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Lleolir Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu
mewn tŷ ac ysgol hanesyddol sydd
newydd ei hadnewyddu i safon uchel.
Wedi ei lleoli ym mhentref Rhyd Ddu yn
Nyffryn Nantlle, Eryri, mae’n cynnig llety
caban cysgu fforddiadwy a chyfforddus i
grwpiau o hyd at 31 o bobl.
Wedi ei amgylchynu â chefn gwlad godidog a golygfeydd anhygoel
ar garreg y drws, mae Canolfan Awyr Agored Rhyd Ddu yn leoliad
perffaith ar gyfer mwynhau gwyliau yn yr ardal hon o brydferthwch
eithriadol. Ceir yma bopeth sydd ei angen arnoch er mwyn mwynhau gwyliau hunan-ddarpar i grwpiau.
Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli yng nghanol Eryri o fewn cyrraedd
hwylus i Lanberis, Bangor, Caernarfon, Beddgelert a Phorthmadog –
ac yn darparu ar gyfer y rhai sy’n mwynhau gweithgareddau awyr
agored ac sy’n edrych i wneud yn fawr o’r cyfleon di-ri sydd ar gael
yn Eryri yn y maes hwn.
Cynnig arbennig i holl ysgolion Gwynedd a Môn, sef cynnig i ddod i
aros i Ganolfan Rhyd Ddu am gyfanswm o ddim ond £75+TAW y
noson (nid y pen, ond am y Ganolfan gyfan).
Robat Jones
Antur Nantlle Cyf
Canolfan Dechnoleg Antur Nantlle
20 Heol y Dŵr
Penygroes
Caernarfon
Gwynedd
LL54 6LR
Ffôn: 01286 882688

eBost: robat@anturnantlle.com
Gwefan:
www.anturnantlle.com

PQASSO - sicrhau ansawdd mewn mudiadau
trydydd sector
Mae hi’n gynyddol bwysig i fudiadau trydydd sector yng Nghymru ddangos eu
perfformiad, eu heffeithiolrwydd a’u heffaith i gyllidwyr, comisiynwyr a defnyddwyr
Gall PQASSO helpu eich mudiad i wneud hyn. PQASSO yw'r safon ansawdd eang ei
defnydd a ddatblygwyd gan, ac ar gyfer, mudiadau trydydd sector. Mae mudiadau yn
gweithredu PQASSO drwy broses hunanasesu, gan edrych ar feysydd ansawdd amrywiol i ganfod yr hyn maent yn ei wneud yn dda a'r hyn y gellid ei wella.
Mae'r meysydd ansawdd yn cwmpasu pob agwedd ar waith mudiad gan gynnwys
cynllunio, llywodraethu, arwain a rheoli, rheoli pobl, rheoli arian, a chanlyniadau ac effaith. Unwaith mae mudiad wedi gweithredu PQASSO mae'n gallu ymgeisio am Nod
Ansawdd PQASSO, yr achrediad allanol ar gyfer PQASSO, sy'n dangos bod y mudiad wedi cyrraedd safon ansawdd PQASSO ar lefel benodol.
Cliciwch yma i gael gwybod mwy am PQASSO a Nod Ansawdd PQASSO.
Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â NCVO i hyrwyddo a
chynnal prosiect PQASSO i Gymru, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr. Yn ogystal â
sicrhau bod PQASSO yn berthnasol i Gymru, mae'r prosiect pum mlynedd cyffrous
hwn yn ceisio cryfhau ansawdd yn y trydydd sector drwy helpu mudiadau i wella eu
trefn lywodraethu, gwella ansawdd gwasanaethau i ddefnyddwyr, datblygu systemau
a gweithdrefnau mwy effeithiol ac effeithlon a chreu diwylliant o welliant parhaus.
O 2015, bydd mudiadau sy'n cymryd rhan yn PQASSO i Gymru yn cael mynediad at y
canlynol:
safon ansawdd PQASSO yn Gymraeg am y tro cyntaf
cyfleoedd hyfforddi
cymorth ymarferol gan fentoriaid PQASSO
adnodd gwiriad iechyd newydd PQASSO ar gyfer mudiadau bach iawn
Gall mudiad sy'n cymryd rhan hefyd fod yn gymwys i wneud cais am fwrsariaeth ar
gyfer costau'r asesiad allanol i ennill Nod Ansawdd PQASSO.





Mae'r rhaglenni ar gyfer recriwtio mentoriaid PQASSO ac aseswyr Nod Ansawdd
PQASSO yng Nghymru wedi cau.
Cael gwybod mwy
I gael gwybod mwy am gymryd rhan yn PQASSO i Gymru neu i
gael mwy o wybodaeth wrth i'r prosiect ddatblygu, cysylltwch â
Heledd Kirkbride, Swyddog Ymgysylltu PQASSO i Gymru, drwy
ebostio heledd.kirkbride@ncvo.org.ukneu ffonio 07890 637865 |
029 2043 1716.

A ydych yn gweithio gyda phobl ifanc? Beth am ymaelodi â CWVYS?

CWVYS - Cyngor Cymreig Gwasanaethau Ieuenctid Cymru - www.cwvys.org.uk/
CWVYS ydy'r corff cynrychiolaeth annibynnol ar gyfer y sector ieuenctid gwirfoddol yng
Nghymru. Eu hamcanion ydy cynrychioli, cefnogi a rhoi llais cyfunol i'w aelodaeth o
fudiadau cenedlaethol a lleol yn eu gwaith gyda dros 250,000 o bobl ifanc yng Nghymru.
Mae'r CWVYS yn gweithio mewn partneriaeth ac asiantaethau yn hyrwyddo ymarfer
gwaith ieuenctid da.
CWVYS - 73 o fudiadau sy’n aelodau o gyrff cenedlaethol gyda llawer o grwpiau ieuenctid
cyfansoddol i fudiadau sydd wedi’u sefydlu’n fwy lleol neu’n rhanbarthol..
Rydym yn gweithio’n gydweithredol gydag amrywiaeth eang o asiantaethau partner, gan
gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ieuenctid Awdurdod Lleol, Cymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru, Safonau Addysg a Hyfforddiant (ETS) Cymru a Grŵp Asiantaeth
Hyfforddiant a Chynghrair .
Wrth fod yn aelod o CWVYS, cewch:







dderbyn gwybodaeth uniongyrchol ar y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru - y
datblygiadau diweddara, fel, y Mark Ansawdd Cenedlaethol i waith ieuenctid yng
Nghymru, yr opsiynau i fodel gwaith ieuenctid cenedlaethol ynghyd a'r cyfle i roi eich
sylwadau i CWVYS, sydd wrth gynhyrchiol ei haelodau yn trafod yn unionyrchol gyda
Llywodraeth Cymru a’r gweinidogion perthnasol..
dderbyn y wybodaeth diweddara ar hyfforddiant a Chymwysterau Gwaith Ieuenctid
yng Nghymru. O ganlyniad i gytundeb partneriaeth rhwng CWVYS a Choleg
Cymunedol YMCA/WEA Cymru, cewch fynychu yn rhad ac am ddim hyfforddiant
gwaith ieuenctid (rhaid cyflwyno cais i ddiogelu lle )
gael eich gwahodd i fynychu a chyfranni i gyfarfodydd rhanbarthol, cwrdd â
rhandeiliad, rhannu a chydweithio ........
dderbyn gwybodaeth yn rheolaidd ar gyllid, cyfleoedd .....
A llawer mwy fel y gwelir yn ein pecyn aelodaeth.



Y ffioedd aelodaeth 

MUDIADAU IEUENCTID GWIRFODDOL LLEOL /CYMUNEDOL



MUDIADAU IEUENCTID GWIRFODDOL CENEDLAETHOL



Mudiadau ag aelodaeth o lai na 1000



Mudiadau ag aelodaeth rhwng 1000 – 5000



Mudiadau ag aelodaeth rhwng 5000 – 15000



Mudiadau ag aelodaeth dros 15000



Cyrff ambarél

Cyrff gydag ychydig neu dim cyllid (llai na £1000)

£37
£74
£119

£144
£227
£227
Yn rhad ac am ddim
am - flwyddyn yn unig

Cysylltwch â Catrin James - Cydlynydd rhanbarthol CWVYS - catrin@cwvys.org
<mailto:catrin@cwvys.org>

Ydych chi'n teimlo eich bod wedi gwahaniaethu oherwydd eich hil, rhywioldeb neu rhyw?
Ddim yn gwneud yn dda yn yr ysgol ac yn teimlo bod y byd cyfan yn eich erbyn?
Methu dod o hyd i swydd, neu eisiau ychwanegu mwy o sgiliau at eich CV?
Os ydych chi rhwng 14 a 25, bydd IDENTiTY yn gweithio gyda chi i adeiladu eich sgiliau a'ch
helpu i deimlo'n fwy hyderus yn eich gallu eich hun. Byddwch yn cymryd rhan mewn prosiectau
cyffrous, tra'n ennill sgiliau bywyd pwysig ar hyd y ffordd. Mae'r prosiect wedi ei osod o'ch
cwmpas fel unigolyn, a bydd yn gweithio gyda chi 1i1 i roi hwb i'ch hyder, a dangos eich bod yn
rhan werthfawr o’r gymdeithas.

Mae'n cynnwys:
Prosiectau cynllunio, Gwirfoddoli mewn ardal yr hoffech weithio mewn, Adeiladu hyder,
Dysgu sgiliau bywyd hanfodol, Dod o hyd i swyddi, Hyfforddi CV a cais am swydd,
Ymgyrchu
Weithio gyda chyfryngau cymdeithasol, Cymryd rhan yn y gymuned leol, ... a llawer mwy!
Os hoffech chi gymryd rhan i gwneud newid, yna gallwch gysylltwch â ni drwy:
Ffôn Symudol: 07500867412
Ffon y Swyddfa: 01492622233
E-bost: andrew@nwren.org

Sandra Foxhall ydw i a dwi’n edrych ymlaen i gychwyn ar fy swydd newydd
fel Swyddog Cefnogi Teulu Rhan Amser i Afasic Cymru yng Ngwynedd.
Elusen yw Afasic Cymru sy’n cefnogi teulouedd gyda phlant ac anhawster i
siarad a deall iaith (ALlICh). Rydym yn:
Trefnu Grwpiau Cefnogi rhieni
Trefnu dyddiau gweithgareddau
Cynnig gwybodaeth ar ALlICh drwy gyhoeddiadau a hyfforddiant i rieni a phobl broffesiynol.





’Rwyf yn awyddus i gychwyn grŵpiau cefnogi rhieni ar draws Gwynedd.
Gall ein grwpiau cefnogi rhieni …





Fod yn gyfle i gyfarfod a theulouedd mewn sefyllfa
tebyg.
Cynnig help a gwybodaeth ar beth i’w wneud os yw eich plentyn yn cael anhawster i siarad a
deall
Helpu i wybod sut i gael cymorth ychwanegol i’ch
plentyn
Rhannu syniadau, gwybodaeth a chyngor, a dysgu pethau ymarferol llawn hwyl i roi cynnig
arnynt adref i hybu datblygiad iaith.

Am ragor o wybodaeth am Afasic Cymru a’n grŵpiau cefnogi rhieni cyfagos ebostiwch sandra@afasiccymru.org.uk ffoniwch 07955745385 neu ewch i
www.afasiccymru.org.uk
Ariennir y swydd gan Morgan Foundation am dair blynedd.

gwenllian@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

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 gwella cyflwyniad a chyswllt 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.

Gwenllian Glyn Dafydd
Swyddog Gwirfoddoli

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