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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.or
g.uk/
coronavirus.html 

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

Gwallgofiaid  

Yn rownd gyntaf Grant Argyfwng Covid 19 fe wobrwywyd £900 o grant i grŵp y Gwallgofiaid sydd wedi eu 

lleoli ym Mlaenau Ffestiniog. Nod eu prosiect oedd cefnogi cymuned o bobol ifanc oedd yn delio a 

rhwystredigaeth yn ystod cyfnod y 'Lockdown' a thu hwnt. Byddai’r prosiect yn comisiynu tiwtoriaid i barhau 

i ymgysylltu â'r bobl ifanc greadigol mewn sesiynau Zoom wythnosol er mwyn cynnal eu creadigrwydd a 

defnyddio'r sesiynau cymdeithasol hyn fel ymdrech grŵp i gyrraedd rhai o'r unigolion mwyaf ynysig a 

bregus yn y gymuned. Byddai hyn hefyd hyn yn eu paratoi i ailgydio 

yn eu gwirfoddoli wythnosol yn Clwb Clinc. Canlyniad y prosiect oedd i 

4 o griw Glwb Clinc wirfoddoli i gynnal sesiynau a helpu allan gyda’r 

sesiwn holi ac ateb gyda Rhys Ifans. I weld mwy o weithgareddau’r 

criw gallwch fynd i:  

https://www.youtube.com/watch?v=HBbwp6_8H8o 

https://www.youtube.com/watch?v=uUmI_Goiko0 

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN MANTELL 

GWYNEDD 

Yn dilyn llwyddiant Cronfa Grantiau Bychain Covid-

19 yn ystod 2020 mae Llywodraeth Cymru yn ariannu cronfa trydydd sector 

arall ar gyfer Cymru. Bydd Mantell Gwynedd yn gweinyddu Cronfa Grantiau 

Bychain arall o Ebrill 1af 2021 i’ch helpu i ddal ati neu ailddechrau 

gweithgareddau cymunedol yn dilyn cyfnod Covid-19. Gallwn hefyd ariannu 

gweithgareddau newydd.  

Os ydych yn chwilio am grant HYD AT £3,000 cysylltwch efo ni am sgwrs 

anffurfiol, ffurflen gais syml a phenderfyniad sydyn. 

carys@mantellgwynedd.com 

arwen@mantellgwynedd.com 

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
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://www.youtube.com/watch?v=HBbwp6_8H8o
https://www.youtube.com/watch?v=uUmI_Goiko0
mailto:carys@mantwllgwynedd.com
mailto:arwen@mantellgwynedd.com
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Gwirfoddoli mewn cartrefi gofal – cynllun peilot byrdymor a chynlluniau hirdymor 

Mae Age Cymru yn datblygu model ymarfer ar gyfer gwirfoddoli mewn cartrefi gofal. Mae cynllun peilot byrdymor 

yn canolbwyntio ar gefnogi cyswllt rhwng preswylwyr a theuluoedd fel mae cyfyngiadau Covid yn caniatáu. Bydd yn 

cynhyrchu canllawiau a chynllun gwerthuso myfyriol i’w defnyddio’n ehangach, ac i gefnogi’r gwaith o ddatblygu 

mentrau mwy hirdymor, gan gynnwys cydweithio rhwng mudiadau a sectorau. 

Bydd y sesiwn yma’n cynnwys nifer o ddulliau rhyngweithiol i alluogi cyfranogwyr i archwilio a rhannu syniadau am 

sut olwg sydd ar wirfoddoli effeithiol mewn cartrefi gofal, pwy fydd yn profi’r manteision, a sut gellid ei gynnal a’i 

gefnogi. 

 

Dydd Iau 1 Gorffennaf   2 – 3 yp. Cofrestrwch yma: https://gofod3.cymru/cy/events/volunteering-in-care-homes-a-
short-term-pilot-and-long-term-plans/  

https://gofod3.cymru/cy/events/volunteering-in-care-homes-a-short-term-pilot-and-long-term-plans/
https://gofod3.cymru/cy/events/volunteering-in-care-homes-a-short-term-pilot-and-long-term-plans/
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Mae'r sesiynau hyfforddiant ar-lein 
uchod yn cael eu trefnu ar y cyd gan 
RCS a Mantell Gwynedd ar gyfer staff 
sydd yn gweithio i fudiadau bach a 
chanolig (llai na 250 o staff) 
Cynhelir y sesiwn yn Gymraeg:  
Dydd Gwener 02/07/21 – 9:30-12:30 

Dyma'r linc i Eventbrite ar gyfer 
cofrestru ar y sesiwn yma: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/
hyfforddiant-hyrwyddwr-llesiant-
rcs-am-ddim-tickets-
155972882089 
Cynhelir y sesiwn yn Saesneg:  
Dydd Gwener 09/07/21 – 9:30-12:30 

Dyma'r linc ar gyfer cofrestru ar gyfer 
y sesiwn yma: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/
workplace-wellbeing-champion-
training-rcs-free-tickets-
155975345457 

https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-hyrwyddwr-llesiant-rcs-am-ddim-tickets-155972882089
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-hyrwyddwr-llesiant-rcs-am-ddim-tickets-155972882089
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-hyrwyddwr-llesiant-rcs-am-ddim-tickets-155972882089
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-hyrwyddwr-llesiant-rcs-am-ddim-tickets-155972882089
https://www.eventbrite.co.uk/e/workplace-wellbeing-champion-training-rcs-free-tickets-155975345457
https://www.eventbrite.co.uk/e/workplace-wellbeing-champion-training-rcs-free-tickets-155975345457
https://www.eventbrite.co.uk/e/workplace-wellbeing-champion-training-rcs-free-tickets-155975345457
https://www.eventbrite.co.uk/e/workplace-wellbeing-champion-training-rcs-free-tickets-155975345457
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Mae Partneriaeth Ogwen yn cynnig y canlynol:  

Cyfleoedd i wella’r amgylchedd lleol – sesiynau gwirfoddoli a hyfforddiant ar 

gyfer pob oedran. 

Cefnogaeth ar faterion iechyd a llesiant. 

Cerbydau cymunedol trydan ac e-feiciau. 

Cymorth a chyngor ar arbed ynni. 

Cyfleoedd i gymryd rhan mewn tyfu a phlannu’n lleol. 

Cynllun Cefnogi Cymunedol – pecynnau bwyd a sesiynau rhannu bwyd 

rheolaidd 

Gwasanaeth Cyfaill Cymunedol – prydau poeth a maethlon  

Am fwy o wybodaeth:    01248 602131     www.ogwen.org 

 

 

 

Cyfarfod SMART newydd ar gyfer merched yn unig  

Cyfarfod wythnosol ar gyfer adferiad o unrhyw fath o ddibyniaeth. 

Gofod diogel, cefnogol, yn rhydd o feirniadaeth. 

Grŵp yn cael ei redeg gan ferched, ar gyfer merched. 

Eich hwyluswyr: Jeni Langley a Angela Reid 

Dydd Iau 3.00yp – 4.30yp 

                Am sgwrs gyfeillgar neu er mwyn mynychu: 

                   E-bost jeniferl@smartrecovery.org.uk 

                               Ffoniwch 07940 368657 

 

                   info@smartrecovery.org.uk    https:www.smartrecovery.org.uk 

http://www.ogwen.org
mailto:jeniferl@smartrecovery.org.uk
mailto:info@smartrecovery.org.uk
https://www.smartrecovery.org.uk/

