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Neges gan y
Cadeirydd...
Pob blwyddyn pan fyddai’n ‘sgwennu’r pwt yma ar
gyfer Adroddiad Blynyddol Mantell Gwynedd byddaf
yn llawn balchder o fod yn rhan o sector a mudiad
sydd mor arbennig.
Gwelodd misoedd olaf cyfnod 2019-20 y byd mewn
argyfwng aruthrol wrth i Covid-19 gymryd gafael.
Gwelsom ddegau o filoedd o farwolaethau mewn
cyfnod cymharol fyr, a bu i ni gyd brofi rhywbeth
nas gwelwyd o’r blaen yn ystod oes y rhan fwyaf
ohonom. Wrth i Covid-19 amharu ar bob cymuned
yng Ngwynedd, ac wrth i wasanaethau yn eu ffurf
arferol ddod i ben am gyfnod, mi welwyd rhywbeth
arall arbennig iawn. Gwelwyd y trydydd sector gyda
channoedd o wirfoddolwyr yn dod yn fyddin rheng
flaen ymhob cwr o’r sir. Gwelwyd “cymuned”, yn ei
ystyr hen ffasiwn, yn dod yn fyw gyda chymdogion
yn gofalu am ei gilydd a dieithriad yn cefnogi
rhai nad oeddynt erioed wedi eu gweld o’r blaen.
Wedi blynyddoedd o geisio darbwyllo’r sector
gyhoeddus am werth cynlluniau cyfeillio, fel hen
gynllun “Ffrindia” Mantell Gwynedd, daeth pawb
i ddechrau sôn am werth cyfeillio ac ymyrraeth
anffurfiol. Weithiau mae yn cymeryd rhywbeth fel
pandemig er mwyn i rai pobl sylweddoli gwerth
amhrisiadwy y pethau hyn. Mae Mantell Gwynedd
wedi bod yn pregethu a hyrwyddo y pethau hyn ers
blynyddoedd.
Fel y gwelwch o’r Adroddiad Blynyddol arbennig
yma mae yr holl waith sydd wedi ei gyflawni yn
ystod cyfnod 2019-20 yn peintio darlun prysur
a llwyddiannus iawn. Mae’r gwaith Presgripsiwn
Cymdeithasol yn mynd o nerth i nerth gyda dros 900
bellach wedi cael cymorth o’r cynllun. Yn yr un modd
mae prosiect Social Value Cymru wedi tyfu i fod yn
waith ar draws Gogledd Cymru ac wedi helpu degau
o fudiadau i fedru mesur eu gwerth cymdeithasol ac
felly rhoi yr arfau angenrheidiol iddynt fedru ffynnu a
thyfu yn y dyfodol. Mae’r gwaith Datblygu Cymuned
ym Maesgeirchen wedi cymryd gafael go iawn ac
wedi bod yn fodd i helpu’r gymuned honno trwy’r
pandemig. Mae’r gwaith o hyrwyddo llesiant ac
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Gweithgareddau
iechyd trwy’r prosiect Hwylusydd Iechyd wedi bod
yn greiddiol i gefnogi mudiadau trydydd sector trwy
rannu gwybodaeth ac ymarfer da. Ac, wrth gwrs,
mae’r Ganolfan Wirfoddoli wedi bod yn brysurach
nag erioed oherwydd y pandemig.
Mae fy niolch yn enfawr ac yn ddiffuant i holl staff
Mantell Gwynedd ac i bob Aelod o’r Bwrdd sydd
yn cefnogi’r gwaith arbennig mae Mantell yn ei
gyflawni. Diolch hefyd i bob mudiad trydydd sector
ac i bob gwirfoddolwr yn y sir sydd wedi rhoi eu
hegni a’u hamser i helpu eraill. Hebddynt hwy byddai
Gwynedd yn sir dlawd iawn.
Diolch i Lywodraeth Cymru, y Bwrdd Iechyd a’r Loteri
Genedlaethol am ariannu rhai o’r prif brosiectau
cwmni yn ystod 2018-19. Hebddynt hwy ni fyddai
dim o hyn yn gallu digwydd.
Gyda dymuniadau gorau i bob un ohonoch am y
dyfodol.
Gwen Griffith
(Cadeirydd y
Bwrdd Rheoli)

BETH MAE MANTELL YN EI WNEUD?

GWEITHGAREDDAU:

Cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol,
annog unigolion i wirfoddoli a bod yn llais cryf i’r
trydydd sector yng Ngwynedd yw nod Mantell
Gwynedd.

• Hyrwyddo, datblygu a chefnogi cyfleoedd
gwirfoddoli
• Cynrychioli’r trydydd sector a chydweithio ar
bartneriaethau strategol
• Rhoi cymorth i bobl a mudiadau i ymgysylltu’n
fwy effeithiol gyda chyrff cyhoeddus
• Rhoi cefnogaeth lywodraethol i fudiadau e.e.
materion cyfansoddiadol ac ariannol
• Rhoi cefnogaeth i fudiadau i fesur eu gwerth yn
well, yn enwedig eu gwerth cymdeithasol
• Gweithredu fel linc ar gyfer cyfeirio unigolion at
wasanaethau trydydd sector e.e. Presgripsiwn
Cymdeithasol
• Rhoi cefnogaeth i redeg prosiectau, a pheilota
prosiectau ar gyfer y trydydd sector pan fo
angen
• Hwyluso cyflogaeth swyddogion ar ran
partneriaid
• Rheoli ffynonellau grant a rhoi cyngor ar
ariannu prosiectau
• Hybu datblygiad mentrau cymdeithasol a
chynaliadwyedd mudiadau
• Annog datblygiad a chydlynu consortia
darparwyr trydydd sector
• Rhannu gwybodaeth gyda’r trydydd sector
trwy newyddlen chwarterol, bwletinau, taflenni
gwybodaeth, y wefan, cyfryngau cymdeithasol
ac unrhyw ddulliau priodol eraill
• Cynnig rhaglen o hyfforddiant i gynorthwyo
mudiadau a gwirfoddolwyr yn eu gwaith
• Cynnig gwasanaethau ymarferol yn cynnwys
llogi offer, llogi Uned Symudol, llungopïo,
darparu ystafelloedd cyfarfod a gofod swyddfa
• Cynnig gwasanaeth cyflogres
• Annog cydweithio ar draws sectorau

Yn ystod pandemig Covid-19 dangosodd
Mantell Gwynedd sut y gall ymateb yn sydyn
mewn argyfwng, creu strwythurau gwaith
newydd, a gweithio mewn partneriaeth agos
gydag asiantaethau eraill er mwyn darparu
gwasanaethau newydd ac angenrheidiol.
Mae Mantell Gwynedd yn gwmni elusennol
cofrestredig gydag aelodaeth leol sydd hefyd
yn rhan o rwydwaith CTSC (Cefnogi Trydydd
Sector Cymru) sef 19 o Gynghorau Gwirfoddol
Sirol ynghyd â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru (CGGC) sy’n gweithredu trwy Gymru.
Daw’r arian craidd i redeg y cwmni oddi wrth
Lywodraeth Cymru, trwy law CGGC. Mae’r
mudiad yn ymgymryd â gweithgareddau
ychwanegol i hyn ond i gyd gyda’r un nod o
hyrwyddo gwirfoddoli a’r trydydd sector yng
Ngwynedd.

Derbyniwyd dros

5,000
Gwen G

riffith

o ymholiadau yn
ystod y flwyddyn

Cyfanswm
aelodaeth ar
ar y gronfa-ddata

172

Aelodaeth

£10

Mae aelodaeth yn agored i holl fudiadau
gwirfoddol Gwynedd, ac mae’r tâl ymaelodi
yn £10 y flwyddyn.
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Canolfan
Gwirfoddoli
Gwynedd

“Dwi’n cael cymaint o
foddhad personol trwy
wirfoddoli”

f
a’u tystysgri
rol Llŷn gyd
rw
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fa
d
ued
lwyr o Amg aniad arbennig
Gwirfoddo
cyfr

Prif rôl Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
yw hyrwyddo a dathlu gwirfoddoli,
recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr,
cynghori a datblygu arferion da am wirfoddoli.
Dathlu Gwirfoddolwyr
Pob blwyddyn, mae Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd yn cynnal digwyddiad ‘Dathlu a Diolch
i Wirfoddolwyr’ fel rhan o ddathliadau ‘Wythnos
Gwirfoddolwyr’. Cynhaliwyd y digwyddiad yn 2019
ym mhentref Portmeirion yng nghwmni Dirprwy
Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru,
Ann Griffith. Cyflwynwyd dros 30 o dystysgrifau i
wirfoddolwyr a mudiadau Gwynedd.

Etheldreda Mbivn
jo o Change Grow
Live gyda’i
thystysgrif cyfra
niad arbennig

Dros

1,100

1,649

o ymholiadau
cefnogi unigolion
trwy’r Ganolfan
Gwirfoddoli

o oriau wedi eu
cofnodi gan
wirfoddolwyr trwy
wefan Gwirfoddoli
Cymru

irfoddolwyr pentref
Betwyn Lloyd Williams gw
cyfraniad arbennig
rif
tysg
dys
a’i
Y Groeslon gyd

"Dwi wedi bod yn
gwirfoddoli gyda
gwasanaeth MEDRAF-I
yn Ysbyty Gwynedd ers
mis Mawrth. Clywais am
y cynllun trwy dudalen
Facebook Mantell
Gwynedd ac roedd gennai ddiddordeb mawr yn y
maes gwaith hwn. Penderfynais wirfoddoli gan fy
mod wedi cael profiad personol o waith anhygoel
gwasanaethau iechyd meddwl yn y gorffennol.
Cysylltais gyda’r Ganolfan Gwirfoddoli a threfnwyd
sgwrs ffôn gyda mi. Eglurwyd beth oedd y
gwasanaeth newydd MEDRAF-I ac ymhen wythnos,
ges i wahoddiad i fynychu sesiwn gwybodaeth ac
anwytho yn yr Ysbyty.
Ar ol genedigaeth fy ail blentyn yn 2014, roedd
bywyd yn anodd . Toeddwn i ddim mewn lle da
ond ar ôl cysylltu gyda’r ymwelydd iechyd a’r
meddyg teulu, cefais fy nghyfeirio at y tim iechyd
meddwl yn uned Hergest, Ysbyty Gwynedd. Un o’r
penderfyniadau gorau wnes i ar y pryd oedd gofyn
am gymorth a rhannu fy mhroblemau. Yn amlwg,
roedd rhaid gwella er mwyn fy mhlant, fy mhartner
ond yn bennaf er mwyn fy hun.
Ar ddiwedd 2017 cefais fy rhyddhau gan y tîm
iechyd meddwl. Roedd hwn yn ddiwrnod mawr ,
llawn balchder am ei fod yn golygu fy mod gyda’r
sgiliau a’r offer y gallwn eu defnyddio yn y dyfodol i
helpu eraill fel fi. Heb os, roedd fy mhrofiad personol
wedi fy mharatoi i helpu eraill gyda chynllun
MEDRAF-I. Gallaf uniaethu efo eraill drwy gael
sgwrs syml ac anffurfiol.

473

wedi cofrestru ar
wefan Gwirfoddoli
Cymru yng
Ngwynedd
Y gwirfodd
olwyr gyda’
u tystysgrifa
u ym Mhort
meirion
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ASTUDIAETH ACHOS:
Yasmin Moore

Mae’n fraint gwerth chweil gwybod y gallaf gynnig
cymorth i unrhyw un sydd yn dioddef fel wnes i. Ers
cychwyn gwirfoddoli gyda chynllun MEDRAF-I, dwi
wedi cofnodi bron i 200 o oriau gwirfoddoli trwy
Cynllun Gwirfoddoli Gwynedd."

ASTUDIAETH ACHOS
COVID 19:
Michael Laing a Rollo
"Dechreuais wirfoddoli
ar gychwyn yr argyfwng hwn trwy
gofrestru gyda ‘Banc Gwirfoddoli’ Mantell Gwynedd.
Roedd galw mawr am wirfoddolwyr ar y pryd a
chynigiais helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn.
Yn fuan ar ôl cofrestru, fe gysylltodd y Ganolfan
Gwirfoddoli i ofyn a allwn gyfeillio gyda rhywun
lleol oedd yn hunan ynysu ac yn dioddef o arthritis
i gerdded ei chi gwasanaeth, Rollo. Cytunais ar
unwaith i gefnogi!
Fel person sy’n hoff o gŵn ac yn gerddwr brwd,
roedd hwn yn gyfle perffaith ac roeddwn yn edrych
ymlaen yn fawr i fynd â Rollo ar ei thaith gerdded
ddyddiol. Roeddem yn cerdded am o leiaf awr bob
dydd ac weithiau yn hirach. Cafodd hyfforddiant
Rollo ei amharu oherwydd y coronafeirws ac roedd
yn bwysig iddi barhau i gymdeithasu â phobl a chŵn
eraill. Roedd ei pherchennog yn hynod ddiolchgar
bod Rollo yn cael ei hymarfer corff dyddiol.
Cefnogais hefyd trwy fynd i brynu bwyd ci i Rollo.
Roedd y Ganolfan Gwirfoddoli yn gefnogol iawn i
baru fy niddordebau a sgiliau gyda’r cyfle hwn.
Y gwahaniaeth mwyaf y sylwais arno oedd gweld
pa mor ddiolchgar oedd perchennog Rollo am
fy nghefnogaeth. Gyda fy help, roedd datblygiad
Rollo yn gallu parhau, heb sôn am faint roedd hi’n
mwynhau ei theithiau cerdded. Roedd y Ganolfan
Gwirfoddoli hefyd mewn cysylltiad cyson gyda mi i
weld sut oedd pethau’n mynd a gofyn a oedd angen
cefnogaeth bellach arnaf.
Yn wir, fe wnaeth gwirfoddoli ar adeg o argyfwng fel
hyn dynnu ein cymunedau at ei gilydd. Fe wnaeth fy
ngalluogi i gyfuno fy niddordebau trwy helpu'r rhai
mwyaf bregus rhoi boddhad enfawr i mi yn ystod y
cyfnod clo."
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Gwirfoddolwyr Ifanc

ASTUDIAETH ACHOS:
Elis Massarelli-Hughes

CYDNABOD GWIRFODDOLWYR
Cofrestrodd 55 o bobl ifanc ar Gynllun Gwirfoddoli Gwynedd gyda nifer wedi derbyn tystysgrifau yn
cydnabod yr oriau gwirfoddoli a wnaed:

50
28
awr

tystysgrif

100
10
awr

tystysgrif

200
1
awr

tystysgrif

“Dwi’n gwirfoddoli yng Nghanolfan y Fron
a Chapel Soar ac yn y Ganolfan ,dwi’n helpu
yn y gegin i wneud diodydd a chacennau,
helpu yn y caffi a helpu yn y siop. Byddai
hefyd yn helpu efo tasgau llnau yn y llety a
golchi dillad gwlâu. Dwi’n gwirfoddoli yng
Nghapel Soar hefyd drwy chwarae’r organ yn
achlysurol.
Dechreuais wirfoddoli drwy holi os oedd cyfle i
fod yn rhan o’r gwaith yng Nghanolfan Y Fron
gan fy mod eisiau cefnogi’r fenter newydd drwy
helpu’r ardal ac ennill profiadau amrywiol. Mae
gwirfoddoli yn sicr wedi helpu fy hunan hyder ac
wrth chwilio am swydd yn y dyfodol. Dwi wedi
dod yn rhan bwysig o wasanaethu’r gymuned ac
wedi dod i adnabod pobl newydd.

n
awr Cynllu
tysgrif 100
Elis efo’i dys doli Gwynedd
Gwirfod

GRANT GWIRFODDOLWYR IFANC GWYNEDD
Fe wnaeth Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd fy annog a fy nghefnogi i wneud beth bynnag yr oeddwn
am ei wneud i ddatblygu fy sgiliau. Cofrestrais hefyd ar Gynllun Gwirfoddoli Gwynedd er mwyn i mi
gael cydnabyddiaeth am fy ngwaith gwirfoddoli.

Mae Mantell Gwynedd yn gweinyddu Grant
Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd sy’n cael ei redeg
gan banel o bobl ifanc. Dyrannwyd £5,000 i saith
mudiad er mwyn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli
i bobl ifanc yng Ngwynedd. Yn ogystal,
derbyniodd GISDA £4,000 o gyllid ychwanegol i
redeg cynllun ar gyfer eu Clwb LHDT.
Centre of Sign-Sight-Sound
£500
................................................................................................
Clwb Pêl-droed Porthmadog
£1,000
................................................................................................
Llysgenhadon Ifanc Gwynedd a Tîm
Chwaraeon am Oes Gwynedd
£500
................................................................................................
Y Festri, Llanberis
£750
................................................................................................
Partneriaeth Maesgeirchen
£500
................................................................................................
Pwyllgor Adloniant Llanuwchllyn £1000
................................................................................................
£750
GISDA

Er mai ond 14 oed ydw i, dwi’n gobeithio bydd fy mhrofiadau yn adlewyrchu’n dda ar fy CV. Buaswn yn
annog rhywun i roi cynnig ar wirfoddoli nid yn unig er mwyn helpu ein cymuned leol ond er mwyn dod
i adnabod pobl newydd a dysgu sgiliau newydd".

gyda
Alys Chisolm
0 awr
20
rif
sg
ty
ys
th

Megan Alaw gyda
thystysgrif 50 awr

Gruff Griffith
s gyda
thystysgrif 50
awr
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Hannah Lois Williams gyda
thystysgrifau 200 awr a 50 awr

Carwyn Hughes gyda
thystysgrif 100 awr
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Iechyd a Llesiant

1,100+

Mae’r gwaith yma yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr ac yn waith partneriaeth hefo’r Bwrdd Iechyd.

o ymholiadau

Gweithio mewn Partneriaeth...
YN YSTOD COVID-19
Un bartneriaeth arbennig a grëwyd yn ystod Covid-19
oedd ein partneriaeth gydag ADRA, y darparwr cartrefi
cymdeithasol mwyaf yng Ngogledd Cymru.
Reit ar gychwyn y cyfnod Covid-19 daeth yn amlwg
y byddai cael criw mawr o wirfoddolwyr parod yn
greiddiol bwysig i gefnogi unigolion a chymunedau.
Crewyd BANC GWIRFODDOLI COVID-19 yn Mantell
Gwynedd a chofrestrwyd dros 600 o unigolion ar y banc
mewn dim o amser.
MEDDAI ADRA:

Rhai o’r stondinwyr

yn Nigwyddiad Iec

hyd Da 2019

400+
wedi mynychu
digwyddiadau
a gweithdai

Datglowyd
potensial y
trydydd sector i
hybu llesiant a
gwaith ataliol

Cefnogwyd
mudiadau i
ddenu cyllid

Pwynt cyswllt
ar gyfer
mudiadau’r
3ydd sector

‘Roedd gwneud yn siŵr bod ein tenantiaid yn ddiogel ac
yn cael cefnogaeth yn ystod yr amser yma yn flaenoriaeth
i ni. Dyma pam y bu i ni bartneru hefo Mantell Gwynedd
i gynnig cymorth a chefnogaeth ychwanegol i bobl oedd
yn hunan ynysu adra, ac oedd angen help hefo rhai tasgau
ymarferol.

Marjory a

Gwyndaf

O ganlyniad i’n staff yn rhoi galwad ffôn i 2500 o denantiaid hŷn a bregus, roeddem wedi gallu partneru
dros 70 o denantiaid hefo gwirfoddolwyr lleol i ddarparu cefnogaeth drwy Gynllun Cyfaill Mantell
Gwynedd.

Tynnwyd pwysau
oddi ar
wasanaethau
cyhoeddus

Mae’r gwirfoddolwyr yma wedi bod yn rhoi help hefo tasgau fel siopa bwyd, casglu presgripsiwn a
sgwrs gyfeillgar dros y ffôn.
‘Roedd Gwyndaf Evans yn un o Gaernarfon oedd wedi cael budd o’r cynllun yma, a chafodd gefnogaeth
gan gyfaill gwirfoddol, Marjory Shaw. Roedd Gwyndaf wedi cael cyngor i aros adra, felly bu Marjory yn
ei helpu wrth nôl ei bresgripsiwn a’i ddosbarthu at ei ddrws.
Ychwanegodd Elin Williams, Rheolwr Cyswllt Cymunedol Adra:

Hwyluso cyfarfodydd/
gweithdai a chefnogi
fforymau a chynghreiriau
Hwyluso ymgynghori a chodi
ymwybyddiaeth o gyfleoedd
i ddylanwadu
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Rhoi llais i
fudiadau
trydydd sector
i hyrwyddo eu
cyfraniad i'r
agenda iechyd
a llesiant

Sicrhau persbectif mudiadau
trydydd sector mewn cyfarfodydd
a digwyddiadau ymgynghori
yn lleol ac yn rhanbarthol

“Dwi wedi edmygu’r gwaith gwych sydd wedi ei wneud gan wirfoddolwyr drwy’r cynllun cyfaill. Mae
ein tenantiaid sydd wedi derbyn y gefnogaeth yma wedi rhoi adborth positif iawn ac maen nhw yn
gwerthfawrogi yn fawr. Diolch i Mantell Gwynedd am sefydlu’r Banc Gwirfoddolwyr er mwyn sicrhau
byddai digon o unigolion ar gael i gefnogi tenantiaid bregus ac am wneud y gwiriadau angenrheidiol i
sicrhau ein bod yn cydymffurfio gyda’r holl ofynion.

Cynnal Rhwydwaith
Llesiant yn rheolaidd
11

Presgripsiwn
Cymdeithasol
Mae Presgripsiwn Cymdeithasol yn galluogi
meddygon teulu, nyrsys a gweithwyr proffesiynol
eraill yn y maes gofal sylfaenol i gyfeirio
unigolion at amryw o wasanaethau lleol sydd
ddim yn wasanaethau clinigol. Hefyd mae’n
chwarae rhan allweddol yng ngwaith ataliol e.e.
codi ymwybyddiaeth sgrinio, atal codymau, a
hybu cyrsiau iechyd.
Dull sydd yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion
unigolion mewn modd mwy holistig ydyw,
a’u hannog i gael gwell gafael ar eu llesiant
a’u hiechyd eu hunain. Mae gweithgareddau
Presgripsiwn Cymdeithasol yn gallu bod yn
amrywiaeth enfawr o bethau, ond, ar y cyfan,
gweithgareddau ydynt yn cael eu darparu gan
fudiadau cymunedol a gwirfoddol.
Mae sawl model gwahanol o bresgripsiwn
cymdeithasol ond mae’r rhan fwyaf o fodelau
yn cynnwys Swyddog Cyswllt Cymunedol sy’n
derbyn cyfeiriadau ac wedyn yn gweithio gyda’r
unigolion i adnabod cyfleoedd addas ar eu cyfer.
Mae Mantell Gwynedd yn gorff ymbarél trydydd
sector gyda chronfa ddata enfawr o fudiadau,
ac felly mae gennym wybodaeth fanwl am
gyfleoedd cymunedol i gyfeirio unigolion atynt.
Ariennir y cynllun gan Fwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr.

CYSWLLT CYMUNEDOL
ARFON: CYFEIRIADAU O
1AF EBRILL 2019 31AIN O FAWRTH
2020
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Rôl y Swyddog Cyswllt Cymunedol:

•
•
•
•
•
•
•
•

Cymd

Grymuso'r unigolion i ail-gysylltu gyda’u
cymunedau lleol
Magu hyder a gwydnwch
Gwella iechyd a lles
Gwella ansawdd bywyd yr unigolion
Lleihau’r nifer o apwyntiadau meddygol a’r
defnydd o feddyginiaeth
Cynyddu’r ymwybyddiaeth o beth sydd ar
gael i gynorthwyo a chefnogi unigolion
Lleihau unigrwydd
Cynorthwyo unigolion i gymryd gwell
rheolaeth o’u bywydau

Ers Hydref 2016 mae 933 o unigolion wedi
eu cyfeirio ar y prosiect a rhwng 1af o Ebrill
2019 a 31ain Mawrth 2020 cyfeiriwyd
248 o unigolion. Mae 75% wedi lleihau eu
dibyniaeth ar y meddyg teulu.

eithas

“Oherwydd eich cymorth
mae gen i fy annibyniaeth a
rhyddid yn ôl”

“Cymerodd ond dau
ddiwrnod i chi sortio a chael
pethau i symud, ymlaen lle rwyf
wedi bod yn trio ers pedair
mlynedd i sortio”

248 cyfeiriad

Gwella llesiant economaidd,
cymdeithasol a diwylliannol

“Rwy’n ddiolchgar
iawn bod y doctor wedi
cyfeirio fi atoch”

“Yr ydych wedi rhoi
dewrder a hyder i mi
fynd ar drywydd
pethau”

o

Cynyddu sgiliau, gwybodaeth a
chyfleoedd cyflogaeth

159 dynes / 89 dyn
116 HUNAN
GYFEIRIAD
WEDI
DERBYN G
WYBODAE
T
H
GAN
EU MEDDY
G TEULU
57 CYF
E
FEDDY IRIAD GAN
GON T
EULU

Cyfleoedd
gwirfoddoli a
gweithio yn
agos gydag
asiantaethau
amgylcheddol

Lleihau unigedd
ac unigrwydd y
rhai sy’n cymryd
rhan mewn
gweithgareddau

d,
am bob £1 a fuddsoddwy
crëwyd £6.79 o werth

IAD ARALL
75 CYFEIR
DWL,
CHYD MED
GAN OT, IE PI,
RA
ASOL
FFISIOTHE
CYMDEITH
R
Y
W
H
IT
GWE

Gwella iechyd
corfforol ac emosiynol
cyfranwyr

Gwella parodrwydd
pobl i gymryd
rhan mewn
gweithgareddau
Dileu rhwystrau
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Social Value Cymru
Yn 2017 bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus
gyda chais am £468,000 o Gronfa Sgiliau Trydydd
Sector Loteri Cymru i gefnogi gwaith Social Value
Cymru.

Roedd y gefnogaeth yn cynnwys:

Yn ystod 2019-20, sef drydedd flwyddyn
y prosiect, mae Social Value Cymru wedi
canolbwyntio ar gynorthwyo mudiadau i symud
ymlaen o fesur effaith un gweithgaredd, prosiect
neu wasanaeth o fewn eu mudiad i weld sut
gallent wreiddio’r egwyddorion yma o fewn eu
mudiadau. Bwriad y prosiect oedd nid yn unig
mesur gwerth cymdeithasol ond cynorthwyo
mudiadau i ddefnyddio’r wybodaeth yma i
wneud penderfyniadau gwell a dod ac effaith yn
rhan allweddol o’u cynllunio strategol.

•
•

Y nod oedd cefnogi 30 o fudiadau trydydd
sector ledled Gogledd Cymru, pump ym mhob
sir. Yn dilyn proses ymgeisio, bu 28 o fudiadau’n
llwyddiannus ac fe’u gwahoddwyd i fod yn rhan
o’r prosiect a derbyn cefnogaeth i wreiddio
gwerth cymdeithasol yn eu mudiadau dros
gyfnod o ddwy flynedd. Un o nodau Social
Value Cymru oedd sicrhau bod amrywiaeth o
fudiadau’n cymryd rhan yn y prosiect. Roedd
y 28 mudiad yn cynnwys rhai cenedlaethol,
rhanbarthol a lleol, ac edrychodd hefyd ar
drawstoriad o wasanaethau yn cynnwys iechyd
meddwl, plant a phobl ifanc, anableddau
dysgu a chorfforol, pobl hŷn, prosiectau
cymunedol, camdriniaeth ddomestig a rhywiol,
y celfyddydau, rhaglenni cyflogaeth a’r iaith
Gymraeg.

•

Hyfforddi aelodau staff a’r Hyrwyddwr
Gwerth Cymdeithasol ar y Bwrdd
Ymddiriedolwyr
Mentora ac ymgynghori
Creu eu hadroddiad gwerth
cymdeithasol eu hunain ar un o’u
gweithgareddau
Cynorthwyo mabwysiadu fframwaith i
reoli eu heffaith gymdeithasol

•

Yn anffodus, tynnodd tri mudiad yn ôl
o’r prosiect am amrywiol resymau ac
felly parhaodd 25 o fudiadau i dderbyn
cefnogaeth.
Yn ystod y flwyddyn yma, cafodd y mudiadau
hyfforddiant ar ein harweinlyfr newydd ar
gyfer rheoli effaith ynghyd ag adnodd Excel
i fudiadau gael mesur a rheoli eu gwerth
cymdeithasol. Mae hwn yn adnodd sydd
ar gael i’r sector gyfan ac ar ein gwefan i’w
lawrlwytho.

Gwerth Cymdeithasol – Be’ ydy’r Pwynt?

“Mae hwn yn brosiect gwych sydd wedi’n
galluogi ni i ddysgu, deall a defnyddio SROI
yn y mudiad ac mae’n help gwirioneddol wrth
inni wneud penderfyniadau strategol am ble i
ganolbwyntio ein hamser a’n hadnoddau”

Yn ystod 2019-20 cynhaliwyd y gynhadledd
gwerth cymdeithasol cyntaf yng ngogledd
Cymru yng Nghanolfan Busnes Conwy. Daeth
cynrychiolaeth o bob sector at ei gilydd er
mwyn trafod sut gallwn symud ymlaen gyda’r
agenda yma a dod a gwerth cymdeithasol yn
rhan annatod o bob dim rydym yn ei wneud.

“Roedd y prosiect wedi’i drefnu’n dda ac roedd
y berthynas a ddatblygwyd yn hwb i’n hyder.
Roedd y daith maes yn werthfawr iawn ac
mae’r adnodd mesur a grëwyd yn rhagorol,
gan ei fod yn cofnodi’r dystiolaeth sy’n dangos
sut cyrhaeddom ein canlyniadau ac mae’n ein
galluogi inni brofi ble fuasai newidiadau’n fwyaf
effeithiol.”
“Cefnogaeth ardderchog, ni fuasai wedi bod yn
bosibl inni wneud hyn heb y prosiect!”
“Prosiect gwerthfawr iawn i’n helusen”

		

Yn ystod 2019-20

•
•

Gwerthuso’r prosiect
Adroddodd pob mudiad a gwblhaodd y rhaglen
rywfaint o newid cadarnhaol yn y deilliannau
canlynol:
•
•
•
•
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Beth oedd gan y mudiadau i’w ddweud...

Mudiadau’n gallu mesur gwerth
cymdeithasol gweithgareddau’n well
Mudiadau’n gallu gwreiddio
egwyddorion gwerth cymdeithasol ym
mhopeth a wnânt
Mudiadau’n gallu defnyddio
gwybodaeth effaith gymdeithasol i
oleuo eu penderfyniadau
Mudiadau’n gallu adrodd ar effaith
gymdeithasol i gynulleidfaoedd
mewnol ac yn allanol yn well.

•

Darparwyd 12 sesiwn hyfforddiant
Cynhaliwyd 3 cyfarfod Rhwydwaith
Mesur Gwerth Cymdeithasol Gogledd
Cymru – mae’r Rhwydwaith yn cynnwys
croestoriad o aelodaeth o bob sector
Paratowyd 19 adroddiad Mesur Gwerth
Cymdeithasol yn dadansoddi gwerth
cymdeithasol
gwasanaethau yng
Ngwynedd a thu
hwnt (18 fel rhan o’r
prosiect a un allanol)

ASTUDIAETH ACHOS
Cyfle Cymru
Un mudiad sydd yn rhan o’r prosiect yw Cyfle
Cymru, sydd yn cael ei reoli gan CAIS. Mae
Cyfle Cymru yn cefnogi unigolion sydd gyda
phroblemau cam-drin sylweddau a / neu
gyflyrau iechyd meddwl i ddychwelyd i waith,
addysg neu hyfforddiant. Gall cleientiaid
dderbyn cymorth un i un gan fentoriaid
sydd gyda phrofiadau tebyg, mynediad at
hyfforddiant a chyfleoedd gwirfoddoli. Bu
Social Value Cymru yn gweithio yn agos gyda’r
mudiad i gynhyrchu adroddiad Adenillion
Cymdeithasol ar fuddsoddiadau, ond hefyd
eu cefnogi i ddefnyddio'r pecyn newydd i
reoli gwerth cymdeithasol er mwyn eu helpu i
gynyddu’r effaith.
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Prosiect Maes Ni
Maesgeirchen

Yn ystod cyfnod Covid-19 bu’r Swyddog
Datblygu Cymunedol yn ddolen gyswllt
bwysig rhwng y gymuned ac asiantaethau
cefnogol eraill.
Yn ystod y cyfnod yma gwelwyd ton enfawr o
gefnogaeth a chydweithio nas gwelwyd erioed
o’r blaen. Ymysg y gweithgareddau hynny
darparwyd y canlynol:

Mae prosiect MaesNi yn cael ei ariannu
gan y rhaglen Buddsoddi’n Lleol a ariennir
gan Gronfa’r Loteri Fawr ac a reolir gan yr
Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau.
Mae’r rhaglen Buddsoddi’n Lleol yn
gweithredu mewn 13 o gymunedau ar draws
Cymru gyfan ac mae’n cynnig cyfle i bobl y
cymunedau hynny eu gwneud yn llefydd
gwell a mwy dymunol i fyw ynddyn nhw.
Mae’r rhaglen yn un 10 mlynedd sy’n
defnyddio cryfderau, sgiliau a thalentau pobl,
grwpiau a chymdeithasau’r cymunedau i
newid pethau er gwell yn barhaol.
Gyda £1m i wario ar flaenoriaethau lleol,
cymuned Maesgeirchen sy’n penderfynu sut
i ddefnyddio’r arian, pa gyrff maen nhw am
gydweithio â nhw a sut caiff penderfyniadau
eu gwneud.
Er mwyn cynnig cefnogaeth barhaus i
brosiect MaesNi, mae Mantell Gwynedd yn
cyflogi Swyddog Datblygu Cymunedol ym
Maesgeirchen a hynny ar ran Grŵp Llywio
MaesNi.
Ers cychwyn ei swydd ym mis Rhagfyr
2018, mae’r Swyddog wedi canolbwyntio
ar weithio gyda’r gymuned i ganfod eu
blaenoriaethau er mwyn adeiladu hwb
cymunedol a manteisio ar gyfleoedd i’r
gymuned ymgysylltu gyda’r prosiect.

•

330 o becynnau tyfu blodau haul a
gweithgareddau amgylcheddol ar gyfer
deuluoedd

•

330 o becynnau hwyl ar gyfer deuluoedd

•

330 o becynnau celf a chreadigrwydd

Mae’r Swyddog hefyd wedi cefnogi gwaith
datblygu y parc chwarae.

•

Dros 1600 o brydau bwyd wedi'u paratoi
a’u cludo at bobl dros 70 yn hunan ynysu

Yn ystod y flwyddyn bu’r Swyddog Datblygu
Cymunedol yn cefnogi llu o weithgareddau
cymunedol eraill fel:

•

Dros 250 o focsys bwyd wedi eu dosbarthu

•

4915 o brydau cartref parod wedi eu
paratoi a’u cludo at bobl

•

217 o becynnau argyfwng ariannol wedi
eu dosbarthu

•

113 o ymholiadau ar gyfer help trwy'r
llinell ffôn wedi eu derbyn ac wedi ymateb
iddynt

•

50+ presgripsiwn wedi eu casglu a’u
dosbarthu

•

Dros 30 o wirfoddolwyr newydd wedi eu
recriwtio i gynorthwyo gydag ymdrechion
Covid-19

•
•
•
•
•
•
•

Caffi Cymunedol
Gweithdai Letters Grow
Clwb Dawns
Clwb Bocsio
Cychwyn trafodaethau i sefydlu
meithrinfa gymunedol
Clwb Pêl-droed
Cefnogi teuluoedd a phlant sydd allan
o addysg

Mae’r Swyddog Datblygu Cymunedol wedi
bod yn greiddiol i hwyluso’r drafodaeth
rhwng y gymuned a’r rhanddeiliaid wrth
iddynt symud ymlaen i edrych ar ddatblygu
Hwb Cymunedol i Faesgeirchen.
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Gwaith dyngarol Mantell Gwynedd:
Cefnogi Ffoaduriaid
Yn 2015 galwyd ar y gymuned ryngwladol
i ymateb i’r argyfwng dyngarol o ganlyniad
i ryfel Syria. Ar y pryd ’roedd dros 4 miliwn
o bobl wedi’u gyrru allan o Syria i chwilio
am loches mewn gwledydd cyfagos.
Dyma’r ecsodus mwyaf o ffoaduriaid mewn
amgylchiadau o’r fath ers cenhedlaeth. Erbyn
heddiw, dywed y Cenhedloedd Unedig fod
tua 13.5 miliwn o Syriaid angen help, dros 6m
yn fewnol yn Syria a dros 5m yn ffoaduriaid
tu allan i Syria.

•

•

•
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Sefydlwyd grŵp gwirfoddol CEFN yn
ardal Blaenau Ffestiniog yn 2015 gan
griw o unigolion a dechreuodd Mantell
Gwynedd gydweithio’n agos efo CEFN.
Casglwyd y llwyth lori cyntaf o roddion
ym Mantell Gwynedd ym Medi 2015.
Dros gyfnod o bedair blynedd ers hynny
mae Mantell Gwynedd wedi bod yn rhan
o’r gadwyn sydd wedi sicrhau bod dros
50 o gynwysyddion llawn rhoddion wedi
cyrraedd Groeg, Syria a Thwrci.
Mae o leia’ un llwyth lori wedi gadael
swyddfa Caernarfon pob mis ers Medi
2015 – sef cyfanswm o bron i hanner
cant o lwythi lori! Amcangyfrifir bod
cyfartaledd pob llwyth yn 4 tunnell. Mae
hyn yn golygu fod oddeutu 200 tunnell
o roddion wedi’u casglu gan Mantell
Gwynedd.

Bellach, mae CEFN yn rhan o elusen Care
UK sy’n sicrhau nid yn unig fod rhoddion yn
cyrraedd gwledydd anghenus ond hefyd
yn helpu ffoaduriaid sy’n ymgartrefu yng
Nghymru. Mae siop CEFN ym Mlaenau
Ffestiniog, sy’n derbyn a gwerthu rhai
o’r nwyddau i godi pres i ddanfon y
cynwysyddion dramor, hefyd yn dosbarthu
yn lleol mewn cydweithrediad â’r Banc Bwyd
lleol. Mae Mantell Gwynedd yn parhau i
weithio fel partneriaid gyda CareUK a CEFN
er mwyn cynorthwyo ffoaduriaid
Casglwyd 10 llwyth lori o roddion yn
Mantell Gwynedd yn ystod 2019-20 sef tua
40 tunnell.
Mae hyn yn golygu bod Mantell Gwynedd
wedi casglu cyfanswm o tua 240 tunelli o
roddion ers 2014.
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Grantiau C O V I D
CRONFA GRANTIAU BYCHAN COVID-19
Ym mis Mawrth 2020, ar gychwyn y
pandemig yng Nghymru, cyhoeddodd
Llywodraeth Cymru gronfa gychwynnol
o £24m i gefnogi’r sector wirfoddol yng
Nghymru er mwyn ei helpu i ymateb i
ofynion Covid-19.
Buddsoddwyd talp o’r arian yma mewn
Cronfeydd Grantiau Bychan i’w gweinyddu
gan y Cynghorau Gwirfoddol Sirol .
Derbyniodd Mantell Gwynedd oddeutu
£30,000 o’r arian yma a sefydlwyd Cronfa
Grantiau Bychan yn sydyn. Mewn cyfnod byr
iawn roedd 27 o fudiadau trydydd sector yng
Ngwynedd wedi cael budd o’r Gronfa.
Er fod y gwaith yma wedi digwydd yn ystod
2019-20 a 2020-21 mae’n teimlo’n addas ei
gynnwys yn yr Adroddiad Blynyddol yma.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CRUSE
Carers Trust - Crossroads
GISDA
Help Harlech 			
(Cefnogwyd gan Harlech Tourism Assoc)
Porthi Pawb 				
(Cefnogwyd gan Gŵyl Fwyd Caernarfon)
Seren
Llygaid Maesincla
Banc Bwyd Nefyn
Pwyllgor Pentref Llandwrog
Gwallgofiaid
Siop Griffiths Cyf
DEG (i gefnogi Pobl Peblig)
Cymuned Llanbedr				
(Cefnogwyd gan Llanbedr Beer Festival)
Egni Abergynolwyn Energy
The Anne Mathews Trust- Braich Goch Inn
Neuadd Goffa Llanllyfni
Centre of Sign-Sight-Sound
Menter Fachwen
Menter y Plu
Tim Pobi Arfon 			
(Cefnogwyd gan Ffrindia Penygroes)
Farm and Garden
Maes Ni - Maesgeirchen
Neuadd y Groeslon
Age Cymru Gwynedd a Môn
Grŵp Cynefin
Circo Arts Y Festri
MÔN FM
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Cynlluniau
i’r Dyfodol

Crynodeb
Ariannol

18%

23%

3%

Sut mae Mantell
Gwynedd yn cael
ei ariannu

20

n cytundeb
rtneriaeth, sef ei
Pa
eb
nd
tu
Cy
y
ydd Sector
fynion
Cefnogaeth Tryd
du yn unol â go
u
re
da
th
lo
ei
ae
w
i
o
au
un
rh
d yn
nod o
Byddwn yn pa
Mantell Gwyned
ghymru sydd â’r
N
ae
g
M
.
yn
ru
or
m
ct
Cy
se
h
d
, yn awr ac
ydyd
gyda Llywodraet
au cymorth i’r tr
n a chymunedau
io
ad
ol
di
ig
fu
o
un
t
th
an
ai
si
w
mewn
n at le
Cymru, sef rhwyd
paru cefnogaeth
i gyfrannu’n llaw
ar
yr
dd
y
lw
w
do
tr
od
eb
irf
gw
tund
wadu.
alluogi’r sector a
gysylltu a Dylan
d yn cyflawni’r Cy
Ym
ed
yn
ac
y
w
G
dw
ll
te
lia
an
na
dd M
oddoli, Cyllid Cy
yn y dyfodol. By
raethu Da, Gwirf
od
yw
Ll
f
se
s,
ae
neriaeth ac ar
pedwar m
thio mewn part
ei
gw
d
yd
rw
ig
aeth Gwynedd
bwys
eth er lles poblog
cws newydd ar
ria
ffo
ne
oi
rt
rh
i
pa
ed
n
w
ew
9
Mae COVID-1
i gydweithio m
ddwn yn parhau
By
.
au
ffynnu a thyfu.
or
ct
se
s
draw
ethau rheiny yn
ria
ne
rt
pa
y
dd
by
o fesur gwerth
ac yn gobeithio
rwyddo’r gwaith
hy
i
au
rh
datgloi
pa
yn
n
ru, byddw
l sector yn gallu
m
fe
Cy
ym
e
lu
yd
Va
yr
t
al
su
ci
So
gallu dangos
teri Cymru yn
Trwy ein prosiect
th hwn rydym yn
. Gyda chyllid Lo
ai
15
gw
20
r
)
y’
ru
w
Tr
ym
.
(C
ol
ol
od
faint o arian
cymdeithas
fuddsoddi rhyw
nedlaethau’r Dyf
i
Ce
no
nt
tu
ia
cy
es
i
Ll
ed
df
w
li
arwyddocaol
eo
potensial Ded
mae’r Bwrdd Rh
aith. Mae hyn yn
20
gw
20
’r
i
gi
ed
no
M
ef
d
ch
ed
a
ctau yn
staffio
dod i ben ddiw
digonol o gontra
i fedru parhau i
ad
d
nw
ed
fle
yn
cy
w
G
dd
ll
te
by
ddenu
y
wrth gefn Man
a. Y gobaith yw
dipyn o ffocws i
yn
ym
cr
th
ai
dd
by
gw
s
lly
ae
fe
l
m
y
aliol yn y dyfodo
o bwysigrwydd
a yn hunan gynh
ym
th
ai
gw
y
20-21.
gwneud
s yma yn ystod 20
ae
m
y
yn
d
yd
w
hau bod
gwaith ne
asol er mwyn sicr
ith
de
m
Cy
n
w
si
u cefnogaeth
grip
w mewn darpar
n ein gwaith Pres
lla
ty
en
es
fla
ym
an
io
rh
is
ae
ce
ar
udiadau’r
Byddwn yn
cael y cyfle i chw
hafu potensial m
yn
uc
or
io
ct
ith
se
d
be
yd
go
yd
ddu
wn yn
mudiadau’r tr
y hynny, yn gwire
ion clinigol. Bydd
rw
th
en
a
gh
n,
an
hy
b
ud
he
ydydd
h wne
i unigolion sydd
sydd yn rhoi’r tr
enda llesiant wrt
14
ag
20
)
i’r
ru
nu
ym
an
(C
fr
nt
gy
Gwynedd
Llesia
trydydd sector i
1 bydd Mantell
-2
Cymdeithasol a
20
au
20
th
d
ae
to
an
ys
as
Yn
w
G
au.
rhan o’r
potensial Deddf
nio gwasanaeth
cleifion sydd yn
d
llu
yd
yn
ch
nn
a
cy
u
io
ar
ac
rp
tr
n da
emental fydd yn
sector wrth galo
ygiad sustem El
bl
at
dd
o
an
rh
yn dod yn
ol.
siwn Cymdeithas
da safonau
prosiect Presgrip
i gydymffurfio gy
or
ct
se
d
yd
yd
tr
bl i gefnogi a
rol o gefnogi’r
ar ffyrdd ymarfe
ar bob cyfle posi
io
ch
is
ry
te
ed
an
eiladu ar y
yn
m
n
yn
w
n
Bydd
a byddw
irfoddoli gan ad
w
11
G
20
s
)
ae
ru
m
y
ym
(C
yn
or, yn enwedig
Mesur y Gymraeg
yn y trydydd sect
eg
ra
ym
G
’r
do
hyrwyd
ydd.
eisioes wedi digw
awdd a
gwaith da sydd
enda newid hins
ag
r
â'
l
ae
af
i'r
d
er mwyn myn
thio gydag eraill
Byddwn yn gwei
ctor.
fer da o fewn y se
ar
ym
do
yd
rw
hy

19%

Pob blwyddyn mae Mantell
Gwynedd yn llwyddo
i ddenu arian o nifer o
amrywiol ffynonellau
e.e. Cyrff y Llywodraeth,
Ymddiriedolaethau Elusenol a
Chronfeydd Loteri.

1%

1% 1%

Cyfanswm Incwm yn
ystod 2019/20 oedd
£848,012
Cyfanswm Gwariant
yn ystod 2019/20 oedd
£891,187

36%

CGGC - ARIAN CRAIDD

CYNGOR SIR Y FFLINT/ CYNGOR MÔN

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

CRONFA LOTERI FAWR - SOCIAL VALUE CYMRU

CGGC – CYNLLUNIAU ERAILL

ADRA TAI CYF

CYNGOR GWYNEDD

GWASANAETHAU A GWEINYDDU/ FFIOEDD RHEOLI

CYMHARIAETH YNG NGWARIANT MANTELL GWYNEDD YN YSTOD 2018/19 a 2019/20
Llywodraethu
Costau Rhedeg Prosiectau
Grantiau
Dibrisio

2018/19

Costau Safle

2019/20

Gweinyddol, Gwasanaethau a Chyrsiau
Costau Rhedeg Swyddfeydd
Hysbysebu a Hyrwyddo
Costau a Chyflog Staff
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Cysylltwch â Mantell Gwynedd am gopi o Gyfrifon Ariannol llawn am y flwyddyn yn diweddu 31ain Mawrth 2020
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Bwrdd Rheoli 2019/2020
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: Annie Williams | Cyn Bennaeth Coleg Harlech
Trysorydd: Elwen Roberts | Creu Menter
Is-Drysorydd: Trystan Pritchard | Prif Swyddog Hosbis Dewi Sant
AELODAU
Y Tad Deiniol | Yn Ein Blaenau
Betty Williams | Cyn Aelod Seneddol
Cyng. Paul John Rowlinson | Cynrychiolydd Cyngor Gwynedd

Staff 2019/2020
TÎM RHEOLI
Bethan Russell Williams
Prif Swyddog
Ceren Williams
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid
a Gweinyddu
DATBLYGU A GWASANAETHAU
Eleri Lloyd
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol
Elaine Thomas
Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth Cymdeithasol
(hyd Rhagfyr 2019)
Gareth James
Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth
(o Ionawr 2020)
Dr. Adam Richards
Ymgynghorydd Cyfrifon Cymdeithasol (SROI)
Jess Mead Silvester
Gweithiwr Datblygu MaesNi, Maesgeirchen
Mathew Lewis
Swyddog Mesur Gwerth Cymdeithasol
(o Mai 2020)
IECHYD
Sioned Llwyd Larsen
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Rhian Griffiths
Swyddog Cyswllt Cymunedol
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CYLLID A GWEINYDDOL
Carys Williams
Swyddog Datblygu a Chynorthwy-ydd Cyllid
Tracy Lynne Rotheram
Swyddog Gweinyddol
Ellen ap Dafydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
(hyd Rhagfyr 2019)
Arwen Elysteg Evans
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
(o Ionawr 2020)
Mair Parry Davies
Derbynnydd
CANOLFAN GWIRFODDOLI GWYNEDD
Carwyn Humphreys
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli
Alan Rhys Thomas
Swyddog Gwirfoddoli (hyd Mai 2020)
Meinir Evans
Cydlynydd MEDRAF I (hyd Ebrill 2019)
Elaine Ginnelly
Cefnogaeth Gweinyddol MEDRAF I
(Ebrill – Awst 2019)
Mair Richards
Cefnogaeth Gweinyddol MEDRAF I
(hyd Mawrth 2020)

