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Nodyn gan y

Prif Swyddog

Mae’n wir dweud fod yr holl drefnwyr a
chefnogwyr yn datgan yn glir na fyddai y
gemau wedi llwyddo heb ymroddiad yr
80,000 o wirfoddolwyr.

’Rwyf am gyflwyno fy ngholofn yn y
newyddlen hon i wirfoddolwyr, ac yn
arbennig i’r “gamesmakers” y bu cymaint
o sôn amdanynt yn ystod y Gemau
Olympaidd a Pharalympaidd 2012.

Ond beth fydd y gwaddol adewir ar ôl y
gemau? Faint o’r 80,000 o
“gamesmakers” fydd yn parhau i
wirfoddoli? Mae ymchwil yn dechrau
dangos fod canran uchel o’r
I’r rhai sydd yn fy adnabod yn dda
“gamesmakers” eisioes yn wirfoddolwyr
byddwch yn gwybod nad wyf yn ffan
ac felly yn debygol o wirfoddoli eto. Un
mawr o’r gemau ac wedi gwrthwynebu’r ffordd i gael rywun i wirfoddoli eto yw
gwariant aruthrol a fu arnynt. Mae’r rhai trwy sicrhau eu bod yn teimlo’n
sydd yn fy adnabod hefyd yn gwybod fod arbennig ac yn hanfodol i’r llwyddiant.
John Gwyn, fy ngŵr, wedi bod yn un o’r
Mae hyn yn sicr wedi digwydd yn y
“gamesmakers” a dreuliodd wythnosau
gemau olympaidd a pharalympaidd. Ond
yn Llundain dros yr haf yn gwisgo’r wisg egwyddor sylfaenol gwirfoddoli yw na
“gamesmaker” biws sydd bellach yn
ddylai unrhyw wirfoddolwr fod allan o
adnabyddus.
boced ac yn sicr mi oedd pob un o’r
“gamesmakers” allan o boced yn
Mae John wedi bod yn wirfoddolwr
ariannol. Ond yn emosiynol, yn foesol, ac
brwd dros y blynyddoedd gyda Thîm
Achub Llanberis, Cŵn Tywys Gwynedd a ymhob ffordd arall credaf fod y profiad
hyd yn oed fel dreifar achlysurol i Uned wedi cyfoethogi’r gwirfoddolwyr.
Y gwirfoddolwyr, yn ôl yr holl drefnwyr,
Symudol Mantell Gwynedd! Ond eleni
athletwyr, a phawb arall, olygodd bod
daeth cyfle i fod yn “gamesmaker” yn y
Gemau 2012 wedi bod yn llwyddiant
Gemau Olympaidd. Bu’r daith i wisgo’r
ysgubol.
wisg biws yn un hir a chostus.
Cychwynodd gyda chyfweliad ffurfiol yng Mae John, yn barod, wedi rhoi ei enw i
Nghaerdydd fis Mehefin 2011 a chafodd lawr i wirfoddoli yng Ngemau’r
wybod ddiwedd y flwyddyn ei fod ei
Gymanwlad ym 2014 ac mae ’na sôn yn
ddewis fel Cynorthwydd i Dîm
tŷ ni rwan am Rio ym 2016 … gawn ni
Paralympaidd Unol Dalieithau’r America. weld! Yn y cyfamser, os hoffech gael
Gwnaeth benderfyniad cydwybodol i roi cipolwg ar y wisg biws enwog gallwch ei
ei amser i gefnogi athletwyr anabl y
gweld yn ffenest swyddfa Mantell
gemau Paralympaidd yn hytrach na’r
Gwynedd yng Nghaernarfon.
Gemau Olympaidd eu hunain, ac wedyn Galwch
dechreuodd yr artaith misol o deithio i
heibio!
Lundain am hyfforddiant. Bu saith taith i
Tan tro
Lundain rhwng Ionawr 2012 a chychwyn
nesa!
y gemau fis Medi. ’Roedd y cyfan ar ei
Bethan
gost bersonol ariannol ei hun.
Bu dros 80,000 o unigolion yn
gwirfoddoli yn ystod y gemau. Yn ystod
y seremoni cloi’r gemau cyfeiriwyd dro
ar ôl tro at y gwirfoddolwyr. Dywedodd
Sebastian Coe mai y gwirfoddolwyr
oedd gwir gewri’r gemau ac nid yr
athletwyr eu hunain!

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw
1af o Chwefror 2013
Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at Ellen ap Dafydd,
Swyddfa Mantell Dolgellau e-bost:
ellenapdafydd@mantellgwynedd.com • Ffôn 01341 422 575
M A N T E L L
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YMGYNGHORIAD AR
BOLISI ADFYWIO
LLYWODRAETH CYMRU
Mae Llywodraeth Cymu wedi lansio dogfen ymgynghori “Lleoedd Llewyrchus
Llawn Addewid” ac mae’r cyfnod ymgynhgori yn agored tan 14eg Ionawr,
2013.
Dyma dair neges allweddol y ddogfen:
• Mae angen cryfhau’r llywodraethu i wella’r cyflawni. Yn benodol, mae cyfle i
yrru cydweithredu rhanbarthol yn ei flaen mewn ffordd fwy strwythuredig,
gan gynnwys mynd ati’n effeithiol i gynllunio’n ofodol ar gyfer adfywio.
• Rhaid wrth bartneriaeth. Dim ond drwy wir ymwneud â chymunedau,
awdurdodau lleol a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, y trydydd
sector a’r sector preifat y gellir cyflawni adfywio cynaliadwy.
• Mae dull yr Ardaloedd Adfywio yn gweddnewid rhai o’n lleoedd mwyaf
difreintiedig, ond mae cyfle o hyd i wella’r ffordd yr ydym yn buddsoddi ar
lefel leol.
Mae “Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid” hefyd yn gwneud cysylltiadau cryf
â Chynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru ac yn
cysylltu amcanion adfywio â Rhaglenni Ewropeaidd 2014-2020.
Os am lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori ewch i
http://wales.gov.uk/consultations/businessandeconomy/vvp/?lang=cy

Angen bod yn fwy agored
a hyblyg o ran comisiynu
gwasanaethau cyhoeddus
Mae Cyngor Cenedlaethol Mudiadau
Gwirfoddol (NCVO) wedi cyhoeddi
Gwasanaethau Cyhoeddus Agored:
profiadau o’r sector gwirfoddol.
Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at
enghreifftiau o arloesi mewn ymarfer,
lle y mae’r sector gwirfoddol wedi
gweithio mewn ffyrdd newydd gydag
awdurdodau statudol i ddatblygu
gwasanaethau arbenigol. Mae hefyd yn
dadlau y dylid bod yn fwy agored a
hyblyg wrth gomisiynu gwasanaethau er
mwyn cymryd mantais ar gyfraniad
elusennau. Gallai cyfleoedd newydd o
du buddsoddi cymdeithasol a data
agored hefyd liniaru risg contractau a
gwneud gwasanaethau’n fwy atebol i’w
defnyddwyr.
Gellir cael mwy o fanylion a llwytho
dolen yn http://preview.
tinyurl.com/ckduqxg

Argymhellion adolygiad Ardrethi Busnes Cymru
am ‘roi ergyd’ i elusennau Cymru
Mae’r sector wedi lleisio eu pryderon i Lywodraeth Cymru am effeithiau posibl argymhellion a geir yn yr adolygiad Ardrethi
Busnes Cymru. Rhai o’r argymhellion sy’n peri pryder mawr yw lleihau’r gostyngiad treth fusnes i siopau elusen i 50%;
cyfyngu siopau elusen i un ar bob stryd fawr ac y dylid cyfyngu’r meini prawf cymhwyster ar gyfer gostyngiad.
Noder: Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori â’r sector a gobeithir cynnal cyfarfod rhwng y sector â’r Gweinidog,
Edwina Hart, i drafod effeithiau argymhellion yr adolygiad.
Am fwy o wybodaeth neu i lawrlwytho’r ddogfen yn llawn ewch i wefan Llywdoraeth Cymru www.wales.gov.uk

DECHRAU
AR GYFER
MUDIADAU
ELUSENNOL
CORFFOREDIG
Ar ôl llawer o oedi yn y broses, mae’r
Comisiwn Elusennau (Cymru a Lloegr)
yn gobeithio dechrau cofrestru
Mudiadau Elusennol Corfforedig o fis
Ionawr 2013.
Am ragor o wybodaeth ewch i Civil
Society Media
http://www.civilsociety.co.uk/
finance/news/content/13562/

N E W Y D D L E N
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Cyfieithu Cymunedol
Ydych chi’n fudiad cymunedol
neu elusennol?
Oes pobl Cymraeg a di-Gymraeg yn eich cyfarfodydd?
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
cyfieithu
mwy o fanylion cysylltwch â: Glyn Jones neu Esyllt Tudur
cymunedol
ar 01492 642357
www.cyfieithucymunedol.org

C
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Ffair Fasnachu
Ar Dachwedd 14eg 2012 ym Mhortmeirion
cynhaliwyd Ffair Fasnachu Trydydd Sector Gwynedd
a Chyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd. Dyma gyfle
unwaith eto i ddod a mentrau cymdeithasol
Gwynedd ynghyd i hyrwyddo a gwerthu eu
nwyddau. ’Roedd yn gyfle i’r cyhoedd ddod draw i
wneud eu siopa ’Dolig a chefnogi mentrau
cymdeithasol lleol.
Agorwyd y ffair yn swyddogol gan Robin Llewelyn,
Rheolwr Gyfarwyddwr, Portmeirion a bu’n
ddigwyddiad llwyddiannus iawn.
Cafwyd gweithdy ar gynaliadwyedd yn y bore a
sesiwn holi ac ateb gyda Menna Jones, Antur
Waunfawr a Linda Jones, Seren Ffestiniog Cyf yn
y prynhawn.
Diolch i’r mentrau ddaeth draw i arddangos a
gwerthu ac i’r cyhoedd am eu cefnogaeth.

Y Felin Gylchu
Ar y 30ain o Awst agorwyd drysau’r Felin Gylchu am y tro
cyntaf ym mhentref Y Felinheli. Nod y fenter yw ailgylchu
dillad, teganau, a nwyddau o bob math, gan godi arian at
elusennau lleol mewn awyrgylch gartrefol.
Dros gyfnod o wythnosau bu’r pwyllgor a nifer o
bentrefwyr yn casglu a didoli nwyddau di-ri ar gyfer yr
agoriad swyddogol. Bu’r grant a dderbyniwyd gan Cartrefi
Cymunedol Gwynedd o gymorth gyda’r gwaith o addasu a
pheintio ystafelloedd yn Neuadd yr Eglwys, gan ei
thrawsnewid yn siop elusen.
Dywedodd Rhiannon Jones, Cadeirydd Pwyllgor y Felin
Gylchu fod yr agoriad wedi bod yn llwyddiant mawr, a bod
trigolion Y Felinheli a thu hwnt wedi dangos cefnogaeth
arbennig i’r fenter.
Bydd holl elw menter Y Felin Gylchu yn cael ei rannu yn
flynyddol a’r gobaith yw y bydd nifer o achosion lleol, yn
cynnwys Cronfa adnewyddu Eglwys Llanfairisgaer, yn
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derbyn cyfraniadau. Mae’r Felin Gylchu hefyd yn cefnogi
Antur Waunfawr drwy gyfrannu dillad yn rheolaidd at eu
hachos.
Mae’r siop ar agor pob dydd Iau a dydd Gwener o 10:00 tan
6:00 ac ar ddydd Sadwrn o 10:00 tan 4:00. Felly ewch draw
am baned ac i wneud ychydig o siopa, byddwch yn siŵr o
gael croeso cynnes ac ambell i fargen hefyd.
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Ffair Wirfoddoli
a Bore Coffi ym
Mhwllheli
Fel aelod o Bartneriaeth Tirlun Llŷn,
trefnodd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
Ffair Wirfoddoli a Bore Coffi yn Festri
Capel Penlan ym Mhwllheli ar 10fed o
Hydref.
Nod y digwyddiad oedd codi
ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd gwirfoddoli
sydd ar gael yn lleol yn ogystal â
hyrwyddo gwirfoddoli yn gyffredinol yn yr
ardal. Cytunodd aelodau Capel Penlan i
ddarparu paneidiau – ac roeddent wedi
penderfynu derbyn cyfraniadau tuag at
CYMROD (elusen leol). Gwahoddwyd y
Cynghorydd Parchedig Ioan Gruffydd,
Maer Pwllheli i ‘agor’ y Ffair yn
swyddogol.
Cafwyd ymateb arbennig o dda gan fudiadau – roedd 24 bwrdd gwybodaeth o gwmpas y Festri ar y diwrnod. Roedd yn
gyfle ardderchog i bobl gael blas ar yr amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael yn yr ardal.
Diolch i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y digwyddiad!

Diwrnod Gwneud
Gwahaniaeth
A oeddech chi’n ymwybodol fod y dydd Sadwrn olaf ym mis
Hydref yn cael ei adnabod fel ‘Diwrnod Gwneud
Gwahaniaeth’? Amcan y dydd yw tynnu sylw at y
gwahaniaeth mae gwirfoddolwyr yn ei wneud drwy gyfrannu
eu hamser, sgiliau a’u hegni.
Unwaith eto eleni, trefnodd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
i rentu siop yng Nghanolfan Deiniol ym Mangor dros
wythnos hanner tymor. Gwahoddwyd mudiadau i ddod i’r
siop i hyrwyddo eu gwaith ac i recriwtio gwirfoddolwyr
newydd. Cafwyd wythnos brysur iawn gyda nifer o bobl yn
dangos diddordeb mewn gwirfoddoli.
Diolch i bawb a gefnogodd y siop.

SESIYNAU HYFFORDDIANT
AR GYFER GWIRFODDOLWYR
Unwaith eto, cafwyd ymateb da iawn i’r tri sesiwn hyfforddiant a
gynigiwyd i wirfoddolwyr yn ystod mis Tachwedd.
Bydd rhagor o sesiynau am ddim i wirfoddolwyr ar ôl y
Nadolig, ac mae croeso i chi gysylltu â Chanolfan
Gwirfoddoli Gwynedd (01286 672626) os oes gennych
unrhyw awgrymiadau am bynciau hyfforddiant ar gyfer y dyfodol.
N E W Y D D L E N
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NEWIDIADAU YN Y DREFN O WIRIO
COFNODION TROSEDDOL
(CRB)
Bydd Emma Leighton-Jones o
Uned Cofnodion Troseddol CCGC yn dod i Gaernarfon
i roi cyflwyniad bore Mercher, 30ain Ionawr 2013.
Cadwch y dyddiad yn rhydd!
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Gwirfoddolwyr y Mileniwm – Llwyddiannau
Da iawn i’r llu o wirfoddolwr ifanc sydd wedi ennill cydnabyddiaeth am wirfoddoli drwy gynllun Gwirfoddolwr y Mileniwm.
Tystysgrif 50 awr o wirfoddoli:
Miriam Jones, Robin Owen, Gweni Llwyd,
Alaw Williams, Shoned Wyn Jones, Aled Roberts,
Rhodri Foxhall, Dana Williams.
Tystysgrif 100 awr o wirfoddoli:
Elen Wyn Roberts, Katie Lewis, Eirian Williams,
Dafydd Griffith, Rebecca Jones, Sasha Owen,
Glesni Jordan, Sara Jones, Kerry Lock.
Gwobr Rhagoriaeth am 200 awr
o wirfoddoli:
Meinir Owen, Gwenllian Glyn Dafydd,
Sera Mererid Roberts, Glesni Guest-Rowlands.

Grant
Dan Arweiniad
Pobl Ifanc Gwynedd:
GWIRVOL

Gwirfoddolwyr ifanc yn derbyn hyfforddiant ar Gymorth Cyntaf Brys

Mae tri chais wedi bod yn llwyddiannus hyd yma.
Pwyslais mawr y grant yw cefnogi prosiectau
gwirfoddoli bach a gynhelir ac a arweinir gan bobl
ifanc (14-25 oed) yng Ngwynedd, a chroesewir
ceisiadau ar gyfer y rownd sydd ar ôl:
• 4ydd rownd – 31ain o Ionawr 2013
Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â Mirain Roberts ym Mantell Gwynedd ar 01286 672626 neu
mirain@mantellgwynedd.com

Hyfforddiant
Estynnir gwahoddiad cynnes i aelodau’r Rhwydwaith Plant a
Phobl Ifanc Gwynedd neu gynrychiolydd o’ch mudiad i sesiwn
hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid gan
MIND Cymru.
Dyma gyfle arall i fwy ohonoch fanteisio ar y cyfle yma sydd wedi
derbyn adborth rhagorol!
Er mwyn archebu eich lle neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â
Carwyn ar 01286 672 626 neu
Carwyn@mantellgwynedd.com
Cwrs dau ddiwrnod:
Dydd Iau, Ionawr 31 a dydd Gwener,
1af Chwefror 2013, 9am - 4pm,Tremadog.
Cost yr hyfforddiant yn cynnwys lluniaeth a chinio am y
2 ddiwrnod a llyfryn y cwrs: Aelod: £20; Di-Aelod: £25.
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Digwyddiad Iechyd Da yn llwyddo eto!
Llongyfarchiadau unwaith eto i bawb fu ynghlwm
â’r digwyddiad llwyddiannus yma a gynhaliwyd yn
Nolgellau ar Hydref y 19eg 2012.
Roedd mwy na 50 o fudiadau ac asiantaethau
yno yn rhoi cyngor a gwybodaeth gyda dros 300
yn mynychu yn ystod y diwrnod.
Diolch i chi gyd.

Prosiect newydd
yn Nhan y Maen,
Blaenau Ffestiniog
Mae prosiect newydd a chyffrous, sydd wedi ei
ariannu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru, wedi cychwyn yng Nghanolfan Adnoddau
Iechyd Meddwl Tan y Maen, Blaenau Ffestiniog.
Mae’r gwaith yn seiliedig ar feysydd prosiectau newydd, sef y Prosiect Lles, Prosiect Cymorth Argyfwng,
Prosiect y Llyfrgell, Prosiect Gwirfoddoli a’r Prosiect Codi Arian.
Agorodd y Llyfrgell ar Dachwedd y 1af ac mae’n bosibl benthyg llyfrau am bedair wythnos ac mae dau gyfrifiadur hefyd
ar gael ar gyfer eu defnyddio. Mae recriwtio gwirfoddolwyr hefyd yn rhan o’r Prosiect yma a gobeithir y gellir denu
gwirfoddolwyr newydd o bob oed a chefndir i hwyluso’r gweithgareddau ynghyd â chodi arian. Nid yw profiad blaenorol o
Iechyd Meddwl yn ofynnol i wirfoddoli ar y prosiect yma ac fe ddarperir hyfforddiant a chymorth llawn i wirfoddolwyr
ynghyd â Chwrs Anwytho a chyfle i ddatblygu sgiliau yn barhaus.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tracey neu Jane ar 01766 830203.

Cyrsiau Iechyd a Lles (EPP)
Mae EPP Cymru yn rhedeg cwrs 6 wythnos yn ddi-dâl i gynorthwyo pobl i reoli eu cyflyrau iechyd eu hunain. Gall y cwrs
yma ddysgu sgiliau defnyddiol i unigolion i’w cynorthwyo i reoli poen a symptomau eraill, delio gyda straen, iselder a
hunanddelwedd isel, datblygu sgiliau ymdopi a dysgu ffyrdd i ymlacio.
Am fwy o wybodaeth neu i gadw lle ffoniwch 01286 674236 neu e-bostio EPPCymru.BCUHB@wales.nhs.uk
Lleoliad Cwrs Porthmadog: Ystafell y Bwrdd Ysbyty Alltwen, Tremadog, LL49 0AQ. Amser: Dydd Iau 10:30 – 13:00.
Dyddiadau: 10/01/13; 17/01/13; 24/01/13; 31/01/13; 07/02/13 a’r 14/02/13.
Lleoliad Cwrs Botwnnog: Llyfrgell, Meddygfa Rhydbach, Botwnnog, LL53 8RE. Amser: Dydd Llun 10:30 – 13:00
Dyddiadau: 18/02/13; 25/02/13; 04/03/12; 11/03/13; 18/03/13 a’r 25/03/13.

NYTH – Cymorth am ddim i helpu i leihau biliau ynni!
Mae Nyth yn gynllun gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nod i leihau nifer y cartrefi sydd mewn tlodi tanwydd, gan gynnig
amrywiaeth o gyngor a chymorth i bawb drwy linell Rhadffôn 0808 808 2244.
Gall Nyth hefyd roi pecyn o welliannau ar gyfer cartrefi sy’n anodd eu gwresogi ac ar gyfer y rhai sy’n berchen ar eu
cartref neu’n rhentu’n breifat, a’u bod nhw (neu rywun sy’n byw gyda nhw) yn cael budd-dal ar sail prawf modd.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Toni ar 07538 375 994
neu e-bostiwch toni.langley@est.org.uk
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Ffrindia’
Cyllidir Ffrindia’ drwy gronfa AdvantAGE, Cronfa Loteri Fawr ac ar y 20fed Orffennaf 2012 ym mhresenoldeb
gwirfoddolwyr y cynllun bu lansiad swyddogol ym Mhortmeirion. Cafwyd cyflwyniad a chefndir am y cynllun gan Bethan
Russell Williams, Prif Swyddog Mantell
Gwynedd ac anerchiadau am bwysigrwydd
cynlluniau cyfeillio gan Derek Preston
Hughes o’r Gronfa Loteri Fawr. Roeddem
yn falch iawn o groesawu i’r lansiad Sarah
Rochira Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a
gyflwynodd ei gweledigaeth dros y pedair
blynedd nesaf.
Diolch i bawb a fynychodd ar y diwrnod.
O’r chwith:
Sarah Rochira
(Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru),
Derek Preston Hughes
(Cronfa Loteri Fawr),
Bethan Russell Williams
(Prif Swyddog Mantell Gwynedd),
Carys Williams (Rheolwr Ffrindia’),
Cyng. Selwyn Griffith
(Cadeirydd Cyngor Gwynedd).
Mae bron yn flwyddyn ers cychwyn
Ffrindia’, mae effaith y cynllun yn dechrau
dod i’r amlwg. Yn y llun (isod ar y chwith)
gweler Pat Jones o Gaernarfon sydd yn
cyfeillio gyda Dorothy Williams o
Landwrog. Nid oedd Dolly, fel mae’n cael
ei hadnabod, wedi bod yng Nghaernarfon ers peth amser, ond drwy gefnogaeth Pat cafodd ymweld ag Age Cymru a
chyfarfod ffrindiau nad oedd wedi eu gweld ers talwm.
Mae Maira Griffith a Megan Griffith (isod, dde) yn byw yn Edern
ac wedi bod yn gyfeillion pennaf ers bron i 40 mlynedd.
Mewn bore coffi yng
Nghanolfan Heneiddio’n
Dda, Nefyn cafodd
Dawn Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ yn
Nwyfor sgwrs â’r ddwy
ffrind a sylweddolodd y
ddwy fod hwn yn gynllun
a fedrai newid bywydau
unigolion a buasent yn
gallu bod yn rhan o
hynny. Maent eisoes
wedi mynychu
hyfforddiant ac maent
yn argymell gwirfoddoli
i unrhyw un.
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Prosiect
‘Gwneud y Cysylltiadau’
Menter a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a
Llywodraeth Cymru yw “Gwneud y Cysylltiadau” sy’n
gweithredu yn ardaloedd Cydgyfeirio’r Gorllewin a’r
Cymoedd.
Mae agenda Gwneud y Cysylltiadau yn annog gwell
cydweithio ar draws sectorau yng Nghymru er mwyn
darparu gwell gwasanaethau i ddinasyddion.
Bydd y Swyddog Datblygu* yn sicrhau gwell mewnbwn
gan y trydydd sector i feysydd blaenoriaeth Bwrdd
Gwasanaethau Lleol Gwynedd** drwy weithio’n agos â
thimau cefnogi’r Bwrdd (staff yr awdurdod lleol), aelodau
eraill o staff yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol a
mudiadau lleol yn y Trydydd Sector.
Mae amcanion menter ‘Gwneud y Cysylltiadau’ yn
cynnwys nifer o feysydd gwaith gwahanol:
• Gwella dealltwriaeth a gwybodaeth o rôl partneriaid
(yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r Trydydd
Sector) a’r cydweithio rhyngddynt;
• Cefnogi trefniadau partneriaethau newydd er mwyn
darparu gwasanaethau, gan gynnwys partneriaid o’r
sector cyhoeddus, y sector preifat a’r Trydydd Sector;
• Cynyddu gallu, effeithiolrwydd a chynaliadwyedd y
Trydydd Sector i alluogi’r sector i gymryd rhan fwy
gweithgar mewn dylunio a darparu gwasanaethau
cyhoeddus;
• Datblygu gwell systemau a strwythurau i sicrhau bod
‘Llais y Dinesydd’ wrth wraidd dylunio a darparu
gwasanaethau cyhoeddus.

Meddyg Busnes BBC
yn lansio Busnesau yn
Cefnogi Cymunedau
(B2C)
Mae prosiect Busnesau yn Cefnogi Cymunedau yn
ymwneud â chreu a chynnal cysylltiadau cynaliadwy
rhwng sefydliadau gwirfoddol a busnesau lleol, gan ddod
â chyfoeth o arbenigedd a phrofiad at ei gilydd er budd
cymunedau lleol. Mae’r prosiect yn rhedeg ar draws
chwe Cyngor Gwirfoddol Sirol yng Ngogledd Cymru.
Ar y 25ain o Hydref 2012, yn Venue Cymru Llandudno
roedd dros 90 o westeion yn bresennol yn lansiad
prosiect B2C. Cafwyd anerchiadau gan nifer o bobl
fusnes lle mae eu gweithlu wedi elwa o raglenni
gwirfoddoli a chafwyd anerchiad ysbrydoledig gan y prif
siaradwr, Paul Thomas, Doctor Busnes BBC.
Cafwyd cyfleoedd i rwydweithio a mynychu seminarau
ar bynciau gan gynnwys gweithio ar y cyd a manteision
rhannu sgiliau.
Am fwy o fanylion am B2C a sut y gall eich sefydliad
cymunedol elwa o weithio gyda'i gilydd, ewch i
www.b2cwales.co.uk i gysylltu ag Emily Williamson
emily@b2cwales.co.uk
neu 07912 062 877
neu Rosie Seymour yn Medrwn Môn ar 01248 724 944.

**Blaenoriaethau Bwrdd Gwasanaeth Lleol Gwynedd:
Strategaeth Gymunedol 2011 – Gwella Gwynedd Gyda’n Gilydd
www.gwyneddarycyd.org.uk
*Carol Evans, Swyddog Datblygu, Prosiect “Gwneud y Cysylltiadau”
Gwynedd carol@mantellgwynedd.com
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Teulu Ni
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… parhad o’r clawr
Erbyn hyn mae tair cyfaill teulu eisoes
wedi cychwyn yn eu swyddi. Mae
Dawn Jones yn gweithio gyda
theuluoedd yn Arfon, Llinos Owen
Jones yn Nwyfor a Iona Williams ym
Meirionnydd.
Mae Teulu Ni yn rhan o Gronfa
£26 miliwn, rhaglen Gwella Dyfodol
y Loteri Fawr. Mae’n brosiect arloesol
fydd yn dod o hyd i ffyrdd
llwyddiannus a chost effeithiol o roi
cymorth i deuluoedd, er mwyn
sicrhau na fydd eu problemau yn
dwysau i fod yn argyfwng. Bydd y
broses gwerthusiad trylwyr yn sicrhau
bod yr hyn a ddysgir o fudd i blant a’u
teuluoedd ymhellach ar ôl y
prosiectau eu hunain.
Dywedodd Bethan Russell Williams,
Prif Swyddog Mantell Gwynedd …
“bydd y Cyfeillion teulu yn gweithio yn uniongyrchol gyda’r teuluoedd a bydd y prosiect gyda chyllideb
(Cronfa Cefnogi Teuluoedd) i gefnogi gweithgareddau gan rwydwaith o wasanaethau fydd yn cael eu
darparu gan Bartneriaid sydd yn rhan o’r Prosiect. Bydd hyn yn ychwanegu gwerth sylweddol i
wasanaethau statudol ac yn hyrwyddo’r egwyddor bwysig o gydweithio ar draws sectorau ac asiantaethau
er mwyn sicrhau gwasanaethau di-dor sydd wedi ei gydlynu yn dda.”
Yn ystod y lansiad dywedodd, Keith Towler … “Yn gyntaf hoffwn longyfarch pawb fu yn ymglymedig yn
datblygu Teulu Ni. Mae sicrhau bod teuluoedd bregus yn cael cymorth mewn ffordd gefnogol yn hanfodol
os ydym am sicrhau bod pob plentyn yn cael y cyfle i ddilyn bywyd diogel a hapus. Mae’n werthfawr iawn
cael y cyfle i fod yma ar
ddechrau prosiect newydd a
chyffrous a dymunaf y gorau i
bawb sydd yn rhan ohono.”

Dyluniwyd y logo gan
Grŵp Rhieni Caban Bach
Barnardo’s.

10

M A N T E L L

G W Y N E D D

Cyfleoedd Ariannu

Rhagfyr 2012

Cronfa Buddsoddi
Cymunedol
Mae’r gronfa yma ar gael i gryfhau a datblygu grwpiau a
mentrau o fewn y trydydd sector (sector wirfoddol)
ledled Gwynedd. Pwrpas hyn yw galluogi’r trydydd
sector 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 erbyn
dydd Gwener, 4ydd Ionawr 2013 cyn 5.00 pm.
Y dyddiadau cau ar gyfer 2013-14 fydd:
28ain Mawrth 2013
28ain Mehefin 2013
27ain Medi 2013
3ydd Ionawr 2014
Os oes gennych syniad am brosiect newydd y gall eich
cymuned elwa ohono, cysylltwch â Mantell Gwynedd ar
01286 672 626 neu delyth@mantellgwynedd.com neu
ewch i www.mantellgwynedd.com

Cronfa Newydd i
Ddigwyddiadau yng
Ngwynedd
Mae’r Gronfa Digwyddiadau Cymunedol yn gronfa
gwerth £4,500 ac yn rhan o Gynllun tair mlynedd
Cyngor Gwynedd – “Yma Mae Pethau’n Digwydd”.
Dyrennir yr arian i hyrwyddo a marchnata digwyddiadau
cymunedol mewn ffyrdd effeithiol. Mae uchafswm o
£500 ar gael ar gyfer bob cais.
Mae pecyn cais ar gael trwy gysylltu ag
Uwch Swyddog Cist Gwynedd ar 01286 679153
neu e-bostio heatherwilliams@gwynedd.gov.uk

Ymddiriedolaeth
Santander
Mae Ymddiriedolaeth
Santander UK Ltd yn
gweinyddu dwy raglen
grantiau ar gyfer pobl o dan
anfantais ym Mhrydain
trwy’r rhaglenni “Santander Community Plus” sy’n cynnig
hyd at £5,000 a “Santander Central Grants” sy’n cynnig
hyd at £10,000 ar gyfer elusennau cofrestredig yn unig.
Am wybodaeth bellach ewch i
www.santanderfoundation.org.uk

Gall grwpiau wneud cais am hyd at £1,000
trwy gysylltu yn uniongyrchol ag
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!
Cyhoeddir Mantell gan Mantell Gwynedd.
Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn Mantell
o angenrheidrwydd yn adlewyrchu barn
Mantell Gwynedd.

Ymddiriedolaeth
Waterloo
Blaenoriaethau ariannu Ymddiriedolaeth Waterloo yw’r
Amgylchedd a Datblygu’r Byd. Er hynny, roedd sylfaenwyr
gwreiddiol yr Ymddiriedolaeth yn byw a gweithio yng
Nghymru.
Er mwyn cefnogi cymunedau lleol yng Nghymru mae
cyllid wedi’i neilltuo i fudiadau fynd i’r afael â materion o
dan y penawdau Caring Wales,Working Wales a lleihau aildroseddu yng Nghymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i
www.waterloofoundation.org.uk
neu ffoniwch
02920 838980

Cedwir pob hawl i olygu cyn cyhoeddi.
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Dyddiadau a Hyfforddiant
FFORWM NEUADDAU CYMUNEDOL GWYNEDD
Nos Fercher, 20fed Mawrth 2013 – Lleoliad i’w gadarnhau
I gael rhagor o wybodaeth neu gofrestru i fynychu cysylltwch â:
Delyth (01286 672626) neu Ellen (01341 422575)
Teitl
Dyddiad
Lleoliad
Iechyd a Diogelwch
14-01-2013 Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
Cyfraith Cyflogaeth
16-01-2013 Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
Systemau Rheoli Amgylcheddol 23-01-2013 Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
Systemau Rheoli Amgylcheddol 25-01-2013 Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
Systemau Rheoli Amgylcheddol 28-01-2013 Neuadd Goffa, Penrhyndeudraeth
Systemau Rheoli Amgylcheddol 30-01-2013 Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
Cyfraith Cyflogaeth
12-02-2013 Eglwys Santes Fair, Tremadog
Iechyd a Diogelwch
13-02-2013 Eglwys Santes Fair, Tremadog
Iechyd a Diogelwch
12-03-2013 Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
Cyfraith Cyflogaeth
13-03-2013 Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
Mae’r gweithdai uchod dan ofal
Y Ddraig Werdd, Groundworks Gogledd Cymru a Peninsula.
I gofrestru neu am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan www.mantellgwynedd.com

HYFFORDDIANT WCVA
Dyddiad

Lleoliad

Hyfforddwr

24 Ionawr 2013
Cymhorthfa Cofrestru Cymorth Rhodd

Y Rhyl

WCVA

30 Ionawr 2013
Cynllunio Marchnata i Reolwyr

Y Rhyl

WCVA

28 Chwefror 2013
Cyflwyniad i roi trwy’r gyflogres

Y Rhyl

Anabledd Cymru
WCVA

Gwybodaeth 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

COFIWCH FOD
UNED SYMUDOL
MANTELL GWYNEDD
AR GAEL I’W LLOGI …
COSTAU LLOGI’R UNED
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 … drwy e-bostio:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626
Neu trwy ein gwefan:
www.mantellgwynedd.com
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HYFFORDDIANT
Os hoffech drafod anghenion
hyfforddiant eich mudiad cysylltwch â
Delyth Vaughan ar 01286 672626,
delyth@mantellgwynedd.com

HYFFORDDIANT MANTELL

05 Chwefror 2013
Byw’n Annibynnol Mewn Modd Ymarferol Llandudno

Rhagfyr 2012

Neu i gael rhagor o wybodaeth am
hyfforddiant cysylltwch ag
Ellen ap Dafydd ar 01341 422575
ellen@mantellgwynedd.com

SWYDDFA AR OSOD I
FUDIADAU GWIRFODDOL
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon,
LL55 1AB.
Telerau i’w trafod.
Cysyllter â Ceren Williams
01286 672 626
e-bost: ceren@mantellgwynedd.com

MANTELL GWYNEDD
Swyddfa Gofrestredig:
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1AB.
Ffôn: 01286 672626 • Ffacs: 01286 678430
Swyddfa Gofrestredig:
Yr Hen Orsaf Heddlu,Y Lawnt, Dolgellau,
Gwynedd, LL40 1SB.
Ffôn: 01341 422575 • Ffacs: 01341 422147
E-bost: ymholiadau@mantellgwynedd.com
Gwefan: www.mantellgwynedd.com

