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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/ 

FFARWEL A CHROESO 

 

Rydym yn ffarwelio efo Sioned Larsen ein Hwylusydd Iechyd a 

Gofal Cymdeithasol yn ystod mis Gorffennaf!  

Mae Sioned wedi bod yn y swydd yn Mantell Gwynedd ers 

yn agos i ddau ddegawd. Wedi gweld newidiadau lu dros y 

blynyddoedd ac wedi darparu cefnogaeth amhrisiadwy i’r 

sector dros gyfnod hir, bydd Sioned yn ymddeol ac yn 

cychwyn ar gyfnod newydd. Gobeithio y bydd yn cael cyfle 

rwan i ymestyn ei diddordebau, gweld mwy ar deulu a  

chyfeillion, a rhoi ei thraed i fyny dipyn, wrth gwrs! 

Byddwn fel criw ym Mantell Gwynedd yn gweld bwlch enfawr ar ôl Sioned Larsen. 

Tra yn ffarwelio hefo Sioned rydym hefyd yn estyn croeso cynnes iawn i’n hwylusydd 

newydd sef Sioned Roberts. Ia, Sioned arall!   

Mae Sioned Roberts gyda chefndir hir a llwyddiannus yn y maes addysg ac wedi bod 

yn athrawes Gymraeg yn ysgolion Llangefni, Friars, Y Berwyn, Bodedern, Caergybi ac 

Abergele ac yn gweithio fel Pennaeth Adran am flynyddoedd. Mae ganddi brofiad 

helaeth o waith y trydydd sector ac wedi bod yn wirfoddolwraig frwd i nifer o 

fudiadau. 

I’r rhai ohonoch fu’n cydweithio’n agos 

efo Sioned Larsen bydd Sioned Roberts 

mewn cysylltiad hefo chi dros yr 

wythnosau nesaf a bydd y gwaith 

arbennig o Hwyluso’r maes Llesiant o 

fewn y trydydd sector yn parhau yn 

nwylo gofalus Sioned Roberts. 

Pob Hwyl i’r ddwy Sioned! Sioned Roberts a Sioned Larsen 

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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Y Dref Werdd - Cynllun Cynefin a Chymuned i Blant 

 

Derbyniodd Y Dref Werdd grant drwy Gronfa Trawsnewid a sefydlu cynllun er 
mwyn rhoi cyfleoedd i blant rhwng 8 ac 11 yn holl ardaloedd Bro Ffestiniog 
gael treulio amser yn yr awyr agored, i gael profiadau unigryw newydd a chael 
cyfle i gymdeithasu. 

 

Cynhaliwyd 6 sesiwn i 15 o blant ac fel rhan o’r cynllun roedd pob un yn 
derbyn dillad pwrpasol i fynychu’r gweithgareddau. Ar ddiwedd y cynllun 
derbyniodd pob un Wobr ‘Darganfod’ John Muir. 

 

Mae sesiwn misol wedi ei gynnal ers hynny dan arweiniad amryw o wirfoddolwyr sydd ag 
arbenigedd mewn meysydd gwahanol. 

 

Mae’r cynllun wedi bod yn lwyddiant mawr gyda’r plant yn mwynhau dod allan i’r awyr iach, wedi 
creu perthnasau da gyda’i gilydd ac wedi herio ei hunain i wneud pethau newydd. 

 

Cafodd y cynllun ei hyrwyddo yn dilyn pob sesiwn ar dudalen Facebook –  

https://www.facebook.com/HwbCefnogiCymuned/ 

 

Local Giving 

 

Mae Lauren Swain yn cynnig cefnogaeth i fudiadau sydd yn dymuno 
codi arian ar-lein. Mae Local Giving drwy eu rhaglen yng Nghymru yn 
cynnig hyfforddiant i fudiadau ar sut i godi arian ar-lein. Maent yn rhoi 
tudalen cyfraniadau ar-lein i aelodau yng Nghymru, ynghyd â 
chefnogaeth am ddim i gyrraedd cyfranogwyr, codi ymwybyddiaeth am 
eu gwaith ac annog arianwyr. Os oes gennych ddiddordeb yn y math 
hwn o hyfforddiant cysylltwch a carys@mantellgwynedd.com. 

https://www.facebook.com/HwbCefnogiCymuned/
mailto:carys@mantellgwynedd.com
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Mesur Gwerth Cymdeithasol  

Prosiect Cymorth Tai  

GISDA 

 

Yn ystod y misoedd diwethaf mae tîm Social Value Cymru wedi bod yn gweithio gyda GISDA er mwyn paratoi 

adroddiad Adenillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) ar eu prosiect Cymorth Tai.  

Mae’r prosiect yma yn darparu gwasanaeth i bobl ifanc sydd yn ddigartref neu mewn risg o fod yn ddigartref. Nod 

y prosiect yw darparu’r llety a’r gefnogaeth ochr yn ochr â'u paratoi ar gyfer byw yn annibynnol. Mae gan GISDA 

unedau tai yng Nghaernarfon, Llanrug, Felinheli, Blaenau Ffestiniog a Dolgellau ac mae rhai o’r rhain yn unedau ar 

gyfer teuluoedd ifanc. Ochr yn ochr â’r gefnogaeth ddwys yma maent hefyd yn cynnig gwasanaeth galw i mewn lle 

gall unrhyw berson ifanc fynd yno i ofyn am gymorth. 

Yn ystod Ebrill 2021 – Mawrth 2022 cefnogwyd 151 o bobl ifanc drwy’r Cymorth Tai ac 86 wedi cael cymorth 

drwy’r ochr galw i mewn.  Roedd 19% o’r rhain yn rhieni ifanc a 50% yn arddel eu hunain fel bod yn perthyn i’r 

gymuned LHDTQ+. Fel arfer, pan fo pobl ifanc yn dechrau derbyn cymorth, mae eu hyder yn isel iawn, ac mae nifer 

yn cael trafferth ymddiried mewn gwasanaethau oherwydd profiadau drwg yn y gorffennol. Dywedodd 66% fod 

ganddynt bryderon iechyd meddwl ac roedd 33% wedi cael diagnosis o gyflwr iechyd meddwl yn cynnwys iselder, 

pryder, PTSD ac anhwylder deubegynol. 

Dyma ddywedodd rhai o’r bobl ifanc wrthym: 

“Mae Gisda wedi fy helpu i fod yn fwy annibynnol. Wedi fy helpu gyda gor-bryder cymdeithasol a rhoi to uwch fy 

mhen. Mae’r staff yn wych ac yn gefnogol. Rwyf yn teimlo yn gartrefol yn GISDA, maent yn ‘awesome’.” 

“Wnaeth Gisda helpu gydag apwyntiadau a helpu gyda chychwyn fy siwrnai ymgynghoriad rhywedd gan oedd 

gennyf or-bryder drwg. Rwyf wedi cael nifer o gyfleoedd gyda GISDA ac mae fy hyder wedi gwella yn eithriadol.”  

“Heb GISDA ni fyddwn wedi cael cyfle i fod ar ben fy hun oddi wrth niwed trais fy nheulu a dwi’n teimlo heb y 

gefnogaeth ni fyddwn byth wedi medru gadael fy nghartref.” 

Mae’r adroddiad gwerthuso gan Social Value Cymru yn dangos bod cynllun Prosiect Cymorth Tai GISDA wedi creu 

gwerth o fwy na £3 miliwn, ac wedi creu gwerth o £5.77 am bob £1 a fuddsoddwyd.  

Golyga hyn, mewn termau ymarferol, fod bywydau pobl wedi cael eu newid er gwell. Adroddwyd newidiadau 

cadarnhaol yn eu hiechyd meddwl, iechyd corfforol, rhwydwaith gwell o gefnogaeth ac yn bennaf, roeddent yn fwy 

annibynnol.  

Os hoffech chi neu eich mudiad gael cymorth i fesur eich gwerth cymdeithasol cysylltwch efo 

eleri@mantellgwynedd.com 

mailto:eleri@mantellgwynedd.com
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