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Rwydwaith Llesiant y Trydydd 
Sector— Gaeaf 2015 

Estynnir gwahoddiad cynnes i chi neu gynrychiolydd 

i ddigwyddiad nesaf  o Rwydwaith Llesiant y Trydydd 

Sector (sef  Rhwydwaith Iechyd, Gofal Cymdeithasol 

a Lles a Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc) fydd yn 

cael ei gynnal yng Nghlwb Pêl droed, Porthmadog ar 

Ddydd Mawrth 8fed Ragfyr am 10:00 y bore. 

Mi fydd y sesiwn yn cynnwys: 

Sut i Fesur Gwerth Cymdeithasol (SROI) - Dr Adam 

Richards/Eleri Lloyd -  Mantell Gwynedd 

Diweddariad o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwal-

adr – Ffion Johnstone – Cyfarwyddwr Ardal y 

Gorllewin 

DEWIS Cymru/Ffordd Gwynedd  – Caryl Elin Lewis, 

Teleri Toohill Cyngor Gwynedd 

Strategaeth Iechyd Meddwl  (pob oed) – Jane Jones 

– Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 

 Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc  

Diolch i’r bobl Ifanc a wnaeth drefnu gig Hwyl Fawr 
Haf i ddathlu llwyddiannau Gwirfoddolwyr Ifanc yng 
Ngwynedd. Mi roedd hi’n noson wych! 





Ydych chi’n adnabod unigolyn sy’n gwneud gwahaniaeth 
yn eu cymuned neu sydd yn mynd y filltir ychwanegol i 
helpu eraill? 
 
Os felly, cofiwch eu henwebu drwy ein cynllun Sêr 
Cymunedol, sydd yn agored i  trigolion CCG. 
 
Byddwn yn dewis enillwyr mewn pedwar categori      
gwahanol, o enwebiadau fydd yn dod i mewn gan           
denantiaid, staff  CCG, cynghorwyr ac aelodau eraill o’r 
cyhoedd. 

I enwebu neu am fwy o wybodaeth cysylltwch a’n Tim 
Cyswllt Cymunedol ar 0300 1238084 neu                
cymunedol@ccgwynedd.org.uk 

mailto:cymunedol@ccgwynedd.org.uk


Mesur eich Gwerth Gymdeithasol 

 
A ydych yn deall be’ ydy effaith gwaith eich mudiad ar y bobl sydd 
mwyaf bwysig i chi? 

Mae’r gwaith gwych sy’n cael ei wneud yn y sector wirfoddol yn 
chwarae rhan pwysig iawn ym mywydau nifer yn ein cymunedau, 
ac mi ddylem ddeall a dathlu hynny. Fodd bynnag mae’n anodd i 
gyfathrebu gwerth hyn – er enghraifft, sut ydych yn egluro i rywun 
beth yw gwerth gwirfoddoli neu effaith ar fywyd person ifanc sy’n 
derbyn y gefnogaeth? 

Ym Mantell Gwynedd rydym yn defnyddio y dull Canfod Gwerth 
Buddsoddiad Cymdeithasol (Social return on Investment) er mwyn 
deall yn well effaith ein gwaith. Fel canlyniad, rydym yn deall yn 
well be’ sydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau y pobl yr ydym yn 
gweithio gyda, ac rydym yn awyddus i chi gael y cyfle i wneud hyn 
hefyd.  

Nid rhoi pris ar bob peth ydy bwriad Canfod Gwerth ar Fuddsoddiad 
Cymdeithasol, y bwriad yw deall gwerth y gwaith yr ydym yn ei 
wneud. Gall y dull yma eich helpu gyda ceisiadau tendro neu 
grantiau, denu bobl da i weithio gyda chi, neu i wella yr effaith 
gymdeithasol yr ydych yn ei wneud.  

Os oes gennych ddiddordeb i wybod rhagor, cysylltwch Eleri Lloyd 
(eleri@mantellgwynedd.com) neu Adam Richards 
(adamrichards@mantellgwynedd.com). Mi fyddem hefyd yn trafod 
ychydig o’r gwaith yn y rhwydwaith yn y Clwb Pêl Droed ym 
Mhorthmadog ar Rhagfyr yr 8fed o 10yb -12.30yp felly dewch draw 
i gael sgwrs.  

Rydym yn gwybod bod y sector 

gwirfoddol yn gwneud gwaith 

gwych, rydym eisiau eich helpu i 

ddeall hyn ymhellach, er mwyn 

medru gwneud rhagor o waith 

gwych!  

mailto:Eleri@mantellgwynedd.com
mailto:adamrichards@mantellgwynedd.com










Ers mis Medi, mae 

Gwasnaethau 

Trais yn y Cartref 

wedi cymryd dro-

sodd y prosiect 

DEWIS.  Meleri Williams, Gweithwraig Plant a 

Phobl Ifanc y mudiad fydd y Cydlynydd.  Mae’r 

prosiect DEWIS yn brosiect sy’n targedu blwyddyn 

9 ym mhob ysgol uwchradd yng Ngwynedd.  Gelwir 

y prosiect yn DEWIS gan ei fod yn arfogi pobl ifanc 

i wneud dewisiadau effeithiol am eu dyfodol wedi 

i’r gwahanol asiantaethau rannu eu gwybodaeth 

efo’r disgyblion.  Mae’r asiantaethau sy’n rhan o’r 

prosiect yn cynnwys Swyddogion Heddlu Cymune-

dol Ysgolion, Digartrefedd, Camddefnyddio Sylwed-

dau, Nyrsus Ysgol a Phlant yng Nghymru.  Bydd y 

prosiect yn ail-ddechrau yng nghanol mis 

Tachwedd gyda’r ysgol gyntaf.  Os oes unrhyw 

sefydliad fyddai’n hoffi bod yn rhan o’r prosiect 

DEWIS, ffoniwch 01766 830 

878 neu e-bostiwch mel-

eri@degwynedd.co.uk. 

GWASANAETHAU TRAIS YN Y CARTREF DE GWYNEDD 

DE GWYNEDD DOMESTIC ABUSE SERVICES 











 

Gwirfoddolwyr y Mileniwm  
Gwirfoddoli i bobl ifanc rhwng 14—25 oed 

gwenllian@mantellgwynedd.com 



 

 



Teulu Ni 

 

Prosiect wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr fel 
rhan o’i rhaglen Dyfodol Gwell yw Teulu Ni.  

Mae’r cynllun yn gweithio mewn Partneriaeth 
gyda chonsortiwm o fudiadau lleol drwy gynnig 
cefnogaeth i deuluoedd ble mae’r plentyn hynaf 

rhwng 5 a 10 oed.  Hyd y Prosiect oedd tair 
blynedd, gyda’r rhaglen yn dod i ben Mai 2015. 
ond mae’r Loteri Fawr wedi cytuno i ehangu’r 

Prosiect am naw mis ychwanegol  hyd at Mawrth 

2016. 

 



 

Llogi Uned Symudol 

 

Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn eu cais i gael 
Uned Symudol er mwyn hybu gwasanaethau’r Trydydd 
Sector yn ein hardaloedd gwledig.   Gall mudiadau logi’r 

uned ar gyfer digwyddiadau, unai ar eu pennau eu hunain 
neu mewn cydweithrediad â mudiadau eraill.  

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd: 

01286 672 626 

Mi fydd Gofal Arthritis ynghyd â Grwp Ieuenctid Cronig 
Gogledd Cymru yn rhedeg Gweithdy ‘Lles Emosiynol’ 
ar Dydd Sadwrn 5ed Rhagfyr 11:00yb tan 1:00yp, yn 
Llandudno.  Mae’r cwrs am ddim ac yn agored i bobl 
ifanc gyda arthritis neu gyflwr tebyg.      

Am fwy o fanylion yn 
cynnwys y lleoliad 
cysylltwch a Nia Lederle ar 
07834418461 neu 
nial@arthritiscare.org.uk 

mailto:nial@arthritiscare.org.uk


Dilynwch Mantell Gwynedd ar Facebook a Twitter.  

 

Rhannwch eich straeon, digwyddiadau, hyfforddiant, a newyddion 

gyda Mantell Gwynedd fel ffordd o gysylltu gyda'r Rhwydwaith 

ehangach. 

Gwenllian  Glyn Dafydd 

Swyddog Gwirfoddoli 

Gwenllian@mantellgwynedd.com   

Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd,  CAERNARFON, Gwynedd    LL55 1AB 

Swyddfa / Office: 01286 672626 

www.mantellgwynedd.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Llogi Offer yn Rhad ac am Ddim! 

Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau Rhwydwaith Plant a Phobl 
Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl 

ifanc yng Ngwynedd. 

Y gobaith yw gwella cyflwyniad a chyswllt gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc 
hynny maent yn eu cefnogi. 

Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei 
gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel iawn ac yn 

cynnwys:    gliniaduron, argraffwyr wi-fi, camerâu digidol, 
camerâu fideo a thaflunydd. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd: 

(01286) 672 626 ymholiadau@mantellgwynedd.com 

http://www.mantellgwynedd.com/

