Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2014
Mae Gwobrau Trydydd Sector blynyddol Cymru yn anrhydeddu gwaith
caled a llwyddiannau ysbrydoledig
y sector yng Nghymru. Y llynedd
cawsom enillwyr rhagorol gan
gynnwys Hafan Cymru, RABI a
Chanolfan Therapi Plant Bobath.
Dyma'r chwe chategori enwebu:







Gwobr Class am y cyfathrebu gorau
Y wobr amgylcheddol
Y wobr iechyd, gofal cymdeithasol a lles
Y wobr am lywodraethu da
Y wobr am godi arian yn arloesol
Y wobr am y mudiad a edmygir fwyaf

HYDREF

2 014

Bydd mudiadau sy'n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o'r gwobrau yn
cael eu gwahodd i ginio gwobrwyo arbennig yng Nghaerdydd fis
Ionawr. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 14
Tachwedd.
Gallwch lawrlwytho ffurflen enwebu oddi ar wefan y CGGC, yna llenwi'r
ffurflen a'i dychwelyd i news@wcva.org.uk

Eich Cymuned, Eich Dewis
Mae cynllun newydd yn cael ei lansio er mwyn taro troseddwyr lle
mae’n eu brifo fwyaf – yn eu pocedi – a hynny er mwyn helpu grwpiau
cymunedol yng Ngogledd Cymru.
Bydd arian a atafaelwyd gan droseddwyr yn cael ei ddefnyddio er
mwyn creu cronfa o arian a fydd ar gael i sefydliadau sy’n mynd i’r
afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac sy’n brwydro yn erbyn
trosedd ac anrhefn.
Yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus y llynedd mae’r cynllun yn cael ei
sefydlu gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru Winston
Roddick CB QC, Heddlu Gogledd Cymru ac Ymddiriedolaeth Heddlu
Gogledd Cymru a’r Gymuned (PACT).
Bydd cyfanswm o £42,000 ar gael gyda £3,000 yr un ar gyfer dau grŵp
ym mhob sir a £6,000 ar gael i grŵp sy’n gweithredu ledled Gogledd
Cymru.
Mae’r fenter Eich Cymuned, Eich Dewis – y cyfeirir ati fel y Gronfa Cyllideb Cyfranogol - yn cael ei hariannu’n rhannol gan yr arian sy’n cael
ei adfer drwy’r Ddeddf Elw Trosedd gan ddefnyddio arian sy’n cael ei
atafaelu gan droseddwyr gyda’r gweddill yn dod gan y Comisiynydd.
Mae grwpiau cymunedol yn cael eu hannog i ymgeisio rhwng 8 Medi a
10 Hydref drwy ddefnyddio’r ffurflen sydd ar gael ar wefan Heddlu
Gogledd Cymru.
Bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn cael ei dewis gan banel arbennig ac o
1 Tachwedd bydd y cyhoedd yn penderfynu pa grwpiau i’w cefnogi
pan gynhelir pleidlais ar y ddwy wefan a drwy gyfeiriad ebost penodol.

All Wales Basic Safeguarding Awareness
Training Pack
Mae lansiad Pecyn Hyfforddiant Ymwybyddiaeth
Sylfaenol mewn Diogelu yn anelu at sicrhau canlyniadau cadarnhaol i blant ac oedolion ar draws Cymru.
Mae’r pecyn hyfforddi newydd yn hyrwyddo arferion
diogelu sy’n canolbwyntio ar y person ac yn
pwysleisio fod diogelu yn fater i bawb.
Ffrwyth partneriaeth rhwng Cyngor Gofal Cymru,
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yw’r pecyn ac
mae’n defnyddio’r gorau o’r rhaglenni dysgu sydd
eisoes ar gael er mwyn datblygu un rhaglen
genedlaethol a gytunir. Mae pob parti wedi datblygu’r
agwedd gydlynol hon tuag at hyfforddiant ymwybyddiaeth sylfaenol mewn diogelu.
Mae’r pecyn yn darparu gwybodaeth sylfaenol ym
maes diogelu ledled Cymru ar gyfer gwasanaethau
cyhoeddus, y trydydd sector a chymunedau. Mae’n
cyd-fynd â Fframwaith Sefydlu Gofal Cymdeithasol yr
Uned Dysgu Gydol Oes gyda Sicrwydd Ansawdd ac
mae hyn yn rhoi mantais ychwanegol petai sefydliadau’n dewis achredu’r dysgu.

Mae’r deunyddiau wedi’u treialu ar draws amrywiaeth o grwpiau trydydd sector a lleoliadau
awdurdodau lleol. Mae hyn wedi ein galluogi i ddatblygu pecyn hyfforddi cadarn sy’n adlewyrchu
agenda’r polisi a’r cyd-destun ymarfer yng Nghymru.
Mae'n hyrwyddo ymarfer diogelu moesegol sy'n canolbwyntio ar y person ac yn pwysleisio'r neges bod
diogelu yn fater i bawb.
Mae prif nodau Llywodraeth Cymru yn cynnwys
meithrin arferion da a’u rhannu er mwyn gwella
cysondeb ledled Cymru mewn perthynas â sicrhau
canlyniadau cadarnhaol i blant ac oedolion. Mae
meithrin partneriaethau llwyddiannus rhwng y sector
statudol a’r trydydd sector yn hanfodol er mwyn
gwireddu gweledigaeth y Bil Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).
Bydd adnodd dysgu digidol, symudol yn ategu’r
pecyn hwn, er mwyn helpu i atgoffa pobl o’r prif
negeseuon lle bynnag y bônt, felly rydym ni’n edrych
ymlaen at glywed sut mae’r pecyn a’r ‘App’ wedi cael
eu defnyddio i hyrwyddo a sefydlu arferion da ledled
Cymru.
Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Gofal
Cymru.
I gael rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Sefydlu,
amlinelliad cwrs a’r llyfryn gwaith cliciwch yma.

Adolygiad o’r Ddyletswydd ar Awdurdodau
Lleol i Asesu Digonolrwydd Gofal Plant
Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori am
ddatblygiad Asesiadau Digonolrwydd Gofal
Plant yng Nghymru yn y dyfodol.
Gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad yn ei
strategaeth blynyddoedd cynnar, Adeiladu
Dyfodol Disglair: Cynllun y Blynyddoedd Cynnar
a Gofal Plant, i adolygu’r Ddyletswydd ar
Awdurdodau Lleol i Asesu Digonolrwydd Gofal
Plant.
Plant yng Nghymru sy’n cyd-drefnu ymateb i’r
ymgynghoriad hwn a hoffai glywed eich barn chi
trwy gwblhau ei arolwg we.
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am sylwadau
oddi wrth ymarferwyr, gwneuthurwyr polisi,
darparwyr gofal plant, a’r cyhoedd. Mae’r
ymgynghoriad yn ystyried perthnasedd a defnyddioldeb yr Asesiadau ar lefel leol a
chenedlaethol

Bydd yn edrych ar sut y gellid gwella proses yr
Asesiadau a’u cynnwys a’u gwneud yn addas at
ddiben bodloni anghenion y sawl sydd â
diddordeb mewn darparu gofal plant.
Gallwch lawrlwytho’r ddogfen ymgynghori o
wefan Llywodraeth Cymru.
Daw’r ymgynghoriad i ben
ar 30 Hydref 2014 felly er
mwyn i Blant yng Nghymru
paratoi ei ymateb, y dyddiad cau am gwblhau’r
arolwg hwn fydd 10 Hydref.

Teulu Ni
Prosiect wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr fel rhan o’i
rhaglen Dyfodol Gwell yw Teulu Ni. Mae’r cynllun yn gweithio mewn Partneriaeth gyda chonsortiwm o fudiadau lleol
drwy gynnig cefnogaeth i deuluoedd ble mae’r plentyn hynaf
rhwng 5 a 10 oed. Hyd y Prosiect oedd tair blynedd, gyda’r
rhaglen yn dod i ben Mai 2015 ond mae’r Loteri Fawr wedi
cytuno i ehangu’r Prosiect am naw mis ychwanegol hyd at
Mawrth 2016.

Am ragor o wybodaeth neu am ffurflen gyfeirio,
cysylltwch â:
Mair Richards (Rheolydd Prosiect)
(01286) 672 626 mair@mantellgwynedd.com

STAR Club & STAR Young People
Rhaglen Clwb STAR ar gyfer plant

rhwng 6-12 oed. Mae’n cael ei gynnal yn
Nolgellau ar nosweithiau Mawrth rhwng 4.306 am 8 wythnos yn dechrau Medi’r 9fed.
Mae’n cael ei gynnig ar gyfer plant sydd wedi
dioddef neu weld trais yn y cartef i roi cyfle
iddynt rannu profiadau am gamdriniaeth yn y
Cartref a hefyd mae’n ffocysu ar deimladau,
cynlluniau diogelwch, dicter a pherthnasau
iach. Gellir trefnu trafnidiaeth. Bydd Clwb
STAR arall yn ail-ddechrau cyn diwedd y
flwyddyn.

Am ragor o wybodaeth,
cysylltwch â Meleri:
01341 422 210

Rhaglen STAR Pobl Ifanc ar gyfer

pobl ifanc rhwng 13-25. Mae’n agored i unrhyw un gyda blaenoriaeth i bobl ifanc sydd
wedi gweld/dioddef trais yn y Cartref, pobl
ifanc sydd eisioes mewn perthynas a phobl
ifanc sydd wedi bod mewn perthynas afiach
yn y gorffennol. Mae’n cael ei gynnal yn
Nolgellau ar nosweithiau Iau rhwng 4.305.30 am 8 wythnos yn dechrau Medi’r
11eg. Mae’r rhaglen yn ffocysu ar gamdriniaeth yn y Cartref, perthynas iach ac afiach,
dylanwad y cyfryngau ar berthnasau, herio
safbwyntiau ar stereoteipiau rhyw, y
gyfraith, camfanteisio rhywiol a cymorth a
chefnogaeth. Gallwn drefnu trafnidiaeth. Bydd rhaglen arall yn ail-ddechrau
cyn diwedd y flwyddyn.

Mae Cwmni Cofis Bach o Ganolfan Noddfa
ym Mheblig, Caernarfon wedi derbyn grant
Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru am y
drydedd flwyddyn yn olynnol. Yn ogystal,
mae’r cwmni wedi llwyddo i ennill grant
newydd gan BBC Plant mewn Angen. Fy
fydd y grantiau yma yn gymorth i ganiatau i’r
prosiect cyffrous yma i barhau i gynnig cyfleoedd arbennig mewn drama, cerdd a chelf
weledol i blant a phobl ifanc ardal Peblig.
Mae’r prosiect yn darparu clybiau celf wythnosol yng Nghanolfan Noddfa: Clwb Drama
ar nosweithiau Mawrth, Clwb Gitâr a
Drymiau ar nosweithiau Mercher, Clwb Celf
ar nosweithiau Gwener yn ogystal â Chamau
Cerdd i blant meithrin mewn cydweithrediad
â Chanolfan Gerdd William Mathias a Chylch
Meithrin Seiont a Pheblig pob dydd Iau yn
ystod tymor ysgol. Mae Cofis Bach ar hyn o
bryd yn cofrestru ar gyfer sesiynau’r tymor
ac yn gobeithio croesawu aelodau hen a
newydd eleni.
Yn ogystal â’r ddarpariaeth wythnosol, mae
Cofis Bach yn cynnal gweithdai a phrosiectau yn ystod gwyliau’r ysgol. Eu prosiect
mwyaf diweddar oedd ‘Marathon Deud dy
Ddeud’, prosiect lle roedd ymarferwyr
proffesiynol yn gweithio ochr yn ochr â phobl
ifanc i ddyfeisio darn theatrig o fewn pedwar
diwrnod. O dan gyfarwyddyd yr ymarferydd
drama, Siwan Llynor gyda’r agweddau
gweledol wedi’u hwyluso gan Manon Awst,
artist preswyl Segontiwm, penllanw’r pedwar
diwrnod oedd “Y Gêm”, perfformiad
promenâd awyr agored yng Nghaer Rufeinig
Segontiwm ar Orffennaf 25ain. Drwy gerdd,
dawns a ‘deud eu deud’ datblygodd y bobl
ifanc sgiliau personol fel datrys problemau a
chyd-weithio tra’n archwilio sut mae cyfathrebu effeithiol yn arwain i lwyddiant.

Meddai Tammi Gwyn, Cydlynydd Gwaith
Creadigol ymysg yr Ifanc, “Roedd ‘na ysbryd
cymunedol braf a pherchnogaeth o Segontiwm sydd rownd y gornel o Noddfa. Mae
pob darn theatrig angen cynulleidfa i ddod
yn fyw ond roedd y darn yma’n enwedig yn
dibynnu ar gyfranogiad y gynulleidfa i
gyflawni’r perfformiad.”
Un arall o brosiectau Cofis Bach sy’n cael
sylw unwaith yn rhagor ydi “Scwtyr Sombis
Glas o (Uffern) Sgubs”, ffilm a grewyd gan
aelodau hŷn Cofis Mawr drwy Brosiect Dewis Prifysgol Abertawe a Chwmni
Shock’nAwe. Fel un o ffilmiau buddugol
Gŵyl PICS eleni yn Galeri, Caernarfon fe
fydd y ffilm yn cael ei dangos mewn carafan
euraidd ar y prom yn Llandudno fel rhan o
Ŵyl Llawn Llandudno rhwng Medi 19 a 21.
Meddai Sioned Huws, Rheolydd Prosiect
Cofis Bach; “Rydan ni’n ddiolchgar iawn am
y cymorth yr ydan ni wedi’i dderbyn gan
Gyngor Celfyddydau Cymru a BBC Plant
mewn Angen. Fe wnaiff hyn ein caniatau i
barhau hefo’n gweithgareddau poblogaidd
tra’n datblygu Cofis bach ar gyfer y dyfodol
a’i wneud yn gynaliadwy.” Mae Cofis Bach
hefyd yn derbyn nawdd gan Gyngor Gwynedd, The Tudor Trust a Chronfa Elw ParkJones.

‘Scwtyr Sombis Glas o (Uffern) Sgubs’

Her Gwynedd
Her Gwynedd Gweithdy Partneriaid
Neuadd Bethel, Hydref 7fed am 9.30 – 1.00y.p
Wrth wynebu toriadau sylweddol mewn cyllid gan y Llywodraeth ynghyd a galw cynyddol am wasanaethau bydd Cyngor Gwynedd ac asiantaethau eraill yn gorfod ystyried ffyrdd newydd a gwahanol i fynd i’r
afael a’r her.
Mae’r gweithdy yma wedi ei drefnu er mwyn cychwyn y drafodaeth yma’n lleol, ac i gychwyn ar y daith o
ddarganfod datrysiadau newydd ac arloesol. Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth a’ch mewnbwn,
a gallwch rannu’r gwahoddiad efo swyddogion allweddol o’ch sefydliad.
Fydde chi cystal â chadarnhau y gallwch fod yn bresennol erbyn Medi 29ain.

Pwrpas y gweithdy
Dod a mudiadau ac asiantaethau sy’n darparu gwasanaethau yng Ngwynedd ynghyd i drafod, deall ac
ystyried:


yr her ariannol a chymdeithasol sy’n wynebu’r Cyngor



effaith y sefyllfa ariannol ar bobl ac ar asiantaethau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaeth



sut y gallwn fynd i’r afael a’r her efo’n gilydd

Rhaglen y gweithdy
9.30

Cyrraedd a phaned
Croeso a chyd-destun
Cyflwyniad: Cyflwyno’r her ariannol a’r angen i fynd i’r afael a’r sefyllfa ar y cyd
Dilwyn Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd
Cyfle i holi’r Prif Weithredwr
Sesiwn drafod 1: O ystyried y sefyllfa beth yw’r ystyriaethau i’r dyfodol i ni fel sefydliadau sy’n
darparu gwasanaeth?
Cyflwyno rhai cynlluniau sy’n dangos ffyrdd creadigol o ddarparu gwasanaethau lleol.
Toriad
Sesiwn drafod 2:
Pa fath o gyfleon sydd gennym ni fel sefydliadau i wneud pethau’n wahanol i gwrdd â’r her?
Sesiwn drafod 3:
Pa fath o adnoddau a sgiliau sydd gennym i gwrdd â’r her?
Cyfle i flaenoriaethu’r syniadau
Cyflwyniad: Rhannu gweledigaeth Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd a Môn.

1.00

Camau nesaf a chloi

Gwirfoddolwyr y Mileniwm

Gwirfoddoli i bobl ifanc rhwng 14—25

gwenllian@mantellgwynedd.com

GwirVol

Grant dan arweiniad pobl ifanc 2014—15

Hyfforddiant Diogelu Plant

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
Bwriad y Gronfa yw cryfhau a datblygu grwpiau a mentrau o fewn y sector wirfoddol.
Gall grwpiau ymgeisio am grant i gynnal digwyddiad, sefydlu gwasanaeth newydd, darparu
hyfforddiant, gwella cyfleusterau neu tuag at brosiect sy’n gwella’r amgylchedd leol.
Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 refeniw / cyfalaf.
Dyddiadau cau derbyn ceisiadau 2014/15:
DYDDIADAU CAU DERBYN CEISIADAU 2014 / 15
30/09/2014
05/01/2015

(yn ddibynnol bod cyllid ar ôl yn y gronfa)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd:
(01286) 672 626

ymholiadau@mantellgwynedd.com

Llogi Uned Symudol
Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn eu cais i gael Uned Symudol
er mwyn hybu gwasanaethau’r Trydydd Sector yn ein hardaloedd
gwledig. Gall mudiadau logi’r uned ar gyfer digwyddiadau, unai ar eu
pennau eu hunain neu mewn cydweithrediad â mudiadau eraill.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd:
01286 672 626

ymholiadau@mantellgwynedd.com

Hyfforddiant Gyda’n Gilydd
Dyma ddyddiadau hyfforddiant Gyda’n Gilydd sydd i’w cynnal
yn ystod y misoedd nesaf.
Am ragor o wybodaeth neu archebu lle, cysylltwch ag Eleri
Stonehewer:
EleriStonehewer@gwynedd.gov.uk 01286 676 128.

Llogi Offer yn Rhad ac am Ddim!
Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i aelodau Rhwydwaith Plant a Phobl
Ifanc Gwynedd neu unrhyw fudiad y Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a phobl
ifanc yng Ngwynedd.
Y gobaith yw y bydd yr offer yn gwella cyflwyniad a chyswllt y gwasanaethau ieuenctid gwirfoddol â’r bobl ifanc hynny maent yn eu cefnogi.
Cofiwch felly fod cyfle i chi fanteisio ar y gwasanaeth, sy’n cael ei
gynnig yn rhad ac am ddim. Mae’r offer o safon uchel iawn ac yn
cynnwys: gliniaduron, argraffwyr wi-fi, camerâu digidol,
camerâu fideo a thaflunydd.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Mantell Gwynedd:
(01286) 672 626

ymholiadau@mantellgwynedd.com

Dilynwch Mantell Gwynedd ar Facebook a Twitter.
Rhannwch eich straeon, digwyddiadau, hyfforddiant, a newyddion
gyda Mantell Gwynedd fel ffordd o gysylltu gyda'r Rhwydwaith
ehangach.

PAUL EDWARDS
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc
Children and Young People Facilitator

paul@mantellgwynedd.com
Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd, CAERNARFON, Gwynedd LL55 1AB
Swyddfa / Office: 01286 672626

