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Mae staff Mantell Gwynedd yn parhau i weithio o gartref (canllawiau Llywodraeth Cymru) a 

gallwch 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.  

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  

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 

Linc defnyddiol - https://
wcva.cymru/funding/landfill-
disposals-tax-communities-
scheme/ 

Cyfeillion Cybi 

Derbyniodd Cyfeillion Cybi £2998.00 o arian grant o Gronfa Argyfwng 

Trydydd Sector Covid-19 Gwynedd trwy Mantell Gwynedd.  

Cymdeithas Rhieni ysgol Llangybi, Cylch Meithrin Llangybi a 

Llywodraethwyr yr ysgol yw Cyfeillion Cybi. ’Roedd y Cyfeillion yn 

awyddus i ddatblygu gofod y tu allan i’r ysgol, yn yr awyr agored, er mwyn 

i’r plant gael dysgu a chwarae yn yr awyr agored. 

Prif amcan y datblygiad oedd gwella lles y plant trwy wneud y defnydd 

gorau o’r ardal tu allan ac o gwmpas yr ysgol. Trwy uwchraddio’r iard a chreu gofod 

addysgol bydd yn ymestyn amgylchedd dysgu’r plant, gwella eu ffitrwydd ac iechyd (trwy 

e.e. dyfu llysiau) a chefnogi dysgu trwy chwarae. 

’Roedd Mantell Gwynedd yn falch o gefnogi prosiect 

gwerth chweil fel hwn. 

Da iawn Cyfeillion Cybi! 

Cronfa Gymunedol i Blant a Theuluoedd yng 
Ngwynedd 

Mae’r gronfa uchod yn werth £30,000 ac ar gael i ariannu 
prosiectau sydd yn cefnogi Plant a Teuluoedd yng Ngwynedd.  

Ers Ebrill 2021 mae £18,493.52 o’r grant wedi ei ddyrannu i bump 
mudiad.  

Mae’r gronfa yn agored o hyd ar gyfer ceisiadau a bydd rhaid 
cwblhau’r gwariant erbyn Mawrth 2022.  

Os oes gan eich grwp chi brosiect dan sylw, cysylltwch a Carys 
Williams, carys@mantellgwynedd.com i drafod eich cynllun ac i 
weld a ydych yn gymwys. 

https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
mailto:carys@mantellgwynedd.com
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Social Value Cymru  

Hyfforddiant 
Mae ein gweithgareddau yn sicr yn creu effaith ehangach na rhai ariannol. Gall fod yn 

newid i lesiant ac iechyd pobl, cymunedau cryfach, neu leihau pwysau ar 

wasanaethau cyhoeddus, ac mae'r rhain yn ddeilliannau pwysig o’n gwaith. Fodd 

bynnag, anaml yr ydym yn mesur a chyfathrebu'r rhain yn fewnol ac i eraill mewn 

ffordd ddefnyddiol. Term eang felly yw gwerth cymdeithasol sy’n cael ei ddefnyddio i 

ddangos bod modd inni gofnodi gwerth y tu hwnt i werth ariannol. 

Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau hyfforddiant a gallwn ei deilwra i’ch 

anghenion chi.  

Cyflwyniad i Werth Cymdeithasol (hanner diwrnod)   
Gallwn ddarparu hanner diwrnod ymarferol i aelodau eich mudiad: yn cynnwys staff, 
gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr ac eraill – a gallwn ei deilwra i’ch 
anghenion chi. 

Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol (hyfforddiant un 
diwrnod)   
Mae’r rhaglen hyfforddiant un diwrnod hon yn darparu cyflwyniad ymarferol, cam 
wrth gam i werth cymdeithasol a’r proses SROI. Byddwn yn dechrau gyda theori, ond 
drwy ddefnyddio esiamplau byw byddwn yn gweithio drwy’r cwestiynau effaith ac yn 
creu  eich map gwerth eich hunain.  

Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol (hyfforddiant dau 
ddiwrnod) 
Mae’r rhaglen hyfforddiant dau ddiwrnod hon yn darparu cyflwyniad ymarferol, cam 
wrth gam i werth cymdeithasol a’r broses SROI. Byddwn yn adeiladu ar y diwrnod 
cyntaf ac yn adeiladu’r map gwerth ond hefyd yn edrych ar ein rhaglen i reoli gwerth.   

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglenni hyfforddiant cysylltwch gyda ni: 

E-bost: svc@mantellgwynedd.com 

Ffôn: 01286 672626 

Twitter: @ValueCymru 
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Daeth y dair elusen uchod ynghyd ar y 1af o Ebrill 2021 er mwyn creu Adferiad 
Recovery, sef mudiad newydd a fydd yn darparu cymorth i bobl fregus yng Nghymru a’u 
teuluoedd a gofalwyr. Bydd Adferiad Recovery yn canolbwyntio’n benodol ar bobl sydd â 
phroblemau iechyd meddwl, problemau camddefnyddio sylweddau a’r rhai hynny sydd ag 
anghenion cymhleth ac sy’n cyd-ddigwydd. 
Nodau ADFERIAD RECOVERY: 
“Mae Adferiad Recovery yn ymateb i anghenion pobl sy’n wynebu amrywiaeth o gyflyrau 
iechyd ochr yn ochr ag amgylchiadau cymdeithasol cymhleth – pobl heb lais, sy’n aml iawn 
yn cael eu hanghofio. 
• Mae ein model therapiwtig cynhwysfawr a chydlynol yn defnyddio’r arferion 

gorau o’r meysydd iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau, cyfiawnder 
troseddol a gwasanaethau cysylltiedig. Mae tîm cyfun Adferiad yn defnyddio dull 
holistaidd i fynd i’r afael ag anghenion pob cleient. Maent yn darparu’r amodau gorau i 
sicrhau triniaeth effeithiol o ddiagnosisau deuol a chyflyrau sy’n codi ochr yn ochr â’i 
gilydd. 

• Rydym yn gweithio gyda’n cleientiaid, gan ymgysylltu â hwy a’u cefnogi trwy 
gydol eu proses adfer. Rydym yn rhedeg cynllun mentora cymheiriaid ac yn darparu 
cyfleodd i bobl gymdeithasu i’w helpu i gymryd rheolaeth dros eu bywydau, cytuno ar 
gynllun adfer eu hunain a gweithio tuag at fod yn annibynnol a ffynnu.  

Rydym yn gweithio ar draws rwystrau er budd ein cleientiaid. Rydym yn datblygu 
partneriaethau gyda chomisiynwyr, darparwyr eraill, ymarferwyr ac ymchwilwyr sy’n rhannu 
ein huchelgais, sef trawsnewid bywydau a gwella rhagolygon rhai o’r bobl fwyaf 
agored i niwed yng Nghymru.” 

Am fwy o wybodaeth ewch draw i’w gwefan  http://www.adferiad.org.uk/cy/ 

http://www.adferiad.org.uk/cy/
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