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TIMAU CYMORTH ARDAL
Mae’r cydweithio yn parhau rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Menter Môn a Medrwn Môn
er mwyn darparu’r gefnogaeth orau i drigolion Ynys Môn yn ystod y cyfnod ansicr yma.
Erbyn hyn mae 36 o Dimau Cymorth Ardal yn gweithredu ar draws yr Ynys, ac rydym
wedi ein syfrdanu gan nifer y gwirfoddolwyr sy’n fodlon helpu pobl yn ein cymunedau.
Mae dros 850 o wirfoddolwyr wedi cofrestru i helpu ar yr Ynys, ond mae nifer fawr o
bobl nad ydym ni’n ymwybodol ohonyn nhw hefyd wrthi’n help eu cymdogion. Mae
ein diolch yn fawr i bob un sy’n ceisio sicrhau ein bod ni’n gofalu am ein gilydd yn
ystod y cyfnod hwn.

Mae gwirfoddolwyr wedi parhau i gefnogi pobl sy’n hunan-ynysu drwy helpu gyda
siopa, postio llythyrau, galwadau cadw mewn cysylltiad dros y ffôn a mynd a chŵn am
dro. Yn ogystal mae grŵp arall o wirfoddolwyr wedi bod yn cynorthwyo ein
meddygfeydd drwy ddosbarthu meddygyniaethau a threfnu presgripsiynau ar gyfer
gwahanol ardaloedd o’r Ynys. Mae gan Medrwn Môn swyddogion sy’n cynorthwyo a
chefnogi’r Timau Cymorth Ardal gyda’r gwaith o drefnu gwirfoddolwyr ac os oes angen
unrhyw wybodaeth neu gefnogaeth arnoch chi, gofynnwn yn garedig i chi gysylltu
gyda ni drwy’r manylion cysylltu isod. Drwy gadw mewn cysylltiad a cheisio cefnogi
Cydlynwyr y Timau Cymorth Ardal rydym yn dysgu am allu’r grwpiau i ateb y galw am
help. Mae hi’n amlwg fod trefniadau trylwyr gan y Cydlynwyr, ac mae eu hymroddiad
yn gwneud ein gwaith ni o gefnogi yn hawdd. Mae Ynys Môn yn eithriadol o lwcus i
gael unigolion sydd mor ymroddgar a pharod eu cymwynas. Diolch bawb!
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RHODDION CAREDIG GAN GYMUNEDAU
Rydym yn ymwybodol fod nifer fawr o grwpiau ac unigolion wedi bod yn
brysur iawn yn cyfrannu rhoddion fydd yn cefnogi gwaith hanfodol yn ystod
cyfnod Covid-19.
Mae rhai ardaloedd wedi bod wrthi’n gosod
blychau rhoddion mewn pentrefi er mwyn i bobl
allu cyfrannu eitemau ar gyfer cefnogi cyflenwad
Banc Bwyd Ynys Môn. Mae’r rhain yn cael eu
dosbarthu drwy rwydweithiau gwirfoddol ar hyd a
lled yr Ynys sy’n rhan o ymgyrch ehangach sydd yn
cael ei gydlynu ar y cyd gan Gyngor Sir Ynys Môn,
Medrwn Môn a Menter Môn. Dyma lun un car yn
llawn o nwyddau wedi cyrraedd gyda chyfraniad i
Fanc Bwyd Ynys Môn gan drigolion Plwyf Mechell.

Grŵp arall sydd wedi bod yn cyfrannu’n hael ydy ‘Cyfeillion Hafan Moelfre’
sydd wedi rhannu £1000 rhwng grwpiau a sefydliadau lleol yn sgil y
Coronafeirws. Penderfynodd y ‘Cyfeillion’ roi cyfraniad o £400 i Fanc Bwyd
Amlwch i ddosbarthu bwyd i bobl a theuluoedd bregus yr ardal. Ac mae
Meddygfa Gerafon, Benllech i dderbyn £300 i brynu PPE i’r feddygfa. Hefyd,
anfonwyd cyfraniad o £300 i Gartref Preswyl Rhos, Malltraeth sydd wedi
gofalu yn ofalus am nifer o drigolion Moelfre oedd yn gyn-ddefnyddwyr Hafan
Moelfre. Bydd y cyfraniad yn cael ei ddefnyddio er budd preswylwyr Cartref
Rhos.
Mae Capel Carmel, Moelfre wedi cyfrannu £300 i elusen ‘Awyr Las’ er cof am
gyn-ysgrifenyddes Carmel, y diweddar Eira Jones, Bryn Kinallt. Bu’n Fferyllydd
yn Ysbyty Gwynedd am flynyddoedd.
Yn olaf bu tair o ferched y pentref - Helen, Jean a Trish - wrthi’n brysur yn
gwnïo bagiau golchi dillad at ddefnydd nyrsys a staff Ysbyty Gwynedd. Mae
Lorraine Spencer, Ffordd Lligwy, Moelfre yn nyrs yn yr ysbyty – ac yn falch o
dderbyn y bagiau yma. Diolch i’r tair am eu cyfraniad.

Gadewch inni wybod beth sydd yn digwydd yn eich ardal chi!
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GWYBODAETH
Os ydych chi’n berson sydd yn meddwl am wirfoddoli neu eisiau
mwy o wybodaeth am wirfoddoli yn y cyfnod yma, mae croeso i chi
gysylltu gyda staff Medrwn Môn am sgwrs - drwy Linc Cymunedol
Môn - 01248 725745.
Neu os am gael mwy o wybodaeth am
gyfleoedd gwirfoddoli ewch i wefan
Gwirfoddoli Cymru lle mae modd i chi
gofrestru eich diddordeb mewn gwirfoddoli.
Dilynwch y linc YMA i wylio fideo o Lowri
Fôn Jones o Gemaes yn sôn am ei
phrofiad personol hi o wirfoddoli yn ystod
cyfnod pandemig Covid-19.
Diolch i Lowri a’r gwirfoddolwyr eraill sydd
yn gweithio mor galed yn eu cymunedau.
*******************************************************************************
Mae Age Cymru Gwynedd a Môn mewn partneriaeth ag Age Cymru yn cynnig gwasanaeth dros y ffôn i
bobl sydd yn teimlo’n unig ac angen
cwmni dros y cyfnod anodd yma.
Mae‘r llinell ffôn yn cael ei rhedeg yn lleol i Wynedd a Môn gan
wirfoddolwyr ac aelodau staff profiadol sy’n gallu cynnig cymorth a
chlust i wrando.
Mae’r gwasanaeth yn hollol
gyfrinachol. Os ydych chi’n gwybod am
unrhyw un fyddai’n elwa o’r
gwasanaeth ‘Check In & Chat’ yma
ffoniwch: 01286 677 711.
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GWYBODAETH
Dydych chi ddim ar eich
pen eich hun. Rydym ni
yma i chi a gallwn eich
helpu a’ch cefnogi
Mae gan yr elusen Hourglass Cymru linell gymorth ar gael i
unrhyw un sy'n pryderu neu'n cael eu heffeithio gan y cynnydd
mewn risg o gam-drin ac esgeulusod ymysg pobl hŷn yn ystod y
cyfnod heriol hwn, boed y cam-drin hwnnw’n digwydd gan
anwyliaid, gweithwyr proffesiynol neu bobl ddieithr.

Mae grŵp gweithredu newydd wedi dod at ei gilydd i sicrhau
bod pobl hŷn yn gallu cael cefnogaeth i'w cadw’n ddiogel wrth i'r
coronafirws orfodi pobl i hunan-ynysu. Gall hynny arwain o
bosibl at sefyllfa lle mae rhai pobl hŷn yng Nghymru mewn mwy
o berygl o gam-drin domestig, neu fathau eraill o gam-drin,
esgeulustod, neu o gael eu targedu gan droseddwyr.
Gall pobl hŷn sydd angen help a chefnogaeth, neu os rhywun
sydd yn poeni y gallai person hŷn fod mewn perygl - gysylltu â
Hourglass Cymru (Action on Elder Abuse Cymru gynt) ar
0808 808 8141 (i gael help y tu allan i oriau swyddfa, dylai pobl
gysylltu â'r Llinell Gymorth 24 awr Llinell Am Ddim ar 0808 80 10
800). Os oes risg o niwed difrifol ar fin digwydd, dylid cysylltu â'r
heddlu yn syth trwy ffonio 999. Mae'r heddlu'n dal i ymateb i
alwadau brys. Os oes angen cymorth heb orfod siarad ar
rhywun, dylent ffonio 999 ac yna 55. Am fwy o wybodaeth
cliciwch YMA i fynd i wefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.
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Mae elusen Digartref eisiau i bobl
wybod fod eu gwasanaethau yn dal
ar gael yn ystod yr argyfwng a’r
ansicrwydd presennol.
Mae Digartref yn cynnig cyngor
tenantiaeth i rai sydd wedi cael eu
gwneud yn ddi-waith, neu os ydy
incwm rhywun wedi lleihau yn
sylweddol. Hefyd, mae cyngor
ymyrraeth teulu ar gael i rieni /
plant sy’n ei chael yn anodd i
ymdopi yn ystod y cyfnod yma.
Mae Canolfan Ddydd Digartref LIGHTHOUSE - ar agor bob dydd:
•

12-5pm yn ystod yr wythnos

•

Penwythnosau 12-2pm

I'r rhai sy'n cysgu allan, mewn
Gwely a Brecwast, neu yn syrffio
soffas, mae'r LIGHTHOUSE yn
darparu prydau tecawê .
Mae cyngor / cyswllt ffôn dros Zoom a chefnogaeth gyda
materion digartrefedd ar gael yn ystod yr oriau uchod hefyd.
Rhif Cyswllt: 01407 769995.

Gwasanaeth Cyfryngu ac Ymyrraeth dan Arweiniad
Teuluoedd
Mae Digartref hefyd yn parhau i gynnig cefnogaeth ffôn, cyngor
a gwasanaeth cyfeirio i blant, pobl ifanc a rhieni sy'n cael
anawsterau teuluol, problemau colled a phrofedigaeth.
Byddant yn gallu cysylltu pobl a theuluoedd â rhaglenni sy'n cael
eu cyflwyno yn y dyfodol - rhaglenni megis Llinellau Paralel a
Tymhorau ar Gyfer Twf.
Rhifau cyswllt: Catrin 07918624655 / Grant 07425623976.
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LINC CYMUNEDOL MÔN

Er fod gwasanaeth Linc Cymunedol Môn wedi newid,
"rydym dal yma ar eich cyfer chi!", gyda rhestr hir o
wirfoddolwyr parod ar draws Ynys Môn yn barod i helpu.
Mae Linc Cymunedol Môn wedi derbyn yr ymholiadau
canlynol wythnos yma:
 55 Cais am siopa
 69 Galwad i gadw mewn cysylltiad
 18 Atgyfeiriad i Fanc Bwyd
 15 Ymholiad cyffredinol
Rydym hefyd wedi dosbarthu 165 presgripsiwn drwy
wirfoddolwyr Clwstwr Meddygfeydd Ynys Môn.
Ac mae ein Cydlynwyr Asedau Lleol yn dal i gadw mewn cysylltiad gyda’r
bobl maen nhw wedi bod yn eu cefnogi dros yr wythnosau / misoedd
diwethaf.

Ydych chi angen unrhyw beth? Cysylltwch hefo:

Linc Cymunedol Môn - 01248 725745
linc@medrwnmon.org
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CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol a
Chymunedol Medrwn Môn
Gwahoddir ceisiadau am grant o hyd at
£1,000 gan fudiadau gwirfoddol a grwpiau
cymunedol sy'n cefnogi cymunedau ar Ynys
Môn.
Pwrpas Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol Ynys Môn
ydy:
• Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy'n cefnogi'r rhai
bregus yn ystod y pandemig Coronafeirws (Covid-19)
• Sicrhau bod gan fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol
yr adnoddau sydd eu hangen i ddarparu gwasanaethau
hanfodol i'w cymunedau
•
Annog protocolau iechyd a diogelwch llym yn ystod yr holl
weithgareddau sy'n diogelu staff, gwirfoddolwyr a
buddiolwyr y sector gwirfoddol a chymunedol.
Nid oes dyddiad cau. Mae'r panel yn cwrdd yn aml, gyda
cheisiadau sy'n cwrdd â'r meini prawf yn cael eu hariannu ar sail
y cyntaf i'r felin. Asesir ceisiadau yn rheolaidd.
Mae’r canllawiau i’w gweld yn llawn ar dudalen Covid-19
Medrwn Môn, a gallwch lawrlwytho y ffurflen gais yno hefyd.
Ewch i: cy.medrwnmon.org/covid-19
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CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
Mae nifer o sefydliadau wedi lansio rhaglenni cyllido i gynorthwyo
mudiadau neu grwpiau i ymateb i heriau y pandemig Coronafeirws. Isod
mae rhestr o sefydliadau a'r rhaglenni cyllido sy'n ymwneud yn benodol
â Chymru:

Enw'r Gronfa: Cronfa Gwydnwch y Celfyddydau
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn lansio tair cronfa i helpu pobl a
sefydliadau trwy'r argyfwng coronafirws. Bydd o leiaf £1.5 miliwn ar gael
i unigolion a bydd £5.5 miliwn ar gael i sefydliadau. Bydd y Gronfa
Ymsefydlogi i Unigolion yn agor ar 29 Mai 2020 tan y 15 Mehefin 2020.
Bydd y Gronfa Ymsefydlogi Sefydliadau yn agor ar 21 Ebrill 2020 tan 8
Mai 2020 ac yn cefnogi sefydliadau celfyddydol sy'n gweithio yn y sector
dielw yng Nghymru sy'n cael anhawster ariannol o ganlyniad i golli
incwm a phwysau llif arian yn sgil coronafeirws. Am fwy o wybodaeth
ewch i: https://arts.wales/cy/ariannu/coronafeirws
**********************************************************************************************

Enw’r Gronfa: Cronfa Gymorth Covid-19
Crëwyd Cronfa Gymorth Covid-19 i helpu
elusennau Cymru i barhau i weithredu yn ystod
argyfwng Covid-19. Mae cyllid ar gael i elusennau
cofrestredig sy'n gweithio yng Nghymru i helpu
gydag unrhyw un o'r canlynol: Cadw Staff; Helpu
gweithgareddau a gwasanaethau cyfredol sydd
yn y fantol oherwydd yr argyfwng; I ddatblygu eu gwasanaethau er
mwyn addasu i'r argyfwng presennol. Mae Sefydliad Moondance yn
annog dim ond y rhai sydd mewn gwir angen i ymgeisio. Am fwy o
wybodaeth ewch i: https://www.moondancecovid19relieffund.com/
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CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
Cronfa Gwydnwch Coronavirus
Cymru Crëwyd y Gronfa i ddarparu
grantiau o hyd at £5,000 i elusennau,
grwpiau cymunedol sydd hefo
cyfansoddiad, mentrau cymdeithasol a chynghorau cymunedol / tref sy'n
cynnal gweithgareddau i gefnogi'r gymuned trwy gyfnod pandemig
Coronafeirws yng Nghymru. Mae cefnogaeth ar gael i sefydliadau sy'n
addasu eu gwasanaethau a'u cefnogaeth i unigolion a theuluoedd y
mae'r Coronafeirws yn effeithio arnynt. Mae'r mathau o weithgareddau
y gellir eu cefnogi yn cynnwys: gweithgareddau sy'n helpu pobl fregus
sy'n hunan-ynysu; anghenion parhaus pobl fregus i sicrhau bod eu
hiechyd a'u lles yn cael ei warchod; cefnogaeth i fanciau bwyd a
sefydliadau sy'n gweithio i frwydro yn erbyn caledi a achosir gan y
pandemig gan gynnwys newyn plant. Ewch i:
https://communityfoundationwales.org.uk/cy/grants/cronfa-gwydnwch-coronavirus-cymru/

************************************************
Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol
Pwrpas y grant yma fydd galluogi’r rhai sy’n
darparu cefnogaeth i grwpiau allweddol, megis
pobl wedi’u hynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl
sy’n cael trafferth cael bwyd, ayb, fel eu bod
nhw’n gallu cael eu cefnogi yn y cyfnod yma.
Bydd grantiau'n cefnogi mudiadau dielw sy'n gweithio ar raddfa
gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru a gallant fod rhwng
£10,000 - £100,000. Bydd y cyllid cychwynnol am hyd at chwe mis; fodd
bynnag, gall hyn newid yn dibynnu ar sut mae'r argyfwng yn datblygu.
Ewch i: https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/
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CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
Cronfa Argyfwng
Fel ymateb i'r coronafeirws,
lansiwyd cronfa newydd o £400,000
gan Lywodraeth Cymru a Chwaraeon
Cymru i gefnogi clybiau chwaraeon
gwirfoddol sydd wedi cael eu heffeithio gan y feirws. Bydd y Gronfa
Argyfwng Frys yn darparu grantiau o hyd at £5,000 ac yn cael eu targedu
tuag at glybiau sydd eisoes yn wynebu heriau sylweddol, yn enwedig y
rhai a ddioddefodd ddifrod llifogydd a achoswyd gan stormydd Dennis a
Ciara. Nod y Gronfa ydy darparu cefnogaeth ariannol ar unwaith dros y
deuddeg wythnos nesaf, a'u helpu i'w gwneud yn gynaliadwy yn y
dyfodol. Efallai y bydd clybiau / sefydliadau eraill sy'n darparu cyfleoedd
chwaraeon a hamdden i'r gymuned hefyd yn gymwys i gael cyllid. Bydd
gwybodaeth bellach ar sut i wneud cais ar gael cyn bo hir.
https://www.chwaraeon.cymru/canolfan-cyfryngau/newyddion-erthyglau-acymgyrchoedd/2020-03-20-2cronfa-argyfwng-gwerth-400000-i-chwaraeon-wediichyhoeddi-gan-lywodraeth-cymru-a-chwaraeon-cymru/

**********************************************************************

Steve Morgan Foundation Cronfa Argyfwng Covid - 19
Sefydlwyd Cronfa Argyfwng Covid-19 i
gefnogi elusennau a sefydliadau dielw ar
Lannau Mersi, Gogledd Cymru, y Gogledd
Orllewin a Swydd Gaer. Bydd y gronfa yn darparu help gyda chostau
gwasanaethau brys ychwanegol i gefnogi pobl sy’n cael eu heffeithio gan
y firws. Bydd hefyd yn helpu elusennau sy'n colli incwm o godi arian er
mwyn eu helpu i aros mewn busnes. Bydd y gronfa, o hyd at £1 miliwn yr
wythnos am 12 wythnos i ddechrau, yn agored i elusennau a sefydliadau
dielw ledled Gogledd Cymru. Am fwy o wybodaeth ewch i:
https://www.tfaforms.com/4811567
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CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
Mae Cronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol yn blaenoriaethu
ceisiadau sy’n gysylltiedig â
Covid-19 am y chwe mis nesa.
Yn benodol:
1. Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o gael COVID-19.
2. Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu
galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19.
3. Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith
uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19.
Mae hyn yn golygu y bydd y Loteri yn dyfarnu grantiau Arian i Bawb
rhwng £300 - £10,000 o fewn tair wythnos o dderbyn ceisiadau, yn lle y
12 wythnos arferol.
Mae’r holl wybodaeth am sut i ymgeisio i’w gael ar eu gwefan YMA.

Os hoffech drafod eich syniadau a chael mwy o wybodaeth am sut i
ymgeisio ymhellach, anfonwch e-bost yn gyntaf at: Hywel Lovgreen,
Swyddog Ariannu y Gronfa - hywel.lovgreen@tnlcommunityfund.org.uk
ac mi fydd yn cysylltu nôl hefo chi.

Dyluniwyd a dosbarthwyd yr E-Fwletin 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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