
 

Croeso i rifyn diweddaraf o newyddlen Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd.  

 

Mae wedi bod yn beth amser ers y rhifyn diwethaf. Gobeithio eich bod yn mwynhau     

seibiant yr haf ac yn edrych ymlaen at y tymor newydd!  

 

Dyma ddiweddariad sydyn o’r prif ddatblygiadau: 

 

Digwyddiad Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc, Iechyd a Gofal Cymdeithasol (14/6/2013): 

Diolch i bawb fu’n rhan o gyfarfod a digwyddiad diwethaf y Rhwydwaith Fe’i cynhaliwyd ar y cyd â 

Rhwydwaith Iechyd a chafodd mynychwyr y cyfle i ‘speed datio’ er mwyn dod i adnabod gwasanaethau a 

mudiadau eraill y Sir ac i rannu gwybodaeth. Cafwyd diweddariad gan Swyddog Mentrau Cymdeithasol 

Cyngor Gwynedd, Uned Partneriaethau Gwynedd a Môn a chyflwyniad ar sut i ddelio mewn sefyllfa o  

argyfwng. 

 

Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd: 

Ers Ebrill y 1af, mae gwasanaethau a phecynnau gwaith rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd wedi 

bod yn weithredol. Comisiynwyd 4 pecyn gwaith gyda nifer o fudiadau yn gweithio yn agos o fewn      

consortia. Golygai fod y pecynnau gwaith / y gwasanaethau hyn yn derbyn cyfeiriadau drwy’r tîm Gyda’n 

Gilydd i gefnogi teuluoedd yng Ngwynedd.  Bellach, mae Bwrdd Teuluoedd yn Gyntaf wedi cael ei sefydlu. 

Bydd y bwrdd yn gyfrifol am gadw trosolwg ar y rhaglen, yn ogystal â gwasanaeth Gyda’n Gilydd sydd yn 

cael ei adnabod bellach fel y 5ed becyn.  Yr wyf yn cynrychioli’r trydydd sector ar y bwrdd a byddaf wrth 

gwrs yn rhannu unrhyw wybodaeth berthnasol gyda chi. Mae Teuluoedd yn Gyntaf a Gyda’n Gilydd bel-

lach yn cefnogi teuluoedd a hefyd plant a phobl ifanc sydd rhwng 0-25 oed. 

 

Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol: 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Bwrdd Diogelu Plant Rhanbarthol gogledd Cymru wedi cael ei sefydlu 

fel peilot . Daw hyn yn sgil datganiad yn 2011 gan y dirprwy weinidog Gwenda Thomas oedd yn cyfeirio at 

leihau’r niferoedd o Fyrddau Diogelu Plant Lleol i gydfynd ag ardaloedd Gwasanaethau Cyhoeddus rhan-

barthol.  Cynhaliodd y tri bwrdd diogelu plant lleol yn y gogledd ymgynghoriad er mwyn asesu ac edrych 

ar 3 wahanol strwythurau posib. Cafodd strwythur dwy-haen ei gytuno ble fydd un bwrdd rhanbarthol yn 

cael ei greu ac fe fydd is-grwpiau rhanbarthol yn cael eu sefydlu. Bydd y byrddau diogelu lleol yn parhau 

am gyfnod er mwyn lleihau’r risg yn ystod y broses o newid.  

Ar hyn o bryd, rwyf wedi cael fy ethol i gynrychioli’r trydydd sector ar y bwrdd rhanbarthol. Mae’r bwrdd 

ar hyn o bryd yn ymgymryd â’r gwaith o sefydlu’r strwythur newydd a’r is-grwpiau.  

Rhifyn:  

Haf 2013 



 

Hoffai Ymddiriedolaeth Cartref 

Bontnewydd a SNAP Cymru eich 

hysbysu eu bod nhw bellach wedi 

symud i leoliadau newydd.  

 

 

Dyma’r manylion newydd: 

 

 

 

 

 

 

 

Cartref Bontnewydd 

38 Heol y Dwr 

Penygroes 

Gwynedd 

LL54 6LR 

01286 881620  

 

 

 

 

SNAP Cymru 

3 Stryd y Plas 

Caernarfon 

Gwynedd 

LL55 1RR 

01286  675547 

Hyfforddiant Gyda’n Gilydd (sut i gyfeirio, deall y gyfundrefn yn well) 

Dyma ddyddiadau hyfforddiant Gyda’n Gilydd sydd i’w ddod yn ystod y misoedd nesaf.   

Am ragor o wybodaeth neu archebu lle, cysylltwch ag Eleri Stonehewer:   

EleriStonehewer@gwynedd.gov.uk  01286 676 128. 

Lleoliadau Newydd 

Rydym newydd gwblhau ein 

hadroddiad blynyddol  ac mae 18 

teulu wedi cael eu cyfweld gan Ipsos 

Mori fel rhan o werthusiad y 

Prosiect gan y Loteri Fawr. 

 

Mae’r Cyfeillion Teulu yn brysur yn 

trefnu a chymryd rhan mewn  

gweithgareddau dros yr haf gyda’r 

teuluoedd, sy’n cynnwys mynd i’r 

parc, nofio, sesiynau coginio a 

garddio. 

 

 

Rydym yn y broses, gyda help mawr 

riant un o’r teuluoedd rydym yn ei 

gefnogi i ddylunio newyddlen fydd 

yn cael ei gyhoeddi bob tri mis. 

 

 

 

 

Mae gan y prosiect darged o weithio 

gyda 40 teulu mewn blwyddyn ac 

mewn chwech mis mae 28 teulu yn 

derbyn cefnogaeth a  4 teulu ar 

restr aros.  Mae’r gwaith yn 

amrywio o fynychu apwyntiadau 

efo’r teuluoedd, helpu i osod trefn 

ar y tŷ a’r ardd i waith efo’n  

Partneriaid, sef: Groundowrk, 

Gofalwyr Ifanc , SNAP Cymru, 

Barnardos a Cartref  Bontnewydd. 

Diweddariad Prosiect ‘Teulu Ni’ 
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“28 Teulu yn derbyn 

cefnogaeth” 



Mae’r prosiect celfyddydol 

poblogaidd Cofis Bach, Noddfa, 

Caernarfon, wedi derbyn grant 

am yr ail flwyddyn gan Gyngor 

Celfyddydau Cymru. Bydd y 

nawdd yma yn caniatau i Gofis 

Bach barhau i ddarparu 

gweithgareddau cyffrous ym myd 

y  celfyddydau i blant a phobol 

ifanc Peblig, Caernarfon.  

 

Mae’r cynllun yn cynnal Clwb 

Drama, Clwb Celf, Clwb Gitar a 

Drymiau ynghyd â sesiynau 

cyflwyno cerddoriaeth i blant y 

blynyddoedd cynnar mewn 

cydweithrediad â Chanolfan 

Gerdd William Mathias ac Ysgol 

Feithrin Seiont a Pheblig ac hefyd 

Clwb newydd sef Stynts Fertegol! 

Dywedodd Sioned Huws, 

Rheolydd Prosiect Cofis Bach 

“Rydym yn hynod ddiolchgar am 

y gefnogaeth rydym wedi ei 

dderbyn oddi wrth ein 

hariannwyr.  Mae’n caniatau i ni 

barhau gyda’r gweithgareddau 

poblogaidd tra’n bod ni hefyd yn 

datblygu Cofis Bach i’r dyfodol.” 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch 

â 07879 202547 neu 07765 

655848 

Llwyddiant arall i Gofis Bach   

 

Ar ddydd Sadwrn heulog diweddar bu criw Cofis 

Bach a’u teuluoedd yn gweld Bianco - sioe syrcas 

unigryw gan gwmni No Fit State Circus a berfformiwyd 

mewn pabell anferthol ar Ffordd Y Traeth Bangor fel rhan o raglen Pontio. Gwelwyd sioe 

arbennig iawn gydag acrobatwyr profiadol yn gwneud campau anhygoel a thriciau o bob 

math. Roedd artistiaid rhyngwladol hynod yn cymryd rhan gyda sgiliau sy’n cymeryd 

blynyddoedd i’w mesitroli a chawsom ein rhyfeddu gan fedrusrwydd syfrdanol y 

perfformwyr.  

Roedd yna drapîs, hwla hŵps, jyglio, cerdded ar wifren a champau ar raffau’n disgyn o’r 

nenfwd,  a’r cyfan i gyfeiliant band a cherddoriaeth fyw gyffrous. Dywedodd Judith 

Humphreys, cydlynydd artistig Cofis Bach, “Roedd hwn yn ddiweddglo gwych i flwyddyn 

ardderchog o weithgareddau celf Cofis Bach a diolchwn yn arbennig i Gyngor 

Celfyddydau Cymru, Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Mantell Gwynedd ac i Pontio am eu 

cefnogaeth i’r ymweliad hwn.” Am fwy o wybodaeth am brosiect Cofis Bach: 07879 202 

547 , 07765 655 848  

Sioe Syrcas ‘Bianco
’ 
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Beth yw Dechrau’n Deg? 

 

Grant o Lywodraeth Cymru yw 

Dechrau’n Deg. Y nod yw darparu 

gwasanaethau dwys o ansawdd uchel 

i blant â’u teuluoedd yn ystod y  

blynyddoedd cynnar. Mae’r rhaglen 

yn bodoli eisioes mewn ardaloedd 

penodedig ar draws Gwynedd. Mae 

canolfannau integredig megis Plas 

Pawb yng Nghaernarfon a Caban 

Bach ym Mlaenau Ffestiniog yn barod 

yn cynnig elfennau craidd y rhaglen 

sef: 

 

 

 Gofal plant rhan amser o safon 

am ddim I blant rhwng 2-3 oed 

 Gwasanaeth ymlwelwyr iechyd 

 Rhaglenni Rhiantu 

 Datblygiad Iaith 

 

Mae’r rhaglen wedi derbyn rhagor o 

fuddsoddiad oddiwrth y Llywodraeth 

ac o fis Medi ymlaen fe fydd y     

ddarpariaeth yn cael ei ymestyn i 

ardaloedd newydd sef  Talysarn, 

Llanllyfni a Chlynnog Fawr. 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â 

Phlas Pawb:  01286 678824 

 

Ardal newydd Dechrau’n Deg 

Mae’r cynigion yn berthnasol i   

ddarparwyr Gwasanaethau      

Ieuenctid statudol a gwirfoddol ar 

gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan 

y Llywodraeth: 

  www.wales.gov.uk 

 

 

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus  

i gael barn pobl ynghylch cynigion 

newydd i gefnogi’r gwaith o ddat-

blygu Strategaeth Genedlaethol 

newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid. 

Mae’r ddogfen ymgynghori yn egluro 

cynnig  y Llywodraeth ynghylch 

gweledigaeth newydd ar gyfer 

gwaith ieuenctid fel rhan o  Wasan-

aethau Ieuenctid yng Nghymru. 

 

Ymgynghoriad Strategaeth Gwaith Ieuenctid 2013-18 
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Grant Plant mewn Angen    

Mae Gwynedd yn ardal sydd wedi ei dargedu ar gyfer cynllun Grantiau Bach ‘Plant 

Mewn Angen’. Anelir y grantiau yma tuag at grwpiau cymunedol bychain a hoffai 

ddechrau rhaglen neu gynllun ar gyfer plant a phobl ifanc yn y gymuned leol.   

 

Mae’r cynllun yn gallu darparu grantiau rhwng £50 i £10,000 y flwyddyn hyd at 3 

mlynedd. 

http://www.bbc.co.uk/pudsey/grants/ 

 

Ewch i’r wefan uchod am fwy o wybodaeth. 

Dyddiad Cau 
16/9/2013 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=welsh%20government%20logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=CNeyjYK3z6f2SM&tbnid=JvErVvuU8H8HTM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.cewales.org.uk%2Fcategory%2Fblog%2F&ei=FB0KUrWMI8qO0AWWq4D4Ag&bvm=bv.50500085,d.ZGU&
http://www.bbc.co.uk/pudsey/grants/


Grant dan Arweiniad Pobl Ifanc 

Cafodd Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Gwynedd, ynghyd â             

phartneriaethau strategol eraill ei ddisodli ym Mehefin 2012. Bu tim prosiect    

rhesymoli partneriaethau Gwynedd a Môn ati gyda’r dasg o edrych ar strwythur 

newydd ar y cyd ar gyfer y partneriaethau strategol. Mae’r strwythur newydd ar 

cyd yn eistedd o dan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd a Môn. 

Ers cychwyn y flwyddyn newydd, mae tim newydd Uned Partneriaethau Gwynedd 

a Môn wedi bod mewn bodolaeth. Isod, gweler ddiagram o’r strwythur newydd.  

Mae dau gyfarfod o’r grwp cyflawni plant a phobl ifanc eisoes wedi cael eu cynnal 

gyda sesiwn yn edrych ar flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf.  

Dyma gysylltiadau yr aelodau staff sy’n gweithio o fewn y tim plant a phobl ifanc: 

Llio Johnson - Rheolwr Cyflawni Plant a Phobl Ifanc 

Martin Roberts- Swyddog Prosiect 

Bethan Williams-  Swyddog Prosiect 
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Nod cynllun ‘grantiau dan arweiniad Pobl 

Ifanc’- GwriVol yw  cefnogi gweithgared-

dau a phrosiectau gwirfoddol bach, a gynhelir ac a arweinir gan 

bobl ifanc. 

Gellir ymgeisio am grant hyd at uchafswm o £500* i gefnogi 

gwirfoddoli neu sefydlu gweithgaredd gwirfoddol ar gyfer pobl 

ifanc. 

Bydd ceisiadau llwyddiannus yn cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 

rhwng 16-25 oed. 

Dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisio am y grant yw 27/9/2013. 

Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â: 

 Mirain Roberts yn Mantell Gwynedd 

01286 672 626       /    mirain@mantellgwynedd.com 

*gellir mewn amgylchiadau arbennig iawn ystyried cais hyd at £1000, ond bydd angen dangos bod nifer 

o bobl ifanc yn elwa o’r cynllun, neu ei fod yn sefydlu cyfle gwirfoddoli parhaol. 

Dyddiad cau rownd nesaf: 
27/9/2013 

mailto:mirain@mantellgwynedd.com


Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn eu cais i gael Uned         

Symudol er mwyn hybu gwasanaethau’r Trydydd Sector yn ein har-

daloedd gwledig. Gall mudiadau logi’r uned ar gyfer digwyddiadau, 

unai ar eu pennau eu hunain neu mewn cydweithrediad â mudiadau 

eraill.  

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd: 

01286 672 626 
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Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau 

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y       

Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl ifanc yng 

Ngwynedd. 

Y gobaith yw y bydd yr offer yn gwella cyflwyniad a chyswllt y gwa-

sanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc hynny maent yn eu 

cefnogi. 

Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei 

gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel 

iawn ac yn cynnwys:    gliniaduron, argraffwyr wi-fi, 

camerâu digidol, camerâu fideo a thaflunydd. 

LLOGI OFFER  RHAD AC AM DDIM! 

Bwriad y Gronfa yw cryfhau a datblygu grwpiau a mentrau o fewn y sector wirfoddol.  

Gall grwpiau ymgeisio am grant i gynnal digwyddiad, darparu hyfforddiant, gwella cyfleuste-

rau neu tuag at brosiect sy’n gwella’r amgylchedd leol. Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd 

yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 refeniw/cyfalaf. 

Dyddiadau cau derbyn ceisiadau 2013/14: 

30/09/2013 

03/01/2014 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd:   

 (01286) 672 626                                                                    

ymholiadau@mantellgwynedd.com 

Llogi Uned Symudol 

Cronfa Buddsoddi Cymunedol 



Bydd gan filoedd o rieni ifanc a phobl 

ifanc ag anableddau yng Nghymru well 

cyfle o ddatblygu dyfodol gwell diolch i 

dros £14 miliwn a ddyfarnwyd gan y 

Gronfa Loteri Fawr eleni. 

 

Mae cyfanswm o 18 prosiectau sy’n gweithio 

gyda rhieni ifanc a phobl ifanc anabl rhwng 

14 a 25 oed ledled Cymru drwy raglen 

Dyfodol Disglair y Gronfa Loteri Fawr. 

Mae’r prosiectau wedi derbyn dyfarniadau 

rhwng £200,000 ac £1 miliwn yr un i 

ddatblygu gwydnwch pobl ifanc fel bod y 

sgiliau bywyd, gwybodaeth a’r gallu ganddynt 

i reoli trawsnewidiadau allweddol yn eu 

bywydau. 

Yng Ngwynedd, cafodd cais ‘Rhieni Ifanc 

Ni’ ei gymeradwyo gan y Loteri Fawr yn 

gynharach yn y flwyddyn. Mae’r proseict yn 

cael ei arwain gan GISDA mewn partneriaeth 

â SNAP Cymru a Gwasanaethau Trais yn y 

Cartref de Gwynedd. Bydd y prosiect yn 

cynnig cefnogaeth ar gyfer rhieni ifanc y Sir 

sydd rhwng 14-25 oed.  

 

LLONGYFARCHIADAU A PHOB 

LLWYDDIANT I’R PROSIECT! 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: 

Sian Tomos -GISDA (01286) 617 153 

Cyfnod Sylfaen) yng Nghymru. Mae 

hyn yn cynnwys bydwragedd, ymwel-

wyr iechyd, nyrsys ysgol, gweithwyr 

gofal plant, gweithwyr chwarae, 

athrawon, cynorthwywyr addysgu, 

gweithwyr cymdeithasol, meddygon, 

deintyddion, consortia rhanbarthol, 

awdurdodau lleol, byrddau iechyd 

lleol ac ymddiriedaethau iechyd hyd 

at y llywodraeth a phartneriaid 

cenedlaethol. 

 

Am ragor o wybodaeth ac i       

lawrlwytho copi o’r ddogfen, ewch i    

wefan y Llwyodraeth: 

http://wales.gov.uk/topics/

educationandskills/publications/

guidance/building-a-brighter-future/?

lang=cy 

 

 

Cafodd gynllun newydd 

‘Adeiladu Dyfodol Disglair: 

Cynllun y Blynyddoedd     

Cynnar a Gofal Plant’ ei lansio 

ar 17 o Orffennaf gan y       

gweinidogion Addysg a Sgiliau, 

Trechu Tlodi a’r dirprwy weinidog 

Trechu Tlodi. 

 

Mae’r ddogfen yn pennu cyfeiriad 

ar gyfer y 10 mlynedd nesaf gyda 

chamau gweithredu clir a       

therfynau amser ar gyfer 

troslgwyddiad gan ddod a 

chanlyniad ardraws polisïau    

gwahanol a rhaglenni sy’n effeithio 

ar ac sy’n dylanwadu’r 

blynyddoedd cynnar. 

 

Mae’r cynllun wedi’i anelu at bawb 

sy’n arwain, sy’n comisiynu ac sy’n 

darparu gwasanaethau ar gyfer 

plant a theuluoedd o feichiogr-

wydd hyd at saith oed (diwedd y 

Buddsoddiad i’n ‘Rhieni Ifanc Ni’  

CYNLLUN  BLYNYDDOEDD CYNNAR  

 A GOFAL PLANT 
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£857,730 

i gefnogi rhieni ifanc 

yng Ngwynedd 
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Gobeithir pennu dyddiad ar gyfer cyfarfod 

nesaf y Rhwydwaith yn fuan.  

 

Os oes gennych chi syniad neu awgrym 

am siaradwyr gwadd neu destun trafod, 

yna plis cysylltwch â mi. 

CYFLEOEDD 

HYFFORDDIANT 

‘Ap’ Hawliau Plant 
Cafwyd ‘ap’ (App) newydd a 

dwyieithog er mwyn hyrwyddo 

hawliau plant ei lansio ym mis Ebrill. 

Mae’r ap, a elwir yn ‘Ein Hawliau-

Cymru / Our Rights-Wales’, ar gael 

ar yr iPad a’r iPhone ac sy’n cael ei 

dreialu ar hyn o bryd gyda golwg ar 

ei ddatblygu ar gyfer fformatau eraill 

yn y dyfodol. 

Cymerodd 70 o blant a phobl ifanc 

ran mewn astudiaeth gwmpasu a  

gynhaliwyd gan Lywodraeth Cymru 

mewn partneriaeth â rhanddeiliaid 

allanol.  

Mae’r ap yn rhoi gwybodaeth am y 42 

erthygl y Confensiwn y Cenhedloedd 

Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae hefyd 

yn rhoi manylion a lleoliadau gwasan-

aethau cenedlaethol. 

 

Gallwch lawrlwytho’r ap o’r ‘Apple App 

Store’. 

 

Gofynnir hefyd am adborth ar gyfer 

gwerthusiad o’r ap drwy gysylltu â: 

 

childrenandyoungpeoplesrights@wales.gsi.gov.uk 
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Bydd sesiwn cyfrwng Saesneg o hyfforddiant Amddiffyn 

Plant (Cyffredinol) yn cael ei gynnal yn fuan. Mae ychydig 

o lefydd ar gael ar gyfer y cwrs yma . 

 

Os hoffech chi, unrhyw aelod arall o staff neu wirfoddolwr 

o’ch mudiad fynychu’r cwrs uchod, plis cysylltwch â mi. 

 

Cofiwch hefyd gysylltu am unrhyw gefnogaeth sydd eisiau 

arnoch gyda’ch anghenion hyfforddiant. 

Carwyn Humphreys - Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc 

carwynhumphreys@mantellgwynedd.com / 01286 672 626 


