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Dechreuodd 2018 yn brysur iawn i rai o Mantell
Gwynedd – bu criw bychan allan efo Uned Symudol
Mantell Gwynedd yn cynorthwyo’r digartref ym
Mangor ar ddiwrnod cynta’r flwyddyn.
Diolch i bartneriaeth rhwng Mantell Gwynedd,
Canolfan Lon Abaty a’r Bwrdd Iechyd, treuliwyd y
diwrnod yn dosbarthu bwyd a dillad i’r digartref yn y
ddinas. Cafwyd cefnogaeth gan y Milfeddyg Dr Lee
Jones o bractis milfeddygol Bodrwnsiwn fu’n rhoi
triniaeth i anifeiliaid anwes y digartref.
Paratowyd y cawl poeth ar gyfer y digartref gan staff
cegin Ysbyty Gwynedd a dosbarthwyd dillad cynnes,
yn arbennig cotiau a dillad glaw, oedd wedi eu rhoi
gan aelodau’r cyhoedd.
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Uned Symudol Mantell Gwynedd ym Mangor ar Ionawr 1af

Prif Gogydd Ysbyty

Gwynedd yn darparu

bwyd poeth ar

gyfer y digartref

Dr Lee Jones a Max y ci
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Pwt y Prif Swyddog
Fel y gwelwch o glawr y newyddlen y tro yma bu’n ddechrau blwyddyn
prysur arall gyda Uned Symudol Mantell Gwynedd yn dosbarthu dillad,
bwyd a gwasanaethau i’r digartref yn ardal Bangor. 

Dyma’r ail flwyddyn i’r Uned gael ei defnyddio i gefnogi’r poblogaeth
digartref yn y ddinas. Partneriaeth ar y cyd gyda Chanolfan Lon Abaty a
Mantell Gwynedd sydd tu ôl i’r gwasanaeth blynyddol hwn, ac eleni daeth
y Bwrdd Iechyd a hefyd practis milfeddygol Bodrwnsiwn atom i gynnig
gwasanaeth ehangach. Partneriaeth felly ar draws y sector gyhoeddus,
preifat a trydydd sector yw’r prosiect blynyddol yma. 

Darparwyd y bwyd gan gegin Ysbyty Gwynedd ac ar ddiwrnod mor oer
‘roedd yn dda medru cynnig rhywbeth poeth i’w fwyta. Casglwyd
tomenydd o ddillad cynnes, esgidiau ac ati – diolch i haelioni
gwirfoddolwyr ac aelodau’r cyhoedd. Yn goron ar y cyfan llwyddwyd i gael
gwasanaeth gwirfoddol y milfeddyg Dr Lee Jones a hynny gyda
chefnogaeth practis milfeddygol Bodrwnsiwn. Felly, wrth gydweithio ar
draws sectorau, a chyda caredigrwydd y cyhoedd, mi lwyddwyd i ddilledu
a bwydo ambell un digartref a hefyd darparwyd cefnogaeth filfeddygol i
gfin y digartref. 

Mae’r digwyddiad blynyddol yma yn dangos pa mor bwysig yw gweithio
mewn partneriaeth. Mae gan pob asiantaeth a phob sector rhywbeth
gwerthfawr i’w gynnig a phawb yn cyfrannu tamad at y jig sô. Yn dilyn y
digwyddiad yma mae’r rhwyd wedi ei ehangu ymhellach rwan a
thrafodaethau ar y gweill gyda rhai o gapeli ag eglwysi’r ardal. Mae’r hyn
sy’n digwydd mewn ardaloedd fel Casnewydd, ble mae capeli ac eglwysi
yn agor eu drysau i’r digartref yn ystod misoedd oeraf y gaeaf, bellach yn
rhywbeth sydd angen ei drafod yma yn y Gogledd hefyd. Mae’n rhaid
cydweithio er mwyn gwneud gwahaniaeth.

Darllenais erthygl yn ddiweddar oedd yn nodi 9 ffaith sydd yn debygol o
wneud i chi feddwl yn wahanol iawn am bobl digartref sef:

• Mae pobl digartref yn debygol o fod yn unigolion addysgiedig gyda
hanes o gyflogaeth

• Nid pobl ar y stryd yw’r unig rai digartref ond mae rhai mewn gwely a
brecwast, llety dros dro, hosteli, soffa syrffio ayb

• Tydi’r rhan fwya’ o bobl ddim yn dewis bod yn ddigartref – perthynas yn
torri lawr yw prif achos digartrefedd

• Er bod alcohol a chyffuriau yn broblemau cyffredin tydy pob person
digartref ddim yn ddibynol ar sylweddau

• Mae person sydd yn cysgu ar y stryd yn llawer mwy tebygol o ladd ei
hunain

• Os ydych yn ddi gartref rydych yn llawer mwy tebygol i fod yn destun
trosedd

• Mae’r niferoedd sydd yn cysgu ar y strydoedd wedi dyblu yng
Nghaerdydd ers 2015

• Wnaiff y rhan fwya’ o bobl digartref ddim gweld eu 50 oed

Gyda thrafodaethau ar y gweill i ddatblygu Canolfan bwrpasol i gefnogi’r
digartref ym Mangor mae’n bwysicach nag erioed fod asiantaethau a
sectorau yn cydweithio’n agos er mwyn medru datblygu a darparu’r
gwasanaethau gorau. Tydi pobol digartref ddim am ddiflannu oddi ar y
strydoedd heb i ni gael systemau tecach a gwell i’w cefnogi. Ond tra mae
nhw yna, yn brwydro i fodoli yn ddyddiol, mae’n bwysig ein bod yn eu
helpu os y gallwn ni. Cyfraniad bychan iawn oedd prosiect Ionawr 1af ond
cyfraniad sydd yn cyfleu negeseuon pwysig i ni gyd.

Tan Tro Nesa, Bethan

STAFF MANTELL GWYNEDD

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU

Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan Rowlands

Rheolwr Gwerth Cymdeithasol:
Eleri Lloyd

Cyfrifydd Cymdeithasol:
Dr Adam Richards

TÎM IECHYD

Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol,
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL

Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid
a Gweinyddu:
Ceren Williams

Swyddog Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram

Cynorthwy-ydd Cyllid a Swyddog Datblygu:
Carys Williams

Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd

Derbynnydd:
Mair Davies

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI

Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
Carwyn Humphreys

Swyddog Gwirfoddoli:
Alan Thomas

Deunydd i’r Rhifyn nesaf
o Mantell

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw

19 Ebrill, 2018
Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw

wybodaeth at Ellen ap Dafydd
Swyddog Mantell Dolgellau

e-bost:
ellenapdafydd@mantellgwynedd.com

Ffôn: 01341 422 575
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Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi hysbysiad
rheoleiddiol newydd i bob elusen ynglªn â phwysigrwydd
darparu amgylchedd diogel i unrhyw un a ddaw i gysylltiad
â nhw, gan gynnwys staff a gwirfoddolwyr.

Daw’r hysbysiad yn sgîl nifer o adroddiadau diweddar i’r
Comisiwn ynglªn â digwyddiadau difrifol yn ymwneud â
phryderon ynghylch gwirfoddolwyr a buddiolwyr elusennau,
honiadau o aflonyddu yn ymwneud â staff ac adroddiadau
yn y cyfryngau ynglªn â digwyddiadau diogelu.

Mae’r Comisiwn yn atgoffa elusennau mai’r ymddiriedolwyr
sy’n atebol ac yn gyfrifol am unioni pethau os oes rhywbeth
yn mynd o chwith. Dylai ymddiriedolwyr felly sicrhau eu
hunain fod eu harferion diogelu yn gadarn. Yn benodol,
dylent wneud y canlynol:

◆  adolygu trefniadau a pherfformiad diogelu, llywodraethu
a rheoli eu helusen os nad ydynt wedi gwneud hynny yn
y 12 mis diwethaf.

◆  cysylltu â’r Comisiwn ynglªn â thrafferthion diogelu, neu
ddigwyddiadau, cwynion neu honiadau diogelu difrifol
sydd heb eu datgelu o’r blaen i’r rheoleiddiwr neu’r
awdurdodau priodol.

Mae strategaeth diogelu’r Comisiwn, a ddiwygiwyd yn
ddiweddar, yn ei gwneud yn glir y dylai diogelu fod yn
flaenoriaeth allweddol ar gyfer llywodraethu i bob elusen,
ac nid yn unig ar gyfer y rhai hynny sy’n gweithio gyda
grwpiau sy’n cael eu hystyried yn draddodiadol o fod mewn
risg.

Gallwch ddarllen mwy am yr hysbysiad ac enghraifft o
achos diweddar mewn elusen ar
https://www.gov.uk/government/news/review-your-

charitys-safeguarding-and-governance-arrangements-
charity-commission-advises

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch diogelu yn eich
mudiad, cysylltwch â Mantell Gwynedd am gymorth neu
arweiniad ar 01286 672 626
neu trwy e-bostio ymholiadau@mantellgwynedd.com

Mae newidiadau mawr ar y gweill i’r rheolau ynglªn â diogelu data
gyda’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR - General Data
Protection Regulation) sy’n dod i rym ar y 25ain o Fai, 2018. Ydy
eich mudiad chi’n barod ar gyfer y newidiadau?

Mae gwefan Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth yn llawn
gwybodaeth a chyngor defnyddiol am y rheolau newydd.

Mae canllaw wedi’i greu a’i deilwra yn arbennig i elusennau sy’n
rhoi cyngor a gwybodaeth am y 12 maes perthnasol i’r GDPR.
Hefyd, mae llinell gymorth ar gael i gynorthwyo mudiadau bach ac
mae teclyn hunan-asesu ar gael ar eu gwefan hefyd.

Am fwy o wybodaeth ewch i:
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-
data-protection-regulation
Llinell Gymorth Gymraeg:
029 2067 8400
Llinell Gymorth cyffredin i:
0303 123 1113 a dewis opsiwn 4

Cyfeiriad e-bost swyddfa Cymru
Comisiwn Gwybodaeth:
wales@ico.org.uk

Hysbysebu eich
cyfleoedd gwirfoddoli

Dyma gyfle i chi fel
mudiad wneud
defnydd o’n cabinet
gwydr o flaen ein
swyddfeydd yma yng
Nghaernarfon.
Mae’n wir nodi fod y
cabinet a’r ffenestr
hysbysebu yn denu
llawer o sylw ac
rydym fel Canolfan
Gwirfoddoli wedi cael
nifer o ymholiadau am y cyfleoedd sy’n
cael eu harddangos. 

Mae llefydd ar gael o hyd yn ystod y
flwyddyn. Am ragor o wybodaeth neu
am sgwrs, cysylltwch â Carwyn: 01286
672 626 /
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com

GDPR – ydy chi’n barod?

Y Comisiwn Elusennau’n atgoffa elusennau i
adolygu eu trefniadau diogelu a llywodraethu



Beth yw cynllun Gwirfoddolwr y
Mileniwm?

✶ Cynllun cydnabod oriau
gwirfoddoli yw hwn ar gyfer pobl
ifanc rhwng 14-25 oed.

✶ Gallwch gynnwys pob
gweithgaredd gwirfoddoli, ond
rhaid iddo fod o fudd at achos
da / gwirfoddoli gyda mudiad
gwirfoddol.

✶ Gallwch gynnwys eich oriau
Bagloriaeth Gymraeg tuag at y
cynllun hefyd. 

✶ Y tystysgrifau sydd ar gael yw
50, 100 a 200 awr.

Am ragor o wybodaeth neu
cymorth, cysylltwch â
Alan Thomas
alan@mantellgwynedd.com
01286 672626
Facebook “Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd”

Plant a Phobl Ifanc Chwefror 2018
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Gwen Morris – 50, 100 a 200 awr o
wirfoddoli i Ganolfan Hamdden,

Caernarfon; Ysgol Syr Hugh Owen,
Caernarfon; Ysgol Brynrefail,

Llanrug

Alissa Williams – 50 awr gyda Gwynjim,
Bethesda

Marc Hunt – 50, 100 a 200 awr yn siop
Age Cymru Gwynedd a Môn, Bangor

GWIRFODDOLWYR Y MILENIWM
Beth am i chi gofrestru gyda chynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm?

Beca Llwyd - 50 a 100 awr o wirfoddoli yn Ysgol Brynrefail, Llanrug;
Canolfan Hamdden, Caernarfon; Plas Silyn, Penygroes
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Mae gwefan Gwirfoddoli Cymru yn cynnwys gwybodaeth ynglªn â thros 5,000

o gyfleoedd ac mae’n denu dros 16,000 o sesiynau ymwelwyr mewn mis

arferol. Dyma’r lle i fynd ar gyfer gwirfoddoli yng Nghymru. Mae datblygiadau

ar y gweill ar gyfer gwefan newydd ym mis Ebrill 2018 gyda rhagor o

nodweddion defnyddiol i fudiadau a gwirfoddolwyr.

Bydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn cynnal digwyddiad Rhwydwaith yn y

flwyddyn ariannol newydd i rannu manylion am y wefan newydd ar gyfer

mudiadau lleol. Byddwn hefyd yn parhau i gefnogi drwy ein cymorthfeydd 1-i-1

ar sut i ddefnyddio’r wefan.

Dyddiad i’r
dyddiadur

Cofiwch am y digwyddiad

blynyddol

Wythnos Gwirfoddolwyr

o’r 1af-7fed o Fehefin.

Dyma gyfle i hyrwyddo a dathlu

gwirfoddoli ar draws y wlad.

Bydd mwy o fanylion am ein

gweithgareddau ar gael yn fuan.

Gwefan newydd
Gwirfoddoli Cymru

WYTHNOS
GWIRFODDOLWYR
VOLUNTEERS’
WEEK
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Penodiad i Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru –
Enwebiadau Aelodau’r Trydydd Sector ar gyfer Gwynedd

Cyfle Cymru
Mae Cyfle Cymru yn wasanaeth sy’n helpu pobl sydd â
phroblemau cam-ddefnyddio sylweddau a/neu gyflwr
iechyd meddwl i ddod o hyd i waith, addysg neu
hyfforddiant. Mae’n cynnig y canlynol:

◆  Cyngor un-i-un gan fentor cyfoedion sy’n gallu rhannu
profiad personol o gam ddefnyddio sylweddau, gwella
a/neu gyflwr iechyd meddwl.

◆  Cefnogaeth arbenigol i ddod o hyd i waith gan gynnwys
cyfleoedd gwirfoddoli a chyngor ynglªn â sut i chwilio ac
ymgeisio am swyddi.

Cynhelir sesiynau galw heibio yn y mannau canlynol yng
Ngwynedd:

Bangor- 30 Stryd y Deon – Gwener - 1:00 yp - 3:00 yp 

Blaenau Ffestiniog – Tan-y-Maen, Stryd yr Eglwys –
Dydd Iau 12:00 yp - 2:00 yp

Caernarfon – Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd –
Mercher 12:00 yp - 2:00 yp

Porthmadog – Hafal, 11 Stryd Fawr – bob yn ail ddydd
Iau 1:30 yp - 3:30 yp

Am fwy o wybodaeth ffoniwch 0300 777 2256
neu ask@cyflecymru.com

◆ A ydych chi yn rhan o sefydliad trydydd sector
(gwirfoddol) yn ardal Gwynedd?

◆ A hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol a
dylanwadu ar wasanaethau iechyd lleol er budd pobl
leol?

Nid yw aelodau’n cael eu talu ond maent yn gallu hawlio
costau a threuliau cydnabyddiaeth. Mae’n rhaid i
ymgeiswyr fod yn ymddiriedolwr, yn gweithio neu’n
wirfoddolwr gyda sefydliad trydydd sector sy’n gweithredu
yng Ngwynedd. 

Mae’r Cyngor Iechyd Cymuned yn chwilio am bobl o bob
cefndir – y gofyniad pwysicaf yw diddordeb gwirioneddol
mewn gwella gwasanaethau iechyd yn yr ardal.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Sioned Larsen
Mantell Gwynedd
sioned@mantellgwynedd.com
01286 672626  

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw:
Dydd Llun, Mawrth 12fed2018

Grantiau Bywyd
ar ôl Strôc

Mae Grantiau Bywyd ar ôl
Strôc yn daliad hyd at £300 i
dalu am offer hanfodol i’r
cartref, offer i unigolion neu i
gynhorthwyo pobl i fedru
gwneud pethau yn eu
cymuned leol.

Os ydych chi’n ffrind neu’n
ofalwr sy’n gofalu am oroeswyr
strôc a fyddai’n elwa o’r
cymorth hwn, ewch i
www.stroke.org.uk neu
ffoniwch y llinell gymorth ar
0303 3033100.

Caffi Neuro – Y Bala
Gwahoddiad i bobl sy’n byw gyda MS, Niwed i’r ymennydd, Clefyd Parkinson’s neu
Epilepsi, eu teuluoedd, gofalwyr a ffrindiau i ymuno efo’r grfip cymorth am
gyfeillgarwch, rhannu gwybodaeth a chefnogaeth dros baned.

Lleoliad: Gwesty y Llew Gwyn, 61 Stryd Fawr Y Bala LL23 7AE

Pryd: Pob pedwerydd dydd Mercher yn y mis - 11.00 y bore hyd 1.00 y
prynhawn

Am fwy o fanylion cysylltwch gydag un o’r rhain:

Susannah Robinson, Cymdeithas MS ar
07527 887 227 - gwyneddmon@mssociety.org.uk

Ffion Jones, Headway UK ar 07881 347544 - Ffion.jones@headway.org.uk

Dawn McGuinness, Parkinson’s UK ar
0344 225 3713 - dmcguinness@parkinsons.org.uk

Lynne Pearce, Epilepsy Cymru ar 07525806511 - Lynnepearce@epilepsy.wales
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Canlyniadau cychwynnol yn seiliedig ar
werthusiad o’r buddsoddiad (SROI)

gwerth cymdeithasol
Mae cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol Arfon yn galluogi
Meddygon Teulu a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill
i gyfeirio cleifion at y Swyddog Cyswllt Cymunedol ym
Mantell Gwynedd. Bydd y swyddog wedyn yn trefnu sgwrs
efo’r unigolion i weld pa opsiynau sydd yn cyfarch eu
hanghenion a’u rhoi ar ben ffordd i ganfod datrysiad i wella
eu hiechyd a llesiant.

Mae’r fframwaith gwerthuso Canfod Buddiant Gwerth
Cymdeithasol (SROI) wedi ei ddefnyddio i fesur effaith
cynllun presgripsiwn cymdeithasol Arfon ar fywydau pobl.
Mae’r cynllun wedi bod yn weithredol ers bron i 18 mis
bellach ac yn barod mae wedi dangos ei fod yn gwneud
gwahaniaeth i fywydau pobl.

Ym mis Mehefin 2017, edrychwyd a dadansoddwyd
canlyniadau 30 o unigolion i weld pa effaith oedd ymyrraeth
y cynllun wedi ei gael ar eu bywydau gan gynnwys edrych
ar pa mor aml roeddynt yn ymweld â’u Meddyg. Pan
gyhoeddwyd yr adroddiad canlynol ym mis Rhagfyr 2017,
roedd tua 240 o gyfeiriadau wedi eu gwneud i’r cynllun ac
o’r cyfanswm yma dadansoddwyd canlyniadau ar gyfer 60
o unigolion.

Dyma’r prif ganfyddiadau:  

➧  75% o unigolion yn dangos newidiadau cadarnhaol.

➧  Lleihad mewn nifer o ymweliadau efo’r Meddyg. 

➧  Gwelwyd gwelliant mewn iechyd meddwl a chorfforol
nifer o’r unigolion a sawl un yn datgan eu bod yn teimlo’n
llai unig ac ynysig.

➧  Roedd y cynllun wedi rhoi sicrwydd i nifer o’r unigolion
a’u teuluoedd fod cefnogaeth ar gael yn eu cymunedau
eu hunain.

➧  Mae’r canlyniad yn dangos fod pob £1 a fuddsoddwyd
yng Nghynllun Presgripsiwn Cymdeithasol Arfon wedi
creu gwerth o £4.90.

Ni fyddai’r newidiadau cadarnhaol yma ym mywydau pobl
wedi bod yn bosibl heb y gwasanaethau a gweithgareddau
sydd yn cael eu darparu gan fudiadau’r trydydd sector,
grwpiau cymunedol ac asiantaethau eraill. Mae eu
cyfraniad hwy yn greiddiol i lwyddiant y cynllun a rhoddir
cydnabyddiaeth i hyn yn y gwerthusiad. Mae gan Mantell
Gwynedd, fel corff ymbarél y trydydd sector a grwpiau
cymunedol yng Ngwynedd, drosolwg ardderchog o beth
sydd ar gael yn ein cymunedau. Mae gan Mantell hefyd
gysylltiadau agos gyda darparwyr ac asiantaethau eraill ac
felly mewn sefyllfa dda i fedru cyfeirio a chynorthwyo pobl
i gael yr help y maent ei angen.

“Dwi’n teimlo

yn well ac yn edrych

ymlaen i ’neud pethau

a dwi’n hapus.” 

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol Arfon

Am fwy o wybodaeth am y cynllun cysylltwch â Rhian:

Rhian.Griffiths@mantellgwynedd.com

neu 01286 672626/07940375467.

Mae’r gwahaniaeth
cadarnhaol a welir
ym mywydau pobl
sydd wedi derbyn
cefnogaeth o’r
cynllun yn
galonogol iawn ac
yng ngeiriau un o’r
unigolyn yma:
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Mae cyfle i’ch mudiad weithio’n agos gyda thîm Social
Value Cymru am ddwy flynedd i fesur gwerth cymdeithasol
eich gwaith. O ganlyniad, bydd modd i chwi ddefnyddio’r
wybodaeth i wneud penderfyniadau a gwneud hyd yn oed
rhagor o newidiadau positif ym mywydau pobl. Mae’r
ffenestr ymgeisio bellach ar agor i’ch mudiad fod yn rhan
o’r prosiect. Y dyddiad cau i gyflwyno cais yw’r 16eg o
Fawrth 2018. Cysylltwch ag Eleri ar 01286 672626 am
ragor o wybodaeth.

Mae’r staff ar draws y Gogledd wedi bod yn brysur yn
datblygu eu sgiliau er mwyn cefnogi’r trydydd sector i
ddangos effaith eu gwaith. Dyma’r criw ar gwrs dau
ddiwrnod SROI gyda Tim Goodspeed, Social Value UK yn
ddiweddar.

Hefyd, bu nifer o weithdai ar draws y Gogledd ddechrau’r
flwyddyn er mwyn hyrwyddo’r prosiect ond hefyd i roi blas
ar beth yw mesur gwerth a pham ei fod yn bwysig. Braf
oedd gweld cymaint o frwdfrydedd tuag at y gwaith. 

Prosiect Mesur
a Rheoli Gwerth
Cymdeithasol
Gogledd Cymru

Rhwydwaith Gwerth
Cymdeithasol Gogledd
Cymru 
Cynhaliwyd ein chweched cyfarfod ar y 11eg o
Ionawr 2018 yng Nghaernarfon. Dyma gyfle i gael
aelodau o bob sector at ei gilydd er mwyn rhannu
ymarfer dda a dysgu rhagor am fesur gwerth.
Cafwyd cyflwyniad gan Mark Williams, Cyd-
gynhyrchu Cymru ar eu gwaith a hefyd cyflwyniad
gan Eira Winrow, Prifysgol Bangor ar ei gwaith i
fesur gwerth rhaglen ysgolion Codi’r Tô. Diolch i’r
ddau am eu cyfraniadau i’r cyfarfod difyr. 
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Mae Sefydliad Garfield Weston wedi lansio cronfa newydd
i elusennau a mudiadau cymunedol bychain ar ddechrau
blwyddyn ei ben-blwydd yn 60oed.

Bydd Cronfa Pen-blwydd Weston yn cynnig hyd at
£150,000 yr un i elusennau sy’n ymgeisio’n llwyddiannus
am gymorth i wella eu cyfleusterau presennol neu
ddarparu rhai newydd. Mae Sefydliad Garfield Weston
wedi ymrwymo hyd at £5 miliwn i’r cynllun untro hwn i
gefnogi cynifer o elusennau â phosib.

Mae cyllid cyfalaf ar gael i ariannu’r canlynol:-

◆  Cyfleusterau cymunedol newydd
◆  Gwella cyfleusterau cymunedol
◆ Eitemau cyfalaf mawr megis prynu bws mini,

cyfleusterau ar gyfer ystafell hyfforddiant, offer ar gyfer
caffi cymunedol

◆ Gwelliannau i fannau awyr agored a chyfleusterau ar

gyfer chwaraeon ac ymarfer corff neu at ddefnydd
cymunedol

◆ Adeiladau newydd neu estyniadau i adeiladau cyfredol
ar gyfer defnydd cymunedol e.e. cegin newydd, ystafell
gyfarfod neu storfa

◆ Gwelliannau neu atgyweirio adeiladau cyfredol megis
gosod toilet mewn eglwys wledig ar gyfer defnydd
cymunedol

◆  Adnoddau ac offer chwarae newydd i gaeau chwarae
neu gaeau aml-bwrpas

◆ Prynu tir neu adeiladau gan sicrhau prydles am o leiaf
25 mlynedd fydd a budd cymunedol amlwg

Am fwy o wybodaeth am Gronfa Pen-blwydd Weston
ewch i
https://anniversary.garfieldweston.org/weston-
anniversary-fund/

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 30 Mehefin
2018.

Ymddiriedolaeth Garfield Weston yn lansio cronfa
gyfalaf newydd gwerth £5M

Archwiliadau ar Sefyllfa Codi
Arian a Hyfforddiant
Gweithredol i Elusennau

Y Sefydliad Codi Arian yw’r corff aelodaeth broffesiynol ar
gyfer codi arian yn y DU
Gan ddefnyddio’r prosiect newydd hwn a ariennir gan Y
Gronfa Loteri Fawr. Bwriad y prosiect yw cynorthwyo pobl
sy’n codi arian yng Nghymru i dyfu a datblygu yn wyneb
yr hinsawdd anodd i’r maes codi arian ar hyn o bryd, yn
dilyn beirniadaeth lem yn y cyfryngau o ddulliau codi arian. 

Y Prosiect
Caiff elusennau cofrestredig sydd â dau neu fwy o
aelodau staff a chydag incwm gwirfoddol o hyd at
£50,000 eu gwahodd i wneud cais i gymryd rhan yn y
prosiect. Bydd Cydgysylltydd y Prosiect yn cynnal
ymweliad â safle’r elusen ac yn gwneud asesiad
cychwynnol o’r elusen o’i gymharu â meini prawf penodol
ac yn gwneud argymhellion i Banel y Prosiect ar gyfer eu
cynnwys.

Os caiff hyn ei gymeradwyo bydd Cydgysylltydd y Prosiect
yn paru’r elusen â Hyfforddwr ar sail cyntaf i’r felin (oni bai
bod yr elusen wedi nodi maes penodol o gymorth e.e. codi
arian etifeddiaeth) yn llunio rhaglen o gymorth i’w ddarparu
gan yr Hyfforddwr. Rhoddir y cymorth dros gyfnod o
bedwar diwrnod, ac mae’n rhaid iddo gynnwys un sesiwn
hanner diwrnod gyda staff yr elusen ac un sesiwn hanner
diwrnod gyda bwrdd ymddiriedolwyr yr elusen. 

Sut i Ymgeisio
Dylid anfon ffurflenni cais wedi’u llenwi at Alison Pritchard,
Cydgysylltydd y Prosiect yn
alisonp@institute-of-fundraising.org.uk neu
Sefydliad Codi Arian Cymru, d/o Gweithredu dros
Blant, Llys Dewi Sant, 68a Heol y Bontfaen, Caerdydd,
CF11 9DN.
Gellir cyflwyno cais ar unrhyw adeg. 
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I gofrestru i fynychu hyfforddiant cysylltwch ag
Ellen ar 01341 422575 neu
ellen@mantellgwynedd.com

Neu os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich
mudiad cysylltwch â

Delyth Vaughan Rowlands ar 01286 672626
neu delyth@mantellgwynedd.com

23-25 Y Bont Bridd,
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB

Yr Hen Orsaf Heddlu,
Y Lawnt

Dolgellau LL40 1SB

Cofiwch fod Uned Symudol
Mantell Gwynedd ar gael i’w llogi

am bris rhesymol iawn
COSTAU LLOGI’R UNED

Aelodau o Mantell Gwynedd: £130 y diwrnod
(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris). 

Defnyddwyr eraill: £150 y diwrnod
(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris).

Mae croeso i chi gysylltu â ni
i drafod telerau arbennig e.e.
defnyddio’r cerbyd yn
rheolaidd am gyfnod
penodol (gallwn ddod i
drefniadau rhesymol iawn).
Cysylltwch drwy
e-bostio:

ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626

Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

Hyfforddiant
WCVA

HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU

MANTELL GWYNEDD

Hyfforddiant Cymorth Cyntaf
Brys

Cymhorthfa Diogelu

Hyfforddiant Sylfaenol
Cymru Gyfan ar

Ymwybyddiaeth o Ddiogelu

(gyda Suzanne Mollison, CGGC)
Dyddiad: 11-04-2018

Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd,
Dolgellau

Dyddiad: 06-03-2018
Lleoliad:  Swyddfa Mantell Gwynedd,

Caernarfon

Dyddiad: 15-03-2018
Lleoliad: Neuadd Goffa, Penygroes

(James Bird)
Dyddiad: 19-4-2018

Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd,
Caernarfon

Cymhorthfa Cyllido BBC Plant
Mewn Angen

Adennill costau llawn – Cyflwyniad
13-03-2018 – CAIS Bae Colwyn, LL29 8BP

Goruchwylio, Cefnogi a Datblygu Staff
16-05-2018 – WCVA, Rhyl, LL18 3EB

Dwyieithrwydd ar Waith
24-05-2018 – WCVA, Rhyl, LL18 3EB

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk

Mae Academi Fusnes
Gogledd Cymru yn
bartneriaeth gyffrous sy’n
cynnwys 4 sefydliad
academaidd allweddol yng
Ngogledd Cymru. Prifysgol
Glyndwr a Choleg Cambria.
Nod y bartneriaeth yw
cynnig cymwysterau wedi
eu teilwra’n arbennig i
fusnesau sy’n tyfu neu sydd
â photensial i dyfu. Bydd y
prosiect yn cynnig rhaglen
gefnogi wedi ei deilwra i
fusnes unigol drwy
fentoriaid busnes profiadol
a fydd yn gweithio mewn
partneriaeth gyda’ch

busnes i gyflawni targedau
penodol yn eich sefydliad.
Mae gan y prosiect 7 thema
allweddol sef Rheoli
Ariannol, Strategaeth
Fusnes, Gwerthu a
Marchnata, Datblygu Pobl,
Llywodraeth a Moeseg,
Rheoli Gweithdrefnau a
Chyfathrebu Busnes a bydd
y modiwlau arbenigol yn troi
o gwmpas y themâu
allweddol hyn. Mae modd
cofrestru nawr felly
cysylltwch â
nwba@gllm.ac.uk
Rhagor o wybodaeth ar
www.nwba.ac.uk

YSTAFELLOEDD AR OSOD

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd 01286 672 626

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com


