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Rhifyn 85 – MAI 2019

Bu chwarter cyntaf 2019 yn gyfnod cyffrous iawn i Dîm Gwerth Cymdeithasol
Mantell Gwynedd. Yn gyntaf, llwyddodd Eleri Lloyd, ein Rheolwr Gwerth
Cymdeithasol i dderbyn statws ‘Ymarferydd Achrededig’ sef arbenigwraig
mewn gwerth cymdeithasol. Er mwyn derbyn y statws yma, roedd yn rhaid
iddi ddangos tystiolaeth o brofiad a dealltwriaeth ddigonol ym maes gwerth
cymdeithasol yn ogystal â llunio adroddiad a’i gyflwyno drwy’r broses
aswiriant Social Value UK. Eleri yw’r person cyntaf yng Nghymru i dderbyn y
statws hwn.

Cafwyd hefyd lwyddiant arall i’r tîm a Mantell Gwynedd; dyfarnwyd Tystysgrif
ymrwymiad Lefel 1 gan Social Value International. Golyga hyn bod Mantell
Gwynedd wedi profi ei ymrwymiad fel mudiad i egwyddorion gwerth
cymdeithasol. Eto, Mantell Gwynedd yw’r cyntaf yng Nghymru i dderbyn y
dystysgrif a’r corff ymbarél cyntaf yn y Deyrnas Unedig i dderbyn Lefel 1!

Dathlu llwyddiant
Gwerth Cymdeithasol

Mantell Gwynedd
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Pwt y Prif Swyddog
Erbyn hyn mae darllenwyr a dilynwyr Mantell yn hen gyfarwydd â’r
term “mesur gwerth cymdeithasol”. Yn wir, mae’r gwaith o fesur
gwerth cymdeithasol wedi dod yn rhan o agenda talp mawr o’r
trydydd sector ac mae’r prosiect Social Value Cymru ym Mantell
Gwynedd bellach yn cael ei ymestyn yn llwyddiannus ar draws
Gogledd Cymru trwy rwydwaith y Cynghorau Gwirfoddol Sirol.

Yn ystod 2018, darparwyd Llawlyfr i Gynghorau Gwirfoddol fel rhan
o brosiect Social Value Cymru ac erbyn hyn rydym yn y broses o
ddarparu Llawlyfr i Ymddiriedolwyr. Wedi’r cyfan, ymddiriedolwyr
sydd yn gyfrifol yn y pen draw am sicrhau bod rheoli effaith yn
digwydd yn iawn o fewn eu mudiadau. Felly mae’r gwaith yn
ymestyn yn raddol bach er mwyn sicrhau bod y sgiliau yn eu lle i
fedru mesur gwerth cymdeithasol yn effeithiol ac mewn ffordd
ddealladwy a chynhwysfawr gan ddefnyddio fframweithiau
cydnabyddedig.

Fel y gwelwch o glawr y Newyddlen hon, cyn belled ag y mae
agenda mesur gwerth cymdeithasol yn y cwestiwn, mae Mantell
Gwynedd wedi llwyddo i wneud marc pwysig ar ddau gownt yn
ddiweddar. Yn gyntaf mae Eleri Lloyd, ein Rheolwr Mesur Gwerth,
wedi llwyddo i ennill statws fel “Ymarferydd Achrededig” (Accredited
Practitioner). Mae hwn yn gymhwyster unigryw trwy’r corff Social
Value UK. Eleri yw’r unig Ymarferydd sydd yn gweithredu trwy
gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Llongyfarchiadau iddi. Yn ail, mae
Mantell Gwynedd wedi llwyddo i ennill statws arbennig trwy Social
Value UK sydd yn cydnabod ein hymrwymiad tuag at werth
cymdeithasol. Mantell Gwynedd yw’r corff ambarél cyntaf ym
Mhrydain i dderbyn y statws hwn. 

Pan ddaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i
rym ’roedd pobl yn cyfeirio at y Ddeddf fel “arloesol” ac “unigryw” i
Gymru. Mae’r Ddeddf yn rhoi llesiant y boblogaeth wrth galon
cynllunio a darparu gwasanaethau gyda’r nod o wneud gwell
penderfyniadau ar gyfer y dyfodol. Dywedodd y Cenhedloedd
Unedig, “Yr hyn mae Cymru’n ei wneud heddiw, bydd y byd yn ei
wneud yfory”. Y gamp i ni oedd mynd ati i edrych ar ffyrdd o ymateb
i’r Ddeddfwriaeth er lles y sector a’r boblogaeth. ’Roedd mynd ati i
fesur gwerth cymdeithasol yn ffordd o helpu’r sector i ddangos eu
gwerth yn well gyda dulliau cydnabyddedig. 

Mae’r enghraifft hon yn dangos sut y gall y trydydd sector, a chyrff
ambarél fel Mantell Gwynedd, fod yn arloesol ac arwain y ffordd
gyda chyfleoedd deddfwriaethol newydd. Mae angen i ni fod yn
hyderus ac arloesol wrth fynd ati. Y cam nesaf fydd edrych ar sut y
medrwn ymateb i’r Llywodraeth wrth iddynt ddatgan “argyfwng
hinsawdd”, oes ’na ffordd o fesur mudiadau sydd yn “hinsawdd
gyfeillgar”? Rhywbeth i feddwl drosto…

Tan Tro Nesaf, Bethan

Deunydd i’r rhifyn nesaf
o Mantell

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

20 Mehefin, 2019
Anfonwch neu e-bostiwch unrhyw

wybodaeth at
Ellen ap Dafydd

Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost:

ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575
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MaesNi
Mae Mantell Gwynedd yn parhau i gefnogi MaesNi
(Buddsoddi Lleol Maesgeirchen) sydd wedi’i leoli yn un o
13 rhanbarth ar draws Cymru sydd wedi derbyn £1m gan
y Gronfa Loteri trwy’r Ymddiriedolaeth
Adeiladu Cymunedau.

Mae’r arian i’w wario gan breswylwyr
Maesgeirchen a Tan-y-Bryn ar
flaenoriaethau lleol dros ddeng
mlynedd. Bellach mae yn ei drydedd
flwyddyn ac mae’r preswyl wyr wedi
cytuno i ddefnyddio’r cyllid i adeiladu
hwb yn y gymuned, cefnogi gwir -
foddolwyr a grwpiau cymunedol,
cynnal digwyddiadau a gweith -
gareddau gyda phwyslais ar yr
amgylchedd a dod a phobl at ei gilydd
i’w wneud yn lle gwell i fyw. Ym mis
Tachwedd ymunodd Jess â thîm
Mantell Gwynedd fel Gweithiwr
Datblygu Cymuned ym Maesgeirchen

i hwyluso Grfip Rheoli MaesNi. Mae’r ffocws ar hyn o bryd
ar sefydlu hwb yn y gymuned. Yn ffodus iawn mae 2 safle
yn bosib yma ac mae sgyrsiau yn mynd rhagddynt gyda
phreswylwyr ar beth ddylid ei gynnwys yn yr hwb gan
drafod hefyd gyda phartneriaid i weld pwy hoffai
gydweithio ar y prosiect. Yna bydd preswylwyr yn
penderfynu ar faint a sgôp y prosiect.

Mae’r Dref Werdd wedi llwyddo i gael £499,220 gan
Gronfa Gymunedol y Loteri Fawr unwaith eto gyda’u
prosiect cyffrous newydd dros gyfnod o bedair blynedd,
sef Gwarchod Cynefin drwy Gynnal Cymuned.

Bydd y cynllun arfaethedig hwn yn mynd ati i greu
canolfan yng nghanol Blaenau Ffestiniog ble fydd posib i
aelodau o’r gymuned alw draw i dderbyn cymorth a
chyngor am faterion llesiant. Bydd y ganolfan hefyd yn
cynnig cymorth i unigolion ar eu taith yn ôl i waith. 

Yn ogystal, bydd y prosiect yn cynnig gweithgareddau
presgripsiwn cymdeithasol ar y cyd â’u partneriaid.

Bydd y gwaith amgylcheddol yn parhau hefyd. Bydd y
gwaith yn cynnwys rheoli rhywogaethau ymledol ym Mro
Ffestiniog gan fwrw ymlaen gyda chreu coedlannau neu
berllannau cymunedol. Bydd nifer o sesiynau i godi
ymwybyddiaeth amgylcheddol yn cael eu trefnu hefyd
gyda phob oedran o’r gymuned.

Bydd y cynllun yn penodi tri gweithiwr prosiect newydd i
ymgymryd â’r gwaith ar y cyd â’r rheolwr prosiect
presennol.

Gwelliannau amgylcheddol a phlannu wedi’i hwyluso gan MaesNi
ym Maesgeirchen a Tan y Bryn. Plannwyd bwlb daffodil ar gyfer pob

preswylydd ward Marchog; mae’r bylbiau yma bellach yn flodau hardd.

Y Dref Werdd – Gwarchod Cynefin drwy Gynnal Cymuned
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Mae’r adeg honno o’r flwyddyn wedi cyrraedd unwaith eto a
ninnau’n paratoi ar gyfer Wythnos Gwirfoddolwyr. Nod yr
wythnos yw dathlu’r cyfraniad y mae gwirfoddolwyr a
gwirfoddoli yn ei wneud i’n cymdeithas, ac fe’i cynhelir yn
ystod wythnos gyntaf mis Mehefin bob blwyddyn. Eleni, bydd
Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn trefnu’r digwyddiadau
canlynol:

Digwyddiad Dathlu a Diolch – Dydd Gwener 7fed o
Fehefin, Portmeirion (trwy wahoddiad yn unig)
Dyma’n prif ddigwyddiad dathlu a diolch ble byddwn yn
cyflwyno tystysgrifau i wirfoddolwyr. Os ydych yn adnabod
unigolyn sy’n deilwng o gael cydnabyddiaeth am eu gwaith

gwirfoddol, cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd am
ffurflen enwebu.

Digwyddiadau hyrwyddo
Bydd y Ganolfan yn trefnu digwyddiadau hyrwyddo yn ystod
yr wythnos gan gynnwys taith gyda’r Uned Symudol. Bydd
mwy o fanylion ar gael yn fuan.

Os ydych am gynnal digwyddiad i ddathlu cyfraniad eich
gwirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr, rhowch
wybod i Ganolfan Gwirfoddoli Gwynedd:
01286 672626
gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

Wythnos Gwirfoddolwyr – 1af–7fed Mehefin

WYTHNOS GWIRFODDOLWYR
Y gwirfoddolwyr a dderbyniodd dystysgrifau yn 2018

Kyle Howard (Chwaraeon am Oes

Gwynedd) yn derbyn ei dystysgrif Aaron Pleming yn derbyn ei wobr

cyfraniad arbennig
Grfip Te Porthmadog
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Effaith Gwirfoddoli

Enw’r Gwirfoddolwr: Gwen Morris

Sut wnaethoch ddechrau gwirfoddoli? Beth oedd eich
rhesymau dros wneud hynny?
“Dechreuais wirfoddoli gyda Chlwb Hoci Caernarfon pan
roedd angen hyfforddwyr i fod o gymorth gydag aelodau
ifengaf y clwb. Roedd hyn yn gyfle i mi allu cysgodi
hyfforddwyr profiadol a magu hyder i arwain sesiwn fy hun. 

Rwy’n parhau i wirfoddoli gan roi amser yn ôl i’r gymuned.
Rwyf yn credu’n gryf mewn rhoi amser yn ôl i’r gymuned sydd
wedi fy nghefnogi i gan na fyddwn yn y lle ydw i heddiw heb
wirfoddolwyr yn rhoi cyfle i mi fwynhau chwaraeon.”

Pa wahaniaeth mae gwirfoddoli wedi ei wneud?
“Mae gwirfoddoli wedi fy ngalluogi i ddatblygu’n bersonol. Mae
fy hunan hyder wedi cael hwb aruthrol. Rwyf wedi cael
datblygu fy sgiliau cyfathrebu a gweithio fel tîm, heb sôn am

gyfarfod llawer o bobl newydd a chael mynychu sawl lleoliad
gwahanol boed ar gyfer cyfarfod neu weithgaredd
cymdeithasol.” 

Sut wnaeth eich canolfan wirfoddoli helpu?
“Mae canolfan Cynllun Gwirfoddoli Ifanc Gwynedd wedi fy
helpu i gofnodi fy oriau gwirfoddoli er mwyn sicrhau fy mod
wedi derbyn cydnabyddiaeth trwy dderbyn tystysgrifau
Gwirfoddolwr y Mileniwm 50, 100 a 200 awr. 

Maent wedi cydweithio â Swyddog Chwaraeon am Oes i
sicrhau bod gen i ddigon o gefnogaeth a phrofiad i allu
gwneud fy ngwaith. 

Rwyf hefyd wedi derbyn gwobrau am fy ngwaith gwirfoddol
sydd wedi bod yn sioc i mi a dweud y lleiaf gan nad oeddwn
yn disgwyl derbyn Gwirfoddolwr y Flwyddyn mewn seremoni
wobrwyo yn 2018. Mae hi’n braf cael sicrwydd fy mod ar y
trywydd iawn a bod fy ngwaith gwirfoddol yn cael ei
werthfawrogi. Mae hyn wedi fy ngalluogi i ddatblygu ymhellach
a rhoi’r hyder i mi ymgeisio am fwy o brofiadau.”

A yw gwirfoddoli wedi arwain at unrhyw ddatblygiad o
bwys yr hoffech ei nodi (e.e. swydd newydd, neu at
benderfyniad mawr yn eich bywyd)?
“Mae gwirfoddoli wedi fy arwain i fynd ar brofiad gwaith yn y
maes chwaraeon gyda chydlynydd Llysgenhadon Ifanc
Gwynedd. 

Rwyf yn sylweddoli pwysigrwydd cael cydbwysedd rhwng
bywyd a gwaith ac rwyf yn gweld gwirfoddoli yn rhywbeth sydd
yn helpu pan rwyf yn teimlo pwysau gwaith ysgol, fel rhywbeth
sydd yn gymorth trwy gyfnod anodd. Rwyf yn teimlo boddhad
gallu cefnogi ac ysbrydoli eraill ac yn ceisio annog mwy o
ddisgyblion yr ysgol i fod yn llysgenhadon.” 

A allwch ddisgrifio gwirfoddoli mewn un frawddeg?
“Rhoi eich amser fel bod eraill yn cael mwy o gyfleoedd.”

Cysylltwch â Mantell Gwynedd os hoffech ymuno â’r cynllun
hwn drwy ffonio 01286 672626
neu ebostio alan@mantellgwynedd.com

Myfyrwyr Ysgol Brynrefail yn dangos eu tystysgrifau Cynllun Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd
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DIGWYDDIAD RHWYDWAITH
LLESIANT A GWIRFODDOLI’R

TRYDYDD SECTOR

Cynhelir y Rhwydwaith nesaf Ddydd Mawrth,
Gorffennaf y 9fed 2019 am 10 y bore yng
Nghlwb Pêl-droed Porthmadog. Cyfle gwych i
rwydweithio efo mudiadau eraill yn y sesiwn

“sbîd-detio” rhyngweithiol. 

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

ar  01286 672626

WITH
Cynllun Marchogaeth Therapiwtig 

Prosiect “ALPHA MARE”
ar gyfer Merched a Genethod 13+ mlwydd oed

Beth sy’n cael ei gynnig yn y sesiynau?
Cyfle i fynychu sesiynau dwy awr (galw heibio) unwaith
yr wythnos fydd yn golygu y gall unigolion dderbyn
cefnogaeth ar amser sy’n addas iddyn nhw. Bydd y
mynychwyr yn treulio peth o’u hamser yn cynorthwyo
i hyfforddi a gofalu am geffylau sydd wedi eu hachub.
Bydd thema benodol ar gyfer pob sesiwn ynghyd â
gweithgareddau wedi eu teilwra ar gyfer sbarduno
trafodaeth. Bydd y themâu yn cynnwys hunan ofal,
gosod ffiniau, ymlacio a datrys problemau a bydd y
gweithgareddau efo’r ceffylau yn atgyfnerthu’r themâu
hyn.

Ar gyfer Pwy? Merched a genethod 13+ mlwydd oed
sydd yn byw efo cyflwr iechyd meddwl. Nid oes angen
diagnosis ffurfiol.

Trefn Cyfeirio – hunan gyfeirio a chyfeiriadau gan
fudiadau sydd yn cefnogi gofal unigolion.

Lleoliad – Canolfan Arch Noa, Treflys,
Porthmadog, Gwynedd LL49 9YL

Cludiant – gwasanaeth cludiant o Borthmadog am
ddim, neu gostau teithio.

Cost: AM DDIM

Manylion cyswllt:
e-bost: info@with.wales 01766 515109

Am fwy o wybodaeth https://www.with.wales/

CANOLFANNAU
HENEIDDIO’N DDA

AGE CYMRU
GWYNEDD A MÔN

Mae’r canolfannau llesiant hyn wedi’u sefydlu ar

draws Gwynedd ac Ynys Môn ac maen nhw’n

cynnig gweithgareddau i hyrwyddo llesiant a

chynnig cyfleoedd cymdeithasu i bobl dros 50

oed mewn lleoliadau cymunedol addas.

Mae esiamplau o’r gweithgareddau yn cynnwys:

Tai Chi, bowlio dan do, bingo, yoga, crefftau, coginio,
hanes lleol, hyfforddiant cyfrifiadurol, diwrnodau

agored, clybiau cinio, grwpiau cerdded a llawer mwy. 

Bydd y gweithgareddau wedi eu teilwra i gwrdd ag
anghenion y gymuned leol.

Am restr lawn o’r gweithgareddau a lleoliadau’r
canolfannau ewch ar

https://www.ageuk.org.uk/cymru/gwyneddamon
neu 01286 677711

Llyfryn
“Edrych ar ôl fy hun”
Mae’r llyfryn yma wedi ei lunio gan nifer o

asiantaethau ac mae’n cynnwys gwybodaeth ar
gadw’n iach gan ymgorffori’r egwyddorion pum

ffordd at lesiant.

Am fwy o wybodaeth neu i dderbyn copi cysylltwch
ag Uned Llesiant Cyngor Gwynedd

UnedLlesiant@gwynedd.llyw.cymru
neu 01286 682806
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Roedd Awen wedi bod yn gofalu am ei gfir am
lawer o flynyddoedd. Eglurodd mai fe oedd ei byd
hi ac ar ôl iddo farw, roedd hi’n teimlo ar goll, yn
unig ac yn isel ei hysbryd. Roedd hi wedi cyrraedd
pwynt ble doedd hi ddim yn gweld ffordd ymlaen.

Eglurodd Awen ei bod hi wedi colli ei hunaniaeth,
ei phwrpas mewn bywyd ac yn bennaf y person a
oedd wedi bod yn ganolbwynt i’w bywyd.
Perswadiodd aelod o’i theulu iddi ymweld â’r
meddyg ac fe awgrymodd iddi gysylltu â’r Swyddog
Cyswllt Cymunedol ym Mantell Gwynedd. Eglurodd
ei bod hi wedi bod yn ansicr sut gallai hyn ei helpu
ond roedd yn ymwybodol bod angen gwneud
rhywbeth oherwydd bod ei bywyd yn mynd yn fwy
llwm. Ffoniodd y Swyddog Cyswllt Cymunedol i
hunangyfeirio. Roedd hyn yn gam mawr gan ei bod
hi a’i diweddar fir wedi bod yn annibynnol.

Pan dderbyniodd ddyddiad yr apwyntiad bu bron
iddi ganslo ond mae’n falch na wnaeth hi. Eglurwyd
wrthi mai sgwrs anffurfiol fyddai’r cyfarfod cyntaf.
Mynegodd Awen ei bod hi’n teimlo’n gartrefol a
rhannodd ei theimladau. Gwrandawodd y Swyddog
arni gan egluro pa gefnogaeth a chyfleoedd oedd
ar gael ar ei chyfer. Rhoddwyd pecyn yn cynnwys
gwybodaeth am weithgareddau a mudiadau
penodol oedd yn cyfarch ei hanghenion. Anogwyd
hi i drio un peth ar y tro ac adroddodd Awen nad
oedd yn teimlo o dan unrhyw bwysau i fentro os
nad oedd yn barod.
Erbyn hyn mae Awen yn mynychu grfip cerdded yn

rheolaidd ac mae wedi ei helpu i integreiddio’n ôl i’r
gymuned. Mae hi’n cyfarfod pobl newydd ac yn
teimlo fod y gweithgaredd wedi bod o fudd mawr
iddi o ran ei llesiant corfforol ac emosiynol.

Mae hefyd wedi ymuno â dosbarth yoga ac mae’n
mynychu’r gampfa’n rheolaidd. Mae Awen wedi
cychwyn mynd i’r llyfrgell ac wedi ailgychwyn
darllen nofelau. Y cam nesaf iddi yw dysgu sgiliau
TG.

Eglurodd Awen fod ganddi bwrpas i’w bywyd
unwaith eto. Er ei bod hi yn dal i frwydro gyda cholli
ei gfir mae hi’n cadw’n brysur ac nid yw’n teimlo
mor unig. Mae’r wybodaeth a’r ffaith bod y Swyddog
Cyswllt Cymunedol wedi gwrando a’i chefnogi wedi
rhoi ail gyfle iddi wneud y mwyaf o fywyd a chael
profiadau newydd.

Astudiaeth Achos
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Llwyddiant i Social Value Cymru
I ennill y statws Ymarferydd Achrededig, gwnaeth Eleri
werthusiad ar wasanaeth Newid Cam mewn partneriaeth â
Chyn-filwyr GIG Cymru er mwyn edrych ar werth mentoriaid
yn y gymuned yn gweithio’n agos gyda therapyddion clinigol
mewn Byrddau Iechyd ar draws Cymru. Roedd yn gyfle gwych
i edrych ar bartneriaeth newydd rhwng y trydydd sector a
gwasanaethau statudol er mwyn edrych ar yr effaith a’r gwerth
gorau i’r cyn-filwyr a’u teuluoedd a hefyd ar y gwaith ataliol a’r
arbedion posib i GIG Cymru. Os hoffech weld yr adroddiad,
mae ar gael ar wefan Mantell Gwynedd yn adran Social Value
Cymru, dan ‘Esiamplau o’n Gwaith’. 

Gweithdai Gwerth Cymdeithasol ar draws y Gogledd
Yn ystod mis Mawrth ac Ebrill 2019, cynhaliwyd nifer o
weithdai cyflwyniadol ar Fesur a Rheoli eich Gwerth
Cymdeithasol fel rhan o’n prosiect Loteri Fawr mewn
partneriaeth â Chynghorau Gwirfoddol Sirol. Trefnwyd
sesiynau ym Mangor, Wrecsam ac Abergele a chafwyd
diddordeb da ymhob ardal. 

Braf oedd cael cymysgedd o fudiadau trydydd sector, cyrff
statudol, asiantaethau tai a hefyd Cynghorwyr yn dangos
diddordeb yn y maes ac yn frwdfrydig i wreiddio egwyddorion
gwerth cymdeithasol yn eu gwaith.

Mewn cydweithrediad â Sioned Thomas, Swyddog Datblygu
Awtistiaeth Rhanbarthol – Gogledd Cymru a Cerys Thomas
Gweithiwr Cefnogol GAI Gwynedd, derbyniodd 146 o
staff/gwirfoddolwyr o bymtheg mudiad yn y 3ydd Sector (yng
Ngwynedd) hyfforddiant ar Awtistiaeth yn ystod cyfnod y
prosiect. Bydd hyn yn eu cynorthwyo i gynllunio a darparu
gwasanaethau gwell yn y dyfodol. Llwyddodd pawb i gyflawni
Tystysgrif Ymwybyddiaeth ASD.

Yn ogystal, mae dau fudiad wedi ymgeisio am Statws
Sefydliad Ymwybyddiaeth Awtistiaeth (ASD) gan fod eu staff
i gyd wedi llwyddo i gael Tystysgrif Ymwybyddiaeth.

Llwyddodd pedwar mudiad o’r 3ydd Sector i gael grant i’w
galluogi i fod yn lleoliadau cymunedol Cyfeillgar at Awtistiaeth.
Roedd y ceisiadau yn amrywio o brynu llenni tywyll ar gyfer
ystafell synhwyraidd i arwyddion dehongli arbennig ar gyfer
plant ac oedolion awtistig wrth iddynt gyrraedd y ffarm.

Rhan arall o’r prosiect, fel rhan o’r ymgyrch Weli Di Fi, oedd
codi ymwybyddiaeth ymysg busnesau lleol er mwyn iddynt
allu cefnogi cwsmeriaid awtistig yn well. Cynorthwywyd aelod

o staff y prosiect gan ddefnyddwyr gwasanaeth Menter
Fachwen, Cwm y Glo a Chanolfan Dolfeurig, Dolgellau.
Llwyddodd deg sefydliad yn Arfon a phump yn Nolgellau i
gyrraedd y statws.

Mesur Gwerth Cymdeithasol (parhad o’r dudalen flaen)

Cynllun Codi Ymwybyddiaeth am Awtistiaeth
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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. Bydd y
rhaglen hon yn ariannu partneriaethau sy’n deall y
cysylltiad rhwng achosion ac effeithiau tlodi, ac yn
cynnig datrysiadau a gwasanaethau sy’n defnyddio dull
cydlynol i daclo’r broblem wrth ei gwraidd.

Bydd prosiectau’n canolbwyntio ar helpu pobl sy’n ei
chael hi’n anodd diwallu eu hanghenion sylfaenol neu
gyrchu gwasanaethau, nad oes ganddynt amodau byw
rhesymol neu a allai fod wedi’u hynysu oddi wrth bobl
eraill.

Mae hyd at £500,000 ar gael fesul prosiect o gyfanswm
o £4 miliwn – y dyddiad cau yw 1 Hydref 2019.
Am fwy o wybodaeth ewch i
www.tnlcommunityfund.org.uk

CYMHORTHFA
GYLLIDO
LOTERI

GENEDLAETHOL
*Trwy apwyntiad yn unig*

20fed Mehefin
Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon

18fed Gorffennaf
Swyddfa Mantell Gwynedd, Dolgellau

Cyfle i fudiadau gwirfoddol a chymunedol yng
Ngwynedd drafod darpar geisiadau / syniadau
arfaethedig i amrywiol gronfeydd CRONFA
GYMUNEDOL Y LOTERI GENEDLAETHOL

Mae apwyntiadau un i un ar gael gyda chyn -
rychiolydd o’r Gronfa i drafod eich syniad a chael
cyngor ar y camau nesaf. Disgwylir i’r syniad fod
wedi ei adnabod drwy ymgynghoriad cymunedol,
a bod yr angen am y prosiect wedi dod yn
uniongyrchol gan y gymuned.

I wneud cais am apwyntiad neu am wybodaeth
bellach cysylltwch ag Ellen ym Mantell Gwynedd
– ellen@mantellgwynedd.com

Nature Save
Mae arian ar gael i grwpiau sy’n gweithio ar

brosiectau i warchod bywyd gwyllt a’r amgylchedd,
cefnogi grwpiau agored i niwed a phrosiectau ynni

adnewyddadwy.

Mae ffurflen gais ar gael ar
www.naturesave.co.uk/naturesave-trust

Barod i dyfu 
Cyllid newydd i helpu sefydliadau cymunedol mentrus
ledled Cymru sydd o fudd i bobl leol a’r amgylchedd i
dyfu eu hincwm cynaliadwy.

Dwy lefel i’r cyllid – grantiau hyd at £10,000 ar gyfer
sefydliadau sydd eisiau archwilio syniadau mentrus a
allai gynyddu eu hincwm, a benthyciadau di-log hyd at
£50,000 i ddatblygu syniadau busnes mwy sefydledig.

Mae’r cyllid yn cael ei roi gan y Co-op o’r arian a godir
trwy werthu bagiau siopa plastig untro 5c yn siopau
Co-op Cymru. Golyga hyn, ar gyfer pob bag sy’n cael
ei brynu yng Nghymru, ein bod ni’n cydweithio â’r Co-
op er budd yr amgylchedd ac i gryfhau cymunedau.

Am fwy o wybodaeth ewch i:
https://blog.coopfoundation.org.uk

Bydd angen i bawb

sy’n derbyn

apwyntiad ddanfon

amlinelliad byr o’r

cynllun prosiect i

gynrychiolydd y

Gronfa ymlaen llaw.
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Yr Hen Orsaf Heddlu
Y Lawnt, DOLGELLAU LL40 1SB

Cofiwch hefyd
fod yr Uned
Symudol ar gael
i’w llogi am bris
rhesymol iawn

COSTAU LLOGI’R UNED
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 
CGGC

Cymhorthfa Cyllido Loteri Fawr

Cymhorthfa Cyllido Loteri Fawr

Dyddiad: 20-06-2019
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon

Dyddiad: 18-07-2019
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Dolgellau

Am fwy 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
MANTELL GWYNEDD

YSTAFELLOEDD
AR OSOD

23-25 Y Bont Bridd CAERNARFON
Gwynedd LL55 1AB

I gofrestru eich dymuniad i fynychu hyfforddiant,
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

Dowch i ymweld â Phabell Mantell
yn Sioe Amaethyddol Sir Meirion

ar yr 28ain o Awst yn Harlech (LL47 6TR)
Estynnir gwahoddiad cynnes iawn i chi alw draw i’r babell i
gael gwybodaeth am y gwahanol brosiectau mae Mantell

Gwynedd yn rhan ohonynt.

Taith Uned Symudol a Stondinau
Gwybodaeth Haf 2019

•Gorffennaf   6 – Sioe Amaethyddol Caernarfon
•Gorffennaf 20 – Ras yr Wyddfa, Llanberis

Cofiwch alw draw i ddweud helo a chasglu
gwybodaeth newydd

Goruchwylio, Cefnogi a Datblygu Staff
22, 23-05 + 06-06 2019 – CGGC Y Rhyl LL18 3EB

Datblygu Strategaeth Codi Arian
13-06-2019 – CGGC Y Rhyl, LL18 3EB

Gweithio Mewn Partneriaeth ar Gyfer
Canlyniadau Gwell

18-06-2019 – CGGC Y Rhyl, LL18 3EB

Ennyn Ymddiriedaeth
(Hyfforddiant Recriwtio Ymddiriedolwyr)

20-06-2019 – CGGC Y Rhyl, LL18 3EB

Gwasanaeth Paratoi Cyflogau 
Mae Mantell Gwynedd yn darparu gwasanaeth

Paratoi Cyflogau i fudiadau gwirfoddol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceren Williams ar

01286 672 626


