Diweddariadau'r wythnos o CGGC
28 Hydref 2019
Helo, a chroeso i gylchlythyr yr wythnos hon.
Ar ôl proses feirniadu hir ac anodd, mae'r pleidleisiau i mewn...mae ein panel parchus
wedi dewis 30 o fudiadau a gwirfoddolwyr gwych ar gyfer rhestr fer Gwobrau Elusennau
Cymru. Gellir gweld y rhestr ar wefan y gwobrau.
Nawr, mae gennym ni ychydig o newyddion sy'n benodol i aelodau...
Mae ein etholiadau bwrdd bellach ar agor i bleidleisio. Bydd aelodau CGGC yn derbyn
URLs unigryw i gymryd rhan, felly cadwch lygad ar eich mewnflwch!
Diolch am ddarllen, dal chi to wythnos nesaf.

Ydych chi wedi cyrraedd y rhestr fer?
Ar ôl proses feirniadu anodd, cyhoeddwyd rhestr fer Gwobrau Elusennau Cymru.
Darllen mwy

Cyllid diweddaraf
Rhaglen Grantiau Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM (HMPPS) 2020-22
Mae grantiau rhwng £50,000 a £250,000 ar gael i weithgareddau wedi’i hanelu at gefnogi
ailsefydlu pobl yn y system cyfiawnder troseddol.
Darllen mwy

Cronfa Sefydliad CAF Tourle
Mae’r Gronfa CAF Tourle am ddyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i fudiadau elusenol lleol
sy’n cyflawni gwasanaethau i bobl leol ym mhob rhan o’r DU.
Darllen mwy

Sefydliad Elusennol Masonic -Grantiau Cyfleoedd Blynyddoedd Cynnar
Grantiau bychan rhwng £500 - £15,000 a grantiau mawr rhwng £10,000 - £80,000 ar
gael i elusennau sy’n helpu plant dan anfantais a phobl ifanc
Darllen mwy

Newyddion sector gwirfoddol
Prosiect Sylfaen Project
Allai eich mudiad elwa o gefnogaeth arbenigol am ddim i fod yn fwy effeithiol a
chynaliadwy?
Darllen mwy

Etholiad Bwrdd Ymddiriedolwyr CGGC bellach ar agor
Gall aelodau CGGC nawr bleidleisio ar eu hoff enwebeion i fwrdd CGGC. Dilynwch y
ddolen i weld y rhestr fer.
Darllen mwy

Cyngor ac arweiniad
Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2019 yn agosáu
Mae Wythnos yr Ymddiriedolwyr 2019 yn cael ei chynnal rhwng 4 ac 8 o Dachwedd. Beth
fyddwch chi'n ei wneud i ddathlu?
Darllen mwy

Hyfforddiant diweddaraf
Llywodraethu da i fudiadau gwirfoddol
Bydd y cwrs diwrnod llawn hwn yn eich cyflwyno i lywodraethu elusennau ac yn eich cefnogi i
sefydlu a chynnal safonau uchel fydd yn galluogi eich sefydliad i ffynnu.
20 Tachwedd 2019, Caerdydd
Darllen mwy

Dwyieithrwydd ar Waith
Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector
05 Rhagfyr 2019, Casnewydd
Darllen mwy

Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell
Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn
bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.
03 Rhagfyr 2019, Caerdydd
Darllen mwy

Polisi a prosiectau
Dweud eich dweud ar argymhellion gofal cymdeithasol
Mae Comisiwn Gofal Plaid Cymru wedi cyhoeddi papur ymgynghori, Datblygu
Gweledigaeth ar gyfer Gofal Cymdeithasol yng Nghymru.
Darllen mwy

