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Mae Mantell Gwynedd yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn 
hyrwyddo a chydlynu gwirfoddoli yng Ngwynedd ac yn llais cryf i’r  

Trydydd Sector yn y sir  

Gwybodaeth 

Ddefnyddiol  

Mae gan y 
mudiad 
Grants Online 
wybodaeth 
gyfredol am 
grantiau sydd 
ar gael i 
fudiadau. Y 
ddolen  i’w 
gwefan yw: 
https://
www.grantso
nline.org.uk/
coronavirus.
html 

Dolen  
ddefnyddiol - 
https://
wcva.cymru/
funding/landfill
-disposals-tax-
communities-
scheme/ 

GRŴP SEREN FFESTINIOG Cyf yn llwyddo gyda chais i Gronfa Unigrwydd Mantell 

Gwynedd! 

Mae elusen Seren Cyf. yn darparu gofal a gwasanaethau cefnogi, gan gynnwys 

cynlluniau byw gyda chefnogaeth i oedolion gydag anghenion cymhleth gan gynnwys 

awtistiaeth, epilepsi, Syndrom Down, parlys yr ymennydd ac anawsterau dysgu.  

Mae Seren bellach yn cynnig Gofal Cartref ac Ysbaid yn ogystal â gweithgareddau 

cyfoethogi sy’n cynnig cyfleoedd gwaith i gleientiaid gofal dydd. Mae gan Seren Westy 

3 seren sydd yn cynnig gofal ysbaid dan fodel amgylchedd gwyliau ac fel rhan o’i 

gefnogaeth yn ystod Covid ddwy flynedd yn ôl sefydlwyd gwasanaeth Pryd ar Glud i’r 

henoed ac unigolion bregus eraill yn ardal Blaenau Ffestiniog. 

Derbyniodd Mantell Gwynedd gais am arian o’r Grant Unigrwydd gan Seren er mwyn 

ariannu clwb cymunedol fin nos yng Ngwesty Seren. Croesawyd 30 o bobl yn ddiogel 

i’r gwesty dros nifer o nosweithiau a chynhaliwyd amrywiaeth o weithgareddau, yn 

cynnwys gemau, disgo, cwis a karaoke. Talodd y grant am staffio’r sesiynau 

cymdeithasol, pryd o fwyd i’r mynychwyr a’r cyfarpar yr oedd ei angen i gynnal y  

gyfres o weithgareddau yn ddiogel. 

Da iawn Seren! Mae Mantell Gwynedd yn falch o gefnogi gweithgareddau sy’n 

gwneud gwahaniaeth go iawn i unigolion ac yn lleihau unigrwydd, gan annog 

cymdeithasu.  

 

 

 

 

 

 

https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
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Mae’n braf croesawu aelod newydd o staff i Mantell Gwynedd, sef Carina Roberts. 

Bydd llawer ohonoch yn y trydydd sector yn ’nabod Carina’n dda gan ei bod wedi bod 

yn gweithio o fewn y trydydd sector am sawl degawd! Bu’n gweithio yn bennaf yn y 

maes Tai, yn fwyaf diweddar gyda Grŵp Cynefin, a chyn hynny Tai Eryri a Chymdeithas 

Tai Clwyd. 

Mae Carina yn ymuno hefo ni yn Mantell fel Cydlynydd Cymunedol i brosiect 

Compassionate Cymru. Mae’r prosiect yn cynorthwyo 

unigolion sydd ddim mewn gofal hosbis neu gartref gofal i 

gael Cymorth wrth iddynt gyrraedd diwedd eu hoes. 

Mae Compassionate Cymru Garedig yn gweithio gydag 

unigolion, sefydliadau a Chymunedau i wella sut mae pobl 

yng Nghymru yn marw, yn gofalu ac yn galaru. 

Gallwch ddarllen mwy am waith arbennig Compassionate 

Cymru Garedig yn Home - Compassionate Cymru 

Pob lwc i Carina yn y swydd, mae’n braf croesawu aelod 

newydd i’r tîm!  

Cymhorthfa Gyllido Rithwir 
Dydd Mawrth 31 Mai 2022 

Dydd Iau 30 Mehefin 2022 
*Drwy apwyntiad yn unig*  

Cyfle i fudiadau gwirfoddol a chymunedol yng Ngwynedd drafod darpar geisiadau / 
syniadau arfaethedig i amrywiol gronfeydd Cronfa Gymunedol y Loteri 

Genedlaethol. 
 
Mae slotiau un-i-un ar gael gyda chynrychiolydd o’r Gronfa i drafod eich syniad ac 
am gyngor ar y camau nesaf. Disgwylir i’r syniad fod wedi ei adnabod drwy 
ymgynghori cymunedol, ac angen am y prosiect wedi dod yn uniongyrchol gan y 
gymuned.    

I wneud cais am apwyntiad neu am wybodaeth bellach, cysylltwch ag Arwen Elysteg 
Evans yn Mantell Gwynedd arwen.evans@mantellgwynedd.com. 
  
Bydd angen i bawb sy’n derbyn apwyntiad yrru amlinelliad byr o gynllun y prosiect ymlaen llaw. 

https://compassionate.cymru/
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh
mailto:arwen.evans@mantellgwynedd.com
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SWYDD HWYLUSYDD IECHYD A LLESIANT 

Mae Hwylusydd Iechyd a Llesiant Mantell Gwynedd yn ymddeol wedi bron i ugain 

mlynedd yn ei swydd. Dyma gyfle unigryw i weithio mewn swydd allweddol sydd yn 

gwneud gwahaniaeth go iawn i fudiadau’r Trydydd Sector yng Ngwynedd. Mae’r swydd hon yn rhoi 

cyfle i unigolyn brwdfrydig gefnogi mudiadau’r trydydd sector yng Ngwynedd a bod yn llais cryf i’r 

sector yn y Sir. 

Swydd: Llawn Amser/Rhan Amser/ Hyblyg 

Lleoliad: Swyddfeydd Caernarfon/Dolgellau a hyblyg o adref 

Cyflog: £28,226 – £30,095 (yn ddibynnol ar brofiad) 

Hyd y Swydd: Parhaol 

Mae holl staff Mantell Gwynedd yn gweithio yn hybrid erbyn hyn rhwng y Swyddfa / Adref  

Rydym yn croesawu ceisiadau i rannu swydd / gweithio yn rhan amser / gweithio yn hyblyg.  

This is an advertisement for the post of Health & Wellbeing Facilitator for which the Welsh language is considered 

essential. 

Ariennir y swydd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr  

Llinell gymorth Advicelink Cymru 

Os nad ydych yn siŵr pa fudd-daliadau y gallwch eu hawlio, gall Advicelink Cymru eich helpu i gadarnhau a 
hawlio’r hyn sy’n ddyledus i chi.   

Mae Advicelink Cymru yn cynnig cyngor cyfrinachol yn rhad ac am ddim ar amrywiol bynciau, megis: 

• budd-daliadau lles 

• dyledion 

• cyflogaeth 

• addysg 

• tai 

• mewnfudo 

• camwahaniaethu 

• cymorth tanwydd gaeaf. 
 
Cysylltwch ag un o’n cynghorwyr heddiw drwy ffonio ein llinell gymorth rhad ac am ddim ar 0808 250 5700. 
 
Ewch i’r wefan i gael gwybod mwy am sut i gael cymorth. 

tel:0808%20250%205700
https://www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/amdanom-ni/our-work/advice-partnerships/advicelink-cymru/
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