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Rhifyn 82  – GORFFENNAF 2018

Y gwirfoddolwyr gyda’u 
tystysgrifau

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn
wythnos genedlaethol sy’n cael
ei chynnal yn flynyddol rhwng y
1af-7fed o Fehefin. Prif nod yr
achlysur yw Cydnabod,
Recriwtio a Gwobrwyo
gwirfoddolwyr. 
Uchafbwynt y dathliadau eleni
oedd ein Digwyddiad Dathlu
a Diolch blynyddol a
gynhaliwyd ym Mhortmeirion
ar y 6ed o Fehefin. Bu’n
ddigwyddiad llwyddiannus
iawn yng nghwmni ein
siaradwraig wadd,
Cynghorydd Anwen Hughes
sydd hefyd yn Gadeirydd
Cyngor Gwynedd. 
Cafwyd pedwar enwebiad o Wynedd
yng ngwobrau Gwirfoddolwyr y
Flwyddyn Cymru 2018.  Roedd un yng
nghategori gwirfoddolwr digidol (Martin
Hunt – Gwynedd Ddigidol), un yng
nghategori gwirfoddolwr ifanc

(Gwenllian Morris – Chwaraeon am
Oes Gwynedd) a dau yng nghategori
grfip gwirfoddol (Grfip Te Porthmadog
a Tiwtoriaid Gwirfoddol (EPP)
Rhaglenni Addysg i Gleifion Cymru).

Wythnos
Gwirfoddolwyr 2018

Gwenllian Morris (Chwaraeon am Oes Gwynedd)
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Pwt y Prif Swyddog
Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn yng nghalendr y trydydd sector yw
Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr. Pob blwyddyn, yn ystod wythnos
gyntaf mis Mehefin, byddwn yn dathlu llwyddiannau gwirfoddolwyr ac yn
dangos ein diolch iddynt mewn gwahanol ffyrdd. 

Fel y gwelwch o’r newyddlen hon bu’r dathliadau a’r seremonïau diolch
yn rhai llwyddiannus dros ben yng Ngwynedd eto eleni ac uchafbwynt yr
wythnos yn cael ei gynnal yn ysblander pentref Portmeirion.

Mi welwch o’r lluniau yn y newyddlen hon fod pobl o bob oedran wedi bod
yn dathlu eleni ac ‘roedd yn dda gweld unigolion o bob cwr o Wynedd yn
cael eu cydnabod am eu cyfraniad.

Tybed faint ohonoch oedd yn gwybod fod cyfraniad gwirfoddolwyr i
elusennau’r DU yn werth 22.6bn – mae hyn tua 1.2% o’r GDP. Yn ystod
2016/17 roedd tua 19.8m (37%) o bobl yn y DU yn gwirfoddoli yn ffurfiol
o leiaf unwaith y mis. Mae ‘na dros 165,000 o fudiadau gwirfoddol yn y
DU sydd yn gwbl ddibynnol ar wirfoddolwyr.

Erbyn hyn mi wyddwn fod gwirfoddoli yn sicr yn gwella iechyd corfforol a
meddyliol unigolion. Mae llawer o wirfoddolwyr wedi nodi fod gwirfoddoli
wedi eu helpu i leihau dibyniaeth ar alcohol, wedi eu helpu i ysmygu llai
ac wedi gwella eu hysbryd. Mae llawer yn ei weld yn allweddol i leihau
iselder. A chredwch neu beidio mae canran uchel yn cydnabod fod
gwirfoddoli wedi gwella eu bywyd rhywiol. Y prif gymhelliant i wirfoddoli
fodd bynnag yw’r awydd i wella ansawdd bywyd pobl eraill, tra bod eraill
yn nodi bod gwirfoddoli yn fodd i wella cyfleoedd gyrfaol.

Heb os, byddai ein cymunedau yng Ngwynedd yn llawer tlotach heb
wirfoddolwyr. Maent yn cyfrannu cymaint i’r economi, i gymdeithas ac i
lesiant y boblogaeth. Mae’n braf medru cydnabod y pobl arbennig hyn
sydd yn rhoi o’u hamser i helpu eraill, ac er mai nifer fechan rhoddwyd
cydnabyddiaeth iddynt yn y digwyddiad ym Mhortmeirion mae’r nifer
fechan yn cynrychioli canran llawer iawn mwy o’r boblogaeth.

Felly DIOLCH i bawb ohonoch sydd yn rhoi o’ch amser mor ddi gwyn. 
Fel y dywedais yn ystod y seremoni ym Mhortmeirion – Tydi gwirfoddolwyr
ddim yn cael eu talu – nid am eu bod yn ddiwerth, ond am eu bod yn
amhrisiadwy.

Tan Tro Nesa, Bethan
Deunydd i’r Rhifyn nesaf

o Mantell
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth

i rifyn nesaf o Mantell yw
8 Tachwedd, 2018

Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw
wybodaeth at Ellen ap Dafydd

Swyddog 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

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol,
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths

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

Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr:
Jen Rowlands

DYDDIAD I’R DYDDIADURON

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Mantell Gwynedd 2018

Gwahoddir chi i gadw dyddiad 14eg o Dachwedd yn rhydd.
Rhagor o wybodaeth am y lleoliad a’r person gwadd

ar gyfer y gynhadledd i ddilyn.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ar y dydd.
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Caffi Marchnad Cynnyrch Lleol Porthmadog

Ar ddydd Sadwrn olaf y mis, mae Marchnad Cynnyrch
Lleol Porthmadog yn cael ei chynnal o 9.30 tan 1.30 yn Y
Ganolfan Gymunedol (ger yr harbwr). Mae Cegin y
Gymuned wedi bodoli ers saith mlynedd. Mae elw o’r caffi
yn cael ei gynnig fel grantiau hyd at £200 i grwpiau
cymunedol sydd yn tyfu, paratoi bwyd neu’n lleihau
gwastraff. Gall hyn gynnwys prynu offer garddio, hadau
neu ymweld â grwpiau eraill i ddysgu am eu llwyddiannau.

Hyd yn hyn mae mwy ‘na £2,000 wedi ei gynnig i 11 grfip,
gan gynnwys GISDA, Blaenau Ffestiniog, Shediau i
Ddynion ym Montnewydd ac Ysgol y Gorlan, Tremadog.

Cegin y Gymuned

Criw Shediau i Ddynion yn Bontnewydd

Roedd yr Uned yn bresennol hefyd yng Nghaernarfon yn
ystod y ‘Barmouth to Fort William Three Peaks Yacht
Race’, gyda rhedwyr a llongwyr yn cymryd rhan.

Ymwelodd yr Uned Symudol â Sioe Nefyn ar ddydd gfiyl
banc mis Mai.

Plannu perllan yn Ysgol y Gorlan Tremadog

Mae Uned Symudol Mantell Gwynedd wedi bod ar daith y
misoedd diwethaf.

Torri cwys yn GISDA Blaenau Ffestiniog

Taith yr Uned Symudol
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Derbyniodd y canlynol hefyd dystysgrifau
arbennig ar y diwrnod:
Beca Llwyd - Chwaraeon am Oes Gwynedd
Kyle Howard - Chwaraeon am Oes Gwynedd
Vivien Finn - Bywyd Gwyllt Glaslyn
Mary Williams - GISDA
Heather Callow - Clwb Strôc Arfon a Môn 
Nia Haf - Yr Urdd Eryri
Guto Roberts - Ffermwyr Ifanc Eryri
David Thomas - Siop Ambiwlans Awyr Cymru - Bangor
Gwenllian Daniel - Groes Goch Brydeinig
Sioned Owen - Groes Goch Brydeinig
Olwen Jones - Age Cymru Gwynedd a Môn
Anwen Lloyd - Age Cymru Gwynedd a Môn
Katie Marsh - 1557 Squadron Friars
Vikki Harper - 1557 Squadron Friars
Amy Bather - Canolfan Lôn Abaty

Digwyddiad Dathlu a Diolch
i Wirfoddolwyr 2018

Grfip Te Porthmadog

Keeley Ball  – GISDA

Nesta Hughes – Eglwys St Martyn

Neville Taylor – Ysbyty Tywyn

David Smith – Clwb Strôc Arfon a Môn

Awen Fflur Edwards – Yr Urdd Eryri

Chris Amehere – GISDA
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Tudur Parry
Ffermwyr Ifanc
Eryri

Amanda Hilton
Siop Ambiwlans
Awyr Cymru,
Bangor

Elwen Evans
557 Squadron Friars

Michael Wray
Groes Goch
Brydeinig

Liam Ryan
Gwirfoddolwyr y

Mileniwm 

Peter Angel
Age Cymru
Gwynedd a Môn

Ann Fleming
Iechyd

Cyhoeddus
Cymru

Christopher
Hughes
St John Ambiwlans
Cymru Wales

Vicky Roberts
Gwirfoddolwyr y

Mileniwm

Hannah Hughes
Chwaraeon am Oes

Gwynedd
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Elusen yw Papur Llafar y Deillion
Dolgellau a’r Cylch sy’n recordio
newyddion lleol yn Gymraeg a Saesneg
yn wythnosol ar dâp casét neu CD ar
gyfer bobl gyda nam ar y golwg a’r rhai
sy’n methu darllen papurau a
chylchgronau lleol.  Cynhyrchir
cylchgrawn ychwanegol bob yn ail fis.

Anfonir tapiau neu gryno ddisgiau yn rhad ac am ddim i bobl sydd wedi
eu cofrestru’n ddall neu’n rhannol ddall.

Fodd bynnag, os nad yw person yn ddall neu’n rhannol ddall, ond yn dal
i gael trafferth darllen y newyddion lleol, cynigir gwasanaeth lawr lwytho
am ddim trwy eu tudalen Facebook.

Am fwy o wybodaeth – cysylltwch â Gareth Roberts (Cadeirydd)
01341 422634
neu Mark Wiles (Is-gadeirydd) 01341 250096
e-bost doltalknews@gmx.com
neu Facebook Papur Llafar Dolgellau Talking Newspaper

CLWB SEREN WEN
Grfip Cefnogi Canser

Sesiynau Llesiant am Ddim – ar gyfer
cleifion, aelodau o’r teulu a ffrindiau
sydd am brofi gwahanol ffyrdd o wella
eu llesiant.

Lleoliad – Canolfan Ddydd, Stryd
Fawr Cricieth
Dydd Iau cyntaf o bob mis 2:00-3:00 y
prynhawn
02/08/18 – Gweithdy Celf a Chwerthin
06/09/18 – Tai Chi ysgafn, Chi Gung a

symudiad
04/10/18 – Perlysiau Iachau a

Meddyginiaethau Blodau Bach
01/11/18 – Crefftau ar gyfer y Nadolig
06/12/18 – Parti Nadolig

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Martha Hughes ar 01766 522641
www.northwalescancercare.org.uk

CYHOEDDI LLYFRYN A
THAFLENNI DWYIEITHOG
NEWYDD I GEFNOGI
FFERMWYR 

Ar y 7fed o Fehefin yn Ysbyty Dolgellau lansiwyd
deunyddiau dwyieithog newydd i gefnogi ffermwyr a’u
teuluoedd.

Cynnig gwybodaeth ar sut i gael cymorth a chefnogaeth
i ffermwyr pan fyddent ei angen yw pwrpas yr
adnoddau yma.  Mae’r llyfryn hefyd yn cynnwys
manylion cyswllt ar gyfer cefnogaeth arbenigol pellach
os oes angen.

Llinell gymorth:
Yn aml siarad gyda rhywun yw’r cam cyntaf i ddatrys
materion a phroblemau ac mae llinell gymorth
genedlaethol ar gael bob diwrnod o’r flwyddyn o 7 y
bore hyd 11 yr hwyr gan gynnwys Dydd Nadolig. Bydd
gwirfoddolwyr wrth law i gynnig clust i wrando gan
ymdrin â phob achos yn hollol gyfrinachol a heb farnu.

Llinell gymorth ffôn 03000 111999
neu e-bost help@fcn.org.uk

CANOLFAN IECHYD A
LLES LÔN ABATY, BANGOR

Cynhelir nifer o weithgareddau
yn y ganolfan yma yn rheolaidd
gan gynnwys grwpiau cerdded,
grwpiau celf, grwpiau darllen
ayb.

Mae’r ganolfan yn gofyn am
roddion fel nodwyddau gwau,

gwlân a phatrymau
gwau a chrosio,
botymau a rhubanau ar
gyfer y Grfip Celf.  Os
oes gennych unrhyw
roddion mae croeso i
chi alw draw i’r ganolfan
ym Mangor neu fynd
draw i swyddfa Mantell
Gwynedd yng
Nghaernarfon.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch
01248 354888

PAPUR LLAFAR Y DEILLION
DOLGELLAU A’R CYLCH

PA
PU
R L

LAFAR Y DEILLION

DOLGELLAU
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Adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth ar Gynllun Presgripsiwn Cymdeithasol Arfon
a sut mae’r gefnogaeth yma wedi eu helpu a’u cefnogi i ddelio gyda rhwystrau sydd wedi effeithio

ar eu bywydau.
Hyd yn hyn mae tua 400 o unigolion wedi derbyn cefnogaeth a gwybodaeth gan y Cynllun.

CYNLLUN PRESGRIPSIWN CYMDEITHASOL

Astudiaeth Achos 1

Ar ôl dioddef cyfnod o iselder difrifol,
cyfeiriwyd y person yma at y prosiect
gan ei meddyg teulu.  Ar ôl symud i
ardal newydd a cheisio delio â nifer o
newidiadau yn ei bywyd, roedd hi
angen rhywfaint o gymorth ac
arweiniad. 

Derbyniodd gefnogaeth
ymarferol gan y swyddog
cyswllt cymunedol i gael trefn
ar ei phethau fel y gallai setlo
yn ei chartref newydd. Eglurodd
sut y dechreuodd hi deimlo’n
well ar unwaith oherwydd y
cymorth roedd wedi ei dderbyn:

“Mae fy ysbryd wedi codi a
hefyd roedd yn braf cael cwmni.”

Rhoddwyd pecyn gwybodaeth iddi gyda
manylion am gymorth oedd ar gael iddi a
oedd yn cynnwys Gofal a Thrwsio a Nyth. 

Eglurodd ei bod hi’n teimlo’n llawer
gwell ac wedi magu mwy o hyder ac o
ganlyniad wedi gallu dod o hyd i waith
rhan amser. Mae’r holl newidiadau
cadarnhaol hyn wedi arwain at leihau ei
meddyginiaeth, a phan ofynnwyd beth
allai fod wedi digwydd heb y cymorth
hwn, eglurodd y byddai pethau, mwy na
thebyg, wedi parhau i waethygu ac y
byddai wedi gorfod mynd yn ôl i’r ysbyty.

Dangosodd yr astudiaeth achos yma
sut yr oedd cefnogaeth ymarferol ac
emosiynol wedi ei helpu i gymryd y
camau cyntaf tuag at newid cadarnhaol
a sut y parhaodd hynny wrth iddi gael ei
chyflogi, rhoi’r gorau i ysmygu a
chymdeithasu mwy. 

Astudiaeth Achos 2

Yn wreiddiol, gwnaed cyfeiriad gan y
meddyg teulu ar gyfer unigolyn oedd
wedi cael diagnosis o gyflwr
Alzheimers yn gymharol ifanc ac yn
ystod yr asesiad cychwynnol,
cynigiwyd cymorth hefyd i’w gfir a
oedd yn Ofalwr. 

Cyfeiriodd at yr unigrwydd a deimlai
adeg y diagnosis pan oedd rhaid iddo
geisio dod i delerau â sefyllfa newydd
ac nad oedd ganddo fawr o wybodaeth
am hyn. Trwy gymorth y swyddog
cyswllt cymunedol bu mewn cysylltiad â
Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr, y
Gymdeithas Alzheimer a mynychodd
nifer o ddigwyddiadau oedd yn ymdrin
â’r cyflwr Alzheimers. Rhoddodd hyn
fwy o sicrwydd iddo o wybod bod
cymorth ar gael a bod eraill ar yr un
daith hefyd.

Trwy’r gefnogaeth hefyd, mae’n
cydnabod ei fod yn cael ysbaid yn
eithaf rheolaidd ac na ddylai deimlo’n
euog am hynny gan fod hyn o fudd i
bawb. Mae’r cymorth hwn wedi
caniatáu amser iddo’i hun sydd wedi
helpu i wella ei iechyd meddwl. 

Dyma enghraifft o sut roedd y prosiect
wedi bod o fudd nid yn unig i’r unigolyn
ond i’r teulu cyfan. 

“Dwi’n teimlo yn well ac
yn edrych ymlaen i ‘neud
pethau a dwi’n hapus.”

“Mae’n dda i fy iechyd i gan
ei fod yn rhoi hwb i mi fynd
allan o’r tŷ ac yn helpu fi i

gymdeithasu sydd yn dda i fi
yn emosiynol … a dwi’n
gallu cysgu yn well”

“Fedrwch chi
ddychmygu sut beth ydi

peidio â siarad efo neb am
fis cyfa’?”

“Mae o yn hwb i mi
ar yr ystol i’r

cyfeiriad iawn”



Mesur Gwerth Cymdeithasol Gorffennaf 2018

M A N T E L L  G W Y N E D D8

Mae’r prosiect cyffrous yma wedi ei ariannu gan Gronfa’r
Loteri Fawr am dair blynedd. Yn ystod y flwyddyn gyntaf,
mae aelodau o staff ar draws y chwe Chyngor Gwirfoddol
Sirol wedi bod yn brysur yn datblygu eu sgiliau i fesur
gwerth cymdeithasol drwy gefnogaeth tîm Social Value
Cymru, Mantell Gwynedd. Rydym nawr yn symud ymlaen
i ddechrau ar y gwaith o fesur gwerth cymdeithasol gyda’r
mudiadau a ddewisiwyd drwy broses ymgeisio i fod yn rhan
o’r prosiect yma. Yng Ngwynedd y pum mudiad sydd am
dderbyn cefnogaeth i fesur effaith eu prosiectau yw:

Canolfan Lôn Abaty – Edrych ar effaith eu gwasanaeth
galw heibio ar bobl sydd yn byw gyda phryderon iechyd
meddwl

Tan y Maen – Prosiectau llesiant ym Mlaenau Ffestiniog,
Tywyn a Dolgellau

Welsh Institute of Therapeutic Horsemanship – Prosiect
yn edrych ar wella perthynas rhwng rhieni a phlant drwy
therapi ceffylau

Anheddau Cyf. – Edrych ar werth llety â chefnogaeth yng
Nghaernarfon

Partneriaeth Awyr Agored – Rhaglen Llwybrau i
Gyflogaeth sydd yn cefnogi grwpiau nad ydynt yn
draddodiadol yn gweithio yn y sector gweithgareddau awyr
agored. 

Rydym yn edrych ymlaen at eu cefnogi dros y ddwy
flynedd nesaf. Dyma oedd gan un o’r mudiadau i’w
ddweud,

“Rydym yn cynnig gwasanaeth unigryw ac arloesol ac
mae’n anodd weithiau egluro gwerth rhain i bobl nad ydynt
yn gyfarwydd gyda therapi a gweithgareddau drwy

ddefnyddio ceffylau. Rydym yn gobeithio y bydd SROI yn
ein helpu i ddangos effaith ein gwasanaeth a’r gwerth sydd
yn cael ei greu i fuddiolwyr a rhanddeiliaid eraill.”

Iain Crosbie, Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Welsh Institute
of Therapeutic Horsemanship.

Mae y cyfarfodydd cychwynnol eisioes wedi cymryd lle
gyda’r mudiadau yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf.  Mae
rhestr o’r mudiadau sydd yn cymryd rhan yn y prosiect ar
draws y gogledd ar gael ar ein gwefan. 

Prosiect Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol
Gogledd Cymru

Polisi Gwerth Cymdeithasol
Efallai eich bod wedi sylwi yn ddiweddar bod rhai
cyllidwyr yn gofyn am ymrwymiad mudiadau tuag at
werth cymdeithasol a’i fod yn ofynnol i gael Polisi
Gwerth Cymdeithasol.  Yn yr un modd a gydag
unrhyw ofynion llywodraethu da, mae Mantell
Gwynedd yma i’ch cefnogi. 

Mae taflen wybodaeth bellach ar ein gwefan
http://www.mantellgwynedd.com/downloads/2.18
-polisi-gwerth-cymdeithasol.pdf 

Os ydych angen unrhyw
gymorth pellach gyda hyn
mae croeso i chi gysylltu
gyda’r tîm Social Value
Cymru.
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Mae Ymddiriedolaeth Steve Morgan yn cefnogi prosiectau
sy’n cael effaith gadarnhaol ar lesiant ac ansawdd bywyd
pobl.  Mae’r Ymddiriedolaeth yn ceisio gwella cyfleoedd a
dewisiadau bywyd i blant a theuluoedd, pobl gydag
anghenion dysgu neu anghenion corfforol, yr henoed, neu
rhai sydd dan anfantais yn gymdeithasol.

Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2001 gan y gfir busnes
Steve Morgan CBE, sy’n gwbl ymroddedig i helpu pobl
sydd mewn angen trwy’r rhaglenni grant amrywiol yn yr
ardaloedd canlynol - Gogledd Cymru, Glannau Merswy,
Caer a Gogledd Sir Amwythig.

Prif Raglen y Grant – darparu cefnogaeth i elusennau,
mudiadau a grwpiau cymunedol sy’n helpu plant a
theuluoedd, yr henoed, unigolion sydd ag anableddau a
phobl sydd wedi eu hynysu’n gymdeithasol;

Rhaglen Galluogi ar gyfer Unigolion a Mudiadau –
darparu cefnogaeth ar gyfer pobl sydd ag anableddau o
bob oed sy’n wynebu caledi ariannol ac sydd angen offer
arbenigol;

Rhaglen Galluogi “Smiley Bus” – cyfrannu cyllid i
gynorthwyo mudiadau gwirfoddol/elusennol, ysgolion
anghenion arbennig, grwpiau cludiant cymunedol ar gyfer
prynu bysiau mini safonol sydd â mynediad hwylus i gadair
olwyn ac ati.

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan
www.stevemorganfoundation.org.uk
neu ffoniwch: 01829 782808

Ymddiriedolaeth Steve Morgan

Bydd Magic Little Grants Fund yn darparu cyllid
digyfyngiad i elusennau a grwpiau cymunedol i gynnal
gweithgareddau corfforol a chwaraeon sy’n helpu i
oresgyn rhwystrau sy’n atal pobl rhag cymryd rhan, ac yn
cynyddu cydlyniant cymdeithasol.

Mae dros 400 o grantiau ar gael, ac mae’r cyfnod ymgeisio
ar agor tan 31 Hydref 2018.

Rhaid i ymgeiswyr naill ai fod yn eu blwyddyn gyntaf o
weithredu neu fod ag incwm blynyddol o dan £50,000.
Rhoddir blaenoriaeth i fudiadau sydd ag incwm blynyddol
o dan £20,000.

Rhoddir blaenoriaeth hefyd i brosiectau sy’n annog
cydlyniant cymdeithasol ac yn helpu grwpiau agored i
niwed neu anodd eu cyrraedd i oresgyn rhwystrau sy’n eu
hatal rhag cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol.

Gellir defnyddio’r arian i lansio prosiectau newydd, cefnogi
prosiectau sydd eisoes ar waith neu dalu am gostau craidd
sydd ynghlwm wrth waith sy’n mynd rhagddo.

Mae mudiadau llwyddiannus hefyd yn cael aelodaeth
flynyddol am ddim o Localgiving gwerth £96, sy’n rhoi
mynediad at lwyfan codi arian arlein Localgiving,
adnoddau codi arian ac ymgyrchoedd cyllid cyfatebol
rheolaidd.

Dyma’r ail flwyddyn i’r gronfa gydweithio â’r Ym -
ddiriedolaeth Gymunedol Cod Post.

Y llynedd cafodd 204 o fudiadau gymorth gan Magic Little
Grants Fund i gynnal prosiectau amrywiol gan gynnwys
ymarferion mewn cadair i bobl sydd wedi cael strôc,
sesiynau chwaraeon am ddim i bobl ifanc a phêl-droed
cerdded i bobl dros eu hanner cant.

Os oes gennych gwestiwn, cysylltwch â llinell gymorth
Localgiving drwy ffonio 0300 111 2340.

Neu gweler
https://localgiving.org/what-we-do/magic-little-grants/



Digwyddiadau ac Hyfforddiant Gorffennaf 2018

M A N T E L L  G W Y N E D D10

23-25 Y Bont Bridd,
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB

Yr Hen Orsaf
Heddlu, Y Lawnt

Dolgellau LL40 1SB

Mae 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

Hyfforddiant
WCVA

HYFFORDD IANT

Ymwelwch â’r wefan i gael gwybodaeth
am yr hyfforddiant diweddaraf

www.wcva.org.uk

YSTAFELLOEDD
AR OSOD

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

01286 672 626
ymholiadau@mantellgwynedd.com

www.mantellgwynedd.com

Os hoffech drafod anghenion hyfforddiant
eich mudiad cysylltwch â:

Carys Williams ar 01286 672626 neu
carys@mantellgwynedd.com

Digwyddiad
Iechyd Da

Hydref 12fed 2018

Cynhelir digwyddiad Iechyd Da eleni yn y Ganolfan Hamdden yn Nolgellau

ar Ddydd Gwener Hydref 12fed 2018. 

Os hoffech gael gofod yn y digwyddiad yma a fuasech chi gystal â chysylltu gyda ni yma ym

Mantell Gwynedd unai ar 01286 672626/01341 422575 neu sioned@mantellgwynedd.com 


