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Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol
Mantell Gwynedd ym
Mhortmeirion ddydd Mercher,
16eg o Dachwedd. 

Roedd hi’n bleser cael cwmni y
digrifwr a’r cyflwynydd radio
cyfarwydd
Tudur
Owen fel
siaradwr
gwadd yn
y Cyfarfod
Blynyddol.

Cafwyd
anerchiad
gan Tudur
am ei rôl fel noddwr a
gwirfoddolwr i Hosbis yn y
Cartref Gwynedd a Môn ac
fel ymddiriedolwr i elusen
Cerddwn Ymlaen.

Diolch i bawb ddaeth i
gefnogi’r cyfarfod.

Cyfarfod Blynyddol
Rhifyn 75  – Rhagfyr 2016
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Pwt y Prif Swyddog
Mis Tachwedd ydi’r amser o’r flwyddyn pan fyddwn yn cynnal Cyfarfod
Blynyddol Cyffredinol Mantell Gwynedd ac yn cyhoeddi ein Adroddiad
Blynyddol.  Mae yn amser o falchder wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn a
fu, a gweld ein llwyddiannau i gyd wedi eu crynhoi mewn un adroddiad
blynyddol twt.

Ym mhentref godidog Portmeirion oedden ni eto eleni ac ‘roedd yn braf
croesawu nifer dda o fudiadau a gwirfoddolwyr atom. 

Mae’r Adroddiad Blynyddol eleni yn werth ei gweld. Mae’r clawr yn destun
llun arbennig o griw o wirfoddolwyr o bob oed yn codi to ar y Tai Crynion
yn Felin Uchaf,  sef menter gymdeithasol ym Mhen Llªn. Mae codi’r to
gwellt yn sgil hynafol, ac mae’r llun yn dangos tirwedd arbennig Pen Llªn.
Felly mae’r clawr ei hun yn cyfleu llawer iawn.

Tu mewn i’r clawr mae yna stori arall werth chweil. Gellir gweld fod Mantell
Gwynedd wedi derbyn dros 4,600 o ymholiadau yn ystod y flwyddyn a
rheiny yn ymholiadau am bob mathau o faterion. Cafwyd dros 1,700 o
ymholiadau yn ymwneud â gwirfoddoli a llwyddodd y Ganolfan Wirfoddoli
i leoli a chefnogi 226 o wirfoddolwyr yn ystod y flwyddyn.

Mae prosiect Ffrindia’ yn ei flwyddyn olaf ac wedi sicrhau fod yn agos i
300 o unigolion unig a bregus wedi cael cyfeillgarwch dros 200 o
wirfoddolwyr sydd wedi rhoi eu hamser i’r prosiect. Mae gwerthusiad o’r
prosiect hyd yn hyn yn dangos fod dros £3m o werth wedi ei greu allan o
£1M o fuddsoddiad. 

Daeth prosiect Teulu Ni i ben yn ystod y flwyddyn. Roedd wedi llwyddo i
gefnogi 190 o unigolion a 381 o blant, a hynny trwy ymyrraeth gynnar ac
anffurfiol gan y trydydd sector. Am bob £1 fuddsoddwyd gan y Loteri mae’r
gwerthusiad yn dangos fod £5.15 wedi ei greu. 

Mae sawl cyfeiriad yn yr Adroddiad Blynyddol at y gwaith o fesur gwerth
cymdeithasol sydd yn mynd rhagddo yn Mantell Gwynedd. Yn ystod y
flwyddyn lansiwyd Social Value Cymru fel gwasanaeth arbenigol o fewn
Mantell Gwynedd. Gan wybod fod llawer iawn o werth cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol yn cael ei greu yn y trydydd sector mae
Social Value Cymru yn helpu mudiadau i fedru mesur a dangos eu gwerth
yn well.

Cafodd dros 220 o ymddiriedolwyr gefnogaeth yn ystod y flwyddyn a
chafodd 446 o ymddiriedolwyr fudd o’r 16 o ddigwyddiadau a drefnwyd
ar eu cyfer. Cafodd 169 o fudiadau ac unigolion fudd o 16 o sesiynau
hyfforddiant a drefnwyd. Cynhaliwyd 26 o ddigwyddiadau cyllido yn ystod
y flwyddyn gyda 793 o unigolion yn cael budd ohonynt.

Heb os, bu’n flwyddyn brysur, a gyda throsiant ariannol o dros £1.2M eto
eleni, roedd y Cyfarfod Blynyddol yn gyfle i ddiolch i bob un gopa walltog
am eu gwaith caled a’u cefnogaeth i Mantell Gwynedd.

Gan mai dyma rifyn olaf Mantell am eleni dyma gyfle i ddymuno Nadolig
dedwydd i’n holl aelodau a’n darllenwyr. Hoffwn ddymuno iechyd i bob un
ohonoch, ac mewn cyfnod mor ansicr yn hanes y byd gobeithiaf yn fawr
y byddwn yn gweld heddwch.

Tan Flwyddyn Nesa’, Bethan

STAFF MANTELL GWYNEDD
Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan Rowlands

Swyddog SROI:
Eleri Lloyd

Cyfrifydd Cymdeithasol:
Dr Adam Richards

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol,
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths

Rheolydd Prosiect Ffrindia’:
Carys Williams

Cydlynydd Gwiirfoddolwyr Arfon:
Alan Thomas

Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dwyfor:
Dawn Thomas

Cydlynydd Gwirfoddolwyr Meirionnydd:
Mirain Fflur Breese

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

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
Carwyn Humphreys

Swyddog Gwirfoddoli:
Gwenllian Glyn Dafydd

Deunydd i’r Rhifyn nesaf
o Mantell

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw
26 IONAWR, 2017

Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw
wybodaeth at Ellen ap Dafydd

Swyddog Mantell Dolgellau
e-bost:

ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575
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• Pa mor gadarn ydy’r Gymraeg yn eich
cymuned chi?

• Oes ’na angen am fwy o ddigwyddiadau
Cymraeg?

• Ydach chi’n teimlo’n hyderus i gynnal y
digwyddiadau yma?

• Gyda’r Gymraeg yn colli’i thir mewn
gweithgareddau a gwasanaethau ar draws
Gwynedd, mae gan hunaniaith (Menter Iaith
Gwynedd) 3 digwyddiad i’ch cynorthwyo chi i
roi’r Gymraeg ar y brig.

Dewch i un o’r canlynol:

2 Chwefror: Canolfan Henblas, Y Bala:
6-8 yr hwyr

9 Chwefror: Oriel Plas Glyn y Weddw:
2-4 y pnawn

16 Chwefror: Antur Waunfawr:
6-8 yr hwyr

Bydd cyflwyniad gan
Menna Jones, Antur Waunfawr

a Dylan Bryn Roberts, Rheolwr Popdy,
yn ogystal â chyfle i rannu syniadau

ac ymarfer da, dan arweinia
Dafydd Iwan, Cadeirydd hunaniaith

Cofrestrwch eich lle erbyn 16 Rhagfyr 
dros y ffôn: 01286 679452

ar e-bost: hunaniaith@gwynedd.llyw.cymru
drwy’r post: hunaniaith, Ystafell 2.2,

Pencadlys Cyngor Gwynedd, Caernarfon,
Gwynedd LL55 1SH

Bydd Lluniaeth ar gael!

Rheoleiddiwr Codi Arian
“Fundraising Regulator ”

Ers 7fed o Orffennaf 2016, mae’r “Fundraising
Regulator” wedi bod mewn grym fel rheoleiddiwr
swyddogol y maes codi arian elusennol gan
ddisodli’r Bwrdd Safonau Codi Arian fodolwyd
ynghynt. Comisiynodd Llywodraeth Prydain
adolygiad yn ystod haf 2015 dan arweiniad Sir
Stuart Etherington o’r maes hunan-reoleiddio o
fewn y maes codi arian elusennol. Roedd hyn er
mwyn ail-adeiladu ffydd y cyhoedd yn nulliau ac
ymarferion codi arian elusennol yn dilyn
marwolaeth y bensiynwraig Olive Cooke.
Derbyniodd y Llywodraeth yr argymhellion llawn
gynigiwyd fel rhan o’r adolygiad sef:

• Sefydlu un corff rheoleiddio i archwilio
ymarferion a dulliau codi arian gwael a gosod y
safonau: Côd Ymarfer - Codi Arian;

• Sicrhau cysylltiadau agos rhwng y corff
rheoleiddio a’r Comisiwn Elusennau a swyddfa’r
Comisiwn Gwybodaeth i ofalu fod elusennau yn
dilyn eu rheolau;

• Sefydlu gwasanaeth newydd “Fundraising
Preference Service” i alluogi’r cyhoedd i optio
allan o unrhyw gyfathrebiadau yn ymwneud â
chodi arian.

Am wybodaeth bellach am waith a
chyfrifoldebau’r Rheoleiddiwr ewch i

www.fundraisingregulator.org.uk

MANTELL GWYNEDD YN CEFNOGI FFOADURIAID
Rydym dal yn casglu rhoddion ar gyfer ffoaduriaid yn ein swyddfeydd yng Nghaernarfon a Dolgellau.

Mae’r tywydd oer yn dfiad unwaith eto ac mae yn parhau i fod yn sefyllfa ddigalon
i ffoaduriaid ymhob rhan o’r byd.

Mewn cydweithrediad â Grfip CEFN rydym yn sicrhau fod rhoddion yn cyrraedd y pobl mwyaf anghenus.
Os gwelwch yn dda, os oes gynnoch chi ddillad neu nwyddau , byddwn yn ddiolchgar am unrhyw roddion.

Mae ein swyddfeydd ar agor 9am hyd 5pm dydd Llun – Gwener.
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Dathlu a diolch
Ar ddydd Gwener 30ain o Fedi 2016 ym
Mron Eifion, Cricieth cafwyd cyfle i ddathlu
llwyddiant Cynllun Ffrindia’. Braf iawn oedd
croesawu tua 80 o wirfoddolwyr presennol y
cynllun, cyn wirfoddolwyr, rhai o’r unigolion a
dderbyniodd gefnogaeth yn ogystal â staff
Cynllun Ffrindia’ a Mantell Gwynedd i’r
dathliad. Mae ffilm fer o’r digwyddiad i’w
gweld ar dudalen Facebook Ffrindia’, You
Tube a gwefan Mantell Gwynedd.

Cafwyd cyfle yn y dathliad i ddatgelu fod
Cynllun Ffrindia’ wedi derbyn cyllid oddi wrth
Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fydd yn
caniatáu i ni gadw’r cynllun hyd at ddiwedd
Mawrth 2017.

Eirian Demertzis, Bethan Lewis a Verna Trevail

Dorothy Hughes, Mrs Catherine Brown a Joanne Norris

Delyth Pritchard gyda Nansi Williams

Yayu Evans gyda Sylvia Wood

Y Cydlynwyr: Mirain Ff Breese, Dawn Thomas
ac Alan Thomas
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Cynllun Presgripsiwn
Cymdeithasol –
Swyddog Cyswllt
Cymunedol Arfon

Mae Cynllun Presgripsiwn
Cymdeithasol (ardal Arfon) wedi
dechrau derbyn cyfeiriadau ac yn
annog gweithwyr proffesiynol Iechyd i
gyfeirio at Linc@mantellgwynedd.com
neu i rannu’r cardiau cyfeirio Cyswllt
Cymunedol. Rydym wedi dechrau
cynnal sesiynau ym meddygfa
Bodnant, Bangor ac yn gobeithio
cynnal mwy o sesiynau mewn
meddygfeydd eraill yn Arfon yn fuan.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun
cysylltwch â Rhian:
linc@mantellgwynedd.com
neu 01286 672626 / 07940 375467.

Digwyddiad
Rhwydwaith
Llesiant/Gwirfoddol
i y Trydydd Sector
– 04/10/2016 

Mynychodd criw da y
Rhwydwaith yma a
gynhaliwyd yn y Clwb Pêl
droed ym Mhorthmadog ar y
4ydd o Hydref. Prif bwrpas y
digwyddiad oedd rhoi cyfle i
fudiadau fynegi eu llais ar
ddyfodol Gofal Iechyd yng
Ngogledd Cymru. Roedd
cynrychiolaeth o Lywodraeth
Cymru a Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr
yno i wrando a chymryd sylw
o’r drafodaeth. Bydd y
sylwadau yma, gobeithio, yn
cael eu defnyddio i
ddylanwadu ar sut y bydd
gwasanaethau gofal iechyd
ar draws y Gogledd yn cael
eu cynllunio.

Swyddog Ymgysylltu newydd efo Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae’r Bwrdd Iechyd lleol yn ddiweddar wedi recriwtio Swyddog
Ymgysylltu newydd i ardal Gwynedd a Môn, sef Eirian Wynne. Mae
Eirian yn ferch leol ac wedi gweithio yn y sector wirfoddol, cyhoeddus a
phreifat dros y blyn yddoedd. Mae wedi ei lleoli yn swyddfa Iechyd Eryldon
yng Nghaernarfon gyda gweddill y Tîm Iechyd Rhanbarth y Gorllewin.
Mae Eirian yn rhan o dîm newydd Ymgysylltu y Bwrdd Iechyd sydd yn
gweithio ar draws Gogledd Cymru ac mae yna Swyddogion Ymgysylltu
tebyg yn y Timau Canolog a’r Dwyrain.

Prif ddyletswyddau Eirian yw cynyddu cyfranogiad gyda’r gymuned,
cryfhau partneriaethau strategol a gweithredol ond yn bennaf ail-gysylltu
â’r cyhoedd i geisio adennill hyder y cyhoedd yn y Bwrdd Iechyd a sefydlu
agwedd wahanol at ymgysylltu.

Mae Eirian ar gael i fynychu grwpiau cymunedol, partner iaethau neu
fforymau yng Ngwynedd neu Ynys Môn i wrando ar faterion iechyd a
thrafod ffyrdd o gyd-weithio. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â hi ar
01286 674 238 neu drwy e-bost - Eirian.Wynne2@wales.nhs.uk

Cynhaliwyd Digwyddiad Iechyd Da yn y Ganolfan Hamdden a’r Orsaf Dân yn
Nolgellau ar Hydref 14. Unwaith eto mae’n braf iawn gallu adrodd bod nifer dda
iawn wedi mynychu ar y diwrnod gyda mwy na’ 45 o stondinau yno yn cynnig
gwybodaeth a chyngor ar faterion amrywiol. Diolch i bawb am eu cefnogaeth i
sicrhau llwyddiant y digwyddiad yma eto eleni.

Agorwyd y digwyddiad Iechyd Da gan Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr (Gorllewin)
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Hefyd yn y llun mae Delwyn, Gwilym a
Llew sydd yn aelodau o Gynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor Hir De Gwynedd. 

Digwyddiad Iechyd Da 2016 
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Cynllun
Gwirfoddoli
Gwynedd
Lansiwyd Cynllun
Gwirfoddoli Gwynedd
yn swyddogol yn
nigwyddiad ‘Dathlu a
Diolch i Wirfoddolwyr’
ym Mhortmeirion fis
Mehefin eleni. Nod y
cynllun yw cydnabod yr
ymdrech a’r amser a
wneir gan wirfoddolwyr
yng Ngwynedd. Dyma
rai o wirfoddolwyr sydd
wedi derbyn
tystysgrifau hyd yn hyn.

Angen

gwirfoddolwyr

Mae Marie Curie yn chwilio am

wirfoddolwyr i grfip codi arian yn

ardal Porthmadog. Cysylltwch â

Chanolfan Gwirfoddoli am

fwy o wybodaeth.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â Carwyn:
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com / 01286 672 626

AMY BATHER
– 50 awr

yn gwirfoddoli gyda
Chanolfan Lôn Abaty,

Bangor

CHRIS AMEHERE
– 50 awr

yn gwirfoddoli gyda
GISDA

NIA BALL
– 500 awr

yn gwirfoddoli
gyda RSPCA
Bryn y Maen

NIA PRITCHARD
– 50awr

yn gwirfoddoli
gyda GISDA
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Gwirfoddolwyr y Mileniwm
– Llwyddiannau

Tystysgrif am 50 awr o wirfoddoli 
Tom Kelly - Siop Ambiwlans Awyr Cymru
Aaron Owen - Siop Ambiwlans Awyr Cymru
Mared Hughes - Canolfan Hamdden Arfon,
Plas Silyn
Callum Hanks - Clwb Ieuenctid Waunfawr
Dafydd Griffith - Clwb Ieuenctid Waunfawr 
Buddug Roberts - Plas Ffrancon 

Tystysgrif 100 awr o wirfoddoli 
Sophie Pipe - Plas Ffrancon 

Wedi cyrraedd tystysgrif 200 awr, gwobr
rhagoriaeth
Tomos Roberts - Band Pres Llanrug,
Rheilffordd Ucheldir Cymru, Siop Ambiwlans
Awyr Cymru 
Ceri Lois Owen - Urdd, Prifysgol Bangor. 
Ffion Guest-Rowlands - Royal Voluntary
Service ac Urdd. 
Alex Alexander - Gisda Ffion Guest-Rowlands yn derbyn ei thystysgrifau 100 a 200 awr

Gwirfoddolwyr y Mileniwm gan Elsie Thomas sydd hefyd yn
gwirfoddoli hefo Royal Voluntary Service yn Ysbyty Gwynedd,

Bangor. Mae hyn yn dangos fod gwirfoddoli ar gyfer pawb o bob
oed. Diolch i’r ddwy am y gwaith gwych mae nhw yn ei wneud.

Ceri Lois Owen hefo ei thystysgrifau 50, 100 a 200
awr am wirfoddoli ym Mhrifysgol Bangor ac hefo’r

Urdd. Da iawn ti Ceri, diolch am dy holl waith caled.

Mirain Llwyd Roberts yn derbyn ei thystysgrifau
Gwirfoddolwyr y Mileniwm 50, 100 a 200 awr am ei gwaith

gwirfoddol hefo Prifysgol Bangor, Mantell Gwynedd a
Chynllun Ffrindia’. Llongyfarchiadau Mirain, diolch am dy

waith caled.
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Ailgylchu yn mynd yn bell i
adnewyddu bywyd 
Dechreuodd Craig ailgylchu drwy gasglu stampiau i’w daid
er mwyn casglu arian ar gyfer elusen leol. Flynyddoedd yn
ddiweddarach mae Craig yn ailgylchu stampiau, cetris inc,
pen poteli gwîn, poteli erosol, pacedi bisgedi a llawer mwy.
Os oes cyfle i ailgylchu unrhyw beth a chasglu arian i
elusennau lleol ar yr un pryd yna mae Craig yn gwneud. 

Mae’r holl arian yn mynd i dair elusen leol sef Eglwys Elim,
Drop in Centre Bermo a Banc Bwyd Bermo. Mae Craig yn
mynychu’r ganolfan yn aml ac mae’n golygu llawer iddo ac
felly, trwy hel arian mae’n teimlo ei fod yn rhoi rhywbeth yn
ôl. 

Felly, pam mae Craig yn gwirfoddoli cymaint o’i amser i
wneud hyn? Mae’r ateb yn syml –

“Rwy’n teimlo yn dda gan fy mod yn helpu eraill. Mae’r
teimlad da o helpu eraill yn rhywbeth gwerthfawr sy’n ein
helpu i gael teimlad o foddhad personol drwy allu rhoi nôl
i gymdeithas.” 

Mae Craig wedi casglu dros £200 i elusennau lleol; ac mi
aeth un siec o £80 yn uniongyrchol i’r Banc Bwyd, sydd yn
swm sylweddol o fwyd i bobl leol sydd angen y cymorth
yma. Mae’r Banc Bwyd yn ddibynnol ar roddion felly mae
ei gymorth yn cael ei werthfawrogi ond maent hefyd yn
gwerthfawrogi’r gwahaniaeth maent yn ei weld yn Craig.
Yn ôl Dave Hooper, Banc Bwyd Bermo:

“Nid yn unig mae Craig yn cael teimlad o fwriad personol
ond ei fod hefyd yn cael boddhad a balchder drwy weld
elusen yn derbyn cymorth fel canlyniad o’i ymdrechion.” 

Fodd bynnag, nid dyma’r unig fantais i Craig. Mae cwrdd â
phobl a medru cymdeithasu yn bwysig iawn iddo. Heb y
gwaith yma mi fyddai yn “bored” ofnadwy ac mi fyddai yn
llawer mwy unig os na fyddai yn cael cyfle i gyfathrebu
gydag eraill. Dros y blynyddoedd, trwy ymweld â nifer o
fusnesau i ofyn am gymorth a gofyn am gael siarad gyda
rheolwyr busnesau yn lleol mae hyn wedi codi hyder Craig. 

Y deilliant pwysicaf i Craig oedd cael ei annibyniaeth. Mae
ei waith yn mynd ag o i amryw o lefydd yn cynnwys y Bala
a Thywyn ar y bws. Er bod Craig yn parhau i gael gweithiwr
cefnogol tair gwaith yr wythnos, mae’n teimlo ei fod yn llai
dibynnol ar gymorth pellach, ac mae gallu teithio o
gwmpas i fynd i lefydd yn annibynnol yn bwysig iawn iddo. 

Mae’r gwerth cymdeithasol sydd yn cael ei greu gan Craig
yn anhygoel. Gwerth y newidiadau ym mywydau rhywun
o ganlyniad i weithgaredd ydy Gwerth Cymdeithasol. Drwy
ailgylchu mae Craig yn helpu’r amgylchedd ac yn
defnyddio’r arian i elwa elusennau lleol sy’n gwerth -
fawrogi’r rhoddion.

Mae’r newidiadau yma yn debygol o greu arbedion i’r
Bwrdd Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol hefyd gan
ei fod yn adnabod ei fod yn fwy iach ac yn fwy annibynol.
Fodd bynnag, mae’r effaith mwyaf ar Craig ei hun gan fod
hyn yn ei helpu i “deimlo yn rhan o rywbeth ac i
gymdeithasu yn ddyddiol.”  
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Ymddiriedolaeth
Esmée Fairbairn yn lansio
ffynhonnell ariannol ar gyfer
pobl ifanc sy’n gadael gofal

Bydd Sefydliad Esmée Fairbairn yn gwario dros £2M
y flwyddyn yn ystod y pum mlynedd nesaf i gefnogi
pobl ifanc sy’n gadael gofal i gynnal perthnasau iach
ac i dderbyn cefnogaeth fwy cyson ac o ansawdd
uchel gan y wladwriaeth.

Mae cyllid ar gael i gefnogi gwaith elusennol yn y
meysydd canlynol:

•Gwaith sy’n datblygu perthnasau hirhoedlog a
chefnogol i bobl ifanc sydd mewn gofal neu wedi
gadael gofal.

•Gwaith sy’n cael effaith gadarnhaol ar y gefnogaeth y
mae’r rhai sy’n gadael gofal yn ei dderbyn gan
awdurdodau lleol a gwasanaethau statudol eraill.

•Nid oes lleiafswm nac uchafswm ar gyfer lefel y grant
a dim hyd penodol ar gyfer y cyllid.

Derbynnir ceisiadau gan fudiadau sy’n gwneud gwaith
elusennol i gefnogi pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Gellir cyflwyno ceisiadau unrhyw bryd. 

Mae mwy o fanylion ar gael o:
http://esmeefairbairn.org.uk/what-we-fund/young-
people-leaving-care
neu cysylltwch â 020 7812 3700
e-bost: info@esmeefairbairn.org.uk

BBC Plant mewn Angen
Mae BBC Plant mewn Angen yn awyddus iawn i
hyrwyddo eu Rhaglen Grantiau Bychain i sefydliadau yng
Nghymru. Gellir gwobrwyo grant hyd at £10,000 am
flwyddyn o waith. Beth am rhoi hwb i weithio gyda phlant
neu bobl ifanc difreintiedig (hyd at 18 mlwydd oed) yn
eich ardal? Y dyddiad cau nesaf yw 1af Mawrth, 2017.
Ceir cadarnhad grant o fewn 8/9 wythnos. Mae ein
niferoedd o grantiau bychain yn îs na gweddill Prydain ac
rydym yn awyddus i gynyddu’r nifer yma. 

Mae ein Rhaglen Prif Grantiau eto ar gael am geisiadau
dros £10,000 (am hyd at 3 blynedd o waith). I wneud cais
ewch i www.bbc.co.uk/pudsey neu ffoniwch Emma neu
James ar 029 2032 2383 i drafod eich syniad. 

Cronfa Tyfu Busnesau
Cymdeithasol
Mae Cronfa Tyfu
Busnesau
Cymdeithasol (SBGF)
yn rhoi cymorth
ariannol i fusnesau
cymdeithasol yng
Nghymru i’w galluogi i
dyfu a chreu cyfleoedd gwaith. Fe’i hariennir yn
rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
(ERDF) a Llywodraeth Cymru.
Prif fwriad y gronfa hon yw creu swyddi. Os ydych yn
ymwybodol o unrhyw fenter newydd neu fenter
gymdeithasol sy’n dymuno ehangu ac eisiau creu
swyddi mae hwn yn opsiwn iddynt. Gallant ymgeisio
am hyd at £150,000 ac maent yn edrych arno fel
£20,000 am bob un swydd llawn amser. Dyma
grynodeb o’r prif fanylion:

◆ Mae angen 40% o arian cyfatebol
◆ Mae 40% o’r arian yn cael ei roi fel grant, ac mae’r

60% arall yn fenthyciad di –log 0% am hyd at
5 mlynedd.

◆ Os ydy’r busnes wedi dweud yn eu cais bod 2
swydd yn cael ei chreu, ond yn ystod y cyfnod
mae’r fenter wedi creu swyddi ychwanegol, mae’n
bosib dileu’r fenthyciad. 

◆ Mae angen gwario yr arian o fewn 12 mis, ac mae
angen cadw y swydd/i am 6 mis wedi hynny. 

◆ Mae hyn mewn partneriaeth â Chanolfan
Cydweithredol Cymru. 

◆ Mae dau-gam i’r broses ymgeisio a gwneir y
ceisiadau trwy blatfform etenderwales 

Dyma linc i’r wefan am fwy o wybodaeth
http://www.wcva.org.uk/funding/social-
investment-cymru/social-business-growth-
fund?seq.lang=cy-GB

Nid oes rhaid i grwpiau fod yn
elusennau ond rhaid i’r gwaith
fod yn an-statudol.
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Hyfforddiant gan Iechyd Cyhoeddus
Cymru “Gwneud i bob cyswllt gyfrif”
Hyfforddwr: Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dyddiad: 18-01-2017
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon

Recriwtio a Chynnal Gwirfoddolwyr
Hyfforddwr: Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
Dyddiad: 31-01-2017
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon

Diogelwch Bwyd Lefel 2
Hyfforddwr: Iolo Povey
Dyddiad: 06-02-2017
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Dolgellau

Cymorth Cyntaf Brys
Hyfforddwr: Andy Thompson (Anglesey Training
Services)
Dyddiad: 23-02-2017
Lleoliad: Y Ganolfan, Porthmadog

Cymhorthfa Cronfa Loteri Fawr
Swyddogion: Gareth Hughes a Catrin Jones
Dyddiad: 09-03-2017
Lleoliad: Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon
(trwy apwyntiau yn unig)

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 Rowlands
ar 01286 672626
neu delyth@mantellgwynedd.com

YSTAFELLOEDD /
SWYDDFEYDD AR OSOD
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB

Yr Hen Swyddfa Heddlu, Y Lawnt, Dolgellau LL40 1SB

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd – 01286 672 626

MAE UNED
SYMUDOL
MANTELL
GWYNEDD
AR GAEL I’W
LLOGI AM BRIS
RHESYMOL
IAWN

COSTAU LLOGI’R UNED
Aelodau o Mantell Gwynedd:
£130 y diwrnod (a phob diwrnod dilynol am hanner y pris). 
Defnyddwyr 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 rhesymol iawn).
Cysylltwch drwy e-bostio:
ymholiadau@mantellgwynedd.com
Ffonio: 01286 672 626
Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

Dwyieithrwydd ar waith (01-02-2017)
Lleoliad: CAIS (LL29 8BP)

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer
canlyniadau gwell (15-02-2017)

Lleoliad: AVOW, Wrecsam (LL11 1ND)

I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk
neu i gael rhagor o wybodaeth ffoniwch

0800 2888329 neu
e-bostio help@wcva.org.uk

facebook.com/mantellg
@MantellGwynedd

Hyfforddiant
WCVA


