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Neges gan y
Cadeirydd...
Pleser mawr, unwaith eto, yw cyflwyno’r
Adroddiad Blynyddol rhagorol yma ar ran
Mantell Gwynedd am y cyfnod 2014-15. Fel y
gwelwch o’r cynnwys rydym, unwaith eto, yn
dathlu blwyddyn werth chweil.

Gwen

Mae ein dau brosiect mawr sydd yn cael eu hariannu
gan y Loteri, sef Ffrindia’ a Teulu Ni ,wedi ffynnu trwy
gydol y flwyddyn aeth heibio. Wrth i’r Adroddiad yma
fynd i’r wasg mae 146 o deuluoedd a 429 o blant wedi
cael budd o brosiect Teulu Ni. Mae’r prosiect arloesol
yma , sydd yn cynnig ymyrraeth gynnar i gefnogi
teuluoedd, wedi dangos yn glir iawn fod gan y
trydydd sector rôl allweddol i chwarae wrth gynllunio
a darparu gwasanaethau i deuluoedd a phlant.
Mae’r prosiect hefyd wedi dangos y gall ymyrraeth
gynnar anffurfiol greu arbedion sylweddol i wariant
gwasanaethau statudol. Wrth i brosiect Teulu Ni ddod
i ben ym Mawrth 2016 mae gwaith arbenigol yn
mynd rhagddo i ganfod y gwerth cymdeithasol o’r
prosiect (Social Return on Investment). I’r teuluoedd
hynny sydd wedi cael budd o’r prosiect mae y
gwasanaeth maent wedi ei dderbyn wedi gwneud
gwahaniaeth enfawr i’w bywydau. Mae’r prosiect
hefyd wedi meithrin perthynas lawer gwell gyda’r
Awdurdod Lleol. Bydd mesur y gwerth yn fanwl yn
allweddol bwysig.
Mae prosiect Ffrindia’, sydd bellach yn ei bedwaredd
flwyddyn, yn parhau i fod yn llwyddiant aruthrol.
Mae 175 o wirfoddolwyr a 226 o unigolion wedi cael
budd o’r prosiect yma. Fel Teulu Ni, mae’r prosiect
yma hefyd yn dangos sut y gall ymyrraeth gymharol
anffurfiol wneud gwahaniaeth mawr i unigolyn
yn gwella ansawdd eu bywyd a chynnal gobaith.
Mae’r prosiect yma hefyd wedi creu arbedion i
wariant gwasanaethau statudol ac rydym yn y
broses o wneud gwaith manwl i ganfod y gwerth
cymdeithasol o’r prosiect a’r arbedion sydd wedi
eu creu i’r sector gyhoeddus. Rydym hefyd wedi
comisiynu cyfres o straeon digidol yn amlinellu
hanes ambell unigolyn er mwyn dathlu llwyddiant y
prosiect.
4

Rydym yn parhau i weithio mewn
partneriaeth gyda CAB sydd yn
defnyddio ein huned symudol i
gyrraedd cyrrion mwya’ gwledig y
sir er mwyn darparu cefnogaeth
i unigolion ar faterion megis
budd daliadau. Mae ‘r adeilad
a brynwyd yn Nolgellau yn
ddiweddar yn llenwi yn ara
deg a bydd yn adnodd pwysig
Griffith
i’r Trydydd sector yn Ne’r Sir.
Y prosiect diweddara mae
Mantell Gwynedd wedi mynd i’r
afael ag o yw Prosiect Canfod Gwerth Cymdeithasol.
Gyda chefnogaeth o Gronfa Gwella’r Dyfodol
rydym bellach yn cyflogi Dr Adam Richards, gynt o
Brifysgol John Moores Lerpwl, i weithio gyda ni yn
Mantell Gwynedd am gyfnod o flwyddyn er mwyn
canfod y gwerth cymdeithasol ar brosiect Teulu Ni
a phrosiectau eraill y cwmni. Bydd y gwaith yma yn
datblygu fformiwlau a sustemau arbenigol i ganfod
gwerth cymdeithasol. Bydd y math yma o waith yn
hanfodol yn y dyfodol wrth i gomisiynwyr ofyn am
ragor o wybodaeth am werth ag arbedion. Bydd
darparu Cyfrifon Cymdeithasol yn allweddol i fedru
ennill comisiynau yn y dyfodol. Rydym yn ffodus o’r
cyfle i weithio gyda Dr Adam Richards oherwydd ei
fod yn un o’r Cyfrifwyr Cymdeithasol mwya’ blaenllaw
yn y DU heddiw. Bydd y prosiect yma yn gadael
gwaddol bwysig i’r trydydd sector yng Ngwynedd
a bydd gennym Gyfrifydd Cymdeithasol wedi
cymhwyso yn ffurfiol yn Mantell Gwynedd ar gyfer
cyflawni y gwaith yn y dyfodol, gan mai rhan o briff
Dr Adam Richards fydd cynnal hyfforddiant arbenigol
i aelod o staff y cwmni. Rydym yn sicr yn edrych
ymlaen wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol !
Hoffwn gymryd y cyfle yma i ddiolch yn ddiffuant
iawn i staff Mantell Gwynedd. Maent yn griw
arbennig o unigolion sydd wedi ymwrymo yn llwyr
i gefnogi’r trydydd sector yng Ngwynedd. Maent
wastad yn chwilio am gyfleoedd newydd ac ar y
blaen wrth gynllunio cyfleoedd a datblygu’r sector.
Mae fy niolch yn fawr hefyd i fy nghyd aelodau ar
y Bwrdd Rheoli sydd wastad yn gefnogol i’r staff
ac i minnau. Diolch i bob un ohonynt. Mae cyfnod
heriol o’n blaenau a’r hinsawdd yn un anodd.
Dewch i ni weithio gyda’n gilydd i gyd er mwyn
sicrhau y gwasanaethau gorau bosib i ddinasyddion
Gwynedd.
Gyda Diolch
Gwen Griffith / CADEIRYDD

Gweithgareddau

Derbyniwyd

5,005
o ymholiadau yn
ystod y flwyddyn’

BETH MAE MANTELL YN EI WNEUD?

GWEITHGAREDDAU:

Cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol,
annog unigolion i wirfoddoli a bod yn llais cryf i’r
Sector yng Ngwynedd yw nod Mantell Gwynedd.

• Hyrwyddo a datblygu cyfleoedd i wirfoddoli.
• Cynrychioli’r Trydydd Sector a chydweithio ar
Bartneriaethau Strategol.
• Cymorth i bobl a chymunedau i ymgysylltu’n
fwy effeithiol â chyrff cyhoeddus
• Rhoi cefnogaeth i redeg prosiectau.
• Rheoli ffynonellau grant a rhoi cyngor ar
ariannu prosiectau.
• Hybu datblygiad mentrau cymdeithasol a
chynaliadwyedd mudiadau.
• Annog datblygiad a chyd-lynu consortia
darparwyr trydydd sector.
• Rhoi gwybodaeth trwy newyddlen chwarterol,
bwletinau, taflenni gwybodaeth a’r wefan.
• Cynnig rhaglen o hyfforddiant i gynorthwyo
mudiadau a gwirfoddolwyr yn eu gwaith.
• Cynnig gwasanaethau ymarferol – e.e.
llogi offer cyfieithu, llungopïo a darparu
ystafelloedd cyfarfod.
• Cynnig gwasanaeth talu cyflogau.
• Annog cydweithio ar draws sectorau.

Mae’n gwmni elusennol cofrestredig gydag
aelodaeth leol ond yn rhan o rwydwaith o
Gynghorau Gwirfoddol Sirol sy’n gweithredu
trwy Gymru. Daw’r arian craidd i redeg y cwmni
oddi wrth Llywodraeth Cymru, trwy law Cyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae’r mudiad yn
ymgymryd â gweithgareddau ychwanegol i hyn
ond i gyd gyda’r un nod o hyrwyddo gwirfoddoli
a’r trydydd sector yng Ngwynedd.

Cyfanswm
Mudiadau ar
y bas-data

2,418

Aelodaeth...
Mae’r aelodaeth yn agored i holl fudiadau gwirfoddol Gwynedd
gyda’r tâl ymaelodi wedi aros ar £10.
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Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn
hyrwyddo, recriwtio, lleoli a chefnogi
gwirfoddolwyr, gan hefyd gefnogi
mudiadau sydd yn lleoli gwirfoddolwyr.
Mae gwirfoddoli yn cyfoethogi bywydau
unigolion ac yn ychwanegu gwerth
amhrisiadwy i fudiadau sy’n lleoli
gwirfoddolwyr.

Dathlu Gwirfoddolwyr Gwynedd
Fel rhan o ddathliadau 30 o flynyddoedd
Wythnos Gwirfoddoli cynhaliwyd
digwyddiad i ddathlu a diolch i
wirfoddolwyr yng Ngwynedd yn Y Galeri,
Caernarfon, Mehefin 2014 yng nghwmni Yr
Arglwydd Dafydd Elis-Thomas. Cyflwynwyd
amryw o dystysgrifau i unigolion a
mudiadau yng nghystadleuaeth Gwobrau
Gwirfoddolwyr Cymru 2014.

Alan Jones sydd
yn gwirfoddoli gy
da
Hwyl y Bont, Bo
ntnewydd

“Mae gennyf well
dealltwriaeth o bobl oherwydd
gwirfoddoli ac mae hyn wedi
helpu fy sgiliau cyfathrebu”

Gwirfoddolwyr
wrth
eu gwaith gyda
Chymdeithas Er
yri

Cofiwch am Wefan Gwirfoddoli Cymru
Mae’r wefan yma’n greiddiol ar gyfer
hyrwyddo a chwilio am gyfleoedd
gwirfoddoli ym mhob rhan o Gymru.

Comisiynwyd cyfres o straeon digidol am
wirfoddoli yn ystod 2014-2015.
Gellir eu gweld ar ein wal fideo ar wefan Mantell
Gwynedd www.mantellgwynedd.com

d yn gwirfoddoli gyda
Mike a Linda O’Donnell syd
Nefyn
Canolfan Heneiddio’n Dda

Nifer o ymholiadau
am wirfoddoli

2,490
Nifer
Gwirfoddolwyr
a leolwyd

“Mae gwirfoddoli wedi fy
helpu i feddwl am y math o
yrfa hoffwn ei dilyn”

Gweplyfr / Trydar
Mae gan Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
dudalen Gweplyfr a hefyd cyfrif Trydar
sydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhannu
gwybodaeth a hyrwyddo gwirfoddoli yng
Ngwynedd.

“Profiad da i roi
ar fy CV!”
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Gwirfoddoli
Ymysg Ieuenctid
Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Nifer sydd wedi
cofrestru fel
Gwirfoddolwyr y
Mileniwm

104

Nifer sy’n gwirfoddoli
50 awr

41

Nifer sy’n gwirfoddoli
100 awr

19

Nifer sy’n gwirfoddoli
200 awr

Duncan Langsdown yn derbyn
tystysgrif Gwirfoddolwyr y
Mileniwm 50 awr am wirfoddoli
hefo Clwb Hoci Dysynni
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“Dwi’n falch iawn fod
Mantell Gwynedd wedi fy
annog i wirfoddoli hefo’r
mudiad yma”.
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Panel Grant Dan Arweiniad

“Rwy’n teimlo fel fy
mod yn gallu cyfrannu at
rywbeth gwerthfawr trwy
wirfoddoli”.
Pobl Ifanc 2014 – 2015 – Em
yr, Aaron, Mirain ac Miriam

.

tysgrif
Owain yn derbyn ei dys
wm am
Gwirfoddolwyr y Mileni
li hefo
200 awr am wirfoddo
gor.
Ban
eg
ast
Clwb Gymn
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Iechyd, Gofal a Lles...
Hwyluso cyfarfodydd/
gweithdai a chefnogi
Fforymau a Chynghreiriau
Sicrhau persbectif mudiadau
Trydydd Sector mewn
cyfarfodydd yn lleol ac yn
rhanbarthol

565+

Rhoi Llais i
Fudiadau a Grwpiau
gwirfoddol a
hyrwyddo cyfraniad
y sector

Hwyluso ymgynghori a
chodi ymwybyddiaeth o
gyfleoedd i ddylanwadu
Cynnal Cyfarfodydd
Rhwydwaith Iechyd, Gofal
a Lles yn chwarterol

Cefnogi mudiadau
i ddenu cyllid

Tynnu pwysau
oddi ar wasanaethau
cyhoeddus

yn mynychu
digwyddiadau
a gweithdai

Hybu lles a
gwaith ataliol

n cefnogi

wynedd y
Mantell G

1199+
o ymholiadau

d Iechyd
Digwyddia

f 17

Da - Hydre

fed

2014

Cynllun
Ffrindia’...
Partneriaeth yw Ffrindia’ rhwng Mantell
Gwynedd, Age Cymru Gwynedd a Môn
a Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr. Cyllidir
y cynllun sydd yn werth bron i £1m trwy
gronfa Llawn Bywyd, Y Gronfa Loteri Fawr
am gyfnod o bum mlynedd. Nod y cynllun
yw cefnogi gwirfoddolwyr i gyfeillio
gydag unigolion dros 50 oed sydd yn unig,
ynysig neu mewn perygl o fod ar ffiniau
cymdeithas.

Rhowch eich ffydd mewn ffrind
Mae

175

yn gwirfoddoli
ar y prosiect

Ac

226

yn cael budd
o’r prosiect yma

Ffair Ffrindia’ 2014
Un o’r digwyddiadau pwysicaf ar gyfer
ein gwirfoddolwyr a gynhaliwyd yn
ystod y flwyddyn oedd Ffair Ffrindia’
ym Mhorthmadog. Roedd mudiadau
gwirfoddol ynghyd â chyrff statudol yn
bresennol yn y digwyddiad i gynnig
cefnogaeth a gwybodaeth.

Ffair Ffrindia’

Selwyn Thomas a Richard Rowlands
lwyr ac
Ffrindia’ gyda gwirfoddo
Defnyddwyr gwasanaeth

10

aelodau staff
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Teulu Ni!

Ariennir y prosiect gan raglen
Gwella’r Dyfodol o Gronfa’r
Loteri Fawr. Mae’r prosiect yn
bartneriaeth consortiwm rhwng
saith o fudiadau sef; Cyngor Gwynedd,
Gweithredu Dros Blant, SNAP Cymru, Cartref
Bontnewydd (Y Bont), Groundwork Gogledd
Cymru a Barnardo’s. Arweinir y consortiwm gan
Mantell Gwynedd. Mae’r prosiect werth bron i
£1m ag yn dod i ben yn ystod Mawrth 2016.

Plant a
Phobl Ifanc
Dysgu bw

yta’n iach

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc
Mae Mantell Gwynedd yn hwyluso a chydlynu
Rhwydwaith ar gyfer mudiadau plant a phobl
ifanc yng Ngwynedd. Cynhaliwyd dau gyfarfod
yn ystod y flwyddyn gan gynnwys un ar y cyd
gyda Rhwydwaith Gwirfoddoli Gwynedd. Roedd
y digwyddiad yn gyfle i drafod ac ymgynghori
ar faterion cyfoes gan gynnwys Fframwaith
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid rhanbarthol
a newidiadau i’r elfen gwirfoddol y Fagloriaeth
Cymru a’r effaith y caiff hyn ar fudiadau trydydd
sector.

Mae prosiect Teulu Ni wedi canolbwyntio ar dri
maes gwaith penodol sef:
•
•
•

Darparu cefnogaeth ddwys sydd yn
ragweithiol, integredig a phwrpasol.
Gwella Sgiliau Rhiantu.
Darparu profiadau a chyfleoedd
amgylcheddol fydd yn cyfrannu at wella
iechyd teuluoedd.

MATH O WASANAETHAU A GYNIGWYD I
DEULUOEDD
•
•
•
•
•
•

Gwella iechyd a lles/mynychu apwyntiadau
meddygol
Gweithgareddau awyr agored
Coginio/Bwyta’n iach
Clirio a symud tŷ
Cadw’n heini/beicio/nofio/cerdded
Cyrsiau/gwaith/coleg

“Rôl yr Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc
yw cefnogi, hyrwyddo cyfraniad ac
uchafu llais y trydydd sector yn y
maes plant a phobl ifanc.”

Dysgu sgiliau
yn

y goedwig

“Dyma’r prosiect gorau i
ddod i Gymru. Y peth gora’
sy’ ‘di digwydd i fy nheulu”

DWYFOR

84
33

MEIRIONNYDD

80

65
33

Nifer o DEULUOEDD a PHLANT sydd wedi
eu cefnogi ers cychwyn y prosiect
12

“Mae wedi bod yn help mawr i
fi a’r plant trwy godi fy hyder
fel person a rhoi cyfleoedd i mi
helpu fy hun a helpu fy mhlant.
Dyna oeddwn ei angen. ‘Rwy’n
teimlo ‘rwan fy mod yn gallu
symud ymlaen a sefyll ar fy
nhraed fy hun.”

Cynhaliwyd 6 sesiwn hyfforddiant yn ystod
y flwyddyn gyda 65 o weithwyr proffesiynol,
gwirfoddolwyr ac aelodau Rhwydwaith Plant a
Phobl Ifanc yn elwa o’r digwyddiadau:
•
•
•
•

Amddiffyn Plant (Cyffredinol) x 3
Amddiffyn Plant (Targed)
Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
Hyfforddi’r Hyfforddwr: Hawliau Plant a’r
CCUHP (Confensiwn y cenhedloedd unedig ar
hawliau’r plentyn)

rhwydwaith
g’ cyfarfod
in
at
D
d
ee
‘Sp

Mae mwy ‘na 300 o aelodau’r Rhwydwaith
Plant a Phobl Ifanc yn cael eu diweddaru am
ddigwyddiadau, ymgynghoriadau a newidiadau
i bolisïau lleol a chenedlaethol trwy e-fwletinau
cyson. Cyfrannodd 60 o aelodau’r Rhwydwaith
i Arolwg Defnyddwyr Gwasanaeth fel rhan o
asesiad anghenion mudiadau yn y sir.

ARFON

280

Hyfforddiant 2014 – 15

Cyngor Ieuenctid
Bu’r Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc yn rhan
o’r broses gychwynnol o gefnogi Partneriaeth
Gwynedd a Môn i sefydlu Cyngor Ieuenctid fydd
yn fforwm ar gyfer cryfhau llais a chyfranogiad
ieuenctid yn y ddwy Sir. Mae’r Hwylusydd Plant
a Phobl Ifanc yn aelod o Grŵp Rhagarweiniol y
Cyngor Ieuenctid a fydd yn cymryd cyfrifoldeb
o gydlynu panel o wirfoddolwyr a defnyddwyr
gwasanaeth ifanc i gynrychioli’r Trydydd Sector
ar y Cyngor Ieuenctid newydd. Mae sefydlu’r
Cyngor Ieuenctid yn gydnabyddiaeth o hawl
plant a phobl ifanc i gael dweud eu dweud ar
faterion sy’n effeithio arnynt. Bydd cyfarfod
cyntaf y Cyngor Ieuenctid yn digwydd yn ystod
Gaeaf 2015.

Mae’r Hwylusydd PPI
wedi cynorthwyo

6 mudiad
i gwblhau eu
polisïau statudol
amddiffyn plant

2

Cynhaliwyd
cyfarfod
Rhwydwaith Plant a Phobl
Ifanc yn ystod y flwyddyn
gyda

67 yn mynychu.

13

Cymunedau
Mentrus
Prosiect i helpu grwpiau cymunedol y Sir i ddod
yn fwy cynhaliol drwy hybu eu sgiliau mentrus
ac i chwilio am bosibiliadau newydd. Daeth
y prosiect yma i ben ddiwedd mis Mawrth
2015. Dyma rai o’r ffigyrau terfynol yn crynhoi
llwyddiannau gydol oes y prosiect:
•
•

•

186 o fudiadau wedi cael cymorth a chyngor
22 o fudiadau wedi derbyn cymorth dwys yn
cynnwys cynlluniau busnes, mentrau newydd,
mabwysiadu polisïau, cymorth am grantiau,
strwythurau cyfreithiol a llawer mwy.
5 menter gymdeithasol newydd wedi eu creu.

Ffair Fasnachu 12fed Tachwedd, 2014 Galeri,
Caernarfon
Dyma’r bedwaredd Ffair Fasnachu a gynhaliwyd
fel rhan o brosiect Cymunedau Mentrus. Roedd
nifer dda o fentrau yn arddangos a gwerthu eu
nwyddau a bu’n ddigwyddiad llwyddiannus iawn
unwaith eto. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle risg
isel i fentrau cymdeithasol a mudiadau bach y
Sir arbrofi eu cynnyrch mewn marchnad leol a
gweld beth yw’r angen yn ogystal â hyrwyddo yr
agenda o gynhyrchu incwm eu hunain er mwyn
hybu cynaliadwyedd.

snachu

Ffair Fa

Creu’r
Cysylltiadau
Fforwm Neuaddau
Cynhaliwyd dau gyfarfod yn ystod y flwyddyn
sef un yn Neuadd Bentref Trawsfynydd yn mis
Medi 2014 ac yna ein cyfarfod olaf o dan y
prosiect yma yn mis Mawrth 2015 yn y Ganolfan
ym Mhorthmadog. Yn y cyfarfod olaf, cafwyd
ymweliad gan Louise Currie o Community Action
Northumberland i drafod y consortia sydd wedi
ei greu yno o neuaddau pentref.
Cyn diwedd y prosiect, fe yrrwyd holiadur allan
i’r holl aelodau er mwyn edrych ar ddyfodol
y fforwm. Roedd 82% yn mynegi yr hoffent
weld y fforymau yn parhau ac yn fodlon cynnal
cyfarfodydd yn eu neuaddau. Ni lwyddwyd i
benodi swyddogion er mwyn datblygu y fforwm
fel endid annibynnol, fodd bynnag mae Mantell
Gwynedd yn barod i gynorthwyo gyda unrhyw
ddatblygiad tebyg yn y dyfodol. Un elfen bwysig
o waith y fforwm oedd dod a chynrychiolwyr
rhai neuaddau ar draws y Sir at ei gilydd er mwyn
gwyntyllu y posibilrwydd i gyd-brynu nwyddau
e.e. tanwydd ac yswiriant.

Fforwm Neuaddau 20

14

Daeth prosiect Creu’r Cysylltiadau i ben ddiwedd mis
Mawrth 2015. Pwrpas y prosiect oedd cryfhau gallu
mudiadau’r trydydd sector i gyfrannu’n fwy effeithiol
tuag at ddylunio, datblygu a darparu gwasanaethau
cyhoeddus. Dyma grynodeb o’r datblygiadau
a’r gweithgarwch yng Ngwynedd dros gyfnod y
prosiect.
Darparodd y swyddog gefnogaeth 1:1 i helpu
sefydliadau i gael eu ‘tŷ mewn trefn’ er mwyn
eu galluogi i baratoi yn well ar gyfer tendro am
gytundebau gwasanaeth cyhoeddus ac i ymgeisio
am gyllid. Gwnaethpwyd hyn trwy ymweld â
mudiadau, dosbarthu holiaduron yn ogystal â
chynllunio rhaglen i gefnogi anghenion y mudiadau
trwy gyfrwng gweithdai/hyfforddiant penodol yn y
meysydd isod.
•
•
•
•
•
•
•

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Systemau Rheoli Amgylcheddol e.e. y Ddraig
Werdd
Pecyn Cymorth Ymgysylltu Cyhoeddus a
Gwerthuso
Sut i Dendro
Gweithdrefnau Comisiynu a Chaffael Cyngor
Gwynedd
Blaenoriaethau’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol
Hyfforddiant Rheoli Ansawdd

Yn dilyn trafodaethau, hwylusodd Swyddog
Creu’r Cysylltiadau gyfarfod rhwng Swyddogion
Comisiynu, Gwasanaethau Cymdeithasol a Phrif
Swyddogion o dri sefydliad trydydd sector. O
ganlyniad, treuliodd y Swyddogion Comisiynu
rhywfaint o amser yn cysgodi Age Cymru, Menter
Fachwen a Chanolfan Lôn Abaty. Bu iddynt gymryd
rhan mewn gweithgareddau dyddiol o fewn y
sefydliadau hyn er mwyn gwella ac ehangu eu
dealltwriaeth o’r holl wasanaethau a gynigir gan y
mudiadau trydydd sector.
‘Wynebu’r Dyfodol’
Roedd digwyddiadau ‘Wynebu’r Dyfodol’ yn
ymwneud â chomisiynu iechyd a gofal cymdeithasol
i oedolion gyda’r nôd o adeiladu ar y berthynas
weithio rhwng sefydliadau trydydd sector a
chomisiynwyr iechyd a gofal cymdeithasol yng
Ngogledd Cymru. Cynhaliwyd dau ddigwyddiad - y
cyntaf ym mis Ebrill 2014. O ganlyniad, trefnwyd
digwyddiad dilynol ym mis Medi gyda gweithdai yn
canolbwyntio ar ystod o sgiliau busnes a chyfranogi,
ymgynghori ac offerynnau a thechnegau cydgynhyrchu.
Digwyddiadau Rhwydwaith y Comisiynydd
Heddlu a Throseddu

2014

Derbyniodd

455

mudiad gefnogaeth ar ffurf
ymweliad un-wrth-un a/neu wedi
mynychu gweithdai/digwyddiadau
neu hyfforddiant.

14

Cysgodi

Cynhaliwyd digwyddiadau yn ystod mis Chwefror
a Rhagfyr 2014 i ymgynghori ynghylch y Cynllun
Heddlu a Throseddu. Arweiniodd y digwyddiadau
yma at Gompact rhwng Comisiynydd Heddlu a
Throsedd a Chynghorau Gwirfoddol Sirol ar ran
y Trydydd Sector. Bwriad y Compact yw ffurfioli’r
berthynas rhwng y Comisiynydd Heddlu a
Throseddu a’r Trydydd Sector a sefydlu safonau
gofynnol ar gyfer cysylltu ac ymgysylltu.
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Cyfleoedd Ariannu

Digwyddiadau a
Hyfforddiant

CYFANSWM GRANTIAU A WEINYDDWYD
GAN MANTELL GWYNEDD 2014-15

ERAILL

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
= £178,792.44 (30 prosiect)

Cronfa CEG (Cymraeg Efo’n Gilydd)
£115.00 (2 gais)

Cronfa Buddsoddi Cymunedol

Grant Gwirvol – Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Mae Cronfa Buddosddi Cymunedol Cartrefi
Cymunedol Gwynedd (CCG) yn cynnig grantiau
hyd at £10,000 i fudiadau trydydd sector yng
Ngwynedd. Y nod yw dylanwadu’n gadarnhaol
ar gymunedau a gwella safon byw preswylwyr
Gwynedd. Ers mis Ebrill 2012, mae Mantell
Gwynedd wedi gweithio mewn partneriaeth â
CCG i weinyddu’r gronfa.

Dan arweiniad panel o wirfoddolwyr ifanc
dosbarthwyd gwerth £4,000.00 i 7 o grwpiau /
mudiadau i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli i
bobl ifanc yng Ngwynedd.

Dyranniad y gronfa yn ôl ardaloedd
Gwynedd am 2014-15

40%

52%

Hwyl y Bont

£1000.00

Clwb Ieuenctid Llanberis

£1,000.00

Tegfan Tryfan

£467.50

Criw Ffair Nadolig
Penygroes

£560.00

Clwb Garddio Penrallt

£250.00

Hosbis yn y Cartref

£422.50

Neuadd Ogwen

£300.00

Cyfanswm

£4,000.00

Derbyniwyd

ymholiadau am
gyngor ar gyllid yn
ystod 2014-15

Meirionnydd

Denwyd

£2.6M

o gyllid ychwanegol i
fudiadau yn ystod
y flwyddyn
16

Dyma brosiect arloesol sydd yn sicrhau bod
gwasanaethau yn cyrraedd ardaloedd gwledig
y sir ar gyfer trigolion mwyaf anghenus. Mae
Mantell Gwynedd yn falch o fod yn gweithio
mewn partneriaeth gyda CAB trwy ddarparu’r
Uned Symudol ar eu cyfer.

•
•

393

Dwyfor

Llwyddodd CAB (Cyngor ar Bopeth) Gwynedd a
Môn i ddenu £465,000 o Gronfa Arloesi, Cronfa
Loteri Fawr er mwyn gwella mynediad at gyngor
ar ddyledion, budd-daliadau a chyflogaeth i rai o
drigolion mwyaf ynysig y sir. Trwy weithio mewn
partneriaeth gosodwyd lloeren ar Uned Symudol
Mantell Gwynedd. Gall pobl gamu mewn i’r
Uned Symudol a chael cyngor arbenigol yn y
fan a’r lle yn hytrach na theithio ar draws gwlad
i un o Ganolfannau Cynghori CAB. Mae Uned
Symudol Mantell Gwynedd yn cael ei defnyddio
dri diwrnod yr wythnos i ddarparu’r gwasanaeth
symudol.

Ymwelodd Uned Symudol Mantell Gwynedd â
nifer o leoliadau yn ystod 2014-15 gan gynnwys:-

8%
Arfon

Uned Symudol a CAB Gwynedd a Môn

Cynhaliwyd

13

o ddigwyddiadau cyllido yn
ystod y flwyddyn gyda

•
•
•
•

Sioe Nefyn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
Meirionnydd – Y Bala
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Gogledd Cymru,
Caernarfon
Ras yr Wyddfa, Llanberis
Sioe Sir Meirionnydd, Y Bala

Stondin ar faes Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd Meirionnydd, Y Bala 2014
Cydlynodd Mantell Gwynedd stondin
ar gyfer mudiadau Trydydd Sector yng
Ngwynedd ar faes Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd Meirionnydd yn Y Bala. Roedd 11
o fudiadau wedi ymuno â ni yn y babell ar
hyd yr wythnos ac roedd y babell yn fwrlwm
o weithgareddau. Roedd pob mudiad
wedi mwynhau y profiad ac wedi cael
budd o gael hyrwyddo eu gwasanaethau i
gynulleidfa eang.

349
o Ymddiriedolwyr
Hyfforddiant
wedi derbyn

cefnogaeth yn
2013-14
ystod y flwyddyn

846
o Ymddiriedolwyr
wedi cael budd o 16
o ddigwyddiadau a
drefnwyd yn
ystod y flwyddyn.

Cynhaliwyd

20

o sesiynnau hyfforddiant
yn ystod y flwyddyn ar gyfer

222

o unigolion a
mudiadau.

316

o unigolion yn
cael budd
17
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12%

Crynodeb
Ariannol

19%

4%

Sut mae Mantell
Gwynedd yn cael
ei ariannu

21%

12%

Pob blwyddyn mae Mantell
Gwynedd yn llwyddo i ddenu
arian o nifer o amrywiol
ffynonellau e.e. Cyrff
y Llywodraeth,
Ymddiriedolaethau Elusennol
a Chronfeydd Loteri.

4%

17%

Cyfanswm Incwm yn
ystod 2014-15 oedd
£1,128,569

11%

Cyfanswm Gwariant
yn ystod 2014-15 oedd
£1,237,349

CGGC - Craidd

Y Loteri Fawr - Teulu NI

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

CGGC - Arian Ewrop a Chynlluniau Eraill

Gweithgareddau a Gweinyddu/ Ffioedd

Cyngor Gwynedd

Arall

Y Loteri Fawr Cymru - Ffrindia’

CYMHARIAETH YN GWARIANT MANTELL GWYNEDD YN YSTOD 2013/14 A 2014/15
Costau a Chyflog Staff
Hysbysebu a Hyrwyddo
Costau Rhedeg Y Swyddfa
Gweinyddol, Gwasanaethau a Chyrsiau
Costau Safle

2013/14
2014/15

Dibrisio
Grantiau
Costau rhedeg prosiectau
Cyfeillion Teulu a Chymorth i Deuluoedd

Cysylltwch â Mantell Gwynedd am gopi o Gyfrifon Ariannol llawn am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2015
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Bwrdd Rheoli 2014/2015
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: John Clifford Jones | Hwyl y Bont
Trysorydd: Alwyn Rowlands | Grŵp Cefnogi Asperger ac Awtistiaeth Gwynedd a Môn
Is-Drysorydd: Elwen Roberts | Gwasanaeth Trais yn y Cartref De Gwynedd
AELODAU
Y Tad Deiniol | Yn Ein Blaenau
Betty Williams | Aelod Seneddol wedi ymddeol
Llinos Rowlands | Caban Bach Barnardo’s
Eleri Jones | Age Cymru Gwynedd a Môn
Cyng R H Wyn Williams | (cynrychiolydd Cyngor Gwynedd hyd Rhagfyr 2014)
Cyng Gareth Roberts | (cynrychiolydd Cyngor Gwynedd o Ionawr 2015)

Staff 2014/2015
TÎM RHEOLI
Bethan Russell Williams
Prif Swyddog
Ceren Williams
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a Gweinyddol
DATBLYGU A GWASANAETHAU
Delyth Vaughan
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau
Sioned Llwyd Larsen
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Carol Evans
Swyddog Datblygu Prosiect “Gwneud y Cysylltiadau”
(hyd Mawrth 2015)
Eleri Lloyd
Swyddog Datblygu Cymunedau Mentrus
(hyd Mawrth 2015)
Swyddog Datblygu Prosiectau
(o Ebrill 2015)
Paul Edwards
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc (hyd Mehefin 2015)
CYLLID A GWEINYDDOL
Bronwen Rowlands
Swyddog Gweinyddol
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Cyllid
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Ellen ap Dafydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Hilary Jones
Derbynnydd (hyd Ebrill 2015)
Mair P Davies
Derbynnydd (o Mai 2015)
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CANOLFAN GWIRFODDOLI
Carwyn Humphreys
Cydlynydd
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli
Gwenllian Glyn Dafydd
Swyddog Gwirfoddoli
FFRINDIA’
Carys Williams
Rheolydd Prosiect Ffrindia’
Alan Rhys Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Arfon
Dawn Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Dwyfor
Mirain Ff. Roberts
Cydlynydd Ffrindia’ Meirionnydd
TEULU NI
Mair Richards
Rheolydd Prosiect “Teulu Ni”
Dawn Jones
Cyfaill Teulu Arfon
Janet Jones
Cyfaill Teulu Arfon
Llinos Owen Jones
Cyfaill Teulu Dwyfor
Iona Williams
Cyfaill Teulu Meirionnydd

