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Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y cyfnod      

COVID-19 er mwyn eich cadw yn y pictiwr am be sydd yn mynd 

ymlaen, pa wasanaethau sydd ar gael a sut y gallwn eich helpu. 

Mae Mantell Gwynedd yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn 
hyrwyddo a chydlynu gwirfoddoli yng Ngwynedd ac yn llais cryf i’r  

Trydydd Sector yn y sir  

COFIWCH! Mae staff Mantell 
Gwynedd i gyd yn gweithio yn 
ystod y cyfnod yma a gallwch 
barhau i gysylltu efo ni trwy’r 

rhifau ffôn arferol, sef   

01286 672 626 neu  

01341 422 575.  

Bydd eich galwadau yn cael eu 
hateb yn y ffordd arferol a’ch 

neges yn cael ei throsglwyddo i’r 
aelod staff priodol. 

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN MANTELL GWYNEDD  

Mae ’na dros 30 o fudiadau o Wynedd bellach wedi elwa o Gronfa Grantiau Bychain 
Mantell Gwynedd. Yn wreiddiol, cafwyd £30,000 gan Lywodraeth Cymru i’w ddyrannu 
ymysg grwpiau cymunedol yng Ngwynedd oedd yn gweithio trwy’r cyfnod Covid-19 ac 
angen cymorth ariannol ychwanegol.  
 
Erbyn hyn rydym wedi derbyn swm o’r un maint gan Comic Relief i’w rannu yng 
Ngwynedd. 
 
Mae mudiadau ym medru ymgeisio am hyd at £1,000 o’r gronfa yma ac mae’r pwyslais 
bellach ar geisiadau sydd yn medru dangos eu bod yn cefnogi un o’r pedwar 
blaenoriaeth sef Gweithgareddau plant/plant yn ffynnu, Cyfiawnder Rhywedd, 
Mannau Diogel neu Weithgareddau sy’n cefnogi materion Iechyd Meddwl. 
 
Cysylltwch efo Arwen neu Carys ym Mantell Gwynedd am ragor o fanylion a Ffurflen 
Gais. 
carys.williams@mantellgwynedd.com 
 

arwen.evans@mantellgwynedd.com 
 

Nodwch fodd bynnag na fydd Panel Grantiau Bychain Mantell Gwynedd yn cyfarfod 
yn ystod mis Awst – felly dyma gyfle i chi gael eich cais i mewn yn barod ar gyfer 
Panel mis  Medi. 

Fel sydd yn arferol bellach yn y Bwletin yma, dyma hanes un mudiad o Wynedd fu’n 
llwyddiannus gyda’u cais am Grant Bychan a sut y bu iddynt ddefnyddio’r arian i helpu 
trigolion Gwynedd yn ystod cyfnod Covid-19 

Cafodd Seren Cyf ym Mlaenau Ffestiniog £970 o’r gronfa er mwyn ehangu eu gwasanaeth 
Pryd ar Glud i ardaloedd Trawsfynydd, Gellilydan a Maentwrog. 

Roedd y gwasanaeth Pryd ar Glud yn wreiddiol am gael ei lansio yn yr ardal ym mis Ebrill er 
mwyn helpu’r sector gofal gartref yn yr ardal.  

Fodd bynnag, yn dilyn yr argyfwng mis Mawrth,  penderfynwyd lansio’r gwasanaeth yn 
llawer cynt er mwyn helpu trigolion yr ardal. Penderfynwyd wedyn ei ymestyn nid yn unig i’r 
henoed ond ar gyfer unrhyw un fyddai’n cael budd gan gynnwys rhai oedd yn hunan ynysu. 

Mae’r grant  gan Mantell Gwynedd wedi helpu i sicrhau bod rhagor o adnoddau pwysig ar 
gael er mwyn cefnogi’r gwasanaeth yma sydd bellach yn cynnig pryd o fwyd poeth i rai 
anghenus a rhai sydd yn hunan ynysu. Go dda Seren Cyf! 
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Coed Lleol – Sesiynau Natur Ar-lein am Ddim 
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Ydach chi’n cael trafferth gyda’ch golwg? 

 

Llinell gymorth Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru 

Mae Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru yn cynnig gwasanaethau dwyieithog dros y ffôn i bobl 

sydd yn ddall, rhannol ddall neu gyda dirywiad yn eu golwg. 

Maent yn gallu cynnig cyngor a gwybodaeth ar offer ac yn gallu cynnig clust i unrhyw un sydd yn 

teimlo’n unig dros y cyfnod anodd yma.  

Caiff y llinell ffôn ei gweinyddu gan aelodau staff profiadol a gwirfoddolwyr angerddol. 

Hyd yma mae gwirfoddolwyr ac aelodau staff y Gymdeithas wedi sgwrsio gyda dros 1500 o 

unigolion ac maent yn gobeithio gallu cynyddu'r niferoedd dros y misoedd nesaf. 

Mae’r gwasanaeth am ddim ac yn hollol gyfrinachol, felly os wyddoch chi am unrhyw un fyddai yn 

elwa o’r gwasanaeth neu unrhyw un fyddai yn dymuno gwirfoddoli ar y cynllun, yna cysylltwch ar  

 01248 353 604 neu e-bostiwch admin@nwsb.org.uk. Am wybodaeth bellach, edrychwch ar eu 

gwefan ar www.nwsb.org.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gŵyl Gofalwyr Ar-lein 

Fel cydnabyddiaeth am y cyfraniad enfawr a’r gwaith diderfyn y mae gofalwyr Gwynedd yn 
ei roi i’n cymdeithas yn rhad ac am ddim, mae Cyngor Gwynedd ar y cyd â’u partneriaid yn 
cynnal Gŵyl Gofalwyr ar-lein (agored i bawb) am dair wythnos yn ystod mis Awst. Mae 
gofalwyr yn haeddu brêc, yn arbennig yn ystod y pandemig hwn lle nad oes modd iddynt 
dderbyn y gefnogaeth allanol arferol. Mae’n agored i bawb oherwydd bod ‘pob un ohonom 
yn mynd i ofalu ryw dro’. Mae ’na dair thema i’r Ŵyl: Gwybodaeth, Hwyl a Llesiant, gyda 
phwyslais mawr ar Hwyl!  
 
Am fwy o wybodaeth ewch ar: www.gwynedd.llyw.cymru/GwylGofalwyrArlein 
 
 

http://www.gwynedd.llyw.cymru/GwylGofalwyrArlein
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Mae croeso i unrhyw un ymuno efo’r sesiynau yma; mae amseroedd eraill yn cael 

eu cynnig hefyd. Croeso i chi gysylltu â Colin Evans i holi ymhellach 

Dolenni Defnyddiol 
Canllawiau’r Comisiwn Elusennau 

Mae’r Coronavirus (COVID-19) guidance for the charity sector (Saesneg yn unig) yn ymdrin ag amrywiaeth eang 
o faterion y gallai ymddiriedolwyr fod yn ymdrin â nhw. 
Mae Reporting serious incidents to the Charity Commission during the coronavirus pandemic (Saesneg yn 
unig) yn darparu canllawiau ar yr hyn y gallai fod angen ei adrodd 

Mae Manage financial difficulties in your charity caused by coronavirus (Saesneg yn unig) yn darparu canllawiau 
ar opsiynau i ymddiriedolwyr 

  
ICSA – y Sefydliad Llywodraethu 

Ailagor yn ddiogel – Canllawiau ICSA ar gyfer Ymddiriedolwyr. Gellir lawrlwytho’r canllawiau hyn am ddim ond 
bydd angen i chi greu cyfrif ar wefan ICSA. 
AGMs and Impact of COVID-19 (Saesneg yn unig). Canllawiau cyffredinol ar gynnal cyfarfodydd cyffredinol 
blynyddol yn ystod y pandemig 

  
Cymdeithas Manwerthu Elusennol 
Pecyn ailagor ar gyfer siopau elusen (Saesneg yn unig) 

  
Cymdeithas y Cadeiryddion 

Mae Cymdeithas y Cadeiryddion wedi bod yn cyhoeddi rhai blogiau byr defnyddiol, gan gynnwys: 

Top tips for self-care for Chairs (Saesneg yn unig) 

Top tips for remote board meetings (Saesneg yn unig) 

How chairs can make online meetings work for their board teams (Saesneg yn unig) 

Board teams: managing emotions in difficult situations (Saesneg yn unig) 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-guidance-for-the-charity-sector
https://www.gov.uk/guidance/reporting-serious-incidents-to-the-charity-commission-during-the-coronavirus-pandemic
https://www.gov.uk/guidance/manage-financial-difficulties-in-your-charity-caused-by-coronavirus
https://wcva.cymru/cy/ailagor-yn-ddiogel-canllawiau-icsa-ar-gyfer-ymddiriedolwyr/
https://www.icsa.org.uk/knowledge/resources/agms-and-impact-of-covid-19
https://www.charityretail.org.uk/we-have-published-our-reopening-pack/
https://associationofchairs.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/Top-tips-for-self-care.pdf
https://www.associationofchairs.org.uk/top-tips-board-meetings-during-coronavirus-crisis/
https://www.associationofchairs.org.uk/beyond-the-basics-how-chairs-can-make-online-meetings-work-for-their-board-teams/
https://www.associationofchairs.org.uk/2020/06/30/board-teams-managing-emotions-in-difficult-situations/

