Cynhadledd Gwaith
Ieuenctid
Cynhadledd flynyddol ar gyfer unigolion sy'n gweithio gyda, neu'n
gweithio i ddarparu gwasanaethau, i bobl ifanc yng Nghymru.
Eleni, bydd siaradwyr yn cynnwys Ken Skates, Y Dirprwy Weinidog
dros Sgiliau a Thechnoleg; Howard Williamson, Keith Towler, y
Comisiynydd Plant, a gwestai eraill.
Bydd y pynciau sy'n cael eu trafod yn cynnwys gwasanaethau
ieuenctid yng Nghymru, y DU ac Ewrop a bydd y strategaeth newydd
yn cael ei lansio. Bydd hefyd cyfle i cymryd rhan mewn gweithdai ar
gomisiynu, cyfranogiad, rôl y gweithwyr blaen, y fframwaith canlyniadau, y marc ansawdd a llawer mwy.
Dydd Iau, 20fed Chwefror, Venue Cymru, Llandudno, 10am-4pm.

C H W E F R O R 2 014

Cliciwch yma i gofrestru

Rhieni Ifanc Ni
Fe soniwyd yn y rhifyn olaf o’r
newyddlen fod cais prosiect
Rhieni Ifanc Ni dan arweiniad
GISDA wedi cael ei
gymeradwyo gan y Loteri
Fawr.

Os hoffech dderbyn
rhagor o wyboadeth am y
prosiect a chanfod mwy
am sut y gellir cefnogi
rhieni ifanc ein Sir,
cysylltwch â :

Llongyfarchiadau mawr!
Mae’r proseict bellach wedi
cychwyn gyda aelodau o
staff eisioes wedi cael eu penodi.

Gethin Evans
Rheolwr Prosiect Rhieni
Ifanc Ni

01286 671 153
Prif bwrpas y prosiect yw
cynnig cefnogaeth ar gyfer
rhieni ifanc yng Ngwynedd
Gethin@gisda.co.uk
sydd rhwng 14 a 25 oed.
www.gisda.co.uk
Mae’r proseict yn cael ei
arwain gan GISDA mewn
partneriaeth â SNAP Cymru a
Gwasanaethau Trais yn y
Cartref de Gwynedd.

CYMHORTHFA CYLLIDO
Cymhorthfa
Cyllido
Dydd Mercher, 26ain o
Fawrth
Swyddfa Mantell Gwynedd
Caernarfon

Cyfle i grwpiau gwirfoddol
a
chymunedol
sy’n
gweithio gyda phlant a
phobl ifanc dan anfantais
gael mynediad at y gronfa
hon trwy drefnu apwyntiad
gyda
James
Bird
(Swyddog Grantiau – BBC
Plant Mewn Angen). Bydd
grwpiau sy’n gwasanaethu

GWYNEDD
yn
gallu
gwneud
cais
am
apwyntiad
30
munud
gyda’r swyddog i drafod
cymhwysedd a photensial
cynnig am brosiect. Rhaid
i grwpiau sy’n dymuno
gwneud cais fod ar gael
unrhyw bryd rhwng 09:15
a 17:00 ar y 26ain,
Mawrth, 2014.
I
wneud
cais
am
apwyntiad, cysylltwch â
Delyth Vaughan i gofrestru
eich
diddrodeb
ac
anfonwch amlinelliad o
gynnig eich prosiect (dim
mwy nag un ochr A4),

drwy
e-bost
at
delyth@mantellgwynedd
.com.
Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â Mantell
Gwynedd ar 01286 672
626 neu trwy e-bostio
delyth@mantellgwynedd.c
om neu
ymholiadau@mantellgwyn
edd.com
Rhaid derbyn ceisiadau
erbyn 14eg, o Fawrth,
2014.

LLOGI OFFER YN RHAD AC AM DDIM!
Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau
Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y
Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl ifanc yng
Ngwynedd.
Y gobaith yw y bydd yr offer yn gwella cyflwyniad a chyswllt y
gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc hynny maent yn eu
cefnogi.
Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei
gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel
iawn ac yn cynnwys: gliniaduron, argraffwyr wi-fi,
camerâu digidol, camerâu fideo a thaflunydd.

Cysylltwch â Carwyn yn Mantell Gwynedd am ragor o wybodaeth
01286 672 626
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com

Tud 2

FFAIR RECRIWTIO GYRFA MEWN GOFAL CYMDEITHASOL A GOFAL PLANT
Rydym yn falch o’ch gwahodd i ddod i
Ffeiriau Recriwtio Gyrfa mewn Gofal
Cymdeithasol a Gofal Plant 2014
Oherwydd llwyddiant ffeiriau 2013, mae
chwe ffair arall wedi ei threfnu mewn
partneriaeth ag Awdurdodau Lleol Gogledd
Cymru, y Ganolfan Fyd Gwaith, Gyrfa Cymru
a darparwyr addysg bellach ac addysg
uwch.
Nod y ffeiriau yw:

Codi proffil Gofal Cymdeithasol a Gofal
Plant fel dewis o yrfa
Darparu cyfle i gyflogwyr recriwtio
gweithwyr newydd

Darparu cyfle i gyflogwyr ystyried cyfleodd
eraill fel lleoliadau gwaith a phrentisiaethau

Darparu rhagolwg i’r mynychwyr o’r
gwahanol sefydliadau, grwpiau cleient a
chyflogwyr yn y sector

Rhoi llwyfan i’r trydydd sector recriwtio
gwirfoddolwyr

Rhoi cyfle i sefydliadau addysg uwch ac
addysg bellach i hyrwyddo’r cyrsiau sydd
ganddynt o fewn y sector
Y gynulleidfa darged:

Myfyrwyr colegau ac ysgolion sydd ar fin
dechrau gyrfa yn y sector (17 oed neu’n
hŷn)

Pobl sydd eisiau dychwelyd i weithio /
gwirfoddoli yn y sector

Pobl sydd eisiau dysgu mwy am y sector
a’r cyfleodd sydd i’w cael

Pobl sydd eisiau gwybodaeth am
hyfforddiant / cyfleodd datblygu, gan
gynnwys y gwahanol lwybrau i mewn i’r
sector

Pobl sy’n chwilio am her newydd

Bydd y ffeiriau’n cael eu cynnal ar sail ‘galw
heibio’ 10.00am tan 3.00pm draw yn Cofi
Roc, Caernarfon, Dydd Llun 10fed o Fawrth.
Mae lle’n gyfyngedig felly cysylltwch am
ffurflen archebu i sicrhau lle i’ch stondin.
Bydd angen i ddeiliaid stondinau fod yn
bresennol o 10:00 tan 15:00. Os nad yw hi’n
bosibl i’ch sefydliad fynychu, ond bod
gennych chi swyddi gwag, anfonwch y
manylion erbyn o leiaf un wythnos cyn pob
digwyddiad er mwyn i mi eu hysbysebu yn y
ffair.
Clare Hughes
Cydlynydd SCiP Rhanbarthol Gogledd Cymru
01745 584 634 / 07810 155 750
Clare.hughes@denbighshire.gov.uk

Bydd cyfle hefyd i weithwyr /
gwirfoddolwyr posibl gwrdd â
llysgenhadon gofal a derbyn cyfarwyddyd
ar gymhwysterau, prosesau gwneud cais
a thechnegau cyfweliad.

Grantiau Gwirvol 2014 a Y Gronfa Gwirfoddoli yng Nghymru
Cyfle i chi gael gwybodaeth
uniongyrchol!
Canolfan Esgobaeth Bangor, dydd
Mawrth, 4ydd Chwefror 10.00am –
12.00am
Bydd cynrychiolydd o’r WCVA yn dod
i Wynedd i rannu gwybodaeth i
grwpiau ar sut gall y Gronfa
Gwirfoddoli yng Nghymru a Grant
Gwirvol fod o fudd i’ch mudiad.
Nod Grantiau GwirVol yw rhoi
cymorth i gyflwyno amrywiaeth eang
o gyfleoedd gwirfoddoli newydd yng
Nghymru a thramor a fydd yn
cefnogi’r newid sylweddol i bobl ifanc
14-25 oed gael gwirfoddoli, ac yn
enwedig pobl ifanc dan
anfantais. Mae cynllun grant GwirVol
yn cynnig tri elfen nawdd wahanol:
Creu Cyfleoedd: Ar gyfer
mudiadau sydd am greu prosiectau
gwirfoddoli newydd ar gyfer pobl
ifanc, swyddogaethau gwirfoddoli
newydd ar gyfer pobl ifanc, neu

recriwtio mwy o bobl ifanc i
swyddogaethau gwirfoddoli sydd
eisoes yn bodoli. Gall ceisiadau
grant Creu Cyfleoedd fod am
uchafswm o £10,000.
Gwirfoddolwyr y Mileniwm : Ar
gyfer mudiadau sydd am
gydnabod ymrwymiad pobl ifanc i
wirfoddoli drwy gynnig y wobr
rhagoriaeth 200 awr. Gall
ceisiadau grant Gwirfoddolwyr y
Mileniwm fod am uchafswm o
£10,000.
Rhyngwladol: Ar gyfer
mudiadau sydd am ddatblygu
cyfleoedd gwirfoddoli dramor, sydd
o fudd i bobl ifanc a’u cymunedau
yng Nghymru hefyd. Gall
ceisiadau grant Rhyngwladol fod
am uchafswm o £30,000.
Mae’r cynllun grantiau
“Gwirfoddoli yng Nghymru” yn
cynnig hyd at £25 000 tuag at y
costau o recriwtio, hyfforddi a
chefnogi gwirfoddolwyr newydd.
Felly …

A oes angen gwirfoddolwyr
newydd ar eich elusen?
A oes angen Cydlynydd
Gwirfoddolwyr rhan amser
arnoch?
A oes angen i chi hyfforddi a thalu
costau eich gwirfoddolwyr?
** Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am ddau bot grant yw 5pm
ddydd Gwener 28 Chwefror 2014
**

Os hoffech ddod i’r cyfarfod,
cysylltwch
Mantell Gwynedd ar
01286 672626 neu e-bostio :mirain@mantellgwynedd.com

Tud 3

CYFLEOEDD HYFFORDDIANT

Tud 4

‘The Filter’ – Hyfforddiant Tybaco Ymysg Ieuenctid
HYFFORDDIANT UNDYDD AM
DDIM!
Dydd Mawrth 18 Chwefror 2014,
10:00 - 4:30yp
Canolfan Ieuenctid Caernarfon,
South Penrallt, Caernarfon,
LL55 1NS

Dirnadaeth o’r rhesymau pam
mae pobl ifanc yn dechrau smygu
a pha faterion sydd efallai’n
effeithio ar roi’r gorau i smygu yn
eu hachos nhw
Gwybodaeth gefndir ar sut mae
mynd i’r afael â rheoli tybaco gyda

Mae ‘The Filter’, gan ASH Cymru,
wedi datblygu cwrs hyfforddiant
rhyngweithiol sy’n rhoi i’r bobl sy’n
cymryd rhan ffyrdd effeithiol o fynd
i’r afael â defnyddio tybaco ymysg
pobl ifanc. Bydd yr hyfforddiant yn
rhoi i chi:
Ffeithiau a gwybodaeth allweddol
am atal smygu a rheoli tybaco
Yr hyder i drafod materion
ynghylch atal smygu a rheoli
tybaco gyda phobl ifanc
Gweithgareddau dynamig fydd yn
ennyn diddordeb ac yn rhoi i chi’r

phobl ifanc yn cyd-fynd â pholisïau
lleol a chenedlaethol
Bydd yr hyfforddiant yn cael ei
gynnal yn Saesneg fodd bynnag
bydd llenyddiaeth yn dilyn yr
hyfforddiant yn ddwyieithog.
Fydd cinio yn cael ei ddarparu a
bydd te / coffi ar gael drwy gydol y
dydd.

I archebu eich lle ac am ffurflen
gofrestru, cysylltwch â Luned
Edwards e-bost:
lgepp@anglesey.gov.uk /
lunedgwynedwards@gwynedd.go
v.uk
neu am ragor o wybodaeth
ffoniwch 01248 752 814.

Mae llefydd yn gyfyngedig ar sail y
cyntaf i'r felin.
Codir tâl o £20 y person am
ddiffyg presenoldeb neu ganslo
hwyr.

sgiliau ymarferol i fynd i’r afael â
phwnc smygu a rheoli tybaco gyda
phobl ifanc.

Cyfryngau cymdeithasol
Dydd Mercher 19eg Chwefror
2014
Swyddfa Mantell Gwynedd,
Caernarfon

Mae Mantell Gwynedd mewn
cydweithrediad â Chyfathrebu
Mwndo, yn cynnig gweithdy
cyfryngau cymdeithasol ar
gyfer y trydydd sector yng
Ngwynedd.

Mi fydd yna sesiwn i
ddechreuwyr yn y
bore gyda sesiwn yn
y prynhawn yn symud
ymlaen
i
dasgau
pellach.
Nod y gweithdy yw:

Cwrs am ddim yw hwn i
fudiadau y trydydd Sector

Cael dealltwriaeth o gyfryngau
cymdeithasol

Cwblhewch a dychwelwch y bonyn
isod erbyn 11/02/2014 i :-

Buddion cyfryngau cymdeithasol
i’ch mudiad
Creu ac arbrofi gyda Facebook a
Twitter

Mantell Gwynedd, Yr Hen Orsaf
Heddlu, Y Lawnt, Dolgellau,
Gwynedd LL40 1SB
01341 422575
dolgellau@mantellgwynedd.com

Tud 5

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
Bwriad y Gronfa yw cryfhau a datblygu grwpiau a mentrau o fewn y sector wirfoddol.
Gall grwpiau ymgeisio am grant i gynnal digwyddiad, darparu hyfforddiant, gwella
cyfleusterau neu tuag at brosiect sy’n gwella’r amgylchedd leol.
Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 refeniw/cyfalaf.
Dyddiadau cau derbyn ceisiadau 2013/14:
31/03/2014
30/06/2014
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
Mantell Gwynedd: (01286) 672 626
ymholiadau@mantellgwynedd.com

Llogi Uned Symudol
Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn eu cais i gael Uned Symudol er
mwyn hybu gwasanaethau’r Trydydd Sector yn ein hardaloedd gwledig.
Gall mudiadau logi’r uned ar gyfer digwyddiadau, unai ar eu pennau eu hunain neu mewn cydweithrediad â mudiadau eraill.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd:
01286 672 626

Hyfforddiant Gyda’n Gilydd
Dyma ddyddiadau hyfforddiant Gyda’n Gilydd sydd i’w ddod yn ystod y misoedd nesaf.
Am ragor o wybodaeth neu archebu lle, cysylltwch ag Eleri Stonehewer:
EleriStonehewer@gwynedd.gov.uk
01286 676 128.

Tud 6

Teulu Ni
Mae ‘Teulu Ni’ yn brosiect a ariennir gan y Loteri
Fawr. Mae’r cynllun yn gweithio mewn Partneriaeth gyda chonsortiwm o fudiadau lleol drwy
gynnig cefnogaeth i deuluoedd ble mae’r
plentyn hynaf rhwng 5 a 10 oed.
Gall y Cyfeillion Teulu gynnig cefnogaeth 1:1
neu drwy brynu Gwasanaeth gan asiantaethau
eraill.
Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen gyfeirio,
cysylltwch a Mair Richards ar (01286) 672 626
Mair@mantellgwynedd.com

Cyfarfod Cyd-Gynhyrchu Gogledd Cymru
Galeri Caernarfon
18fed Chwefror 2014
10am-1pm

Am ragor o wybodaeth ,cysylltwch â Carol Evans
Swyddog Creu’r Cysylltiadau Mantell Gwynedd
01286 238 072
Carol@mantellgwynedd.com

Tud 7

Cofiwch ddilyn Mantell Gwynedd ar Facebook!
Os oes gennych unrhyw digwyddiadau, newyddion, lluniau,
cofiwch amdanom fel y gellir rhannu gwybodaeth yn
ehangach am y Trydydd Sector yng Ngwynedd.

Cyfarfod nesaf Rhwydwaith
Plant a Phobl Ifanc Gwynedd:
Dydd Mawrth 25ain Chwefror,
10:30am
Eglwys Santes Fair,Tremadog.
Blas o’r rhaglen:

Ymgynghoriad ar ddrafft Cynllun
Strategol Cyngor Gwynedd- Darren
Griffiths
Strwythur Partneriaeth Gwynedd a
dyfodol y Rhwydwaith Plant a Phobl
Ifanc
Diweddariad gan aelodau

Carwyn Humphreys
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com
01286 672 626

