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Nodyn gan y Prif

Swyddog

Braf yw medru adrodd, union flwyddyn ar ôl y ffiasco “Sell2Wales” pan
roddwyd arian mudiadau trydydd sector ar y wefan fasnachol honno,
bod bron pob un o’r mudiadau bellach wedi cael cadarnhad o barhad
ariannu trwy Cyngor Gwynedd hyd Mawrth 2016. Rydym dal yn
gweithio gyda dau fudiad sydd yn parhau mewn peryg o golli eu harian.
Mae’r ddau fudiad yma yn darparu gwasanaeth ar gyfer rhai o unigolion
mwya’ bregus y sir ac mae cyfrifoldeb moesol gennym dros yr
unigolion a’r gwasanaethau hyn. Bydd Mantell Gwynedd yn parhau i fod
yn lais cryf i amddiffyn mudiadau a gwasanaethau trydydd sector.
Cawsom Gyfarfod Blynyddol campus unwaith eto, yn Y Galeri eleni.
Bu’r Ffair Fasnachu yn brysur yn gwerthu nwyddau ac ‘roedd yn
fendigedig gweld unwaith eto arddangosfa ysblennydd o nwyddau gan
fudiadau fel Menter Fachwen, Canolfan Felin Fach, Gardd Gymunedol
Deudraeth Cyf a nifer o rai eraill. Mae’n braf gweld mudiadau wedi
mynd ati i fasnachu er mwyn sicrhau eu dyfodol. Mae’r modd maent yn
mynd ati i becynnu’r nwyddau mor broffesiynol ag unrhyw siop o’r
safon uchaf. Mae gweld hyn yn rhoi syniadau i fudiadau eraill fynd ati i
fasnachu. ‘Roedd yn ddiwrnod gwerth chweil yn Y Galeri, a’r Cyfarfod
Blynyddol unwaith eto gyda chynulleidfa frwdfrydig a chydwybodol yn
holi a mynnu atebion. Mae’n dda gweld y sector mor frwdfrydig. Diolch
i pawb fynychodd ac am eu cefnogaeth i Mantell Gwynedd ac i’r
trydydd sector.
Fel y gwelwch o gynnwys y newyddlen, mae staff Mantell Gwynedd
wedi bod yn brysur yn codi arian at elusennau lleol yn ddiweddar –
cymrodd rhan fwya’ o’r staff rhan yn yr “ice bucket challenge” a chodi
£100 at elusen lleol Gafael Llaw.Ychydig yn ddiweddarach bu pawb
wrthi yn helpu gyda Bore Coffi Macmillan llwyddiannus a chodwyd yn
agos i £300. Mae ‘na fore coffi arall ar y gweill Rhagfyr 15fed i godi
arian at elusen Awyr Las (Ward Alaw Ysbyty Gwynedd). Mewn oes pan
mae staff Mantell Gwynedd yn annog mudiadau i godi rhywfaint o arian
eu hunain a symud i ffwrdd oddi wrth ddibyniaeth ar grantiau mae’n
bwysig ein bod ein hunain yn gwneud rhywfaint o hyn i gefnogi
achosion da.
A dyma ddiwedd blwyddyn brysur arall i ni gyd yma. Fel mae cyfnod y
‘dolig yn agosáu hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth trwy gydol y
flwyddyn. Diolch i’r staff ac i aelodau’r Bwrdd Rheoli am ei cefnogaeth
diflino i’r sector. A diolch i pob mudiad a phob gwirfoddolwr sydd yn
rhoi eu hamser a gwneud Gwynedd yn lle gwell i fyw ynddo.
Gyda dymuniadau gorau i chi oll am iechyd a heddwch yn y flwyddyn
newydd.
Tan tro nesa’,
Bethan

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o
Mantell yw Dydd Gwener 30 Ionawr, 2015
Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at Ellen ap
Dafydd, Swyddfa Mantell Dolgellau
e-bost: ellenapdafydd@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422 575
M A N T E L L
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CYDRADDOLDEB
Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru yn elusen sydd â’r amcanion o
weithio tuag at gael gwared ar ragfarnau, yn arbennig yn erbyn y bobl hynny sydd ag un neu fwy o’r
naw nodwedd sydd wedi eu gwarchod o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.
Ar hyn o bryd mae NWREN wrthi’n sefydlu prosiect newydd sydd wedi ei ariannu gan raglen Pawb
a’i Le Cronfa’r Loteri Fawr. Mae sawl elfen i’r prosiect. Un o’r prif amcanion ydi sefydlu Fforwm
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ar gyfer trydydd sector Gogledd Cymru. Diben y fforwm hwn fydd
rhannu gwybodaeth, annog arfer dda a chryfhau cyfraniad y trydydd sector i bolisi cyhoeddus. Caiff
hyn ei wneud drwy ddod â mudiadau at ei gilydd i rannu arbenigedd a gwthio safbwyntiau tebyg.
Susan Jones yw Cydlynydd Datblygu’r Bartneriaeth ac fe fydd hi yn cysylltu â sawl mudiad o’r trydydd sector yn fuan. Os
oes gennych ddiddordeb mewn datblygu Fforwm Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yna cysylltwch â Susan Jones i ddatgan
diddordeb ar un ai susan@nwren.org neu 01492 621468.
Rydym ni’n rhagweld y bydd y prosiect hwn yn rhoi mwy o lais i fudiadau trydydd sector yng Ngogledd Cymru, ac yn
bwysicach, i’r bobl hynny mae eu ‘lleisiau’n’ cael eu hanwybyddu ac sy’n methu rhoi eu mewnbwn i ddylanwadu ar bolisi
cyhoeddus yng Ngogledd Cymru.

C

cyfieithu
cymunedol

Ydych chi’n fudiad
cymunedol neu
elusennol?
Oes pobl Cymraeg a diGymraeg yn eich
cyfarfodydd?
Hoffech chi roi’r cyfle i
bawb allu siarad yn
eu dewis iaith?
Mae gan Mentrau Iaith y Gogledd
brosiect newydd sydd yn rhan o
Gynllun Datblygu Gwledig
Llywodraeth Cymru a’r Undeb
Ewropeaidd.
Y diben yw cynnig gwasanaeth
cyfieithu ar y pryd a chyfieithu
ysgrifennedig am bris sydd o fewn
cyrraedd grwpiau cymunedol a
sefydliadau’r trydydd sector.
Os ydych eisiau defnyddio’r
gwasanaeth neu angen mwy o
fanylion cysylltwch â:
Glyn Jones ar 01492 642357
www.cyfieithucymunedol.org

N E W Y D D L E N
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FFAIR FASNACHU 2014

Unwaith eto eleni fe drefnwyd y Ffair Fasnachu ar
y cyd a’n Cyfarfod Blynyddol. Cynhaliwyd y
digwyddiad yn Galeri, Caernarfon eleni ac roedd
hi’n bleser cynnal y ffair mewn menter
gymdeithasol lwyddiannus.
Roedd y stondinau unwaith eto yn werth eu gweld ac yn
llawn cynnyrch lleol a oedd wedi eu paratoi gan y
mudiadau. Agorwyd y digwyddiad gan Gwyn Roberts, Prif
Weithredwr Galeri Caernarfon.Yn y bore, cafwyd

AGORIAD
CANOLFAN
HENBLAS YN
Y BALA
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cyflwyniad ar y cyd gan Mantell Gwynedd, Cyngor Gwynedd
a Gwyn Roberts ar ddatblygiad Mentrau Cymdeithasol yng
Ngwynedd.Yn y prynhawn, braint oedd cael Dr Martin Price,
Cadeirydd Sefydliad Codi Arian Cymru i gynnal gweithdy ar
ffyrdd i godi arian yn hytrach nac edrych ar grantiau ac ati.
Mae hi’n bwysig i’r sector leihau’r ddibyniaeth ar grantiau a
dechrau edrych ar ffyrdd amrywiol ac arloesol i godi arian i
gynnal eu gwasanaethau. Diolch i’r stondinwyr, i’r siaradwyr
ac i bawb wnaeth gefnogi’r digwyddiad.

Ar y 12fed o Fedi agorwyd Canolfan Henblas
yn Y Bala. Mae’r adeilad yma, hen adeilad
Cyngor Tref Bala a Chyngor Gwynedd wedi ei
drawsnewid dros y misoedd diwethaf.
Cwmni Pum Plwy Penllyn sydd yn gyfrifol am y
prosiect, sef cwmni cyfyngedig a sefydlwyd ar gyfer
lles cymdeithasol ac economaidd Penllyn.Y prif nod
yw dod a gwasanaethau i’r Bala, a chynnig gofod
swyddfeydd i elusennau a busnesau bychain. Mae
mwyafrif o’r swyddfeydd wedi eu llenwi yn barod.
Mae yna fudiadau yno’n barhaol, ond mae yna leoliad
i fudiadau sydd angen trefnu gwasanaeth galw i
mewn. Mae yna ystafelloedd cyfarfod bach a mawr ac
un ystafell arbennig ar gyfer cwnsela neu
wasanaethau eraill, gyda lle parcio a mynedfa
uniongyrchol o’r cefn, allan o olwg y stryd fawr. Mi fu
y Swyddog Cymunedau Mentrus yn rhoi cymorth
ymarferol i swyddogion y ganolfan, ac mi fu un o’r
grwpiau sydd bellach yn llogi ystafell yno hefyd yn
cael cymorth. Mae Ymatebwyr Cyntaf Y Bala bellach
yn y Ganolfan yma wedi iddynt lwyddo i gael grant
gan Cronfa Buddsoddi Cymunedol Gwynedd. Dyma
fudiad allweddol o bwysig i’r ardal, a da yw cael
swyddfa ganolog a lle saff i gadw eu hoffer a lleoliad
ar gyfer hyfforddi.

M A N T E L L
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HYSBYSEBU EICH CYFLEOEDD!

Dyma gyfle i chi fel mudiadau i wneud defnydd o’n
cabinet gwydr o flaen ein swyddfeydd yma yng
Nghaernarfon!
Rydym eisiau annog mudiadau i wneud yn fawr o’r cyfle drwy hysbysebu
eu gwasanaeth a/neu gyfleoedd i wirfoddoli yma yng nghanol y dref.
Rydym yn ffodus iawn o allu manteisio ar y nifer o gerddwyr sy’n pasio
blaen yr adeilad.
Mae’n wir nodi fod y cabinet a’r ffenestr hysbysebu yn denu llawer o sylw
ac rydym wedi cael nifer o ymholiadau am y cyfleoedd sy’n cael eu harddangos!
Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs, cysylltwch â Carwyn:
01286 672 626 / carwynhumphreys@mantellgwynedd.com

Goresgyn y Rhwystrau
Cynhaliwyd yr ail sesiwn Goresgyn y Rhwystrau ar yr
22ain o Hydref yn y Ganolfan Gwirfoddoli yn Nolgellau.
Prif bwrpas y sesiynnau hyn yw bod yn adnodd i gryfhau’r elfen
o gydweithio rhwng y Ganolfan Gwirfoddoli a’r Ganolfan
Waith.Y nod yw cynorthwyo’r unigolion sydd allan o waith i
adnabod gwerth gwirfoddoli yn eu taith wrth chwilio am waith.
Yn y lle cyntaf, mae’r Ganolfan Waith yn annog y sawl sy’n
ddiwaith i fynychu’r sesiynnau.Yna, rydym ni fel Canolfan
Gwirfoddoli yn cynnal y sesiynnau mewn gwahanol leoliadau ac
mewn awyrgylch hollol gartrefol.Y bwriad yw arwain yr
unigolion trwy’r broses cyn cychwyn gwirfoddoli dan arweiniad
y Ganolfan Gwirfoddoli. Cynigir y sesiynnau mewn grwpiau a chredwn fod hyn yn gyfle i bawb ddysgu trwy gilydd am yr
ehangder o gyfleoedd sydd a’r gael a bod cyfle addas i bob un ohonynt. Mae’r sesiynau hefyd yn agor drysau i’r unigolion
trwy eu hannog i geisio meddwl tu allan i’r cylch maent yn gyfarwydd ag ef wrth chwilio am waith.Yn ystod y sesiwn
diwethaf, braf oedd croesawu dau swyddog o’r Ganolfan Waith Dolgellau atom. Bwriedir parhau â’r sesiynnau hyn gan
fod pawb yn elwa mewn rhyw ffordd neu’i gilydd ac rydym yn gobeithio ymestyn y cynllun yn y flwyddyn newydd.
Gwyliwch allan am fanylion!
N E W Y D D L E N
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LLWYDDIANNAU GWIRFODDOLWR IFANC
Llwyddiannau gwirfoddolwr
ifanc ar gynllun Gwirfoddolwr
y Mileniwm.
Tystysgrif am 50 awr o wirfoddoli:
Duncan Langston – Clwb Hoci Dysynni

Tystysgrif am 50 - 100 awr o wirfoddoli:
Manon Fflur Thomas – Urdd Gobaith Cymru
Daniel William Roberts – Ymchwil Cancr
Mared Jones – Ysgol Syr Hugh Owen

Hyfforddiant
mudiadau Plant a
Phobl Ifanc
Yn dilyn arolwg i ganfod anghenion
hyfforddiant mudiadau yn y maes cynhaliwyd
dau ddiwrnod hyfforddiant llwyddiannus sef:
Amddiffyn Plant (Lefel Cyffredinol a Tharged)
yn yr Hydref a ddarparwyd gan Y Bont.
Yn ystod mis Ionawr 2015 bwriedir cynnal
cwrs hyfforddi’r hyfforddwr (train the trainer)
ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar
Hawliau'r Plentyn (CCUHP). Bydd y cwrs yn
cael ei ddarparu gan Blant yng Nghymru a fydd
yn rhoi’r hyder i staff allweddol gymryd y
cyfrifoldeb am drosglwyddo a rhaeadru’r
wybodaeth a sgiliau maent yn eu datblygu i
eraill o fewn eu mudiadau. (Dyddiad i’w
gadarnhau)
Am fwy o fanylion am y digwyddiad uchod neu
am unrhyw fater arall sy’n ymwneud â’r
trydydd sector a mudiadau sy’n cefnogi plant a
phobl ifanc cysylltwch â
paul@mantellgwynedd.com
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Tystysgrif 100 awr o wirfoddoli:
Rebecca Roberts – Ymchwil Cancr
Beca Tomos – Clwb Ieuenctid Waunfawr.
Tystysgrif 200 awr, Gwobr rhagoriaeth:
Simeone Ross – Ymchwil Cancr
Ryan Ninnes – Ymchwil Cancr
Kate Lloyd Pritchard – Eco’r Wyddfa, Ras yr Wyddfa.
Trystan Jones – Castell Penrhyn.
Da iawn chi!

Panel Grant Dan
Arweiniad Pobl
Ifanc
Panel Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc
GwirVol sydd wedi cymeradwyo tri cais
grant i fudiadau lleol gwerth £2,467 ers
mis Ebrill 2014.

Emyr Jones, Aaron Plemming, Mirain Llwyd a
Miriam Jones.
M A N T E L L
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Digwyddiad Iechyd Da
Dolgellau yn parhau i fynd o
nerth i nerth!

Cynllun Age Cymru
Gwynedd a Môn –
Canolfannau Byw yn Dda

Digwyddiad byrlymus gyda mwy na 50 o fudiadau
yn bresennol yno i roi gwybodaeth a chyngor ar
faterion yn ymwneud ag iechyd, gofal a lles. Roedd
cynnydd eto eleni o ran nifer y mynychwyr. Diolch
yn fawr i bawb a wnaeth sicrhau llwyddiant y
digwyddiad.

Cynllun newydd a chyffrous i alluogi pobl hŷn i
ddatblygu sgiliau, hyder, hunanwerth, cadw’n iach yn
gorfforol ac yn feddyliol ac i hybu annibyniaeth.
Lleoliadau
• Blaenau Ffestiniog - Y Ganolfan
• Penrhyndeudraeth – Neuadd Goffa
• Porthmadog – Capel Ebeneser
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
angharad@acgm.co.uk (07950195723)
rhys@acgm.co.uk (07950195722) neu
mici@acgm.co.uk (07709065410)

Yn y llun (o’r chwith i’r dde) - Y Cynghorydd Selwyn
Griffith, (Pencampwr Pobl Hŷn Gwynedd), Elizabeth
Brown (Cynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor Hir De
Gwynedd), Delwyn Evans, (Maer Dolgellau), Llewelyn
Evans (Cadeirydd Cynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor Hir
De Gwynedd), Clare Lane (Adran Comisiynydd Pobl
Hŷn Cymru), Yr Athro Trevor Purt (Prif Weithredwr
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)

Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Gogledd Cymru
Gwasanaeth Gofal
Croesffyrdd
Gwasanaeth newydd yn
Nolgellau
Grŵp Cymdeithasol ar gyfer pobl gyda
phroblemau’r cof sydd yn cyfarfod bob dydd
Mercher rhwng 10 y bore a 3 y prynhawn mewn
lleoliad cartrefol yn Nolgellau. Am fwy o wybodaeth
ffoniwch 01492 516435 neu cysylltwch ag
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru,
Llys Eirias, Bae Colwyn LL29 8BW

Dosbarthiadau Darllen Gwefusau –
Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru
Mae Cymdeithas y Byddar Gogledd Cymru yn cynnal dosbarthiadau darllen
gwefusau mewn gwahanol ardaloedd yng Ngogledd Cymru.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:
Chymdeithas y Byddar Gogledd Cymru,
01492 563470 sms: 07719 410355
E-bost: info@deafassociation.co.uk
www.deafassociation.co.uk

N E W Y D D L E N
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Teulu Ni
Mae prosiect Teulu Ni wedi cael ei ddewis yn un o bedwar allan o 26 o brosiectau drwy’r DU i fod yn
rhan o ddau ddarn o waith pwysig fel rhan o’r broses monitro y Gronfa Loteri Fawr. Byddant yn
defnyddio prosiect Teulu Ni fel astudiaeth achos ar gyfer eu hadroddiad Blwyddyn 2 ac hefyd yn
gweithio allan Dadansoddiad Gwerth am Arian y prosiectau o ran gwerth i deuluoedd a’r Sector
Gyhoeddus.
Erbyn hyn mae 97 o deuluoedd wedi eu cyfeirio at y prosiect a’r rhestr aros wedi gostwng o 14 i 4 teulu.
Un o weithgareddau’r Haf efo Cyfaill Teulu oedd mynd a’r teulu i fowlio deg. Bellach mae’r fam wedi pasio ei phrawf
gyrru (gyda chefnogaeth ariannol y prosiect) a bydd yn gallu mynd ar teulu ei hun yn y dyfodol.

Mae prosiect Busnesau yn Cefnogi
Cymunedau yn ymwneud â chreu a
chynnal cysylltiadau cynaliadwy rhwng
sefydliadau gwirfoddol a busnesau
lleol, gan ddod â chyfoeth o arbenigedd
a phrofiad at ei gilydd er budd
cymunedau lleol.
Gweithwyr Proffesiynol yn Cefnogi Cymunedau
Os hoffai eich grŵp chi elwa o gefnogaeth
broffesiynol gan Gyfreithiwr, Cyfrifydd, Syrfëwr
cysylltwch a B2C i gael rhagor o wybodaeth.Yn dilyn
llwyddiant y ddosbarth-feistr olaf ’rwyf nawr yn
chwilio am fewnbwn ar bynciau addas ar gyfer y
dyfodol. Cysylltwch gyda mi i rannu syniadau ar y
math o gymorth yr hoffech ei weld yn cael ei gynnig
yn y dyfodol.
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Gweithwyr
Gwirfoddoli a
Chymorth
Ar hyn o bryd rydym yn casglu rhestr o fusnesau
sy'n fodlon rhoi amser i’w staff i wirfoddoli gyda
grwpiau cymunedol. Gall y gwaith gynnwys paentio
neuadd bentref neu tacluso o amgylch eich adeilad.
A oes gennych brosiect addas o fewn eich cymuned
a fyddai’n dymuno manteisio ar y cyfle yma?
Am fwy o fanylion am B2C a sut y gall eich
sefydliad cymunedol chi elwa trwy gydweithio,
ewch i www.b2cwales.co.uk neu cysylltwch â
Sarah Thomas, Swyddog Prosiect B2C
sarah.thomas@b2cwales.co.uk

M A N T E L L
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Ffair Ffrindia’
Cynhaliwyd yr ail Ffair Ffrindia’ ym
Mhorthmadog ar y 4ydd o Orffennaf.
Croesawyd nifer o’r gwirfoddolwyr ac
unigolion i’r digwyddiad.
Cafwyd adloniant gan Band Arall yn ystod y dydd
a chyflwyniad gan Clare Horton Ffisiotherapydd
o Ysbyty Tywyn ynglŷn a diogelwch yn y cartref.
Yn y prynhawn cafwyd arddangosfa gosod
blodau gan Mair Rees, Dolgellau. Diolch yn fawr
iawn iddynt i gyd am eu cyfraniad.Yn dilyn cinio

fe gyflwynwyd tystysgrifau i’r gwirfoddolwyr am eu cefnogaeth i’r
cynllun yn ystod 2014. Roedd nifer o fudiadau wedi mynychu’r
digwyddiad oedd yn cynnig gwybodaeth ymarferol i bobl hŷn Gwynedd.
Balch i’w adrodd yn ôl fod y mudiadau i gyd wedi gweld gwerth i
fynychu’r digwyddiad. Diolch i bawb wnaeth fynychu a sicrhau diwrnod
llwyddiannus. Mae pawb yn edrych ymlaen i ddigwyddiad 2015.

Cyfeillio ym Meirionnydd
Yn awyddus i wirfoddoli ac i roi o’i hamser; daeth
Wendy Davies o Drawsfynydd i glywed am
Ffrindia’.
Er fod Wendy yn dilyn cwrs hyfforddiant, a teulu yn ei
chadw yn brysur, mae hi dal yn rhoi ychydig o’i hamser i
wirfoddoli. Meddai am y cyfeillio “Dwi’n rhoi awr o fy
amser bob wythnos i alw heibio Mrs Macateer am baned
a sgwrs. Pan ddoi adra dwi wir yn teimlo fy mod wedi
gwneud gwahaniaeth. ”
Dywedodd Mrs Macateer o Flaenau Ffestiniog am
Ffrindia’: “Mae’r cynllun yn grêt ac mae Wendy yn annwyl
dros ben.”
Mae Ffrindia’ pob amser yn chwilio am wirfoddolwyr,
felly os oes gennych amser i’w sbario cysylltwch â
Mirain Roberts Cydlynydd Meirionnydd:
01341 422575 / 07786513038
mirain@mantellgwynedd.com

Mwy o wybodaeth ynghyd â’r newyddion diweddaraf i’w gael ar ein gwefan!
www.mantellgwynedd.com
N E W Y D D L E N
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Gwneud y Cysylltiadau
Cytundeb rhwng Comisiynydd Heddlu a
Throsedd a’r Trydydd Sector
Eleni, arwyddwyd y Cytundeb rhwng Comisiynydd Heddlu
a Throsedd Gogledd Cymru a’r Trydydd Sector. Bwriad y
Cytundeb hwn yw ffurfioli’r berthynas rhwng y
Comisiynydd Heddlu a Throsedd a’r Trydydd Sector ac i
sefydlu’r isafswm safonau ar gyfer cyswllt ac ymgysylltiad
rhwng y ddau. Bydd ei lwyddiant yn cael ei fesur drwy
weithgareddau ymgysylltu yn ystod y flwyddyn.

‘Wynebu’r Dyfodol Meithrin Sgiliau a
Gwybodaeth’
26 Medi 2014
Digwyddiad dilynol i’r digwyddiad cyntaf - Wynebu’r
Dyfodol - a gynhaliwyd ar 30ain Ebrill oedd hwn. Nod y
digwyddiad oedd mynd i’r afael â’r problemau ym maes
gwasanaethau cyhoeddus yn yr hinsawdd economaidd
bresennol, gyda chyllidebau’n cael eu torri’n aruthrol ledled
Gogledd Cymru. Roedd y digwyddiad yn hoelio sylw ar
wasanaethau i oedolion ym maes iechyd a gofal
cymdeithasol ac yn edrych ar atebion ar gyfer cyflenwi
‘mwy gyda llai’.Roedd pwyslais cryf ar ddefnyddio gwerth
cymdeithasol fel y cyfrwng i ddarparu gwell canlyniadau ac
effeithiau, drwy gydweithio, comisiynu ar y cyd a
chroesawu arloesedd.

Rhagfyr 2014

Daeth yr ail ddigwyddiad ag arbenigwyr yn y
maes at ei gilydd i ddarparu sesiynau blasu yn
seiliedig ar ddadansoddiad o anghenion
hyfforddi a gynhaliwyd yn y digwyddiad cyntaf.
Felly, i adlewyrchu hyn, cynhaliwyd naw sesiwn a
chafodd y rheiny a gymerodd rhan y cyfle i fynychu tri
o’r sesiynau isod:
• Datblygu Consortia – ‘Adeiladu Partneriaethau sy’n
Gweithio’
• Llywodraethu - ‘Blitsio’r Bwrdd’
• Cyflenwi Gwasanaethau - ‘Agenda Newydd’
• Beth yw buddsoddi cymdeithasol?
• Contractio â’r Sector Cyhoeddus – ‘Parodrwydd i
Dendro’
• Egluro Mentrau Cymdeithasol –‘Chwalu’r Swigen’
• Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r
Cyhoedd
• Rhannu Pŵer, Dinasyddion Wrth y Llyw – dull o
fynd i’r afael â chyd-gynhyrchu
• Datblygu Cymunedol Seiliedig ar Asedau

Thema Drawsbynciol drwy gydol y dydd
oedd- GWERTH CYMDEITHASOL
Roedd pwyslais ar bwysigrwydd mudiadau i arddangos
eu gwerth cymdeithasol ac ymgorfforwyd hyn ym
mhob gweithdy i hyrwyddo ymwybyddiaeth a
dealltwriaeth ohoni.
Roedd ystod eang o fudiadau trydydd sector, mentrau
cymdeithasol a sector cyhoeddus sy’n gweithio oddi
fewn darparu gwasanaeth cyhoeddus yn y digwyddiad
yma. Roedd yr adborth yn bositif iawn gyda’r
gweithdai yn ychwanegu at wybodaeth, a dealltwriaeth
ddyfnach o faterion eraill.

Cyfranogwyr yn ‘speed datio’ yn ystod y digwyddiad
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Roedd y digwyddiad hefyd yn gyfle i rwydweithio a
thrafod syniadau a sefyllfaoedd yr unigolyn.

M A N T E L L

G W Y N E D D

Cyfleoedd Ariannu

Rhagfyr 2014

CRONFA BUDDSODDI
CYMUNEDOL
Mae’r gronfa yma
ar gael i gryfhau a
datblygu grwpiau a
mentrau o fewn y
trydydd sector
ledled Gwynedd.
Pwrpas hyn yw
galluogi’r trydydd sector (sector wirfoddol) i allu
chwarae rhan gyflawn o fewn cymunedau Gwynedd. Gall
grwpiau wneud cais am grant cyfalaf a/neu refeniw hyd at
uchafswm o £10,000.00.
Y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yn 20142015 yw :-

Grant Dan Arweiniad
Pobl Ifanc Gwynedd GWIRVOL.
Mae hyd at £1000 ar gael i brosiectau gwirfoddoli i bobl
ifanc!
Dyddiad cau y rownd nesaf yw: 30ain o Ionawr 2015.
Am becyn cais neu i drafod eich syniadau cysylltwch â
Gwenllian Dafydd - Gwenllian@mantellgwynedd.com
neu ffoniwch (01286) 672626

05 Ionawr 2015
31 Mawrth 2015
Os oes gennych syniad am brosiect newydd y medr eich
cymuned elwa ohono, cysylltwch â Mantell Gwynedd ar
01286 672 626 neu delyth@mantellgwynedd.com neu
ewch i www.mantellgwynedd.com
Gall grwpiau wneud cais am hyd at £1,000.00 trwy
gysylltu yn uniongyrchol â Dylan Thomas,
Cartrefi Cymunedol Gwynedd ar
dylan.thomas@ccgwynedd.org.uk neu
0300 123 8084.

Cist Gymunedol
Gwynedd
Mae cyllid ar gael i fudiadau nid-er-elw yn y DU sy’n
cefnogi plant a phobl ifanc 18 oed ac iau sy’n wynebu
anfantais oherwydd: salwch, trallod, camdriniaeth neu
esgeuluso, unrhyw fath o anabledd, anawsterau ymddygiad
neu seicolegol; byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o
amddifadedd.
Mae grantiau o dros £10,000 ar gael i gefnogi prosiectau
am hyd at dair blynedd. Dyddiad olaf derbyn ceisiadau yn
2015 yw 15 Ionawr 2015.
Mae’r rhaglen grantiau bach yn dyfarnu grantiau o hyd at
£10,000 ac maent ar gael am flwyddyn.
Dyddiad olaf derbyn ceisiadau yn 2014/15 yw 1af Mawrth
2015. Am fwy o fanylion ewch i
www.bbc.co.uk/programmes/b008dk4b
N E W Y D D L E N
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Mae Cist Cymunedol Gwynedd yn cefnogi
cynlluniau datblygu chwaraeon a
gweithgareddau egnïol newydd neu ychwanegol
yn y gymuned. Mae modd gwneud cais am hyd
at £1,500.00.
Yn ogystal, mae cyllid ychwanegol ar gael os yw eich
prosiect/gweithgaredd yn taclo anghydraddoldeb o ran
cyfranogiad mewn chwaraeon gan gynnwys y canlynol:
anableddau (cynhwysol), merched a genethod a plant a
phobl ifanc sy’n profi tlodi.
Am fwy o wybodaeth neu becyn cais cysylltwch â’r
Uned Datblygu Chwaraeon
ar 01758 704 010 neu e-bostio
datblyguchwaraeon@gwynedd.gov.uk
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Digwyddiadau ac Hyfforddiant
CALENDR
HYFFORDDIANT /
DIGWYDDIADAU
WCVA

Rhagfyr 2014

SIALENS BWCED IÂ

09 Rhagfyr 2014
Paratoi at Godi Arian
WCVA, Aberystwyth (SY23 3AH)
18 Mehefin 2014
Ysgrifennu’ch Polisi Diogelu
Gwasanaeth Tân ag Achub Gogledd Cymru (LL18 3PL)
13 Ionawr 2015
Gwerthuso a Monitro Allbynnau
Canolfan Fusnes Conwy (LL31 9X)
31 Ionawr 2014
Ymgysylltu trwy luniau (Seminar)
Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (CH7 1XP)
28 Ionawr 2014
Ysgrifennu Manyldeb Werthuso
WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
12 Chwefror 2014
Codi Arian Drwy Ymddiriedolaethau – Canolradd
WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
25 Chwefror 2014
Dewis Pecynnau Cymorth i Ddangos Effaith –
Dosbarth Meistr
WCVA, Rhyl (LL18 3EB)
I archebu lle ewch i www.wcva.org.uk neu i gael rhagor
o wybodaeth, ffoniwch 0800 2888329 neu e-bostiwch
help@wcva.org.uk.

Derbyniodd nifer o aelodau staff Mantell Gwynedd yr
enwebiad i gwblhau’r her ‘Sialens Bwced Iâ’ a chyfranwyd
£100 tuag at elusen leol Gafael Llaw.

Bore Coffi
Macmillan
Ar fore dydd Gwener, 26ain o
Fedi daeth criw o bobl i swyddfa
Mantell Gwynedd i gefnogi Bore
Coffi er budd elusen Macmillan.
Agorwyd y Bore Coffi yn
swyddogol gan Winston

Roddick, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ac ymunodd â’r staff a’r
cyhoedd am baned a chacen. Trosglwyddwyd £321.24 o elw’r bore coffi i elusen
Macmillan. Diolch i bawb ddaeth i gefnogi’r digwyddiad.

Cofiwch bod modd ein dilyn
ar Facebook a Twitter:
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www.facebook.com/mantellg

@MantellGwynedd

