CYLCHLYTHYR I FUDIADAU GWIRFODDOL YNYS MÔN

DAN DO MÔN
Rhif Elusen 1088828

Rhif Cwmni 4197934

Rhifyn 125 - Ionawr 2020

Banc Bwyd yn Gwneud Gwahaniaeth
Cyn y Nadolig 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.
Roedd y staff a’r gwirfoddolwyr yn teimlo ei fod
wedi bod yn werth yr ymdrech a’r ymrwymiad.
Yn ôl Cheryl Appleton-Owen, Cydlynydd y Prosiect o
Adran Tai Cyngor Sir Ynys Môn: “Rydym yn
ddiolchgar iawn am bob eitem a dderbyniwyd.
Mae’r hamperi hyn yn cael effaith gadarnhaol iawn Jay a Ceren o Medrwn Môn yn
ar y rhai sy’n eu derbyn. Ni fyddai’r prosiect hwn yn rhannu’r bwyd cyn y Nadolig
bosib heb gymorth y cymunedau lleol. Roedd
ansawdd a nifer y rhoddion a gafwyd tuag at y prosiect yn wirioneddol ysgubol.
Sheree o Medrwn Môn Dosbarthwyd dros 220 o hamperi a chafodd dros 200 o blant anrhegion. Roedd yr
haelioni a ddangoswyd gan bobl yr Ynys yn wirioneddol ysbrydoledig. Diolch o galon
hefo un o’r hamperi
i bawb am eu cefnogaeth”.
Llongyfarchiadau i'r holl staff a’r gwirfoddolwyr am weinyddu'r prosiect gwerth chweil hwn, ac i
asiantaethau a sefydliadau eraill am eu cymorth cyn ac yn ystod dosbarthu’r hamperi. Diolch yn arbennig i
drigolion a busnesau Ynys Môn am eu rhoddion.
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Grantiau i fudiadau gwirfoddol 2020/21
Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn gan Gyngor Bwrdeistref Ynys Môn rhagflaenydd i’r Cyngor Sir. Ei bwrpas ydy gweinyddu buddsoddiadau a brynwyd gyda'r arian
a roddwyd i'r Cyngor pan oedd Shell (UK) Ltd yn rhoi'r gorau i weithio'r Lanfa Olew ym Môn.
Yn ystod 2019 newidiwyd enw’r elusen i Gymdeithas Elusennol Ynys Môn.
Mae’r Gymdeithas yn gwahodd ceisiadau am grantiau gan fudiadau gwirfoddol a chyrff eraill
yn ystod 2020/21.

Gellir gwneud cais am dros £8,000 i gynorthwyo gyda phrosiectau cyfalaf mawr neu ariannu
gwasanaethau penodol a fydd o fudd i bobl Ynys Môn.
Rhaid dychwelyd y ffurflenni cais wedi eu cwblhau erbyn 7fed CHWEFROR 2020. Ni
dderbynnir ceisiadau hwyr. Bydd y Gymdeithas yn gwneud eu penderfyniad ar geisiadau ar
14eg EBRILL, 2020. Mae ffurflenni cais ar gael o’r cyfeiriad isod:

Cyfarwyddwr Adnoddau
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfa’r Sir
LLANGEFNI
LL77 7TW
Ffôn : 01248 752601

Ymddiriedolaeth Elusennol NFU Mutual
Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennol NFU Mutual yn 1998, i hyrwyddo a
chefnogi elusennau sy'n gweithio ym maes amaethyddiaeth, datblygu gwledig,
ac yswiriant yn y Deyrnas Unedig. Mae cyfraniadau yn amrywio o £1,000 i
£50,000.
Amcanion y Gronfa:
• Hyrwyddo addysgu’r cyhoedd drwy ymchwil, a lledaenu gwybodaeth am amaethyddiaeth
• Hybu addysg pobl ifanc mewn ardaloedd gwledig
• Lleihau tlodi mewn ardaloedd gwledig
• Hyrwyddo budd a lles cymdeithasol trigolion cymunedau gwledig drwy gysylltu â thrigolion
ac awdurdodau lleol, mudiadau gwirfoddol a sefydliadau eraill i hybu addysg a hamdden
• Hyrwyddo ymchwil i weithgareddau sy’n gysylltiedig ag amaethyddiaeth
• Hyrwyddo addysgu’r cyhoedd drwy ymchwil a rhannu gwybodaeth am yswiriant .
Sut i wneud cais:
Rhaid cyflwyno pob cais gan ddefnyddio’r ffurflen gais safonol sydd ar eu gwefan www.nfumutual.co.uk/about-us/charitable-trust/ - ynghyd ag unrhyw ddogfennau ategol a
dderbynnir - erbyn y dyddiad cau penodol.
2

Ionawr, 2020

NEWYDDION

CYFARFOD BLYNYDDOL MEDRWN MÔN
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Medrwn
Môn yn Neuadd y Dref Llangefni bnawn
dydd Iau, Rhagfyr 18fed, 2019.
Braf oedd cael y cyfle i wobrwyo 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 y cyfarfod.
I ddarllen Adroddiad Blynyddol 2018-19
Medrwn Môn, ewch i’n gwefan:
cy.medrwnmon.org/adroddiad-blynyddol

Susan Jones, Uwch Siryf Gwynedd ac Awen Dodd, Llais Ni
hefo’r gwirfoddolwlyr ar ôl derbyn eu tystysgrifau

Hyfforddiant I CAN
Bu naw aelod o staff Medrwn Môn ar gwrs hyfforddiant I CAN ar y
14eg o Ionawr, yng Nghanolfan Gwasanaethau Busnes Ynys Môn.
Roedd y cwrs yn edrych ar ‘Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl a
Hunanladdiad’, a’r hyfforddwr oedd Meinir Evans, Rheolwr Busnes - Trawsffurfio Iechyd Meddwl.
Mae cynllun I CAN yn cael ei redeg mewn tri Ysbyty yng Ngogledd Cymru ac yn edrych ar gynllun
sy’n ymestyn allan i gymunedau ar draws y Gogledd. Roedd y cwrs yn hynod ddefnyddiol ac yn
canolbwyntio ar bwysigrwydd edrych ar ôl ein hiechyd meddwl bersonol a sut i roi help ymarferol
i bobl sydd eisiau cefnogaeth. Rydym yn ddiolchgar iawn i Meinir Evans am arwain y cwrs mor
arbennig o dda ac am rannu profiadau a sgiliau fyddwn ni gyd yn sicr o elwa ohonyn nhw.

MEN’S SHED LLANGEFNI

Mae criw o aelodau Men’s
Shed Llangefni wedi bod yn
mynychu gweithgareddau ‘Coed Lleol Ynys Môn’ yn ddiweddar - fel
rhan o raglen 12 wythnos y cynllun. Mae ‘Coed Lleol’ yn cysylltu pobl
hefo natur drwy drefnu gweithgareddau mewn tiroedd coediog. Ers
2010 mae nhw wedi bod yn cynnal gweithgareddau iechyd a lles mewn
coetiroedd drwy eu rhaglen Actif Woods Cymru.
Os ydych chi eisiau darganfod sut mae dysgu gofalu am goetiroedd
bychain yn gallu ysbrydoli chi fel person, neu eisiau mynd am deithiau
cerdded yn y coed, neu goginio yn yr awyr agored, yna cysylltwch hefo:
Vivienne Roberts – Coed Lleol Ynys Môn :

actifwoodsanglesey@smallwoods.org.uk / 07932 924652
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Elusen Henry Smith
Sefydlwyd yr elusen yn 1628 gan Henry Smith, dyn busnes oedd yn gweithio
yn Ninas Llundain. Ers hynny, mae’r elusen wedi anrhydeddu ysbryd Henry
Smith, gan weithio i frwydro yn erbyn anfantais economaidd a
chymdeithasol, a chwrdd â'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu pobl anghenus
ledled y Deyrnas Unedig. Heddiw, mae elusen Henry Smith ymysg y
darparwyr grantiau annibynnol mwyaf yn y Deyrnas Unedig, gan ddosbarthu
dros £31,000,000 yn 2018.
Mae eu rhwydwaith o 30+ o wirfoddolwyr yn chwarae
rhan bwysig o ran eu galluogi i gyfarfod â'r sefydliadau
sy'n gwneud cais am arian. Mae ganddyn nhw
berthynas agos hefo nifer o Sefydliadau Cymunedol,
sy'n rhoi cyngor ar geisiadau, ac sydd weithiau'n rheoli
grantiau ar eu rhan.
I ddysgu mwy am eu cyllid, ewch i adran ‘What We Fund’’ ar eu gwefan. Mae
eu Strategaeth Cyllido Grant yn cynnwys eu gwerthoedd a'u hegwyddorion a
blaenoriaethau ariannu ar gyfer eu dwy raglen grantiau fwyaf - Gwella
Bywydau a Chryfhau Cymunedau.
Am fwy o wybodaeth ewch i: www.henrysmithcharity.org.uk
neu ffoniwch 020 7264 4970

Grantiau Sefydliad Pink Ribbon

Mae hyd at £5,000 ar gael i elusennau sy’n
gweithio ym maes canser y fron. Nod y Pink
Ribbon Foundation ydy helpu elusennau canser
y fron i helpu eu cleientiaid i ddod dros eu
canser a byw bywydau hirach, iachach a hapusach.
Drwy ddosbarthu grantiau, mae'r Pink Ribbon Foundation yn ariannu
prosiectau a chynlluniau ymarferol sydd â'r nod o helpu elusennau
cofrestredig i ddarparu iechyd corfforol a meddyliol da i unigolion sydd â
chanser y fron - ac yn gwella ohono.
I gael eich ystyried ar gyfer grant yn 2020, cyflwynwch eich cais am grant i'r
Sefydliad erbyn 29 Mai, 2020. Dyfernir grantiau'n flynyddol ddiwedd mis
Gorffennaf. I gael mwy o wybodaeth ewch i:
www.pinkribbonfoundation.org.uk/who-we-help/#grants
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Grŵp Marchogaeth i'r Anabl Ynys Môn yn 50 oed
Dathlodd Grŵp Marchogaeth i'r Anabl Ynys Môn,
sy'n rhan o Gymdeithas Marchogaeth i'r Anabl (RDA),
ei ben-blwydd yn 50 oed yn ddiweddar. Sefydlwyd y
Grŵp gan Mrs Ann Crichton o Lansadwrn gyda
chwpwl o ferlod, cyn ymuno hefo’r RDA fel elusen er
mwyn gallu ceisio am grantiau. Nod y Grŵp ydy
gwella sgiliau, hyder a hunan-barch pobl anabl drwy
farchogaeth a gyrru ceffylau. Ffocws eu gwaith ydy
sicrhau bod pob unigolyn yn cael y cyfle i gael budd
therapiwtig uniongyrchol o’r profiad. Mae’r Grŵp yn
ymateb i angen a galw yn lleol, ac yn cyfarfod mewn
lleoliadau amrywiol ar draws yr Ynys. Mae gan eu
Eileen Clarke (ail chwith) hefo criw o’r RDA
gwirfoddolwr i gyd y profiad, y cymwysterau neu’r
diddordeb mewn hyrwyddo gweledigaeth y Grŵp.
Dywedodd Mrs Eileen Clarke o Lanallgo, Moelfre, sydd wedi ymwneud â’r grŵp o'r
cychwyn, “Mae gennym wirfoddolwyr o bob math o gefndiroedd ac oedrannau sy'n dod

â'u brwdfrydedd i gyfrannu i’n tîm drwy helpu yn ein sesiynau neu du ôl i'r llenni gyda
chodi arian. Mae pawb yn mwynhau gwirfoddoli a gweld y hapusrwydd a'r hyder sy’n
dod yn sgîl bod hefo ceffylau.” Mae croeso i chi gysylltu hefo Eileen Clarke os am
wirfoddoli: 01248 410267

E-bost: eileenmclarke@btinternet.com

Mae cefnogwyr Masnach Deg yn ymgyrchu i
gael incwm byw sefydlog i ffermwyr coco
Gorllewin Affrica. Ystyr ‘incwm byw’ ydy cael
digon o arian i fyw bywyd syml ond urddasol, gan dalu am hanfodion fel dillad,
meddyginiaethau ac addysg. Mae angen i ffermwr coco
yng Ngorllewin Affrica ennill £1.86 bob dydd er mwyn
sicrhau incwm byw, ond mae ffermwr coco nodweddiadol
yn Cote d’Ivoire yn byw ar tua 74c y dydd. Mae bron pob
ffermwr coco yng Ngorllewin Affrica yn byw mewn tlodi.

PYTHEFNOS MASNACH DEG

Gall incwm byw ond dod yn realiti os ydy defnyddwyr yn
prynu coco a siocled ardystiedig Masnach Deg. Mae hyn
hefyd yn berthnasol i bob cynnyrch arall sydd â label Masnach Deg. Gwneir ymdrech
arbennig yn ystod Pythefnos Masnach Deg, sydd eleni yn rhedeg o ddydd Llun 24
Chwefror i ddydd Sul 8 Mawrth, i annog siopwyr i brynu nwyddau Masnach Deg. Y
gobaith ydy y bydd yn dod yn arferol i siopwyr edrych am y label ‘Masnach Deg’ bob
amser a gwybod eu bod yn gwneud dewis moesol sy'n cefnogi, nid yn ecsbloetio eraill.
Gyda chefnogaeth y Cyngor Sir, dyfarnwyd Statws Sir Masnach Deg i Ynys Môn yn
2007. Ond a ydym ni dal yn deilwng o'r teitl hwnnw? Mae Masnach Deg yn dod yn llai
gweladwy ar silffoedd archfarchnadoedd a bydd hynny ond yn newid os bydd siopwyr yn
gofyn am, ac yn prynu nwyddau Masnach Deg. Mae angen eich cefnogaeth arnom!
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Mae cyfarwyddwyr yr ymddiriedolaeth hon yn
gweithredu polisi rhoi grantiau gyda'r bwriad o
rannu cyfraniadau blynyddol o £325,000. Cefnogir
amrywiaeth eang o elusennau cofrestredig yn y Deyrnas Unedig.

ELUSEN INMAN

Pwy all wneud cais: Dylid gwneud ceisiadau am gymorth drwy lythyr yn cadarnhau rhif yr
elusen gofrestredig, nodau ac amcanion yr elusen, ac unrhyw ffactorau perthnasol eraill.
Er mwyn i'r cais gael ei ystyried, mae'n rhaid i'r ymgeisydd ddarparu copi o'i adroddiad
blynyddol diweddaraf a chyfres o'r cyfrifon archwiliedig mwyaf diweddar. Bydd y
Cyfarwyddwyr yn cefnogi prosiectau penodol. Yn yr achos hwn, rhowch fanylion y
cyfanswm sydd ei angen, y cyfraniadau a dderbyniwyd hyd yn hyn, a'r amser y bwriedir
i’w gwblhau.
Amcanion y Gronfa: Mae gan y Cyfarwyddwyr ddiddordeb arbennig mewn cefnogi'r
meysydd canlynol o waith elusennol:
• Ymchwil feddygol
• Gofalu am yr henoed
• Lles cyffredinol
• Hosbisau
• Pobl fyddar a dall
• Gofalu am bobl ag anabledd meddwl a chorfforol
• Y Lluoedd Arfog
Sut i wneud cais: Dylid anfon pob cais yn ysgrifenedig at: Elusen Inman, BM Box 2831,
Llundain, WC1N 3XX.
Mae’r gronfa yn dyfarnu grantiau o hyd at £5,000 i sefydliadau
elusennol lleol sy'n darparu gwasanaethau i bobl leol yn y DU.
Caiff y rhaglen 10 mlynedd hon ei hariannu drwy haelioni
etifeddiaeth o £4.5 m a adawyd i Sefydliad Cymorth i
Elusennau (CAF) i'w ddosbarthu at y diben hwn.
I fod yn gymwys am grant, rhaid i sefydliadau allu dangos tystiolaeth y bydd y prosiect yn cael ei
ddarparu ar gyfer pobl leol. Mae’n rhaid i sefydliadau hefyd fod:
 yn sefydliad elusennol cymunedol sy'n darparu gwasanaeth ynghanol eich cymuned
 gyda'r gallu i ddangos anghenion y prosiect
 gydag incwm blynyddol sy'n llai na £100,000
 gyda nodau ac amcanion elusennol
 gyda’r gallu i gwblhau'r prosiect flwyddyn o ddyddiad y dyfarniad.
Ewch i: www.cafonline.org/charities/grantmaking/the-caf-tourle-foundation-fund#tab3
am fwy o wybodaeth a ffurflen gais.
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Cyfarfod Rhwydwaith Llesiant - Dementia
Cynhaliwyd cyfarfod o Rwydwaith Trydydd Sector Medrwn Môn ar 28ain o
Dachwedd yn Oriel Môn, Llangefni. Cyfarfod i ganolbwyntio yn benodol ar
Dementia oedd hwn a chafwyd cynrychiolaeth o ystod eang o wasanaethau
Iechyd, Awdurdod Lleol a’r Trydydd Sector. Roedd hi’n fuddiol iawn trafod y
gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi unigolion sydd yn byw gyda Dementia a sicrhau ein
bod ni’n pontio unrhyw fylchau mewn darpariaeth pryd bynnag mae hynny’n bosib a
cheisio osgoi dyblygu.
Diolch i’n siaradwyr gwadd - Brian Jones, Cydlynydd
Strategaeth Pobl Hŷn, Cyngor Sir Ynys Môn; Gwenno Davies a
Lucy Jones, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru /
Gwasanaethau Gofal Croesffyrdd; a Hayley Hogan a Sian
Evans - Dementia Connect, Gogledd a De Orllewin Cymru .
O ganlyniad i’r cyfarfod mae nifer o’r aelodau wedi ymuno â’r
Grŵp Llywio Dementia sydd yn cael ei redeg gan Gyngor Sir
Ynys Môn er mwyn ceisio cyflawni'r gweithredoedd. Diolch yn
fawr i bawb am fynychu ac yn arbennig i’r siaradwyr gwadd.
Hayley Hogan, Dementia Connect
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Cronfa Prosiectau
Cymunedol Lleol
YN DYFARNU GRANTIAU I SEFYDLIADAU WNEUD
RHYWBETH NA ALLEN NHW FFORDDIO EI WNEUD FEL ARALL
Pa fath o brosiect allwn ni ei gefnogi?
Mae gennym ddiddordeb mewn prosiectau sy'n gwella cydnerthedd o fewn eich cymuned. Gall hyn
gynnwys gweithgareddau sesiynol/cymorth seibiant, offer ar gyfer gweithgareddau sesiynol, tripiau
a seibiannau preswyl. Nid ydym yn ariannu costau rhedeg na chwaith yn ariannu gwaith sydd yn
bodoli’n barod, neu sydd yn dal i fynd.
Rhaid i bob prosiect gefnogi cymuned fuddiant, hynny yw, pobl sydd: yn anabl; yn dioddef o
salwch cronig; yn byw mewn tlodi; yn ofalwyr gwirfoddol; yn ddigartref; yn hŷn ac ynysig.
Targedau perfformiad allweddol:
Dylai ymgeiswyr llwyddiannus allu dangos gwelliannau yn erbyn o leiaf un o'n targedau
perfformiad allweddol er mwyn llwyddo i gael grant. Dylai buddiolwyr fod wedi: lleihau unigedd
cymdeithasol; gwella iechyd a lles; gwella cydnerthedd/dulliau o ymdopi; gwella sgiliau bywyd;
gwella cyfleoedd.
Pwy sy’n cael ein grantiau?
Rydym yn fwy tebygol o roi grantiau i sefydliadau lleol sydd â siop Greggs yn eu hardal. Ewch ar
wefan Greggs i ddod o hyd i'ch siop agosaf. Uchafswm y grant ydy £2,000.
Beth ydy eich siawns o lwyddo?
Mae oddeutu 15% o'r ceisiadau’n cael eu dyfarnu - cewch benderfyniad o fewn 8 wythnos i'r
dyddiad cau. Mae gordanysgrifio enfawr i’r Greggs Foundation ac mae'n cadw'r hawl i gau'r
ffenestr ymgeisio os derbynnir mwy o geisiadau o ansawdd da nag y gellir eu hariannu.
Sut i wneud cais:
Dilynwch y ddolen ar eu gwefan i lenwi ffurflen gais ar-lein: www.greggsfoundation.org.uk/.
Cysylltwch â’r Greggs Foundation ar 0191 2127626 am unrhyw help.
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau 2020:
Mae Rownd 1 eisoes ar agor ers 1af Rhagfyr, 2019. Bydd yn cau ar y 23ain Chwefror, 2020.

Mae’r NATIONAL CHURCHES TRUST yn cefnogi addoldai sydd o
werth hanesyddol, pensaernïol a chymunedol sy’n cael eu defnyddio gan
enwadau Cristnogol. Eu strategaeth ydy ‘Adeiladu Cydnerthedd’:

“Mae ein strategaeth ar gyfer 2019 – 2023 wedi'i chynllunio i wneud yn siŵr
ein bod yn parhau i gefnogi ystod eang o welliannau i'r eglwys, i'w gwneud
yn haws i eglwysi wneud gwaith cynnal a chadw rheolaidd, ac i annog mwy o
bobl i ymweld ag eglwysi”.

Grantiau Conglfaen - atgyweiriadau i addoldai sy'n costio dros £100,000 (gan gynnwys
TAW a ffioedd), a chyflwyno ceginau a thoiledau yn fannau addoli i ehangu defnydd
cymunedol, gan gostio dros £30,000 (gan gynnwys TAW a ffioedd).
Grantiau Porth - grantiau bach i gefnogi datblygiad prosiectau mawr, naill ai drwy
astudiaethau dichonoldeb neu adroddiadau strwythurol ychwanegol.
Grantiau Sylfaen - gwaith atgyweirio a chynnal a chadw sy'n costio mwy na £10,000.

Sut i wneud cais - Dim ond ar-lein y gellir cyflwyno ceisiadau - manylion a dyddiadau cau
ar eu gwefan. Cyswllt: National Churches Trust, 7 Tufton Street, Llundain, SW1P 3QB.
Ffôn: 020 7222 0605
E-bost: info@nationalchurchestrust.org
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Grŵp Gwau yn Helpu Pobl sy’n Byw hefo Dementia
Mae ‘Grŵp Gwau a Sgwrs Caergybi’, a sefydlwyd i helpu pobl sydd yn ddall neu’n rannol
ddall, wedi bod yn gweithio ar brosiect sy’n helpu pobl sy’n byw hefo Dementia. Mae’r Grŵp
wedi bod yn casglu dwsinau o fabi-dols a tedis er mwyn gwau dillad lliwgar ar gyfer y
teganau a’u dosbarthu i gartrefi gofal dros yr Ynys.
Mae pobl sy’n byw hefo Dementia yn aml yn cael cysur o gofleidio tedi neu ddal babi-dol, ac
er bod therapi mewn ymyriadau Dementia yn amrywio o un unigolyn i'r llall, mae'n ddigon
posibl y bydd yn cynnig ysgogiad synhwyraidd a gweithgarwch pwrpasol i rai, fel rhan o
gynllun gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn.

Sefydlwyd Grŵp Gwau a Sgwrs Caergybi gan un o wirfoddolwr yr RNIB, Fay Jones o
Gaergybi. Fe dderbyniodd hi wobr ‘Gwrifoddolwr y Flwyddyn’ y WCVA (Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru) yn 2018 i gydnabod ei gwaith yn hyrwyddo anghenion pobol ddall a
rhannol ddall. Mae Fay wedi cael diagnosis o ddirywiad mascular, ac mae hi’n rhoi help i bobl
ddall a rhannol-ddall i beidio teimlo mor ynysig. Yn ôl Fay: “Mae'r Grŵp yn cynnig cyfle i
gymdeithasu a dysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar. Os ydych chi
eisiau ail-afael yn eich nodwyddau – a dod am sgwrs a gwau - yna dewch draw am dro!”

Mae Fay Jones hefyd yn rhedeg
‘Grŵp Llyfr Gwrando’ sy’n
cyfarfod ar ddydd Iau cyntaf y
mis yn Llyfrgell Caergybi
rhwng 1.00 p.m. – 3.00 p.m.
Mae’r Grŵp Gwau yn cyfarfod
bob dydd Llun yn y ‘Pod’,
Stryd y Farchnad, Caergybi
rhwng 1.00 pm – 3.00 pm

‘Grŵp Gwau a Sgwrs’ Caergybi. Fay Jones , ail o’r chwith. Llun trwy
garedigrwydd y North Wales Chronicle. Ffotograffydd Kerry Roberts

Ymddiriedolaeth Elusennol Woodward

Mae’r Ymddiriedolaeth yn dyfarnu grantiau at gostau craidd yn unig, yn hytrach nag at brosiectau
penodol. Dyma rai o’u blaenoriaethau ariannu:
• Gwaith celfyddydol allgymorth gan grwpiau lleol sy'n cynnwys pobl ddifreintiedig;
• Plant a phobl ifanc sy'n cael eu hynysu neu sy'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol;
• Prosiectau anabledd, yn ogystal ag elusennau sy'n cefnogi materion iechyd meddwl,
• Merched difreintiedig a'u plant, yn cynnwys llochesau a grwpiau a llochesau trais domestig;
• Teuluoedd difreintiedig gan gynnwys cymorth i rieni;
• Carcharorion a chyn-droseddwyr ac yn benodol prosiectau sy'n helpu i adsefydlu carcharorion;
• Prosiectau sy'n hyrwyddo integreiddio grwpiau lleiafrifol, ffoaduriaid a chymunedau teithwyr.
Mae dau fath o grant - grantiau llai o dan £3,000, fel arfer tua 100 o grantiau'r flwyddyn; a
grantiau mwy o dros £3,000, fel arfer dim mwy na 5-8 y flwyddyn. Yn ogystal, dyfernir 60-70 o
grantiau o £250-£ 1000 y flwyddyn tuag at gynlluniau chwarae haf plant.
Ewch i’r wefan am fwy o fanylion, ac i lawrlwytho ffurflen gais - woodwardcharitabletrust.org.uk.
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‘DECHRAU BUSNES CYMDEITHASOL’
Ers 1982, mae Canolfan Cydweithredol Cymru (Wales Co-operative Centre) wedi helpu i
gryfhau a grymuso cymunedau Cymru drwy gefnogi twf cwmniau cydweithredol a
mentrau cymdeithasol. Ym mis Tachwedd 2019 lansiwyd prosiect ‘Dechrau Busnes
Cymdeithasol’ er mwyn cefnogi busnesau cymdeithasol newydd ledled Cymru.
Mae busnesau cymdeithasol yn aml yn cael eu creu i fynd i'r afael â phroblem
gymdeithasol. Yn wahanol i fusnesau preifat, ni fydd eu helw yn cael ei ddosbarthu i
gyfranddalwyr sy'n cael eu gyrru gan wneud mwy o elw. Yn lle, mae eu helw yn cael ei
ail-fuddsoddi yn ôl i'r busnes neu at bwrpas cymdeithasol penodol er mwyn cynyddu ei
effaith yn gymdeithasol. Mae busnes cymdeithasol yn aml yn sefydliad aml-randdeiliad ac
yn gynrychioliadol o'i gymuned neu gymuned fuddiant. Gall busnesau cymdeithasol
gynnwys mentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a busnesau sy'n eiddo i’r
gweithwyr. Mae rhai cwmniau mawr wedi mabwysiadu'r model hwn yn cynnwys
Partneriaeth John Lewis, Lush Cosmetics a Dŵr Cymru.
Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn cyflogi 100 o
staff ledled Cymru, ac mae ganddyn nhw dîm o
arbenigwyr i gynnig cyngor un i un i helpu cychwyn
busnes cymdeithasol. Mae Rob Hughes newydd gael ei
benodi yn Gynghorydd Busnes Gogledd Cymru, ac mae o
ar gael i roi cyngor am y prosiect ‘Dechrau Busnes
Cymdeithasol’ (New Start): “Gall ein tîm o arbenigwyr
gynnig cyngor un i un i helpu cychwyn busnes
cymdeithasol, a'i gael i ffynnu. Gallwn eich cynghori o'r
cyfnod pan fyddwch yn meddwl am syniadau, i’r cyfnod
pan fyddwch yn dechrau masnachu, ymgorffori'r busnes,
a hyfforddi pobl. Diolch i arian gan Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop gallwn gynnig y gefnogaeth hon am
ddim. Mae gennym dîm o ddeg o bobl ledled Cymru yn
Rob Hughes, Cynghorydd Busnes,
cefnogi busnesau newydd a phobl fentrus.”
Busnes Cymdeithasol Cymru yn
lawnsio eu prosiect ‘Dechrau
Busnes Cymdeithasol’ yn Galeri,
Caernarfon yn ddiweddar

Manylion cyswllt: E-bost: info@wales.coop
Ffôn: 0300 111 5050
Gwefan: www.wales.coop/social-business-wales-new-start/

Dyluniwyd a dosbarthwyd y cylchlythyr hwn gan
Medrwn Môn. Nid yw’r farn a fynegir ynddo o
reidrwydd yn farn Medrwn Môn. Cedwir yr hawl
i olygu cyn cyhoeddi.
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