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Pobl Ifanc yn cael hawl i holi
Gwahoddwyd pobl ifanc o Wynedd a Môn i noson hawl i holi yn y
Galeri yng Nghaernarfon nos Wener 11eg Chwefror. Cawsant y cyfle i gwestiynu gwesteion arbennig am yr hyn sydd yn bwysig iddynt
yn y gymdeithas heddiw. Roedd y gynulleidfa yn cynnwys traws
doriad o bobl ifanc o ysgolion, myfyrwyr lleol, aelodau clybiau
ieuenctid, asiantaethau lleol, elusennau a chymdeithasau sydd yn
gweithio ym maes plant a phobl ifanc yn ogystal ag aelodau’r
cyhoedd.

Aelodau’r panel fu Eleanor Burnham AC, Hywel Williams AS, Keith Jones - Heddlu Gogledd Cymru,
Irfon Williams – Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cynghorydd Brian Jones - Partneriaeth Plant a
Phobl Ifanc Gwynedd, Iwan Trefor Jones - Cyfarwyddwr Corfforaethol Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc
Cyngor Gwynedd, Gwern ap Rhisiart - Adran Addysg Cyngor Gwynedd a Sharon Williams - Gyrfa Cymru.
Cadeiriwyd y noson gan Gwyn Llewelyn - darlledwr a chyflwynwr. Nododd y gynulleidfa fod y noson
wedi bod yn lwyddiannus a hoffent gael y cyfle yma unwaith eto. Dywedodd Ilan Llyr Williams o glwb
ieuenctid Gwynedd “ Diddorol iawn. Roeddwn wedi cael atebion i’r cwestiynnau yr oeddwn eisiau gwybodaeth am.” Nododd Tomos Guto Davies o ‘Llais Ni’ Ynys Môn “ Noson dda gyda llwyth o wybodaeth. Mae’r Galeri yn lleoliad gwych ac atebwyd yn dda i destunau a chwestiynau amrywiol.”
Dywedodd Hywel Williams AS, hefyd ar y panel, “ Roeddwn yn hynod falch o allu bod yn rhan o’r
noson. Mae’n bwysig i bawb sydd yn rhan o’r broses penderfynu wrando ar farn pobl ifanc. Dylid
llongyfarch GISDA am eu gwaith arbennig ac am roi cyfle i bobl ifanc leisio’u barn.”
Dywedodd Mair Richards o Gisda, “ i ddathlu penblwydd Gisda
yn 25ain, penderfynnodd ein pobl ifanc y byddent yn hoffi
cydweithio gyda ieuenctid eraill o Wynedd Môn, er mwyn
gadael i bobl wybod sut deimlad yw bod yn berson ifanc yn ein
cymunedau
Hoffai GISDA ddiolch i bawb fu’n rhan o’r noson a byddent yn
parhau i gefnogi pobl ifanc i fyw bywydau llawn ac annibynnol.

01286 671 153

gisda@gisda.co.uk
www.gisda.co.uk
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GWASANAETH LLOGI OFFER
RHAD AC AM DDIM!
Bu sôn wrthych yn ddiweddar am wasanaeth llogi offer sy’n cael
ei gynnig trwy Mantell Gwynedd i fudiadau’r Trydydd Sector sy’n
gweithio yn y maes plant a phobl ifanc yng
Ngwynedd.
Bu i ni ddiogelu swm o arian cyllid cyfalaf gwasanaethau
ieuenctid y Cynulliad i brynnu amrywiaeth o offer
cyfrifiadurol sydd ar gael i’w llogi allan i fudiadau
gwirfoddol y sir ar gyfer eu defnyddio hefo pobl ifanc i gynnal gweithgareddau e.e.
gweithdai ffotograffig, 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, camerau digidol, camerau fideo a
thaflunydd.
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Dyletswydd Statudol ar gyfer
Chwarae – Dweud eich dweud ....

Fforwm Chwarae Gogledd Orllewin Cymru, Cymdeithas
Chwarae Gogledd Cymru, Chwarae Gogledd Ddwyrain Cymru a
Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Conwy yn cyflwyno:
Digwyddiad Ymrwymiad Cyfranogion ac Ymgynghori “Datblygu’r Safonau a’r Canllawiau ar gyfer y ddyletswydd statudol i ddarparu ar gyfer chwarae”
The Interchange, Hen Golwyn
Dydd Iau 10 Mawrth 2011 o 1300 - 1530
Mary Nicholls, Uwch Reolwr y Tîm Rhaglenni Plant a Theuluoedd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ac
arweinydd polisi ar ddatblygiad safonau a chanllawiau, fydd yn hwyluso gweithdy gyda’r nod o:
Ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar ddatblygiadau yn ymwneud â’r ddyletswydd statudol i ddarparu
cyfleoedd chwarae digonolRhoi trosolwg o ddatblygiad y safonau a’r canllawiau hyd yn hyn
Rhoi’r cyfle i chi, y cyfranogion, i ddweud eich dweud ar beth yw chwarae digonol ac felly beth ddylai’r
canllawiau eu cynnwys
Mae’r digwyddiad ar agor i unrhyw un yng Ngogledd Cymru. Mae eisoes ymrwymiad sylweddol wedi
bod gan Lywodraeth Cynulliad Cymru gyda’r sectorau gwaith chwarae a gofal plant tu allan i’r ysgol
yng Nghymru ac felly, byddai o ddefnydd yn enwedig i: Aelodau Etholedig, Prif Weithredwyr,Uwch
Reolwyr,Penaethiaid Gwasanaeth a’r rhai sy’n gyfrifol am: Barciau a Gofodau
Agored,Cynllunio,Priffyrdd a Chludiant,Llwybrau Diogel, Diogelwch Cymunedol, Blynyddoedd Cynnar,
Addysg, Darpariaeth Hamdden a’r sector Gwirfoddol a darpariaeth yn y Gymuned ar gyfer Plant a
Phobl Ifanc
I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu eich lle cysylltwch â: Martin King-Sheard ar 01492 523841
neu e-bost martinkingsheard@cvsc.org.uk

CHWEFROR 2011

BWLETIN PLANT A PHOBL IFANC

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. Os oes gennych ddiddordeb mewn llogi’r uned, cysylltwch â Medwyn ar 01286 672626
neu ymholiadau@mantellgwynedd.com
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 :
Rhianon neu Medwyn ar 01286 672 626 (Swyddfa Mantell Gwynedd).

Codi Gweithdy Newydd yng Nghanolfan Felin Uchaf, Rhoshiwaun.
Yn ddiweddar daeth dros 100 o bobol ynghyd am y penwythnos i helpu
adeiladu adeilad go arbennig ym Mhen Llyn a chyda rhaffau cryfion a
digon o fôn braich fe godwyd pum ffrâm dderw "nenffyrch" sylweddol
i’w lle. Mae'r prosiect yn rhan o gynllun creu cyfleoedd hyfforddiant
sgiliau treftadol a gwirfoddoli y ganolfan ac wedi ei arianu gan gronfa
Galluogi Gwynedd gyda chefnogaeth Tilhill Economic Forestry a
Chwmni Rheilffordd Ffestiniog a gludodd y coed derw o’r goedlan uwch
Maentwrog i lawr i Borthmadog ac yna
mlaen i Roshirwaun. Mae'r gwaith coed godidog wedi ei
adeialdu yn llwyr gan wirfoddolwyr dan arweiniad staff
profiadol y ganolfan ar cam nesaf yw gosod to hesg ac
ochrau pren ar y gweithdy cyn medru rhedeg cyrsiau
gwaith coed ynddo ac yna mynd ati i adeiladu'r ail ran or
fframwaith derw y blwyddyn nesaf. Os oes gennych chi
ddidordeb ymuno ar prosiect yna cysylltwch a ni ar 01758
780280 neu drwy felinuchaf@tiscali.co.uk neu ewch in
gwefan www.felinuchaf.org "
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Diweddariad gan y
Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc
Gwynedd.
Trefniadau cronfa CYMORTH 2011-2012
Yn Nhachwedd 2010, sefydlodd Partneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc Grŵp Tasg er
mwyn cynnal adolygiad llawn o Gynllun Cymorth presennol Gwynedd yn dilyn penderfyniad y
Dirprwy Weinidog i ddod â Chronfa Cymorth i ben yn ei ffurf bresennol ar ddiwedd mis Mawrth. Cyflwynwyd argymhellion y Grŵp Tasg ynglŷn â pha gynlluniau i’w hariannu yn 2011 / 12 i’r Bartneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc ar 24 Ionawr 2011. Derbyniwyd argymhellion y Grŵp Tasg yn ddiwrthwynebiad. O safbwynt y Trydydd Sector,
bydd pob cynllun presennol yn parhau i gael ei ariannu yn 2011 / 12 ac eithrio Cynllun
Gwirfoddolwyr Ifanc Mantell Gwynedd.
O safbwynt cyllid, mae’r Bartneriaeth Strategol Plant a Phobl Ifanc yn buddsoddi £380,050
yn 2011 / 12 mewn cynlluniau ar gyfer plant, pobl ifanc a theuluoedd a ddarperir gan y Trydydd Sector. Mae hyn yn gynnydd o 15.6% ar lefel buddsoddiad 2010 / 11. Mae’r darparwyr perthnasol wedi derbyn cadarnhad o benderfyniadau’r Bartneriaeth Strategol Plant a
Phobl Ifanc. Fodd bynnag, dylid nodi fod y penderfyniadau yma yn amodol ar dderbyn cymeradwyaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru i Gynllun Cymorth Gwynedd ar gyfer 2011 / 12.

Cynllun Plant a Phobl Ifanc 2011 - 14
Yn Nhachwedd 2010, cytunodd y Bartneriaeth Strategol
Plant a Phobl Ifanc ar ganlyniad a chyfres o isganlyniadau ar gyfer y Cynllun Plant a Phobl Ifanc nesaf. Cytunwyd hefyd i ymestyn y dyddiad ar gyfer cyhoeddi’r Cynllun
Plant a Phobl Ifanc i fis Mai / Mehefin 2011. Mae’r gwaith o ddiweddaru
‘Plant a Phobl Ifanc Gwynedd Heddiw’ (yr asesiad o les ac anghenion
plant a phobl ifanc) yn parhau ac mae’r Bartneriaeth Strategol Plant a
Phobl Ifanc yn cynnal arolwg o farn plant a phobl ifanc ar hyn o bryd
drwy ddefnyddio meddalwedd ‘Viewpoint’.
Bwriedir cyhoeddi fersiwn drafft o’r Cynllun Plant a Phobl Ifanc tua diwedd mis Mawrth fel rhan o’r Strategaeth Gymunedol drafft. Bydd
gweithdai yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod ymgynghori i roi cyfle i
bobl leisio’u barn ar gynnwys y fersiwn drafft a chyfrannu at y gwaith o
ddatblygu a mireinio’r meysydd blaenoriaethau ac ymyraethau strategol. Y bwriad yw cyhoeddi fersiwn terfynol o’r cynllun oddeutu mis Mai /
Mehefin.
Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Darren Griffiths,
Rheolwr Strategol - Plant a Phobl Ifanc :
(01286) 679788 neu DarrenGriffiths2@gwynedd.gov.uk
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Mae Hawliau Ni yn nodi fod gan blant a phobl ifanc yr hawl i leisio barn am faterion sy’n
effeithio eu bywydau. Mae Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc Gwynedd eisiau gweld lle mae hyn
yn digwydd ar hyn o bryd ac unrhyw arfer dda sy’n mynd ymlaen.
Ceir templed ar gyfer gwaith mapio sy’n cael ei gynnal ar draws Wynedd er mwyn gweld lle, a
pha fath o weithgareddau fforwm sy’n cael eu cynnal ar gyfer plant a phobl ifanc. Diben
fforwm yn bennaf ydyw i gynnwys llais a phlant a phobl ifanc eu hunain yn y broses o wneud
penderfyniadau ynglŷn â materion sy’n effeithio arnynt.
Gofynnir i chi lenwi’r templed at ddiben y gwaith mapio yma, gan nodi'r fforwm / fforymau sy’n
cael eu cynnal yn eich sefydliad. Y prif fanylion sydd eu hangen ydi'r math o fforwm ydyw- pwy
a faint sy’n mynychu a beth yw natur y fforwm.
Ffurflenni i’w dychwelyd erbyn yr 22 Mawrth 2011.
Cysylltwch â Carwyn ym Mantell Gwynedd neu Gwawr Davies (Swyddog strategol Hawliau a
Chyfranogi) ar 01286 679 648 er mwyn derbyn eich copi.

Nodyn
Dyddiadur

Helo bawb,
Bydd 'Clust i’r Ifanc' ar gael i wrando ac i helpu plant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad da neu
ddrwg wrth ddefnyddio un o’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt o fewn Gwynedd.
Byddant hefyd yn barod i dderbyn unrhyw sylwadau neu hyd yn oed gais am wasanaeth newydd
sydd ei angen ar gyfer phlant a phobl hyd at 25 oed.
Rydym yn awyddus i hyrwyddo a datblygu’r gwasanaeth gyda cyn-gymaint o blant, phobl ifanc a
theuluoedd ifanc a phosib, ac felly yn chwilio am dulliau amrywiol sydd yn addas ar gyfer pawb. Y
syniad sydd gennym yw cynnal sesiynnau ’gawl i mewn’ ar draws Gwynedd er mwyn i blant, pobl
ifanc a theuluoedd ifanc ddod draw am sgwrs neu i gyfleu eu cwynion, sylwadau neu syniadau am
wasanaethau y defnyddir o ddydd i ddydd.
Os oes gennych diddordeb i mi gynnal sesiwn ‘Drop In’, cysylltwch â
Martin Roberts:
fôn: 01286 677900

Tecst: 07920083909

Ebost: clustirifanc@gwynedd.gov.uk
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Cam ymlaen i’r mesur arfaethedig
hawliau plant a phobl ifanc
Cymru
Cafodd cam arall ei gymryd dros hawliau plant
yng Nghymru'r wythnos hon pan gafodd y
Mesur Arfaethedig ynghylch Hawliau Plant a
Phobl Ifanc (Cymru) ei gymeradwyo gan
Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Cafodd y Mesur
gefnogaeth unfrydol Aelodau’r Cynulliad, a
bydd yn mynd ymlaen yn awr i dderbyn
Cydsyniad Brenhinol.
Prif amcanion y mesur yw gosod dyletswydd ar
Weinidogion Cymru i roi sylw dyledus i
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r
Plentyn. Bydd y Mesur yn cryfhau a datblygu
dull presennol Llywodraeth Cynulliad Cymru,
sy’n seiliedig ar hawliau, o lunio polisïau ar
gyfer plant a phobl ifanc yn ogystal â chryfhau’r
sefyllfa i blant a phobl ifanc yn y gymdeithas
yng Nghymru.
Wrth groesawu'r cam hwn, dywedodd Huw
Lewis:"Cymerwyd cam arall ymlaen yr wythnos
hon i ddiwallu hawliau plant a phobl ifanc yng
Nghymru. Fel dw i wedi dweud droeon o'r blaen,
bydd y Mesur hwn yn golygu bod ymrwymiad
Cymru i'w phlant a'i phobl ifanc yn mynd
ymhellach nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Cymorth Cyntaf
Iechyd Meddwl Pobl Ifanc
Cwrs cwbl am ddim i aelodau
Rhwydwaith plant a phobl ifanc
Gwynedd.
Mae ychydig o lefydd ar gael.
Bydd y cwrs deuddydd, rhwng 9:30 a
4:30, yn cael ei gynnal ar y 24ain a 25ain
Fawrth.
Cysylltwch â Carwyn (Hwylusydd Plant a
Phobl Ifanc) am fwy o fanylion.

“Bydd ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng nghyfraith
ddomestig Cymru yn sicrhau ei fod yn dod yn
rhan annatod o lunio polisïau’r llywodraeth
ddatganoledig, ac yn rhan annatod hefyd o
ddatblygu cynigion deddfwriaethol yng
Nghymru.
“Dros amser, bydd o gymorth i blant a phobl
ifanc ddeall a mynnu eu hawliau. Wrth wneud
hynny, gallant wireddu eu potensial a dod yn
ddinasyddion mwy cyfrifol, ac yn fwy galluog a
pharod i gyfrannu’n llawn at fywyd cymunedol a
chyfalaf cymdeithasol Cymru. At hynny, rwyf i
o’r farn y bydd hyn yn hwb i’n ffyniant
economaidd fel cenedl yn y dyfodol.
“Yn bwysicach oll, dw i’n siŵr y bydd y Mesur
hwn yn caniatáu i blant a phobl ifanc fanteisio
fwyfwy ar eu hawliau. Bydd yn sicrhau eu bod
mewn sefyllfa gryfach i fanteisio ar y cymorth
a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt a, thrwy
wneud hynny, sicrhau dyfodol mwy
llewyrchus.”
(Ffynhonnell: gwasg y Cynulliad)

Amcanion y cwrs:
Ymdrinnir â’r problemau iechyd meddwl sy’n datblygu mewn
pobl ifanc megis :

Iselder

Anhwylder gorbryder,

Seicosis

Anhwylderau defnyddio sylweddau

Anhwylderau Bwyta
Byddwch yn dysgu:

Arwyddion a symptomau’r problemau iechyd
meddwl uchod

Lle a sut i gael cymorth

Y math o gymroth sy’n effeithiol, yn ôl gwaith
ymchwil
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Logo Newydd!
BETH YW EICH BARN O’R LOGO NEWYDD?
ANFONWCH EICH SYLWADAU ATAF!

I leihau ein oel troed carbon, fe hoffwn
anfon y bwletin plant a phobl ifanc yn
electroneg yn y dyfodol.
Os oes gennych fynediad i e-bost,
rhowch
wybod i ni yma ym Mantell Gwynedd a
gobeithiwn yrru’r wybodaeth i’ch cyfrifiadur y tro nesaf!

Mae’r bwletin eich
angen chi!
Un o ddyletswyddau’r
swydd Hwylusydd Plant a
Phobl Ifanc yw hysbysebu’r
sector o fentrau newydd,
bwydo yn ol materion gan
mudiadau i’r rheiny sydd yn
gwneud penderfyniadau a
chasglu llais y sector mewn
perthynas a pholisiau
newydd, canllawiau neu
dogfennau. Hefyd, ceir cyfleoedd i drefnu sesiynnau
ymgynghori ar ddogfennau
strategol. Mae’r sector yn
cael ei chynrychioli trwy’r
swydd ar bartneriaethau er
mwyn sicrhau llais i’r sector.

Cynrychiolir y sector trwy’r
swydd yma ar bartneriaethau a phwyllgorau
perthnasol i faes plant a
phobl ifanc gan sicrhau fod
gan y sector lais. Ceir cyfle i
ethol cynrychiolwyr o’r
Rhwydwaith i eistedd ar isgrwpiau’r pwyllgorau hyn.
Mae cyfle i’r swydd hybu’r
safon o waith ac yr amrywiaeth o brosiectau sydd yn
bodoli ar draws y sir.
Hoffech chi rannu unrhyw
wybodaeth neu llwyddiant
gyda’r sector?
Beth bynnag sydd gennych
i’w rannu, bydd y golofn
yma ar gael i chi wneud
hynny!

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