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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.

Cymuned yn dod i adnabod ei hun yn well!
Diolch yn fawr i Mantell Gwynedd
am hybu llwyddiant prosiect
Cronfa Dreftadaeth y Loteri,
Adnabod Ardudwy - Knowing
Ardudwy. Pan oedd Cymdeithas
Hanes a Chofnodion Sir
Feirionnydd yn paratoi cais am
grant i’w galluogi i gynnal prosiect
mentrus, braf oedd cael troi at
Mantell Gwynedd am gefnogaeth a
chyngor. Cafwyd cyfraniad
gwerthfawr ac ymarferol iawn gan
y Swyddog Grantiau a bu ei
chefnogaeth yn gymorth i ni
lwyddo i gael grant.
Mae’r prosiect bellach yn ei ail
flwyddyn ac rydym wedi cynnal
nifer o sesiynau difyr yn ystod y
cyfnod e.e. teithiau tywys,
gweithdai yn Archifdy
Meirionnydd, dysgwyd ni i ddarllen
dogfennau yn Lladin, cawsom gyfle

hefyd i ddysgu mwy am gofnodi
hanes llafar a buom yn astudio
awyrluniau gyda’r bwriad o fedru
adnabod olion archeolegol.
Ym mis Gorffennaf eleni, lansiwyd
ein gwefan gan yr Arglwydd
Dafydd Elis-Thomas yn Theatr
Harlech. Arni mae nifer o fapiau
Degwm, Arolwg Ordnans ac
awyrluniau, sydd i gyd wedi eu
cysylltu. Gallwch ddarganfod
enwau’r caeau a hanes unrhyw
henebion:www.adnabodardudwy.org.uk
Bu disgyblion ysgolion y dalgylch
hefyd yn brysur iawn yn cerdded
o gwmpas eu plwyfi ac yn
mwynhau dysgu am eu
hardaloedd. Aeth nifer o
ddisgyblion ysgolion i’r archifdy yn
Nolgellau i ddysgu sut i ymchwilio

am wybodaeth ac i astudio hen
fapiau. ‘Rydym yn hynod o falch
fod ysgolion yn rhan o’r prosiect
ac am gefnogaeth barod Cyngor
Gwynedd’.
Y flaenoriaeth am fis neu ddau yw
cofnodi enwau caeau sydd yn dal
ar gof aelodau’r cyhoedd ym
mhlwyfi Llanfrothen a Nantmor,
Ffestiniog, Maentwrog a Llanelltyd.
Os fedrwch ein helpu i lenwi’r
bylchau hyn, neu os oes gennych
luniau o dyddynnod adfeiliedig neu
hen fapiau, y gallwn eu copïo a’u
cofnodi, cysylltwch â ni. Gallwch
wneud hyn drwy’r wefan neu
ysgrifennu at arweinydd y prosiect:
Rhian Parry, Tŷtandderwen,
Pencefn, Dolgellau, Gwynedd,
LL40 2ER.

MAE’R GIST AR AGOR I GRWPIAU CYMUNEDOL GWYNEDD
Diolch i gronfeydd Cist Cymunedol
Gwynedd, mae grwpiau cymunedol
a gwirfoddol ledled Gwynedd wedi
elwa ar gymorth ariannol sydd ar
gael iddynt i ddatblygu cynlluniau
sydd o fudd i’w hardaloedd lleol.
Clustnodwyd hyd at £234,863 o arian
i grwpiau ar hyd a lled Gwynedd i
ariannu prosiectau o greu sgwâr
newydd yng nghanol pentref i
uwchraddio caeau chwarae
cymunedol.
Dywedodd y Cynghorydd Dewi
Lewis, Uwch Arweinydd Portffolio
Datblygu Cyngor Gwynedd sy’n
arwain ar yr Economi ac Adfywio:
“Mae pecyn grantiau Cist Gwynedd

yn rhoi cefnogaeth i’n grwpiau
cymunedol a gwirfoddol i ddatblygu
a gwireddu cynlluniau arbennig sy’n
dod a budd gwirioneddol i
gymunedau lleol ledled y sir”.

Bentref Clynnog a Llanelltyd,
Canolfan y Ffôr, Menter Chwarae
Manod a’r Felin Sgwrsio yn y Felinheli
sy’n gynllun newydd arloesol i annog
dysgwyr i siarad Cymraeg.

Cronfeydd sydd ar gael i grwpiau
Gwynedd
O fewn Cist Gwynedd mae dwy
gronfa - Cronfa Wledig II a Chronfa
Datblygu Gwirfoddol (dyddiad cau
nesaf Rhagfyr 31, 2008).

Os oes gennych syniad am brosiect
newydd, neu angen datblygu
gweithgareddau, cofiwch gysylltu’n
ddi-oed â Mantell Gwynedd neu
Heather Williams 01286 679153,
cistgwynedd@gwynedd.gov.uk

O fewn Mantell Gwynedd mae
cronfa Ewch Amdani, a Galluogi
Gwynedd ( gweler manylion tu
mewn)
Mae nifer fawr o grwpiau eisoes
wedi sicrhau cefnogaeth – Neuadd

Newyddion
Nodyn gan y
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Prif Swyddog

A chais wrth gloi –
gyda’r rhifyn yma o
Mantell fe welwch fod
ynghlwm ddogfen
Ddiwedd Hydref hefyd cawsom ein
ddrafft o’r Compact rhwng Cyngor
Cyfarfod Blynyddol yng Nghanolfan GlanTreuliais fore difyr dros ben ddiwedd mis
Gwynedd a ‘r Trydydd Sector yng
llyn yn Y Bala. Pan yn blentyn treuliais
Hydref yn Nhŷ Siamas Dolgellau yn y
Ngwynedd. Bellach, mae’r berthynas hon yn
lawer iawn o amser yng Nglan-llyn yng
digwyddiad a drefnwyd gan Ganolfan
eithriadol bwysig yn y sir oherwydd nifer o
ngwersyll yr Urdd. ‘Roedd fy nghefnder
Wirfoddoli Mantell ar gyfer Diwrnod
ffactorau gan gynnwys y cyfleoedd sydd ar
John Eric Williams yn bennaeth y gwersyll
Gwneud Gwahaniaeth. Mae’n ddiwrnod a
y gorwel i’r Trydydd Sector oherwydd
bryd hynny cyn iddo gael ei benodi yn
gydnabyddir yn genedlaethol bellach i
trefniadau newydd comisiynu a thendro.
ddiweddarach yn Gyfarwyddwr yr Urdd a
ddathlu gwirfoddoli a chawsom groeso
Mae’n bwysig fod y berthynas hon rhwng y
byddai fy mrawd a minnau yn treulio bron
cynnes yn Nolgellau gan staff Tŷ Siamas a
ddwy sector yn un adeiladol, synhwyrol ac
thrigolion Dolgellau. Daeth nifer o grwpiau pob gwyliau ysgol yno yn ogystal â
effeithiol. Mae’r compact yn gosod y sylfaen
phenwythnosau di-ri. Erbyn heddiw mae’r
gwirfoddol yno gyda’u stondinau i
ar gyfer hyn ac felly mae’n bwysig fod y
gwersyll yn anifail gwahanol iawn ac mae’r
hysbysebu eu gwaith, i ddiolch i’r
sylfaen hon yn un gadarn. Erfyniaf arnoch
Urdd, sydd yn un o’r mudiadau pwysicaf o’r
gwirfoddolwyr sy’n eu galluogi i fynd o
felly am ymateb mor fanwl ac mor onest
Trydydd Sector ar gyfer pobl ifanc yng
flwyddyn i flwyddyn ac i chwilio am ragor
ag y gallwch i gynnwys y Compact. Byddwn
Nghymru, wedi llwyddo i oroesi oherwydd
o wirfoddolwyr i’w helpu. Uchafbwynt y
yn ystyried eich sylwadau yn fanwl, gallaf
bore i mi oedd clywed Bethan Gwanas yn gwaith diflino swyddogion a miloedd ar
eich sicrhau o hynny. Mae’n holl bwysig i’r
filoedd wirfoddolwyr hen ac ifanc. Mae’n
son am ei phrofiadau yn gwirfoddoli
Trydydd Sector ein bod yn cael cynnwys y
fudiad sydd wedi wynebu trafferthion a
dramor a sut mae gwirfoddoli wedi
Compact yn iawn. Edrychaf ymlaen am eich
heriau di-ri dros y blynyddoedd ac wedi
cyfoethogi pob agwedd o’i bywyd. Dwi di
ymatebion.
llwyddo i oresgyn pob un ohonynt gan
clywed y stori droeon o’r blaen ganddi,
A dyna ni, ar ddiwedd blwyddyn arall,
esblygu a datblygu trwy’r cyfan. Gall Yr
dwi’n nabod Bethan yn weddol o hen
ddyddiau y WEA, ond mae gwrando arni yn Urdd fod yn esiampl i ni gyd am sut mae’n hoffwn ddiolch i bawb fu’n cefnogi gwaith
rhaid newid er mwyn goroesi. Mae’n fudiad Mantell a’r Trydydd Sector yn y sir. Yn
dal i fy nghyffwrdd. Mae’n fy ngadael efo
arbennig felly diolch i fy holl staff yn y
teimlad o roi’r gorau i’r gwaith, codi pac a na arosodd yn llonydd am funud a dyma
Cwmni ac aelodau’r Bwrdd Rheoli am eu
paham ei fod wedi cyrraedd lle mae o
dilyn fy nhrwyn dramor i wirfoddoli….
gwaith caled, eu dyfalbarhad a’r gefnogaeth.
heddiw. Ni ellir mesur y cyfraniad mae’r
Newidiodd Bethan ei bywyd trwy
Dymunaf i chi oll Nadolig dedwydd a
wirfoddoli a’i gwneud y person cyflawn y’i mudiad yma wedi ei wneud i iaith a
blwyddyn lewyrchus ym 2009.
gwelwn heddiw. Cafodd glamp o gynulleidfa diwylliant yng Nghymru na chwaith y
o bob oedran yn Nhŷ Siamas ac ‘roedd yr gwahaniaeth i ddegau o filoedd o fywydau Cofion,
pobl ifanc. ‘Roedd yn le godidog o addas i
haul yn tywynnu ar Sgwâr Dolgellau a
gynnal Cyfarfod Blynyddol Mantell a diolch Bethan
phlant a phobl ifanc yr ysgolion yn morio
i bawb fu wrth y llyw yn trefnu a
canu. Gobeithio yn fawr y bydd un neu
ddau (neu ragor!) wedi eu sbarduno gan y chyfrannu.
digwyddiad, wedyn bydd y ‘diwrnod
gwneud gwahaniaeth’ wedi gwneud
gwahaniaeth go iawn i rywrai!

Croeso i rifyn olaf 2008 o Mantell. Dyma
flwyddyn arall ddiflannodd i rywle cyn i ni
droi rownd bron. Mae’n siwr ei fod yn
arwydd o fynd yn hŷn, neu rywbeth tebyg!

Gwefan newydd sy'n esbonio'r system gynllunio
Mae gan Gymorth Cynllunio Cymru wefan
newydd gyffrous sy'n llawn o wybodaeth am y
system gynllunio yng Nghymru. Mae'n esbonio
prif elfennau'r system gynllunio defnydd tir mewn
iaith blaen ac yn egluro sut gall y cyhoedd
gymryd rhan mewn materion cynllunio.
Gallwch hefyd lawrlwytho nifer o daflenni a
llyfrynnau sy'n rhoi gwybodaeth fwy manwl ar
agweddau arbennig o'r system gynllunio. Mae
dolenni yn eich arwain at ffynonellau eraill o
wybodaeth bellach ar-lein, fel y gallwch gael
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hyd i'r holl wybodaeth sy ei hangen ar gyfer eich
ymgyrch gymunedol. Ceir rhestr dermau
cynhwysfawr, sy'n esbonio termau arbenigol
mewn iaith glir a syml. A rhag ofn eich bod yn
dal heb ffeindio beth rydych am wybod, cewch
yno hefyd fanylion cyswllt Cymorth Cynllunio
Cymru a mudiadau eraill a all helpu yn bellach.
Bydd y wefan newydd, sy ar gael ar
www.cymorthcynlluniocymru.org.uk, yn tyfu dros
y misoedd a blynyddoedd i ddod.
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Newyddion

Rhagfyr 2008

I lawrlwytho copi o newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf i Gymru gan:
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ewch i’r adran Newyddion ar wefan Mantell
Gwynedd - www.mantellgwynedd.com

Anabledd Cymru

HELP THE AGED

Teithiodd Karen Jones, Anabledd
Cymru, i fyny’n ddiweddar o
Gaerffili, i gyfarfod swyddogion
Mantell Gwynedd.

“Dim penderfyniadau amdanom ni, hebddom ni”
cafodd y canllawiau sy’n cael eu defnyddio
gan y Cynulliad pan fyddan nhw’n ystyried
cyflenwi bwyd a’r gwasanaeth bwyd yn y
GIG yng Nghymru, eu newid.

Mae Llefaru dros ein Hoed yn raglen
unigryw sy’n cael ei rhedeg gan Help the
Aged, ac sy’n gweithio gyda phobl hŷn i’w
galluogi i ymgyrchu ar y materion sy’n
effeithio arnyn nhw. Mae Llefaru dros ein
Hoed yn cynnig cymorth ymarferol i bobl
hŷn sydd am sefydlu fforwm er mwyn rhoi
llwyfan iddynt gael bod â rôl fwy amlwg yn
eu cymunedau drwy ymgyrchu a mynegi eu
pryderon ar y materion y maen nhw am
fynd i’r afael â nhw.

Ym Mehefin 2008, trefnodd rhaglen Llefaru
dros ein Hoed yng Nghymru ddigwyddiad i
gael codi ymwybyddiaeth pobl hŷn yng
Ngogledd Cymru ynglŷn â’r effaith y gallan
nhw ei chael ar y ffordd y bydd eu
hawdurdodau lleol yn cyllidebu drwy
system arloesol o Frasil o’r enw Cyllidebu
Cyfranogol.

Mae rhaglen Llefaru dros ein Hoed hefyd
yn annog aelodau fforymau i ddatblygu a
mireinio’u sgiliau ymgyrchu drwy gynhyrchu
cyhoeddiadau, rhedeg gweithdai ymarferol,
darparu cyngor a gwybodaeth a grantiau
dechrau fforwm a grantiau datblygu.

I gael rhagor o wybodaeth am y
rhaglen Llefaru dros ein Hoed, i
archebu unrhyw gyhoeddiadau neu i
gael manylion ar y fforymau yn eich
ardal chi, cysylltwch â:

Cafodd pobl hŷn mewn gweithdy maeth,
oedd wedi’i drefnu’n ddiweddar gan y
rhaglen, eu gwahodd i roi eu profiad
personol o safbwynt y gwasanaeth bwyd yn
yr ysbytai. O ganlyniad i’r wybodaeth yma,

Nod Anabledd Cymru yw
hyrwyddo hawliau,
cydraddoldeb a dewis i bobl
anabl yn ogystal â chynrychioli
mudiadau Anabledd trwy
Gymru.
Mae’n awyddus i glywed am
unrhyw fylchau sydd yna mewn
hyfforddiant ar gyfer unigolion a
grwpiau anabl.
Ydych chi’n teimlo eich bod
angen hyfforddiant ar destunau
fel…
l Beth yw ystyr cydraddoldeb
anabledd?
l Beth yw fy hawliau fel person
anabl?
l Sut allwn ni ffurfio grŵp i
ymgyrchu am ein hawliau yn
lleol?
l Lle alla i fynd i gyfarfod pobl
anabl eraill ac ymuno a grŵp
lleol?

Liz Stephenson - Cynorthwy-ydd
Rhaglen Llefaru dros ein Hoed
Ffôn: 029 2034 6550
SUFOAWales@helptheaged.org.uk

Help the Aged yn Croesawu Gweithiwr
Newydd yng Ngogledd Cymru
O hyn allan, gall
pobl dros eu 50
oed yng
Ngogledd
Cymru edrych
ymlaen at gael
cymorth Glenys Hughes-Jones, gweithiwr
datblygu Help the Aged.

Cymunedau.

Glenys yw Swyddog Datblygu
Rhanbarthol Gogledd Cymru – swydd lle
y bydd hi’n gweithio i wella bywydau pobl
hŷn yn eu cymunedau eu hunain. Mae
Glenys yn cynnig y gwasanaethau hyn
drwy weithredu dwy o raglenni Help the
Aged yng Nghymru, sef Rhaglen Llefaru
dros ein Hoed a Rhaglen Cefnogi

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
Glenys Hughes-Jones ar 01824 790 672
neu Glenys.hughesjones@helptheaged.org.uk, neu gallwch
gysylltu â Help the Aged yng Nghymru ar
029 2034 6550 neu
SUFOAWales@helptheaged.org.uk

Yn ei gwaith fel Swyddog Datblygu
Rhanbarthol, gall Glenys ddarparu taflenni
gwybodaeth a chyngor hefyd yn ogystal â
deunyddiau eraill Help the Aged ar gyfer
y cyhoedd ac mae ganddi wybodaeth ddiail ar ymgyrchoedd Help the Aged yng
Nghymru.

CYSWLLT:
karenjones@disabilitywales.org,
ffôn 029 20887325. Anabledd
Cymru, Bridge House, Caerphilly
Business Park, Van Road,
Caerffili, CF83 3GW.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw 16 Ionawr, 2009. Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at
Beryl Norgrove yn swyddfa Dolgellau: beryl@mantellgwynedd.com l Ffôn: 01341 422575
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Grantiau
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Mae gan Sefydliad Lloyds TSB grantiau ar
gyfer elusennau bach a chanolig lle mae eu
gwaith yn cefnogi rhai o dan anfantais i
chwarae rhan fwy blaenllaw yn y
gymdeithas. Mae’r grant yn cyllido costau,
sydd hefyd yn gallu cynnwys costau craidd.

LLOYDS TSB

Cronfa
‘Ewch Amdani’
Nodyn i’ch atgoffa eto o
gronfa beilot ‘Ewch
Amdani’. Mae’r gronfa ar
gyfer grwpiau gwirfoddol a
chymunedol ar draws
Gwynedd sydd ddim a
chyswllt uniongyrchol â
chwaraeon er mwyn annog
gweithgarwch corfforol
cymunedol ychwanegol o’r
newydd i hybu a gwella
ffitrwydd ac iechyd pobl.
Mae’r gronfa yn parhau hyd
ddiwedd Mawrth 2009 felly
‘Ewch Amdani’.

Am ragor o wybodaeth ac i ddarllen beth
yw blaenoriaethau cyllido’r Ymddiriedolaeth
ewch i www.lloydstsbfoundation.org.uk.

FOUNDATIONS

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Cerys Thomas, Rheolwraig
Grantiau Rhan Amser ar gyfer Gogledd Cymru ar
northwales@lloydstsbfoundations.org.uk neu ffôn ar 07500
787749.

Ymddiriedolaeth Elusennol Trusthouse

Galluogi
Gwynedd
2008-2011
Mae’r gronfa ar ei newyddwedd wedi profi’n hynod
boblogaidd ers ei lawnsio fis
Ebrill eleni. Gwahoddir
ceisiadau gan grwpiau
gwirfoddol a chymunedol ar
hyd a lled Gwynedd am arian
cyfalaf ar gyfer datblygu,
uwchraddio neu adnewyddu
adeiladau/asedau
cymunedol hyd at fwyafswm
o £10,000.00.
Dyddiad cau nesaf yw 31ain,
Rhagfyr, 2008 CYN 5.00y.p.
Y dyddiad cau wedi mis
Rhagfyr yw dydd Mawrth,
31ain,Mawrth 2009 CYN
5.00y.p.

Mae Ymddiriedolaeth Elusennol
Trusthouse wedi cyhoeddi
canllawiau newydd ar gyfer
ymgeiswyr. Mae’r canllawiau
newydd yn canolbwyntio ar
faterion gwledig ac amddifadedd
trefol ar draws y DU trwy brosiectau
fydd yn cynnwys: cefnogaeth
gymunedol; anabledd a gofal
iechyd; celfyddydau; addysg a
threftadaeth.
Gwahoddir ceisiadau o dan ddwy
brif thema gan elusennau lleol a

chenedlaethol a mudiadau nid-erelw sef: ardaloedd gwledig gyda
phoblogaeth llai na 10,000;
ardaloedd trefol gyda
phoblogaeth uwch na 10,000 ac o
fewn yr 20% o ardaloedd mwyaf
difreintiedig a ddiffinir gan y
Llywodraeth yn y Mynegai
Amddifadedd Lluosog.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch a
Judith Leigh, Rheolwr Grantiau ar
020 7264 4990.

www.trusthousecharitablefoundation.org.uk

YMDDIRIEDOLAETH TUDOR
Mae’r Ymddiriedolaeth Tudor yn
cefnogi elusennau a grwpiau
cymunedol ar draws y DU. Does
gan yr Ymddiriedolaeth ddim themâu
na blaenoriaethau ariannu penodol
ond yn hytrach maent yn cefnogi
ystod eang o bobl a mudiadau sy’n
gweithio er mwyn gwneud
newidiadau parhaol i’w cymunedau.
Mae’r Ymddiriedolaeth yn anelu i

gefnogi gwaith sy’n mynd i’r ymrafael
ag anghenion cymdeithasol,
emosiynol ac ariannol pobl sydd ar
ymylon cymdeithas a sut mae
mudiadau yn mynd ati i daclo’r
anghenion a mynd at wraidd y
broblem.
Am fwy o wybodaeth ewch i
www.tudortrust.org.uk neu
ffoniwch 020 7727 8522

Am fwy o fanylion ynghylch unrhyw un o’r eitemau a ddangosir uchod, cysylltwch â:
Delyth Vaughan ar 01286 672 626 neu delyth@mantellgwynedd.com
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Cymunedau’n Gyntaf
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Rhwydwaith Cefnogi
Cymunedau’n Gyntaf -

Undeb Credyd

Cynllun Ieuenctid
Pwllheli

Cymunedau’n Gyntaf a’r Gymraeg

Da chi wedi clywed am Undeb
Credyd, un o’r ffyrdd mwyaf hyblyg
o gynilo a chael benthyciad a llawer
gwell na benthycwyr anghyfreithlon?

Yn dilyn newidiadau yn y rhaglen
Cymunedau’n Gyntaf bydd
Rhwydwaith Cefnogi Cymunedau’n
Gyntaf yn dod i ben yn Rhagfyr 2008.
Yn dilyn y datblygiad hwn bydd
gwefan Rhwydwaith Cefnogi
Cymunedau’n Gyntaf yn dod i ben.
Er mwyn sicrhau y bydd yr holl
ddogfennau a gynhyrchwyd gan
Menter a Busnes ynglŷn â
dwyieithrwydd ar gael i
bartneriaethau maent wedi cynhyrchu
CD sydd gyda’r holl adnoddau ynglŷn
â datblygu strategaeth dwyieithrwydd
ar gael i’w lawr lwytho. Gallwch gael
copi drwy gysylltu â Llŷr ap Gruffydd
ym Menter a Busnes, Siambrau Tudur,
Stryd Caer,Yr Wyddgrug, Sir Y Fflint
CH7 1EG

Gyda’r Nadolig yn agosáu fe fedr fod
yn amser anodd iawn ar deuluoedd
yn enwedig gan gofio fod yr
hinsawdd ariannol yn ‘dyn’ iawn.
Cofiwch fod gan Undebau Credyd
leoliadau i i ‘gasglu’ arian yn
ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf ac
yn ffordd dda o gynilo ar gyfer
unrhyw ddigwyddiad, fel y ‘Dolig neu
wyliau.

Ydach chi yn byw yn ardal
Pwllheli? A fyddech chi yn
fodlon rhoi ychydig o oriau i
gynllun gwirfoddol yn eich
ardal? Mae Cynllun Ieuenctid
Pwllheli (CIP) wedi mynd o
nerth i nerth gyda bron i 140 o
bobl ifanc yr ardal yn mynychu
gweithgareddau yn y ganolfan
yn Ffordd Caerdydd. Os allwch
helpu cysylltwch ag Eric Price
yn CIP. Ffôn 01758 614004 neu
e-bostio: cip01@tiscali.co.uk.

Ffôn: 01352 707830

Llawer gwell yw dechrau arfer da
gan gynilo yn rheolaidd.
Am fwy o wybodaeth am leoliad yn
eich ardal chi cysylltwch â: Undeb
Credyd Y Llechan, 41 Pool St.,
Caernarfon LL55 2AE. Ffôn 01286
678686

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
Gwasanaeth
newydd gan
Gymdeithas Clefyd
Parkinson’s

Rhwydwaith Iechyd, Gofal
Cymdeithasol a Lles
Cynhelir y cyfarfod nesaf o’r Rhwydwaith
uchod ar Ddydd Gwener Ionawr 23 2009
am 10 o’r gloch yn y Ganolfan Hamdden
ym Mhorthmadog (sylwer bod y dyddiad
wedi symud o’r 5ed o Ragfyr).
Bydd Jo Charles, Cyfarwyddwraig Prosiect
Gwasanaethau Cymunedol Gwynedd yn
rhoi diweddariad byr o sut mae’r cynllun
yma’n datblygu. Bydd gweddill y sesiwn
wedyn yn canolbwyntio ar rannu
gwybodaeth a syniadau lle bydd cyfle i
fudiadau godi ymwybyddiaeth ar lafar o’r
gwasanaethau a gynigir ganddynt - cyfle
gwych i rwydweithio’n rhyngweithiol! Am
fwy o wybodaeth cysylltwch â Sioned ar
01286 672626 neu
sioned@mantellgwynedd.com

‘Cruse’
Bydd Gofal mewn Galar Cruse
yn cynnal sesiynau galw draw
yng Nghanolfan Lôn Abaty,
Lôn Abaty, Bangor ar y 3ydd
Dydd Mercher o bob mis
rhwng 10:15-12:15 - bydd y 3
sesiwn nesaf yn cymryd lle ar
Dachwedd 19, Rhagfyr 17 ac
Ionawr 21. Os ydych wedi cael
profedigaeth neu’n poeni am
rywun arall sydd mewn galar
galwch draw am sgwrs efo
Trish. Am fwy o wybodaeth am
y sesiynau yma neu am
wasanaethau a ddarperir gan
Cruse yn gyffredinol ffoniwch:
0844 617 856
neu cysylltwch ar e-bost:

Mae Cymdeithas Clefyd
Parkinson’s (PDS) wedi penodi
Marian Jones
fel Swyddog Gwybodaeth a
Chefnogaeth ar gyfer
Gogledd Orllewin Cymru.
Pwrpas y swydd yma yw
cynnig gwybodaeth, cyngor a
chefnogaeth (heb fod yn
feddygol) i bobl sydd efo
Parkinson, eu gofalwyr a’u
teuluoedd.
Am fwy o wybodaeth am y
gwasanaethau a gynigir
cysylltwch â Marian Jones ar
 0844 2253787.

M

DYDDIADAU I'R DYDDIADUR!

Gwasanaeth
Gofal Mewn Galar

Diwrnod Hawliau Gofalwyr –
Rhagfyr 5 2008
Am wybodaeth o ddigwyddiadau yn eich
ardal chi ffoniwch Gwasanaeth Cynnal
Gofalwyr ar: 01248 370797 neu:
01341421167.

crusenorthwales@btconnect.com
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Digwyddiadau a Hyfforddiant

Rhagfyr 2008

Hyfforddiant/digwyddiadau Mantell i ddod:

Rhaglen ‘Cyrsiau i Gymunedau’ (CCC)

(hefyd yn rhan o raglen ‘Cyrsiau i Gymunedau’ (CCC)

CYRSIAU ERAILL AR DARWS GOGLEDD CYMRU

RHAGFYR 2008
Rôl Swyddogion Pwyllgor
1 Rhagfyr 2008
7:00 - 9:00y.h. - Capel y Drindod, Pwllheli
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod Sector
Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol. Am ddim i Grwpiau
ac unigolion o ardal Cymunedau’n Gyntaf.
Rôl Cyfarwyddwyr ac Ymddiriedolwyr
4 Rhagfyr 2008
5.00 - 9.00y.h. - Capel y Rhos, Llanrug
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod Sector
Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol. Am ddim i Grwpiau
ac unigolion o ardal Cymunedau’n Gyntaf.
Hyfforddiant Ysgrifennydd Cwmni
8 Rhagfyr 2008
9.30y.b. - 1.00y.p. - Canolfan Dysgu Gydol Oes, Blaenau Ffestiniog
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod Sector
Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol. Am ddim i Grwpiau
ac unigolion o ardal Cymunedau’n Gyntaf.

IONAWR 2009
Creu Gwefan (Y broses gynllunio)
14 Ionawr 2009
10.00y.b. - 4.30y.p. - Ystafell Gyfarfod Mantell Gwynedd, Caernarfon
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod Sector
Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol.
Cynllunio Busnes a Strategol (trefnir gan WCVA)
20 Ionawr 2009
9.30y.b. - 400y.p. - Y Galeri, Caernarfon
Cost: - £10 ar gyfer mudiadau gwirfoddol a chymunedol sy’n
gweithio yng Nghymru.

CHWEFROR 2009
Grantiau - Addas ar gyfer Arian
11 Chwefror 2009
10.00y.b. - 4.30y.p. - Neuadd Goffa Sarn, Llŷn
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod Sector
Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol. Am ddim i Grwpiau
ac unigolion o ardal Cymunedau’n Gyntaf.

MAWRTH 2009
Paratoi Strategaeth Codi Arian
26 Mawrth 200
10.00y.b. - 4.00y.p. - Theatr y Ddraig, Bermo
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod Sector
Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol. Am ddim i Grwpiau
ac unigolion o ardal Cymunedau’n Gyntaf.
Os hoffech drafod anghenion eich mudiad o ran
hyfforddiant neu i gael rhagor o wybodaeth am
yr hyfforddiant mae Mantell Gwynedd yn ei
gynnig cysylltwch â: Mantell Gwynedd, Yr Hen
Orsaf Heddlu,Y Lawnt, Dolgellau, Gwynedd LL40 1SB. Ffôn: 01341 422575
neu dolgellau@mantellgwynedd.com

ARIAN Y LOTERI YNG NGWYNEDD
Beth a ariennir gan y Loteri yng Ngwynedd? Sut i wneud cais?
Dewch i'r digwyddiad yn Y Ganolfan Gelfyddydau, Porthmadog ar
6ed Chwefror 2009 i wybod mwy.
l 11.00-12.15 - Cyflwyniadau gan ddosbarthwyr grantiau a sesiwn holi
ac ateb l 12.15-3.00 - Sesiwn Agored
Os am fynychu neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Louise Spierling
ar: 02920 678206
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Hyfforddiant fforddiadwy ar gyfer grwpiau cymunedol a gwirfoddol a ddarperir
drwy bartneriaeth rhwng Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS), canolfannau
gwirfoddolwyr a CGGC (WCVA)

Dyddiad

Lleoliad

Cyswllt CGS

Hyd

Rhoi a chodi arian gan y cyhoedd
11 Rhagfyr 08
Yr Wyddgrug
FLVC
1 diwrnod
Paratoi strategaeth codi arian gynaliadwy
07 Ionawr 09
Rhuthun
DVSC
1 diwrnod
Adeiladau – rhentu, prydlesu neu brynu?
09 Ionawr 09
Wrecsam
AWOW
1 diwrnod
Gweithio gyda’r cyfryngau
14 Ionawr 09
Wrecsam
AWOW
½ diwrnod
Cyfraith cyflogaeth
15 Ionawr 09
Rhuthun
DVSC
½ diwrnod
Trefnu’ch gwaith
17 Ionawr 09
Wrecsam
AWOW
1 diwrnod
Cynhyrchu adroddiad blynyddol
22 Ionawr 09
Rhuthun
DVSC
½ diwrnod
Rhedeg adeilad cymunedol
27 Ionawr 09
Llangefni
Medrwn Môn
1 diwrnod
Cynllunio Busnes a chynllunio strategol
06 Chwefror 09 Yr Wyddgrug
FLVC
1 diwrnod
Gofalu am eich mudiad
08 Chwefror 09 Wrecsam
AVOW
½ diwrnod
Grantiau – addas ar gyfer arian
10 Chwefror 09 Yr Wyddgrug
FLVC
1 diwrnod
Recriwtio a dethol
10 Chwefror 09 Llangefni
Medrwn Môn
1 diwrnod
Rhedeg adeilad cymunedol
12 Chwefror 09 Rhuthun
DVSC
1 diwrnod
Datblygu ac ysgrifennu strategaeth gyfathrebu
16 Chwefror 09 Yr Wyddgrug
FLVC
½ diwrnod
Creu deunyddiau cyhoeddusrwydd a marchnata
18 Chwefror 09 Wrecsam
AVOW
½ diwrnod
Paratoi strategaeth codi arian gynaliadwy
19 Chwefror 09 Bae Colwyn
CVSC
1 diwrnod
Ysgrifennu datganiadau effeithiol i’r wasg
24 Chwefror
Rhuthun
DVSC
½ diwrnod
Creu gwefan – manteisio i’r eithaf ar eich gwefan ac ar y rhyngrwyd
26 Chwefror 09 Yr Wyddgrug
FLVC
½ diwrnod
Blaengynllunio
03 Mawrth 09
Rhuthun
DVSC
½ diwrnod
Monitro a gwerthuso gwaith eich mudiad
06 Mawrth 09
Wrecsam
AVOW
½ diwrnod
Rheoli sefyllfaoedd cwynion a disgyblu
06 Mawrth 09
Rhuthun
DVSC
½ diwrnod
Gweithio gyda’r cyfryngau
10 Mawrth 09
Llangefni
Medrwn Môn
½ diwrnod
Ysgrifennu datganiadau effeithiol i’r wasg
10 Mawrth 09
Llangefni
Medrwn Môn
½ diwrnod
Cyllid benthyciadau a datblygiad sy’n seiliedig ar asedau
11 Mawrth 09
Rhuthun
DVSC
1 diwrnod
Rheoli absenoldeb
12 Mawrth 09
Rhuthun
DVSC
½ diwrnod
Cynllunio Busnes a chynllunio strategol
Bae Colwyn
CVSC
1 diwrnod
19 Mawrth 09

I wneud ymholiadau cyffredinol ynghylch rhaglen
Cyrsiau ar gyfer Cymunedau Cymru, cysylltwch â
Lein Gymorth CGGC (WCVA) ar 0800
2888329 neu help@wcva.org.uk
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Plant a Phobl Ifanc

Rhagfyr 2008

Llwyddiannau Gwirfoddolwyr Ifanc

Gwybodaeth a
Hyfforddiant i Fudiadau
Trydydd Sector sy’n
gweithio yn y maes
Plant a Phobl Ifanc

gwirfoddoli gyda WRVS yn ogystal â
gwirfoddoli yn Ysgol Pendalar a gyda
Phanel Grantiau Pobl Ifanc Gwynedd
yw Catrin Thomas, o Gaernarfon.
Mae hithau wedi cyflawni 100awr o
wirfoddoli.

Pum merch sydd yn cael eu llongyfarch yn
y rhifyn yma o Mantell ar eu llwyddiannau
ar gynllun Gwirfoddolwr y Mileniwm, sef:l Siân Lloyd Roberts ar dderbyn
‘Gwobr Rhagoriaeth’ am lwyddo i
wirfoddoli am 200awr. Mae Siân yn
ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Nantlle, a
bu’n gwirfoddoli yn yr ysgol, yn Siop
Oxfam ym Mhorthmadog yn ogystal
â’r Urdd.

Fel rhan o gyfrifoldebau’r swydd
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc, dwi yn
ymrwymo eleni i geisio cychwyn cynnig
rhaglen fer o sesiynau gwybodaeth a
hyfforddiant perthnasol. Y gobaith, yw
cynnal amrywiaeth o ran cynnwys a
hefyd o ran cymhwyster fel bo modd
ehangu ar y gofyn i’r dyfodol yn
ddibynnol ar alw a chyllideb wrth gwrs!
Byddwn yn gobeithio gallu cynnig yr
hyfforddiant unai’n rhad ac am ddim neu
am bris rhesymol iawn! Felly, os hoffech
gyfrannu at y broses o lunio rhaglen i’r
dyfodol, cysylltwch ar unwaith.

l Ffion Eluned Owen, o Ysgol Dyffryn
Nantlle, yw’r bumed gwirfoddolwraig
ymroddgar. Mae Ffion yn ferch
brysur iawn - newydd gael ei dewis yn
brif ferch yn yr ysgol, ac yn
gwirfoddoli gyda nifer o fudiadau yn
lleol, sef yn yr ysgol, gyda’r papur bro
‘Lleu’, mudiad Y Ffermwyr Ifanc yn
Nyffryn Nantlle ac yn aelod o Banel
Grantiau Pobl Ifanc Gwynedd.

l Ffion Elisabeth Jones o Dalysarn am
gyflawni 100awr o wirfoddoli gyda
Gwasanaeth Tystion.
l Catrin Davies, eto yn cael Tystysgrif
am wirfoddoli am 100awr yng nghaffi
a siop WRVS yn Ysbyty Gwynedd.

Llongyfarchiadau mawr i’r pump.

l Merch arall sydd wedi bod yn

GWYBODAETH
Gan fod yr Hwylusydd yn cydweithio yn
agos â Fforwm Plant a Theuluoedd
Gwynedd, ac am barhau’r drefn
bresennol, bydd nifer o’r sesiynnau
gwybodaeth yn debygol o gymryd lle yn
ystod cyfarfodydd rhwydwaith y Fforwm
oni bai fod galw am rywbeth ychydig yn
wahanol!

Cynhadledd ar gyfer myfyrwyr Bagloriaeth Cymru
Roedd y diwrnod yn trafod nifer o
elfennau o’r BAC. Mae’n ofynnol i
fyfyrwyr y BAC gyflawni 30 awr o
‘gyfranogi cymunedol’. Mewn
cydweithrediad â chwmni Cynnal,
cysylltodd Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd â mudiadau gwirfoddol i’w
gwahodd draw i rannu gwybodaeth
gyda’r myfyrwyr.

Nod Bagloriaeth Cymru yw cynnig
cwricwlwm ehangach a mwy cytbwys,
gan helpu'r myfyrwyr i ddatblygu
gwybodaeth a sgiliau y mae sefydliadau
addysg uwch a chyflogwyr am iddynt
eu cael. Ar y 3ydd o Fedi ym
Mhrifysgol Bangor cynhaliwyd diwrnod
anwytho i ddisgyblion chweched
dosbarth o ysgolion Gwynedd a Môn
sydd yn cynnig Bagloriaeth Cymru
(BAC), fel cymhwyster. Roedd
oddeutu 500 o ddisgyblion o naw
ysgol uwchradd o Wynedd a Môn yno.

CYRSIAU / HYFFORDDIANT
Rydym eisoes wedi adnabod 3 maes o
ddiddordeb ar gais nifer o unigolion ac
wedi cychwyn ar y broses o drefnu
sesiynau hyfforddiant yn y meysydd yma.
Byddwn yn anelu i’w cynnig cyn diwedd
Mawrth 2009. Dyma’r cynigion (mwy o
wybodaeth a dyddiadau i ddilyn):

Roedd 30 mudiad yn bresennol.
Diolch i bob un ohonynt am eu
cyfraniad - roedd yn ddiwrnod
llwyddiannus iawn.

l What Every Volunteer Youth
Worker Should Know (Saesneg)
- Cwrs 3 diwrnod.Tystysgrif yn unig.

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc

l Cyd–destun a Fframwaith
Polisïau Diogelu Plant a Phobl
Ifanc – cwrs un diwrnod., tystysgrif
yn unig.
Os hoffech ddatgan diddordeb yn un o’r
cyrsiau uchod neu fel y bu i mi grybwyll,
cyfrannu at raglen y dyfodol yna
cysylltwch â mi: Ann Vaughan Jones
ar 01286 672626 neu
annvaughan@mantellgwynedd.com

Mae’n debygol y bydd y grant ar gael
eto'r flwyddyn nesaf - gwyliwch am y
dyddiadau cau ar gyfer derbyn
ceisiadau yn fuan yn 2009!

Un o amodau’r grant yw mai panel o
bobl ifanc sydd i benderfynu pa
geisiadau sydd yn llwyddiannus. Daeth
grŵp o wirfoddolwyr ifanc at ei gilydd
M

l Gweithio gyda Phobl Ifanc a
Datblygiad Cymunedol - Cwrs 4
diwrnod wedi ei achredu.

ar yr 8fed o Hydref i sgorio’r ceisiadau,
ac i ddyrannu grantiau. Wedi cynnal
dwy rownd yn ystod y flwyddyn, mae
deg mudiad wedi manteisio ar y cyfle i
geisio am arian, ac mae’r £4000 wedi ei
rannu rhyngddynt. Bydd Mirain Roberts
yn cysylltu gyda’r ymgeiswyr
llwyddiannus.

Yn dilyn argymhellion Comisiwn
Russell, mae Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd wedi derbyn grant o £4000
i’w ddosbarthu i fudiadau er mwyn
datblygu a chreu cyfleoedd gwirfoddoli
ar gyfer pobl ifanc. Roedd dyddiad cau
ar gyfer derbyn ceisiadau ar gyfer yr ail
rownd ar 26ain o Fedi. Derbyniwyd 5
cais am arian o’r gronfa.
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Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd

Rhagfyr 2008

Diwrnod Gwneud Gwahaniaeth
y bore, roedd cyfle i ddathlu cyfraniad
gwirfoddolwyr a mudiadau gwirfoddol
yng Ngwynedd, a daeth dros ugain o
fudiadau i’r digwyddiad.

A oeddech chi’n ymwybodol fod y dydd
Sadwrn olaf ym mis Hydref yn cael ei
adnabod fel ‘Diwrnod Gwneud
Gwahaniaeth’? Dechreuwyd y syniad o
ddathlu ‘Diwrnod Gwneud Gwahaniaeth’
yn ôl ym 1995. Amcan y dydd yw tynnu
sylw at y gwahaniaeth mae gwirfoddolwyr
yn ei wneud drwy gyfrannu eu hamser,
sgiliau a’u hegni. Trefnwyd digwyddiad
arbennig yn Nhŷ Siamas, Dolgellau i
nodi ‘Diwrnod Gwneud Gwahaniaeth’
dydd Gwener, 24ain Hydref. Yn ystod

Agorwyd y digwyddiad, ac estynnwyd
croeso i bawb i Ddolgellau gan Linda
Morgan (maer Dolgellau) am 10.00yb.
Cafwyd eitemau o adloniant gan
ddisgyblion Ysgol Gynradd Dolgellau, ac i
ddilyn siaradodd Bethan Gwanas am ei
phrofiadau hi wrth wirfoddoli ac am y
manteision sydd o roi eich amser yn

wirfoddol. Yna daeth disgyblion Ysgol y
Gader i ddiddanu’r gynulleidfa. Wedi
egwyl fer, tro Lona Wyn Williams o Goleg
Meirion Dwyfor oedd i ganu’r delyn.
Roedd lluniaeth ysgafn ar gael - diolch i
fyfyrwyr adran arlwyo Coleg Meirion
Dwyfor. Hefyd tynnwyd raffl, ac roedd 5
gwobr i’w rhannu - diolch i fusnesau lleol
am gyfrannu gwobrau hael.
Diolch i bawb a gyfrannodd i lwyddiant y
diwrnod.

Diwrnodau gwybodaeth i bobl hŷn
mynychu. I ni, fel Canolfan Wirfoddoli,
mae’n ffenestr siop i hyrwyddo ein
gwaith, rhwydweithio â mudiadau,
cyfarfod â’r cyhoedd a meithrin
cysylltiadau newydd.

Gyda misoedd yr Hydref wedi cyrraedd,
unwaith eto daw amser y gylchdaith o
ddiwrnodau gwybodaeth ar gyfer pobl
hŷn ym Meirionnydd. Mae'r diwrnodau
hyn yn wahanol o le i le yn dibynnu ar y
mudiadau fydd yn mynychu, ac ar yr arlwy
ychwanegol sydd wedi ei baratoi ond mae
un peth yn sicr ac yn wir ohonynt i gyd
sef eu bod yn ddiwrnodau llawn
gwybodaeth werthfawr i’r rhai fydd yn
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cyfle i gael brechiad rhag y ffliw).
l Hydref 30ain - Abermo
l Tachwedd 6ed – Bala
l Tachwedd 11eg - Blaenau Ffestiniog

Os nad aethoch i un o sesiynau eleni,
cofiwch amdanynt at y flwyddyn nesaf, ac
l Medi 29ain – Tywyn
os oes gennych syniadau tuag at beth yr
l Hydref 10fed - Penrhyndeudraeth hoffech ei weld yn cael ei gynnig l Hydref 17eg – Dolgellau (ble roedd rhowch wybod.

Felly, y rhaglen am eleni oedd:
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