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Neges gan y
Cadeirydd...
Pleser mawr unwaith eto yw cyflwyno Adroddiad
Blynyddol Mantell Gwynedd.
Mae gweld yr holl waith a’r llwyddiannau sydd wedi
digwydd yn ystod 2018–19 yn destun balchder llwyr
i mi fel Cadeirydd Mantell Gwynedd. Fe welwn yma
beth sydd yn bosib i’w gyflawni gan dîm bychan a
chwbl ymroddedig o unigolion. Mae fy niolch yn
fawr i bob un ohonynt sydd wedi cyfrannu mewn
ffyrdd gwahanol i alluogi’r holl waith pwysig yma.
’Rwy’n falch iawn eleni o weld sylw yn cael ei roi i’r
gwaith mae staff Mantell Gwynedd wedi ei wneud i
gefnogi ffoaduriaid. Er bod y cwmni wedi bod wrthi
yn ddygn ers 2015 yn cefnogi achos ffoaduriaid
o Syria nid ydym wedi rhoi sylw i’r gwaith yma
mewn unrhyw Adroddiad Blynyddol o’r blaen. Fel y
gwelwch, mae dros 200 o dunelli o roddion wedi eu
casglu, yn bennaf yn swyddfa Caernarfon, ac mae
dros 50 o lwythi lori llawn rhoddion wedi gadael
Mantell Gwynedd. ’Rwy’n llawn balchder wrth weld
staff Mantell Gwynedd wedi mynd ati, yn aml yn
amser eu hunain, i helpu gyda’r gwaith pwysig hwn.
Wrth gwrs, mae’n arwyddocaol hefyd o haelioni
poblogaeth Gwynedd sydd mor barod i gyfrannu a
chefnogi. Diolch i chi gyd.
Mae’r cwmni wedi parhau yn brysur gyda nifer o
brosiectau pwysig eto eleni. Mae’r gwaith o fesur
gwerth cymdeithasol bellach yn ei bedwaredd
flwyddyn ac fel y gwelwch, mae’r gwaith yn ehangu
ar draws Gogledd Cymru rŵan ac rydym yn sicrhau
bod y sgiliau sydd eu hangen i fesur gwerth yn cael
eu lledaenu trwy’r Cynghorau Gwirfoddol eraill ar
draws Gogledd Cymru i fudiadau trydydd sector.
Teimlaf yn hynod falch mai Mantell Gwynedd sydd
yn arwain yn y maes arloesol hwn ar draws Gogledd
Cymru a thu hwnt bellach. Camp ychwanegol oedd
llwyddo i dderbyn Tystysgrif Ymrwymiad gan Social
Value International sydd yn golygu bod Mantell
Gwynedd wedi llwyddo i ddangos ymrwymiad i
egwyddorion gwerth cymdeithasol – y corff ymbarél
cyntaf yn y Deyrnas Unedig i dderbyn yr anrhydedd.
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fith

Gwen Grif

Mae’r prosiect Presgripsiwn
Cymdeithasol hefyd
yn dangos pa mor
llwyddiannus yw
cyfeirio cleifion gofal
sylfaenol at ymyraethau
anffurfiol. Gyda dros
600 o unigolion bellach
wedi cael budd o’r
prosiect mae’n brawf
o bwysigrwydd corff
ymbarél wrth gyfeirio
cleifion at gefnogaeth
amgen.

Hefyd eleni, mi welwch ein bod yn gweithio mewn
partneriaeth efo BCT Cymru i gefnogi cymuned
arbennig Maesgeirchen. Mae’n fraint cael chwarae
rhan mewn cefnogi’r gymuned unigryw ym
Maesgeirchen. Arian Loteri sydd tu cefn i’r prosiect
pwysig yma sydd yn cefnogi 13 o ardaloedd ar
draws Cymru gyfan. ’Rwy’n hynod falch bod Mantell
Gwynedd yn chwarae rôl allweddol yn y gwaith trwy
gyflogi’r Swyddog Datblygu yn y gymuned. Edrychaf
ymlaen yn arw at weld datblygiad y gwaith pwysig
hwn.
Hoffwn ddiolch i’n holl bartneriaid sydd yn
allweddol i hwyluso gwaith Mantell Gwynedd.
’Rwy’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru sydd yn
darparu arian craidd Mantell Gwynedd – heb hwnnw
ni fyddai dim o hyn yn medru digwydd. Diolch
o waelod calon i bob aelod o staff ymroddgar y
cwmni ac i fy nghyd aelodau o’r Bwrdd Rheoli am eu
hamser a’u cefnogaeth hwythau. Mae llawer o waith
arbennig wedi ei gyflawni eto eleni, gwaith pwysig
sydd yn rhoi gobaith i lawer. Gobeithiaf y medrwn
ddal ati a pharhau i gefnogi a hwyluso’r trydydd
sector yng Ngwynedd am flynyddoedd i ddod.

Gweithgareddau
BETH MAE MANTELL YN EI WNEUD?

GWEITHGAREDDAU:

Cefnogi grwpiau gwirfoddol a chymunedol,
annog unigolion i wirfoddoli a bod yn llais cryf i’r
trydydd sector yng Ngwynedd yw nod Mantell
Gwynedd.

• Hyrwyddo, datblygu a chefnogi cyfleoedd
gwirfoddoli
• Cynrychioli’r trydydd sector a chydweithio ar
bartneriaethau strategol
• Rhoi cymorth i bobl a mudiadau i ymgysylltu’n
fwy effeithiol gyda chyrff cyhoeddus
• Rhoi cefnogaeth lywodraethol i fudiadau e.e.
materion cyfansoddiadol ac ariannol
• Rhoi cefnogaeth i fudiadau i fesur eu gwerth yn
well, yn enwedig eu gwerth cymdeithasol
• Gweithredu fel linc ar gyfer cyfeirio unigolion at
wasanaethau trydydd sector e.e. Presgripsiwn
Cymdeithasol
• Rhoi cefnogaeth i redeg prosiectau, a pheilota
prosiectau ar gyfer y trydydd sector pan fo
angen
• Hwyluso cyflogaeth swyddogion ar ran
partneriaid
• Rheoli ffynonellau grant a rhoi cyngor ar
ariannu prosiectau
• Hybu datblygiad mentrau cymdeithasol a
chynaliadwyedd mudiadau
• Annog datblygiad a chydlynu consortia
darparwyr trydydd sector
• Rhannu gwybodaeth gyda’r trydydd sector
trwy newyddlen chwarterol, bwletinau, taflenni
gwybodaeth, y wefan, cyfryngau cymdeithasol
ac unrhyw ddulliau priodol eraill
• Cynnig rhaglen o hyfforddiant i gynorthwyo
mudiadau a gwirfoddolwyr yn eu gwaith
• Cynnig gwasanaethau ymarferol yn cynnwys
llogi offer, llogi Uned Symudol, llungopïo,
darparu ystafelloedd cyfarfod a gofod swyddfa
• Cynnig gwasanaeth cyflogres
• Annog cydweithio ar draws sectorau

Mae’n gwmni elusennol cofrestredig gydag
aelodaeth leol sydd hefyd yn rhan o rwydwaith
CTSC (Cefnogi Trydydd Sector Cymru) sef 19 o
Gynghorau Gwirfoddol Sirol ynghyd â Chyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) sy’n
gweithredu trwy Gymru. Daw’r arian craidd i
redeg y cwmni oddi wrth Lywodraeth Cymru,
trwy law CGGC. Mae’r mudiad yn ymgymryd
â gweithgareddau ychwanegol i hyn ond i
gyd gyda’r un nod o hyrwyddo gwirfoddoli a’r
trydydd sector yng Ngwynedd.

Derbyniwyd dros

Cyfanswm
aelodaeth ar
ar y gronfa-ddata

4,000
o ymholiadau yn
ystod y flwyddyn

163

Gyda phob dymuniad da
Gwen Griffith
(Cadeirydd y Bwrdd Rheoli)

Aelodaeth

£10

Mae aelodaeth yn agored i holl fudiadau
gwirfoddol Gwynedd, ac mae’r tâl ymaelodi
yn £10 y flwyddyn.

5

Canolfan
Gwirfoddoli
Gwynedd

rau
chel Gwob
moliaeth U
an
C
f
ri
g
ys
– Tyst
dyn
rthmadog
lwyr y Flwyd
Grŵp Te Po
Gwirfoddo

Prif rôl Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yw
hyrwyddo a dathlu gwirfoddoli, cefnogi
gwirfoddolwyr, darparu gwybodaeth a
rhannu arferion da am wirfoddoli.
Dathlu Gwirfoddolwyr
Pob blwyddyn, mae Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd yn cynnal digwyddiad ‘Dathlu a Diolch
i Wirfoddolwyr’ fel rhan o ddathliadau ‘Wythnos
Gwirfoddolwyr’. Cynhaliwyd y digwyddiad ym
Mehefin 2018 ym mhentref Portmeirion yng
nghwmni ein siaradwraig wadd, Cadeirydd
Cyngor Gwynedd, y Cyng. Anwen Hughes.
Cyflwynwyd dros 30 o dystysgrifau i
wirfoddolwyr a mudiadau o Wynedd.

Tudur Parry (Ffer

mwyr Ifanc Eryr
i) – Tystysgrif
Cydnabyddiaeth
Arbennig

Derbyniwyd dros

600

o ymholiadau
cyffredinol am
wirfoddoli

Gwefan Newydd Gwirfoddoli Cymru
Ym mis Mehefin 2018, fe ail-lansiwyd
gwefan Gwirfoddoli Cymru ar lwyfan
newydd sbon. Mae'r safle wedi'i
huwchraddio bellach ac yn galluogi
mudiadau i reoli eu gwirfoddolwyr
o un safle, olrhain eu cynnydd, delio
ag ymholiadau'n uniongyrchol,
creu adroddiadau a chofnodi oriau
gwirfoddoli.
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ysgrifau ym Mhortmeirion
Gwirfoddolwyr gyda’u tyst

“Mae gwirfoddoli yn broses
ddwy ffordd – wrth roi eich
amser gallwch ennill gymaint
o sgiliau newydd”

ASTUDIAETH ACHOS:
Sulwen Hughes
ASTUDIAETH ACHOS:
Aaron Pleming
“Yn 2010 dechreuodd
fy siwrna’ wirfoddoli
gyda Mantell Gwynedd.
Un rheswm mawr pam
oeddwn eisiau gwirfoddoli oedd cael mynd allan
o'r tŷ a chael rhywbeth i'w wneud a chwrdd â phobl
newydd. Rwyf hefyd yn gwirfoddoli gyda Radio
Ysbyty Gwynedd, Whizz Kidz, Pontio a Galeri. Mae
gen i wahanol rolau o fewn y mudiadau yma. Rwy'n
gwneud gwaith gweinyddol gyda Mantell Gwynedd,
yn Galeri a Pontio dwi'n croesawu a gwirio tocynnau
cwsmeriaid, yn Whizz Kidz dwi’n mynd i glybiau
llysgenhadon ac yn helpu ble bynnag y gallaf, ac yn
Radio Ysbyty Gwynedd dwi’n cynnal sioe radio gyda
fy ffrind.
Mae gwirfoddoli wedi rhoi cymaint o hyder i mi.
Rwyf bellach yn teimlo'n fwy hyderus i siarad â
phobl ddiarth dros y ffôn, rhywbeth doeddwn i
ddim yn hoffi ei wneud o'r blaen. Mae wedi gwneud
cymaint o wahaniaeth i fy iechyd meddwl ac ’rwyf
wedi cyfarfod gymaint o bobl newydd.
Fe wnaeth Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd fy helpu
gymaint i ddod o hyd i gyfleoedd addas i mi. Fe wnes
i fynd drwy gyfnod anodd pan collais fy ngweithwyr
cymorth yn 2015 ac roeddwn mewn lle isel a thywyll
iawn. Ers hynny, dechreuais wirfoddoli fwy a dwi
ddim yr un person diolch i'r gefnogaeth ges i.
Os fyswn i’n gallu disgrifio gwirfoddoli mewn
brawddeg, mi fyddwn yn dweud fod gwirfoddoli
mor bwysig i fi, dwi’n gweld y gwahaniaeth yn fy
hun fel person a'r gwahaniaeth dwi’n ei wneud i
eraill. Dwi wrth fy modd yn gwirfoddoli – fyddwn i
ddim yn ei newid o am ddim byd! “

Mae Sulwen yn
wirfoddolwraig arall sydd
wedi gweld manteision
gwasanaeth Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd. Cysylltodd â’r Ganolfan i chwilio am
gyfleoedd i helpu gael trefn yn ôl yn ei bywyd,
cadw ei hun yn brysur a gwella ei CV. Fe’i parwyd
gyda chyfle yn Hosbis Hafan Menai sydd wedi'i
leoli ar safle Ysbyty Gwynedd.
“Mae gwirfoddoli wedi fy helpu gymaint gyda fy
mherthynas efo pobl eraill, sut dwi’n cyfathrebu gyda
fy mab a fy nheulu. Dwi wedi dysgu llawer o sgiliau
ers cychwyn yma flwyddyn ddiwethaf, yn interactio
efo pobl drwy'r dydd a dwi wedi gweld newid mawr
ynof fi fy hun. Roeddwn yn siarad efo gwirfoddolwr
arall yma yn ddiweddar a ddywedodd ei bod hi wedi
gweld newidiadau ynof i ers i ni gyfarfod. Dywedodd
fy mod i wedi dod allan o fy nghragen sy'n rhywbeth
wnes i ddim sylwi amdanaf fy hun.
Mae’n cleientiaid ni’n cyrraedd tua 10.30am ac
rydym yn gwneud yn siŵr fod bob dim wedi ei
baratoi cyn iddynt gyrraedd, gwneud te a bisgedi,
yna rydym yn cael eistedd i lawr a chael sgwrs gyda
nhw a gofyn sut mae eu hwythnos nhw wedi bod.
Mae gwirfoddoli yma wedi dysgu i mi sut i fod yn
fwy trefnus. Mae wedi rhoi strwythur i mi nad oedd
gen i erioed o'r blaen. Ers bod yma dwi wedi dechrau
coleg. Yn yr ysgol, fi oedd un o’r ‘class clowns’ ond
rŵan dwi’n mynd i'r coleg ac eisiau dysgu a bod
yno. Pan fyddaf yn cael fy ngraddau, dwi am fynd i'r
brifysgol i astudio nyrsio iechyd meddwl. Fyswn i’n
hoffi cael gyrfa yn helpu eraill. Dwi’n cael cymaint
o foddhad personol trwy wirfoddoli. Mae eistedd i
lawr, cael panad a chadw cwmni i’r cleientiaid sydd
yma yn rhywbeth mor syml ond sy’n rhoi boddhad
aruthrol. Dwi wir yn mwynhau ac yn cael cymaint
allan o wirfoddoli.”
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Gwirfoddolwyr
Ifanc

Astudiaeth Achos:
Gwenllian Morris
“Dechreuais wirfoddoli gyda
Chlwb Hoci Caernarfon pan roedd
angen hyfforddwyr i fod o gymorth
gydag aelodau ieuengaf y clwb
i gynorthwyo gyda'r sesiynau
wythnosol. Roedd hyn yn gyfle i mi
allu cysgodi hyfforddwyr profiadol a
magu hyder i arwain sesiwn fy hun.

CYDNABOD GWIRFODDOLWYR
Wedi dros 20 mlynedd o gydnabod ymdrechion gwirfoddolwyr ifanc yng Nghymru, daeth Cynllun
Gwirfoddolwyr y Mileniwm i ben yn Rhagfyr 2018. Mae pobl ifanc Gwynedd serch hynny yn parhau i
dderbyn tystysgrifau cydnabyddiaeth am eu gwaith gwirfoddoli drwy Gynllun Gwirfoddoli Gwynedd.
TYSTYSGRIF

GWIRFODDOLWYR Y MILENIWM

CYNLLUN GWIRFODDOLI GWYNEDD

50 awr

28

41

100 awr

20

14

200 awr
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Rwyf yn credu’n gryf mewn rhoi
amser yn ôl i’r gymuned sydd wedi
fy nghefnogi i gan na fyddwn y lle
ydw i heddiw heb wirfoddolwyr yn
rhoi cyfle i mi fwynhau chwaraeon.
Mae’n bwysig datblygu hyfforddwyr
a dyfarnwyr y dyfodol i sicrhau y
bydd cynghrair hoci yn parhau yn
yr ardal.

ystysgrifau
is gyda’i th
rr
o
M
en
w
niwm
G
lwyr y Mile
Gwirfoddo

GRANT GWIRFODDOLWYR IFANC GWYNEDD
Mae Mantell Gwynedd yn rheoli Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd.
Mae panel o bobl ifanc o Wynedd yn dod at ei gilydd i wneud y gwaith
o asesu ceisiadau gan fudiadau ac wedyn dyrannu grantiau iddynt os
yn gymwys. Mae’r broses yma o roi cyfrifoldeb i’r bobl ifanc yn rhoi
sgiliau pwysig iddynt ar gyfer y dyfodol ac yn hybu’r ymdeimlad o
berthyn i gymuned.

Robin Whiteside-Thomas
Jessica Lane

Siôn Ow
ain Evan

s

Dyrannwyd £3200 i bump mudiad i ddatblygu cyfleoedd gwirfoddoli
i bobl ifanc yng Ngwynedd. Hefyd rhoddwyd £4099 o gyllid
ychwanegol i Gisda i redeg cynllun peilot ar gyfer eu Clwb LHDT.
Llysgenhadon Ifanc Gwynedd
Merched yn Unig mewn chwaraeon
Y Festri, Llanberis
Clwb Pêl-droed Tref Caernarfon yn y Gymuned
Clwb Ffermwyr Ifanc, Llangybi
Clwb Pêl-droed Genethod a Merched Bethel
Gisda – Clwb LHDT

£500
£250
£500
£1100
£550
£300
£4099
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Mae gwirfoddoli wedi fy arwain i
fynd ar brofiad gwaith yn y maes
chwaraeon gyda chydlynydd
Llysgenhadon Ifanc Gwynedd. Rwyf
yn teimlo boddhad gallu cefnogi ac
ysbrydoli eraill ac yn ceisio annog
mwy o ddisgyblion yr ysgol i fod yn
llysgenhadon.

Kieran Humphreys

Rhowch eich amser fel bod eraill yn
cael mwy o gyfleoedd”

Rhoddwyd £100 i bum mudiad i gynnal digwyddiadau Nadoligaidd yn
eu cymunedau o gronfa tanwariant.
Ffrindiau Ysgol Llandwrog 		£100
Cyfeillion Eglwys Nant Peris		£100
Cyngor Ysgol Brynaerau 		£100
Clwb Ieuenctid Mynydd Llandegai 		£100
Canolfan Adloniant Aberdaron		£100

Mae gwirfoddoli wedi fy ngalluogi i
ddatblygu’n bersonol. Mae fy hunan
hyder wedi cael hwb aruthrol.
Rwyf wedi cael datblygu fy sgiliau
cyfathrebu a gweithio mewn tîm
heb sôn am gyfarfod llawer o
bobl newydd a chael mynychu
sawl lleoliad gwahanol boed ar
gyfer cyfarfod neu weithgaredd
cymdeithasol.

vies
Gruffydd Eirug Da

l Br
yr Ysgo
Myfyrw

ynrefail

Jodie Cain
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Iechyd a Llesiant
DYMA BETH MAE’R TÎM IECHYD A LLESIANT YN EI WNEUD…

Digwyddiad Rhwy
dwaith Llesiant a
Gw

irfoddoli’r Trydydd

Sector – cyfarfod

mis Rhagfyr 2018

320+
wedi mynychu
digwyddiadau
a gweithdai

Cefnogwyd
mudiadau i
ddenu cyllid

Gweithio mewn
Partneriaeth
Prosiect Awtistiaeth

1,000+

o

Rhwng Hydref 2018 a Mawrth 2019 bu Mantell
Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth â
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru.
Pwrpas hyn oedd codi ymwybyddiaeth, rhannu
gwybodaeth a darparu hyfforddiant o fewn y trydydd
sector yng Ngwynedd er mwyn gwella ansawdd bywyd
unigolion sydd yn byw gydag awtistiaeth.
Mewn cyfnod o chwe mis llwyddwyd i:
•

Datglowyd
potensial y
trydydd sector i
hybu llesiant a
gwaith ataliol

ithi

•

o ymholiadau

•

Hyfforddi 146 o unigolion o’r trydydd sector ar
ymwybyddiaeth awtistiaeth
Dyrannwyd grant i bedwar mudiad trydydd sector
er mwyn eu galluogi i ddarparu lleoliadau sydd yn
awtistiaeth gyfeillgar
Llwyddwyd i sicrhau bod 15 o fusnesau lleol yn
llwyddo i ennill statws “Weli Di Fi”.

Prosiect MI FEDRAF

Pwynt cyswllt
ar gyfer
mudiadau’r
3ydd sector

Hwyluso cyfarfodydd/
gweithdai a chefnogi
fforymau a chynghreiriau
Hwyluso ymgynghori a chodi
ymwybyddiaeth o gyfleoedd
i ddylanwadu
10

Rhoi llais i fudiadau
trydydd sector
i hyrwyddo eu
cyfraniad i'r agenda
iechyd a llesiant

Tynnwyd pwysau
oddi ar
wasanaethau
cyhoeddus

Sicrhau persbectif mudiadau
trydydd sector mewn
cyfarfodydd yn lleol ac yn
rhanbarthol
Cynnal Rhwydwaith
Llesiant yn rheolaidd

Mae Canolfannau Mi Fedraf yn darparu dewis arall i
asesiad a gofal ffurfiol ysbyty, tu allan i oriau gwaith
arferol, ar gyfer unigolion sydd ag anawsterau
cymdeithasol ac iechyd meddwl. Mae’r gwasanaeth yn
cynnig cefnogaeth emosiynol, rhywun i siarad ag ef/hi a
chyfeirio at wasanaethau cefnogi eraill.
Yn ystod y flwyddyn bu Mantell Gwynedd yn gweithio
mewn partneriaeth â’r gwasanaeth MI FEDRAF trwy
gyflogi’r Cydlynydd gwasanaeth, recriwtio gwirfoddolwyr
ar gyfer y gwasanaeth a darparu adroddiad i fesur gwerth
cymdeithasol y prosiect. Mae gwaith yn parhau gyda’r
prosiect pwysig hwn sydd yn rhan o gynllun uchelgeisiol
i wella cefnogaeth iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru
ble mae nifer o sefydliadau gan gynnwys y Bwrdd Iechyd,
Heddlu Gogledd Cymru, Awdurdodau Lleol, Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru ac elusennau iechyd meddwl yn
gweithio’n agosach gyda’i gilydd er mwyn sefydlu system
integredig o ofal brys di-dor i unigolion sydd mewn
argyfwng iechyd meddwl.
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Presgripsiwn
Cymdeithasol
Mae Presgripsiwn Cymdeithasol yn galluogi
meddygon teulu, nyrsys a gweithwyr proffesiynol
eraill yn y maes gofal sylfaenol i gyfeirio
unigolion at amryw o wasanaethau lleol sydd
ddim yn wasanaethau clinigol. Hefyd mae’n
chwarae rhan allweddol mewn gwaith ataliol e.e.
codi ymwybyddiaeth sgrinio, atal codymau, a
hybu cyrsiau iechyd.
Dull sydd yn ceisio mynd i’r afael ag anghenion
unigolion mewn modd mwy holistig ydyw,
a’u hannog i gael gwell gafael ar eu llesiant
a’u hiechyd eu hunain. Mae gweithgareddau
Presgripsiwn Cymdeithasol yn gallu bod yn
amrywiaeth enfawr o bethau, ond, ar y cyfan,
gweithgareddau ydynt sy’n cael eu darparu gan
fudiadau cymunedol a gwirfoddol.
Mae sawl model gwahanol o bresgripsiwn
cymdeithasol ond mae’r rhan fwyaf o fodelau
yn cynnwys Swyddog Cyswllt Cymunedol sy’n
derbyn cyfeiriadau ac wedyn yn gweithio gyda’r
unigolion i adnabod cyfleoedd addas ar eu cyfer.
Mae Mantell Gwynedd yn gorff ymbarél trydydd
sector gyda chronfa ddata enfawr o fudiadau,
ac felly mae gennym wybodaeth fanwl am
gyfleoedd cymunedol i gyfeirio unigolion atynt.
Ariennir y cynllun gan Fwrdd Iechyd Prifysgol
Betsi Cadwaladr. Ariannwyd y Cynllun o Ebrill
2017 gan Grŵp Clwstwr Meddygon Arfon.

CYSWLLT CYMUNEDOL
ARFON: CYFEIRIADAU
O FAWRTH 31AIN 2018 I
EBRILL 1AF 2019
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Rôl y Swyddog Cyswllt Cymunedol:

•
•
•
•
•
•
•
•

Cymd

Grymuso'r unigolion i ail-gysylltu gyda’u
cymunedau lleol
Magu hyder a gwydnwch
Gwella iechyd a lles
Gwella ansawdd bywyd yr unigolion
Lleihau’r nifer o apwyntiadau meddygol a’r
defnydd o feddyginiaeth
Cynyddu’r ymwybyddiaeth o beth sydd ar
gael i gynorthwyo a chefnogi unigolion
Lleihau unigrwydd
Cynorthwyo unigolion i gymryd gwell
rheolaeth o’u bywydau

eithas
“Mae gen i fy
mywyd yn ôl”

“Dwi’n teimlo’n
saff r ŵan”

“Roeddwn yn bodoli o ddydd
i ddydd a r ŵan, dwi’n byw.”

Ers Hydref 2016 mae 685 o unigolion wedi
eu cyfeirio at y prosiect a rhwng Ebrill 2018 a
diwedd Mawrth 2019 cyfeiriwyd 235 o unigolion.
Mae 72% o'r unigolion yma wedi lleihau eu
dibyniaeth ar y meddyg teulu.

o

“Mae’r gwasanaeth
yma mor werthfawr”

228 cyfeiriad
Gwella llesiant economaidd,
cymdeithasol a diwylliannol

152 dynes / 76 dyn
98 HUNAN
GYFEIRIAD
,
WEDI DER
BYN GWYB POBL
ODAETH
GAN EU M
EDDYG TE
ULU
40 CY
FE
FEDDY IRIAD GAN
GON T
EULU

Cynyddu sgiliau, gwybodaeth a
chyfleoedd cyflogaeth

Cyfleoedd
gwirfoddoli a
gweithio yn
agos gydag
asiantaethau
amgylcheddol

Lleihau unigedd
ac unigrwydd y
rhai sy’n cymryd
rhan mewn
gweithgareddau

wyd,
am bob £1.00 a fuddsodd
crëwyd £5.23 o werth

IAD ARALL
90 CYFEIR
DWL,
CHYD MED
GAN OT, IE PI,
RA
ASOL
FFISIOTHE
CYMDEITH
R
Y
W
H
IT
GWE

Gwella iechyd
corfforol a emosiynol
cyfrannwyr

Gwella parodrwydd
pobl i gymryd
rhan mewn
gweithgareddau
Dileu rhwystrau
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Social Value Cymru
Yn 2017 bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus
gyda chais am £468,000 o Gronfa Sgiliau Trydydd
Sector Loteri Cymru i gefnogi gwaith Social Value
Cymru.
Yn ystod 2018–19, sef ail flwyddyn y prosiect,
mae Social Value Cymru wedi canolbwyntio
ar gynorthwyo mudiadau i fesur effaith un
gweithgaredd, prosiect neu wasanaeth o fewn
eu mudiad. Mae’r mudiadau hyn yn cynrychioli
gwasanaethau pwysig ar draws Gogledd Cymru
sydd yn cael eu cydnabod fel meysydd allweddol
yn Asesiad Anghenion Poblogaeth ac Asesiad
Llesiant Gogledd Cymru. Mae’r gwasanaethau
yn cynnwys gwasanaethau o fewn meysydd
iechyd meddwl, gofalwyr, plant a phobl ifanc,
dioddefwyr trais, unigedd o fewn cymunedau,
gwasanaethau cyn-filwyr, a llawer iawn mwy.
Yn ystod y flwyddyn, cafodd pob mudiad
fynychu hyfforddiant deuddydd a dilynwyd
hyn gyda thrip i Lerpwl mis Tachwedd 2018, er
mwyn gweld sut mae mudiadau wedi gwreiddio
gwerth cymdeithasol yng nghynllunio eu
gweithgareddau. Yn ogystal, cafodd y mudiadau
gymorth i ymgysylltu gyda’u rhanddeiliaid er
mwyn deall y gwahaniaeth sydd wedi digwydd
o ganlyniad i’r gwasanaethau maent wedi
eu derbyn. Y bwriad erbyn 2020 yw cyrraedd
oddeutu 240 o ymddiriedolwyr fel eu bod yn
gallu defnyddio’r dystiolaeth nid yn unig i fesur
gwerth cymdeithasol ond i ddeall yn well sut i
reoli a chynyddu gwerth o fewn eu mudiadau.
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Yn ystod 2018-19

•
•

•

Darparwyd 13 sesiwn hyfforddiant
Cynhaliwyd 4 cyfarfod Rhwydwaith
Mesur Gwerth Cymdeithasol Gogledd
Cymru – mae’r Rhwydwaith yn cynnwys
croestoriad o aelodaeth o bob sector
Paratowyd 4 adroddiad Mesur Gwerth
Cymdeithasol yn dadansoddi gwerth
cymdeithasol gwasanaethau yng
Ngwynedd a thu hwnt

ASTUDIAETH ACHOS:
Y Bartneriaeth Awyr Agored
Un mudiad sydd yn rhan o brosiect
mesur a rheoli gwerth cymdeithasol yw’r
Bartneriaeth Awyr Agored. Mae eu prosiect
yn gweithio gyda phobl ddi-waith sydd heb
gynrychiolaeth ddigonol yn y sector awyr
agored gan gynnwys merched, pobl gydag
anableddau a’r rhai sy’n byw mewn tlodi. Gan
ddefnyddio’r amgylchedd a’r awyr agored,
maent yn helpu unigolion i wella sgiliau,
hyder, paratoi ar gyfer gwaith, ac iechyd a
lles.
“Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn gwella
cyfleoedd pobl Cymru i gyrraedd eu llawn
botensial drwy weithgareddau awyr agored.
Gallwn weld y gwahaniaeth mae’n prosiectau
yn ei wneud i gymaint o bobl, ond mae’n anodd
dangos deilliannau positif i’n rhanddeiliaid
a phartneriaid cyllidol. Mae bod yn rhan o’r
prosiect mesur gwerth cymdeithasol yn ein
helpu i ddangos yr enillion ar fuddsoddiad i’n
prif randdeiliaid yn ogystal â’n helpu i wneud
penderfyniadau mewnol i wella gwasanaethau
a chyfeiriad strategol y dyfodol.”
Tracey Evans, Prif Weithredwr.

Yn ystod y flwyddyn, dyfarnwyd Tystysgrif
Ymrwymiad Lefel 1 i Mantell Gwynedd
gan Social Value International. Golyga
hyn bod Mantell Gwynedd wedi profi ei
ymrwymiad fel mudiad i egwyddorion
gwerth cymdeithasol. Mantell Gwynedd yw’r
cyntaf yng Nghymru i dderbyn y dystysgrif
a’r corff ymbarél cyntaf yn y Deyrnas Unedig i
dderbyn Lefel 1!
Llwyddodd Eleri Lloyd, ein Rheolwr Gwerth
Cymdeithasol i dderbyn statws ‘Ymarferydd
Achrededig’ sef arbenigwraig mewn gwerth
cymdeithasol. Eleri yw’r person cyntaf yng
Nghymru i dderbyn y statws hwn.
Canlyniadau gwaith tîm Social Value
Cymru yn ystod 2018–19:
•
•
•
•

Gwell sgiliau o fewn Cynghorau
Gwirfoddol Sirol ar draws gogledd
Cymru
67 o fudiadau trydydd sector yn medru
dangos gwerth cymdeithasol yn well
223 o ymddiriedolwyr gyda gwybodaeth
well i wella perfformiad
Trydydd sector cryfach drwy gysylltu â
blaenoriaethau deddfwriaethol drwy
waith Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol
gogledd Cymru a phrosiect Social Value
Cymru

ASTUDIAETH ACHOS:
Tan y Maen
Mae Tan y Maen yn cynnig cefnogaeth i
unigolion mewn ardaloedd gwledig i wella eu
hiechyd meddwl a’u llesiant. Mae gan Tan y
Maen ganolfannau llesiant yn Nolgellau, Tywyn
a Blaenau Ffestiniog ac maent hefyd wedi
ymestyn eu gwasanaethau i’r Bala a’r Bermo.
Mae’r canolfannau yn cynnig cefnogaeth

grŵp i annog unigolion i gymryd rhan mewn
amrywiol weithgareddau i helpu i wella eu
hyder a hyrwyddo hunan gymorth. Maent yn
cynnig amrywiaeth o gyngor a chefnogaeth
gan gynnwys cefnogaeth un i un.
Mae Tan y Maen yn rhan o brosiect Social
Value Cymru er mwyn medru canfod yn well
y newidiadau ym mywyd eu cleientiaid o
ganlyniad i’r gwasanaeth. Bydd hyn yn ei
dro yn golygu gwell cyfathrebu efo’r bwrdd
a chyllidwyr a hefyd yn cefnogi unrhyw
newidiadau wrth gynllunio eu gwasanaethau.
Mae Social Value Cymru wedi cefnogi Tan y
Maen gyda nifer o grwpiau ffocws a sgyrsiau
un i un er mwyn deall yn well y newidiadau
sydd wedi digwydd o ganlyniad i’r
gwasanaeth mae unigolion wedi ei dderbyn.
Mae’r newidiadau wedi cynnwys newidiadau
positif mewn cyflwr iechyd meddwl, gwellhad
corfforol a gwellhad mewn annibyniaeth
unigolion. Mae hefyd wedi helpu unigolion
i deimlo’n llai unig ac ynysig o fewn eu
cymunedau.
Meddai Phil Griffiths, Prif Swyddog Tan y Maen:
“Mae’n anrhydedd cael bod yn rhan o brosiect
Social Value Cymru yng Ngogledd Cymru.
Mae’n amlwg fod ein gwaith gydag unigolion a
grwpiau yn cynnig sawl budd i unigolion sydd
am wella eu llesiant meddyliol ac emosiynol
ac rydym wedi sefydlu systemau i gofnodi’r
canlyniadau. Mae’n llawer anoddach mesur
gwerth y gwasanaeth cyfan i’r gymuned
a chredwn y byddai gwneud hyn yn rhoi’r
dystiolaeth gadarn i’n cleientiaid, cyllidwyr a’r
gymuned rydym yn byw a gweithio ynddi fod
ein gwasanaethau yn werthfawr ac yn gallu
gwneud gwahaniaeth i lesiant y gymuned
gyfan. Ar ben hynny, mae ymwneud a’r prosiect
yma yn mynd i’n galluogi i gymryd y cyfle i
ganolbwyntio ein sylw ar y meysydd rheiny fydd
yn darparu’r budd cymdeithasol mwyaf ac sydd
o’r gwerth mwyaf i’n cleientiaid.”
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Gwaith dyngarol Mantell Gwynedd
Cefnogi Ffoaduriaid
• Yn 2015 galwyd ar y gymuned ryngwladol
i ymateb i’r argyfwng dyngarol o ganlyniad
i ryfel Syria. Ar y pryd ’roedd dros 4
miliwn o bobl wedi’u gyrru allan o Syria
i chwilio am loches mewn gwledydd
cyfagos. Dyma’r ecsodus mwyaf o
ffoaduriaid mewn amgylchiadau o’r fath
ers cenhedlaeth. Erbyn heddiw, dywed y
Cenhedloedd Unedig fod tua 13.5 miliwn
o Syriaid angen help, dros 6m yn fewnol
yn Syria a dros 5m yn ffoaduriaid tu allan i
Syria.
• Sefydlwyd grŵp gwirfoddol CEFN yn ardal
Blaenau Ffestiniog yn 2015 gan griw o
unigolion a dechreuodd Mantell Gwynedd
gydweithio’n agos efo CEFN. Casglwyd y
llwyth lori cyntaf o roddion ym Mantell
Gwynedd ym Medi 2015.
• Dros gyfnod o bedair blynedd ers hynny
mae Mantell Gwynedd wedi bod yn rhan
o’r gadwyn sydd wedi sicrhau bod dros
50 o gynwysyddion llawn rhoddion wedi
cyrraedd Groeg, Syria a Thwrci.
• Mae o leia’ un llwyth lori wedi gadael
swyddfa Caernarfon pob mis ers Medi
2015 – sef cyfanswm o bron i hanner cant
o lwythi lori! Amcangyfrifir bod cyfartaledd
pob llwyth yn 4 tunnell. Mae hyn yn
golygu fod oddeutu 200 tunnell o roddion
wedi’u casglu gan Mantell Gwynedd.

Bellach, mae CEFN yn rhan o
elusen Care UK sy’n sicrhau nid
yn unig fod rhoddion yn cyrraedd
gwledydd anghenus ond hefyd yn
helpu ffoaduriaid sy’n ymgartrefu
yng Nghymru. Mae siop CEFN ym
Mlaenau Ffestiniog, sy’n derbyn a
gwerthu rhai o’r nwyddau i godi pres
i ddanfon y cynwysyddion dramor,
hefyd yn dosbarthu yn lleol mewn
cydweithrediad â’r Banc Bwyd lleol. Mae
Mantell Gwynedd yn parhau i weithio
fel partneriaid gyda CareUK a CEFN er
mwyn cynorthwyo ffoaduriaid.

Prosiect MaesNi - Maesgeirchen
Mae prosiect MaesNi yn cael ei ariannu
gan y rhaglen Buddsoddi’n Lleol a ariennir
gan Gronfa’r Loteri Fawr ac a reolir gan yr
Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau. Mae’r
rhaglen Buddsoddi’n Lleol yn gweithredu mewn
13 o gymunedau ar draws Cymru gyfan ac
mae’n cynnig cyfle i bobl y cymunedau hynny
eu gwneud yn llefydd gwell a mwy dymunol i
fyw ynddyn nhw.
Mae’r rhaglen yn un 10 mlynedd sy’n
defnyddio cryfderau, sgiliau a thalentau pobl,
grwpiau a chymdeithasau’r cymunedau i
newid pethau er gwell yn barhaol.
Gyda £1m i wario ar flaenoriaethau lleol,
cymuned Maesgeirchen sy’n penderfynu sut
i ddefnyddio’r arian, pa gyrff maen nhw am
gydweithio â nhw a sut caiff penderfyniadau
eu gwneud.

Erbyn hyn, mae nifer o weithgareddau wedi
eu sefydlu yn y gymuned gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panad a Crwmped misol
Mwy o breswylwyr yn rhan o’r Grŵp Llywio
Gweithdy “hip-hop” wythnosol wedi’i sefydlu
Cefnogi proses sefydlu gerddi cymunedol fel
menter gymunedol
Proses sefydlu Crisis Café wedi’i ddechrau
Parti Stryd wedi ei drefnu
Ymweliadau i ganolfannau cymunedol
llwyddiannus eraill
Gweithdai gydag ysgolion
2 safle ar gyfer hwb cymunedol wedi eu
cynnig i’r grŵp
13 o bartneriaid wedi datgan awydd i
gydweithio ar yr Hwb Cymunedol

Er mwyn cynnig cefnogaeth barhaus i
brosiect MaesNi, mae Mantell Gwynedd
yn cyflogi Swyddog Datblygu Cymunedol
ym Maesgeirchen a hynny ar ran Grŵp
Llywio MaesNi. Ers cychwyn ei swydd ym
mis Rhagfyr 2018, mae’r swyddog wedi
canolbwyntio ar weithio gyda’r gymuned i
ganfod eu blaenoriaethau er mwyn adeiladu
hwb cymunedol a manteisio ar gyfleoedd i’r
gymuned ymgysylltu gyda’r prosiect.

200

tunnell o roddion
wedi'u casglu gan
Mantell Gwynedd
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Pob blwyddyn mae Mantell
Gwynedd yn llwyddo
i ddenu arian o nifer o
amrywiol ffynonellau
e.e. Cyrff y Llywodraeth,
Ymddiriedolaethau Elusenol a
Chronfeydd Loteri.

4%

Cyfanswm Incwm yn
ystod 2018/19 oedd
£682,234
Cyfanswm Gwariant
yn ystod 2018/19 oedd
£716,825

23%

1%
1%
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CYNGOR SIR Y FFLINT

BWRDD IECHYD PRIFYSGOL BETSI CADWALADR

CRONFA LOTERI FAWR

CGGC – CYNLLUNIAU ERAILL

CARTREFI CYMUNEDOL GWYNEDD

CYNGOR GWYNEDD

GWASANAETHAU A GWEINYDDU/ FFIOEDD RHEOLI

CYMHARIAETH YNG NGWARIANT MANTELL GWYNEDD YN YSTOD 2017/18 a 2018/19
Llywodraethu
Costau Rhedeg Prosiectau
Grantiau
Dibrisio

2017/18

Costau Safle

2016/17

Gweinyddol, Gwasanaethau a Chyrsiau
Costau Rhedeg Swyddfeydd
Hysbysebu a Hyrwyddo
Costau a Chyflog Staff
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Bwrdd Rheoli 2018/2019
SWYDDOGION
Cadeirydd: Gwen Griffith | Ymddiriedolaeth Hawliau Lles Anabledd
Is-Gadeirydd: Meinir Wyn Evans | Canolfan Lôn Abaty (hyd Rhagfyr 2018)
Is-Gadeirydd: Annie Williams | Pennaeth Coleg Harlech WEA wedi ymddeol (o Ionawr 2019)
Trysorydd: Elwen Roberts | Creu Menter
Is-Drysorydd: Trystan Pritchard | Prif Swyddog Hosbis Dewi Sant (o Ebrill 2019)
AELODAU
Y Tad Deiniol | Yn Ein Blaenau
Betty Williams | Aelod Seneddol wedi ymddeol
Cyng. Paul John Rowlinson | (Cynrychiolydd Cyngor Gwynedd)

Staff 2018/2019
TÎM RHEOLI
Bethan Russell Williams
Prif Swyddog
Ceren Williams
Dirprwy Brif Swyddog a
Phennaeth Tîm Cyllid a Gweinyddol
DATBLYGU A GWASANAETHAU
Delyth Vaughan Rowlands
Uwch Swyddog Datblygu a Gwasanaethau
(hyd 31 Mawrth 2019)
Eleri Lloyd
Rheolwr Gwerth Cymdeithasol
Elaine Thomas
Swyddog Datblygu a Mesur Gwerth Cymdeithasol
Jess Silvester
Swyddog Datblygu Cymunedol
(MaesNi, Maesgeirchen)
Dr. Adam Richards
Ymgynghorydd Cyfrifon Cymdeithasol (SROI)
IECHYD
Sioned Llwyd Larsen
Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Rhian Griffiths
Swyddog Cyswllt Presgripsiwn Cymunedol
Mair Richards
Swyddog Prosiect Ymwybyddiaeth Awtistiaeth
(hyd Mawrth 2018)
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CYLLID A GWEINYDDOL
Carys Williams
Swyddog Datblygu a Chynorthwy-ydd Cyllid
(o Ebrill 2018)
Tracy Lynne Rotheram
Swyddog Gweinyddol
Ellen ap Dafydd
Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Mair Parry Davies
Derbynnydd
CANOLFAN GWIRFODDOLI GWYNEDD
Carwyn Humphreys
Cydlynydd Canolfan Gwirfoddoli
Alan Rhys Thomas
Swyddog Gwirfoddoli Pobl Ifanc
Jen Rowlands
Swyddog Cefnogi Gwirfoddolwyr
(Chwefror– Awst 2018)
Elaine Ginnelly
Cefnogaeth Gweinyddol Mi Fedraf
(o Ebrill 2019)
Meinir Evans
Cydlynydd Mi Fedraf

