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     Prif nodau’r Wythnos yw Cydnabod,
G        
Y            

    Rhes Gefn:-  Wil Huntley, Yr Athro Robin Grove-White(siaradwr
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     Yn anffodus, nid oedd Gwen Angharad Roberts yn gallu
b       
D                  

        

Ymweliad Comisiynydd Pobl Hŷn
Cymru â Chynllun Ffrindia’

MANTELL GWYNEDD
Swyddfa Gofrestredig:
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon,
Gwynedd, LL55 1AB.
Ffôn: 01286 672626 • Ffacs: 01286 678430

E-bost: ymholiadau@mantellgwynedd.com

Swyddfa Gofrestredig:
Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt, Dolgellau,
Gwynedd, LL40 1SB.
Ffôn: 01341 422575 • Ffacs: 01341 422147

Gwefan: www.mantellgwynedd.com

Yn ystod mis Rhagfyr,  bu Comisiynydd
Pobl Hŷn Cymru – Sarah Rochira ar
ymweliad â Gwynedd. Cafwyd cais ganddi i
gael cyfarfod staff, gwirfoddolwyr ac
unigolion Ffrindia’. Penderfynwyd trefnu’r
digwyddiad yng Nghastell Deudraeth a
diolch i’r staff am eu croeso ac am
hwyluso’r ymweliad. 

Gwahoddwyd cynrychiolaeth o
wirfoddolwyr ac unigolion o Arfon, Dwyfor
a Meirionnydd i’r cyfarfod a thrafodwyd y
budd maent yn ei gael o’r cynllun.
Manteisiodd Sarah Rochira ar y cyfle i
gyflwyno amlinelliad o gynlluniau’r
comisiwn yn ystod y ddwy flynedd nesaf.
Diolch i bawb a fynychodd y cyfarfod ac
am eu cyfraniad i’r digwyddiad. 
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STAFF
MANTELL GWYNEDD

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan
Swyddog Datblygu Mentrau Cymdeithasol:
Eleri Lloyd
Swyddog Gwneud y Cysylltiadau:
Carol Evans
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc
(hyd Chwefror 2014):
Carwyn Humphreys

PROSIECT TEULU NI
Rheolydd Prosiect Teulu Ni:
Mair Richards

CYFEILLION TEULU
Arfon
Dawn Jones, Janet Jones
Dwyfor
Llinos Owen Jones
Meirionnydd
Iona Williams

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cym:
Sioned Llwyd Larsen
Rheolydd Prosiect Ffrindia’:
Carys Williams
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Arfon:
(Nia Haf Jones) Alan Thomas dros dro
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dwyfor:
Dawn Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Meirionnydd
(hyd Rhagfyr 2013):
Gwenlli Haf Evans
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Meirionnydd
(o Mawrth 2014):
Mirain Fflur Roberts

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth
Tîm Cyllid a Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Bronwen Rowlands
Cynorthwy-ydd Cyllid:
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd (hyd Chwefror 2014):
Tayera Khan

TÎM CANOLFAN WIRFODDOLI
Cydlynydd Gwirfoddoli  (hyd Chwefror 2014):
Rhianon Jones
Cydlynydd Gwirfoddoli (o Mawrth 2014):
Carwyn Humphreys
Swyddog Gwirfoddoli:
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli:
Iola Till
Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid (hyd
Chwefror 2014) a  Swyddog Prosiect BIG
(hyd Chwefror 2014)
Mirain Roberts

Nodyn gan y
Prif Swyddog

Parhad a Newid – Adnewyddu’r Berthynas rhwng
Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng Nghymru.
Lansiwyd yr ymgynghoriad yma ar 16eg o Fai 2013 gan y Gweinidog
Huw Lewis oedd, bryd hynny, gyda chyfrifoldeb am y Trydydd Sector.
I’r rhai ohonoch fydd yn darllen y golofn hon yn fanwl mi wyddoch
fod yr ymgynghoriad yma wedi bod yn un eithriadol o bwysig i’r
berthynas rhwng Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yng
Nghymru, ac fy mod wedi bod yn annog mudiadau ac unigolion yng
Ngwynedd i ymateb i’r ddogfen ymgynghorol cyn i’r dyddiad cau
ddod i ben ar Awst 8fed. 

Yn dilyn y cyfnod ymgynghori gwnaeth y Gweinidog newydd , sef Jeff
Cuthbert, ddatganiad yn y Senedd ar Dachwedd 14eg.  Ar y cyfan
mae datganiad y Gweinidog wedi derbyn croeso gan y sector.
Nododd y Gweinidog fod y grant isadeiledd o £7.3m wedi ei adael
yng nghyllideb ddrafft 2014 a phenderfynwyd peidio symud i’r
cyfeiriad o ddefnyddio 10% o gyllideb y sector ar gyfer Cronfa
Arloesi fel oedd wedi ei argymell yn wreiddiol. Nododd y byddai
fformiwla ariannu presennol yn bodoli am gyfnod 2014/15 a hynny yn
amodol ar weithio yn Rhanbarthol ar draws Gogledd Cymru.
Rhoddodd bwyslais arbennig ar y berthynas allweddol rhwng
Awdurdodau Lleol a gwasanaethau cyhoeddus eraill, a chryfhau
Compactau lleol. Gellir gweld y cyfan o’r Datganiad Gweinidogol ar
wefan Llywodraeth Cymru. 

Mae’n wir nodi fod llawer iawn o’r sylwadau a wnaed gan y rhai
ddanfonodd ymateb o Wynedd wedi cael sylw. Diolch i bob un
ohonoch am ymateb. Mae’n dda nodi hefyd fod canran sylweddol
iawn o’r ymatebion wedi dod o Wynedd. Byddwn yn gweithio gyda’r
Llywodraeth a gyda’r gwleidyddion dros y misoedd nesaf er mwyn
sicrhau bod fformiwla ariannu newydd yn cymryd i ystyriaeth maint
daearyddol sir fel Gwynedd, poblogaeth wasgaredig, a’r angen am
wasanaeth dwyieithog. Hoffwn ddiolch i unigolion fel Dafydd Elis-
Thomas sydd, dro ar ôl tro, yn cefnogi’r Trydydd Sector ac yn sicrhau
fod gofynion unigryw Gwynedd o safbwynt daearyddiaeth,
poblogaeth wasgaredig ayb yn cael y sylw haeddiannol.

Cyn cloi, mae’n rhaid i mi dynnu sylw at y ffaith fod Rhianon Jones,
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd, yn ymddeol cyn diwedd
y mis. Mae Rhianon wedi rhoi 13 mlynedd o wasanaeth ffyddlon iawn
i Mantell Gwynedd a gwn ei bod wedi gweld cryn newidiadau o fewn
y cwmni yn ystod y cyfnod hwnnw. Bydd chwith i’r tîm yn y Ganolfan
Wirfoddoli amdani a bydd chwith i’r cwmni cyfan am ei mewnbwn.
Ar lefel bersonol mae Rhianon wedi bod yn gefnogol iawn i mi ers i
mi gychwyn gweithio yma naw mlynedd yn ôl ac ar ran fi fy hun a’r
tîm cyfan yma mae fy niolch yn fawr iawn iddi. Gobeithiaf y bydd yn
cael ymddeoliad hir a hapus a iechyd da i fwynhau ei hamser
haeddiannol wedi ymddeol. Felly ar ran holl staff y cwmni a’r Bwrdd
Rheoli dymuniadau gorau a diffuant i ti Rhianon. Rydym wedi penodi
Carwyn Humphreys, sydd ar hyn o bryd yn Hwylusydd Plant a Phobl
Ifanc yn Mantell Gwynedd, yn Gydlynydd newydd i’r Ganolfan
Wirfoddoli. Dymuniadau gorau iddo yntau gyda’r her newydd.

Tan tro nesa’, Bethan
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DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw 11 Ebrill, 2014

Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at  Ellen ap Dafydd,  Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost: ellenapdafydd@mantellgwynedd.com Ffôn: 01341 422 575

Cyfieithu
Cymunedol
Ydych chi’n fudiad
cymunedol neu
elusennol?

Oes pobl Cymraeg a di-Gymraeg yn eich
cyfarfodydd?

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

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

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

cyfieithu
cymunedolCCYFLE I LEISIO’CH

BARN AR
FLAENORIAETHAU’R
CYNGOR

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i
glywed barn mudiadau a grwpiau
Trydydd Sector ar ei flaenoriaethau
drafft ar gyfer 2014 – 15.

Y llynedd, cyhoeddodd y Cyngor ei
Gynllun Strategol ar gyfer 2013 – 17.
Pwrpas y Cynllun Strategol yw gosod
gweledigaeth a blaenoriaethau’r
Cyngor ar gyfer y blynyddoedd nesaf.
Ond, mae rhai pethau wedi newid

ers hynny sydd am gael effaith fawr ar waith, siâp a
blaenoriaethau’r Cyngor dros y blynyddoedd nesaf.

Yn gyntaf, bydd llai o arian ar gael i gynnal gwasanaethau
sy’n golygu bydd rhaid i’r Cyngor ganfod ffyrdd newydd a
gwahanol o ddarparu gwasanaethau i’r dyfodol.  Yn ail,
mae adroddiad Comisiwn Syr Paul Williams ar ddyfodol
gwasanaethau lleol yng Nghymru yn awgrymu uno
Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn. Bydd gan hyn
oblygiadau i siâp a gwasanaethau’r Cyngor i’r dyfodol.

Mae’r Cyngor felly wedi penderfynu adolygu ei Gynllun
Strategol a rhoi cyfle i’r cyhoedd a’i bartneriaid leisio’u
barn ar ei flaenoriaethau drafft ar gyfer 2014 – 15.

Mae’r blaenoriaethau drafft wedi eu cyhoeddi mewn
Dogfen Ymgynghori ar wefan y Cyngor ac ar wefan
Mantell Gwynedd. Mae copïau caled ar gael ar gais ac yn
swyddfeydd y Cyngor, Llyfrgelloedd a Chanolfannau
Hamdden. Y dyddiad cau ar gyfer ymateb i’r
ymgynghoriad yw 10 Mawrth 2014. Yn ogystal ag ymateb
yn unigol, bydd cyfle i fudiadau a grwpiau Trydydd Sector
ddod at ei gilydd i drafod y blaenoriaethau drafft mewn
cyfarfod arbennig sydd yn cael ei drefnu gan y Cyngor a
Mantell Gwynedd. Bydd gwybodaeth am y cyfarfod yn
cael ei gyhoeddi ar wefan y Cyngor a gwefan Mantell
Gwynedd.

Mae’r Cyngor a Mantell Gwynedd yn gobeithio bydd
mudiadau a grwpiau Trydydd Sector yn manteisio ar y
cyfle hwn i ddylanwadu ar flaenoriaethau a chyfeiriad y
Cyngor i’r dyfodol.

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. 
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Llwyddodd y Prosiect i gyrraedd
safonau Clywed (h.y. gwrando ar lais
y teuluoedd) ac mae felly yn cael yr
hawl i ddangos y logo ar holl
weithgareddau’r Prosiect
Mae cyfranogi yn bwysig iawn a gyda chefnogaeth
Cartref Bontnewydd rydym wedi cychwyn Grŵp
Rhieni er mwyn canfod yr hyn mae teuluoedd eu
hangen, a sicrhau eu llais yng ngweithgareddau’r
Prosiect. Mae un rhiant eisoes wedi ymuno â Grŵp
Llywio’r Prosiect ac yn aelod o “Family Advisory
Panel” Ecorys (y corff sy’n gyfrifol am fonitro holl
brosiectau Gwella’r Dyfodol).

Erbyn hyn mae 33 o deuluoedd yn derbyn
gwasanaeth y Prosiect sy’n cynnwys 15 o deuluoedd
newydd. Mae gwasanaeth 9 o deuluoedd wedi’i

ddiddymu gan eu
bod wedi cyrraedd
y nod a osodwyd.   

Drwy gefnogaeth y
Prosiect, llwyddodd
rhiant o Fynytho, i
basio ei phrawf
gyrru. Bydd hyn yn
ei galluogi i fynd a’r
plant i
weithgareddau ar
ôl ysgol ac ar
benwythnosau.

Llwyddiannau
Teulu Ni
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Wythnos
Gwirfoddolwyr
Cofiwch y dyddiadau:
1af – 7fed
o Fehefin
2014.
Mae Wythnos
Gwirfoddolwyr yn
ddigwyddiad cenedlaethol
i ddathlu cyfraniad
gwirfoddolwyr a gwirfoddoli sy’n cael ei gynnal rhwng
1af a 7fed Mehefin bob blwyddyn. 

Prif nodau’r Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a
recriwtio gwirfoddolwyr. Eleni, bydd yr wythnos
arbennig yma yn dathlu ei ‘phenblwydd’ yn 30 oed...
felly, beth am wneud yn fawr o’r Wythnos a threfnu
digwyddiad i gydnabod a dathlu cyfraniad
gwirfoddolwyr i’ch mudiad chi? 

Bydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn trefnu
gweithgareddau i ddathlu’r wythnos – manylion llawn
yn y rhifyn nesaf. 

Gwobr Gwirfoddolwr
y Flwyddyn Cymru
2014 
Galw am enwebiadau i wobrwyo
gwirfoddolwyr arbennig!
Oes yna unigolyn ysbrydoledig yn eich cymuned? Neu
grŵp o bobl sy’n gweithio’n galed i helpu eraill ac sy’n
rhoi’n hael o’u hamser i wella bywyd pobl eraill? Os
felly - dyma eich cyfle chi i’w henwebu ar gyfer
Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2014!  

Mae dewis o bum categori sef:-

• person ifanc o dan 25 oed 

• oedolyn (25 oed a hŷn) 

• gwirfoddolwyr gwyrdd

• ymddiriedolwyr

• grŵp gwirfoddol (sy’n cynnwys o leiaf 2 berson)

Y llynedd, derbyniwyd 180 o enwebiadau drwy
Gymru, gyda naw ohonynt o Wynedd. Yn flynyddol,
bydd pawb a enwebir o Wynedd yn cael gwahoddiad i
ddod i’r “Te Dathlu a Diolch” a gynhelir yn ystod
Wythnos Gwirfoddolwyr, a chyflwynir tystysgrifau
iddynt. Bydd enillwyr cenedlaethol (3 ymhob
categori)yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad dathlu yng
Nghaerdydd, a’r llynedd llwyddodd Ms Alice Midmore
– sy’n gwirfoddoli gyda Menter y Felin Uchaf,
Rhoshirwaun gyrraedd y brig yn genedlaethol. Felly …
…meddyliwch am ychydig, ond peidiwch ag oedi
oherwydd rhaid i’r enwebiadau gyrraedd CGGC,
Caerdydd erbyn 11eg Ebrill 2014.

Am ragor o fanylion a/neu ffurflenni enwebu
cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd
neu cliciwch ar www.wcva.org.uk.  

Ffarwél a DIOLCH!
Wedi cyfnod o 13 mlynedd fel Cydlynydd Gwirfoddoli
yng Ngwynedd – rwyf yn ymddeol ym mis Chwefror – ac
felly dyma fy nghyfraniad olaf i Mantell. 

Hoffwn fanteisio ar y cyfle yma i ddweud DIOLCH i
BAWB am y gefnogaeth a’r cyd-weithrediad rwyf wedi ei
dderbyn yn ystod fy nghyfnod gyda Mantell Gwynedd. 

Rhianon Jones. 

Cynhaliwyd Sesiwn Gwybodaeth ar y cyd â Medrwn Môn
a CVSC yng Nghanolfan Yr Esgobaeth Bangor ar y 4ydd
Chwefror 2014 i hyrwyddo’r grantiau sydd ar gael drwy
CGGC (WCVA) - GwirVol a Gwirfoddoli yng Nghymru.

SESIWN HYRWYDDO
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Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Llwyddiannau ar gynllun Gwirfoddolwr y Mileniwm

Eleri Elis-Williams, yn gwirfoddoli gyda Pontio, Pesda Roc ac Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd. 
Wedi derbyn tystysgrif 50 awr, 100 awr a Gwobr Rhagoriaeth 200 awr am wirfoddoli.
Rebecca Southam yn gwirfoddoli yn siop elusen y Groes Goch. 
Wedi cyflawni 50 awr,100 awr ac wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth 200 awr am wirfoddoli.
Fflur Harman, yn gwirfoddoli yn Uned Sgiliau Byw’n Annibynnol Glynllifon. 
Wedi derbyn ei thystysgrif 100 awr a Gwobr Rhagoriaeth 200 awr.

Tystysgrif 200 awr (Gwobr Rhagoriaeth):
Sasha Owen – yn gwirfoddoli yn Ysgol Tryfan a gyda ei Chlwb Ieuenctid Lleol.
Nathan Burns – yn gwirfoddoli yn siop Age Cymru Bangor.

Tystysgrif 50 awr:
Heledd Mair Hamer –Ysgol Brynrefail a Ysgol Llanrug.
Owain Llŷr Griffiths – Clwb Gymnasteg Bangor.
Siobhan Tindall – Noddfa.

Gwenan Williams a Sophie Burgess, Blwyddyn 13 Ysgol
Dyffyn Nantlle,yn derbyn eu tystysgrifau Gwirfoddolwr y
Mileniwm, Gwbor Rhagoriaeth 200 awr o wirfoddoli.

Cymhorthfa Cyllido
Dydd Mercher, 26ain, Mawrth – 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.com neu ymholiadau@mantellgwynedd.com 

Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 14eg, o Fawrth, 2014.

Megan Owen – Royal Voluntary Service – Ysbyty Gwynedd.
Ela Owen – Royal Voluntary Service – Ysbyty Gwynedd, Yr Urdd.
Cerys Gadd – Royal Voluntary Service – Ysbyty Gwynedd.
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Fforwm
Neuaddau
Mae’r fforwm yma yn gyfle i
ymddiriedolwyr neuaddau a
chanolfannau lleol ddod at ei gilydd i
rannu syniadau ac ymarfer da. 

Yn ogystal â hynny mae Mantell yn trefnu siaradwyr a
fydd yn fuddiol i chi gobeithio. Cynhelir y fforwm
nesaf yn Y Ganolfan ym Mhorthmadog, am 6.30yh ar y
19eg o Fawrth 2014. Dyma ragflas o gynnwys y
cyfarfod:

• Sut i farchnata’ch Neuadd a gwneud y defnydd
mwyaf ohono? Hefyd, sut i ddenu gwirfoddolwyr
newydd? (Bethan Jones Parry)

• Manteisio ar y defnydd o gyfryngau cymdeithasol
(Deian ap Rhisiart)

• Gwybodaeth am Gynllun Ynni Dyffryn Nantlle (Ben
Gregory) 

I gofrestru eich dymuniad i fynychu’r digwyddiad,
cysylltwch ag Ellen ar 01341 422575 neu
ellen@mantellgwynedd.com.

Gwnewch y
Cysylltiad
Clacyti Clac
Mae hwn yn enghraifft ardderchog o sut mae gwaith
caled a bod yn benderfynol yn gallu talu ar ei ganfed.
Dechreuodd y Cyfarwyddwr, John Thirsk, gyda syniad a
chafodd ei ysbrydoli gan ei ddiddordeb am hanes lleol
ar y cyd gyda’r angen i wneud rhywbeth i ddenu mwy o
ymwelwyr i Gaernarfon. Cafodd aelodau eraill o’r
gymuned eu denu i’r syniad ac aethpwyd ati i ffurfio
grŵp a ddaeth yn ddiweddarach yn Gwmni Buddioli
Cymuned. 

Yn dilyn cynllun peilot llwyddiannus, mae’r fenter wedi
sicrhau cyllid o Gronfa Buddsoddi Cymunedol WCVA
ac CDRhE (ERDF), er mwyn talu am y trên, y cerbydau
a’r offer priodol i gynnig tripiau o amgylch tref
Caernarfon er mwyn hyrwyddo y dreftadaeth leol gan
ymestyn y profiad i ymwelwyr. Caiff y trên ei lansio ar y
12fed o Ebrill a’r ddechrau gwyliau’r Pasg. Mi fydd y
fenter gymdeithasol yn ail fuddsoddi’r elw yn ôl i’r
gymuned er mwyn cynnig gweithdai i addysgu pobl ifanc
am eu treftadaeth leol yn ogystal â chynnig gweithdai
Celf Gweledol. Mi fydd y fenter hefyd yn creu cyfleoedd
gwaith a gwirfoddoli i bobl lleol. Mae’r Swyddog
Datblygu Cymunedau Mentrus wedi bod yn cynnig
cyngor a chymorth iddynt. 

Gweithdai Cymunedau Mentrus
Cyfleoedd Cyfartal / Amrywiaeth yn eich mudiad
1.30-3.30yp 12fed o Fawrth 2014, Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
Mae cael polisi cyfartaledd ac amrywiaeth yn bwysig iawn i unrhyw fudiad, ond yn enwedig os ydych yn ceisio am unrhyw
grant. Dyma gyfle i weld beth yw’r anghenion. Bydd cymorth dilynol gan Mantell i gael y polisi at ei gilydd ac i sicrhau fod
y mudiad yn gweithredu ar y polisi yno. 
Grantiau - Addas ar gyfer Nawdd
9.30yb – 4yp 25ain o Fawrth 2014,  Y Ganolfan, Porthmadog
Amcan y gweithdy yma yw deall sut i wneud gwaith ymchwil, i ysgrifennu ceisiadau clir sy’n argyhoeddi a chreu
perthynas dda â chyllidwyr.
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NODYN I’CH  DYDDIADUR!

Wedi diflasu ar fynychu cynadleddau sydd byth yn
dweud unrhyw beth newydd, neu sy’n llawn siarad
ond ddim yn gweithredu? Eisiau bod yn rhan o'r
newid? Wel dyma'r digwyddiad i chi! 

BETH?
Mae Swyddogion ‘Creu’r Cysylltiadau’ Cynghorau Gwasanaethau
Gwirfoddoli Conwy, Dinbych a Mantell Gwynedd yn cynnal digwyddiad 
AM DDIM - "Wynebu'r dyfodol: adeiladu partneriaethau sy'n gweithio".

PRYD?
Dydd Mercher - 30 Ebrill, 2014 

BLE?
Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno 

PWY?
Sefydliadau'r Trydydd Sector sydd naill ai'n ddarparwr gwasanaeth iechyd a
gofal cymdeithasol i oedolion, neu'n chwilio i dendro ar eu cyfer yn y
dyfodol; a chomisiynwyr o'r maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol i
oedolion, a all ddylanwadu ar gynllunio gwasanaethau cyhoeddus yn y
dyfodol. 

PAM?
Mae'r digwyddiad yn anelu i greu cyfle i gomisiynwyr a darparwyr i ystyried
manteision partneriaeth, consortia, cydweithredu a menter gymdeithasol, fel
model gwahanol weithio o fewn cyd-destun blaenoriaethau comisiynu
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i oedolion yn y dyfodol.

Bydd Rosie Jolly, Prif Weithredwr Rhwydwaith Mentrau Cymdeithasol
Lerpwl, yn rhannu'r gwaith partneriaeth arloesol, a 'economi gyfeillgar' sy’n
cael ei chreu yn Lerpwl, drwy gysylltu'r sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd
sector, i gyflawni blaenoriaethau craidd.

Bydd yn cynnig mewnwelediad, awgrymiadau a sesiynau  rhyngweithiol i
alluogi Gogledd Cymru i gofleidio'r heriau a symud ymlaen yn gadarnhaol
gydag ymrwymiad i weithredu.

Mae angen i waith cynllunio a darparu gwasanaethau cyhoeddus fod yn
gynaliadwy a gwydn yn yr amseroedd heriol hyn. Mae Comisiynwyr yn
wynebu lleihad mewn cyllidebau a chynnydd mewn galw. Mae'r digwyddiad
hwn yn anelu at archwilio'r angen i gynllunio ar gyfer y gorwel economaidd
hir dymor, a’r rôl hanfodol gall y trydydd sector chwarae yn hyn.

I drafod ymhellach a chofrestru i fynychu cysylltwch â:
Carol@mantellgwynedd.com neu 01286 672 626.

Os oes un digwyddiad i fynd iddo yn 2014 – dyma’r un!

Busnesau yn Cefnogi 
Cymunedau

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 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 e.e.,
cyfreithiwr, cyfrifydd, syrfëwr. 
Byddwn yn edrych ar gynnal
prosiectau penodol, dosbarthiadau
meistr a chymorthfeydd 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 , neu gysylltu â
Edwyn Thomas, Swyddog Prosiect
B2C ym Mantell Gwynedd ar 01286
672626 neu edwyn@b2cwales.co.uk
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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.  

Y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yn 2014-15:  

31 Mawrth 2014 30 Mehefin 2014
30 Medi 2014 * 31 Mawrth 2014 *
( * 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 trwy gysylltu
yn uniongyrchol â Dylan Thomas, Cartrefi Cymunedol
Gwynedd ar dylan.thomas@ccgwynedd.org.uk neu
0300 123 8084.

Mae Comic Relief yn croesawu ceisiadau gan elusennau
a mudiadau cymwys eraill sy’n gweithio i wella bywydau
pobl dan anfantais, sy’n agored i niwed yma ym
Mhrydain. Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn
gweithio tuag un neu ragor o’r themâu hyn.

1. Dyfodol Gwell: Gwella bywydau pobl ifanc sy’n
agored i niwed yn y DU

2. Gwneud yn fawr o’ch arian: Mynd i’r afael â
thlodi ariannol a chryfder economaidd o fewn
teuluoedd a chymunedau.

3. Cymunedau Cryfach: Galluogi pobl, mudiadau a
rhwydweithiau i fod yn weithgar o fewn eu cymunedau
a’u cymdeithas, a meithrin talentau ac arweinyddiaeth.

4. Bywydau mwy diogel: Gostwng trais, camdriniaeth
a cham-fanteisio.

5. Cymdeithas decach: Helpu pobl i oresgyn
anghydraddoldeb ac i gael dweud eu dweud ar
benderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Ewch i:  www.comicrelief.com

Mae BBC Plant mewn Angen yn cefnogi mudiadau
sefydlog, effeithiol, sy’n cael eu rheoli’n dda ac sy’n
gweithio gyda phlant a phobl ifanc dan anfantais, 18 oed
ac iau, sy’n byw yn y DU (mae modd i grwpiau sy’n
gweithio gyda phobl o bob oed wneud cais, ar yr amod
fod y prosiect yn canolbwyntio ar waith gyda’r rheini
sy’n 18 oed ac iau). 

Dylai ceisiadau ganolbwyntio ar y plant y bydd eich
prosiect yn gweithio gyda nhw a'r gwahaniaeth y bydd
eich prosiect yn ei wneud iddynt hwy. 

Dylech allu dangos yn glir y cysylltiad rhwng yr anfantais
a sut y bydd eich prosiect yn newid bywydau’r plant dan
sylw er gwell. Pan fo hynny’n bosib, dylai ystyried eu
barn a’u cynnwys yn y penderfyniadau sy’n effeithio
arnynt.  

Am fwy o wybodaeth ewch i 

www.bbc.co.uk/pudsey neu ffoniwch Swyddfa Cymru
ar 029 20322383.

Llywodraeth Cymru - Lansio cronfa
gyfalaf gwerth £10 miliwn ar gyfer
prosiectau sy’n mynd i’r afael â thlodi
Bydd grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn ogystal â
mentrau cymdeithasol, yn gallu gwneud cais am grantiau
cyfalaf o hyd at £500,000 er mwyn gwella cyfleusterau
cymunedol ar gyfer y bobl mwyaf anghenus yn eu
hardaloedd. Bydd yn rhaid i’r rheini a fydd yn gwneud cais
am grant brofi y bydd eu prosiect yn atal tlodi ac yn helpu
i liniaru ei effeithiau.  Bydd modd cyflwyno cais hefyd ar
gyfer cynlluniau a fydd yn ailgyflwyno gwasanaethau
cymunedol, neu’n eu hatal rhag cael eu colli.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Swyddog y Gogledd a
Chanolbarth yn yr Uned Grantiau Cymunedol - 
Nesta Doughty ar 0300 062 5627 neu
nesta.doughty@wales.gsi.gov.uk
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RHWYDWAITH
IECHYD, GOFAL A LLES
Cynhelir y digwyddiad nesaf ar Ddydd Gwener,
Mawrth 21 yn y Clwb Pêl-droed ym
Mhorthmadog am 10 y bore.  
Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniadau gan
gynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
a’r Adran Gomisiynu Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Gwynedd a fydd yn rhoi trosolwg o’u bwriadau
a chynlluniau i’r dyfodol.   Mae’r digwyddiadau yma yn
gyfle ardderchog i dderbyn a rhannu gwybodaeth
berthnasol.  Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle
cysylltwch â Sioned ar  01286 672626 neu
sioned@mantellgwynedd.com 

Digwyddiad i bobl sydd
â phroblemau clyw
Lleoliad:  Gwesty’r Llong, Dolgellau    
Dyddiad:  Ebrill 25 2014 
Bydd nifer o stondinau gwybodaeth yno; galwch draw
rhyw dro rhwng 10:00 y bore a 2:30 y prynhawn.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Beryl Jones ar
01341 430639.

DIGWYDDIAD 
I OFALWYR
Bydd Ffair Iechyd ar gyfer Gofalwyr yn cael ei chynnal ar
Ddydd Iau Mawrth y 6ed yn y Clwb Golff ym
Mhorthmadog (Morfa Bychan) rhwng 10 y bore a 2 y
prynhawn.  Bydd y diwrnod yn cynnwys:
• Gwiriadau iechyd am ddim
• Ymarfer corff hwyliog a sesiynau Tai Chi
• Therapïau cyflenwol
• Cyngor ar faterion gofalwyr
• Gwybodaeth am gymorth a gwasanaethau lleol
• Bydd cludiant lleol ar
gael o Borthmadog

Am fwy o wybodaeth
cysylltwch â 
Mantell Gwynedd
01286 672626;
neu Gwasanaeth Cynnal
Gofalwyr
01248  370797
neu Age Cymru
Gwynedd a Môn
01286 677711.

GWESTY SEREN
Cynllun arloesol newydd yn
Llan Ffestiniog
Mae Gwesty Seren yn westy 3* ar gyfer pobl ag
anableddau dysgu a’u teuluoedd.
Cynhelir diwrnodau agored ar y dyddiadau canlynol: 
Mawrth 21, 22, 28 a 29.
I gadw lle neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â
sioned@serencyf.org neu 01766 832378.
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Cydlynydd newydd
Ffrindia, ym 
Meirionnydd

Ym mis Tachwedd derbyniwyd ymddiswyddiad Gwenlli Haf Evans Gwenlli Haf
Evans fel Cydlynydd Ffrindia’ Meirionnydd. Cafwyd cyfle i ffarwelio â Gwenlli
pan ddaeth rhai o wirfoddolwyr Meirionnydd at ei gilydd i fwynhau cinio
Nadolig ar yr 22ain Dachwedd yng Ngholeg Meirion Dwyfor, Dolgellau.  Ar ran
y cynllun diolchodd Mr Llew Evans iddi am ei gwaith dros y ddwy flynedd
ddiwethaf a dymunwyd yn dda iddi yn ei swydd newydd gyda Diverse Cymru.

Erbyn hyn mae Mirain Fflur Roberts wedi ei phenodi fel Cydlynydd Ffrindia’ ym
Meirionnydd ac yn cychwyn ei gwaith ym mis Mawrth. Mae Mirain wedi bod yn
gweithio i Mantell Gwynedd ers saith mlynedd fel Swyddog Gwirfoddoli ymysg
Ieuenctid. Mae swydd Mirain yn cael ei lleoli yn swyddfa Mantell Gwynedd
Dolgellau ac yn swyddfa Cynnal Gofalwyr Gwynedd a Môn ym
Mhenrhyndeudraeth. Croeso cynnes i Mirain fel aelod o dîm Ffrindia’,
gobeithio y byddi’n hapus yn ein mysg.

Gwirfoddolwyr Dwyfor yn Dathlu!
Ar ddiwrnod stormus iawn yn Rhagfyr daeth gwirfoddolwyr Dwyfor at ei gilydd i fwynhau pryd blasus iawn o
fwyd Yng Ngwesty Caerwylan , Cricieth.   Daeth y gwirfoddolwyr o bob cwr o Ddwyfor a dyma’r tro cyntaf i rai
ohonynt gyfarfod â’i gilydd. Cafodd dwy o’r gwirfoddolwyr aduniad heb ei ddisgwyl, roeddent  yn ddisgyblion yn
yr un ysgol gynradd ond heb weld ei gilydd ers hynny. 

Mae gwirfoddoli hefo Ffrindia’ yn hwyl. Os ydych chi neu unrhyw un rydych yn ei adnabod am ymuno hefo’r tîm
ar gyfer gwirfoddoli gyda Ffrindia’, dim ond ffonio sydd angen ar:
01286 672626 neu e-bostio dawn@mantellgwynedd.com. Cewch ragor o wybodaeth a lluniau ar wefan
Mantell Gwynedd  www.mantellgwynedd.com.

Mirain Fflur Roberts
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STIWARDIO YN
EISTEDDFOD YR URDD
MEIRIONNYDD 2014 
Rydym yn awyddus iawn i dderbyn enwau
unigolion sydd am stiwardio yn ystod
Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd. 

Os ydych â diddordeb cynorthwyo yn ystod
yr wythnos yna mae croeso i chi lenwi’r
ffurflen stiwardio arbennig sydd i’w gael drwy
glicio ar y ddolen yma
www.urdd.org/eisteddfod/stiwardiaid

neu e-bostio ruth@urdd.org yn ogystal â
ffonio 01678 541012.

HYFFORDDIANT MANTELL GWYNEDD
12-03-2014 – Gweithdy Cyfleon Cyfartal / Amrywiaeth 
Swyddfa Mantell Caernarfon

12-03-2014 – Cwrs Cymorth Cyntaf Brys
Neuadd Goffa Bethel, ger Caernarfon

25-03-2014 – Grantiau – Addas ar gyfer Nawdd

Y Ganolfan, Porthmadog

25-03-2014 – Cwrs Cymorth Cyntaf Brys
Canolfan Prenteg, ger Tremadog

I gofrestru i fynychu hyfforddiant a nodir uchod cysylltwch ag Ellen ar 

01341 422575 neu ellen@mantellgwynedd.com.

Neu os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich mudiad cysylltwch â

Delyth Vaughan ar 01286 672626 neu delyth@mantellgwynedd.com.

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

4 Mawrth, 2014
Cydweithio, Cyd-dyfu: Pecyn Cymorth
ar gyfer Datblygu Consortia   Glasdir, Conwy

5 Mai, 2014
Sgiliau Hyfforddi WCVA, Rhyl

27 Mawrth, 2014
Cyflwyniad i adrodd straeon mewn sefydliadau WCVA,  Aberystwyth

29 Ebrill, 2014
Llywodraeth: Cryfach yn Hirach Glasdir, Conwy

13 Mai, 2014
Perchnogaeth Gweithwyr:
Atal Bom Amser Olyniaeth Busnes yng Nghymru Glasdir, Conwy

15 Mai, 2014
Mesur Canlyniadau Meddal WCVA,  Aberystwyth

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.

DEWCH I YMUNO Â NI …

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

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.

FfoniwchAnn neu Ellen ar 01341
422575 – er mwyn sicrhau eich lle.


