Diweddariadau'r wythnos o
CGGC
7 HYDREF 2019
Helo, a chroeso i gylchlythyr yr wythnos hon.
Wythnos yma rydyn ni wedi bod yn meddwl os yw'r sector yng Nghymru yn ffit am y
dyfodol, diolch i Menai Owen-Jones, Prif Swyddog Gweithredol y Pituitary Foundation. Yn
y blog hwn, mae hi'n siarad am yr effaith y gall cymdeithas sifil ei chael ar Gymru, ac a yw
ein mudiadau gwirfoddol yn barod i'n cario i'r dyfodol.
Credwn ei bod yn bwysig i'n mudiadau gwirfoddol ddeall agweddau datganoli a system
wleidyddol Cymru. Bydd y weminar hon yn rhoi cyflwyniad i Gynulliad Cymru a sut y
gallwch chi ddylanwadu ar y broses benderfynu.
Diolch am ddarllen, byddwn yn eich dal eto'r wythnos nesaf.

Amser i edrych yn y drych
Cynhaliodd WCVA drafodaeth panel yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar y pwnc ‘Beth nesaf
i gymdeithas sifil yng Nghymru?’’. Rhannodd Menai Owen-Jones, aelod o’r panel a Phrif
Swyddog Gweithredol y Pituitary Foundation, ei meddyliau.
Darllen mwy

Cyllid diweddaraf
Music for All - Grantiau Cymunedol

Mae llawer o brosiectau a mentrau yn digwydd ledled y DU sydd i gyd yn anelu at ddod â
cherddoriaeth i'w cymuned. Byddai'r mwyafrif yn elwa o “help llaw” i gyflawni eu potensial
ddod yn rhaglenni cerdd gwirioneddol gynaliadwy.
Darllen mwy

Armed Forces Covenant Fund Trust - Canolfannau Cymunedol Cyn-filwyr
Rhaglen ariannu gwerth £3 miliwn yw hon i ariannu adnewyddiadau a gwelliannau i ganolfannau
cymunedol cyn-filwyr.
Darllen mwy

Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2020 - Cynllun Grant Cymunedol

Mae'r cynllun hwn yn cynnig grantiau rhwng £500 a £1000 ar gyfer grwpiau cymunedol sy'n
gweithio'n uniongyrchol gyda chynulleidfaoedd sydd yn draddodiadol heb gynrychiolaeth
ddigonol.
Darllen mwy

Gwirfoddoli
Datblygu safonai ac offer hyfforddi ar gyfer rhaglen sefydlu i
wirfoddolwyr

Mae rheolwyr gwirfoddol yng Nghymru wedi cyfrannu trwy fapio’r safonau drafft yn erbyn
eu harfer sefydlu presennol.
Darllen mwy

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr; fy ymweliad cyntaf â phrosiect

Korina Tsioni, Swyddog Datblygu Marc Ansawdd newydd CGGC, yn sôn am ei hymweliad
cyntaf â safle Vision 21, un o enillwyr y wobr Buddsoddwr mewn Gwirfoddolwyr, yng
Nghaerdydd.
Darllen mwy

Arweinydd y sector wirfoddol?
Buddsoddwch yn eich hun
Isla Horton o Grow Cardiff oedd derbynnydd Bwrsari Arweinyddiaeth Walter Dickie yn
2018. Yma, mae hi’n trafod ei diffiniad o arweinyddiaeth mentrwr a pham y dylech
gymryd eich datblygiad arweinyddiaeth personol o ddifrif.
Darllen mwy

Newyddion o'r sector gwirfoddol
Arolwg arweinyddiaeth elusennau bach - enillwch iPad 32GB

Allech chi sbario chwe munud i’n helpu i greu darlun o’r heriau sy’n wynebu arweinyddion y
sector elusennol?
Darllen mwy

Cydnabod y bobl eithriadol sy'n gwneud Cymru'n wych

Helpwch i ddod o hyd i enillwyr nesaf Gwobrau Dewi Sant - gwobrau cenedlaethol Cymru.

Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau
Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Dewch i wybod mwy am waith y Cynulliad a sut y gallech ddweud eich dweud am yr hyn sy
bwysig i chi.
15 Hydref 2019, 14:00 - 15:00
Darllen mwy

Rheoli prosiectau

Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr ar reoli prosiectau, wedi’i hardystio gan ILM.
27 a 28 Tachwedd 2019, Caerdydd
Darllen mwy

Diogelu Oedolion mewn perygl

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i ddiogelu oedolion mewn perygl i fudiadau trydydd
sector.
28 Tachwedd 2019, Caerdydd
Darllen mwy

Polisi a prosiectau
Ymgyrchu mewn etholiadau – canllaw ar gyfer mudiadau trydydd
sector

Bydd y Comisiwn Etholiadol yn cynnal sesiwn i’r sector ar ei ganllaw ymgyrchu i’r rhai na
sy’n gysylltiedig â phlaid.
Darllen mwy

Ymgynghoriad cynigion cyllideb ddrafft

Mae CGGC wedi cyhoeddi ei ymateb i’r ymgynghoriad ar Gylldeb ddrafft Llywodraeth Cymru
ar gyfer 2020-21.
Darllen mwy

Gweinidog yn clywed pryderon y sector ynghylch tai

Mae'r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol wedi dweud wrth y trydydd sector ei bod yn
awyddus i edrych ar y rhwystrau i weithredu modelau arloesol o dai cymunedol.
Darllen mwy

