Diweddariadau'r wythnos o CGGC
9 RHAGFYR 2019
Helo a chroeso i gylchlythyr wythnos hon.
Gyda'r Etholiad Cyffredinol rownd y gornel, rydyn ni wedi llunio papur briffio i
sicrhau eich bod chi i gyd yn gyfarwydd â'r hyn y mae maniffestos y pleidiau
amrywiol yn ei ddweud a fydd yn effeithio ar y sector gwirfoddol.
Gwthiad bach cyn i chi anghofio am gwaith ar gyfer y Dolig - mae dyddiad cau'r
Cynllun Cymunedau Treth Gwarediadau Tirlenwi yn agosáu'n gyflym, gyda'r
dyddiadau cau ar gyfer dwy linyn y cyllid ym mis Ionawr. Sicrhewch fod eich cais
wedi'i sortio!
Diolch am darllen, dal chi to wythnos nesa.

Dyddiad cau'r Gronfa Trethi Tirlenwi yn agosáu
Mae prif grantiau CCDGT yn cau 13 Ionawr 2020 ac mae'r grant o
arwyddocâd cenedlaethol yn cau ar 22 Ionawr 2020.
Ymgeisiwch nawr

Cyllid diweddaraf
Cronfa Prosiectau Cymunedol Sefydliad Greggs

Mae grantiau o hyd at £2,000 ar gael i alluogi sefydliadau dielw i wneud
rhywbeth na fyddent yn gallu fforddio ei wneud fel arall.
Darllen mwy

Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi - Grantiau Sylfaen
Mae’r Rhaglen Grantiau Sylfaen yn cynnig grantiau rhwng £500 a £5,000 tuag at
waith cynnal a chadw brys a mân atgyweiriadau a nodwyd fel blaenoriaeth uchel
mewn Adroddiad Arolygu neu Arolwg Pum Mlynedd diweddar.
Darllen mwy

Elusen Inman
Gall elusennau sydd wedi'u cofrestru yn y DU wneud cais am gyllid i gefnogi
amrywiaeth o feysydd gwaith.
Darllen mwy

Ymddiriedolaeth Lloyds Bank
Mae hyd at £100,000 dros gyfnod o dair blynedd ar gael i elusennau bach a
chanolig.
Read more

Newyddion gwirfoddoli
Gwirfoddolwyr ifanc yn cefnogi ysbytai Caerdydd
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn canfod ffyrdd newydd o
gynnwys gwirfoddolwyr ifanc yn eu gwaith er budd cleifion mewn ysbytai
Darllen mwy

Datblygu safonau ac offer hyfforddi ar gyfer rhaglen sefydlu ar gyfer
gwirfoddolwyr
Mae Helplu yn datblygu safonau cenedlaethol a deunydd hyfforddi ar gyfer
sefydlu gwirfoddolwyr ac yn adnodd hyfforddi ar gyfer y rhai sy'n gweithio
mewn gwasanaethau gwirfoddoli
Darllen mwy

Oes gennych chi neges i'r sector gwirfoddol?

Peidiwch a cholli mas ar y platfform perffaith - archebwch man digwyddiad neu
arddangos yng ngofod3 cyn 10 Ionawr 2020.
Archebwch nawr

Newyddion y sector
Arweinydd syrcas gymdeithasol yn ennill bwrsariaeth arweinyddiaeth
Cyhoeddwyd mai Karen Chalk, o elusen Circus Eruption, enillodd y fwrsariaeth o
£2,500 yng Nghyfarfod Cyffredinol a Darlith Flynyddol Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru yn Llandudno.
Darllen mwy

Prosiect Sylfaen
Allai eich mudiad elwa o gefnogaeth arbenigol am ddim i fod yn fwy effeithiol a
chynaliadwy - yn cau 20 Rhagfyr.
Darllen mwy

Ysbrydoli! Gwobrau Dysgu Oedolion 2020 - galwad am enwebiadau
Mae Dysgu a Gwaith Cymru wedi agor yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Addysg
Oedolion Ysbrydoli! 2020 - byddwch yn rhan o ddathliad dysgu gydol oes sydd yn
ysbrydoli.
Darllen mwy

Hyfforddiant
Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)
Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector.
11 Chwefror 2020, Bangor
Darllen mwy

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)
Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector.
10 Mawrth 2020, Merthyr Tudful
Darllen mwy

Ymgysylltu arlein
Cysylltwch â’ch cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion.
16 Ionawr 2020, Caerffili
Darllen mwy

Polisi a prosiectau
Papur gwybodaeth - maniffestos y pleidiau ar gyfer Etholiad Cyffredinol 2019
Mae’r papur gwybodaeth hwn yn nodi rhai o’r prif ymrwymiadau a wnaed gan bob plaid
mewn nifer o feysydd allweddol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru, cyn Etholiad
Cyffredinol y DU ar 12 Rhagfyr 2019.
Darllen mwy
Pa effaith mae CGGC yn ei chael?
Sut mae CGGC yn helpu eich sefydliad chi gyda gwaith rheoli gwirfoddolwyr, cyllido,
llywodraethu a dylanwadu?
Darllen mwy

Cyngor Partneriaeth yn cytuno ar weithredu ar y cyd i drechu’r Argyfwng Hinsawdd
Roedd tri eitem ar yr agenda ar gyfer cyfarfod Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector
(TSPC) gyda’r Dirprwy Brif Weinidog a’r Prif Chwip.
Darllen mwy

