
Sut i Rannu 
Eich Stori

Mae gallu rhannu eich straeon ac arddangos eich profiadau o brosiectau a mentrau 
gydag unigolion, grwpiau a’r gymuned ehangach yn bwysig iawn.

Mae pobl yn dod yn gysylltiedig drwy adrodd straeon, yn enwedig rhai sy’n datgelu eu 
cymhellion eu hunain a’r hyn maen nhw’n poeni amdano. Gall ysgogi lefel gadarnhaol 
o chwilfrydedd gyda phobl eisiau darganfod mwy. Gall hefyd helpu i ddatgelu pobl, 
llefydd, sgiliau ac asedau yn y gymuned na fyddech wedi dod i wybod amdanynt fel 
arall efallai.  

Nid yn unig y gall eich galluogi i ddangos i’ch aelodau, y gymuned leol, a rhanddeiliaid 
ehangach eich bod yn fwy na chlwb yn unig, mae hefyd yn bwerus wrth ddangos pa 
effaith mae pobl leol a’r gymuned ehangach wedi’i phrofi.
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Isod mae rhai camau syml i’ch helpu chi i lunio’r stori honno sy’n crynhoi popeth

1.    Dechrau gyda pham
• Pa neges ydych chi’n ceisio ei rhannu ac, yn bwysicach fyth, pam? Os nad ydych chi’n glir 

ynglŷn â hyn, efallai na fydd eich stori’n cysylltu yn y ffordd rydych chi wedi rhagweld.
• Byddwch yn glir ynghylch gyda phwy rydych chi’n ceisio cysylltu drwy’ch stori. Ar ôl i chi 

benderfynu ynghylch pwy rydych chi eisiau eu cyrraedd, byddwch yn ei chael yn haws gwybod 
beth rydych chi eisiau ei ddweud ac, yn bwysicach fyth, sut rydych chi am ei ddweud.

• Bydd adnabod eich cynulleidfa yn eich arwain at gyflwyno’ch stori mewn ffordd a fydd yn 
cysylltu orau. Efallai nad yw hyn yn ymwneud yn unig â’r ffordd rydych chi’n adrodd y stori, 
ond gall hefyd gynnwys y ffordd orau i chi gyfathrebu hyn hefyd, drwy gael teimlad o’u 
diwylliant a’u cymuned.

2.    Ffurfio cysylltiadau

• Mae rhannu atgofion a phrofiadau bywyd real y rhai sy’n cymryd rhan yn dangos bod pobl / 
grwpiau lleol wrth galon y stori. Bydd y gynulleidfa’n gallu uniaethu â’r atgofion, yr emosiynau 
a’r profiadau a rennir ac, yn bwysicach fyth, ffurfio cysylltiad ac empathi.

• Manylwch ar ba ddigwyddiadau a gynhaliwyd ond byddwch yn ofalus i beidio â rhestru 
popeth. Dewiswch rai digwyddiadau, sgiliau, asedau sy’n helpu i dynnu sylw at y neges rydych 
chi am ei rhannu. Meddyliwch am y gynulleidfa rydych chi’n ceisio rhyngweithio â hi, beth 
fyddai eisiau ei wybod.

• Mae pawb eisiau gwybod beth oedd y canlyniad. Byddwch yn glir ynghylch sut effeithiodd 
y canlyniad ar y bobl leol / y gymuned ehangach ond canolbwyntiwch hefyd ar pam. Pam 
ddigwyddodd y canlyniadau terfynol fel y gwnaethant. Ceisiwch ei gysylltu yn ôl â phrif 
bwrpas / ffocws y prosiect neu’r fenter.

3.    Byddwch yn onest

• Nid yw hyd yn oed y cynlluniau gorau’n gweithio bob amser. Byddwch yn agored i rannu’r 
newidiadau a allai fod wedi gorfod cael eu gwneud. Datgelwch pa gamau a gymerwyd i 
addasu, pa sgiliau newydd / ychwanegol oedd eu hangen a beth oedd y canlyniadau.

• Dangoswch y pethau allweddol wnaethoch eu dysgu o’r newidiadau annisgwyl hynny. 
Byddwch yn glir ynghylch a ydych chi’n mynd i rannu’r dysgu, beth yw’r pwrpas, pam ydych chi 
eisiau i’ch cynulleidfa wybod hyn.

• Trafodwch y digwyddiadau, y digwyddiadau real. Nid oes unrhyw un eisiau darllen stori 
i ddarganfod yn ddiweddarach nad dyna sut digwyddodd pethau. Mae gonestrwydd yn 
allweddol.



4.    Peidiwch â gwneud y clwb yn arwr
• Cadwch yn glir o osod y clwb yn ffigwr canolog yn y stori. Gadewch i’r unigolyn, grwpiau o 

bobl neu’r gymuned ehangach adrodd eu stori, nhw yw’r arwyr. Cofiwch pwy yw’ch cynulleidfa 
a chadw mewn cysylltiad bob amser.

• Ceisiwch osgoi cyfleu’r clwb fel yr ateb i bopeth. Mae ymgysylltu â’r gymuned yn ymwneud â 
chysylltu, cydweithredu ac undod a dyma ddylai’r stori ei grynhoi.

5.  Cydbwyso proffesiynoldeb â phersonoliaeth
• Cofiwch pam, y rhesymeg dros rannu’ch stori a chadwch at hyn yn naratif drwyddi draw.

• Mae syml yn parhau i fod yn effeithiol. Rhowch flaenoriaeth i’ch cynulleidfa a chofiwch y gall 
llai fod yn fwy weithiau.

6.  Rhaid cael strwythur clir
• Ewch â’r gynulleidfa ar y siwrnai. Siwrnai eich prosiect / menter. Rhaid cael dechrau, canol a 

diwedd a pheidiwch byth â llywio’n rhy bell oddi wrth y rheswm - pam rydych chi’n rhannu’r 
stori hon.

7.  Gwnewch iddyn nhw deimlo’n rhan 
• Mae cysylltiad yn allweddol. Os yw’r gynulleidfa’n teimlo ymgysylltiad a chymhelliant i 

weithredu ynghylch yr hyn maen nhw wedi’i ddarllen, yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw, gallai hyn 
agor perthnasoedd o fewn y clwb a’r gymuned ehangach.
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