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Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant 
 
1. CEFNDIR  
  
Sefydlwyd Elusen Aloud ym mis Gorffennaf 2012 fel ffordd i gyflawni gweithgareddau Only 
Boys Aloud (OBA), Academi OBA, ac Only Kids Aloud (OKA). Â ninnau’n agosáu at ein 10 
mlwyddiant, rydym yn cynnal adolygiad o’r weledigaeth, y nodau a’r amcanion; o strwythur 
staff a llywodraethiant; o gyllid ac ariannu. Rydym yn ystyried ein hunaniaeth brand ac wedi 
datblygu gwefan newydd. Rydym hefyd yn peilota Prosiect i Ferched yng Nghaerdydd. Bydd 
canlyniadau’r holl waith yma yn sail i’n cynllun strategol 3 blynedd.   
  
Er mwyn gallu ymgysylltu'n ystyrlon â phobl ifanc ledled Cymru ac annog pobl i gymryd rhan 
yn ein gweithgaredd yn arbennig ar gyfer y rhai 11-18 oed, mae angen i ni gael gwell 
dealltwriaeth o'r bobl ifanc rydyn ni am weithio gyda nhw, y rhesymau maen nhw'n dod 
atom ni a'r rhwystrau i gyfranogi. Yn fwy na dim, rydym am ymchwilio sut i ddod yn 
sefydliad mwy cynhwysol a hygyrch, oherwydd gwyddom, pan ddaw pobl ifanc yn rhan o 
deulu Aloud, bod eu bywydau yn newid er gwell. 

 
  2. AMCANION  
 
Rydym yn edrych i weithio gyda rhywun a all ategu ein gwybodaeth a'n hymchwil bresennol 
i'n cefnogi i ddeall ein darpar gyfranogwyr yn well trwy: 
  

• Ein cynorthwyo i ddeall pam nad yw rhai grwpiau ac unigolion yn ymwneud 
â’n gwaith  
• Ein cefnogi i nodi darpar bartneriaid, cysylltwyr a dylanwadwyr lleol, 
rhanbarthol a chenedlaethol i'n cefnogi ar ein taith 
• Gweithio gyda ni i ymchwilio a yw ein henw ac enwau ein corau yn achosi 
pryderon  
• Nodi pa gamau nesaf y mae'n rhaid i ni eu cymryd i wella ein hygyrchedd a'n 
hymgysylltiad 
• Nodi pa fuddsoddiad ychwanegol y gallai fod ei angen arnom i wella ein 
gwaith 

 
3. GOFYNION  
  
Bydd angen i'r person rydyn ni'n gweithio gyda nhw allu bod â dealltwriaeth o weithio gyda 
phobl ifanc yn ogystal â gallu cysylltu â nhw yn y Gymraeg a'r Saesneg fel y bo'n briodol, gan 
gydnabod bod ieithoedd eraill yn gyffredin yng Nghymru y bydd angen i ni ystyried er mwyn 
cefnogi ymgysylltiad llawn. 
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Byddem yn disgwyl i bwy bynnag sy'n gwneud y gwaith sicrhau bod yr holl ddata personol 
yn cael ei drin a'i brosesu o fewn gofynion Deddf Diogelu Data 2018 a'n Polisi Rheoli Data. 
Rydym hefyd yn disgwyl i ddarparwyr gadw at ein Polisi ar gyfer Diogelu ac Amddiffyn Plant, 
Pobl Ifanc ac Oedolion Bregus fel sy'n berthnasol ac yn cynnal gwiriad DBS os nad ydynt 
eisoes wedi tanysgrifio i'r gwasanaeth diweddaru. 
 
4. Cyllideb  
Cyfanswm y gyllideb sydd ar gael ar gyfer y gwaith yma yw £4,000 (heb gynnwys TAW, yn 
cynnwys treuliau).  
   
5. Mynegiant o Ddiddordeb  
I ymgeisio, anfonwch y canlynol:   
-  Eich CV neu eich bywgraffiad chi neu rai eich tîm gan gynnwys manylion gwaith 

blaenorol yn arbennig yn y sectorau cerddoriaeth, diwylliant ac ieuenctid  
-   Amlinelliad o’ch dull o fynd i’r afael â’r briff hwn  
-   Dadansoddiad o’r gyllideb, gan gynnwys treuliau. Dylai Treth Ar Werth (TAW) gael ei 

dangos ar wahân, lle y bo’n berthnasol, gan roi’r Rhif Cofrestru TAW.  

Nodwch y bydd yr holl brisiau a ddyfynnir yn aros yn gadarn trwy gydol y contract. 
 
Anfonwch ddogfennau eich cais mewn e-bost i Llinos Williams 
recruitment@thealoudcharity.com erbyn dydd Mawrth 1 Chwefror am 3pm.  Rhowch 
Gwaith Ymchwil Ymgysylltu a Chynhwysiant yn deitl i’ch e-bost.  
 
Gall eich mynegiant o ddiddordeb gael ei gyflwyno naill ai’n Gymraeg, Saesneg neu’n 
ddwyieithog, a chaiff pob cais ei brosesu yn yr un modd, ym mha bynnag iaith y bydd.  
 
Bydd unrhyw benodiad yn ddarostyngedig i Delerau ac Amodau contract safonol Elusen 
Aloud ac yn cael ei wneud ar gontract pris sefydlog, gan gynnwys yr holl ffioedd a threuliau. 
 
5. AMSERLEN  
 
Hoffem weithio gyda'r ymgeisydd llwyddiannus i ddiffinio'r union amserlen ar gyfer y gwaith 
hwn, ond o fewn y paramedrau canlynol: 

Dyfarnu cytundeb     wythnos yn dechrau 07/02/22  
Cyfarfod cychwynnol     Canol Chwefror 2022  
Cyfarfod adolygu     Hanner ffordd trwy’r cytundeb  
Cynhyrchu’r argymhellion terfynol   27/05/22  
  
Bydd y ffioedd yn cael eu talu wrth i bob cam gael ei gyflawni’n foddhaol.   
30% ar ôl penodi’n ffurfiol   
50% ar ôl cwblhau’r Adolygiad Canol Prosiect   
20% ar ôl cwblhau’r prosiect  
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