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GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Menter Môn a Medrwn
Môn, er mwyn ceisio gweld sut allai Ynys Môn ymateb i’r heriau digynsail yma
oedd am ein wynebu yn ystod bygythiad y Coronafeirws. Rydym yn falch iawn o
ddweud fod y cydweithio wedi bod yn hynod effeithiol ac mae nifer y partneriaid
sydd yn cydweithio gyda ni i greu y ddarpariaeth orau wedi tyfu yn sylweddol.
Mae gennym weithlu newydd bron iawn wedi ei gyfuno o wahanol sectorau a
gwasanaethau er mwyn sicrhau fod trigolion yr Ynys yn derbyn pob cefnogaeth
bosib er mwyn trechu’r feirws yma.

Mae ein diolch yn enfawr i gymaint o bobl ac mi gewch glywed fwy am rai o’r
rhain o fewn cynnwys yr E-Fwletin hwn.
Ond mae’n rhaid i ni ddiolch o galon i wirfoddolwyr ymroddgar sydd wedi ateb y
galw ac sydd yn brysur yn gwasanaethu ein cymunedau. Rydych chi gyd yn bobl
arbennig iawn!
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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.

Angen unrhyw beth? Cysylltwch hefo:

Linc Cymunedol Môn
01248 725745
linc@medrwnmon.org
Mae ein Cydlynwyr Asedau Lleol wedi bod yn brysur yn cadw mewn
cysylltiad gyda’r bobl maen nhw wedi bod yn ei gefnogi dros yr
wythnosau / misoedd diwethaf. Braf ydy clywed am y gwahanol
weithgareddau a diddordebau maen nhw wedi bod yn ei wneud yn ystod
y cyfnod yma. Mae ambell un wedi bod yn chwarae’r ukulele, ac eraill
wedi ymuno gyda thudalen canu Cymraeg ar Facebook – Côr-Ona - sydd
bellach hefo dros 40,000 o aelodau!
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MEN’S SHED YN CYFARFOD DROS Y WE
Torrodd Men’s Shed Llangefni
dir newydd wrth iddyn nhw
gael cyfarfod cyntaf digidol yn
hanes y grŵp.
Roedd hi’n amlwg fod nifer o’r
criw yn awyddus i barhau i
gyfathrebu a chymdeithasu ac
felly dyma benderfynu gwneud
‘Virtual Men’s Shed’.
Gallwch ddweud o’r llun fod yr aelodau wedi mwynhau yn arw a braf
gweld fod hyd yn oed y Coronafeirws ddim am atal y cyfeillgarwch mae’r
dynion yma wedi ei greu dros y blynyddoedd diwethaf. Daliwch ati!

BANCIAU BWYD
Mae ein banciau bwyd yn parhau i
gynnig gwasanaeth hanfodol i
gymunedau Ynys Môn. Dros yr
wythnosau diwethaf mae banciau
bwyd ychwanegol wedi eu sefydlu yn
Llangefni a Phorthaethwy fel
ychwanegiad i’r banciau bwyd oedd
yn bodoli yn barod yng Nghaergybi ac yn Amlwch.
Diolch i’r gweithwyr a gwirfoddolwyr sydd yn sicrhau fod cyflenwad
digonol ar gael i gefnogi trigolion Môn gyda bwyd a nwyddau hanfodol.
Cofiwch fod modd cyfrannu tuag at Fanc Bwyd Ynys Môn drwy dudalen
Go Fund Me - cliciwch YMA. Diolch o galon i bawb sydd wedi cyfrannu
yn barod. Mae eich cyfraniadau yn gwneud gwahaniaeth mawr i
fywydau trigolion Môn.
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CYFEIRLYFR GWASANAETHAU
Mae Medrwn Môn wedi creu Cyfeirlyfr Gwasanaethau sydd yn
rhestru’r gwasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd i gefnogi pobl yn y
gymuned. Rydym yn gwybod fod llawer o wasanaethau wedi gorfod
newid eu darpariaeth oherwydd yr heriau presennol. Penderfynwyd
cysylltu gyda nifer o wasanaethau gwahanol er mwyn cael trosolwg
cyfredol o’r gwasanaethau mae pawb yn ei gynnig.
Mae’r Cyfeirlyfr i’w weld ar ein gwefan, felly dilynwch y linc YMA: a
chliciwch ar y rhan Cyfeirlyfr Gwasanaethau sydd i’w weld tua
hanner ffordd i lawr y dudalen flaen.
Rydym yn ddiolchgar iawn i’r holl fudiadau a gwasanaethau am eu
cydweithrediad parhaol wrth i ni geisio sicrhau fod y cyhoedd yn derbyn
y wybodaeth fwyaf cyfredol. Mi welwch o’r Cyfeirlyfr fod llawer o
wasanaethau ar gael dros y ffôn a thrwy e-bost i’ch cefnogi.
Os ydych angen unrhyw gefnogaeth ychwanegol i gysylltu gyda’r
gwasanaethau mae croeso i chi gysylltu gyda Linc Cymunedol Môn 01248 725745 / linc@medrwnmon.org. Dyma rai o’r mudiadau sydd
wedi rhannu eu gwybodaeth hefo ni yn y Cyfeirlyfr:

4

TIMAU CYMORTH ARDAL
Erbyn hyn mae Timau Cefnogi Ardal wedi cael eu sefydlu ar draws yr
Ynys ac rydym yn hynod ddiolchgar i’r Cydlynwyr a’u timau arbennig
sydd yn sicrhau darpariaeth i gefnogi’r bobl fwyaf bregus yn ein
cymunedau. Mae’r gwirfoddolwyr yn helpu drwy siopa, gwneud
galwadau ffôn, cerdded cŵn, postio llythyrau ayb - ac mae hyn yn
gymorth mawr i’r rhai sydd yn hunan-ynysu.
Rydym wedi cael gymaint o wirfoddolwyr yn dweud fod cael y cyfle i
gefnogi pobl wedi rhoi pwrpas iddyn nhw ac yn cynorthwyo nhw i ddelio
hefo’r heriau presennol drwy geisio helpu eraill. Yn ôl un gwirfoddolwr:
‘Dwi wir yn mwynhau gallu helpu pobl. Mae gymaint o fy nheulu a
ffrindiau yn gweithio i’r gwasanaeth iechyd neu yn weithwyr allweddol
mewn meysydd eraill, felly mae helpu pobl yn y gymuned yn sicrhau
mod i ddim yn teimlo ar goll nac yn ddiwerth.’
Dilynwch y linc YMA i weld map
o Gydlynwyr Ardal Ynys Môn, a’u
manylion cyswllt. Os oes
gennych chi ddiddordeb
gwirfoddoli yn eich ardal leol,
cysylltwch gyda Linc Cymunedol
Môn am fwy o wybodaeth:
01248 725745 /
linc@medrwnmon.org.
Byddwn yn falch iawn o glywed
oddi wrthych.
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi sicrhau fod gwerth £600 o PPE (Personal
Protective Equipment) yn cael ei ddosbarthu i’r grwpiau cefnogi dros yr
wythnos nesaf. Mi fydd yr adnoddau iechyd a diogelwch yma yn
hanfodol i sicrhau fod y gwirfoddolwyr yn gallu gweithredu mewn ffyrdd
mor ddiogel â phosib. Rydym yn ddiolchgar iawn i’r Cyngor am drefnu’r
ddarpariaeth yma.
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CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
CYMDEITHAS ELUSENNOL YNYS MÔN Cronfa Ymateb Gymunedol Covid-19
Mae Cronfa Ymateb Gymunedol Covid-19 wedi ei chreu er mwyn cefnogi
prosiectau cymunedol hanfodol wrth iddynt ymateb i heriau eithriadol
dros y misoedd nesaf. Mae cyllid yn ei le ar gyfer y grwpiau elusennol
hynny sydd mewn lle da i allu ymateb. Nod y cyllid ychwanegol hwn ydy
helpu nhw i gymryd camau er mwyn gallu darparu’r gofal a’r gefnogaeth
angenrheidiol hwn ar gyfer trigolion Ynys Môn yn ystod y cyfnod anodd
yma. Nid oes modd i unigolion ymgeisio am gyllid ac ni ellir defnyddio’r
arian i gefnogi anghenion personol neu unigol. Nid ydynt yn derbyn
ceisiadau gan fusnesau.

Cyfanswm y cyllid sydd ar gael - £200,000

Cyfanswm y grant ar gyfer bob sefydliad – hyd at £25,000
Dilynwch y linc YMA am fwy o wybodaeth. Dyddiad cau 10.4.2020.
***********************************************************
Fel rhan o’u hymateb i’r argyfwng
coronafeirws, mae Cyllido Cymru wedi
creu categori cyllido ‘coronafeirws’
newydd i ddod â chronfeydd at ei gilydd
sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen.
I weld yr holl fanylion ar gyfer y cronfeydd hyn a llawer o rai eraill ewch i
wefan Cyllido Cymru YMA.

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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