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Neges gan y
Cadeirydd...

Hoffwn dynnu sylw hefyd at
lwyddiant gwaith Presgripsiwn
Cymdeithasol Mantell Gwynedd.
Fel y gwelwch o'r Adroddiad
Blynyddol mae’r prosiect
hwn yn galluogi gweithwyr
proffesiynol o faes gofal
sylfaenol i gyfeirio cleifion
Pleser mawr, unwaith eto, yw cyflwyno
at ein Swyddog Cyswllt
th
fi
if
Adroddiad Blynyddol Mantell Gwynedd.
r
G
n
e
Cymunedol. Pan nad oes
Gw
Fel y gwelwch o gynnwys yr adroddiad bu’n
gofynion clinigol, ac wrth
flwyddyn hynod brysur a llwyddiannus i’r
edrych ar y claf o safbwynt
cwmni.
holistig, mae cymaint o fudiadau ac asiantaethau
trydydd sector all helpu. Gyda chronfa ddata enfawr
Un o’r uchafbwyntiau eleni oedd llwyddo gyda chais
mae Mantell Gwynedd mewn sefyllfa ardderchog
i Gronfa Sgiliau Trydydd Sector y Loteri yng Nghymru
i fedru derbyn cyfeiriadau a chyfeirio unigolion
a chael £468,000 er mwyn ehangu ac adeiladu ar
at gyfleoedd cymunedol. Wrth i’r Adroddiad
waith arloesol Social Value Cymru. Dechreuodd
Blynyddol yma fynd i’r wasg mae prosiect Mantell
Mantell Gwynedd ar y gwaith yma o ddeall a mesur
Gwynedd wedi cyferio a chefnogi 400 o unigolion
gwerth cymdeithasol yn ôl ym 2015 ond gydag
at gyfleoedd cymunedol. Yn sicr, dyma’r ffordd
ariannu’n ansicr ‘roedd yn anodd cynllunio i ehangu
ymlaen os am sicrhau gwasanaeth gwell i unigolion
ar y gwaith ar gyfer y tymor hirach. Fodd bynnag,
a thynnu pwysau oddi ar ein gwasanaethau prif lif.
gyda llwyddiant y cais Loteri a cychwyn ariannu ar
Mae fy niolch yn fawr i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Fehefin 1af 2017, rydym yn awr gyda thîm arbenigol
Cadwaladr a Chlwstwr Meddygon Arfon am ariannu’r
ym Mantell Gwynedd sydd yn cyflawni’r gwaith
gwaith pwysig yma.
pwysig yma. Erbyn hyn mae Mantell Gwynedd yn
arwain partneriaeth ar draws Gogledd Cymru er
Mae nifer uchel o fudiadau yn parhau i fanteisio ar
mwyn sicrhau fod staff y Cynghorau Gwirfoddol o’r
ein gwasanaethau gyda niferoedd uchel iawn yn
pum sir yn meddu ar y sgiliau i fedru mesur gwerth
cysylltu am gefnogaeth gyda materion llywodraethu,
cymdeithasol. Y gobaith yw y bydd 30 o fudiadau
ariannu a hyfforddiant. Mae’r ffigyrau a welwch yn yr
trydydd sector wedi bod trwy'r profiad o fesur
Adroddiad Blynyddol yma yn dangos pa mor bwysig
gwerth eu gwasanaethau erbyn 2020 ac y bydd
yw gwasanaethau trydydd sector i gymunedau
oddeutu 240 o ymddiriedolwyr yn deall y cysyniad o
Gwynedd a gallaf fentro dweud y byddai Gwynedd
fesur gwerth ac yn medru defnyddio’r canfyddiadau
yn le tlawd iawn heb wasanaethau trydydd sector.
ar gyfer cynllunio mwy effeithiol. ‘Rwy’n teimlo’n
Wrth i bwrs y sector cyhoeddus grebachu fwyfwy
hynod falch fod Mantell Gwynedd wedi mynd i’r
bydd y trydydd sector yn dod yn gynyddol bwysig.
afael â’r gwaith pwysig yma a’n bod yn awr yn arwain
Heb os, mae gennym lawer iawn i gyfrannu er
ar yr agenda hon ar draws Gogledd Cymru. Mae’n
llesiant trigolion a chymunedau Gwynedd.
bwysig cofio wrth gwrs mai un o’r rhesymau dros
fynd ati i fesur gwerth cymdeithasol yw er mwyn
Yn olaf, hoffwn ddiolch i holl staff ymroddedig y
datgloi potensial Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
cwmni. Hebddynt hwy ni fyddai dim a welwch yn
Dyfodol. Mae datblygu cynaliadwy wrth wraidd y
yr Adroddiad yma wedi digwydd. Diolch hefyd i
ddeddfwriaeth yma ac mae angen i’r rhai sydd yn
Lywodraeth Cymru sydd yn darparu arian craidd
gwneud penderfyniadau yng Nghymru feddwl am
Mantell Gwynedd – dyma’r arian sy’n sylfaen
y darlun hirdymor a gweithio mewn modd mwy
hanfodol ar gyfer ein gwaith. Heb yr arian craidd ni
effeithiol i atal problemau rhag codi. Mae deall beth
fyddem yn medru denu arian ychwanegol. Mae fy
sydd angen ei fesur yn allweddol i fedru gwneud
niolch yn fawr hefyd i fy nghyd aelodau Bwrdd sydd
hyn. Nid mesur ariannol neu fesur niferoedd sydd yn
yn parhau i gefnogi gwaith arloesol y cwmni.
bwysig bellach ond mesur deilliannau – mae mesur
gwerth cymdeithasol yn ein galluogi i wireddu
Gyda fy nymuniadau gorau
uchelgais y Ddeddf a gwneud penderfyniadau gwell
Gwen Griffith (Cadeirydd)
ar gyfer y dyfodol.
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Gweithgareddau
BETH MAE MANTELL YN EI WNEUD?

GWEITHGAREDDAU:

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

• Hyrwyddo, datblygu a chefnogi cyfleoedd
gwirfoddoli.
• Cynrychioli’r trydydd sector a chydweithio ar
bartneriaethau strategol.
• Rhoi cymorth i bobl a mudiadau i ymgysylltu’n
fwy effeithiol gyda chyrff cyhoeddus.
• Rhoi cefnogaeth llywodraethol i fudiadau e.e.
materion cyfansoddiadol ac ariannol.
• Rhoi cefnogaeth i fudiadau i fesur eu gwerth yn
well, yn enwedig eu gwerth cymdeithasol.
• Gweithredu fel linc ar gyfer cyfeirio unigolion at
wasanaethau trydydd sector e.e. Presgripsiwn
Cymdeithasol.
• Rhoi cefnogaeth i redeg prosiectau, a pheilota
prosiectau ar gyfer y trydydd sector pan fo
angen.
• Rheoli ffynonellau grant a rhoi cyngor ar
ariannu prosiectau.
• Hybu datblygiad mentrau cymdeithasol a
chynaliadwyedd mudiadau.
• Annog datblygiad a chydlynu consortia
darparwyr trydydd sector.
• Rhannu gwybodaeth gyda’r trydydd sector
trwy newyddlen chwarterol, bwletinau, taflenni
gwybodaeth, y wefan, cyfryngau cymdeithasol
ac unrhyw ddulliau addas eraill.
• Cynnig rhaglen o hyfforddiant i gynorthwyo
mudiadau a gwirfoddolwyr yn eu gwaith.
• Cynnig gwasanaethau ymarferol e.e. llogi
offer, llogi Uned Symudol, llungopïo, darparu
ystafelloedd cyfarfod a gofod swyddfa.
• Cynnig gwasanaeth cyflogres.
• Annog cydweithio ar draws sectorau.

Mae’n gwmni elusennol cofrestredig gydag
aelodaeth leol sydd hefyd yn ran o rwydwaith
CTSC (Cefnogi Trydydd Sector Cymru) sef
19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol ynghyd
â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(WCVA). Daw’r arian craidd i redeg y cwmni
oddi wrth Lywodraeth Cymru, trwy law WCVA.
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.
Derbyniwyd

Cyfanswm
aelodaeth ar
ar y gronfa-ddata

3,883
o ymholiadau yn
ystod y flwyddyn

2,122

Aelodaeth

Mae aelodaeth yn agored i holl fudiadau
gwirfoddol Gwynedd, ac mae’r tâl ymaelodi
yn £10 y flwyddyn.

£10
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Canolfan
Gwirfoddoli
Gwynedd

ennig gan
diaeth Arb
f Cydnabyd
ri
g
ys
st
Ty
Awyr Cymru
Mike Duke
Ambiwlans

Prif rôl Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
yw hyrwyddo gwirfoddoli, cefnogi
gwirfoddolwyr, rhannu arferion da a dathlu
gwirfoddoli.

ASTUDIAETH ACHOS:
Eurwen Jones

ASTUDIAETH ACHOS:
Amy Bather

Gwirfoddoli yn
arwain at swydd!

Mae Amy yn
wirfoddolwraig
frwdfrydig a
chydwybodol yng
Nghanolfan Lôn Abaty
ym Mangor. Yn ei rôl
mae’n cefnogi sesiynau galw heibio ar
gyfer cleientiaid, gwrando a sgwrsio gyda nhw a
gwneud paned ar eu cyfer.

Dathlu Gwirfoddolwyr
Mae’r Ganolfan Wirfoddoli yn cynnal digwyddiad
Gwerfyl Gregory
“Dathlu a Diolch i Wirfoddolwyr” pob mis Mehefin
Tystysgrif Cydnab
yddiaeth Arbenn
gan Amgueddfa
ig
fel rhan o ddathliadau Wythnos Gwirfoddolwyr.
Forwrol Llŷn
Ym 2017 fe gynhaliwyd y digwyddiad ym
mhentref Portmeirion yng nghwmni’r
Cynghorydd Angela Russell. Cyflwynwyd
nifer o dystysgrifau i wirfoddolwyr ac
Nifer o
Nifer o ymholiadau
i fudiadau o Wynedd.
wirfoddolwyr
am wirfoddoli
a leolwyd

1,000

127

d y digwyddiad
niodd eu tystysgrifau yn ysto
Y gwirfoddolwyr a dderby

“Mae gwirfoddoli yn fy nghael i
allan o’r t y^ – mae gennai strwythur
i fy mywyd ac mae wedi fy
ngalluogi i gael cyfeillgarwch gyda
gwirfoddolwyr eraill”
6

Ymholiadau
trwy Wefan
Gwirfoddoli Cymru

540

“Roeddwn allan o waith am gyfnod reit hir ac mi
ymunais â rhaglen Work Programme. Dechreuais
gwrs yng Ngholeg Menai ond roeddwn eisiau
profiad ymarferol hefyd. Mi es i chwilio am
gyfleoedd gwirfoddoli a gwelais fod GISDA yn
chwilio am bobl i helpu yn y dderbynfa.
Dwi wedi bod yn gwirfoddoli ar y dderbynfa
yn GISDA yng Nghaernarfon ers 2015. Fy mhrif
ddyletswyddau yw ateb y ffôn a chyfeirio
galwadau at staff y cwmni, cymryd negeseuon
a delio gydag ymholiadau gan bobl ifanc a’r
cyhoedd.
Mae gwirfoddoli wedi gwneud llawer o
wahaniaeth i mi. Mae gwirfoddoli wedi helpu fy
hyder ac mae’n grêt gallu rhoi amser i helpu eraill
a gweld gwahaniaeth o wneud hynny. Dwi’n
gwirfoddoli bedwar diwrnod yr wythnos a dwi’n
teimlo’n lot hapusach ynof fy hun.

Yn ôl Amy y gwahaniaeth amlwg mae hi wedi
weld o ganlyniad i wirfoddoli yw ei bod hi’n
llawer mwy hyderus. Mae wedi dysgu sgiliau
newydd, yn teimlo llai o straen, gorbryder ac
iselder ac mae ganddi fwy o ffrindiau. Mae hefyd
yn teimlo’n rhan o’r gymuned ac yn llawer mwy
annibynnol.
Mae Amy wedi cyflawni dros 200 o oriau yn
gwirfoddoli yng Nghanolfan Lôn Abaty. Mae
Amy yn credu na fyddai wedi mentro i wirfoddoli
heb gefnogaeth Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd.

Yn ddiweddar, dwi wedi cael swydd yn GISDA.
Dwi’n credu fod hyn oherwydd fy mod wedi
gwirfoddoli yno ac wedi gallu datblygu fy sgiliau
a fy mhrofiadau. Toeddwn i ddim eisiau trio am y
swydd i ddechrau ond roedd pawb yn FY annog i
wneud. Dwi hefyd yn gwneud cwrs diploma NVQ
Lefel 2 mewn busnes a gweinyddiaeth trwy’r swydd
newydd.
Mae gwirfoddoli yn sicr wedi agor drysau i mi, a
heb wirfoddoli, does wybod, efallai na fuaswn wedi
llwyddo i gael swydd.”
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Gwirfoddolwyr
Ifanc
Nifer o bobl Ifanc sydd wedi eu
lleoli fel gwirfoddolwyr

57

Nifer o gyfleoedd gwirfoddoli ar
gyfer pobl ifanc 14 – 25 oed

340

Astudiaeth Achos
Abbie Thomas

Gwirfoddolwyr y Mileniwm
Mae Gwirfoddolwyr y Mileniwm yn gynllun ar
gyfer gwirfoddolwyr ifanc rhwng 14 a 25 oed
sydd yn cydnabod yr oriau a wirfoddolir gyda
thystysgrifau 50 ,100 a 200 awr.
Tystysgrifau 50 awr

38

Tystysgrifau 100 awr

13

Tystysgrifau 200 awr
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CYFANSWM ORIAU (pob prosiect)

Tanwen Meadows, gwirfod
dolwr Caffi Cyfrannu i
Rannu, Bethesda

dolwyr y

irfod
tysgrif Gw
gyda’i thys
as
m
o
Th
ie
m
Abb
Mileniw

“Dechreuais fel gymnast yn Gwyn
Jim a gofynnwyd i mi a fyddwn yn
fodlon gwirfoddoli a helpu yn y
gym. ‘Roeddwn yn awyddus iawn
i wneud hyn er mwyn helpu plant
eraill i ddatblygu eu sgiliau. ‘Rwy’n
hyfforddi gymnasteg yn wythnosol
gyda phlant rhwng 3 a 10 oed a hefyd
yn gwirfoddoli mewn cystadlaethau
allanol. Rwyf wedi dysgu llawer wrth
wneud hyn gyda hyfforddwr profiadol.
‘Rwy’n gorfod meddwl am ffyrdd
gwahanol o helpu, a thrwy wneud
hyn ‘rwy’n datblygu sgiliau personol a
sgiliau datrys problemau. Mae wedi
gwella fy hyder i siarad o flaen pobl. O
ganlyniad i fy mhrofiad gwirfoddoli
efallai byddwn yn hoffi dilyn gyrfa yn
gweithio gyda phlant”.

8,813

Beca Llw
yd g
Gwirfod yda’i thystysgri
dolwyr y
fa
Mileniw u
m
da’i thystysgrifau
Ffion Haf Jones gy
yr y Mileniwm
olw
Gwirfodd

rts gyda’i
Victoria Louise Robe
olwyr y
dd
irfo
Gw
thystysgrifau
Mileniwm
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Shona a

b Iorwe
thystysg rth gyda’i
rif 200
Gwirfod
dolwyr y awr
Mileniw
m

u
ysgrifa
a’i dyst iwm
d
y
g
n
e
en
Iolo Ow dolwyr y Mil
d
Gwirfo

Gwen Morris gyda’i thystysgrifau
Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Mali D’Arcy a Catrin
Barnes gyda’u tystysgrifau
Gwirfoddolwyr y Mileniwm
9
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Iechyd a Llesiant

Prosiectau Peilot

DYMA BETH MAE’R TÎM IECHYD A LLESIANT YN EI WNEUD…

400

wedi mynychu
digwyddiadau
a gweithdai

O bryd i’w gilydd mae Mantell Gwynedd yn
ymgymryd â phrosiectau peilot er mwyn asesu
ac arbrofi gyda syniadau newydd a gwahanol.
Yn ystod y flwyddyn bu dau brosiect peilot ar
waith yn Mantell Gwynedd:
PROSIECT ADRANNAU BRYS YSBYTAI
GOGLEDD CYMRU

Cefnogwyd
mudiadau i
ddenu cyllid

Criw o ffrindiau yn

y Digwyddiad Iechy
d Da 2017 a gynh

aliwyd yn Nolgella

Datglowyd
potensial y
trydydd sector i
hybu llesiant a
gwaith ataliol

Hwyluso cyfarfodydd/
gweithdai a chefnogi
fforymau a chynghreiriau
Hwyluso ymgynghori a chodi
ymwybyddiaeth o gyfleoedd
i ddylanwadu
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u

1,448
o ymholiadau

Tynnwyd pwysau
oddi ar
wasanaethau
cyhoeddus

Rhoi llais i fudiadau
trydydd sector
i hyrwyddo eu
cyfraniad i'r agenda
iechyd a llesiant

Sicrhau persbectif mudiadau
trydydd sector mewn
cyfarfodydd yn lleol ac yn
rhanbarthol
Cynnal Rhwydwaith
Llesiant yn rheolaidd

Bu Mantell
Gwynedd
yn arwain
ar brosiect
peilot
Adrannau
Brys am 10
wythnos
rhwng
Mawrth a Mai 2017. ‘Roedd hwn yn brosiect ar
draws Gogledd Cymru ac yn targedu Adrannau
Brys y tair prif ysbyty. Ariannwyd y gwaith gan
Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn
gweithio gyda chleifion oedd yn mynychu
Adrannau Brys yn yr ysbytai cyffredinol mwy na 10
gwaith mewn cyfnod o 12 mis.
Sylfaenwyd y model ar gyfer y prosiect ar fodel
Presgripsiwn Cymdeithasol Mantell Gwynedd gan
ddefnyddio rôl Swyddog Cymunedol i gyfeirio
cleifion at gyfleoedd yn y gymuned er mwyn hybu
eu llesiant.

ctau

PROSIECT CEFNOGAETH YCHWANEGOL I
WIRFODDOLWYR

O fis Gorffennaf 2017 ymlaen buddsoddwyd
rhywfaint o arian Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
mewn darparu cefnogaeth ddwysach nag arfer ar
gyfer unigolion oedd yn dymuno gwirfoddoli ond
yn wynebu rhwystrau personol ychwanegol wrth
geisio gwneud hynny.
Cyflogwyd swyddog dridiau yr wythnos i weithio
un i un hefo unigolion. Cefnogwyd 50 o unigolion
yn ystod cyfnod o flwyddyn.

Un o’r unigolion a gefnogwyd oedd Dan. ‘Roedd
Dan wedi bod yn mynychu gwasanaeth gofal
dydd yng Nghaernarfon ers rhai blynyddoedd ond
daeth y gwasanaeth hwnnw i ben. Cafodd Dan
gefnogaeth ddwys gan y Swyddog Gwirfoddoli
oedd yn mynd hefo fo i leoliad gwirfoddoli a
llenw'r holl waith papur angenrheidiol ar ei
ran. Erbyn hyn mae Dan yn gwirfoddoli bump
diwrnod yr wythnos yn siop yr Ambiwlans Awyr.
Bellach mae Dan yn llawer mwy annibynnol,
yn teithio yn ddyddiol ar y bws i wirfoddoli, a’i
ddibyniaeth ar Wasanaethau Cymdeithasol wedi
lleihau yn sylweddol. Mae hyn yn dangos sut gall
gwirfoddoli, gyda’r gefnogaeth iawn, gynyddu
llesiant unigolion, lleihau pwysau ar wasanaethau
cyhoeddus ac ar yr un pryd darparu cymorth
sylweddol i elusen bwysig. Mae pawb ar ei ennill.

Oherwydd mai prosiect tymor byr yn unig oedd
hwn ‘roedd mesur y gwerth yn fanwl yn anodd.
Fodd bynnag mae tystiolaeth ansoddol yn dangos
bod gwir botensial i fodel o’r math yma i greu
gwerth sylweddol ym mywydau unigolion a
lleihau eu dibyniaeth ar wasanaethau statudol.
Yng Ngwynedd cefnogwyd 55 o gleifion mewn
cyfnod o 10 wythnos.
Unwaith eto, mae’r peilot yma yn dangos rôl
allweddol bwysig y Cynghorau Gwirfoddol Sirol
i fod yn cyfeirio cleifion i wasanaethau trydydd
sector.
11

Cymd

Presgripsiwn
Cymdeithasol
Mae Presgripsiwn Cymdeithasol yn galluogi
meddygon teulu, nyrsys a gweithwyr proffesiynol
eraill yn y maes gofal sylfaenol i gyfeirio cleifion
at amryw o wasanaethau lleol sydd ddim yn
wasanaethau clinigol.
Dull sydd yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion
unigolion mewn modd mwy holistig ydyw, a’u
hannog i gael gwell gafael ar eu llesiant a’u
hiechyd eu hunain.
Mae gweithgareddau Presgripsiwn Cymdeithasol
yn gallu bod yn amrywiaeth enfawr o bethau,
ond, ar y cyfan, gweithgareddau ydynt sydd
yn cael eu darparu gan fudiadau cymunedol a
gwirfoddol.
Mae sawl model gwahanol o Bresgripsiwn
Cymdeithasol ond mae’r rhan fwyaf o fodelau yn
cynnwys Swyddog Cyswllt Cymunedol sydd yn
derbyn y cyfeiriadau ac wedyn yn gweithio gyda’r
unigolion i adnabod cyfleoedd addas ar eu cyfer.
Mae Mantell Gwynedd, fel corff ymbarel
trydydd sector, yn lle da i leoli’r swyddog Cyswllt
Cymunedol oherwydd bod gennym gronfa ddata
enfawr o fudiadau ac mae gennym wybodaeth
fanwl am gyfleoedd cymunedol ble gallwn
gyfeirio unigolion.

Rôl y Swyddog Cyswllt Cymunedol yw:

•
•
•
•
•
•
•
•

Grymuso unigolion i ailgysylltu gyda’u
cymunedau
Magu hyder a gwydnwch
Gwella iechyd a llesiant
Gwella ansawdd bywyd yr unigolyn
Lleihau’r nifer o apwyntiadau meddygol a’r
defnydd o feddygyniaeth
Lleihau unigrwydd
Cynyddu’r ymwybyddiaeth o beth sydd ar
gael i gynorthwyo a chefnogi unigolion
Cynorthwyo unigolion i gymryd gwell
rheolaeth o’u bywydau

Erbyn diwedd Mawrth 2018 ‘roedd 235 o
unigolion wedi cael eu cyfeirio at y prosiect.
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“Ni fyddwn wedi ymdopi heb
gymorth y Swyddog Cyswllt
Cymunedol."

235

o gyfeiriadau

ol

"Yn gwneud i fi
deimlo yn fyw eto.”

Cwblhawyd darn o waith i fesur
gwerth cymdeithasol y prosiect
yma ac mae’r canlyniadau i’w
canfod yn y deiagram isod.

70%

yn adrodd eu
bod yn teimlo’n
llai unig/ynysig

Ariannwyd y Cynllun o Ebrill 2017 gan Grŵp
Clwstwr Meddygon Arfon.

75%

GRwPIAU CYMORTH

CYFEILLIO
GRwPIAU
CYMDEITHASOL

“Dwi'n teimlo fy mod wedi
atgyfodi, edrych ymlaen at
wneud pethau ac rwy'n
hapus.”

eithas
“Mae wedi bod yn
newid bywyd.”

CYNG
OR
ARBEN
IGOL

GWEITHGAREDDAU
CYMUNEDOL

67%

wedi nodi gwell
iechyd meddwl

57%

wedi nodi gwell
iechyd corfforol

wedi dweud eu
bod yn gweld y
Meddyg Teulu yn
llai aml (11.7% llai
o apwyntiadau ar
gyfartaledd)

£1

Am bob
a
fuddsoddwyd,
crëwyd £4.90 o werth

A LLAWER MWY
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Social Value Cymru
Yn ystod 2016 – 2017 lansiodd Mantell Gwynedd
brosiect newydd o’r enw Social Value Cymru.
Prif amcan y prosiect oedd mesur gwerth
cymdeithasol mudiadau trydydd sector yng
Ngwynedd. Yn dilyn llwyddiant y prosiect
cychwynnol hwn llwyddodd Mantell Gwynedd i
ddenu £468,000 o Gronfa Sgiliau Trydydd Sector
y Loteri yng Nghymru er mwyn ehangu’r gwaith
ar draws Gogledd Cymru. Cychwynnodd y gwaith
hwn ar y 1af o Fehefin 2017. Bydd y cyllid yma o
Gronfa’r Loteri yn parhau i gefnogi’r gwaith hyd
2020.
Yn ystod y flwyddyn, gyda’r cyllid newydd o’r
Loteri, sefydlwyd partneriaeth gyda’r pump
Cyngor Gwirfoddol ar draws Gogledd Cymru.
Y nod yw lledaenu'r sgíl o fesur gwerth
cymdeithasol ymysg staff y Cynghorau
Gwirfoddol fel eu bod yn medru parhau i
gynorthwyo mudiadau i fesur eu gwerth
cymdeithasol pan fydd yr arian Loteri wedi
dod i ben. Gosodwyd targed i fesur gwerth
cymdeithasol 30 o wasanaethau ar draws
Gogledd Cymru a hyfforddi 10 o staff yn y sgíl o
fesur gwerth cymdeithasol. Y bwriad erbyn 2020
yw cyrraedd oddeutu 240 o ymddiriedolwyr
fel eu bod yn gallu defnyddio’r dystiolaeth
nid yn unig i fesur gwerth cymdeithasol ond i
adnabod sut i reoli a chynyddu gwerth o fewn eu
mudiadau.
Yn ystod 2017-18

•
•

•

Darparwyd 14 sesiwn hyfforddiant
Cynhaliwyd 3 cyfarfod Rhwydwaith Mesur
Gwerth Cymdeithasol Gogledd Cymru –
mae’r Rhwydwaith yn cynnwys croesdoriad o
aelodaeth o bob sector
Paratowyd 4 adroddiad Mesur Gwerth
Cymdeithasol yn dadansoddi gwerth
cymdeithasol gwasanaethau yng Ngwynedd
a thu hwnt

Un mudiad sydd yn rhan o’r prosiect mesur
gwerth cymdeithasol yw WITH (Welsh
Institute of Therapeutic Horsemanship). Mae
eu prosiect “Feeling Herd” yn darparu therapi
trwy ddefnyddio ceffylau i helpu gwella’r
berthynas rhwng rhieni a’u plant. Dywedodd
Iain Crosbie, Cyfarwyddwr Gweithredol WITH:
“Rydym yn cynnig
gwasanaeth unigryw
ac arloesol ac mae’n
anodd weithiau
egluro gwerth
y gwasanaeth i
bobl sydd ddim yn
gyfarwydd â therapi o’r
math yma. Rydym yn gobeithio y bydd y
gwaith o fesur gwerth cymdeithasol yn ein
helpu i ddangos effaith ein gwasanaethau,
a’r gwerth sydd yn cael ei greu i fuddiolwyr a
rhanddeiliaid eraill “

ASTUDIAETH ACHOS:
Newid Cam Cymru
Ym 2017 comisiynodd y Bwrdd Iechyd CAIS
i ddarparu gwasanaeth sydd yn cefnogi
prosiect mentora ble mae cyn filwyr yn
mentora cyn filwyr eraill sydd yn byw
gyda heriau iechyd meddwl a phroblemau
camddefnydd sylweddau. Y nod yw lleihau y
gofyn am wasanaethau prif lif a sefyllfaoedd o
argyfwng.
Mae’r mentoriaid yn gweithio ochr yn ochr
â therapyddion seicolegol o’r Bwrdd Iechyd
er mwyn hybu llesiant, lleihau unigrwydd,
gwella perthynas deuluol yn ogystal â hybu
gwellhad seicolegol.
Comisiynwyd Social Value Cymru i fesur
gwerth cymdeithasol y prosiect. Canfuwyd
bod gwerth sylweddol wedi ei greu trwy’r
prosiect ac am bob £1 a fuddsoddwyd gan y
Bwrdd Iechyd fe grëwyd £7.19 o werth.
Meddai CAIS:

“Mae’r gwaith o fesur gwerth cymdeithasol a
wnaed gan Mantell Gwynedd wedi ein galluogi
i fedru dangos nid yn unig ein gwerth ond hefyd
yr effaith gymdeithasol mae’r prosiect wedi ei
gael ar gyn filwyr, eu teuluoedd a’r cymunedau
maent yn byw ynddynt. O safbwynt ansawdd
y gwasanaeth mae wedi ein sicrhau bod y
gwaith yr ydym yn ei gyflawni nid yn unig yn
cael effaith ar yr elfen ariannol ond mae yn
rhoi hyder i’r rhai sydd yn ein comisiynu am
lwyddiant ein gwasanaeth. Fel mudiad trydydd
sector, sydd yn ddibynnol ar arian grant, mae
mesur gwerth yn y ffordd yma yn hanfodol
ar gyfer ein cynaliadwyedd i’r dyfodol ac i
ddatblygu gwasanaethau newydd. ‘Roedd y
gwasanaeth cwsmer a gafwyd gan Mantell
Gwynedd yn gampus a’u dealltwriaeth o’n
prosiect o’r cychwyn cyntaf yn wych”
Geraint Jones, Cyfarwyddwr Partneriaethau
a Datblygiadau CAIS Cyf.

Bwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr
University Health Board
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Social Value Cymru
ASTUDIAETH ACHOS:
Canolfan Gefnogaeth Trais a Chamdrin
Rhywiol Gogledd Cymru.
Comisiynwyd Social Value Cymru i fesur
effaith y gwasanaeth cwnsela ar gyfer
dioddefwyr trais rhywiol a ddarperir gan y
Ganolfan.
Yn dilyn gwasanaeth cwnsela ‘roedd
y defnyddwyr gwasanaeth yn adrodd
deilliannau megis gwell iechyd meddwl a
chorfforol, gwell hunan barch a hyder a’u bod
yn fwy parod i greu a chadw perthnasau. I
nifer ohonynt ‘roedd cwnsela yn rhoi sgiliau
iddynt ymdopi yn well gyda’r hyn oedd wedi
digwydd iddynt ac i ymdopi gyda heriau
parhaus wrth wynebu atgofion o’r hyn oedd
wedi digwydd.
Canfuwyd fod pob £1 a fuddsoddwyd wedi
creu gwerth o £3.73.
Meddai RASASC:
“’Roedd cael mesur gwerth cymdeithasol ein
gwasanaeth yn help mawr i ni gyfathrebu
ein heffaith i eraill ac i adnabod newidiadau
bychain y gallwn eu gwneud er mwyn cynyddu
effaith ein gwasanaeth ymhellach “
Jane Ruthe, Cyfarwyddwr RASASC Gogledd
Cymru.

Digwyddiadau,Hyfforddiant
a Chyllido
Ymwelodd Uned Symudol Mantell
Gwynedd â nifer o leoliadau yn ystod
2017 -18 yn cynnwys:
•
•
•
•
•

Sioe Dyffryn Ogwen, Bethesda
Sioe Amaethyddol Caernarfon,
Caernarfon
Ras yr Wyddfa, Llanberis
Sioe Sir Feirionnydd, Tywyn
Sioe Amaethyddol Trawsfynydd,
Trawsfynydd

477 o ymddiriedolwyr wedi cael budd
o 12 o ddigwyddiadau a drefnwyd ar eu
cyfer yn ystod y flwyddyn

30

Mae Mantell Gwynedd yn rheoli Grant
Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd. Mae panel
o bobl ifanc o Wynedd yn dod at ei gilydd
i wneud y gwaith o asesu ceisiadau gan
fudiadau ac wedyn dyrannu grantiau iddynt os
yn gymwys. Mae’r broses yma o roi cyfrifoldeb
i’r pobl ifanc yn rhoi sgiliau pwysig iddynt ar
gyfer y dydodol ac yn hybu'r ymdeimlad o
berthyn i gymuned.
Dyrannwyd £2,700 i bump mudiad i ddatblygu
cyfleoedd gwirfoddoli i bobl Ifanc yng
Ngwynedd.
Gisda: 					£500
Ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau

o sesiynau hyfforddiant
Cynhaliwyd
yn ystod y flwyddyn ar gyfer 216 o
unigolion a mudiadau

Gisda Giants: 				£200
Ar gyfer prynu dillad pêl-droed

141 o ymddiriedolwyr wedi derbyn

Ymddiriedolaeth Ynys Enlli: 		
Costau cyfalaf/adnoddau

£500

Snowdonia Donkeys: 			
I brynu offer a dillad

£500

cefnogaeth yn ystod y flwyddyn

132

o ymholiadau am
Derbyniwyd
gyngor ar gyllid yn ystod 2017-18

£221,172

o gyllid
Denwyd
ychwanegol i fudiadau yn ystod y
flwyddyn gymwys.
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GRANT GWIRFODDOLWYR IFANC
GWYNEDD

Pendalar, Ysgol Brynrefail: 		
£500
Ar gyfer Parti Nadolig i’r holl ddisgyblion
Llysgenhadon Ifanc Gwynedd: 		
Hyrwyddo a hyfforddi

£100

Llysgenhadon Ifanc Gwynedd: 		
I brynu offer chwaraeon

£400
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Cynlluniau
i’r Dyfodol

Crynodeb
Ariannol

18%

31%
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23%

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.

1%

Cyfanswm Incwm yn
ystod 2017-18 oedd
£638,048
Cyfanswm Gwariant
yn ystod 2017-18 oedd
£637,430

18%
8%

1%

WCVA - CRAIDD

CYNGOR SIR FFLINT

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

CRONFA LOTERI FAWR

WCVA – CYNLLUNIAU ERAILL

GWASANAETHAU A GWEINYDDU/ FFIOEDD RHEOLI

CYNGOR GWYNEDD

CYMHARIAETH YNG NGWARIANT MANTELL GWYNEDD YN YSTOD 2016/17 a 2017/18
Llywodraethu
Costau Rhedeg Prosiectau
Grantiau
Dibrisio

2017/18

Costau Safle

2016/17

Gweinyddol, Gwasanaethau a Chyrsiau
Costau Rhedeg Swyddfeydd
Hysbysebu a Hyrwyddo
Costau a Chyflog Staff
0
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Cysylltwch â Mantell Gwynedd am gopi o Gyfrifon Ariannol llawn am y flwyddyn yn diweddu 31ain Mawrth 2018
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Bwrdd Rheoli 2017/2018
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: Meinir Wyn Evans | Canolfan Lôn Abaty (o Chwefror 2017)
Trysorydd: Elwen Roberts | GORWEL/ Grŵp Cynefin (o Chwefror 2017)
Is-Drysorydd: Llinos Rowlands | Caban Bach Barnardo’s (hyd Ebrill 2018)
AELODAU
Y Tad Deiniol | Yn Ein Blaenau
Betty Williams | Aelod Seneddol wedi ymddeol
Annie Williams | Pennaeth Coleg Harlech WEA wedi ymddeol (o Ebrill 2017)
Trystan Pritchard | Prif Weithredwr, Hosbis Dewi Sant (o Ebrill 2017)
Cyng. Gareth Roberts | (Cynrychiolydd Cyngor Gwynedd hyd Medi 2017)
Cyng. Paul John Rowlinson | (Cynrychiolydd Cyngor Gwynedd o Fedi 2017)

Staff 2017/2018
TÎM RHEOLI
Bethan Russell Williams
Prif Swyddog
Ceren Williams
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a Gweinyddol
DATBLYGU A GWASANAETHAU
Delyth Vaughan Rowlands
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau
Eleri Lloyd
Swyddog Datblygu SROI (hyd Mai 2017)
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol (o Fehefin 2017)
Elaine Thomas
Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth Cymdeithasol (o Fai 2018)
IECHYD
Sioned Llwyd Larsen
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Rhian Griffiths
Swyddog Cyswllt Cymunedol
Mair Richards
Swyddog Presgripsiwn Cymdeithasol ED (hyd Mai 2017)
Dr. Adam Richards
Ymgynghorydd Cyfrifon Cymdeithasol (SROI)
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CYLLID A GWEINYDDOL
Bronwen Rowlands
Swyddog Gweinyddol (hyd Ionawr 2018)
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Cyllid (hyd Rhagfyr 2017)
Carys Williams
Swyddog Datblygu a Chynorthwy-ydd Cyllid (o Ionawr 2018)
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol (hyd Ionawr 2018)
Swyddog Gweinyddol (o Ionawr 2018)
Ellen ap Dafydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Mair Parry Davies
Derbynnydd (o Ionawr 2018)
CANOLFAN GWIRFODDOLI GWYNEDD
Carwyn Humphreys
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli
Gwenllian Glyn Dafydd
Swyddog Gwirfoddoli Pobl Ifanc (hyd Awst 2017)
Mair Parry Davies
Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr (hyd Rhagfyr 2017)
Jen Rowlands
Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr (o Ionawr 2018)
Alan Rhys Thomas
Swyddog Gwirfoddoli (o Awst 2017)

