Sefydliad Bevan yn 2017/18

Sefyll dros gydraddoldeb,
cyfiawnder a ffyniant
Sefydliad Bevan ydy melin drafod mwyaf arloesol a dylanwadol Cymru.
Rydyn ni’n datblygu atebion i broblemau mwyaf heriol Cymru. Rydyn ni’n gwrando ar bobl sydd wedi’u heffeithio,
gweithio gyda nhw ar gynigion effeithiol ac yn ysgogi llywodraethau, busnesau ac unigolion i weithredu.

Yr hyn a wnaethon ni yn 2017/18
Rydyn ni wedi datblygu atebion i rai o’r problemau mawr sy’n wynebu Cymru.

Helpon ni i ddatrys tlodi
Cawsom fod un o bob pedwar
person yn byw mewn tlodi, a
chynnydd mewn tlodi ar aelwydydd
lle mae unigolyn eisoes mewn
gwaith. Dywedon ni fod delio ag
achosion creiddiol tlodi yn gwneud
mwy o wahaniaeth na rhaglenni’n
seiliedig yn y gymuned.

Rydyn ni wedi argymell:
› t arged heriol i greu swyddi
a chreu canolfannau twf yng
nghymoedd De Cymru;
› gweithredu camau mwy
effeithlon i helpu pobl i gael
gwaith;
› creu marchnad lafur gynhwysol
lle mae gwaith yn deg ac yn
atal tlodi.

Creon ni gyfleoedd
gwell ar gyfer pobl ifanc

Helpon ni sefydliadau i
baratoi ar gyfer Brexit

Cawsom nad ydy un o bob deg
person sy’n gadael ysgol yn
cyflawni 5 neu fwy o bynciau TGAU
ar s A*- C. Prin maen nhw’n derbyn
cyngor ar eu hopsiynau sy’n gyfyng
gan fwyaf. Mae rhai yn cael addysg
bellach yn gostus ac yn hynod anodd.

Cawsom y gallai Brexit effeithio ar
dai, nifer o wasanaethau cyhoeddus,
cyllid ar gyfer datblygiadau a’r
economi. Er nad oedd telerau
Cymru’n gadael yr UE yn hysbys
rydyn ni wedi nodi’r hyn y gellid
ei wneud.

Rydyn ni wedi argymell:

Rydyn ni wedi argymell:

› darparu

cyngor gyrfaol i’r holl
bobl ifanc;
› torri costau cyfranogi mewn
addysg bellach;
› gwella ystod ac ansawdd swyddi
dan hyfforddiant;
› sicrhau bod yr holl ddysgu pellach
yn gweithredu fel ‘carreg sarn’.

› m
 eithrin economi mwy cynhwysol;
› buddsoddi mewn sgiliau yn
arbennig y rhai sy’n debygol o
gael eu heffeithio gan newidiadau
mewn mewnfudo;
› ymrwymiadau i gadw buddsoddiad
cyfwerth â’r arian UE i gael ei
anrhydeddu a’r penderfyniadau i
gael eu datganoli.

Rydyn ni hefyd
› w
 edi codi proffil trefi yng Nghymru

› y styried darpar rôl elusennau, busnesau cymdeithasol a chyrff
cyhoeddus i ‘wneud gwaith da’

Sut gallwch chi ein

Cefnogwch ni
Ymunwch â channoedd o
bobl a chyfrannu cyn lleied â
dim ond £3.25 y mis.

Aelod Cysylltiol
Dangoswch eich ymrwymiad
i gydraddoldeb a chyfiawnder
drwy gysylltu’ch sefydliad â ni.

Teithio’r y filltir ychwanegol
Byddai rhoi ychydig yn ychwanegol
yn ein helpu i wneud hyd yn oed
fwy – ac mae’n cynnig manteision
mawr hefyd.

Sefydliad Bevan yn 2017/18

Y gwahaniaeth a wnaethon ni
Cynyddu dealltwriaeth

Llunio polisïau llywodraeth

› Sylw yn y wasg genedlaethol, yng Nghymru ac
arbenigol.
› 34 o erthyglau ar-lein, 10 sesiwn briffio ac
13 adroddiad
› 63,000 o ymwelwyr â’r wefan, 8,500 o
ddilynwyr ar y cyfryngau cymdeithasol.
› 500 o gynrychiolwyr mewn digwyddiadau

Cryfhau democratiaeth

› 3
 o’r trethi a argymhellwyd gennym yng
nghyllideb Llywodraeth Cymru
› Economi cynhwysol a thema ganolog yng
Nghynllun Gweithredu Economaidd Cymru
› ‘Canolfannau twf’ a roddwyd ar waith gan
Gyrchlu’r Cymoedd

Symbylu Gweithredu

› Tystiolaeth lafar arbenigol i bedwar ymholiad
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
› Sesiynau briffio ar gyfer uwch wleidyddion o’r
pedair plaid
› Yn cael ein dyfynnu’n gyson mewn dadleuon
yn y Cynulliad

› G
 weithredu yn erbyn tlodi yn seiliedig ar ein
cynlluniau gan Gyngor Sir Benfro
› Hyfforddiant gwrth-dlodi yng Ngogledd Cymru
› R
 hoi gwybodaeth ar gyfer strategaethau
sefydliadau

Incwm 2017/18 £244,206

Gwariant 2017/18 £175,830
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£56,250 o incwm a dderbyniwyd ymlaen llaw wedi’i gario ymlaen i 2018/19.
£12,119 o gyfraniad i gronfeydd wrth gefn yn dilyn diffyg ariannol yn 2016/17.
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