Diweddariadau'r wythnos o
CGGC
9 MEDI 2019
Helo, a chroeso i gylchlythyr wythnos hon.
Mae enwebiadau ar gyfer bwrdd CGGC yn cau DYDD GWENER YMA 13eg Medi.
Dim ond aelodau WCVA all enwebu i'n bwrdd felly os ydych chi'n aelod sydd
heb enwebu, brysiwch cyn ei bod hi'n rhy hwyr! Rydym yn arbennig o awyddus i
recriwtio Dirprwy Drysorydd - felly os ydych chi'n adnabod rhywun sydd â chefndir
ariannol neu sgiliau y gallent ddod i'r bwrdd, cofiwch cyflawni enwebiad.
Ydych chi wedi gwneud i newid ddigwydd yn 2019? Rydym nawr yn derbyn
enwebiadau i'n cynllun gwobrau newydd - Gwobrau Elusennau Cymru. Ymhlith y 9
categori mae'r Wobr Ysgogi Newid...os ydych chi wedi gweld ymgyrch anhygoel i lobïo
am newid yn y gyfraith, i sicrhau newid cadarnhaol mewn ymddygiad neu drawsnewid
cymuned - enwebwch nhw heddiw!
Diolch am ddarllen, gweld chi wythnos nesaf.

Enwebiadau i fwrdd CGGC yn cau
dydd Gwener
Mae'n rhaid i aelodau CGGC gyflwyno ei henwebiadau erbyn dydd Gwener 13 Medi
Darllen mwy

Cyllid diweddaraf
Postcode Dream Trust - Dream Fund

Mae rhwng £500,000 a £1.5 miliwn ar gael i grwpiau ar gyfer prosiectau yn
berthnasol i’r amgylched, cynaliadwyedd a iechyd & lles.
Darllen mwy

Elusen Arbenigol Mewn Arbed Arian

Mae grantiau ar gael i fudiadau sy’n darpary gweithgareddau sy’n cael effaith barhaol ar
sur mae pobl yn meddwl, ymddwyn ac yn rheoli eu harian.
Darllen mwy

Cronfa Gymunedol Treth Tamponau

Gall elusennau a grwpiau cymunedol ymgeisio am grantiau o hyd at £10,000 i redeg
prosiectau a gwasanaethau sy’n rhoi budd uniongyrchol i ferched a genod
Darllen mwy

Gwirfoddoli
Camau Cadarn da'r Groes Goch a'r Gwasanaeth Gwirfoddol
Brenhinol

Datblygodd y Groes Goch a’r Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol raglen Camau Cadarn
Positive Steps (CCPS) i helpu pobl i barhau i fod yn annibynnol yn eu cartrefi.
Darllen mwy

Ydych chi wedi ysgogi newid yn 2019?
Mae enwebiadau ar gyfer y Gwobr Ysgogi Newid (a noddir gan designdough) bellach ar
agor, ynghyd ag 8 categori arall yng Ngwobrau Elusennau Cymru.
Darllen mwy

Cyngor ac arweiniad

Ydy'ch mudiad angen cefnogaeth gyda dadansoddi data?
Gall prosiect Ystadegwyr i Gymdeithas (Statisticians for Society) ddarparu
cefnogaeth dadansoddi am ddim i fudiadau trydydd sector.
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau
Dwyieithrwydd ar Waith

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector
10 Hydref 2019, Aberystwyth
Darllen mwy

Rheolaeth Ariannol Elusennau - Gwarchod eich Arian

What is the best way to protect your organisation from fraud, loss or misuse of funds?
Learn how to defend yourselves against poor financial practise on our financial
safeguards course.
24 Hydref 2019, Caerdydd
Darllen mwy

Polisi a prosiectau
Pa effaith mae CGGC yn ei chael?

Sut mae CGGC yn helpu eich sefydliad chi gyda gwaith rheoli gwirfoddolwyr, cyllido,
llywodraethu a dylanwadu?
Darllen mwy

