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DIOLCH I’R GWIRFODDOLWYR
Yn sgil y pandemig Covid-19 mae byddin o
wirfoddolwyr wedi camu i’r adwy mewn cymunedau
ar draws Ynys Môn - yn gymdogion ac unigolion – yn
ffurfiol ac yn anffurfiol . Maen nhw’n siopa a danfon
pecynnau bwyd, yn casglu a danfon prescripsiynau,
yn mynd â chŵn am dro, ac yn galw heibio i wneud yn
siŵr bod pobl yn iawn ac yn ffonio rhai sydd angen
sgwrs. Mae gwirfoddolwyr wedi codi arian hanfodol
ar gyfer elsusenau, ac wedi helpu i rannu negeseuon a
gwybodaeth am iechyd y cyhoedd ar draws safleoedd
cyfryngau cymdeithasol. Mae ein diolch yn fawr i bob
un sy’n ceisio sicrhau ein bod ni’n gofalu am ein gilydd
yn ystod y cyfnod hwn.
Fel rhan o Wythnos y Gwirfoddolwyr eleni
mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
(WCVA) yn bwriadu ymestyn yr ymgyrch
#ClapforCarers i gynnwys #ClapforVolunteers
am 8pm ar ddydd Iau, 4 Mehefin. Rhowch
wybod i’ch gwirfoddolwyr, eich staff, eich
cefnogwyr a’ch cyllidwyr a’u gwahodd nhw i
glapio hyd yn oed yn gryfach a gwneud hyd
yn oed mwy o sŵn i ddiolch i’r gwirfoddolwyr
sy’n helpu yn ystod pandemig Covid-19.
Rhowch wybod i’ch gwirfoddolwyr y bydd Cymru’n clapio iddyn nhw hefyd.
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CYMUNEDAU’N HERIO COVID-19
Diwrnod Hwyl Rhithwir Bryngwran
Er fod pawb yn gorfod aros gartref y dyddiau yma, mae sawl cymuned ar Ynys Môn
wedi canfod ffyrdd i barhau i gynnal digwyddiadau cymdeithasol. Mae Bryngwran
Cymunedol yn trefnu Diwrnod Hwyl ym Mryngwran bob blwyddyn, a ddydd
Sadwrn yma - Mai 9fed - mi fydd y Diwrnod Hwyl yn dal i gael ei gynnal - ond ar
ffurf ychydig yn wahanol eleni.
Yn ôl y trefnydd, Eirian Huws “Mae’n biti mawr na fydd yna Ddiwrnod Hwyl
traddodiadol eleni. Ond mi wnes i benderfynu mynd ati i drefnu Diwrnod Hwyl
Rhithwir (Virtual) i sicrhau bod y gymuned yn medru dod at ei gilydd - er gwaetha
Covid-19.” Mi fydd y diwrnod yn
cynnwys helfa drysor, ras hwyl, a
chystadlaethau amrywiol yn
cynnwys Bake Off a Bryngwran’s
Got Talent. Bydd Bryngwran’s Got
Talent yn cael ei drefnu gan Simon
Wareham, sef prif drefnydd PhilFest
- gŵyl leol sydd bellach wedi cael ei
chanslo eleni oherwydd Covid-19.
Yn ôl Eirian Huws: “Mae yna lot o ymateb positif i’r Diwrnod Hwyl ac rwyf yn edrych
ymlaen i gael rhannu lluniau a chanlyniadau’r diwrnod. Mae Cyngor Cymuned
Bryngwran yn rhoi £100 tuag at y gwobrau ac rydym yn hynod ddiolchgar am hyn.
Mae Rich, un o rieni’r ysgol yn trefnu ‘bonus ball’ i gasglu arian i’r Ysgol hefyd. Y
gobaith yw y bydd y gymuned i gyd yn elwa ac yn cael hwyl wrth gymryd rhan.”

○ ○ Te Prynhawn ○ ○
Mae Bryngwran Cymunedol hefyd yn brysur yn
gwneud trefniadau ar gyfer dosbarthu te pnawn i
drigolion hŷn a bregus Bryngwran. Yn ôl Eirian Huws
o Bryngwran Cymunedol: “Mae’r Iorwerth Arms
wedi bod yn cynnal te pnawn ar ddydd Gwener olaf
y mis ers rhai blynyddoedd ac fe fyddai’n biti mawr tasa’r rhai sydd wedi bod yn
cefnogi’n rheolaidd yn colli’r cyfle yna oherwydd y sefyllfa bresennol. Rydym wedi
penderfynnu ail gychwyn y te prynhawn ac mi fyddwn ni’n dosbarthu’r boscys i bobl
ar y dydd Gwener olaf ym mis Mai, a phob mis wedyn nes i gyfyngiadau Covid-19
gael eu codi.” Cysylltwch drwy Eirian Huws ar Facebook i drefnu derbyn te pnawn.
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GWYBODAETH
CEFNOGAETH I OFALWYR DI-DȂL
Mae’n bwysig iawn cefnogi gofalwyr sydd angen meddyginiaeth yn ystod y
pandemig presennol. Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Llywodraeth
Cymru, Gofalwyr Cymru, Cymdeithas Ffarmacolegol Prydain a Fferylliaeth
Gymunedol Cymru wedi bod yn cydweithio i ddeall y pwysau sy’n wynebu
gofalwyr yn ystod y cyfnod yma ac i gynnig ffyrdd y gellir eu cefnogi.
Rydyn ni wedi clywed mai’r problemau allweddol sy’n wynebu gofalwyr di-dâl
wrth gael gafael ar feddyginiaethau ar hyn o bryd ydy:
•
•
•

Ymdopi â chiwiau hir yn y fferyllfa oherwydd mesurau cadw pellter
cymdeithasol
Cael gafael ar slotiau danfon meddyginiaethau a threfnu’r rhain
Fferyllfeydd yn gwrthod mynediad i ofalwyr ifanc.

Fe hoffem ni felly alw ar fferyllfeydd i gefnogi gofalwyr trwy roi cefnogaeth a
gwybodaeth i gynorthwyo gofalwyr di-dâl yn y siop:
• Caniatáu i 2 o bobl fynd mewn i’r siop pan nad oes gan y gofalwyr
unrhyw ddewis ond mynd â’r person y mae’n gofalu amdano/amdani
gyda nhw i mewn i’r fferyllfa
•
Addasu pethau yn ôl yr angen i gefnogi’r gofalwr a’r person y mae’n
gofalu amdano/ amdani
•
Ystyried rhoi blaenoriaeth i’r gofalwyr di-dâl sydd yn gofalu am bobl
sy’n agored / sy’n cael eu gwarchod i gael slotiau danfon
meddyginiaethau
•
Adolygu canllawiau ar ‘Blant yn casglu meddyginiaethau o fferyllfa’ a
chydnabod mai, i rai teuluoedd, gofalwyr ifanc ydy’r unig bobl ar yr
aelwyd sy’n gallu casglu meddyginiaethau
Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda:
Cyngor Sir Ynys Môn, Gwasanaethau Cymdeithasol Un Pwynt Cyswllt:
01248750057 / ASDUTY@ynysmon.gov.uk
Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr: 01248 370797 / help@carersoutreach.org.uk
Gweithredu dros Blant: 07809595221 / ynysmonyoungcarers@actionfor
children.org.uk
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BANCIAU BWYD YNYS MÔN
Mae Banciau Bwyd Ynys Môn yn parhau i ddarparu gwasanaeth hanfodol ar gyfer
trigolion yr Ynys. Ers dechrau argyfwng Covid-19 mae dau Fanc Bwyd newydd wedi
agor er mwyn ateb y galw – sef Banc Bwyd Llangefni a Banc Bwyd Porthaethwy. Mae
rhain yn ychwanegol at Fanciau Bwyd Caergybi ac Amlwch.
Yn ôl Liz Wood o Fanc Bwyd Amlwch mae’r galw wedi cynyddu yn aruthrol yn yr
wythnosau diwethaf yma:
“Cyn Covid-19 roedden ni’n cael tua 5 cais yr wythnos

am fwyd. Rwan, mae’r nifer wedi cynyddu i rhwng 40 a
60 cais yr wythnos. Mae’r cyfraniadau ariannol sy’n
dod i mewn yn hanfodol ar gyfer bwydo teuluoedd ac
unigolion sy’n cael eu heffeithio gan Covid-19. Heb
wirfoddolwyr ni fyddai’r Banciau Bwyd yn gallu gweithredu o gwbwl - mae’r gwaith
maen nhw’n ei wneud yn anhygoel.” Mae Liz Wood yn pwysleisio na ddylai unrhyw un
deimlo cywilydd neu embaras o orfod gofyn am fwyd o Fanc Bwyd – maen nhw yma i
helpu pobol. I weld Liz Wood yn siarad am Fanc Bwyd Amlwch, mewn ffilm fer ar
waith Banciau Bwyd Ynys Môn, ewch i dudalen Facebook Menter Môn YMA.
*******************
Dros yr wythnosau diwethaf, mae rhai ardaloedd wedi penderfynu sefydlu pwyntiau
casglu Banc Bwyd lleol yn eu cymunedau:

CARREGLEFN

MYNYDD MECHELL

LLANFECHELL

Os hoffech chi sefydlu Pwynt Casglu Rhoddion o fewn eich ardal chi, a threfnu i
Gyngor Sir Ynys Môn gasglu rhoddion yn wythnosol, yna cysylltwch â Cheryl Appleton
Owen yn y Cyngor Sir ar e-bost - CherylAppleton@ynysmon.gov.uk
*******************
Diolch i bawb sydd yn gwirfoddoli ac yn cyfrannu bwyd a nwyddau hanfodol. Mae
croeso i unrhyw un gyfrannu’n ariannol trwy ymweld â thudalen GoFundMe YMA.
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GWYBODAETH I DEULUOEDD
GOLAU BARNARDO’S
Os ydy eich plentyn yn cael trafferth gyda’i
Iechyd meddwl – yn sgil profedigaeth,
iselder, ynysu cymdeithasol, hunanniweidio, bwlio neu oherwydd bod y teulu
wedi chwalu – gall ein gwasanaeth
Golau yn Ynys Môn fod o gymorth yn ystod
y cyfnod anodd yma.
‘Dydych chi ddim ar eich pen eich hun.
Rydym yn dal i dderbyn
atgyfeiriadau gan y teuluoedd
eu hunain a gan weithwyr
proffesiynol. Gallwn gynnig
cymorth cwbl gyfrinachol i’ch
plentyn ac i’r teulu cyfan.
I ofyn am ffurflen atgyfeirio, anfonwch e-bost i GOLAU@barnardos.org.uk yn
uniongyrchol, neu ffoniwch ni ar 07714 754625 gydag unrhyw ymholiadau.

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig mynediad AM DDIM i
staff a rhieni i gwrs arloesol AR-LEIN am blant
Mae cwrs ‘Deall eich Plentyn’ yn addas
ar gyfer rhieni, gofalwyr a gweithwyr
proffesiynol sy’n gofalu am blant rhwng
0 ac 18 oed. Mae’n edrych ar ddatblygiad
yr ymennydd, chwarae, mathau o rianta,
cysgu, cyfathrebu, tymer a llawer mwy yn seiliedig ar gwrs Agwedd Solihull
- cwrs wyneb yn wyneb adnabyddus. Mae’r cwrs fel arfer yn costio £39 ond yn cael ei gynnig am ddim! Defnyddiwch y Cod Mynediad NWSOL (dilys
tan Tachwedd 2022) yn www.ourplace.co.uk er mwyn creu eich cyfrif eich
hun a gallwch ail-ymweld â’r cwrs unrhyw dro heb orfod talu ceiniog.

Mae 9-11 modiwl sydd yn cymryd tua 20 munud yr un - yn ogystal â
gweithgareddau rhyngweithiol, cwis, clipiau fideo a thaflenni ymarferol.
Dyma brofiad un rhiant: “Mae hwn wedi bod yn brofiad gwerthfawr a
fydd yn dylanwadu ar nifer o agweddau o fy mywyd mewn ffordd”.
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GWYBODAETH
NEWYDDION DA! Mae’r RVS newydd lansio eu
Neuadd Bentref Rithwir (Virtual) ar y we. Rhaglen
newydd o weithgareddau ar-lein ydy hon a ddyluniwyd ar
gyfer pobl hŷn sydd wedi eu hynysu gartref ar hyn o bryd er
mwyn helpu rhai i frwydro’n erbyn teimladau o unigedd a diflastod. Bydd y
gweithgareddau’n cael eu harwain gan diwtoriaid
arbenigol a rhai wynebau adnabyddus, cydgysylltwyr
gweithgaredd y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol (RVS)
a gwirfoddolwyr. Cefnogir y fenter gan chwaraewyr Loteri
Côd Post y Bobl.
Ymysg y gweithgareddau mae ymarfer corff ysgafn, celf a chrefft, coginio a phobi,
sgiliau technoleg a chwisiau gyda bîtbocsio, ioga chwerthin a Zumba Gold. Bydd
sesiynau ar gael saith diwrnod yr wythnos gyda gweithgareddau byw a rhai wedi'u
recordio ymlaen llaw y gellir ymuno â nhw. Bydd y rhaglen yn rhedeg cyhyd â bod
pobl dan gyfyngiadau yn eu cartrefi ac mae yna ddewis mawr o weithgareddau fel
y gallwch chi barhau i fwynhau'r pethau rydych chi'n hoffi eu gwneud - a dysgu
rhywbeth newydd hefyd!
Ewch i www.royalvoluntaryservice.org.uk/vvh am fwy o wybodaeth.
*********************************************************************************************

Sut i Aros yn Iach Gartref

Mae hwn yn gyfnod ansicr i ni i gyd, ond a ydych chi wedi gofyn i chi’ch hun sut ydych chi?
Ydych chi’n llwyddo i gadw mewn cysylltiad hefo teulu a ffrindiau?
• Beth am eich iechyd corfforol?
• Sut ydych chi'n teimlo?
Am wybodaeth ddefnyddiol ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus
Cymru. Mae rhywfaint o gymorth a chyngor ar ofalu amdanoch
chi eich hun a'ch anwyliaid pan fyddwch yn ynysu. Fe welwch
chi hefyd rai dolenni i sefydliadau partner am ragor o gymorth. Cliciwch YMA i’w gweld.
•
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CADW MEWN CYSYLLTIAD
Weithiau, mae sgwrs hefo ffrind neu aelod o’r teulu yn gallu gwneud byd o
wahaniaeth. Mae canllawiau syml ar sut i ddefnyddio WhatsApp, Skype a
Facetime ar gael o wefan Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru er mwyn helpu pobl
i gadw mewn cysylltiad yn ystod y cyfnod anodd yma:

Mae adnoddau digidol defnyddiol hefyd ar gael gan Cymunedau Digidol Cymru.
Ewch i’w gwefan 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:
 38 Cais am siopa
 73 Galwad i gadw mewn cysylltiad
 18 Atgyfeiriad i Fanc Bwyd
 10 Ymholiad cyffredinol
Rydym hefyd wedi dosbarthu 278 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.

Ydych chi angen unrhyw beth? Cysylltwch hefo:

Linc Cymunedol Môn - 01248 725745
linc@medrwnmon.org
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CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
Cronfa Ymateb Gwasanaethau
Gwirfoddol a Chymunedol Môn
Gwahoddir ceisiadau am grant o hyd at
£1,000 gan fudiadau gwirfoddol a grwpiau
cymunedol sy'n cefnogi cymunedau ar Ynys Môn.
Yn yr amser hwn o argyfwng cenedlaethol, dyrannwyd £25,000
o gyllid i Medrwn Môn i gefnogi mudiadau gwirfoddol a grwpiau
cymunedol sy'n darparu cefnogaeth ymateb hanfodol i Covid-19
ar Ynys Môn.
Pwrpas y gronfa hon ydy galluogi mudiadiau gwirfoddol a
grwpiau cymunedol i barhau ac ehangu eu gwaith, yn enwedig
gyda gwirfoddolwyr, wrth gefnogi'r bobl yn ein cymunedau
sydd fwyaf anghenus yn ystod yr amser hwn.
Rydym yn chwilio am brosiectau a fydd yn Datblygu, Cefnogi
neu Gryfhau eich cymuned.
Nid oes dyddiad cau. Mae'r panel yn cwrdd yn aml, gyda
cheisiadau sy'n bodloni’r meini prawf yn cael eu hariannu ar sail
y cyntaf i'r felin. Asesir ceisiadau yn rheolaidd.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Derlwyn Hughes, Swyddog
Gwybodaeth a Datblygu: derlwyn@medrwnmon.org
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GWYBODAETH HYFFORDDIANT
GOFALU AM RYWUN ANNWYL
I CHI SYDD Â DEMENTIA YN
YSTOD CYFNOD COVID-19
Mae Patsy Pope, ein harbenigwraig Dementia,
yn parhau i gynnig sesiynau Webinar 20 munud
AM DDIM: Beth i’w wneud ac i beidio gwneud
wrth ofalu am rhywun â Dementia yn ystod
cyfnod y Coronafeirws.
•
•

•
•
•

Cadw’r emosiynau yn bositif
Stopio’r holi a’r dadlau
Pam maen nhw’n gwneud hynny?
Ddylwn i eu cadw yn actif?
Oes gwella i fod?

Er mwyn cadw eich lle anfonwch neges at: rochelle@allaboutdementia.co.uk

Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol Ar-Lein
Mae hyfforddiant statudol a
phellach ar gael ar gyfer yr Holl
staff sy’n gweithio yn y maes
Gofal Cymdeithasol, gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl.
Am ddim drwy borthol E-ddysgu Cyngor Sir Ynys Môn.
Diddordeb? Gofynnwch am gyfrif drwy anfon y manylion
canlynol at Careworkforce@ynysmon.gov.uk - enw cyntaf,
cyfenw, cyfeiriad e-bost, rhif cyswllt ac enw’r sefydliad yr ydych
yn gweithio iddo neu os ydych yn wirfoddolwr / gofalwr di-dâl.
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GWYBODAETH - GIG
TRAIS YN ERBYN MERCHED, CAM-DRIN
DOMESTIG A THRAIS RHYWIOL HYFFORDDIANT AR-LEIN
Bwriad y rheolau aros gartref newydd
yw ein cadw'n ddiogel a diogelu'r
Gwasanaeth Iechyd, ond nid yw pob
cartref yn le diogel. I rai, bydd y
cyfyngiadau symud yn cynyddu’r
perygl o drais domestig, cam-drin emosiynol a rheolaeth drwy orfodaeth ac
yn gwneud iddynt deimlo'n fwy ynysig.
Gallai'r rheolau newydd gynyddu pŵer a rheolaeth camdrinwyr, a golygu ei
bod hi’n anodd i ddioddefwyr allu troi at eu rhwydweithiau cefnogi arferol
megis gwaith, teulu neu grwpiau cymunedol.
Rydym eisiau bod unrhyw un sydd dal mewn sefyllfa i helpu, boed yn un
o'r miloedd o wirfoddolwyr sy'n helpu'r rheini sy'n fwyaf agored i niwed, yn
gontractiwr brys, yn aelod o weithlu'r gwasanaeth post, neu'n weithiwr mewn
siop leol neu archfarchnad, yn gallu adnabod arwyddion camdriniaeth ac yn
gwybod sut i helpu'n ddiogel.
Dyna pam ein bod wedi trefnu bod ein modiwl dysgu ar-lein yn ymwneud â
thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol ar gael i bawb
(cam dros dro yn ystod yr argyfwng coronafeirws).
NI FYDD CYMRU’N CADW’N DAWEL YNGHYLCH TRAIS NEU GAMDRINIAETH

Gellir mynd at fodiwl hyfforddi GIG ar-lein sy'n para 45 munud drwy
fewngofnodi fel gwestai (Guest log on) yn https://learning2.wales.nhs.uk/course/view.php?id=71
Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Byw Heb
Ofn - https://llyw.cymru/byw-heb-ofn/cadw-eichhun-yn-ddiogel-yn-ystod-argyfwng-ycoronafeirws
Mae llinell gymorth Byw Heb Ofn ar gael 24
awr y dydd - ffoniwch 0808 8010 800 am ddim,
anfonwch neges destun i 0786 007 7333,
e-bostiwch info@livefearfreehelpline.wales neu gallwch gael sgwrs fyw ar
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NEWYDDION LLYWODRAETH CYMRU
Mae’r Dirprwy Weinidog Jane Hutt wedi
cyhoeddi datganiad yn amlinellu
cefnogaeth Llywodraeth Cymru i’r sector
gwirfoddol, elusennau a gwirfoddolwyr
yn ystod argyfwng Covid-19.
Yn y datganiad, mae’r Gweinidog yn cydnabod ac yn dathlu’r rôl mae’r sector a
gwirfoddolwyr yn ei chwarae a’r gefnogaeth maent yn ei darparu wrth ddiogelu
llesiant Cymru, ei phobl a’i chymunedau, gan gydnabod eu ‘cyfraniad gwerthfawr
tu hwnt’. Aeth yn ei blaen i dynnu sylw at y ffrydiau cyllid sydd ar gael i ’r sector yn
ystod y cyfnod hwn, sef:
Cronfa Ymateb Covid-19 y Trydydd Sector Llywodraeth Cymru, a fydd yn darparu
cefnogaeth ariannol uniongyrchol i elusennau a mudiadau’r trydydd sector yn ystod
yr argyfwng Covid-19 er mwyn cynorthwyo i dalu biliau a lliniaru problemau llif
arian.
Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol, sy’n cefnogi mudiadau’r sector
gwirfoddol yn y gymuned i gydlynu’r ymateb anhygoel a welwyd gan wirfoddolwyr
ledled Cymru. Mae’r gronfa hon yn cynorthwyo mudiadau i dalu costau a threuliau
eu gwirfoddolwyr.
Y Gronfa Gadernid gwerth £500m sy’n darparu cefnogaeth ariannol ychwanegol i
fudiadau sy’n profi gostyngiad enfawr mewn masnachu o ganlyniad i bandemig
Covid-19. Mae’r gronfa hon yn cynorthwyo mudiadau i liniaru problemau llif arian.
Gall elusennau ddefnyddio’r Gwiriwr Cymhwysedd Cymorth Busnes Covid-19 i
wirio’u cymhwysedd.
Gorffennodd y datganiad trwy ddweud, ‘I gloi, hoffwn ddiolch o waelod calon i’r
holl grwpiau o wirfoddolwyr ac elusennau sy’n rhoi cefnogaeth i bobl Cymru ar
hyn o bryd – mae pob un ohonoch yn wych’.

Lansio Ymchwiliadau Newydd
Mae dau ymchwiliad newydd i effeithiau’r argyfwng ar Gymru wedi cael eu lansio gan
Jane Hutt, Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru.


Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon bellach yn chwilio am
dystiolaeth o effaith yr argyfwng ar fudiadau iechyd a gofal cymdeithasol



Ac mae’r Pwyllgor Materion Cymreig wedi agor ymchwiliad i effaith yr argyfwng ar
economi Cymru.
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DIOLCH
Dros yr wythnosau diwethaf mae pobol
wedi bod yn meddwl am wahanol ffyrdd i
ddiolch i‘r rhai sy’n edrych ar ein
holau yn ystod y cyfnod anodd yma.
Dyma sut y gwnaeth trigolion cymuned
Llanfairpwll ddiolch i weithwyr iechyd a
gweithwyr allweddol yn ddiweddar - drwy
oleuo cloc y pentref yn las.

Mae’r cydweithio yn parhau rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Menter Môn a
Medrwn Môn er mwyn cefnogi’r 36 o Dimau Cymorth Ardal a’r
gwirfoddolwyr sy’n gweithredu ar draws yr Ynys. Mae ein diolch yn fawr i
bob un sy’n ceisio sicrhau ein bod ni’n gofalu am ein gilydd yn ystod y
cyfnod hwn.
Roedd hi’n braf derbyn adborth gan Gyngor Pobl Hŷn Ynys Môn am y
gwaith sy’n digwydd ar yr Ynys - mewn llythyr diweddar at Gomisiynydd
Pobol Hŷn Cymru:
“Yr hyn sydd angen ei gydnabod hefyd yw'r gwaith anhygoel y mae’r
bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn, Menter Môn a Medrwn Môn
wedi'i wneud wrth ymateb i broblemau cymunedol sy'n gysylltiedig ag
argyfwng Covid 19 - a'r nifer o wirfoddolwyr anhygoel ar draws yr Ynys sy'n
cefnogi pobl fregus.”
DIOLCH I BAWB!

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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