Cyflawniadau’r Prosiect a’r
Manteision a Ddarparwyd:

27 
Darparwyd

gwelyau uwch
i dyfu bwyd i

27 o bobl.
 

30 
Cwblhaodd 30
o bobl gyrsiau
yn awgrymu

ffyrdd o goginio
ar gyllideb.

 

200 
 

Gwerthwyd 200
o brydau

cludfwyd iach.
 

Gwelliannau i welyau uwch fel bod modd defnyddio’r ganolfan fel lleoliad ar
gyfer hyfforddiant tyfu bwyd i denantiaid a gyfeiriwyd at y fenter
Gwario £400 ar ddeunyddiau 
Hyfforddiant tyfu (27 yn bresennol)
Hyfforddiant coginio (21 yn bresennol)
Defnyddio cynnyrch o ardd y ganolfan mewn sesiynau coginio
Egin gogyddion yn defnyddio cynnyrch o’r ardd arddangos mewn sesiynau

Hyfforddi a buddsoddi:
"Mi wnes i wneud

jam a siytnis o
gynnyrch roeddwn i
wedi eu tyfu ar gyfer

digwyddiad y
cynhaeaf"

 



Heriau’r Prosiect a’r Prif
Bethau a Ddysgwyd: 
Nodwyd bod platfformau cyfryngau cymdeithasol yn hollbwysig ar gyfer
ymgysylltiad y prosiect.

Canfu’r prosiect fod galw pendant am wasanaethau ehangach a oedd yn mynd
y tu hwnt i’r hyn y gallai HOME ei ddarparu.

Er gwaethaf lefelau ymgysylltu uchel rhwng 2013 a 2016 daeth y cyfan i ben pan
orffennodd y cyllid. 

Gwefan
"Fe wnaeth fy helpu i ddechrau tyfu pethau fy hun, drwy roi hadau i mi a dweud
wrthyf beth i’w wneud gyda nhw. Mae HOME wedi fy annog i fod yn aelod mwy
gweithredol o’m cymuned."

Cynlluniau ar gyfer y Dyfodol:
Mae prosiectau eraill amrywiol wedi’u cyflwyno ers hynny dan Sow the City ac
maent yn dal i ffynnu gan gefnogi a mynd i’r afael â phroblemau cymunedau –
ynysu cymdeithasol, tlodi bwyd ac iechyd.

Yn 2020/21 yn dilyn ton gyntaf pandemig Covid, amlygwyd yr angen am brosiectau
fel HOME a chynhaliodd HOME ddau brosiect llwyddiannus iawn yn nwy o wardiau
mwyaf difreintiedig Manceinion.

 



Diolch i HOME (Helping Old Moat Eat) am

gymryd rhan yn yr astudiaeth achos hon.
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