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Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y cyfnod COVID-19 er 

mwyn eich cadw yn y pictiwr am beth sy’n mynd ymlaen, pa 

wasanaethau sydd ar gael a sut y gallwn eich helpu. 

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.u
k/coronavirus.html 

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

Unwaith eto, ym Mawrth 2021 derbyniodd Mantell Gwynedd arian gan Lywodraeth Cymru sydd wedi ein 

galluogi i gynnig grantiau i fudiadau trydydd sector yng Ngwynedd. Gan fod rhaid dosbarthu’r grant cyn 

diwedd Mehefin 2021 penderfynwyd byddai uchafswm y ceisiadau grant yn cael ei gynyddu o £1,000 i 

£3,000.  

Dosbarthwyd cyfanswm o £25,472.31 i 11 o fudiadau. Roedd y ceisiadau yn amrywio o gefnogi 

gwirfoddolwyr newydd, creu gardd gymunedol gyda phlant, a chynnal gweithgaredau cerddorol i bobl ifanc.  

Gobeithio dros y misoedd nesaf y cawn luniau o’r prosiectau i ddangos y gwaith mae grwpiau llawr gwlad 

yn ei wneud yn eu cymunedau mewn amser anodd iawn o hyd.    

Lluniau: syniadau grwpiau am sut i greu gerddi cymunedol i blant. 

GOFOD SWYDDFA AR GAEL YNG NGHAERNARFON!   
 
Ydych chi’n chwilio am ofod swyddfa yng nghanol tref 

Caernarfon? 
Lleoliad hwylus ar gyfer yr orsaf fysiau a’r maes parcio. 
Swyddfeydd modern braf mewn 
adeilad hanesyddol. 
Cyswllt wi-fi a phopeth angenrheidiol 
arall ar gael gan gynnwys Ystafell 
Hyfforddiant/Cyfarfod. 
Cysylltwch â: 

Ceren@mantellgwynedd.com    

Neu ffoniwch: 01286 672626 

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:Ceren@mantellgwynedd.com
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Newyddion a Llongyfarchiadau! 

‘Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cael y fraint o fod yn sefydliad Ymwybodol o Anhwylderau’r 

Sbectrwm Awtistaidd’ 

Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored wedi llwyddo i gwrdd â’r holl ofynion i ddod yn sefydliad Ymwybodol o 

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistaidd, fel y cydnabyddir gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. 

Meddai Tracey Evans, Prif Swyddog y Bartneriaeth: “Mae derbyn y statws yma yn wych i’r Bartneriaeth ac 

yn ganlyniad o flynyddoedd o waith caled gan Bethan a gweddill y tîm. Mae bod yn sefydliad cynhwysol yn 

holl bwysig i’r holl waith rydym yn ei wneud, ac mae’n braf derbyn cydnabyddiaeth am hynny”. 

Am fwy o wybodaeth, ewch i https://autismwales.org/cy/addysg/ardystiad-ymwybodol-o-awtistiaeth/

ymwybodol-o-anhwylderaur-sbectrwm-awtistaidd/ 

Y Bartneriaeth Awyr Agored yn cyflawni Achrediad Insport Arian  
Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored hefyd wedi llwyddo i gyflawni Achrediad Insport Arian Chwaraeon 

Anabledd Cymru; mudiad 3ydd sector cyntaf i wneud hyn. Mae Insport yn rhaglen gyda phedair lefel sy’n 

cael ei chynnal gan Chwaraeon Anabledd Cymru ac mae wedi’i anelu at glybiau, awdurdodau lleol, Cyrff 

Llywodraethu Cenedlaethol a sefydliadau’r trydydd sector er mwyn iddynt fod yn fwy cynhwysol yn eu 

darpariaeth. 

Am wybodaeth am brosiectau’r Bartneriaeth – dilynwch y dolenni isod: 

Gorwelion Newydd 2021  
Llwybrau i Waith  
Antur i Bawb  
Antur y Ferch Hon  
Datblygu Cymunedol   
Iechyd a Lles  

 

 

CANOLFAN CEFNOGI LLESIANT  
 

 
 
Hwb cymunedol ydi Felin Fach sydd yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a chefnogaeth 
i hybu llesiant unigolion. 
Am y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau a’r gefnogaeth a gynigir gan Felin Fach  
ewch draw i’w tudalen Facebook 
https://www.facebook.com/Canolfan-Felin-Fach-Centre-197541023595215/ 
 
Manylion cyswllt: 01758 701 611 christinefelinfach@gmail.com neu 
samifelinfach@gmail.com 
 

 

Canolfan Felin 
Fach Pwllheli 

https://autismwales.org/cy/addysg/ardystiad-ymwybodol-o-awtistiaeth/ymwybodol-o-anhwylderaur-sbectrwm-awtistaidd/
https://autismwales.org/cy/addysg/ardystiad-ymwybodol-o-awtistiaeth/ymwybodol-o-anhwylderaur-sbectrwm-awtistaidd/
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/news/outdoor-partnership-achieves-insport-silver-accrediation
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/projects/new-horizons
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/projects/pathways-to-employment
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/projects/inclusive-adventure
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/projects/this-girls-adventure
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/projects/community-development
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/projects/health-and-wellbeing
https://www.facebook.com/Canolfan-Felin-Fach-Centre-197541023595215/
mailto:christinefelinfach@gmail.com
mailto:samifelinfach@gmail.com
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CANOLFAN CEFNOGI LLESIANT  

 

Canolfan Lôn Abaty (Abbey Road) 
Mae Canolfan Lôn Abaty yn cefnogi gwell iechyd meddwl i bobl dros 
18 oed yng Ngwynedd, Conwy ac Ynys Môn.   
Mae'r ganolfan yn cynnig gweithgareddau fel grwpiau darllen, 
ysgrifennu creadigol, celf, crefft, garddio ayb. Gallwch gael gafael ar 
gwnsela, therapïau canmoliaethus, cefnogaeth ar gyfer dibyniaeth ac 
amrywiaeth o ddulliau therapiwtig yma. 
Am fwy o wybodaeth am eu gwasanaethau ewch i: https://
www.abbeyroadcentre.co.uk/gwasanaethau-services-1 

https://www.abbeyroadcentre.co.uk/gwasanaethau-services-1
https://www.abbeyroadcentre.co.uk/gwasanaethau-services-1
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CANOLFANNAU CEFNOGI LLESIANT  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mae Tan y Maen yn cynnig amrywiaeth o gymorth ar-lein a chymorth drwy gyfrwng Ap yn ogystal â 
chynnal sesiynau rheolaidd ar Zoom, naill ai neu'n fyw neu wedi'u recordio ynghyd â nifer o wasanaethau 
a gweithgareddau eraill. 
 
Am fwy o wybodaeth am holl wasanaethau Tan y Maen ewch i: https://www.tanymaen.org.uk/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mae Hafal yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd 
meddwl gyda phwyslais arbennig ar unigolion gydag 
afiechyd meddwl difrifol, eu gofalwyr a’u teuluoedd.  
 
 
 

Am fwy o wybodaeth a manylion cyswllt:  
www.hafal.org/cy/yn-eich-ardal-chi/gwynedd/  

www.clic-uk.org  

Hafal 

https://www.tanymaen.org.uk/
http://www.hafal.org/cy/yn-eich-ardal-chi/gwynedd/
http://www.clic-uk.org

