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Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y cyfnod  COVID-19 er 

mwyn eich cadw yn y pictiwr am be sydd yn mynd ymlaen, pa 

wasanaethau sydd ar gael a sut y gallwn eich helpu. 

Mae Mantell Gwynedd yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn 
hyrwyddo a chydlynu gwirfoddoli yng Ngwynedd ac yn llais cryf i’r  

Trydydd Sector yn y sir  

GWASANAETHAU MANTELL GWYNEDD  

 Mae gwasanaethau arferol Mantell 
Gwynedd ar gael yn ystod y cyfnod 

yma. Bydd staff yn parhau i weithio o 
gartref yn unol â chanllawiau 

Llywodraeth Cymru ond maent yn dal 
ar gael am gyngor ac arweiniad dros 
y ffôn, trwy ebost a thrwy gyfryngau 

rhithwir Microsoft Teams, Zoom a 
Skype. 

Defnyddiwch ein rhifau ffôn arferol a 
chyfeiriadau ebost arferol staff. 

Rhif Ffôn: 01286 672626 

GRANTIAU MANTELL GWYNEDD 

Ers mis Mawrth mae Mantell Gwynedd wedi dyrannu dwy Gronfa Grant 
ar gyfer y Trydydd Sector. 

Rhannwyd Cronfa Grant Covid-19 rhwng 27 o fudiadau yng Ngwynedd. 
Rydym yn rhannu stori un mudiad sydd wedi derbyn grant gyda chi 
ym mhob Bwletin. Yn y Bwletin hwn mi welwch sut mae grwp CIRCO 
ARTS, Y festri, Llanberis, wedi defnyddio eu harian nhw. 

Yn ddiweddarach cawsom Cronfa Grant Comic Relief i’w rhannu gyda 
mudiadau yng Ngwynedd. Mae yna dal rywfaint o arian ar gael yn y 
Gronfa hon – cofiwch fod angen medru dangos eich bod yn rhoi sylw i 
faterion Iechyd Meddwl, Cydraddoldeb Rhywiol, Mannau Diogel neu 
Plant yn Ffynnu ar gyfer gwneud cais i’r gronfa hon. Mae’r arian yn 
prysur ddiflannu felly’r cyntaf i’r felin gaiff falu! 

Erbyn hyn, mae’r Gronfa Trawsnewid wedi ei lansio a chyfle i fudiadau 
ymgeisio am hyd at £5,000 ar gyfer eu mudiad. Mae manylion y gronfa 
newydd hon i’w gweld yn y Bwletin hwn.   

 

COFIWCH – Y cyntaf i’r felin ydi hi efo’r grantiau ’ma felly EWCH 

AMDANI! 

CIRCO Arts – Y Festri – Llanberis  

Roedd CIRCO Arts eisiau rhedeg prosiect ar gyfer yr 50 o 

blant oedd yn arfer dod i’r Festri bob wythnos ynghyd â 

darparu cyfleodd gwirfoddoli i’w Hyfforddwyr Ieuenctid. 

Derbyniwyd grant o £474.88 a’r bwriad oedd ehangu'r 

dosbarthiadau ZOOM ynghyd â phrynu mân 

ddeunyddiau fel bod y plant yn gallu gwneud dosbarthiadau crefft a 

chwaraeon yn eu cartrefi. Cafodd 55 o bobl neu blant fudd o’r 

prosiect a derbyniodd 8 ddyfarniad jyglo lefel 1 a 3 ohonynt wedi 

cael lefel 2. Oherwydd llwyddiant y cynllun yma derbyniodd y grŵp 

grant ychwanegol drwy UnLtd. 

Gwybodaeth Ddefnyddiol  

Mae gan y mudiad Grants Online wybodaeth 
gyfredol am grantiau sydd ar gael i fudiadau. 
Y linc i’w gwefan yw: https://
www.grantsonline.org.uk/coronavirus.html 

Linc defnyddiol - https://wcva.cymru/funding/
landfill-disposals-tax-communities-scheme/ 

https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
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DIWRNOD HAWLIAU GOFALWYR – TACHWEDD 26 2020 
 
Os ydych eisiau mwy o wybodaeth cysylltwch 
â’r â Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr (01248 
370797) sy'n cefnogi oedolion sy'n gofalu neu 
Gweithredu Dros Blant (01248 353095) sy'n 
cefnogi gofalwyr ifanc. 
 

Help i Ofalwyr  
 
Llyfryn gyda gwybodaeth am bob math o gymorth ar 
gyfer gofalwyr di-dâl - cliciwch yma  
 
 

 
 

https://carersoutreach.org.uk/
cymraeg/index.html 

 
 

 

https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Dogfennau-trigolion/Iechyd-a-gofal-cymdeithasol---dogfennau/Gofalwyr/Llyfr-edrych-ar-ol-Rhywun-6.pdf
https://carersoutreach.org.uk/cymraeg/index.html
https://carersoutreach.org.uk/cymraeg/index.html
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GWASANAETH CADW MEWN CYSYLLTIAD 
 

Yn ystod cyfnod Covid-19 mae Age Cymru 
Gwynedd a Môn yn darparu gwasanaeth cadw 
mewn cysylltiad ar gyfer pobl hŷn a/neu fregus 
yn lleol (gan gynnwys cyn-filwyr). Cynigir 
gwasanaeth galwadau ffôn dwyieithog rheolaidd i rai sydd wedi eu hynysu ac angen 
sgwrsio. 
Manylion cyswllt: 01286 677711; e-bost: info@acgm.co.uk https://
www.ageuk.org.uk/cymraeg/gwyneddamon/ 

Prosiect HOPE i bobl hŷn yng Nghymru 
  

Mae pobl hŷn yng Nghymru a allai fod yn ei chael hi'n anodd cael y gwasanaethau a'r 
hawliau sydd eu hangen arnynt i fyw bywyd cyflawn ac urddasol oherwydd bod eu 
lleisiau'n aml heb eu clywed, neu nad ydyn nhw'n gwybod beth yw eu hopsiynau, yn 
mynd i elwa o brosiect newydd gan Age Cymru. 
  
Bydd HOPE (Helpu eraill i gymryd rhan ac ymgysylltu) yn darparu cefnogaeth eiriolaeth 
ar lefel gymunedol trwy recriwtio ac yna hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr prosiect. 
Bydd HOPE yn ymgysylltu â chymunedau lleol a all sicrhau bod y gwasanaeth a 
ddarperir yn iawn ar gyfer anghenion pobl hŷn a gofalwyr yn eu hardaloedd. Bydd y 
prosiect yn gwneud hyn trwy ddatblygu fforymau a nodi a chefnogi Llysgenhadon 
Eiriolaeth a fydd yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o hawliau a dewisiadau, a 
phwysigrwydd a buddion eiriolaeth. 
  
I ddarganfod mwy am HOPE, e-bostiwch y Swyddog Prosiect yng Ngwynedd ac Ynys 
Môn: sian.hughes@agecymru.org.uk neu ewch i www.agecymru.org.uk/advocacy 

 
 
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 

 
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi Gofalu am rywun â dementia: 
Canllaw i deuluoedd a ffrindiau, sef adnodd cynhwysfawr sy’n cyfuno gwybodaeth 
ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol sydd eu hangen ar ofalwyr i gefnogi eu llesiant 
eu hunain. 

mailto:info@acgm.co.uk
https://www.ageuk.org.uk/cymraeg/gwyneddamon/
https://www.ageuk.org.uk/cymraeg/gwyneddamon/
mailto:sian.hughes@agecymru.org.uk
http://www.agecymru.org.uk/advocacy
https://carers.org/around-the-uk-our-work-in-wales/carers-of-people-with-dementia-welsh
https://carers.org/around-the-uk-our-work-in-wales/carers-of-people-with-dementia-welsh
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