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Arwyr Ein Cymunedau

rth i’r rhifyn yma
gael ei gyhoeddi,
mae 336,745 o bobl
drwy Gymru wedi cael
brechlyn Covid-19, yn
ôl Iechyd Cyhoeddus
Cymru.
Ar Ynys Môn mae
dros 70 meddygfa
yn rhan o’r ymdrech
i roi’r brechlyn.
Ar y dde, mae dau
o’r nifer fawr o bobl
sy’n rhan o’r ymdrech
aruthrol i frechu pobol
Ynys Môn.
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ARWYR CYMUNEDOL
SENEDD CYMRU YN CYDNABOD
ARWYR COVID-19 YNYS MÔN
Cyn y Nadolig fe wnaeth Senedd Cymru greu oriel o bortreadau
ar-lein er mwyn cydnabod rhai o’r pethau rhyfeddol mae unigolion,
grwpiau, gweithwyr allweddol neu fusnesau drwy Gymru wedi eu
gwneud yn ystod pandemig Covid-19. Roedd gofyn i bob Aelod o’r
Senedd enwebu hyd at dri o arwyr o’u hetholaeth oedd wedi
cefnogi pobl llai breintiedig yn ystod y pandemig, ac wedi helpu i
gadw eu cymunedau’n gadarn yn ystod y cyfnod.
Fe wnaeth AS Ynys Môn, Rhun ap Iorwerth, ofyn i’w etholwyr enwebu pobl drwy ei dudalen
Facebook. Dyma ei sylwadau yn y Senedd am yr enwebiadau a dderbyniodd:
“Yr her fwyaf oedd ceisio dewis tri allan o gynifer sydd wedi rhoi o’u hamser a’u hegni i helpu
eraill yn ystod y cyfnod hwn. Roedd yr ymateb a gefais yn anhygoel, gyda dros 40 o enwebiadau
ar gyfer unigolion, grwpiau a busnesau ar draws yr Ynys. Ac roedd mor galonogol clywed y
gwahanol straeon am yr holl waith gwych sydd wedi’i wneud. Mae cymaint o bobl wedi mynd y tu
hwnt i’r galw yn eu swyddi, neu wedi gwirfoddoli eu hamser, ond mae pob un wedi chwarae eu
rhan i greu ysbryd cymunedol go iawn.”
Dyma’r tri a dderbyniodd y nifer fwyaf o enwebiadau o Ynys Môn:

1. CHIPPY CHIPPY, CAERGYBI “am adeiladu gwir ysbryd cymunedol
tra’n darparu prydau am ddim i blant”.
Disgrifiwyd Laura Jones a’i staff yn Chippy Chippy
gan y rhai wnaeth eu henwebu fel “angylion”, am
fwydo plant oedd mewn angen, ac am greu ysbryd
cymunedol drwy eu hymdrechion. Yn wreiddiol, bu’r
siop yn paratoi prydau am ddim i blant ar gost ei
hun, ond erbyn hyn mae criw o’r tu allan wedi
cyfrannu arian ag amser i’w helpu. Hyd yma, mae tîm Chippy Chippy wedi cyfrannu 874 pryd o
fwyd; 60 hamper moethus i’r digartref; ac arian i brosiect digartref a Chanolfan Ddydd Lighthouse
yng Nghaergybi.

2. GWESTY GWALCHMAI “am fwydo pobl fregus a threfnu gweithgareddau
i blant, yn ogystal â sefydlu banc bwyd”
Bu Stephanie Roberts a thîm y Gwalchmai Hotel yn paratoi
a dosbarthu pecynnau bwyd i’r henoed (o gawl poeth i de
prynhawn); pecynnau Pasg a Chalan Gaeaf i’r plant; a
darparu cinio am ddim i blant lleol. Dros gyfnod y Nadolig fe
wnaethon nhw rannu dros 120 o hamperi Dolig i'r henoed a
thua 120 o focsys
@MedrwnMon
siocled i'r plant. Ar ben hyn, bu Stephanie
yn brysur dros y misoedd diwethaf yn helpu danfon siopa,
presgripsiynau a.y.b. i bobl yr ardal.
@MedrwnMon
... / ...
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ARWYR CYMUNEDOL
3. GRŴP CYMUNEDOL #CARU AMLWCH “.... am wneud yn siŵr nad oedd neb yn mynd heb ddim yn ardal Amlwch”.
Grŵp o wirfoddolwyr sy’n byw yn ardal
Amlwch ydy #caruamlwch. Roedd y bobol
wnaeth eu henwebu ar gyfer gwobr ‘Arwyr
Cymunedol’ Senedd Cymru yn teimlo eu
bod wedi mynd y tu hwnt i’r gofyn yn ystod
y pandemig. Drwy sefydlu rhwydwaith o
wirfoddolwyr lleol yn Amlwch a’r ardaloedd
cyfagos, maen nhw’n gwneud yn siŵr fod
pobl sydd methu gadael y tŷ oherwydd eu
bod yn hunan ynysu, neu deuluoedd sydd
wedi cael eu taro yn economaidd, yn gallu
cael bwyd.
I weld yr holl enwebiadau ewch i dudalen Facebook Rhun ap Iorwerth YMA

COFIO ROBIN
Trist oedd clywed am farwolaeth sydyn Robert Wyn Jones,
neu “Robin” i’w lu o ffrindiau, ar y 6ed o Ionawr 2021, yn ei
gartref ym Mhennant, Llangefni.
Bu Robin yn gwirfoddoli fel gyrrwr i gynllun cludiant cymunedol
Car Linc Môn gyda Medrwn Môn am dros 20 mlynedd, gan
wneud gwaith gwerthfawr yn cludo pobl yn ei gar ei hun i
apwyntiadau ysbytai, deintydd a meddyg teulu, i siopa, ac i
weithgareddau cymunedol. Roedd yn bwysig ganddo sicrhau
bod pobl hŷn yn cael parhau i gefnogi gweithgareddau lleol
beth bynnag oedd y rhwystr. Roedd yn berson dibynadwy
iawn, ac yn ofalus o’i deithwyr, bob amser yn gwrtais ac hefo
gwên a stori i’w hadrodd. Fe wnaeth hefyd ymestyn ei
gefnogaeth y tu hwnt i’w wasanaeth hefo Car Linc Môn, gan
ddod yn gyfaill yn aml i’r rhai roedd o’n eu helpu.
Bydd y gymuned yn Llangefni hefyd yn gweld ei golli, gan ei
fod bob amser yn ymddiddori a chefnogi digwyddiadau yn y
capel, mewn cyngherddau, cymanfaoedd canu, eisteddfodau a
llawer mwy. Gwnaeth gyfraniad amhrisiadwy i’n cymunedau.

Robin hefo tystysgrif i gydnabod ei
gyfraniad gwerthfawr i’r gymuned a
gyflwynwyd iddo gan yr Uchel Siryf
Robin Grove-White, yn 2011 yng
Nghyfarfod Blynyddol Medrwn Môn

@MedrwnMon

Bydd colled enfawr ar ei ôl, nid yn unig gan ei deulu, ond gan bawb oedd yn ei adnabod. Mae ein
cydymdeimlad dwysaf ni yn Medrwn Môn yn mynd i’w blant, Meirion, Dylan a Sonia, a’u
@MedrwnMon
teuluoedd.
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LINC CYMUNEDOL MÔN

Mae LINC CYMUNEDOL MÔN yn wasanaeth ‘Prescreibio Cymdeithasol’ o fewn Medrwn
Môn sy’n cefnogi trigolion ar 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. Mae ein Cydlynwyr Asedau Lleol yn dal yma i gynnig
cefnogaeth yn ystod cyfnod y pandemig.

LLYFRYN GWYBODAETH LINC CYMUNEDOL MÔN
Cafodd y llyfryn hwn ei baratoi yn ystod y Cyfnod Clo cyntaf - ac mae’n rhestru dros 30 o
fudiadau a gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi trigolion Ynys Môn yn ystod pandemig
Covid-19 - a thu hwnt.
Mae’r Llyfryn Gwybodaeth ar gael ar wefan Medrwn Môn

YMA
Cysylltwch hefo Linc Cymunedol Môn am fwy o
wybodaeth am y gwasanaethau sy’n cael eu rhestru yn y
Llyfryn Gwybodaeth, neu os ydych chi angen copïau
papur neu PDF o’r Llyfryn.

Linc Cymunedol Môn
01248 725745
linc@medrwnmon.org
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CADW MEWN CYSYLLTIAD
CYSYLLTU
Gwnewch amser i gysylltu hefo ffrindiau
a theulu i helpu cyfoethogi eich diwrnod

HELPU POBL I FYND AR LEIN
10 a.m. - dydd Mawrth, 2il Chwefror, 2021.
Gweminar gan Cymunedau Digidol
Cymru i gynorthwyo pobl i fynd ar-lein.
Nod yr hyfforddiant yma - drwy gyfrwng y
Gymraeg - ydy dysgu sgiliau i gefnogi’r
bobol fwyaf bregus mewn cymdeithas
gyda thasgau ar lein syml sy’n gallu
gwneud gwahaniaeth mawr.
Diddordeb?
Archebwch le YMA

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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GWYBODAETH
Cefnogi Gofalwyr sy’n Gofalu
am Rywun â Dementia
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi cyhoeddi canllaw
defnyddiol - Gofalu am Rywun â Dementia - sy’n cyfuno
gwybodaeth ymarferol a chyfarwyddyd emosiynol i ofalwyr er
mwyn cefnogi eu llesiant eu hunain.
Mae dros 60% o’r 48,100 o bobl sydd â dementia yng Nghymru yn
byw yn y gymuned, ac maen nhw’n dibynnu ar aelodau’r teulu neu
ffrindiau i’w helpu â thasgau o ddydd i ddydd, fel coginio, gwisgo a
chymryd meddyginiaeth. Mae gofalu am rywun â dementia yn gallu
rhoi boddhad i ofalwr, ond mae hefyd yn gallu effeithio ar iechyd a
llesiant, cyflogaeth a pherthnasoedd personol y gofalwr. Mae gan
bron hanner gofalwyr pobl â dementia salwch neu anabledd eu hunain hefyd.
Mae’r coronafeirws a’r cyfyngiadau ar symud wedi golygu caledi mwy fyth i ofalwyr di-dâl, gyda
theuluoedd yn dweud mai teimlo eu bod ar eu pennau eu hunain, gorflinder, pryderon ariannol
ac iechyd meddwl gwael oedd yn achosi’r pryderon mwyaf iddyn nhw.
I lawrlwytho GOFALU AM RYWUN Â DEMENTIA: CANLLAW I

DEULUOEDD A FFRINDIAU SY’N GOFALU AM RYWUN Â
DEMENTIA, cliciwch YMA.

YN CEFNOGI POBL GYDA DEMENTIA
A’U TEULUOEDD DRWY FWYNHAU
CANU GYDA’N GILYDD

Mae’r ‘Forget-me-Not
Chorus’ yn elusen sy’n
cynnal sesiynau canu
corawl yn y gymuned i
bobl gyda dementia a’u
teuluoedd.
Yn ystod cyfnod
Covid-19 maen nhw’n
cynnal sesiynau rhithwir
bob dydd Llun. Mae hi
hefyd yn bosib ymuno
mewn sesiynau wedi eu
recordio o flaen llaw ar
eu gwefan. Mae’r cyfan
am ddim.

@MedrwnMon Manylion cysylltu ar y
chwith, neu ewch i’w
@MedrwnMon gwefan YMA.
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CYRSIAU AR-LEIN
SilverCloud
Therapi ar-lein CBT am ddim heb gyfeiriad gan Feddyg Teulu
Mae SilverCloud yn cynnig therapi ar-lein am ddim i helpu pobl gyda phroblemau lles ac
iechyd meddwl, wrth i effaith Covid-19 barhau. Does dim rhaid cael cyfeiriad gan Feddyg Teulu.
Gall pobl 16 oed a hŷn sy’n dioddef o bryder ysgafn i gymedrol, iselder neu straen, gofrestru ar
gwrs therapi 12 wythnos ar-lein SilverCloud drwy eu ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur.
Gall defnyddwyr ddewis o 17 rhaglen iechyd meddwl a lles ar-lein i’w cwblhau yn eu hamser eu
hunain dros 12 wythnos. Mae’r opsiynau’n cynnwys help gyda phryder, iselder, straen, cwsg a
phroblemau ariannol.
Mae’r therapi yn defnyddio dulliau megis Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) i helpu pobl i reoli
eu problemau drwy eu hannog i newid y ffordd maen nhw’n meddwl ac yn ymddwyn. Mae bob
rhaglen yn cynnwys gweithgareddau ac adnoddau rhyngweithiol i helpu defnyddwyr i ddatblygu
sgiliau i reoli eu lles seicolegol gyda mwy o hyder.
I gael mwy o wybodaeth am SilverCloud ewch i wefan
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr YMA.
Cwrs fideo hunangymorth ar-lein i unrhyw un dros 16 oed.
Cynlluniwyd y cwrs rhad ac am ddim hwn i helpu gwella
iechyd meddwl a llesiant pobl.
Gall y cwrs helpu pobl i gymryd mwy o reolaeth dros eu gweithredoedd, fel bod bywyd o ddydd i ddydd yn
dod yn llai problemus ac yn fwy pleserus. Bydd y cwrs yn dysgu ffyrdd ymarferol ac effeithiol o ddelio â
meddyliau a theimladau a all fod yn peri gofid. Bydd yn helpu pobl i ganfod yr hyn sy’n wirioneddol bwysig
iddyn nhw ac yn rhoi’r sgiliau i allu byw eu bywyd gyda mwy o hyder a mwy o ymdeimlad o bwrpas.
Mae pedwar fideo i gyd - a phob un yn para tua 40 munud:





NID CHI YW EICH MEDDWL
WYNEBU EICH BYWYD
BOD YN YSTYRIOL
BYW’N DDOETH, BYW’N DDA

Argymhellir cymryd diwrnod neu ddau rhwng pob fideo er@MedrwnMon
mwyn ymarfer y dysgu. Ar gyfer pob un o'r
fideos mae yna ganllaw i’w lawrlwytho, ei argraffu neu gymryd nodiadau arno, a hefyd mae rhai
ymarferion sain i wrando arnyn nhw. Ewch i wefan Iechyd@MedrwnMon
Cyhoeddus Cymru YMA i weld y fideos.
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GALW GWIRFODDOLWYR
BETH AM HELPU ERAILL DRWY
DDOD YN EIRIOLWR GWIRFODDOL?
Mae HOPE yn recriwtio ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr ar hyn o
bryd er mwyn darparu cymorth eiriolaeth annibynnol i bobl hŷn
(50+) a gofalwyr. Y nod ydy eu helpu i lunio'r penderfyniadau allweddol sy'n effeithio ar eu
bywydau ac osgoi mynd i sefyllfa o argyfwng.
Bydd prosiect HOPE yn galluogi pobl hŷn a gofalwyr i
ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol, cymryd rhan yn eu
cymunedau, deall eu hawliau fel person hŷn, cyrchu
gwybodaeth i wneud dewisiadau gwybodus ac, yn y pen
draw, gwneud yn siŵr fod eu lleisiau yn cael eu clywed.
Y gobaith ydy y bydd HOPE yn gwneud gwahaniaeth
enfawr i fywydau llawer o bobl hŷn sydd ddim yn gwybod sut i ddelio hefo’u pryderon ar hyn o
bryd, neu sydd heb yr hyder i godi eu llais am yr hyn sydd ei angen arnyn nhw go iawn. Bydd y
prosiect hwn yn helpu taflu goleuni ar eu hanghenion a'u dyheadau fel y gallan nhw fyw bywyd
mwy bodlon ac urddasol.
Bydd gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth dros y ffôn neu drwy alwad fideo, pan fydd ar gael,
oherwydd y sefyllfa Covid-19 bresennol. Mae Age Cymru eisiau sicrhau diogelwch ei holl staff a
gwirfoddolwyr ac mae'n dilyn Canllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Mae prosiect HOPE yn bartneriaeth rhwng; Age Cymru, partneriaid lleol Age Cymru a
phartneriaid Age Connects Wales ar draws Cymru gyfan. I gael gwybod mwy am HOPE a sut i
gael eich hyfforddi i ddod yn Eiriolwr Gwirfoddol a chefnogi pobl yn eich cymuned, e-bostiwch
Sian Hughes, eu Swyddog Prosiect yng Nghwynedd a Môn:

sian.hughes@agecymru.org.uk
neu ewch i'w gwefan:

www.agecymru.org.uk/advocacy

GWASANAETH CADW MEWN CYSYLLTIAD
Dros gyfnod Covid-19 mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn
darparu gwasanaeth cadw mewn cysylltiad ar gyfer pobl hŷn
a/neu fregus yn lleol (gan gynnwys cyn-filwyr). Rydym yn cynnig
gwasanaeth galwadau ffôn dwyieithog rheolaidd i rai sydd wedi eu hynysu ac angen sgwrsio.
Os fyddech chi, neu unrhyw un rydych chi’n eu hadnabod, yn dymuno
gwirfoddoli ar y cynllun gwerthfawr yma, yna cysylltwch hefo:

Age Cymru@MedrwnMon
Gwynedd a Môn:
Ffôn: 01286 677 711 E-bost: info@acgm.co.uk
@MedrwnMon
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GWYBODAETH I BOBOL IFANC
LLAWN LLIW
Mae Eleri Haf Rees yn athrawes yn
Ysgol Gynradd Corn Hir, Llangefni,
ac hefyd yn athrawes Ioga a
Meddwlgarwch Plant.
Ar ei thudalen Facebook ‘Llawn Lliw’ mae hi’n rhannu
syniadau am weithgareddau crefft ac ati, ac yn cynnal
sesiynau hwyliog sy’n ceisio datblygu iechyd, ffitrwydd a
hapusrwydd plant. Maen nhw’n adnoddau defnyddiol iawn
ar gyfer plant a phobl ifanc yn ystod y cyfnod clo.
Ewch i dudalen
Facebook ‘Llawn Lliw’
YMA i weld y gwahanol fideos a’r
gweithgareddau amrywiol sydd ar
gael i geisio cadw pawb yn brysur.

WOW!
Mae cwmni hyfforddiant Wow Training o Gaergybi yn cynnig
gwasanaeth argraffu gwaith ysgol disgyblion AM DDIM, er mwyn helpu
eu cymuned yn y cyfnod yma pan fo ysgolion ar gau.
Roedd Robert Williams, o Wow Training, neu “Tez” fel mae pobol
Caergybi yn ei nabod, mewn archfarchnad leol pan glywodd sgwrs rhwng
rhiant a phlentyn, a’r rhiant yn egluro na allent fforddio prynu printiwr i argraffu gwaith ysgol y
plentyn. Fe wnaeth hyn argraff arno, ac aeth yn ôl i'r swyddfa i siarad â'r tîm, a phenderfynu eu
bod am gynnig gwasanaeth AM DDIM i gymuned Caergybi. Mae’r cwmni bellach yn cynnig
gwasanaeth printio sy’n 100% ddi-gyswllt.
Gall rhieni neu blant e-bostio eu gwaith at info@wowtraining.co.uk
yna bydd Wow Training yn argraffu'r gwaith ac yn trefnu i bobl gael
dod i’w gasglu wrth y drws. Mae nhw hefyd yn gallu postio'r gwaith i
gyfeiriad cartref y disgybl yn rhad ac am ddim.
@MedrwnMon
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: info@wowtraining.co.uk /
@MedrwnMon
01407 764182 neu anfon neges i dudalen Facebook
Wow Training.
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GWYBODAETH I BOBL IFANC
Am y 23 mlynedd ddiwethaf mae Viva LGBT
wedi bod yn cefnogi pobol ifanc 14 i 25 oed,
drwy Ogledd Cymru a thu hwnt, sydd yn LGBTQ+
- lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trans - neu sydd yn
meddwl y gallen nhw fod.
Yn 2020 derbyniodd Viva gyllid o ‘Gronfa Teulu a
Chymuned’ Medrwn Môn i ehangu cyrhaeddiad a
gwella mynediad at gefnogaeth i bobl ifanc
LGBTQ+ ar draws Môn.
Mae’r sefyllfa bresennol gyda’r pandemig yn
golygu nad ydy hi wedi bod yn bosib cynnal y
gwaith wyneb-yn-wyneb arferol. Ond, maen nhw’n
parhau i gynnig cefnogaeth yn y cyfnod anodd
yma drwy weithio’n ddigidol.
Dyma beth mae #VirtualViva wedi ei wneud hyd yma:


Hwyluso Grwpiau Ieuenctid Digidol 2 noson yr wythnos - cynnal
cwisiau, gemau, D&D, sesiynau arlunio, a thrafodaethau ar bynciau
perthnasol;



Cynnig cefnogaeth un-i-un dros y ffôn, galwadau fideo a
negeseuon testun cyson yn ymwneud â lles;



Presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol i rannu delweddau
cadarnhaol a negeseuon defnyddiol .

Os ydych am gael gwybod mwy am eu
gwaith, yn nabod rhywun allai elwa o
dderbyn eu cefnogaeth, neu os hoffech
chi ddysgu mwy am eu cyfleon hyfforddi,
yna plîs cysylltwch â ni.

Cysylltwch ag Alex neu Dylan:
07880 956 458 / 07933 472 698
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Cronfa Gymunedol
ar gyfer
Plant a Theuluoedd Môn
Lansiodd Medrwn Môn ‘Gronfa Gymunedol ar gyfer Plant a Theuluoedd Môn’ yn Hydref
2020 i ddarparu nawdd i fudiadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol ar Ynys Môn a oedd
yn rhoi cefnogaeth i’w cymunedau yn sgîl effeithiau pandemig Covid-19. Roedd grwpiau
yn gallu gwneud cais am hyd at £5,000, ac roedd rhaid i geisiadau gydymffurfio ag o
leiaf un o egwyddorion y ‘PUM FFORDD AT LES’.
Dyma sut mae’r 7 prosiect llwyddiannus yn defnyddio’r arian a ddyfarnwyd iddyn nhw:

1. CAPEL GOLEUDY MÔN
Mae nhw wedi creu 2,000 o becynnau adnoddau i deuluoedd a’u dosbarthu drwy 13 ysgol gynradd a 2 ysgol uwchradd ar hyd
a lled Ynys Môn. Cyn y Nadolig roedden nhw hefyd yn gosod
heriau dyddiol i blant a theuluoedd ar eu tudalen Facebook - sef
Antur Adfent / Advent-ure - gyda’r nod o ddod ag ychydig o
oleuni a gobaith i deuluoedd mewn cyfnod anodd dros yr Ŵyl.

2. CLWB CREADIGOL BRYNGWRAN CYMUNEDOL
Mae gwirfoddolwyr Cynllun Tro Da Bryngwran / Hwb Cymunedol
Iorwerth yn rhedeg 'Clwb Creadigol Cymunedol Bryngwran' er mwyn
ceisio codi calon ac ysbrydoli pobl trwy gyfnod heriol Covid-19. Maen
nhw’n annog rhieni, plant a theuluoedd i rannu syniadau a chymryd rhan
mewn amrywiol weithgareddau bob mis er mwyn cyflawni'r pum elfen o'r
‘Pum Ffordd At Les’. Yn ystod cyfnod y Nadolig dosbarthwyd pecynnau
‘Christingl’ a chlychau Nadolig i ddisgyblion Ysgol Gymuned Bryngwran
a thrigolion yr ardal er mwyn cadw pawb yn brysur.

3. CANOLFAN UCHELDRE, CAERGYBI
Mae Canolfan Ucheldre wedi bod ar gau ers Mawrth 2020. Pan
fydd amodau Covid-19 yn caniatáu, bydd y Ganolfan yn cynnal
10 sesiwn ymarferol natur, celf a gwyddoniaeth. Y nod ydy
cyflawni’r ‘5 Ffordd at Les’ drwy alluogi plant a theuluoedd i:






Sylwi ar ryfeddodau gwyddoniaeth a natur o'u cwmpas;
Cysylltu â'i gilydd drwy weithgareddau grŵp teulu;
Ymarfer creadigrwydd a dychymyg;
Cael hwyl wrth ddysgu pethau newydd a chefnogi addysg plant;
Gwella llesiant drwy'r celfyddydau a natur.
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4.

COED LLWYNONN SYRCAS CIRCUS

Y bwriad ydy cynnal Sesiynau Gweithgareddau Dysgu Awyr Agored pan fo’r
sefyllfa’n caniatáu. Bydd gweithdai addysgol yn cael eu cynnal yn y
goedwig, gyda chylch o seddi coed, a thân agored - gan ddysgu sut i
adnabod planhigion, gwehyddu, crochenwaith, gwnïo, rheolaeth coetiroedd plannu coed, a sut i fwydo adar, ystlumod a gwiwerod coch ac yn y blaen.

5.

ELFENNAU GWYLLT

Bydd cyfres o ‘Deithiau Gwyllt’ yn cael eu trefnu i
gysylltu teuluoedd, gofalwyr ifanc, a phlant mewn gofal
hefo natur er mwyn gwella eu lles a'u hannog i gymryd
rhan mewn mwy o weithgareddau teuluol. Trefnir
teithiau cerdded mewn gwahanol ardaloedd ar draws Ynys Môn gan gynnwys Niwbwrch, Cemaes,
Caergybi, a Cemlyn gan gynnal amrywiaeth o gemau a gweithgareddau ar y llwybrau. Anogir
teuluoedd i gasglu eitemau natur ar eu taith gerdded er mwyn creu eitemau celf a chrefft.

6.

CLWB RHEDEG CYMDEITHASOL MÔN MILERS

Yn dilyn llwyddiant eu cwrs peilot ‘Zero to Hero’, mae Môn Milers yn trefnu
lawnsio ‘Zero to Hero’ arall yn fuan, wedi’i gyflwyno’n ddwyieithog, ac yn
targedu pobl ifanc (12 oed a hŷn) ac oedolion sy’n rhan o’u teuluoedd. Drwy
gynnig gweithgareddau i wahanol oedrannau o fewn yr un teulu gall pawb
hyfforddi gyda'i gilydd, gan gymell a chefnogi y naill a’r llall trwy'r rhaglen 10
wythnos a thu hwnt. Bydd dwy sesiwn o waith cartref hefyd yn cael eu gosod
bob wythnos er mwyn i deuluoedd allu mynd i redeg gyda’i gilydd yn ystod yr
wythnos, ar amser sy’n gyfleus iddyn nhw.

7.

GIRLGUIDING YNYS MÔN

Ar hyn o bryd, mae Canolfan Breswyl Girlguiding Ynys Môn yn
Lligwy ar gau, ond unwaith y bydd cyfyngiadau’r cyfnod clo yn
caniatáu, bydd grwpiau bychain o ferched a’u harweinwyr yn cael eu
gwahodd i Ligwy i fwynhau gweithgareddau awyr agored yn ystod y
dydd. Dyfarnwyd arian i brynu offer crefft, llochesi a byrddau awyr
agored ar gyfer y gweithgareddau yma a fydd yn gwella lles y
genethod, ac yn rhoi teimlad o gymuned iddyn nhw.

Dyrannwyd cyfanswm o £ 20,282.90 hyd yma i’r prosiectau hyn ar Ynys
Môn gan ‘Gronfa Gymunedol Plant a Theuluoedd’ Medrwn Môn. Mae ail
rownd o ariannu wedi cael ei chynnal y mis yma - bydd y manylion i gyd yn
rhifyn nesaf ein E-Fwletin Covid-19.
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NEWYDDION CYLLIDO COVID-19
Mae Ymddiriedolaeth
Moondance wedi clustnodi
£10 miliwn yn ychwanegol ar
gyfer 2021 ar gyfer eu Cronfa
Ymateb Covid-19 sydd ar
gael i’w rannu hefo elusennau
a mudiadau o Gymru sy’n cefnogi pobl sy’n
wynebu heriau oherwydd Covid-19.

Yn ystod 2020 fe wnaeth Moondance gyfrannu
tuag at gefnogi’r henoed a phobl ynysig yn eu
cymunedau; ymladd tlodi ac amddifadedd; helpu
gwasanaethau sy’n cefnogi dioddefwyr trais yn y
cartref a thrais rhywiol, a helpu darparu
cefnogaeth iechyd meddwl yn sgîl effaith Covid-19.
Mae Moondance yn pryderu nad ydyn nhw’n
cyrraedd rhai mudiadau a grwpiau er mwyn iddyn
nhw allu cefnogi eu cymunedau yn ystod yr
argyfwng yma. Maen nhw am i bobl Cymru wybod
fod eu Cronfa Ymateb Covid-19 yma i helpu.

Yn ôl Diane Engelhardt, Cadeirydd Moondance:
“Ers Mawrth 2020 rydym wedi cyfrannu swm o
£7.5 miliwn i dros 800 elusen a mudiad yng
Nghymru, ond mae yna lot ar ôl i’w wneud. Dylai
mudiadau sy’n gwneud cyfraniad go iawn a
gwerthfawr i’r rhai sy’n cael eu heffeithio fwyaf
gan y pandemig gysylltu hefo ni.” Ewch i’r wefan:

moondancefoundation.org.uk/c19fund

The Volant Trust - Cronfa Ymateb Covid-19
Mae’r Volant Trust yn cynnig grantiau i elusennau sy’n rhoi
pwyslais ar liniaru amddifadedd cymdeithasol ac sy’n helpu grwpiau
bregus sydd wedi cael eu heffeithio’n ddrwg gan bandemig
Covid-19. Bydd y Gronfa hefyd yn ystyried ceisiadau ar gyfer prynu
cyfarpar meddygol ac i gynhyrchu neu ddosbarthu PPE.
Mae’r Volant Trust yn cydnabod faint o waith ydy gwneud cais am grant, ac mae’r
Ymddiriedolwyr yn awyddus i helpu elusennau
gymaint ag y gallan nhw cyn i’r ceisiadau am gyllid
gael eu cyflwyno.
Mae mwy o wybodaeth am
y broses o wneud cais ar
eu gwefan YMA.
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NEWYDDION CYLLIDO
CYNLLUN GRANTIAU GWIRFODDOLI CYMRU WEDI AGOR
Mae’r cynllun yma’n cael ei
noddi gan Lywodraeth Cymru
er mwyn hyrwyddo a gwella
cyfleoedd gwirfoddoli yng
Nghymru. Mae’r cynllun yn cael
ei weinyddu gan Gyngor
Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(WCVA).
Bydd grantiau Gwirfoddoli Cymru ar gyfer 2021/22 yn cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy ’n
cyfrannu at ‘Gymru â Diwylliant Bywiog Lle Mae’r Gymraeg yn Ffynnu’ ac at ddau nod arall
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) o’u dewis. Y nod ydy gwella’r ffordd mae
Cymru yn cyflawni llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol.

YDYCH CHI’N GYMWYS I WNEUD CAIS?
Rhaid i sefydliadau fod yn sefydliadau gwirfoddol / trydydd sector, sydd ddim yn cynnwys
sefydliadau gwleidyddol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol neu ganolfannau Gwirfoddoli.
Gall prosiectau ddechrau o 1 Mehefin 2021. Mae’n rhaid i bob prosiect ddod i ben erbyn
31 Mawrth 2022 a bod â gwerth o hyd at £20,000.
Mae’r cynllun grant yma’n annog gwirfoddoli gan bobl ifanc ac mae
30% o’r arian sydd ar gael wedi’i neilltuo i gefnogi prosiectau sy’n
recriwtio gwirfoddolwyr ifanc rhwng 14 a 25 oed.

Dyddiad cau: 12 Ebrill 2021.
Ewch ar wefan CGGC i gael mwy o wybodaeth am y gofynion - yn
yr adran ‘Arweiniad i Ymgeiswyr’ YMA.
Mae Cronfa JK yn cefnogi unigolion o gymunedau Ynys Môn a
Gwynedd trwy gynnig grantiau bach i unigolion allu cael
mynediad at hyfforddiant neu addysg. Y nod ydy gwella
bywydau pobl drwy eu helpu i geisio cael swydd a gyrfa well.
Sefydlwyd Cronfa JK ym mis Mai 2020 gan John a Lisa Kelly er cof am
eu diweddar fam, June Kelly. Roedd hi’n athrawes ysgol uwchradd ac yn
fwyaf diweddar yn diwtor preifat i blant oedd ddim yn gallu cael mynediad
at addysg prif ffrwd.

@MedrwnMon

Mae Cronfa JK yn gwahodd unigolion i wneud cais am grantiau ar gyfer
hyfforddiant neu addysg. Am fwy o wybodaeth ewch i: www.cronfajk.com

@MedrwnMon
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NEWYDDION CYLLIDO
Mae’r True Colours Trust yn cefnogi mudiadau a phrosiectau lleol
sy’n gweithio hefo:




plant a phobl ifanc anabl;
plant a phobol ifanc sydd â chyflyrau lle mae
marwolaeth gynamserol yn anochel;
a’u teuluoedd.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn darparu grantiau hyd at £10,000, er fod
llawer o’r grantiau yn llai na hyn. Maen nhw’n ceisio ymateb i geisiadau a rhoi
penderfyniad terfynol o fewn chwech wythnos. Gellir gwneud cais unrhyw bryd.
Dyma’r mathau o brosiectau sy’n cael eu cefnogi: pyllau hydrotherapi; ystafelloedd
amlsynnwyr; minibysiau; prosiectau gofalwyr ifanc; prosiectau gan frodyr neu chwiorydd;
cefnogaeth profedigaeth; offer chwarae arbenigol; mynediad at chwarae a hamdden; a
chymorth teuluol / cefnogaeth gan gyfoedion wedi ei arwain gan riant ayb.
I gael mwy o wybodaeth am sut i wneud cais, ewch i’w gwefan YMA.

CARING WALES
Mae rhaglen ariannu Caring Wales ar agor i dderbyn ceisiadau gan sefydliadau sy’n
gweithio i gefnogi gofalwyr di-dâl, yn enwedig gofalwyr ifanc a gofalwyr pobl gyda’r
cyflyrau sy’n cael eu blaenoriaethu gan gronfa ymchwil Datblygiad Plant Sefydliad
Waterloo.
Derbynir y ceisiadau cryfaf i'r gronfa hon fel arfer gan sefydliadau sydd:







Yn darparu ystod o wasanaethau cefnogi sy'n canolbwyntio ar ofalwyr;
Yn dangos cysylltiadau cryf â phrosiectau, ymyriadau, sefydliadau a
gwasanaethau eraill i sicrhau dull cyfannol o gefnogi teuluoedd;
Yn sicrhau cyfranogiad defnyddwyr gwasanaeth wrth
lunio eu gwasanaethau;
Yn cyrraedd nifer sylweddol o unigolion;
Yn nodi a gweithio'n rhagweithiol gyda'r gofalwyr
mwyaf ynysig a bregus, a chynnig lefelau digonol ac
@MedrwnMon
ystyrlon o gefnogaeth.

Am fwy o wybodaeth a sut i wneud cais cliciwch
YMA.
@MedrwnMon
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GWYBODAETH I’R SECTOR

@MedrwnMon
@MedrwnMon
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MAPIO YNYS MÔN

DWEUD
EICH
DWEUD

Mae Medrwn Môn yn cydweithio hefo
Cyngor Sir Ynys Môn i greu map o’r
asedau sydd ar gael ar Ynys Môn gan greu rhestr o’r pethau da sy’n
bodoli ym mhob cymuned.

Rydym angen help trigolion Ynys Môn
i adnabod yr asedau sydd yn eich
cymuned CHI er mwyn creu darlun o
sut mae bywyd yn y gymuned honno.
Gall y gymuned wedyn edrych ar y
bylchau sy’n cael eu hadnabod, e.e. mewn gwasanaethau neu weithgareddau,
a helpu cynllunio i ddatblygu gwasanaethau at y dyfodol, fel y gellir clustnodi
arian cyhoeddus ar gyfer y pethau sydd eu hangen fwyaf.
Yn ystod pandemig Covid-19 rydym wedi gorfod mynd ati i fapio cymunedau
mewn ffyrdd gwahanol, gan nad oes modd cyfarfod pobl wyneb yn wyneb.
Rydym wedi bod wrthi’n ffonio a chysylltu hefo pobl drwy FaceTime a Zoom er
mwyn cael sgwrs a thrafod.
Hyd yma, mae’r ymateb wedi bod yn wych. Yr hyn sydd wedi dod yn amlwg
ydy fod pobl y dyddiau yma’n fwy ymwybodol o bwy sy’n byw yn eu cymuned, a
phwy ydy eu cymdogion nhw. Mae’r rhan fwyaf yn credu fod y gefnogaeth sydd
ar gael yn eu cymuned yn ffantastig, ac yn teimlo eu bod nhw mor lwcus i gael
byw ar ynys mor hardd ag Ynys Môn.

Rydym angen eich barn CHI hefyd!
Os hoffech chi, neu unrhyw un arall rydych chi’n eu nabod, gyfrannu - neu os
oes gennych chi unrhyw awgrym pellach neu gwestiynau - yna e-bostiwch
Delyth Owen neu Heledd Wyn Eddings yn Medrwn Môn:
delyth@medrwnmon.org / heledd@medrwnmon.org
neu ffonio 01248 724944.
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PUM FFORDD AT LES
Pum peth syml y gallwn ni gyd eu gwneud
i roi hwb i’n lles yn ystod y cyfnod clo …..
Cymerwch amser i chi eich hun - sylwch
ar bethau o’ch cwmpas, a mwynhewch y
foment.
Gwnewch amser i gysylltu hefo ffrindiau
a theulu er mwyn helpu i gyfoethogi eich
diwrnod
Mae bod yn fywiog yn gwneud i chi
deimlo’n dda. Symudwch – dawnsiwch,
canwch, ewch am dro, ewch i redeg neu
i feicio
Gall dysgu rhywbeth newydd fod yn
hwyl, gwneud i chi deimlo’n dda a
datblygu’ch hyder
Fe all gwirfoddoli neu wneud cymwynas
garedig i helpu eraill eich gwneud CHI i
deimlo’n hapusach

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