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Rhifyn 84 – CHWEFROR 2019

Mae cynllun canolfannau GALLAF I yn wasanaeth newydd  sy’n
cynnig cefnogaeth i bobl fregus sy’n dod i’r Adran Frys yn y dair

Ysbyty Gyffredinol yng ngogledd Cymru. Pobl ydynt sydd angen clust

i wrando a chefnogaeth emosiynol yn hytrach nag ymyrraeth glinigol.

Mae’r cynllun peilot yn rhedeg am bedwar mis yn y lle cyntaf,  ac yn

esiampl dda o gydweithio rhwng y Bwrdd Iechyd a’r Trydydd Sector.

Lleolir y Cydlynydd ym Mantell Gwynedd ac mae’r prosiect yn

bartneriaeth gyda’r 5 Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) ar draws y

gogledd.  Cynigir cefnogaeth yn yr Adrannau Brys rhwng 7 y nos a

2 y bore bob dydd o’r wythnos.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan fudiadau trydydd sector ac

unigolion i fod yn rhan o’r tîm GALLAF I. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Meinir Evans, Cydlynydd y

Prosiect ar 01286 672626 neu drwy e-bost:

meinir.evans@mantellgwynedd.com

GALLAF I 
gwasanaeth cefnogi

a gwrando newydd!
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Pwt y Prif Swyddog
Blwyddyn Newydd Dda!

Fel y gwelwch tu mewn i gloriau Newyddlen Mantell mae wedi bod yn
flwyddyn brysur yn barod i ni yma - er mai dim ond mis Chwefror ydi hi!
Mi welwch, ymysg yr holl newyddion, ein bod yn cefnogi prosiect gwerth
chweil acw eleni sef prosiect ICAN y Bwrdd Iechyd.

Amcangyfrifir bod tua 93,000 o bobl yng Ngogledd Cymru sydd dros 16
oed yn byw hefo heriau iechyd meddwl (Asesiad Poblogaeth Gogledd
Cymru 2017). Amcangyfrifir ymhellach y bydd hyn yn debyg o fod yn
99,000 erbyn 2035. Lansiwyd ymgyrch ICAN gan y Bwrdd Iechyd yn ystod
Mai 2018 er mwyn codi ymwybyddiaeth, taclo stigma ac annog
trafodaethau mwy agored am iechyd meddwl. Rhan o waith ICAN ydi
adeiladu gwydnwch cymunedol i gefnogi pobl i edrych ar ôl eu hiechyd
meddwl.

Cyflawnodd Mantell Gwynedd ddarn o waith peilot yn 2017 oedd yn
edrych ar ffyrdd amgen o gefnogi cleifion oedd yn mynychu Adrannau
Brys y prif ysbytai yng Ngogledd Cymru yn aml iawn. ‘Roedd llawer o’r
cleifion oedd yn mynychu yn rheolaidd yn chwilio am gefnogaeth nad
oedd bob amser i’w gael mewn Adrannau Brys, ‘roedd llawer ohonynt yn
unig, heb deulu neu yn bryderus. Yn ystod y cyfnod peilot llwyddwyd i
gyfeirio nifer o’r cleifion at fudiadau a gwasanaethau trydydd sector a
chyfleoedd cymunedol. Mae’r prosiect diweddaraf yma, ICAN, yn adeiladu
ar rai o arferion da y prosiect peilot Adrannau Brys.

Mae Meinir Evans wedi ymuno gyda staff Mantell Gwynedd i weithio fel
cydlynydd canolfannau ICAN. Y dasg yw sefydlu canolfannau ICAN yn
Adrannau Brys y tair prif Ysbyty yng Ngogledd Cymru. Gyda niferoedd
uchel yn mynychu’r Adrannau Brys y syniad yw medru cynnig cefnogaeth
mwy addas a thymor hirach i’r cleifion a hynny wedi iddynt gael asesiad
meddygol sydd yn cadarnhau nad ydynt angen ymyrraeth glinigol. Mae’r
canolfannau ICAN yn cynnig clust i wrando a chefnogaeth emosiynol gan
wirfoddolwyr profiadol ac addas sydd wedi eu hyfforddi i gefnogi mewn
amgylchiadau o’r math yma.

Bellach mae’r canolfannau ICAN wedi eu sefydlu yn Ysbytai Gwynedd,
Glan Clwyd a’r Maelor. Mae criw o wirfoddolwyr arbennig yn rhan o’r
cynllun ac mae Meinir Evans yn dod â 15 mlynedd o brofiad fel Rheolwr
Canolfan Lôn Abaty efo hi i’r prosiect.

Mae’r datblygiad diweddaraf yma yn dangos fod gan y Bwrdd Iechyd ffydd
yn y trydydd sector a gwirfoddolwyr i fynd ati i’w cynorthwyo gyda’r heriau
sydd yn eu hwynebu. Y gobaith yw y byddwn yn gallu darparu cefnogaeth
llawer mwy addas i’r cleifion gan sicrhau fod adnoddau prin y Gwasanaeth
Iechyd yn cael eu defnyddio yn llawer gwell. Edrychwn ymlaen at eich
diweddaru ar gynnydd y prosiect dros y misoedd nesaf.

Unwaith eto, dyma ni yn gweld pa mor bwysig yw gwirfoddolwyr wrth i ni
edrych ar ffyrdd gwell o gefnogi unigolion anghenus. Mae ein diolch yn
fawr i’r gwirfoddolwyr am eu hamser, eu hymroddiad a’u hymdrechion i
wneud pethau yn well i eraill. Os oes diddordeb gennych mewn bod yn
rhan o’r prosiect ICAN cofiwch gysylltu efo Meinir Evans ym Mantell
Gwynedd.

Tan Tro Nesaf, Bethan

Deunydd i’r rhifyn nesaf
o Mantell

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw:

18 Ebrill, 2019
Anfonwch neu e-bostiwch unrhyw

wybodaeth at
Ellen ap Dafydd

Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost:

ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575

STAFF MANTELL GWYNEDD
Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan Rowlands
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol:
Eleri Lloyd
Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth
Cymdeithasol:
Elaine Thomas
Cyfrifydd Cymdeithasol:
Dr Adam Richards
Cydlynydd Canolfannau GALLAF I:
Meinir Evans
Gweithiwr Datblygu Cymunedol (Maesgeirchen):
Jess Silvester

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen
Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol (Arfon),
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths
Swyddog Hybu Ymwybyddiaeth Awtistiaeth:
Mair Richards

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a
Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Cyllid a Swyddog Datblygu:
Carys Williams
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd:
Mair Davies

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
Carwyn Humphreys

Swyddog Gwirfoddoli:
Alan Thomas
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Rydym yn falch o groesawu MEINIR EVANS fel Aelod
Newydd o staff Mantell Gwynedd.

Cychwynnodd Meinir ar ei swydd yma ar Ionawr yr 2il
fel Cydlynydd Canolfannau ICAN.
Er ei bod wedi ei lleoli
yn swyddfa Mantell
Gwynedd yng
Nghaernarfon mae
Meinir yn gweithio ar 
draws Gogledd Cymru
ac yn gyfrifol am sefydlu Canolfannau ICAN yn Ysbytai
Gwynedd, Glan Clwyd a’r Maelor.

Mae Meinir wedi gweithio yn y trydydd sector am yn
agos i ddau ddegawd ac yn dod â chyfoeth o brofiad
gyda hi i’r swydd yma. Treuliodd y pymtheg mlynedd
ddiwethaf fel Rheolwr Canolfan Lôn Abaty, Bangor –
canolfan sydd yn cefnogi unigolion sydd gyda heriau
iechyd meddwl. Mae Meinir hefyd wedi bod yn Is
Gadeirydd Bwrdd Mantell Gwynedd, Cadeirydd Dawns
I Bawb ac yn weithgar dros ben o fewn y trydydd sector
yng Ngwynedd.

Croeso iddi i Mantell Gwynedd a phob dymuniad da
iddi gyda’r gwaith newydd.

Llongyfarchiadau
i GISDA ar yr
ymgyrch Coffi
Cyfaill sydd yn
golygu fod swm
o £1,203.53 wedi
ei gasglu ar
gyfer bwydo
unigolion
anghenus yr
ardal yn ystod
2018. Mae
Mantell
Gwynedd yn
falch o fod wedi
bod yn rhan o’r
ymgyrch codi
arian yma.  Go
dda pawb!

Croeso

Paratoi Cyflogau 
Mae Mantell Gwynedd yn
darparu gwasanaeth Paratoi
Cyflogau i fudiadau
gwirfoddol. I gael rhagor o
wybodaeth cysylltwch â
Ceren Williams ar
01286 672 626.

Dyma gyfle i chi fel mudiadau wneud defnydd o’n
cabinet gwydr o flaen ein swyddfa yng Nghaernarfon.
Mae’r cabinet a’r ffenestr hysbysebu yn denu llawer o
sylw ac rydym fel Canolfan Gwirfoddoli yn derbyn nifer
o ymholiadau am yr wybodaeth sy’n cael ei arddangos.
Mae gofod dal ar gael yn ystod 2019.

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs, cysylltwch â
Carwyn:  01286 672 626
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com

Hysbysebu eich
cyfleoedd gwirfoddoli!

Llongyfarchiadau
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Enw’r gwirfoddolwr: Richard Storey

Oed: 35

Dywedwch beth yr ydych yn ei wneud fel gwirfoddolwr.
“Dwi’n gwirfoddoli tua 20 awr yr wythnos gyda thîm
cadwraeth Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru. Mae’r
rhan fwya o’r gwaith yn cynnwys rheoli gwarchodfeydd.”

Sut wnaethoch ddechrau gwirfoddoli? Beth oedd eich
rhesymau dros wneud hynny?
“Mi gollais fy swydd ac roeddwn am ddefnyddio’r cyfle i
ymuno â’r byd cadwraeth. Er bod gen i radd meistr mewn
ecoleg, sylweddolais bod diffyg profiad ymarferol yn fy atal
rhag cael swydd yn y maes.”

Pa wahaniaeth mae gwirfoddoli wedi ei wneud i chi?
“Mae mynd allan o’r tª a gweithio yn yr awyr agored wedi cael
effaith gadarnhaol enfawr ar fy mywyd. Dwi’n teimlo’n llawer
mwy heini a hapusach. Mae gwirfoddoli wedi fy ngalluogi i
gwrdd â phobl o bob oed sy’n rhannu’r un diddordebau â mi.
Dwi’n rhwydweithio gyda phobl sy’n gweithio mewn gwahanol
sefydliadau cadwraeth ac yn cael cyngor hefyd ar sut i gael
swydd yn y maes hynod gystadleuol yma. Mae’r Ym -
ddiriedolaeth eisoes wedi fy anfon ar gwrs hyfforddiant gyda’r
posibilrwydd o fwy yn y dyfodol.”

Sut wnaeth Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd eich helpu?
“Fe wnaeth Carwyn fy rhoi mewn cysylltiad â rheolwr
gwirfoddoli yr Ymddiriedolaeth ar ôl i ni gael sgwrs am y
cyfleoedd oedd ar gael ac oedd o ddiddordeb i mi.”

Effaith gwirfoddoli

A yw gwirfoddoli wedi arwain at unrhyw ddatblygiad o
bwys yn eich bywyd?
“Mae gwirfoddoli wedi fy helpu i ganolbwyntio’n fawr ar yr hyn
yr ydw i am ei wneud fel gyrfa. Cyn dechrau, roeddwn eisiau
gweithio yn y maes cadwraeth ond doedd gennai ddim syniad
go iawn beth roedd hynny’n ei olygu mewn gwirionedd.
Doedd rhai o’r rolau yr oeddwn wedi meddwl amdanynt o’r
blaen ddim yn berthnasol i mi ac ni fyddwn wedi gwybod
hynny oni bai fy mod wedi dechrau gwirfoddoli. Dim ond trwy
wirfoddoli dwi wedi dysgu am y nifer o wahanol feysydd sydd
ar gael o fewn y byd cadwraeth. Dwi bellach yn canolbwyntio
ar y rhai yr hoffwn droi yn yrfa.”

A allwch ddisgrifio gwirfoddoli mewn un frawddeg?
“Mae gwirfoddoli yn broses ddwy ffordd: gallwch helpu
mudiad neu achos rydych yn teimlo’n angerddol amdano, a
gallen nhw hefyd eich helpu chi, yn aml, mewn ffyrdd na
fyddech yn ddisgwyl.”
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“Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi yn casglu arian at
elusennau yn flynyddol. Gan fod cymaint o achosion da yn
agos at ein calonnau fel Clwb ar hyn o bryd, fe
benderfynwyd y byddai’n syniad da gwneud un
gweithgaredd mawr i godi arian.

Wedi trafod, daethpwyd i’r casgliad y byddai cynnal Noson o
Hwyl gyda gwahanol artistiaid, gemau a bwyd yn tynnu
cynulleidfa o bob oed ac felly yn help i chwyddo’r coffrau.

Wrth ddechrau trefnu, clywyd fod grant o bosib i’w gael gan
Mantell Gwynedd i wirfoddolwyr oedd yn cynnal
digwyddiadau o’r fath. Cwblhawyd y ffurflen, ac yn wir
cawsom grant o £550 i’n cynorthwyo. Gyda’r grant yma
roeddem yn gallu cael artistiaid megis Gwilym Rhys Bowen
a Phil Gas a’r Band i’n diddori. Bu’n gymorth hefyd i archebu
nwyddau ar gyfer barbeciw. 

Buom fel aelodau yn brysur yn trefnu, yn hysbysebu,
gwerthu tocynnau, paratoi sied, prynu bwyd, prynu diod i’r
bar, a threfnu raffl a gemau ar gyfer y “Noson o Hwyl” a
oedd i’w chynnal nos Wener, Hydref 12fed.

Pan oedd popeth yn barod, trodd y tywydd yn ein herbyn!
Gwyddom i lawer o bobl fethu dod o’i herwydd ond roedd
pawb a fentrodd wedi mwynhau eu hunain yn fawr. Bu’r
aelodau wrthi’n brysur eto ar y noson, yn hel tocynnau a
chasglu arian ar y drws, gwerthu raffl, goruchwylio’r gemau,
rhoi eitem gerddorol, paratoi a choginio bwyd a gwerthu
diod yn y bar a chlirio ar y diwedd. 

Bu’n noson lwyddiannus iawn ac wedi cyfri elw’r noson
ynghyd â rhoddion a dderbyniwyd, llwyddwyd i godi swm
anhygoel o £3,500.

Rydym yn ddiolchgar iawn am y grant a gafwyd gan Mantell
Gwynedd ac am bob rhodd a chymorth hefyd. Bu’r holl
brofiad yn werthfawr iawn a chafodd nifer dda o aelodau
brofiad o gymryd rhan drwy wneud gwahanol
ddyletswyddau ac ymarfer sgiliau.  Pleser oedd cael
rhannu’r arian yn nes ymlaen rhwng Cronfa Alys Non,
Cronfa Caio a “Home from Home” Walton.   
Diolch am bob cymorth”.

Go dda Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi!

Sut y bu i Glwb Ffermwyr
Ifanc Llangybi droi grant
bychan o £550 gan
Mantell Gwynedd yn swm o
£3,500 dros nos!

Dyma’r hanes gan Meinir Owen

Clwb Ffermwyr Ifanc Llangybi
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Cynllun Cartrefi
Cynnes NYTH

Mae cynllun Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru yma
i helpu pobl i gadw’n gynnes ac arbed arian ar eu biliau
ynni. Mae NYTH yn rhoi cyngor ar arbed ynni, tariffau
ynni a hawl i fudd-daliadau ac mae’n agored i bob
aelwyd yng Nghymru.

Os yw eich cartref yn anodd ei gynhesu cysylltwch â
Nyth ar 0808 808 2244 (Rhadffôn) am gyngor am ddim
i weld a ydych chi’n gymwys i gael gwelliannau
effeithlonrwydd ynni am ddim yn y cartref, neu am fwy
o wybodaeth ewch i www.nyth.llyw.cymru

Mae Alzheimer’s Society Cymru wedi lansio
gwasanaeth cefnogi newydd, gyda dull symlach o
gyfeirio pobl â dementia a/neu eu gofalwyr er mwyn eu
cysylltu â’r gefnogaeth a’r gwasanaethau cywir i’w
helpu i fyw yn dda.

Enw’r gwasanaeth newydd yw Cyswllt Dementia ac
mae’n un pwynt cyfeirio syml.  Bydd y gwasanaeth yn
cysylltu pobl sy’n cael eu heffeithio gan ddementia
gyda chymorth ymarferol hanfodol a fydd yn eu
grymuso i reoli’r cyflwr yn annibynnol ac i aros yn
weithgar yn eu cymuned am gyn hired â phosib.

Gall pobl â dementia a/neu eu gofalwyr gael eu
cyfeirio’n uniongyrchol gan bobl broffesiynol drwy’r
porth cyfeirio ar-lein a fydd yn cyflymu’r broses i
dderbyn cymorth. Mae bosib hefyd i bobl sydd wedi’u
heffeithio â dementia hunangyfeirio dros y ffôn neu
e-bost. Os caiff y gwasanaeth ei dderbyn, bydd
Ymgynghorwr Dementia yn cynnal asesiad cyn -
hwysfawr o anghenion y person.

Am fwy o wybodaeth
ffoniwch
0333 150 3456
neu 0330 094 7400
ar gyfer
llinell ffôn Gymraeg
neu e-bostio 

Dementia.Connect@alzheimers.org.uk

Gwasanaeth Cynnal
Gofalwyr

“Galw Gofalwyr Gwynedd –
Angen Seibiant o Ofalu?”

Mae gan Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr gronfa seibiant
ar gyfer gofalwyr. Gall unrhyw ofalydd roi cais am
gefnogaeth. Nid oes raid i’r person sy’n derbyn gofal
dderbyn pecyn gofal gan wasanaethau cym deithasol i
fod yn gymwys.

Mae croeso i chi gysylltu efo Helen Evans yn Cynnal
Gofalwyr i drafod ymhellach ar 01248 370797
neu help@carersoutreach.org.uk 

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr hefyd yn gallu
cynnig gwyliau mewn carafán ar gyrion Pwllheli am bris
arbennig i ofalwyr di-dâl.  Gall gofalwyr aros yno gyda’u
dibynyddion, teulu neu ffrindiau rhyw dro rhwng
1 Mawrth a 31 Hydref. 

Am fwy o wybodaeth
cysylltwch drwy e-bost
caravan@carersoutreach.org.uk
neu drwy ffonio
01248 370797

Digwyddiad Rhwydwaith
Llesiant a Gwirfoddoli’r

Trydydd sector
Cynhelir y Rhwydwaith nesaf Ddydd Mawrth,
Mawrth 26 am 10 y bore yn y Clwb Pêl droed ym
Mhorthmadog. Cyfle gwych i rwydweithio efo
mudiadau eraill. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sioned Larsen neu
Carwyn Humphreys ym Mantell Gwynedd ar
01286 672626

Gwasanaeth newydd
Cyswllt Dementia
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Cynllun Codi
Ymwybyddiaeth am

Awtistiaeth
Yn ddiweddar derbyniodd pymtheg mudiad o’r
Trydydd Sector hyfforddiant rhad ac am ddim ar
godi Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth.  Mae’r prosiect
yn gweithio’n agos gyda Gwasanaethau Awtistiaeth
Integredig i ddarparu’r hyfforddiant. Mynychodd
swyddog y prosiect ddau o’u gweith gareddau
amlasiantaethol ym Mhwllheli a Dolgellau a rhai o’u
sesiynau galw heibio.

Cafodd Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth sylw gan
archfarchnadoedd drwy iddynt drefnu Awr Ddistaw,
pan fo’r siop yn pylu’r goleuadau ac yn diffodd y
gerddoriaeth.  Mae cyfle hefyd i siopau bychain lleol
dderbyn cefnogaeth ar sut i wneud eu lleoliad yn
fwy cyfeillgar i’r cyflwr Awtistiaeth.

Derbyniwyd a chadarnhawyd tri chais grant i wneud lleoliadau yn fwy
cyfeillgar i rai sy’n Awtistig (grant i’r Trydydd Sector yn unig).

Am fwy o wybodaeth am unrhyw agwedd o’r cynllun cysylltwch gyda
Mair Richards ar 01286 672626 neu 
mair.richards@mantellgwynedd.com

“Mae wedi
bod yn newid

bywyd.”

“Ni fyddwn
wedi ymdopi heb

gymorth y Swyddog
Cyswllt

Cymunedol.”

Am bob £1 a
fuddsoddwyd,

crëwyd gwerth o
£5.23

51% o unigolion
wedi nodi gwell
iechyd corfforol

78% llai o
apwyntiadau

gyda’r
Meddyg Teulu

53% o unigolion
yn adrodd eu
bod yn llai unig

394 o
gyfeiriadau hyd
ddiwedd mis
Medi 2018

51% yn
adrodd fod

ganddynt well
iechyd
meddwl

➥Cwblhawyd darn o waith i fesur gwerthcymdeithasol y prosiect
yma ac mae’r canlyniadau hyd at ddiwedd Medi
2018 i’w canfod yn y diagram. 

Ar ddiwedd Ionawr 2019 roedd dros
500 o gyfeiriadau wedi eu derbyn i’r cynllun.

Mesur Gwerth
Cymdeithasol Cynllun

Presgripsiwn
Cymdeithasol Arfon
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Cafwyd cyflwyniadau gan Furniture Resorce Centre (FRC) a
Person Shared Support (PSS) am eu profiadau o wreiddio
mesuriadau gwerth cymdeithasol yn eu gwaith bob dydd,
gyda thrafodaeth am fanteision a’r sialensiau wrth wneud hyn.
Mae FRC yn cynnig cyflogaeth gynaliadwy ar gyfer unigolion
sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir, yn ogystal â’u
hymgyrch i ddileu tlodi dodrefn. Mae PSS yn rhedeg nifer o
brosiectau amrywiol gan gynnwys cymorth i unigolion fyw yn
annibynnol, prosiectau’n cefnogi teuluoedd, prosiectau i helpu

rhai sydd yn profi trais yn y cartref a llawer mwy. Cafwyd
cyflwyniad gan Racheal Jones, Cyngor a Gwasanaethau
Gwirfoddol Knowlsey am ei phrofiad o gydweithio gyda’r
awdurdod lleol i sicrhau bod gwerth cymdeithasol yn ganolig
i gomisiynu. I orffen y dydd cafwyd trosolwg gan Ben
Carpenter, Prif Weithredwr Social Value UK ar y pwysigrwydd
o ddefnyddio gwerth cymdeithasol er mwyn gwneud
penderfyniadau a chreu rhagor o effaith bositif i’r unigolion
sydd yn derbyn gwasanaethau.

Social Value Cymru 

Diwrod Gwybodaeth Ymddiriedolwyr yn Lerpwl 
Ar y 23ain o Dachwedd, cynhaliwyd digwyddiad yn Lerpwl ar gyfer staff ac ymddiriedolwyr

sydd yn rhan o brosiect Social Value Cymru. 

Mae Social Value Cymru yn rhan o Mantell Gwynedd ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghorau Gwirfoddol
Sirol Gogledd Cymru. Fel rhan o’r prosiect, rydym yn cynnig gweithdai a allai fod o fudd i fudiadau trydydd sector a

hefyd staff o’r sector gyhoeddus.

BYDD Y GWEITHDAI YN:
• Cyflwyno gwerth cymdeithasol a pham ei fod yn bwysig.
• Dysgu am y camau cyntaf i fesur eich effaith gymdeithasol gan edrych ar y 10 cwestiwn effaith
• Rhannu adnoddau a thrafod cyfleoedd i fudiadau i ddangos eu heffaith.

Bydd y gweithdai yn cymryd lle ar y dyddiadau canlynol:
21 Mawrth (Cymraeg) – Clwb Rygbi Bangor (9.30–12.30)

21 Mawrth – Clwb Rygbi Bangor (1.30–4.30)
28 Mawrth – Swyddfa AVOW, Wrecsam (9.30–12.30)
29 Mawrth – Llyfrgell Blaenau Ffestiniog (9.30–12.30)

9 Ebrill – Cartrefi Conwy, Abergele (9.30–12.30)

Am ragor o wybodaeth cysylltwch ag Elaine ar 01286 672626
neu elaine.thomas@mantellgwynedd.com

Er mwyn archebu lle e-bostiwch ellen@mantellgwynedd.com

ARIENNIR GAN
Y LOTERI GENEDLAETHOL

NATIONAL LOTTERY FUNDED

Rheoli a Mesur eich
Gwerth Cymdeithasol

CYFLWYNIAD I WERTH
CYMDEITHASOL
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A fyddai archwiliad ar eich
sefyllfa codi arian o fudd i’ch

mudiad chi?

Gall ‘The Institute of Fundraising Cymru’
eich cefnogi

Yn yr Archwiliad ar y Sefyllfa Codi Arian, caiff elusennau
eu paru â hyfforddwyr codi arian sy’n eu cefnogi i
ddatblygu strategaethau codi arian newydd. Mae
elusennau cofrestredig ag incwm gwirfoddol (heb
gynnwys incwm o grantiau) o lai na £100,000 ac o leiaf
dau aelod o staff rhan amser neu amser llawn yn
gymwys i wneud cais.

I gael pecyn cais neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch
ag Alison Pritchard, Cydlynydd Prosiect,
ar 02920 340062 neu anfon e-bost i
alisonp@institute-of-fundraising.org.uk

ARIAN I BAWB
(Grantiau rhwng £300 a £10,000)

Gall grant gan y Loteri Genedlaethol helpu i wneud
gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae Arian i Bawb y
Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300
a £10,000 i gefnogi’r hyn sy’n bwysig i bobl a
chymunedau. Bydd Arian i Bawb yn ariannu
prosiectau fydd yn cyflawni’r canlynol:

◆  Siapio’r lleoedd a lleoliadau sy’n bwysig i
gymunedau

◆  Dod â mwy o bobl ynghyd ac adeiladu
cysylltiadau cryf o fewn ac ar draws
cymunedau

◆ Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial
trwy weithio i ddelio â phroblemau yn y
cam cynharaf posib.

Am fwy o wybodaeth:
www.biglotteryfund.org/uk/welsh

Y Rhaglen Wledig 
Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae’r Rhaglen Wledig (rownd dau) yn ariannu
prosiectau sy’n creu newidiadau cadarnhaol ar gyfer
pobl sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig.

Ardal: Cymru

Yn addas ar gyfer: Mudiadau gwirfoddol neu
gymunedol, Mentrau cymdeithasol, Mudiadau
statudol

Maint yr ariannu: Hyd at £500,000 (refeniw a
chyfalaf)

Cyfanswm ar gael: £4 miliwn

Dyddiad cau:
12:00 hanner dydd ar 1 Hydref 2019*
(*mae rownd 1 wedi cau)

Am fwy o wybodaeth:
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/
funding/programmes/rural-programme

Grantiau
‘The Rayne Foundation’

Adeiladu pontydd i gysylltu pobl
a chymunedau

Gwahoddir ceisiadau ar gyfer:

➤ Gwella iechyd meddwl pobl ifanc

➤ Defnyddio celf i wneud newid cymdeithasol

➤ Gwella ansawdd bywyd gofalwyr a phobl hªn

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar
www.raynefoundation.org.uk



Digwyddiadau a Hyfforddiant Chwefror 2019

MANTE L L  GWYNEDD10

Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt, DOLGELLAU LL40 1SB

Cofiwch
fod Uned
Symudol
Mantell
Gwynedd
ar gael i’w
llogi am bris rhesymol iawn

COSTAU LLOGI’R UNED

Aelodau o Mantell Gwynedd: £130 y diwrnod
(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris). 

Defnyddwyr eraill: £150 y diwrnod
(a phob diwrnod dilynol am hanner y pris).

Mae croeso i chi gysylltu â ni i drafod telerau
arbennig e.e. defnyddio’r cerbyd yn rheolaidd
am gyfnod penodol (gallwn ddod i drefniadau

rhesymol iawn).

Cysylltwch drwy e-bostio:
ymholiadau@mantellgwynedd.com

Ffonio: 01286 672 626
Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrru Uned
Symudol Mantell Gwynedd?

Mae sesiynau hyfforddiant ar gael ar gyfer rhai sydd wedi
llwyddo eu prawf gyrru cyn y 1af o Ionawr 1997.
Cysylltwch gydag Ellen ar 01341 422 575 neu

ellen@mantellgwynedd.com
i gael rhagor o wybodaeth.

Hyfforddiant  WCVA

Cymhorthfa Cyllido Loteri Fawr

Gweithdy Cyflwyniad i Werth
Cymdeithasol (SROI)

Gweithdy Cyflwyniad i Werth
Cymdeithasol (SROI)

Dyddiad: 25-02-2019
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Dolgellau

Dyddiad: 21-03-2019
Lleoliad: Clwb Rygbi, Bangor

Dyddiad: 29-03-2019
Lleoliad: Llyfrgell Blaenau Ffestiniog

I ddarganfod rhagor o wybodaeth neu i archebu lle ewch i www.wcva.org.uk

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd 01286 672 626

ymholiadau@mantellgwynedd.com      www.mantellgwynedd.com

HYFFORDDIANT
DIGWYDDIADAU
MANTELL GWYNEDD

YSTAFELLOEDD AR OSOD
23-25 Y Bont Bridd CAERNARFON

Gwynedd LL55 1AB

Gwneud i’ch ceisiadau am gyllid ddisgleirio
Dyddiad: 07-03-2019 – Lleoliad: CAIS Bae Colwyn LL29 8BP

I gofrestru ar gyfer unrhyw un o’r cyfleoedd uchod
cysylltwch ag

Ellen ar 01341 422575 neu
ellen@mantellgwynedd.com

Os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich mudiad
cysylltwch â Carys Williams ar 01286 672 626 neu

carys@mantellgwynedd.com


