Mantell57(C)_Mantell50(C) 03/05/2012 17:01 Page 1

www.mantellgwynedd.com
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Ymunwch â ni yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd 2012 draw yng Nglynllifon
rhwng y 4ydd a’r 9fed o Fehefin. Bydd Mantell Gwynedd yno gyda’r Uned
Symudol yn ogystal â phabell gyda stondinau gwybodaeth gan y mudiadau
canlynol: Gweithredu dros Blant, GISDA, SNAP Cymru, Ymddiriedolaeth Cartref
Bontnewydd, Gwynedd Gynaladwy, Gwasanaeth Trais yn y Cartref de Gwynedd,
GwirVol, Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd, Elusen Cŵn Tywys, Cymdeithas y
Deillion Gogledd Cymru a NYAS. Fe fydd gweithgareddau amrywiol yn cael eu
cynnal yn y babell yn ddyddiol felly dewch yn llu!

Os oes gennych ddiddordeb mewn stiwardio yn yr Eisteddfod, ewch i wefan
www.urdd.org i lawrlwytho taflen.

Swyddfa Gofrestredig: 23-25 Y Bont Bridd, CAERNARFON, LL55 1AB. Ffôn: 01286 672626 • Ffacs: 01286 678430
Swyddfa Gofrestredig: Yr Hen Orsaf Heddlu • Y Lawnt • DOLGELLAU • LL40 1SB. Ffôn: 01341 422575 • Ffacs: 01341 422147
E-bost: ymholiadau@mantellgwynedd.com • Gwefan: www.mantellgwynedd.com
Elusen Gofrestredig: 1068851 • Cwmni Trwy Warant: 3420271 • Cofrestrwyd yng Nghymru
Cyhoeddir MANTELL gan Mantell Gwynedd. Nid yw’r safbwyntiau a fynegir yn Mantell o angenrheidrwyddyn adlewyrchu barn Mantell Gwynedd.
Cedwir yr hawl i olygu cyn cyhoeddi.
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Mantell

Mai 2012

STAFF MANTELL
GWYNEDD

Beth mae Aelodau Mantell Gwynedd yn ei
gael am eu tal aelodaeth?

Prif Swyddog:
Bethan Russell Williams

Mae aelodaeth Mantell Gwynedd yn agored i unrhyw fudiad gwirfoddol
neu gymunedol.

Tîm Datblygu a Gwasanaethau
Uwch Swyddog Datblygu a
Gwasanaethau:
Delyth Vaughan
Swyddog Datblygu Mentrau
Cymdeithasol:
Medwyn Williams
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc:
Carwyn Humphreys
Prosiect Busnes yn Cefnogi
Cymunedau
Swyddog Busnes yn Cefnogi
Cymunedau:
Emily Williamson
Swyddog Gweinyddol Busnes yn
Cefnogi Cymunedau:
Kathryn Dutton
Tîm Iechyd
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cym:
Sioned Llwyd Larsen
Rheolydd Prosiect Ffrindia’:
Carys Williams
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Arfon:
Nia Haf Jones
Cydlynydd Gwirfoddolwyr Dwyfor:
Dawn Thomas
Cydlynydd Gwirfoddolwyr
Meirionnydd:
Gwenlli Haf Evans
Tîm Cyllid a Gweinyddol
Dirprwy Brif Swyddog a Phennaeth
Tîm Cyllid a Gweinyddu:
Ceren Williams
Swyddog Gweinyddol:
Bronwen Rowlands
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Tracy Lynne Rotheram
Cynorthwy-ydd Gweinyddol:
Ellen ap Dafydd
Derbynnydd:
Tayera Khan
Tîm Canolfan Wirfoddoli
Cydlynydd Gwirfoddoli:
Rhianon Jones
Swyddog Gwirfoddoli:
Ann Angharad Fleming
Swyddog Gwirfoddoli:
Iola Till
Swyddog Gwirfoddoli Ieuenctid:
Mirain Roberts
Swyddog Y Porth Ymgysylltu:
Betsan Ifan
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Mae’r aelodau yn rhan o’r broses o gynllunio gwasanaethau Mantell Gwynedd.
Trwy ymaelodi â Mantell Gwynedd byddwch yn gallu cael:
• Cerdyn Cymunedol - cerdyn gostyngiad Gwynedd
• Gwybodaeth gyson a defnyddiol i’ch grŵp
• Cysylltiad â grwpiau o’r un maes
• Newyddlen chwarterol, cylchlythyrau ac e-fwletinau rheolaidd
• Cyfle i fod yn rhan o weithgareddau Mantell Gwynedd
• Telerau ffafriol wrth logi ystafell gyfarfod a/neu llogi offer
• Llogi Uned Symudol
• Hyfforddiant defnyddiol am bris gostyngol
Mae’r ffi ymaelodi blynyddol i bob grŵp neu fudiad yn dal i fod yn £10.00.
Yn y pris yma gallwch hefyd gael cefnogaeth ymarferol:
• Gwasanaeth paratoi cyflogau • Ystafelloedd i gynnal hyfforddiant neu gyfarfod;

(Y ddwy ystafell sydd ar gael yng Nghaernarfon)
Gwasanaeth llogi offer:
• Uned Symudol Mantell Gwynedd ar gael i’w llogi am bris rhesymol.
• Gliniaduron • Offer Cyfieithu • Taflunydd • Sgrîn Gludadwy • System PA (MIPRO)
• Camera Digidol • OHP • Byrddau Arddangos • Offer Siart Troi
Mae gan Mantell hefyd amrywiaeth o wasanaethau gweinyddol ar gael i aelodau sef:
Llungopïo, Peiriant Beindio a Lamineiddio dogfennau.
Felly os yw eich mudiad neu grŵp yn chwilio am unrhyw gefnogaeth y cam cyntaf yw
cysylltu â Mantell gan fod ystod eang o wybodaeth a chefnogaeth ar gael.
Ymaelodwch yn fuan i fanteisio ar bob cyfle sydd ar gael i’ch mudiad neu grŵp.

DEUNYDD I’R RHIFYN NESAF O MANTELL
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw
Mehefin 22, 2012
Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at Ellen ap Dafydd,
Swyddfa Mantell Dolgellau e-bost:
ellenapdafydd@mantellgwynedd.com Ffôn 01341 422 575
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Newyddion

Mai 2012

Holiadur
Gwirfoddoli
Cyfle i chi i ennill
₤50!

ADOLYGIAD O GYNGHORAU IECHYD
CYMUNEDOL YNG NGHYMRU
Cewch wybodaeth am yr adolygiad a’i amodau gorchwyl ar:
http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2012/chcreview/?lang=en
SUT Y GALLWCH CHI GYFRANNAU AT YR ADOLYGIAD?
Bydden ni wrth ein bodd cael clywed eich barn ar y Cynghorau Iechyd
Cymunedol. Defnyddiwch unrhyw un o’r dulliau isod i gysylltu â ni:
FFURFLEN AR-LEIN: ar https://www.survey.glam.ac.uk/cyngoriechydcymuned
HOLIADUR: gofyn am gopi gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod
SIARAD A/NEU CWRDD Â THIM YR ADOLYGIAD: Bydd WIHSC yn cynnal
cyfres o gyfarfodydd drwy Gymru. I gaes sgwrs neu trefu cyfarfod â’r tîm,
ffoniwch 01443 483070.
E-BOST: wihsc@glam.ac.uk
POSTIO’ch sylwadau at
Yr Athro Marcus Longley, Cyfarwyddwr Sefydliad Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Cymru, Prifysgol Morgannwg, RHADBOST CF2486,
Campws Glyntâf Isaf, Trefforest, Pontypridd, CF37 4BD

Mae Gwasanaethau Amgueddfeydd ac
Orielau Gwynedd yn bwriadu cynnig
rhagor o gyfleoedd gwirfoddoli yn y
dyfodol. Mewn cyd-weithrediad â
Mantell Gwynedd, lluniwyd “Holiadur
Gwirfoddoli” er mwyn cael syniad faint
o ddiddordeb fyddai gan aelodau’r
cyhoedd mewn cyfleoedd gwirfoddoli
o’r fath. Bydd UN holiadur lwcus yn
ennill ₤50! Os hoffech fod yn rhan o’r
arolwg – a thrwy hynny gael cyfle i ennill
y wobr, rhaid cwblhau a dychwelyd yr
holiaduron i Mantell Gwynedd erbyn
30ain Mehefin 2012. Mae’r holiaduron
ar gael yn eich llyfrgelloedd lleol neu
drwy gysylltu â Mantell Gwynedd
(01286 672626)
gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

Y dyddiad cau ar gyfer eich sylwadau ydy 1 Mehefin 2012

Gemau Olympaidd Llundain
2012
Mae’r trefniadau ar gyfer taith y Fflam Olympaidd trwy ddeg o drefi a
phentrefi Gwynedd ddiwedd mis Mai wedi eu cadarnhau.

BETH SYDD
ANGEN EI
WNEUD YN EICH
CYMUNED /
ˆ
GRWP
GWIRFODDOL
CHI?

I ble yng Ngwynedd fydd y fflam yn mynd?
Bydd y Fflam yn cyrraedd Gwynedd ddydd Llun 28 Mai, gan gyrraedd
Dolgellau am 10.45am. Bydd wedyn yn teithio trwy strydoedd Llan
Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, Porthmadog, Cricieth, Pwllheli, Bontnewydd,
Caernarfon, Y Felinheli a Bangor.
Y diwrnod wedyn, ddydd Mawrth 29 Mai, fe fydd yn cyrraedd y pwynt uchaf
ar ei holl daith trwy’r Deyrnas Unedig wrth iddi ddringo’r 1,085 metr i fyny
i gopa’r Wyddfa.
Gellir gweld pa strydoedd y bydd y Fflam yn mynd trwyddynt, a faint o’r
gloch drwy fynd i: www.london2012.com/olympictorchrelay
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Mae aelodau Eglwys Iesu Grist Sant
y Dyddiau Diweddaf o ardal
Porthmadog yn dymuno rhoi eu
hamser i wirfoddoli am UN
diwrnod ym mis Mehefin. Felly …
os oes adeilad cymunedol yn eich
ardal chi angen côt o baent, neu
lain o dir eisiau sylw, neu …
unrhyw weithgaredd addas ar gyfer
tua 20 aelod o wahanol oedran,
rhai’n siarad Cymraeg, cysylltwch
â’r Llywydd Christopher Jones ar
01766 524921 neu e-bostio
chris.ap.huw@gmail.com gydag
eich syniadau.
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Plant a Phobl ifanc

Mai 2012

Gwirfoddolwyr y Mileniwm
Llwyddiannau
Llongyfarchiadau i 9 o wirfoddolwyr
ifanc ar eu llwyddiannau ar gynllun
Gwirfoddolwr y Mileniwm.
Tystysgrif am 50 awr o wirfoddoli Haf Elen Owen - Undeb Credyd
Gogledd Cymru.
Sara Jones – WRVS.
Katie Jones – Ysgol Dyffryn Nantlle
ac Ysgol Y Groeslon.
Erin Mackintosh Page – Ysgol
Dyffryn Nantlle a Siop BHF yng
Nghaernarfon.
Amy Trower – Parc Padarn, Fresh
Fields Animal Rescue.
Mathew Price – Cynllun Ieuenctid
Pwllheli.
Catrina Palmer – Clwb Ieuenctid
Maesgeirchen.

Rhwydwaith Plant
a Phobl Ifanc
Gwynedd
Mathew – CIP

Eleni, bydd rhagor o gyfleoedd
hyfforddiant ar gael i aelodau’r
rhwydwaith a mudiadau plant a phobl
ifanc y trydydd sector yng Ngwynedd.
Edrychwch ymlaen i dderbyn
gwahoddiadau yn y dyfodol agos.

Tystysgrif am 50 a 100 awr o
wirfoddoli Iwan Wyn Jones – Gwirfoddoli gyda
Tim Achub Bywyd Glaslyn, Ysgol
Dyffryn Nantlle ac Ysgol Bro Lleu

Dyma flas o beth fydd yn cael ei drefnu:
• Canlyniadau’n Cyfrif (Results Based
Accountability) – Empower
• Diogelu Plant - Busnes Pawb – NSPCC
• Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
Ieuenctid – MIND Cymru
• “Tacluso’r Tŷ” – sesiwn wybodaeth ar
brotocolau a pholisïau i’ch mudiad.

Wedi derbyn tystysgrif am gyflawni 200
awr, Gwobr Rhagoriaeth. Kimberley Roberts – Cynllun
Ieuenctid Pwllheli.
Da iawn chi.

Os oes gennych ddiddordeb mewn
mynychu unrhyw un o’r uchod, mae
croeso i chi gofrestru ymlaen llaw drwy
gysylltu â Carwyn ym Mantell Gwynedd:
carwyn@mantellgwynedd.com
01286 672 626

Kimberley

Cyfieithu
Cymunedol
cyfieithu ysgrifenedig • cyfieithu ar y
pryd • prawfddarllen a golygu • cyrsiau
cyfieithu • sesiynau gloywi iaith •
Prisiau arbennig i gyrff cymunedol ac
elusennol
www.cyfieithucymunedol.org
post@cyfieithucymunedol.org
01492 642 796

Haf, Iwan a Katie
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Canolfan Gwirfoddoli

Mai 2012

Sylw i fudiad - RSVP

WYTHNOS Y
GWIRFODDOLWYR
1af – 7fed Mehefin 2012
Mae ‘Wythnos Gwirfoddolwyr’ yn ddigwyddiad
cenedlaethol i ddathlu cyfraniad gwirfoddolwyr sy’n cael ei
gynnal yn ystod yr wythnos gyntaf o Fehefin bob blwyddyn.
Dyma rai o drefniadau Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd am
yr Wythnos:
Y Gornel Wirfoddoli – Glynllifon (4ydd – 9fed
Mehefin)
Eleni, mae dyddiadau’r Wythnos Gwirfoddolwyr yn cyddaro â dyddiadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yng
Nglynllifon. Cofiwch alw heibio i’r Gornel Wirfoddoli pan
fyddwch yn yr Eisteddfod!
Cystadleuaeth Tynnu Lluniau – cyfle i ennill
HAMPER i’ch mudiad!!!
Dydach chi ddim rhy hwyr i anfon llun i’r gystadleuaeth
tynnu lluniau!! Mae angen lluniau sydd yn cyfleu
GWIRFODDOLI yng Ngwynedd.
Dyddiad cau :- 23ain Mai 2012
Stondin Deithiol - yn codi ymwybyddiaeth a rhannu
gwybodaeth am wirfoddoli.
Mae’r trefniadau yn cynnwys:• Bangor - Mercher, 6ed Mehefin
• Y Gornel Wirfoddoli, Pabell Mantell Gwynedd, Glynllifon,
• Tywyn - Gwener, Mehefin 8fed bore
• Y Bermo - Gwener Mehefin 8fed, prynhawn
Te Dathlu a Diolch i wirfoddolwyr
P’nawn Gwener, 1af o Fehefin am 3.00 pm yng Nghastell
Penrhyn, BANGOR.

RSVP yw’r Rhaglen Gwirfoddolwyr ar gyfer pobl hŷn
neu rai sydd wedi ymddeol ac mae’n darparu cyfleoedd
i bobl wirfoddoli yn eu cymuned. Mae’n anelu at gefnogi
prosiectau a ddatblygwyd mewn ymateb i anghenion
lleol. Mae’r gwaith yng Ngogledd Cymru yn
canolbwyntio ar y canlynol:
Rhaglenni Ysgolion
Hyfforddir gwirfoddolwyr i gefnogi gwaith darllen plant
(am awr neu ddwy'r wythnos) mewn ysgolion. Mae
RSVP wedi derbyn cymhorthdal gan Lywodraeth
Cymru i recriwtio rhagor o wirfoddolwyr i fod yn
“Gyfeillion Darllen” yn ein hysgolion, gyda gwella
safonau llythrennedd plant oedran 7 i 11 yn darged
penodol.
Gwaith Pontio’r Cenedlaethau
Mae RSVP mewn partneriaeth â’r Ganolfan ar gyfer
Ymarfer Pontio’r Cenedlaethau yn cael arian gan
Lywodraeth Cymru i gefnogi gwaith, prosiectau a dulliau
o bontio’r cenedlaethau yng Nghymru. Rydym yn
awyddus i fod mewn cysylltiad ag unrhyw grwpiau sydd
yn gweithio neu’n ystyried gweithio ar draws gwahanol
oedrannau a byddem yn falch o drafod hyfforddiant a
ffyrdd eraill o gefnogi a datblygu’r gwaith.Yr ydym hefyd
yn ceisio casglu gwybodaeth ynglŷn ag arferion da ac
rydym yn awyddus i glywed beth rydych chi’n ei wneud.
Gwirfoddoli arall
Mae prosiectau gweu yn boblogaidd iawn, gyda’r
cyfranwyr yn gweu dillad i sefydliadau ac elusennau yn y
wlad hon a thramor e.e. Unedau Arbennig i Fabanod yn
Ysbytai Gogledd Cymru, Tŷ Gobaith ac Operation
Christmas Child. Mae cylch gweu llwyddiannus yn
Nhrefor. Am ragor o wybodaeth am y prosiectau hyn a
rhai eraill cysylltwch â: Gwaith pontio’r cenedlaethau:
Jo McGreal ar 07788310442 neu
rsvpintergenerational@yahoo.co.uk Gwirfoddoli
cyffredinol: Fred Evans ar 07876033657
frederickevanscal@hotmail.co.uk

Croeso i chi ymuno â’r dathliadau uchod - cysylltwch â
Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd ar
01286 672626 neu
gwirfoddoli@mantellgwynedd.com

AWGRYMIADAU
Mae croeso i chi gysylltu a Chanolfan Wirfoddoli Gwynedd os oes gennych unrhyw awgrymiadau am bynciau hyfforddiant ar gyfer y dyfodol
trwy ffonio 01286 672 626 neu 01341 422 575.
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Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Mai 2012

Cyrsiau Hunan
Reoli Ar-lein
Mae’r cwrs ar-lein yma yn 6 wythnos
o hyd ac yn adnodd gwerthfawr i
gynorthwyo pobl i ddelio â’u cyflyrau
iechyd hir dymor ac yn ddefnyddiol
iawn i'r rhai sy’n cael anhawster mynd
allan o'r tŷ neu sy’n byw mewn ardal
wledig ayb.

Gwasanaeth Cyngor Tenovus
ym Meirionnydd – ar gyfer
pawb a effeithir gan ganser

Fe all y rhai sy’n dilyn y cwrs ddysgu
sut i:
• Reoli poen a blinder gormodol
• Ymdopi â theimladau o iselder
• Defnyddio technegau ymlacio ac
ymarfer
• Bwyta'n iach
• Defnyddio technegau datrys
problemau a chynllunio camau
gweithredu
• Gwella sgiliau cyfathrebu

Ym mis Mawrth cychwynnodd Tenovus, mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr, wasanaeth cynghori ym Meirionnydd ar gyfer pobl sy’n
eu heffeithio gan ganser, mae’n wasanaeth cyfrinachol, sy’n rhad ac am ddim ac yn
cynnig:
• Cyngor ynglŷn â budd-daliadau a ffynonellau cymorth ariannol eraill
• Camau ymarferol yn dilyn profedigaeth
• Gwybodaeth ynglŷn ag amrediad o faterion cyfreithiol eraill megis dyled,
cartrefu, cyflogaeth, Pŵer Atwrnai Parhaus ac ewyllysiau
• Cyfeirio ymlaen at wasanaethau eraill os yn briodol

I gael mwy o wybodaeth ffoniwch
01286 674236 neu e-bostiwch
eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Cynhelir sesiwn rhoi cyngor yn rheolaidd yn Ysbyty Rhanbarthol Dolgellau a
Bermo bob bore Llun, ac yn ôl y gofyn mewn lleoliadau eraill megis Y Bermo,
Y Bala, Tywyn a Blaenau Ffestiniog. Gellir trefnu ymweliadau cartref pan fo angen
ac yn ymarferol.
Gall gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol gyfeirio person trwy gysylltu a Jane
Ballantyne ar e-bost jane.ballantyne@tenovus.org.uk, neu ffonio ar 01650
511765. Mae’n bosibl i glient hunangyfeirio drwy Linell Gymorth Rhadffôn
Tenovus ar 0808 808 1010.

Swyddog Cefnogi Gofalwyr
newydd yn Ysbyty
Gwynedd
Penodwyd Hilary Williams fel Swyddog
Cefnogi Gofalwyr yn ddiweddar gan
Cynnal Gofalwyr i weithio o Ysbyty
Gwynedd. Prif rôl Hilary Williams yw
adnabod gofalwyr di-dâl yn Ysbyty
Gwynedd a’u helpu i lywio’r broses
rhyddhau, drwy sicrhau fod popeth mewn
lle cyn i’r claf ddychwelyd adref. Mae’r
prosiect yma yn deillio o dystiolaeth sy’n
dangos fod gofalwyr eisiau mwy o
wybodaeth ynglŷn â’r gefnogaeth sydd ar
gael iddynt, a chael eu cynnwys yn y
broses gynllunio pan fydd eu hanwyliaid
yn cael eu rhyddhau o’r ysbyty.
Mae’r gwasanaeth ar gael i ofalwyr, ac i
ofalwyr sydd yn gleifion er mwyn sicrhau
eu bod yn derbyn gwybodaeth a
chefnogaeth briodol i gwrdd â’u
hanghenion hwy.

Ar y dde: Rhai o’r mudiadau ddaeth draw i’r
Siop yng Nghanolfan Deiniol, Bangor ar
Ddiwrnod Rhannu Gwybodaeth, 5ed o Ebrill
i hyrwyddo eu gwasanaethau.
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Cymunedau Mentrus

Mai 2012

Dros wyliau’r Pasg, o’r 2il hyd y 13eg
o Ebrill bu i gynllun Cymunedau
Mentrus logi siop yng Nghanolfan
Siopa Deiniol ym Mangor.
‘Roedd yn gyfle i fentrau
cymdeithasol fasnachu yng nghanol
dinas Bangor dros gyfnod Y Pasg.
Bu nifer o fudiadau yno’n masnachu,
megis Cynllun Ieuenctid Pwllheli,
Menter Fachwen, Becws Pesda, Caffi
CAIS a’r Co-op Llysiau.
Yn ystod y pythefnos bu i
gynrychiolwyr o wahanol fudiadau a
Swyddogion Mantell Gwynedd
fanteisio ar y cyfle i rannu
gwybodaeth.
Gweithdy mewn Cyfryngau
Digidol
Y bwriad yw cynnal cwrs undydd
mewn cydweithrediad â Cyfle
(cwmni hyfforddi ar gyfer y
diwydiannau creadigol yng Nghymru)
lleoliad a threfniant y diwrnod i’w
gadarnhau.
Bydd cyfle i chi ddysgu mwy am y
cyfryngau digidol e.e. Facebook,
Blogger ac ati er mwyn creu cyfrif a
thudalen ar gyfer eich mudiad.
Cadwch lygaid am hysbysebion ar
wefan Mantell ac mewn e-bost.
Cofiwch archebu lle er mwyn
gwneud y defnydd gorau o’r cyfrwng
yma er lles eich mudiad.

John Bennett, Prif Weithredwr. Clymblaid
Mentrau Cymdeithasol Cymru yn prynu
torth gan Becws Pesda.

John Bennett, Prif Weithredwr. Clymblaid Mentrau Cymdeithasol Cymru gydag aelodau o
Fenter Fachwen
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Cynllun Ffrindia' & Busnes yn Cefnogi Cymunedau

CYNLLUN FFRINDIA’

Cerdyn
Cymunedol
ar gael rŵan!

Fel y cyhoeddwyd yn rhifyn diwethaf o Mantell. mae Cynllun Ffrindia’ wedi cychwyn
yn swyddogol. Mae’r cynllun sydd wedi ei gyllido drwy gronfa AdvantAGE Y Loteri
Fawr yn recriwtio gwirfoddolwyr i gyfeillio gydag unigolion dros 50 oed sydd un ai’n
unig neu’n gaeth i’w cartref. Dros y tri mis cyntaf mae’r tîm wedi creu pecynnau
gwybodaeth ar gyfer gwirfoddolwyr a darpar fuddiolwyr. Ail gysylltwyd â’r
gwirfoddolwyr a fu’n weithgar ar Gynllun Peilot Mantell Gwynedd yn Ne
Meirionnydd trwy gynnal cyfarfod yng Nghlwb Rygbi Dolgellau ble cafwyd y cyfle i
drafod y cynllun newydd a rhannu ymarfer da.

Rydym yn falch o gyhoeddi y dylai'r
cerdyn cymunedol fod wedi eich
cyrraedd neu ar ei ffordd i chi yn
fuan. Mae'r cerdyn yn cynnig
mynediad at ostyngiadau ar
nwyddau ac ystod eang o
wasanaethau gan fusnesau lleol i
holl aelodau Mantell Gwynedd. Am
ragor o wybodaeth lle gallwch
ddefnyddio eich cerdyn ewch i
www.b2cwales.co.uk ac edrych
trwy’r cyfeirlyfr busnes. Mae rhagor
o fusnesau yn cael eu hychwanegu
drwy'r amser a busnesau yn
diweddaru eu cynigion felly cadwch
lygad barcud ar ein gwefan am
ostyngiadau neu wasanaethau
newydd.
Mae’r prosiect Busnesau yn Cefnogi
Cymunedau wedi bod yn
weithredol yng Ngwynedd ers mis
Rhagfyr 2011, ac rydym wedi cael
misoedd prysur iawn yn paratoi’r
cerdyn cymunedol. Rydym wedi
bod yn ffodus i ail gartrefu offer
amrywiol yn rhoddedig gan
fusnesau gyda grwpiau lleol; dod o
hyd i Fentoriaid Busnes ar gyfer
pobl ifanc sy'n gobeithio cychwyn
busnes eu hunain; dod o hyd i
ymddiriedolwr ar gyfer grŵp
cymunedol lleol yn ogystal â llawer
o gyfleoedd eraill i gael busnesau i
ymwneud â grwpiau cymunedol
lleol.
Rydym yn y broses o ddatblygu
rhestr o fusnesau sy'n barod i
wirfoddoli yn eu cymunedau lleol ar
brosiectau megis adnewyddu gerddi
cymunedol neu baentio neuaddau
ac ati felly os hoffai eich grŵp gael
unrhyw gymorth cysylltwch â ni:
Tîm B2C ym Mantell Gwynedd –
Emily neu Kathryn ar 01286 672
626 neu e-bostio
emily@b2cwales.co.uk neu ewch
i www.mantellgwynedd.com
neu www.b2cwales.co.uk

Y cam nesaf yw recriwtio gwirfoddolwyr yn y tair ardal sef Arfon, Dwyfor a
Meirionnydd. Bydd digwyddiadau hyrwyddo’r Cynllun yn cael eu cynnal yn fuan. Os
ydych â diddordeb mewn gwirfoddoli gyda Chynllun Ffrindia’ gallwch gysylltu gyda’r
cydlynwyr trwy e-bost ffrindia@mantellgwynedd.com neu trwy ffonio Gwenlli
(Meirionnydd) 01341 422575, Dawn (Dwyfor) 01286 685929 neu Nia (Arfon) 01286
685928.

Llun o wirfoddolwyr Cynllun Ffrindia yng Nghlwb Rygbi Dolgellau
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Cyfleoedd Ariannu

Mai 2012

Cronfa Buddsoddi Cymunedol
Mae partneriaeth newydd wedi’i chreu rhwng Cartrefi
Cymunedol Gwynedd a Mantell Gwynedd i weinyddu
‘Cronfa Buddsoddi Cymunedol’ gwerth dros £200K y
flwyddyn. 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.
Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer y rownd nesaf erbyn
dydd Gwener, 29ain, Mehefin 2012 cyn 5.00 pm.
Y dyddiadau cau eraill am y flwyddyn 2012-13 fydd :Medi 28ain, 2012
Ionawr 4ydd, 2013

Y Porth Ymgysylltu

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.mantellgwnyedd.com

Mae prosiect Y Porth Ymgysylltu, WCVA a ariennir gan Y
Gronfa Strwythurol Ewropeaidd wedi buddsoddi £1 miliwn
o bunnoedd mewn 15 o sefydliadau yng Ngwynedd, er mwyn
hybu'r di-waith i ennill cymwysterau, sgiliau a chyflogaeth.

Galluogi Gwynedd

Gyda’r 25 prosiect lleol yn dirwyn i ben ddiwedd Mehefin
2012, dyma’r cyfle olaf i recriwtio cyfranogwyr cymwys.

Newyddion da unwaith eto yw bod cronfa ‘Galluogi
Gwynedd’ ar gael am flwyddyn ychwanegol a gall grwpiau
gwirfoddol a chymunedol ar draws Gwynedd barhau i
ymgeisio am arian cyfalaf ar gyfer datblygu, uwchraddio neu
adnewyddu adeiladau/asedau cymunedol hyd at uchafswm o
£5,000.00.

Bydd nifer o ddigwyddiadau dathlu llwyddiant Y Porth
Ymgysylltu yn cael eu trefnu gan y mudiadau, ar lefel lleol a
chenedlaethol.
Am fwy o wybodaeth yna cysylltwch gyda Betsan Ifan ar
01745 357553 neu bifan@wcva.org.uk

Y dyddiad cau nesaf yw 29ain, Mehefin,2012 ac 28ain,
Medi, 2012. Mae’n rhaid i bob cais gyrraedd trwy law neu
yn y post CYN 5.00 pm.
I drafod unrhyw ymholiad neu am ragor o fanylion neu am
becyn cais cysylltwch â Delyth Vaughan ar 01286 672
626 neu e-bostiwch delyth@mantellgwynedd.com
delyth@mantellgwynedd.com neu ewch i
www.mantellgwynedd.com
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Digwyddiadau ac Hyfforddiant

Mai 2012

HYFFORDDIANT
MANTELL GWYNEDD
29 a 30 - 05 2012, Gweithdy Sut i Dendro, Adeilad yr
Institiwt, Caernarfon

Hyfforddiant WCVA
Gwanwyn a Haf 2012
Lleoliad

Dyddiad

Tiwtor

Cynllunio strategol ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd – NEWYDD

02 – 07 - 2012, Gweithdy Codi Proffil eich Mudiad a
Denu Gwirfoddolwyr, Eglwys Santes Fair, Tremadog

17 Mai 2012

I gofrestru neu am ragor o wybodaeth ewch i’r wefan
www.mantellgwynedd.com

Neuadd Morfa, Y Rhyl

Mandy Williams
/ Sarah Jones

Cyflwyniad i wleidyddiaeth Cymru
22 Mai 2012

WCVA - Y Rhyl

Michelle
Matheron

Rhedeg apêl cyfalaf llwyddiannus - NEWYDD

Sioe Amaethyddol
Meironnydd, TYWYN

24 Mai 2012

WCVA - Y Rhyl

Cyllid Cynaliadwy
Cymru

LEAN a sicrhau ansawdd

Ymunwch â ni ar ddydd Mercher - 22ain Awst.

12 Mehefin 2012

Estynnir gwahoddiad cynnes iawn i chi - holl fudiadau
gwirfoddol sy’n darparu gwasanaeth yn ardal
Meirionnydd - i ymuno â Mantell Gwynedd yn eu
pabell ar gae Sioe Sir Meirion eleni. Yn y gorffennol,
mae pabell Mantell wedi bod yn fwrlwm o
weithgaredd ar ddiwrnod y sioe, gyda chroestoriad
eang o fudiadau gwirfoddol yn rhannu’r safle. Gofynnir
am gyfraniad tuag at y costau, ond mae gweddill y
trefnu i gyd yn cael ei wneud gan staff Mantell. Mae
ambell le ar ôl felly manteisiwch ar y cyfle i hyrwyddo
eich mudiad/gwasanaeth.
Peidiwch â cholli’r cyfle – gallwn eich sicrhau o
ddiwrnod prysur yng nghwmni ein gilydd – cyfle i
rannu gwybodaeth â’r cyhoedd, ac i rwydweithio â
mudiadau eraill gyda phawb dan yr un to. Codwch y
ffôn heddiw (01341 422575) er mwyn sicrhau eich lle.

Neuadd Morfa, y Rhyl

Alison Utting /
Emma Jones

Neuadd Morfa, y Rhyl

Michelle
Matheron

Cyflwyniad i ymgyrchu
20 Mehefin 2012

Cyflwyniad i roi trwy'r gyflogres
21 Mehefin 2012

WCVA - Y Rhyl

Eileen Kinsman

Cynllunio marchnata i reolwyr
28 Mehefin

WCVA - Y Rhyl

Angela Tillcock

Gweithio mewn partneriaeth yn effeithiol
11 Gorffennaf 2012

Neuadd Morfa, Y Rhyl

Alain Thomas

Cymhorthfa cofrestru ar gyfer cymorth rhodd - pum cam syml
at ddefnyddio cymorth rhodd
12 Gorffennaf 2012

WCVA - Y Rhyl

Eileen Kinsman

Gywbodaeth ar gael ar www.wcva.org.uk
Neu i wneud ymholiadau cyffredinol cysylltwch â
Lein Gymorth CGGC (WCVA) ar
0800 2888329 neu help@wcva.org.uk

Os hoffech drafod anghenion hyfforddiant eich
mudiad cysylltwch â Delyth Vaughan
01286 672626,
delyth@mantellgwynedd.com. Neu i gael
rhagor o wybodaeth am hyfforddiant cysylltwch
ag Ellen ap Dafydd 01341 422575
ellenapdafydd@mantellgwynedd.com

Galwch draw i weld yr Uned Symudol
16-05-2012
19-05-2012
20-05-2012
23-05-2012
04 i’r 09-06-2012
07-07-2012
21-07-2012

10

Maes Parcio Asda Pwllheli
Gŵyl Fai, Penygroes
‘Race For Life’, Coed Helen, Caernarfon
Maes Parcio Asda Pwllheli
Eisteddfod yr Urdd Eryri yng Nglynllifon
Sioe Amaethyddol Caernarfon, Ffordd
Bethel, Caernarfon
Ras yr Wyddfa, Llanberis
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