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Mae Wythnos Gwirfoddolwyr
yn wythnos genedlaethol sy’n
cael ei chynnal yn flynyddol
rhwng y 1af a’r 7fed
o Fehefin.
Prif nod yr achlysur yw
Cydnabod, Recriwtio a
Gwobrwyo gwirfoddolwyr.

Meinir
Owen
(Age C
ymru G
wynedd
a Môn)

Uchafbwynt yr wythnos oedd ein Digwyddiad Dathlu a Diolch a gynhaliwyd ar
y 7fed o Fehefin ym Mhortmeirion. Er siom y tywydd gwlyb, bu’n ddigwyddiad
llwyddiannus unwaith yn rhagor yng nghwmni’r siaradwraig wadd, Ann Griffith,
Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru. Yn ei hanerchiad,
soniodd Ann am bwysigrwydd gwirfoddoli a’r cyfraniad enfawr a wneir gan
wirfoddolwyr yn ein cymdeithas a’n gwasanaethau.
Derbyniodd 30 o wirfoddolwyr dystysgrifau ar y diwrnod, pob un ohonynt wedi
cael eu henwebu gan fudiadau i gydnabod eu cyfraniadau arbennig.
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Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams
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Sioned Llwyd Larsen
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Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
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Carys Williams
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Derbynnydd:
Mair Davies

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
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Swyddog Gwirfoddoli:
Alan Thomas
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o Mantell

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw:
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Anfonwch neu e-bostiwch unrhyw
wybodaeth at
Ellen ap Dafydd
Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost:
ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575

Gorffennaf 2019

Pwt y Prif Swyddog
Fel y gwelwch o gynnwys y Newyddlen hon mae wedi bod yn gyfnod o
ddathlu a diolch i’n gwirfoddolwyr yng Ngwynedd.
Mae’r Wythnos Gwirfoddoli genedlaethol yn cael ei dathlu yn ystod
wythnos gyntaf mis Mehefin pob blwyddyn pan mae cannoedd o
elusennau, mudiadau ac unigolion yn dathlu a diolch i wirfoddolwyr am
eu cyfraniad i gymdeithas.
Dechreuodd yr arferiad, mae’n debyg, ym 1974, pan wnaeth yr Arlywydd
Richard Nixon Orchymyn Arlywyddol i sefydlu Wythnos Gwirfoddoli er
mwyn cydnabod a dathlu ymdrechion gwirfoddolwyr yn yr Unol
Daleithiau. Erbyn 1984, ’roedd yr arfer o ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr
wedi ei fabwysiadu yn Lloegr gan “Volunteering England”. Erbyn 2013,
’roedd “Volunteering England” wedi uno hefo NCVO (National Council
for Voluntary Organisations) sef y corff cyfatebol i’r WCVA yng Nghymru.
Yr NCVO sydd bellach yn arwain ar yr ymgyrch ar draws y Deyrnas
Unedig.
Mae’r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod gwerth blynyddol gwirfoddolwyr
oddeutu £22.6bn. Mae 67% o wirfoddolwyr yn gwirfoddoli i elusennau a
grwpiau gwirfoddol gyda 46% ohonynt yn dweud eu bod yn gwirfoddoli
er mwyn helpu i wella pethau neu i helpu eraill. Amcangyfrifir fod ’na
oddeutu 166,000 o fudiadau gwirfoddol ar draws y Deyrnas Unedig.
Fel y gwelwch o gynnwys y newyddlen hon mae gwirfoddoli a
gwirfoddolwyr yn rhan hollbwysig o’n cymdeithas yng Ngwynedd. Er mai
canran fechan o wirfoddolwyr a gydnabuwyd yn y digwyddiad arbennig
ym Mhortmeirion ar Fehefin y 7fed, mae’r straeon a glywyd yn dangos
pa mor hanfodol bwysig yw gwirfoddolwyr i bob rhan o’n cymuned.
Fy mhleser mawr i eleni oedd cyflwyno tystysgrif y Prif Swyddog i
Bertwyn Lloyd Williams o’r Groeslon. Ers iddo ymddeol o’r Post Brenhinol
16 o flynyddoedd yn ôl, mae wedi bod yn halen y ddaear i bentref y
Groeslon. Yn ddyddiol, mae’n glanhau ac yn hel sbwriel hyd y pentref
ac ar hyd llwybr Lôn Eifion. Ers 2011 mae wedi casglu 368 o fagiau du
o sbwriel, 3,210 o boteli a 7,836 o ganiau – dipyn o gamp! ’Roedd yn
bleser hefyd cyflwyno tystysgrif i Irene Walls sydd yn un o hoelion wyth
cymuned Maesgeirchen ac yn un o sylfaenwyr y rhandiroedd a
chyfrannwr selog at bob digwyddiad yn y gymuned. Dros gyfnod o dros
30 o flynyddoedd mae cyfraniad Irene wedi bod yn allweddol i
gynaliadwyedd nifer o weithgareddau cymuned Maesgeirchen.
Mae pobl fel Bertwyn ac Irene yn allweddol i ddyfodol ein cymunedau
ac i sicrhau eu bod yn gymunedau hyfyw, iach, llwyddiannus a phleserus
i fyw ynddynt. Mae cyfraniad pobl fel nhw yn amhrisiadwy. Diolch iddynt!
Mwynhewch bori trwy’r newyddlen hon a gweld yr holl wirfoddolwyr eraill
a dderbyniodd gydnabyddiaeth arbennig am eu cyfraniadau i wirfoddoli.
Yng ngeiriau Martin Luther King, “Life’s most persistent and urgent
question is what are you doing for others?”
Tan Tro Nesa’, Bethan
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Aelod arall o staff Mantell Gwynedd
yn llwyddo eto
Llongyfarchiadau mawr i Rhian
Griffiths, Swyddog Cyswllt Cymunedol
Arfon, ar gwblhau modiwl
“Presgripsiwn Cymdeithasol” sydd yn
rhan o gwrs gradd Prifysgol Glyndfir.
Mae Rhian wedi bod yn ei swydd ym
Mantell Gwynedd ers bron i dair
blynedd bellach ac mae’r cynllun wedi
mynd o nerth i nerth gyda’r cyfeiriadau
yn cynyddu’n sylweddol dros y cyfnod.
Mae’n galonogol gwybod fod ein
prifysgolion hefyd yn cydnabod
gwerth presgripsiwn cymdeithasol
wrth gefnogi pobl i wneud newidiadau
positif yn eu bywydau.

Mae’n flwyddyn bwysig i Antur Waunfawr, wrth i’r mudiad
ddathlu ei ben-blwydd yn 35 oed!
Wedi’i sefydlu ym 1984 gan R. Gwynn Davies, mae Antur
Waunfawr yn darparu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i
oedolion ag anableddau dysgu yn eu cymuned. Mae’r
fenter gymdeithasol wedi tyfu’n sylweddol dros y 35
mlynedd diwethaf, ac mae bellach yn rheoli 15 o fusnesau
ar draws pedwar safle, yn cynnwys Beics Antur, y Warws
Werdd a Caergylchu. Mae’r fenter nawr yn cefnogi 67 o
unigolion ag anableddau dysgu ac yn cyflogi dros 100 o
staff.
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Eisteddfod
Genedlaethol
Llanrwst 2019
Cofiwch alw draw i’n gweld ym
mhabell y Cynghorau Gwirfoddol Sirol
yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn
Llanrwst.
Cewch gyfle i holi am wybodaeth am y
canlynol:
• cyfleoedd gwirfoddoli
• ffynonellau arian/grantiau ar gyfer
eich mudiad/grfip
• cefnogaeth i grwpiau ac
ymddiriedolwyr
• mesur gwerth cymdeithasol
• a llawer mwy…
Edrychwn ymlaen at eich gweld
chi yno.

Cudd
Doniau tod gfiyl haf
yn ys
r
formio
yn perf ntur Waunfaw
A

Dathlodd yr Antur mewn steil, gyda Ffair Haf ar eu safle
yn Waunfawr, ac yna gig nos yn Galeri, Caernarfon, yng
nghwmni Gruff Rhys, gyda pherfformiad arbennig gan
unigolion Antur Waunfawr gydag Annette Bryn Parri.
Dywedodd Menna Jones, Prif Weithredwraig Antur
Waunfawr: “Mae’r gymuned leol wrth wraidd popeth a
wnawn, ac roedd y cyfle i ddathlu 35 mlynedd gyda’n
ffrindiau a’n cefnogwyr yn golygu llawer iawn i ni.”
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Digwyddiad Dathlu a Diolch
i Wirfoddolwyr 2019

Cynrychiolwyr
Amgueddfa
Forwrol Llªn

Allen Wynne Owen
– Ffermwyr Ifanc Eryri
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Jean Long
– Y Groes Goch Brydeinig

Etheldreda Mbivnjo
– Change Live Grow

Nia Pritchard
– GISDA

Clarence Jones
– Age Cymru Gwynedd a Môn

Maralyn Davies
– Castell Penrhyn
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Derbyniodd y canlynol hefyd dystysgrifau arbennig ar y diwrnod

Vikki Harper
– 1557 Squadron Friars

Ria Stanley
– Y Groes Goch Brydeinig

Bertwyn Lloyd Williams
– Gwirfoddolwr y Groeslon

Lowri Morris
– Elfennau Gwyllt

Janice Jones
– Menter Fachwen

Nia Wyn Griffith
– Ffermwyr Ifanc Eryri

Bethan Jones
– Age Cymru Gwynedd a Môn

Annette Jones
– Castell Penrhyn

Sara Fôn Roberts
– Y Robiniaid

WR
IADAU MA
H
C
R
A
F
Y
G
LLON
dd yn
dolwyr oe
d
o
f
ir
w
g
’r
i bob un o
eu
i dderbyn
l
o
n
n
e
s
e
r
b
au!
tystysgrif
Robin Phillips – Elfennau Gwyllt
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Y Bartneriaeth
Awyr Agored
Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn cyfrannu tuag
at newid bywydau pobl drwy hyrwyddo ac
ysbrydoli unigolion i ymwneud â gweithgareddau
awyr agored.
Nod prosiectau’r Bartneriaeth Awyr Agored yw
rhoi hwb i hyder pobl a’u helpu i ddatblygu sgiliau
a dysgu gweithio mewn tîm er mwyn mynd ati i
fanteisio ar gyfleoedd newydd a bywydau mwy
iach.
Yng ngeiriau’r Bartneriaeth “Drwy wirfoddoli,
manteisio ar addysg, cymryd rhan, cyflawni
hyfforddiant a thrwy weithio, mae modd i bawb
fynd ati i newid unwaith ac am byth”.

Rhestr o Glybiau/Gweithgareddau yn
eich ardal:
Drwy ddilyn y ddolen hon
https://partneriaeth-awyr-agored.co.uk/clubs/
cewch wybodaeth am glybiau/gweithgareddau
awyr agored, neu ffoniwch 01690 720168
Am restr gyflawn o glybiau lleol sydd ag
Achrediad Insport, ewch i
wefan Chwaraeon Anabledd Cymru
http://www.chwaraeonanableddcymru.com

Angen aelodau newydd i
Gynghrair Cyflyrau Iechyd
Tymor Hir De Gwynedd
Yng nghyfarfod diwethaf y Gynghrair, cytunwyd bod angen
ailedrych ar bwrpas ac amcanion y Gynghrair. I’r perwyl hwn,
mynegodd yr aelodau eu bod yn awyddus i unigolion sy’n
byw gyda chyflwr iechyd tymor hir a gwirfoddolwyr gael llais
cryfach i geisio sicrhau gwasanaethau fydd yn diwallu
anghenion trigolion yr ardal.
Bwriedir cynnal digwyddiad arbennig yn nhymor yr Hydref i
fynd i’r afael â hyn i geisio canfod beth ydi’r diddordeb yn
lleol a sut y gellir gweithredu ymhellach.
Oes gennych chi neu wirfoddolwyr eich mudiad ddiddordeb
bod yn rhan o hyn?
Am sgwrs bellach, mae croeso i chi gysylltu â Sioned Larsen
ym Mantell Gwynedd ar 01286 672626 neu
sioned@matellgwynedd.com

Grfip Cymdeithasol newydd
yng Nghaernarfon
A ydych chi yn byw â cholled golwg neu glyw ac yn byw yn
ardal Caernarfon? Oes gennych ddiddordeb mewn mynychu
grfip cymdeithasol newydd sbon? Os oes, fe fyddem yn
falch o glywed gennych! Mae’n fwriad gennym sefydlu grfip
cymdeithasol newydd yng Nghaernarfon i ddod â phobl sy’n
byw â cholled synhwyraidd at ei gilydd i gymdeithasu a
chael hwyl.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Marian Williams
ar 07768 362609 neu
Marian.Williams@macularsociety.org

Digwyddiad Iechyd Da
Hydref 11 2019 – 10:00yb–2:00yp
Cynhelir y digwyddiad Iechyd Da eleni yng Nghanolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau, Ddydd Gwener
Hydref 11 2019. Os hoffech i’ch mudiad gael stondin yn y digwyddiad hwn, a fuasech cystal â chysylltu gyda ni
yma ym Mantell Gwynedd ar 01286 672626 / 01341 422575 neu sioned@mantellgwynedd.com
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Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol/
Canolfan Mi Fedraf
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Cynllun
Presgripsiwn
Cymdeithasol

Rhian Griffiths, Swyddog Cyswllt Cymunedol Arfon, yn rhoi sgwrs i Sefydliad y
Merched Pontrug gan rannu gwybodaeth ar fudiadau a gweithgareddau lleol.
Diolch am y croeso cynnes.

CANOLFAN MI FEDRAF
YSBYTY GWYNEDD
Beth yw’r Ganolfan Mi Fedraf yn Ysbyty Gwynedd?
Mae’r Ganolfan Mi Fedraf yn cynnig dewis arall i asesiad
a gofal ffurfiol mewn ysbyty ar gyfer unigolion sydd ag
anawsterau cymdeithasol ac iechyd meddwl, y tu allan i
oriau gwaith arferol.
Pa gefnogaeth y mae Canolfan Mi Fedraf Ysbyty
Gwynedd yn ei gynnig?
Mae’r Ganolfan Mi Fedraf yn cynnig cefnogaeth
emosiynol, rhywun i siarad ag ef/hi, a chyfeirio at
wasanaethau cefnogi i unigolion sy’n mynychu Adran
Achosion Brys yn Ysbyty Gwynedd.
Ble mae Canolfannau Mi Fedraf wedi’u lleoli?
Mae Canolfannau Mi Fedraf wedi’u lleoli ar hyn o bryd yn
Ysbyty Gwynedd, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Maelor
Wrecsam. Y gobaith yw y bydd modd cyflwyno mwy o
Ganolfannau Mi Fedraf mewn cymunedau ar draws
Gogledd Cymru yn y dyfodol agos.
Pwy all gael mynediad at Ganolfan Mi Fedraf yn Ysbyty
Gwynedd?
Mae Canolfan Mi Fedraf yn cynnig polisi drws agored i
unigolion dros 18 oed sy’n mynd i Adran Achosion Brys
gyda gofid emosiynol ond nad ydynt angen triniaeth mewn
NEWYDDLEN 86

Adran Achosion Brys neu driniaeth gan Ymarferydd Iechyd
Meddwl.
Pryd mae Canolfan Mi Fedraf Ysbyty Gwynedd ar
agor?
Mae’r Ganolfan ar agor pob nos yn Ysbyty Gwynedd
rhwng 7yh a 2yb
Pwy fydd yn fy nghefnogi mewn Canolfan Mi Fedraf?
Mae’r Ganolfan yn cael ei staffio gan sefydliadau trydydd
sector (elusennau iechyd meddwl lleol) sydd â phrofiad
sylweddol, hyfforddiant ac arbenigedd mewn gweithio
gydag unigolion sydd mewn argyfwng ac â gofid
emosiynol, a gwybodaeth helaeth am wasanaethau
perthnasol yn lleol.
Mae’r Ganolfan yn gweithio’n agos gydag Adrannau
Achosion Brys a Gwasanaeth Cyswllt Seiciatrig Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC).
Byddwn yn cynnal sesiynau gwybodaeth a recriwtio yn
eich ardal yn ystod yr wythnosau nesaf. Am fwy o fanylion
cysylltwch ag Elaine Ginnelly, Swyddog Gweinyddol y
Prosiect trwy e-bost:
elaine.ginnelly@mantellgwynedd.com neu cysylltwch â
Mantell Gwynedd ar 01286 672 626.
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Mesur Gwerth Cymdeithasol

Prosiect Mesur a Rheoli Gwerth
Cymdeithasol
Rydym bellach ym mlwyddyn olaf y prosiect yma sydd wedi ei ariannu
gan Gronfa Sgiliau Trydydd Sector y Loteri yng Nghymru. Yng
Ngwynedd, mae ein Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth yn cefnogi
Canolfan Lôn Abaty, Y Bartneriaeth Awyr Agored, Tan y Maen ac
Anheddau i fesur effaith un o’u gweithgareddau, cyn symud ymlaen i
ddefnyddio’r data hwn i helpu i wneud penderfyniadau. Y cam nesaf fydd
iddynt sefydlu rhaglen reoli fewnol effeithiol eu hunain, ac mae hyn yn
rhywbeth arloesol iawn. Mi fydd pecyn adnoddau arbennig yn cael ei
ddatblygu fel rhan o’r prosiect hwn a bydd yn cael ei lansio yn nes
ymlaen yn y flwyddyn. Cadwch lygad am unrhyw ddatblygiadau.

Adroddiad Mi Fedraf
Bu tîm Social Value Cymru yn gwerthuso gwaith y canolfannau Mi
Fedraf sydd wedi eu lleoli o fewn Adrannau Brys Ysbyty Gwynedd,
Ysbyty Glan Clwyd, ac Ysbyty Maelor sydd yn cynnig cymorth i bobl
fregus. Bydd gwirfoddolwyr yn cefnogi unigolion drwy wrando ac ymateb
i’w anghenion a’u cyfeirio ymlaen am gefnogaeth addas.
Mae’r cynllun yn enghraifft
dda o gydweithio rhwng y
Bwrdd Iechyd a’r Trydydd
Sector.
Gellir gweld yr adroddiad ar
ein gwefan yn adran Social
Value Cymru.

Gorffennaf 2019

Rhwydwaith Gwerth
Cymdeithasol Gogledd
Cymru
Cynhaliwyd cyfarfod diwethaf y
rhwydwaith ym Mhrifysgol Bangor ar yr
11eg o Fehefin 2019. Mi fydd y cyfarfod
nesaf yn Wrecsam ar yr 26ain o Fedi ac
mae croeso i unrhyw un ymuno â’r
rhwydwaith. Mae’r rhwydwaith yn
gweithio’n agos gyda’r Grfip Llywio
Fforymau Gwerth Cymdeithasol sydd yn
adrodd yn uniongyrchol i Fwrdd
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru
sydd yn ofynnol o dan Adran 16 Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014. Bwriad y rhwydwaith yw
rhannu arfer da a dysgu, a hefyd sicrhau
bod unrhyw ddatblygiad yn seliedig ar
drafodaethau ar draws y sectorau. Mae’r
aelodau yn cynnwys Cynghorau
Gwirfoddol Sirol, mudiadau trydydd sector,
comisiynwyr, awdurdodau lleol, bwrdd
iechyd, prifysgolion a’r heddlu. Ceir rhagor
o wybodaeth am y rhwydwaith a’r fforwm
ar ein gwefan, ynghyd â chopi o’r
adroddiad cynnydd am y tair blynedd
gyntaf.

Roedd tîm Social
Value Cymru, Mantell
Gwynedd, yn falch o
gael stondin yng
nghynhadledd
flynyddol
Cyd-gynhyrchu Cymru
yn Wrecsam ar y
6ed o Fehefin 2019.
Mae yna gysylltiad
agos iawn rhwng
egwyddorion cydgynhyrchu ac
egwyddorion gwerth
cymdeithasol ac yn sicr
mae datblygu’r agenda
hon yn allweddol o ran
y fframwaith
deddfwriaethol yng
Nghymru.
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Cronfa Meysydd Chwarae
Angus Irvine
Mae rhwng £2,500 a £5,000 ar gael i grwpiau
cymunedol lleol, clybiau chwaraeon ac elusennau i
gynyddu cyfleoedd i bobl ifanc mewn ardaloedd
difreintiedig yn y Deyrnas Unedig i gymryd rhan mewn
chwaraeon awyr agored.
Croesawir ceisiadau am grantiau tuag at rai neu bob
un o’r mathau canlynol o brosiectau i geisio cynyddu
capasiti er mwyn cyrraedd mwy o bobl ifanc:
◆ Datblygu a gwella meysydd chwarae a
chyfleusterau eraill
◆ Datblygu a hyfforddi gwirfoddolwyr gan
gynnwys darparu cymwysterau
◆ Prynu cyfarpar arbenigol ar gyfer anableddau
◆ Datblygu cynaliadwyedd hirdymor, er enghraifft
arbenigedd marchnata ac ariannol

Cyfleoedd Ariannu
TRUSTHOUSE CHARITABLE
FOUNDATION

Grantiau Canolfannau
Cymunedol a Neuaddau
Pentref
Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf mewn
canolfannau cymunedol yn yr ardaloedd trefol mwyaf
difreintiedig a neuaddau pentref mewn ardaloedd
anghysbell ac ardaloedd gwledig wedi’u hamddifadu’n
economaidd.
Cymorth yw hyn i hybu cydlyniant cymunedol ac i fynd
i’r afael â phroblemau lleol fel unigedd, tlodi, diffyg
cyfleusterau lleol, trafnidiaeth a materion eraill.
Mae grantiau bach a mawr ar gael i fudiadau.
Am y meini prawf a chanllawiau, ewch i:
http://trusthousecharitablefoundation.org.uk/
grants/community-centres-and-village-halls/

Mae arweiniad pellach ar gael yma:
https://www.accesssport.org.uk/angus-irvineplaying-fields-fund

Rhaglen Wledig Cronfa
Gymunedol y Loteri
Genedlaethol
Mae'r Rhaglen Wledig (rownd dau) yn ariannu
prosiectau sy'n creu newidiadau cadarnhaol ar gyfer
pobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig. Bydd
y rhaglen hon yn ariannu partneriaethau sy'n deall y
cysylltiad rhwng achosion ac effeithiau tlodi, ac yn
cynnig datrysiadau a gwasanaethau sy'n defnyddio
dull cydlynol i daclo'r broblem wrth ei gwraidd.
Bydd prosiectau'n canolbwyntio ar helpu pobl sy'n ei
chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion sylfaenol neu
gyrchu gwasanaethau, nad oes ganddynt amodau
byw rhesymol neu a allai fod wedi'u hynysu oddi wrth
bobl eraill.
Mae hyd at £500,000 ar gael fesul prosiect o
gyfanswm o £4 miliwn
– y dyddiad cau yw 1 Hydref 2019.
Am fwy o wybodaeth ewch i
www.tnlcommunityfund.org.uk
NEWYDDLEN 86

Y Gist Gymunedol
Eisiau £1500 tuag at eich prosiect
chwaraeon cymunedol?
Mae’r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at
£1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis tuag at:
◆ Cynyddu cyfranogiad
◆ Codi safonau

Pwy sy’n cael gwneud cais?
Unrhyw grﬁp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas
Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad.
Mae’n bur debyg y byddwch yn un o’r canlynol:
◆ Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon
◆ Clwb Ieuenctid
◆ Grﬁp Cymunedol
Am fwy o wybodaeth ewch i:
http://sport.wales/funding—support/ourgrants/community-chest.aspx
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Hyfforddiant a Digwyddiadau
Hyfforddiant CGGC
Ennyn Ymddiriedaeth
(Hyfforddiant Recriwtio Ymddiriedolwyr)
20-06-2019 – CGGC Y Rhyl, LL18 3EB
Am fwy o wybodaeth neu i
archebu lle ewch i
www.wcva.org.uk

HYFFORDDIANT

MANTELL GWYNEDD
Cymhorthfa Cyllido Loteri Fawr
Dyddiad: 30-07-2019
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Dolgellau

Hyfforddiant Llywodraeth Cymru

Hyfforddiant Ymddiriedolwyr

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro

Dyddiad: 23-10-2019
Lleoliad: Swyddfa Cartrefi Cymru, Bangor

28-08-2019 – Siambr Clwyd, Y Rhyl, LL18 3LA

Gweithdy Cyflwyniad i Dendro
25-09-2019 – Gaerwen, LL60 6AG
Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle,
ffoniwch – 03000 6 03000

Taith Uned Symudol a Stondinau
Gwybodaeth Haf 2019

20fed o Orffennaf – Ras yr Wyddfa, Llanberis
Cofiwch alw draw i ddweud helo a chasglu
gwybodaeth newydd

Cofiwch hefyd
fod yr Uned
Symudol ar gael
i’w llogi am bris
rhesymol iawn

COSTAU LLOGI’R UNED
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 rhesymol iawn).
Cysylltwch drwy e-bostio: ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626
Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

Dowch i ymweld â Phabell Mantell
yn Sioe Amaethyddol Sir Meirion
ar yr 28ain o Awst yn Harlech (LL47 6TR)

Estynnir gwahoddiad cynnes iawn i chi alw draw i’r babell i
gael gwybodaeth am y gwahanol brosiectau mae
Mantell Gwynedd yn rhan ohonynt

Gwasanaeth Paratoi Cyflogau
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Gorffennaf 2019

Mae Mantell Gwynedd yn darparu gwasanaeth Paratoi
Cyflogau i fudiadau gwirfoddol.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Ceren Williams ar
01286 672 626

Dyddiad: 24-10-2019 • Lleoliad: Storiel, Bangor

Hyfforddiant Diogelu
Dyddiad: 14-11-2019
Lleoliad: Byw yn Iach Glaslyn, Porthmadog
Dyddiad: 14-02-2020
Lleoliad: Byw yn Iach Glaslyn, Porthmadog

Cymorth Cyntaf Brys
Dyddiad: 28-11-2019
Lleoliad: Neuadd Goffa Penygroes
Dyddiad: 20-02-2020
Lleoliad: Neuadd Goffa Penygroes
I gofrestru eich dymuniad i fynychu hyfforddiant, cysylltwch
ag Ellen ar 01341 422575
neu ellen@mantellgwynedd.com
Os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich mudiad
cysylltwch â Carys Williams ar 01286 672 626 neu
carys@mantellgwynedd.com

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

MANTELL GWYNEDD

