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Ein Nod
Nod Medrwn Môn yw hyrwyddo a chefnogi
gwirfoddoli, mudiadau gwirfoddol a
chymunedol drwy weithio gydag unigolion,
grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn i sicrhau
eu bod yn chwarae rhan lawn a blaenllaw i
ddatblygu potential yr Ynys.
Mae Medrwn Môn yn gwmni elusennol
cofrestredig gydag aelodaeth o blith
mudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol
lleol.
Rydym yn ran o Cefnogi Trydydd Sector
Cymru, sy’n bartneriaeth rhwng y Cynghorau
Gwirfoddol Sirol (CGSau) a Chyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Rydym yn
rhannu’r nod o alluogi'r sector gwirfoddol a
gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu'n
llawn at lesiant unigolion a chymunedau
rwan ac ar gyfer y dyfodol. Cyllidir Cefnogi
Trydydd Sector Cymru drwy Lywodraeth
Cymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i:
thirdsectorsupport.wales/cy/
Mae ein gwaith yn ffocysu'n fras ar y themâu
cyffredinol yma:
•
•
•
•
•

Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad
Dysgu a Datblygu
Rhwydweithio, ymgysylltu a chyfathrebu
Siapio, dylanwadu ac adeiladu ar gyfalaf
cymdeithasol a gwydnwch y sector
Codi proffil y sector

Ein pedwar piler o waith yw:

Gwirfoddolwyr a Chymunedau Gweithredol

Galluogi pobl i fod yn rhan o, ac yn weithredol
yn eu cymunedau, drwy wirfoddoli a
bod yn ddinasyddion gweithredol

Llywodraethu'n Dda
Cefnogi ymddiriedolwyr ac aelodau pwyllgorau
rheoli i ragori wrth lywodraethu eu mudiadau a
chyflawni canlyniadau o ansawdd
Cyllido Cynaliadwy

Cefnogi grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol i
ddod yn fwy cysylltiedig a gwybodus i sicrhau eu
cynaliadwyedd ariannol

Ymgysylltu a Dylanwadu

Galluogi llais y sector i ddylanwadu ar bolisi ac
annog ymgysylltu gweithredol ac effeithiol
rhwng cymunedau, y sector gwirfoddol a chyrff
cyhoeddus
Mae Medrwn Môn yn rhedeg prosiectau eraill
hefyd, sy’n cefnogi ein gwaith craidd, sef:
• Presgreibio Cymdeithasol Môn
• Linc Cymunedol Môn
• Cydlynu Asedau Lleol
• Plant a Theuluoedd
• Cynllunio Lle/Adeiladu Cymunedau
• Datblygu Cynlluniau Tro Da
• #MiWnaf Gweithred Cymdeithasol
Rydym yn gweithio gyda phobl, gwirfoddolwyr,
grwpiau cymunedol a mudiadau'r sector
gwirfoddol i adnabod a mynd i'r afael â'r hyn
sy'n bwysig iddyn nhw. Er mwyn cyflawni ‘r nod
rydym yn ei rannu, rydym yn cydweithio â
phartneriaid allweddol eraill ar draws y sector
gwirfoddol, y sector cyhoeddus, busnes,
ymchwil a chyllidwyr.
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Yn Medrwn Môn, gweithio gyda phobl a chymunedau a
gwrando arnynt yw sylfaen ein gwaith. Yn ein
Adroddiad Blynyddol 2019-20 rydym yn rhannu gyda
chi sut mae ein gwaith yn helpu pobl, grwpiau
cymunedol a mudiadau gwirfoddol i chwarae rhan
lawn a blaenllaw i ddatblygu potensial yr Ynys. Yn yr
Adroddiad Blynyddol hwn, fe welwch drosolwg o’r hyn
mae Medrwn Môn wedi’i gyflawni yn ystod 2019-20.
Mae 2019-20, unwaith eto, wedi bod yn gyfnod heriol i
Medrwn Môn a'r sector gyfan. Mae eleni wedi bod yn
flwyddyn brysurach nag erioed, yn flwyddyn heriol
ond gwerth chweil, wrth i ni fel mudiad ymateb i'r
heriau o gefnogi'r sector i geisio cau bylchau mewn
gwasanaethau ar adeg pan fo cyfleoedd cyllido yn
brin a phan fo cynnydd yn y galw am wasanaethau.
Wrth i’r flwyddyn ariannol 2019-20 ddod i ben, trawyd
y byd gan y Pandemig Covid-19. Roedd chwarter olaf
blwyddyn ariannol 2019-20 yn her newydd ac enfawr,
sydd wedi wedi bod yn ddinistriol i lawer ac wedi
newid ein bywydau i gyd. Mae pandemig Covid-19
wedi herio pob un ohonom yn bersonol ac yn
broffesiynol ac wedi gadael ei ôl ar gynifer o bobl a
theuluoedd.
Addasodd ein staff yn gyflym ac yn effeithlon i
weithio o gartref ac ymateb i’r mewnlifiad o
ymholiadau gan grwpiau cymunedol, unigolion eisiau
gwirfoddoli i helpu a hefyd pobl oedd yn ei chael hi’n
anodd ymdopi â'r goblygiadau cyfyngiadau cloi. Trwy
gadw ein ffocws ar ddarparu cefnogaeth i’r Trydydd
Sector, roeddem yn gallu darparu rôl allweddol yn
cydlynu ymateb Covid-19 ar Ynys Môn.

Fel Cyngor Gwirfoddol Sirol, rôl Medrwn Môn yn yr
ymateb i'r pandemig oedd i gefnogi a chydlynu
cynigion o gymorth i helpu, ymateb i geisiadau am
help gan drigolion a rhoi cefnogaeth i grwpiau a
mudiadau sydd wedi’u sefydlu neu wedi gorfod
addasu eu gwasanaeth i helpu pobl leol ac ymateb i’r
pandemig.
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Hoffem ddiolch i holl staff Medrwn Môn am weithio mor
galed mewn cyfnod heriol. Rydym wedi cael blwyddyn
brysur ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda a
gwasanaethu gwirfoddolwyr, cymunedau, grwpiau
cymunedol a mudiadau gwirfoddol Ynys Môn, ymhell i'r
dyfodol.
Hoffem gydnabod, yn arbennig, holl wirfoddolwyr Ynys
Môn sydd wedi rhoi eu hamser i helpu a chefnogi eu
cymunedau yn ystod y flwyddyn anodd hon. Er gwaethaf
y sefyllfa bresennol, mae wedi bod yn wych gweld
ymroddiad ac ymrwymiad parhaus gwirfoddolwyr
ledled Ynys Môn i ddatblygu a thyfu cymunedau a
chysylltiadau mor agos. Yr ymrwymiad hwn yw'r hyn
sy'n gwneud ein trefi, ein pentrefi a'n hardaloedd
gwledig yn lleoedd cymdogol a chefnogol i fyw ynddynt.
Eleni, mae'r cymunedau, y cysylltiadau a'r cyfeillgarwch
hyn yn arbennig o bwysig ac rydym yn siwr ei fod wedi
dod â chysur a chefnogaeth i lawer yn ystod amseroedd
anodd. Diolch arbennig iawn i wirfoddolwyr Ynys Môn
sydd wedi ymroi eu hamser yn ddiflino.
Wrth ysgrifennu’r Adroddiad Blynyddol yma, mae
cyfyngiadau clo dal ar waith. Pan fydd cyfyngiadau yn
cael eu lleddfu a phan fyddwn yn symud tuag at y
cyfnod Adfer, rydym yn siwr y bydd y misoedd i ddod yn
cynnig sawl her inni ond hyderwn y bydd yr heriau
hynny yn cael eu goresgyn gyda’r ymroddiad,
ymrwymiad a’r bartneriaeth barhaus a ddangosir yn
ystod y cyfnod digynsail hon.
Er y bu llawer o dristwch, mae cymaint o garedigrwydd
wedi’i ddangos gan drigolion Môn a thu hwnt.
Hoffem ddiolch yn fawr i’n holl gydweithwyr yn y
sector gwirfoddol am eu cefnogaeth barhaus ac i
Ymddiriedolwyr, Staff a Gwirfoddolwyr Medrwn
Môn am eu hymrwymiad a’r cyfraniad y maent
wedi’i wneud yn ystod 2019-20.
Andrew M Hughes, Cadeirydd
Sian Purcell, Prif Swyddog
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Cadeirydd:
Islwyn Humphreys
Andrew Mark Hughes

(hyd at 02/05/2019)
(o 02/05/2019)

Is-Gadeirydd:
Andrew Mark Hughes
Islwyn Humphreys

(hyd at 02/05/2019)
(o 02/05/2019)

Trysorydd:
Elfyn Hughes
Eileen M Clarke
William Hadfield
Lyn Môn Owen Hughes
John Wyn Jones
Selwyn Williams
Eva Vazque-Garcia
Dilys Shaw

Aelodau Staff Medrwn Môn:
Siân C Purcell
Derlwyn R Hughes
Linda Jones
Rhian Medi
Bethan Lloyd Jukes
Lyndsey Campbell Williams
Sheree Ellingworth
James Garden
Seiriol Geraint Edwards
Sian Eleri Morgan
Ceren Haf Hughes
Nia Lloyd-Roberts
Delyth Ingram
Veronica Huband

Margaret Anne Jones
Ceri Seeley
Awen Haf Dodd
Heledd Wyn Eddings

(hyd at 04/02/2020)

Prif Swyddog
Swyddog Datblygu Gwybodaeth a Hyfforddiant
Swyddog Gweinyddol
Swyddog Cyswllt Gwirfoddoli
Swyddog Cefnogi Linc Cymunedol Môn
Rheolwr Prosiectau
Cydlynydd Asedau Lleol
Cydlynydd Asedau Lleol
Swyddog Llesiant Cymunedol a’r Trydydd Sector
Swyddog Datblygu Linc Cymunedol Môn
Cydlynydd Asedau Lleol
Cydlynydd Asedau Lleol
Swyddog Ymgysylltu Cymunedau (o 01/04/2019)
Cydlynydd Asedau Lleol
Cydlynydd Asedau Lleol Plant a Theuluoedd (o 02/09/2019)
Swyddog Datblygu Cynlluniau Tro Da (o 09/09/2019)
Cydlynydd Asedau Lleol Plant a Theuluoedd (o 16/09/2019)
Swyddog Ymgysylltu Cymunedau (o 06/01/2020)

Mae gan Medrwn Môn 10 cyfarwyddwr ymddiriedolwyr o'n haelodaeth o'r sector gwirfoddol lleol gyda
chyflenwad o staff amser llawn a rhan-amser.
Mae gan Medrwn Môn dros 600 o gysylltiadau gwirfoddol a chymunedol ar ei gronfa ddata gyda dros 300 yn
ei aelodaeth.
Mae Medrwn Môn yn un o 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol (CGSau) yng Nghymru a dechreuodd weithredu
yn 2001.
Mae Medrwn Môn yn elusen gofrestredig (1088828) ac yn gwmni cyfyngedig (4197934).
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Beth rydym yn ei wneud?

Drwy weithio'n agos gyda chymunedau ar lawr gwlad i
ddarparu gwasanaethau lleol dan arweiniad
gwirfoddolwyr, mae Medrwn Môn yn helpu i ddangos
beth mae gwirfoddolwyr yn gyflawni a'u cyfraniad i wella
llesiant a gweithred gymunedol ym Môn.

Rhwydweithio a Chyfathrebu
•
•

Rydym yn rhannu gwybodaeth ac arfer da i gefnogi
gwirfoddoli ledled Ynys Môn.
Rydym yn gweithio gyda phobl, grwpiau cymunedol,
mudiadau gwirfoddol a’r sector gyhoeddus i
hyrwyddo gwirfoddoli.

Recriwtio a Lleoli Gwirfoddolwyr
•

•
•

Rydym yn hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli ac yn
cefnogi mudiadau a grwpiau sy'n cynnwys
gwirfoddolwyr.
Rydym yn cefnogi pobl i ddod o hyd i leoliadau
gwirfoddoli priodol.
Rydym yn cefnogi a hyrwyddo arfer da wrth
wirfoddoli.

Beth wnaethon ni ei gyflawni yn 2019-20?
Rydym wedi gweithio gyda chymunedau i
sicrhau eu bod yn chwarae rhan wrth
wneud penderfyniadau sy'n cael effaith
arnynt.
• Derbyniwyd 312 o ymholiadau /
•

•
•
•
•
•
•

atgyfeiriadau i Linc Cymunedol Môn
Cyfeiriwyd 126 o'r rheini at Gydlynydd
Asedau Lleol neu fudiad sector
gwirfoddol
Cynhaliwyd 2 ddathliad o wirfoddolwyr
Cefnogwyd 8 Hwb Cymunedol
Cefnogwyd 2 Gynghrair a hyrwyddwyd y
model yn eang
Sicrhawyd cyllid i redeg cynllun
Cynllunio Lle
Sicrhawyd cyllid i redeg cynllun Cydlynu
Plant a Theuluoedd
Sicrhawyd cyllid i redeg cynllun peilot i
gefnogi Cynlluniau Tro Da

Cydnabyddiaeth a Gwobrwyo
•

Rydym yn cydnabod a gwobrwyo ymdrech wirfoddol.

Cyswllt Cymunedol
•

•
•
•
•

Rydym yn cefnogi pobl i gael mynediad at y
gwasanaethau trydydd sector a chymunedol, y
gefnogaeth a'r wybodaeth gywir mewn modd
amserol.
Rydym yn cefnogi pobl i aros yn annibynnol ac yn
hwyluso gwella llesiant pobl.
Rydym yn cefnogi gostyngiad mewn arwahanrwydd
cymdeithasol.
Rydym yn ailgysylltu pobl â'u cymunedau.
Rydym yn cyfrannu tuag at leihau'r effaith ar
wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol lefel uwch.

Grantiau
•

Rydym yn darparu cronfeydd cymunedol i
ddatblygu capasiti grwpiau i recriwtio
gwirfoddolwyr.

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020
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Beth oedd ein heffaith?
LINC CYMUNEDOL
MÔN

CAR LINC MÔN
Mae ‘Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli’ yn gyfle
da bob blwyddyn i ddiolch i wirfoddolwyr am eu
cyfraniad gwerthfawr. I ddathlu ‘Wythnos
Genedlaethol Gwirfoddoli’ eleni fe drefnodd
Medrwn Môn drip i Tacla Taid - Amgueddfa
Cludiant Môn ger Niwbwrch - i ddiolch i yrwyr
gwirfoddol ‘Car Linc Môn’ am eu cyfraniad.
Gwasanaeth cludiant cymundeol ydy ‘Car Linc
Môn’ sydd ar gael i bobl dros 50 oed, neu sydd ag
anbledd, sydd heb unryw ffordd arall i wneud
teithiau hanfodol. Mae gyrwyr ‘Car Linc Môn’ yn
mynd a phobl i apwyntiadau ysbyty, at y meddyg, y
deintydd, i siopa, neu i ymweld â pherthnasau sy’n
sâl.
Yn ôl Bethan Lloyd Jukes, cydlynydd ‘Car Linc Môn’
yn Medrwn Môn: “Mae cludiant cymunedol yn
galluogi pobl hŷn i aros yn annibynnol drwy gynnal

cysylltiadau cymdeithasol, a chael mynediad i
wasanaethau perthnasol. Mae gyrwyr Car Linc yn
gwneud gwaith gwych - mae ganddyn nhw
gydymdeimlad gydag anghenion y defnyddwyr, ac
mae’r defnyddwyr yn ymddiried yn y
gwrifoddolwyr.”
• Ymgymerwyd â 594 o siwrneau a gyrrwyd 16121

o filltiroedd drwy Car Linc Môn
• Cofrestrwyd 15 o ddefnyddwyr Car Linc newydd
• Recriwtiwyd 1 gwirfoddolwr newydd fel Gyrrwr
Car Linc Môn

Drwy Linc Cymunedol
Môn, mae Cydlynwyr
Teulu a Chymuned yn
cynnig pwynt cyswllt
hygyrch i blant, pobl
ifanc a’u teuluoedd yn
y gymuned, ac ar gael i
gynnig cefnogaeth
tymor byr,
gwybodaeth, cyngor
neu gysylltiadau gydag
adnoddau lleol. Gwneir
hyn trwy ddefnyddio egwyddorion Datblygu
Cymunedol yn Seiliedig ar Asedau.
Mae 2 Swyddog yn gweithio gydag unigolion i nodi
eu cryfderau, eu nodau a'u hanghenion personol er
mwyn eu helpu i leihau'r angen neu'r ddibyniaeth ar
wasanaethau ffurfiol os yn bosib. Caiff plant, pobl
ifanc a’u teuluoedd eu hatgyfeirio i'r gwasanaeth
drwy’r Hwb Ymyrraeth Gynnar o fewn yr Awdurdod
Lleol a hefyd yn uniongyrchol i Medrwn Môn drwy
Linc Cymunedol Môn.
Mae’r Cydlynwyr yn ceisio datblygu cyfleoedd a
rhwydweithiau i blant a theuluoedd gyflawni eu
potensial, gan leihau'r tebygolrwydd y byddant yn
dioddef unrhyw brofiadau plentyndod niweidiol y
gallent fod wedi dioddef yn y gorffennol, a helpu
lliniaru eu heffeithiau. Gwneir hyn trwy greu'r
cyfleoedd iddynt weithio i greu eu datrysiad eu
hunain trwy gysylltu â gwasanaethau ac eraill yn eu
cymuned ac annog ffyrdd newydd o weithio gyda'r
trydydd sector a'r sector statudol.
Mae'r Cydlynwyr yn ceisio gwella cyfranogiad plant
a theuluoedd a allai elwa o ymyrraeth gymunedol
gynnar. Cyflawnir hyn trwy ddatblygu a chydlynu
systemau cymorth a gwybodaeth yn seiliedig ar
fodel yr Hwb Cymunedol.

Uchod: Gwirfoddolwyr Car Linc
Môn yn mwynhau eu hunain
yn Tacla Taid
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Beth rydym yn ei wneud?

Drwy gynnig ystod eang o wybodaeth, cyngor a
chymorth i gefnogi ymddiriedolwyr ac aelodau
pwyllgorau i lywodraethu eu grwpiau cymunedol
a'u mudiadau gwirfoddol yn effeithiol, mae
Medrwn Môn yn helpu gwella sgiliau, gwybodaeth
a medrusrwydd y sector ym Môn.

Gwybodaeth a Chyngor
•

•

•

Rydym yn darparu gwybodaeth, cyngor ac
offer hygyrch i alluogi’r sector i lywodraethu’n
dda a galluogi gwelliant parhaus.
Rydym yn darparu cymorth ymarferol i
ymddiriedolwyr a staff cyflogedig i weithredu'n
gyfreithiol ac yn effeithiol.
Rydym yn gweithio gyda mudiadau newydd a
sefydledig i'w cefnogi gyda llywodraethu a
gweithdrefnau.

Dysgu a Datblygu
•

Rydym yn darparu cymorth ymarferol i
ymddiriedolwyr a staff cyflogedig i’w helpu i
weithredu'n gyfreithiol ac yn effeithiol.

Beth wnaethon ni ei gyflawni yn 2019-20?
• Cynhyrchwyd 4 rhifyn o’n newyddlen,

Dan Do Môn

• Darparwyd gwasanaethau ymarferol 10

gwaith
• Datblygwyd gwefan Medrwn Môn
• Cynyddwyd ein defnydd o’r cyfryngau

•

•
•

•
•

cymdeithasol i rannu gwybodaeth, gyda
nifer y dilynwyr yn cynyddu o 574 i 722
ar Facebook
Cynorthwywyd mudiadau i adnabod
safonau ansawdd perthnasol a gweithio
tuag at eu cyflawni
Cynhaliwyd 2 digwyddiad / cymhorthfa
cyllid
Cynorthwywyd mudiadau i adnabod
safonau ansawdd perthnasol a gweithio
tuag at eu cyflawni
Cefnogwyd 35 grŵp neu fudiad gyda
chefnogaeth uniongyrchol
Cefnogwyd 17 grŵp neu fudiad i gael
gafael ar gyngor ac arweiniad arbenigol

Hyrwyddo Systemau Sicrwydd Ansawdd
•

Rydym yn helpu mudiadau i adnabod safonau
ansawdd a gweithio tuag at eu cyflawni.

Codi Proffil y Sector
•
•

Rydym yn helpu i godi proffil, gwerth a
chyfraniad y sector i gymunedau Môn.
Rydym yn annog grwpiau a mudiadau i ddod at
ei gilydd fel y gallwn glywed am yr hyn sy'n
gweithio'n dda, yr hyn sydd angen ei wella a'i
ddatblygu, ac yna rydym yn rhoi adborth i
bartneriaid a chyllidwyr.

Uchod: Mudiadau gwirfoddol yn trafod yr angen
am godi ymwybyddiaeth am anableddau cudd
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Beth oedd ein heffaith?
PWYLLGOR NEUADD BENTREF
LLANFAIRYNGHORNWY
Yn ystod 2019 dathlwyd ail-agor Neuadd Bentref
Llanfairynghornwy ar ôl cwblhau’r gwaith o
adnewyddu’r neuadd.
Dechreuodd y gwaith o adnabod ac ymgeisio am
gyllid i wneud y gwaith dair blynedd yn ôl ar ôl i
aelodau Pwyllgor Rheoli y Neuadd gysylltu â
Medrwn Môn i ofyn am gefnogaeth i ddatblygu a
sicrhau dyfodol y Neuadd. Darparwyd cefnogaeth
Cynllunio Busnes gan Swyddog Datblygu,
Gwybodaeth a Hyfforddiant Medrwn Môn, ynghyd â
throsolwg o bolisïau a gwnaed diwygiadau lle bo
angen. Cafwyd
arian gan grant
Ymddiriedolaeth
Elusennol Ynys
Môn i wneud
gwaith adeiladu
mewnol,
addurno’r
neuadd, a gosod
system wresogi
Uchod: Aelodau Pwyllgor
newydd.
Neuadd Llanfairynghornwy

Er mwyn llenwi’r bwlch ariannol, derbyniodd
swyddogion gweithgar y neuadd gymorth gan
Medrwn Môn i gyflwyno cais i ‘Arian i Bawb Cymru’
- Cronfa’r Loteri Genedlaethol. Roedd y cais yn
llwyddiannus, ac fe gwblhawyd yr holl waith
angenrheidiol. Dathlwyd yr agoriad swyddogol
hefo paned, teisen a sgwrs, a daeth tyrfa fawr
ynghyd i’r neuadd i nodi’r achlysur.
Dywedodd Derlwyn Hughes, Swyddog Datblygu,
Gwybodaeth a Hyfforddiant Medrwn Môn,

“Y neuadd hon ydy’r unig adeilad cymunedol yn yr
ardal sy’n cynnal gweithgareddau a digwyddiadau
lleol. Wrth gefnogi’r Pwyllgor rydym yn sicrhau
bod yr adeilad yn addas i’r diben ac y gallai
wasanaethu’r pentref a’r ardal gyfagos am
flynyddoedd i ddod”.
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CYNGHRAIR POBL SEIRIOL
Mae cymuned ar Ynys Môn wedi bod yn torri tir
newydd drwy weithio mewn Partneriaeth er mwyn
llunio ei blaenoriaethau a’i gwasanaethau ei hun.
Bu’r Gweinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Vaughan
Gething yn dysgu sut mae Cynghrair Pobl Seiriol yn
cynnwys trigolion mewn penderfyniadau ac yn helpu i
gynllunio ar gyfer y dyfodol. Yn ystod ei ymweliad â
Biwmares arwyddodd cynrychiolwyr o Gynghrair Pobl
Seiriol, Canolfan Biwmares a Chyngor Sir Ynys Môn
Femorandwm o Ddealltwriaeth er mwyn cynorthwyo
cydweithio pellach a chynaliadwy – y cyntaf ar yr
ynys. Bydd y ddogfen yn arwain Cynghrair Pobl Seiriol
wrth iddi ymchwilio i ffyrdd y gall y gymuned gymryd
mwy o gyfrifoldeb am bethau lleol a chomisiynu ei
gwasanaethau ei hun. Gyda chefnogaeth gan Medrwn
Môn a Chyngor Môn, mae Cynghrair Pobl Seiriol yn
cael ei gadeirio gan Feddyg Teulu lleol sydd newydd
ymddeol, Dr Steve MacVicar. Dywedodd Dr MacVicar,
“Bydd y memorandwm o ddealltwriaeth yn chwarae

rôl bwysig o ran cydweithio parhaol rhwng y
partneriaid wrth i ni geisio gwella iechyd, lles a
ffyniant yr ardal leol i’r dyfodol.”

Sefydlwyd prosiect Adeiladu Cymuned Seiriol gyntaf
dair blynedd yn ôl gan ymgysylltu â’r gymuned leol,
cynghorau tref a chymuned a’r cynghorwyr sir lleol.
Mae Cynghrair Pobl Seiriol eisoes wedi ymchwilio i
ffyrdd o ddatblygu darpariaeth gofal cymdeithasol ar
gyfer y dyfodol a gallant nawr weithio i ddatblygu
meysydd blaenoriaeth eraill megis creu swyddi, tai
fforddiadwy, a thrafnidiaeth.
ch-dde:
Arweinydd Cyngor
Môn, Pennaeth
Gwasanaethau
Oedolion Môn,
Gweinidog Iechyd a
Gofal Cymdeithasol,
Cadeirydd Cynghrair
Pobl Seiriol,
Cadeirydd Canolfan
Beaumaris, a Phrif
Weithredwr Cyngor
Môn.
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Beth rydym yn ei wneud?
Drwy ddarparu mynediad at gyfleoedd, cyngor a
chymorth i ddatblygu gallu cymunedau, grwpiau
a mudiadau i sicrhau cyllid, codi arian a’i reoli’n
gynaliadwy, mae Medrwn Môn yn helpu sicrhau
canlyniadau o ansawdd o fewn y sector ym Môn.

Gwybodaeth a Chyngor
•

•

•

•

Rydym yn codi ymwybyddiaeth o gyfleoedd i
sicrhau cyllid ac adnoddau i godi
dealltwriaeth i ddatblygu gallu mudiadau i
sicrhau a thyfu eu hincwm.
Rydym wedi cynyddu ein presenoldeb ar y
cyfryngau cymdeithasol er mwyn rhannu
gwybodaeth yn ehangach a pharhau i wneud
defnydd o’n safle we.
Rydym yn darparu gwybodaeth trwy ein
newyddlen chwarterol Dan Do Môn a’n safle
we.
Rydym yn gweithio gyda chyllidwyr i gynnal
cymorthfeydd cyllido i nodi cymhwysedd a
photensial prosiect sy’n cael ei gynnig.

Dysgu a Datblygiad
•

Rydym yn helpu i wella'r sgiliau, gwybodaeth
a gallu mudiadau i godi arian a’i reoli yn
effeithiol.

Beth wnaethon ni ei gyflawni yn 2019-20?
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Gweinyddwyd dros £65,000 mewn cronfeydd
allweddol/grantiau i grwpiau cymunedol a
mudiadau gwirfoddol
Ariannwyd dros 30 o grwpiau a mudiadau trwy
gynlluniau grant
Cynhaliwyd 4 digwyddiad/cymhorthfa cyllid
Cefnogwyd 18 o fudiadau newydd neu
wasanaethau newydd
Adnabod bylchau yn y ddarpariaeth ac amlygu’r
bylchau yn unol â hynny
Cefnogi cymunedau i adnabod anghenion yn lleol
trwy'r model 'Adeiladu Cymunedau'
Cynhyrchwyd 4 rhifyn o Dan Do Môn
Darparwyd gwasanaethau ymarferol 19 gwaith
Presenoldeb yn Sioe Môn ac Eisteddfod
Genedlaethol Sir Conwy
Trefnwyd a mynychwyd ffeiriau gwybodaeth
Hyrwyddwyd y defnydd o Dewis Cymru ac
infoengine ymysg mudiadau a’u cefnogi i
gofrestru
Cynyddwyd ein defnydd o gyfryngau
cymdeithasol i rannu gwybodaeth, gyda nifer y
dilynwyr yn cynyddu o 574 i 722 ar Facebook
Cynhyrchwyd taflenni gwybodaeth i hyrwyddo
ein gwasanaethau

Codi Proffil y Sector
•

Rydym yn rhannu gwybodaeth, arfer da ac yn
adeiladu perthnasoedd â chyllidwyr.

Mynediad i Wasanaethau Ymarferol a Buddion
•

Rydym yn darparu gwasanaethau ymarferol
megis ffotocopio ac yn gyfeirbwynt at
ffynonellau cymorth / cefnogaeth ymarferol.

Mynediad at Ariannu
•

•

Rydym yn helpu mudiadau i gynyddu lefelau
incwm, arallgyfeirio eu cyllid a dod yn
gynaliadwy yn ariannol.
Rydym yn gweinyddu cronfeydd allweddol er
mwyn galluogi grwpiau cymunedol a
mudiadau gwirfoddol i gael gafael ar
gronfeydd yn lleol.

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020

Mae Cyllido Cymru yn blatfform newydd gan Cefnogi
Trydydd Sector Cymru i chwilio am arian. Dewch o hyd i
gyllid i’ch elusen, eich grŵp cymunedol neu’ch menter
gymdeithasol gan ddefnyddio y chwilotwr arlein am ddim.
Gallwch chwilio am gannoedd o gyfleoedd am arian grant
ac arian benthyg o ffynonellau lleol, cenedlaethol a
rhyngwladol. O grantiau bychain i brosiectau cyfalaf
mawrion gallwn ni’ch helpu i ddod o hyd i’r arian sydd ei
angen arnoch.
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Beth oedd ein heffaith?
CRONFA ALLWEDDOL GWASANAETHAU
AWTISTIAETH YNYS MÔN

Amcan y Gronfa yw cefnogi ceisiadau gan
grwpiau am grantiau i wella ansawdd bywyd
pobl ag awtistiaeth sy'n byw yng Ngogledd
Cymru. Y nod cyffredinol ydy sicrhau bod
pobl ag awtistiaeth yn gallu ymgysylltu,
cyfranogi a chael budd o ryngweithiadau
sy'n gwella'r cymunedau lle mae nhw’n byw.
Gweinyddodd Medrwn Môn Gronfa
Allweddol i grwpiau cymunedol a mudiadau
gwirfoddol ar Ynys Môn sy’n gweithio gyda
theuluoedd, gofalwyr a phlant ag
Awtistiaeth. Cymerodd 311 o bobl ran yn y
prosiectau a gyllidwyd drwy’r Gronfa hon.
Gwnaeth pob grŵp drefnu diwrnodau allan a
digwyddiadau a oedd yn ystyried awtistiaeth.
Amlygodd yr adborth fod aelodau o’r teulu,
rhieni, gofalwyr a phlant wedi cael budd o
allu mynychu’r gwibdeithiau heb boeni bod y
lleoedd yn rhy brysur neu’n rhy ingol i’r
plant gan eu bod yn sesiynau hamddenol a
oedd yn ystyried awtistiaeth.

Mae grŵp ‘Rhieni Awtistiaeth Ynys Môn’
wedi ei sefydlu er mwyn cynnal
gweithgareddau a digwyddiadau ar gyfer
unigolion a theuluoedd sydd yn byw gydag
Awtistiaeth. Roedd y grŵp yn llwyddiannus
gyda chais am £1,952. Diolch i gefnogaeth y
Gronfa, roedd y grŵp yn gallu cynnal
gweithgareddau megis teithiau i’r ganolfan
chwarae yng Nghaergybi, parc antur
naturiol, a the prynhawn ar gyfer y
teuluoedd i gyd. Yn ôl y rhieni mae’r grŵp
newydd wedi cynnig rhwydwaith newydd o
gefnogaeth ar gyfer eu teuluoedd, ac mae
cael cymdeithasu gyda theuluoedd eraill
wedi bod yn brofiad arbennig.
Mae Medrwn Môn mewn sefyllfa ddelfrydol
i drosi’r nodau ac amcanion cenedlaethol a
osodwyd gan Lywodraeth Cymru drwy’r
Gronfa Allweddol yn safbwynt lleol i’r
sector gwirfoddol weithredu’n effeithiol.
Mae’r Gronfa Allweddol yn arbennig o
ddefnyddiol fel ffordd o hwyluso’r dull o’r
gwaelod i fyny, drwy alluogi grwpiau
cymunedol llai i gael llwybr at gyllid. Mae’r
Gronfa Allweddol yn symleiddio’r broses i
ymgeiswyr, gan gadw uniondeb y brif
ffynhonnell gyllido.

Aelodau Grŵp Rhieni Awtistiaeth
Ynys Môn yn mwynhau eu te
prynhawn mewn awyrgylch oedd
yn ystyried awtistiaeth.

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020
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Beth rydym yn ei wneud?

Drwy alluogi i lais y sector gael ei glywed a’i
rannu, mae cymunedau'n cryfhau drwy herio a
dylanwadu ar sut mae eu gwasanaethau'n cael
eu cynllunio a'u darparu. Mae Medrwn Môn yn
hwyluso cyfleoedd i bobl a chymunedau nodi
pryderon, anghenion ac asedau, a dylanwadu ar
sut mae gwasanaethau lleol yn cael eu
penderfynu, dylunio a’u darparu.

Cynrychioli’r Sector

Beth wnaethon ni ei gyflawni yn 2019-20?
• Hwyluswyd ymgynghoriadau, codi ymwybyddiaeth

o gyfleoedd i ddylanwadu ar bolisi

• Cynhaliwyd 3 digwyddiad Holi ac Ateb ffurfiol gyda
•
•

• Rydym yn cynrychioli'r sector ar strwythurau

llywodraethu'r sector cyhoeddus, neu wedi
hwyluso enwebu ac ymgysylltu cynrychiolydd
priodol o'r sector gwirfoddol.

Annog Ymgysylltu Gweithredol

• Rydym yn cefnogi grwpiau, mudiadau ac

aelodau o'r cyhoedd i ddylanwadu ar
ddatblygiad polisi a chyfrannu persbectif
cymunedol i ddatblygu a gweithredu polisi a
strategaeth ar lefelau lleol, rhanbarthol a
chenedlaethol.
• Rydym yn hwyluso ymgysylltiad uniongyrchol
ag aelodau'r cyhoedd, grwpiau cymunedol a
mudiadau gwirfoddol.
• Rydym yn helpu cymunedau i nodi anghenion
trwy hwyluso Datblygiad Cymunedol yn
Seiliedig ar Asedau a defnyddio dulliau
ymgysylltu effeithiol, drwy Cynllunio Lle.

•
•
•
•
•

•
•

gwasanaethau cyhoeddus
Cynhaliwyd 4 gweithdy ymgynghori anffurfiol gyda
gwasanaethau
Cymerodd pobl ifanc ran mewn 2 ddigwyddiad Holi
ac Ateb ffurfiol, lle gwnaethant roi eu barn ar
ystod o faterion lleol
Cefnogwyd sefydlu Cyngor Ysgol newydd
Cymerwyd rhan mewn cyfweliadau teledu a radio
Hwyluswyd cyfarfodydd, gweithdai a fforymau i
glywed barn y sector gwirfoddol
11 grŵp cynllunio strategol neu weithgorau sy'n
cynnwys aelodaeth o'r trydydd sector
Parhawyd i gymryd rhan a chyfrannu at Bwyllgor
Cyswllt Sector Gwirfoddol Ynys Môn a’r Bwrdd
Ymgysylltu ac Ymgynghori ar y Cyd
Cynhaliwyd 26 Sesiwn Mapio Asedau Cymunedol
ar draws 7 ardal
Cynhaliwyd 4 cyfarfod o Rwydwaith Lleisant
Trydydd Sector, gyda 89 mudiad yn mynychu

Galluogi Llais y Sector drwy Rwydweithio

• Rydym yn darparu llwyfan i'r sector gyfleu

negeseuon trwy ein rhwydweithiau.

Gweithio ar y Cyd

• Rydym yn rhedeg rhaglen o wasanaethau

ymyrraeth gynnar a all helpu i gyfrannu at yr
agenda ataliol.
• Rydym yn helpu i leihau pwysau ar
wasanaethau cyhoeddus ac wedi sicrhau bod
y sector gwirfoddol yn chwarae rhan
effeithiol wrth gynllunio a darparu
gwasanaethau.

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020

Cyflwyniad yn ystod Rhwydwaith
Iechyd a Llesiant Ynys Môn
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Beth oedd ein heffaith?

Beth oedd ein heffaith?

RHWYDWAITH LLESIANT YNYS MÔN

CREU GWYTNWCH CYMUNEDOL

Pwrpas Rhwydwaith Llesiant Ynys Môn yw
darparu gofod lle gall grwpiau a mudiadau'r
sector gwirfoddol gael cyfleoedd i ddod at ei
gilydd i rwydweithio, i rannu profiadau, arfer
da a syniadau newydd i geisio ateb y galw ar
ein gwasanaethau a mewn cymunedau. Mae’r
Rhwydwaith yn cael ei hwyluso gan Swyddog
Llesiant Cymunedol a’r Trydydd Sector a
chydweithwyr o Medrwn Môn.

Medrwn Môn oedd enillydd ‘Gwobr Ymyrraeth Gynnar Creu Gwytnwch’ yn noson Gwobrau Cymunedol
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru. Cafodd
Medrwn Môn ei enwebu am y wobr gan y Ditectif Brif
Arolygydd Helen Douglas o Heddlu Gogledd Cymru, ac fe
gafodd y wobr ei chyflwyno mewn noson dan ofal Mr Arfon
Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.
Derbyniodd staff Medrwn Môn y wobr am eu gwaith ym
maes prescreibio cymdeithasol drwy brosiect ‘Linc
Cymunedol Môn’. Mae’r prosiect arloesol wedi sicrhau fod
pobl yn cael y cymorth iawn ar yr amser iawn ac yn y lle
iawn, ac wedi arwain at ostyngiad mewn galwadau i Heddlu
Gogledd Cymru ac i bartneriaid eraill.

Mae ein cysylltiad a’n cydweithio gyda
mudiadau megis Age Cymru Gwynedd a Môn,
Alzheimer’s Cymru a Gwasanaeth Cynnal
Gofalwyr yn esiampl o’r cydweithio
partneriaethol sydd yn anelu at gryfhau
gwasanaethau ein gilydd a manteisio ar
gyfleoedd i gryfhau gwasanaethau yr Ynys yn
ei gyfanrwydd drwy rannu gwybodaeth a
cheisio goroesi heriau neu rwystrau sydd yn
effeithio effeithiolrwydd y gwaith.
Trwy ein sesiynau grŵp ffocws rydym wedi
gallu trafod mewn manylder beth yw
gwasanaeth bob un o’r partneriaid o amgylch
o bwrdd. Un enghraifft yw grŵp ffocws rhwng
Alzheimer’s Cymru, Y Groes Goch, RVS, Age
Cymru Gwynedd a Môn, Gwasanaeth Cynnal
Gofalwyr a Medrwn Môn. Roedd y sesiwn yn
canolbwyntio ar sut mae bob partner yn
cefnogi unigolion ac yn ystod pa gyfnod neu
angen mae’r gwasanaeth yn teimlo fod eu
ffiniau yn agosau, ac yna roeddem yn gallu
canolbwyntio ar pa gefnogaeth oedd yn dod
nesaf, a gan bwy.
Mae’r berthynas wedi datblygu gyda llawer
o’r partneriaid ar yr Ynys ac rydym yn ffodus
iawn o’r berthynas sydd gennym gyda
mudiadau gwirfoddol Ynys Môn.

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020

Meddai Lyndsey Campbell-Williams, arweinydd y prosiect:

"Rydym yn falch iawn ein bod yn cael cydnabyddiaeth am
ein prosiect cymunedol. Ymdrech tîm sydd wedi ennill y
wobr yma inni. Mae’n braf bod y Comisiynydd yn gweld
gwerth yn ein gwaith, yn enwedig yn y dull o gyd-weithio,
sy’n allweddol o ran datrys problemau. Rydym ni eisoes yn
gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau pobl, ond ni fyddem
wedi gallu gwneud hyn heb gefnogaeth ein partneriaid.”
Mae Linc Cymunedol Môn yn cynnig gwasanaeth
prescreibio cymdeithasol. Mae’r gwasanaeth yn derbyn
cyfeiriadau gan unigolion, meddygon teulu, Heddlu Gogledd
Cymru, gweithwyr cymdeithasol, timau iechyd meddwl
cymunedol, ffisiotherapyddion a mudiadau’r trydydd sector.
Wrth gyflwyno’r wobr i’r tîm, dywedodd Arfon Jones,
Comisiynydd Heddlu a
Throsedd Gogledd
Cymru: "Mae’r ymateb

i’r fenter yma gan
Medrwn Môn wedi bod
yn eithaf syfrdanol ac
yn dangos maint
problem unigrwydd yn
ein cymdeithas
heddiw".
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Yn gynnar yn mis Mawrth 2020, cynhaliwyd
cyfarfod cyntaf rhwng Cyngor Sir Ynys Môn,
Menter Môn a Medrwn Môn, er mwyn ceisio
gweld sut allai Ynys Môn ymateb i’r heriau
digynsail yma oedd am ein wynebu yn ystod
bygythiad y Coronafeirws. Rydym yn falch iawn
o ddweud fod y cydweithio wedi bod yn hynod
effeithiol ac mae nifer y partneriaid sydd yn
cydweithio gyda ni i greu y ddarpariaeth orau
wedi tyfu yn sylweddol. Mae gennym weithlu
newydd bron iawn wedi ei gyfuno o wahanol
sectorau a gwasanaethau er mwyn sicrhau fod
trigolion yr Ynys yn derbyn pob cefnogaeth
bosib er mwyn trechu’r feirws yma.
Mae ein diolch yn enfawr i gymaint o bobl, ond
mae’n rhaid i ni ddiolch o galon i wirfoddolwyr
ymroddgar sydd wedi ateb y galw ac sydd yn
brysur yn gwasanaethu ein cymunedau. Rydych
chi gyd yn bobl arbennig iawn!
Bu ein Cydlynwyr Asedau Lleol yn brysur yn
cadw mewn cysylltiad gyda’r bobl maen nhw
wedi bod yn ei gefnogi.
Sefydlwyd banciau bwyd ychwanegol yn
Llangefni a Phorthaethwy fel ychwanegiad i’r
banciau bwyd oedd yn bodoli yn barod yng
Nghaergybi ac yn Amlwch. Diolch i’r gweithwyr
a gwirfoddolwyr sydd yn sicrhau fod cyflenwad
digonol ar gael i gefnogi trigolion Môn gyda
bwyd a nwyddau hanfodol.

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020

Yn gynnar yn ystod y pandemig, creodd Medrwn Môn
Gyfeirlyfr Gwasanaethau oedd yn rhestru’r
gwasanaethau oedd ar gael i gefnogi pobl yn y
gymuned. Rydym yn gwybod fod llawer o
wasanaethau wedi gorfod newid eu darpariaeth
oherwydd yr heriau presennol. Penderfynwyd
cysylltu gyda nifer o wasanaethau gwahanol er mwyn
cael trosolwg cyfredol o’r gwasanaethau mae pawb
yn ei gynnig. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl
fudiadau a gwasanaethau am eu cydweithrediad
parhaol wrth i ni geisio sicrhau fod y cyhoedd yn
derbyn y wybodaeth fwyaf cyfredol. Mae llawer o
wasanaethau ar gael dros y ffôn a thrwy e-bost.

Sefydlwyd Timau Cefnogi Ardal ar draws yr Ynys ac
rydym yn hynod ddiolchgar i’r Cydlynwyr a’u timau
arbennig sydd yn sicrhau darpariaeth i gefnogi’r bobl
fwyaf bregus yn ein cymunedau. Mae’r gwirfoddolwyr
yn helpu drwy siopa, gwneud galwadau ffôn, cerdded
cŵn, postio llythyrau ayb - ac mae hyn yn gymorth
mawr i’r rhai sydd yn hunan-ynysu.
Rydym wedi cael gymaint o wirfoddolwyr yn dweud
fod cael y cyfle i gefnogi pobl wedi rhoi pwrpas iddyn
nhw ac yn cynorthwyo nhw i ddelio hefo’r heriau
presennol drwy geisio helpu eraill. Yn ôl un
gwirfoddolwr: ‘Dwi wir yn mwynhau gallu helpu pobl.

Mae gymaint o fy nheulu a ffrindiau yn gweithio i’r
gwasanaeth iechyd neu yn weithwyr allweddol mewn
meysydd eraill, felly mae helpu pobl yn y gymuned yn
sicrhau mod i ddim yn teimlo ar goll nac yn ddiwerth.’
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Ymgysylltu a Gwirfoddoli Ieuenctid

Fe ddaeth grŵp o bobl ifanc o Langoed at
ei gilydd i wneud gwahaniaeth yn eu
cymuned. Y peth pwysicaf iddyn nhw
oedd ail-gysylltu pobl o bob oedran o
fewn y pentref ac maent wedi cynnal 5
noson sinema, wedi trefnu diwrnod codi
‘sbwriel, helfa wyau pasg, noson goffi i'r
henoed ac wedi cwblhau taith gerdded
noddedig i fyny'r Wyddfa i godi arian i
brynu tri Diffibriliwr. Da iawn BFFs
Llangoed! .

Llongyfarch Gwirfoddolwyr Ifanc

Gwobrwywyd pobl ifanc Ynys Môn
am wirfoddoli a chyfrannu at
brosiect Llais Ni - Cyngor
Ieuenctid Ynys Môn. Diolch i Susan
Jones, Uchel Siryf Gwynedd am
gyflwyno tystysgrifau i'r bobl ifanc
yn ystod Cyfarfod Blynyddol
Medrwn Môn.

Codi Arian

Bu cryn ddathlu yn Men’s Shed Llangefni ar ôl iddyn nhw dderbyn
£1,000 gan un o fentrau ariannu Sefydliad Asda i brynu offer ar
gyfer eu prosiect gweithdy a garddio.

Yn ôl Sheree Ellingworth, Cydlynydd Asedau Lleol Llangefni, a
helpodd i sefydlu Men’s Shed yn Llangefni: “Dim ots pa
weithgareddau sy’n digwydd yn y sied, nid y sied fel adeilad sy’n
bwysig, ond y cyfeillgarwch sy’n datblygu rhwng y gwahanol
aelodau yn y sied”.

Ymgysylltu a Dylanwadu
Cynhaliwyd gweithdy anffurfiol hefo pobl ifanc Ynys Môn, gyda
chydweithrediad Adran Addysg Cyngor Sir Ynys Môn. Daeth
cynrychiolaeth o’r pum ysgol uwchradd y sir at ei gilydd, gyda
chyfle i bawb gael lleisio eu barn ar faterion o fewn eu hysgolion o sut mae ysgolion yn cefnogi iechyd a lles y disgyblion - i gynnwys
y cwricwlwm. Fe fydd sylwadau’r bobl ifanc yn helpu i lunio’r
gwasanaethau addysg ar Ynys Môn yn y dyfodol.
Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020
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Gwaith Partneriaethol

Rhai o staff Medrwn Môn yn cyfarfod
Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd
Cymru a’i Dîm, staff Bwrdd Iechyd Betsi
Cadwaladr a Chyngor Sir Ynys Môn i drafod
ffyrdd o gydweithio i gefnogi cymunedau Môn.

Pobl Ifanc yn Gwirfoddoli ac Ymgysylltu
Dywedodd pobl ifanc Llanfaes wrthym eu bod eisiau
gweld y siop / caffi yn ail-agor, lle i fynd i gymdeithasu efo
ffrindiau a gwneud mwy o ddefnydd o'r Ganolfan
Gymunedol. Hefo help gwirfoddolwyr lleol, cafwyd clwb
brecwast bob dydd yn y Ganolfan Gymunedol, yn cynnig
brecwast am 8am i bobl ifanc cyn iddyn nhw fynd ar y
bws ysgol. Mae tîm o bobl ifanc yn gwirfoddoli yn y gegin ac yn cynnig
brecwast i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Mae'r bobl ifanc wedi cymryd
perchnogaeth o'r Ganolfan ac yn gwirfoddoli eu hamser i dacluso'r ardal
tu allan.

Ymgysylltu a Rhwydweithio
Cynhaliwyd cyfarfod arbennig o Rwydwaith Trydydd Sector Medrwn Môn i
ganolbwyntio yn benodol ar Dementia a chafwyd cynrychiolaeth o ystod eang
o wasanaethau Iechyd, Awdurdod Lleol a’r Trydydd Sector. Trafodwyd y
gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi unigolion sydd yn byw gyda Dementia a
sicrhau ein bod ni’n pontio unrhyw fylchau mewn darpariaeth lle mae hynny’n
bosib a cheisio osgoi dyblygu.

Ymgysylltu â'r Gymuned Wledig
Rhai o staff Medrwn Môn yn Sioe Môn, yn rhannu
pabell gyda grwpiau cymunedol a mudiadau
gwirfoddol. Rydym yn gobeithio bod mynychu Sioe
Môn yn rhoi cyfle i grwpiau a mudiadau arddangos eu
gwaith yn ein pabell a chodi proffil y sector.
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Dathlu Cymunedol

Cafwyd diwrnod hwyliog yng
Nghanolfan Gymunedol Gwelfor,
Caergybi ar Hydref 1af i nodi
‘Diwrnod Rhyngwladol Dathlu
Pobl Hŷn’. Mae hwn yn ddiwrnod
sy’n cael ei nodi yn flynyddol
er mwyn cydnabod y cyfraniad
gwerthfawr mae pobl hŷn yn ei
wneud i’w cymuned.
.

Rhodd i alluogi Medrwn Môn i barhau â’r gwaith
ymgysylltu cymunedol

Wedi i’r gwaith datblygu ddod i ben, bu i gwmni Horizon
roddi Uned Symudol i Medrwn Môn er mwyn ein galluogi
i barhau a’r gwaith o ymgysylltu hefo cymunedau ledled
yr ynys. Bydd yr Uned yn ddefnyddiol iawn wrth i ni
deithio’r sir yn cyfarfod pobl a grwpiau.

Staff Medrwn Môn yn cefnogi Cymunedau Môn
Fe drefnodd Adran Tai Cyngor Sir Ynys Môn, brosiect
‘Banc Bwyd Nadolig’ mewn partneriaeth ag
asiantaethau a sefydliadau lleol eraill. Drwy haelioni
pobl oedd yn barod i helpu rhai llai ffodus na nhw i
fwynhau'r Nadolig, casglwyd bwyd a rhoddion ariannol
o leoliadau ar draws yr Ynys a’u gwneud yn hamperi i’w
dosbarthu drwy elusennau lleol.
Bu staff Medrwn Môn wrthi’n dosbarthu’r hamperi bwyd
ddydd Gwener 20fed Rhagfyr, 2019. Cafwyd diwrnod
hynod lwyddiannus, ac roedd unigolion a theuluoedd yn
gwerthfawrogi derbyn yr hamperi.

Ymateb Cynnar i’r Pandemig Covid-19
Ar ddechrau’r clo mawr yn mis Mawrth 2020,
ymatebodd cymunedau ar draws yr Ynys a sefydlu
Timau Cefnogi Ardal. Sefydlwyd 36 Tîm Ardal ar
draws yr ynys, er mwyn cefnogi pobl yn eu
cymunedau.

Adroddiad Blynyddol Medrwn Môn 2019-2020

17 o 20

Mae ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol yn
canolbwyntio ar sicrhau ein bod yn gweithredu
o fewn gofynion y Cytundeb Partneriaeth
Cefnogi Trydydd Sector Cymru, sef ein
Cytundeb gyda Llywodraeth Cymru a WCVA i
gefnogi a hyrwyddo’r sector gwirfoddol. Mae
Medrwn Môn yn aelod o Cefnogi Trydydd
Sector Cymru, sef rhwydwaith o fudiadau
cefnogaeth ar gyfer y trydydd sector yng
Nghymru. Byddwn yn parhau i gefnogi’r trydydd
sector ar Ynys Môn, drwy ddarparu cyngor a
chymorth o dan bob un o’r pileri gwaith –
Llywodraethu’n Dda, Gwirfoddoli a
Chymunedau Gweithredol, Cyllido Cynaliadwy
ac Ymgysylltu a Dylanwadu. Byddwn yn parhau
i godi ymwybyddiaeth o weithgareddau a
gwasanaethau’r sector gwirfoddol yn ogystal â
bod yn lais cryf ar gyfer y sector gwirfoddol ym
mhob rhan o’n gwaith.

Byddwn yn ceisio sicrhau parhad o’n gwaith yn
ymwneud ag ymgysylltu cymunedol effeithiol,
yn ogystal ag annog a chefnogi’r sector i
wrando’n effeithiol ac ymgysylltu’n ystyrlon.
Byddwn yn parhau i weithio i uchafu cyfleoedd
i’r trydydd sector ac yn ceisio sicrhau bod y
sector yn chwarae rhan lawn a blaenllaw yn y
dull ‘Presgreibio Cymdeithasol’.
Byddwn yn parhau i gefnogi’r sector i ymgeisio
cyflawni’r nodau oddi fewn i’r Ddeddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a’r
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
(Cymru) 2014 ac yn sicrhau llais y sector yn
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Byddwn yn
parhau i weithio gyda phartneriaid o bob sector
i gyflawni hyn.
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Byddwn yn parhau i gyd-weithio â’n chwaer
fudiadau ar draws Gogledd Cymru er mwyn
manteisio ar gyfleoedd rhanbarthol, annog
cydweithredu ar draws ffiniau sirol ac yn
ymdrechu i weithio ar draws sectorau lle
bo’n briodol ac yn ymarferol er mwyn
uchafu cyfleoedd ar gyfer y sector
gwirfoddol.
Adolygwyd trefniadau’r bartneriaeth
genedlaethol, Cefnogi Trydydd Sector
Cymru yn ystod y blynyddoedd diweddar.
Yn ystod 2020-21 ac ymlaen mae cyfle i
wreiddio trefniadau o fewn Cefnogi Trydydd
Sector Cymru yma yn lleol. Er mwyn gallu
sicrhau bod Medrwn Môn yn gallu ymateb i’r
trefniadau newydd, mae Bwrdd Rheoli
Medrwn Môn am adolygu trefniadau
Medrwn Môn. Bwriedir dilyn meysydd
ansawdd achrediad ‘Elusen Ddibynadwy’
er mwyn cynorthwyo Medrwn Môn yn y
broses o Adolygu ac Adnewyddu. Galluogir
hyn i ni ganolbwyntio ar gyflawni’r dasg
allweddol o sicrhau fod Medrwn Môn yn
‘addas i’r pwrpas’ wrth i ni fynd ati i helpu’r
sector gwirfoddol ym Môn i ffynnu mewn
amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd
anodd yn ogystal â chyfrannu at ddeddfau
pwysig yng Nghymru. Byddwn yn edrych ar
strwythur llywodraethu’r mudiad, i sicrhau
ein bod yn defnyddio’r strwythur
llywodraethol mwyaf addas i anghenion
Medrwn Môn, nawr ac yn y dyfodol. Yn
ogystal rydym am recriwtio sawl
ymddiriedolwr newydd i’r Bwrdd Rheoli, i
helpu i arwain y mudiad tua’r dyfodol. Bydd
polisïau, gweithdrefnau a systemau yn cael
eu creu, adolygu neu adnewyddu.
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Sut mae Medrwn
Môn yn cael ei
ariannu
Yn flynyddol, mae Medrwn
Môn yn llwyddo i ddenu
cyllid o wahanol ffynonellau
e.e. Cyrff y Llywodraeth,
Ymddiriedolaethau
Elusennol a Chronfeydd y
Loteri.
Cyfanswm Incwm yn ystod
2019-2020 oedd:
£586,182
Cyfanswm Gwariant yn
ystod 2019-20 oedd:
£698,939

Cysylltwch â Medrwn Môn
am gopi o’r Cyfrifon
Blynyddol ar gyfer y
flwyddyn yn gorffen 31ain
Mawrth 2020
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Hoffai Medrwn Môn ddiolch yn arbennig i’n holl wirfoddolwyr a chyfranogwyr sy’n cymryd rhan ac yn
rhoi o’u hamser yn rhad ac am ddim er budd pobl, cymunedau, grwpiau cymunedol a mudiadau
gwirfoddol Ynys Môn.

Hoffem hefyd ddiolch i aelodau Medrwn Môn am gymryd rhan yn ein gweithgareddau a'n
digwyddiadau ac am fod yn ffynhonnell o anogaeth a dyfalbarhad.

Rydym yn ddiolchgar i'n cyllidwyr; heb eu cefnogaeth ni fyddai ein gwaith yn cefnogi a datblygu
gweithgaredd gwirfoddol lleol yn bosibl:
Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, Bwrdd Iechyd
Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn, Clystyrau Meddygon Teulu, Plant
Mewn Angen y BBC, Comic Relief, Arloesi Môn drwy Menter Môn.
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