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Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y cyfnod COVID-19 

er mwyn eich cadw yn y pictiwr am be sydd yn mynd ymlaen, pa 

wasanaethau sydd ar gael a sut y gallwn eich helpu. 

Mae Mantell Gwynedd yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn 
hyrwyddo a chydlynu gwirfoddoli yng Ngwynedd ac yn llais cryf i’r  

Trydydd Sector yn y sir  

COFIWCH! Mae staff Mantell 
Gwynedd i gyd yn gweithio yn 
ystod y cyfnod yma a gallwch 
barhau i gysylltu efo ni trwy’r 

rhifau ffôn arferol, sef   

01286 672 626 neu  

01341 422 575.  

Bydd eich galwadau yn cael eu 
hateb yn y ffordd arferol a’ch 

neges yn cael ei throsglwyddo i’r 
aelod staff priodol. 

Cronfa Grantiau Bychain Mantell Gwynedd 

Mae 25 o fudiadau yng Ngwynedd bellach wedi derbyn grant gan Mantell 

Gwynedd i helpu gydag ymdrechion cymunedol yn ystod cyfnod Covid-19. Ym 

mhob Bwletin byddwn yn rhoi sylw i un mudiad sydd wedi derbyn grant gan 

Mantell Gwynedd. 

Dyma hanes grŵp TÎM POBI ARFON a dderbyniodd grant o £1,000 gan Mantell: 

Derbyniodd Tîm Pobi Arfon grant o £1,000 o gronfa Grant Argyfwng COVID 19 

Mantell Gwynedd. Ffurfiwyd Tîm Pobi Arfon gan griw o ffrindiau, y rhan fwyaf  

ohonynt ar furlough, a oedd yn eiddgar i helpu yn eu cymuned leol. Oherwydd eu 

‘cariad’ tuag at ‘bobi’ penderfynwyd gwneud cacennau a phwdinau i drigolion hŷn 

a bregus yn ardaloedd Caernarfon, Dyffryn Nantlle a Llanberis. Trwy gymorth 

cynghorwyr lleol cafwyd gwybodaeth am y rhai oedd wir angen cefnogaeth yn 

ystod y cyfnod anodd hwn. 

Oherwydd eu bod wedi derbyn grant gan Mantell Gwynedd ac ADRA mae’r 

gefnogaeth gall y mudiad yma ei gynnig wedi ehangu’n sylweddol, a 

darparwyd dros 800 o brydau dros un penwythnos yn ardal Arfon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofiwch fod ’na arian ar gael o hyd (hyd at £1000 fesul mudiad). Cysylltwch 

efo Carys neu Eleri am fwy o fanylion: 

Carys@mantellgwynedd.com  neu Eleri@mantellgwynedd.com  

CYMORTH I FUDIADAU SY’N 

AILAGOR CANOLFANNAU 

CYMUNEDOL / NEUADDAU 

PENTREF 

Mae Mantell Gwynedd wedi 

darparu canllawiau ar gyfer y rhai 

sy’n paratoi i ailagor Canolfannau 

Cymunedol. Cysylltwch â ni am 

gopi o’r canllawiau ac unrhyw 

gymorth sydd ei angen arnoch 

gyda’r gwaith yma. 
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Profiad Gwirfoddolwr yn ystod Covid-19 

Mae Aaron Pleming yn gwirfoddoli mewn sawl lleoliad trwy gydol y flwyddyn. Mae’n wirfoddolwr brwd i fudiadau a 

lleoliadau fel Radio Ysbyty Gwynedd, Pontio, Galeri Caernarfon a Wizz Kids. Mae Aaron hefyd yn gwirfoddoli trwy’r flwyddyn 

i Mantell Gwynedd. Mae’n dod i mewn i Ganolfan Gwirfoddoli Gwynedd fel arfer ar ddyddiau Gwener, ac yn helpu gydag 

ochr cyfryngau cymdeithasol y Ganolfan. Mae’n llwytho lluniau a gwybodaeth ar gweplyfr, trydar ac Instagram yn rheolaidd 

ac mae’n rhan pwysig o Dîm Mantell Gwynedd.  

Pan ddaeth Covid-19 i’n mysg, ’roedd Aaron yn bryderus am ei fod yn gweld cyfleoedd i gymdeithasu trwy wirfoddoli yn 

diflannu. Mae’n wir dweud fod gwirfoddoli yn cadw Aaron i fynd ac yn rhan bwysig o’i fywyd. ’Roedd ymddangosiad Covid-

19 yn peri pryder go iawn i Aaron. 

Mi wnaeth Mantell Gwynedd yn siŵr fod gan Aaron y cyfarpar cywir i 

fedru cario ’malen i wirfoddoli o adra a chadw cysylltiad efo staff 

Mantell yn wythnosol trwy gyfarfodydd Zoom. Aaron fu’n gyfrifol am 

gyfryngau cymdeithasol Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd trwy gydol 

Wythnos Gwirfoddolwyr ym mis Mehefin a llwythodd gannoedd o 

straeon a ffilmiau a hysbysebion ar gyfryngau cymdeithasol Mantell 

gan wneud yn siŵr fod Wythnos Gwirfoddoli yn parhau i gael ei 

dathlu o bellter a dros y we. 

Dywedodd Aaron “Dwi’n colli cael dod i mewn i swyddfa Mantell yn 

rheolaidd a chael gweld y staff i gyd. Ond ‘roedd cael laptop adra a 

medru dal i helpu o adra yn grêt i mi. Roedd Wythnos Gwirfoddoli yn 

brysur iawn ond mi nes i fwynhau bod yn brysur a dwi hefyd yn 

mwynhau cael ymuno efo Cyfarfodydd Staff Mantell Gwynedd pob 

wythnos ar Zoom. Mae cadw’n brysur wedi bod yn bwysig iawn i mi 

o ran fy iechyd meddwl trwy gyfnod Covid-19. Diolch i bawb sydd yn 

cefnogi gwirfoddolwyr fel fi”   

Diolch iti Aaron am dy frwdfrydedd a dy amser i helpu eraill!  
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A yw eich iechyd yn effeithio arnoch yn y gwaith? 

Mae RCS yn sefydliad nid er elw, sy'n darparu amrywiaeth o wasanaethau ledled Gogledd Cymru i gefnogi 

pobl gydag anghenion iechyd i ddod o hyd i gyflogaeth a’i gynnal. 

Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith:   

Mae'n helpu pobl gyflogedig a hunangyflogedig i fynd i'r afael ag anghenion iechyd megis gorbryder, 

tymer isel neu boen cefn, er mwyn eu helpu nhw i weithio'n fwy effeithiol yn y gwaith.  

Mae'n cynnwys hyfforddiant un-i-un a mynediad cyflym ac am ddim at therapïau siarad, cwnsela, CBT 

neu ffisiotherapi. 

Ceir mynediad at wybodaeth a chefnogaeth gyda materion perthnasol megis budd-daliadau, cwnsela 

dyled etc. 

Darperir cefnogaeth a hyfforddiant am ddim i gyflogwyr i wella llesiant y gweithle 

www.rcswellbeing.eventbrite.com 

Cynigir y gwasanaeth ar draws Conwy, Sir Ddinbych, Ynys Môn a Gwynedd 

Able Futures 

Mae'r cynllun yn darparu cymorth mentora a hyfforddiant am hyd at 9 mis i bobl gyflogedig gydag 

anghenion iechyd meddwl 

Yn cynnwys mynediad at gwnsela am ddim 

Darperir ar draws Gogledd Cymru 

Mi Fedraf Weithio 

Mae’r cynllun yn darparu cymorth arbenigol i helpu pobl gydag anghenion iechyd meddwl i mewn i 

gyflogaeth. 

Darperir ar draws Gogledd Cymru mewn partneriaeth â CAIS. 

Mae'r holl wasanaethau hyn am ddim ac yn gyfrinachol. Yn ystod y pandemig, mae eu gwasanaethau ar 

gael dros y ffôn ac ar-lein. 

Am ragor o wybodaeth, neu i hunangyfeirio at unrhyw rai o wasanaethau RCS, ffoniwch 01745 336442 neu 

e-bostiwch hello@rcs-wales.co.uk 

 
Cyrsiau Iechyd a Lles – Cyrsiau Hunan Ofal EPP  
 
Oherwydd yr amgylchiadau presennol, ni fydd Cyrsiau Hunan Ofal EPP yn cymryd lle yn y gymuned ond 
mae rhai o’r cyrsiau ar gael yn rhithiol dros y we.  Dyma restr o sesiynau Hunan Ofal sydd ar gael am y 
misoedd nesaf  
 

Cyrsiau Byw’n Dda Wrth Weithio 
Cyrsiau Hunan Rheoli Cyflyrau Iechyd Tymor Hir 
Cyrsiau Hunan Rheoli Diabetes  
Cyrsiau X-PERT Diabetes  
STANCE (Addysg Gofal Traed Diabetes)  
Cyrsiau Canser: Ffynnu a Goroesi 
Cyrsiau Rheoli Poen Cronig 
Rhaglen Rithwir Byw gyda Chyflwr Tymor Hir  
Cyrsiau Bwyd Doeth am Oes  
Cyrsiau Gwydnwch Emosiynol 

 
Am fwy o wybodaeth am y sesiynau yma, cysylltwch â'r 
swyddfa ar 03000 852281/852280 neu 
eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk  

http://www.rcswellbeing.eventbrite.com
mailto:hello@rcs-wales.co.uk
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Pecyn Crefftau – Cefnogi Creadigrwydd Gartref  

Crefft Er Lles  

Mae Crefft Er Lles yn cynnig gweithdai crefft amrywiol i drigolion Gwynedd i hyrwyddo llesiant. Yn sgil COVID-19 

mae'r sesiynau yma wedi symud i’r we ble mae grwpiau yn cwrdd yn ddigidol i greu crefftau ar y cyd. Ond, nid pawb 

sydd â mynediad i’r we felly mae pecynnau crefft am ddim ar gael i bobl greu o gartref. Mae’r pecynnau’n cynnwys 

deunyddiau i greu prosiect ffeltio syml, a thaflenni syniadau ar gyfer 3 gweithgaredd creadigol i’r teulu y gellir eu 

gwneud gyda deunyddiau a geir o amgylch y cartref. Mae’r pecynnau ar gael i oedolion o Wynedd sy'n awyddus 

defnyddio creadigrwydd i gefnogi eu llesiant yn ystod y cyfnod clo. 

Rhoddir blaenoriaeth i rai sydd heb fynediad i ddeunyddiau crefft a gweithgareddau yn 

sgil incwm isel neu salwch ac sydd heb fynediad i'r we.  

ARCHEBU: Cysylltwch â Llyfrgell Caernarfon i archebu pecyn (un i bob cartref). Gallwch ofyn i 

gael cludo’r pecyn i’ch cartref, neu gallwch ei gasglu o Lyfrgell Caernarfon, Llyfrgell Bangor, 

Llyfrgell Pwllheli, Llyfrgell Blaenau Ffestiniog, Llyfrgell Dolgellau neu Lyfrgell Tywyn. Bydd y 

llyfrgell yn cysylltu gyda chi i drefnu amser casglu.   

Nifer cyfyngedig o becynnau sydd ar gael, felly cyntaf i’r felin. Ffoniwch Lyfrgell Caernarfon ar 

ddyddiau Llun – Gwener rhwng 9–10 neu 4–5: LLYFRGELL CAERNARFON (01286) 6794 63  

Ariennir y prosiect gan Celfyddydau Cymunedol Gwynedd  

CYNLLUN CYFEIRIO GWYNEDD — BOCSYS BACH HAPUS  

Mewn cyfnod anodd i unrhyw riant, gall amser fel hyn fod yn dipyn mwy heriol i riant sydd â phlentyn gydag anghenion ychwanegol.  

Dyna pam mae Cynllun Cyfeirio Gwynedd wedi dosbarthu Bocs Bach Hapus i rai o blant bach Gwynedd. Pwrpas y bocs yw i helpu’r rhieni 

neu ofalwyr i gyd-chwarae gyda’u plant gan ddefnyddio teganau addas  ar gyfer eu hanghenion. 

Dywedodd Sophie, un o’r rhieni bod y bocs yn "wych" a theimla bod ei mab wedi gwneud datblygiadau bach yn barod o ganlyniad i’r 

adnoddau yn y bocs. 

“Mae gweld datblygiadau bach fel hyn yn gam anferthol i Noa” meddai. 

Mae’r Bocs Bach Hapus yn llawn adnoddau gwerthfawr, yn cynnig amryw o deganau aml-synhwyrol gan gynnwys golau, peli, blanced 

liwgar, offer cerdd a phensiliau lliwio. Er mai dim ond wythnos sydd wedi bod ers iddynt dderbyn y bocs dywedodd Sophie bod y golau â 

lliwiau llachar yn un o hoff bethau ei mab 

“Rydym wedi cael gymaint o hwyl efo’r adnoddau, diolch!" meddai. 

Mae Cynllun Cyfeirio Gwynedd yn elusen sy’n cefnogi plant bach rhwng 2.5 a 4 oed ag anghenion ychwanegol sy’n mynychu Cylchoedd 

Meithrin a Meithrinfeydd ar draws Gwynedd.  

Yn sgil cau’r Cylchoedd Meithrin o ganlyniad i Cofid 19 mae perygl i blant bach gydag anghenion golli allan mewn cyfnod allweddol yn ei 

datblygiad. Oherwydd y pryder yma mae’r Cynllun wedi bod yn llwyddiannus mewn cais i gael grantiau gan ‘Moondance Foundation’ a’r 

‘Steve Morgan Foundation’ sydd wedi ein galluogi i ariannu bocs bach hapus ar gyfer 27 plentyn sydd ar hyn o bryd yn derbyn cefnogaeth 

gan y Cynllun . 

‘Mae cael adborth fel hyn gan rieni yn wych’ meddai Elen, Cydlynydd y Cynllun, “ac mae’n sicr yn dangos pa mor werthfawr ydi gallu cael 

adnoddau fel hyn yn y cartref.”  

Mae’r Cynllun wedi elwa o gefnogaeth gadarn gan ein partneriaid i greu a dosbarthu’r bocsys; bu gwirfoddolwyr Mudiad Meithrin yn 

cysylltu gyda `r teuluoedd a chynorthwyo i ddosbarthu r bocsys, cafwyd cyngor gan dîm “Derwen” a thîm Blynyddoedd Cynnar Cyngor 

Gwynedd ar ba adnoddau fyddai’n addas, a bu i dîm Iaith a Lleferydd Betsi Cadwaladr gynnwys llyfryn a thaflen canllawiau er mwyn 

helpu’r rhieni ddefnyddio’r adnoddau. 

Mae’r cydweithredu wedi bod yn wych a phawb wedi mwynhau cymryd rhan:  

“Mae’r Cynllun wedi gweithio’n galed iawn” meddai Kate Lemon, Therapydd Iaith a Lleferydd,  

“mae wedi cael ei gynllunio’n ofalus iawn. Dw i’n falch iawn i fod yn rhan o’r syniad unigryw hwn.” 


