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WYTHNOS
YMWYBYDDIAETH
AWTISTIAETH Y BYD
’Roedd Mantell Gwynedd yn falch o fod yn rhan o
ddigwyddiadau Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
eleni.
Mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Integredig
Awtistiaeth Gogledd Cymru trefnwyd cyfres o
ddigwyddiadau i godi ymwybyddiaeth am awtistiaeth.
Dechreuwyd yr wythnos gyda hyfforddiant gan
Sioned Thomas – Swyddog Datblygu Awtistiaeth
Rhanbarth y Gogledd – i rai o staff ac aelodau o
Fwrdd Rheoli Mantell Gwynedd. Bu Sioned hefyd yn
rhan o ddigwyddiad Rhwydwaith Llesiant a
Gwirfoddoli y Trydydd Sector ym Mhorthmadog, roedd
yn gyfle i godi ymwybyddiaeth ymysg nifer dda o
fudiadau trydydd sector. Yn ddiweddarach yn yr
wythnos bu Uned Symudol Mantell Gwynedd ar y
maes yng Nghaernarfon yn codi ymwybyddiaeth
ymysg siopwyr a’r cyhoedd.

Sioned Thomas, Swyddog
Datblygu’r Gogledd ac
Uned Symudol Mantell
Gwynedd ar y Maes yng
Nghaernarfon yn ystod
Wythnos Ymwybyddiaeth
Awtistiaeth.
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Rhai o staff/aelodau Bwrdd Mantell Gwynedd yn derbyn hyfforddiant
gan Sioned Thomas – Swyddog Datblygu’r Gogledd
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Pwt y Prif Swyddog

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan Rowlands
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol:
Eleri Lloyd
Swyddog Datblygu Mesur Gwerth
Cymdeithasol:
Elaine Thomas
Cyfrifydd Cymdeithasol:
Dr Adam Richards

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen
Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol,
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid
a Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Cyllid a Swyddog Datblygu:
Carys Williams
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd:
Mair Davies

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
Carwyn Humphreys
Swyddog Gwirfoddoli:
Alan Thomas
Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr:
Jen Rowlands

Deunydd i’r Rhifyn nesaf
o Mantell

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

21 Mehefin, 2018
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Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw
wybodaeth at Ellen ap Dafydd
Swyddog Mantell Dolgellau
e-bost:
ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575

Ers dros ddwy flynedd bellach mae Mantell Gwynedd wedi bod yn cefnogi
achos y ffoaduriaid. Er bod y Cenhedloedd Unedig yn dweud fod
niferoedd ffoaduriaid yn lleihau yn raddol rhaid cofio fod dros filiwn o
ffoaduriaid wedi cyrraedd Ewrop ym 2015, y rhan fwyaf ohonynt o Syria
ond hefyd o wledydd fel Afghanistan, Irac, Kosovo a gwledydd eraill.
I’r rhai ohonoch sydd yn dilyn y cyfryngau cymdeithasol mi welwch bob
ryw fis, ac weithiau’n amlach, fod lori Mantell Gwynedd yn cael ei llwytho
ar y stryd tu allan i swyddfa Caernarfon. ‘Roedd heddiw yn un o’r
diwrnodau hynny a bu staff Mantell yn cario’r rhoddion a llwytho’r lori.
Bydd y lori yn mynd heno i Flaenau Ffestiniog ac yno bydd gwirfoddolwyr
gweithgar mudiad CEFN yn dadbacio, didoli, ac ail bacio. Bydd popeth
yn cael eu plygu’n ofalus ar ôl sichrau eu bod yn lân ac yn dwt, pob
dilledyn yn cael ei roi mewn bag penodol o ddillad babis, plant, merched
a dynion. Bydd y bagiau rheiny wedyn yn cael eu llwytho yn Blaenau ac
yn mynd ymlaen i Warrington. Yno byddant yn cael eu llwytho mewn
‘container’ cyn cael eu cludo i gampiau ffoaduriaid yn Ewrop a thu hwnt.
Mae’r rhoddion hyn yn achub bywydau, yn rhoi gobaith i filoedd o
ffoaduriaid ac yn arwydd o gymorth a heddwch yn mynd ar draws y byd
o Gymru.
Be’ sy’n arbennig am hyn oll yw ymroddiad cadwyn o wirfoddolwyr ar hyd
y daith.
Mae’r gadwyn yn cychwyn gyda phoblogaeth garedig Gwynedd sydd yn
casglu rhoddion ac yn dod â nhw i swyddfa Mantell Gwynedd. Mae ‘na
griw o wirfoddolwyr yn gweu dillad babis a phlant ac yn dod a llond bagiau
o’r dillad dela welsoch chi erioed atom. Mae’r rhoddion yn cyrraedd bron
yn ddyddiol a’r cyfan yn cael eu storio yn selar y swyddfa cyn eu llwytho
ar y lori. Gwirfoddolwr sydd yn gyrru’r lori i Blaenau ac yn helpu dadlwytho.
Gwirfoddolwyr ardal Blaenau a thu hwnt sydd wedyn yn didoli a phacio
ac ail lwytho yn Blaenau a gwirfoddolwyr sydd yn dreifio’r cyfan i
Warrington a dadlwytho ac wedyn ail lwytho y cyfan i ‘container’ fawr.
Gwirfoddolwyr sydd wedi bod wrthi yn codi arian i dalu am gludo’r
container i lefydd fel Camp Moria yn ynys Lesvos yng ngwlad Groeg. Ar
Ebrill y 7fed eleni ’roedd container rhif 36 yn cychwyn am Lesvos a hynny
trwy gydweithrediad nifer fawr o elusennau lleol a chenedlaethol a
chadwyn o wirfoddolwyr arbennig. Disgwylir dros 20,000 o ffoaduriaid yn
y camp yma yng ngwlad Groeg dros yr wythnosau nesaf, y rhan fwya’
ohonynt yn dianc o erchylldra Syria.
Er bod elusennau rhyngwladol a chenedlaethol fel y Refugee Council, y
Groes Goch, Care International ayb yn gweithio yn ddygn er lles y
ffoaduriaid mae’n bwysig cofio rôl allweddol y gwirfoddolwyr unigol ar lawr
gwlad yng Ngwynedd sydd yn galluogi llawer o’r gwaith yma.
Felly diolch o waelod calon i’r gadwyn o wirfoddolwyr amhrisiadwy sydd
yn greiddiol i’r ymgyrch ddyngarol enfawr yma.

Tan Tro Nesa, Bethan
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Newyddion
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Croesawu staff newydd i
Mantell Gwynedd
Llongyfarchiadau mawr a chroeso cynnes i ddwy
aelod newydd o staff sef Jen Rowlands ac Elaine
Thomas, a chroeso nôl hefyd i Carys Williams!
Mae Jen Rowlands wedi cychwyn yn ei swydd fel
Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr ac yn ymuno gyda
Carwyn ac Alan yn y Ganolfan Wirfoddoli i recriwtio,
cefnogi a lleoli gwirfoddolwyr yng Ngwynedd.
Yn hannu’n wreiddiol o Ben Llªn mae gan Jen brofiad
helaeth o fewn y trydydd sector ac wedi gweithio i
Cymdeithas Tai Eryri (yn ddiweddarach Grfip Cynefin) am
rai blynyddoedd a hefyd i NWREN, Sylfaen Gymunedol ac
Antur Waunfawr. Bydd Jen yn gweithio o swyddfa
Caernarfon dridiau yr wythnos ac yn cefnogi gwirfoddolwyr
gydag anghenion ychwanegol.
Mae Elaine Thomas hefyd yn hannu o Ben Llªn ac yn
cychwyn ar ei swydd fis Mai fel Swyddog Datblygu Mesur

Gwerth Cymdeithasol. Mae Elaine wedi gweithio i
amrediad o fudiadau trydydd sector gan gynnwys
Groundwork, Coleg Harlech WEA a Chartrefi Cymunedol
Gwynedd. Bydd Elaine yn gweithio llawn amser yn bennaf
o swyddfa Caernarfon ac yn ymuno gyda Eleri Lloyd a Dr
Adam Richards fel rhan o dîm Social Value Cymru Mantell
Gwynedd.
Croeso yn ôl hefyd i Carys Williams. Bu Carys yn gweithio
i Mantell Gwynedd am gyfnod o bedair blynedd ar ddeg
cyn iddi “ymddeol” ym 2017. Mae dilynwyr yn Mantell yn
adnabod Carys yn dda fel Rheolwr prosiect Ffrindia’. Erbyn
hyn, yn dilyn “ymddeoliad” byr, mae Carys yn ôl efo ni yn
swyddfa Caernarfon dridiau yr wythnos ac yn cynorthwyo
yr adran Gyllid a hefyd yn ymgymryd â gwaith datblygu
cymunedol. Rydym yn hynod falch o’i chael yn ôl.
Croeso iddynt oll.

Gwefan Newydd
Gwirfoddoli Cymru
Mae newidiadau sylweddol a chyffrous yn digwydd i
wefan ‘Gwirfoddoli Cymru’. Dyma’r wefan ar gyfer
hysbysebu cyfleoedd gwirfoddoli ar draws Cymru.
Bellach, mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn annog
mudiadau i ail-gofrestru ac ychwanegu eu cyfleoedd
gwirfoddoli ar y safle newydd cyn iddi fynd yn fyw i’r
cyhoedd. Bydd hyn yn hwyluso’r broses fel bod digon
o wybodaeth i ddenu gwirfoddolwyr.
Os oes gennych gyfleoedd eisoes ar y safle presennol,
neu angen cefnogaeth a hyfforddiant, neu wrth gwrs
os hoffech chi fel mudiadau lleol wneud defnydd o’r
wefan, cysylltwch gyda ni:
gwirfoddoli@mantellgwynedd.com
01286 672 626 am ragor o wybodaeth.

Yn ddiweddar mae Cronfa Loteri Fawr wedi dyrannu
arian i ddau fudiad yng Ngwynedd.
Mae Gisda wedi derbyn arian ar gyfer prosiect i redeg
gweithdai wythnosol er mwyn helpu addysgu ac
ysbrydoli aelodau’r gymuned LHDT yn yr ardal.
Mae Gfiyl Fwyd Caernarfon yn cynnal gfiyl fwyd
flynyddol i ddathlu bwyd a gynhyrchir yn lleol ac
addysgu’r gymuned am fwyta’n iach. Bydd y grant
yma’n ariannu hysbysebu, pabell fawr, adloniant a
gwasanaeth cyfieithu.
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Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Mai 2018

GWIRFODDOLWYR
Y MILENIWM
Llwyddiannau diweddar
Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Cwestiynau i’ch he
lpu i ddewis cyfle
gwirfoddoli addas
• Pam gwirfoddoli?
Amser sbâr, gwneud
ffrindiau, dysgu sgilia
u ac ennill profiad,
neu rannu’ch sgilia
u a phrofiadau?
• Faint allwch sbar
io? Ychydig oriau’r
wythnos, neu dros
gyfnod byr?
• A fyddai’n well ge
nnych wirfoddoli gy
da
grwpiau, un person
neu ar ben eich
hun?
• Os dymunwch wi
rfoddoli gyda phobl
- pa
fath, henoed, plant
, pobl ifanc neu’r
anabl? Mae’n bosib
bydd angen gwiriad
DBS arnoch.
• A oes gennych sg
iliau allwch ddefnydd
io
wr th wirfoddoli?
• A ydych yn teimlo’
n gryf i wirfoddoli dr
os
achos arbennig?
• A ydych yn barod
i ddilyn hyfforddiant
os
bydd angen?

TANWEN MEADOWS, 50 awr Caffi Cyfrannu i
Rannu, Bethesda

ELA MAI PRITCHARD,
100 awr Canolfan
Tregarth
KEELEY
COTTERILL-BALL,
200 awr Gisda
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SHANNON
WILLIAMS,
200 awr Clwb
Ieuenctid,
Bethesda
JOSHUA
HEATON,
200 awr Clwb
Ieuenctid,
Bethesda

MANTELL GWYNEDD

Canolfan Gwirfoddoli

Mai 2018

Mae’n adeg yna o’r flwyddyn unwaith eto ble rydym yn paratoi ar gyfer Wythnos
Gwirfoddolwyr. Nod yr wythnos yw dathlu cyfraniad gwirfoddolwyr a chaiff ei
gynnal yn yr wythnos gyntaf o Fehefin bob blwyddyn.
Eleni, bydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn trefnu’r canlynol.

Digwyddiad Dathlu a Diolch:
Mercher 6ed o Fehefin,
Portmeirion
Dyma’n prif ddigwyddiad dathlu a diolch ble byddwn yn
cyflwyno tystysgrifau i wirfoddolwyr. Os ydych yn
adnabod unigolyn sy’n deilwng o gydnabyddiaeth am eu
gwaith gwirfoddol, cysylltwch gyda Chanolfan Gwirfoddoli
Gwynedd am ffurflen enwebu.

Digwyddiadau hyrwyddo
Bydd y Ganolfan yn trefnu digwyddiadau hyrwyddo yn
ystod yr wythnos gan gynnwys taith gyda’r Uned
Symudol. Rhagor o fanylion i ddilyn.
Os ydych am gynnal digwyddiad i ddathlu eich
gwirfoddolwyr yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr, rhowch
wybod i ni 01286 672626
gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

Y gwirfoddolwyr dderbyniodd eu tystysgrifau yn 2017

Dafydd Roberts yn derbyn ei dystysgrif
Gwirfoddolwyr y Mileniwm
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Iechyd a Llesiant
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Digwyddiad
Rhwydwaith Llesiant
a Gwirfoddoli y Trydydd Sector
Rhai o fynychwyr y Rhwydwaith
Cynhaliwyd y Digwyddiad Rhwydwaith uchod yn y Clwb
Pêl-droed ym Mhorthmadog ar Fawrth 16eg 2018, a daeth
criw da o fudiadau draw yno.
Cafwyd nifer o gyflwyniadau yn cynnwys diweddariadau
am gyfleoedd ariannu a blaenoriaethau Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr. Cafwyd cyflwyniad hefyd ar y
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) gyda

phwyslais ar gyfraniad y Trydydd Sector o ran cyfarch y 7
nod llesiant. Diweddarwyd y mynychwyr ar y Cynllun
Llesiant Gwynedd a Môn a chafwyd cyflwyniad hynod
ddifyr ar Awtistiaeth a’r gwasanaethau sydd ar gael i
gefnogi unigolion a theuluoedd sydd yn byw gyda’r cyflwr.
Bydd y Rhwydwaith nesaf yn cael ei chynnal ym mis
Gorffennaf – bydd mwy o fanylion ar gael yn fuan.

Rhaglenni Addysg i Gleifion Cymru
(Cyrsiau EPP Cymru)
Pwrpas cyrsiau EPP Cymru yw cynnal a gwella ansawdd bywyd trwy
hunan reolaeth. Mae’r cyrsiau yn ymwneud â dysgu sgiliau pwysig
gan gynnwys rheoli symptomau, delio â straen, iselder a hunan
ddelwedd isel, datblygu sgiliau ymdopi, dysgu ffyrdd o ymlacio a
bwyta’n iach a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Gweler isod amlinelliad
byr o beth mae rhai o’r cyrsiau yn eu cyfarch:
◆Mae’r cwrs Calonnau Iach yn gwrs a gynlluniwyd gan Sefydliad
Prydeinig y Galon. Mae’n rhoi gwybodaeth i rywun sydd â risg o
glefyd cardiofasgwlaidd, ac yn gallu rhoi cyngor ar bynciau fel
gweithgareddau corfforol, rhoi’r gorau i ysmygu, lefelau diogel o
alcohol a gwybodaeth am fwyta’n iach ayb.
◆Mae Cysylltu â Phobl - Hyfforddiant Gwydnwch Emosiynol yn
helpu pobl i ymdopi â digwyddiadau anodd bywyd gan roi
gwybodaeth am gefnogaeth bellach os bydd angen.
◆Mae’r cwrs Addysg Diabetes X-PERT yn cael ei redeg gan
weithwyr proffesiynol iechyd ar gyfer pobl sy’n byw gyda diabetes
math 2 gan gynnig gwybodaeth ar sut i reoli diabetes ac am y
triniaethau diweddaraf sydd ar gael.
◆Mae Bwyd Doeth am Oes yn darparu gwybodaeth i gefnogi ac
annog pobl i reoli eu pwysau mewn ffordd iach.
Mae’r cyrsiau i gyd am ddim ac maent ar gael ar draws Gogledd
Cymru.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar 01286 674236
neu e-bostio elois.davis@wales.nhs.uk
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CAFFI COFIO
(Gwasanaeth Newydd)
GWASANAETH AM DDIM I OFALWYR A’R
RHEINY Y MAENT YN GOFALU
AMDANYNT
Ymunwch â’r grfip yng Nghlwb Criced,
Bangor am ginio a diod mewn awyrgylch
groesawgar a chyfeillgar.
Bydd yn gyfle hefyd i:
◆Ddysgu mwy am wasanaethau i bobl sydd
â phroblemau cofio a lle i gael cymorth
◆Gyfarfod a sgwrsio gyda phobl mewn
sefyllfa debyg
◆Dderbyn cefnogaeth ymarferol ac
emosiynol
◆Gymryd rhan mewn amrywiol
weithgareddau
BYDD Y SESIYNAU YN CYMRYD LLE
BOB DYDD MERCHER
1:00-3:00 y prynhawn
Am fwy o wybodaeth, ffoniwch
01492 542212 neu e-bostiwch:
northwales@nwcrossroads.org.uk
www.nwcrossroads.org.uk

MANTELL GWYNEDD
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Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol (Arfon)

CYNLLUN PRESGRIPSIWN CYMDEITHASOL
Dyma enghreifftiau o fudiadau ac asiantaethau sydd yn hanfodol i lwyddiant
Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol
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Mesur Gwerth Cymdeithasol
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Prosiect Mesur a Rheoli Gwerth Cymdeithasol
Gogledd Cymru
Dyma brosiect cyffrous wedi ei ariannu gan Gronfa’r
Loteri Fawr am dair blynedd ar gyfer mudiadau’r sector i
fesur efaith ei gwaith. Bydd tîm Social Value Cymru yn
gweithio’n agos gyda staff ac ymddiriedolwyr 30 o
fudiadau trydydd sector ar draws Gogledd Cymru er
mwyn eu helpu i ddeall sut i fesur gwerth cymdeithasol
eu gwasanaethau fydd, yn ei dro, yn eu galluogi i
gynllunio a gwneud penderfyniadau gwell.
Yn dilyn proses ymgeisio ddechrau’r flwyddyn mae’r 30
mudiad bellach wedi eu dewis. Mae’r mudiadau yn

cynrychioli gwasanaethau pwysig ar draws y Gogledd sydd
yn cael eu hadnabod fel prif feysydd o angen ar draws y
Gogledd yn yr Asesiad Anghenion Poblogaeth a hefyd
Asesiad Llesiant Lleol. Mae rhain yn cynnwys
gwasanaethau iechyd meddwl, gwasanaethau gofalwyr,
plant a phobl ifanc, dioddefwyr o drais, unigrwydd o fewn
cymunedau, gwasanaethau i gyn-filwyr a llawer mwy.
Dyma gyfle gwych i edrych ar nifer o astudiaethau achos
a dangos pwysigrwydd mudiadau trydydd sector o ran eu
cyfraniad tuag at waith ataliol. Mi fydd diweddariad yn y
rhifyn nesaf!

Rhwydwaith
Gwerth
Cymdeithasol
Gogledd
Cymru
Cafwyd y cyfarfod diwethaf yn swyddfa DVSC yn Rhuthun
ar ddydd Iau, 19eg o Ebrill.
Bu Graham Kendall o Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn
trafod eu profiad nhw o wreiddio mesuriadau gwerth

cymdeithasol o fewn y mudiad gyda help Social Value
Cymru. Hefyd cafwyd ymweliad gan Dan Ebanks o
Firesouls fu’n trafod sut mae gwerth cymdeithasol wedi
cael ei gymhwyso gan fudiadau ar draws Prydain.

Astudiaeth Achos –
Newid Cam a Chyn-Filwyr GIG Cymru
Mae tîm Social Value Cymru wedi bod yn gweithio gyda
Cais Cyf er mwyn gwerthuso eu prosiect ar y cyd a Chynfilwyr GIG Cymru. Roedd y prosiect yma yn caniatáu
mentoriaid i weithio ar y cyd a therapydd seicolegol er
mwyn helpu sicrhau mwy o les gymdeithasol yr unigolyn a
helpu i gael deilliannau megis lleihau unigrwydd, gwella
perthynas teulu ac eraill yn ogystal â newidiadau positif yn
seicolegol. Roedd yr adroddiad yma’n dangos yr effaith
bositif o gydweithio rhwng mudiad trydydd sector a’r Bwrdd
Iechyd er mwyn sicrhau deilliannau gwell i’r unigolyn ac atal
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dirywiad all fod yn angheuol.
Mi fydd yr adroddiad yma
ar gael ar ein gwefan
yn fuan.

MANTELL GWYNEDD

Cyfleoedd Ariannu
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Rhaglen Prif Grantiau BBC Plant mewn Angen
Bydd Rhaglen Prif Grantiau BBC Plant mewn Angen yn
ystyried ceisiadau am grantiau gwerth dros £10,000 i
gefnogi prosiectau am hyd at dair blynedd.

Rhaid i fudiadau fod wrthi’n gweithio i fynd i’r afael â hyn
ac i wneud gwahaniaeth gwirioneddol ym mywydau plant
a phobl ifanc.

Gall elusennau cofrestredig a mudiadau dielw y DU
ymgeisio os ydynt yn cefnogi plant a phobl ifanc 18 oed
ac iau sydd dan anfantais oherwydd:
◆Salwch, caledi, cam-drin neu esgeuluso.
◆Unrhyw fath o anabledd.
◆Anawsterau ymddygiadol neu seicolegol.
◆Yn byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd.

Y dyddiad cau nesaf yw 13 Medi 2018 (hanner nos).
I gael gwybod mwy cysylltwch â BBC Plant mewn Angen
drwy ffonio 0345 609 0015 neu
ebostio: pudseygrants@bbc.co.uk
Gweler hefyd gwefan CGGC https://www.wcva.org.uk/funding/fundinglatest/2017/12/children-in-need

Cronfa Prosiectau Cymunedol Lleol 2018
Mae Cronfa Prosiectau Cymunedol Lleol Sefydliad
Greggs yn darparu grantiau o hyd at £2,000 i fudiadau
dielw ym Mhrydain Fawr ar gyfer prosiectau neu offer i
bobl mewn angen sydd wrth wraidd cymunedau lleol.
Dylai prosiectau cymwys allu dangos eu bod wedi
cyflawni o leiaf un o’r Targedau Perfformio Allweddol
canlynol ar gyfer eu buddiolwyr:
◆Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol.
◆Gwella iechyd a lles.
◆Mwy o wydnwch/dull ymdopi amgenach.
◆Gwella sgiliau bywyd.
◆Gwella cyfleoedd.

Gall unrhyw fudiad dielw ymgeisio.
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 22 Mehefin 2018
(canol nos) gyda phenderfyniadau yn cael eu cyhoeddi
ar 17 Awst 2018.
Am fwy o fanylion ffoniwch 0191 212 7626 neu
ebostiwch: greggsfoundation@greggs.co.uk
Neu ymweld a gwefan CGGC –
https://www.wcva.org.uk/
funding/fundinglatest/2018/03/
environment-grants

Cyllid Menywod a Merched drwy Comic Relief
Mae COMIC RELIEF yn falch o gyhoeddi lansiad cynllun
grant gwerth £4 miliwn i gefnogi mudiadau sy’n gweithio i
roi diwedd ar drais a cham-drin yn erbyn menywod a
merched ledled y Deyrnas Unedig.
Bydd y cyfnod ymgeisio ar agor rhwng 17 Ebrill a
chanol dydd, 2 Gorffennaf 2018.
Gwahoddir ceisiadau am grantiau rhwng £60,000 a
£120,000 am 1 i 3 blynedd ac mae croeso hefyd i’r rheini
sydd eisoes wedi cael grant ymgeisio.
Dyma nod y gronfa:
◆Galluogi mudiadau i gefnogi menywod yn y grﬁp
targed yn well.
◆Dangos sut y gall profiad gwirioneddol menywod fod o
gymorth wrth ddylunio a chynnal gwasanaethau,
arferion a pholisïau.
◆Darparu cyfleoedd i brosiectau roi cynnig ar ffyrdd a
modelau newydd o weithio, er enghraifft drwy
weithredu’n gynharach, adeiladu asedau cymunedol
neu ddefnyddio dulliau digidol.
NEWYDDLEN 81

◆Galluogi partneriaethau traws-sector i gydweithio i
ddarparu cymorth o safon.
◆Cefnogi dulliau a all ddarparu gwersi i fudiadau a
rhanddeiliaid eraill yn y sector drwyddo draw.
◆Gwella mynediad at gymorth i fenywod sydd ag
anghenion cymhleth mewn cymunedau nas
gwasanaethir gystal, megis Menywod Duon, Asiaidd,
Lleiafrifoedd Ethnig a Ffoaduriaid, menywod hªn,
Menywod Lesbiaidd, Deurywiol, Trawsrywiol a
Rhyngrywiol, menywod anabl.
I ymgeisio neu gael gwybod mwy am feini prawf y gronfa
a’r broses, gan gynnwys canllawiau ymgeisio manwl,
ewch i’r wefan
https://www.comicrelief.com/apply-for-grants/opengrants-initiatives/tackling-violenceagainst-women-and-girls
A hefyd ar wefan CGGC https://www.wcva.org.uk/funding/
funding-latest/2018/04/women-andgirls-funding-via-comic-relief
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Digwyddiadau a Hyfforddiant
Taith haf 2018 yr Uned Symudol
Mai 7fed – Sioe Nefyn
Gorffennaf 21 – Ras yr Wyddfa
Cofiwch alw draw i ddweud helo a
chasglu gwybodaeth

Mai 2018

HYFFORDDIANT
A oes unrhyw hyfforddiant arbennig yr hoffech ei
dderbyn?
Rydym yn awyddus i sicrhau fod Rhaglen
Hyfforddiant Mantell Gwynedd yn ateb eich
gofynion.
Gadewch i ni wybod os hoffech weld unrhyw bwnc
arbennig ar y Rhaglen Hyfforddiant eleni ac fe
wnawn ein gorau i’ch helpu.
Cysylltwch â:
Ellen ap Dafydd, Swyddfa Dolgellau ar
01341 422 575
ellen@mantellgwynedd.com

Hanfodion Diogelu Data
a’r ‘GDPR’
COFIWCH HEFYD FOD UNED SYMUDOL
MANTELL GWYNEDD AR GAEL I’W LLOGI
AM BRIS RHESYMOL IAWN

A yw eich mudiad chi yn barod ar gyfer
Hanfodion Diogelu Data Newydd ‘GDPR’
sydd yn dod i rym ar y 25ain o Fai 2018?

COSTAU LLOGI’R UNED

A fydd eich mudiad yn cydymffurfio â’r
newidiadau yma?

Aelodau o Mantell Gwynedd: £130 y diwrnod (a phob
diwrnod dilynol am hanner y pris).
Defnyddwyr 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 delerau rhesymol iawn).
Cysylltwch drwy e-bostio:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626
Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

Y prif newidiadau fydd yn dod i rym:
 Egwyddorion diogelu data newydd
 Diffiniadau diweddaraf o ddata personol a data
categori arbennig
 Hysbysiadau preifatrwydd
 Sicrhau a dibynnu ar ganiatâd, a
 Diogelwch data a sut i osgoi torri rheolau all
arwain at ddirwyon
I gael rhagor o wybodaeth ewch i dudalen
wybodaeth gwefan CGGC https://www.wcva.org.uk

YSTAFELLOEDD AR OSOD
23-25 Y Bont Bridd,
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1AB
Yr Hen Orsaf Heddlu,
Y Lawnt
Dolgellau LL40 1SB
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd 01286 672 626
ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com
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Hyfforddiant
WCVA
Dwyieithrwydd Ar Waith
24-05-2018 – WCVA Rhyl, LL18 3EB
Marchnata eich Gwasanaethau
20-06-2018 – CAIS Bae Colwyn, LL29 8BP
Cyflwyniad ar sut i Ddylanwadu
04-07-2018 – Amgueddfa Wrecsam, LL11 1RB

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk
MANTELL GWYNEDD

