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Prif nodau’r Wythnos,
yn flynyddol, yw Cydnabod,
Gwobrwyo a Recriwtio
gwirfoddolwyr. Mae’n debyg mai
uchafbwynt y dathliadau yng
Ngwynedd oedd y Te Dathlu a
Diolch a gynhaliwyd ym
Mhortmeirion ar 6ed Mehefin.
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Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas
AC oedd y gŵr gwadd, ac yn ystod
yr achlysur, cyflwynodd
dystysgrifau i wirfoddolwyr
ymroddgar ar draws Gwynedd i
gydnabod eu cyfraniadau.
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Rhagor o luniau a manylion
ar dudalen 4 ac ar
www.mantellgwynedd.com

Enillydd cenedlaethol yn y categori ‘Gwyrdd’ –
Alice Midmore sydd yn gwirfoddoli gyda
Menter y Felin Uchaf yn Rhoshirwaun.
Prif nodau’r Wythnos yw Cydnabod,

Rhes Gefn:- Wil Huntley, Yr Athro Robin Grove-White(siaradwr
g
Yn anffodus, nid oedd Gwen Angharad Roberts yn gallu
b
D

Rommee Heal (chwith)
enillydd Tystysgrif Canmoliaeth
Uchel; a Francis Filzek oedd wedi
ei enwebu am y Wobr.
Mae’r ddau ohonynt yn gwirfoddoli
hefo Caban Bach ym Mlaenau
Ffestiniog.
23-25 Y Bont Bridd, CAERNARFON, LL55 1AB.
Yr Hen Orsaf Heddlu • Y Lawnt • DOLGELLAU • LL40 1SB.
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O Mantell
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:
Edwyn Thomas
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
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Nodyn gan y

Prif Swyddog

uwch. Mae hon yn glec fawr i gwmni
bychan fel Mantell Gwynedd.

Ar hyn o bryd derbyniwn £222,000 yn
flynyddol o’r Llywodraeth trwy’r Cytundeb
Ymgynghoriad pwysig am ddyfodol
Partneriaeth fel arian craidd. Ar gefn yr
y trydydd sector yng Nghymru
arian craidd yma rydym wedi denu bron i
Wrth i’r newyddlen yma fynd i’r wasg mae £2m o brosiectau Loteri yn ystod y
disgwyl eiddgar am wybodaeth o gyfeiriad flwyddyn ddiwethaf yn unig, ac wedi creu
y Llywodraeth am beth yn union fydd hyd a wyth swydd llawn amser newydd yng
lled toriadau gwariant cyhoeddus yn ystod Ngwynedd yn sgil y prosiectau hyn. Mae’r
prosiectau hyn yn darparu gwasanaethau
y blynyddoedd nesaf. Gwyddwn yn sicr, ar
pwysig i ddinasyddion Gwynedd. Heb yr
lefel y Deyrnas Unedig, y bydd o leia’
arian craidd o’r Cytundeb Partneriaeth ni
£11.5b o gwtogi yn digwydd yn ystod
2015/16. Bydd iechyd, ysgolion a chymorth fyddai hyn wedi bod yn bosib. Mae yna nifer
o fudiadau eraill yng Ngwynedd sydd wedi
i wledydd tramor yn parhau i gael eu
llwyddo i gael arian oherwydd y gefnogaeth
cyllido ar yr un lefel, ond bydd hyn yn
golygu toriadau mwy mewn meysydd eraill. mae swyddogion Mantell Gwynedd wedi
medru gynnig iddynt. Mae gwerth go iawn
Y cwestiwn mawr i ni yn y trydydd sector
yr arian craidd yn sylweddol iawn.
felly yw ble yn union y gwelwn doriadau yn
Mae’r ymgynghoriad am ddyfodol y
y sector a sut bydd hyn yn effeithio ar
Cytundeb Partneriaeth ar agor hyd Awst
fudiadau mawr a bychan ar hyd a lled yr
8fed eleni. Mae’n bosib llenwi holiadur ar
wlad ac yn arbennig yng Ngwynedd?
lein ond rydym yn annog unigolion a
Yn gynharach eleni, pan yn weinidog gyda
mudiadau i ysgrifennu llythyr at y
chyfrifoldeb dros y Trydydd Sector,
Gweinidog. Os ydych chi wedi cael
cyflwynodd Carl Sargeant araith
cymorth gan Mantell Gwynedd ac yn
arweiniodd at ymgynghoriad sydd yn awr
gefnogol i’r trydydd sector a’r gwaith sydd
ar y gweill am “adnewyddu’r” berthynas
yn digwydd yng Ngwynedd ac yn awyddus i
rhwng y Llywodraeth a’r Trydydd Sector
roi gair o gefnogaeth, yna mae modd
yng Nghymru.Yn ystod mis Mehefin bues
gwneud hynny trwy e-bostio llythyr at
innau yng nghwmni y gweinidog Huw
WGthirdsectorconsultation@wales.gsi.gov.uk
Lewis, oedd bryd hynny yn weinidog gyda
neu bostio llythyr at:
chyfrifoldeb am y Trydydd Sector.
Awgrymodd y byddai y Trydydd Sector yn Y Tîm Polisi Cymunedol a Trydydd Sector,
Llywodraeth Cymru,
wynebu toriadau fel pawb arall a
Parc Busnes Rhydycar,
thrafodwyd ffigwr o 20% o doriad o
Merthyr Tudful, CF48 1UZ.
ganlyniad i’r adolygiad gwariant
cenedlaethol.
Os hoffech i rywun o Mantell Gwynedd
Mae Mantell Gwynedd, dros y blynyddoedd eich cefnogi i ysgrifennu gair yna cysylltwch
efo mi neu Delyth Vaughan yn Mantell
diwethaf, wedi bod yn rhan o’r Cytundeb
Gwynedd a byddwn yn hapus dros ben i’ch
Partneriaeth cenedlaethol. Dyma’r
cynorthwyo gyda ymateb.
bartneriaeth sydd yn cydnabod mai y
WCVA, Cynghorau Gwirfoddol (fel Mantell Dyma’ch cyfle chi i ddangos i Lywodraeth
Gwynedd) a Chanolfannau Gwirfoddoli yw Cymru faint o
“isadeiledd” trydydd sector yng Nghymru. bwysig yr y
Mae’r Llywodraeth, ar hyn o bryd, yn
Trydydd Sector
cyfrannu tua £5m yn flynyddol i gynnal yr
yng Ngwynedd.
isadeiledd yma. Dyma arian craidd Mantell
Diolch i chi ymlaen
Gwynedd. Byddai toriad o 20% yn glec
llaw am unrhyw
sylweddol i’r isadeiledd ond, fel petai hyn
gymorth a
ddim yn ddigon, bydd 10% ychwanegol
hefyd, o bosib, yn diflannu er mwyn sefydlu chefnogaeth.
“cronfa Arloesi”. Ac os yw iechyd, ysgolion Tan tro nesa!
a gwledydd tramor yn cael eu diogelu bydd
Bethan
yr 20% o doriad yn debygol o fod yn llawer

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw
8fed o Dachwedd 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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Cofnodion troseddol
– gwasanaeth
diweddaru newydd y
GDG – ydych chi’n
barod?
Mae’r system gwirio cofnodion troseddol wedi ei
symleiddio. Ni fydd angen gwneud cais am wiriad
newydd (GDG) pan fyddwch yn unai newid swydd
cyflogedig neu wirfoddol gyda mudiadau sy’n
ymwneud ag unigolion bregus.
Lansiwyd y Gwasanaeth diweddaru Datgelu a
Gwahardd (GDG) ar Fehefin yr 17eg. Am y tro
cyntaf gall unigolion wneud cais i gadw eu gwiriad
cofnod troseddol yn gyfredol. Yn ogystal gall
cyflogwyr fynd ar-lein i wirio bod y wybodaeth a
ddatgelwyd yn gyfredol ac yn ddilys.
Bydd unrhyw un sy’n gwneud cais am wiriad
GDG yn gallu dewis i danysgrifio i Wasanaeth
Diweddaru’r GDG am £13 y flwyddyn neu am ddim
i wirfoddolwyr. Bydd eu tystysgrif cofnod troseddol
yn cael ei chadw’n gyfredol, fel y gallent fynd â hi
gyda nhw pan fyddent yn symud swydd, o fewn yr
un gweithle.
Mae Uned Cofnodion Troseddol CGGC yn cynnal
cyfres o ddigwyddiadau yn ystod mis Gorffennaf i
helpu mudiadau i ddeall y gwasanaeth ‘Diweddaru’
newydd yn ogystal â’r dyletswydd i gyfeirio at y
GDG. Am fwy o fanylion am y digwyddiadau ewch
ar wefan CGGC www.wcva.org.uk
Cysylltwch â’r Uned drwy ffonio 0800 0197391
neu e-bostio cru@wcva.org.uk i gael cyngor ac
arweiniad manwl ar y gwasanaeth diweddaru
newydd.

Celfyddydau
Anabledd
Cymru
Mae Denni Turp wedi ei
phenodi yn Swyddog
Maes (rhan amser)
Gogledd Cymru, i
Celfyddydau Anabledd
Cymru. Mae’n gweithio
gydag artistiaid anabl a sefydliadau celfyddydol.
Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan
www.disabilityartscymru.co.uk
neu cysylltwch â denni@dacymru.com

Cyfieithu
Cymunedol
Ydych chi’n fudiad
cymunedol neu
elusennol?

C

cyfieithu
cymunedol

Oes pobl Cymraeg a di-Gymraeg yn
eichcyfarfodydd?
Hoffech chi roi’r cyfle i bawb allu siarad yn
eu dewis 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

Seminar teuluoedd Anghenion Synhwyraidd
27 Medi 2013 ym Mangor • Mae Anghenion Synhwyraidd yn un o’r Seminarau Awtistiaeth i Deuluoedd sy’n darparu gwybodaeth a
chyngor i rieni a gofalwyr plant sydd wedi cael diagnosis bod ganddyn nhw awtistiaeth.
Bydd y seminar yn helpu teuluoedd i:
• ystyried y systemau synhwyrau gwahanol a sut maent yn gweithio gyda’i gilydd,
• archwilio sut y gellir prosesu gwybodaeth am y synhwyrau’n wahanol,
• trafod sut y gall plant ag awtistiaeth gael profiadau synhwyrau gwahanol,
• rhannu strategaethau a dulliau gweithredu i helpu ag anghenion y synhwyrau.
Gall teuluoedd archebu 2 le yn y seminar Anghenion Synhwyraidd am £30.
Cyflwynir y seminar hwn gan hwylusydd profiadol hyfforddedig o Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth.
Cysylltwch â Thîm Seminarau Teuluol NAS am ragor o wybodaeth, 01492 536134.
N E W Y D D L E N
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Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2013
Eleni, derbyniwyd dros 180 o enwebiadau drwy Gymru ar gyfer y wobr arbennig yma.
Mae naw ohonynt yn gwirfoddoli yng
Ngwynedd sef:
Jane Slater o Bontnewydd ger
Dolgellau – wedi rhoi dros 100 peint o
waed – ac yn parhau i roi (llun 1).
Criw Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor.
Roedd aelodau o Gwirfoddoli Myfyrwyr
Bangor wedi eu henwebu ar gyfer tair
gwobr sef Ben Price – categori person
ifanc (dan 25), Mike Dixon – categori
oedolyn a Chynllun SBLAT (llun 2).

1

Gwirfoddolwyr a Staff Ffrindia’ gyda’r
Cynghorydd Gareth Thomas –
pencampwr pobl hyn Cyngor Gwynedd
oedd wedi enwebu’r Grŵp (llun 3).
Cynrychiolwyr o Fwrdd Rheoli
Hamdden Harlech ac Ardudwy yn derbyn
eu tystysgrif gan Yr Arglwydd Dafydd
Elis-Thomas (llun 4).

2
3

Cynrychiolwyr o Grŵp Cefnogi Ysbyty
Gwynedd sydd yn gwirfoddoli i godi arian
tuag at Hosbis Dewi Sant (llun 5).

4
5

4
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“Speed Dating”

Llwyddiannau

Daeth 40 o fynychwyr i gyfarfod drefnwyd ar y
cyd ar y 14eg o Fehefin i aelodau Rhwydwaith Plant
a Phobl Ifanc a Rhwydwaith Iechyd, Gofal
Cymdeithasol a Lles.

Braint oedd cael cyflwyno tystysgrifau i bedwar
gwirfoddolwr prysur.
Cefais gyfle i fynd draw i gyflwyno tystysgrifau
Gwirfoddolwr y Mileniwm am 50awr a 100awr o
wirfoddoli yn y maes Amgylcheddol / Cadwraeth i
Lee Royle, Talwrn Williams,
Elis Llwyd Owen ac Aaron Jones.

Bu’n ddigwyddiad llwyddiannus dros ben a chafwyd
sesiwn rhyngweithiol a hwyliog “speed dating” i
alluogi aelodau i rannu gwybodaeth a dod i adnabod
asiantaethau a gwasanaethau eraill.
Gwahoddwyd siaradwyr gwâdd i fynychu’r sesiwn
pnawn a chawsom ddiweddariad ar faterion tendro,
caffael a sut i ddelio ag argyfwng. Hefyd, cafwyd
cyflwyniad ar strwythur newydd yr Uned
Bartneriaeth Gwynedd a Môn.
Diolch am y croeso, a llongyfarchiadau.

Grant Dan
Arweiniad
Pobl Ifanc
Gwynedd
– GWIRVOL 2013-14
Pwyslais y grant yw cefnogi prosiectau gwirfoddoli
bach a gynhelir ac a arweinir gan bobl ifanc (14 -25
oed).
Y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau am y
flwyddyn i ddod yw:

 27ain o Fedi 2013
 29ain o Dachwedd 2013
 31ain o Ionawr 2014

Yn ddiweddar, hefyd, mae’r canlynol wedi derbyn
tystysgrifau am wirfoddoli:
Tystysgrif 50awr:
Aneurin Jones sy’n gwirfoddoli yng
Nghlwb Ieuenctid
Llanrug ac yn
Ysgol Brynrefail.
Gwobr Rhagoriaeth
(am 200 awr):
Katie Lewis
(ar y dde) –
gwirfoddoli gyda
WRVS yn Ysbyty
Gwynedd.
Da iawn chi!

Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â
Mirain ar (01286) 672626
neu mirain@mantellgwynedd.com
N E W Y D D L E N
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Denice a Shirley
Mae Shirley a Denice yn Ffrindia’ ers Hydref 2012.
Maent yn cwrdd yn wythnosol i fynd allan am dro.
Bu Gwenlli (Cydlynydd Ffrindia’ Meirionnydd) draw am
sgwrs a dyma oedd gan y ddwy i’w ddweud:
Denice: “Cefais wybod am y cynllun cyfeillio pan ddaeth
taflen drwy’r blwch post. Dwi ’di gwirfoddoli erioed, ac mae
cyfeillio gyda Ffrindia’ yn gweithio o amgylch fy mhatrwm
gwaith – rydym yn trefnu ein hymweliadau o wythnos i wythnos.”
Shirley: “Mae cael pethau’n gyffredin wedi helpu.”
Denice: “Rydym ein dwy wedi gweithio mewn
meysydd tebyg, ac mae rhywbeth i siarad amdano a
chwerthin yn ei gylch bob amser pan fyddwn yn cwrdd.”
Shirley: “Mae fy mab yn gofalu amdana i drwy’r amser,
ac mae’n dda i ni gael seibiant oddi wrth ein gilydd.
Mae cael cwmni Denice i edrych o gwmpas y siopau a
chael paned a chacen yn y dref yn gwneud gwahaniaeth
mawr. Hefyd, gallwn fynd i lefydd na fedraf eu cyrraedd
ar drafnidiaeth gyhoeddus, fel lan y môr.”
Denice: “Petai rywun yn fy holi am wirfoddoli fel cyfaill,
byddwn yn awgrymu iddynt fynd amdani!”
Dywedodd Eirian Wynne, Prif Swyddog Gwasanaeth
Cynnal Gofalwyr Gwynedd a Môn:
“Mae cynllun fel Ffrindia’ yn galluogi bod gofalwyr
di-dâl yn cael cyfle am ychydig o seibiant o’r rôl enfawr
fel gofalwyr, fel yn stori Shirley a Denice. Mae cael
“ffrind” fel yma yn holl bwysig i wella ansawdd bywyd y
gofalydd ac wrth gwrs yr un sy’n derbyn y gofal.
Hyderaf bydd gofalwyr eraill yn yr ardal yn cymryd y
cyfle i dderbyn y gwasanaeth yn y dyfodol.”

Llun yn dweud cyfrolau!
Eleni am y tro cyntaf cynhaliwyd cystadleuaeth
ffotograffiaeth i aelodau Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac mae’n dda gennym
gyhoeddi fod y llun yma wedi dod yn 2il drwy Gymru
gyfan.
Tynnwyd y llun o Pat Jones (chwith) a Dolly Williams
o Llandwrog yn ystod diwrnod o saethu ffilm fer i
hyrwyddo buddion cyfeillio. “Dwi wrth fy modd efo’r
llun,” eglura Pat, “mae’n dangos hwyl, chwerthin a’n
cyfeillgarwch ar ei orau.”
Daeth yr un llun yn 2il agos yng Nghystadleuaeth
Ffotograffiaeth y Ganolfan Wirfoddoli hefyd.
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Gweithdy Cyfle
Cyfartal / Amrywiaeth
Os ydych yn ceisio ennill contractau neu grantiau
mae’n ofynnol cael polisi cyfle cyfartal / amrywiaeth
yn ei le. Cynhaliwyd gweithdy ar Fehefin 26ain er
mwyn codi ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud
â hyn, ac i ddeall dyletswyddau cyfreithiol Deddf
Cydraddoldeb 2010. Arweiniwyd y sesiwn gan
Mike Williams o Ganolfan Cydweithredol Cymru.
Cynhelir y gweithdy eto yn yr Hydref ym
Mlaenau Ffestiniog.
Dyma rhan o raglen gweithdai “Tŷ Mewn Trefn” a hwylusir gan Mantell Gwynedd.

Sioe Amaethyddol
Meirionnydd, Y Bala
Ymunwch â
ni ar ddydd
Mercher,
Awst 28
i gasglu
gwybodaeth
gwerthfawr
yn ein pabell,
ac ar gyfer
Lansiad Lloeren CAB gydag Elfyn Llwyd.
Dyma lansio menter newydd sbon rhwng Mantell
Gwynedd a CAB Gwynedd a De Môn. Er mwyn
ehangu presenoldeb CAB yn ardaloedd cefn-gwlad
Gwynedd gosodwyd lloeren ar Uned Symudol
Mantell Gwynedd. Gall aelod o staff CAB ddatrys
rhai problemau yn y fan a’r lle ond os oes angen
mwy o gefnogaeth bydd cyswllt fideo rhwng yr Uned
â swyddfeydd sirol CAB yn galluogi cyngor
uniongyrchol gan gynghorydd arbenigol.

Dyddiadau i’r Dyddiadur
Fforwm Neuaddau
Cymunedol Gwynedd
Cynhelir cyfarfod nesaf o’r Fforwm Neuaddau
Cymunedol yng Nghanolfan Prenteg Medi
18 am 6.30 yr hwyr, i rannu arfer da a thrafod
posibiliadau mesurau effeithlonrwydd eraill.
Ffair Fasnachu a
Chyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd
Cynhelir Ffair Fasnachu a Chyfarfod Blynyddol
Mantell Gwynedd ym Mhlas Glyn y Weddw,
Llanbedrog Tachwedd 13, 2013.
Dyma gyfle i ddod a mentrau cymdeithasol
Gwynedd ynghyd i hyrwyddo a gwerthu eu
nwyddau, ac i’r cyhoedd wneud eu siopa ’Dolig
tra’n cefnogi’r mentrau hynny.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin
yno cysylltwch â Bet ar 01286 672626 neu
Ellen ar 01341 422575.

Dewch draw i weld mwy.
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MS Cymru yn datblygu timau cefnogol!
Mae MS Cymru ar hyn o bryd yn datblygu timau cefnogol yn eu canghennau ar draws Cymru i roi gwybodaeth a
chefnogaeth i bobl sy’n cael eu heffeithio gan MS. I gefnogi’r gwaith yma mae’r mudiad yn chwilio am wirfoddolwyr.
Bydd cyfle i’r gwirfoddolwyr fynychu hyfforddiant a fforymau eraill i’w cynorthwyo efo gofynion y rôl.
Am becyn gwybodaeth a mwy o wybodaeth cysylltwch ag Urtha Felda, Swyddog Datblygu Ardal,
07920 429 477 neu e-bostiwch Ufelda@mssociety.org.uk

Gofal Canser Gogledd Cymru
Diwrnodau Iechyd a Lles: 3ydd dydd Sadwrn o bob mis.
Amser: 10.30 y bore – 3.30 y prynhawn. Lleoliad: Bryn Eisteddfod Country House, Clynnog Fawr, Caernarfon, LL54 5DA
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sheila Smith:
Ffôn: 01286 660678, Ffôn Symudol: 07851 792014, E-bost: info@health-matters.biz

Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr
Mae Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr (CIC) yn gorff cyhoeddus sydd â chyfrifoldeb i weithredu fel y corff
gwarchod i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn lleol. Penodwyd ei 72 aelod gan Lywodraeth Cymru, yr awdurdod a’r
mudiadau sector gwirfoddol lleol. Mae hefyd yn cyfethol aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb mewn meysydd iechyd
penodol i weithio gydag aelodau CIC.
Mae unigolion o’r sector wirfoddol yn aelodau ar y Pwyllgor Lleol o Gyngor Iechyd Cymuned yma yng Ngwynedd.
Os oes gennych chi unrhyw faterion neu bryderon sy’n ymwneud â gwasanaethau iechyd yr hoffech i’r aelodau eu dwyn at
sylw’r Cyngor Iechyd mae croeso i chi gysylltu â Mantell Gwynedd a wnaiff eu cyflwyno i’r aelodau yma.

Gwefan newydd Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr
Bydd y wefan newydd ddwyieithog yma yn cynnwys gwybodaeth leol ynghyd â newyddion diweddaraf i ofalwyr.
Bydd y wefan yn mynd yn fyw yn fuan ar www.carersoutreach.co.uk

Digwyddiad Iechyd Da – Hydref 18, 2013
Bwriedir cynnal digwyddiad Iechyd Da eto eleni yn y Ganolfan Hamdden yn Nolgellau ar Hydref 18.
Dyma’r bumed flwyddyn i ni drefnu digwyddiad o’r fath ac mae’n braf gallu nodi ei fod wedi mynd o nerth i nerth gyda
nifer dda o bobl yn galw draw yn ystod y diwrnod.
Os byddech chi yn dymuno bod yn rhan o’r digwyddiad yma eleni a fuasech chi gystal â chysylltu gyda ni yma ym
Mantell Gwynedd unai ar 01286 672626 neu 01341 422575 neu sioned@mantellgwynedd.com

Cyfarfod nesaf o
Gynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor Hir
De Gwynedd
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Medi 23, 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 ym Mantell
Gwynedd ar 01286 672626
neu sioned@mantellgwynedd.com
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Gelli Gyffwrdd –
diolch am eich haelioni
Mae’r prosiect wedi bod yn hynod o ffodus i
dderbyn 50 tocyn mynediad am ddim ar gyfer rhieni
a phlant i Barc Gelli Gyffwrdd.
Mae hyn yn galluogi teuluoedd fanteisio ar adnodd
hyfryd ac addysgiadol a llawer mwy.
Erbyn hyn, mae’r prosiect yn gweithio gyda 28 o
deuluoedd, 14 yn Arfon, 8 yn Nwyfor a 6 ym
Meirionnydd.
Bu i un ar ddeg o
deuluoedd gael eu
cyfweld yn y rownd
gyntaf o gyfarfodydd
gwerthuso gan Ecorys
Ipsos Mori ar ran y
Loteri.
Rydym ar hyn o bryd yn
trefnu i saith teulu arall gael
eu cyfweld ar gyfer y rownd nesaf.

Swyddog Prosiect Busnesau
yn Cefnogi Cymunedau Newydd
Yn ddiweddar, penodwyd Edwyn Thomas fel
Swyddog Prosiect Busnesau yn Cefnogi Cymunedau (B2C) ar
gyfer Gwynedd a Môn.
Wedi ei eni a’i fagu ac yn parhau i fyw ar Ynys Môn,
bu Edwyn yn gweithio ym Mhrifysgol Bangor, a thros 23 mlynedd gyda Banc
Barclays fel Rheolwr. Yn ogystal mae’n Ymgynghorydd Ariannol Annibynnol
Cymwysiedig.
Mae Edwyn yn edrych ymlaen at ddefnyddio ei brofiad i gael busnesau a
grwpiau cymunedol i gydweithio er mwyn adeiladu perthynas waith gref a
pharhaol ar gyfer y dyfodol.
Gweithdai am ddim ar y gweill:
Ymddiriedolwyr – Gwneud pethau’n iawn!
Gorffennaf 11, Seiont Manor, Llanrug.
Sesiwn anffurfiol sy’n cynnig y cyfle i drafod pynciau yn cynnwys dyletswyddau
a chyfrifoldebau, cyfraith a rheoliadau, a chydymffurfiaeth gyda Chyfreithwyr
Gamlins a Get Up & Grow.
Deall Yswiriant 15 Awst, Seiont Manor, Llanrug
Cymryd cipolwg anffurfiol a rhyngweithiol ar yswiriant a sut y mae’n effeithio ar eich elusen, ymddiriedolwyr, gweithwyr
cyflogedig, gwirfoddolwyr a defnyddwyr gwasanaeth gyda Daulby Read, Broceriaid Yswiriant.
Am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r uchod, cysylltwch ag Edwyn Thomas ym Mantell Gwynedd
ar 01286 672626 neu edwyn@b2cwales.co.uk
N E W Y D D L E N
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Gwneud y Cysylltiadau

Gorffennaf 2013

Gweithdai “Cadw’ch Tŷ mewn Trefn”
Bwriad gweithdai ‘Tŷ mewn Trefn’ yw cryfhau gallu sefydliadau’r trydydd sector i
fod yn rhan o’r gwaith cynllunio gwasanaethau cyhoeddus yma yng Ngwynedd drwy
eu cefnogi a sicrhau bod y polisïau a’r gweithdrefnau angenrheidiol yn eu lle os am
fynd ati i dendro am gytundeb gwasanaeth, gontract neu i geisio am grantiau.
Yn sgîl hyn rydym wedi trefnu’r gweithdai canlynol:

Egluro Comisiynu
Dydd Gwener, 20fed Medi 2013 • 9.30 – 4.00
Ystafell Idris, Swyddfa Hen Orsaf Heddlu, Dolgellau, LL40 1SB
I wella eich dealltwriaeth o gomisiynu sicrhewch le ar y cwrs hyfforddi undydd hwn.
Mae deall y broses gomisiynu yn hanfodol bwysig i fudiadau trydydd sector sydd â diddordeb mewn darparu gwasanaethau
cyhoeddus. Ond gall y byd comisiynu a chaffael ymddangos weithiau yn frawychus ac yn gymhleth.
Nod: Nod y cwrs hyfforddi hwn yw esbonio ac egluro’r broses gomisiynu ac i’ch helpu i ddeall goblygiadau comisiynu a
thendro ar gyfer eich mudiadau.
Bydd mynychu’r cwrs hyfforddi rhyngweithiol hwn yn cynnig y canlynol i gynrychiolwyr:
 Trosolwg cynhwysfawr o’r broses gomisiynu ar gyfer gwasanaethau,
 Archwiliad o’r meysydd lle y gall darparwyr y trydydd sector gymryd rhan,
 Dealltwriaeth well o dendro, a sut y mae’n cyd-fynd â’r cylch comisiynu.
Pwy: Mae’r cwrs wedi’i anelu at staff ac ymddiriedolwyr mewn mudiadau trydydd sector, a bydd o ddiddordeb arbennig i’r
rhai sy’n darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cydweithio i Gyflenwi Gwasanaethau
Dydd Gwener,Tachwedd 1af 2013 2013 • 9.30 – 4.00 • Canolfan Felin Fach, Stryd Penlan, Pwllheli LL53 5DE
Mae mudiadau trydydd sector yn cael eu hannog fwyfwy i weithio ar y cyd a ffurfio consortia. Ond gall gweithio ar draws
ffiniau mudiadau ddod ag anawsterau a pheryglon.
Nod y cwrs hyfforddi undydd hwn yw archwilio’r cyfleoedd a gynigir wrth weithio gyda phartneriaid, ac i helpu mudiadau
ddeall rhai o’r egwyddorion allweddol ac ystyriaethau ymarferol, fel dewis strwythur addas a datblygu cytundebau
ysgrifenedig.
Nod: Rhoi’r arfau a’r wybodaeth i gyfranogwyr i’w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch a ydynt am weithio
gyda mudiadau trydydd sector eraill i gyflenwi gwasanaethau a sut i wneud hynny.
Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr yn gallu:

 Deall buddiannau a rhwystrau gweithio ar y cyd,
 Canfod rhai o’r ystyriaethau ymarferol allweddol ar gyfer cydweithio,
 Asesu rhinweddau gwahanol strwythurau consortiwm.
Pwy: Mae’r cwrs wedi’i anelu at staff ac ymddiriedolwyr mewn mudiadau trydydd sector.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â Carol Evans ar 01286 672626, E-bost: carol@mantellgwynedd.com

Cyfle i Gyfrannu
Mae gan Gyngor Gwynedd banel o tua 1,000 o drigolion lleol. Caiff aelodau’r panel eu holi’n
rheolaidd am faterion sy’n ymwneud â gwasanaethau a phenderfyniadau’r Cyngor – mae’r panel yn
ffynhonnell wybodaeth hanfodol.
Mae’r Cyngor yn chwilio am aelodau newydd i’r panel, yn enwedig pobl ifanc (18 -40 oed).
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno neu yn ’nabod unrhyw un â diddordeb ymaelodi
cysylltwch â www.gwynedd.gov.uk/paneltrigolion neu paneltrigolion@gwynedd.gov.uk
Rhif ffôn: 01766 771 000
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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 dydd Llun, Medi
30ain 2013 cyn 5.00 pm.
Y dyddiadau cau ar gyfer gweddill 2013-14 fydd:
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!

Cist Gymunedol Gwynedd
Mae Cist Cymunedol Gwynedd yn cefnogi cynlluniau
datblygu chwaraeon a gweithgareddau egniol newydd
neu ychwanegol yn y gymuned. Mae modd gwneud cais
am hyd at £1500.00.
Yn ogystal, mae cyllid ychwanegol ar gael os yw eich
prosiect /gweithgaredd yn taclo anghydraddoldeb o ran
cyfranogiad mewn chwaraeon gan gynnwys y canlynol:
anableddau (cynhwysol), merched a genethod a plant a
phobl ifanc sy’n profi tlodi.
Am fwy o wybodaeth neu becyn cais cysylltwch â’r
Uned Datblygu Chwaraeon ar 01758 704 010
neu e-bostio datblyguchwaraeon@gwynedd.gov.uk

Cronfa Ymddiriedolaeth
Stadiwm y Mileniwm – Ar AGOR!
Mae’r Ymddiriedolaeth yn ymdrechu i gyfoethogi
ansawdd bywyd mewn cymunedau yng Nghymru trwy
fuddsoddi mewn prosiectau ysbrydoledig chwaraeon,
celfyddydol ac amgylcheddol.
Gall ymgeiswyr wneud cais am grant ‘rhanbarthol’ hyd at
£7,500.00 a’r dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw canol
dydd ar y 29 Gorffennaf 2013.
Am fwy o fanylion ewch i’r wefan
www.millenniumstadiumtrust.co.uk
I wneud ymholiadau pellach cysylltwch â Sarah Fox
yn FoxSE Consultancy trwy ffonio 029 20 022 143
neu e-bostio sarah@foxseconsultancy.co.uk

Cronfa Technoleg a Chyfryngau
Digidol yr Iaith Gymraeg
Sefydlwyd y Gronfa Technoleg a Chyfryngau Digidol yn
yr Iaith Gymraeg i ddarparu grantiau ar gyfer prosiectau
sy’n annog gweithgareddau’n anelu at hyrwyddo defnydd
o’r iaith Gymraeg, drwy dechnoleg a chyfryngau digidol.
Mae gan y rhaglen gyllideb o £150,000 ar gael i’w
dyfarnu yn ystod 2013-14. Bydd grantiau unigol fel arfer
rhwng £5,000 a £50,000. Derbynnir ceisiadau gan
fudiadau’r sector gwirfoddol a chymunedol, elusennau,
mentrau cymdeithasol, busnesau yn y sector preifat a
chyrff sector cyhoeddus a leolir yng Nghymru.

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

Rhaid cyflwyno ceisiadau ar ffurf electronig i
mewnflwch.grantiau@wales.gsi.gov.uk erbyn canol
dydd ar ddydd Gwener 26 Gorffennaf 2013.

Cedwir pob hawl i olygu cyn cyhoeddi.

Yn dilyn hyn, rhaid derbyn ceisiadau ar ffurf copi caled
erbyn dydd Mercher 31 Gorffennaf 2013.

N E W Y D D L E N
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Digwyddiadau ac Hyfforddiant
FFAIR MASNACHU
MANTELL GWYNEDD
Mae’r digwyddiad blynyddol yma’n cael ei gynnal ddydd Mercher,
Tachwedd 13eg ym Mhlas Glyn
y Weddw, Llanbedrog, Pwllheli.
Bydd stondinau amrywiol yn
gwerthu cynnyrch o ansawdd
da ac yn ogystal â hyn mae
Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol Mantell Gwynedd
yn cael ei gynnal yn ystod y
dydd.
I logi stondin gwerthu
cynnyrch cysylltwch â
bet@mantellgwynedd.com
neu i gofrestru eich dymuniad
i fynychu y ffair a /neu y
Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol cysylltwch â
ellen@mantellgwynedd.com
Mae croeso mawr i chi
fynychu er mwyn cychwyn
eich siopa Nadolig!

Gorffennaf 2013

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 /
DIGWYDDIADAU WCVA
10 Medi 2013
Y gêm Fewnol ac Allanol

WCVA, Rhyl

12 Medi 2013
Cyflwynaid i roi trwy’r gyflogres

WCVA, Aberystwyth

17 Medi 2013
LEAN a sicrhau ansawdd

DEWCH DRAW I’N GWELD
YN YR UNED SYMUDOL

WCVA, Rhyl

18 Medi 2013
Cynhadledd Gwirfoddoli Cenedlaethol

Venue Cymru, Llandudno

19 Medi 2013
Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau

Wrecsam

20 Gorffennaf 2013
Ras Rhyngwladol Yr Wyddfa
Llanberis
23 Gorffennaf 2013
Y Maes, Caernarfon
Gŵyl Caernarfon
3-4 Awst 2013
Ffair Wledig Gogledd Cymru
Y Bala
28 Awst 2013
Sioe Sir Meirionnydd • Y Bala

23 Medi 2013
Cefnogi grwpiau cymunedol i gymgysylltu
â darparwyr gwasanaethau

Cartrefi Cymru, Bangor

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,
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.
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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

