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Ymgyrch Brechu Yn Rhoi Gobaith

D

erbyniodd yr ymgyrch
brechu rhag Covid-19
ar Ynys Môn hwb sylweddol
ganol Chwefror wrth i dros
2,000 o bobl gael brechiad
mewn canolfan arbennig
yn Ysbyty Penrhos Stanley,
Caergybi.
Cafodd y ganolfan ei
sefydlu mewn wythnos
diolch i ymdrechion enfawr
staff yr ysbyty a’r timau
gofal cychwynnol.
Dechreuodd y bobl
gyntaf o’r pedwar grŵp
blaenoriaeth o Gaergybi a’r
cyffiniau gael eu pigiadau
ddydd Iau, 11 Chwefror.

Wrth i’r rhifyn yma gael
ei gyhoeddi, mae 889,270 o
bobl drwy Gymru wedi cael
dos cyntaf o’r brechlyn , a
69,851 wedi cael dau ddos,
yn ôl Iechyd Cyhoeddus
Cymru. Mwy ar dud. 2 a 3 ...
Bob a Kate Maskall o Landdeusant,
dau o’r nifer fu’n gwirfoddoli yn y
ganolfan frechu yn Ysbyty Penrhos
Stanley. Bu Medrwn Môn yn helpu i
recriwtio a chydlynu’r gwirfoddolwyr.
DIOLCH O GALON I BAWB Y GWIRFODDOLWYR A ’R STAFF
MEDDYGOL A GWEINYDDOL AM EU HOLL WAITH CALED.
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GWIRFODDOLWYR YN RHOI HWB I’R
YMGYRCH BRECHU AR YNYS MÔN
Dros gyfnod o bedwar diwrnod ganol Chwefror,
cafodd dros 2,000 o bobl, o’r pedwar grŵp
blaenoriaeth yng Nghaergybi a’r cyffiniau, eu
brechiadau COVID-19 yn Ysbyty Penrhos Stanley,
Caergybi. Cafodd y ganolfan leol yma ei sefydlu
mewn wythnos, diolch i ymdrechion aruthrol staff yr
ysbyty a’r timau gofal cychwynnol.
Dywedodd Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Ardal y
Gorllewin, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:
“Rydan ni wedi cael ein syfrdanu gan yr holl
gefnogaeth gawsom ni i’n helpu i sefydlu’r clinigau
yma yn yr ysbyty. Roedd nifer o bobl yn helpu i
stiwardio a chyfeirio’r cleifion, ac mi wnaeth dros 40 o
wirfoddolwyr eraill gynnig eu henwau i gefnogi’r
clinigau dros y pedwar diwrnod. Roedd hon yn
ymdrech gymunedol anhygoel, ac rydan ni am ddiolch
i bawb a fu’n rhan o’r ymdrech i wireddu’r cyfan.”
CAMILLA MORRIS, MIKE KENYON
A LINDA BALFE YN STIWARDIO
Bu Medrwn Môn - ynghyd ag Ellen
Williams, Clwstwr Meddygon Teulu Ynys
Môn, a Gerallt Roberts, Rheolwr Hamdden
Masnachol Cyngor Sir Ynys Môn - yn helpu
i recriwtio a chydlynu gwirfoddolwyr ar gyfer
y pedwar diwrnod, gan helpu gyda chyfeirio
a chofrestru cleifion. Cafwyd cefnogaeth
gan staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr a Chyngor Sir Ynys Môn. Ar
ddiwrnod cyntaf y ganolfan brechu yng
Nghaergybi, llwyddwyd i roi brechiad i 294
o bobl mewn 4 awr.

CATRIN MACEY, NYRS ARWEINIOL GLINIGOL,
GOGLEDD ORLLEWIN CYMRU,
GYDA’R STIWARDIAID, MIKE A LINDA

Bu Medrwn Môn hefyd yn cydweithio gyda Gerallt Roberts o Gyngor Sir Ynys Môn i lunio system
drafnidiaeth ar gyfer y rhai oedd angen cymorth i fynd i’w hapwyntiad brechu. Cafodd 15 gyrrwr
gwirfoddol eu recriwtio gan Medrwn Môn ar gyfer Clwstwr Meddygon Teulu Ynys Môn, a chafwyd
cefnogaeth gan Gerallt Roberts ac Arfon Owen, Arweinydd Tîm MCT & Vehicles, ar ffurf Bysiau
Mini Trafnidiaeth Cymunedol Môn. Dros yr wythnosau diwethaf, cludwyd unigolion i’w
meddygfeydd lleol, i’r ganolfan brechu yng Nghaergybi ac i Ganolfan Brailsford ym Mangor.
@MedrwnMon
Rhoddwyd cyfarpar PPE i’r gyrwyr gan Glwstwr Meddygon
Teulu Ynys Môn.
Diolch o galon i’r holl wirfoddolwyr a’r staff am helpu i @MedrwnMon
sicrhau bod yr ymgyrch brechu yn llwyddiant.
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FE WNAETH DEBORAH CHAFER O FYNYDD
MECHELL WIRFODDOLI I HELPU YN Y CLINIG
BRECHU ARBENNIG YNG NGHAERGYBI YN
GYNHARACH Y MIS YMA. DYMA SUT AETH Y
PENWYTHNOS HIR O WIRFODDOLI IDDI HI A’I
PHARTNER, DAVID THORNTON .....
“Dim ond dau fach oedden ni ymysg llawer o
wirfoddolwyr oedd wedi dod ymlaen i helpu yn Ysbyty
Penrhos Stanley, Caergybi, gyda'r rhaglen frechu.
Ond roedd y profiad yn un aruthrol i ni’n dau.
Mae’r ddau ohonom wedi bod yn gwirfoddoli trwy
gydol y pandemig gyda'n cynllun gwirfoddoli lleol. Er
bod misoedd y gaeaf yma wedi bod yn anodd i lawer
o bobl, fe drodd y dyddiau o wirfoddoli gyda’r cynllun
brechu yn brofiad i godi ein calonnau. Fe wnaeth inni
deimlo fod gennym rywbeth cadarnhaol o’r diwedd i
edrych ymlaen ato, ac i newid ein bywydau.
“Roedd y bobl ddaeth i gael eu brechu yn ystod y
penwythnos yn hynod amyneddgar, ac er eu bod nhw weithiau yn gorfod aros mewn ciw y tu
allan yn yr oerfel, roedden nhw’n hyfryd tuag atom ac yn werthfawrogol iawn. Gwelsom lawer o
lygaid yn gwenu arnom ni (doedden ni methu gweld eu cegau y tu ôl i'w masgiau!). Roedd pobl
yn chwerthin, yn tynnu coes, ac ar y cyfan yn teimlo’n bositif a chyffrous. Esboniodd sawl un mai
hwn oedd y tro cyntaf iddyn nhw fod allan o’u cartrefi ers misoedd ar fisoedd, a phan oedd ambell
i un yn edrych wedi ei lethu gan yr holl brofiad, roedd y staff a'r gwirfoddolwyr yn eu helpu. Roedd
yr holl broses wedi'i threfnu'n wych.
“Mae angen diolch i sawl un oedd ar ddyletswydd - yn glinigwyr, rheolwyr, porthorion, hwyluswyr
gwirfoddolwyr, staff y Cyngor, croesawyr, gweinyddwyr, fferyllwyr, glanhawyr - a chymaint mwy.
I ni, roedd un yn sefyll allan, sef Catrin Macey, y Nyrs Arweiniol Glinigol ar gyfer Gofal Cychwynnol.
Hi oedd yn rheoli'r holl broses, ac yn gwneud hynny’n arbennig o dda - er gwaethaf pobol fel ni
yn galw arni yn aml (yn rhy aml ella!) am gyngor ac arweiniad. Fe gadwodd yn cŵl, effeithlon a
threfnus drwy’r holl broses, ac fel gwirfoddolwyr, fe wnaethon ni ddilyn ei harweiniad hi ac fe
lwyddodd yr holl broses i fynd yn llyfn ac effeithlon.
“Wrth i bobl adael yr ysbyty roedd yna sawl gwên a chodi bawd
arnom ni. Gallaf ddweud yn onest ein bod yn teimlo lwmp bach yn
ein gyddfau. Ar ôl deuddeg mis rhyfedd, hir a brawychus, gallem
weld golau’n disgleirio i ni gyd ar ddiwedd y twnnel - er ei fod dal
yn olau eitha gwan ar hyn o bryd o bosib.
“Cafodd bron i 2,500 o bobl eu brechu yn Ysbyty Penrhos Stanley
dros y pedwar diwrnod, a phan fydd sesiynau pellach yn cael eu
trefnu, byddwn ar flaen y ciw i wirfoddoli a helpu eto. Gobeithio y
byddwn ni’n dau yn y ciw ein hunain cyn bo hir hefyd i gael ein
@MedrwnMon
pigiadau ni! (#methudisgwyl!). Diolch i bawb a gymerodd
ran ac
hefyd i bobl Ynys Môn am barhau i ddilyn yr holl reolau, bod yn
amyneddgar, manteisio ar y cynnig i gael brechiad a@MedrwnMon
chydweithio
tuag at ddyfodol mwy disglair, mwy diogel ac iachach i ni gyd.”
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CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
CLWB CREADIGOL BRYNGWRAN CYMUNEDOL
Mae ‘Clwb Creadigol’ wedi cael ei sefydlu gan wirfoddolwyr Cynllun Tro Da Bryngwran/Hwb yr
Iorwerth, wedi iddyn nhw dderbyn grant gan ‘Gronfa Gymunedol ar gyfer Plant a Theuluoedd
Môn’ Medrwn Môn. Y syniad tu ôl i’r Clwb ydy helpu pobl, plant a theuluoedd i ddatblygu sgiliau
cymdeithasu yn rhithiol, dysgu crefftau newydd ac i
gymryd rhan mewn nifer o heriau gwahanol.
Bob mis rydym yn gosod her ac yn dosbarthu eitemau i
bobl sydd wedi mynegi diddordeb i gael cymryd rhan.
Her mis Tachwedd i oedolion/teuluoedd oedd i greu
torch Nadolig i addurno eu tai. Roedd ymateb y
gymuned i’r her yn wych a chrëwyd dros 75 torch hyfryd.
Fe wnaeth gwirfoddolwyr y Cynllun Tro Da bacio bagiau
bychain hefo eitemau i greu torch a’u dosbarthu o
amgylch yr ardal.
Ddaru ni weithio hefo Iola
Owen-Griffiths o’r Gwasanaeth
Ieuenctid a chynnal gweithdy
gyda grŵp bach o bobl ifanc yn
eu harddegau i greu 5 torch i’w
rhoi i aelodau allweddol o’r
gymuned fel arwydd o ddiolch
am eu cyfraniad i’r gymuned.
Fe fuon ni hefyd yn cydweithio gydag Ysgol
Gymuned Bryngwran i greu pecynnau i’r plant er mwyn iddyn nhw wneud Christingle (sef oren wedi ei
lapio mewn defnydd, ac wedi ei addurno hefo fferins a channwyll yn ei ganol). Rhoddwyd cloch fechan
iddyn nhw hefyd iddyn nhw gael canu’r gloch tu allan
i’w cartrefi am 6 p.m. noswyl Nadolig - er mwyn
helpu Santa ar ei daith o amgylch y byd!
Her mis Ionawr oedd gwneud
bisgedi siâp calon i ddathlu Diwrnod
Santes Dwynwen a her y plant oedd
peintio cerrig a’u cuddio o gwmpas
y pentref i eraill gael eu gweld a’u
mwynhau. Oherwydd ein bod wedi dewis
themâu Santes Dwynwen roedd y cerrig yn cynnwys
negeseuon hyfryd ac yn lliwgar iawn.
Her mis Chwefror ydy paratoi ar gyfer dathliad Dydd Gŵyl Dewi. Mae gennym
ni gystadleuaeth rithiol i ddangos crefft a thalent yr aelodau ac i ddathlu
diwrnod pwysig iawn.
Mae’r arian grant wedi galluogi Cynllun Tro Da Bryngwran/Hwb yr Iorwerth i
gynnal Clwb i godi ysbryd pobl yn ystod y cyfnod heriol yma. Rydym yn trio
annog pobl i ddod ag egwyddorion y ‘5 Ffordd At Les’ i mewn i’w bywydau
drwy gysylltu ag eraill, bod yn sylwgar, dysgu rhywbeth newydd, bod yn actif ac
i roi mewn gwahanol ffyrdd. Mae’r Clwb yn rhoi’r cyfle bawb gyflawni bob un.

Eirian Huws, Cynllun Tro Da Bryngwran
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CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
Her Arfordir Môn
3 Ffrind ...1 Her ...125 milltir YR UN …
Cyfanswm o 375 milltir … 31 diwrnod ...
Fe wnaeth tair ffrind o Fôn gasglu dros £2,800 tuag at Uned
newydd Hosbis Dewi Sant yng Nghaergybi yn ystod mis
Ionawr. Yn dilyn sgwrs sydyn ar y 1af o Ionawr i ddymuno
“Blwyddyn Newydd Dda” i’w gilydd, penderfynodd Melanie
Roberts, Ffion Hughes a Sioned Morgan Thomas osod her
iddyn nhw eu hunain i’w gyflawni yn ystod mis Ionawr eleni.
Gyda’r tair yn hanu o Fôn, dewiswyd cerdded neu redeg 125
milltir yr un, sy’n cyfateb i bellter Llwybr Arfordir Môn. Gyda phawb yn wynebu cyfnod clo arall,
yn amlwg bu’r tair yn cerdded / rhedeg yn eu milltir sgwâr eu hunain – gan gadw golwg ar faint
oedd y naill a’r llall yn ei wneud drwy ap ‘Strava’!
“Doedd ’na ddim cystadleuaeth, dim ond annog ein gilydd ar ben arall y ffôn”, meddai Ffion,
sy’n athrawes yn Ysgol Llanfairpwll. “Er nad oedd y tywydd o’n plaid o hyd, dwi’n falch ein bod
wedi ei gyflawni, mi roddodd bwrpas i mi fynd allan ac ymarfer yn ddyddiol.”

Gan fod Mel yn nyrs sy’n gweithio i Hosbis Dewi Sant, roedd hi’n hawdd penderfynu mai i’r
Hosbsis yr hoffai’r genod gasglu’r arian. Nid yn unig i ddiolch a chydnabod yr holl waith
gwych mae nyrsys a gweithwyr allweddol wedi, ac yn parhau, i’w wneud – ond yn benodol i
gynorthwyo gyda’r uned newydd sydd yn cael ei hagor yn fuan yng Nghaergybi.
“Dwi’n ddiolchgar iawn i’r genod am wneud yr her hefo fi”, meddai Mel, sy’n byw ym
Mhorthaethwy. “Dwi mor falch ein bod wedi gallu casglu gymaint o bres i’r Hosbis, ac yn
benodol i’r Uned newydd yn Nghaergybi. Y gobaith ydy y bydd yn arbed cleifion a theuluoedd
Môn rhag gorfod teithio’n bell er mwyn derbyn y gofal gorau posib.”
Bydd Uned Newydd Hosbis Dewi Sant yn agor ar Ddydd Gŵyl Dewi - Mawrth 1af, 2021.

CYFEILLION YNYS TYSILIO
Yn ystod y cyfnod clo cyntaf, daeth grŵp ohonom at ein gilydd i
gynhyrchu llyfryn newydd i Eglwys ac Ynys Tysilio, Porthaethwy.
Cyn hynny, roedd yr arweinlyfr i oedolion yn uniaith Saesneg, ac
wedi dyddio, gyda hen luniau du a gwyn – a dim o gwbl ar gael i
blant. Erbyn hyn mae gennym ddwy daflen gwbwl ddwyieithog
gyda lluniau lliw a chyfraniadau gan bobl adnabyddus yr ardal:
Hywel Wyn Owen, Gareth Lloyd Jones, Malcolm ‘Slim’ Williams,
Caroline Young, Femke van Gent a Nigel Brown.
Bydd y taflenni ar gael o Eglwys Tysilio pan fydd yn ail-agor wedi
i’r rheolau Covid-19 gael eu llacio. Yn y cyfamser mae modd
prynu copi o'r arweinlyfr o siop Awen Menai ym Mhorthaethwy sy'n darparu gwasanaeth clicio a chasglu.
Mae'r taflenni plant ar gael yn rhad ac am ddim - cysylltwch hefo
Lis Perkins i archebu copïau: lisjustshopping@gmail.com.
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LINC CYMUNEDOL MÔN

Mae LINC CYMUNEDOL MÔN yn wasanaeth ‘Prescreibio Cymdeithasol’ o fewn
Medrwn Môn sy’n cefnogi trigolion ar Ynys Môn. Rydym yn gweithio hefo Meddygon
Teulu, Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn, Gwasanaethau Plant
Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er mwyn cefnogi
trigolion Ynys Môn i wella eu hiechyd a’u lles. Mae ein Cydlynwyr Asedau Lleol yn
dal yma i gynnig cefnogaeth yn ystod cyfnod y pandemig.

LLYFRYN GWYBODAETH LINC CYMUNEDOL MÔN
Cafodd y llyfryn hwn ei baratoi yn ystod y Cyfnod Clo cyntaf - ac mae’n rhestru dros
30 o fudiadau a gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi trigolion Ynys Môn yn ystod
pandemig Covid-19 - a thu hwnt.
Mae’r Llyfryn Gwybodaeth ar gael ar wefan
Medrwn Môn .....

YMA

Cysylltwch hefo Linc Cymunedol Môn am fwy o
wybodaeth am y gwasanaethau sy’n cael eu
rhestru yn y Llyfryn Gwybodaeth, neu os ydych
chi angen copïau papur neu PDF o’r Llyfryn.

Linc Cymunedol Môn
01248 725745
linc@medrwnmon.org
6

GWYBODAETH I DEULUOEDD

Yn ystod y cyfnod ansicr yma, mae pethau'n fwy
heriol nag erioed ar gyfer rhieni a gofalwyr.
Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
ddolenni i adnoddau defnyddiol ar eu gwefan ar
gyfer rhieni - sy'n cynnwys awgrymiadau
ymarferol a chyngor ar y canlynol:








Cyngor ar weithio o gartref
Cyngor ar sut i reoli strancio
Gorbryder gwahanu - sut i helpu plant
fynd yn ôl i'r ysgol
Cyngor ar reoli amser gwely ar gyfer
plant ieuengach
Cyngor ar sut i aros yn bositif yn y gaeaf
Cyngor ar hyfforddiant tŷ bach

Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth:
https://bipbc.gig.cymru/cyngor-iechyd/magu-plant/

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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GWYBODAETH
Mae Tîm Gwelliant Iechyd Anabledd Dysgu GWELLIANT
CYMRU yn gweld fod nifer o deuluoedd wedi wynebu heriau
wrth geisio edrych ar ôl eu lles yn ystod y pandemig. Mae’r
Tîm yn credu fod gan bobl ag anabledd dysgu yr hawl i gael
gwybodaeth a allai eu helpu i ymdopi hefo cyfyngiadau
COVID-19.
Mewn cydweithrediad â Phrifysgol Glasgow felly mae’r Tîm
wedi lansio cyfres o LYFRYNNAU HUNAN-GYMORTH ar eu
gwefan, er mwyn rhoi cyfle i bobl ag anabledd dysgu i siarad
am eu teimladau hefo pobl sydd yn eu cefnogi, ac i wneud cynlluniau i gadw’n iach yn y cyfnod
anodd yma. Gellir defnyddio’r llyfrynnau hefo help aelodau o’r teulu, ffrindiau, gwirfoddolwyr a
gofalwyr. Maen nhw hefyd yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gwaith cymdeithasol
ac iechyd. Bwriad y llyfrynnau yw rhoi cyfle i bobl ag anabledd dysgu i siarad am eu teimladau
gyda phobl sydd yn eu cefnogi. Mae gwybodaeth yn y llyfrynnau am ddeall ac ymdopi hefo teimlo’n
isel a theimlo’n bryderus, sut i aros yn iach, pwysigrwydd bod yn actif, a sut i ddatrys problemau .
Mae’r adnoddau i gyd ar gael yn Gymraeg a
Saesneg - ac am ddim i’w lawrlwytho YMA neu ewch i wefan GWELLIANT CYMRU.

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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GWYBODAETH
Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig
Gogledd Cymru
Beth ydy’r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (IAS)?
Mae IAS yn wasanaeth ychwanegol ar gyfer unigolion sydd ag Awtistiaeth, a'u teuluoedd,
a ariennir gan Lywodraeth Cymru i ategu at y gwasanaethau statudol craidd presennol a'u
hatgyfnerthu, nid eu disodli.

Beth mae bod ag Awtistiaeth yn ei olygu?






Mae Awtistiaeth yn gyflwr datblygiadol gydol oes sy'n effeithio ar sut mae unigolyn yn
cyfathrebu ac yn rhyngweithio â phobl eraill, a sut mae'n amgyffred y byd o'i amgylch.
Mae pawb sydd ag Awtistiaeth yn unigryw, ond mae gan unigolion awtistig rai nodweddion
cyffredin megis gwahaniaethau o ran rhyngweithio cymdeithasol a chyfathrebu, ymddygiad
ailadroddus, diddordebau pendant a gwahaniaethau synhwyraidd.
Gall Awtistiaeth achosi anawsterau â pherthnasau, cyfeillgarwch a sefyllfaoedd gwaith, a
gall arwain at orlwytho, lludded, pryder a gofid.
Trwy ganolbwyntio ar gryfderau, dathlu gwahaniaeth, datrys problemau'n effeithiol, addasu
rhesymol a defnyddio strategaethau ymdopi, gall pobl ag Awtistiaeth fyw bywydau hapus a
chyflawn.

Beth all IAS ei gynnig?








Asesiad diagnostig amlddisgyblaethol Awtistiaeth mewn Oedolion.
Cymorth i ddeall gwneud diagnosis Awtistiaeth.
Ymyriadau sydd wedi eu hymchwilio iddynt a'u hargymell ar gyfer unigolion Awtistig ar ffurf
gwaith grŵp, gweithdai a chymorth unigol ar gyfer darnau o waith penodol.
Mynediad at adnoddau a sefydliadau eraill drwy gyfeirio at ddarnau penodol o waith.
Cyngor a chymorth i rieni/gofalwyr unigolion sydd ag Awtistiaeth.
Ymgynghoriad a chyngor amlddisgyblaethol i wasanaethau ac asiantaethau eraill yng
Ngogledd Cymru.
Hybu a chodi ymwybyddiaeth am Awtistiaeth ar draws Gogledd Cymru.

Sut mae cael cymorth gan IAS?
Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 nid yw aelodau
Tîm IAS yn gallu cyfarfod â neb wyneb yn wyneb
ar hyn o bryd. Ond maen nhw’n gallu cynnig
cefnogaeth dros y we neu ar y ffôn. Hefyd, fe all
safle we AwtistiaethCymru.org fod o gymorth i deuluoedd ac unigolion yn ystod y cyfnod yma.
I gyfeirio rhywun at wasanaethau IAS gallwch chi, ffrind,
aelod o'r teulu, gofalwr neu weithiwr
@MedrwnMon
proffesiynol gwblhau ffurflen gyfeirio. Cysylltwch â: Tîm IAS Gogledd Cymru:

@MedrwnMon
e-bost: NW.IAS@flintshire.gov.uk
neu ffôn: 01352 702090.
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BOD YN ACTIF
DILYNWCH Y
5 FFORDD AT LES

BOD YN ACTIF
Mae bod yn actif yn gwneud i chi deimlo’n dda. Symudwch dawnsiwch, canwch; ewch allan am dro, i redeg neu i feicio ...
Mae RHEDEG CYMRU wedi
lansio ymgyrch #OFyNrws ac yn
gobeithio perswadio 500,000 o bobl
i fynd allan trwy eu drws ffrynt i
gael awyr iach, gwneud ymarfer
corff a chael amser i feddwl. Yn ôl
RHEDEG CYMRU does dim
rhaid i chi fod yn rhedwr marathon i
deimlo fod rhedeg yn gwneud lles i chi. Cymerwch y cam
cyntaf ac agorwch y drws i fyd o bosibiliadau newydd.
Cofrestrwch yn Irun.Cymru.
Yn ôl Josie Rhisiart, un o Arweinwyr RHEDEG CYMRU
ar Ynys Môn: “Bum mlynedd yn ôl, roeddwn i’n cael
trafferth gyda fy mhwysau a iechyd meddwl, ond yna wnes
i gychwyn rhedeg. A rwan fedrwch ddim stopio fi! Mae
rhedeg wedi fy helpu'n aruthrol drwy gydol y cyfnod clo. Fy
nghyngor i ydy dechrau'n araf a bod yn garedig hefo chi'ch
hun - byddwch chi'n synnu at yr
hyn y gallwch chi ei wneud. "
Mae RHEDEG CYMRU yn
cynnal digwyddiad rhedeg
rhithwir ar Ddydd Gŵyl Dewi i
ddathlu fod gan Gymru genedl
sy’n llawn o redwyr newydd.
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‘Cronfa Cadw’n Actif’
ar gyfer
Plant a Theuluoedd Môn
Ym mis Ionawr, darparwyd cyllid gan Medrwn Môn i gefnogi mudiadau gwirfoddol a
grwpiau cymunedol ar Ynys Môn er mwyn cynnig cyfleoedd gweithgaredd corfforol i
blant a theuluoedd. Roedd yn rhaid i’r geisiadau gydymffurfio ag elfen ‘CADW’N ACTIF’
- sef un o egwyddorion y ‘PUM FFORDD AT LES’.
Dyma sut mae'r 5 prosiect llwyddiannus yn bwriadu defnyddio'r arian a ddyfarnwyd
iddynt:

1.

NEUADD BENTREF TALWRN

Mae Neuadd Bentref Talwrn yn ceisio gwella'r
cyfleusterau presennol yn y parc chwarae a'r cae
chwarae. Ar hyn o bryd mae gan eu hardal
chwarae gastell pren, siglen bren, weiren wib a
chwch chwarae môr-ladron. Mae'r rhain i gyd yn
ymwneud â chwarae yn hytrach na chanolbwyntio
ar ffitrwydd. Gyda’r cyllid a dderbyniwyd y nod
ydy ychwanegu at y cyfleusterau hyn a chreu
dau ‘Lwybr Cadw’n Heini’ ar gyfer plant oed
cynradd, a phobl ifanc yn eu harddegau / oedolion
er mwyn trio gwella lefelau ffitrwydd trigolion y pentref.

2.

NEUADD BENTREF PENYSARN

Mae Neuadd Bentref Penysarn eisiau annog aelodau o'r
gymuned ehangach i gadw’n actif, yn enwedig yn sgîl pandemig
Covid-19. Y nod ydy gwella'r ardal chwarae bresennol trwy greu
man chwarae thermoplastig traddodiadol, hwyliog a dychmygus
o gemau bwrdd a fyddai'n cynnwys hopscotch,
snakes & ladders, gweithgareddau mirror-me
a chwmpawd, yn ogystal â marcio'r ardal fel cae chwaraeon.
Bydd rhain ar gael at ddefnydd yr hen a'r ifanc - o wahanol alluoedd.
A bydd ethos o annog teuluoedd i gymryd rhan mewn ymarfer corff yn
ddiogel ac mewn ffordd hwyliog a dychmygus. Mae Neuadd Bentref
Penysarn yn credu os gallan nhw wella'r cyfleusterau presennol yn eu
cymuned, bydd hynny’n helpu lles corfforol a meddyliol y gymuned.
..... / .....

11

3.

GRŴP CEFNOGI CYMUNED BODORGAN

Mae hwn yn brosiect newydd ym mhlwyf Bodorgan. Eu nod fydd
darparu rhandir neu ardd gymunedol at ddefnydd teuluoedd yn yr
ardal i allu cyfarfod a chydweithio, gan ddysgu am arddio a
mannau gwyrdd, ecoleg a bywyd gwyllt. Yn yr hir dymor, gallai
hyn gynnwys ardal eistedd, gwelyau plannu uchel a man bwydo
adar gwyllt. Byddant yn prynu ac yn danfon yr offer i'r rhai sy'n
dymuno cymryd rhan ac yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth i'r
gymuned.

4. GRŴP CYMUNEDOL CARU AMLWCH
Ers dechrau 2020 mae Grŵp Cymunedol Caru
Amlwch wedi creu “cymuned o randiroedd”, er eu bod
wedi gorfod cadw at reoliadau pellhau cymdeithasol
wrth gyfnewid hadau, planhigion a llysiau. Mae'r holl
ddarnau o dir sydd wedi cael eu rhannu wedi bod yn
gynhyrchiol iawn yn 2020 gyda digon o lysiau a
ffrwythau ffres yn cael eu cynhyrchu.
Mae un llain yn ardal dyfu benodol ar gyfer plant, er
mwyn i’r rhai sy’n dod i’r safle gael helpu. Mae’r darn o dir yma’n cael ei gadw'n daclus gan
blant o Flwyddyn 7 Ysgol Syr Thomas Jones. Mae ganddyn nhw dŷ gwydr cymunedol, digon
o fannau tyfu tu mewn i hen deiars HGV mawr, a gwesty llau! Bydd disgyblion Ysgol Gynradd
Amlwch yn derbyn gwahoddiad i ddod i helpu fel rhan o'u cwricwlwm awyr agored. Byddan
nhw’n defnyddio arian y ‘Gronfa Cadw’n Actif’ ar gyfer prynu potiau planhigion plastig,
compost, hadau, a llyfrau garddio plant.

5. URDD YNYS MÔN
Mae Urdd Ynys Môn yn ceisio cefnogi'r gymuned yn y cyfnod
anodd yma drwy sicrhau bod plant ifanc a theuluoedd yr ardal
yn cadw'n actif. Bydd Rhan 1 o'u prosiect yn targedu ardal
fwyaf difreintiedig Ynys Môn, sef Caergybi, gan gynnal
sesiynau aml-chwaraeon rhithwir ar gyfer plant cynradd yn
ystod amser ysgol. Mae'r cynllun hwn yn sicrhau bod plant yn
dal i gadw'n heini yn ystod y cyfnod clo. Mae'r Urdd yn
targedu'r 5 ysgol gynradd yn y dalgylch ac yn cynnal sesiynau
chwaraeon rhithwir am gyfnod o 4 wythnos, gan gynnig
sesiynau i blant o wahanol oedrannau bob wythnos.
Yn ogystal â sesiynau chwaraeon rhithwir i ysgolion bydd Urdd Ynys Môn hefyd yn cynnig
gweithgareddau teuluol ar yr Ynys. Maent yn bwriadu cynnal gweithgaredd misol "Geogelcio"
am gyfnod o 4 mis ar themâu cadw’n actif. Mae "geogelcio" yn weithgaredd awyr agored sy'n
defnyddio cyfesurynnau GPS i ganfod Geocaches mewn ardaloedd penodol. Byddant yn
cynnal y gweithgareddau hyn mewn pedair ardal wahanol o amgylch Ynys Môn.
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NEWYDDION CYLLIDO
MAE CRONFA DREFTADAETH Y LOTERI
GENEDLAETHOL WEDI AIL-AGOR
AC YN DERBYN CEISIADAU
AM GRANTIAU RHWNG £ 3,000 A £ 5,000
Mae grantiau ar gael ar gyfer yr un ystod eang o brosiectau a gweithgareddau treftadaeth ag
arfer: treftadaeth a safleoedd diwydiannol; cestyll ac addoldai hanesyddol; straeon ac atgofion ein
cymunedau; parciau cyhoeddus; tirweddau naturiol a bywyd gwyllt brodorol.
Er hynny, mae yna un newid hanfodol i fod yn ymwybodol ohono: rhwng Ebrill 2021 a Mawrth
2022 wrth wneud penderfyniadau cyllido, rhoddir blaenoriaeth i brosiectau
treftadaeth sy'n cyflawni o leiaf un o'r canlyniadau canlynol:
• Hybu economïau lleol, gan gynnwys creu swyddi
• Datblygu sgiliau, gan gynnwys creu cyfleoedd hyfforddi
• Gwella lles pobl
• Gwella gwytnwch sefydliadau a ariennir, a
• Gwneud ardaloedd lleol yn lle gwell i fyw, i weithio ac i ymweld â nhw.
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth, gan gynnwys canllawiau ar sut i wneud cais am grantiau, ar
wefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Gellir gwneud ceisiadau ar unrhyw adeg.

GRANTIAU HYD AT £5,000 I
GRWPIAU SGOWTIAID A GUIDES
Mae YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL LESLIE SELL yn cynnig grantiau un-tro hyd at £ 5,000
ar gyfer prosiectau neu deithiau i grwpiau o Sgowtiaid neu Guides drwy’r Deyrnas Unedig.
Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg ar gyfer:






Gwaith adeiladu, er enghraifft: atgyweiriadau ar raddfa
fechan neu addasiadau i gytiau Sgowtiaid / Guides
Offer, fel offer gwersylla newydd
Unedau i Sgowtiaid a Guides newydd.
Digwyddiadau arbennig, a
Trafnidiaeth.

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn rhoi grantiau i grwpiau a sgowtiaid a
guides unigol ar gyfer teithiau - sy’n gallu bod o fewn @MedrwnMon
y DU neu
dramor. Mae grantiau fel arfer yn ddyfarniadau un-tro hyd at £ 5,000 i grwpiau sy'n rhan o fudiad y
@MedrwnMon
Sgowtiaid a'r Guides. Mwy o wybodaeth ar wefan yr Ymddiriedolaeth.
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GALW GWIRFODDOLWYR
HELPU POBL HŶN MÔN I
AROS MEWN CYSYLLTIAD
Mae Age Cymru wedi lansio prosiect HOPE (Helpu eraill i gymryd rhan ac ymgysylltu) er mwyn
helpu pobl hŷn (50+) a gofalwyr i gael eu cefnogi a gallu byw eu bywydau i'r eithaf.
Bydd HOPE yn helpu pobl i gael gwybodaeth a help
hefo materion sy’n ymwneud â thai, cael mynediad
at wasanaethau, delio ag unigrwydd ac arwahanrwydd
a chael cymorth ariannol a hawliau eraill a fydd efallai
o fudd iddyn nhw. Bydd y prosiect hefyd yn helpu pobl
hŷn i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol,
deall eu hawliau, ymgysylltu hefo gweithwyr
proffesiynol a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed.
Ar hyn o bryd mae'r prosiect yn recriwtio a hyfforddi
gwirfoddolwyr yn y gymuned er mwyn rhoi cymorth
eiriolaeth annibynnol i bobl hŷn a gofalwyr lleol a fydd yn helpu iddyn nhw lunio'r penderfyniadau
allweddol sy'n effeithio ar eu bywydau a gallu osgoi sefyllfaoedd argyfyngus.
Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn eiriolwr gwirfoddol gyda HOPE - yng Ngwynedd neu
Ynys Môn - cysylltwch hefo Sian Hughes (Swyddog Prosiect) -

07943 186673 / sian.hughes@agecymru.org.uk
Ar gyfer atgyfeiriadau neu ymholiadau cyffredinol, e-bostiwch:

advocacy@agecymru.org.uk
neu ewch i'w gwefan:

www.agecymru.org.uk/advocacy
GWASANAETH CADW MEWN CYSYLLTIAD
Dros gyfnod Covid-19 mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn
darparu gwasanaeth cadw mewn cysylltiad ar gyfer pobl hŷn
a/neu fregus yn lleol (gan gynnwys cyn-filwyr). Rydym yn cynnig
gwasanaeth galwadau ffôn dwyieithog rheolaidd i rai sydd wedi eu hynysu ac angen sgwrsio.
Pe byddech chi, neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod, yn dymuno
gwirfoddoli ar y cynllun gwerthfawr yma, yna cysylltwch hefo:

Age Cymru@MedrwnMon
Gwynedd a Môn:
Ffôn: 01286 677 711 E-bost: info@acgm.co.uk
@MedrwnMon
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GWYBODAETH GWIFRODDOLI
SICRHAU DIOGELWCH GWIRFODDOLWYR YN YSTOD
Y CYFNOD CLO
Mae ymdrechion gwirfoddoli
ffurfiol ac anffurfiol wedi gwneud
gwahaniaeth enfawr i unigolion a
chymunedau yng Nghymru ers
dechrau pandemig COVID-19.
Wrth i’r gyfradd heintio fod dal yn uchel, a mwy o achosion o bobl yn dal straeniau newydd,
mwy heintus fyth o’r feirws, mae’n bwysicach nag erioed ein bod yn sicrhau bod rôl
gwirfoddolwyr yn cael ei gyflawni mewn ffordd ddiogel. Dyma ganllawiau cryno ar gyfer
mudiadau a grwpiau yn y gymuned sydd eisiau gwneud yn siwr fod profiad eu
gwirfoddolwyr mor ddiogel â phosibl.

SUT GALLWN NI SICRHAU GWIRFODDOLI DIOGEL?
•

•

•
•

•

•

Dylai mudiadau gynnal asesiad risg o weithgareddau
gwirfoddolwyr (ac o’r gwirfoddolwyr eu hunain) a rhoi mesurau
ar waith i leihau dal y feirws.
Dylent hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr i gyflawni eu rolau
mewn modd diogel. Gellid adleoli gwirfoddolwyr profiadol i
wneud gweithgareddau mwy brys neu risg uchel mewn rhai
achosion, yn ôl yr angen.
Dylai mudiadau addasu rolau gwirfoddoli lle bynnag y bo’n bosibl fel y gellir gwirfoddoli
o gartref, gan ddefnyddio ffôn neu ryngrwyd er enghraifft.
Yn ystod COVID-19, mae mudiadau gwirfoddol wedi dechrau cydweithio’n agos, gan
fanteisio ar gryfderau ac arbenigeddau ei gilydd. Er enghraifft, gall cynlluniau cludiant
cymunedol lleol fod mewn lle da i gludo unigolion i apwyntiadau yn ddiogel, gan
gynnwys i gael brechiadau.
Rhaid atgyfnerthu negeseuon hanfodol gyda gwirfoddolwyr ynglŷn â’r angen i ddilyn
protocolau cytunedig, gan gynnwys mesurau hylendid a chadw pellter cymdeithasol
gymaint â phosib.
I lawer o wirfoddolwyr, mae cyfarfod pobl eraill yn rhan bwysig o’r profiad. Mae llawer o
fudiadau wedi gallu dod o hyd i ffyrdd o gyflwyno cyfleoedd i wirfoddolwyr gysylltu â’i
gilydd ar-lein, i gael trafodaeth grŵp neu wneud gweithgaredd cymdeithasol.

Mae’r canllawiau yma wedi eu darparu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)
yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

@MedrwnMon
I gael canllawiau mwy manwl, edrychwch ar ddogfen:
ein canllawiau ar ymateb
cymunedol ac ymarfer diogel ar wefan Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.
@MedrwnMon
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SYLWI

CYSYLLTU
BOD YN
ACTIF
DAL ATI
I DDYSGU
RHOI

Cymerwch amser i sylwi ar bethau o’ch
cwmpas - byd natur, yr adar yn canu .....
a mwynhewch y profiad...
Gwnewch amser i gysylltu hefo ffrindiau
a theulu. Codwch y ffôn, anfonwch neges
destun neu e-bostiwch hen ffrind ....
Mae bod yn actif yn gwneud i chi deimlo’n dda.
Symudwch – dawnsiwch, canwch, ewch am
dro, ewch i redeg neu i feicio yn yr awyr iach...
Mae dysgu rhywbeth newydd yn gallu bod yn
hwyl, a gwneud i chi deimlo’n dda. Dysgwch
chwarae offeryn newydd, neu iaith arall ...
Mae gwirfoddoli neu wneud cymwynas garedig
i helpu cymydog neu berthynas yn gallu
gwneud i CHI deimlo’n hapusach hefyd...

Medrwn Môn sy’n golygu, dylunio, ac yn dosbarthu’r
E-Fwletin yma. Nid yw’r farn a fynegir ynddo o reidrwydd
yn adlewyrchu barn Medrwn Môn. Cedwir yr hawl i olygu
cyn cyhoeddi.
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