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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  
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Grant Covid-19 – Astudiaeth Achos  

GRŴP ARCH NOA , PENRHYNDEUDRAETH 

Diolch i Lywodraeth Cymru bu Mantell Gwynedd yn ffodus 

i gael swm o arian i greu Cronfa Grant fechan ar gyfer 

mudiadau trydydd sector yng Ngwynedd. 

Pwrpas Grant Covid-19 oedd annog mudiadau bychan i fedru cynnal 

gweithgareddau yn ddiogel er mwyn rhoi hwb i unigolion oedd dal yn profi 

unigrwydd ac ynysigrwydd oherwydd cyfyngiadau Covid. 

Un o’r grwpiau fu’n llwyddiannus yn ymgeisio am arian o’r gronfa oedd Grŵp Arch Noa.  

Mae’r grŵp, sydd yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr, yn cynnig cefnogaeth ar gyfer babis, plant bychain a 

rhieni ac yn cyfarfod yn wythnosol yn ystod amser tymor ysgol yn neuadd yr Eglwys ym Mhenrhyndeudraeth. 

Mae’n cynnig awyrgylch cefnogol ac anffurfiol i blant a rhieni gymdeithasu. Yn y gorffennol mae’r Ymwelydd 

Iechyd wedi galw heibio ac mae’r sesiwn hefyd wedi cynnig cyfleoedd i ddysgu sgiliau megis Cymorth Cyntaf.  

Bu’r grŵp yn segur trwy’r cyfnod Covid oherwydd cyfyngiadau cyfarfod, a gyda nifer o fabis wedi eu geni yn 

ystod y 15 mis pan na fu’r grŵp yn cyfarfod, ’roedd yna deimlad o golli cyfle i gysylltu gyda mamau a babis 

newydd a theimlad o ddiffyg cefnogaeth anffurfiol a chyfeillgar. 

Ymgeisiodd Arch Noa am swm o arian i gyflogi Gilly Brownson (awdur a llefarydd straeon) er mwyn gweithio 

gyda’r grŵp a chynhyrchu llyfryn dwyieithog fyddai yn bosib ei gadw i gofio am y cyfnod Covid – cofnod o’r 

amser mewn llyfryn lliwgar. ‘Roedd yn cynnig cyfle i gyfathrebu gyda phlant, ehangu geirfa a sgwrsio, ac yn 

gyfle pwysig i famau newydd wneud cysylltiadau gyda mamau eraill. 

Bu’r prosiect cofnodi yn llwyddiannus dros ben gyda  16 o blant, 16 oedolyn a thri o wirfoddolwyr wedi 

mynychu. ‘Roedd y cyfle i rwydweithio yn arbennig o bwysig a sefydlwyd cyfeillgarwch ymysg rhieni ac ymysg 

plant fydd yn parhau ymhell tu hwnt i oes y prosiect. Bu’n gyfle gwerthfawr i blant gymdeithasu yn barod at 

ddechrau yn eu dosbarth derbyn yn yr ysgol. 

Llongyfarchiadau i Grŵp Arch Noa ar gais grant llwyddiannus ac am gyflawni cymaint gyda’r arian! 
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   Tîm Cyswllt RNIB Cymru 

 

Dyma fanylion am rai o’r grwpiau cefnogol a gweithgareddau: 

Grŵp Garddio - bob pythefnos - dydd Mawrth -11am - 12pm 

Cyswllt:  Bernice.Cocking@rnib.org.uk neu 07761 328571  

Delweddau Dall - bob prynhawn Iau - 2-3pm. Grŵp ffôn cymdeithasol i’r rhai sy’n rhannu angerdd am ffotograffiaeth. 

Cyswllt: george.hinton@rnib.org.uk neu 07711 188292 

Anelu’n Uchel - pob prynhawn Mercher - 2pm - 3pm. 

Cyswllt: george.hinton@rnib.org.uk neu 07711 188292 

Grŵp ffôn Cefnogaeth a Thrafod Technoleg - bob Dydd Llun- -11.30 a 12.30 

Cyswllt: George.Hinton@rnib.org.uk neu 07711 188292 

Siaradwyr Cymraeg sydd heb ymarfer ers tro - bob pythefnos, Dydd Mercher - 11.30-12.30pm 

Cyswllt: Eleanor.Rothwell@rnib.org.uk neu 07702 821915. 

Clwb Celf - bob wythnos - Dydd Llun - 11am a 12pm  

Cyswllt:  rachel.llewellyn@rnib.org.uk 07510 382496 

Grŵp LHDTC+ (ledled y DU) - bob Mis: Dydd Mercher 17 Chwefror - 6.30 - 7.30pm 

Cyswllt: Una.Mulgrew@rnib.org.uk neu Mike.Holroyd@rnib.org.uk 

Galwadau un i un - gwirfoddolwyr sydd wedi cael eu hyfforddi i fod yn gyfeillion dros y ffôn sydd yn barod i wrando a bod yn 
gefnogol. Gallant ffonio pobl ddall/ golwg rhannol sy’n teimlo’n ynysig unwaith yr wythnos, am sgwrs gyfeillgar. Cysylltwch ag 
un o'r cydlynwyr cyswllt cymunedol i gael gwybod mwy.  

I ymuno neu i gael gwybod mwy am unrhyw un o'r grwpiau uchod cysylltwch â Chydlynwyr Cyswllt Cymunedol RNIB 
Cymru: 

Eleanor.Rothwell@rnib.org.uk  077 0282 1915  

Anum.Munawar@rnib.org.uk  07510 382714 

rachel.llewellyn@rnib.org.uk  07510 382496 

Grŵp Facebook:  https://www.facebook.com/groups/RNIBConnectcymru  

Neu ffoniwch linell gymorth yr RNIB am wybodaeth, cyngor a llawer o wasanaethau eraill: 0303 123 9999  
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