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MAE WEI YN UN O’N CYDLYNWYR
PROSIECT. MAE EI BROFIAD YN CYNNWYS
YMESTYN ALLAN I’R GYMUNED AC
YMGYNGHORI Â PHRESWYLWYR,
ARCHWILIADAU SRTYDOEDD, CLINIGAU
MEDDYGON SY’N CERDDED A THREFNU
DIGWYDDIADAU.

Mae cerdded yn rhan anhepgor o fywydau pawb ac
fel y cyfryw, gall ddarparu atebion syml, ar gost isel
i rai o broblemau anoddaf cymdeithas. Dangoswyd
fod ganddo effeithiau cadarnhaol ar iechyd meddwl a
chorfforol, ac mae cerdded hefyd yn gostwng y straen ar
y system drafnidiaeth ac yn hybu’r economi leol.

PLANT IACHACH,
HAPUSACH
LLAI O DAGFA WRTH
GIATIAU’R YSGOL

CERDDED

RYDYM NI’N
CERDDED GYDA

1,000

GWELL IECHYD
Y GALON A
PHWYSEDD
GWAED

O BOBL BOB
BLWYDDYN I GANFOD
BETH MAE NHW AM
EI NEWID AR EU
STRYDOEDD.

Mae gennym gyfres o wasanaethau i’ch cynorthwyo
i gyflwyno teithio cynaliadwy neu weithgareddau sy’n
ymwneud â’r gymuned y gellir eu teilwra i ateb eich
anghenion. Meddyliwch amdanom fel yr arbenigwyr
cyfeillgar yn eich ardal sy’n edrych ymlaen at eich helpu
i ddatblygu prosiect cerdded hawdd sy’n rhoi gwerth am
arian.
I ni, mae popeth yn dechrau gyda cherdded.

GWEITHLU
HAPUSACH, MWY
CYNHYRCHIOL

2 resymau gwych dros ymuno

Ni yw Living Streets, elusen y Deyrnas Unedig ar gyfer
cerdded bob dydd. Rydym wedi arwain y ffordd am dros
85 mlynedd. Ni yw’r bobl tu ôl i’r ymgyrch Cerdded i’r
Ysgol a chroesfannau sebra ledled y wlad. Rydym yn
bodoli i roi cerdded yn gyntaf.
Yn y dyddiau cynnar arweiniodd ein hymgyrchu at
fesurau arloesol, oedd yn achub bywyd fel yr angen
am brofion gyrru a chyfyngiadau cyflymder. Erbyn hyn
mae’n partneriaid a chleientau yn ymestyn o’r sector
cyrff cyhoeddus i fusnesau byd eang.
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MAE JULIA YN UN O’N CYFARWYDDWYR
RHANBARTHOL. MAE’N GWEITHIO AR
AMRYWIAETH O BROSIECTAU YMGYNGHOROL,
MAPIAU CERDDED I’R YSGOL, HYFFORDDIANT
PWRPASOL A DIGWYDDIADAU.

YR HYN WNAWN NI
Mae ein gwasanaethau’n gweithio ar draws
pedwar maes allweddol, yn amrywio o
asesiadau technegol penodol ac ymyriadau
i ddulliau ehangach, holistaidd o ymwneud
â’r gymuned.

1.YMWNEUD Â’R GYMUNED
Gallwn eich helpu i weithio gyda phobl leol i
gynhyrchu syniadau neu i gasglu adborth ar gyfer
cynlluniau stryd.
ARCHWILIADAU STRYD YN Y GYMUNED
Mae’n archwiliadau stryd yn y gymuned unigryw
yn gwerthuso’n strydoedd o safbwynt y bobl sy’n
eu defnyddio. Mae’r adroddiad sy’n dilyn yn cynnig
argymhellion ymarferol am welliannau sy’n annog cerdded.
CYNLLUNIAU TEITHIO
Mae cerdded yn rhan hanfodol o bob cynllun teithio,
naill ai i’r ysgol, i’r gweithle, neu i orsaf. Defnyddiwch ein
harbenigedd i helpu i osod a chyrraedd yr amcanion cywir.
DATHLU EIN STRYDOEDD
Mae digwyddiadau sy’n cyfeirio pobl leol yn ôl i’w
strydoedd yn gallu dangos potensial mawr lle sy’n
gyfeillgar i gerddwyr. Down â phobl at ei gilydd a mwyhau
manteision gwelliannau cyhoeddus er mwyn cymunedau.

2.HYFFORDDIANT A
CHYNLLUNIO TAITH
Rydym yn darparu sgiliau gwerthfawr i
bobl a’u galluogi i roi cerdded yng nghanol
gweithle a chymuned.
HYFFORDDI ARWEINWYR CERDDED
Rydym yn cynnig pecyn syml (yn dechrau gyda
mynd am dro enghreifftiol) sy’n sôn am bopeth mae
angen i arweinydd cerdded cymunedol ei wybod, gan
gynnwys cynllunio taith, trefnu a rheoli risg.
HYFFORDDIANT A CHEFNOGAETH I BOBL HŶ N
A PHOBL ANABL A’U GOFALWYR
Mae cerdded yn helpu pobl i gysylltu â’u cymuned
leol. Gweithiwn gyda pobl hyˆn a phobl anabl a’u
gofalwyr, gan eu helpu i gynnwys mwy o gerdded yn
eu bywyd bob dydd. Gallwn hefyd gynnig arweiniad
ar ble i ganfod cymorth pellach.
CYNLLUNIO TAITH A MAPIAU PWRPASOL
Os ydych am annog cerdded i leoliad penodol neu ar
draws cymuned gyfan, gallwn chwilio am wybodaeth
leol i greu mapiau cerdded sydd eu hangen ac sy’n
rhoi i bobl yr wybodaeth a’r hyder i gerdded mwy.

3.CEFNOGAETH DECHNEGOL
BWRPASOL

4.ANNOG NEWID
YMDDYGIAD

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau
technegol i helpu i wneud seilwiath sy’n bod eisoes
ac unrhyw gynlluniau newydd yn addas i gerdded.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad yn cael pobl i
gerdded, gwyddom be sy’n gweithio. Mae gennym
offer ymarferol i annog eich cymuned i gerdded
mwy a mwynhau manteision y weithred syml hon.

YN ADDAS I GERDDWYR
Rydym yn amcangyfrif yr effaith ar gerddwyr pan
fydd newid amgylchedd neu adeiladu datblygiadau
newydd yn digwydd. Mae’n gwasanaeth adolygu
arbenigol yn cynnig cyfaill beirniadol.

GWEITHLU A CHYMUNED IACH
YN CERDDED
Mae’n arbenigwyr cerdded yn
defnyddio amrywiaeth o fentrau
i gymell pobl i gerdded mwy,
gan gynnwys heriau cerdded ac
addo cerdded. Mae’n Meddygon
Cerdded yn cynnig cyngor teithio
personol drwy ymgynghoriad
byr un i un gyda’ch cwsmeriaid,
staff neu aelodau o’r gymuned i
gynyddu cerdded yn eu bywydau
bob dydd.

AROLYGON O AGWEDD CERDDWYR
Creu data ar y stryd sy’n gallu cynnig gwybodaeth
allweddol i ganfyddiadau ardal.
DADANSODDIAD O YMDDYGIAD CERDDWYR
Dadansoddiad manwl o gydymffurfio â ffyrdd
cerdded poblogaidd. Gallwn helpu drwy gynhyrchu
mapiau, graffiau a’r graffeg fydd ei angen arnoch i
ddeall yn hawdd ymddygiad cerddwyr.
MAE CERDDWYR YN CYFRIF – Y GÊM RHIFAU
Gan ddefnyddio mesurydd cyfri pelydrau radio
awtomatig, gallwn ddarparu astudiaethau meintiol o
unrhyw lwybr cerdded.
SYSTEM ADOLYGU AMGYLCHEDD CERDDWYR (PERS)
Wedi ei ddatblygu gan Labordy Ymchwil Trafnidiaeth,
mae archwiliad PERS yn asesiad technegol o unrhyw
seilwaith cerdded a sut mae’n cael ei ddefnyddio.

PLANT HAPUSACH, IACHACHH
Bu’n ymdrech Cerdded i’r Ysgol
yn annog pobl ifanc a’u teuluoedd
i gerdded ers 20 mlynedd, gan
helpu i adeiladu arferion iach ar
gyfer bywyd a gostwng tagfeydd
wrth giatiau’r ysgol. Mae WOW,
ein her cerdded i’r ysgol gydol y
flwyddyn, wedi gweld cyfraddau
cerdded yn codi o 23% a chwymp
yn y defnydd o geir o 30%.

CYNLLUN CERD
DED I’R
YSGOL 2012-15

CYFRADDAU
CERDDED
WEDI
CYNYDDU
O 23%

MAE CERDDED YN CYFRI
Mae cerdded yn ateb hawdd i rai o’r
heriau mwyaf a wynebwn, o broblemau
iechyd i unigedd cymdeithasol, llygredd
a thagfeydd.

CYSYLLTU YW’R CAM CYNTAF
Byddem wrth ein bodd yn trafod eich prosiect, boed fawr
neu fach. Unwaith y deallwn eich anghenion, gallwn drafod
y gwasanaethau y credwn y byddech yn elwa fwyaf ohonynt.
Gyda’n gilydd gallwn wneud gwahaniaeth go iawn, parhaus
i’n plant, ein hamgylchedd lleol a’r gymuned ehangach.
Cysylltwch â Simon Bromhead yn ein Tîm Datblygu.
E-bost simon.bromhead@livingstreets.org.uk
Ffoniwch ni ar 07714 616 585 neu 020 7377 4900
Neu ewch i www.livingstreets.org.uk
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