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Lansiad Cynllun ‘Teulu ni’
Fe lansiodd y Loteri
Fawr Deyrnas Unedig
raglen ‘Dyfodol Gwell’ yn
2011 . Roedd y rhaglen
yn agored i fudiadau
Trydydd Sector mewn
partneriaeth ag
Awdurdodau Lleol ar
gyfer prosiectau i
gefnogi teuluoedd ble
mae’r plentyn hynaf yn y
teulu rhwng 5-10 oed.
Cyflwynodd Mantell Gwynedd ddatganiad o
ddiddordeb mis Mai y llynedd ynghyd â thros 200
o fudiadau Trydydd Sector eraill ar draws y DU. Bu
Mantell Gwynedd yn un o 20 o geisidau ar draws y
wlad oedd cael gwahoddiad i gyflwyno cais llawn
ym mis Gorffennaf 2011. Roedd ein cais yn un
arloesol o Wynedd gyda chonsortiwm o fudiadau a
darparwyr o’r Rhwydwaith Plant a Phobl Ifanc
ynghlwm a’r prosiect. Cawsom y newyddion yn
fuan yn 2012 bod ein cais wedi bod yn
llwyddiannus! Golygai hyn ein bod wedi denu
bron i £900k dros 3 blynedd gyda’r nôd o wella
canlyniadau i blant o fewn teuluoedd sy’n profi
problemau lluosog a chymhleth.
Yn rhan o’r consortiwm mae mudiadau megis
Cartref Bontnewydd, Gweithredu dros Blant, SNAP
Cymru, Groundwork Gogledd Cymru a Barnardos
(Caban Bach). Byddent yn gweithio yn agos ar y
cynllun drwy ddarparu cynlluniau / pecynnau cefnogi ar gyfer teuluoedd.

Ym mis Mehefin eleni, penododd Mantell
Gwynedd Mair Richards fel Rheolydd Prosiect.
Erbyn hyn mae 3 cyfaill teulu (un ym mhob ardal o
Wynedd) eisoes wedi cychwyn yn eu swyddi.
Mae ‘Teulu Ni’ yn brosiect cyffrous sy’n gweithio
mewn Partneriaeth gyda thîm Gyda’n Gilydd
Gwynedd drwy gynnig cefnogaeth i deuluoedd ble
mae’r plentyn hynaf rhwng 5 a 10 oed. Gall y Cyfeillion Teulu gynnig cefnogaeth 1:1 neu drwy
brynu Gwasanaeth gan asiantaethau eraill.
Cynhelir lansiad swyddogol o’r cynllun ym Mhortmeirion, Tachwedd 15fed.
Am ragor o wybodaeth ynghylch y cynllun,
cysylltwch â Mair Richards (Rheolydd Prosiect) ym
Mantell Gwynedd:
01286 672 626
Mairrichards@mantellgwynedd.com
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LLOGI OFFER
RHAD AC AM DDIM!
Cofiwch am y gwasanaeth llogi offer sy’n cael ei gynnig i
fudiadau’r Trydydd Sector sy’n gweithio yn y maes plant a
phobl ifanc yng Ngwynedd.
Diogelwyd swm o arian cyllid cyfalaf Gwasanaethau ieuenctid
y Cynulliad i brynu amrywiaeth o offer cyfrifiadurol ar gael i’w llogi allan i
fudiadau gwirfoddol y sir ar gyfer eu defnyddio hefo pobl ifanc i gynnal gweithgareddau e.e. gweithdai ffotograffeg, hyfforddiant, grwpiau ffocws, cystadlaethau ayb.
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.

Gilydd fynediad at ystod o wasanaethau
Cefnogol i deuluoedd bregus a bydd y Tîm yn
fodd o wneud yn siŵr bod y gwasanaethau hyn
yn cael eu cyfeirio at y teuluoedd cywir.
Mae’r gwasanaeth bellach wedi ei leoli yn
Noddfa yn ardal Peblig yng Nghaernarfon. Erbyn
hyn mae’r cydlynwyr ardaloedd wedi dechrau yn
eu swyddi.
Ers Medi 1af eleni mae gwasanaeth Gyda’n
Gilydd (Tîm o Amgylch y Teulu yng Ngwynedd)
Bydd cynhadledd a lansiad swyddogol y
yn weithredol ac mae ymholiadau a chyfeiriadau gwasanaeth yn cael ei gynnal ddydd Mercher
ar gyfer teuluoedd eisoes wedi cael eu derbyn.
24ain o Hydref fel rhan o drefniadau Wythnos Ni
2012 draw ym Mhlas Tan y Bwlch.
Fel gwasanaeth ataliol, byddent yn anelu i roi
ymyrraeth gynnar i deuluoedd bregus y sir i
Am ragor o wybodaeth am y gwasanaeth neu os
geisio eu hatal rhag datblygu problemau mwy
ydych am gyfeirio atynt, cofiwch gysylltu:
dwys a chymhleth. Bydd y gwasanaeth yn
cychwyn gyda’r oedran 0 - 11 oed, buasent yn
Gydangilydd@gwynedd.gov.uk
croesawu cyfeiriadau yn arbennig gan Ymwelwyr
Iechyd ag ysgolion cynradd y sir. Trwy Raglen
Teuluoedd yn Gyntaf, bydd gan y Tîm Gyda’n
01286 676128
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Uned Symudol
Mantell Gwynedd
Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus yn eu cais i gael Uned Symudol er mwyn hybu gwasanaethau’r
Trydydd Sector yn ein hardaloedd gwledig. Bydd yr uned yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth rhwng
Mantell Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Gall mudiadau logi’r uned ar gyfer
digwyddiadau, unai ar eu pennau eu hunain neu mewn cydweithrediad â mudiadau eraill. Bydd
tudalen arbennig ar gyfer yr uned ar wefan Mantell ynghyd â chalendr llogi/defnydd.
ADNODDAU A DEFNYDD O’R UNED
Gliniadur, Argraffydd Lliw diwifr, Band llydan symudol, teledu 32”
a Chwaraewr DVD, Gofod Arddangos, Cegin Fechan, Toiled. Ystafell i gynnal ymgynghoriadau cyfrinachol neu ar gyfer profion
gwaed, pwysau gwaed ac ati. Uned ddelfrydol ar gyfer rhannu
gwybodaeth yn ein cymunedau gwledig.

HOFFI DREIFIO A CHYFARFOD POBL?
Diddordeb mewn gwirfoddoli?
Mae Mantell Gwynedd angen gwirfoddolwyr i ddreifio’r Uned Symudol a helpu gyda rhannu
gwybodaeth. Os oes ganddoch ddiddordeb cysylltwch â Mantell Gwynedd:
01286 672 626 neu ymholiadau@mantellgwynedd.com

Roedd dyddiad cau ar gyfer ceisiadau a
thendrau Teuluoedd yn Gyntaf yng Ngwynedd y
15fed Hydref. Roedd y rownd gyntaf ar sail PQQ
(Pre Qualifying Questionnaire). Bydd y panel
nawr yn asesu’r ceisiadau i gyd cyn gwahodd
uchafswm o 5 cais o bob pecyn
gwaith i fynd ati i lunio
ceisiadau llawn . Gallaf eich
hysbysebu hefyd bod aelod o
staff Mantell Gwynedd yn eistedd ar y panel asesu fel cynrychiolydd o’r trydydd sector.

Mae wedi bod yn broses hollol agored a chafodd y Rhwydwaith y cyfle i gyfarfod ym mis
Medi yn Nhalysarn ar gyfer trafod y camau nesaf o gyd weithio a ffurfio consortia ar gyfer y
pecynnau gwaith.

Mae Mantell Gwynedd a Menter a Busnes wedi
bod yn cynorthwyo, ble’n bosib, consortia o
fudiadau a mudiadau’r Trydydd Sector cyn y
dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r PQQ.

Cofiwch gysylltu gyda ni os oes
angen unrhyw gymorth neu wybodaeth arnoch yn ystod y
cyfnod yma. Mae posib hefyd i
chi gwestiynu’r broses trwy etender Wales.

Gobeithir derbyn newyddion o ba geisiadau
fydd yn cael eu gwahodd i’r ail rownd yn ystod
yr wythnosau nesaf.
Dymunaf bob lwc i chi gyd sydd wedi cyflwyno
cais!
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GRANTIAU / ARIANNU
Nod cynllun ‘grantiau dan Arweiniad Pobl Ifanc’GwriVol yw cefnogi
gweithgareddau a
phrosiectau gwirfoddol bach, a gynhelir ac a arweinir gan bobl ifanc.
Gellir ymgeisio am grant hyd at uchafswm o
£500* i gefnogi gwirfoddoli neu sefydlu gweithgaredd gwirfoddol ar gyfer pobl ifanc.
Bydd ceisiadau llwyddiannus yn cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl
ifanc rhwng 16-25 oed.
Dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisio am y grant yw 30ain Dachwedd 2012.
Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
Mirain Roberts yn Mantell Gwynedd
01286 672 626
/ mirain@mantellgwynedd.com
*gellir mewn amgylchiadau arbennig iawn ystyried cais hyd at £1000, ond bydd angen dangos bod nifer
o bobl ifanc yn elwa o’r cynllun, neu ei fod yn sefydlu cyfle gwirfoddoli parhaol.

Grant Plant mewn Angen
Mae Gwynedd yn ardal sydd wedi ei dargedu
ar gyfer cynllun Grantiau Bach ‘Plant Mewn
Angen’. Anelir y grantiau yma tuag at grwpiau
cymunedol bychain a hoffai ddechrau rhaglen
neu gynllun ar gyfer plant a phobl ifanc yn y
gymuned leol.
Mae’r cynllun yn gallu darparu grantiau rhwng
£50 i £10,000 y flwyddyn hyd at 3 mlynedd.

http://www.bbc.co.uk/pudsey/grants/
Defnyddiwch y cyswllt uchod i ddarganfod mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gyfer y grantiau
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Un o ddyletswyddau’r swydd hwylusydd plant a phobl ifanc yw
ymateb i anghenion hyfforddiant maes plant a phobl ifanc y trydydd
sector yng Ngwynedd.
Gweler isod restr o sesiynau hyfforddiant sydd ar eich cyfer eleni:




Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid –MIND Cymru
Tremadog, 31ain Ionawr a 1af Chwefror 2013

Amddiffyn Plant- Gwanwyn 2013.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu unrhyw un o’r sesiynau
uchod, cysylltwch â Carwyn er mwyn archebu eich lle.

Carwyn Humphreys
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc
carwynhumphreys@mantellgwynedd.com
01286 672 626

Mantell Gwynedd, 23-25 Y Bont Bridd, CAERNARFON ,Gwynedd, LL55 1AB

