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O’r chwith: Ffion Parker, John Boulter, Richard Brunstrom, Cheryl Dobson a Sara Roberts
Mae'r wythnos gyntaf ym mis
Mehefin wedi hen ennill ei phlwyf
yng nghalendr gwirfoddoli erbyn hyn,
gan ei bod yn cael ei hadnabod yn
genedlaethol fel ‘Wythnos
Gwirfoddolwyr’ ers 24 o
flynyddoedd, bellach. Nod yr
wythnos yw Cydnabod, Recriwtio a
Gwobrwyo gwirfoddolwyr.
Uchafbwynt yr wythnos yng
Ngwynedd oedd y ‘Te Dathlu a
Diolch’ a gynhaliwyd yn Oriel Plas
Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli,
dydd Llun 9fed o Fehefin. Cafwyd
prynhawn braf, a chyfle i fwynhau'r
lleoliad ar ei orau. Roedd y
digwyddiad yn gyfle i gydnabod
cyfraniad gwerthfawr gwirfoddolwyr
^
yng Ngwynedd. Y gw
r gwadd am y
prynhawn oedd Mr Richard
Brunstrom - Prif Gwnstabl Heddlu
Gogledd Cymru, a thalwyd y
diolchiadau gan y Cynghorydd Evie

Morgan Jones - Cadeirydd Cyngor
Gwynedd. Cyflwynodd Mr R
Brunstrom dystysgrifau i nifer o
wirfoddolwyr ymroddgar o Wynedd
oedd wedi eu henwebu ar gyfer y
gystadleuaeth 'Gwirfoddolwr y
Flwyddyn Cymru 2008'.
Ewch i dudalen 4 i weld rhestr llawn
o’r rhai a dderbyniodd dystysgrifau.
Elinor Ellis a Zonia Pinnington ar ran
Cyfeillion Plas Glyn y Weddw

Enillydd Cenedlaethol - James
Hewett

Criw ‘Y Ffynnon’
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Prif Swyddog
wedi ei fabwysiadu gan y Cynulliad yr
wythnos hon mae dal angen mewnbwn
sylweddol o'r Sector ar y Strategaeth
Ddatblygu ar gyfer y Gogledd
Orllewin.(manylion ar ein gwefan)

Mae'n gyfnod o ymgynghoriadau di-ri cyn
gwyliau'r Haf fel hyn ac mae 'na sawl
ymgynghoriad eithriadol bwysig ar y gweill
ar y funud.
Yn gyntaf ymgynghori ar newid strwythur
y GIG yng Nghymru . Mae Mantell
Gwynedd yn barod wedi ymateb i'r papur
ar ad drefnu'r Gwasanaeth Iechyd yng
Nghymru gan wneud sylwadau cryfion iawn
ar y diffyg sylw i'r Trydydd Sector yn y
papur ymgynghori ac, yn fwy penodol, yn
gwneud y sylw mai'r claf ddylai ddod yn
gyntaf wrth gysidro unrhyw newid o gwbl.
(gweler papur llawn ar ein gwefan)

Yn drydedd mae Ymgynghoriad Cynllun
Plant a Phobl Ifanc Gwynedd Drafft - ‘Ein
Cynllun Ni, Eich Cynllun Chi’ yn mynd yn
ei flaen. Gofynnaf i chwi gysylltu â'n
Hwylusydd Plant a Phobl Ifanc ar gyfer
gwybodaeth a mewnbwn. Eto dyma
ymgynghoriad ddylai fod o bwysigrwydd
enbyd i ni i gyd.
Yn olaf, mae ymgynghori unwaith eto ar y
Strategaeth Gymunedol. Braf fod nifer
ohonoch yn y digwyddiad ymgynghori yn
ddiweddar gan fod yma eto faes pwysig i
roi mewnbwn iddo ar ran ein cymunedau
yng Ngwynedd.

Yn ail mae'r ymgynghori wedi bod yn
parhau gyda Chynllun Gofodol Cymru. Mae
Mantell Gwynedd wedi bod yn lobio yn
aruthrol o galed dros y flwyddyn ddiwethaf
ar y mater hwn. Mi allai canoli twf ar lan y
Fenai fod yn andwyol i gefn gwlad os bydd
pob adnodd yn cael ei gyfeirio at lan y
Fenai. Rydym yn parhau i weithio yn galed
ar y mater yma ar ran y Sector a chawsom
gyfle i gyfarfod y Gweinidog Materion
Gwledig Elin Jones yn ystod y Cyfarfod
Gweinidogol ar y mater a lleisio pryderon
y Sector unwaith eto. Er bod y Cynllun

Brunstrom yn
pwysleisio
pwysigrwydd y
Trydydd Sector ymhob
agwedd o fywyd ac yn
cydnabod y cyfraniad a'r potensial aruthrol
sydd i'r Trydydd Sector dros y
blynyddoedd nesaf. 'Roedd yn brynhawn
gwerth chweil. Mae gennyf gysylltiadau
agos a phersonol gyda Phlas Glyn Y
Weddw ers fy mhlentyndod ac 'rwyf hefyd
wedi adnabod Richard Brunstrom ers rhai
blynyddoedd hefyd. Mae yn ddyn arbennig
iawn a chanddo weledigaeth unigryw. Mae
gennyf edmygedd personol aruthrol ohono.
'Roedd yn brynhawn wirioneddol arbennig
i mi ond gwn ei fod wedi bod yn brynhawn
eithriadol i bawb ymunodd gyda ni yn y
dathliadau.

Mwynhewch dymor yr Haf , gan obeithio y
cawn dywydd fydd yn ein galluogi i
Wrth gloi mae'n braf nodi fod Te Dathlu
fwynhau dipyn ar yr awyr agored a'n cefn
Gwirfoddoli a gynhaliwyd ym Mhlas Glyn Y
gwlad.
Weddw fis diwethaf wedi bod yn
Hwyl am y Tro…
llwyddiant eithriadol. Gwobrwywyd nifer
fawr o wirfoddolwyr yn hen ac ifanc am eu
cyfraniad i wirfoddoli, a braf clywed Prif
Bethan
Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru Richard

Siarad Cymraeg

Llongyfarchiadau Mawr
Llongyfarchiadau mawr i gymuned
fechan Prenteg am lwyddo i adeiladu
Canolfan Gymuned newydd sbon.
Mae’r trigolion wedi gweithio’n galed
dros flynyddoedd ac mae eu gwaith
caled wedi talu ar ei ganfed. Agorwyd
y Ganolfan yn swyddogol ddydd
Sadwrn 5ed o Orffennaf gan y byd
enwog Eric Jones. I logi’r ganolfan
cysylltwch a Magwen Griffiths
01766 513660

Ydy’ch mudiad chi’n
cefnogi’r Gymraeg?
Os am help i lunio Polisi Iaith i’ch
mudiad, cysylltwch â Meinir yn
Mantell Gwynedd. Mae’n awyddus i
^
p sydd
glywed oddi wrth unrhyw grw
am ail edrych neu lunio polisi i’ch
mudiad. Cyswllt: 01286 672626.
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Newyddion

Gorffennaf 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
sefydlu cymdeithasau newydd, mae'n bwysig bod
tenantiaid yn ymwybodol fod ffurfiau eraill o gyfranogi
os nad ydynt yn awyddus i fynychu cyfarfodydd misol!
Mae TPAS a'r landlordiaid yn awyddus i sicrhau bod
tenantiaid yn ymwybodol o'u dewisiadau os ydynt yn
awyddus i gael dweud eu dweud ynglyn â'r
penderfyniadau yn ymwneud a'u cartrefi a'u cymunedau.
Mae TPAS Cymru a Chyngor Gwynedd yn gweithio
mewn partneriaeth i sicrhau fod tenantiaid yn y sir yn
ymwybodol o'u hawl i gyfranogi neu i gymryd rhan ym
materion ynghylch eu cartrefi a'u cymunedau. Mae TPAS
Cymru yn fudiad democrataidd, dim er elw a reolwyd
gan ei aelodau, yn gweithio gyda thenantiaid a'u
landlordiaid er mwyn gwneud cyfranogiad tenantiaid yn
realiti. Eu nod yw:
1. Cefnogi eu Haelodau.
2. Rhannu Profiadau ac Arfer Da.
3. Dylanwadu ar Bolisi a Hybu Cyfranogiad.

Mae cyfranogiad yn fuddiol i denantiaid, i'r gymuned a'r
landlord. Os gofynnir i denantiaid ddatgan eu barn a'u
sylwadau parthed eu cartrefi a'u cymunedau, maent yn
derbyn gwell gwasanaeth gan y landlord, wedi'i seilio ar
dystiolaeth fod hyn yn gweithio. Mae hyn er lles pawb!
Y mae TPAS Cymru yn gallu cynnig ystod eang o
brosiectau i'w haelodau ac ar gael i gynnig cefnogaeth,
lledaenu ymarfer da a rhannu profiadau yn ymwneud â
chyfranogiad tenantiaid. Mae modd i TPAS Cymru hefyd
gynnig gwybodaeth amhleidiol a chlir i denantiaid a
phreswylwyr.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Helen Cook TPAS
Cymru ar 01492 593046 neu Gwyn W. Jones, Cyngor
Gwynedd ar 01286 889112.

Mae eisoes nifer o Gymdeithasau Tenantiaid a
Phreswylwyr yng Ngwynedd, ac er ei bod yn braf i
^

GRWP ME CANOLBARTH A GORLLEWIN CYMRU

Grwp 'Simply
Creative' Nantlle
^

Grwp hunangymorth ar gyfer
cleifion, teuluoedd a gofalwyr rhai
sydd â'r cyflwr niwrolegol ME/CFS ac
afiechydon perthynol yw Grwp ME
Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae
aelodau'r Grwp yn cefnogi drwy
danysgrifiadau, rhoddion a
gweithgareddau codi arian. Mae
peth o'r arian sy'n cael ei godi yn
cael ei roi i elusennau cenedlaethol
sy'n ymwneud â ME ac i fudiadau
sydd yn darparu cymorth i bobl
anabl.
^

Dydd Mawrth 2il o Orffennaf
2008 fe ddadorchuddiwyd murlun
yn Llys Llywelyn, Nantlle oedd
^
po
wedi bod yn waith 'cariad' grw
ferched o bentref Nantlle am dros
ddwy flynedd. Dadorchuddiwyd y
murlun gan Josie Russell.

^

^

Daeth y syniad o greu'r murlun
^
o'r grw
p eu hunain a chafwyd
cefnogaeth drwy gronfa Gwraidd
oedd yn cynorthwyo grwpiau
newydd yn ardaloedd
Cymunedau'n Gyntaf.

Mae'r Grwp yn cynnig gwybodaeth
a chefnogaeth yn seiliedig ar
brofiadau'r aelodau a chymuned
ehangach ME. Yn ogystal, gall
arwain unigolion at fudiadau yn y
sector gwirfoddol sydd yn cynnig
cymorth proffesiynol i bobl anabl a'u
gofalwyr a chyngor a chefnogaeth
wrth hawlio budd-daliadau. Mae'n
^

Felly os cewch gyfle, ewch draw i
Lys Llywelyn yn Nantlle i weld y
murlun, chewch chi ddim eich
siomi!

gymorth wrth leddfu unigedd ei
aelodau drwy'r cysylltiadau lleol,
cyfarfodydd mewn ardaloedd
gwahanol bob deufis, cylchlythyr
sy'n cael ei gyhoeddi bob deufis,
gwasanaeth gwrando a llyfrgell bost
sy'n llawn llyfrau, cylchlythyron a
chylchgronau, fideos, CDs a DVDs.
Mae'r Grwp yn ymgyrchu'n weithgar
dros ofal iechyd gwell i bobl sydd â
ME/CFS yn y dalgylch.
^

I gael mwy o wybodaeth, dyma’r
manylion cyswllt:
Gwefan y Grwp:
www.midwalesmegroup.org.uk
Ysgrifennydd: Dr. Derryan Paul, 11
Nant Seilo, Penrhyncoch,
Aberystywth, Ceredigion SY23 3HD.
E-bost:
Derryan@midwalesmegroup.org.uk
Ffôn: 01970 828896.
^

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn gwybodaeth i rifyn nesaf o Mantell yw 24eg Hydref, 2008. Danfonwch neu e-bostiwch unrhyw wybodaeth at
Beryl Norgrove yn swyddfa Dolgellau: beryl@mantellgwynedd.com
Ffôn: 01341 422575
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Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd
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Cyfarfod Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Gwynedd
Cafwyd prynhawn buddiol a difyr yng nghwmni Mark Restall - Hyfforddwr ac Ymgynghorydd
annibynnol, ar Fai 14eg. Ei destun oedd ‘Gwirfoddolwyr a'r Gyfraith’, a dechreuodd drwy gyfeirio at
dri mater cyfreithiol sydd yn effeithio ar bob gwirfoddolwr sef:
Iechyd a diogelwch
Diogelu Data
Hawlfraint
Soniodd ymhellach am dri mater sydd yn effeithio ar rai gwirfoddolwyr sef:
Budd-daliadau
Gwirfoddoli gyda chleientiaid sy'n agored i niwed
Ai gwirfoddolwr, gweithiwr ynteu gyflogedig?
Mae Mark Restall wedi ysgrifennu llyfr ‘Volunteers and the Law’, ac mae'n bosibl cael gwybodaeth
bellach drwy ymweld â'r wefan: www.volunteering.org.uk/law

Wythnos Gwirfoddolwyr

Enillwyr Gwobr Gwirfoddolwr y
Flwyddyn Cymru 2008

drwy lygad y camera!

Ym mis Rhagfyr, bob blwyddyn, gosodir yr her i bobl ar draws Cymru
i enwebu rhai sydd wedi eu hysbrydoli gyda’r hyn mae rhywun arall
yn ei wneud yn wirfoddol, ac eleni derbyniwyd 198 o enwebiadau
drwy Gymru, gyda naw ohonynt o Wynedd. Mae pum categori i
gyd, a braf yw cyhoeddi fod un o’r gwirfoddolwyr o Wynedd yn
enillydd cenedlaethol yng Ngategori Ymddiriedolwyr, sef:

1af - 7fed Mehefin 2008

RECRIWTIO!
Bangor

James Hewett sydd yn gwirfoddoli gyda Rheilffordd Ucheldir Cymru Cyf.
Wedi ei enwebu gan Chris Dearden - cyd-weithiwr.

Cyflwynwyd tystysgrifau ‘Canmoliaeth Uchel’ i bob un o’r canlynol:
Categori Pobl Ifanc
Ffion Parker yn gwirfoddoli gyda Chymorth i Ferched De Gwynedd.
Wedi ei henwebu gan Gwenan Paewai - Swyddog Gwirfoddoli, Cymorth i Ferched
De Gwynedd.

Categori Oedolyn.
1. John Boulter yn gwirfoddoli gyda ‘Freewheelers Club’ Tywyn
Wedi ei enwebu gan Mr Stan Diston - Cadeirydd y Clwb.

2. Cheryl Dobson yn gwirfoddoli yn Ysgol Nefyn.
Wedi ei henwebu gan Glenys Williams - PennaethYsgol Nefyn.

3. Philip Horwood yn gwirfoddoli fel trysorydd i 5 mudiad yn ardal
Pwllheli.

Porthmadog (yn y glaw!)

Wedi ei enwebu gan Siân Williams - Partner busnes.

4. Mrs Peggy Millard yn gwirfoddoli gyda 'The Over 60s Club' Tywyn.
Wedi ei henwebu gan Mr E S Harris - Clwb Probus Tywyn, a gw^r un o'r
aelodau.

5. Sara Roberts yn gwirfoddoli gyda Chymorth i Ferched De
Gwynedd
Wedi ei henwebu gan Gwenan Paewai - Swyddog Gwirfoddoli, Cymorth i Ferched
De Gwynedd.
^p
Categori Grw
1. Cyfeillion Plas Glyn y Weddw

Wedi eu henwebu gan Mr Gwyn Jones- Oriel Plas Glyn y Weddw

2. Y Ffynnon

Bu i’r stondin deithiol ymweld â Phwllheli a
Dolgellau hefyd!
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Wedi eu henwebu gan Mr Hywel Williams AS.

Mae rhagor o fanylion am bob un o'r uchod i'w cael ar
www.mantellgwynedd.com
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Cymunedau’n Gyntaf

Gorffennaf 2008

Gliniaduron newydd o help gyda TGCH
cyfrifiaduron - ar gyfer gwaith a phleser yn
ogystal. Rydym ni yn arbennig o falch o weld
cymaint o bobl hy^ n yng Ngwynedd eisiau cadw
i fyny gyda'u wyrion a'u wyresau. Mae nifer
ohonynt dros 80 oed wedi cymeryd rhan”.

Mae cyfrifiaduron yn asedau i gymunedau.
Mae cyfanswm o 50 o liniaduron yn cael eu
dosbarthu i drigolion lleol fel rhan o
brosiect, sydd yn rhoi cymorth i rai sydd yn
bryderus gyda'r dechnoleg i fod yn hollol
hyderus.
Rheolir y prosiect ‘Dyfodol Digidol’ gan
Deudraeth Cyf. Yr amcan yw i godi
ymwybyddiaeth am dechnoleg newydd a
buddiannau cynhwysiad digidol.

Alun Ffred AC yn cyflwyno gliniaduron i drigolion
Talysarn a Nantlle

Mae'r cwmni, sydd wedi ei leoli ym
Mhenrhyndeudraeth, yn brofiadol iawn ym
maes TG ac yn barod wedi dosbarthu 10
gliniadur i bob un o'r pump ardal
Cymunedau'n Gyntaf yng Ngwynedd y
maent yn gweithredu ynddynt.

Mae cyflwyno'r gliniaduron yn dilyn cyfres o
dros 200 o sesiynau blasu am ddim a gynigwyd
yng Ngwynedd o fewn y 9 mis diwethaf. Mae'r
sesiynau hyn wedi profi i fod yn ddefnyddiol
iawn i bobl o bob oedran, yn enwedig i bobl
hy^ n sydd â diddordeb mewn dysgu sut i anfon
e-byst, ffotograffiaeth a mynd ar y wê.

Nid yn unig fydd y gliniaduron yma yn
gymorth i bobl ymarfer a defnyddio'u sgiliau
cyfrifiaduron o fewn eu cartrefi, ond fe
fyddant yn caniatau i bobl ifanc wneud eu
gwaith cartref ac yn ogystal caniatau i bobl
hy^ n sydd yn dioddef o anableddau i allu
siopa heb adael eu cartrefi.

Cefnogir y prosiect gan Cymunedau@Ei
Gilydd, menter gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Ganolfan
Gydweithredol Cymru, i gynorthwyo pobl yn
ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf i elwa o
dechnoleg newydd. Ariennir y rhaglen hon ar
y cyd gan raglenni Amcan 1 a 2 y Gymuned
Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Credai Keneuoe Morgan, Rheolwraig
Gyfarwyddwr Deudraeth Cyf, bod y cynllun yn
agor byd hollol newydd i ddefnyddwyr
dibrofiad ac yn eu galluogi i fanteisio ar
gyfleoedd ar-lein.

Yn wardiau Talysarn/Nantlle a Pheblig
cyflwynwyd 20 ohonynt gan Alun Ffred
Jones AC a Hywel Williams AS.

Dywedodd “Mae'r prosiect yma yn chwarae
rhan hanfodol drwy annog pobl i ddefnyddio

Hywel Williams AS yn cyflwyno gliniaduron i drigolion
Peblig

Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles

Grant Her Iechyd
Gwynedd!

DYDDIADAU I'R DYDDIADUR!
Bydd prif bwyslais y cyfarfod yma
ar Gomisiynu Gwasanaethau - fe
fydd Dafydd Owen, Rheolwr
Cynllunio a Chomisiynu ar y Cyd,
Cyngor Gwynedd yn esbonio
Mae'r Gynghrair yma sy'n cyfarfod cynlluniau'r Gyfadran Gofal Cyngor
yn rheolaidd yn Nolgellau wedi
Gwynedd yn y cyswllt yma. Bydd
bod wrthi'n ddiweddar yn
Grace Lewis Parry y Prif Weithredwr
gweithio ar Gyfeirlyfr Cyflyrau
hefyd yn rhoi adroddiad o'r sefyllfa
Iechyd Tymor Hir i Dde Gwynedd. ddiweddaraf ar ran Bwrdd Iechyd
Bydd y Cyfeirlyfr yn cael ei lansio
Lleol Gwynedd.
yn Sioe Sir Feirionnydd yn y Bala
gan Elfyn Llwyd AS ar Ddydd
Cynhadledd ar DDEMENTIA
Mercher Awst 27 ym mhabell
Mantell Gwynedd. Cofiwch alw
Cynhelir y gynhadledd yn y Galeri
draw i'n gweld yn y Sioe!
Caernarfon 30 Hydref 2008. Am
fwy o wybodaeth cysylltwch â'r
Cyfarfod Rhwydwaith Iechyd,
Gymdeithas Alzheimers ar 01248
671125.
Gofal a Lles - Medi 19, 2008
Lansio Cyfeirlyfr Gwasanaethau
Cynghrair Cyflyrau Iechyd Tymor
Hir De Gwynedd - Sioe Sir
Feirionnydd, Y Bala - 27/08/08

Gwahoddir ceisiadau am
arian grant Her Iechyd
Gwynedd. Asesir pob cais
yn ôl eu cydymffurfiad â'r
meini prawf canlynol:
Eu bod yn targedu'r
grwpiau sydd â blaenoriaeth
Yn mynd i'r afael â blaenoriaethau Her
Iechyd Gwynedd sef:
o Bwyd a maeth
o Gweithgareddau egnïol
o Atal ysmygu
o Atal damweiniau ac anafiadau
o Iechyd rhywiol
o Hybu iechyd meddwl da a lles
o Camddefnyddio alcohol.
Yn canolbwyntio ar weithio mewn
partneriaeth

Cynhelir y cyfarfod nesaf o'r
Rhwydwaith yma ar Fedi 19, 2008
yng Nghanolfan Hamdden Glaslyn,
Porthmadog am 10:00 y bore.

Os am dderbyn ffurflen gais, cysylltwch gyda
Llinos Owen, Hwylusydd Iechyd a Lles ar:
01286 679 065 neu
Llinosannowen@gwynedd.gov.uk
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Am fwy o wybodaeth ynglyn ag
unrhyw un o’r digwyddiadau uchod,
cysylltwch â Sioned Larsen ym
Mantell Gwynedd ar 01286 672626.
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Digwyddiadau a Hyfforddiant

Gorffennaf 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
Hyfforddiant fforddiadwy ar gyfer grwpiau cymunedol a
gwirfoddol a ddarperir drwy bartneriaeth rhwng
Cynghorau Gwirfoddol Sirol (CGS), canolfannau
gwirfoddolwyr a CGGC (WCVA)

MEDI 2008
Rôl Swyddogion Pwyllgor
Medi 24ain 2008
7:00 - 9:00y.h.
Neuadd yr Eglwys Gatholig, De Pwllheli

Dyddiad

Lleoliad

Cyswllt CGS

Y Cylch Pwyllgorau
5 Medi 08
Wrecsam
AVOW
Rhwydweithiau, Consortia a Chynghreiriau
11 Medi 08
Rhuthun
DVSC
Datblygu eich Cylchlythyr
12 Medi 08
Yr Wyddgrug
FLVC
Sgiliau Negydu a Dylanwadu
18 Medi 08
Bae Colwyn
CVSC
Recriwtio, Dethol a Chynefino i Wirfoddolwyr
15, 16 a 18 Medi 08
Rhuthun
DVSC
Grantiau Addas ar Gyfer Arian
19 Medi 08
Bae Colwyn
CVSC
Cyflwyniad i fod yn Ymddiriedolwr/Aelod Pwyllgor
22 Medi 08
Yr Wyddgrug
FLVC
Llywodraethu
24 Medi 08
Yr Wyddgrug
FLVC
Rolau a Chyfrifoldebau
25 Medi 08
Rhuthun
DVSC
Anwythiant Staff a Gwirfoddolwyr
26 Medi 08
Bae Colwyn
CVSC
Cyflwyniad i fod yn Ymddiriedolwr
13 Hydref 08
Bae Colwyn
CVSC
Y Bwrdd ac Is-bwyllgorau
13 Hydref 08
Bae Colwyn
CVSC
Grantiau Addas ar Gyfer Arian
21 Hydref 08
Llangefni
Medrwn Môn
Cyllidebu
18 Tachwedd 08 Llangefni
Medrwn Môn

Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod
Sector Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol.

HYDREF 2008
Trefnu Pwyllgor
Hydref 21ain 2008
1:00 - 3:00y.p.
Noddfa - Caernarfon
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod
Sector Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol.

TACHWEDD 2008
Cyfrifon Sylfaenol
Tachwedd 19eg 2008
10:00y.b. - 1:00y.p.
Mantell Gwynedd - Caernarfon
Cost: - £10 Aelodau Mantell Gwynedd - £15 Di-aelod
Sector Gwirfoddol - £40 Sector Preifat a Statudol.

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

Hyd
½ diwrnod
½ diwrnod
½ diwrnod
?
2½ diwrnod
1 diwrnod
½ diwrnod
½ diwrnod
½ diwrnod
½ diwrnod
½ diwrnod
½ diwrnod
1 diwrnod
?

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

Ffair Arianwyr
Cynhaliwyd Ffair Arianwyr Wyrdd gan Mantell
Gwynedd eleni yn Llanberis. Cafodd
mudiadau gwirfoddol gyfle i gyfarfod cyrff fel
Asiantaeth yr Amgylchedd, y Loteri a Chyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru sy’n gallu
cynnig nawdd ariannol. Yno hefyd roedd cyrff
sy’n hyrwyddo cynaladwyedd. Roedd cyfle i
bawb geisio sicrhau bod eu cynllun, waeth be
fo’i nod, wedi ystyried sut i fod yn fwy
cynaliadwy, yn enwedig o ran yr amgylchedd.
Rydym yn ddiolchgar am nawdd CAE i gynnal Diwrnod prysur yn y Ffair Arianwyr a drefnwyd gan
Mantell Gwynedd yn Llanberis ar 1af o Orffennaf.
y digwyddiad.
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Plant a Phobl Ifanc

Gorffennaf 2008

Llwyddiannau Gwirfoddolwyr Ifanc

CYNLLUN PLANT A
PHOBL IFANC
GWYNEDD DRAFFT

Mae Hannah yn ddisgybl yn Ysgol Syr Hugh
Owen, a bu'n gwirfoddoli yn yr ysgol, gyda
chynllun chwaraeon 5x60, a'r Urdd. Mae
Hannah hefyd yn rhoi ei hamser i
wirfoddoli gyda Chlwb Judo Segontium a
mae hi hefyd yn gwirfoddoli ac yn ran o
Cadets yr Heddlu - Heddlu Gogledd
Cymru.

Yn y rhifyn yma o Mantell, braf iawn yw
llongyfarch tair merch ar eu llwyddiannau
ar gynllun ‘Gwirfoddolwr y Mileniwm’.
Hannah Hughes yw'r wirfoddolwraig
ddiweddaraf o Wynedd i dderbyn 'Gwobr
Rhagoriaeth' am ei hymroddiad i
wirfoddoli.
Hannah yn derbyn ei thystysgrig gan Mirain Roberts

'Ein Cynllun Ni, Eich Cynllun Chi'
Mae’r cyfnod ymgynghori ar y
ddogfen Cynllun Plant a Phobl Ifanc
Gwynedd Drafft 'Ein Cynllun Ni,
Eich Cynllun Chi' yn brysur ddod i
ben. Os na fuoch chi yn ddigon
ffodus i ymuno â Mantell Gwynedd a
Fforwm Plant a Theuluoedd
Gwynedd mewn sesiwn ymgynghori
ar y 15ed o Orffennaf yn Antur
Waunfawr, mae cyfle o hyd i chi
ymateb yn bersonol.

Mae dwy ferch arall - Roberta a Siân
wedi bod yn llwyddiannus ar gyrraedd
eu 100 awr cyntaf o wirfoddoli Roberta Williams wedi mwynhau ei
phrofiad yn gwirfoddoli yn Ysgol yr Eifl,
Trefor, a Siân Roberts yn gwirfoddoli yn
Siop Oxfam ym Mhorthmadog, gyda'r
Urdd ac yn gwirfoddoli yn Ysgol Dyffryn
Nantlle.

Gellir lawrlwytho copi electroneg o'r
ddogfen lawn a’r holiadur ymateb
oddi ar wefan Mantell Gwynedd! Y
ddolen gyswllt i'r dudalen berthnasol
ar wefan Mantell Gwynedd yw:
http://www.mantellgwynedd.co
m/cym/gwacynrhb.html. Fe'i
gwelir yn yr adran 'Dogfennau' ar
waelod y dudalen hon.

Llongyfarchiadau mawr i'r dair.

Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc
Ar nos Fercher, 18fed o Fehefin,
daeth y Panel Dyrannu Grantiau
at ei gilydd eto - i edrych ar y
ceisiadau a dderbyniwyd, ac i
benderfynu pa rai oedd yn cael
eu hariannu. Nid oedd yn bosibl
rhannu'r grant i gyd, ac felly
bydd rownd arall yn cael ei
chynnal.

Mae datblygiadau mawr wedi
bod gyda Grant Dan
Arweiniad Pobl Ifanc
Gwynedd. Mae grant o £4000
ar gael i ddatblygu a chreu
cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer
Pobl Ifanc, ac roedd dyddiad cau
ar gyfer derbyn ceisiadau ar
gyfer y rownd
gyntaf ar
30ain o Fai.
Derbyniwyd 5
cais am arian
o'r gronfa.

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb
i'r ddogfen drafft yw 31
Gorffennaf, 2008.

Gweithredu ar
Dlodi Plant

Hysbysir yr
ymgeiswyr
llwyddiannus
gan Mirain
Roberts.

^
Daeth grw
po
wirfoddolwyr
ifanc at ei
gilydd ar 11eg
o Fehefin i gael hyfforddiant ar
sut i sgorio ceisiadau i ddyrannu
grantiau, a hwy fydd yn
penderfynu pa geisiadau fydd yn
llwyddiannus.

Mae dileu tlodi a gwella cyfleoedd ein
plant a'n pobl ifanc mewn bywyd ar
frig rhestr o flaenoriaethau Llywodraeth
Cynulliad Cymru. Mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi ymrwymo i gael
gwared ar dlodi plant erbyn 2020 a'i
haneru (yn erbyn cyfradd 1997) erbyn
2010.

Os am
dderbyn pecyn
cais ar gyfer
yr ail rownd, dylid cysylltu gyda
Mirain.Y dyddiad cau i dderbyn
ceisiadau ar gyfer yr ail rownd
yw 26ain o Fedi 2008.

Tynnir eich sylw felly at yr
Ymgynghoriad Ar Gytundeb ar y Cyd
gwirfoddol ar Dlodi Plant a
deddfwriaeth arfaethedig sy’n dod i
ben ar 30ain Medi 2008.
Eich dolen i’r ddogfen:

http://new.wales.gov.uk/consultations/c
urrentconsultation/childrenyoungpeople
/takingaction/?lang=cy

Am ragor o wybodaeth, neu gyngor ar unrhyw fater yn ymwneud â gwirfoddoli, cysylltwch â:
Ffôn: 01286 672626 / 01341 422575 neu e-bost: gwirfoddoli@mantellgwynedd.com
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Grantiau

Gorffennaf 2008

Cronfa
Gymunedol
Watkin Jones

GRANT DAN
ARWEINIAD
POBL IFANC
Bydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn
gwahodd ceisiadau ar gyfer ail rownd
Cronfa Grant Dan Arweiniad Pobl Ifanc.
Bydd yr ail rownd yn cau 26ain Medi, 2008.
Mae'r gronfa yn gwahodd ceisiadau gan
grwpiau fydd yn creu rhagor o gyfleoedd
gwirfoddoli i bobl ifanc.

Mae Cronfa Gymunedol
Watkin Jones wedi cael ei
sefydlu er mwyn cefnogi
prosiectau sy'n gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol i
gymunedau yng Ngogledd
Cymru.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.mantellgwynedd.com
neu cysylltwch â Mirain Roberts ar 01286 672 626 neu
mirainroberts@mantellgwynedd.com

Cronfa Celfyddydau
Cyngor Gwynedd

Estyniad i
Gronfa
'Ewch Amdani'

Mae Cyngor Gwynedd yn barod i
ystyried rhoi grantiau i fudiadau,
cyrff a sefydliadau addas er mwyn
hybu neu sicrhau gweithgareddau
ym meysydd yr holl gelfyddydau.
Bydd hyn yn cyfoethogi bywyd ei
thrigolion ac ymwelwyr i'r sir, a
chynnal a chryfhau diwylliant a
chelfyddydau cynhenid ei bröydd.

Gellir ceisio am uchafswm o
£500. Dyddiad cau: Medi 30,
Rhagfyr 30.

Mae'r Gronfa'n cefnogi pob
math o brosiectau yn
cynnwys rhai'n ymwneud ag
adfywio, yr amgylchedd,
cynaliadwyedd,
gweithgareddau
addysgiadol, datblygu
sgiliau, gwaith atgyweirio
neu chwaraeon.
I gael mwy o wybodaeth
ffoniwch 01745 538 200 neu
ewch i
www.cronfagymunedolwatki
njones.co.uk

Am fwy o fanylion cysylltwch
â Delyth Vaughan ar 01286
672626 neu ewch i wefan
Mantell Gwynedd
www.mantellgwynedd.com

Am fwy o wybodaeth cysylltwch
â Gwawr Wyn Roberts (Swyddog
Celfyddydau Cymunedol):
GwawrR@gwynedd.gov.uk
Ffôn: 01286 679 721.
M

Mae'r broses ymgeisio yn
syml, gyda'r bwriad o annog
ceisiadau gan amrywiaeth
helaeth o brosiectau sy'n rhoi
pwyslais arbennig ar wella'r
amgylchedd ffisegol a
gwella ansawdd bywyd ar
gyfer pobl leol.

Mae Cronfa Peilot 'Ewch
Amdani' dan ofal Mantell
Gwynedd wedi cael estyniad
hyd ddiwedd mis Mawrth
2009. Mae'r gronfa ar gyfer
grwpiau gwirfoddol a
chymunedol ar draws
Gwynedd sydd ddim â
chyswllt uniongyrchol â
chwaraeon er mwyn annog
gweithgarwch corfforol
cymunedol o'r newydd i hybu
a gwella ffitrwydd a iechyd
pobl.

Sylwer: Ni roddir grantiau i
elusennau cofrestredig na
gwyliau celfyddydau.

8

Mae'r rhaglen yn cynnig
grantiau o hyd at £1,000 ac
mae'n agored i grwpiau
cymunedol a sefydliadau
ddim-er-elw sydd wedi eu
lleoli yng Ngogledd Cymru.
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