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Rhifyn 87 – RHAGFYR 2019

Ar y 13eg o Dachwedd 2019,
cynhaliwyd ein Cynhadledd a
Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym
Mhortmeirion. 

Sut y gallwn i gyd gyfrannu
at Brydain Di-garbon
oedd y thema eleni. Cafwyd
cyflwyniadau ysbrydoledig, gyda Paul
Allen, Cydlynydd y prosiect Prydain

Di-garbon yn agor y digwyddiad.
Cafwyd hefyd cyflwyniadau gan Siân
Williams, Pennaeth Gweithrediadau
Gogledd Orllewin Cymru, Cyfoeth
Naturiol Cymru, a Marian Pye,
Rheolwr Prosiect, Cynllun Rheoli
Cynaliadwy Mawndiroedd Cymru,
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
Cafwyd diwrnod arbennig a rhannwyd
nifer o negeseuon pwysig.

Cynhadledd a Chyfarfod
Cyffredinol Blynyddol

Mantell Gwynedd

Paul Allen, Canolfan y
Dechnoleg Amgen yn gofyn i’r

gynulleidfa ydynt yn cytuno
ein bod yn wynebu

argyfwng hinsawdd

Trafod lefelau allyriadau yn bresennol
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Pwt y Prif Swyddog
Fel y gwelwch o dudalen flaen y newyddlen hon a hefyd o’r cynnwys,
mae wedi bod yn gyfnod Cyfarfod Blynyddol i ni unwaith eto ym Mantell.
Cafwyd diwrnod gwerth chweil ym Mhortmeirion eto eleni a’r brif thema
oedd Newid Hinsawdd. 

Erbyn hyn, mae pawb wedi clywed am Greta Thunberg, y ferch un ar
bymtheg oed o Sweden, sydd wedi tynnu sylw’r byd i gyd at newid
hinsawdd. Dechreuodd ei hymgyrchu yn Awst 2018 pan benderfynodd
beidio mynd i’r ysgol ar ddydd Gwener bob wythnos, ac eistedd y tu allan
i adeilad Llywodraeth Sweden gyda’i baner yn tynnu sylw at beryglon
newid hinsawdd. Erbyn hyn mae’r ymgyrch a ddechreuodd yr un ferch
ifanc hon wedi troi’n ymgyrch byd eang. Datblygodd y streiciau ysgol yn
weithredu ym mhedwar ban byd ac erbyn 2019, ’roedd dros filiwn o
fyfyrwyr ym mhrif ddinasoedd y byd yn streicio. Tua’r un amser ym Mai
2018 daeth Extinction Rebellion (XR) i fodolaeth, mudiad a sefydlwyd
gan Gail Bradbrook a Roger Hallam, ac sydd bellach yn fudiad byd eang
yn tynnu sylw at gyflwr bregus yr amgylchedd ond gyda’r pwyslais ar
ddefnyddio dulliau uniongyrchol di-drais i dynnu sylw llywodraethau at
gyflwr y byd er mwyn osgoi cyrraedd pwynt di-droi’n-ôl o andwyo
bioamrywiaeth a’r perygl o chwalfa cymdeithasol ac ecolegol. 

Ym mis Gorffennaf eleni, mi gymerais ran mewn tri diwrnod o weithredu
gydag XR yng Nghaerdydd, ac yn ddiweddarach ym mis Hydref ymunais
ag XR yn Llundain i gefnogi cau 12 o ardaloedd yn y ddinas gan
gynnwys cau pontydd Lambeth a Westminster. ’Roedd yn brofiad a
hanner! Mae’r dulliau di-drais a heddychlon wedi bod yn ganolog i’r holl
weithredu ac erbyn hyn ychydig iawn o’r cyhoedd sydd ddim yn gwybod
am yr argyfwng hinsawdd.

Felly, ’roedd yn amserol iawn eleni i wahodd y Canolfan y Dechnoleg
Amgen atom i’r Cyfarfod Blynyddol a chael clywed am eu prosiect
arbennig “Zero Carbon Britain”. Mae’n ddiddorol meddwl bod y mudiad
hwn, ar ein stepan drws ym Machynlleth, wedi bod yn sôn am beryglon
newid hinsawdd ers iddynt ymsefydlu yn 1972. Mae Paul Allen ei hun
wedi bod yn gweithio yn CAT ers 31 o flynyddoedd. ’Roedd ei wybodaeth
a’i angerdd yn arbennig a gobeithiwn y medrwn i gyd weithio efo CAT a
Paul Allen yn y dyfodol er mwyn hyrwyddo’r agenda bwysig hon.

Fel corff ambarél, mae gan Mantell Gwynedd rôl benodol i gefnogi a
hwyluso’r sector gan uchafu unrhyw gyfleoedd ac annog cydweithio. Heb
os, agenda fawr y blynyddoedd nesaf fydd newid hinsawdd a sut y
gallwn gyfrannu at leihau ein hallyriadau carbon ein hunain fel unigolion
ond hefyd o fewn y mudiadau yr ydym yn eu cefnogi. ’Roedd Cyfarfod
Blynyddol eleni yn fan cychwyn i’r gwaith pwysig hwnnw yn y trydydd
sector. Edrychwn ymlaen rfian at ehangu’r gwaith a chynorthwyo
mudiadau wrth iddynt symud ymlaen.

Gyda blwyddyn arall yn dod i ben a chyfnod y Nadolig ar y trothwy,
hoffwn ddymuno iechyd a heddwch i holl gefnogwyr Mantell Gwynedd.
Mae wedi bod yn flwyddyn ansefydlog iawn yn wleidyddol a
digwyddiadau o gwmpas y byd yn gwneud i ni sylweddoli mor fregus a
gwerthfawr yw bywyd. Gadewch i ni obeithio am heddwch byd a chariad
at gyd-ddyn dros y flwyddyn i ddod.

Gyda dymuniadau gorau dros yr fiyl, 
Bethan

Deunydd i’r rhifyn nesaf
o Mantell

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth
i rifyn nesaf o Mantell yw:

23 Ionawr, 2020
Anfonwch neu e-bostiwch unrhyw

wybodaeth i
Swyddfa Mantell Dolgellau

e-bost:
dolgellau@mantellgwynedd.com

Ffôn: 01341 422 575

STAFF MANTELL GWYNEDD
Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol:
Eleri Lloyd

Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth
Cymdeithasol:
Elaine Thomas (hyd Rhagfyr 2019)

Cyfrifydd Cymdeithasol:
Dr Adam Richards

Gweithiwr Datblygu Cymunedol (Maesgeirchen):
Jess Silvester

TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Llesiant:
Sioned Llwyd Larsen

Cynllun Presgripsiwn Cymdeithasol (Arfon),
Swyddog Cyswllt Cymunedol:
Rhian Griffiths

TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a
Gweinyddu:
Ceren Williams

Swyddog Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram

Cynorthwy-ydd Cyllid a Swyddog Datblygu:
Carys Williams

Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd (hyd Rhagfyr 2019)

Derbynnydd:
Mair Davies

TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli:
Carwyn Humphreys

Swyddog Gwirfoddoli:
Alan Thomas

Swyddog Cefnogaeth Gweinyddol Mi Fedraf:
Elaine Ginnelly (hyd Medi 2019)
Mair Richards (o Medi 2019)
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Ar y 9fed o Hydref, cynhaliwyd Cynhadledd Social Value
Cymru yng Nghanolfan Fusnes Conwy. Trefnwyd y
gynhadledd mewn partneriaeth â Grfip Llywio’r Fforwm
Gwerth Cymdeithasol a sefydlwyd mewn ymateb i Adran
16 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)
2014. Mae’r ddeddf yn gosod dyletswydd ar awdurdodau
lleol (a phartneriaid) i hyrwyddo datblygu mudiadau dielw

i ddarparu gwasanaethau gofal a chymorth a gwas -
anaethau ataliol. Bwriad y gynhadledd oedd edrych ar sut
y gallai’r sectorau gwirfoddol a chyhoeddus gydweithio i
fanteisio i’r eithaf ar effaith ariannu, comisiynu a chaffael.
’Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus iawn gyda chyn -
rychiolwyr o’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru,
y bwrdd iechyd, yr heddlu, cymdeithasau tai, Cronfa
Gymunedol y Loteri Fawr, a thrawstoriad o fudiadau
trydydd sector sy’n cynnig gwasanaethau gwahanol.
Cafwyd cyflwyniadau gan y canlynol:
◆Shelley Davies – Pennaeth Partneriaethau ac
Integreiddio, Llywodraeth Cymru;

◆Maria Bell – Cydweithredfa Gwella Gwasanaethau
Gofal a Llesiant Gogledd Cymru;

◆Ben Carpenter – Social Value UK;
◆Dr Adam Richards – Social Value UK;
◆Anne Lythgoe – Arweinydd y sector gwirfoddol,
cymunedol a mentrau cymdeithasol, Awdurdod Cyfunol
Manceinion.

’Roedd hefyd yn bleser clywed storïau ysbrydoledig gan
Tracey Evans, Prif Swyddog, Y Bartneriaeth Awyr Agored.
Mae’r Bartneriaeth yn cefnogi pobl yn ôl i waith drwy
gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored ac mae’n
rhan o brosiect Mesur a Rheoli Gwerth Gogledd Cymru.

Yn y prynhawn, cafwyd trafodaethau rownd y byrddau ar
sut i fwrw ymlaen gyda’r agenda gwerth cymdeithasol yng
Ngogledd Cymru, yr heriau ac yna sefydlu dangosyddion
ar sut bydd posib gwreiddio egwyddorion gwerth
cymdeithasol yn ymarferol o fewn prosesau comisiynu a
chaffael. I orffen y dydd, gofynnwyd i unigolion am eu
haddewidion, eu hymrwymiadau a’u blaenoriaethau ar
gyfer yr agenda gwerth cymdeithasol.

Cynhadledd Social Value Cymru



Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Rhagfyr 2019

M A N T E L L  G W Y N E D D4

Siân Williams, Cyfoeth Naturiol Cymru, yn trafod yr heriau
sy’n wynebu Gwynedd oherwydd newid hinsawdd.

Gweithdy Cyllid Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a’r
hyn a olygwn wrth alluogi Pobl i Arwain.

Marian Pye, Rheolwr Prosiect, Cynllun Rheoli Cynaliadwy
Mawndiroedd Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Bethan, Prif Swyddog Mantell Gwynedd yn cyflwyno’r
adroddiad blynyddol.

Bethan Williams, Prif Swyddog Mantell Gwynedd, Annie
Williams, Is-gadeirydd Mantell Gwynedd, a Siân Williams yn

gwrando ar gyflwyniad Paul Allen.

Gweithdy Paul Allen yn y prynhawn yn helpu mudiadau i
feddwl am newidiadau y gallent eu gwneud o fewn eu

mudiadau i leihau carbon.

Dilyniant
o’r clawr
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Effaith Gwirfoddoli
Enw: ELIS
Oed: 14

Be’ wyt ti’n ei
wneud fel
gwirfoddolwr?
Dwi’n gwirfoddoli
yng Nghanolfan y
Fron a Chapel
Soar. Dwi’n helpu
yn y gegin i
wneud diodydd a
chacennau, helpu
yn y caffi ac yn y
siop. Fyddai hefyd
yn helpu efo
tasga’ llnau yn y
llety a golchi dillad
gwlâu. Dwi’n
gwirfoddoli yn y
capel drwy
chwarae’r organ
yn achlysurol.

Sut wnest ti ddechrau gwirfoddoli? 
Mi wnes i holi os oedd modd i mi helpu yn y Ganolfan am fy
mod isio gwasanaethu’r ardal ac i mi gael profiadau amrywiol.

Pa wahaniaeth mae gwirfoddoli wedi ei wneud i ti?
Mae gwirfoddoli yn sicr wedi helpu fy hunan hyder, yn mynd i
helpu yn y dyfodol i chwilio am swydd a dwi hefyd yn helpu’r
gymuned ac wedi dod i adnabod pobl newydd.

Sut wnaeth Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd dy helpu?
Fe wnaeth y Ganolfan fy annog a fy nghefnogi i wneud beth
bynnag yr oeddwn am ei wneud i ddatblygu fy sgiliau. Cefais
hefyd fy nerbyn i Gynllun Gwirfoddoli Gwynedd er mwyn i mi
gael cydnabyddiaeth am fy ngwaith gwirfoddoli.

A yw gwirfoddoli wedi arwain at unrhyw ddatblygiad
o bwys i ti?
Yr hyn dwi’n obeithio gan mai dim ond 14 oed ydw i, yw y bydd
yn edrych yn dda ar fy CV a dangos bod gwirfoddoli yn werth
chweil.

Sut fysa ti’n disgrifio gwirfoddoli?
Mae’n gyfle da i helpu’ch cymuned, dod i adnabod pobl newydd
a dysgu sgiliau newydd!
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Circoarts
– Y Festri,
Llanberis

Astudiaeth achos sy’n ymwneud â
phrosiect wedi’i ariannu

(Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd)

Mae Tom Green yn 21 oed, derbyniodd ei addysg
gartref, treuliodd ychydig o amser yn yr ysgol
uwchradd a does ganddo ddim cymwysterau ffurfiol.
Cafodd ei ysbrydoli gyntaf gan y syrcas ar ôl cwrdd â’r
Organized Kaos Youth Circus.

Mae Tom wedi bod yn cynnal sesiynau syrcas
wythnosol ar gyfer CircoArts ers dwy flynedd a hanner
efo Elusen Celfyddydau Cymunedol y Festri yn
Llanberis, sy’n cael ei redeg gan yr ifanc ar gyfer yr
ifanc, ac fe’u gelwir yn Staff Clwb.

Y gwirfoddolwyr sy’n gyfrifol am gynllunio’r sesiynau,
gofalu am yr offer, cynnal Asesiadau Risg, dysgu
amrywiaeth o sgiliau syrcas, dyfeisio sioeau a mynd â’r
ifanc i berfformio mewn digwyddiadau lleol.

Gan fod y grfip yn fach iawn i ddechrau, roedd yna risg
na fyddai’n gynaliadwy. Gydag egni, brwdfrydedd ac
ymrwymiad y gwirfoddolwyr, mae bellach yn glwb
ffyniannus.

Mae gwirfoddoli drwy ddysgu a pherfformio gyda Gfiyl
Ieuenctid CircusWorks a NoFit State Circus am 5
wythnos yn y Circus Village yn Avignon yn 2018 wedi
rhoi hygrededd i Tom.

Mae wedi creu tîm perfformio tân, ynghyd â’r
gwirfoddolwyr eraill, o’r enw CircoPyro, ac mae’r tîm
wedi perfformio yn y Play Festival, Gfiyl Uknow, Gfiyl
Tân a Môr Harlech, Ffair Nadolig Llanberis, a’u sioe
lwyfan gyntaf yn Pontio Bangor eleni.

Mae bellach yn drysorydd/cyfarwyddwr ar CircoArts,
menter gymdeithasol newydd, a grëwyd i gyflwyno
Celfyddydau, Syrcas a Digwyddiadau y tu hwnt i’r
Festri.

Mae Tom wedi bod yn gaffaeliad i’r Festri a chaiff ei
werthfawrogi’n fawr wrth iddo ddatblygu ei sgiliau a’i
hyder, fel hyfforddwr a pherfformiwr ac fel ysbrydoliaeth
i bobl ifanc.
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Digwyddiad
Iechyd Da
2019

Panel Dinasyddion
Gogledd Cymru

Panel yw hwn ar gyfer rhannu syniadau a barn pobl am
ddatblygu a gwella gwasanaethau iechyd a lles yng
Ngogledd Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i’r wefan
www.llaisygogledd.wales
Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan, cysylltwch
ag Emma Pugh ar 01492 523 844
emmapugh@cvsc.org.uk

Cynhaliwyd y Digwyddiad Iechyd
Da yn y Ganolfan Hamdden yn
Nolgellau ar Hydref yr 11eg. Er
gwaethaf y tywydd garw, fe
ddaeth nifer wych draw. Roedd
mwy na 45 o stondinau yn y
digwyddiad yn cynnig
gwybodaeth a chyngor ar
bynciau
amrywiol.
Agorwyd y
digwyddiad yn
swyddogol gan
Dr Jonathan
Butcher,
Arweinydd Grfip
Clwstwr
Meddygon Ardal
Meirionnydd.
Diolch i bawb
am eu
cefnogaeth i
sicrhau
llwyddiant y
digwyddiad yma
eto eleni.

Gwasanaeth Newydd –
Merched a Gamblo –

GamCare

Mae GamCare yn cynnig gwybodaeth, cyngor a
chefnogaeth i unrhyw un sy’n cael ei effeithio gan
gamblo, boed yn unigolion, teulu neu ffrindiau. 

Am gefnogaeth cysylltwch ag un o’r Cynghorwyr ar y
Llinell Gymorth Gamblo Genedlaethol am ddim ar
0808 8020 133 neu sgwrsiwch yn fyw ar
www.gamcare.org.uk

Rhai o’r
stondinwyr yn y

digwyddiad
eleni
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Mae 700+ o bobl wedi cael eu cyfeirio at y
prosiect ers Hydref 2016

Esiamplau o waith
Swyddog Cyswllt Cymunedol Arfon

ESIAMPL 1
Roedd person ifanc wedi gwahanu oddi wrth ei bartner a’i blentyn. Roedd
yn aros am driniaeth feddygol ac yn byw mewn car.

Roedd rhai o’r ymyraethau yn cynnwys: Cefnogaeth, cyfeirio a chyngor
ar sut i gysylltu gyda phobl a mudiadau a all helpu gyda’i sefyllfa. Banc
Bwyd. Fe’i cyfeiriwyd ymlaen at fudiadau i’w helpu i gynllunio ymlaen.
Cefnogaeth i chwilio am waith.

Canlyniad yr ymyrraeth: Nid yw bellach yn ddigartref. Mae wedi derbyn
y gefnogaeth briodol i gwrdd â’i anghenion. Mae nawr yn gallu ymdopi’n
well gyda’i sefyllfa.

ESIAMPL 2
Roedd person yn gofalu am ei mam ac yn teimlo bod y cyfrifoldeb wedi
mynd yn drech na hi.

Roedd rhai o’r ymyraethau yn cynnwys: Cyfeirio at y Gwasanaeth
Cynnal Gofalwyr; cyflwyno gwybodaeth am y Gymdeithas Alzheimer’s.
Cyfeirio at grwpiau cefnogaeth a gweithgareddau i ofalwyr a phobl sy’n
byw gyda Dementia. Gwybodaeth ac arweiniad am ‘Brotocol Herbert
(canfuwyd ac yn saff)’, llyfrau ar bresgripsiwn, llyfrau sain ac e-lyfrau,
cymhorthion byw bob dydd a Teleofal. Cyflwynwyd gwybodaeth hefyd am
ofal ysbaid.

Canlyniad yr ymyrraeth: Mae’r ofalwraig yn mynychu grwpiau’n
rheolaidd ac yn teimlo ei bod yn cael ei chefnogi. Hefyd mae ganddi well
dealltwriaeth o’r effaith o fyw gyda Dementia. Mae’r fam a’r ferch nawr yn
teimlo eu bod yn gallu ymdopi’n well gyda’r sefyllfa wrth gynllunio ymlaen.
Maent yn teimlo bod ganddynt well rheolaeth ar eu bywydau i sicrhau y
bydd eu bywydau yn fwy diogel ac o well ansawdd.

Prosiect Presgripsiwn Cymdeithasol
SROI – Dyfyniadau gan unigolion sydd
wedi derbyn gwybodaeth, cyngor a
chymorth Presgripsiwn Cymdeithasol




“Wrth wrando a chydnabod fy

mhryderon roeddech wedi fy nhri
fel person go iawn. Ni fuaswn wedi gallu

sortio fy mhroblemau heb eich help.
Mae’n fy nychryn meddwl lle y

byddwn i erbyn hyn.”

“Roeddwn yn teimlo ar ben fy
hun, heb reolaeth ar fy mywyd. Nid oes

gwellhad i fy salwch corfforol, ond rydych
wedi fy helpu i roi pethau ar waith i wella
ansawdd fy mywyd. Nid wyf yn teimlo mor

unig ac ofnus bellach.”

“Hoffwn pe bawn wedi cael fy
nghyfeirio at Cyswllt Cymunedol

flynyddoedd yn ôl. Ni fyddai
pethau yn fy mywyd wedi mynd

mor dywyll.”

“Oherwydd chi rwyf am
fynd i wirfoddoli. Fel y

dywedoch, mae gennyf lot i’w
gynnig ac nid wyf am roi’r

ffidil yn y to.”
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Grant Tirlenwi
Rhaglen gyllido gan Lywodraeth Cymru yw Cynllun

Cymunedau’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, sy’n cael ei
redeg gan CGGC.

Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac
amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y mae gwaredu

gwastraff i safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt.

Faint o arian sydd ar gael? 

Bydd grantiau gwerth rhwng £5,000 a £49,999
ar gael i brosiectau sy’n bodloni meini prawf y cynllun.

Maint y gronfa yw £1.4 miliwn y flwyddyn.
Gall CGGC ddyfarnu grant i un prosiect o Arwyddocâd
Cenedlaethol y flwyddyn yn Rownd yr Hydref – gwerth

rhwng £50,000 a £250,000.

Bydd Rownd yr Hydref ar agor o 21 Hydref 2019
ac mae’n cau ar 13 Ionawr 2020.

Am fwy o wybodaeth ewch i
ldtgrants@wcva.org.uk

A yw eich mudiad/grfip chi wedi ei leoli ger siop
ASDA? Mae gan y cwmni gronfa ar gyfer mudiadau; yr

unig amod yw bod cysylltiad gennych â’ch siop leol.
Am fwy o wybodaeth ewch i

https://www.asdafoundation.org/what-we-
fund/significant-local-community-projects

Cronfa Datblygu Gwynedd

Rhagwelir y bydd grantiau
Cronfa Datblygu Gwynedd

ar gael eto ar gyfer 2020/21.
Bydd gwybodaeth bellach ar gael o Ionawr 2020

oddi wrth Heather Williams, Cyngor Gwynedd
heatherwynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Ymddiriedolwyr
Ydych chi yn ymddiriedolwr?

A yw eich mudiad yn elusen gofrestredig
gyda’r Comisiwn Elusennau?

Ydych chi wedi diweddaru gwybodaeth eich
mudiad gyda’r Comisiwn Elusennau?

Mae’n bwysig ichi sicrhau bod yr wybodaeth sydd
gan y Comisiwn Elusennau am eich mudiad

yn gywir a chyfredol.
Enwau’r ymddiriedolwyr sydd gan y comisiwn yw’r

rhai sydd â chyfrifoldeb am y mudiad – felly i sicrhau
bod yr wybodaeth yn gywir ewch i wefan y comisiwn:

www.gov.uk › government › organisations ›
charity-commission>

Ymddiriedolaeth Elusennol
Woodward

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol Woodward yn gorff
sydd yn dosrannu grantiau. Mae eu prif faes yn y DU.

Am fwy o wybodaeth ewch i / neu e-bostio

http://woodwardcharitabletrust.org.uk/general_ap
plications/

contact@woodwardcharitabletrust.org.uk

Ymddiriedolaeth ElusenNol
NFU

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol NFU yn 1988
i hyrwyddo a chefnogi elusennau yn y DU yn

gweithio ym myd amaeth, datblygu cefn gwlad ac
yswiriant.

Am fwy o wybodaeth ewch i / neu e-bostio 
https://www.nfumutual.co.uk/about-us/charitable-

trust/nfu_mutual_
charitable_trust@nfumutual.co.uk
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MANTE L L  GWYNEDD10

Yr Hen Orsaf Heddlu, Y Lawnt, DOLGELLAU LL40 1SB

Cofiwch fod Uned
Symudol Mantell
Gwynedd ar gael
i’w llogi am bris
rhesymol iawn

Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael gwybod rhagor ac 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

Hyfforddiant CGGC

Ymwybyddiaeth Diogelwch
Sylfaenol

Cymorth Cyntaf Brys

Dyddiad: 14-02-2020
Lleoliad: Canolfan Byw’n Iach, Porthmadog

Dyddiad: 20-02-2020
Lleoliad: Neuadd Goffa Penygroes

Am fwy o wybodaeth neu i
archebu lle ewch i
www.wcva.org.uk

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd:

01286 672 626
ymholiadau@mantellgwynedd.com

www.mantellgwynedd.com

HYFFORDDIANT
MANTELL GWYNEDD

YSTAFELLOEDD
AR

OSOD
23-25 Y Bont Bridd CAERNARFON, Gwynedd LL55 1AB

I gofrestru eich dymuniad i fynychu hyfforddiant, cysylltwch â
Swyddfa Mantell Dolgellau ar 01341 422 575 neu

dolgellau@mantellgwynedd.com
Os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich mudiad
cysylltwch â Carys Williams ar 01286 672 626 neu

carys@mantellgwynedd.com

Dwyieithrwydd ar Waith
20-05-2020 – Bangor

Mae’r ganolfan yn darparu gwasanaeth i’r rhai sy’n dod i Adran
Achosion Brys y prif ysbytai yng Ngogledd Cymru ac sydd yn
wynebu problemau cymdeithasol a/neu anawsterau iechyd
meddwl. Bwrdd Iechyd Prifysgol Beti Cadwaladr sy’n arwain y
prosiect wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chefnogaeth
Mantell Gwynedd. Gwirfoddolwyr dan oruchwyliaeth sy’n
darparu’r gwasanaeth.

Ers dechrau’r prosiect ym mis Rhagfyr 2018 mae’r tîm wedi gweld
dros 900 o unigolion. Daeth 110 o unigolion drwy’r drysau yn
ystod mis Hydref 2019. Mae’r prosiect wedi rhagori ar y targed a
osodwyd a caiff ei ystyried yn wasanaeth gwerthfawr i’r cyhoedd
a’r Gwasanaethau Brys. Bellach mae Cydlynydd Gwirfoddolwyr
a Hyfforddiant llawn amser wedi’i benodi er mwyn sicrhau
cysondeb ac ymarfer da yn y tri ysbyty. Bydd yn sicrhau bod
cyfleoedd hyfforddiant gydol oes ar gael i bob unigolyn sy’n rhan
o’r prosiect. 

Hoffech chi ymuno â’r prosiect cymunedol cyffrous yma, sy’n
cefnogi pobl mewn argyfwng a derbyn hyfforddiant a
chefnogaeth? Cynhelir sesiynau gwybodaeth nos Lun cyntaf a’r
trydydd bob mis am 7.00yh yn Ysbyty Gwynedd.

Dewch draw i weld y tîm yn y Brif Fynedfa, neu cysylltwch â
Mair Richards mair.richards@mantellgwynedd.com neu
01286 672 626 am fwy o wybodaeth.

Canolfan Mi Fedraf Ysbyty Gwynedd
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