
Hwylysydd Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd
(GwyrddNi)

Rheoli Gan: Rheolwr Prosiect GwyrddNi
Adrodd At: Rheolwr Prosiect a Grŵp Llywio GwyrddNi

Cyflog: £29,900p.a. pro-rata
Lleoliad: Bethesda, Llanberis, Caernarfon, Penygroes, Blaenau Ffestiniog, neu Botwnnog.
Oriau: Rhan-amser. 0.8FTE i’w weithio’n hyblyg.
Gwyliau: 28 diwrnod, yn cynnwys gwyliau cyhoeddus pro-rata

DISGRIFIAD PROSIECT
Mae GwyrddNi yn gydweithrediad rhwng mentrau cymdeithasol, a arweinir gan y gymuned, a grwpiau ynni
cymunedol sydd yn gweithio ar y cyd i daclo newid hinsawdd o’r gwaelod i fyny. Yn draddodiadol, mae
prosiectau,  ymyriadau neu fentrau amgylcheddol yn tueddu i gael eu creu ‘i’ gymunedau, ond mae’r
consortiwm GwyrddNi yn enghraifft o gymunedau’n cymryd perchogaeth o’r agenda newid hinsawdd.

Bydd GwyrddNi yn adeiladu Manifesto Hinsawdd Gymunedol cadarn ac ymarferol, sydd wedi ei ddatblygu’n
lleol, i leddfu’r effaith newid hinsawdd, tra’n hwyluso newid ymddygiad ac addysg. Bydd y prosiect yn sefydlu 5
Cynulliad Hinsawdd ac yn cynnal lleiafrif o 20 cyfarfod Cynulliad i daclo newid hisawdd. Bydd y cynullaidau yn
codi ymwybyddiaeth ac addysgu, ond hefyd yn dod yn gerbyd i benderfynu a dogfennu breuddwyd cynwysol
ein cymunedau o ddatrys newid hinsawdd - bydd hyn ar ffurf Manifesto Gweithredu Hinsawdd.

SWYDD-DDISGRIFIAD
Bydd yr Hwylysydd Cymunedol ar Weithredu Hinsawdd wedi’u lleoli ym mhob un o’n cymunedau, gan wneud
tîm ar draws ein rhanbarth i rannu arfer gorau, dysgu a phrofiadau rhwng cymunedau. Byddent yn gyfrifol am
fapio rhanddeiliadau, datblygu model i ddarparu Cynulliadau Hinsawdd, cydlynu a hwyluso cynulliadau, a
sicrhau fod GwyrddNi yn gynhwysol o bob rhan o’n cymunedau.

PRIF DDYLETSWYDDAU
Datblygiad Cymunedol ac Ymgysylltiad Rhanddeiliadau

● Mapio’r gymuned, nodi cymaint o sefydliadau â phosibl i siarad â nhw yn y cyfnod.

● Datblygu cronfa ddata rhanddeiliadau i gynnwys andabyddiaeth o grwpiau sefydledig.

● Cyswllt uniongyrchol â'r rhai sy'n adnabyddus am waith yn y maes gan eu hannog i gysylltu ag eraill.

● Rhaglen ymgysylltu a dechrau siarad â chreu cysylltiad â chymdeithasau a grwpiau lleol.

● Adnabod, ac adeiladu ar gryfderau beth sydd yn digwydd yn barod yn ein cymunedau.

● Cysylltu â grwpiau sydd o risg cael eu anwybyddu/anghofio a’r rhai sy’n llait tebygol o ymgysylltu â gwaith

cymunedol ac/neu amgylcheddol.

Hwyluso a Chydlynu
● Fel rhan o dîm rhanbarthol, rhannu arfer gorau, dysgu a rhannu profiadau o un ardal i’r llall, gan gynnwys

cyflwyno ffyrdd newydd o weithredu.

● Ymchwilio modelau a methodolegau Cynulliad Hinsawdd.

● Cydlynu’r gwaith o gyflawni Cynulliadau Hinsawdd.

● Arwain cyfranogwyr Cynulliad Hisawdd drwy’r broses.



● Darparu ymyriadau yn dilyn y model newid ymddygiad.

● Cydlynu a hwyluso Cynulliadau Hinsawdd, tra’n sicrhau bod pawb yn cael eu clywed a’n gyfforddus gymryd rhan.

● Datblygu syniadau creadigol a “gludiog” i ledaenu camau gweithredu newid hinsawdd ledled ein cymunedau.

● Hel blaenoriaethau a chydlynu’r Manifesto Hinsawdd.

● Cychwyn a datblygu cyfleoedd allweddol wedi eu blaenoriaethu gan y Cynulliad Hinsawdd.

● Adnabod cyfleodd i weithio â Cynulliadau Hinsawdd eraill GwyrddNi ar heriau cyffredin, prosiectau ehangach,

cyd-ddysgu.

● Annog aelodau Cynulliad i ymgysylltu â’u cyfoedion mewn grwpiau allanol, yn enwedig os ydynt yn gweithio ar

themau tebyg.

Gweinyddu ac Adrodd
● Ysgrifennu adroddiadau i adborth penderfyniadau gan y Cynulliad Hinsawdd i’r Grŵp Llywio, er mwyn dyranu

adnoddau a.y.y.b.

● Sicrhau bod cyfranogiad yn cael ei fesur a'i adrodd i’r Cyfarwyddwr Prosiect.

Arall
● Helpu â thasgau ar draws y partneriaethau yn ôl y gofyn a/neu dan gyfarwyddyd DEG

● Cysylltu â sefydliadau partner i adnabod cyfleon i gydweithio.

● Cymryd rhan mewn fideos, podcasts a digwyddiadau cyfryngau.

● Rhannu dysgu a phrofiadau gyda phrosiectau ehangach y Gronfa Gweithredu Hinsawdd ledled Prydain.

Ariennir GwyrddNi gan y Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol


