Diweddariadau'r wythnos o WCVA
16 MEDI 2019
Helo, a chroeso i gylchlythyr wythnos hon.
Rydym eisiau gwybod sut yr ydych yn defnyddio techoleg i gael mynediad i wybodaeth a dysgu
sy’n cefnogi eich gwaith. Carem glywed eich barn am wasanaethau digidol ac ar-lein fel y gallwn
ddatblygu cefnogaeth sy’n gweithio i chi. Cwblhewch ein arolwg byr ar-lein a chael dweud eich
dweud yn nyluniad eich gwasanaethau.
Diolch am ddarllen, gweld chi wythnos nesaf.

Ymunwch â thîm CGGC
All gweithio i ni weithio i chi? Mae CGGC yn cynnig ystod eang o fuddion a chyflogaeth hyblyg
sy’n gwneud gwahaniaeth. Rydym yn chwilio am Uwch Swyddog Cymorth.
Darllen mwy

Cyllid diweddaraf
Cronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru

Dwy ffrwd gyllido newydd o Gronfa Gymunedol Comic Relief yng Nghymru i gefnogi mudiadau
dan arweiniad y gymuned.
Darllen mwy

Cronfa Les The Weavers' Company ar agor i geisiadau
Mae grantiau hyd at £15,000 ar gael i fudiadau bychain.
Darllen mwy

One Stop Carriers for Causes

Gall mudiadau sydd wedi’u lleoli o fewn dwy filltir i un o siopau One Stop ymgeisio am grantiau
hyd at £1000.
Darllen mwy

Rhaglen Grantiau Bychain Ymddiriedolaeth True Colours

Mae grantiau gwerth hyd at £10,000 ar gael i elusennau bychain a phrosiectau sy’n cefnogi plant
anabl a’u teuluoedd.
Darllen mwy

Sut ydych chi’n defnyddio technoleg i gael
mynediad i wybodaeth ac adnoddau dysgu
i’ch mudiad?
Hoffai CGGC ac eich Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) gael eich barn am sut yr ydych yn defnyddio
technoleg i gael mynediad i wybodaeth ac adnoddau dysgu i gefnogi eich mudiad.
Darllen mwy

Gwirfoddoli
Ymgynghoriad ar Aflonyddwch Rhywiol yn y Gweithle

Newid posib mewn cyfraith yn effeithio elusennau, gwirfoddolwyr ac interniaid.
Darllen mwy

Hyfforddiant a digwyddiadau

Gweminar: Cefnogaeth Ystadegol i’r Trydydd Sector

Dewch i wybod mwy am yr Ystadegwyr i’r Prosiect Cymdeithasol ac i wybod sut y gall gefnogi
mudiadau trydydd sector yng Nghymru.
9 Hydref 2019, 10am - 11am
Darllen mwy

Cyflwyniad i GDPR i’r trydydd sector

Bydd y cwrs hanner diwrnod hwn yn rhoi gwybodaeth allweddol i chi am y Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol newydd, gan sicrhau y gall eich mudiad gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth newydd
bwysig hon.
6 Tachwedd 2019, Caerdydd
Darllen mwy

Polisi a prosiectau
Dylai cynghorau 'gynnwys partneriaid trydydd sector'

Mae adroddiad gan yr Archwilydd Cyffredinol yn dweud bod cynghorau Cymru yn gwneud yn dda
mewn atal y galw am ofal cymdeithasol, ond nid yw cymorth a chyngor yn gyson ac effeithiol, ac
mae’n argymell i’r sector wirfoddol gymryd rhan.
Darllen mwy

