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Mae’n bleser adrodd fod Mantell Gwynedd wedi derbyn gwobr gan Uchel Siryf
Gwynedd a Môn yn ddiweddar. Derbyniwyd Gwobr Personol yr Uchel Siryf yn
ystod seremoni flynyddol a gynhaliwyd ar yr 20fed o Fawrth. Rhoddwyd y wobr er
cydnabyddiaeth dros werth a chyfraniad
gwirfoddolwyr drwy’r cynllun cyfeillio
Ffrindia’ sydd â’r nod i wella ansawdd
bywyd unigolion sy’n unig, ynysig neu mewn
peryg o fod ar ffiniau cymdeithas yn y Sir.
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Nodyn gan y Prif

Swyddog

Mae’n braf gweld y dydd wedi ymestyn a’r tywydd wedi cynhesu.
Mae’n arwydd fod y Gwanwyn wedi cyrraedd a’r Haf ar y ffordd. Mae’r
amser yma o’r flwyddyn wastad yn amser braf o edrych ymlaen.
Fel y gwelwch o glawr y newyddlen cawsom y fraint o dderbyn gwobr
arbennig gan Uchel Siryf Gwynedd a Môn ar gyfer un o’n prosiectau
sydd yn cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr, sef prosiect Ffrindia’.
I’r rhai ohonoch sydd yn gyfarwydd gyda prosiect Ffrindia’, mewn
partneriaeth gyda Age Cymru Gwynedd a Môn a Cynnal Gofalwyr,
rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr i gyfeillio gyda unigolion dros 50
oed sydd yn unig ac mewn peryg o gael eu hynysu.
Ers i’r prosiect ddechrau ym mis Ionawr 2012 mae wedi bod yn
llwyddiant ysgubol. Diolch i bron i £1m a dderbyniodd Mantell
Gwynedd gan rhaglen Llawn Bywyd y Gronfa Loteri Fawr mae 132 o
unigolion wedi cael budd o ‘r prosiect trwy gael ffrind yn gwmni iddynt
ac mae 95 o unigolion eraill wedi dod yn wirfoddolwyr ar y prosiect.
Mae’r unigolion sydd yn derbyn y gwasanaeth yn nodi ei fod, mewn
sawl achos, wedi newid eu bywyd yn llwyr. Mae cael cwmni am ryw
ddwyawr yr wythnos yn golygu eu bod wedi cael blas ar fyw uwaith
eto.
Mae’r prosiect yn nodweddiadol o sawl peth.Yn gyntaf, mae yn dangos
sut y gall ychydig iawn o amser gwirfoddolwr newid ansawdd bywyd
unigolyn arall yn aruthrol. Mae sawl gwirfoddolwr hefyd yn dweud fod
gwirfoddoli wedi newid eu bywydau hwythau a gwneud iddynt
sylweddoli fod ganddynt rywbeth gwerthfawr i’w gynnig i gymdeithas.
Yn ail, mae yn dangos sut y gall y trydydd sector, a gwirfoddoli yn
arbennig, greu arbedion sylweddol i wasanaethau cyhoeddus gyda
thystiolaeth yn barod yn dangos fod y rhai sydd yn derbyn gwasanaeth
cyfeillio yn llai tebygol o fynd ar ofyn gwasanaethau iechyd a
gwasanaethau cymdeithasol.Yn drydydd, mae yn dangos sut y gallwn
ddefnyddio arian Loteri i wneud gwahaniaeth go iawn i unigolion. Mae
angen rhoi strwythurau a staff yn eu lle i wneud i brosiectau fel hyn
ddigwydd a heb arian Loteri ni fyddai y prosiect yma erioed wedi
gweld golau dydd.Yn olaf, mae yn dangos pwysigrwydd gweithio mewn
partneriaeth gydag asiantaethau eraill.
Mae Gwynedd, fel sir wledig enfawr ei maint, yn gallu bod yn lle heriol
iawn i ddarparu gwasanaethau ynddi ac mae prosiect Ffrindia’ wedi
dangos yn glir i ni mai trwy weithio yn y rhanbarthau naturiol, Arfon,
Dwyfor a Meirionnydd y gallwn orau strwythuro prosiectau fel
Ffrindia’. Mae gennym gydlynydd ym mhob rhanbarth sydd yn gweithio
yn unigryw yn yr ardal honno.
Os oes gennych awr neu ddwy i sbario bob wythnos ac yn edrych am
gyfle gwirfoddoli byddwn yn falch iawn o glywed gennych. Efallai y
gallwch daro heibio rywun am baned a sgwrs pob wythnos a newid eu
bywyd?
Diolch i’r Uchel Siryf am gydnabod gwaith ardderchog Ffrindia’ a
diolch i bawb, yn wirfoddolwyr, partneriaid a staff yn gweithio ar y
prosiect sydd wedi bod yn greiddiol i sicrhau ei lwyddiant.
Gyda’n gilydd ac mewn partneriaeth y gallwn wneud gwahaniaeth i
eraill – mae Ffrindia’ yn profi hynny!
Tan tro nesa’, Bethan
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YMUNO Â MANTELL
Yn enedigol o Fôn, mae Hilary
bellach wedi setlo yn Y
Bontnewydd ger Caernarfon ac
yn ymuno â Mantell Gwynedd fel
Derbynnydd a Chynorthwy-ydd
Gweinyddol llawn amser. Cyn
ymuno â Mantell Gwynedd
roedd Hilary yn gyflogedig i
Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr
ym Mangor.
Yn dilyn treulio 20 mlynedd o’i gyrfa gyda Banc Barclays
(yng nghanghennau Gwynedd ac Ynys Môn)
penderfynodd ymuno â’r maes addysg gyda Chyngor
Gwynedd yn Ysgol Friars ac yna gyda Chyngor Ynys Môn
fel Swyddog Cefnogi Ysgol, wedi ei lleoli yn Ysgol
Arbennig Môn am 10 mlynedd.
Yn fam i ddau, mae Hilary yn mwynhau gwrando ar
gerddoriaeth, mynd i'r theatr a cherdded y mynyddoedd
gyda’i gŵr a’u ci, ac yn falch o fod wedi cyrraedd ei
uchelgais o gyrraedd copa’r Wyddfa blwyddyn ddiwethaf!

Cyfieithu
Cymunedol
Ydych chi’n fudiad
cymunedol neu
elusennol?

C

cyfieithu
cymunedol

EICH BARN –
EIN DYFODOL
Beth yw'r ffordd orau i'r Gronfa Loteri Fawr helpu'r
cymunedau a'r bobl fwyaf mewn angen? Helpwch i greu
ein gweledigaeth.
Rydym wedi dyfarnu arian i lawer o brosiectau rhagorol
sydd wedi gwneud gwahaniaeth syfrdanol ym mhob cwr
o'r DU. Ond mae pob cyfle i ni wneud mwy.
Rhwng nawr a mis Gorffennaf 2014, rydym yn gwahodd
pobl i ychwanegu eu llais at sgwrs DU gyfan am
agweddau allweddol ar waith y Gronfa Loteri Fawr.
Bydd eich barn yn ein helpu i ystyried ein rôl fel
ariannwr ac yn ein helpu i greu ein gweledigaeth a'n
cynlluniau ar gyfer y cyfnod 2015 i 2021.Yn bwysicaf oll
bydd yn ein helpu i gyflwyno'r pedair thema a ganlyn, y
credwn yn gryf ynddynt sef :•

Cymuned

•

Mwyaf mewn Angen

•

Cefnogi’r Sector

•

Gweithio gyda’n Gilydd

Beth yw eich barn chi? Ymunwch â'r sgwrs
Ar-lein
www.cronfaloterifawr.org.uk/eichbarn
Twitter :
@LoteriFawrCymru #eichllais

Oes pobl Cymraeg a di-Gymraeg yn eich
cyfarfodydd?

E-bost:
eichllais@cronfaloterifawr.org.uk

Hoffech chi roi’r cyfle i bawb allu siarad yn
eu dewis iaith?

Yn Ysgrifenedig:

Mae gan Mentrau Iaith y Gogledd brosiect newydd sydd
yn rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru
a’r Undeb Ewropeaidd.

Rhadbost RRKC-ZJKL-BYTE
Eich Barn Ein Dyfodol
Cronfa Loteri Fawr
1 Plough Place
Llundain EC4A 1DE

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.
Os ydych eisiau defnyddio’r gwasanaeth neu angen mwy
o fanylion cysylltwch â:
Glyn Jones neu Esyllt Tudur ar 01492 642357
www.cyfieithucymunedol.org

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw 20 Mehefin 2014
Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at Ellen ap Dafydd, Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost: ellenapdafydd@mantellgwynedd.com Ffôn: 01341 422 575
N E W Y D D L E N
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FFAIR
FFRINDIA’

Unwaith eto eleni, yn ystod wythnos 23ain i’r 28ain o Fehefin 2014 byddwn allan o gwmpas Gwynedd yn cynnal sesiynau
hyrwyddo/gwybodaeth. Penllanw yr wythnos fydd diwrnod o wybodaeth a hwyl ar y 4ydd o Orffennaf 2014 yn Y Ganolfan,
Porthmadog ble bydd nifer o asiantaethau a mudiadau yn ymuno a thîm Ffrindia’. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Mantell
Gwynedd www.mantellgwynedd.com neu ffoniwch Caernarfon 01286 672626 neu Dolgellau 01341 422575. Os oes
gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Ffrindia’, neu eisiau gwybodaeth am y cynllun cysylltwch ar y rhifau ffôn uchod.
Cadwch lygaid yn eich papurau newydd o ble yn union y byddwn yn ystod yr wythnos, neu wrth gwrs galwch i mewn i’n
gweld yn Y Ganolfan ym Mhorthmadog.

Avis a Rachel
Ymhob rhifyn o Mantell rydym yn
cynnwys ‘stori’ rhai o’n gwirfoddolwyr ac
unigolion. Ers blwyddyn a hanner mae
Rachel Roberts o Ddolgellau wedi bod
yn gyfaill gwirfoddol gyda Ffrindia’, ac yn
dilyn cwblhau cwrs anwytho fe gyfeillwyd
gyda Mrs Avis Cummings o’r Bermo. Mae
Rachel yn ymweld bob wythnos, yn
bennaf i gael sgwrs neu mynd am baned.
Cyn i Rachel gychwyn cyfeillio gyda hi, nid
oedd Avis wedi cerdded o gwmpas y dref
ers peth amser. Dywedodd Avis ‘Da ni
byth heb rywbeth i siarad amdano a
phob amser yn cael hwyl. Rydym yn hoffi
eistedd mewn caffi yn gwylio’r byd yn
mynd heibio; da chi yn cael cymaint mwy
allan o hyn na da chi yn feddwl ar y
cychwyn - da ni yn ‘fatch’ da’.
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Papur
Llafar y
Deillion
Dolgellau
a’r Cylch
Oes gennych chi neu rywun rydych yn ei adnabod nam
ar eu golwg ac felly’n cael problem darllen papurau
newydd lleol? Gall Papur Llafar y Deillion Dolgellau a’r
Cylch, sydd yn wasanaeth RHAD AC AM DDIM, eich
helpu. Anfonir casetiau neu CD drwy’r post yn
wythnosol i unrhyw un sydd wedi cofrestru yn ddall
neu’n rhannol ddall.

SEIBIANT TYMOR BYR I
OFALWYR - CYNLLUN
PEILOT NEWYDD I
GEFNOGI GOFALWYR
YNG NGOGLEDD CYMRU
Bydd y prosiect uchod yn cynnig cefnogaeth ymarferol
ac emosiynol i ofalwyr ar draws Gogledd Cymru.
Os oes gan ofalwyr anghenion iechyd tymor byr,
byddent yn gallu gofyn am gyfanswm o 12 wythnos o
gefnogaeth seibiant (dros gyfnod o 12 mis) yn eu
cartref i’w helpu i barhau gyda’u rôl gofalu. Gall
‘anghenion iechyd’ fod yn eang iawn ac mae’n
cynnwys:
• Annwyd/Ffliw/Firysau/Cyflyrau iechyd tymor hir

Am sgwrs cysylltwch â

• Straen/Pryder

Gareth Roberts ar 01341 422634
neu Mark Wiles ar 01341 250096
mjw@ludhamnorfolk.freeserve.co.uk

• Cefnogaeth i helpu gofalwyr ar ôl iddynt gael
llawdriniaeth, apwyntiadau yn yr ysbyty neu driniaeth
glinigol.

Cynghrair Cyflyrau Iechyd
Tymor Hir De Gwynedd
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddydd Llun Mehefin 23ain
2014 am 10 y bore yn Swyddfa Mantell Gwynedd,
Dolgellau. Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu
â Sioned ym Mantell Gwynedd ar 01286 672626 neu
sioned@mantellgwynedd.com

Gwasanaeth newydd gan
Macmillan mewn Llyfrgelloedd
yng Ngwynedd – “Mae’n iawn
siarad am Ganser”
Galwch heibio’r llyfrgelloedd isod am sgwrs a
gwybodaeth ar y dyddiadau canlynol:
Bob Dydd Mawrth: Llyfrgell Dolgellau 10:00-12:30 y
bore; Llyfrgell Abermaw 2:00-4:00 y prynhawn.
Bob Dydd Gwener: Llyfrgell Porthmadog 10:00-12:30
y bore; Llyfrgell Blaenau Ffestiniog – 2:00-4:00 y
prynhawn.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag
Alaw Môn Thomas-Davies ar
AlawMonThomas-Davies@gwynedd.gov.uk
neu 07876 448 447

N E W Y D D L E N
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Mae’r gwasanaeth ar gael i ofalwyr o bob oedran, gan
gynnwys gofalwyr sy’n rhieni. Mae Gofal Croesffyrdd
Gogledd Cymru wedi’i cofrestru i ddarparu
cefnogaeth (yn cynnwys gofal personol) i oedolion a
phlant.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
01492 516435 neu
northwales@nwcrossroads.org.uk

Diverse Cymru – Hybu
Cydraddoldeb i Bawb
Eiriolaeth Iechyd Meddwl a Gofal
Cymdeithasol i Leiafrifoedd Ethnig
Mae’r cynllun yn gweithio i adnabod pobl o gymunedau
lleiafrifoedd ethnig sydd ag anghenion eiriolaeth iechyd
meddwl a gofal cymdeithasol led led Cymru, drwy gynnig
cyngor, cefnogaeth, gwybodaeth a chynrychiolaeth. Bydd
Pencampwyr Cymunedol yn cael eu recriwtio a’u
hyfforddi i fod yn eiriolwyr gwirfoddol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Gwenlli Haf
gwen@diversecymru.org.uk neu 029 2036 8888
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Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Grant Dan
Arweiniad Pobl
Ifanc Gwynedd GWIRVOL.
Grant Dan Arweiniad
Pobl Ifanc 2014-15.
Chwith i’r dde: Erin Bryfdir Jones, Carwyn Owen Swyddog Datblygu
Cynorthwyol Eryri ac Erin Fflur Williams

Llongyfarchiadau i’r llu o wirfoddolwyr ifanc sydd wedi
ennill cydnabyddiaeth am wirfoddoli drwy gynllun
Gwirfoddolwyr y Mileniwm.
TYSTYSGRIF 50 AWR O WIRFODDOLI.
Heledd Mair Hamer – gwirfoddoli yn Ysgol Llanrug ac Ysgol Brynrefail.
Owain Llŷr Griffiths – Clwb Gymnasteg Bangor – MV 50 Chwaraeon.
Siobhan Tindall – Noddfa.
Megan Owen – Royal Voluntary Service.
Ela Owen – Royal Voluntary Service ac Urdd Gobaith Cymru.
Cerys Gadd – Royal Voluntary Service.
Erin Fflur Williams – Urdd Gobaith Cymru.
Erin Bryfdir Jones – Urdd Gobaith Cymru.
Gwenno Tomos – Urdd Gobaith Cymru.
Tanmayi Joishy – Royal Voluntary Service.
Myles Langston – Clwb Hoci Dysynni – MV 50 Chwaraeon.

Mae £4,000 ar gael gyda phwyslais ar
gefnogi prosiectau gwirfoddoli bach a
gynhelir ac a arweinir gan bobl ifanc
(14-25 oed) yng Ngwynedd.
Am becyn cais a rhagor o wybodaeth
cysylltwch â Gwenllian Dafydd ym
Mantell Gwynedd ar 01286 672626
neu
gwenllian@mantellgwynedd.com

GWOBR RHAGORIAETH AM 200 AWR O WIRFODDOLI.
Sasha Owen – Ysgol Tryfan
Nathan Burns – Age Cymru, Bangor.
Rebecca Southam – wedi cyrraedd ei 200 awr o wirfoddoli a thystysgrif
am 50 a 100awr am wirfoddoli yn Siop Elusen y Groes Goch Brydeinig.
Fflur Harman wedi derbyn ei thystysgrif 200 awr a 100 awr am wirfoddoli
gyda Uned Sgiliau Byw’n Annibynnol yng Nglynllifon.
Eleri Elis-Williams – wedi cyrraedd ei 200 awr o wirfoddoli a thystysgrif
am 50 a 100 awr am wirfoddoli gyda Pesda Roc, Pontio ac Ymddiriedolaeth
Archeolegwyr Gwynedd.
Daniel Joseph Stoddart, Callum Daniel Llywelyn Hughes,Tomos
Williams a Cameron Scott Turner – gwobr Rhagoriaeth am wirfoddoli
200 awr gyda 1557 (Ysgol Friars) ‘Squadron Air Training Corps’.
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Busnesau yn
Cefnogi
Cymunedau
Mae’r galw am y Prosiect yn parhau i gynyddu, gyda 21 o
gyfeiriadau newydd ers dechrau’r flwyddyn, cyfanswm o 63
ers cychwyn y Prosiect.
Rydym wedi trefnu diwrnod o weithgareddau gyda Gwerin
y Coed yn y Gwaith Powdwr, Penrhyndeudraeth ym mis
Mai, er mwyn i’r teuluoedd gael cyfle i flasu gweithgareddau
megis gemau awyr agored, adeiladu dens, llwybrau natur,
crefftau coed ac archwilio pyllau dŵr.
Fel rhan o hyfforddiant gwella sgiliau rhiantu mae nifer o
deuluoedd wedi arbrofi ar wal ddringo yn lleol. Mae’r rhieni
a’r plant wedi mwynhau y weithgaredd yn fawr iawn.

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.
Gweithwyr Gwirfoddoli â Chymorth
A fyddech yn hoffi i ni eich helpu i ddod o hyd i
fusnesau lleol sy'n fodlon i rhoi amser i’w staff i
wirfoddoli gyda grwpiau cymunedol. Gallai’r gwaith
gynnwys paentio neuadd bentref neu dacluso o
amgylch eich adeilad. A oes gennych unrhyw beth yn
eich cymuned leol a fyddai'n hoffi ychydig o help
ychwanegol?
Gweithwyr Proffesiynol Cefnogi Cymunedau
Os hoffai eich grŵp chi elwa o gefnogaeth
broffesiynol ee cyfreithiwr, cyfrifydd, syrfëwr.
Byddwn yn edrych ar gynnal prosiectau penodol,
dosbarthiadau meistr a chynorthfeydd felly
cysylltwch am fwy o wybodaeth.
Am fwy o fanylion am B2C a sut y gall eich sefydliad
cymunedol chi elwa o weithio gyda'i gilydd, ewch i
www.b2cwales.co.uk , i gysylltu â Edwyn Thomas,
Swyddog Prosiect B2C ym Mantell Gwynedd ar
01286 672626 neu edwyn@b2cwales.co.uk
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Wythnos Gwirfoddolwyr – yn dathlu 30 mlynedd!
1af-7fed Mehefin 2014

Mae ‘Wythnos Gwirfoddolwyr’ yn ddigwyddiad cenedlaethol i ddathlu cyfraniad gwirfoddolwyr,
ac a gynhelir yn ystod yr wythnos gyntaf o Fehefin bob blwyddyn. Bydd eleni yn arbennig gan fod
yr ‘Wythnos Gwirfoddolwyr’ yn dathlu 30 o flynyddoedd!
Dyma rai o drefniadau Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn ystod yr Wythnos:
Digwyddiad Dathlu a Diolch i wirfoddolwyr
Cynhelir Digwyddiad Dathlu Diolch i wirfoddolwyr eleni ar y 12fed o Fehefin am 1.00 y.p yn y Galeri yng Nghaernarfon.
Gwyliwch ein gwefan am fwy o fanylion am y digwyddiad.
Cystadleuaeth Tynnu Lluniau- cyfle i ennill HAMPER i’ch mudiad!
Nid yw’n rhy hwyr i anfon llun i’r gystadleuaeth tynnu lluniau. Mae angen lluniau sydd yn cyfleu GWIRFODDOLI yng
Ngwynedd.
Dyddiad cau – Dydd Gwener, 23 Mai 2014
Stondin Deithiol –codi ymwybyddiaeth a rhannu gwybodaeth am wirfoddoli.
Mae’r trefniadau yn cynnwys:
• Tywyn – Archfarchnad Co-op, dydd Llun, 2il Mehefin
• Y Bermo – Archfarchnad Co-op, dydd Mawrth, 3ydd Mehefin
• Coleg Meirion Dwyfor, Glynllifon – dydd Mawrth, 3ydd Mehefin
• Pwllheli – Archfarchnad Asda - DYDDIAD I’W GADARNHAU
Croeso i chi ymuno â’r dathliadau uchod … cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd ar 01286 672626/01341
422575 neu gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

Gwenllian Glyn Dafydd – Swyddog Gwirfoddoli
Rydw’i yn wreiddiol o Fethesda ac yn dal i fyw yno! Graddiais ym Mhrifysgol Caerdydd yn
2011 hefo gradd mewn Athroniaeth, Moeseg a Gwleidyddiaeth. Ers hynny dwi wedi bod yn
gweithio fel cydlynydd digwyddiadau i Pesda Roc a Pontio. Wrth wneud hyn, cefais gyfle i
weithio’n agos hefo gwirfoddolwyr a dwi’n ymwybodol o’r gwahaniaeth y mae gwirfoddoli
yn gallu ei wneud i fywydau pobl. Treuliais gyfnod yn weithiwr ieuenctid ym Methesda
hefyd.
Rwy’n mwynhau teithio ac wedi crwydro llawer o wledydd Ewrop. Blwyddyn diwethaf
cefais brofiad fythgofiadwy o fynd ar daith i India ac mae gennai lond tŷ o bethau Indiaidd a
dwi wrth fy modd yn coginio cyri! Mi fyddai’n aml yn gwirfoddoli mewn gigs a gwyliau lleol
a dwi’n ffan mawr o gerddoriaeth Cymraeg.
Dwi’n edrych ymlaen at fy her newydd o weithio hefo Mantell Gwynedd . Dwi wedi cael
croeso mawr yma a dwi’n gobeithio y gallaf gyfrannu at y gwaith da y maent yn ei wneud.
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Cymunedau Mentrus

Mai 2014

AMSER YN BRIN

Fforwm Neuaddau
Cymunedol
Cynhaliwyd y bedwaredd fforwm ar y 19eg o Fawrth
2014 yn y Ganolfan ym Mhorthmadog. Cafwyd noson
llwyddiannus iawn gyda chynrychiolaeth o naw o
neuaddau gwahanol yng Ngwynedd. Prif siaradwraig y
noson oedd Bethan Jones Parry a rhoddwyd rhagflas ar
sut i farchnata y neuaddau yn llwyddiannus ac effeithlon
mewn modd nad oedd yn gostus. Adnabuwyd bod angen i
neuaddau arallgyfeirio er mwyn sicrhau incwm i gynnal y
neuaddau a chafwyd enghreifftiau gwych o sut i wneud
hynny er enghraifft trwy gynnal priodasau. Esiampl
ardderchog o Gymunedau Mentrus!
I ddilyn cafwyd Deian ap Rhisiart yn trafod manteision
cyfryngau cymdeithasol i farchnata er mwyn cyrraedd
marchnad ehangach. Mae’r fforwm yn gyfle i ddod a
neuaddau a chanolfannau y sir at eu gilydd i rannu
syniadau ac ymarfer dda, ac felly perthnasol iawn oedd
cael Ben Gregory i orffen y noson gyda gwybodaeth am
sut mae ardal Nantlle wedi dod ynghyd er mwyn arbed
ychydig ar gostau ynni. Bydd cyfarfod nesaf y fforwm yn
ystod Medi 2014 - manylion i ddilyn.

Rydym bellach yn y flwyddyn olaf o’r
prosiect Cymunedau Mentrus, ac felly mae’r
amser yn brysur ddiflannu i gymryd mantais
o’r cymorth sydd ar gael.
Mae’r chwarter diwethaf wedi bod yn un prysur iawn
gyda gweithdai amrywiol er enghraifft Cyfryngau
Cymdeithasol gan Deian ap Rhisiart, Cyfathrebu Mwndo,
Gweithdy Cyfartaledd ac Amrywiaeth gan Ganolfan
Cydweithredol Cymru. Cafwyd hefyd weithdy ar
Grantiau – Addas am Nawdd. Cafwyd ymateb gwych
yma eto, gyda llawer o’r mudiadau yn gwella eu
dealltwriaeth am beth sy’n ddisgwyliedig er mwyn
gwneud ceisiadau llwyddiannus.
Mae’n ddisgwyliedig i bob mudiad gael polisi Cyfartaledd
ac Amgylcheddol yn ei le, ac mae’r Swyddog Datblygu ar
gael i roi cymorth i fabwysiadu polisïau o’r fath. Mae hi
wedi bod yn gyfnod prysur iawn yn teithio ar hyd y Sir i
helpu mudiadau gyda materion llywodraethol,
strwythurau cyfreithiol, cynlluniau busnes, grantiau a
llawer mwy. Cofiwch gysylltu os gallech fanteisio ar y
cymorth sydd a’r gael o’r prosiect yma.

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.
Cedwir pob hawl i olygu cyn cyhoeddi.

N E W Y D D L E N
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Cyfleoedd Ariannu
Cronfa Cefnogaeth Hyblyg
Allwch chi ein helpu ni i helpu ein cwsmeriaid? Mae’r
Ganolfan Byd Gwaith yng Ngogledd a Chanolbarth
Cymru wedi ymrwymo i wneud y mwyaf o Grant
Cymorth Hyblyg (FSF) i ariannu gweithgarwch
partneriaethau lleol i gefnogi ein grwpiau cwsmeriaid
blaenoriaeth.Ydych chi'n gweithio gyda:
• Pobl Ifanc 18-24 oed
• Hawlwyr Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
• Hawlwyr Cymhorthdal Incwm
• Pobl ddi-waith o bob oed sydd wedi bod yn ddi-waith
am 13 wythnos neu fwy.
Rydym yn chwilio am gynigion arloesol gan ein
sefydliadau partner a all ein helpu i gefnogi'r agenda hon,
gallai hyn gynnwys:
• Symud pobl yn agosach at y farchnad lafur neu tuag at
waith
• Dileu’r rhwystrau sy'n atal cyfranogiad mewn
Cyflogaeth, e.e. Rheoli Ariannol,
dibyniaeth ar Gyffuriau/Alcohol, magu hyder,
cymhelliant ac ati
• Technegau Chwiliad Gwaith, e.e. CV, Technegau
Cyfweliad
• Cymwysterau a enillwyd.
Os hoffech drafod hyn ymhellach, cysylltwch â'ch
Rheolwr Partneriaeth Lleol: Gwynedd: Edel Hughes
Rhif Ffôn : 07789500432 ebost:
edel.hughes@dwp.gsi.gov.uk

SEFYDLIAD ALLEN LANE
Mae Sefydliad Allen Lane yn dymuno
ariannu gwaith a wnaiff wahaniaeth
parhaol i fywydau pobl yn hytrach
na dim ond lliniaru symptomau
neu broblemau dros dro, yn
ogystal â phrosiectau sy'n ceisio
lleihau arwahanrwydd, stigma a
gwahaniaethu ac sy'n hybu neu'n
galluogi grwpiau amhoblogaidd i gymryd
rhan ym mywyd y gymuned gyfan.
Gellir defnyddio grantiau ar gyfer costau cychwynnol, costau
craidd neu gostau prosiectau rhwng £500 a £15,000.
Mae'r Sefydliad yn rhoi grantiau i fudiadau e.e.
• Gwaith gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches
• Pobl dduon a chymunedau lleiafrifol ethnig
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CRONFA BUDDSODDI
CYMUNEDOL

Mae’r gronfa yma ar gael i gryfhau a datblygu grwpiau a
mentrau o fewn y trydydd sector ledled Gwynedd.
Pwrpas hyn yw galluogi’r trydydd sector (sector
wirfoddol) i allu chwarae rhan gyflawn o fewn
cymunedau Gwynedd. Gall grwpiau wneud cais am grant
cyfalaf a/neu refeniw hyd at uchafswm o £10,000.00.
Y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yn 20142015 yw :30.06.14
30.09.14
a 05.01.15 (yn ddibynnol ar gyllid)
Os oes gennych syniad am brosiect newydd y medr eich
cymuned elwa ohono, cysylltwch â Mantell Gwynedd ar
01286 672 626 neu delyth@mantellgwynedd.com neu
ewch i www.mantellgwynedd.com
Gall grwpiau wneud cais am hyd at £1,000.00 trwy
gysylltu yn uniongyrchol â Dylan Thomas,
Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar
dylan.thomas@ccgwynedd.org.uk neu
0300 123 8084.

• Grwpiau lesbiaidd, hoyw a deurywiol
• Rhai sy’n profi problemau iechyd meddwl, trais neu
gamdriniaeth
• Troseddwyr a chyn-droseddwyr
• Teithwyr
• Pobl hŷn
Manylion cysylltu:
Allen Lane Foundation, 90 The Mount,York,YO24 1AR.
Ffôn: 01904 613 223, ebost info@allenlane.org.uk,
www.allenlane.org.uk
M A N T E L L
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Gwneud y Cysylltiadau
Ar yr 20fed o Chwefror,
cynhaliwyd cyfarfod cyntaf
Rhwydwaith Ymgysylltu â
Chomisiynydd Heddlu a
Throsedd a’r Trydydd
Sector, yng Ngwesty’r
Oriel, Llanelwy. Trefnwyd y digwyddiad ar y cyd â
swyddogion Gwneud y Cysylltiadau Conwy a
Dinbych.
Croesawyd pawb i’r digwyddiad gan Wendy Jones,
Prif Swyddog Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol
Conwy. Rhoddwyd yr anerchiad agoriadol gan Mr
Winston Roddick CB QC, Comisiynydd Heddlu a
Throsedd Gogledd Cymru.Yn dilyn hyn,
cyflwynodd adolygiad o Gynllun Heddlu a Throsedd
2013/14 yn ogystal â chyflwyno Cynllun Heddlu a
Throsedd ar gyfer 2014/15.
Yn ogystal, cyflwynwyd y drafft Compact rhwng
Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Trydydd
Sector, sef Cytundeb Partneriaeth arfaethedig
rhwng Heddlu Gogledd Cymru a Chomisiynydd
Trosedd a’r Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru.
Anelir i ddarparu fframwaith i wella ymgysylltiad,
datblygu nodau ac amcanion, parch a chydddealltwriaeth rhyngddynt.

Dilynwyd hyn gyda sesiynau holi ac ateb a chafwyd
ymatebion gonest ac adeiladol gan yr 80 o
gynrychiolwyr trydydd sector a fynychodd. Am fwy o
wybodaeth am y cynllun a’r Compact ewch i
www.northwales-pcc.gov.uk.
Mae’r Comisiynydd yn chwilio i wella ei ymgysylltiad â
sefydliadau trydydd sector lleol. Trwy gydol 2014, bydd
yn ymweld â grwpiau sy’n cynnig gwasanaethau sydd yn
cael effaith ar drosedd a diogelwch cymunedol.
Mae gweld gwasanaethau a ddarperir ar y rheng flaen
yn rhoi cipolwg ar y materion a wynebir gan
gymunedau. Bydd yn helpu'r Comisiynydd i ddeall
anghenion y gymuned a chynorthwyo i ddatblygu
blaenoriaethau plismona yn y dyfodol.
Os hoffai eich sefydliad chi gael ymweliad, ewch i wefan
www.northwales-pcc.gov.uk
a chwblhewch y ffurflen gais.

Digwyddiadau ac Hyfforddiant
Eleni mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i Feirionnydd. Bydd Uned Symudol
Mantell Gwynedd yno ar y maes ac rydym, yn ôl y drefn arferol yn cydlynu pabell ar y
cyd â rhai o fudiadau trydydd sector y Sir sef
Barnardos / Caban Bach, Meithrinfa Serenfach,
Cartref Bontnewydd, Gweithredu Dros Blant,
NYAS,Y Groes Goch, Gwasanaethau Trais yn y
Cartref De Gwynedd, Cymdeithas Enwau
Lleoedd Cymru, Canolfannau Gwirfoddoli y
Gogledd, prosiect Ffrindia’ a phrosiect ‘Teulu
Ni’. Bydd gweithgareddau amrywiol ymlaen yn
ddyddiol drwy gydol yr wythnos gan gynnwys
sioe bypedau, paentio wynebau, gweithgareddau
crefft, cwis, perfformiad gan Gwibdaith Hen
Frân, a llawer, llawer mwy.
Dewch draw i’n gweld!
N E W Y D D L E N
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Digwyddiadau ac Hyfforddiant
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UNED SYMUDOL MANTELL

DEWCH I YMUNO Â NI …

Galwch draw i gael sgwrs â Swyddog CAB yn yr Uned Symudol:

yn Sioe Amaethyddol
Meirionnydd ar yr 27ain o Awst
yn Y Bala.

Dyddiad

Lleoliad

Amseroedd

13-05-14

Y Bala (maes parcio Plassey)

13-05-14

Penygroes (tu allan Gorsaf Heddlu)

14-05-14

Deiniolen (Tŷ Elidir neu Vaynol Estate)

9.30 tan 11.00

14-05-14

Llanberis (tu allan i’r Ganolfan)

11.30 tan 1.30

20-05-14

Tywyn (tu allan Llyfrgell y Dref)

10.30 tan 12.30

20-05-14

Fairbourne(maes parcio tafarn Springfield)

21-05-14

Porthmadog (maes parcio gorsaf rheilffordd)

21-05-14

Nefyn (tu allan Spar)

2.00 tan 3.00

03-06-14

Y Bermo (maes parcio Black Patch)

1.30 tan 2.30

10.30 tan 12.30
2.00 tan 3.00

1.30 tan 2.30
10.30 tan 12.30

Mae’r Uned Symudol yn ymweld â’r lleoliadau uchod bob pythefnos oni bai am
Fairbourne a Bermo pan fydd un ymweliad y mis yn cael ei wneud.

COFIWCH FOD UNED SYMUDOL MANTELL GWYNEDD AR
GAEL I’W LLOGI …
Costau llogi’r Uned …
I aelodau o Mantell Gwynedd:
£130 y diwrnod (a phob diwrnod
dilynol am hanner y pris).
I ddefnyddwyr 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
drefniadau penodol) drwy
e-bostio: ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626 neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

CALENDR HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU WCVA
11 Mehefin 2014
Lean a Sicrhau Ansawdd

Cartrefi Cymru, Bangor

18 Mehefin 2014
Ymgysylltiad cyhoeddus: damcaniaeth ac ymarfer

WCVA, Rhyl

24 Mehefin 2014
Ysgrifennu cwestiynau effeithiol

Galeri, Caernarfon

24 Mehefin 2014
Diogelu Data a Chyfrinachedd

WCVA, Rhyl

26 Mehefin 2014
Elfennau sylfaenol o reoli prosiect
ar gyfer rhai a ariennir gan UE

WCVA, Rhyl

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk neu i gael rhagor o wybodaeth,
ffoniwch 0800 2888329 neu e-bostiwch help@wcva.org.uk.
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Estynnir
gwahoddiad
cynnes iawn i chi
– holl fudiadau
gwirfoddol sy’n
darparu
gwasanaeth yn ardal Meirionnydd i
ymuno â Mantell Gwynedd yn eu
pabell ar gae Sioe Sir Meirion eleni.
Yn y gorffennol, mae pabell Mantell
wedi bod yn fwrlwm o weithgaredd.
Felly peidiwch â cholli cyfle, gallwn
eich sicrhau o ddiwrnod prysur yng
nghwmni ein gilydd, cyfle i rannu
gwybodaeth â’r cyhoedd ac i
rwydweithio â mudiadau eraill.
Ffoniwch Ann neu Ellen ar 01341
422575 – er mwyn sicrhau eich lle.

HYFFORDDIANT
MANTELL
GWYNEDD
Os hoffech drafod anghenion
hyfforddiant eich mudiad cysylltwch â
Delyth Vaughan 01286 672626 delyth@mantellgwynedd.com.
Neu i gael rhagor o wybodaeth am
hyfforddiant cysylltwch ag
Ellen ap Dafydd
01341 422575
ellen@mantellgwynedd.com

