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Cedwir yr hawl i olygu cyn cyhoeddi.

Mwy o
wybodaeth
ynghyd â’r
newyddion

diweddaraf i’w
gael ar ein
gwefan!

www.mantel lgwynedd.com

Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr yng
Ngwynedd (1af - 7fed Mehefin)

Tystysgrifau Canmoliaeth Uchel 

Mr Elfyn Llwyd AS gydag unigolion oedd wedi ennill Tystysgrif Canmoliaeth Uchel
yng Ngwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2011 sef :  Rhes Gefn:- John Jones,
Betsan Roberts; Rhes Flaen:- June Taylor, Emma Cluer, Julia Warrell a Rhian Ellis.  
Yn anffodus, nid oedd Mr Hugh Roberts yn gallu bod yn bresennol.    
Mae rhagor o wybodaeth a lluniau ar gael ar dudalen 4 ac ar ein gwefan. 

Mae’r wythnos gyntaf ym mis Mehefin wedi hen ennill ei phlwyf yng nghalendr
gwirfoddoli erbyn hyn, gan ei bod yn cael ei hadnabod yn genedlaethol fel
“Wythnos Gwirfoddolwyr”.  Prif nodau’r Wythnos yw Cydnabod, Gwobrwyo a
Recriwtio gwirfoddolwyr.    
Uchafbwynt yr wythnos yng Ngwynedd oedd y ‘Te Dathlu a Diolch’ a
gynhaliwyd ym Mhlas Glyn y Weddw, Llanbedrog dydd Llun, 6fed o Fehefin.
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2 M A N T E L L  G W Y N E D D

Wel gyfeillion, mi
ddaeth na dipyn o
dywydd braf
heibio'r dyddiau
diwethaf ‘ma.
Rydym yn falch
o’i weld wrth
gwrs, yn arbennig
felly am fod Uned

Symudol Mantell Gwynedd ar ei
theithiau ar hyd a lled y sir dros
fisoedd yr haf yn ymweld â nifer o
ddigwyddiadau.
Bûm yn Sioe Dyffryn Ogwen efo’r
Uned yn ddiweddar a chael diwrnod
ardderchog a gwneud cysylltiadau efo
nifer o grwpiau cymunedol sydd yn
chwilio am gymorth. Byddaf allan eto
efo’r Uned yn Sioe Caernarfon ac yn
Ras yr Wyddfa yn ystod mis
Gorffennaf. Mae 'na nifer o staff eraill
yma wedi bod mewn llu o
ddigwyddiadau gwahanol efo’r Uned.
Buont yn Sioe Nefyn, Rali Ffermwyr
Ifanc Meirionnydd, Diwrnod Hwyl
Bermo a bydd yn mynd i Sioe
Meirionnydd hefyd yn ystod mis
Awst. Yn ystod mis Mehefin, fel rhan
o Wythnos Gwirfoddoli ymwelodd yr
Uned â Llanberis a Nefyn. Mae’r
Uned yn ffordd wych i gyrraedd
ardaloedd gwledig. Cofiwch alw
heibio’r Uned os byddwch yn
mynychu rhai o’r digwyddiadau yma.
Cewch groeso gan y staff.
Y newyddion mawr ar gyfer y rhifyn
yma yw’r ffaith i Mantell Gwynedd
lwyddo gyda chais am bron i £1m
gan y Loteri Fawr er mwyn rhedeg
Cynllun Cyfeillio yng Ngwynedd i
unigolion dros 50. Byddwn yn
gweithio gyda mudiadau Age

Concern a Chynnal Gofalwyr er
mwyn darparu'r gwasanaeth ar draws
y sir. Bydd y cynllun yn creu pedair
swydd llawn amser am gyfnod o bum
mlynedd a byddwn yn gobeithio
medru recriwtio dros 250 o
wirfoddolwyr fydd yn gallu cyfeillio
gyda dros 500 o unigolion. I’r rhai
ohonoch sydd yn gwybod yn dda am
brosiectau Mantell Gwynedd mae'r
cynllun cyfeillio wedi ei beilota yn Ne
Gwynedd dros y flwyddyn a hanner
diwethaf ac wedi bod yn llwyddiant
mawr. Dyma gyfle i ni fedru ehangu'r
ymarfer da dros Wynedd gyfan rŵan.
Byddwn yn lansio'r cynllun yn ffurfiol
dros y misoedd nesaf.
Fel y gwelwch o glawr y newyddlen
hon a’r newyddion tu mewn, bu
Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli
yn llwyddiant ysgubol unwaith eto
yng Ngwynedd eleni. Bu staff y
Ganolfan Wirfoddoli yn brysur yn
hyrwyddo gwirfoddoli trwy’r
wythnos a’r pinacl oedd y Te Dathlu a
Diolch yn Oriel Plas Glyn Y Weddw
ble croesawyd nifer fawr o
wirfoddolwyr o Wynedd a chael cyfle
i ddathlu eu gwaith a diolch iddynt.
Fel y gwelwch o’r llun ar y clawr a’r
lluniau tu mewn i’r newyddlen cafwyd
dathliad godidog. Diolch i bawb fu yn
trefnu ond diolch arbennig i’r rhai
sy’n gwirfoddoli yn ddiflino trwy’r
flwyddyn. Cydnabyddiaeth fechan
iawn yw tystysgrif a mymryn o de o’i
gymharu â’r  holl amser mae rhai o’r
bobl yma yn ei roi i eraill.

Diolch iddynt !

Tan tro nesa,

Nodyn gan y Prif Swyddog

O Mantell Gorffennaf 2011

Bethan
DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF 

O MANTELL

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

15 Tachwedd 2011. 

Danfonwch neu 
e-bostiwch unrhyw wybodaeth at 

Ellen ap Dafydd, 
Swyddfa Mantell Dolgellau

e-bost:
ellenapdafydd@mantellgwynedd.com

Ffôn 01341 422 575

STAFF MANTELL
GWYNEDD

CAERNARFON
Prif Swyddog: Bethan Russell Williams

Tîm Gwasanaethau
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cym: 
Sioned Llwyd Larsen
Uwch Swyddog Datblygu a
Gwasanaethau
Delyth Vaughan
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc:
Carwyn Humphreys
Swyddog Datblygu Mentrau
Cymdeithasol:
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

NEWYDDLEN MANTELL AR DÂP

Am y tro cyntaf mae’r Newyddlen ar gael ar dâp trwy
Gymdeithas y Deillion Gogledd Cymru:
01248 353 604,  ac hefyd Papur Llafar y Deillion:
Dolgellau 01341 422 697.
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Plant a Phobl IfancGorffennaf 2011

Erin Gwyn Jones - tystysgrif 100awr o wirfoddoli gydag Ysgol Dyffryn Nantlle ac Ysgol
Pendalar.  Tomos Terfel - tystysgrif 50awr a 100awr o wirfoddoli gydag Ysgol Dyffryn Nantlle
a Nofio Y Fenai at achos da. Erin Pollard - tystysgrif am 100awr a thystysgrif rhagoriaeth am
200 awr o wirfoddoli. Gwirfoddoli gydag Ysgol Hendre, Steddfod Llanllyfni ac Ysgol Dyffryn
Nantlle.

Gwirfoddolwyr y Mileniwm
Llwyddiannau
Gwirfoddolwr ifanc ar gynllun Gwirfoddolwr y Mileniwm sydd wedi derbyn eu tystysgrifau yn ddiweddar.

Lisa Jones - tystysgrif
rhagoriaeth am 200 awr o
wirfoddoli. Gwirfoddoli
gydag Ysgol Dyffryn Nantlle,
Ysgol Gynradd Bronyfoel,
Papur Bro Lleu, Ysgol yr
Hendre.

Kimberley Roberts -
tystysgrif am 50awr o
wirfoddoli gyda CIP Pwllheli.

Ryan Alexander Simmens
tystysgrif rhagoriaeth am 200
awr o wirfoddoli. Yn rhoi ei
amser i CIP, Cynllun
chwaraeon 5x60 a Choleg
Meirion Dwyfor.

Hefyd wedi llwyddo:

Mae’r unigolion isod hefyd wedi derbyn tystysgrifau’n
ddiweddar

• Catherine Ann Higham - tystysgrif 100awr o
wirfoddoli gyda Siop BHF Caernarfon.

• Sarah Langham - tystysgrif 50awr o wirfoddoli gyda’r
RSPCA.

• Philip Barker - tystysgrif 50awr o wirfoddoli gyda
Chlwb Sboncen Bangor a  5x60 Dyffryn Nantlle.

• Meleri Morris Rowlands - tystysgrif 50awr a 100awr
o wirfoddoli gydag Age Concern Gwynedd a Môn,
Grŵp Cefnogi Asperger/Awtistiaeth Gwynedd a Môn a
Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd.

• Alaw Wyn Jones - tystysgrif 50awr o wirfoddoli gydag
Ysgol Bro Lleu, yr Urdd ac Ysgol Dyffryn Nantlle.

Da iawn chi.

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

Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd Gorffennaf 2011

Mr Elfyn Llwyd gyda phedwar gwirfoddolwr yn cynrychioli WRVS sydd yn gyfrifol am
Wasanaethau Blaen Ysbyty Gwynedd. 

Mr John Wyn Jones, Cadeirydd Grŵp
Cymunedol Pobl Bangor, yn derbyn
Tystysgrif, ar ran y Grwp, gan Mr Elfyn
Llwyd AS.  

Te Dathlu a Diolch ym
Mhlas Glyn y Weddw
Roedd tua 70 o bobl yn bresennol i
ddathlu ac i gydnabod cyfraniad
gwerthfawr gwirfoddolwyr yng
Ngwynedd.  Y gŵr gwadd am y
prynhawn oedd Mr Elfyn Llwyd AS.
Wedi ychydig o eiriau pwrpasol,
cyflwynodd Mr Llwyd dystysgrifau
“Canmoliaeth Uchel” i nifer o
wirfoddolwyr ymroddgar o Wynedd
oedd wedi eu henwebu ar gyfer y
gystadleuaeth ‘Gwirfoddolwr y
Flwyddyn Cymru 2011’.  

Cystadleuaeth Tynnu Lluniau
Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr, trefnwyd cystadleuaeth tynnu
lluniau sydd yn cyfleu GWIRFODDOLI yng Ngwynedd.  Diolch i bawb wnaeth
ymateb i’r gystadleuaeth.  Dyma’r llun buddugol:-

Tony Baker Rheilffordd Eryri oedd wedi tynnu’r llun.  Yn ystod y ‘Te Dathlu a
Diolch’ cyflwynwyd gwobr i Martin Kressman oedd yn cynrychioli’r grwp.  

Gweithio gyda
Gwirfoddolwyr?
Angen cymorth /
atebion i broblemau? 
Trefnir diwrnod o hyfforddiant gyda
Ms Eileen Murphy dydd Mercher,
14eg Medi yng Nghanolfan
Hamdden Glaslyn, Porthmadog.
Bydd y dydd wedi ei rannu i ddau
sesiwn sef :- 
• 9.45 – 12.45:- Ysgogi ac ymgysylltu
gyda gwirfoddolwyr
• 1.30 – 4.30:- Delio gyda
sefyllfaoedd anodd.  
Mae croeso i rai i fynychu’r ddau
sesiwn, neu un o’u dewis!
Cost sesiwn yw ₤10 (i gynnwys
lluniaeth).  Am ragor o wybodaeth,
cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli
Gwynedd ar 01286 672626.  

Wythnos Gwirfoddoli 

Cynghorydd Len Jones - Is-gadeirydd Cyngor Gwynedd, Martin Kressman, Ms Mair
Richards – Cadeirydd Mantell Gwynedd a Mr Elfyn Llwyd AS.  
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Iechyd, Gofal Cymdeithasol a LlesGorffennaf 2011

CROESFFYRDD – PROSIECT
DEFNYDDIO OFFER CYNORTHWYOL 
Mae Gofal CROESFFYRDD Gogledd Cymru, wedi llwyddo i ddenu dros
£4,000 o gronfa Loteri’r Bobl i ymgymryd â’r prosiect uchod.
Bydd y prosiect yma’n sicrhau bod Gofalwyr yn:
• Cael cyfle i ddysgu sut y gall technoleg gefnogol eu cynorthwyo hwy
• Cyfle i ddefnyddio offer o’u dewis yn rhad ac am ddim heb oblygiadau
pellach
• Tawelwch meddwl a mwy o ryddid.
Mae’r offer sydd ar gael yn cynnwys bocsys tabledi (rhai efo larymau);
synhwyrydd ar gyfer cadeiriau, gwlâu a drysau yn ogystal â chanfyddwr
codymau. Mae’r offer yn ddiwifr a hawdd eu defnyddio.
Mae Croesffyrdd yn gwahodd cyfeiriadau gan fudiadau eraill o’r trydydd sector
sy’n gallu adnabod Gofalwyr a fyddai’n elwa o’r cynllun yma.  Am fwy o
wybodaeth cysylltwch â’r Brif Swyddfa ar 01492 516435.

WYTHNOS IECHYD GWLEDIG
MEDI 18-24
Bydd pwyslais yr wythnos yma ar ddathlu llwyddiannau yn ogystal â chodi
ymwybyddiaeth o’r sialensiau sydd yn wynebu darparwyr gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig gyda phoblogaeth
wasgaredig.
Fel rhan o’r wythnos yma cynhelir Cynhadledd yng Ngregynog ar yr 20fed o
Fedi.  Themâu'r Gynhadledd fydd “Arloesi ym maes Iechyd Gwledig - Rhannu
a Derbyn newidiadau” a’r nod yw tynnu sylw at ymarferion arloesol sy’n
cymryd lle yn sgil y Gronfa Arloesi Iechyd Gwledig.  
Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau fydd yn cymryd lle yn ystod yr
wythnos yma cysylltwch â Jane Randall-Smith ar janers@irh.ac.uk neu
ffoniwch 01686 650800.

DVD – HYRWYDDO
GWASANAETHAU’R
TRYDYDD SECTOR
YNG NGWYNEDD
Cynhyrchwyd DVD gan Mantell Gwynedd
yn ddiweddar er mwyn gallu hyrwyddo
gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan rai
o fudiadau’r Trydydd Sector ym maes
iechyd, gofal a lles. Mae’r DVD yn
cynnwys cyfraniadau gan ddefnyddwyr
gwasanaeth sy’n esbonio'r effaith mae’r
gwasanaethau yma yn eu cael yn
uniongyrchol ar eu bywydau. Mae’r DVD
yn gwbl ddwyieithog gydag is-deitlau
Cymraeg a Saesneg.  
Ein nod hefyd fydd ceisio perswadio
sefydliadau ac unigolion i wneud defnydd
llawn o’r DVD ac y bydd yn cael ei
defnyddio mewn sesiynau hyfforddi
gweithwyr rheng flaen fel teclyn i wella
eu dealltwriaeth o werth y Trydydd
Sector.
Hoffem ddiolch i bawb wnaeth gyfrannu
tuag at y gwaith yma a hefyd i Gyngor
Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr am eu cyfraniad ariannol.
Y gobaith yw cynhyrchu DVD arall yn
fuan - hynny wrth gwrs yn ddibynnol ar
fedru sicrhau cyllid digonol. 
Os ydych chi yn awyddus i gymryd rhan,
a heb gysylltu eisoes i fynegi hynny, mae
croeso i chi gysylltu â Sioned ym Mantell
Gwynedd -
sioned@mantellgwynedd.com

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

DIGWYDDIAD IECHYD
DA Y GAEAF YMA – I’W
GYNNAL ETO ELENI –
HYDREF 2011 -
DOLGELLAU
Yn dilyn llwyddiant digwyddiadau a gynhaliwyd
yn ystod 2009 a 2010 cytunwyd i gynnal
digwyddiad arall o’r fath eto eleni yn
Nolgellau’n yr Hydref. Os ydych chi fel Mudiad
yn awyddus i gael presenoldeb yn y digwyddiad
yma (dyddiad i’w gadarnhau yn derfynol)
cysylltwch â Sioned ym Mantell Gwynedd i
sicrhau eich lle ar 01286 672626 neu
ebostiwch sioned@mantellgwynedd.com 
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Newyddion Gorffennaf 2011

Mae Mantell Gwynedd wedi llwyddo
gyda chais i Gronfa’r Loteri Fawr fydd yn
werth £996,733 dros y bum mlynedd
nesaf.
Mae “FFRINDIA’” yn brosiect cyfeillio a
bydd Mantell Gwynedd yn arwain ar
brosiect cyffrous yng Ngwynedd fydd yn
recriwtio, hyfforddi ac yn cefnogi
gwirfoddolwyr i gyflwyno gwasanaeth
bod yn gyfaill a gwasanaeth cyfeirio ar
gyfer pobl hŷn.  Meddai Bethan Russell

Adroddiad Gwella
Cynaliadwyedd Neuaddau
Cymunedol Gwynedd 
Comisiynwyd  cwmni  BURUM gan Gyngor Gwynedd i gynnal astudiaeth ar
sut i uchafu cynaliadwyedd a hyfywdra ariannol trwy adnabod cyfleoedd i
greu cynlluniau a mesurau effeithlonrwydd neuaddau cymunedol y Sir.   

Am gopi neu i ddarllen yr adroddiad ewch i  

http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=7108&doc=26794&Language=2

Bydd yr adroddiad ar gael yma tan 30 Medi 2011.
Mae’n fwriad gan Mantell Gwynedd ail-sefydlu Fforwm Neuaddau
Cymunedol yn y dyfodol agos. 

Williams, Prif Swyddog Mantell Gwynedd
“Bu Mantell Gwynedd eisoes yn arwain
ar gynllun cyfeillio oedd yn gyfyngedig i
Dde’r Sir.   Profodd y cynllun peilot yn
llwyddiannus eithriadol ac mae'r arian
Loteri hwn, bron i £1m dros gyfnod o
bum mlynedd, yn ein galluogi i ehangu'r
ddarpariaeth ar draws y sir gyfan.
Byddwn yn cydweithio hefo mudiadau
Age Concern a  Chynnal Gofalwyr er
mwyn darparu'r gwasanaeth.”

CYNLLUN FFRINDIA’  – CAIS
LOTERI “LLAWN BYWYD” 

Chwilio am
aelodau Panel
Grant Cist
Gymunedol
Mae Panel Cist Gymunedol Gwynedd
yn chwilio am wirfoddolwyr newydd i
fod yn aelodau o’r panel. Cynhelir 6
cyfarfod yn flynyddol ym
Mhorthmadog a thelir costau teithio.
Mae aelodau’r panel yn gyfrifol am
wneud penderfyniadau ar geisiadau
sy’n cefnogi  cynlluniau datblygu
chwaraeon a gweithgareddau egnïol
newydd neu ychwanegol yn y
gymuned na fyddai’n bosibl heb
gymorth y grant. Mae uchafswm y
grant wedi cynyddu eleni i £1500.00.
Os oes gan rywun awydd bod yn
aelod o banel Cist Cymunedol
Gwynedd cysylltwch ag  Elwyn Jones
am fwy o fanylion
Elwynjones1@gwynedd.gov.uk neu
01758 704 010

CYNLLUN
DATBLYGU
CYMUNEDAU
ECONOMAIDD
LLEOL
Mae Mantell Gwynedd wedi bod yn
llwyddiannus yn sicrhau cyllid drwy’r
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru a Chronfa Datblygu
Ranbarthol Ewrop i fod yn rhan o’r
rhaglen Datblygu Cymunedau
Economaidd.  Bydd y rhaglen hon yn
parhau tan ddiwedd Medi 2014.  Mae
Mantell wedi penodi Medwyn
Williams fel Swyddog Datblygu
Mentrau Cymdeithasol.
Bydd y rhaglen yn cael ei lansio’n
ffurfiol ar Fedi’r 23ain, mwy o fanylion
i ddilyn ond yn y cyfamser os hoffech
fwy o wybodaeth neu am gyngor ac
arweiniad cysylltwch â Medwyn ar
01286 6726 26 neu e-bostio:
medwyn@mantellgwynedd.com
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Cyfleoedd AriannuGorffennaf 2011

Galluogi Gwynedd
Mae Cronfa Galluogi Gwynedd ar gael am flwyddyn
ychwanegol a gall grwpiau gwirfoddol a chymunedol ar
draws Gwynedd barhau i ymgeisio am arian cyfalaf ar
gyfer datblygu, uwchraddio neu adnewyddu
adeiladau/asedau cymunedol hyd at fwyafswm o
£5,000.00.
Y dyddiad cau nesaf yw 
30ain, Medi, 2011 ac efallai 31ain, Rhagfyr, 2011. 
Mae’n rhaid i bob cais gyrraedd trwy law neu yn y post
cyn 5.00 pm.
I drafod unrhyw ymholiad neu am fwy o fanylion
cysylltwch â Delyth Vaughan ar 01286 672 626 neu e-
bostiwch: delyth@mantellgwynedd.com

Cynllun Grantiau
Chwarae Bach

Gall y grant ariannu diwrnod neu ddigwyddiad hwyl yn y
gymuned sydd yn hyrwyddo chwarae a’r pwysigrwydd o
chwarae. Yr uchafswm y gellid ymgeisio amdano yw £100.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Ceri Rhiannon Jones,
Swyddog Chwarae cerirhiannonjones@gwynedd.gov.uk
neu 07770954981 neu ewch i 
www.gwynedd-ni.org.uk/chwarae

Hyd at fis Mehefin 2011 mae 7 cytundeb yn ‘weithredol’ yng
Ngwynedd ac yn cynnig gwahanol weithgareddau e.e. Awyr
Agored,  Adeiladu,  Amgylcheddol a chreu Cerddoriaeth i rai
rhwng 16-25. Ar Fehefin 13eg, cychwynnodd y Rhaglen Waith
newydd gyda Agoriad, mewn partneriaeth â Working Links
yn gyflenwr ar gyfer y cynllun yng Ngwynedd ac Ynys Môn.
RHWYDWAITH WEITHREDOL
Oes gennych ddiddordeb sefydlu rhwydwaith i fudiadau
sydd â phrosiectau hyfforddi/ cynlluniau Ewrop/ neu yn
fudiad sydd yn cefnogi unigolion? Mae grŵp tebyg wedi
bodoli yng Ngogledd Gwynedd ers peth amser ac yn dilyn
trafodaeth gyda rhai mudiadau sydd yn weithredol yn ne’r
sir, byddai’n fuddiol sefydlu rhwydwaith tebyg (ardaloedd
Dwyfor/ Meirionnydd) fel cyfrwng i drafod a chyfnewid
gwybodaeth gyda throsolwg o ba brosiectau sy’n weithredol
yn yr ardaloedd.
Am fwy o wybodaeth am Y Porth Ymgysylltu cysylltwch â
Carys Williams 01286 672626 neu:
carys@mantellgwynedd.com 

Y Porth Ymgysylltu

CRONFA BUDDSODDI
CYMUNEDOL
Anelwyd y rhaglen at gymunedau a sefydliadau gwirfoddol
sy’n medru dangos y gall grant ddylanwadu’n gadarnhaol ar
gymunedau, a gwella safon byw preswylwyr Gwynedd. Gellir
gwneud cais am hyd at £10,000 am arian cyfalaf neu
refeniw.
Bwriad y Gronfa yw cryfhau a datblygu grwpiau a mentrau
o fewn y trydydd sector. Pwrpas hyn yw galluogi’r sector
wirfoddol i allu chwarae rhan gyflawn o fewn cymunedau
Gwynedd.

Cynghorir chi i gysylltu gyda Chydlynydd Cyswllt
Cymunedol C.C.G, i drafod y cynllun cyn gwneud cais. Am
fwy o wybodaeth cysylltwch â Elin Morris, Cydlynydd
Cyswllt Cymunedol ar 0300 123 8084 neu
ymholiadau@ccgwynedd.org.uk
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Digwyddiadau a HyfforddiantGorffennaf 2011

Os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich mudiad cysylltwch â Delyth Vaughan 
01286 672626, delyth@mantellgwynedd.com.  Neu i gael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant
cysylltwch ag Ellen ap Dafydd 01341 422575  EllenapDafydd@mantellgwynedd.com

Eisteddfod yr Urdd
Eryri 2012
Mehefin 4ydd- 9fed

Bydd Mantell Gwynedd yn llogi gofod ar faes yr Eisteddfod
ar gyfer mudiadau gwirfoddol y sir yn ystod yr Wyl fis
Mehefin nesaf yng Nglynllifon ger Caernarfon.  Os hoffech
chi rannu stondin gyda Mantell Gwynedd, dyma gyfle i
ddatgan eich diddordeb! Cysylltwch â ni gyda manylion eich
mudiad:
Enw /Mudiad/Cyfeiriad/ E-bost/Ffôn
Cofiwch, y cyntaf i’r felin...
Anfonwch eich manylion yn ôl at:
Carwyn Humphreys neu Mirain Roberts,
Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd, CAERNARFON,
Gwynedd, LL55 1AB.
E-bost- carwynhumphreys@mantellgwynedd.com /
mirainroberts@mantellgwynedd.com

Rhaglen ‘Cyrsiau i Gymunedau’ (CCC)
Hyfforddiant fforddiadwy ar gyfer grwpiau cymunedol a

gwirfoddol a ddarperir drwy bartneriaeth rhwng Cynghorau
Gwirfoddol Sirol (CGS), Canolfannau Gwirfoddoli a CGGC

(WCVA) ar draws Gogledd Cymru

Gywbodaeth ar gael ar www.wcva.org.uk
Neu i wneud ymholiadau cyffredinol cysylltwch â 

Lein Gymorth CGGC (WCVA) ar
0800 2888329 neu help@wcva.org.uk

Sioe Amaethyddol Meironnydd, Y BALA,
Ymunwch â ni ar ddydd Mercher - 24ain 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 24ain yn Y Bala. 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 ganddom 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!

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Cymru

21 Gorffennaf 2011 WCVA, Y Rhyl £10

Cyflwyniad i lywodraeth leol

16 Awst WCVA, Y Rhyl £10

Cyflwyniad i ymgyrchu a lobïo

14 Medi WCVA, Y Rhyl £10

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Cymru

27 Medi WCVA, Y Rhyl £25

Y tiwtoriaid i’r uchod fydd:  Jen Bradbury a Michelle Matheron

Dyddiad                    Lleoliad            Pris

Dilynwch yr Uned Symudol
Galwch draw i weld yr Uned Symudol

Dyddiad Lleoliad

20-07-2011 Gŵyl Caernarfon

23-07-2011 Ras y Wyddfa

24-08-2011 Sioe Meirionnydd

Dyddiad i’r Dyddiadur
Dydd Mercher –Tachwedd 16eg 2011

Cyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd A Ffair Fasnachu
Trydydd Sector – Mynydd Gwefru Llanberis
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