Diweddariadau'r wythnos o CGGC
11 TACHWEDD 2019
Helo, a chroeso i gylchlythyr yr wythnos hon.
Da ni'n cyfri lawr i Wobrau Elusennau Cymru ddydd Gwener yma...rydyn ni wedi bod yn
gweithio'n galed yn sicrhau bod y seremoni yn un i'w chofio A rydym yn mor gyffroes am
y diwrnod mawr! Edrychwch ar y rhestr fer ac ymuno â'r hwyl ar
#GwobrauElusennauCymru.
Wythnos diwethaf oedd Wythnos Ymddiriedolwyr, ac yn ogystal â chynnal digwyddiad
gwych a gweminar gwnaethom gyhoeddi dau ddarn gwych gan ymddiriedolwyr ifanc yn
manylu ar eu profiadau. Darllenwch nhw ar flog CGGC.
Diolch am ddarllen, dal chi to wythnos nesaf.

Cyfri lawr i Gwobrau Elusennau
Cymru
Gyda dim ond pedwar diwrnod i fynd nes Gwobrau Elusennau Cymru i ddarganfod pwy
sydd ar y rhestr a wobr!
Darllen mwy

Cyllid diweddaraf
Grantiau ymarfer corff Localgiving – Magic Little Grants

Mae grantiau gwerth hyd at £500 ar gael i grwpiau y mae eu hincwm o dan £250,000.
Darllen mwy

Cronfa Blant y Cyngor Astudiaethau Maes

Mae cyllid ar gael i grwpiau er mwyn talu am ffioedd i grwpiau o blant sydd dan anfantais
wneud cyrsiau yn lleoliadau dysgu’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC).
Darllen mwy

Newyddion gwirfoddoli
Paratowch ar gyfer #WythnosByddaf 2019

Ydych chi'n barod i ddweud #byddaf i roi llwyfan a chefnogi pobl ifanc i drawsnewid eu
ysgolion, cymunedau ac amgylcheddau?
Darllen mwy

All gwirfoddoli helpu i sicrhau gwell iechyd a gofal?

Mae Fiona Liddell yn ystyried digwyddiad diweddar gan Helplu ac Ysgol Ymchwil Gofal
Cymdeithasol Cymru.
Darllen mwy

Digwyddiadau Effaith Rhanbarthol –
Archebwch eich lle am ddim!

Wythnos Ymddiriedolwyr 2019: Y daith o fod yn Wirfoddolwr i
Ymddiriedolwr

Mae Ymddiriedolwr Mind Abertawe, Lauren Burns, yn blogio ynghylch ei thaith o fod yn
wirfoddolwr i ymddiriedolwr a beth a ddysgodd o’r profiad.
Darllen mwy
Bydd y rownd nesaf o’n Digwyddiadau Effaith yn eich helpu i adnabod, cynllunio a
rhannu’r gwahaniaeth cadarnhaol mae eich mudiad yn ei gael ar gymdeithas.
Darllen mwy

Newyddion sector gwirfoddol
Prosiect Sylfaen Project

Allai eich mudiad elwa o gefnogaeth arbenigol am ddim i fod yn fwy effeithiol a
chynaliadwy?
Darllen mwy

Wythnos Ymddiriedolwyr 2019 - Persbectif Ymddiriedolwr Ifanc
Fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2019, mae Kyle Evans yn ymddiriedolwr
uchelgeisiol sy’n blogio am eu ddiddordeb I ddod yn ymddiriedolwr.
Darllen mwy

Catalydd Cymru: Treftadaeth Wydn nawr ar agor am geisiadau

Mae CGGC yn gwahodd mudiadau treftadaeth yng Nghymru i ymgeisio am gefnogaeth
ddatblygu ymroddedig.
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau
Gweminar: Buddsoddi Mewn
Gwirfoddoli
Cyflwyniad i Wobr Buddsoddi Mewn
Gwirfoddolwyr.
26 Tachwedd 2019, 14:00 - 15:00
Darllen mwy

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell

Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli
i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.
3 Rhagfyr 2019, Caerdydd
Darllen mwy

Dwyieithrwydd ar waith
Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector.
5 Rhagfyr 2019, Casnewydd
Darllen mwy

Polisi a prosiectau
Digwyddiad am ddim i edrych ar iechyd a lles i bawb

Bydd Ffair Iechyd Cymunedau Lleiafrifoedd Ethnig yn digwydd ar ddydd Iau 17
Tachwedd.
Darllen mwy

Dylai sector gwirfoddol Cymru fod yn rhan allweddol o'r
strategaeth ryngwladol

Rydyn ni wedi ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei Strategaeth
Ryngwladol ddrafft.
Darllen mwy

Training for third sector organisations on developing bilingual services.
5 December 2019, Newport
Read more

Policy and Projects
Free event to look at health and wellbeing for all

The Minority Ethnic Communities Health Fair will take place on Thursday 14 November.
Read more

Welsh voluntary sector should be key part of international strategy
We have responded to Welsh Government’s consultation on its draft International
Strategy.
Read More

