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CYNLLUN TRO DA SEIRIOL
Mae Cynllun Tro Da Seiriol yn weithredol ers Mawrth 17eg - yn cefnogi
pobl yn ardal Llandegfan, Beaumaris, Llanddona, Llansadwrn, Llanfaes,
Llangoed a Penmon - ac mae ganddo tua 130 o wirfoddolwyr cofrestredig. Hyd
yma cyflawnodd y gwirfoddolwyr dros 1,500 o "droeon da".
Fel mae'n siwr y cytunai’r holl grwpiau cefnogi eraill ar Ynys Môn, un o'r agweddau o wirfoddoli sy'n
rhoi'r boddhad mwya ydy gweithio mewn partneriaeth â chynghorau cymuned, darparwyr gofal iechyd
a chymdeithasol lleol, busnesau lleol, grwpiau gwirfoddol eraill, a nifer o unigolion.
Mae yna sawl esiampl o’r "bartneriaeth" yma ar waith. Er enghraiff, mae Fferyllfa Rowlands yn
Beaumaris yn gadael i ni gael man casglu canolog ar gyfer menyg plastic tafladwy, masgiau, a
dihentyddion dwylo, mewn bocs yn y siop yn unswydd ar gyfer gwirfoddolwyr. Cafwyd cyfraniadau o
PPE gan unigolion lleol a mudiadau, gan cynnwys Tîm Gwnïo Seiriol a Medrwn Môn.
Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn cludo nwyddau gan fusnesau lleol i
bobol sy'n hunan-ynysu yn eu cartrefi yn ardal Seiriol. Bydd dau
wirfoddolwr yn parcio'u ceir ar Stryd y Castell am 4 o'r gloch bob dydd yn
ystod yr wythnos a bydd staff siopau lleol yn cario'r neges sy' wedi cael ei
ordro a'i dalu amdano ymlaen llaw allan i'r ceir. Dyma Jan yn y llun ar y
chwith yn llwytho ei char yn y stryd.
Mae gwirfoddolwyr eraill wedi bod yn cefnogi'r gwaith o
gludo prydau am ddim i bobol sy’n hunan-ynysu. Dyma
lun ar y dde o Vicky, Joyce, Maggie, a Rowan ar fin
cychwyn i gludo prydau am ddim, cyfraniad caredig gan y
Bull ym Miwmares bob dydd Mercher ers Ebrill y 1af. Mae
eraill wedi bod yn helpu i gludo cinio dydd Sul (gyda'r Seiri
Rhyddion yn talu am y prydau).

Mae'r gefnogaeth ariannol i Gynllun Tro Da Seiriol yn cynnwys
grantiau gan Gyngor Môn, Medrwn Môn, Cynghorau Cymuned
yn ardal Seiriol, pobol leol ac ….. mae Mercado by The
Midland wedi bod yn cyfrannu £1 i'r Cynllun am bob Byrger
Cyfnod Clo maen nhw’n ei werthu! Dyma Francis ar y chwith
yn gwerthu bwyd o’i fan.
Rydym wedi bod yn gweithio hefo Banc Bwyd Y Borth er
mwyn mynd â pharseli bwyd i drigolion yn ardal Seiriol. Yn y
llun ar y dde gwelir Ray, un o'n gwirfoddolwyr, yn casglu
pecynnau bwyd o'r Banc Bwyd.
Hefyd bu Tîm Gwnio Seiriol yn brysur yn gwnïo bagiau golchi
ag iwnifform ‘scrubs’ ar gyfer cartrefi gofal lleol (yn ogystal â
masgiau i wirfoddolwyr). Bu gwirfoddolwyr Cynllun Tro Da
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Seiriol yn danfon defnydd a’r masgiau a’r bagiau gorffenedig
yn ôl yr angen.

CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
TÎM CEFNOGI ARDAL GWALCHMAI
Mae Tîm Cefnogi Ardal Gwalchmai yn cael ei gydlynu gan
Stephanie Roberts o’r Gwalchmai Hotel (gweler y llun o
Stephanie a’r teulu ar y dudalen flaen). Mae hi a’i theulu,
ynghyd ȃ nifer o’r pentrefwyr wedi bod yn brysur yn gwirfoddoli
ers cychwyn y cyfnod clo.

Hyd yma mae’r Grŵp wedi paratoi a
dosbarthu 70 o becynnau bwyd i
bobl Gwalchmai. Roedden nhw
hefyd arfer gosod bwrdd y tu allan
i’r dafarn er mwyn i bobl gael helpu
eu hunain i’r bwyd oedd dros ben.
Rhoddion gan bobl y pentref oedd y
bwyd yma, ac mae’r gwesty wedi
bod yn ychwanegu bwyd ato os
oedd angen.
Mae’r Grŵp hefyd newydd rannu
100 o focsys te p’nawn sydd wedi
eu paratoi yn y Gwesty, ac maen nhw’n
dosbarthu 120 o fowlenni o gawl cartref
i bobl hŷn yr ardal bob pythefnos.

Ken, 92 oed, yn mwynhau
ei focs o de pnawn

TIMAU CYMORTH ARDAL
Mae 36 Tîm Cymorth Ardal ar
draws Ynys Môn ar hyn o bryd
gyda 517 o wirfoddolwyr yn
weithredol yn y Timau.
Mae’r ffigyrau wythnosol
diweddaraf yn dangos eu bod
nhw wedi gwneud cyfanswm o
752 ‘tro da’ â 702 o bobl.

Ers i’r Timau Cymorth Ardal gychwyn ar eu gwaith maen nhw’n
amcangyfrif iddyn nhw wneud cyfanswm o 8,944 ‘tro da’ â 1,667 o bobl.
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
Mi wnaeth DEBORAH CHAFER symud i Ynys Môn
bum mlynedd yn ôl wedi iddi ymddeol o'r
Gwasanaeth Iechyd, yn dilyn llawdriniaeth i'w chefn.
Mae'n dweud iddi hefyd wneud penderfyniad bryd
hynny i arafu, ac ymlacio mwy. Ond ar ôl ymddeol,
mi sylweddolodd nad oedd slofi lawr yn ei siwtio!
Mae'n byw ym mhentre Mynydd Mechell ac mae'n
weithgar yn gwirfoddoli yn y Caffi lleol, mewn nifer o
Grwpiau Cymunedol a Chynghorau ar yr Ynys.

Sut wnaethoch chi ddechrau gwirfoddoli?

Pan ddechreuodd pandemig Covid-19, ro'n i newydd
ddechrau rheoli cynllun adeiladu yn y Caffi ar ran ein
Grŵp Rheoli. Yn amlwg fe ddaeth hwn i stop oherwydd y
cyfnod clo. Dyna pryd y clywais i bod Grŵp Cymorth
Covid lleol yn cael ei sefydlu i wirfoddoli, a meddwl: "Mae
hwn i fi!" O fewn dim roeddwn i’n cydlynu’r grŵp. (Bydd
y rhai sy'n fy nabod yn dweud... "Dydy hynny ddim yn
syndod!").

Deborah a’i phartner David

Beth yn union mae'r gwirfoddoli yn ei olygu?

Rwy'n cydlynu'r grŵp gwych o wirfoddolwyr sy' ganddo' ni, yn derbyn ceisiadau am gymorth
gan aelodau'r gymuned a gofyn i'n gwirfoddolwyr wneud y tasgau, yn ogystal â gwneud
llawer o'r ceisiadau fy hun. Hyn gyda chymorth fy mhartner, David, sy' wedi bod yn hynod
gefnogol, yn fy ngyrru i bob man, yn helpu gyda cheisiadau a byth yn dweud "Na" pan
fydda i'n gofyn "David, plîs wnei di fy helpu?"
Dri mis yn ôl, ro'n i'n credu mai siopa a chasglu moddion fyddai'r prif geisiadau. Ond gall
llawer o bethau fynd o'u lle ym mywydau pobol mewn 3 mis sydd angen cymorth rhywun,
yn enwedig pan fydda' nhw – a'r rhan fwyaf o bobol – yn gaeth i'r tŷ. Felly, rydan ni wedi:
trwsio ffonau, delio gyda phryderon am dalu biliau, gwagu rhewgell a oedd wedi dadmer ac
ail-rewi, gan greu un bloc caled o'r holl fwyd!
Rydan ni wedi 'ymosod' ar ardd cymydog er mwyn ei
galluogi hi i gael eistedd yn ei gardd yn hytrach na
jest yn ei stafell fyw. Rydan ni wedi torri coed, gosod
apiau siopa ar-lein i
bobol, dadflocio toiled a
thrwsio tanc carthion.
A’r wythnos yma fe
aethon ni â chi at y fet i
wagio ei phen-ôl! (Ruby,
gobeithio dy fod yn gallu
eistedd yn dwt rwan!)
Mwy o’r hanes
drosodd ...
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
... parhad o dudalen 5

Pa mor brysur ydych chi?
Roedden ni'n brysur iawn ar y dechrau, tua 5 awr y dydd, yn delio â cheisiadau, yn cydlynu,
yn helpu i sefydlu banciau bwyd lleol, sy'n dal i
dderbyn nifer fawr o gyfraniadau gan ein
cymdogion hynod garedig; ac roedd llawer o
sgwrsio ar y ffôn, a oedd yn braf iawn. Ar hyn
o bryd mae pethau dipyn tawelach, pawb wedi
sefydlu rwtîn. Mae llawer o siopau lleol yn
dosbarthu bwyd a llawer yn llwyddo i siopa
bwyd ar-lein ac mae pobol wedi dod o hyd i’r
rhwydweithiau cymorth sydd o fudd iddyn nhw,
felly mae'n rôl ni yn lleihau – fel y dylia hi fod.
Os gwnawn ni'n gwaith yn iawn, bydd hynny'n
helpu pobol i fod yn annibynnol eto yn y 'byd
newydd'. Ond peidied neb â thanbrisio'r effaith
mae ynysu yn dal i'w gael ar lawer o bobol;
efallai mai'r cam nesa yw ysytyried sut i ddelio
â hyn. Rydan ni wedi cychwyn cwis 'tafarn'
ar-lein wythnosol ac mae'n cymdogion ni wrth
eu boddau yn cymryd rhan bob wythnos.

Ydych chi'n mwynhau'r gwaith?
Dwi wrth fy modd. Mae'r bobol dwi wedi cyfarfod, sy'n gweithio mor galed, i gyd wedi bod
yn ysbrydoliaeth a gan fy mod yn drefnydd wrth reddf, roedd y gwaith yma'n golygu llawer o
drefnu, a minnau felly'n gallu dygymod â'r pandemig Covid gan ddal i wenu.

Beth ydy'r peth gwaethaf sy' wedi digwydd i chi?
Fedra i ddim meddwl am unrhyw beth gwael iawn, ond efallai mai'r pryder a'r ansicrwydd,
pan fydd y pen yn dweud 'arhosa gartre a phaid mynd allan, er mwyn osgoi ei ddal', ond y
galon yn dweud 'mae 'na bobol allan fanna sy' angen help a chefnogaeth', roedd hynny'n
gallu bod yn anodd weithiau... Ond y galon sy'n ennill bob tro!

Beth fyddwch chi'n ei gofio fwyaf pan ddaw'r cyfnod yma i ben?
Mi fydda i'n cofio caredigrwydd a pharodrwydd cynifer o bobol i fynd y filltir ychwanegol, a
chynhesrwydd a gwerthfawrogiad y rhai rydan ni wedi rhoi cymorth iddyn ni. Mi fydda i'n
cofio'r teimlad o fod yn rhan o gymuned sy' wedi fy nerbyn i'w chalon a dwi'n gobeithio wir y
bydd y cysylltiadau clòs gafodd eu sefydlu a'r llwybrau cymorth gafodd eu datblygu, yn para
am flynyddoedd i ddod. Heb amheuaeth, mae'r pandemig yma wedi fy atgoffa am y pethau
sy'n bwysig mewn bywyd a gymaint mae rhywun yn gweld eu heisiau pan fyddan nhw'n
cael eu cymryd i ffwrdd. Mae bywyd yn fregus, felly bob dydd, mi fydda i'n cofio
gwerthfawrogi bod yn fyw, a dal i wenu.
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
GWOBR GWIRFODDOLI I CLAIRE BRANSTON
Mae’r Bartneriaeth Awyr Agored yn elusen gofrestredig sy’n ceisio newid bywydau drwy
weithgareddau awyr agored. Yn ogystal ag ysbrydoli pobl leol i gyflawni eu potensial, maen
nhw’n annog a chefnogi gwirfoddolwyr i ennill cymwysterau er mwyn gallu codi safon hyfforddi
ac arwain, a fydd yn y pen draw yn gwella diogelwch clybiau awyr agored yng Nghymru.
Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr bob
blwyddyn mae’r Bartneriaeth Awyr
Agored yn cydnabod gwaith eu
gwirfoddolwyr drwy enwebu un
gwirfoddolwr bob dydd o’r wythnos ar
hyd a lled Cymru. Eleni, yn ystod Wythnos
Gwirfoddolwyr ddechrau Mehefin, eu
Gwirfoddolwr y Dydd ar y dydd Iau oedd
Claire Branston o Glwb Canwio Amlwch a
Chlwb Antur Dyffryn Peris. Mae Claire yn
badlwraig frwd, a bob amser ar gael i
helpu mewn digwyddiadau’r
Bartneriaeth. Mae nhw yn ei disgrifio:

“fel Superwoman - sydd wastad yna pan fyddwch ei hangen!”
Er nad ydy Claire wedi gallu bod allan ar y dŵr yn ddiweddar oherwydd y coronafeirws, mae hi
dal wedi bod yn brysur yn defnyddio ei phrofiad hefo un clwb i helpu un arall. Yn ystod y cyfnod
clo mae mae hi wedi cwblhau y gwaith angenrheidiol i roi Clwb Antur Dyffryn Peris ar ben eu
ffordd i fod yn glwb cynhwysol, sy’n golygu ei fod yn gallu cynnig cyfleoedd anturus i unigolion
gydag anghenion gwahanol. Mae Claire hefyd wedi llwyddo i gael arian i glwb Canwio Amlwch i
brynu offer padl-fyrddio er mwyn gallu cynnig sesiynau padl-fyrddio pan fydd y Clwb yn cael
mynd yn ôl ar y dŵr.
Mae Claire yn un o aelodau gwreiddiol Clwb Canwio Amlwch, ac yn ogystal ȃ bod yn
hyfforddwraig Lefel 2, mae hi hefyd yn Ysgrifennydd a Swyddog Cyswllt Gwirfoddolwyr i’r Clwb.
Sefydlwyd Clwb Canwio Amlwch yn 2009. Mae ganddyn nhw aelodau o bob oed a gallu - ac
mae croeso i bobl ddod am sesiwn i gael blas ar y gweithgaredd dŵr am bris rhesymol cyn
penderfynu ymrwymo i ymuno hefo’r Clwb. Mae offer ar gael yno, felly does dim angen dod a
dim hefo chi. Mae’r Clwb yn gobeithio cael bod nôl ar y dŵr yn fuan pan fydd y cyfnod clo wedi
dod i ben. Am fwy o fanylion cysylltwch hefo Phil Edwards, Cadeirydd Clwb Canwio Amlwch:
p.edwards348@btinternet.com neu ewch i dudalen Facebook Clwb Canwio Amlwch.
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GWYBODAETH AR-LEIN

Mae swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi creu
Grŵp Facebook er mwyn i bobl hŷn, eu teuluoedd a’r
rhai sy’n gweithio hefo nhw fedru cysylltu hefo’i gilydd
a sgwrsio, holi cwestiynau, rhannu gwybodaeth a dod i
wybod am yr help a’r gefnogaeth sydd ar gael.
Ymunwch yn y sgwrs!
https://www.facebook.com/groups/254945818851026/
Mae swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru hefyd wedi
lansio pecyn ar-lein - Amddifyn a Diogelu Pobl Hŷn - sy’n
cynnig amrywiaeth o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol
am gadw pobl hŷn yn ddiogel. Mae’r pecyn yn sôn am
ffyrdd y gallwn adnabod pobl hŷn a allai fod mewn perygl,
a manylion cyswllt sefydliadau allweddol sy’n gallu cynnig
cymorth a chefnogaeth hanfodol. Cliciwch YMA i fynd i
wefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru i lawrlwytho’r pecyn.

GRŴP ‘ANGLESEY & GWYNEDD GREEN FINGERS’
Mae pob math o grwpiau wedi cael eu creu ar
Facebook yn ystod y cyfnod yma er mwyn cadw
pawb yn brysu. Un grŵp sy’n addas i rai sy’n hoffi
garddio ydy grŵp ‘Green Fingers Môn a
Gwynedd’. Mae aelodau’r grŵp wedi bod yn
cyfnewid planhigion a llysiau am blanhigion
tomato. Grŵp ydy hwn i bobol leol gael rhannu
cyngor, a dysgu am sut i dyfu pethau yn yr ardd!
Ewch i: https://www.facebook.com/groups/3380814538638015/about/
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GWYBODAETH
Gan gydnabod bod llawer o bobl ifanc yn gweld y
sefyllfa bresennol yn heriol, ac i’w cefnogi yn ystod
y cyfnod anodd hwn, mae Llywodraeth Cymru wedi
llunio adnodd ar-lein sy’n hyrwyddo’r adnoddau
digidol niferus sydd wedi’u cynllunio’n benodol i
gefnogi pobl ifanc gyda’u hiechyd meddwl a’u
llesiant emosiynol eu hunain.

Mae’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn cysylltu
pobl ifanc 11 i 25 oed hefo gwefannau, apiau, llinellau cymorth a
mwy er mwyn gallu meithrin gwytnwch ac i’w cefnogi drwy
bandemig y Coronafeirws a thu hwnt. Mae’r dyluniad syml yn ei
gwneud yn bosibl i ddefnyddwyr gymryd yr awenau a rheoli eu hiechyd meddwl drwy
gyfrwng sy’n gweddu iddyn nhw. Mae gwybodaeth, hunan-gymorth a chyngor ynghylch
sut i fynd ati i gael rhagor o gefnogaeth wedi’i blethu ynddo drwyddo draw.

Mae’r Pecyn yn cynnwys chwe rhestr chwarae neu ‘playlist’ i gyfeirio pobl ifanc at ystod
eang o adnoddau ar-lein i'w helpu drwy'r cyfnod hwn a thu hwnt. Y chwech maes ydy:
Coronafeirws a’ch lles; Argyfwng; Gorbryder; Teimlo’n isel; Cadw’n iach; a Profedigaeth a
cholled. Ym mhob un o'r rhestri chwarae, mae mwy o wybodaeth am wefannnau
hunan-gymorth ayb sydd ar gael i gefnogi iechyd meddwl a lles.

Ystyriaethau cyfarpar diogelu personol (PPE) i
fudiadau gwirfoddol sy’n ailddechrau gwasanaethau
Dydd Llun 29 Mehefin 2020, 11am – 12pm
Mae’r WCVA wedi trefnu weminar i helpu mudiadau gwirfoddol
yng Nghymru sy’n ystyried ail-ddechrau eu gwasanaethau. Mae
wedi’i hanelu at y rheini nad ydynt yn siŵr o ba gyfarpar diogelu personol (PPE)
sydd ei angen na sut i gael gafael arno, er mwyn iddynt gael gwell dealltwriaeth o ’r
prif fesurau rheoli heintiau a’r mathau o PPE.
Fe fydd y weminar yn trafod:
• Y gwahanol fathau o PPE sydd ar gael
• Y safonau y mae’n rhaid i eitemau penodol eu cyrraedd
• Bod yn ymwybodol o’r prisiau y dylid ei dalu am PPE
• Cael gwell dealltwriaeth o ganllawiau Iechyd Cyhoeddus
Cymru a sut maen nhw’n berthnasol i’ch lleoliad
• Deall y prif fesurau rheoli heintiau, y mathau o PPE,a sut
i’w defnyddio.
Mae’r weminar hon yn arbennig o addas ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr
mudiadau o’r sector gwirfoddol sy’n gyfrifol am gaffael, rheoli, llywodraethu, adnoddau
dynol, cyfleusterau neu iechyd a diogelwch o fewn eu mudiadau. Am fwy o wybodaeth, ac
i gofrestru, ewch i wefan WCVA YMA.
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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:
 21 Cais am siopa
 54 Galwad i gadw mewn cysylltiad

7 Atgyfeiriad i Fanc Bwyd
Rydym hefyd wedi dosbarthu 255 presgripsiwn drwy wirfoddolwyr
Clwstwr Meddygfeydd Ynys Môn.
Ac mae ein Cydlynwyr Asedau Lleol yn dal i gadw mewn cysylltiad gyda’r
bobl y maen nhw wedi bod yn eu cefnogi dros yr wythnosau / misoedd
diwethaf.

A ydych chi angen unrhyw beth? Cysylltwch hefo:

Linc Cymunedol Môn - 01248 725745
linc@medrwnmon.org
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GWYBODAETH I’R SECTOR
Mae Ymchwil Iechyd a Gofal
Cymru a Gofal Cymdeithasol
Cymru eisiau canfod pa ymchwil
sydd angen ei flaenoriaethu ym
maes gofal cymdeithasol a
chymorth i bobl 65 oed a hŷn.
Mae nhw eisiau canfod beth ydy’r pryderon
mwyaf o safbwynt y bobl hŷn sy’n defnyddio
gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r bobl sy’n eu cefnogi. Fe fyddan nhw wedyn
yn gweithio gyda’r grwpiau hynny i flaenoriaethu’r rhai maen nhw’n credu y mae
hi’n bwysicaf i’r ymchwil fynd i’r afael â nhw. Y nod ydy datblygu agenda ymchwil
gofal cymdeithasol a fydd yn galluogi pobl hŷn yng Nghymru i fyw bywydau
hapusach a mwy bodlon.
Mae dau arolwg newydd gael eu lansio er mwyn casglu barn. Mae un wedi’i anelu
at bobl 65 oed a hŷn sy’n byw yng Nghymru sydd wedi derbyn gofal neu gymorth,
ynghyd ȃ’u gofalwyr di-dâl neu eu ffrindiau a’u teulu sy’n darparu gofal. Mae’r llall
wedi’i anelu at ymarferwyr gofal cymdeithasol sy’n darparu gofal a gwasanaethau
cymorth i bobl 65 oed a hŷn yng Nghymru. Cliciwch isod i ateb yr arolygon barn:

Arolwg i bobl hŷn sy’n derbyn gofal a chymorth, a’u gofalwyr
Arolwg i ymarferwyr gofal cymdeithasol
Os ydych chi neu rywun rydych chi’n gofalu amdanynt wedi cael gofal neu
gymorth, neu os ydych chi’n gweithio fel ymarferydd gofal cymdeithasol,
cymerwch ran yn yr arolwg os gwelwch yn dda. Os ydy eich sefydliad neu’ch grŵp
chi yn gweithio gyda phobl 65 oed a hŷn, neu’n cynrychioli buddiannau
ymarferwyr gofal cymdeithasol, gallwch helpu i hyrwyddo’r arolwg.
Mae nhw eisiau clywed
gan ystod eang o bobl.
Pan fydd ymchwil yn
digwydd yn y dyfodol,
mae nhw eisiau iddo
fod yn ymchwil sy’n
gwneud gwahaniaeth
go iawn i fywydau pobl
hŷn yng Nghymru ac
sy’n gwella ansawdd y
gofal a'r cymorth maen
nhw’n ei gael.
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NEWYDDION CYLLID
Cronfa Gwydnwch
Coronavirus Cymru
Mae’r gronfa hon wedi cael ei sefydlu i roi help i
grwpiau a sefydliadau sy’n addasu gwasanaethau
a chymorth i unigolion a theuluoedd, o ganlyniad i bandemig y coronafeirws.
Bydd y cronfa yn bennaf, yn darparu cymorth ar gyfer y canlynol :

Gweithgareddau sy’n helpu pobl fregus sy’n hunanynysu

Anghenion parhaus pobl fregus er mwyn cynnal eu hiechyd a’u lles

Cymorth i fanciau bwyd a sefydliadau sy’n gweithio i frwydro yn erbyn caledi

Cydgysylltu ymateb cymunedol

Costau gwirfoddolwyr i’r rhai sy’n ymateb i effeithiau’r pandemig

Costau ychwanegol gweithio o bell ac addasu gwasanaethau

Cymorth ychwanegol yn ôl yr angen ar gyfer anghenion emosiynol ac iechyd
meddwl a chymorth profedigaeth.
Mae grantiau o hyd at £10,000 ar gael ar gyfer elusennau, grwpiau cymunedol, mentrau
cymdeithasol a chynghorau cymunedol a thref sydd yn cynnal gweithgareddau i
gefnogi’r gymuned drwy effaith pandemig y coronafeirws yng Nghymru. Am fwy o
wybodaeth am sut i wneud cais ewch i : https://communityfoundationwales.org.uk/cy/
grants/cronfa-gwydnwch-coronavirus-cymru/

Cronfa Gymunedau COVID-19
Mae ‘Tesco Bags of Help’ wedi creu cronfa
newydd i gefnogi cymunedau fel ymateb i’r
argyfwng COVID-19. Mae’r broses o wneud
cais am arian wedi cael ei symleiddio er mwyn
i’r arian gael ei ddosbarthu yn gyflymach.
Bydd y Gronfa yn rhoi un taliad o £500 i
fudiadau sydd yn cefnogi grwpiau bregus.
Mae croeso i’r canlynol wneud cais: mudiadau
gwirfoddol/cymunedol, elusennau, ysgolion,
cynghorau plwyf a thref, cynghorau cymuned,
mentrau cymdeithasol, awdurdodau lleol a
chymdeithasau tai.
Am fwy o wybodaeth ewch i:
https://tescobagsofhelp.org.uk/grant-schemes/tesco-cv-fund/
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Mae cwmni Wales & West
Utilites wedi lansio eu
Cronfa Ddiogel a Chynnes fel
ymateb i bandemig y
Coronafeirws. Mae’r gronfa
yn werth £50,000 - arian y
gall cynghorau cymunedol a
phlwyf, cwmnïau
cydweithredol di-elw neu
gwmnïau budd cymunedol,
elusennau a grwpiau
cymunedol wneud cais
amdano.
Mae’r cwmni’n awyddus i roi cymorth i ystod eang o fudiadau - o fanciau bwyd i
elusennau cam-drin domestig i drafnidiaeth gymunedol. Eu nod ydy cefnogi'r rhai ar y
rheng flaen - gan helpu'r rhai mwyaf bregus i gadw’n ddiogel a chynnes.
Gall sefydliadau wneud cais am rhwng £500 a £5000. Agorodd y gronfa ar gyfer ceisiadau
ar 15 Mehefin, a rhaid gwneud pob cais erbyn 6 Gorffennaf, 2020. Bydd y cwmni yn rhoi
gwybod i bobl sydd wedi bod yn llwyddiannus erbyn 18 Gorffennaf, a bydd pob mudiad
yn derbyn cyllid o fewn 10 diwrnod gwaith ar ôl hynny.
Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais cliciwch YMA

GRANT CAMAU NESAF COVID-19 PLANT MEWN ANGEN
Yn dilyn llwyddiant y Big Night In a
chyllid cyfatebol gan Lywodraeth y DU,
mae Plant mewn Angen wedi lansio
Grant Camau Nesaf Covid-19.
Y rhaglen Camau Nesaf yw rhaglen
ymateb Plant mewn Angen y BBC,
sydd wedi’i chynllunio i roi cymorth i
blant a phobl ifanc sydd wedi’u
heffeithio gan bandemig COVID-19.
Bydd mudiadau cymwys yn gallu gwneud cais am hyd at £80,000 ar
gyfer prosiectau sy’n dechrau ym mis Medi 2020. Gall y grantiau hyn
bara am hyd at 18 mis. Mae’r grant wedi’i anelu at fudiadau sefydledig
sydd eisoes yn gwneud gwaith yn eu cymunedau a thu hwnt.
Dyddiad cau y rhaglen yma ydy 1 Gorffennaf, 2020.
Am fwy o wybodaeth ewch i:
http://www.bbcchildreninneed.co.uk/next-steps-application-guidance/
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Sioe Môn Rhithiol
Awst 11eg a 12fed 2020
Gan fod Sioe Môn wedi cael ei chanslo em eleni
oherwydd y Coronafeirws mae Cymdeithas
Amaethyddol Môn wrthi’n trefnu Sioe Môn rhithiol ar gyfer mis Awst,
Y nod o gynnal sioe rhithiol
ydy hyrwyddo arddangosfeydd
da byw, arddangosfeydd
cynnyrch, stondinwyr a
pheiriannau drwy gyfrwng
fideos. Mae’r trefnwyr yn
pwysleisio fod yn rhaid iddyn
nhw gael cefnogaeth ffermwyr,
cynhyrchwyr bwyd a diod a
phobl leol er mwyn gwneud y
sioe rhithiol yn llwyddiannus.
Bydd angen i bobol gymryd
rhan mewn fideos gwahanol e.e. sut i odro; sut i gneifio;
taith o amgylch y fferm;
arddangosfa goginio ayb.

Mae Cymdeithas Amaethyddol
Môn yn trefnu rhaglen lawn.
Os ydych am gymryd rhan yn
y sioe rithiol gyntaf i’r Sioe,
yna cwblhewch y furflen sydd
ar gael ar y linc YMA er mwyn
cofrestru eich diddordeb.

Medrwn Môn sydd wedi golygu, dylunio a
dosbarthu’r E-Fwletin hwn. Nid yw’r farn a fynegir
ynddo o reidrwydd yn farn Medrwn Môn. Cedwir yr
hawl i olygu cyn cyhoeddi.
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