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Dathlu a Diolch - Teulu Ni
Derbyniwyd £863,832 gan y Gronfa Loteri Fawr fel rhan o’u rhaglen Gwella’r
Dyfodol er mwyn cefnogi 120 o deuluoedd yng Ngwynedd. Cefnogwyd 149
o deuluoedd a 381 o blant a dengys yr adroddiad Canfod Gwerth Buddiant
Cymdeithasol fod pob £1 a fuddsoddwyd wedi creu £5.17 o werth sy’n
golygu fod £4.3miliwn o werth wedi ei greu dros oes y prosiect.
Cynhaliwyd gweithgaredd Dathlu a Diolch yn ddiweddar yn y Ganolfan ym
Mhorthmadog. Er i’r siaradwyr gwadd ganmol gwaith y prosiect, yn anffodus
nid oes arian wedi dod i’r fei i barhau â gwaith y prosiect.
Hoffai Tîm Teulu Ni ddiolch o galon i bawb am eu cefnogaeth a’u
cydweithrediad sydd wedi ein cynorthwyo i sicrhau gwasanaeth gwerth
chweil i’r teuluoedd. Ond mae ein diolch mwyaf i’r teuluoedd am adael i ni
fod yn rhan o’u bywydau. Fel y dywedodd un o’r plant “teulu yw’r peth
pwysicaf yn y byd”.
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STAFF MANTELL GWYNEDD

Nodyn gan y Prif

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

Mae bob amser yn braf gweld grwpiau bach newydd a lleol yn sefydlu,
ond mae yn fendigedig gweld rhai yn sefydlu er mwyn ymateb yn
benodol i argyfwng lleol. Dyna yw hanes elusen CofiAid yng
Nghaernarfon.
O fewn oriau i lifogydd daro rhai o drigolion ardal Caernarfon ‘roedd
y gwirfoddolwyr wrthi yn ddygn yn helpu, a sefydlwyd elusen CofiAid
yn benodol i roi cefnogaeth ychwanegol i ddioddefwyr y llifogydd.
Gwelwyd ymateb o’r math yma ar hyd a lled Cymru a Phrydain yn
ystod y cyfnodau stormus yn ddiweddar. Gwelwyd y Groes Goch ar y
blaen yn cyd-lynu a rheoli cefnogaeth, ynghyd â’r Bad Achub a’r Timau
Achub Mynydd. Gwelwyd gwirfoddolwyr y Timau Achub Mynydd o
Wynedd yn teithio i ardal y Llynnoedd er mwyn cynnig cymorth
arbenigol. Gwirfoddolwyr yw’r rhain i gyd wrth gwrs. Diolch
amdanynt.
‘Roedd yn dda felly gweld y staff yma ym Mantell Gwynedd yn torchi
llewys i drefnu a chynnal bore coffi yn ddiweddar er mwyn helpu
coffrau CofiAid. Codwyd bron i £200 mewn cryn ddwy awr. Mae hyn
yn dangos caredigrwydd a chefnogaeth pobl yr ardal tuag at rai llai
ffodus na ni.Yn wir, rydym wedi gweld llawer o hyn yn ddiweddar
wrth i Mantell Gwynedd ddod yn fan casglu ar gyfer nwyddau i helpu
Ffoaduriaid o Syria a hefyd man casglu ar gyfer y Banc Bwyd lleol.
Cymaint yw’r gefnogaeth nes ein bod angen lori i symud y nwyddau ar
gyfer y ffoaduriaid o’r swyddfa yng Nghaernarfon i fan didoli ym
Mlaenau Ffestiniog. Mae’r fasged Banc Bwyd yn cael ei chasglu pob
wythnos hefyd. Felly rhwng y gefnogaeth i’r Bore Coffi, y casgliadau
Banc Bwyd a chasgliadau ar gyfer ffoaduriaid, rydym yn ffodus iawn ym
Mantell Gwynedd ein bod yn gweld y gymuned yma ar ei gorau yn
cefnogi achosion gwerth chweil. Dyma gyfle i mi felly i ddiolch o
waelod calon i’r rhai sydd yn gyson yn ein cefnogi ac yn cefnogi’r
achosion amrywiol. Mae’n werth chweil gweld pobol yn dod at ei
gilydd i helpu dro ar ôl tro.
Yn wyneb haelioni aruthrol ein cymunedau a’n gwirfoddolwyr mae’n
hynod drist gweld mudiadau yn brwydro am eu cyllid i barhau. Heb os,
mae mudiadau trydydd sector yng Ngwynedd, a thros Gymru gyfan mi
dybiaf, am weld cwtogi ar eu harian ac felly lleihau gwasanaethau. Mae
‘na ryw gamsyniad yn parhau ymysg rhai bod mudiadau yn medru
rhedeg ar awyr iach a bod gwirfoddolwyr “am ddim”.Tydi
gwirfoddolwyr ddim “am ddim”. Mae angen buddsoddi a chefnogi
gwirfoddolwyr yn iawn. Mae angen cyllido mudiadau yn ddigonol, yn
gyson, ac am gyfnodau sydd yn ddigon hir iddynt fedru cynllunio. Mae’r
Ddeddf Llesiant yn rhoi cyfleoedd euraidd i’r trydydd sector ond mae
‘na beryg go iawn y bydd y cyfleoedd yma yn cael eu colli oherwydd
sefyllfa fregus mudiadau.Wrth i arian cyhoeddus grebachu mae'r
trydydd sector i’w weld fel rhywle “hawdd” i dorri cyllid, a hynny heb
gysidro'r oblygiadau go iawn. Bydd y misoedd nesaf yn rai
tyngedfennol wrth i arianwyr fynd ati i wneud toriadau. Heb os, bydd
mudiadau trydydd sector yn crebachu a bydd llai o lawer o gefnogaeth
i wirfoddolwyr. Gadewch i ni gofio mai'r trydydd sector a
gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn ein cymunedau yng Ngwynedd.

TÎM DATBLYGU A GWASANAETHAU
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau:
Delyth Vaughan
Swyddog Datblygu Prosiectau:
Eleri Lloyd
PROSIECT TEULU NI
Rheolydd Prosiect Teulu Ni:
Mair Richards
CYFEILLION TEULU
Arfon
Dawn Jones, Janet Jones
Dwyfor
Llinos Owen Jones
Meirionnydd
Iona Williams
TÎM IECHYD
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
Sioned Llwyd Larsen
Rheolydd Prosiect Ffrindia’:
Carys Williams
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Arfon:
Alan Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dwyfor:
Dawn Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Meirionnydd
Mirain Fflur Roberts
TÎM CYLLID A GWEINYDDOL
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth
Tîm Cyllid a Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Bronwen Rowlands
Cynorthwy-ydd Cyllid:
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd:
Mair Davies
TÎM CANOLFAN GWIRFODDOLI
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli
Carwyn Humphreys
Swyddog Gwirfoddoli:
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli:
Gwenllian Glyn Dafydd

Swyddog

Mae angen cefnogi'r rhai sy’n cefnogi.
Tan tro nesa’, Bethan
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Lluniau Bore
Coffi 05-02-16
er budd
CofiAid

UNED COFNODION
TROSEDDOL
A ydych chi yn fudiad sydd yn
gorfod cael tystysgrif DBS ar gyfer
eich gwirfoddolwyr?
Ar hyn o bryd mae’r trydydd sector
wedi gallu gwirio dogfennau yn rhad ac
am ddim trwy Uned Cofnodion
Troseddol, Cyngor Gweithredol
Gwirfoddol Cymru. Mae datganiad wedi
cael ei wneud gan yr uned yn nodi y
bydd eu gwasanaeth gwirio dogfennau ar
gyfer derbyn tystysgrif DBS yn dod i ben
ym mis Mai 2016. Golyga hyn y bydd
rhaid i fudiadau’r trydydd sector
gytundebu gyda mudiad ambarél newydd,
a bydd cost ariannol am weinyddu’r
gwasanaeth hwnnw i’r mudiadau. Cewch
weld rhestr o fudiadau sydd yn cynnig y
gwasanaeth drwy ddilyn y linc a mynd i
wefan y Disclosure and Barring Service
https://www.gov.uk/find-dbs-umbrellabody. Gyda disgwyl i’r trydydd sector
ymgymryd â darparu mwy o
wasanaethau, bydd mwy o gostau ar
fudiadau i fynd drwy’r broses DBS. I
ddatgan eich gwrthwynebiad a
phryderon ynglŷn â hyn cysylltwch
gyda’ch Aelod Cynulliad a hefyd Uned
Trydydd Sector, Llywodraeth Cymru.
Bydd angen gwneud hyn cyn gynted â
phosib gan fod dyddiadau terfynu’r
gwasanaeth yn dynn iawn. Mae amserlen
terfynu’r gwasanaeth yn adran
‘Newyddion’ ar wefan Mantell Gwynedd.
Y DIWEDDARAF!
Yn dilyn lobïo caled mae y gwasanaeth
am barhau am 6 mis ychwanegol.
Daliwch ati i lobïo er mwyn ei gadw.

Paratoi Cyflogau - ydych chi’n
barod am “Auto Enrolement?”
Mae’r gyfraith yn ymwneud â phensiynau yn y gweithle wedi newid.
Erbyn hyn mae pob cyflogwr yn gorfod rhoi eu gweithwyr i mewn i
gynllun pensiwn os yw’r gweithwyr yn ennill dros £10,000 y flwyddyn, a
rhwng 22 oed ac o dan oed pensiwn y wladwriaeth. Fe elwir hyn yn
“Auto Enrolment”.
Mae Mantell Gwynedd yn darparu gwasanaeth Paratoi Cyflogau yn
cynnwys gweinyddu “Auto Enrolement” i fudiadau gwirfoddol. I gael
rhagor o wybodaeth cysylltwch â Ceren Williams ar 01286 672 626.

N E W Y D D L E N
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STRAEON
DIGIDOL
Fel mae rhai ohonoch yn
gwybod, dros y misoedd
diwethaf rydym wedi bod
yn gwerthuso Ffrindia’
drwy wneud ‘Canfod
Gwerth Buddiant
Cymdeithasol (SROI)’ gan
Dr Adam Richards.

Dylan Llywelyn Roberts gydag Ann Evans

Fel rhan o’r gwerthusiad yma
penderfynwyd gwneud chwe
ffilm fer, dwy ymhob ardal,
fyddai yn dangos drwy’r stori
beth yw gwir werth y cynllun,
nid yn unig i’r unigolion sydd yn
derbyn cefnogaeth ond hefyd
i’r gwirfoddolwyr sydd yn rhoi
eu hamser. Comisiynwyd
CREAD Cyf. i gynhyrchu’r
ffilmiau a dewiswyd chwech
‘cwpwl’, dau o bob ardal, i’w
ffilmio.
Dewiswyd y cyplau oherwydd
bod y cyfeillio yn dangos yr
ystod o wahanol weithgareddau
sydd yn digwydd drwy Ffrindia’.
Bydd y ffilmiau yn cael eu
lansio’n swyddogol ar yr 11eg o
Fawrth 2016 yng Nghastell
Deudraeth, Portmeirion a bydd
modd i’w gweld ar wefan
Mantell Gwynedd a hefyd ‘You
Tube’.

Eileen Durrant gyda Rita Hodkin

Hoffai Ffrindia’ a Mantell
Gwynedd ddiolch yn fawr iawn
i bawb am eu cyfraniad tuag at
gynhyrchu’r ffilmiau byr.
Mae’r lluniau yn dangos tri o’r
cyplau a gymerodd ran yn y
ffilmio.

David Johnson gyda Gareth Owen
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Hybysebu eich cyfleoedd

Dyma gyfle i chi fel mudiadau wneud defnydd o’n cabinet gwydr o flaen ein swyddfeydd yma yng
Nghaernarfon.
Rydym eisiau annog mudiadau i wneud yn fawr o’r cyfle drwy hysbysebu eu gwasanaeth a/neu gyfleoedd
gwirfoddoli yma yng nghanol y dref. Rydym yn ffodus iawn o allu manteisio ar y nifer o gerddwyr sy’n
pasio blaen yr adeilad.
Mae’r ffenestr hysbysebu yn denu llawer o sylw ac rydym fel Canolfan Gwirfoddoli wedi cael nifer o
ymholiadau am y cyfleoedd sy’n cael eu harddangos.
Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs, cysylltwch â Carwyn:
01286 672 626 / carwynhumphreys@mantellgwynedd.com

Gwirfoddolwyr Meirionnydd

CYFLEOEDD NEWYDD

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd hefyd wedi ei lleoli
yn ein swyddfa yn Nolgellau. Mae ein haelod staff, Ann,
wedi ei lleoli yno a gellir cynnig cymorth a gwybodaeth i
chi fel mudiadau sy’n chwilio am wirfoddolwyr yn yr
ardal. Ein rôl hefyd fel Canolfan Gwirfoddoli yw
recriwtio, cefnogi a lleoli gwirfoddolwyr. Cofiwch alw
draw i’n swyddfa am sgwrs a gwybodaeth os ydych yn
chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli.
Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs, cysylltwch â Ann:
ann@mantellgwynedd.com / 01341 422 575

Cofiwch ymweld â www.gwirfoddolicymru.net i ganfod y
cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf yn eich ardal chi neu cysylltwch
â ni i drefnu apwyntiad 01286 672 626 / 01341 422 575 /
gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

Strategaeth Gwirfoddoli Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Mae’r Bwrdd Iechyd wedi bod yn cynnal gweithdai ar gyfer datblygu strategaeth gwirfoddoli yn ddiweddar. Cynhaliwyd y gweithdy
cyntaf ym mis Ionawr gyda’r bwriad o gynnal gweithdai lleol ym mis
Chwefror/Mawrth. Bydd gweithdy Gogledd Cymru gyfan yn cael ei gynnal yn y
Gwanwyn. Dyma gyfle i chi fel mudiadau a gwirfoddolwyr i gael mewnbwn i
waith y Bwrdd Iechyd. Mae eich mewnbwn yn werthfawr iawn ac felly am
ragor o wybodaeth, cysylltwch â Rhian ar 01248 385 033 /
Rhian.Jones19@wales.nhs.uk
N E W Y D D L E N
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CWVYS
A ydych yn gweithio gyda phobl ifanc? Beth am
ymaelodi â CWVYS?
CWVYS - Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid
Cymru - www.cwvys.org.uk/
CWVYS ydy'r corff cynrychiolaeth annibynnol ar
gyfer y sector ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru. Eu
hamcanion ydy cynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol
i'w aelodaeth o fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu
gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru.
Mae CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth ac
asiantaethau yn hyrwyddo ymarfer da mewn gwaith
ieuenctid.
CWVYS – Yn gorff aelodaeth gyda 80 o fudiadau yn
amrywio o rai cenedlaethol sydd â
grwpiau/canghennau cyfansoddiedig lleol i rai
mudiadau bach, lleol neu fudiadau sy’n gweithio’n
rhanbarthol.
Rydym yn cydweithio gydag amrywiaeth eang o
asiantaethau a phartneriaeth, gan gynnwys
Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Ieuenctid
Awdurdod Lleol, Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru, Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS) Cymru a
Grŵp Asiantaeth Hyfforddiant a Chynghrair
Trwy fod yn aelod o CWVYS, cewch:• dderbyn gwybodaeth uniongyrchol am y sector am
waith ieuenctid yng Nghymru - y datblygiadau
diweddaraf fel, y Marc Ansawdd Cenedlaethol i
waith ieuenctid yng Nghymru, yr opsiynau i fodel
gwaith ieuenctid cenedlaethol ynghyd â’r cyfle i roi
eich sylwadau i CWVYS, sydd yn cynhyrchiol eu
haelodau trwy drafod yn uniongyrchol gyda
Llywodraeth Cymru a’r gweinidogion perthnasol.
• dderbyn gwybodaeth ddiweddaraf ar hyfforddiant a
Chymwysterau Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. O
ganlyniad i gytundeb partneriaeth rhwng CWVYS a
Choleg Cymunedol YMCA/WEA Cymru, cewch
fynychu yn rhad ac am ddim hyfforddiant gwaith
ieuenctid (rhaid cyflwyno cais i ddiogelu lle ).
• eich gwahodd i fynychu a chyfrannu i gyfarfodydd
rhanbarthol, cwrdd â rhanddeiliaid, rhannu a
chydweithio.
• dderbyn gwybodaeth yn rheolaidd ar gyllid a
chyfleoedd.
• a llawer mwy fel y gwelir yn ein pecyn aelodaeth.
Y ffioedd aelodaeth Mudiadau Ieuenctid Gwirfoddol Lleol /
Cymunedol: £37
Mudiadau Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol
Mudiadau ag aelodaeth o lai na 1000: £74
Mudiadau ag aelodaeth rhwng 1000 – 5000: £119
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Gwirfoddolwr y Mileniwm Llwyddiannau
Tystysgrif am 50 awr o wirfoddoli
Lisa Parry – Gisda
Yasmin Hughes – Gisda
Luis Roberts – Gisda
Rachel Jones – Gisda
Tystysgrif 100 awr o wirfoddoli
Jordan Jones – Coleg Glynllifon
Steven Roberts – Coleg Glynllifon
Owain Rhys – Royal Voluntary Service
Tystysgrif 200 awr, gwobr rhagoriaeth
Nathan Edwards – Gisda
Shannon Owen – Ysgol Brynrefail
Gwenllian Williams – Ysgol Brynrefail
Elin Haf Williams – Ysgol Uwchradd Tywyn ac
Meithrinfa Tywyn
Da iawn bawb.

Luis Roberts gyda’i dystysgrifau am wirfoddoli am 50 a
100 awr hefo Gisda.

Mudiadau ag aelodaeth rhwng 5000 – 15000: £144
Mudiadau ag aelodaeth dros 15000: £227
Cyrff ambarél: £227
Cyrff gydag ychydig neu dim cyllid (llai na £1000)
Yn rhad ac am ddim am - flwyddyn yn unig
Cysylltwch â Catrin James - Cydlynydd rhanbarthol
CWVYS - catrin@cwvys.org
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Digwyddiad
Rhwydwaith
Llesiant y Trydydd
Sector
Cynhaliwyd cyfarfod o’r Rhwydwaith
uchod ar yr 8fed o Ragfyr 2015 lle
daeth criw da draw i Neuadd Goffa
yn Nhremadog. Cafwyd cyflwyniad
gan Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr
Rhanbarth y Gorllewin, Bwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am
y datblygiadau diweddaraf ym maes
iechyd. Neilltuwyd amser yn ail
hanner y sesiwn ar gyfer cyflwyniad
a thrafodaeth ddifyr efo Dr Adam
Richards ac Eleri Lloyd o Mantell
Gwynedd ar y pwnc “Sut i Ganfod
Gwerth Buddiant Cymdeithasol
(SROI)”.
Cynhelir cyfarfod nesaf o’r
Rhwydwaith Llesiant yn y Gwanwyn
- dyddiad i’w gadarnhau.

Grŵp Cefnogi
Gofalwyr - Hafal
Ydych chi’n helpu ffrind neu aelod
o’r teulu sydd â phroblemau iechyd
meddwl?
Grŵp Bangor - dydd Llun cyntaf o
bob mis 1yp-3yp yng Nghanolfan
Arddio Treborth, Bangor
Grŵp Caernarfon - ail ddydd Llun
o bob mis -1yp-3yp - Gwesty y
Celt, Caernarfon
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag
un o ymarferwyr adferiad Hafal:
Tanya Thomas 07896087438
tanya.thomas@hafal.org
neu Samantha Williams
07973988058
samantha.williams@hafal.org

Deddf
Gwasanaethau
Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru)
2014
Bydd Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
yn trawsnewid yn llwyr y ffordd y caiff
gwasanaethau cymdeithasol eu darparu
yng Nghymru i ddiwallu anghenion yr
unigolyn a gwneud gwasanaethau’n
gynaliadwy ar gyfer y dyfodol. Bydd yn
dod i rym ym mis Ebrill 2016. Bwriad y
Ddeddf yw rhoi llais cryfach a
rheolaeth i bobl dros y cymorth y mae
ei angen arnynt gan ganolbwyntio ar
ymyrraeth amserol.
Mae’r Codau Ymarfer ac Arweiniad
Statudol bellach wedi eu cyhoeddi ac maent yn rhoi cyfarwyddyd i helpu pobl a
sefydliadau i weithio o fewn y fframwaith newydd sy’n cael ei greu gan y Ddeddf.
Am fwy o wybodaeth ewch ar wefan Cyngor Gofal Cymru
www.cgcymru.org.uk/codau-ymarfer-ac-arweiniad-statudol/
N E W Y D D L E N
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Cymdeithas
Sglerosis
Twberus (TSA)

Cymdeithas Sglerosis Twberus (TSA)
Cyflwr genetig yw Sglerosis Twberus
sy’n gallu achosi tyfiannau (tiwmorau
nad ydynt yn ganser), mewn amryw o
organau yn y corff.Yr organau y mae’n
effeithio arnynt gan amlaf yw’r
ymennydd, y llygaid, y galon, yr arennau,
y croen a’r ysgyfaint.
Cymorth a gynigir gan Ymgynghorydd
TSA Cymru:Mae Ymgynghorydd y Gymdeithas
Sglerosis Twberus yng Nghymru yn
darparu gwybodaeth a chymorth i
deuluoedd ac unigolion sydd yn cael eu
heffeithio gan sglerosis twberus (TSC).
Golyga hefyd weithio gyda gweithwyr
proffesiynol ar draws meysydd iechyd,
addysg a gofal cymdeithasol er mwyn
sicrhau bod unigolion sydd â’r cyflwr a’u
teuluoedd yn cael y budd gorau posib
o’r gwasanaethau yma.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jen
Jones Ymgynghorydd Cymru
Cymdeithas Sglerosis Twberus (TSA)
01239 710054
jenny.jones@tuberous-sclerosis.org
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Teulu Ni
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Dathlu Gwerth
Cyflawn Teulu Ni
Fel adroddwyd yn ein newyddlen mis Rhagfyr,
mae Mantell Gwynedd wedi comisiynu Dr Adam
Richards i weithio gydag Eleri Lloyd ein Swyddog
Datblygu i baratoi adroddiad Canfod Gwerth
Buddiant Cymdeithasol (SROI) ar Teulu Ni, er
mwyn deall gwir effaith y prosiect.
Mae’r canlyniadau yn dangos am bob £1 a
fuddsoddwyd, fod gwerth buddsoddiad
cymdeithasol yn £5.17. Golyga hyn felly bod
buddsoddiad Cronfa Fawr y Loteri o £836,535
wedi creu dros £4.3 miliwn o werth ychwanegol
dros gyfnod o dair mlynedd a deg mis. Mae’r
prosiect hefyd wedi cefnogi 149 o deuluoedd
dros y cyfnod.

teuluoedd ym Mhorthmadog ar 17eg o
Chwefror. Roedd Dirprwy Gomisiynydd Plant
Cymru yno yn ogystal â Chomisiynydd Heddlu ac
aelod cabinet Plant a Phobl Ifanc, Cyngor
Gwynedd. Gweler y clawr ar gyfer lluniau.
´ 79 o rieni gyda mwy o hyder fel rhiant
´ 87 yn adrodd gwell perthynas teulu
´ Am bob £1 wedi buddsoddi mae £5.17 o

werth cymdeithasol wedi ei greu
´ 79 o rieni gyda gwell iechyd meddwl
´ 209 o blant gyda mwy o gyfle i ‘fod yn
blentyn’

Y teuluoedd sydd wedi elwa yn bennaf o’r
gwerth yma, ond mae gwerth sylweddol hefyd i
Gyngor Gwynedd gyda’r arbedion i Wasanaethau
Cymdeithasol, Gyda’n Gilydd a’r Adran Dai. Bu
manteision hefyd i Lywodraeth Cymru drwy
arbedion i’r Bwrdd Iechyd ac Adran Y Trysorlys.
Mae’r adroddiad yn adnabod pwysigrwydd
allweddol rôl y Cyfeillion Teulu i lwyddiant Teulu
Ni. Mae’r gwasanaeth pwrpasol yma sy’n cael ei
gynnig i deuluoedd ar sail gwirfoddol.Sgiliau
unigryw'r Cyfeillion Teulu, ar y cyd gyda’u
brwdfrydedd i newid bywydau'r teuluoedd am y
gwell, sydd wedi golygu llwyddiant y prosiect fel
rhaglen ymyrraeth gynnar sydd yn atal teuluoedd
rhag bod angen cefnogaeth statudol. Mae’r
prosiect yn ymateb i ofynion y ‘Ddeddf
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru
2014’ newydd a ddaw i rym yn Ebrill 2016.Yn
anffodus nid oes cyllid wedi cael ei ymrwymo i
barhau gyda’r gwasanaeth ac mae’n dod i ben ar
31ain o Fawrth 2016.
Cynhaliwyd digwyddiad Ffarwel a Diolch i’r
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Llinos Owen Jones, Dawn Jones, Janet Jones, Iona
Williams, (Cyfeillion Teulu/Family Buddies) gyda Mair
Richards Rheolwr Cynllun Teulu Ni
M A N T E L L

G W Y N E D D

Cyfleoedd Ariannu

Mawrth 2016

CRONFA BUDDSODDI
CYMUNEDOL
Yn dilyn sefydlu
Cartrefi
Cymunedol
Gwynedd (CCG)
yn 2010,
ymrwymwyd i
sefydlu Cronfa
Buddsoddi
Gymunedol am gyfnod o bum mlynedd (2011-2016), i
gefnogi prosiectau a mentrau cymunedol yng Ngwynedd.
Mae’r 5 mlynedd ar fin dod i ben ddiwedd mis Mawrth
eleni. Er na fydd Cronfa gymunedol ar gael i fudiadau
gwirfoddol wneud cais am arian o fis Ebrill 2016 ymlaen,
mae hi’n hollbwysig dathlu llwyddiant y buddsoddiad sydd
wedi’i wneud dros y 5 mlynedd diwethaf i gymunedau
yng Ngwynedd.
O’r gronfa dros £1,000 hyd at £10,000 mae dros £1.7
miliwn wedi’i fuddsoddi yng nghymunedau Gwynedd dros
y 5 mlynedd sydd wedi denu dros £6.3M o fuddsoddiad
ychwanegol i’r sir. Mae 136 o fudiadau/prosiectau wedi
derbyn grant o’r gronfa ers ei sefydlu yn 2011.
Dywedodd Elin Morris, Rheolwr Cyswllt Cymunedol
CCG, “Mae’n dod a phleser mawr i ni yn CCG i
adlewyrchu ar yr hyn sydd wedi’i gyflawni yn ystod
cyfnod rhaglen y Gronfa Buddsoddi Cymunedol. Mae’n
sicr wedi hybu menter a gweithgarwch ar draws y Sir, er
budd preswylwyr a chymunedau yng Ngwynedd”.
Mae hi wedi bod yn bleser cydweithio gyda Chartrefi
Cymunedol Gwynedd i weinyddu’r gronfa.

Côd ar Ymarferion Codi Arian

Ers yr erthygl a gyhoeddwyd ym mhapur newydd The
Sun am y diweddar Olive Cooke “Killed by her
kindness” mae’r Institute of Fundraising wedi diwygio’r
Côd ar Ymarferion Codi Arian yn dilyn yr hyn
ryddhawyd yn y cwest i farwolaeth Mrs Cooke am
arferion codi arian rhai elusennau. Mae’r newidiadau i’r
côd yn fyw ers mis Tachwedd/Rhagfyr 2015. I ddarllen
mwy ac i gyfarwyddo eich hunain gyda’r newidiadau
ewch i
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/codeof-fundraising-practice/code-changes/
neu ewch ar wefan Comisiwn Elusennau i ddarllen
canllawiau CC20 - Elusennau a Chodi Arian.

Gweithdy Grantiau
Ymddiriedolaeth Banc
Lloyds ar y cyd â
Medrwn Môn
1.30 – 4.00 y.p, 29ain, Mawrth, 2016

Cronfa Gymunedol Tai
Gogledd Cymru
Datblygwyd rhaglen Cronfa
Gymunedol i ddarparu
cymorth ariannol i
gynorthwyo grwpiau
gwirfoddol, cymunedol,
hamdden neu breswylwyr
sydd wedi’u lleoli yn siroedd
Conwy, Gwynedd, ac Ynys Môn.
Dylai'r sefydliadau/grwpiau hyn fod yn datblygu prosiectau a
mentrau sydd o fudd i'r gymuned leol.
Mae dyfarniadau ariannol fel arfer yn amrywio o £25 i £250.
Am fwy o wybodaeth ac ati cysylltwch â Iwan Evans ar
01492 563232 neu iwan.evans@nwha.org.uk

N E W Y D D L E N
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Festri Capel Berea Newydd,
Penrhosgarnedd, Bangor, LL57 2AX
I gofrestru eich diddordeb I fynychu cysylltwch â Delyth
Vaughan delyth@mantellgwynedd.com / 01286 672 626

Cymhorthfa Cyllid BBC
Plant mewn Angen gyda
James Bird
19eg, Ebrill, 2016
(apwyntiadau bore yn unig)
Swyddfa Mantell Gwynedd, Caernarfon, LL55 1AB
Nifer cyfyngedig o apwyntiadau
I archebu lle cysylltwch â Delyth Vaughan
delyth@mantellgwynedd.com / 01286 672 626
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Pennawd yr Erthygl
Digwyddiadau
ac Hyfforddiant

Chwefror
Mawrth
Rhagfyr 2015
2016
2012

YSTAFELLOEDD / SWYDDFEYDD AR OSOD
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB
Yr Hen Swyddfa Heddlu,Y Lawnt, Dolgellau LL40 1SB
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Ceren Williams, Mantell Gwynedd: 01286 672626

CALENDR HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU MANTELL GWYNEDD
Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Brys
16–03–2016 – Neuadd Goffa Penygroes
I gofrestru eich dymuniad i fynychu hyfforddiant, cysylltwch ag Ellen
ar 01341 422575 neu ellen@mantellgwynedd.com
Neu os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich mudiad
cysylltwch â Delyth Vaughan ar 01286 672626 neu
delyth@mantellgwynedd.com

LLOGI UNED SYMUDOL
COFIWCH FOD
UNED SYMUDOL
MANTELL
GWYNEDD AR
GAEL I’W LLOGI AM
BRIS RHESYMOL
IAWN.
COSTAU LLOGI’R
UNED:

CALENDR
HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU
WCVA
Mesur canlyniadau meddal
22–03–2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
Gweithdy:Ymgysylltu Trwy Luniau
13–04-2016 - Canolfan Busnes Conwy (LL31 9XX)
Rheolaeth ariannol elusennau - eich rolau a’ch
cyfrifoldebau
13–04-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
Rhannu Pŵer Mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
10–05-2016 – Canolfan Busnes Conwy (LL31 9XX)
Cyflwyniad i Ddiogelu Data a Chyfrinachedd
18–05-2016 – WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
Marchnata’ch Gwasanaethau
19–05-2016 – Amgueddfa Wrexham (LL11 1RB)
Datblygu Strategaeth Codi Arian
25–05-2016 – Amgueddfa Wrexham (LL11 1RB)
I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk neu i gael
rhagor o wybodaeth ffoniwch 0800 2888329 neu
e-bostio help@wcva.org.uk

Aelodau o Mantell Gwynedd: £130 y diwrnod (a phob
diwrnod dilynol am hanner y pris).
Defnyddwyr eraill: £150 y diwrnod (a phob diwrnod
dilynol am hanner y pris).
Mae croeso i chi gysylltu â ni 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

facebook.com/mantellg

Neu trwy ein gwefan: www.mantellgwynedd.com

12
10

M A N T E L L

@MantellGwynedd

G W Y N E D D

