RHIFYN 6 – BWLETIN GWYBODAETH MANTELL GWYNEDD YN YSTOD CYFNOD COVID-19
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
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.
GWASANAETHAU MANTELL GWYNEDD

Mae gwasanaethau arferol Mantell
Gwynedd ar gael yn ystod y cyfnod
yma. Bydd staff yn parhau i weithio
o gartref yn unol â chanllawiau
Llywodraeth Cymru ond maent yn
dal ar gael am gyngor ac arweiniad
dros y ffôn, trwy ebost a thrwy
gyfryngau rhithwir Microsoft Teams,
Zoom a Skype.
Defnyddiwch ein rhifau ffôn arferol
a chyfeiriadau ebost arferol staff.
Rhif Ffôn: 01286 672626

Gwybodaeth Ddefnyddiol
Mae gan y mudiad Grants Online
wybodaeth gyfredol am grantiau
sydd ar gael i fudiadau. Y linc i’w
gwefan yw: https://
www.grantsonline.org.uk/
coronavirus.html

GRANTIAU MANTELL GWYNEDD
Ers mis Mawrth mae Mantell Gwynedd wedi dyrannu dwy Gronfa Grant ar
gyfer y Trydydd Sector.
Rhannwyd Cronfa Grant Covid-19 rhwng 27 o fudiadau yng Ngwynedd.
Rydym yn rhannu stori un mudiad sydd wedi derbyn grant gyda chi ym mhob
Bwletin. Yn y Bwletin hwn mi welwch hanes sut mae Llygaid Maesincla wedi
defnyddio arian o’r Gronfa.
Yn ddiweddarach cawsom Cronfa Grant Comic Relief i’w rhannu gyda
mudiadau yng Ngwynedd. Mae yna dal rywfaint o arian ar gael yn y Gronfa
hon – cofiwch fod angen medru dangos eich bod yn rhoi sylw i faterion
Iechyd Meddwl, Cydraddoldeb Rhywiol, Mannau Diogel neu Plant yn Ffynnu
ar gyfer gwneud cais i’r gronfa hon. Mae’r arian yn prysur ddiflannu felly’r
cyntaf i’r felin gaiff falu! Cysylltwch efo’r swyddfa am fwy o fanylion.
Byddwn yn lansio cronfa grant arall newydd sbon yn ystod yr wythnos
dyddiau nesaf felly cadwch olwg am fanylion y Gronfa Grant Trawsffurfio.
Byddwn yn rhannu manylion am flaenoriaethau’r gronfa hon yn ystod y
dyddiau nesaf a sut y gallwch ymgeisio am arian ohoni.

Derbyniodd grŵp Llygaid Maesincla grant o £518 drwy Gronfa Argyfwng Trydydd
Sector Covid 19 Gwynedd. Nod y grant oedd creu pecynnau crefft, pecynnau garddio
i dyfu blodau haul a phecynnau cadw’n iach yn ystod y cyfnod clo. Cafodd y
pecynnau eu dosbarthu i blant stad Maesincla gan griw o wirfoddolwyr. Roedd yr
adnoddau syml hyn yn gymorth i’r teuluoedd er mwyn cael gweithgareddau i’r plant
yn ystod y cyfnod clo pan nad oedd gweithgareddau na’r ysgolion ar agor. Roedd
hefyd yn ddull o gadw cysylltiad o gwmpas y stad gan fod y gwirfoddolwyr yn
ymweld â’r cartrefi. Yn ystod y cynllun cefnogwyd 240 o blant yn yr ardal a hefyd
bu 15 o wirfoddolwyr yn ymweld yn rheolaidd gyda’r teuluoedd. Ym marn y rhieni
roedd y rhoddion syml yma yn fendith i’r plant mewn cyfnod ansicr.
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Gwasanaeth Tîm o Amgylch y Denantiaeth (TGP Cymru):
Mae’r gwasanaeth hwn bellach yn cael ei gynnig ar draws Gogledd Cymru.
Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl ifanc oed 18-25 sydd â phrofiad o fod mewn gofal ac sy’n cael anawsterau
efo eu cartref neu heb unman i alw’n gartref. Mae’r gwasanaeth yn un dwys ac mae’r ymarferwyr yn gallu
treulio amser helaeth efo’r unigolyn petai’r person ifanc yn meddwl bod angen y cymorth arnyn nhw.
Ers mis Mawrth mae’r tîm wedi bod yn gweithio o gartref ac mae’r gwasanaeth ar hyn o bryd yn cael ei
ddarparu trwy alwadau ffôn, galwadau fideo, WhatsApp a dulliau eraill o ddewis y person ifanc.
Mae Gwasanaeth Atal Unigrwydd COVID-19 wedi cael ei sefydlu hefyd a chynhigir sesiynau crefft a
choginio ar-lein i bobl ifanc; darperir ffonau symudol, tabledi a thalebau Netflix am 3 mis, os oes angen.
Gweler y poster isod am fwy o fanylion a sut i gysylltu:

Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru ar gyfer plant a phobl ifanc (TGP Cymru)
Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru yn parhau i godi ymwybyddiaeth o'u gwasanaethau yn ystod y
cyfnod anodd hwn i geisio sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc cymwys yn gwybod amdanynt. Cliciwch
ar y ddolen yma am fwy o wybodaeth: https://youtu.be/iiFRZ-N4hMU
Maent hefyd wedi cynhyrchu fideo hyfforddi byr i egluro beu gwasanaeth – gweler y ddolen isod.– cliciwch
ar y ddolen yma i wybod mwy https://youtu.be/5J_0ZjZZqUU

GISDA
Mae GISDA yn elusen sydd yn darparu cefnogaeth ddwys a chyfleoedd i bobl ifanc rhwng 16 a 25 sydd yn
byw yng Ngogledd Cymru.
Mae rhai o brosiectau GISDA yn cynnwys cefnogi rhieni ifanc, codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd mewn
ysgolion, dod o hyd i a darparu llety ar gyfer pobl ifanc a’u cefnogi yn eu tai ac yn eu hosteli, cyfleoedd
hyfforddi ayb.
Am fwy o wybodaeth am eu holl wasanaethau ewch ar eu gwefan https://www.gisda.org/cy/gwasanaethaut
neu ffoniwch  01286 671153 neu  01766 830260
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Gweithredu Dros Blant – Cynllun Gofalwyr Ifanc Gwynedd
Mae Cynllun Gofalwyr Ifanc Gwynedd yn cefnogi gofalwyr ifanc rhwng 8 ac 18 oed.
Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnig cymorth uniongyrchol i blant a phobl
ifanc sy’n gofalu neu'n helpu i ofalu am aelod o’u teulu. Gall hyn gynnwys gofalu am aelodau o’r teulu sy’n
wael neu'n anabl, gan gynnwys plant sy'n gofalu am rieni ag anhwylderau iechyd meddwl neu broblemau
cam-ddefnyddio sylweddau.
Mae’r cymorth uniongyrchol a ddarperir yn cynnwys asesu anghenion gofalwyr ifanc; rhoi cymorth neu
gyngor a chyfarwyddyd personol a hefyd help i gael gafael ar wasanaethau arbenigol a chyffredinol eraill.
Am fwy o wybodaeth a manylion cysylltu  01248 364614 neu
gwyneddyoungcarers@actionforchildren.org.uk neu cliciwch yma

Gwasanaeth cefnogol Mind Ynys Môn a Gwynedd ar gyfer pobl ifanc
Gweler y poster isod a manylion cyswllt ar gyfer yr ardaloedd lleol yng Ngwynedd:

Ardal Arfon a Dwyfor: aeronwy@monagwyneddmind.co.uk
07394 563481
Ardal Meirionnydd: erin@monagwyneddmind.co.uk 07956 843913
http://www.ynysmonmind.co.uk/
Dolenni/Gwybodaeth ddefnyddiol arall:
Hwb Teuluoedd Gwynedd – y man cyswllt cyntaf i blant, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sydd eisiau
gwybodaeth, cyngor neu gefnogaeth yn ymwneud â phlant a theuluoedd - cliciwch yma
Iechyd a Llesiant - Llyfryn “Edrych ar ôl Fy Hun” cliciwch yma
Shelter Cymru Porth ar-lein newydd i Bobl Ifanc – cliciwch yma
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DYDDIAD I’CH DYDDIADURON
RHOI LLAIS I'CH MUDIAD CHI
DIGWYDDIAD NESAF RHWYDWAITH LLESIANT A GWIRFODDOLI’R
TRYDYDD SECTOR

Cynhelir y digwyddiad rhithiol hwn ddydd Iau Tachwedd 26 2020 am
2:30 y prynhawn.
Bydd cyfle i rannu gwybodaeth a thrafod materion perthnasol fel:
 dyfodol gwirfoddoli dros y pum mlynedd nesaf
 adnabod bylchau o ran y ddarpariaeth mewn gwasanaethau lleol
 anghenion hyfforddiant.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda Carwyn:
carwyn.humphreys@mantellgwynedd.com
neu Sioned: sioned@mantellgwynedd.com
Mae gwerth cymdeithasol yn fodd i ni ddeall gwerth y
newid ym mywydau bobl

Drwy weithio gyda’ch rhanddeiliaid gallwn ddangos sut mae
gweithgareddau yn cael effaith ar fywydau pobl ac ar fudiadau.




Gall egwyddorion gwerth cymdeithasol eich galluogi i roi gwerth
ar yr effeithiau hyn, a thrwy wneud hynny gall helpu mudiadau i ddeall, cyfathrebu
a rheoli gwerth cymdeithasol eu gwaith.

‘Mae mor werthfawr ac yn rhoi hwb i'n hyder ar gyfer y dyfodol gan

wybod bod ein rhanddeiliaid yn credu ein bod yn creu’r fath werth
cymdeithasol cadarnhaol.’ Erlas, Wrecsam
Comisiwn Elusennau
Mae’r Comisiwn Elusennau wedi diweddaru eu gwefan ar gyfer elusennau cofrestredig yn Deyrnas Unedig.
Mae modd i chi drwy ddefnyddio y linc isod sicrhau fod gwybodaeth am eich elusen a’ch ymddiriedolwyr yn
gyfredol.
https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/cy/charity-search

www.mantellgwynedd.com
01286 672626

