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fel mudiad gwirfoddol, sydd â chynllun iaith wedi ei
gymeradwyo gan fwrdd yr iaith, cafodd Mantell Gwynedd
gyfle i wneud cais ar gyfer cynllun arloesol newydd.
dros y blynyddoedd gwelsom fod cynnal cyfarfodydd
dwyieithog yn anodd ac yn aml yn golygu fod cyfarfodydd
oedd yn arfer bod trwy gyfrwng y Gymraeg yn troi i’r
saesneg. nid yw’r grwpiau cymunedol bach yma yn gallu
fforddio cyfieithu ar y pryd. yn y cyfamser mae amryw o
bobl ddi-gymraeg yn deall rhywfaint o’r iaith ond yn cael
trafferth i ddilyn mewn cyfarfodydd uniaith Gymraeg. Bwriad
yr hyfforddiant yma yw rhoi sgiliau i unigolion o fewn
grwpiau cymunedol i ddysgu ‘sylwebu’, sef egluro a chrynhoi
beth sy’n digwydd ar gyfer un neu ddau sy’n cael trafferth
dilyn. Mae’r hyfforddiant ymlaen ar y 13eg a’r 17eg o fai ym
Mhorthmadog. os oes genych ddiddordeb cysylltwch â
Meinir neu Ellen ym Mantell Gwynedd
01286 672626 neu 01341 422575.

Papur llafar y deillion dolgellau a’r Cylch
sefydlwyd Papur llafar y deillion, dolgellau a’r
Cylch ym 1985. Mae’n wasanaeth sydd yn
cynnig tapiau casét wythnosol gyda
newyddion lleol o’r Cambrian news a
phapurau Cymraeg lleol gan ganolbwyntio ar
eitemau o newyddion sydd ddim fel arfer yn
cael eu cynnig gan wasanaethau eraill. Mae’r
holl waith recordio a dosbarthu yn cael ei
wneud gan wirfoddolwyr o’r ardal yn eu
stiwdio yn nolgellau. dosberthir y casetiau yn
rhad ac am ddim gan y swyddfa Bost. yn
ogystal â’r papur wythnosol, cynhyrchir
cylchgrawn bob pythefnos gydag eitemau
diddorol o gylchgronau Cymraeg neu sgyrsiau
gyda chymeriadau lleol.

Ar gyfer eich
dyddiadur

Gareth Roberts
dosberthir dros 65 o gasetiau ar hyn o
bryd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â
Gareth Roberts ar 01341 422634

Wythnos GWirfoddolWyr Mehefin 1af – 7fed
Wythnos GofAlWyr MEHEFIN 14eg - 20fed 2010

Swyddfa Gofrestredig: 23-25 Y Bont Bridd, CAERNARFON, LL55 1AB. Ffôn: 01286 672626 • Ffacs: 01286 678430
Swyddfa Gofrestredig: Yr Hen Orsaf Heddlu • Y Lawnt • DOLGELLAU • LL40 1SB. Ffôn: 01341 422575 • Ffacs: 01341 422147
E-bost: ymholiadau@mantellgwynedd.com • Gwefan: www.mantellgwynedd.com
Elusen Gofrestredig: 1068851 • Cwmni trwy Warant: 3420271 • Cofrestrwyd yng nghymru
Cyhoeddir MAntEll gan Mantell Gwynedd. nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn Mantell o angenrheidrwyddyn adlewyrchu barn Mantell Gwynedd.
Cedwir yr hawl i olygu cyn cyhoeddi.
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O Mantell

Mai 2010

STAFF MANTELL
GWYNEDD

nodyn gan y

Tîm Gwasanaethau
Uwch Swyddog Gwasanaethau
Cefnogol:
Meinir Jones.
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cym.:
sioned llwyd larsen.
Swyddog Grantiau a Chefnogaeth:
delyth Vaughan.
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc:
Ann Vaughan Jones.
Cydlynydd Trydydd Sector:
Medwyn Williams
Tîm Cyllid a Gweinyddol
Dirprwy Brif Swyddog a
Phennaeth Tîm Cyllid a
Gweinyddu:
Ceren Williams.
Swyddog Gweinyddol:
Bronwen rowlands.
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
tracy lynne rotheram
Tîm Canolfan Wirfoddoli
Cydlynydd Gwirfoddoli:
rhianon Jones.
Swyddog Gwirfoddoli:
iola till.
Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid:
Mirain roberts.
Swyddog Porth Ymgysylltu:
Carys Williams
DOLGELLAU
Tîm Cyllid a Gweinyddol
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap dafydd
Tîm Canolfan Wirfoddoli.
Swyddog Gwirfoddoli:
Ann Angharad fleming
Tîm Gwasanaethau.
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Iechyd:
llinos Alun

y dyddiad cau ar gyfer derbyn
gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw
25 Mehefin 2010. danfonwch neu
e-bostiwch unrhyw wybodaeth at
Ellen ap Dafydd, swyddfa Mantell
dolgellau e-bost
EllenapDafydd@mantellgwynedd
.com ffôn 01341 422 575

M

larsen yn hysbysebu'r cyfleoedd yma
trwy'r rhwydweithiau arferol felly
cadwch eich llygaid yn agored os oes
diddordeb gennych.
Erfyniaf, yn daer arnoch, i ymateb i
Gynllun iaith Bwrdd iechyd Besti
Cawaladr. fel y gwelwch o’r daflen
amgaeedig, mae'r cyfnod ymgynghori
wedi ei ymestyn ac mae yn bwysig
iawn i ni oll i gymryd y cyfle i ymateb.
Gobeithio yn fawr y caf eich gweld yn
y digwyddiad ymgynghori ym Mangor
ar ddydd llun Mai 10fed yn ysbyty
Gwynedd am 6 yr hwyr.
Mae Mantell Gwynedd yn parhau i
weithio yn agos efo'r grwpiau
trydydd sector rheiny fydd yn
wynebu toriadau yn eu Cytundebau
lefel Gwasanaeth yn y flwyddyn
ariannol nesaf. Mae cyfarfodydd yn
parhau rhwng Cyngor Gwynedd, y
grwpiau, a Mantell Gwynedd i ganfod
effaith yr arbedion arfaethedig ar
wasanaethau o fewn y trydydd
sector. ochr yn ochr â hyn mae'r
trafodaethau ar gomisiynu hefyd yn
parhau. Mae’r sefyllfa economaidd yn
peri pryder sylweddol am ddyfodol
gwasanaethau a bydd Mantell
Gwynedd yn parhau yn llais cryf i’r
trydydd sector yn ystod y cyfnod
yma o drafodaethau.
Bwriadwn gynnal diwrnod agored
ym Mantell Gwynedd yn ystod y
Gwanwyn. rydym yn disgwyl
cadarnhad unrhyw ddiwrnod am
ymweliad y Prif Weinidog Carwyn
Jones i agor swyddfeydd newydd
Mantell Gwynedd yng nghaernarfon
a bwriadwn gynnal diwrnod agored
ochr yn ochr â’r digwyddiad agoriadol.
Byddwn yn anfon gwahoddiadau atoch
trwy’r rhwydweithiau arferol.
Gobeithio y cewch flas ar y
newyddlen eto y tro yma a bydd y
cynnwys o fudd i chi.

dyma’r
Gwanwyn ar ei
ffordd ac
ychydig o haul a
chynhesrwydd
wedi cyrraedd.
Mae’n dda ei
gael. Mae wedi bod yn hen aeaf hir
eleni.
fel y gwelwch o’r erthyglau ar
faterion iechyd, Gofal a lles, mae
trefniadaeth newydd y Gwasanaeth
iechyd yn raddol mynd i’w le. Mae
wedi bod yn broses hir a chymhleth
ond, hyd y gwelai, mae jig-sô o
Bwyllgorau a fforymau yn syrthio i’w
lle rŵan a ninnau yn raddol yn
sicrhau cynrychiolaeth trydydd
sector ar y grwpiau allweddol.
Gwahoddwyd Bwrdd rheoli Mantell
Gwynedd i enwebu cynrychiolydd ar
y Grŵp rhanddeiliaid a chytunwyd,
yn dilyn trafodaeth, y byddai Alwyn
rowlands yn cymryd un o’r chwe
sedd ar draws y Gogledd a gynigir i’r
sector. Bydd aelodau Byrddau rheoli
o’r 5 Cyngor Gwirfoddol arall ar
draws y Gogledd yn llenwi'r 5 sedd
arall. fel gwŷr rhai ohonoch mae
Alwyn gyda throsolwg eang o
faterion iechyd yn y trydydd sector.
Mae yn gyn Brif swyddog Cymdeithas
Alzheimer, wedi bod yn aelod Cyngor
iechyd Cymuned am flynyddoedd, a
bellach yn cynrychioli Cymdeithas
Awtistiaeth ar fwrdd rheoli Mantell.
Bydd yn gaffaeliad go iawn i’r trydydd
sector ar y Grŵp rhanddeiliaid.
Ar hyn o bryd mae hwyluswyr
iechyd y Gogledd wedi bod yn
mynychu rhai o’r Grwpiau rhaglenni
Clinigol. Mae 11 o’r grwpiau hyn
wedi eu sefydlu bellach ac er ein bod,
fel trefniadaeth interim, wedi trefnu i’r
hwyluswyr fynychu mi fyddwn yn
ystod yr wythnosau nesaf, yn gofyn
am enwebiadau o’r sector yng
ngwynedd ar gyfer rhai o’r seddi yma
ar y Grwpiau Clinigol. Bydd sioned

CAERNARFON
Prif Swyddog: Bethan russell Williams
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Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Mai 2010

CYRSIAU
HYFFORDDI
DWYIEITHOG
GOFAL MEWN
PROFEDIGAETH
CRUSE

PEnodi i GynGor iEChyd CyMunEd BEtsi CAdWAlAdr
Enwebiadau o’r Trydydd Sector i
Bwyllgor Lleol Gwynedd
(Ail hysbyseb)
• ydych chi’n aelod o staff, bwrdd, gofalwr neu wirfoddol o sefydliad y trydydd
sector (gwirfoddol) yng ngwynedd?
• hoffech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i wasanaethau iechyd a bywydau pobl?

A hoffech chi allu helpu pobl
sy’n galaru am anwylyd?
Gall Cruse eich hyfforddi ar sut i
wrando ar bobl mewn profedigaeth a’u
cefnogi. Mae Cruse yn cynnal cwrs
newydd yn lleol i wirfoddolwyr sydd â
diddordeb mewn hyfforddi i gefnogi
oedolion mewn profedigaeth.
Cynhelir y cyrsiau ar ddydd Mercher
10:00–4:00 yn yr orsaf dân yn
nolgellau o 15 Medi tan 3 tachwedd
2010 (15 wythnos).
diwrnod Gwybodaeth a Chofrestru
dydd Mercher 7fed o orffennaf 2010
am 1:00 y prynhawn
dylid gwneud cais am le ar y cwrs cyn
diwedd Gorffennaf
Bydd Bwrsarïau a chonsesiynau ar gael
i’r digyflog/budd-dal. Am fwy o
wybodaeth gysylltwch â
Trish ar 08445 617856

Mae llywodraeth Cynulliad Cymru am benodi aelodau gwirfoddol i Gynghorau
iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr
Corff gwarchod annibynnol y cyhoedd yng ngwasanaeth iechyd Gwladol
Cymru yw'r Cynghorau iechyd Cymuned. Maent yn cynrychioli buddiannau'r
cyhoedd ac yn chwarae rhan bwysig o ran dylanwadu ar y ffyrdd o gynllunio,
cyflenwi a gwella gwasanaethau iechyd.
Gwirfoddolwyr yw Aelodau'r Cynghorau iechyd Cymuned a'u swyddogaeth yw
cadw eu llygaid a'u clustiau ar agor er budd cleifion a'r cyhoedd, gwrando ar eu
pryderon a gweithio gyda'r gwasanaeth iechyd i wella ansawdd gofal i gleifion.
Bydd Pwyllgorau lleol ym mhob sir yng ngogledd Cymru gyda thair sedd i
aelodau o’r trydydd sector, sy’n cael eu henwebu gan y Cyngor Gwirfoddol
sirol priodol; mae un sedd eisoes wedi ei gymryd yng ngwynedd - felly gofynnir
am enwebiadau ar gyfer 2 sedd arall. Mae CiC yn chwilio am bobl o bob
cefndir - y gofyniad pwysicaf yw bod gennych ddiddordeb gwirioneddol mewn
gwella gwasanaethau iechyd i'ch cymuned. Byddai'r sgiliau canlynol yn
ddefnyddiol: diddordeb mewn materion iechyd lleol ac ymwybyddiaeth ohonynt;
y gallu i weithio mewn tîm â phobl o gefndiroedd gwahanol; â'r gallu i wrando
ar eraill a chyfnewid barn.

Pecyn
hyfforddi

disgwylir i'r aelodau fod ar gael i weithio rhwng 3 a 5 diwrnod y mis.
ni fydd yr aelodau yn cael eu talu ond bydd modd hawlio treuliau. nodwch,
rhaid bod yn ymddiriedolwr, yn gyflogedig neu’n gwirfoddoli gyda sefydliad
trydydd sector o fewn ardal y Pwyllgor lleol priodol.

Mae pecyn
hyfforddi newydd
yn trafod
ymwybyddiaeth
o’r iaith Gymraeg
wedi cael ei gyhoeddi gan Gyngor
Gofal Cymru.
Cyhoeddwyd y pecyn hyfforddi yma
am y tro cyntaf 15 mlynedd yn ôl.
Mae bellach wedi cael ei ddiwygio a’i
addasu er mwyn cynyddu
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth
ymysg gweithwyr gofal cymdeithasol
o anghenion ieithyddol unigolion a
sut i ymateb yn gadarnhaol i hynny.
Mae’r pecyn yma ar gael ar Cd
rom ac ar wefan Cyngor Gofal. Am
fwy o fanylion neu gopi o’r Cd rom
cysylltwch â Mared llwyd ar
02920 780668 neu ar e-bost:
mared.llwyd@cgcymru.org.uk

M

Cysylltwch â MAntEll GWynEdd, 23-25 y Bont Bridd, Caernarfon ll55 1AB
ymholiadau@mantellgwynedd.com neu
sioned@mantellgwynedd.com
01286 672626.
Byddwch yn derbyn pecyn a ffurflen gais er mwyn gwneud cais am enwebiad.
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: Dydd Gwener Mehefin 4 2010

Gwefan Partneriaeth datblygu Gweithlu
www.gwynedd.gov.uk/datblygugweithlu
llawer o ddyddiadau ar gyfer 2010-2011
wedi eu hychwanegu.
Ewch i weld!
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Newyddion

Mai 2010

DATBLYGIADAU POSITIF
YN CIL DE GWYNEDD
Mae Cil de Gwynedd yn datgan diolch i
Galluogi Gwynedd (Mantell Gwynedd),
Parc Cenedlaethol Eryri (Prosiect CAE ),
y trusthouse Charitable foundation,
Coleg harlech Cymdeithas Addysg y
Gweithwyr, adran Gwasanaethau
Cymdeithasol Cyngor Gwynedd, ac
ymddiriedolwyr Cil.
Meddai hedd thomas, cydlynydd Cil,
”Cawsom aeaf oer, a daeth y dirwasgiad
economaidd a sialens newydd i bawb,
ond er hyn, mae achos i lawenhau. yn sgil
gosod cyfarpar newydd ac adnewyddu
adnoddau Cil de Gwynedd yn
ddiweddar, gwelwyd nifer o ddatblygiadau
positif sy’n cynhesu’n calonnau. Mae
hyder Cil wedi tyfu, ac mae hyd yn oed
y tywydd wedi gwella. Cawsom gyfle
newydd i frwydro ymlaen yn y gwaith.”
Cafwyd swît tGC gyfrifiadurol newydd,
uwchraddio’r gwresogi a’r insiwleiddio,
gosodwyd peiriant boglynwaith
(embossing) Braille hefyd, sy’n galluogi
gwell darpariaeth ar gyfer pobl sydd a
nam ar eu golwg. Mae hwn yn gwbl
integredig gyda sustemau Microsoft er
mwyn cynhyrchu dogfennau gyda geiriau
a gwaith graffig mewn Braille.
trwy gydweithio gydag adran datblygiad
Cynaliadwy Prifysgol Bangor mae llawlyfr
yn cael ei gynhyrchu i godi

Cynhadledd cyfraith
elusen ym mis Mai
Bydd Cynhadledd Cyfraith Elusen
Cymru yn cael ei chynnal yn
stadiwm dinas Caerdydd ar 20 Mai
2010. Bydd yn cynnig:
• diweddariad ar gyfraith cyflogaeth
• Arweiniad ymarferol ar reoli risg ac
ansolfedd • sesiynau grŵp ar
ddiogelu data, taliadau i
ymddiriedolwyr a gwella
llywodraethu • Cyflwyniad i’r Bwrdd
tribiwnlys Elusennau a’r Bwrdd
safonau Codi Arian.
Mae ffurflenni archebu ar gael oddi
wrth lein Gymorth WCVA ar
0800 2888 329 neu drwy ymweld
â www.wcva.org.uk

ymwybyddiaeth am egni a chostau
domestig (trydan a nwy) ac i fapio’r
hyfforddiant angenrheidiol. Ein nod yw
sicrhau fod pobl anabl yn flaenllaw ac
effeithiol, yn osgoi gwastraff, a gostwng
costau byw.
Mae criw Cil yn ddiolchgar am y
gefnogaeth ac yn edrych ymlaen i
groesawu mwy o bobl i ddefnyddio’r
adnoddau i’r dyfodol

Cynhelir Cynhadledd yr ymddiriedolwyr
yn Wrecsam ar 11 tachwedd 2010.

ElusEn yn GAlW Ar ddioddEfWyr
AsthMA i hElPu i Godi yMWyByddiAEth
o’r CyflWr
Mae Asthma u.K. Cymru yn galw ar y 314,000 o bobl ag asthma yng nghymru
i’w helpu. Mae’r elusen yn chwilio am wirfoddolwyr a fyddai’n barod i rannu eu
hanes i roi syniad i bobl eraill sut beth yw byw ag asthma i helpu ei
hymgyrchoedd. drwy rannu eu hanes mewn cyhoeddiadau, ac ar wefannau neu
â’r cyfryngau, bydd pobl yn helpu i godi ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb Asthma
ymhlith y cyhoedd.
os hoffech wybod mwy am gyfleoedd gwirfoddoli ag Asthma u.K. Cymru,
ewch i asthma.org.uk/shareyourstory neu ffoniwch 02920 435 400.

Cyfrifiaduron i bobl
yng nghefn gwlad
ydych chi wedi meddwl yr hoffech gael
cyfrifiadur ond yn gweld y pris yn ormod
a ddim yn siŵr pa werth fyddai un?
Mae’r Ganolfan Arthur rank yn cynnig
cyfrifiaduron am brisiau gostyngol (£109
ar hyn o bryd). Gallwch fod yn unigolyn
neu grŵp cymunedol.
ysgrifennwch, ffoniwch neu e bostio:02476 853066
info@arthurrankcentre.org.uk
Computers for rural People, the Arthur
rank Centre, stoneleigh Park,
Warwickshire CV8 2lG

Codi Llanw
Mae cynllun sy’n cael ei arwain gan Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau yn
dod a budd i bobl llŷn. y Partner yn yr ardal yw Partneriaeth tirlun llŷn. nod
y prosiect, ‘Codi llanw’ yw cael ‘llanw’ o adfywiad economaidd i ardaloedd
glannau’r môr yng nghymru. yn llŷn bydd yn helpu i ariannu Gŵyl Gerdded
a bydd yn hybu adfywiad o’r diddordeb yn hanes
morwrol yr ardal. Cyd-gyllidir y cynllun gydag arian
Ewropeaidd o dan Gynllun interreg.

Copi o newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf i Gymru gan:
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ewch i’r adran Newyddion ar wefan
Mantell Gwynedd - www.mantellgwynedd.com
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Canolfan Gwirfoddoli

Mai 2010

Cyfle i fudiadau i gofrestru / ddiweddaru
gwybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli

Wythnos
Gwirfoddolwyr
Wythnos Gwirfoddolwyr – 1af –
7fed Mehefin 2010.
Mae ‘Wythnos Gwirfoddolwyr yn
ddigwyddiad cenedlaethol i ddathlu
cyfraniad gwirfoddolwyr a gwirfoddoli
sy’n cael ei gynnal yn ystod yr wythnos
gyntaf o fehefin bob blwyddyn. Mae’n
chwarae rhan bwysig trwy godi proffil
gwirfoddoli yn ogystal ag annog eraill i
gymryd rhan. Mae Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd yn trefnu:-

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn
cynnig gwasanaeth arbennig i fudiadau neu
grwpiau sydd yn dibynnu ar wirfoddolwyr i
gynnal a datblygu eu gwasanaeth. rydym yn
rhannu gwybodaeth am gyfleoedd
gwirfoddoli gyda’r cyhoedd ac yn cyfeirio darpar wirfoddolwyr at fudiadau sydd wedi
cofrestru gyda ni. rydym hefyd yn gyfrifol am roi gwybodaeth am gyfleoedd
gwirfoddoli lleol ar y wefan genedlaethol lwyddiannus iawn sef
www.gwirfoddolicymru.net
Mae casglu a chadw’r wybodaeth ddiweddaraf am wirfoddoli yn her barhaol i ni. os
hoffai eich mudiad chi gofrestru cyfle(oedd) gwirfoddoli gyda Chanolfan Gwirfoddoli
Gwynedd – cysylltwch â swyddfa Caernarfon. ym mis Mawrth eleni anfonwyd
ffurflen at bob mudiad sydd ar ein bas-data - diolch i bawb sydd wedi ymateb, a gofynnir
i’r rhai sydd heb wneud hynny i ddychwelyd y ffurflen i’r swyddfa mor fuan â phosibl.

1 Cystadleuaeth Tynnu
Lluniau – cyfle i ennill hAMPEr i’ch
mudiad!!!
Eleni, am y tro cyntaf, mae Canolfan
Gwirfoddoli Gwynedd yn gwahodd
unigolion a / neu fudiadau i anfon llun
sydd yn cyfleu GWirfoddoli yng
ngwynedd. rydyn ni'n chwilio am
luniau o bobl yn gwirfoddoli, gallant fod
o unrhyw oed, yn gwneud unrhyw
weithgaredd ….codi arian, cefnogi, helpu
gydag anifeiliaid, pwyllgora, …mae’r
dewis yn eang!!! Bydd detholiad o’r
lluniau yn cael eu harddangos yn ystod
Wythnos Gwirfoddolwyr. Gall unrhyw
un, o unrhyw oed, anfon lluniau i mewn,
ond mae'n rhaid i'r ffotograffydd gael
caniatâd y rhai fydd yn y llun cyn ei
anfon atom.
Anfon ‘ffurflen cystadlu’ (ar gael o’r
Ganolfan Wirfoddoli) gyda phob llun.
Canllawiau llawn ar gael o’r swyddfa cysylltwch â 01286 672626.

EILIAD GYDA MUDIAD
Yn y rhifyn hwn, ceir cipolwg ar Ganolfan Tan-y-Maen ym Mlaenau
Ffestiniog. Cafwyd croeso cynnes gan Anwen Price Jones Cydlynydd Gwirfoddolwyr a Gweithgareddau, Mae Tan-y-Maen yn
lle arbennig yn y Blaenau ac mae’n cynnig gwasanaeth gwerthfawr.

CANOLFAN TAN Y MAEN
Beth yw eich nod?

Cefnogi pobl gydag iechyd meddwl a
chynnig cefnogaeth bositif - cleientiaid,
teuluoedd, a’r cyhoedd.

Nodwch rai tasgau mae
gwirfoddolwyr yn eu
gwneud i gynorthwyo’r
mudiad

Ateb y drws, a’r ffôn a bod yn
groesawgar.

Tua faint o wirfoddolwyr
sydd gennych ar hyn o
bryd?

10 i 12

Sut ydych yn denu
gwirfoddolwyr?

hysbysebu yn y papur, Canolfan
Gwirfoddoli Gwynedd, gair yn mynd o
gwmpas, ac mae rhai defnyddwyr yn
troi yn wirfoddolwyr.

Unrhyw uchafbwynt /
stori ddiddorol?

2 Stondin Teithiol - yn codi
ymwybyddiaeth ac yn rhannu
gwybodaeth am wirfoddoli
Bangor - Mercher , 2il Mehefin :Caernarfon (swyddfa Agored) Gwener, 4ydd Mehefin
Blaenau ffestiniog:- llun, 7fed Mehefin:Pwllheli:- Mercher, 9fed Mehefin tywyn:- iau, 10fed Mehefin.
3 Te Dathlu a Diolch i
3.
wirfoddolwyr – dydd llun, 7fed o
fehefin ym Mhortmeirion.
Mae gwahoddiad i unrhyw un ymuno â’r
gweithgareddau uchod - cysylltwch â
Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd ar
01286 672626 neu
gwirfoddoli@mantellgwynedd.com am
ragor o fanylion.

Merch ifanc yn cychwyn gwirfoddoli yn
nhan-y-Maen. oherwydd y profiad yn
cael ei derbyn i ddilyn cwrs nyrsio
iechyd meddwl. Mae hi rŵan newydd
gael ei dyrchafu yn nyrs staff.

i lawrlwytho copi o newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf i Gymru gan:
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ewch i’r adran Newyddion ar wefan
Mantell Gwynedd - www.mantellgwynedd.com
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Plant a Phobl Ifanc

Mai 2010

Grant dan Arweiniad Pobl ifanc
Gwynedd - GWirVol

Gwirfoddolwyr
y Mileniwm Llwyddiannau

grant i gefnogi a hyrwyddo eu
digwyddiadau ar gyfer y gymuned leol.
• Criw o bobl ifanc yn awyddus i
lwyfannu drama ar gyfer y gymuned
leol.
• Criw o bobl ifanc sydd yn gofyn am
Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
grant ar gyfer gallu rhoi anrhegion i’r
wedi derbyn grant Gwirvol am y
cleifion ar ward y plant yn ysbyty
drydedd flwyddyn. Ar gyfer y flwyddyn
Gwynedd.
yma (‘10-‘11) bydd £8,500 o arian grant
• dwy wirfoddolwraig ifanc yn gofyn am
ar gael i greu rhagor o gyfleoedd
grant tuag at offer celf a chrefft a hurio
gwirfoddoli i bobl ifanc.
neuadd ar gyfer gallu cynnal clwb
Pwyslais mawr y grant yw cefnogi
chwarae yn ystod y gwyliau i bobl ifanc
prosiectau gwirfoddoli bach a gynhelir ac
a phlant yr ardal.
a arweinir gan bobl ifanc.
Enghreifftiau o rai o’r cynlluniau a
dderbyniwyd grant y flwyddyn ddiwethaf: rownd gyntaf y grant ar agor nAWr.
Dyddiad cau'r rownd gyntaf
• Criw o bobl ifanc wedi dod at ei gilydd 21ain o Fai 2010.
Bydd 3 rownd arall yn ystod y flwyddyn:
a threfnu digwyddiadau awyr agored.
1af o hydref 2010, 30ain o dachwedd
• Pobl ifanc yn rhoi cais am ddesg ac
offer swyddfa i wirfoddolwyr ifanc gael 2010, 31ain o ionawr 2011.
Am becyn cais a rhagor o wybodaeth
lleoliad i wirfoddoli.
cysylltwch â Mirain yn swyddfa Mantell
• Pobl ifanc yn dod at ei gilydd i lunio
taflen ar gyfer gwasanaeth i bobl ifanc. Gwynedd ar (01286) 672626 neu
mirain@mantellgwynedd.com
• Grŵp o bobl ifanc yn awyddus i gael

llwyddiannau pedwar gwirfoddolwr
ifanc ar gynllun Gwirfoddolwr y
Mileniwm.
Lisa Jones – tystysgrif 50 awr o
wirfoddoli. Gwirfoddoli gydag ysgol
Gynradd Bronyfoel.
Ruth Shephard – tystysgrifau 50
a 100 awr o wirfoddoli. yn rhoi ei
amser i’r Air training Corps,
Caernarfon.
Jason Walters – Gwobr
rhagoriaeth (200awr o wirfoddoli
gyda Moelyci)
Mari Elen Owen – tystysgrif
50awr o wirfoddoli gydag ysgol
Maesincla.
da iawn chi.

Newyddion
ffarwelio a Chroesawu

dEWCh i yMuno Â ni yn

Mae Beryl norgrove, fu’n gweithio
efo Mantell Gwynedd yn swyddfa
dolgellau ers 10 mlynedd wedi
ymddeol. Byddwn i gyd yn gweld ei
cholli ond mae hi wedi addo galw i
mewn yn gyson. ffarwel Beryl gan
ddymuno blynyddoedd maith o
ddedwyddwch gyda’r wyrion/wyresau
a’r teulu i gyd.
Wrth ffarwelio ag un, rydym yn
croesawu Ellen ap dafydd fydd yn
cymryd lle Beryl
yn nolgellau, ac yn
gweithio ddydd
llun, Mercher a
Gwener.
llongyfarchiadau
iddi hi ar ei
phenodiad a
gobeithio y bydd
hi’n hapus iawn yn
Ellen ap Dafydd ein plith.

6

M

Sioe Amaethyddol Meirionnydd, HARLECH

ddydd Mercher - 25ain Awst.

Estynnir gwahoddiad cynnes iawn i chi - holl fudiadau gwirfoddol sydd yn darparu
gwasanaeth yn ardal Meirionnydd - i ymuno â Mantell Gwynedd yn eu pabell ar gae
sioe sir Meirion eleni. Cynhelir y sioe dydd Mercher, Awst 25ain yn harlech. yn y
gorffennol, mae pabell Mantell wedi bod yn fwrlwm o weithgaredd ar ddiwrnod y sioe,
gyda chroestoriad eang o fudiadau gwirfoddol yn rhannu'r safle. Gofynnir am gyfraniad
tuag at y costau, ond mae gweddill y trefnu i gyd yn cael ei wneud gennym ni.
felly peidiwch â cholli cyfle - gallwn eich sicrhau o ddiwrnod prysur yng nghwmni ein
gilydd - cyfle i rannu gwybodaeth â’r cyhoedd, ac i rwydweithio â mudiadau eraill gyda
phawb dan yr un to. felly codwch y ffôn heddiw (01341 422575) er mwyn sicrhau eich
lle - edrychwn ymlaen at glywed oddi wrthych!
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Cyfleoedd Ariannu

Mai 2010

Cronfa Ardaloedd
difreintiedig

sKinnErs’ CoMPAny
Elusen lady neville

Cronfa sydd yn agored i asiantaethau/sefydliadau a grwpiau
yn ardaloedd talysarn/nantlle, Peblig, Cadnant a Marchog
(Maesgeirchen). Mwyafswm y dyfarniad ar gyfer pob
prosiect yw £30,000. nod y gronfa yw ariannu
gweithgareddau a fydd yn rhoi ffyrdd arloesol o ymgysylltu â
phobl leol sydd wedi bod yn anweithgar am dymor hir i
ddatblygu cymhelliant/diddordeb mewn canfod gwaith,
hunan-barch a hyder, a gosod amcanion personol.
Cyswllt:
Elin Williams - ElinWilliams@Wales.GSI.gov.uk
Prosiect Anweithgarwch Economaidd Môn Menai
Adran Plant, Addysg, dysgu Gydol oes & sgiliau
llywodraeth Cynulliad Cymru. Cyfeiriad: Technium
CAST, Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor,
Gwynedd, LL57 4HJ. Ffôn: (01248) 675115

ymddiriedolaeth Archer
ymddiriedolaeth elusennol Gristnogol Brydeinig sy’n
dyrannu grantiau yw ymddiriedolaeth Archer. Mae’r
ymddiriedolaeth yn cefnogi elusennau Prydeinig
bychan trwy ddyfarnu grantiau rhwng £250 a £3,000 all
wneud gwahaniaeth sylweddol. dylai
grwpiau/elusennau sy’n dewis gwneud cais fod yn
darparu cefnogaeth i grwpiau o bobl anghenus e.e.
pobl o dan anfantais neu gydag anableddau corfforol
neu feddyliol.
Mae’r ymddiriedolaeth yn gefnogol i fudiadau sy’n
gweithio mewn ardaloedd lle mae lefel diweithdra ac
amddifadedd yn uchel ac yn ffafrio elusennau sy’n
gwneud defnydd da o wirfoddolwyr. Mae’r
ymddiriedolwyr yn cyfarfod dwywaith y flwyddyn i
ystyried ceisiadau fel arfer ym mis Mawrth a mis Medi.
dylid cyfeirio ac anfon unrhyw ohebiaeth i sylw’r
ysgrifennydd, the Archer trust, Bourne house,
Wadesmill, Ware, herts sG12 0tt.
Am fwy o fanylion ewch i www.achertrust.org.uk

nod Elusen skinners lady neville yw dosbarthu grantiau i
amrywiaeth eang o weithgareddau a buddiannau yn sector
gwirfoddol y du.
Mae grantiau gwerth hyd at £1,000 ar gael i fudiadau sy’n
gallu dangos y byddai’r grant yn gwneud cyfraniad pendant a
phwysig at eu prosiect neu weithgarwch. derbynnir
ceisiadau gan elusennau cofrestredig a mudiadau dielw yn y
du sy’n cyflogi llai na phedwar aelod o staff llawn amser ac
sy’n gweithio yn un o bedwar maes blaenoriaeth yr Elusen:
anabledd; treftadaeth leol; cymunedau lleol; y celfyddydau
perfformio a gweledol.
Cynhelir cyfarfodydd o’r pwyllgor dyfarnu grantiau ym mis
Mai a thachwedd pob blwyddyn. felly, dylid ystyried canol
mis Mawrth a chanol Medi fel dyddiadau cau ar gyfer derbyn
ceisiadau.
Am fwy o fanylion ewch i
www.skinnershall.co.uk/pdf/lady-nevilleguidelines-and-application.pdf"

CronfA GyMunEdol Co-oP
Mae Cronfa Gymunedol Co-op yn helpu cymunedau ar
draws Prydain. dyfernir grantiau rhwng £100 a £2,000 o’r
Gronfa Gymunedol i fudiadau gwirfoddol, cymunedol a
grwpiau hunangymorth i redeg prosiectau sy’n gwneud
gwaith positif yn y gymuned. Mae’n rhaid i’r prosiect gydfynd ag angen sy’n deillio o’r gymuned, yn arloesol, o fudd
tymor hir i’r gymuned a chefnogi gwerthoedd ac
egwyddorion y co-op. os oes gennych unrhyw ymholiad
cysylltwch trwy e-bostio:
community.fund@co-operative.coop
neu ewch i’w gwefan
www.co-operative.coop/membership/
Community_Fund

Elusen henry smith
Mae Elusen henry smith yn elusen sy’n dyrannu symiau
mawr o grantiau yn flynyddol tua £25miliwn ar gyfer
prosiectau a mentrau sy’n diwallu anghydraddoldeb
cymdeithasol ac anfantais economaidd. Maent yn cefnogi
gwaith ar draws y deyrnas unedig. Gellir gwneud cais
am arian refeniw a chyfalaf. rhoddir blaenoriaeth i
grwpiau sy’n gweithio gyda grwpiau sy’n profi anfantais
gymdeithasol a/neu economaidd e.e. pobl gydag
anableddau, taclo problemau mewn ardaloedd
difreintiedig ac ati.
Mae gan yr elusen wahanol raglenni grantiau i gefnogi ac
ariannu gwaith. Am fwy o fanylion ewch i
www.henrysmithcharity.org.uk

CronfA
yMddiriEdolAEth
CyMunEdAu’n GyntAf
Mae’r gronfa yma wedi ail agor. Mae swm penodol ar gyfer pob
ardal Cymunedau’n Gyntaf. Cysylltwch gyda Chymunedau’n
Gyntaf yn eich ardal chi neu ddesg gymorth WCVA 0800 587
8898. os oes gennych gynlluniau haf, rhaid cyflwyno cais erbyn
mis Mai, cynlluniau’r gaeaf erbyn Awst ac mae dyddiad cau’r
gronfa 31 Ionawr 2011.
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Digwyddiadau a Hyfforddiant

Mai 2010

hyfforddiant yng ngwynedd

Cyfrifon Sylfaenol
lleoliad: ystafell hyfforddi Cyngor Gwynedd, Parc Busnes,
Penrhyndeudraeth
22 Mehefin 2010
10.00yb – 12.30yp
Cost: Aelodau Mantell Gwynedd £10, di-aelod sector Wirfoddol
£15, sector Breifat a statudol £40
Gweithdy ar gyfer deal cysyniadau cadw cyfrifon sylfaenol;
cychwyn system arian man; cadw cyfrifon syml; cysoni’r banc ac
adroddiadau incwm a Gwariant.
Cysylltwch: Mantell Gwynedd

Mantell Gwynedd 01286 672626 neu 01341 422575
Cyflwyniad i Sylwebu/Cyfieithu ar y pryd
lleoliad: y Ganolfan, Porthmadog
13 ac 17 Mai 2010
4.30yp – 7.30yh
Cost: AM ddiM
Cwrs newydd sbon, sy’n rhoi cyfle i chi fagu hyder writh ddelio
gyda phobl ddi-Gymraeg mewn cyfarfodydd cymunedol.
Byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol cyfieithu ar y pryd, a fydd yn
eich galluogi i dywys pobl sy’n ddi-hyder yn y Gymraeg i ddod yn
rhan o weithgareddau Cymraeg. Ar ddiwedd y ddau ddiwrnod
byddwch a mwy o hyder â’r gallu i roi cynnig ar gyfieithu, sylwebu
neu grynhoi ar gyfer unigolion di-Gymraeg mewn
gweithgareddau cymunedol.
Cysylltwch: Mantell Gwynedd

Hyder mewn Technoleg Gwybodaeth
lleoliad: swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
30 Mehefin 2010, 10 yb – 12.30yp

First Aid
Venue: Glan Wnion, dolgellau
18ed May 2010, Cost £65 each
Contact: Mantell Gwynedd

Grantiau – Addas am Nawdd
lleoliad: swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
19 Mai 2010
9.30yb – 4.00yp
Cost: Aelodau Mantell Gwynedd £10, di-aelod sector Wirfoddol
£15, sector Breifat a statudol £40
Creu dealltwriaeth sut i wneud gwaith ymchwil, i ysgrifennu
ceisiadau clir sy’n argyhoeddi a chreu perthynas dda a chyllidwyr.
Cysylltwch: Mantell Gwynedd

‘Cyrsiau i Gymunedau’ (CCC)
Hyf forddiant f forddiadwy ar gyfer g rwpiau
cymunedol a gwirfoddol a ddarperir drwy
bartneriaeth rhwng Cynghorau Gwirfoddol Sirol
(CGS), cyfagos

dyddiad

Sut i ddylanwadu ar benderfyniadau yng
Nghymru
lleoliad: swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
9 Mehefin 2010
10.00yb – 12.30yp
Cost: Aelodau Mantell Gwynedd £10, di-aelod sector Wirfoddol
£15, sector Breifat a statudol £40
Cwrs sylfaenol sy’n rhoi gwybodaeth am y wahanol lefelau o
wleidyddiaeth yng nghymru – o’r Cyngor Cymuned hyd at
senedd Ewrop. Cewch wybod mwy am Gynulliad Cenedlaethol
Cymru a llywodraeth Cynulliad Cymru, y gwahaniaeth rhwng y
ddau a beth yw’r berthynas â senedd y deurnas Gymunol a’i
llywodraeth.
Cysylltwch: Mantell Gwynedd

lleoliad

diogelu data
28 Mai 2010
Bae Colwyn
Monitro a gwerthuso gwaith eich mudiad
8 Meh 2010
llangefni
rhoi gan unigolion
12 Meh 2010
Bae Colwyn
Codi arian ar y rhyngrwyd
9 Gorff 2010
Bae Colwyn

Cyswllt
CVsC
Medrwn Môn
CVsC
CVsC

Medrwn Môn: 01248 724944 CVSC: 01492 534091

Y Porth Ymgysylltu

Tystysgrif Hylendid Bwyd Lefel 2 mewn
Arlwyo ag Adwerthu

holiadur Cyn Cymhwyso/tendrau

i’r mudiadau sydd wedi bod yn llwyddiannus i gael eu cynnwys
ar restr Cyflenwyr Cymeradwy cofiwch eich bod yn gymwys i
gael cynnig ar y tendrau lefel 2 a 3 sydd yn dod allan yn awr.
rhain fydd y tendrau olaf am gyfnod o ddwy flynedd.
os ydych â diddordeb ac angen cymorth a chefnogaeth gallwch
gysylltu â: Carys Williams, yn swyddfa Caernarfon
Ffôn: 01286 672626,
E-bost: carys@mantellgwynedd.com

lleoliad: institiwt Corris
17 Mehefin 2010
9.30yb - 4.00yp
Cwrs i gyflwyno gwybodaeth hanfodol am hylendid bwyd a
galluogi pobl i ddefnyddio’r wybodaeth yma, i osgoi achosi
gwenwyn bwyd. Caiff rhai llwyddiannus dystysgrif gan sefydliad
siartredig iechyd yr Amgylchedd.
Cysylltwch: Mantell Gwynedd

os hoffech drafod anghenion eich mudiad o ran hyfforddiant cysylltwch â Meinir Jones 01286 672626
meinir@mantellgwynedd.com. neu i gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant cysylltwch ag
Ellen ap Dafydd 01341 422575 EllenapDafydd@mantellgwynedd.com
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