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Neges gan y
Cadeirydd...
Mae’r flwyddyn hon, 2020-21, wedi bod yn un
unigryw yn hanes Gwynedd ac yn wir Cymru a’r byd.
Ar y 28ain o Chwefror 2020 cafwyd yr achos cyntaf
o’r coronafeirws yng Nghymru ac erbyn y 12fed o
Fawrth ‘roedd yr achos cyntaf wedi cyrraedd Gogledd
Cymru. Bu’r marwoaleth cyntaf yng Ngogledd Cymru
ar y 16eg o Fawrth. Erbyn 23ain o Fawrth ‘roedd
Llywodraeth Cymru wedi datgan y byddai clo mawr
a bu’r clo hwnnw yn ei le hyd diwedd Gorffennaf pan
gwelwyd llacio cyfyngiadau. Fodd bynnag, erbyn mis
Medi roedd cloi a chyfyngiadau pellach.
Canlyniad y feirws a’r cyfyngiadau oedd fod na
fwy o alw ar y trydydd sector nag y bu erioed bron
mewn hanes. Bu’n rhaid ymateb yn chwim i sefyllfa
argyfwng, bu’n rhaid llwyr newid sustemau gweithio
a bu’n rhaid cydweithio ar draws sectorau er mwyn
diwallu gofynion.
Yn ystod y flwyddyn heriol hon bu i Mantell Gwynedd
gyflawni gwaith clodwiw. Mae yn anodd egluro mewn
geiriau fy malchder o sut y bu i’r cwmni ymgymryd
â rôl mor ganolog yn ystod y pandemig, ond dyna
ddigwyddodd, a bu Mantell Gwynedd ar y rheng
flaen yn cefnogi unigion a mudiadau yn ystod amser
unigryw mewn hanes.
Sefydlwyd Banc Gwirfoddolwyr a llwyddwyd i
recriwtio dros 600 o wirfoddolwyr mewn cwta
fythefnos. Trwy gydweithio ar draws sectorau ac
adnabod bylchau o angen, llwyddwyd i gefnogi
a lleoli unigolion o’r Banc Gwirfdoddolwyr i helpu
unigolion bregus mewn cymunedau ar draws
Gwynedd. Derbyniwyd symiau sylweddol o arian
grant Covid-19 gan Lywodraeth Cymru a sefydlwyd
system ymgeisio am grantiau a phanel asesu mewn
mater o ddyddiau gan ddyrannu grantiau i gefnogi
mudiadau oedd angen cymorth. Rhoddwyd systemau
ymateb brys yn eu lle fel bod Mantell yn medru
gweithredu yn effeithiol fel canolbwynt cyfeirio.
Bu perthynas a chydweithio agos trwy’r cyfnod
yma gyda Llywodraeth Cymru, Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru, y Bwrdd Iechyd a Chyngor Sir
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Gwynedd. Gwelwyd gweithio mewn partneriaeth ar ei
orau ac mae’r flwyddyn aeth heibio wedi dangos beth
allwn gyflawni trwy gydweithio effeithiol ar draws
sectorau.
Mae rhai o’r straeon a welwch o fewn cloriau’r
Adroddiad Blynyddol eleni yn codi calon, yn dod a
deigryn i’r llygaid ac yn dangos beth sydd yn bosib
ei gyflawni pan mae pawb yn cydweithio. Mae’r
datblygaiadau yng nghymuned Maesgeirechen
yn haeddu sylw arbennig. Yma gwelwyd cymuned
yn dod at ei gilydd i gefnogi y rhai mwyaf bregus.
Sefydlwyd cyfeillgarwch oes rhwng gwirfoddolwyr
ac unigolion a gwelwyd lansio prosiectau sydd
yn dal i mynd er lles y gymuned. Yn ogystal, yng
Nghaernarfon, gwelwyd sefydlu grwpiau newydd
sbon fel Porthi Pawb gyda Grant Covid-19 Mantell
Gwynedd ac mae’r grwp erbyn hyn wedi ffynnu
a thyfu ac yn parhau i gyflawni cymaint mwy na
darparu bwyd. Yn eironig iawn rhoddodd y pandemig
sawl mesen yn ei lle sydd ar y ffordd i dyfu yn dderw
cymunedol cryf. Mae’r ffordd y bu i gymunedau ddod
at ei gilydd a chydweithio wedi bod yn anhygoel
ac mae nifer o’r prosiectau sefydlwyd o ganlyniad
i Covid-19 yn parhau i fod yn rhan allweddol o’n
cymunedau. Mae gwybod fod Mantell wedi bod yn
rhan o’r broses hynny yn fy llenwi gyda balchder. Mae
gweld pobl yn cymryd cyfrifoldeb am eraill ac am
eu cymunedau yn rhywbeth cynaliadwy tu hwnt i
unrhyw gronfa grant.
Mae fy niolch yn fawr i fy nghyd aelodau ar y Bwrdd
Rheoli am eu cefnogaeth i’r cwmni. Ond mae fy
niolch yn bennaf i staff y cwmni sydd wedi ymateb
i’r heriau yn ystod y flwyddyn gydag egni, urddas
a hyblygrwydd. Mae pob un ohonynt wedi dangos
balchder yn eu gwaith, yn eu cydweithwyr, ac yn y
trydydd sector. Mae fy niolch yn fawr hefyd i pob
gwirfoddolwr a phob mudiad sydd yn gweithio er lles
eu cymunedau.
Yn olaf, diolch arbennig
i Lywodraeth Cymru
a holl genfogwyr ac
ariannwyr y cwmni
gan na fyddai dim o
hyn wedi digwydd
hebddynt hwy.
Yn ddifuant,
Gwen Griffith
(Cadeirydd y
Bwrdd Rheoli)

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 lywodraethol 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
• Hwyluso cyflogaeth swyddogion ar ran
partneriaid
• 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
fwletin misol , taflenni gwybodaeth, bwletinau
eraill, , yr wefan, cyfryngau cymdeithasol ac
unrhyw ddulliau priodol eraill
• Cynnig rhaglen o hyfforddiant i gynorthwyo
mudiadau a gwirfoddolwyr yn eu gwaith
• Cynnig gwasanaethau ymarferol yn cynnwys
llogi offer, llogi Uned Symudol, llungopïo,
darparu ystafelloedd cyfarfod a gofod swyddfa
• Cynnig gwasanaeth cyflogres
• Annog cydweithio ar draws sectorau

Yn ystod pandemig Covid-19 dangosodd
Mantell Gwynedd sut y gall ymateb yn sydyn
mewn argyfwng, creu strwythurau gwaith
newydd, a gweithio mewn partneriaeth agos
gydag asiantaethau eraill er mwyn darparu
gwasanaethau newydd ac angenrheidiol.
Mae Mantell Gwynedd yn gwmni elusennol
cofrestredig gydag aelodaeth leol sydd hefyd
yn rhan o rwydwaith CTSC (Cefnogi Trydydd
Sector Cymru) sef 19 o Gynghorau Gwirfoddol
Sirol ynghyd â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol
Cymru (CGGC) sy’n gweithredu trwy Gymru.
Daw’r arian craidd i redeg y cwmni oddi wrth
Lywodraeth Cymru, trwy law CGGC. 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 dros

5,000
o ymholiadau yn
ystod y flwyddyn

Aelodaeth
Gwen G

riffith

£10

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

GRANT GWIRFODDOLWYR IFANC GWYNEDD
Mae Mantell Gwynedd yn parhau i weinyddu Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd sy’n cael ei redeg
gan banel o bobl ifanc.

Prif rôl Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yw
hyrwyddo a dathlu gwirfoddoli, recriwtio a
chefnogi gwirfoddolwyr, cynghori a datblygu
arferion da am wirfoddoli.

Eleni, cynhaliwyd cyfarfodydd gydag aelodau newydd o’r panel dros Zoom a dyrannwyd £5,000 i 6
mudiad er mwyn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc yng Ngwynedd.

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020
Pob blwyddyn, mae Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd yn trefnu ystod o weithgareddau yn
ystod ‘Wythnos Gwirfoddolwyr’ sef wythnos
genedlaethol i ddathlu gwirfoddoli.

Dyma’r mudiadau a’r prosiectau llwyddiannus:
Neges fideo oddi
wrth Sian Gwen
llian AS Senedd
Cymru yn ychw
anegu ei diolchia
dau i bawb oedd
yn gwirfoddoli yn
ystod yr argyfw
ng a thu hwnt

O ganlyniad i’r pandemig, cynhaliwyd
gweithgareddau ar-lein ac yn rhithiol o dan y
thema ‘Amser i Ddiolch i Wirfoddolwyr’.

Dyma hanes un o’r prosiectau dderbyniodd grant:
Stori Tesni o brosiect ‘Llwybrau Llachar’, Cwmni Fran Wen

Gosodwyd themau ar gyfer pob diwrnod e.e.
gwirfoddolwyr ifanc, amgylchedd, rhoi clap
i wirfoddolwyr ayb, a defnyddiwyd y cyfle
i ddiolch i’r holl unigolion oedd wedi camu
ymlaen i helpu eraill yn ystod y cyfnod clo.

Pobl Ifanc p
rosiect Llw
ybra
cyfarfod dro u Llachar yn
s Zoom

"Mi nes i wirfoddoli gyda Frân Wen ar y prosiect Llwybrau Llachar. Mi oeddwn i’n
gweithio gyda merch oedd gydag anghenion ychwanegol, a hynny yn y maes creu cerddoriaeth a chyfansoddi.
Fel rhan o wirfoddoli mi nes i weithio gyda’r artist Casi Wyn, i helpu i greu can wreiddiol gyda’r ferch.

Darlledwyd nifer o negeseuon fideo gan
unigolion adnabyddus megis Aelodau
Seneddol ac Aelod Senedd Cymru,
Cynghorwyr lleol, Prif Weithrewdwr Cyngor
Gwynedd a Mantell Gwynedd yn ogystal â gan
Aled Hughes o BBC Radio Cymru. Roeddynt
i gyd yn ymestyn eu diolchiadau i’r holl
wirfoddolwyr yng Ngwynedd a thu hwnt.

ru yn diolch o waelod
Aled Hughes o Radio Cym
Gwynedd
dol
calon i holl wirfod wyr

Mi nes i gymeryd rhan drwy Zoom, oherwydd yr argyfwng Covid19. Y rheswm nes i benderfynu cymryd rhan
oedd oherwydd nad ydw i erioed wedi gwneud unrhywbeth tebyg o’r blaen, ac oni’n teimlo fel fy mod yn gwneud
gwahaniaeth trwy wirfoddoli. Hefyd, dwi’n mwynhau cwrdd a chydweithio gyda phobl newydd.
Yn bersonol, mae gwirfoddoli wedi gwneud fi deimlo fel fy mod i’n gwneud gwahaniaeth, ac mae o wedi rhoi
llawer o sgiliau newydd i mi, fel cyfarthrebu a jest gallu helpu a chymryd rhan mewn pethau na fyswn i yn
gwneud fel arfer, tan i mi wirfoddoli efo Frân Wen.

Dros

1,100

o ymholiadau
cefnogi unigolion
trwy’r Ganolfan
Gwirfoddoli

6

Clwb Criced a Bowlio Bethesda			
£1,125
Cwmni’r Fran Wen				£1,125
Menter y Plu					£1,125
Maes G Showzone				£500
Llysgenhadon Ifanc- Grwp Llandrillo Menai
£625
Hamdden Harlech ac Ardudwy			
£500

614

wedi cofrestru ar
Banc Gwirfoddoli
Gwynedd

Mae gwirfoddoli yn sicr wedi gwella fy hyder, a llawer iawn o sgiliau eraill. Dwi’n meddwl bod y ffaith fy mod
wedi bod yn gwirfoddoli yn ystod yr argyfwng Covid19 a’r cyfnod clo wedi fy helpu i yn gyffredinol. Mae wedi fy
arwain at gwneud ffrind am oes, ac wedi rhoi syniadau i mi o bethau fyswn yn ystyried eu gwneud yn y dyfodol
wrth dyfu i fyny.
Dwi wedi dysgu drw’r sesiynau gwirfoddoli yma fy mod i’n besron sydd yn hawdd i weithio efo - sy’n rhywbeth da
iawn i mi, oherwydd doedd gen i ddim arfer bod llawer o hyder yn fy hun pan mae hi’n dod i bethau tebyg. Yn sicr
felly, mae gwirfoddoli hefo Frân Wen wedi cael argraff hir dymor arnaf.
Mae hyn wedi bod yn brofiad bythgofiadwy- mae gwirfoddoli yn gallu agor llawer o ddrysau i chi."
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Gwirfoddoli
a COVID 19

ASTUDIAETHAU ACHOS GWIRFODDOLWYR ARGYFWNG

Banc Gwirfoddoli Gwynedd
Sefydlwyd Banc Gwirfoddoli Gwynedd
gan Ganolfan Gwirfoddoli Gwynedd
ar ddechrau’r pandemig ym Mawrth
2020. Y prif bwrpas oedd paru a
chyfeirio gwirfoddolwyr i gynorthwyo
gyda siopa, casglu presgripsiynau,
cadw cwmni dros y ffôn, cerdded cŵn,
ac ati. O fewn bythefnos, cofrestrodd
dros 600 o unigolion yng Ngwynedd
gan nodi lle roeddent yn byw a sut
gallent helpu.
Pwrpas y Banc oedd darparu adnodd
canolog o wirfoddolwyr ar gyfer y
cyfnod Covid-19 ac arweiniodd y
Banc Gwirfoddolwyr at bartneriaeth
lwyddiannus gyda chymdeithas dai
Adra. Sefydlwyd cynllun cyfeillio
gyda’r Banc trwy baru tenantiaid
bregus gyda gwirfoddolwyr o’r Banc.
Parhawyd i ddefnyddio’r Banc yn
ystod y flwyddyn i gefnogi unigolion
a gysylltodd am gymorth. Gwelwyd
rhagor o gyfnodau clo cyn a thros
y Nadolig ac rydym yn hynod
ddiolchgar i'r holl wirfoddolwyr am
eu cefnogaeth parhaus yn aml ar fyr
rybudd. Bu cynllun Profi Olrhain a
Diogelu lleol hefyd yn cysylltu am
gymorth i'r sawl oedd yn gorfod
hunan ynysu.
Bu gwirfoddolwyr yn greidddiol i
wydnwch cymunedol yng Ngwynedd
yn ystod y cyfnodau clo.

Sut oedd gwirfoddolwyr yn cynnig helpu
Arall
56

Siopa
231
Gyrru
207

Cyfeillio dros y ffôn
157

Trawsdoriad fesul ardal o’r
Banc Gwirfoddolwyr Covid-19
Pen Llŷn
11%

Bangor
20%

Llanberis
10%
Bethesda
11%

Dyffryn Nantlle
4%

Blaenau
Ffestiniog
2%

Porthmadog
10%
Dolgellau
9%
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Tywyn
2%

Caernarfon
21%

Richard Williams

Eva Boglova

"Roedd y cyfnod clo yn adeg pryderus iawn a buan
y daeth pawb i sylweddoli pwysigrwydd rôl ein
cymunedau. Dwi wedi ymddeol bellach a gyda'r
cyfyngiadau teithio a methu cyfarfod ffrindiau a
theulu ar y pryd, roedd gennyf amser ar fy nwylo.
Roedd y newyddion, gwefannau a chyfryngau
cymdeithasol yn llawn gwybodaeth ac yn galw
am wirfoddolwyr i gefnogi ein gwasanaeth iechyd,
y banciau bwyd ac yn y blaen. Roedd Mantell
Gwynedd yn hyrwyddo Banc Gwirfoddoli Gwynedd
ar y pryd ac felly, mi gofrestrais ar ddechrau mis
Ebrill.

“Dechreuais wirfoddoli
ar ôl gweld hysbyseb yn
galw am wirfoddolwyr
gan Ganolfan
Gwirfoddoli Gwynedd
i gofrestru ar eu Banc
Gwirfoddolwyr.
Roeddwn yn gweithio o adref
ar y pryd ond roedd gennai rhywfaint o amser ar fy
nwylo ac eisiau gwneud rhywbeth yn fy nghymuned
leol. Roeddwn yn teimlo’n hynod o ynysig a braidd
yn ‘ddiwerth’ ac eisiau cysylltu gyda’r gymuned a
chefnogi eraill a oedd mewn gwir angen.

Ymhen ychydig ddyddiau, ges i alwad ffôn gan
Ganolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn gofyn a fyddwn
yn gallu cefnogi unigolyn ym Mangor. Cawsom
sgwrs ynglŷn â be' oedd angen ei wneud a chefais
fy mharu gyda Stan sy’n byw o fewn tafliad carreg
i mi. Roedd Stan yn un o’r unigolion oedd yn y
grŵp gwarchod (shielding) ac angen cefnogaeth
ymarferol. Ar y pryd, roedd gan wirfoddolwyr hawl
i adael eu cartrefi i gefnogi eraill. Es i gwrdd â Stan
am y tro cyntaf i roi trefniadau mewn lle a gweld sut
allwn helpu. Bob bore Llun, roeddwn yn ffonio Stan
i gael y rhestr siopa’r wythnos, a phob dydd Mawrth
roeddwn yn mynd i’r archfarchnad yn ogystal â
chasglu ei bresgripsiwn unwaith y mis. Heb os, bydda
wedi bod yn anodd i Stan ac eraill heb wirfoddolwyr
fel fi. Roedd yn bwysig i Stan ddychwelyd i fywyd
'normal' mis Awst pan ddaeth y cynllun 'shielding' i
ben felly lwc pur ein bod yn byw yn agos iawn at ein
gilydd pe bydda fo angen fy nghefnogaeth eto.
Mi ges i
ymdeimlad
o falchder a
phwrpas trwy
wirfoddoli a
helpu Stan. Dwi
mor falch bod
ni'n dau dal
mewn cyswllt
hyd heddiw."

Yn fuan ar ôl cofrestru ar y Banc, cysylltodd aelod o
staff o'r Ganolfan Gwirfoddoli i ofyn a oeddwn ar gael
i helpu dynes oedrannus gyfagos. Neidiais ar y cyfle!
Fy mhrif dasgau oedd darparu cefnogaeth ymarferol
trwy gasglu meddyginiaeth ar gyfer Brenda, gwneud
ei siopa wythnosol, hyd yn oed mynd i dalu ei biliau
dŵr a thrydan. Mae llawer o bobl o'r genhedlaeth
yma ddim yn gyfarwydd iawn gyda'r byd digidol ac
nad ydynt yn defnyddio bancio ar-lein nac unrhyw
wasanaethau eraill ar-lein. Bob dydd Mawrth,
byddwn yn galw i ymweld â Brenda i gasglu’r rhestr
siopa, presgripsiwn a gwirio os oedd unrhyw filiau'n
ddyledus. Byddwn hefyd yn cael sgyrsiau hir yn yr ardd
a byddai hi'n adrodd straeon pan oedd hi'n iau.
Cefais ymdeimlad o bwrpas enfawr wrth gefnogi
Brenda yn ystod y cyfnod clo. Roeddwn yn gwirfoddoli
bob wythnos rhwng Ebrill a chanol mis Awst nes i'r
cyfnod cysgodi ddod i ben a deuthum i adnabod mwy
o bobl a chysylltu gyda'r gymuned leol. Dwi dal i fod
mewn cysylltiad â Brenda a byddaf yn barod i helpu
eto pe bydda'r cyfyngiadau yn dychwelyd. Rŵan, dwi
am wneud mwy o wirfoddoli ac wedi cael cefnogaeth
pellach gan y Ganolfan Gwirfoddoli i ddod o hyd i
gyfle addas arall i mi.
I mi, mae gwirfoddoli yn rhoi persbectif gwahanol ar
ein hunain ac eraill o'n cwmpas”.
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Iechyd a Llesiant
Mae’r gwaith yma yn cael ei ariannu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr ac yn waith partneriaeth gyda’r Bwrdd Iechyd.
YMGYSYLLTU GYDA MUDIADAU TRYDYDD SECTOR
Cynhaliwyd Digwyddiadau Rhwydwaith Llesiant a Gwirfoddoli y Trydydd
Sector yn rhithiol yn ystod y cyfnod. Roedd parhau i gyfarfod yn holl bwysig
i’r mudiadau o ran rhoi llwyfan i drafod materion a oedd yn effeithio arnynt yn
ystod yr amser heriol yma.
Dyma’r pynciau a dyddiadau'r digwyddiadau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn:
•
•
•

Rhannu a thrafod materion yn effeithio ar fudiadau yn ystod y cyfnod ers
dechrau Covid-19 - 11/06/2020
Sesiwn "Spîd-detio" rhyngweithiol" - 23/07/2020
Rhannu ymarfer da ac adnabod bylchau o ran gwasanaethau - 26/11/2020

1,560
o ymholiadau

Cefnogwyd
mudiadau i
ddenu cyllid

“Incwm rhai mudiadau wedi lleihau yn
sylweddol – mewn rhai achosion hyd at
50% - hyn wedi bod yn heriol iawn a
gadael nifer mewn sefyllfa o ansicrwydd.”
“Grwpiau rhithiol wedi galluogi mwy o
bobl i ddod at ei gilydd – hyn wedi bod yn
werthfawr iawn i nifer o unigolion a
theuluoedd.”
“Cynhwysiad Digidol wedi bod yn holl
bwysig ac angen sicrhau bod hyn yn
parhau i ddigwydd.”

Hwyluso cyfarfodydd/
gweithdai a chefnogi
fforymau a rhwydweithiau
yn rhithiol
Codi ymwybyddiaeth o
gyfleoedd i ddylanwadu
10

Pwynt cyswllt
ar gyfer
mudiadau’r
3ydd sector

Pwynt canolog
r gyfer rhannu
gwybodaeth a
diweddariadau

Hyrwyddo
gwasanaethau
mudiadau
trydydd sector

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

Mae Mantell Gwynedd yn darparu gwasanaeth cyflogres ar gyfer mudiadau trydydd sector yng
Ngwynedd.
Gall materion ariannol fod yn gymhleth i fudiadau bychan sydd yn ddibynnol, yn aml, ar wirfoddolwyr i
weinyddu’r mudiadau o ddydd i ddydd.
Yn ystod y flwyddyn, gyda threfniadau gwaith newydd mewn lle oherwydd Covid-19, a gofynion megis
ffyrlo yn rhywbeth hollol newydd i’r rhan fwya’ o gyflogwyr, bu cynnydd sylweddol iawn yn y gofyn am
gefnogaeth gan fudiadau trydydd sector wrth iddynt fynd i’r afael â maes dyrys newydd.
Dyma oedd gan rhai o fudiadau trydydd sector y sir i’w ddweud am y gefnogaeth a gawsant gan
Mantell Gwynedd yn ystod y cyfnod yma:

Dyma sylwadau a godwyd gan rai o’r mudiadau a fynychodd y digwyddiad ym
mis Mehefin 2020:

“Gwirfoddolwyr wedi bod yn greiddiol
wrth gefnogi yn ystod Covid-19.”

Gwasanaeth Cyflogres
Mantell Gwynedd

Tynnwyd pwysau
oddi ar
wasanaethau
cyhoeddus

Sicrhau persbectif mudiadau
trydydd sector mewn
cyfarfodydd partneriaeth a
digwyddiadau eraill
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Ar y cyd, cynnal Rhwydwaith
Llesiant a Gwirfoddoli rhithiol
yn rheolaidd
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Presgripsiwn
Cymdeithasol
Mae Presgripsiwn Cymdeithasol yn galluogi
meddygon teulu, nyrsys a gweithwyr proffesiynol
eraill yn y maes gofal sylfaenol i gyfeirio
unigolion at amryw o wasanaethau lleol sydd
ddim yn wasanaethau clinigol. Hefyd mae’n
chwarae rhan allweddol yng ngwaith ataliol e.e.
codi ymwybyddiaeth sgrinio, atal codymau, a
hybu cyrsiau iechyd.
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 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 sy’n
derbyn cyfeiriadau ac wedyn yn gweithio gyda’r
unigolion i adnabod cyfleoedd addas ar eu cyfer.
Mae Mantell Gwynedd yn gorff ymbarél trydydd
sector gyda chronfa ddata enfawr o fudiadau,
ac felly mae gennym wybodaeth fanwl am
gyfleoedd cymunedol i gyfeirio unigolion atynt.
Ariennir y cynllun gan Fwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr.

CYSWLLT CYMUNEDOL
ARFON: CYFEIRIADAU O
1AF EBRILL 2020 31AIN O FAWRTH
2021
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Rôl y Swyddog Cyswllt Cymunedol:

•
•
•
•
•
•
•
•

Grymuso'r unigolion i ail-gysylltu gyda’u
cymunedau lleol
Magu hyder a gwydnwch
Gwella iechyd a lles
Gwella ansawdd bywyd yr unigolion
Lleihau’r nifer o apwyntiadau meddygol a’r
defnydd o feddyginiaeth
Cynyddu’r ymwybyddiaeth o beth sydd ar
gael i gynorthwyo a chefnogi unigolion
Lleihau unigrwydd
Cynorthwyo unigolion i gymryd gwell
rheolaeth o’u bywydau

Ers Hydref 2016 mae 1060 o unigolion wedi eu
cyfeirio at y prosiect. Rhwng 1af o Ebrill 2020
a Mawrth 2021, yn ystod y cyfnod Covid,
cyfeiriwyd cyfanswm o 280 o unigolion at y
prosiect.

280 cyfeiriad

"Er bod y gwasanaeth wedi ei gyfyngu gan reolau
Covid-19 ‘rwy’n gweld y gwasanaeth sydd yn cael
ei gynnig gan Mantell Gwynedd yn hanfodol gan
fod na cyn lleied ar gael I gefnogi unigolion yn
ystod y pandemic. Mae pobl sydd yn dod at ein
gwasanaethau mewn helbul ac wedi eu heithro yn
gymdeithasol. Mae medru eu cyfeirio at Mantell
Gwynedd , hydnoed gyda chefnogaeth gyfyngedig
Covid, yn rhoi gobaith i unigolion a maent yn
gwybod y bydd rhywun yn cysylltu a byddant yn cael
help."
Tim Iechyd Meddwl Cymunedol

"Roedd o gymaint o ryddhad
eich bod wedi ffonio ac yn medru
helpu gyda fy mhroblemau"

167 dynes / 113 dyn
113 HUNAN
GYFEIRIAD
WEDI
DERBYN G
WYBODAE
T
H
GAN
EU MEDDY
G TEULU
104 CY
F
GYMD EIRIAD GAN
EITHA
S DAI
ADRA

Cymd

"Rwy’n medru mynd
allan yn ddiogel ac yn
annibynnol rwan. Diolch"

d,
am bob £1 a fuddsoddwy
crëwyd £6.60 o werth

DAU GAN
63 O GYFEIRIA
HYD
ULU, OTS, IEC
FEDDYGON TE
IOTHERAPI,
MEDDWL, FFIS
YMDEITHASOL
GWEITHWYR C

ASTUDIAETH ACHOS “B”
Cyfeiriwyd B at y Swyddog Cyswllt Cymunedol gan
y Tim Iechyd Meddwl. Roedd B angen cefnogaeth
a chyngor am yr hyn oedd ar gael I’w helpu gan ei
bod yn gwella o gyflwr cronig tymor hir.
Cyn y clo mawr ‘roedd B wedi bod yn mynychu
cwrs ysgrifennu creadigol, clwb llyfrau a
hefyd cwrs i ddelio gyda gorbryder. Roedd y
gweithgareddau hyn yn hanfodol wrth i B ymdopi
gyda gwella.
Oherwydd sefyllfa Covid a’r clo, cafodd B
apwyntiad dros y ffon gyda’r Swyddog Cyswllt
Cymuedol . Dywedodd B ei bod yn pryderu y
byddai ei chyflwr yn dirywio unwaith eto heb
rwydwaith o gefnogaeth o’I chwmpas.
CANLYNIAD
Cyfeiriwyd B at Y Groes Goch. Gwnaed cais am
grant i brynu gliniadur fyddai yn galluogi B i
fedru cario’n mlaen gyda’r gweithgareddau dros
y we. Cyfeiriwyd B at Y Ganolfan Wirfoddoli a
chafodd gyfaill dros y ffon i’w chefnogi. Mae’r
Swyddog Cyswllt Cymunedol yn cadw cyswllt
gyda B dros y we gan anfon ati gyfleoedd rhithiol
a chyfle i ymuno gyda chyfarfodydd yn rhithiol.
ADBORTH GAN B
“Mae’r gefnogaeth a’r wybodaeth ‘rwyf wedi
eu derbyn gennych yn bendant wedi fy helpu i
gadw ffocws ar fy ngwelliant. ‘Rwyf wedi dysgu
sgiliau newydd ar y gliniadur ac wedi ymuno
gyda grwpiau a gweithgareddau newydd. Mae’r
gwirfoddolwr sydd wedi bod yn fy ffonio pob
wythnos wedi bod yn gefnogaeth mawr. Rydym
dal mewn cyswllt dros y ffôn ac yn edrych ymlaen i
gyfarfod wyneb yn wyneb pan fydd y cyfyngiadau
Covid yn llacio. Rydym am ddechrau mynd am dro
hefo’n gilydd er mwyn i mi fedru integreiddio yn ôl i
gymdeithas, colli pwysau a chadw’n ffit. ‘Rwyf mor
ddiolchgar i chi am y cymorth.“

eithas

"Oherwydd eich help chi ‘rwyf
rwan yn byw mewn lle diogel a
chynnes"
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Social Value Cymru
Mae Mantell Gwynedd wedi bod yn ymarfer
mesur gwerth cymdeithasol ers 2016.
Cychwynnodd y gwaith yma o fesur gwerth
cymdeithasol trwy gomisiynu Dr Adam Richards
i fesur gwerth cymdeithasol rhai o brosiectau
Mantell Gwynedd.
Yn fuan iawn wedyn gwelwyd y potensial
aruthrol o ddeall gwerth cymdeithasol llesiant
er mwyn trawsnewid gwasanaethau a datgloi
potensial Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015.
Erbyn hyn mae nifer cynyddol o sefydliadau
cyhoeddus, preifat a thrydydd sector ar draws y
byd yn cydnabod mai’r hyn sydd yn allweddol
i fywydau pobl yw’r defnydd o ddulliau mesur
gwerth cymdeithasol i reoli ac, yn y diwedd, i
wneud y gorau o’r gwerth cymdeithasol a greir
gennym.
Ym 2019 llwyddodd Mantell Gwynedd i
ennill marc ansawdd Social Value Commit am
wreiddio gwerth cymdeithasol i holl waith y
cwmni . Mantell Gwynedd oedd y corff ymbarel
cyntaf yn y DU i ennill y marc ansawdd yma ac
ym 2020 llwyddwyd i ennill gwobr arbennig
gan Social Value UK am gydweithio er mwyn
cynyddu gwerth cymdeithasol.
Bellach mae tri aelod staff wedi cymhwyso
i fynd i’r afael â’r gwaith o fesur gwerth
cymdeithasol ac mae’r gwasanaeth yn cael ei
gynnig fel rhan o becyn o wasanaethau gan
Mantell Gwynedd.

Mae Social Value Cymru yn cynnig:

•
•
•

Hyfforddiant – sesiynau cyflwyniad,
neu weithdai mwy dwys i reolwyr,
ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr
Mesur effaith cymdeithasol – gosod
systemau i fesur eich gwerth
cymdeithasol
Gwasanaeth gwerthuso llawn i
arddangos eich gwerth cymdeithasol fel
mudiad.

Dyma esiamplau o waith Social Value
Cymru yn mesur gwerth cymdeithasol rhai
o’r grantiau Covid a roddwyd gan Mantell
Gwynedd.
ASTUDIAETH ACHOS:
Porthi Pawb
Yn ystod y flwyddyn llwyddodd Porthi Pawb
i ennill £1,000 o grant Cronfa Argyfwng
Covid-19 Mantell Gwynedd.
Prosiect coginio oedd Porthi Pawb ac wedi ei
sefydlu gan Chris Summers er mwyn paratoi,
coginio a dosbarthu bwyd i hyd at 350 o
unigolion hŷn a bregus yng Nghaernarfon.
Tim o hyd at 35 o wirfoddolwyr, 10 yn gweithio
yn y gegin a 25 yn dosbarthu bwyd, oedd
yn paratoi, coginio a dosbarthu’r bwyd.
Dosbarthwyd hyd at 650 o brydau pob
wythnos yn ystod y cyfnod clo ac mae yn
enghraifft gwych o sut y bu i gymuned neidio
i’r adwy i ofalu am ei phobl. Cymaint bu y
llwyddiant nes bu’n rhaid symud o gegin fach
yn Cae Gwyn i gegin ddiwydiannol Ysgol Syr
Huw Owen er mwyn cyflawni’r dasg.
Gwnaeth Social Value Cymru ddarn o waith
i ddadansoddi’r grant o £1000 a roddwyd i’r
grwp gan Mantell Gwynedd.

Mae partneriaeth Maesgeirchen yn cynnwys
grwp Maes Ni, Penrhyn House a Hive Café.
Yn ystod cyfnod Covid bu’r bartneriaeth
yn darparu cefnogaeth ar y cyd i drigolion
Maesgeirchen a Than y Bryn trwy wasanaeth
bocsys bwyd. Cafwyd cynnydd aruthrol yn y
galw am gymorth yn ystod cyfnod Covid.
Bu i bartneriaeth MaesG ymgeisio yn
llwyddiannus i Mantell Gwynedd am grant
argyfwng Covid gwerth £1,000.
Roeddynt yn darparu 80 o focsys bwyd, 84
o brydau cawl a chacennau yn wythnosol i
drigolion. Trwy’r cyfnod cyfan darparwyd 5,000
o brydau bwyd i bobl fregus.
Gwnaeth Social Value Cymru ddarn o waith
i ddadansoddi gwerth y grant ac ‘roedd y
canfyddiadau yn nodi:

•
•
•
•

Am bob £1 o arian fuddsoddwyd crewyd
£2.17 o werth cymdeithasol.
Roedd 92% o unigolion yn teimlo’n fwy
positif a llai pryderus
Roedd 92% yn teimlo eu bod yn cael eu
cefnogi ar amser o straen ofnadwy
Roedd 100% o’r Gwirfoddolwyr yn nodi
teimlad o bwrpas o ganlyniad i helpu
unigolion eraill

Canfyddiadau’r astudiaeth o grant Porthi Pawb:

•
•

•
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ASTUDIAETH ACHOS:
Partneriaeth MaesG

Am bob £1 o arian grant fuddsoddwyd,
crewyd gwerth o £4.78 o werth
cymdeithasol.
Adroddodd derbynwyr y gwasanaeth
eu bod yn llai unig ac ynysig, eu bod yn
llai pryderus a’u bod mewn gwell iechyd
corfforol oherwydd y bwyd maethlon
Dywedodd Gwirfoddolwyr y cynllun eu
bod yn teimlo’n dda am wirfoddoli ac fod
ganddynt fwy o deimlad o agosatrwydd
yn y gymuned o ganlyniad i wirfoddoli
15

Prosiect Maes Ni
Maesgeirchen

Mae prosiect ‘Growing for Change’ Ty Penrhyn, gyda
phartneriaeth MaesNi, newydd dderbyn caniatad
cynllunio i ddatblygu hen gae chwarae fel gardd lysiau
ynghlwm â chyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli i drigolion
hefyd.
Mae’r Swyddog Cymunedol wedi bod yn ganolog i’r holl
ddatblygiadau hyn.

Mae prosiect MaesNi yn cael ei ariannu
gan y rhaglen Buddsoddi’n Lleol a ariennir
gan Gronfa’r Loteri Fawr ac a reolir gan yr
Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau.
Mae’r rhaglen Buddsoddi’n Lleol yn
gweithredu mewn 13 o gymunedau ar draws
Cymru gyfan ac mae’n cynnig cyfle i bobl y
cymunedau hynny eu gwneud yn llefydd
gwell a mwy dymunol i fyw ynddyn nhw.
Mae’r rhaglen yn un 10 mlynedd sy’n
defnyddio cryfderau, sgiliau a thalentau pobl,
grwpiau a chymdeithasau’r cymunedau i
newid pethau er gwell yn barhaol.
Gyda £1m i wario ar flaenoriaethau lleol,
cymuned Maesgeirchen sy’n penderfynu sut
i ddefnyddio’r arian, pa gyrff maen nhw am
gydweithio â nhw a sut caiff penderfyniadau
eu gwneud.
Er mwyn cynnig cefnogaeth barhaus i
brosiect MaesNi, mae Mantell Gwynedd yn
cyflogi Swyddog Datblygu Cymunedol ym
Maesgeirchen a hynny ar ran Grŵp Llywio
MaesNi.
Ers cychwyn ei swydd ym mis Rhagfyr
2018, mae’r Swyddog wedi canolbwyntio
ar weithio gyda’r gymuned i ganfod eu
blaenoriaethau er mwyn adeiladu hwb
cymunedol a manteisio ar gyfleoedd i’r
gymuned ymgysylltu gyda’r prosiect.

Pandemic!

Yn ystod y flwyddyn mae’r Swyddog
Cymunedol wedi:

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Swyddog Cymunedol
wedi parhau i gefnogi grwpiau a thrigolion i ddarparu
cefnogaeth oherwydd effeithiau covid-19. Mae MaesNi
nawr yn arwain ar gynllun peilot Cefnogaeth Covid-19 ym
Maesgeirchen sy’n cael ei ddylunio gan drigolion.
Mae hyn yn cynnwys darpariaeth argyfwng bwyd,
cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant, cyfleoedd i
bobl dod at ei gilydd a chysylltu gydag eraill, benthyg
technoleg a gwella mynediad at gefnogaeth ariannol.

Cefnogi grwpiau a phrosiectau

Canolfan Gymunedol

Mae’r Swyddog Cymunedol wedi
cydweithio’n agos gyda grwpiau cymunedol
ym Maesgeirchen a Than-y-Bryn. Erbyn
hyn mae grwpiau fel Showzone (dawns) a
Letters Grow (rap) yn mynd o nerth i nerth.
Mae’r Swyddog wedi cynorthwyo’r grwpiau
i weithio’n hyderus ac yn fwy annibynol er
mwyn cynnig cyfleoedd i blant, teuluoedd ac
oedolion o bob oed.

Mae’r astudiaeth dichonoldeb bellach ar y gweill. Mae
cyfleoedd cyson i drigolion barhau i siapio’r prosiect
gyda phenseiri i sicrhau eu bod yn ymateb i’w gofynion.

Mae gwirfoddolwyr, grwpiau a syniadau
newydd yn dod i’r brig hefyd erbyn hyn e.e
mae’r Swyddog wedi helpu sefydlu'r Co-Op
ffrwythau a llysiau a ddechreuwyd yn yr
Hydref. Mae’r gwirfoddolwyr yn pacio ac yn
gwerthu nhw yn ddi elw pob wythnos – gyda
dros 40 bocs yn mynd allan bob wythnos yn
ystod y cyfnod clo gaeaf.

Gweithgareddau a digwyddiadau

Mae nifer o brosiectau eraill wedi bod yn
llwyddiannus hefyd. Mae parc chwarae
newydd ‘Funzone’ a ddylunwyd gan y plant
wedi’i gwblhau ac yn profi’n boblogaidd
iawn.
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Mae’r diagramau cychwynol yn dangos canolbwynt
cymdeithasol gyda neuadd fawr, caffi/bar, gym, cartref
newydd i’r clwb bocsio, gofod creadigol, clwb ieuenctid,
gofal plant, a gofod ar gyfer gwasanaethau a partneriaid –
e.e. ieuenctid, therapiau iechyd a chefnogaeth eraill.

Rhwng cyfnodau clo mae'r swyddog wedi llwyddo
i ailddechrau rhai gweithgareddau. Mae hefyd wedi
cefnogi a chynnal digwyddiadau dros y nadolig ac yn
ystod y gwyliau ysgol.
Rhwng y cyfnodau yma mae digwyddiadau megis
gweithdai trwsio beics wedi eu cynnal a ffyrdd eraill o
gadw cyswllt trwy podcast cymunedol.
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Grant trawsnewid ar gyfer
plant a phobl ifanc

Grantiau
C O V I D 19

Yn ystod y flwyddyn comisiynwyd Mantell
Gwynedd i weinyddu grant i gefnogi Prosiect
Trawsnewid Gwasanaethau Plant a Phobl
Ifanc. Mae’r prosiect yn rhan o waith Bwrdd
Rhanbarthol Partneriaeth Gogledd Cymru.

CRONFA ARGYFWNG COVID-19
MANTELL GWYNEDD

Pwrpas y grant oedd hyrwyddo iechyd, lles
a gwyntnwch emosiynol plant a phobl ifanc
yng ngogledd orllewin gogledd Cymru.
Canolbwyntio ar gydnerthu cymunedol oedd
prif ffocws y grant, a hynny er mwyn cynnig
cyfloedd cymuedol i’r plant a’r pobl ifanc.
Rhoddwyd cefnogaeth ariannol i 8 o grwpiau
yn ystod y flwyddyn.
Yr Orsaf, Penygroes - £3566
I sefydlu clwb cerdded i blant ysgolion
Dyffryn Nantlle ynghyd a gweithgareddau
teuluol eraill
Snowdonia Donkeys £5000
I ddarparu cyfleoedd
awyr agored i blant a
theuluoedd
Cyfeillion Ysgol Gwaun
Gynfi - £4990
i ddatblygu a rhannu
sgiliau cymunedol trwy
weithgareddau corfforol
awyr agored megis
garddio
Cylch Meirthin Tywyn - £4640
I ddarparu gofal plant mewn amgylchedd
diogel a gofalgar
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Showzone, Maesgeirchen - £5000
I archwilio’r celfyddydau perfformio
creadigol trwy ddawns, drama a chanu
Llygaid Maesincla - £1522
I hyrwyddo iechyd corfforol a meddyliol
plant trwy chwarae a gwirfoddoli yn yr awyr
agored
Letters Grow - £3284
I ddarparu gweithdai mynegiant creadigol
Circo Arts, Llanberis - £1997
I gysylltu’r gymuned trwy weithgareddau
creadigol celfyddydol, arlein ac yn rhithiol

Ym mis Mawrth
2020, ar gychwyn
y pandemig,
cyhoeddodd
Llywodraeth Cymru
gronfa gychwynnol o
£24m i gefnogi’r sector
wirfoddol yng Nghymru
i ymateb i ofynion
Covid-19.
Buddsoddwyd talp o’r arian yma mewn
Cronfeydd Grantiau Bychain i’w gweinyddu
gan y Cynghorau Sirol Gwirfoddol yng
Nghymru.
Yn ogystal,derbyniwyd arian o Comic Relief
er mwyn ehangu ar y gronfa grantiau bychan.
Allan o’r cyfanswm o £51,525 yn ystod 2020-21
derbyniodd 57 o fudiadau arian o’r Gronfa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruse
Crossroads
GISDA
Help Harlech
Porthi Pawb
Seren, Blaenau Ffestiniog
Llygaid Maesincla
Banc Bwyd Nefyn
Pwyllgor Pentref Llandwrog
Gwallgofiaid, Blaenau Ffestiniog
Siop Griffiths Cyf
DEG
Cymuned Llanbedr
EGNI Abergynolwyn
Anne Mathews Trust, Corris
Neuadd Goffa Llanllyfni
Centre of Sign-Sight-Sound
Menter Fachwen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menter y Plu, Llanystumndwy
Tim Pobi Arfon
Farm and Garden, Bangor
Maes Ni
Neuadd y Groeslon
Age Cymru
Grwp cynefin
Circo Arts, Llanberis
Mon FM
Canolfan Llanwnda
Clwb Criced Dolgellau
Canolfan Coedmawr
Y Frân Wen
Macular Society
North Wales Africa Society
Siop Pen y Groes, Llithfaen
Welsh Hearts Charity
O Ddrws i Ddrws
Canolfan Y Fron
First Bethesda Beavers
Cylch Meithrin Mynydd Llandygai
Tim o Walis
Neuadd Rhiwlas
Cwmni Pump Plwy Penllyn
Cylch Meithrin Garnodolbenmaen
Showzone, Maesgeirchen
Letters Grow, Maesgeirchen
Cylch Meithrin Twthill
Parc Heol y Castell, Bala
Gwynedd Explorers
Partneriaeth Maes G
Eryri Cydweithredol
Neuadd Goffa Penygroes
Ffermwyr Ifanc Meirionnydd
Neuadd Goffa Perhyndeudraeth
Ffermwyr Ifanc Eryri
Antur Aelhaearn
Seren Fach, Dolgellau
Banc Bwyd Dyffryn Ogwen
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Cyfanswm Incwm yn
ystod 2020/21 oedd
£778,752
Cyfanswm Gwariant
yn ystod 2020/21 oedd
£606,621

CGGC - ARIAN CRAIDD

CYNGOR GWYNEDD

CGGC – CEFNOGI TRYDYDD SECTOR COVID19

CGGC - CYLLID GRANTIAU

GRANT CYMORTH BUSNES GWYNEDD

CYNGOR YNYS MÔN - CYLLID GRANTIAU

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

ADRA

CGGC - CYNLLUNIAU ERAILL

GWASANAETHAU A GWEINYDDU / FFIOEDD RHEOLI

CYMHARIAETH YNG NGWARIANT MANTELL GWYNEDD YN YSTOD 2019/20 a 2020/21
Llywodraethu
Costau Rhedeg Prosiectau
Grantiau
Dibrisio

2019/20

Costau Safle

2020/21

Gweinyddol, Gwasanaethau a Chyrsiau
Costau Rhedeg Swyddfa
Hysbysebu a Hyrwyddo
Costau a Chyflog Staff
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Cysylltwch â Mantell Gwynedd am gopi o Gyfrifon Ariannol llawn am y flwyddyn yn diweddu 31ain Mawrth 2021
20

21

Bwrdd Rheoli 2020/2021
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: Annie Williams | Cyn Bennaeth Coleg Harlech
Trysorydd: Elwen Roberts | Creu Menter
Is-Drysorydd: Trystan Pritchard | Prif Swyddog Hosbis Dewi Sant
AELODAU
Y Tad Deiniol | Yn Ein Blaenau
Betty Williams | Cyn Aelod Seneddol
Cyng. Paul John Rowlinson | Cynrychiolydd Cyngor Gwynedd

Staff 2020/2021
TÎM RHEOLI
Bethan Russell Williams
Prif Swyddog
Ceren Williams
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid
a Gweinyddu
DATBLYGU A GWASANAETHAU
Eleri Lloyd
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol
Mathew Lewis
Swyddog Gwerth Cymdeithasol
Gareth James
Swyddog Gwerth Cymdeithasol
Dr. Adam Richards
Ymgynghorydd Cyfrifon Cymdeithasol (SROI)
Carys Williams
Swyddog Grantiau a Datblygu / Cynorthwydd Cyllid
Jess Mead Silvester
Gweithiwr Datblygu MaesNi, Maesgeirchen
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IECHYD A LLESIANT
Sioned Llwyd Larsen
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Rhian Griffiths
Swyddog Cyswllt Cymunedol
CYLLID A GWEINYDDOL
Tracy Lynne Rotheram
Swyddog Gweinyddol
Arwen Elysteg Evans
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Mair Parry Davies
Derbynnydd
CANOLFAN GWIRFODDOLI GWYNEDD
Carwyn Humphreys
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli
Alan Rhys Thomas
Swyddog Gwirfoddoli

