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LLUN CLAWR:
Dorothy Elizabeth Williams (1916 – 2014) gyda’i chyfaill Pat Jones.
Y llun yma enillodd yr ail wobr yng nghystadleuaeth ffortograffiaeth CGGC yn 2013.
Dorothy (Dolly) Williams, Llandwrog, oedd un o’r unigolion cyntaf i ymuno gyda phrosiect Ffrindia’.
Trist yw nodi fod Dolly wedi marw yn ystod Hydref 2014. Gwyddwn ei bod wedi bod yn eithriadol o ddiolchgar
o’r amser dreuliodd gyda’i ffrind arbennig Pat Jones. Rydym yn ymestyn ein cydymdeimlad dwysaf i deulu a
ffrindiau Dolly. Bydd chwith ar ei hôl.
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Neges gan y
Cadeirydd...
Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno Adroddiad
Blynyddol Mantell Gwynedd am y cyfnod
2013-14. Fel y gwelwch o gynnwys yr
adroddiad dyma flwyddyn lewyrchus arall i’r
cwmni a blwyddyn sydd wedi gweld gwaith
yn ffynnu unwaith eto.
Erbyn hyn mae’r cwmni wedi buddsoddi mewn
adeilad yn Nolgellau. Mae prynu hen Swyddfa’r
Heddlu yn gam pwysig iawn sydd yn gwneud
datganiad pendant am ein buddsoddiad yn Ne’r
Sir. Er ein bod wedi bod yn defnyddio’r adeilad
ers rhai blynyddoedd daeth cyfle i brynu’r safle
gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder ac rydym erbyn
hyn yn gweithio i greu hwb ar gyfer y trydydd
sector o’r ganolfan hon. Byddwn yn croesawu
nifer o fudiadau trydydd sector atom i’r adeilad a
gobeithio bydd y bwrlwm a’r egni fydd hynny yn
greu yn rhoi hwb i’n gwaith ym Meirionnydd ac yn
annog cydweithio rhwng mudiadau yn yr ardal.
Mae yma neges bendant ein bod fel cwmni yn
ddigon hyderus i fuddsoddi, a’n bod yn gwneud
hynny yn ardal Meirionnydd.
Fel y gwelwch o’r Adroddiad Blynyddol mae’r
prosiectau sydd yn rhan o’r cwmni yn ffynnu. Mae
prosiect Ffrindia’ sydd yn cefnogi gwirfoddolwyr i
ddarparu gwasanaeth cyfeillio, a prosiect ‘Teulu Ni’
sydd yn cefnogi teuluoedd anghenus, yn parhau i
ddarparu gwasanaeth unigryw ac mae mawr angen
y math yma o wasanaethau arnom yn yr oes anodd
hon. Mae’r ddau brosiect yma, sydd yn cael eu
hariannu trwy nawdd Cronfa Loteri Fawr, yn dangos
sut y gall y trydydd sector fanteisio ar arian nad
oes modd i’r sector gyhoeddus gael gafael arno.
Mae’r gwasanaethau a gynigir wedyn yn tynnu
cryn bwysau oddi ar y sector gyhoeddus. Mae’r
ddau brosiect yn enghraifft ardderchog o sut gall
y trydydd sector gynorthwyo’r sector gyhoeddus
wrth i ni gyd wynebu cyfnod heriol eithriadol
gyda thoriadau mewn gwariant cyhoeddus. Bydd
yn rhaid cydweithio er lles pobol Gwynedd ac
mae’r ddau brosiect yma yn dangos sut gallwn
wneud hynny. Bydd angen gwneud llawer mwy o
4

Gwen Griffith

hyn arnom er mwyn i
Gwynedd fedru parhau i
ddarparu gwasanaethau
ar gyfer y boblogaeth.
Wrth gwrs, mae’r ddau
brosiect yma hefyd
wedi creu 9 swydd
llawn amser ac wedi
rhoi bron i £2m o
arian i fewn i economi
Gwynedd. Mae hyn
yn ychwanegol at
y gwasanaethau
gwerthfawr a
ddarperir.

Teimlaf fod yn rhaid i mi hefyd gyfeirio at un darn o
waith arloesol arall sef y bartneriaeth rhwng CAB a
Mantell Gwynedd. Gyda newidiadau enfawr mewn
budd daliadau a hawliau lles mae rhai o bobol
mwya’ bregus Gwynedd yn wynebu argyfwng.
Mae medru cyrraedd unigolion anghenus mewn
sir enfawr fel Gwynedd yn her aruthrol. Mae
prosiect CAB yn dangos sut dylid meddwl tu allan
i’r bocs wrth ddarparu gwasanaethau. Bellach,
mae Uned Symudol Mantell Gwynedd yn cael ei
defnyddio dridiau yr wythnos i gyrraedd ardaloedd
mwya’ gwledig y sir i helpu trigolion anghenus
trwy gynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol.
Mae hyn yn dangos sut mae cael gweledigaeth
unigryw, mentro i fod yn arloesol, a gweithio
mewn partneriaeth, i gyd yn gallu sicrhau parhad
mewn gwasanaethau yng Ngwynedd waeth beth
yw’r bygythiadau.
Hoffwn estyn diolch i fy nghyd aelodau ar y Bwrdd
Rheoli sydd yn rhoi o’u hamser yn wirfoddol i
gefnogi’r sector a chefnogi Mantell Gwynedd.
Mae’r Bwrdd yn ddiolchgar dros ben i’r staff sydd
wastad yn chwilio am gyfleoedd newydd ac byth
yn cael eu dychryn gan fygythiadau neu heriau
newydd. Yn hytrach maent yn ymateb iddynt.
Mae fy niolch yn fawr i bob un ohonynt. Ac mae fy
niolch yn ddiffuant hefyd i bob un ohonoch sydd
yn gweithio yn y trydydd sector yng Ngwynedd,
boed yn unigolion neu yn fudiadau. Byddai
Gwynedd yn sir llawer tlotach heb y trydydd
sector.
Gyda Diolch
Gwen Griffith
CADEIRYDD

Gweithgareddau

Derbyniwyd

4,163
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
chynaladwyedd mudiadau.
• Annog datblygiad a chyd-lynu consortia
darparwyr trydydd sector.
• Rhoi gwybodaeth trwy newyddlen chwarterol,
bwletinau, taflenni gwybodaeth â’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
Aelodaeth ar
y bas-data

2,154

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

o
Alice Midm

Wythnos
Gwirfoddolwyr
2013

Cyrraedd y brig
Alice Midmore ddaeth i’r brig yn
genedlaethol fel ‘Gwirfoddolwr Gwyrdd’
yng nghystadleuaeth Gwirfoddolwr y
Flwyddyn Cymru 2013. Mae Alice wedi bod
yn cynorthwyo Menter y Felin Uchaf ers
bron i ddwy flynedd ac wedi helpu tua 60
o wirfoddolwyr i ennill sgiliau a phrofiadau
ymarferol mewn gweithio gyda phren.

“Mae’r Ganolfan
Wirfoddoli yn le gwych
biti na fyswn i’n
gwybod amdano ynghynt ”

Gwirfoddoli Myf

yrfwyr Bangor

Dathlu Gwirfoddoli ym mhentref
Portmeirion, Mehefin 2013
Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas oedd y gŵr
gwadd yn y digwyddiad. Hefyd yn y llun, criw
gwirfoddolwyr Myfyrwyr Bangor dderbyniodd
dystysgrifau Canmoliaeth Uchel.
Recriwtio Gwirfoddolwyr a chodi
ymwybyddiaeth
Trefnir digwyddiadau
ac estynnir gwahoddiad
i fudiadau eu mynychu
er mwyn codi
ymwybyddiaeth
o’u gwasanaethau ac
i recriwtio gwirfoddolwyr.

“Dwi wrth fy modd yn
gwirfoddoli dwi wedi
gwneud cymaint o ffrindiau
newydd ”
6

Nifer
Gwirfoddolwyr
a leolwyd

Y Ganolfan Wirfoddoli ddigidol

heli, Hydref 2013

Ffair Wirfoddoli ym Mhwll

163

GWEFAN - Dyma’r wefan sydd bellach yn
greiddiol ar gyfer hyrwyddo a chwilio am
gyfleoedd gwirfoddoli ym mhob rhan o
Gymru www.gwirfoddolicymru.net.

Ymholiadau cyffredinol
am wirfoddoli

FACEBOOK - Cafodd tudalen Facebook y
Ganolfan ei lansio yn ystod flwyddyn ar gyfer
rhannu gwybodaeth a hyrwyddo gwirfoddoli
yng Ngwynedd.

2,012
Nifer o ymholiadau gan
fudiadau ynglŷn â arfer
dda mewn gwirfoddoli

80
“Dwi’n mwynhau teimlo’n
rhan o’r gymuned”

7

Gwirfoddoli
Ymysg Ieuenctid
Cynllun Loteri Fawr

Gwirfoddoli ymysg pobl ifanc
Nifer yr ymholiadau
cyffredinol am
wirfoddoli gan bobol
ifanc 14-25 oed

570

Nifer y pobol ifanc a
gyfwelwyd

113

Nifer y pobol ifanc a
leolwyd

72

Nifer y pobl ifanc yn
cofrestru ar gynllun
Gwirfoddolwyr y
Mileniwm

55

ifon
Criw Glynll

Rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 2014 derbyniwyd
arian gan y Loteri Fawr. Mae’r arian yma wedi
ein galluogi i ganolbwyntio yn benodol ar ddwy
ardal sef Dyffryn Nantlle a Dyffryn Ogwen er
mwyn cyflawni’r canlynol: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
Nifer y gwirfoddolwyr a
gyfwelwyd

78

Nifer y bobol a leolwyd fel
gwirfoddolwyr

26
Kelly Jones
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Katie Lewis
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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

635+

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 arian

yn mynychu
digwyddiadau
a gweithdai

Hybu lles a
gwaith ataliol

Tynnu pwysau
oddi ar wasanaethau
cyhoeddus

863+

Rhowch eich ffydd mewn ffrind
Gwobr yr Uchel Siryf

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

Mewn seremoni arbennig fis Mawrth 2014,
derbyniodd Mantell Gwynedd Wobr Personol
Uchel Siryf Gwynedd a Môn. ‘Roedd y wobr
yn gydnabyddiaeth am werth a chyfraniad
gwirfoddolwyr i gynllun Ffrindia’.

Maureen Parry
ac Amanda Cope

Staff Newydd

o ymholiadau
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Beryl Norg

Mynychodd

350
Digwyddiad Iechyd Da y gaeaf
yma, Canolfan Hamdden
Dolgellau

10

Cynllun
Ffrindia’...

132 wedi derbyn
Yn ystod y flwyddyn
gwasanaeth cyfeillio
croesawyd dau aelod
88 o wirfoddolwyr
newydd i dîm Ffrindia’,
wedi cofrestru
sef Mirain Fflur Roberts
hyd yn hyn
fel Cydlynydd Gwirfoddoli
ym Meirionnydd ac Alan
Rhys Thomas fel Cydlynydd yn
Arfon. Daeth Alan yn wreiddiol i weithio
dros cyfnod mamolaeth Nia Haf Jones ond
mae bellach wedi ymgymryd â’r swydd hyd
ddiwedd oes y cynllun.

cyfeiriadau unigolion ym mhob ardal

Cyfarfod Comisiynydd Pobl Hŷn
Ym mis Rhagfyr cafodd rhai o wirfoddolwyr
ac unigolion Ffrindia’ gyfle i gyfarfod
gyda Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl
Hŷn Cymru. Cawsant y cyfle i glywed am
gynlluniau’r Comisiynydd dros y flwyddyn
nesaf a hefyd cyfle i ddweud am eu profiad
o dderbyn cyfaill a chefnogaeth drwy
Ffrindia’.

Pete, Don a Scruff (y ci)

300
225
150
75
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Teulu Ni!
Ariennir prosiect Teulu Ni o
Raglen Gwella’r Dyfodol o
Gronfa’r 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’n mynd yn fwy dyrys.

Plant a Phobl
Ifanc
“Rôl yr Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc
yw cefnogi, hyrwyddo cyfraniad ac
uchafu llais y trydydd sector ym maes
plant a phobl ifanc”
wyd adar
Gwneud b

Mae Mantell Gwynedd yn hwyluso a chydlynu
Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc ar gyfer
mudiadau plant a phobl ifanc yng Ngwynedd.

Hyd ddiwedd Mawrth 2014 mae’r prosiect wedi
cefnogi 58 o deuluoedd.

Hyfforddiant 2013-14

Prosiect Rhieni
Ifanc Ni
Gyda chymorth
Mantell Gwynedd,
llwyddodd GISDA mewn partneriaeth
â mudiadau eraill gyda chais gwerth bron £1m
o Raglen Dyfodol Disglair Cronfa’r Loteri Fawr.
Bu’r Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc yn hwyluso’r
trafodaethau cychwynnol gyda mudiadau’r
Rhwydwaith am brosiect posib drwy’r gronfa
yma. Fe gychwynodd prosiect Rhieni Ifanc Ni,
sydd gyda’r nod o gefnogi rhieni ifanc rhwng 14
a 15 oed yng Ngwynedd, yn ystod Haf 2013.

Cynhaliwyd 5 sesiwn hyfforddiant ar gyfer
aelodau Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc yn
ystod y flwyddyn ar gyfer hyd at 80 o weithwyr
proffesiynol a gwirfoddolwyr:

DWYFOR
17

ARFON
29

MEIRIONNYDD
12

“Mae wedi bod yn help mawr i fi a’r
plant drwy godi fy hyder fel person a rhoi
cyfleoedd i mi helpu fy hun a helpu fy
mhlant a dyna oeddwn ei angen. Teimlo
rwan fy mod yn gallu symud ymlaen a
sefyll ar draed fy hun.”

12

Gwersi March
ogaeth

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

•
•
•

Amddiffyn Plant (Cyffredinol) x 3
Amddiffyn Plant (Targed)
Diogelwch Personol

Bu Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc Mantell
Gwynedd yn rhan o banel Grant Refeniw
Gwasanaeth Ieuenctid (2013-14). Llwyddodd
6 mudiad o’r sector gyda’u ceisiadau ar gyfer
prosiectau yn ymwneud â gwaith ieuenctid gan
ddenu hyd at £60,000 i gefnogi eu gwaith.

waith
rfod rhwyd

ng cyfa
Speed Dati

Cynhaliwyd

3 cyfarfod

Rhwydwaith Plant a Phobl
Ifanc yn ystod y flwyddyn gyda

100 yn mynychu.

Llwyddodd 6 mudiad
gwirfoddol i ddenu hyd at

£60k

trwy’r Grant
Refeniw Ieuenctid
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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.
Gall y prosiect helpu a chynghori gyda materion
cyfreithiol, ariannol a materion busnes. Darperir
hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio yn
ogystal â chefnogaeth gyffredinol ac arweiniad
trwy’r prosiect yma.
Hyd at Mawrth 2014 mae:
•
•

•

140 o fudiadau wedi derbyn cymorth a
chyngor
16 o fudiadau wedi derbyn cymorth dwys yn
cynnwys cynlluniau busnes, mentrau newydd,
mabwysiadu polisïau, cymorth am grantiau,
strwythurau cyfreithiol a llawer mwy
2 fenter cymdeithasol newydd wedi eu creu
sef Clacyti Clac a’r Felin Gylchu

Creu’r
Cysylltiadau
Fforwm Neuaddau
Cynhaliwyd dau gyfarfod o’r Fforwm yn ystod
y flwyddyn. Mae’r Fforwm yn gyfrwng i ddod
a chynrychiolwyr o neuaddau a chanolfannau
cymunedol y Sir at ei gilydd er mwyn rhannu
profiadau ac ymarferion da. Yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf cafwyd siaradwyr i drafod
marchnata a chael syniadau newydd ar sut
i ddenu defnyddwyr newydd a chynhyrchu
incwm, defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn
effeithiol i hyrwyddo. Bu’r Fforwm yn fodd i
adnabod cyfleoedd i brynu ar y cyd er mwyn
creu arbedion e.e. prynu tanwydd ac yswiriant ar
y cyd.

Ffair Fasnachu, Trydydd Sector, 13eg o Dachwedd
2013 – Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog
Mae’r Ffair Fasnachu ar gyfer mudiadau trydydd
sector bellach yn achlysur blynyddol sydd yn
cael ei gynnal ar y cyd gyda’r Cyfarfod Blynyddol.
Mae’r Ffair yn cynnig cyfle i fudiadau arddangos
a gwerthu nwyddau. Mae’n gyfle i fentrau rannu
syniadau a phryderon gydag eraill a chanfod
cyfleoedd newydd. Bu Ffair Fasnachu 2013 yn
llwyddiant mawr gyda nifer dda o fentrau
yn arddangos a gwerthu eu
nwyddau. Mae’n
dau
Neuad
annog mudiadau
Fforwm
i symud i ffwrdd
o ddibyniaeth ar
gronfeydd grant
traddodiadol a
meddwl am ffyrdd
newydd o godi
arian a chynhyrchu
incwm er mwyn hybu
cynaliadwyedd.
14
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Plas G
u, Oriel

Pwrpas prosiect Creu’r Cysylltiadau yw cryfhau
gallu mudiadau’r trydydd sector i gyfrannu’n fwy
effeithiol tuag at ddylunio, datblygu a darparu
gwasanaethau cyhoeddus drwy sicrhau eu bod yn:
•
•
•
•

Fwy parod i gynnig gwasanaethau cyhoeddus
gan gynnwys gwasanaethau ar y cyd
Fwy parod i ddarparu gwasanaethau
cyhoeddus drwy gonsortia neu gydweithio
Fwy gwybodus ac yn barod i gysylltu â’r
defnyddwyr gwasanaeth
Fwy parod i ddylanwadu ar faterion
yn ymwneud â strwythur i ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus

Mae’r swyddog hefyd wedi gweithio gyda
swyddogion Ynys Môn, Conwy a Dinbych i
sefydlu a hwyluso Rhwydwaith Comisiynydd
Heddlu a Throsedd. Bu’r Rhwydwaith yn gyfrifol
am ymgynghori ar Gynllun Heddlu a Throsedd
Gogledd Cymru. Yn dilyn hyn sefydlwyd
cytundeb Compact rhwng Comisiynydd yr
Heddlu a’r Trydydd Sector yng Ngogledd Cymru.

Mae Swyddog Creu’r Cysylltiadau, trwy ymweld
â mudiadau neu trwy ddosbarthu holiaduron,
wedi darparu gwybodaeth sylfaenol sy’n adnabod
anghenion presennol y mudiadau a’u anghenion
i’r dyfodol. Cynlluniwyd rhaglen o gefnogi yn ôl y
gofyn.
Cyfranogwyr

digwyddiad ym

gynghori

Yn ystod y cyfnod, derbyniodd
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mudiad un ai gefnogaeth
drwy ymweliad un i un, neu drwy
fynychu gweithdy / digwyddiad neu
hyfforddiant ar y pynciau canlynol:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rheoli Ansawdd
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
System Rheoli Amgylchedd y Ddraig Werdd
Ymgysylltu a’r Cyhoedd a Gwerthuso
Sut i Dendro, Proses Gomisiynu a Chaffael
Cyngor Gwynedd
Blaenoriaethau Bwrdd Gwasanaethau Lleol
Bond Lles
Digwyddiadau Cyd-gynhyrchu
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Cyfleoedd Ariannu

Digwyddiadau a
Hyfforddiant

CYFANSWM GRANTIAU A WEINYDDWYD
GAN MANTELL GWYNEDD 2013-14

Eraill

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
= £209,835.00 (26 prosiect)

Cronfa CEG (Cymraeg Efo’n Gilydd)
£988.56 (16 cais)

Cronfa Buddsoddi Cymunedol

Grant Gwirvol – Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc

Mae Cronfa Buddsoddi Cymunedol Cartrefi
Cymunedol Gwynedd (CCG) yn cynnig grantiau
o hyd at £10,000 i grwpiau cymunedol
a gwirfoddol yng Ngwynedd. Y nôd yw
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.

Dan arweiniad panel o wirfoddolwyr ifanc
dosbarthwyd gwerth £2,955.00 i 3 o grwpiau /
mudiadau i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli i
bobl ifanc yng Ngwynedd.

Dyranniad y gronfa yn ôl ardaloedd
Gwynedd am 2013-14

34%

46%

Prosiect Ieuenctid Llanberis

£ 1000.00

Gwallgofiaid

£ 955.00

Fforwm Ieuenctid yr Urdd
Meirionnydd

£ 1000.00

Cynhaliwyd

12

o ddigwyddiadau cyllido yn
ystod y flwyddyn gyda

259

20%

o unigolion yn
cael budd

Arfon
Dwyfor

Derbyniwyd

Meirionnydd

Denwyd

£1M

o gyllid ychwanegol i
fudiadau yn ystod
y flwyddyn
16

Uned Symudol a CAB Gwynedd a Môn
Llwyddodd CAB (Cyngor ar Bopeth) Gwynedd a
Môn i ddenu £465,000 o Cronfa Arloesi’r 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.
Dyma brosiect arloesol sydd yn sicrhau bod
gwasanaethau yn cyrraedd ardaloedd gwledig
y sir ar gyfer y trigolion mwyaf anghenus. Mae
Mantell Gwynedd yn falch o fod yn gweithio
mewn partneriaeth gyda CAB.
Ymwelodd Uned Symudol Mantell Gwynedd â
nifer o leoliadau yn ystod 2013-14 gan gynnwys:•
•
•
•
•
•
•

Sioe Nefyn
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen
Sioe Amaethyddol Gogledd Cymru,
Caernarfon
Ras yr Wyddfa, Llanberis
Gŵyl Caernarfon, Y Maes Caernarfon
Ffair Wledig Gogledd Cymru, Y Bala
Sioe Sir Meirionnydd, Y Bala (lansiad CAB)

Hyfforddiant

2013-14

339
o Ymddiriedolwyr
wedi derbyn
cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn

1194
o Ymddiriedolwyr
wedi cael budd o
ddigwyddiadau a
drefnwyd ar eu cyfer yn
ystod y flwyddyn.
Cynhaliwyd

31

o sesiynnau hyfforddiant
yn ystod y flwyddyn ar gyfer

294

o unigolion a
mudiadau.

242

ymholiadau am
gyngor ar gyllid yn
ystod 2013-14
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Crynodeb
Ariannol
Sut mae Mantell
Gwynedd yn cael
ei ariannu
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.
Cyfanswm Incwm yn
ystod 2013-14 oedd
£1,288,879
Cyfanswm Gwariant
yn ystod 2013-14 oedd
£1,184,689

WCVA - Craidd

Y Loteri Fawr - Teulu NI

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cartrefi Cymunedol Gwynedd

WCVA - Arian Ewrop a Chynlluniau Eraill

Gweithgareddau a Gweinyddu/ Ffioedd

Cyngor Gwynedd

Arall

Y Loteri Fawr Cymru - Ffrindia’

Cymhariaeth yn Gwariant Mantell Gwynedd yn ystod 2012/13 a 2013/14
Costau a Chyflog Staff
Hysbysebu a Hyrwyddo
Costau Rhedeg Y Swyddfa
Gweinyddol, Gwasanaethau a Chyrsiau
Costau Safle

2012/13
2013/14

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 2014
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Bwrdd Rheoli 2013/2014
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: John Clifford Jones | Cyfeillion 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
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 | Cyngor Gwynedd

Staff 2013/2014
Tîm Rheoli
Bethan Russell Williams
Prif Swyddog
Ceren Williams
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a Gweinyddol
Rhianon Jones
Cydlynydd Gwirfoddolwyr (hyd Chwefror 2014)
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”
Eleri Lloyd
Swyddog Datblygu Cymunedau Mentrus
(o Tachwedd 2013)
Carwyn Humphreys
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc (hyd Chwefror 2014)
Paul Edwards
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc (o Ebrill 2014)
CYLLID A GWEINYDDOL
Bronwen Rowlands
Swyddog Gweinyddol
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Cyllid
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Ellen ap Dafydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Tayera Khan
Derbynnydd (hyd Chwefror 2014)
Hilary Jones
Derbynnydd (o Ebrill 2014)
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Canolfan gwirfoddoli
Carwyn Humphreys
Cydlynydd (o Mawrth 2014)
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli
Iola Till
Swyddog Gwirfoddoli (hyd Mawrth 2014)
Mirain Fflur Roberts
Swyddog Gwirfoddoli (hyd Chwefror 2014)
Gwenllian Glyn Dafydd
Swyddog Gwirfoddoli (o Ebrill 2014)
Ffrindia’
Carys Williams
Rheolydd Prosiect Ffrindia’
Nia Haf Jones
Cydlynydd Ffrindia’ Arfon (hyd Mehefin 2014)
Alan Rhys Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Arfon (parhaol o Gorffennaf 2014)
Dawn Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Dwyfor
Gwenlli Haf Evans
Cydlynydd Ffrindia’ Meirionnydd (hyd Rhagfyr 2013)
Mirain Ff. Roberts
Cydlynydd Ffrindia’ Meirionnydd (o Mawrth 2014)
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

