E-FWLETIN
COVID-19
Rhif 12

14 Mai, 2021

Cynlluniau Tro Da Ynys Môn
yn mynd o nerth i nerth

A

r ddechrau 2020
roedd pedwar
‘Cynllun Tro Da’
ar Ynys Môn - sef
Cynlluniau Tro Da Benllech
a’r Cylch, Rhosneigr,
Aberffraw, a Car Linc Môn.
Bwriad y Cynlluniau Tro
Da ydy rhoi cymorth i bobl
sy’n ynysig neu’n unig,
drwy eu helpu i gyrraedd
gweithgareddau a
gwasanaethau lleol, a
darparu adnoddau a
thrafnidiaeth cymunedol.

Mae’r prosiectau i gyd
ar gamau gwahanol yn eu
datblygiad, ond mae pob un
yn gwneud gwaith arbennig
yn eu cymunedau.
I gael mwy o hanes
Cynlluniau Tro Da Ynys
Môn, darllenwch y
Erbyn heddiw mae 11
tîm ‘Tro Da’ ar draws yr
Ynys - a’r twf yn bennaf
wedi dod mewn ymateb i’r
pandemig Covid-19.
Y cynlluniau newydd
ydy: Cynlluniau Tro Da
Seiriol,
Ynys Cybi
a'r Fali,
Aethwy,
Talwrn,
Twrcelyn,
Bryngwran,
a Mechell.

Rhai o wirfoddolwyr Cynllun Tro Da
Seiriol. Ac ar dop y dudalen, criw
Cynllun Tro Da Bryngwran.

MEDRWN MÔN
Ffôn:
01248 724944
Gwefan: medrwnmon.org
E-bost: post@medrwnmon.org

CROESO
MAWR I
BOB UN

cylchlythyr Y M A

. . .

Cafodd
y cylchlythyr ei
baratoi gan Ceri Seeley,
Swyddog Cynlluniau Tro Da
Medrwn Môn.

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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LOWRI FÔN, CEMAES
Ym mis Mawrth 2020, doeddwn i’n ddim ond
un, ymysg dwsinau o wirfoddolwyr, oedd
wedi dod ynghyd i gynnig eu cefnogaeth yn
Amlwch i'r rhai oedd yn gorfod cysgodi neu
hunan-ynysu. Gyda sibrydion am gyfnod clo
i ddod hefyd, roedd llawer eisiau cynnig eu
cefnogaeth. Tyfodd y grŵp yma’n fuan iawn,
a daeth Grŵp Cymorth Amlwch, Cemaes a'r
Ardaloedd Cyfagos i fodolaeth.
Ar y 19eg o Fawrth, 2020, cyfarfu grŵp bach
ohonom y tu allan i'r ysgol gynradd yn
Cemaes i ddosbarthu llythyr i bob cartref
yn esbonio'r gefnogaeth oedd ar gael gan
wirfoddolwyr yn y gymuned. Fe wnaethon ni gynnig help i siopa,
casglu presgripsiynau, cerdded cŵn, neu ddim ond i fod yn llais cyfeillgar, cefnogol, yr ochr
arall i ffôn yn ystod yr amser pryderus iawn yma. Doedd gennym ni ddim syniad o gwbwl pa
fath o alw fyddai. Am yr ychydig ddyddiau cyntaf, fe ddaeth galwadau ffôn bob yn dipyn
bach, ond pan gyhoeddwyd y cyfnod clo bedwar diwrnod yn ddiweddarach, fe ddechreuodd
pethau fynd yn brysur iawn.
Ar ei anterth, roedd gennym dros 10 o wirfoddolwyr yn Cemaes, gan gynnal 90-100 o
‘droeon da’ yr wythnos rhwng pawb, a thros y cyfnod clo cyntaf llwyddwyd i gefnogi dros 100
o wahanol aelwydydd. Unwaith y dechreuodd y cyfnod clo lacio, fe wnaeth y niferoedd yma
ddechrau gostwng, am lawer o resymau. Fe wnaeth pobl oedd wedi bod yn cysgodi o'r
blaen adennill peth o'u hannibyniaeth. Roedd eu teuluoedd a'u ffrindiau a oedd yn byw yn
bell i ffwrdd o'r blaen, ac yn methu helpu, bellach yn gallu rhoi cefnogaeth. Daeth mwy o
slotiau siopa ar-lein ar gael a, dros amser, dechreuodd pryderon pobol am fentro allan fynd
yn llai. Mae llawer o drigolion hŷn bellach wedi meistroli sut i siopa ar-lein, ac hyd yn oed
wedi gallu dysgu ambell i beth i ni!
Doedden ni erioed wedi cyfarfod y rhan fwyaf o'r bobl wnaethon ni eu cefnogi yn bersonol,
dim ond trwy sgyrsiau ar y ffôn, a chodi llaw o bell drwy ffenest wrth inni ollwng eu siopa ar
stepen y drws. Pan ddechreuodd pethau wella, roedd yn anhygoel dod ar draws y bobl yr
oeddem wedi'u cefnogi, a gwirfoddolwyr eraill, a phobl oedd mor ddiolchgar am y
gefnogaeth oedd wedi bod ar gael yn ystod y flwyddyn. Trwy’r holl anawsterau, ac er eu bod
ar wahân yn gorfforol ar brydiau, mae llawer wedi @MedrwnMon
dweud nad ydyn nhw erioed wedi teimlo
fod y gymuned mor agos atyn nhw. Ac mae cefnogaeth dal ar gael gan y gwirfoddolwyr i’r
@MedrwnMon
rhai sy’n gorfod cysgodi neu'n hunan-ynysu.
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ALAW WILLIAMS, TALWRN
Pan ddechreuodd y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020,
gadewais y Brifysgol yng Nghaerdydd a dod nôl i
Dalwrn i fyw adre hefo fy nheulu. Wrth i nifer y
gwirfoddolwyr leihau oherwydd y pandemig, mi wnes
i wirfoddoli i gymryd shifft yn Siop Bodeilio. Bob bore
Gwener, roeddwn i'n gweithio rhwng 8:30 a 11:30. Fy
ngwaith i oedd casglu a gosod y papurau newydd yn
eu lle, sicrhau bod y swm cywir o arian yn y til, a
pharatoi ar gyfer danfon archebion.
Fan hyn oedd canolbwynt y gwirfoddoli yn fy
nghymuned yn ystod y cyfnod clo: roedd teuluoedd a
phobl fregus yn hunan-ynysu yn eu cartrefi, gan
leihau faint eu cyswllt y tu allan i'r pentref. Fe wnaeth
y siop gyflwyno gwasanaeth i bobl y pentref allu galw
a naill ai brynu eitemau o'r siop neu i wirfoddolwr yrru
i'r archfarchnad agosaf a phrynu eu neges ar eu
rhan. Roedd galw mawr am y gwasanaeth yma:
mae'r boblogaeth yn Nhalwrn naill ai'n deuluoedd â
phlant ifanc neu'n bobl sydd wedi ymddeol i’r pentref er mwyn cael tawelwch. Roedd llawer
felly yn deuluoedd bregus oedd yn bryderus am fynd allan i siopa.

Roedd gennym dri o bobl ifanc - fi, fy efaill, Harri, a hogyn ifanc arall - yn casglu'r archebion
a'u danfon i bob tŷ rhwng 9 -10 a.m. bob dydd. Roeddwn i'n teimlo fy mod i'n gwneud
gwahaniaeth: helpu'r bobl oedd yn cysgodi ac yn aros gartref. Fe wnaethom yn siŵr bod
ganddyn nhw'r eitemau hanfodol oedd eu hangen arnyn nhw heb iddyn nhw orfod rhoi eu
hunain mewn perygl.
Cawsom lawer o ddiolch a gwerthfawrogiad gan bobol am ein help, ac yn ystod yr amser
digalon ac ynysig yma, fe wnaeth hyn fy annog i gario ’mlaen i wirfoddoli a chodi ysbryd ein
cymuned. Mi fues i’n helpu gyda rhai gweithgareddau creadigol ar gyfer plant y pentref, a
rhoi tasgau iddyn nhw i’w helpu i ganolbwyntio a rhoi rhywbeth penodol iddyn nhw ei wneud.

Yn mis Medi 2020, mi es i nôl i Gaerdydd i gario mlaen i astudio yn y Brifysgol, ond pe
byddai cyfle arall i wirfoddoli yn codi, byddwn yn siŵr o wneud. Ers y cyfnod clo cyntaf, dwi’n
@MedrwnMon
teimlo bod y gymuned hon wedi tyfu'n agosach ac wedi dangos yr awydd i greu amgylchedd
byw cadarnhaol.

@MedrwnMon

3

B LW Y D D Y N Y PA N D E M I G
P E D WA R O W I R F O D D O LW Y R Y N Y S M Ô N
Y N E D RY C H N Ô L D R O S Y F LW Y D D Y N
ANN TOOZE,
CARU AMLWCH
Wel sôn am flwyddyn oedd
2020! Ar ddechrau'r
pandemig roeddwn i’n
gorfod bod yn wyliadwrus
iawn gan fy mod i hefyd yn
ofalwr i Mam, sy’n 89 oed
ac yn gaeth i'w gwely. Felly
Criw #Caruamlwch
roedd angen i mi gadw fy
ANN TOOZE - rhes flaen, dde
hun yn iach. Ond buan y
sylweddolais y gallwn i
helpu o adre i drefnu gwirfoddolwyr mewn gwahanol ardaloedd trwy grwpiau Whatsapp.
Roeddwn i’n cymryd atgyfeiriadau gan y PCSOs, y Cyngor, a sefydliadau'r Trydydd Sector
ar gyfer siopa bwyd, danfon presgripsiynau, cerdded cŵn, garddio a'r ceisiadau mwyaf
rhyfeddol - o ymholiadau am doiledau wedi'u blocio i gymhorthion clyw wedi mynd ar goll!
Rhaid i mi ddweud bod pob gwirfoddolwr wedi bod yn anhygoel, ac roedd rhywun bob
amser yn barod i helpu person mewn angen o fewn munudau i ofyn, ac mae llawer yn dal i
wirfoddoli heddiw. Hefyd, cyfunais y gwirfoddoli gyda fy swydd ‘bob dydd’ trwy wneud cais
am arian grant ar gyfer PPE ar gyfer yr holl wirfoddolwyr, ac arian i gynyddu stociau yn y
Banciau Bwyd ledled yr Ynys. Wrth i 2020 fynd yn ei flaen roeddwn hefyd yn gallu gwneud
cais am lawer o grantiau adferiad Covid-19 ar gyfer grwpiau lleol er mwyn sicrhau bod eu
hwb neu ofod cymunedol yn ddiogel i bobl ddychwelyd ar gyfer rhai gweithgareddau.
Ar ôl digwydd taro ar arlunydd lleol, a chlywed am ei hawydd i agor siop yn Amlwch, fe wnes
i wirfoddoli gyda hi i agor Oriel Amlwch ym mis Tachwedd. Mae'r Oriel yn gwmni
cydweithredol o 43 o grefftwyr lleol sydd wedi dod ynghyd i werthu eu nwyddau o dan yr un
to. Roedd y trefniant yma, a sut y byddem yn rhoi cyfrif am y gwerthiant, yn rhyfeddol ac yn
flinedig ond yn werth yr ymdrech, ac mae'r siop wedi llwyddo y tu hwnt i’r disgwyl o safbwynt
y crefftwyr.
Eleni, dwi dal di bod ar gael i gydlynu unrhyw atgyfeiriadau ar gyfer rhai sy'n hunan-ynysu.
Dwi’n gwneud cais am arian grant ar gyfer tri grŵp lleol newydd, yn helpu gyda'r
gwasanaeth Clicio a Chasglu gan Oriel Amlwch, ac yn llwyddo cael amser i wneud rhywfaint
o arddio ar ein safle Rhandiroedd Cymunedol. Dwi'n falch iawn o ddweud fy mod wedi codi
@MedrwnMon
bron i £200,000 i'r gymuned yn 2020, ond ni fyddai hyn wedi bod yn bosib heb aelodau tîm
gwych Caru Amlwch y tu ôl i mi.

@MedrwnMon
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DYLAN REES, Llangefni
Mae Dylan Rees, Cynghorydd Sir dros Ward
Canolbarth Môn, wedi parhau i wirfoddoli trwy
ymuno â phrosiect Bwyd da Môn - ac yn gweithio
yn wirfoddol yn siop ‘Bwyd Da Môn’ yn Stryd yr
Eglwys, Llangefni.
Sefydlwyd y cynllun i gasglu bwyd oedd dros ben
gan gyflenwyr bwyd lleol, a fyddai fel arall wedi
mynd i safleoedd tirlenwi. Am £5 yr wythnos yn
unig, gall aelodau gael o leiaf £20 o gynnyrch, gan
gynnwys cig ffres a chig wedi'i rewi, ffrwythau a
llysiau ffres, yn ogystal â dewis o fwydydd tun a
phecynnau o fwyd sych.
Meddai Dylan: “Mae hwn yn brosiect gwych sydd
nid yn unig o fudd i’r gymuned ond sydd hefyd yn
gwarchod yr amgylchedd.”
Mai 2021, gwirfoddoli yn siop
Flwyddyn yn
Bwyd Da Môn, Llangefni.
ôl, roedd yn
gwirfoddoli
gyda'r Gwasanaeth Casglu Meddyginiaethau yn ardal
Llangefni. Dyma ddywedodd wrth Medrwn Môn ym
mis Mehefin 2020: “Mae gan Feddygfa Coed y Glyn
yn Llangefni nifer o gleifion bregus sy'n gorfod hunanynysu ac felly angen cael presgripsiynau wedi’u
danfon i'w cartrefi yn rheolaidd. Dwi wedi dod yn yrrwr
gwirfoddol penodedig i’r feddygfa. Ond rhan o dîm
ydw i – tîm sy’n gweithio’n effeithiol mewn
partneriaeth rhwng cydlynwyr y gwirfoddolwyr,
Medrwn Môn a staff rhagorol Meddygfa Coed y Glyn”.
Mehefin 2020, danfon
presgripsiynau i gartrefi
cleifion.

Mae’n dweud mai’r hyn y bydd yn ei gofio fwyaf am y
llynedd ydy mynd y tu allan am 8.00pm bob nos Iau i
glapio gweithwyr y Gwasanaeth Iechyd a gofalwyr
@MedrwnMon
sydd ar y rheng flaen yn gwneud gwaith mor anhygoel:
“Allwn ni i gyd ddim bod ar y
rheng flaen ond gallwn ni i gyd gyfrannu mewn rhyw ffordd”.

@MedrwnMon
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
Croeso i Sioned Williams, sydd wedi ymuno hefo Medrwn
Môn yn ddiweddar fel Swyddog Cymorth Gwirfoddoli.
Gwaith Sioned fydd sicrhau fod gwirfoddolwyr yn cael
cymorth ac arweiniad i gyflawni eu rôl fel gwirfoddolwyr.
Bydd hi hefyd yn recriwtio gwirfoddolwyr, yn nodi cyfleoedd
ar gyfer gwirfoddoli, ac yn datblygu cronfa o wirfoddolwyr.
Mae Sioned yn awyddus i unrhyw unigolion sy’n chwilio am
waith gwirfoddol i gysylltu hefo hi. Gall gwirfoddoli fod yn
gyfle gwych i ddatblygu profiad a hyder - yn enwedig i bobol ifanc.
Ar wefan Medrwn Môn mae hi’n bosib cofrestru eich awydd i wirfoddoli ar Ynys Môn
– p’run ai hefo grŵp cymunedol, Cynllun Tro Da, neu sefydliad Trydydd Sector. Mae
angen llenwi holiadur sy’n gofyn am eich diddordebau a’ch argaeledd. Byddwn yn
rhannu gwybodaeth gyda’n partneriaid - gyda’ch caniatâd - er mwyn gallu cysylltu
pobol â chyfleoedd sy’n eich siwtio chi. Mae linc i’r holiadur YMA.
Mae croeso i chi gysylltu
hefo Sioned Williams yn
Medrwn Môn i gael mwy o
wybodaeth am gyfleoedd
gwirfoddoli:
RHOI

sioned@medrwnmon.org

EWCH AMDANI!!

Mae Prosiect HOPE gan Age Cymru
yn chwilio am Eiriolwyr Gwirfoddol.
Byddwch yn darparu eiriolaeth
annibynnol i bobl hŷn a gofalwyr lleol
fel y gallan nhw helpu i lunio'r
penderfyniadau sy'n effeithio ar eu
bywydau.
Am fwy o fanylion cysylltwch gyda

@MedrwnMon
Sian Hughes, Swyddog Prosiect

HOPE a’r 07943186673.
@MedrwnMon
sian.hughes@agecymru.org.uk
6

CYMUNEDAU PRYSUR
TE PNAWN YN CODI CALONNAU

Elizabeth
Roberts a
Ceinwen a Meinir Parry

Bu Elizabeth Roberts a Helen Parry o Ffrindiau
Hafan Moelfre yn brysur yn danfon 40 te pnawn i
gartrefi o gwmpas Moelfre ddechrau fis Ebrill i
geisio rhoi hwb i nifer o bobl hŷn y pentref. Fe
wnaethon nhw ganolbwyntio ar y rhai sy'n byw ar
eu pen eu hunain, yn arbennig y rhai sydd heb
lawer o deulu na ffrindiau yn lleol i siarad hefo
nhw, ac o bosib yn ei chael hi'n anodd
mynd allan yn y cyfnod anarferol yma.

Mae Elizabeth a Helen yn ddiolchgar iawn i Meinir a’i mam, Ceinwen Parry, ‘Caeau
Gleision’, Moelfre, am baratoi y te pnawn blasus mewn bocsys i’w danfon o amgylch y
pentref: “Pleser oedd gweld y mwynhad ar wynebau'r rhai oedd yn derbyn y te, a’u
clywed yn diolch i ni am gofio amdanyn nhw yn y cyfnod heriol yma’’.
Cafodd y bocsys te pnawn groeso cynnes yn y pentre. Yn ôl un o’r trigolion: “’Roedd
yn flasus iawn. Mae'n braf gwybod bod rhywun yn meddwl amdanoch, ac er mod i yma
fy hun, roedd bod yn rhan o'r profiad hwn yn gwneud i mi deimlo fy mod
i'n ymuno â rhywbeth y tu allan i bedair wal y tŷ ac yn rhan o’r gymuned
unwaith eto” .
Dymuniadau gorau i fenter fwyd newydd Meinir Parry - Cegin y Caeau sy’n cynnig gwasanaeth archebu cacennau drwy’r post.

Gwefan Bentref Newydd i Lannerch-y-medd
Mae grŵp o drigolion Llannerch-y-medd newydd lansio gwefan newydd er
mwyn hyrwyddo grwpiau a busnesau lleol o fewn y gymuned.
Fel rhan o raglen Dyfodol Gwledig, sy’n cael ei ariannu drwy Gronfa Gymunedol y
Loteri Genedlaethol, ffurfiodd criw o drigolion Llannerch-y-medd Grŵp LlanNi Cyf yn
ddiweddar, sef cwmni preifat cyfyngedig drwy warant.
Llwyddodd Grŵp LlanNi yn eu cais am grant bychan gan Dyfodol Gwledig i greu gwefan
bentref newydd, gyda’r bwriad i rannu gwybodaeth am bopeth sy’n digwydd yn lleol.
Bydd yn tynnu sylw at weithgareddau’r amryw grwpiau cymunedol lleol, yn ogystal â’r
gwasanaethau sydd ar gael gan fusnesau lleol.
Mae Grŵp LlanNi yn gobeithio y bydd y wefan
newydd yn denu nifer o aelodau newydd i’r
Grŵp, gyda’r bwriad o ymgeisio am grant
Dyfodol Gwledig fawr yn y dyfodol er mwyn
datblygu prosiectau lleol sydd wedi eu crybwyll
gan y gymuned.

www.LlanNi.cymru
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GRWPIAU AWYR AGORED
Cafodd Clwb Canŵio Amlwch ei ffurfio yn
2009, a hwn ydy'r clwb canŵio mwyaf
gogleddol yng Nghymru. Ers ei ffurfio mae
wedi ehangu'r aelodaeth o ychydig dros
ddwsin, i'w nifer presennol o 40, gyda llawer
mwy o bobl yn ymuno ar ôl y cyfnod clo.
Mae eu gweithgareddau'n cynnwys caiacio môr
yn bennaf, ond maen nhw hefyd yn padlo
afonydd, llynnoedd ac yn mentro cyn belled â
Llangollen i badlo'r gamlas a chroesi
Pontcysyllte - taith sy’n boblogaidd iawn gan yr aelodau. O ran offer, maen nhw'n darparu ar gyfer
dechreuwyr ac mae ganddyn nhw nifer o gaiacau, sit-ons, byrddau padlo sefyll, a thair canŵ agored
Canada. Mae ganddyn nhw hefyd yr holl offer diogelwch sydd ei angen, fel
cymhorthion hynofedd (buyoancy aids), padlau, deciau ac ati.
Fel ‘clwb cymunedol’ maen nhw wedi bod yn cydweithio gyda dau grŵp anabl.
Cyn y cyfnod clo roedden nhw’n cynnal sesiynau pwll rheolaidd a sesiynau
traeth yn yr haf ac mae'r Clwb ac aelodau'r grŵp anabledd wedi dod yn ffrindiau
cadarn. Fe enillodd y Clwb y ‘Wobr Arian’ gydag InSport yn 2020 - rhaglen sy’n
canolbwyntio ar chwaraeon i bobl ag anableddau. Maen nhw'n gobeithio ennill
eu Gwobr Aur yr haf yma. Enillodd y Clwb Wobr Gymunedol Magnox 2012 a Chlwb Partneriaeth
Awyr Agored y Flwyddyn 2017, ond yr un fwyaf mawreddog hyd yma i’r Clwb ydy eu gwobr ‘Clwb y
Flwyddyn 2020’ - yr un mae pob clwb yng Nghymru yn ceisio ei hennill. Ewch i'w tudalen Facebook
i gael y wybodaeth ddiweddaraf - a gwybodaeth am eu sesiynau.
Fel arfer, maen nhw’n cynnal sesiynau pwll ac yn cyfarfod ar nos Fawrth ar gyfer Noson Clwb a
sesiynau ar benwythnos os ydy'r tywydd yn caniatáu. Yr oedran ieuengaf ar gyfer aelodaeth ydy 8
oed ac mae yna amodau ar gyfer plant dan 16 oed. Am fwy o wybodaeth e-bostiwch Phil Edwards
ar p.edwards348@btinternet.com.
Llyn Parc Mawr ydy’r coetir gyferbyn â Choedwig
Niwbwrch - rhwng Niwbwrch a Malltraeth. Mae’r
ardal yn goetir cymunedol, ac fel arfer mae pob
math o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal yno
gan Grŵp Coedwig Cymunedol Llyn Parc Mawr.
Cynhelir diwrnodau gwirfoddoli, sesiynau coedwigaeth cymdeithasol, ysgol goedwig a gweithdai
coetir yn Llyn Parc Mawr. Mae hi’n bosib hefyd i logi'r
caban, sy’n adeilad pren ag ochrau agored.

Os hoffech chi ddarganfod mwy neu gymryd rhan, yna
anfonwch e-bost at: llynparcmawr@gmail.com, neu
@MedrwnMon
anfonwch neges drwy Facebook, Instagram, Twitter,
neu ewch ar eu gwefan:

@MedrwnMon
https://www.llynparcmawr.org/cy/
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GWYBODAETH I DEULUOEDD

CYMORTH I DEULUOEDD I GEFNOGI
POBOL IFANC YN EU HARDDEGAU
Dydd Llun 24.5.21 - Tiwtor: Kim Wagstaff
Cwrs Ar-lein Anffurfiol Am Ddim
ar sut i gefnogi pobl ifanc yn eu harddegau:
 Help i ddatblygu sgiliau cyfathrebu effeithiol
 Archwilio ffactorau sy’n effeithio ar
ymddygiad pobol ifanc yn eu harddegau

 Sut i ddelio gydag ymddygiad heriol.

SIARAD, DYSGU, GWNEUD
Gweithdy i rieni i fagu plant gyda synnwyr arian da

Dydd Iau, 27ain Mai, 2021 - 18:00 - 20:00
Os ydych yn riant neu’n ofalwr i blentyn 3-11 oed ac yn pendroni sut i fynd i’r afael â thrafod
materion ariannol gyda nhw, yna ymunwch â ni am weithdy Sgwrsio, Dysgu, Gwneud ar-lein.
Nod y gweithdy ydy annog rhieni i siarad hefo’u plant am arian a
helpu creu cyfleoedd i blant gael profiad o reoli arian. Mae hyn yn
hynod o bwysig oherwydd bod y rôl y mae rhieni yn ei chwarae yn
nysgu cynnar eu plentyn yn allweddol i’w llwyddiant addysgiadol
@MedrwnMon
ac mewn bywyd.

@MedrwnMon
Mae’r gweithdy yn beilot ac yn rhad ac am ddim. Cofrestrwch
YMA
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GWYBODAETH
MENTRO GYDA’N GILYDD
Mae prosiect Mentro Gyda’n Gilydd Cymru wedi creu
fideos syml a sydyn sy’n dangos y prif newidiadau i
adeiladau a gwasanaethau ers y pandemig. Nod y fideos
ydy rhoi gwybod i bobol beth i’w ddisgwyl wrth fentro allan
unwaith eto wrth i’r cyfyngiadau lacio.
Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Age Cymru Gwynedd a Môn, gyda chydweithrediad gan
Medrwn Môn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, ac Alzheimer's Cymru. Mae’r adborth
hyd yma wedi dangos fod y fideos wedi bod yn effeithiol iawn at gefnogi pobl gyda Dementia
a’u gofalwyr, ynghyd â rheiny sy’n byw gydag Awtistiaeth ac oedolion bregus eraill.
Mae holl fideos Ynys Môn ar gael i'w gwylio ar eu tudalen YouTube (yn ogystal ag ar wefan
Dewis Cymru): https://www.youtube.com/channel/UCiSihFCA5cNjnsj7Lyy_ssA/videos
Mae pob fideo hefyd ar gael fel copi papur wedi'i argraffu. Os hoffech dderbyn copi papur,
cysylltwch â Sioned Young ar 01286 808 735 neu
sioned.young@acgm.co.uk
MÔN COMMUNITY
LINK is a Social PreMae’r prosiect hefyd yn croesawu cais gan unrhyw fusnes
scribing service within
neu wasanaeth ar Ynys Môn sydd eisiau cymryd rhan Medrwn Môn which
ynghyd ag unrhyw geisiadau gan aelodau o'r gymuned.
supports people living

DEMENTIA A HERIAU I’R SYNHWYRAU
“Herio’r tabŵ am dementia………”
Mae fersiwn Gymraeg o’r llyfryn Dementia & Sensory Challenges
wedi cael ei gyhoeddi yn ddiweddar. Cafodd y llyfryn gwreiddiol
ei ysbrydoli a'i greu gan ddefnyddio geiriau pobl sy’n byw hefo
Dementia er mwyn rhoi syniad i ddarllenwyr sut i wneud bywydau
pobl hefo dementia yn fwy dymunol, a gwneud iddyn nhw
deimlo’n llai unig ac yn fwy cymdeithasol. Cafodd y fersiwn
Gymraeg ei chynhyrchu gan Adran Dementia Prifysgol Bangor
gyda chymorth aelodau Merched y Wawr.
Yn ôl Catrin Hedd Jones, darlithydd yn yr Adran Dementia, mae
hi’n bwysig fod gwybodaeth ar dementia ar gael yn Gymraeg:
“Ella bod ni fel Cymry Cymraeg yn tueddu i aros, a pheidio mynd
i weld arbenigwyr. Yr hen ystrydeb bod 'na gywilydd oherwydd
bod o'n rhywbeth yn yr ymennydd. Salwch ydy o fel salwch
tase rhywun yn torri'i goes. Dwi'n
@MedrwnMon
meddwl bod o'n bwysig fel Cymry Cymraeg ein bod yn herio'r tabŵ 'na am dementia, a bod o'n
bwysig bod ni'n deall mwy amdano" .
@MedrwnMon
Mae’r fersiynau digidol o’r llyfryn - yn Gymraeg a Saesneg - ar gael YMA.
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GWYBODAETH

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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LINC CYMUNEDOL MÔN
Mae LINC CYMUNEDOL MÔN yn wasanaeth ‘Presgreibio
Cymdeithasol’ o fewn Medrwn Môn sy’n cefnogi trigolion Ynys
Môn. Rydym yn gweithio hefo Meddygon Teulu, Gwasanaethau
Cymdeithasol Cyngor Sir Ynys Môn, Gwasanaethau Plant
Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
er mwyn cefnogi trigolion Ynys Môn i wella eu hiechyd a’u lles.

LLYFRYN ASTUDIAETHAU ACHOS
Mae aelodau o dîm Linc Cymunedol Môn wedi bod yn cydweithio
i greu llyfryn o straeon unigolion sydd wedi cael cymorth gan
Linc Cymunedol Môn.
Mae’r llyfryn: RHAID GWELD I GREDU: POBL
GO IAWN - STRAEON GO IAWN yn adrodd
hanesion nifer o drigolion Môn sydd wedi gwella
eu lles meddyliol a’u hamgylchiadau ar ôl derbyn
cyngor a chymorth gan un o’r 6 Cydlynydd
Asedau Lleol (LAC) sy’n gweithio i’r prosiect.
Mae’r llyfryn wedi cael ei gynllunio i gyd-fynd ag
egwyddorion y ‘Pum Ffordd at Les’ - sef cyfres o
gamau ymarferol, sy'n seiliedig ar dystiolaeth,
gyda'r nod o wella lles meddyliol pobl.

Mae’r llyfryn ar gael YMA - neu
cysylltwch os ydych eisiau PDF neu
gopi papur o’r llyfryn.

Linc Cymunedol Môn
01248 725745
linc@medrwnmon.org
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CYFARFOD BLYNYDDOL
MEDRWN MÔN
Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Medrwn Môn 2019
-20 mewn ffurf dra gwahanol i’r arfer! Oherwydd
cyfyngiadau Covid-19, cafodd y cyfarfod ei gynnal
yn rhithwir, b’nawn Iau, Mawrth 4ydd, 2021.
Rhoddwyd trosolwg o’r gwaith a gyflawnwyd yn
ystod 2019-20 gyda’r ffocws ar y paratoadau
cynnar i’r ymateb yn gymunedol i Covid-19.
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 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.
Hoffai Medrwn Môn 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 gwaetha’r 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 siŵr ei fod wedi
dod â chysur a chefnogaeth i lawer yn ystod amseroedd anodd.
Diolch arbennig iawn i holl wirfoddolwyr Ynys Môn
sydd wedi rhoi o’u hamser yn ddiflino.
I ddarllen Adroddiad Blynyddol 2019-20 Medrwn Môn, ewch i safle we
Medrwn Môn: www.medrwnmon.org
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‘Cronfa Ymateb ac Adfer Cymunedol’
a
‘Cronfa Cefnogi Gwasanaethau’
Dros y 12 mis diwethaf mae Medrwn Môn wedi bod wrthi yn sicrhau, gweinyddu a dosbarthu
grantiau i helpu pobl i gefnogi ei gilydd trwy gydlynu'r gwaith gwych sy'n cael ei wneud gan
wirfoddolwyr mewn cymunedau ledled yr Ynys, er mwyn gwella a datblygu gwasanaethau.
Nod y ddau grant uchod oedd cefnogi grwpiau a sefydliadau dielw i addasu i ffyrdd newydd o
gynnig cefnogaeth i gymunedau yn ystod ac ar ôl y pandemig, yn ogystal â gallu cynnal a pharhau
i gynnig gwasanaethau unwaith y bydd cyfyngiadau’r Llywodraeth yn dechrau cael eu codi.
Dosbarthodd y ‘Gronfa Ymateb ac Adfer Cymunedol’ gyfanswm o £25,000 i 27 o grwpiau neu
sefydliadau, a dyrannwyd £26,590 i 8 grŵp neu sefydliad gan y ‘Gronfa Cefnogi Gwasanaethau’.
Dyma rai enghreifftiau o wasanaethau a ariannwyd gan y ddwy Gronfa:


Prosiectau Iechyd Meddwl, gan gynnwys oedolion, plant, a'r rhai sydd wedi'u hynysu'n
gymdeithasol



Prosiectau Cynhwysiant Digidol, gan gynnwys teuluoedd, pobl hŷn, a'r rhai sydd wedi'u
hynysu'n gymdeithasol



Darparu cymorth hanfodol/brys gyda'r nos ac ar benwythnosau, gan gynnwys prydau bwyd,
bwyd a chyflenwadau hanfodol a thanwydd.



Lliniaru tlodi bwyd neu danwydd i bobl sy’n agored i niwed, gan gynnwys banciau bwyd,
cymorth i reoli dyledion a chymorth brys.

Roedd rhan ‘Ymateb’ y Gronfa yn canolbwyntio ar ddiwallu anghenion mwyaf uniongyrchol ein
cymunedau - cefnogaeth argyfwng. Wrth i rai cyfyngiadau cloi gael eu codi, gwnaethom symud i'n
cam ‘Adfer a Chefnogaeth’. Rhoddwyd ffocws y cyllido yn fwy ar alluogi sefydliadau i barhau â’u
gweithrediadau yn y ‘normal newydd’, ac i ailsefydlu neu ail-ddylunio eu gweithgareddau i
gydymffurfio â rheoliadau newydd.
Cronfa arall a gefnogwyd oedd y 'Gronfa Cadw’n Actif ar gyfer Plant a Theuluoedd Môn'. Mae’r
cyfnodau clo wedi tarfu'n aruthrol ar faint a math y gweithgaredd a wneir gan blant, pobl ifanc a
theuluoedd, gyda chau ysgolion, canolfannau hamdden ac ati yn ystod y pandemig. Roedd y grant
hwn yn cynnig cyfle i grwpiau a sefydliadau fod yn rhan o weithgaredd cymunedol, gyda'r pwyslais
yn arbennig ar weithgaredd corfforol, chwaraeon neu hamdden.
Dosbarthodd y ‘Gronfa Cadw’n Actif ar gyfer Plant a Theuluoedd Môn’ gyfanswm o £25,000
i 12 grŵp neu sefydliad.
Mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar grwpiau a sefydliadau cymunedol ar lawr gwlad. Mae
ein cyllid yn dangos sut maen nhw wedi ymateb i gefnogi eu cymunedau, a sut y gellir eu grymuso
i barhau i chwarae rhan allweddol yn eu cymunedau trwy gam nesaf yr adferiad.
Yn ôl Sian Purcell, Prif Swyddog Medrwn Môn: “Mae’r gwaith rydyn ni’n ei ariannu yn gwneud

gwahaniaethau ym mywydau pobl, sy’n helpu i atal neu oresgyn effeithiau’r anfanteision maen
nhw’n eu hwynebu”.
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‘Cronfa Cadw’n Actif trwy Chwaraeon’
ar gyfer
Plant a Theuluoedd Môn


21 o grwpiau, clybiau neu sefydliadau llwyddiannus



14 o chwaraeon gwahanol yn sicrhau cyllid

Gweinyddodd Medrwn Môn y Gronfa hon ar ran
Cyngor Sir Ynys Môn - a sicrhaodd gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Ynglŷn â'r Gronfa
Dyfarnodd y Gronfa grantiau i helpu grwpiau chwaraeon a gweithgareddau, clybiau a
sefydliadau i ymateb i'r heriau uniongyrchol o ail-gychwyn mewn ffordd ddiogel yn dilyn y
pandemig. Y nod oedd helpu pobl, yn enwedig plant, i gael profiadau pleserus er mwyn
datblygu agweddau cadarnhaol tuag at fod yn actif pan yn ifanc er mwyn i hynny barhau pan
mae nhw’n hŷn - a hynny drwy gymryd rhan mewn chwaraeon / gweithgareddau corfforol - rhai
cystadleuol neu heb fod yn gystadleuol.

Beth a gefnogwyd?
Gwnaeth grwpiau, clybiau neu sefydliadau gais am gyllid tuag at gostau rhedeg cyfredol fel
taliadau rhent/les, costau cyfleustodau (trydan/nwy), cynnal a chadw cyfleusterau - caeau ac
adeiladau, archwiliadau ac yswiriant.
Dyfarniadau hyd at £ 1,000 i unrhyw grŵp chwaraeon, gweithgaredd corfforol, clwb neu
sefydliad.
Roedd ceisiadau'n canolbwyntio ar ail-sefydlu gweithgareddau a oedd yn rhedeg o'r blaen, neu
i alluogi prosiectau blaenorol i addasu i ailgychwyn eu gweithgareddau pan yn bosibl.

Ceisiadau llwyddiannus
Roedd 21 o grwpiau yn llwyddiannus, hefo cyllid rhwng £720 i
£1,000 yr un. Cefnogwyd 14 categori gwahanol o chwaraeon,
yn cynnwys:-

Marchogaeth
Saethyddiaeth

Dawns

Rhwyfo

Codi Pwysau

Rygbi

Criced

Pêl-droed
Snwcer

Gymnasteg

Athletau

BOD YN ACTIF
Mae bod yn actif yn gwneud i chi deimlo’n dda. Symudwch dawnsiwch, canwch; ewch allan am dro, i redeg neu i feicio ...…...
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NEWYDDION CYLLIDO
CYMDEITHAS ELUSENNOL YNYS MÔN
Mae Cymdeithas Elusennol Ynys Môn yn derbyn ceisiadau ar gyfer cyllid sy’n fwy nag
£8,000 i gynorthwyo gyda phrosiectau cyfalaf mawr, neu i gyllido gwasanaethau penodol
a fydd o fudd i bobl Ynys Môn.
Gall y ceisiadau fod ar gyfer Gwaith Cyfalaf a/neu Cefnogaeth
Refeniw, sy’n cwrdd ag un o leiaf o’r meini prawf isod:
O gymorth i grwpiau difreintiedig;

Adfywio’r economi leol;

Gwella sgiliau;

Lleihau tlodi;

Gwarchod treftadaeth;

Gwarchod yr amgylchedd;

Cymryd rhan mewn gweithgareddau sy’n ymwneud â chwaraeon, iechyd ac sydd
er lles y gymuned;

Datblygu ysbryd a lles cymunedol.
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn y ffurflen gais ydy dydd Iau, 27 Mai 2021. Ni dderbynnir
ceisiadau hwyr o dan unrhyw amgylchiadau. Am fwy o wybodaeth neu drafodaeth
anffurfiol, cysylltwch â’r Swyddogaeth Adnoddau, ar 01248 752602.

Cronfa Ddigidol Hybiau Cymunedol Ynys Môn
Mae Hybiau Cymunedol yn bwysig ledled Ynys Môn, gan ddarparu gweithgareddau sy’n cynnig
cyfleoedd i bobl gymdeithasu. Yn ystod cyfnod Covid-19 rydym wedi gweld datblygiadau a
chynnydd mewn defnydd o offer digidol sydd wedi caniatáu i bobl o bob oedran barhau i gyfarfod
a chymdeithasu. Hefyd, mae gofalwyr a rhieni wedi elwa o’r gallu i gyfarfod a chyfathrebu yn
ddigidol ac unigolion wedi gallu mynychu apwyntiadau iechyd a lles yn ddigidol.
Mae Medrwn Môn, mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ynys Môn ac M-Sparc, yn gwahodd
ceisiadau gan Hybiau Cymunedol am offer digidol ar gyfer eich Hwb. Mae’n bosib i bob Hwb
Cymunedol wneud cais am UN o’r ddau opsiwn isod:



Tabled I-PAD pro gyda meicraffon (Addas i ystafell gyfarfod / Neuadd fach);
Teledu Smart gyda chamera (Addas i ystafell gyfarfod / Neuadd fawr).

Rhaid dychwelyd y cais wedi'i gwblhau erbyn 5pm, dydd Gwener, 21ain o Fai 2021 fan bellaf at:
Post@medrwnmon.org.
Mae linc i ddogfen CANLLAWIAU
a FFURFLEN GAIS yma:

@MedrwnMon

@MedrwnMon
http://bit.ly/GuidelinesCanllawiau http://bit.ly/FfurlenGaisApplicationForm
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NEWYDDION CYLLIDO
GRANTIAU CYMUNEDOL TESCO

Mae Grantiau Cymunedol Tesco WEDI AGOR ar
gyfer ceisiadau. Mae Groundwork Gogledd Cymru
yn gweithio fel galluogwr ar gyfer rhaglen Grantiau
Cymunedol Tesco ar draws Gogledd Cymru, ac
maen nhw’n edrych am geisiadau gan elusennau
cofrestredig a sefydliadau nid-er-elw yn y Gogledd.

Bydd Grantiau Cymunedol Tesco yn ariannu achosion da lleol sy’n canolbwyntio ar gefnogi Plant
a Theuluoedd, a’r thema eleni yw 'Dechrau Cryfach'. Gall cwsmeriaid a chydweithwyr Tesco
enwebu achos y byddent yn hoffi ei weld yn derbyn cymorth a bydd Geraint Hughes, Swyddog
Galluogi Grant Tesco yn Groundwork Gogledd Cymru, yn cysylltu
â nhw ac yn eu hannog i wneud cais.
Bydd Grantiau Cymunedol Tesco yn dewis 3 phrosiect/achos da
o’r ceisiadau cymwys yn eich ardal leol, a phan fydd cwsmer yn
cael token glas wrth y til mewn unrhyw siop Tesco, gall bleidleisio
dros ei hoff elusen drwy ei roi ym mocs Grantiau Cymunedol
Tesco.
Cynhelir y bleidlais yn ystod Gorffennaf, Awst a Medi 2021 a bydd yr elusen sy’n dod i’r brig yn
derbyn £1,500, yr elusen yn yr 2il safle yn derbyn £1,000 a’r 3ydd yn derbyn £500.
Cysylltwch â Geraint Hughes am fwy o wybodaeth neu gyngor ar 01978 757524, neu e-bostio:
geraint.hughes@groundworknorthwales.org.uk neu enabler@groundworknorthwales.org.uk.

CEISIADAU WEDI AGOR AR GYFER
ROWND NESAF CRONFA GYMUNEDOL AVIVA
Mae hi’n bosib gwneud cais am gyllid i Gronfa Gymunedol Aviva drwy’r
flwyddyn, gan fod pedair rownd ar gael bob blwyddyn i elusennau
cymwys. Cynigir cyllid ar gyfer syniadau newydd sy’n chwilio am gyllid hyd
at £50,000. Dyddiad cau y rownd yma o gyllido ydy 6 ed Gorffennaf, 2021.
Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i’ch prosiect ddod o fewn un o’r categorïau cyllido isod:
• Ail-adeiladu yn well: helpu cymdeithas i adfer ei hun ar ôl y pandemig drwy ddelio hefo
materion iechyd a lles, a’r effeithiau economaidd ar gymunedau ac unigolion.
•

Pencampwyr hinsawdd: helpu cymunedau i atal, paratoi at a
gwarchod yn erbyn effeithiau newid hinsawdd.

•

Grymuso ariannol: cefnogi cynhwysiant ariannol a@MedrwnMon
rhoi’r arfau i bobl
ddod yn fwy gwydn ac annibynnol yn ariannol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Cronfa Gymunedol
AVIVA YMA
@MedrwnMon
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NEWYDDION CYLLIDO
CRONFA CLYBIAU
MEWN ARGYFWNG
Mae Made By Sport yn elusen sy’n cyllido ac yn codi ymwybyddiaeth
‘chwaraeon ar gyfer datblygu’. Mae’r Gronfa Clybiau mewn
Argyfwng, sy’n cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol
Cymru, yn gronfa bwrpasol ar gyfer grwpiau cymunedol, sefydliadau’r
trydydd sector, a chlybiau chwaraeon i bobl ifanc sy’n gweithio yn y
sector chwaraeon ar gyfer datblygu.
Gallwch wneud cais am grant unigol hyd at £2,021. Mi fydd Cronfa
Clybiau Chwaraeon mewn Argyfwng ond yn ariannu chwaraeon ar
gyfer datblygu sy’n gweithio tuag at un neu fwy o’r canlyniadau yma:







Datblygu Sgiliau Bywyd
Gwella Iechyd Meddwl
Lleihau Troseddu ac Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol
Datblygu Sgiliau Cyflogadwyedd
Adeiladu Cymunedau Cryfach

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gallu dangos sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio’n
andwyol arnyn nhw, naill ai’n weithredol neu’n ariannol, yn ogystal â sut maen nhw’n gwella
bywydau pobl ifanc. Bydd y Gronfa yn cau i geisiadau am 12pm dydd Gwener, Mai 21ain, 2021.
Am fwy o wybodaeth ewch i: https://communityfoundationwales.org.uk/cy/grants/cronfaclybiau-mewn-argyfwng-gan-made-by-sport/

THE ELEPHANT TRUST
Cafodd yr ELEPHANT TRUST ei sefydlu yn 1975 er mwyn helpu artistiaid
a’r rhai sy’n arddangos gwaith celf artistiaid i gyflawni prosiectau pan fo diffyg arian ar gael. Maen nhw wedi ymrwymo i helpu artistiaid ac orielau celf
sy’n gwyro oddi ar y ffordd draddodiadol o wneud pethau, gan gyflwyno syniadau newydd, unigryw a chreadigol. Prif nod yr Ymddiriedolwyr ydy cefnogi
gwaith newydd.
Fel arfer, mae grantiau’r ELEPHANT TRUST wedi cael eu cyfyngu i hyd at £2,000, ond oherwydd
rhodd ddiweddar gan Shelagh Wakely, mae grantiau mwy o £5,000 ar gael hefyd. Rhoddir
blaenoriaeth i artistiaid yn y celfyddydau cain ac i sefydliadau
ac orielau bychain. Mae angen i’r
@MedrwnMon
rhai sy’n gwneud cais gyflwyno cynlluniau ysbrydoledig, llawn dychymyg ar gyfer creu gwaith neu
arddangosfeydd newydd. Y dyddiad cau am geisiadau ydy 27ain Mehefin, 2021. Am fwy o
@MedrwnMon
wybodaeth ewch i: https://www.elephanttrust.org.uk/
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Cymerwch ran a
defnyddio’r hashnod
#WythnosGwirfoddolwyr a
#VolunteersWeek!

Gwirfoddolwyr yw calon ein cymunedau yng Nghymru, gydag 1 o bob 3 o bobl fel arfer yn
gwirfoddoli ar unrhyw un adeg. Mae gwirfoddoli wedi bod yn arbennig o amlwg yng
Nghymru yn ystod 2020, wrth i bobl o bob oed a chefndir gamu ymlaen i gynnig eu hamser
i eraill, boed hynny drwy gynorthwyo’r rheini a effeithiwyd gan ddigwyddiadau tywydd
dinistriol, y pandemig neu drwy wirfoddoli i ymgyrchu dros faterion sy’n effeithio ar yr
amgylchedd neu’r gymdeithas.
Mae’r unigolion yma’n rhoi eu hamser o’u gwirfodd ac mae’n bwysig cydnabod y cyfraniad
mae gwirfoddolwyr yn ei wneud. Dyma pam rydyn ni’n awyddus i annog cymunedau yn
ogystal â mudiadau gwirfoddol, cyhoeddus a phreifat, i ddod ynghyd i ddweud y diolch
mwyaf erioed i wirfoddolwyr ar hyd a lled Cymru yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2021.

BE YDY ‘WYTHNOS GWIRFODDOLWYR’?
Mae Wythnos Genedlaethol y Gwirfoddolwyr yn ddathliad blynyddol o wirfoddolwyr
ledled y DU sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn rhwng 1 – 7 Mehefin. Eleni ydy’r
37 ain flwyddyn o gydnabod gwirfoddolwyr yn ystod yr wythnos arbennig hon.
Y thema ar gyfer yr wythnos fydd ‘Amser Dweud Diolch’.
Dydd
Dydd
Dydd
Dydd
Dydd
Dydd
Dydd

Mawrth, 1 Mehefin – Lansio’r Wythnos Gwirfoddolwyr
Mercher, 2 Mehefin – Gwirfoddoli ieuenctid
Iau, 3 Mehefin – Gwirfoddolwyr â chymorth cyflogwr a gwirfoddolwyr crefftus.
Gwener, 4 Mehefin – I’w gadarnhau.
Sadwrn, 5 Mehefin – Gwirfoddoli dros yr amgylchedd a chadwraeth
Sul, 6 Mehefin – Y Cinio Mawr
Llun, 7 Mehefin – Edrych yn ôl ar yr Wythnos Gwirfoddolwyr

Mae CGGC, mewn partneriaeth â Chefnogi Trydydd Sector Cymru ac aelodau o ’r
rhwydwaith gwirfoddoli, wedi llunio pecyn ymgyrchu dwyieithog ac rydym yn eich annog i
ddweud ‘diolch’ i wirfoddolwyr yn ystod yr wythnos, yn y ffyrdd mwyaf synhwyrol i chi.
•
•

Os ydych chi’n arweinydd cymunedol, gallech drefnu digwyddiad ar-lein lleol i ddweud
diolch i wirfoddolwyr lleol.
Gall mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr gynnal digwyddiad ‘diolch’ ar gyfer eu
gwirfoddolwyr presennol (ar-lein neu’n bersonol, yn dibynnu ar ganllawiau’r
llywodraeth).

@MedrwnMon
Mae mwy o wybodaeth ar gael ar safle we CGGC, cliciwch YMA

@MedrwnMon
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CYSYLLTU
Gwnewch amser i gysylltu hefo ffrindiau a theulu bydd hyn yn helpu i wella eich lles ...........
Cadwch mewn cysylltiad hefo’ch teulu a’ch ffrindiau
ym mhedwar ban byd - neu hefo ffrindiau rydych chi
wedi hen golli cysylltiad hefo nhw.
Ewch ar-lein i gadw mewn cysylltiad. Gallwch ddod o
hyd i’r newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am be
sy’n digwydd yn eich ardal chi; gallwch ddal i fyny â
rhaglenni y gallech fod wedi’u colli ar y teledu a’r radio.
Rhannwch brofiadau a syniadau gyda grwpiau
cymunedol drwy’r cyfryngau cymdeithasol, a
chysylltwch hefo pobl newydd yn lleol a ledled y byd.

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