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Hawdd ei
Deall

Crynodeb
Mae Jerwood Arts yn rhoi arian i
artistiaid a sefydliadau creadigol er
mwyn iddyn nhw greu celfyddyd.

Rydyn ni wedi lansio fersiwn
newydd o raglen Ysgoloriaethau
Creadigol Weston Jerwood.

Mae’r rhaglen yn gyfle i roi swydd yn
y celfyddydau, gyda chyflog, i
artistiaid o gefndiroedd economaiddgymdeithasol is.

Canllaw hawdd i’w ddeall yw hwn
sy’n egluro beth yw’r rhaglen a sut i
wneud cais.
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Cefndir Jerwood Arts
Sefydliad sy’n noddi’r celfyddydau yw
Jerwood Arts.

Mae hyn yn golygu ein bod yn rhoi
arian i artistiaid, curaduron,
cynhyrchwyr a sefydliadau
creadigol i greu celfyddyd.

Rydyn ni’n gwneud hyn i’w helpu
nhw i ddod â’u syniadau a’u
prosiectau’n fyw.

Rydyn ni’n ceisio sicrhau bod pobl
yn gallu bod yn rhan o’r
celfyddydau, a chael eu talu i fod
yn greadigol.
2

Cefndir Rhaglen Ysgoloriaethau
Creadigol Weston Jerwood
Mae ymchwil yn dangos bod llawer o
bobl yn wynebu rhwystrau sy’n eu
hatal rhag gweithio yn y celfyddydau.

Fe allai hyn fod oherwydd eu
hanabledd, eu hunaniaeth, eu
hethnigrwydd, neu eu cefndir.

Equality!

Nid yw hynny’n deg, yn ein barn ni, a
dylai pawb gael yr un cyfle i weithio
yn y celfyddydau.

Rhaglen yw hon i helpu pobl sy’n
wynebu rhwystrau oherwydd eu bod
yn dod o gefndir economaiddgymdeithasol is i gael swydd yn y
celfyddydau.
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Beth yw ystyr
‘Cefndir Economaidd-Gymdeithasol
Is’?
Os ydych chi o gefndir economaidd-gymdeithasol is, mae’n golygu:
Mae’n debygol ichi fynd i un o
ysgolion y wladwriaeth. Mae hyn yn
golygu na wnaethoch chi dalu i fynd
i’r ysgol.

School

Efallai ichi gael eich magu yn y
system gofal.

Efallai nad oedd gennych chi arian, a’i
bod yn anodd prynu pethau pan
oeddech chi’n tyfu.

I am…

Efallai y byddech chi’n eich
disgrifio’ch hun fel rhywun ‘dosbarth
gweithiol’, neu ‘ddosbarth budddaliadau’.
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Sut mae’r rhaglen yn gweithio
Rhwng 2021 a 2022, byddwn ni’n
ariannu 50 o swyddi yn y celfyddydau i
bobl sydd o gefndir economaiddgymdeithasol is.
:Yn ogystal â’r swyddi, bydd y rhaglen yn eich helpu drwy’r ffyrdd hyn:

 Rhwydwaith y Cymrodyr

Os cewch chi un o’r swyddi,
byddwch chi’n dod yn rhan o
rwydwaith gyda 49 o bobl greadigol
eraill o gefndiroedd economaiddgymdeithasol is. Rhwydwaith o
‘Gymrodyr’ yw ein henw ni ar y
rhwydwaith hwn.

 Datblygu Proffesiynol
Byddwch chi’n ymuno â rhaglen
Datblygu Proffesiynol sy’n cael ei
harwain gan people make it work.
Bydd y rhaglen hon yn rhoi
cefnogaeth a hyfforddiant ichi, a
byddwch chi’n ei chreu ar y cyd.
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Sut mae’r rhaglen yn gweithio
 Mentor
Rhywun sy’n rhoi cyngor ichi yw
mentor. Byddwch chi’n cael
mentor i weithio gyda chi. Chi a
neb arall fydd yn dewis y mentor.
Byddwn ni’n talu am eu hamser.

 Cynnydd
Byddwn ni’n eich helpu i
benderfynu ar eich camau nesaf
ar ôl i’r swydd ddod i ben. Gallai
hyn fod yn hyfforddiant, yn help
i ysgrifennu ceisiadau, neu’n
gymorth ariannol.

 Adborth
Fe hoffen ni wybod eich barn chi
am y rhaglen, er mwyn inni
barhau i’w gwella.
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Cwestiynau a
Chymorth
Os oes gennych chi gwestiynau neu
os hoffech chi gael mwy o wybodaeth
am y rhaglen hon, fe allwch chi
gysylltu â Sarah Gibbon. Mae Sarah
yn gweithio fel Rheolwr Prosiect yn
Jerwood Arts.

Fe allwch chi anfon e-bost at Sarah:

sarahg@jerwoodarts.org

Fe allwch chi ffonio Sarah:

07944 903989
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