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Dave yn codi to adeilad yn Menter Y Felin Uchaf, Rhoshirwaun.
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Neges gan y
Cadeirydd...

Gweithgareddau

Mae fy niolch yn fawr i staff Mantell Gwynedd.
Maent yn dîm arbennig iawn o unigolion sydd
wastad yn chwilio am gyfleoedd newydd i
gefnogi a gweithio gyda’r Trydydd Sector yng
Ngwynedd. Mae fy niolch hefyd yn fawr iawn
i fy nghyd aelodau ar y Bwrdd Rheoli sydd
bob amser yn cefnogi’r staff ac yn eu hannog i
gymryd pob cyfle posib er budd y cwmni ac er
lles y Trydydd Sector yng Ngwynedd.
Wrth i’r Adroddiad Blynyddol fynd i’r wasg
mae’r cwmni wedi penderfynu prynu eiddo yn
Nolgellau. Bydd hwn yn gam pwysig yn hanes y
cwmni. Mae yma neges gadarnhaol ein bod yn
budsoddi yn ne’r Sir yn ogystal â buddsoddi yn
nyfodol y cwmni.

4

Mae cyfnod heriol tu hwnt o’n blaenau. Byddwn
yn bendant yn wynebu toriadau i’n arian craidd
o gyfeiriad y Llywodraeth a bydd mwy o bwysau
nac erioed ar y trydydd sector. Ond ‘rwy’n
hyderus y byddwn yn medru ymateb i’r heriau
hyn gan ein bod wedi cynllunio yn ofalus ac wedi
gweithredu yn barod ar gyfleoedd newydd. Bydd
hyn yn cynorthwyo i leihau rhywfaint ar effaith y
toriadau sydd yn siwr o ddod. Bydd ein perthynas
gyda’n chwaer fudiadau ar draws Gogledd
Cymru yn allweddol dros y flwyddyn nesaf ac
‘rwy’n falch ein bod yn barod wedi arwyddo
Ddatganiad o Gydweithio gyda holl Gynghorau
Gwirfoddol Gogledd Cymru. Bydd y cydweithio
yma yn allweddol.

Gwen Griffith

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
• 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

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.

Gwen Griffith

Gyda diolch i’r staff i gyd, fy nghyd aelodau
Bwrdd Rheoli ac i holl genfogwyr Mantell
Gwynedd a’r Trydydd Sector.

BETH MAE MANTELL YN EI WNEUD?

£10

Mae’r cyfan o’r enghreifftiau hyn yn arwyddocaol
o lwyddiant a thwf Mantell Gwynedd fel cwmni
dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae’n dangos yn
glir bod y cwmni wedi llwyddo i feddwl tu
allan i’r bocs er mwyn ehangu gwasanaethau a
chynyddu cyfleoedd.

5,207
o ymholiadau yn
ystod y flwyddyn’

Mae’r flwyddyn aeth heibio , fel y gwelwch o’r
Adroddiad Blynyddol, wedi bod yn un hynod
lwyddiannus i gwmni Mantell Gwynedd.
Gwelwyd dau brosiect Loteri werth £1.9m yn rhoi
budd i unigolion a theuluoedd mwyaf bregus
ac anghenus Gwynedd. Mae’r ddau brosiect
yn torri tir newydd ac yn waith arloesol. Mae’r
ddau brosiect hefyd wedi rhoi hwb sylweddol i
economi Gwynedd trwy greu wyth swydd llawn
amser newydd.
Yn ystod y flwyddyn gwelwyd hefyd lwyddiant
Mantell Gwynedd yn gweinyddu Cronfa Cartrefi
Cymunedol Gwynedd. Gwelwyd gwariant
llwyr o’r gronfa ond hefyd, yn sgil y gronfa a’r
prosiectau a gefnogwyd, denwyd buddsoddiad
ychwanegol sylweddol werth oddeutu £2m i
Wynedd.

Derbyniwyd

AELODAETH
Mae’r aelodaeth yn
agored i holl fudiadau
gwirfoddol Gwynedd
gyda’r tâl ymaelodi wedi
aros ar £10.

5

Canolfan
Gwirfoddoli
Gwynedd
Wil Huntley, Bermo. Mae wedi gwirfoddoli
am flynyddoedd gyda Chlwb Pêl-droed y
dref, a daeth i’r brig yn genedlaethol yng
nghystadleuaeth Gwobr Gwirfoddolwr y
Flwyddyn Cymru 2012.
Brenda Hughes, Tregarth. Enillydd cyntaf Tlws
Gwirfoddolwr y Flwyddyn Undeb Credyd Gogledd
Cymru.

y
Wil Huntle

Recriwtio
gwirfoddolwyr

Brenda

Ymholiadau cyffredinol
am wirfoddoli

Hughes

Trefnir
digwyddiadau ac
Digwyddiad Siop Deiniol Bangor, Hydref 2012
estynnir gwahoddiad
i fudiadau eu
mynychu er mwyn
codi ymwybyddiaeth
o’u gwasanaeth a’u hangen
am wirfoddolwyr.

“Ar ôl 10 mlynedd yn
ddi-waith, mae gwirfoddoli
wedi fy nghael i yn ôl i fyd
gwaith yn raddol”

2,067
Nifer o ymholiadau gan
fudiadau ynglyn â arfer
dda mewn gwirfoddoli

43

Gwefan Gwirfoddoli Cymru
Cafodd y wefan ei hail-lansio ym mis Ionawr
2013 - cyfle gwych i hyrwyddo cyfleoedd
gwirfoddoli.

Dathlu Gwirfoddoli –
yng Nghastell Penrhyn,
Mehefin 2012. Yr Athro
Robin Grove-White oedd
y gŵr gwadd (canol
yn y cefn). Hefyd yn y
llun mae rhai eraill o
Wynedd gafodd eu
henwebu ar gyfer
gwobr gwirfoddolwr y
flwyddyn 2012.
6

www.gwirfoddolicymru.net

Sesiynau Gwybodaeth i fudiadau

Dathlu Gwirfo

ddoli

Daeth Emma Leighton Jones i roi
gwybodaeth am y newidiadau yn y
Gwasanaeth Diogelu a Gwahardd, Ionawr
2013.

asanaeth
iwn Newidiadau yn y Gw
Aelodau a fynychodd ses
3
201
r
aw
Diogelu a Gwahardd Ion
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Gwirfoddoli
Ymysg Ieuenctid
Gwirfoddoli ymysg pobl ifanc
Nifer yr ymholiadau
cyffredinol am
wirfoddoli gan bobl
ifanc 14-25 oed

784

Nifer y bobl ifanc a
gyfwelwyd

147

Nifer y bobl ifanc
sydd wedi’u lleoli fel
gwirfoddolwyr

98

Cofrestru ar gynllun
Gwirfoddolwr y
Mileniwm

Cynllun Loteri Fawr
O Ebrill 2012, derbyniwyd arian gan y Loteri Fawr.
Mae’r arian yma yn ein galluogi i ganolbwyntio
yn benodol ar ddwy ardal sef Dyffryn Nantlle a
Dyffryn Ogwen er mwyn cyflawni’r canlynol:-

Pobl Ifanc yn derbyn
hyfforddiant Cymorth
Cyntaf
Brys yng Nghaernarf
on, Tachwedd 2012

1. Mwy o bobl yn y ddwy ardal yn manteisio ar
wirfoddoli
2. Cefnogaeth ychwanegol ar gael i wirfoddolwyr
yn y ddwy ardal sydd gyda anghenion
cefnogaeth uwch

ol Friars)

n 1557 (Ysg

dro
wyr - Sgwa
orddiant A
orfflu Hyff

Ch

86

Nifer y gwirfoddolwyr a
gyfwelwyd

46

Nifer y bobl a leolwyd fel
gwirfoddolwyr

18

Rebecca

Grant Gwirvol – Grant Dan Arweiniad
Pobl Ifanc
Dan arweiniad panel o wirfoddolwyr ifanc
dosbarthwyd gwerth £4,000.00 i 6 o grwpiau /
mudiadau i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli i
bobl ifanc yng Ngwynedd.

8

n

Elain a Llio

Gwena

n
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Iechyd, Gofal a Lles...
Hyrwyddo Gwasanaethau’r Trydydd Sector
= gwell dealltwriaeth o beth sydd ar gael
> canlyniadau gorau i unigolion
Digwyddiadau
Hyrwyddo
Gwasanaethau’r
Trydydd Sector

Newyddlen a Gwefan Mantell
Sesiynau a chyflwyniadau i godi ymwybyddiaeth
Adroddiadau i dimau ardal lleol

Rhoi Llais i Fudiadau a Grwpiau gwirfoddol
= dylanwadu
> gwella gwasanaethau
> arbed arian i wasanaethau cyhoeddus

Hyrwyddo cyfathrebu
effeithiol efo pob partner
Sicrhau persbectif mudiadau
Trydydd Sector mewn
cyfarfodydd yn lleol a
rhanbarthol.

Rhoi Llais i
Fudiadau a Grwpiau
gwirfoddol

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

Gwybodaeth/Hyfforddiant Cefnogaeth
= grymuso mudiadau
> codi capasiti

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 £1,000,000,
drwy gronfa Llawn Bywyd, Y Gronfa Loteri
Fawr am gyfnod o bum mlynedd.
Lansiad
Ar yr 20fed o Orffennaf 2012 fe lansiwyd y
cynllun yn swyddogol ym Mhortmeirion.
Yn bresennol yn y digwyddiad roedd
gwirfoddolwyr Ffrindia’, Comisiynydd Pobl
Hŷn, Cymru, cynrychiolydd o’r Gronfa Loteri
Fawr a Chadeirydd Cyngor Gwynedd,
ynghyd a phartneriaid y cynllun
Ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf roedd
y cynllun wedi derbyn bron i 80 o
ymholiadau gan wirfoddolwyr gyda 31
yn cyfeillio ar y cynllun ac 11 yn y broses o
gael eu hanwytho.

“Mae’n helpu i mi gael
siarad a chymdeithasu.
Mae hynny yn beth mawr.”

“Wedi gwneud lles mawr,
tynnu fi allan o iselder”

“Mae’n torri ar fy
niwrnod a’n unigrwydd”

cyfeiriadau unigolion ym mhob ardal

Cyfleoedd
Dysgu

Adnabod
Anghenion

Rhowch eich ffydd mewn ffrind

Ar ddiwedd y flwyddyn
gyntaf, o’r 132 o gyfeiriadau,
derbyniwyd
Grymuso

Gwybodaeth

70
o unigolion ar y cynllun.

10

Cefnogaeth
Ymarferol
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Teulu Ni!
Ariennir Prosiect Teulu Ni o gronfa Gwella’r
Dyfodol y Loteri Fawr. Mae’r prosiect yn
bartneriaeth rhwng 7 o fudiadau trydydd
sector dan arweiniad Mantell Gwynedd ac yn
werth £900K dros gyfnod o dair blynedd. Nod
y Prosiect yw targedu a chefnogi teuluoedd
ble mae’r plentyn hynaf rhwng 5 a 10 oed ac yn
byw mewn ardaloedd gwledig. Mae’n cynnig
cefnogaeth ragweithiol, integredig a phwrpasol
er mwyn sicrhau na fydd y problemau yn mynd
yn fwy dyrys.

Plant a Phobl
Ifanc
eith

K
2012 gyda
wedd 15,
ch
a
T
n
io
ru
meir
Plant Cym
ym Mhort
misiynydd
Y lansiad
Towler, Co

NIFER O GYFEIRIADAU ION-MAWRTH 2013
(3 mis cyntaf y cynllun): MESUL ARDAL

“Cefnogi, hyrwyddo cyfraniad ac
uchafu llais y trydydd sector ym maes
plant a phobl ifanc”
Mae Mantell Gwynedd yn hwyluso a chydlynu
Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc ar gyfer
mudiadau plant a phobl ifanc yng Ngwynedd.
Cynhaliwyd 3 cyfarfod Rhwydwaith yn ystod y
flwyddyn gyda dros 80 o unigolion neu
fudiadau yn mynychu.
Cynhaliwyd sesiynau hyfforddiant ar gyfer
oddeutu 100 o unigolion yn ystod y flwyddyn.

DWYFOR
6

ARFON
7

MEIRIONNYDD
4

Teulu y
n

Hyrwyddo gweithgareddau
awyr agored ac ymarfer
corff er lles iechyd y teulu.

gwella

eu ham
gylc
Ground hedd gyda ch
work
ymorth

Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd
Gyda chymorth Mantell Gwynedd, llwyddodd
nifer o fudiadau sy’n gweithio ym maes plant a
phobl ifanc yng Ngwynedd i ddenu arian trwy
dendro am arian o gronfa Teuluoedd yn Gyntaf.
Mae’r swm yn werth £1.4m dros gyfnod o 4
mlynedd ar gyfer darparu cefnogaeth ataliol ac
ymyrraeth gynnar i deuluoedd.

Eisteddfod

lynllifon

d 2012 - G

ol yr Urd
Genedlaeth

Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys:
• Sut i Dendro
• Gweithio Mewn Consortia
• Canlyniadau’n Cyfrif
• Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Pobl Ifanc
• Amddiffyn Plant (Cyffredinol)
Bu Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc Mantell
Gwynedd yn rhan o banel Grant Refeniw
Gwasanaeth Ieuenctid (2012-13). Llwyddodd
3 mudiad o’r trydydd sector yn eu ceisiadau ar
gyfer prosiectau gwaith ieuenctid gan ddenu
cyfanswm o dros £30,000 i gefnogi eu gwaith.

Mudiadau plant a phob

l ifanc ym mhabell Mante
ll Gwynedd
yng Nglynllifon.

u coginio

lla eu sgilia

we
Teulu yn g
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C ynlluniau

dan

nawdd

Cymunedau
Mentrus
Rydym yn darparu cymorth ymarferol i fudiadau
Trydydd Sector i helpu symud tuag at ddod yn
fwy cynaliadwy, creu incwm newydd a gwneud
ceisiadau llwyddiannus i ddarparu gwasanaethau
cyhoeddus.
Trwy’r prosiect yma rydym yn rhoi gwybodaeth
a chyngor i fudiadau am arian, rheoli sefydliadol
a datblygu gwirfoddolwyr, yn ogystal â chynnig
arbenigedd am gynaliadwyedd ariannol.
Prosiect sydd yn cael ei ariannu gan Lywodraeth
Cymru a Chronfeydd Strwythurol Ewrop yw
Cymunedau Mentrus. Nid cyllid grant yw’r
prosiect hwn nac arwyddbost at grantiau
newydd, ond gall helpu mudiadau i ddatblygu ac
adeiladu dyfodol sy’n fwy ariannol gynaliadwy.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhaliwyd dan
nawdd prosiect Cymunedau Mentrus:
Siop Cymunedau Mentrus – Canolfan Siopa
Deiniol Ebrill 2012
Dros wyliau’r Pasg rhwng yr 2ail a’r 13eg o Ebrill
2012 agorwyd siop dros dro yng Nghanolfan
Siopa Deiniol, Bangor. Roedd yn gyfle i fentrau
cymdeithasol fasnachu yng nghanol dinas a
manteisiodd nifer o fudiadau ar y cyfle i fasnachu
a hyrwyddo eu cynnyrch sef Cynllun Ieuenctid
Pwllheli, Menter Fachwen, Becws Pesda, Caffi
CAIS a’r Co-op Llysiau.
Ffair Fasnachu 14eg, Tachwedd, 2012 –
Portmeirion
Unwaith eto eleni cyplyswyd Ffair Fasnachu
a Chyfarfod Blynyddol Mantell Gwynedd a
chynhaliwyd y Ffair ar y 14eg o Dachwedd ym
14

E wropeaidd

Mhortmeirion. Dyma gyfle i ddod a mentrau
cymdeithasol Gwynedd ynghyd i hyrwyddo
a gwerthu eu nwyddau. ‘Roedd yn gyfle i’r
cyhoedd ddod draw i wneud eu siopa ‘Dolig a
chefnogi mentrau cymdeithasol lleol.

Creu’r
Cysylltiadau

Y Felin Gylchu
Gyda chymorth Swyddog Prosiect Cymunedau
Mentrus, Mantell Gwynedd sefydlwyd menter Y
Felin Gylchu ym mhentref Y Felinheli. Agorodd
drysau’r Felin Gylchu am y tro cyntaf ar y 30ain
o Awst 2012 gyda’r nod o ailgylchu dillad,
tegannau a nwyddau ail-law o bob math gan
godi arian at elusennau lleol mewn awyrgylch
gartrefol. Ar gyfer sefydlu’r fenter derbyniodd
y grŵp £708.32 o grant o grant fach Cartrefi
Cymunedol Gwynedd i gynorthwyo gyda’r
gwaith o addasu a pheintio ystafelloedd yn
Neuadd yr Eglwys, cartref Y Felin Gylchu gan ei
thrawsnewid yn siop elusen.

Menter a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol
Ewrop a Llywodraeth Cymru yw ‘Creu’r
Cysylltiadau’ sy’n rhedeg yn ardaloedd
Cydgyfeirio Gorllewin Cymru a’r Cymoedd. Y nod
yw cryfhau cyfraniad y Trydydd Sector i wella
gwasanaethau cyhoeddus i bobl Cymru drwy
gefnogi’r Byrddau Gwasanaethau Lleol (BGLlau)
a’r Partneriaethau sy’n eistedd oddi tanynt,
ac i ddatblygu a darparu gwasanaethau sy’n
canolbwyntio ar y dinesydd. Yn ei dro bydd hyn
hefyd yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu Cynlluniau
Integredig Sengl (SIP) sy’n diwallu angen lleol.

Meddai Rhiannon Jones, Cadeirydd Pwyllgor
Y Felin Gylchu “bu’r agoriad yn llwyddiant
mawr ac mae trigolion Y
Felinheli a thu
hwnt wedi dangos
cefnogaeth
arbennig i’r
fenter newydd.
Hoffwn ddiolch i
Mantell Gwynedd
am eu cymorth a’u
cefnogaeth i ni fel
pwyllgor i sefydlu’r
fenter”. Mae’r Felin
Gylchu hefyd yn cefnogi
Antur Waunfawr drwy
gyfrannu dillad yn
rheolaidd at eu hachos.
Mae’r siop ar agor pob
dydd Gwener rhwng 10.00
a 6.00 a dydd Sadwrn
rhwng 10.00 a 4.00 – ewch
draw am baned ac i chwilio
am ambell i fargen yr un
pryd.

Mae Creu’r Cysylltiadau yn cael ei gefnogi
yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru
a’r Trydydd sector. Mae un rhan o brosiect
‘Creu’r Cysylltiadau’ yn canolbwyntio’n gyfan
gwbl ar weithgareddau’r Trydydd Sector. Mae
Swyddogion yn cael eu cyflogi ym mhob
Cyngor Gwirfoddol Sirol (CGS) mewn Ardaloedd
Cydgyfeirio er mwyn symud y gwaith hwn yn
ei flaen ar lefel leol. Bydd y Swyddogion ‘Creu’r
Cysylltiadau’ yn gweithio’n agos gyda’r Timau
Cefnogi Bwrdd Gwasanaethau Lleol (staff
awdurdodau lleol), staff eraill yn y Cynghorau
Gwirfoddol Sirol a mudiadau Trydydd Sector
lleol. Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
yn cefnogi’r fenter hon drwy reoli’r prosiect,
monitro a hyfforddi.

eirion

u, Portm

snach
Ffair Fa

15

Cyfleoedd
Ariannu

Cronfa Buddsoddi Cymunedol

Cyfanswm Grantiau a weinyddwyd
gan Mantell Gwynedd 2012-13

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn
cynnig grantiau o hyd at £10,000 i grwpiau
cymunedol a gwirfoddol yng Ngwynedd er
mwyn dylanwadau’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 ar
eu rhan.

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
= £190,069.00 = 26 cais

Arfon

Digwyddiadau ac
Hyfforddiant
Uned Symudol
Ymwelodd Uned Symudol Mantell Gwynedd â
nifer o leoliadau yn ystod 2012-13 gan gynnwys :-

Dwyfor

Cronfa Galluogi Gwynedd
= £50,000.00
= 12 cais

• Maes Parcio Asda, Pwllheli

42%

46%

Meirionnydd

• Gŵyl Fai Penygroes
• ‘Ras am Fywyd’, Caernarfon

Eraill

• Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri, Glynllifon
• Ras yr Wyddfa, Llanberis

12%

• Sioe Sir Meirionnydd –Tywyn

Cronfa CEG (Cymraeg Efo’n Gilydd)
= £1,592.00
= 24 cais
Cronfa GwirVOL
= £4,000.00
= 6 cais

Hyfforddiant 2012-13

Cronfa Galluogi Gwynedd Fund
= £50,000.00

Cyfanswm y Grantiau
a Weinyddwyd 2012-13
= £245,361.00

Cronfa oedd hon dan nawdd Rhaglen
Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol,
Llywodraeth Cymru. ‘Roedd yn cefnogi
mudiadau trydydd sector i ddatblygu prosiectau
a syniadau newydd, codi cynhwysedd a gwella
ac adnewyddu cyfleusterau ac adeiladau
cymunedol gan sicrhau mynediad i bawb a thrwy
hynny adfywio cymunedau.

2%
20%

78%

300

566
o Ymddiriedolwyr
wedi derbyn
cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn

35%

Eraill

58%

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
Galluogi Gwynedd

32

Cynhaliwyd
o sesiynnau hyfforddiant
yn ystod y flwyddyn ar gyfer dros
o unigolion a mudiadau.

Denwyd

£3M

o gyllid ychwanegol i
fudiadau yn ystod
y flwyddyn

7%
Arfon
Dwyfor
Meirionnydd
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Crynodeb
Ariannol
Sut mae Mantell
Gwynedd yn cael
ei ariannu
Pob blwyddyn, mae Mantell
Gwynedd yn codi arian
angenrheidiol o amrywiaeth
eang o ffynonellau – e.e. cyrff
y llywodraeth, awdurdod lleol,
cronfeydd y Loteri ac
ymddiriedolaethau elusennol.
Cyfanswm Incwm yn ystod
2012-13 oedd
£1,396,843
Cyfanswm Gwariant
(cyn addasiadau pensiwn)
yn ystod 2012-13 oedd
£1,096,051.

Cysylltwch â Mantell Gwynedd am gopi o Gyfrifon Ariannol llawn am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2013
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Bwrdd Rheoli 2012/2013
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: John Clifford Jones | Ysgol Pendalar
Trysorydd: Alwyn Rowlands | Grŵp Cefnogi Asperger ac Awtistiaeth Gwynedd a Môn
Is-Drysorydd: Elwen Roberts | Gwasanaeth Trais yn y Cartref De Gwynedd
AELODAU
Margaret Griffith | Grŵp Mynediad Dwyfor (hyd Gorffennaf 2013)
Y Tad Deiniol | Yn Ein Blaenau
Betty Williams | Aelod Seneddol wedi ymddeol
Llinos Rowlands | Caban Bach Barnardo’s
Cyng R H Wyn Williams | Cyngor Gwynedd
Eleri Jones | Age Cymru Gwynedd a Môn (o Gorffennaf 2013)

Staff 2012/2013
Tîm Rheoli
Bethan Russell Williams | Prif Swyddog
Ceren Williams | Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a Gweinyddol
Rhianon Jones | Cydlynydd Gwirfoddolwyr

DATBLYGU A GWASANAETHAU
Delyth Vaughan
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau
Carol Evans
Swyddog Datblygu Prosiect “Gwneud y Cysylltiadau”
Medwyn Williams
Swyddog Datblygu Cymunedau Mentrus
(hyd Tachwedd 2012)
Bet Huws
Swyddog Datblygu Cymunedau Mentrus
(o Ionawr—Gorffennaf 2013)
Sioned Llwyd Larsen
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Carwyn Humphreys
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc
CYLLID A GWEINYDDOL
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Cyllid
Bronwen Rowlands
Swyddog Gweinyddol
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Ellen ap Dafydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Tayera Khan
Derbynnydd
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Canolfan gwirfoddoli
Iola Till
Swyddog Gwirfoddoli
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli
Mirain Fflur Roberts
Swyddog Gwirfoddoli
Ffrindia’
Carys Williams
Rheolydd Prosiect Ffrindia’
Nia Haf Jones
Cydlynydd Ffrindia’ Arfon
Alan Rhys Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Arfon (o Gorffennaf 2013)
Dawn Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Dwyfor
Gwenlli Haf Evans
Cydlynydd Ffrindia’ Meirionnydd
Teulu Ni
Mair Richards
Rheolydd Prosiect “Teulu Ni”
Dawn Jones
Cyfaill Teulu Arfon
Llinos Owen Jones
Cyfaill Teulu Dwyfor
Iona Williams
Cyfaill Teulu Meirionnydd

