Diweddariadau'r wythnos o WCVA
3 Ebrill 2019
Helo, a chroeso i’r cylchlythyr wythnos yma.
Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi Gwobr Trydydd Sector Rockadove – partneriaeth newydd
â Rockadove Video Production i roi ymgyrch farchnata ar ffurf fideo, gwerth £10,000, i fudiad
yn y trydydd sector. Mae Rockadove yn un o asiantaethau cynhyrchu fideo mwyaf blaenllaw
Cymru, ac mae'n cynnig y prosiect fideo wrth ddathlu ei degfed flwyddyn. Mae'r wobr yn gyfle i
fudiad trydydd sector gael cymorth gydag ymgyrch gyflawn – gan gynnwys ei dyfeisio, ei
sgriptio, ei chynhyrchu, ei dosbarthu a'i gwerthuso gan Rockadove – i gyd yn rhad ac am ddim.
Gallwch gael gwybod sut i ymgeisio ar ein gwefan.
Ar ôl tair blynedd a hanner ardderchog o ddigwyddiadau, gweminarau, adnoddau a chymorth i
alluogi cymunedau i weithredu ar yr amgylchedd, daeth y gwasanaeth Buddsoddi yn Natur (sef
Environet gynt) i ben ar 31 Mawrth. Prosesodd y prosiect dros 600 o geisiadau am wybodaeth,
cyngor, hyrwyddo neu bartneriaeth; cynnal 23 gweminar a 10 digwyddiad, gan gynnwys
digwyddiadau Dim Carbon Cymru gyda Chanolfan y Dechnoleg Amgen, a datblygu adnoddau
sydd wedi'u gweld dros 30,000 o weithiau. Mae’n drueni mawr gweld y prosiect yn dod i ben –
dilynwch y ddolen i gael gwybod sut y gallwch barhau i gael at ei adnoddau.
Diolch am ddarllen, fe welwn ni chi wythnos nesaf.

Polisi a prosiectau
Rhowch wybod i ni am ein heffaith…
…ac fe allech ennill £100 i’ch mudiad. Atebwch ein Harolwg Effaith.

Gofalwyr a phobl sy’n derbyn gofal a chefnogaeth yng
Nghymru’n rhannu’u profiadau mewn adroddiad newydd

Mae Mesur y Mynydd (MyM) wedi rhannu ei chanfyddiadau mewn adroddiad newydd.

Hyfforddiant a digwyddiadau
Rheoli amser yn y trydydd sector
Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser
14 Mai 2019, Caerdydd

Trosglwyddo Asedau Cymunedol- Yr hanfodion
Mae Ethical Property Foundation yn falch iawn o gynnig y gweithdy eiddo am ddim hwn i
fudiadau dielw mewn partneriaeth â WCVA.
21 Mai 2019, Wrecsam

Buddsoddi yn Natur yn dweud hwyl fawr
Caeodd gwasanaeth Buddsoddi yn Natur WCVA ar 31 Mawrth 2019 ar ôl tair blynedd a hanner
ardderchog yn galluogi cymunedau i weithredu ar yr amgylchedd yng Nghymru.

Darllen mwy

Ydy Cymru angen ei rheoleiddiwr elusennol eu hun? Dyma’r podlediad cyntaf mewn
cyfres o sgyrsiau byr a recordiwyd yn gofod3, y digwyddiad mwyaf i’r trydydd sector yng
Nghymru. Dros y chwe wythnos nesaf, fe fyddwn yn dod â safbwynt gwahanol i chi ar
bynciau sydd o bwys i’r trydydd sector yng Nghymru. Yn y rhifyn cyntaf, mae’r

ymchwilydd arbenigol yn y sector elusennol Joe Saxton o nfpSynergy yn dadlau ei bod
yn hen bryd i Gymru fod â’i rheoleiddiwr elusennau ei hun.

Cyllid diweddaraf
Rhaglen Grant Hanfodion Brys Plant mewn Angen y BBC
Nod y gronfa yw darparu eitemau grant sy’n diwallu anghenion mwyaf sylfaenol plant
a phobl ifanc neu sy’n hanfodol i’w llesiant.

Cronfa Prosiectau Cymunedol Bychan Parc Cenedlaethol
Eryri
Bwriad y Gronfa Prosiectau Cymunedol Bychan yw cynorthwyo pobl sy’n byw o fewn y
Parc Cenedlaethol i ddechrau prosiectau fydd o fudd i’w cymunedau a’u hamgylchedd
lleol.

Cronfa Gymunedol Wledig Calor
Mae hyd at £5,000 o gyllid ar gael i brosiectau i wella bywyd mewn cymunedau gwledig.

Grantiau ymarfer corff Localgiving – Magic Little Grants
Mae grantiau gwerth hyd at £500 ar gael i grwpiau y mae eu hincwm o dan £250,000.

Cyfle i ennill ymgyrch fideo werth £10,000!
Mae Rockadove Video Production a WCVA yn cydweithio i ddangos grym marchnata ar ffurf
fideo.

Darganfod mwy

Newyddion Gwirfoddoli
Holiadur Gwirfoddoli
Mae’r holiadur hwn am bwrw golwg ar sut i fynd ati i helpu ac annog mwy o bobl i gynnig
eu hamser er lles y gymdeithas drwy gynnal clybiau, gweithgareddau neu helpu pobl yn
wirfoddol a di-dâl.

