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     Prif nodau’r Wythnos yw Cydnabod,
G        
Y            

    Rhes Gefn:-  Wil Huntley, Yr Athro Robin Grove-White(siaradwr
g           

     Yn anffodus, nid oedd Gwen Angharad Roberts yn gallu
b       
D                  

        

Dwy yn serennu ar y teledu
Cafwyd newyddion cyffrous iawn am ddwy sy’n cyfeillio yn Nwyfor sef
Mrs Elmina Roberts o Nefyn a’r gwirfoddolwr Mrs Maira Griffith o
Edern. Cymrodd y ddwy ran mewn ffilm fer yn dangos Ffrindia’ ar waith.
Ffilm sy’n dangos y cyfeillgarwch sydd wedi tyfu rhwng y ddwy wrth
gyfeillio ac yn dangos un weithgaredd yn ystod eu hymweliad â
Chanolfan Heneiddio’n Dda Nefyn. Diolch i Llinos Griffin a Stuart
Murray am eu proffesiynoldeb wrth gynhyrchu.

Yn dilyn hyn cafwyd cais gan gwmni teledu Media Trust i’w arddangos ar
Sianel Gymunedol ar y teledu. Mae’r ffilm i’w gweld hefyd ar
www.youtube.com teipiwch Ffrindia’ yn y blwch chwilio.

MANTELL GWYNEDD
Swyddfa Gofrestredig:
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1AB.
Ffôn: 01286 672626 • Ffacs: 01286 678430

E-bost: ymholiadau@mantellgwynedd.com

Swyddfa Gofrestredig:
Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt, Dolgellau,
Gwynedd, LL40 1SB.
Ffôn: 01341 422575 • Ffacs: 01341 422147

Gwefan: www.mantellgwynedd.com
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STAFF
MANTELL GWYNEDD

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A
GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a
Gwasanaethau:
Delyth Vaughan
Swyddog Datblygu Mentrau
Cymdeithasol:
Bet Huws
Swyddog Gwneud y Cysylltiadau:
Carol Evans
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc:
Carwyn Humphreys

PROSIECT TEULU NI
Rheolydd Prosiect Teulu Ni:
Mair Richards

PROSIECT BUSNES YN
CEFNOGI
CYMUNEDAU
Swyddog Busnes yn Cefnogi
Cymunedau:
Emily Williamson
Swyddog Gweinyddol Busnes yn
Cefnogi Cymunedau:
Rosie Seymour

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cym:
Sioned Llwyd Larsen
Rheolydd Prosiect Ffrindia’:
Carys Williams
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Arfon:
Nia Haf Jones
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dwyfor:
Dawn Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr
Meirionnydd:
Gwenlli Haf Evans

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a
Phennaeth
Tîm Cyllid a Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Bronwen Rowlands
Cynorthwy-ydd Cyllid:
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd:
Tayera Khan

TÎM CANOLFAN WIRFODDOLI
Cydlynydd Gwirfoddoli:
Rhianon Jones
Swyddog Gwirfoddoli:
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli:
Iola Till
Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid a
Swyddog Prosiect BIG:
Mirain Roberts

Nodyn gan y
Prif Swyddog
Gweithio Mewn Partneriaeth

Roedd Cartrefi Cymunedol Gwynedd
(CCG) yn dathlu ei ben blwydd yn dair
oed yn ystod mis Ebrill eleni. Pan
sefydlwyd CCG yn 2010 gwnaeth
ymrwymiad i chwarae rhan pwysig yn
natblygiad cymunedau cynaliadwy yng
Ngwynedd a sefydlwyd Cronfa
Buddsoddi Cymunedol er mwyn sicrhau
fod hynny yn digwydd. Sefydlwyd cronfa
grantiau fyddai yn gallu cefnogi grwpiau
cymunedol a gwirfoddol i gynnal
digwyddiadau, cynnig hyfforddiant, gwella
cyfleusterau lleol a chefnogi cynlluniau
gwella amgylcheddol.Ym 2012 cafodd
Mantell Gwynedd y cyfle i weinyddu y
gronfa ar ran CCG. Bellach aeth
blwyddyn gyfan heibio a chafwyd cyfle
yn ddiweddar i adlewyrchu ar lwyddiant
y gronfa dan weinyddiaeth Mantell
Gwynedd.

Trosglwyddwyd ychydig dros £273k i
Mantell Gwynedd i’w weinyddu yn ystod
2012 – 2013. Cyn hyn Adran Economaidd
Cyngor Gwynedd oedd wedi bod yn
gweinyddu’r gronfa ond yn dilyn
beiriniadaeth am danwariant (dros £64k
o danwariant yn y flwyddyn flaenorol)
aeth Mantell Gwynedd ati i weinyddu’r
gronfa. Y neges da yw fod pob ceiniog
wedi ei wario yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf. Y newyddion gwell fyth yw
fod y gronfa wedi denu dros £2.1M o
fuddsoddiad ychwanegol at brosiectau
yng Ngwynedd!

Ymysg y 37 o grwpiau a lwyddodd i ennill
arian o’r gronfa oedd Clwb Rygbi
Caernarfon (i wella cyflwr Caeau Morfa
yng Nghaernarfon), Canolfan
Gymdeithasol Edern (i uwchraddio’r
adeilad a chynnig gwell cyfleuserau i’r
anabl), Partneriaeth Dolgellau (i uwch-
raddio Parc Dolgellau gan wella’r llain

bowlio gwyrdd, cwrt tennis ac addasu
adeilad bychan arall), Cruisers Talysarn (i
weithio ar gynllun i ddatblygu trac beicio
mynydd BMX yn Nhalysarn), Canolfan
Gymdeithasol Llanengan (i wella
effeithlonrwydd ynni), Grŵp Adfywio
Dinas Mawddwy (tuag at brynu adeilad
Preswylfa a ddatblygir yn adnodd
cymunedol i’r ardal), Menter Fachwen (i
gefnogi addasiadau ar gyfer hwyluso
mynediad i’r adeilad a’r toiledau yn
Caxton House i gaffi a chanolfan
gerdded), Theatr Fach Dolgellau (ar gyfer
ariannu costau system sain a goleuo
ddigidol ar gyfer y theatr) a Chanolfan
Gymunedol Y Garth ym Mangor (i osod
llawr newydd yn y Ganolfan). Mae sawl
enghraifft arall ond, heb fynd ati i fanylu
ar bob un, mae’r enghreifftiau uchod yn
rhoi blas ar yr amrediad eang o
brosiectau sydd wedi cael budd o’r
gronfa. Mae’n ddiddorol nodi fod 49% o’r
arian wedi ei ddyrannu ym Meirionnydd,
39% yn Arfon a 12% yn Nwyfor.

I mi mae yna neges allweddol yma sef y
pwysigrwydd o gydweithio effeithiol.
Mae wedi bod yn bleser cydweithio hefo
CCG. Mae’n bartneriaeth sydd yn
esiampl wych o’r hyn y gellir ei gyflawni
trwy gydweithio go iawn. Mae gan pawb
ryw arbenigedd ac wrth ddod a chyrff at
ei gilydd mae’n bosib manteisio ar hyn.
Ar ddiwedd y dydd cymunedau yng
Ngwynedd sydd ar eu hennill oherwydd
y cydweithio yma. Dylai’r sector
gyhoeddus eistedd i fyny a chymryd sylw
o bartneriaeth a chydweithio fel hyn,
gallent ddysgu llawer. Mae fy niolch yn
fawr i CCG am y
cyfle i weinyddu’r
gronfa ac
edrychaf ymlaen
yn fawr at y
cydweithio eto
yn y dyfodol.

Tan tro
nesa!

Bethan

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw

21ain o Fehefin 2013
Danfonwch 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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Llongyfarchiadau!Grant Dan
Arweiniad
Pobl Ifanc
Gwynedd
– GWIRVOL

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd wedi derbyn grant
Gwirvol am y chweched flwyddyn.
Ar gyfer 2013 - 14 bydd £4,000 o arian grant ar gael.

Pwyslais mawr y grant yw cefnogi prosiectau
gwirfoddoli bach a gynhelir ac a arweinir gan bobl
ifanc (14 -25 oed).

Amserlen – dyddiadau cau:

 31ain o Fai 2013

 27ain o Fedi 2013

 29ain o Dachwedd 2013

 31ain o Ionawr 2014

Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â
Mirain ar (01286) 672626
neu mirain@mantellgwynedd.com

Cyfieithu
Cymunedol
Ydych chi’n fudiad
cymunedol neu elusennol?

Oes pobl Cymraeg a di-Gymraeg yn eich
cyfarfodydd?

Hoffech chi roi’r cyfle i bawb allu siarad yn
eudewis iaith?

Mae gan Mentrau Iaith y Gogledd brosiect newydd sydd
yn rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru
a’r Undeb Ewropeaidd.

Y diben yw cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd a
chyfieithu ysgrifennedig am bris sydd o fewn cyrraedd
grwpiau cymunedol a sefydliadau’r trydydd sector. 
Mae’r cynllun yn rhedeg hyd at Ragfyr 2013.

Os ydych eisiau defnyddio’r gwasanaeth neu angen mwy
o fanylion cysylltwch â:
Glyn Jones neu Esyllt Tudur ar 01492 642357
www.cyfieithucymunedol.org

cyfieithucymunedolC
System ar-lein
ar gyfer Cymorth Rhodd
Cyn hir, bydd elusennau’n gallu hawlio ad-daliadau
Cymorth Rhodd ar-lein.

Mae HMRC wedi ysgrifennu at 110,000 o elusennau a
Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol i ddweud
wrthynt y gallant, o 22 Ebrill ymlaen, gofrestru i hawlio
ad-daliadau ar-lein.

Cyflwynwyd y system, a elwir yn Elusennau Ar-lein, yn
dilyn adborth gan elusennau. Dyma oedd gan Sajid Javid,
Ysgrifennydd Economaidd yn y Trysorlys, i’w ddweud:
‘Mae Elusennau Ar-lein yn gam arwyddocaol tuag at
leihau’r baich gweinyddol sy’n gallu llethu elusennau.’

Bydd Cynllun Rhoddion Bach Cymorth Rhodd hefyd yn
cael ei gyflwyno ym mis Ebrill. Bydd hwn yn caniatâu i
elusennau a CASC hawlio taliadau ategol ar roddion
ariannol o £20 neu lai, heb orfod casglu datganiadau
Cymorth Rhodd.

Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau am y newidiadau
hyn, yna cysylltwch ag Eileen Kinsman, y Swyddog
Cymorth Rhodd yn WCVA ar 0800 2888 329,
givingwales@wcva.org. uk neu dewch i un o’n
Cymorthfeydd Cofrestru ar gyfer Cymorth Rhodd.

Llongyfarchiadau i Tracy Rotheram,
Cynorthwydd Gweinyddol, Mantell Gwynedd

ar lwyddo i dderbyn “Diploma NVQ 3
mewn Busnes a Gweinyddiaeth”.
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Gwirfoddolwyr y Mileniwm
– Llwyddiannau
Llwyddiannau gwirfoddolwr ifanc ar gynllun
Gwirfoddolwr y Mileniwm.

Tystysgrif am 50 awr o wirfoddoli yn y mannau canlynol:

Sera Thomason – Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd
Elin Lloyd Griffith – Ysgol Gynradd Llanrug, Ysgol Gynradd

Waunfawr; Gwynfa, Caernarfon
Robat Glenn Roberts – Llyrfgell Bangor Library
Eiri Haf Jones – Ysgol Bro Lleu, Ysgol Dyffryn Nantlle
Elenid Williams – Siop Tenovus, Caernarfon
Fflur Harman – Uned ILS (Sgiliau Byw Annibynnol) Glynllifon
Nathan Burns – Age Cymru Bangor
Gwen Angharad Thomas – Ysgol Gynradd Bontnewydd,

Ysgol Brynrefail

Tystysgrif am 50 a 100 awr o wirfoddoli yn y mannau
canlynol:

Molly Vale – CIP (Cynllun Ieuenctid Pwllheli)
Chloe Hughes – CIP (Cynllun Ieuenctid Pwllheli)
Georgina Fletcher – CIP (Cynllun Ieuenctid Pwllheli)
Lowri Williams – Ysgol Dolbadarn
Ffion Jones – Ysgol Brynrefail, WRVS, St John’s
Ifan Webb – Wrexham Asylum Seekers Support Group
Sophie Burgess – Ysgol Bro Lleu, Ysgol Dyffryn Nantlle,

Plas Gwilym

Tystysgrif am 100 awr o wirfoddoli yn y mannau canlynol:

Gwenan Mair Williams – Ysgol Dyffryn Nantlle

Wedi cyrraedd Tystysgrif 200 awr, Gwobr Rhagoriaeth:

Rebecca Jones – CAB, Caernarfon  

Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich ymrwymiad.

Molly Vale (chwith)
a Georgina Fletcher (uchod) yn
derbyn eu tystysgrifau

Llongyfarchiadau
Rebecca ar dderbyn
Tystystrif 200 awr

o wirfoddoli.

Ffion Jones,
Lowri Williams
ac Elin Lloyd Griffiths
yn derbyn eu tystysgrifau
gan Mirain Roberts,
Mantell Gwynedd.
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Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
Wythnos Gwirfoddolwyr:
1af - 7fed Mehefin 2013
Mae ‘Wythnos Gwirfoddolwyr’ yn ddigwyddiad cenedlaethol i ddathlu
cyfraniad gwirfoddolwyr sy’n cael ei gynnal yn ystod yr wythnos gyntaf
o Fehefin bob blwyddyn. Dyma rai o drefniadau
Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd am yr Wythnos:

Te Dathlu a Diolch i wirfoddolwyr:
Pnawn Iau, 6ed o Fehefin am 3.00pm yn Neuadd Ercwlff,
Portmeirion.  Y gŵr gwadd fydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas AC.   

Cystadleuaeth Tynnu Lluniau:
cyfle i ennill HAMPER i’ch mudiad!
Dydach chi ddim rhy hwyr i anfon llun i’r gystadleuaeth tynnu
lluniau. Mae angen lluniau sydd yn cyfleu GWIRFODDOLI yng
Ngwynedd. Dyddiad cau – Dydd Gwener, 24ain Mai 2013

Dyma’r llun enillodd y gystadleuaeth y llynedd …
Dave Taylor yn gwirfoddoli gyda Menter y Felin Uchaf yn
Rhoshirwaun; Dafydd Davies Hughes dynnodd y llun buddugol.

Stondin Deithiol – yn codi ymwybyddiaeth
a rhannu gwybodaeth am wirfoddoli.
Mae’r trefniadau yn cynnwys:
 Bangor – Mawrth, 4ydd Mehefin
 Marchnad Pwllheli – 12fed Mehefin.  

Croeso i chi ymuno â’r dathliadau uchod … cysylltwch â
Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd ar 01286 672626
neu gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

Cwrs Blasu Cyfrifiaduron
 Ydi defnyddio technoleg yn broblem i chi?
 A fuasech chi’n hoffi gallu cysylltu gyda’ch wyrion

drwy ddefnyddio e-bost neu Facebook?
 Camera digidol … ond beth wedyn?   

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn trefnu dau sesiwn arbennig
am ddim i wirfoddolwyr. Mae cyfle i chi ddod i drafod unrhyw agwedd o
ddefnyddio cyfrifiaduron yn Swyddfa Mantell Gwynedd yng Nghaernarfon,
dydd Gwener, 24ain Mai. Mae dewis o amseroedd – o 10.00yb tan
12.00yp neu 2.00yp tan 4.00yp. 

Croeso cynnes i bawb … dim bwys beth yw’ch gallu ar hyn o bryd!

Cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd ar 01286 672626
neu gwirfoddoli@mantellgwynedd.com os hoffech archebu lle ar un o’r
sesiynau.

Eich cyfleoedd
gwirfoddoli CHI ar wefan
Gwirfoddoli Cymru
Mae’r gwaith yn parhau ar yr olwg
newydd a datblygiad gwefan
Gwirfoddoli Cymru. Cliciwch ar
www.gwirfoddolicymru.net i weld
os yw eich cyfle(oedd) gwirfoddoli chi
wedi eu cynnwys ar y wefan
gynhwysfawr hon.

Os hoffech roi cyfle ar y wefan neu
newid unrhyw fanylion sydd ar y wefan
yn barod, cysylltwch â Chanolfan
Gwirfoddoli Gwynedd.    
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Ffair Ffrindia’
Fel uchafbwynt i wythnos hyrwyddo Ffrindia’, cynhelir
‘diwrnod o hwyl’ rhwng 10.00 y.b. a 3.00 y.p. yn Y Ganolfan,
Porthmadog (ger yr harbwr) ar ddydd Gwener,
28ain o Fehefin, 2013.

Rhwng y 24ain a’r 28ain o Fehefin, byddwn yn ymweld â nifer
o leoliadau gwahanol i hyrwyddo’r cynllun, felly cadwch eich
llygaid yn agored am ddigwyddiad yn eich ardal chi.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Mantell Gwynedd
www.mantellgwynedd.com neu cysylltwch trwy ffonio swyddfa Caernarfon 01286 672626,
neu swyddfa Dolgellau 01341 422575.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Ffrindia’, dewch draw i’r ‘diwrnod hwyl’ yn Y Ganolfan ym
Mhorthmadog ar yr 28ain o Fehefin.

Gwirfoddolwyr
Dwyfor yn gwledda
Llun o wirfoddolwyr Dwyfor yn mwynhau pryd o fwyd
blasus yng Nglwb Hwylio Pwllheli yn ddiweddar.
Roedd hyn yn gyfle iddynt gael cwrdd i rannu profiadau
a chael cyfle i gyfarfod gwirfoddolwyr newydd. 

Sesiwn wybodaeth
am wasanaethau ar
gyfer pobl hŷn
Yn dilyn cais gan wirfoddolwyr Ffrindia’ daeth criw ohonynt o ardaloedd Arfon a Dwyfor at ei gilydd yng Nghanolfan
Pentrefelin ar gyfer sesiwn anwytho am wasanaethau ar gyfer Bobl Hŷn gyda Sioned Larsen o Mantell Gwynedd,
sesiwn llawn gwybodaeth defnyddiol iawn. Yn ystod yr ail ran bu’r Cynghorydd Gareth Thomas yn sgwrsio am ei rôl fel
Pencampwr Bobl Hŷn Cyngor Gwynedd, y sesiwn yma eto’n ddiddorol iawn.
Diolch yn fawr i’r ddau ohonynt am eu hamser.  

Gwirfoddolwyr Arfon
Dyma rai o wirfoddolwyr Arfon sy’n mwynhau cyfarfod
gyda’i gilydd am baned a chacen yn Nhŷ Golchi, Bangor.
Dyma’r ail waith i ni gyfarfod fel criw i sgwrsio a
chymdeithasu. Mae ein diolch a’n gwerthfawrogiad yn
ddi-ddiwedd iddynt am roi awr neu ddwy o’u hamser
fel cwmnïaeth a chefnogaeth i unigolion yn Arfon.
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Fforwm Neuaddau
Cymunedol Gwynedd  
Gorwedd cyfrifoldeb lleihau costau ac uchafu incwm neuaddau cymunedol
Gwynedd gyda phwyllgorau’r neuaddau hynny. O’r herwydd, ffurfiwyd
Fforwm, a gydlynir gan Mantell Gwynedd, sy’n cyfarfod dwy waith y flwyddyn:
ym Mawrth a Medi, yng Nghanolfan Prenteg ger Tremadog, er mwyn rhannu
ymarfer da, rhannu gwybodaeth, rhwydweithio a marchnata ar y cyd.

Yn 2012 bu i Gyngor Gwynedd gomisiynu Arolwg Ynni Gwynedd gan
Ymgynghorwyr John Pooley Cyf mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth
Garbon. Canfu’r Arolwg dri phrif gost rhedeg neuaddau sef yswiriant, gofalwyr a glanhawyr ac ynni; a daeth i’r amlwg bod
angen creu fframwaith meincnodi defnydd ynni neuaddau er mwyn cael trosolwg sirol.

Yng nghyfarfod diwethaf y Fforwm, Mawrth 20, 2013 cafwyd cyflwyniad gan John Pooley yn egluro y broses o gasglu data
ynni i bwrpas meincnodi blynyddol. Mae Mantell Gwynedd wedi anfon pecyn i neuaddau pentref a chanolfannau
cymunedol y sir yn cynnwys holiadur casglu data ynni ynghyd â chanllawiau. Gofynnwyd i’r data gael ei gasglu cyn agosed â
phosib i Fawrth 31, 2013, fel gwaelodlin ar gyfer fframwaith meincnodi blynyddol, ac i ddychwelyd yr holiaduron i Mantell
Gwynedd erbyn Ebrill 12, 2013.

Mi fydd y Llawlyfr Ynni ar gael ar wefan Mantell Gwynedd yn y dyfodol agos sy’n ymdrin â deall a mesur defnydd ynni,
chwilio am y pris gorau, rheoli’r sefyllfa, cynnal a chadw a buddsoddi er mwyn arbedion.

Mi fydd cyfarfod nesa’r Fforwm ym Mhrenteg, Medi 18, 2013.

Gofal Canser Gogledd Cymru 
Diwrnod Agored a Lansio  •  Mai 11  •  11y bore – 3 y prynhawn
Bryn Eisteddfod, Clynnog Fawr

Mae Gofal Canser Gogledd Cymru yn cynnig arweiniad a chefnogaeth
yn y gymuned ar gyfer pobl sy’n byw gyda chanser, drwy integreiddio
dulliau confensiynol â chyflenwol mewn gofal canser.

• Gwybodaeth – Cefnogaeth,

• Therapïau Cyflenwol,

• Gweithdai “Wellbeing”  – Gweithgareddau

Dewch draw i ganfod mwy.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch Sheila:

Ffôn: 01286 660678 •  Symudol: 07851 792014 •  e-bost: info@health-matters.biz



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

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Mai 2013

8

Digwyddiad Rhwydwaith Iechyd, Gofal a Lles
Mawrth 19, 2013 
Daeth tyrfa dda draw i’r digwyddiad uchod lle cafwyd nifer o
gyflwyniadau amserol a pherthnasol a chyfle i drafod a
rhwydweithio.  

Bydd cyfarfod nesaf o’r Rhwydwaith yn cael ei gynnal fel
digwyddiad ‘Cydweithio a Chefnogi ar y Cyd’ gyda
Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc yng Nghlwb Pêldroed,
Porthmadog ar Ddydd Gwener Mehefin 14 am
9.30 y bore. Bydd cyfle i rannu gwybodaeth drwy ddull
“speed dating” yn ystod y bore a bydd sesiwn yn y prynhawn
yn canolbwyntio ar “Dacluso’r Tŷ”.

Am fwy o fanylion cysylltwch â ni ar 01286 672626
neu sioned@mantellgwynedd.com
neu carwyn@mantellgwynedd.com

Pwyllgor Rheoli
Cruse Gogledd Cymru yn chwilio am aelodau newydd 
Mae Cruse Gofal mewn Galar yn cefnogi unigolion drwy:

• Gynnal Sesiynau cefnogi mewn galar ar gyfer unigolion,

• Grwpiau cefnogol ar gyfer unigolion mewn galar,

• Cynnig gwybodaeth, e.e. taflenni, llinell gymorth genedlaethol, gwefan, e-byst, ayyb.

Mae Cruse Gogledd Cymru ar hyn o bryd yn chwilio am aelodau newydd i ymuno â’r Pwyllgor lleol.
Am sgwrs anffurfiol mae croeso i chi gysylltu â Janette Bourne, Cyfarwyddwr Cruse Gofal mewn Galar Cymru,
Ffôn: 02920 886913, Ffôn symudol: 0753 202 6582 neu e-bost: janette.bourne@cruse.org.uk

Llinell Gymorth: 0844 477 9400, Gwefan: www.crusebereavementcare.org.uk

Tŷ Adferiad – HAFAL
Mae’r Ganolfan Adfer Iechyd Meddwl Genedlaethol yma ym Mhorthmadog yn cynnig hyd at 3 niwrnod o egwyl ar Gynllun
Bywyd Preswyl sy’n canolbwyntio ar hyrwyddo gwella salwch iechyd meddwl. Mae’r cynllun wedi ei gyllido gan y Loteri
Fawr ac mae’n cynnig sesiynau sydd wedi eu teilwra’n arbennig ar gyfer unigolion a’u gofalwyr. Bydd hefyd yn rhoi cyfle
iddynt ail edrych ar eu bywydau ayb a gwneud gweithgareddau awyr agored sy’n cynnig her ond yn hwyl.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Mandy Mosley ar 07896 087481neu e-bostiwch tyadferiad@hafal.org

Cynhadledd Headway 2013 – “Y Siwrne i Wella” 
Lleoliad: Darlithfa Nick Whitehead, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam – 17/05/2013.

Cyfle i glywed am ddatblygiadau a thriniaethau arloesol ar gyfer anafiadau i’r ymennydd. Bydd nifer o siaradwyr blaenllaw
sy’n gweithio ym maes nwiro-wyddoniaeth a niwro-seicoleg yn cymryd rhan yn ystod y diwrnod. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Dave Maggs ar walesdm@headway.org.uk neu 01446 740130. 

Cyfarfod Cynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor Hir De Gwynedd 
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun, 10 fed Mehefin, 2013 am 10 y bore yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion,
Dolgellau. Croeso cynnes i bawb.
Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â Sioned ar 01286 672626 neu sioned@mantellgwynedd.com

Rhai o fynychwyr y Rhwydwaith, Iechyd, Gofal a Lles gynhaliwyd
yn y Ganolfan, Porthmadog ym mis Mawrth 
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ProsiectTeulu Ni
Mae’r prosiect yn mynd o nerth i nerth. Erbyn hyn mae’r
prosiect yn cefnogi ugain o deuluoedd, wyth yn ardal
Arfon, saith yn ardal Dwyfor a phump yn ardal
Meirionnydd, gyda hanner y cyfeiriadau yn dod gan Dîm
Gyda’n Gilydd (Tîm o Amgylch y Teulu).

Cafwyd ‘Diwrnod o Hwyl’ gyda’r teuluoedd sy’n derbyn
cefnogaeth prosiect Teulu Ni yn Gelli Gyffwrdd mis
Chwefror. Heb os nac oni bai cafodd pawb ddiwrnod
gwerth chweil, y plant yn mwynhau’r gwahanol atyniadau
a’r rhieni yn cael cyfle i sgwrsio a thrafod. Unwaith bydd y
tywydd yn gwella, bwriedir trefnu ‘Trip i’r Traeth’ i chwarae
gemau a chael picnic. 

Mae’r prosiect yn rhan o gonsortiwm ar gyfer cynnig
gwasanaethau i deuluoedd. Y Partneriaid yw SNAP Cymru,
Cartref Bontnewydd, Gweithredu dros Blant, Barnardo’s,
Cyngor Gwynedd a Groundwork Gogledd Cymru. 
Mae’r prosiect bellach yn barod i gyfeirio teuluoedd i wasanaeth Groundwork Gogledd Cymru.

Mae’n bur debyg y bydd y gofyn am wasanaeth y prosiect yn cynyddu yn sgil newidiadau yn y system budd-
daliadau gyda llawer o deuluoedd yn wynebu risg o dlodi a dryswch pellach oherwydd y trefniadau newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn brysur yn paratoi a threfnu ar gyfer y sesiwn monitro cyntaf gan Ipsos MORI ar ran y
Loteri Fawr. Byddant yn cyfweld phob teulu yn y prosiect (gyda’i caniatâd) gan ddilyn hyn gyda galwad ffôn
mewn tri mis. 

Busnesau’n Cefnogi Cymunedau
Oes angen gwirfoddolwyr arnoch chi
ar gyfer digwyddiad penodol?
Rydym yn gweithio gyda grwpiau cymunedol ac ysgolion lleol
i’w cefnogi i ddatblygu eu gerddi cymunedol a thacluso eu
neuaddau. Ydi eich cymuned angen cefnogaeth gyda thasg neu ymgyrch? 

Lleoliadau Gwaith / Gwaith Gwirfoddoli gyda B2C
Ar hyn o bryd mae gan dîm B2C leoliadau gwaith a swyddi gwirfoddol i’w llenwi. Gallwch weithio naill ai yn y swyddfa neu
o gartref.  Gallwn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau TG neu roi profiad cyffredinol i chi o weithio gyda B2C yn y gymuned.
Cysylltwch â fi am fwy o wybodaeth.

Gweithdai am ddim ar y gweill
Sesiwn Cyngor Cyfrifeg … Dyddiad a lleoliad i’w gadarnhau.
Sesiwn anffurfiol lle bydd cyfle i chi holi cyfrifydd cymwys o’r ardal am unrhyw beth sy’n destun pryder i chi, megis;
cofrestru fel elusen, arian cyfyngedig / anghyfyngedig ac unrhyw beth arall. 

Dosbarth Meistr, sut i fynd ar ofyn busnesau … dyddiad a’r lleoliad i’w gadarnhau. 
Dyma sesiwn ryngweithiol llawn hwyl fydd yn rhoi gwell dealltwriaeth i chi ar sut i gyrraedd busnesau lleol.
Bydd busnes lleol yn eich tywys drwy pump cam ac yn cynnig arweiniad a gwybodaeth o safbwynt byd busnes ar yr hyn
sy’n gwneud iddyn nhw ddweud ‘IE.’

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a Emily Williamson, Swyddog Prosiect B2C yn swyddfa Mantell Gwynedd
ar 01286 062877 neu emily@b2cwales.co.uk
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Carol Evans …
Swyddog Datblygu
Prosiect “Gwneud y Cysylltiadau”  
Cyn ymuno â Mantell Gwynedd ym mis Awst 2012, bu Carol yn gweithio i
Gymdeithas Tai Eryri ar brosiect Cymunedau’n Gyntaf Ward Peblig yng Nghaernarfon
am unarddeg mlynedd. Cyn hynny, bu’n swyddog gweinyddol a chynghori i Gyngor ar
Bopeth Môn a Gwynedd.

Mae ganddi brofiad eang o gynghori unigolion ac o weithio gyda grwpiau cymunedol.
Wrth weithio fel Swyddog Datblygu Cymuned, llwyddodd i ennill Tystysgrif Ôl-radd
mewn Datblygu Cymuned ym Mhrifysgol Bangor. Mae Carol dal yn awyddus i leisio
barn trigolion ac yn aelod o Rwydwaith Cyfranogaeth Gogledd Cymru.

Mae Carol yn enedigol o Gaernarfon, ac erbyn hyn yn byw yn Waunfawr efo’i mab Cian. Mae’n treulio ei hamser hamdden
gyda’i theulu a’i ffrindiau agos, ac yn hoff iawn o gerdded, nofio a theithio.

Prif rôl Carol yn Mantell Gwynedd yw sicrhau gwell mewnbwn gan y trydydd sector i feysydd blaenoriaeth Y Bwrdd
Gwasanaethau Lleol ac uchafu rôl y trydydd sector mewn darparu gwasanaethau cyhoeddus oddi mewn y sir.

Ydy’ch “Tŷ chi mewn Trefn”...
h.y. ydy popeth yn ei le gennych i geisio am
grantiau neu dendro?   
 Pa fath o sefydliad ydych chi?
 Oes gan eich sefydliad Gyfansoddiad?
 Oes gan eich sefydliad unrhyw bolisïau yn eu lle?
 Ydych chi’n cadw cyfrifon?
 Oes gan eich sefydliad Gynllun Busnes?

Yn ystod yr wythnosau diwethaf dosbarthwyd holiadur ‘Tŷ mewn Trefn’ i sefydliadau’r trydydd sector sydd ar ein bas
data. Pwrpas yr holiadur yw rhoi cyfle i’ch sefydliad gynnal hunan-asesiad ac efallai adnabod materion sydd angen sylw.

Dyma gyfle i gryfhau sefydliadau’r trydydd sector a’u paratoi i fod yn rhan o waith cynllunio gwasanaethau cyhoeddus yma
yng Ngwynedd.

Mae’n hynod bwysig ein bod yn adnabod y sefydliadau hynny sydd â’r potensial i redeg gwasanaethau; ac yn eu cefnogi, a’u
paratoi ar gyfer cyfleoedd posib.

Y bwriad yw, cynnig cyfleoedd i sefydliadau rannu ymarfer da, cefnogi’r sefydliadau llai profiadol, a chynnal gweithdai
pwrpasol.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, byddaf yn cysylltu â’r sefydliadau sydd wedi dychwelyd eu holiadur i gynnig cefnogaeth
pellach os oes angen.

Cynhelir sesiwn ‘Tŷ mewn Trefn’ ar y 14 Mehefin 2013 yn nigwyddiad ‘Gweithio a Chefnogi ar y Cyd’ yng Nghlwb
Pêldroed Porthmadog (9.30 tan 3.30) – cysylltwch â Mantell Gwynedd am fwy o wybodaeth a manylion cofrestru.
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Mae cyllid ar gael i
fudiadau nid-er-elw yn
y DU sy’n cefnogi plant
a phobl ifanc 18 oed ac
iau sy’n wynebu anfantais
oherwydd: salwch, trallod, camdriniaeth neu esgeuluso,
unrhyw fath o anabledd, anawsterau ymddygiad neu
seicolegol; byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o
amddifadedd. Mae grantiau o dros £10,000 ar gael i
gefnogi prosiectau am hyd at dair blynedd. Dyddiad olaf
derbyn ceisiadau yn 2013 yw 15 Mai 2013 ac 15 Medi
2013.

Mae’r Rhaglen Grantiau Bach yn dyfarnu grantiau o
hyd at £10,000 ac maent ar gael am flwyddyn.
Dyddiad olaf derbyn ceisiadau yn 2013 yw
1 Ebrill, 1 Mehefin, 1 Medi a 1 Rhagfyr.

Am fwy o fanylion ewch i
www.bbc.co.uk/programmes/b008dk4b

Cronfa Buddsoddi
Cymunedol
Mae’r gronfa yma ar gael i gryfhau a datblygu grwpiau a
mentrau o fewn y trydydd sector ledled Gwynedd.
Pwrpas hyn yw galluogi’r trydydd sector (sector
wirfoddol) i allu chwarae rhan gyflawn o fewn
cymunedau Gwynedd. Gall grwpiau wneud cais am grant
cyfalaf a/neu refeniw hyd at uchafswm o £10,000.  

Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer y rownd nesaf (yn
ddibynnol ar gyllid ar gael) erbyn dydd Gwener, 28ain,
Mehefin 2013 cyn 5.00 pm yn ddibynnol os bydd cyllid yn
weddill.  

Y dyddiadau cau ar gyfer gweddill 2013-14 fydd:

27ain Medi 2013 (yn ddibynnol os bydd cyllid yn weddill)
3ydd Ionawr 2014 (yn ddibynnol os bydd cyllid yn
weddill)

Os oes gennych syniad am brosiect newydd y medr eich
cymuned elwa ohono, cysylltwch â Mantell Gwynedd ar
01286 672 626 neu delyth@mantellgwynedd.com neu
ewch i www.mantellgwynedd.com

Gall grwpiau wneud cais am hyd at £1,000
trwy gysylltu yn uniongyrchol â
Elin Morris, Cartrefi Cymunedol Gwynedd
ar elin.morris@ccgwynedd.org.uk
neu 0300 123 8084.

Mwy o wybodaeth
ynghyd â’r newyddion
diweddaraf i’w gael
ar ein gwefan!

Cyhoeddir Mantell gan Mantell Gwynedd.
Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn Mantell
o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn

Mantell Gwynedd.

Cedwir pob hawl i olygu cyn cyhoeddi. 

Grantiau GwirVol 2013 -14
Nod Grantiau Gwirfoddoli ymysg Pobl Ifanc GwirVol yw
rhoi cymorth i gyflwyno amrywiaeth eang o gyfleoedd
gwirfoddoli newydd yng Nghymru a thramor a fydd yn
cefnogi’r newid sylweddol i bobl ifanc 14-25 oed gael
gwirfoddoli, ac yn enwedig pobl ifanc dan anfantais.
Mae cynllun grant GwirVol yn cynnig tri elfen nawdd
wahanol:

Creu Cyfleoedd: Ar gyfer mudiadau sydd am greu 
prosiectau gwirfoddoli newydd ar gyfer pobl ifanc, 
swyddogaethau gwirfoddoli newydd ar gyfer pobl ifanc,
neu recriwtio mwy o bobl ifanc i swyddogaethau
gwirfoddoli sydd eisoes yn bodoli.
Gall ceisiadau grant Creu Cyfleoedd fod am
uchafswm o £10,000.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm: Ar gyfer mudiadau
sydd am gydnabod ymrwymiad pobl ifanc i wirfoddoli
drwy gynnig y wobr rhagoriaeth 200 awr.
Gall ceisiadau grant Gwirfoddolwyr y Mileniwm fod am
uchafswm o £10,000.

Rhyngwladol: Ar gyfer mudiadau sydd am ddatblygu
cyfleoedd gwirfoddoli dramor, sydd o fudd i bobl ifanc
a’u cymunedau yng Nghymru hefyd.
Gall ceisiadau grant Rhyngwladol fod am uchafswm o
£30,000.

Am ragor o wybodaeth ac i lwytho’r ffurflenni cais a’r
canllawiau i lawr ewch i
http://www.gwirvol.org/cy/mudiad/cyllid/ 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw
2pm dydd Mercher 5 Mehefin 2013.
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HYFFORDDIANT MANTELL GWYNEDD
Teitl Dyddiad Lleoliad
Gweithdy Cyfle Cyfartal / 26-06-2013 Swyddfa Mantell Gwynedd, 
Amrywiaeth Caernarfon

HYFFORDDIANT
Os hoffech drafod anghenion
hyfforddiant eich mudiad cysylltwch â
Delyth Vaughan ar 01286 672626,
delyth@mantellgwynedd.com

Neu i gael rhagor o wybodaeth am
hyfforddiant cysylltwch ag
Ellen ap Dafydd ar 01341 422575,
ellen@mantellgwynedd.com

COFIWCH
FOD UNED
SYMUDOL
MANTELL
GWYNEDD
AR GAEL
I’W LLOGI

Costau
llogi’r Uned … 

I aelodau o Mantell Gwynedd:
£130 y diwrnod (a phob diwrnod dilynol am hanner y pris).

I ddefnyddwyr 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 penodol) drwy e-bostio:
ymholiadau@mantellgwynedd.com

Ffonio: 01286 672 626Neu trwy ein gwefan:
www.mantellgwynedd.com

CALENDR
HYFFORDDIANT WCVA

14 Mai 2013
Cyflwyniad i adrodd straeon    Conwy
mewn sefydliadau

15 Mai 2013
Gwahaniaethau yn y gweithle Y Rhyl

15 Mai 2013
Rheoli Newid Sefydliadol Y Rhyl

04 Mehefin 2013
Beth sydd ei eisiau ar gyllidwyr? Y Rhyl
– Cronfa Loteri Fawr

12 Mehefin 2013
Cael cyhoeddusrwydd ar gyfer eich prosiect Y Rhyl

18 Mehefin 2013
Troi eich syniadau yn incwm – Canolradd  Y Rhyl

19 Mehefin 2013
Hyder mewn digwyddiadau cyhoeddus   Y Rhyl

26 Mehefin 2013
Ymgysylltu â phobl ag anawsterau dysgu    Bangor
– seminar

27 Mehefin 2013
Defnyddio’r pecyn cymorth gwerthuso     Y Rhyl
– seminar

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk neu i gael rhagor o wybodaeth,
ffoniwch 0800 2888329 neu e-bostiwch help@wcva.org.uk

DEWCH  I  YMUNO Â NI … 
yn Sioe Amaethyddol Meirionnydd
ar yr 28ain o Awst yn Y Bala.

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. Yn y gorffennol, mae
pabell Mantell wedi bod yn fwrlwm o
weithgaredd ar ddiwrnod y sioe, gyda
chroestoriad eang o fudiadau gwirfoddol
yn rhannu y 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.

Codwch y ffôn – 01341 422575 – er
mwyn sicrhau eich lle.

CALENDR TAITH STONDIN
MANTELL GWYNEDD 
06 Mai 2013  •  Sioe Nefyn • Cae Botacho Wyn, Nefyn

11 Mai 2013
Diwrnod Agored a Lansio Gofal Canser 
Gogledd Cymru  •  Bryn Eisteddfod, Clynnog

08 Mehefin 2013
Sioe Dyffryn Ogwen •  Caeau Dôl Ddafydd, Bethesda

28 Mehefin 2013
Digwyddiad Ffrindia’  •  Canolfan Porthmadog

06 Gorffennaf 2013
Sioe Amaethyddol Gogledd Cymru  •  Caernarfon

20 Gorffennaf 2013
Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa  •  Llanberis

28 Awst 2013  •  Sioe Sir Meirionnydd  •  Y Bala

Cofiwch alw draw i stondin / Uned Symudol Mantell os
byddwch yn ymweld â’r digwyddiadau yma.
Croeso cynnes a llawer iawn o wybodaeth ar gael.


