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Neges gan y
Cadeirydd...

Mae mesur gwerth cymdeithasol
yn un o brif feysydd ffocws
Mantell Gwynedd erbyn hyn,
ac mae Dr Adam Richards
wedi bod yn gweithio o fewn
y cwmni ers dros flwyddyn.
Yn gyfrifydd cymdeithasol
profiadol sydd wedi gweithio
Pleser mawr , unwaith eto, yw cyflwyno
ar draws y byd, rydym wedi
th
fi
if
Adroddiad Blynyddol Mantell Gwynedd ac
r
G
n
e
bod yn ffodus i fedru mesur
Gw
fel y gwelwch o gynnwys yr Adroddiad bu
gwerth ein prosiectau ein
2015-16 yn flwyddyn hynod lwyddiannus a
hunain gyda’i gymorth,
phrysur iawn i’r cwmni.
ond , yn fwy na hynny, meithrin y sgil o sut i fesur
gwerth, a rhannu’r sgil honno gydag eraill yn y
Gwelwyd blwyddyn olaf prosiect Teulu Ni yn
trydydd sector. Fe wyddom yn dda fod y trydydd
ystod y cyfnod yma . Cychwynnodd y prosiect
sector yn cyflawni gwaith arbennig ond mae dulliau
llwyddiannus hwn ym 2012 gyda bron i £900,000 o
cydnabyddedig o fesur y gwerth, yn arbennig
arian Loteri, a daeth i ben ddiwedd Mawrth 2016.
gwerth cymdeithasol, wedi bod ar goll. Mae’r hyn yr
Ymyrraeth ragweithiol gynnar gan y trydydd sector
ydym yn ei wneud gyda Dr Adam Richards yn mynd
ar gyfer teuluoedd gydag aml anghenion oedd
i fod o fudd i’r sector cyfan fedru dangos gwerth
hwn. Dros dair blynedd ar ôl iddo gychwyn mae
mewn ffordd effeithiol a dealladwy sydd hefyd yn
190 o oedolion a 381 o blant Gwynedd wedi cael
cael ei gydnabod gan y prif gorff achredu sef Social
budd o’r prosiect yma. Gwnaed gwaith gwerthuso
Value UK. Dylai mesur gwerth yn y dull yma fod o
manwl ar y prosiect a chanfuwyd fod £4.3m o fudd
gymorth mawr i’r trydydd sector wrth iddynt fynd
economaidd wedi dod trwy’r prosiect yma, am bob
ati i ymgeisio am gyfleoedd fydd yn cael eu hallanoli
£1 a wariwyd cynhyrchwyd £5.15 o werth. Uwchlaw
o’r sector gyhoeddus.
popeth newidwyd bywydau rhai unigolion a
theuluoedd bregus a chrëwyd arbedion sylweddol i
Mae cyfnod heriol yn ein hwynebu fel sector wrth
wasanaethau cyhoeddus. Os oes un prosiect yn ticio
i’r Ddeddf Llesiant roi lle amlwg i ni yng nghanol
bocsys y Ddeddf Llesiant yna Teulu Ni yw hwnnw.
cynllunio a darparu gwasanaethau. Bydd gofyn
Mae pump blaenoriaeth y Ddeddf Llesiant sef Llais a
am fanteisio ar y cyfleoedd er budd dinasyddion
Rheolaeth i’r unigolyn, gwaith ataliol cynnar, llesiant,
Gwynedd a bydd angen cydweithio agos rhwng y
cyd gynhyrchu, a gwaith aml asiantaethol, i gyd i’w
sector gyhoeddus a’r trydydd sector i fedru gwneud
canfod yn Teulu Ni. Hoffwn yn arbennig longyfarch
hynny. Gobeithiaf yn fawr y medrwn gydweithio yn
pawb sydd wedi bod ynghlwm â’r prosiect yma.
effeithiol er mwyn sicrhau y gwasanaethau o’r safon
Ffrindia’ yw’r prosiect mawr arall sydd a’i gartref o
fewn Mantell Gwynedd. Prosiect cyfeillio ar gyfer
rhai dros 50 oed yw hwn ac fel y gwelwch o’r
manylion tu mewn i’r Adroddiad Blynyddol mae
hwn hefyd wedi bod yn hynod lwyddiannus ac yn
parhau i ddarparu gwasanaeth cyfeillio pwysig i
rai sydd yn fregus ac yn byw mewn unigrwydd.
Mae gwaith manwl wedi ei wneud i fesur gwerth
cymdeithasol y prosiect a’r rhagolygon cynnar yn
dangos fod y £1m a fuddsoddwyd gan y Loteri
wedi cynhyrchu dros £3m o gyfanswm gwerth. Mae
bron i 300 o unigolion wedi derbyn gwasanaeth
trwy’r prosiect yma a bron i 200 wedi gwirfoddoli
fel cyfeillion. Unwaith eto dyma enghraifft o’r
trydydd sector yn darparu gwasanaeth sydd yn creu
arbedion sylweddol i wasanaethau cyhoeddus.
4

uchaf posib i drigolion Gwynedd.
Mwynhewch y pori trwy’r Adroddiad a chysidrwch
yn ofalus wrth fynd trwyddi yr holl waith sydd yn
llechu tu ôl i bob ffigwr a gair. Mae’r cwmni yn llawn
o unigolion brwdfrydig, egwyddorol ac ymroddgar
sydd yn gwneud eu gorau glas i gefnogi’r trydydd
sector yng Ngwynedd trwy amryw ddulliau. Mae fy
niolch yn fawr i pob aelod staff ac i fy nghyd aelodau
ar y Bwrdd Rheoli sydd wastad yn gefn i’r cwmni.
Hebddynt hwy ni fyddai y gwaith da a welwch yn yr
Adroddiad yn digwydd.
Gyda diolch a dymuniadau gorau
Gwen Griffith (Cadeirydd)

Gweithgareddau
BETH MAE MANTELL YN EI WNEUD?

GWEITHGAREDDAU:

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

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

Derbyniwyd

4,635
Cyfanswm
aelodaeth ar
y bas-data

2,555

o ymholiadau yn
ystod y flwyddyn’

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

£10
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Canolfan
Gwirfoddoli
Gwynedd

stysgrifau yn
erbyn eu ty
d
i
ed
w
d
oed
irfoddolwyr d y digwyddiad
Rhai o’r gw
ysto

Polisi Gwirfoddoli
Llywodraeth Cymru (2015)

Prif rôl Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yw
hyrwyddo gwirfoddoli, cefnogi gwirfoddolwyr,
darparu gwybodaeth, rhannu arferion da, lleoli
gwirfoddolwyr a dathlu gwirfoddoli.
Dathlu Gwirfoddolwyr Gwynedd
Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn cynnal
digwyddiad blynyddol ‘Dathlu a Diolch i
Wirfoddolwyr’ ac ym mis Mehefin 2015 cynhaliwyd
y digwyddiad yn harddwch pentref Portmeirion
yng nghwmni Rhys Meirion. Cyflwynwyd nifer o
dystysgrifau i wirfoddolwyr a mudiadau o Wynedd.

Elsie Thomas sy
’n gwirfoddoli gy
da RVS yn
Ysbyty Gwyned
d gyda Rhys Meir
ion

Nifer o ymholiadau
am wirfoddoli

1,787

“Mae gwirfoddoli wedi agor
llawer o ddrysau ac dwi wedi
cryfhau fel person”

6

Cafodd Polisi Gwirfoddoli
Llywodraeth Cymru –
‘Cefnogi Cymunedau,
Newid Bywydau’ ei lansio
yn Eisteddfod Genedlaethol
Cymru fis Awst 2015. Ei nod
yw gwella mynediad at
wirfoddoli i bawb, annog
gwirfoddolwyr i gymryd
rhan yn fwy effeithiol, codi
statws a gwella delwedd
gwirfoddoli.

Ymholiadau
trwy Wefan
Gwirfoddoli Cymru
5
lwr Ifanc y Flwyddyn 201
James Kelleher Gwirfoddo

Nifer o
wirfoddolwyr
a leolwyd

226

oli Llywodraeth
Lansio Polisi Gwirfodd
g Lesley Griffiths
ido
ein
Gw
Cymru hefo’r
nedlaethol
Ge
d
yn Eisteddfo
Maldwyn 2015

“Mae’n gwneud i mi deimlo
yn dda yn fy hun wrth weld y
gwahaniaeth rwy’n gwneud”

539

“Rhoi rhywbeth
adeiladol i mi wneud”

7

Gwirfoddoli
Ymysg Ieuenctid
ASTUDIAETH ACHOS - STORI JAGO...
Mae Jago yn ferch ifanc sydd wedi byw gyda
phroblemau iechyd meddwl. Roedd ei hyder yn
isel iawn a byddai cyfathrebu gyda phobl mewn
awyrgylch gymdeithasol yn amhosib iddi.
Roedd ei theulu yn ei hannog i geisio
gwirfoddoli ond roedd cael hyd i leoliad
addas yn anodd iddynt. Gyda chefnogaeth ei
mham, penderfynwyd ymweld â Gwenllian
yn y Ganolfan Gwirfoddoli yng Nghaernarfon.
Roedd Jago yn awyddus i gael “rheswm i godi
yn y boreau.” Wedi trafod ei anghenion, sgiliau
a diddordebau, penderfynodd Gwenllian ei
chyflwyno i Tom, o Elfennau Gwyllt.
“Mae pawb yn y tîm yn gofalu am aelodau eraill,
yn gwneud siŵr nad ydy neb yn gwneud gormod
ac yn cael ‘burn out’. Salwch neu beidio, nid oes
neb yn barnu os nad ydych yn medru gwneud
rhywbeth.”
Dechreuodd gyfieithu iddynt am un prynhawn
yr wythnos ac yna datblygodd yn ddwywaith
yr wythnos ac yna 4 mis yn ddiweddarach mae
hi rwan yn gwneud 15 awr o waith cyflogedig
a 9 awr yn wirfoddol. Mae hi’n adnabod hyn fel
newid sylweddol o gael trafferth i wneud awr
yr wythnos i fod yn cyfrannu 24 awr yr wythnos
bellach!
Eglurodd Jago bod yr effaith ar ei bywyd o
ganlyniad i wirfoddoli yn anhygoel. Mae ei iechyd
meddwl wedi parhau i wella.

Helpodd Jago i sefydlu prosiect newydd Coed a
Geiriau i Elfennau Gwyllt. Roedd hyn yn mynd tu
hwnt i’w chyfrifoldebau arferol. Roedd ganddi
ddiddordeb personol yn hyn, ac roedd yn bwysig
iddi fod yn rhan o’r broses a bu’n gymhelliad
mawr iddi ddatblygu prosiect newydd. Roedd
Jago yn awyddus i gyflwyno’r syniad i’r Bwrdd
Cyfarwyddwyr ac roeddent yn gefnogol iawn.
Mae hyn eto yn dangos yr effaith bositif mae
gwirfoddoli wedi ei gael ar ei bywyd a’r cynnydd
yn ei hyder.

grifau
byn tystys
fon yn der
li
do
am wirfod

Criw Glynlli

Llynedd, cafodd Jago ei henwebu fel
Gwirfoddolwr y Flwyddyn yng Ngwobrau
Gwirfoddoli Mantell Gwynedd. Cynhaliwyd
y digwyddiad ym Mhortmeirion ac roedd yr
ystafell yn llawn o wirfoddolwyr yn ogystal â
staff a gwahoddedigion eraill. Byddai mynd i
ddigwyddiad fel yma wedi bod yn amhosib iddi
ychydig o fisoedd ynghynt. Roedd cael yr hyder
a’r rhyddid gafodd trwy wirfoddoli yn caniatáu
iddi wneud hyn ac i gael cyfrannu at achos da a
chyfrannu i gymdeithas.
Gwenllian Williams; Shanno
n

Owen; Celine Roberts; Elin
Owen a Rhea Griffiths
yn derbyn eu tystysgrifau
am wirfoddoli

Nifer o ymholiadau am wirfoddoli
gan bobl ifanc 14-25 oed

1757

Nifer y bobl Ifanc a gyfwelwyd

153

Nifer y bobl Ifanc sydd wedi eu
lleoli fel gwirfoddolwyr

139

Nifer tystysgrifau Gwirfoddolwyr
y Mileniwm

110
Nia Ball sydd wedi llwyddo

8

derbyn tair tystysgrif am wir

foddoli
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Iechyd a Llesiant
DYMA BETH MAE’R TÎM IECHYD A LLESIANT YN EI WNEUD…

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

Rhoi llais i fudiadau
trydydd sector yn
ogystal â hyrwyddo
cyfraniad y sector

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

Rhwydwaith ar y Cy
d - Gorffennaf 14,
2015 – cyfle gwyc
h i fudiadau ddod
trwy ddefnyddio du
i adnabod ei gilyd
ll rhyngweithiol “Sp
d yn well
îd detio”.

445

wedi mynychu
digwyddiadau
a gweithdai

Hybu llesiant
a gwaith ataliol
Cefnogi mudiadau
i ddenu cyllid

1355
o ymholiadau

10

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 £1M trwy
gronfa Llawn Bywyd, Y Gronfa Loteri Fawr
am gyfnod o bum mlynedd. Nod y prosiect
yw cefnogi gwirfoddolwyr i gyfeillio gydag
unigolion dros 50 oed sydd yn unig, ynysig neu
mewn perygl o fod ar ffiniau cymdeithas.

Rhowch eich ffydd mewn ffrind

182

yn gwirfoddoli
ar y prosiect

Dave Johnson a Gareth
Owen

Ffair Ffrindia’ 2015
Un o uchafbwyntiau’r flwyddyn oedd digwyddiad Ffair
Ffrindia’ a gynhaliwyd ar y 3ydd o Orffennaf 2015 yn y
Ganolfan Porthmadog. Mynychodd tua 50 o wirfoddolwyr
ac unigolion y digwyddiad. Gwahoddwyd mudiadau
gwirfoddol a chyrff statudol i’r digwyddiad.

ac Ann Evans
Dylan Llywelyn Roberts

Gwerthusiad
Mae gwaith manwl wedi ei wneud i fesur gwerth 		
cymdeithasol y prosiect a’r rhagolygon cynnar yn
dangos fod y £1m a fuddsoddwyd gan y Loteri wedi
cynhyrchu dros £3m o werth.

india’
Ffair Ffr

I gyd fynd â’r adroddiad comisiynwyd CREAD Cyf i
greu chwech o Straeon Digidol, dwy ym mhob ardal
o Wynedd, sydd yn dangos gwir werth cyfeillio i’r
buddiolwyr.

Tynnu pwysau
oddi ar wasanaethau
cyhoeddus

Gellir gweld y ffilmiau ar:
https://youtu.be/8f-g-AB9zRU
https://youtu.be/Eo3U0P0BZTM
https://youtu.be/sFo48tDtsTg
https://youtu.be/Waj8RT5SfJY
https://youtu.be/zSmszlu4Xbk
https://youtu.be/zH8NxXXSbP0

295

yn cael budd
o’r prosiect yma
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Teulu Ni!

Plant a
Phobl Ifanc

Derbyniwyd £900K gan Y Gronfa Loteri Fawr
fel rhan o’u rhaglen Gwella’r Dyfodol er mwyn
cefnogi 120 o deuluoedd yng Ngwynedd.
Cefnogwyd 149 teulu a 381 o blant dros oes y
prosiect. Dengys yr adroddiad Canfod Gwerth
Budd Cymdeithasol am bob £1 a fuddsoddwyd
crëwyd £5.15 o werth. Mae hyn yn golygu fod
£4.3miliwn o werth ychwanegol wedi ei greu
dros oes y prosiect.

Dysgu bw

Mae’r prosiect wedi canolbwyntio ar dri maes
gwaith penodol sef:
•
•
•

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

yta’n iach

Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc

Darparu cefnogaeth ddwys sydd yn
ragweithiol, integredig a phwrpasol
Gwella Sgiliau Rhiantu
Darparu profiadau a chyfleoedd
amgylcheddol sydd yn cyfrannu at wella
iechyd teuluoedd.

Adeiladu bocs

Mae Mantell Gwynedd yn hwyluso a chydlynu
Rhwydwaith ar gyfer mudiadau plant a phobl
ifanc yng Ngwynedd. Cynhaliwyd dau gyfarfod
ar y cyd hefo Hwylusydd Iechyd a Llesiant yn
ystod y flwyddyn. Roedd y digwyddiadau yn
gyfle i drafod ac ymgynghori ar faterion cyfoes
gan gynnwys gwerth cymdeithasol a strategaeth
iechyd meddwl.
nyth ar gyfer

adar

ddolwyr Ifanc – Ne

Ruby (7 oed)

Cynhaliwyd tri sesiwn hyfforddiant yn ystod
y flwyddyn gyda 36 o weithwyr proffesiynol,
gwirfoddolwyr ac aelodau Rhwydwaith Plant a
Phobl Ifanc yn elwa o’r digwyddiadau.

198

DWYFOR

93

35

MEIRIONNYDD

81

90

33

Mae’r Hwylusydd
wedi cynorthwyo

16

o fudiadau

sda

Trefnwyd gig i ddathlu llwyddiannau
gwirfoddolwyr ifanc yng Ngwynedd yn mis
Awst. Cydweithwyd gyda Noson Allan a chafwyd
6 sesiwn hyfforddiant hyrwyddo ganddynt.
Llwyddwyd hefyd i gael grant CAE (Parc
Cenedlaethol Eryri) er mwyn cyfrannu tuag at
gostau’r lleoliad a chyfranodd Cynllun Noson
Allan at gostau yr artistiaid. Mynychodd tua 60 o
bobl ifanc /gwirfoddolwyr y digwyddiad a bu’n
brofiad gwych i bawb!

Hyfforddiant 2015 – 16
ARFON

uadd Ogwen, Bethe

Gig Dathlu Gwirfoddolwyr Ifanc

Mae dros 300 o aelodau’r Rhwydwaith Plant
a Phobl Ifanc yn cael eu diweddaru ynglŷn â
digwyddiadau, ymgynghoriadau a newidiadau
i bolisïau lleol a chenedlaethol trwy e-fwletinau
cyson. Cyfrannodd aelodau’r Rhwydwaith i
Arolwg Defnyddwyr Gwasanaeth fel rhan o
asesiad anghenion mudiadau yn y sir.

“Teulu yw’r peth mwyaf
pwysig yn y byd.”
“Mae wedi bod yn help mawr iawn i fi
ar plant drwy godi fy hyder fel person a
rhoi cyfleoedd i fi helpu fy hun a helpu
fy mhlant a dyna oeddwn isio. Teimlo
wan fy mod yn gallu symud ymlaen a
sefyll ar draed fy hun”

Gig Dathlu Gwirfo

2

Cynhaliwyd
gyfarfod
Rhwydwaith yn ystod y
flwyddyn gyda

85

yn mynychu.

Nifer o DEULUOEDD a PHLANT sydd wedi
eu cefnogi ers cychwyn y prosiect
12

13

Canfod Gwerth Budd Cymdeithasol
Roeddem yn falch o lansio Social
Value Cymru eleni. Rydym yn
gwybod bod y trydydd sector yn
creu llawer o werth cymdeithasol,
economaidd ac amgylcheddol, ond
yn aml nid ydym y gorau am fesur
ein gwerth. Mae mesur gwerth
yn hanfodol ar gyfer gwneud
penderfyniadau, i hyrwyddo gwaith
da, a sicrhau cyllid ar gyfer ein
gweithgareddau yn y dyfodol.
Yn dilyn llwyddiant prosiect Teulu Ni, roeddem
yn ffodus i gael cefnogaeth Cronfa’r Loteri Fawr
ar gyfer gwneud adroddiad Canfod Gwerth
Budd Cymdeithasol. Yn ogystal bu i ni sicrhau
ein bod yn datblygu’r arbenigedd yn fewnol gan
mai ni sydd yn y lle gorau yn y sector i fesur ac
arddangos y gwerth aruthrol sydd yn cael ei greu.
Bu i’r cyllido ein galluogi i gyflogi Dr Adam
Richards sydd yn arbenigwr ar fesur gwerth
cymdeithasol. Mae’r arbenigedd yma wedi ein
galluogi i intergreiddio gwerthuso cymdeithasol o
fewn ein mudiad ein hunan e.e gwaith y Ganolfan
Gwirfoddoli, prosiectau Ffrindia’ a Teulu Ni.

Beth yw Gwerth Cymdeithasol?

Hyfforddiant

Nid yw gwerth cymdeithasol yn cael ei greu i’ch
cleientiaid uniongyrchol yn unig, ond mae’n
debygol o gael effaith ar eraill megis teulu, neu
gyrff cyhoeddus e.e. iechyd a gofal cymdeithasol.

Fel rhan o’n taith i hyrwyddo gwerth
cymdeithasol yng Ngwynedd, rydym
wedi cynnal gweithdai Cyflwyniad i Werth
Cymdeithasol. Mae’r gweithdai yn rhoi sylfaen i
fudiadau i ddechrau ystyried eu heffaith tymor
hir, yn lle edrych ar eu gweithgareddau yn y
tymor byr. Penderfynodd Cynnal Gofalwyr
drefnu gweithdy yn fewnol ar gyfer staff ac
ymddiriedolwyr.

•
•
•
•

A ydych eisiau cymorth i fesur gwerth
cymdeithasol eich gwaith?
A fyddai mesur gwerth cymdeithasol yn
eich cynorthwyo i ddweud eich stori yn fwy
effeithiol?
A fyddai mesur gwerth cymdeithasol yn
eich cynorthwyo i greu rhagor o effaith ym
mywydau pobl?
A fyddai mesur gwerth cymdeithasol yn eich
cynorthwyo gydag anghenion cyllid?

Os mai ia yw’r ateb i unrhyw un o’r cwestiynau
uchod gall Social Value Cymru eich helpu.

Mesur a Dadansoddi Gwerth Cymdeithasol
“Mi roedd yr hyfforddiant Gwerth
Cymdeithasol gan Dr Adam Richards
ac Eleri o Mantell Gwynedd yn
eithriadol. Dwi’n credu dylai pob
mudiad ystyried hyfforddiant gwerth
cymdeithasol – mae’n helpu i gael staff
a rheolwyr i feddwl yr un peth am werth
eu gwasanaethau mewn ffordd newydd
a chyffroes. Rydym i gyd yn meddwl bod
ein gwasanaethau yn amrhisiadwy.
Drwy roi gwerth cymdeithasol ar
wasanaethau, gallwn werthuso yr effaith
gymdeithasol a manteision yr holl waith
caled yr ydym yn ei wneud, a drwy rhoi
gwerth ariannol ar ganlyniadau, gallwn
weld y gwahaniaeth yr ydym yn ei greu
bob dydd. ”
Llinos Mair Roberts,
Prif Swyddog, Cynnal Gofalwyr

Gallwn ddarparu nifer o opsiynau i helpu eich
mudiad i fesur, cyfathrebu a rheoli eich gwerth
cymdeithasol.
•

•

•

•
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Sefydlu y systemau a’r prosesau
anghenrheidiol - mae gennym brofiad o
weithio gyda mudiadau i sefydlu rhain cyn
dechrau gyda’r gweithgareddau, neu yn ystod
cyfnod prosiect.
Ymgynghori gyda budd-ddeiliaid - mae
hyn yn allweddol ar gyfer mesur gwerth
cymdeithasol ac mae gennym brofiad o
weithio gyda amryw o bobl er mwyn deall
yr effeithiau yn well trwy ddefnyddio dulliau
dadansoddol a mesuradwy.
Mae mesur gwerth cymdeithasol
gweithgaredd neu brosiect yn allweddol
i ddeall a chyfathrebu gwerth eich gwaith.
Gall hyn fod ar gyfer ceisiadau ariannol, deall
yr effaith yr ydych yn ei gael, neu wella eich
gwasanaethau.
Mae rheoli gwerth cymdeithasol parhaus
yn ffordd o sicrhau eich bod yn gwneud y
mwyaf o’r gwerth cymdeithasol yr ydych yn
ei greu. Gallwn eich cefnogi i wneud hyn
ac intergreiddio yr ymarferion o fewn eich
mudiad.
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Cyfleoedd Ariannu
CYFANSWM GRANTIAU A WEINYDDWYD
GAN MANTELL GWYNEDD 2015-16

Grant Gwirvol – Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc
Dan arweiniad panel o wirfoddolwyr ifanc
dosbarthwyd gwerth £4,172.60 i 9 o grwpiau /
mudiadau i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli i
bobl ifanc yng Ngwynedd.

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
= £234,924.98 (29 prosiect)
Cronfa Buddsoddi Cymunedol
Roedd Cronfa Buddosddi Cymunedol Cartrefi
Cymunedol Gwynedd (CCG) yn cynnig grantiau
o hyd at £10,000 i grwpiau cymunedol a
gwirfoddol yng Ngwynedd. Y nôd oedd
dylanwadu’n gadarnhaol ar gymunedau, a gwella
safon byw preswylwyr Gwynedd. Ers mis Ebrill
2012, bu Mantell Gwynedd yn gweithio mewn
partneriaeth â CCG i weinyddu’r gronfa ar eu
rhan.
Dyranniad y gronfa yn ôl ardaloedd
Gwynedd am 2015-16

Cymru Pride Wales

£500.00

Amgueddfa Forwrol Llŷn

£500.00

Gwallgofiaid

£365.20

Radio Ysbyty Gwynedd

£500.00

1310 (Eryri) Sqn. Air Training
Corps

£400.00

Welsh Institute of Therapeutic
Horsemanship

£500.00

Clwb Gymnasteg y Moelwyn

£410.00

Ysgol Brynrefail

£500.00

Gwerin y Coed

£497.40

Cyfanswm

£4,172.60

38%

41%

Derbyniwyd

221

ymholiadau am
gyngor ar gyllid yn
ystod 2015-16

21%
Arfon
Dwyfor
Meirionnydd

26

793

o unigolion yn
cael budd
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Uned Symudol Mantell Gwynedd
a CAB Gwynedd a Môn
Llwyddodd CAB (Cyngor ar Bopeth) Gwynedd a
Môn i ddenu £465,000 o Gronfa Arloesi, Cronfa
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 trigolion mwyaf anghenus. Mae
Mantell Gwynedd yn falch o fod yn gweithio
mewn partneriaeth gyda CAB trwy ddarparu’r
Uned Symudol ar eu cyfer.

Denwyd

£1.1M

2015-16

221
o Ymddiriedolwyr
wedi derbyn
cefnogaeth yn
ystod y flwyddyn

Cynhaliwyd

446
o Ymddiriedolwyr
wedi cael budd o 16
o ddigwyddiadau a
drefnwyd ar eu cyfer
yn ystod y flwyddyn

16

o sesiynau hyfforddiant
yn ystod y flwyddyn ar gyfer

169

o unigolion a
mudiadau.

Ymwelodd Uned Symudol Mantell Gwynedd
â nifer o leoliadau yn ystod 2015-16 gan
gynnwys:•
•
•

Cynhaliwyd
o ddigwyddiadau cyllido yn
ystod y flwyddyn gyda

Digwyddiadau a
Hyfforddiant

Hyfforddiant

•
•

Sioe Nefyn
Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen, Bethesda
Sioe Amaethyddol Gogledd Cymru,
Caernarfon
Ras yr Wyddfa, Llanberis
Sioe Sir Meirionnydd - Harlech

o gyllid ychwanegol i
fudiadau yn ystod
y flwyddyn
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1%

Cynlluniau
i’r Dyfodol

11%

Crynodeb
Ariannol

17%

3%
2%

17%
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Sut mae Mantell
Gwynedd yn cael
ei ariannu

4%

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 2015-16 oedd
£1,239,615

9%
19%
17%

Cyfanswm Gwariant
yn ystod 2015-16 oedd
£1,257,288

WCVA - CRAIDD

CRONFA LOTERI FAWR - TEULU NI

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

CRONFA LOTERI FAWR - SROI

WCVA – CYNLLUNIAU ERAILL

CARTREFI CYMUNEDOL GWYNEDD

CYNGOR GWYNEDD

GWEITHGAREDDAU A GWEINYDDU/ FFIOEDD RHEOLI

CRONFA LOTERI FAWR CYMRU - FFRINDIA’

ARALL

CYMHARIAETH YN GWARIANT MANTELL GWYNEDD YN YSTOD 2014/15 a 2015/16
Costau a Chyflog Staff
Hysbysebu a Hyrwyddo
Costau Rhedeg Y Swyddfa
Gweinyddol, Gwasanaethau a Chyrsiau
Costau Safle

2015/16
2014/15

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 2016
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Bwrdd Rheoli 2015/2016
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: John Clifford Jones | Hwyl y Bont
Trysorydd: Y Diweddar Alwyn Rowlands | Grŵp Cefnogi Asperger ac Awtistiaeth Gwynedd a Môn (hyd Tachwedd 2015)
Trysorydd: Eleri Jones | Age Cymru Gwynedd a Môn (o Ionawr 2016)
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
Meinir Evans | Canolfan Lôn Abaty (o Rhagfyr 2015)
Cyng Gareth Roberts | (Cynrychiolydd Cyngor Gwynedd)

Staff 2015/2016
TÎM RHEOLI
Bethan Russell Williams
Prif Swyddog
Ceren Williams
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth Tîm Cyllid a Gweinyddol
DATBLYGU A GWASANAETHAU
Delyth Vaughan
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau
Sioned Llwyd Larsen
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Paul Edwards
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc (hyd Mehefin 2015)
SOCIAL VALUE CYMRU
Dr. Adam Richards
Cyfrifydd Cymdeithasol Arbenigol
Eleri Lloyd
Swyddog Datblygu Prosiectau
(hyd Gorffennaf 2015)
Swydog Datblygu SROI
(o Awst 2015)
CYLLID A GWEINYDDOL
Bronwen Rowlands
Swyddog Gweinyddol
Tracy Williams
Cynorthwy-ydd Cyllid
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Ellen ap Dafydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Mair P Davies
Derbynnydd (hyd Mawrth 2016)
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CANOLFAN GWIRFODDOLI
Carwyn Humphreys
Cydlynydd
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli (hyd Mawrth 2016)
Gwenllian Glyn Dafydd
Swyddog Gwirfoddoli Pobl Ifanc
FFRINDIA’
Carys Williams
Rheolydd Prosiect Ffrindia’
Alan Rhys Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Arfon
Dawn Thomas
Cydlynydd Ffrindia’ Dwyfor
Mirain Ff. Roberts
Cydlynydd Ffrindia’ Meirionnydd
TEULU NI
(Diwedd y prosiect 31 Mawrth 2016)
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

