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Mae Grŵp Cefnogaeth
Rhosneigr a Llanfaelog
yn un o’r 36 o Dimau
Cymorth Ardal ar Ynys
Môn sydd wedi bod
wrthi’n helpu trigolion
yr Ynys i ymdopi hefo
argyfwng Covid-19.
Dyma luniau RHAI o’r
bobol mae Grŵp
Cefnogaeth Rhosneigr a
Llanfaelog wedi bod yn
eu helpu dros yr
wythnosau diwethaf.
Mae nhw eisiau dweud
“DIOLCH” wrth yr holl
wirfoddolwyr sydd
wedi bod yn edrych ar
eu holau.
Mwy o hanes y Grŵp ar
Dudalen 2 ...
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GRŴP CEFNOGAETH
RHOSNEIGR A
LLANFAELOG
Rydym wedi gweld ymateb anhygoel ar draws ein cymuned (Llanfaelog, Rhosneigr, Tŷ Croes,
Pencarnisiog, Capel Gwyn) i'n hymdrech i gefnogi ein trigolion oedrannus a bregus, a theuluoedd a
phlant yn ystod y cyfnod hwn. Gan weithio'n agos iawn gyda Medrwn Môn rydym wedi creu
rhwydwaith gwych o wirfoddolwyr i'n helpu i gydlynu a rhannu adnoddau yn lleol, ac rydym yn
hynod o ddiolchgar iddyn nhw.
Rhaid inni ddiolch i'n busnesau lleol gwych sydd wedi bod yn anhygoel yn cefnogi ein cymuned;
mae pawb wedi ymroi i gefnogi trigolion yr ardal drwy ddanfon nwyddau, casglu bwyd, storio
rhoddion mawr o fwyd - a llawer mwy. Heb ymroddiad a haelioni pawb byddem wedi cael trafferth
cynnal y gwasanaethau hanfodol hynny sydd o gymaint o bwys i bobl yn y cyfnod anodd hwn.

Mae yna nifer fawr o bobl yn ein cymuned sydd wedi bod angen help a chefnogaeth, ac rydyn ni
hefyd wedi dod ar draws pobl nad oedden ni'n sylweddoli bod angen help arnyn nhw, ond sydd
bellach wedi cael eu cynnwys yn ein cefnogaeth dyddiol/wythnosol. Mae'r cyfnod yma wedi helpu
i wneud ein cymuned yn gryfach ac i fod mewn cysylltiad hefo’n gilydd yn well na fuon ni erioed o’r
blaen. Ryden ni wedi creu rhwydwaith anhygoel sy’n dangos cryfder ac ysbryd ein cymuned - ac
mae pawb wedi bod, ac yn dal i fod, yn amhrisiadwy.
Mae pob cyfraniad wedi cael ei werthfawrogi. Dyma rai enghreifftiau o gymwynasau ein
gwirfoddolwyr:- gollwng taflenni mewn tai, creu ein baner wych, y cylchlythyr, galwadau ffôn,
siopa, danfon meddyginiaethau, helpu gyda thechnoleg gwybodaeth dros y ffôn er mwyn i bobl
allu gwneud galwadau fideo i deuluoedd, danfon bwyd ffres a phrydau bwyd, dathlu penblwyddi a
danfon cardiau gan y gymuned, danfon blodau o’r ardd, gwneud fideo o bobl i’w hanfon at
deuluoedd …. mae'r rhestr yn wirioneddol ddiddiwedd.
Heb ein holl wirfoddolwyr a’r help cymunedol byddai ein stori gymunedol wedi bod mor wahanol.
Byddai pobl wedi cael eu gadael yn ynysig, yn unig, yn ofnus ac yn teimlo eu bod wedi cael eu
hanghofio a bydden nhw wedi tyfu’n risg sylweddol mewn cyfnod clo sy'n ymddangos yn
ddiddiwedd. Ond mae’r stori honno wedi newid i fod yn un o ofal, ystyriaeth i eraill, gwytnwch
ac, yn anad dim, cyfeillgarwch newydd a
chryfach. Yng ngeiriau un gwirfoddolwr:

“Dwi wedi dod i nabod gymaint o
bobol - ac wedi gwneud ffrindiau
da am oes. Mae gennym ni gymuned
anghygoel!”
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Diolch yn fawr i bawb!

Gwyneth, Dani a Delyth

CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
GRŴP BRYNGWRAN CYMUNEDOL
Mae gwirfoddolwyr o Grŵp Bryngwran
Cymunedol wedi dosbarthu 104 o focsys o
de pnawn i drigolion Bryngwran ddydd
Gwener a ddydd Sadwrn diwetha. Mae’r
Grŵp wedi derbyn grant i fedru rhoi bocs te
pnawn i’r bobl oedd yn mynychu’r te pnawn
misol yn yr Iorwerth Arms cyn y clo mawr.
Mae pobl sydd yn fregus ac yn hunan ynysu
yn derbyn rhai hefyd.
Cafodd y bocsys eu paratoi gan Eirian Huws
(Cydlynydd Grŵp Bryngwran Cymunedol) ac
fe gawsant eu dosbarthu gan griw o
wirfoddolwyr yn y gymuned. Mae'r Hwb wedi
derbyn grant Covid-19 gan Cyngor Sir Ynys Môn i baratoi'r 'treat' yma
unwaith y mis am dri mis. Fydd y rhai nesa yn cael eu dosbarthu ar y
dyddiadau canlynol - Mehefin 26 a Gorffennaf 31, 2020.

TIMAU CYMORTH ARDAL
Mae 36 Tîm Cymorth Ardal ar draws Ynys Môn ar hyn o bryd
gyda 824 o wirfoddolwyr yn
rhan o’r Timau.
Mae’r ffigyrau wythnosol
diweddaraf yn dangos eu bod
nhw wedi gwneud cyfanswm
o 836 ‘tro da’ â 714 o bobl.
Ers i’r Timau Cymorth Ardal
gychwyn ar eu gwaith maen nhw’n amcangyfrif iddyn nhw
wneud cyfanswm o 7,502 ‘tro da’ â 1,582 o bobl.
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
GWASANAETH CASGLU MODDION
Ar ddechrau’r pandemig Covid-19 yn mis Mawrth, cysylltodd Clwstwr
Meddygon Teulu Ynys Môn hefo Medrwn Môn i drafod sefydlu gwasanaeth casglu
meddyginiaethau. Y prif nod oedd atal pobl rhag mynd i feddygfeydd neu i adael eu
tai i fynd i gasglu moddion o siopau fferyllwyr - a thrwy hynny greu ciwiau a
chynyddu'r risg o ddal Covid-19. Roedd sefydlu’r gwasanaeth hefyd yn sicrhau bod
y rhai mwyaf bregus yn gallu derbyn eu meddyginiaethau pan nad oedd ganddyn
nhw deulu na ffrindiau i'w casglu. Fe arweiniodd hyn wedyn at gael cefnogaeth
bellach iddyn nhw gan y Timau Cymorth Ardal (siopa ac ati).
Ar hyn o bryd mae 63 o wirfoddolwyr ar restr y Gwasanaeth
Casglu Moddion sy'n cyfro’r meddygfeydd sy’n dobarthu
presgrypsiynau. Mae llawer mwy yn gweithio'n uniongyrchol
gyda'r meddygfeydd sy’n dosbarthu’n annibynnol. Mae ein
gwasanaeth yn cael ei gydlynu gan Anne Jones o Medrwn Môn
sydd wedi bod yn gweithio fel cyswllt uniongyrchol rhwng y
gwirfoddolwyr a'r meddygfeydd a'r siopau fferyllwyr.
Yn ogystal ag aelodau o'r cyhoedd sydd wedi gwirfoddoli eu
cymorth, mae staff Cyngor Sir Ynys Môn, Ymatebwyr Cyntaf,
ANNE JONES
CAIS, ac elusen digartrefedd Wallich wedi bod yn gwirfoddoli.
Mae'r prosiect yn bartneriaeth rhwng y Clwstwr Meddygon Teulu ar gyfer Ynys Môn
ac maen nhw wedi talu am y gwiriadau DBS. Cyngor Ynys Môn sy’n darparu’r PPE.
Buom hefyd yn gweithio gydag Alison Hughes, Pennaeth Fferylliaeth Gofal
Sylfaenol a Chymuned BIPBC, er mwyn cysylltu â'r fferyllfeydd i bennu amseroedd
a diwrnodau ar gyfer casgliadau mawr - o Tesco, Rowlands a Boots. Ni fyddai'r
gwasanaeth hwn wedi bod yn bosibl heb waith caled ein gwirfoddolwyr.
Dyma ymateb rhwydwaith Clwstwr Meddygon Teulu Ynys Môn a'r Bwrdd Iechyd i
waith y gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn casglu a danfon meddyginiaethau:
“Mae’r gefnogaeth gan y gwirfoddolwyr wedi
bod yn ysgubol ac mae'n anhygoel meddwl bod
dros 1,200 o bresgripsiynau wedi cael eu casglu
a’u danfon o feddygfeydd, gyda miloedd yn
rhagor yn cael eu casglu a'u danfon gan dimau gwirfoddol sy'n gweithio gyda
Tesco, Boots a Rowlands. Mae hyn wedi galluogi pobl fregus a'r rhai sy'n hunan
-ynysu i aros gartref yn ddiogel gan wybod y bydd eu meddyginiaethau'n cael
eu danfon yn ôl yr angen - rhywbeth sy'n hanfodol iddyn nhw. Mae hefyd wedi
helpu’r meddygfeydd i ddarparu'r gofal i'w cleifion. Hoffem ddiolch i'r holl
wirfoddolwyr am eu caredigrwydd a'r holl bobl sy'n ymwneud â’r gwasanaeth
hwn - enghraifft wych o fodel gweithio cydweithredol yn y gymuned. ”
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
Un o’r rhai sydd yn brysur yn gwrifoddoli fel rhan o’r
Gwasanaeth Casglu Meddygyniaethau yn ardal
Llangefni dros yr wythnosau diwethaf ydy’r
Cynghorydd Dylan Rees. Bu Medrwn Môn yn ei
holi am ei brofiadau:
Pam wnaethoch chi benderfynu gwirfoddoli?

Dwi’n Gynghorydd Sir - yn cynrhychioli ward Canolbarth
Môn - a dwi wastad wedi credu'n gryf bod gwleidyddion
yn cael eu hethol i WASANAETHU'r cymunedau y
maen nhw’n eu cynrychioli. Pan welais i fod Medrwn
Môn yn recriwtio gwirfoddolwyr lleol oedd eisiau helpu
yn ystod yr argyfwng, rhoddais fy enw ymlaen.

Pa fath o bethau ydych chi'n eu gwneud?

Dwi wedi bod yn helpu yn Meddygfa Coed y Glyn,
Llangefni. Mae ganddyn nhw nifer o gleifion bregus sy'n
gorfod hunan-ynysu ac felly angen cael presgripsiynau
wedi’u danfon i'w cartrefi yn rheolaidd. Erbyn hyn dwi’n
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.

Y Cyng. Dylan Rees tu allan i
Feddygfa Coed y Glyn, Llangefni

Pa mor brysur ydych chi wedi bod?

Fel arfer, dwi’n cael galwad i ddanfon meddyginiaethau tua tair gwaith yr wythnos - sy'n cymryd
cwpl o oriau i mi gan fy mod yn cyfro ardal mor bell â Phentraeth i’r gogledd, Gaerwen i’r
dwyrain, Llangristiolus i’r de a Tyn Lon i’r gorllewin. Fel arfer, dwi’n dosbarthu tua 40 o
bresgripsiynau'r wythnos, a hyd yma dwi wedi dosbarthu tua 350.

Ydych chi'n mwynhau'r gwaith?

Ydw - yn bendant. Er nad ydy be dwi’n ei wneud yn ddim o beth, dwi’n gallu gweld fod y
cleifion yn ddiolchgar iawn am y gwasanaeth yma. Dwi bob amser yn gosod y pecyn
presgripsiwn wrth y drws ac yna’n camu’n ôl ar ôl curo ar y drws. Pan ddaw’r claf at y drws,
byddaf yn ddieithriad yn cael ymateb cynnes a gwerthfawrogol - sydd bob amser yn braf. Mae
fy ngwraig hefyd yn gwerthfawrogi mod i’n mynd allan o’r tŷ o dan ei thraed!

Unrhyw dro trwstan?

Fe es i i un bwthyn ar ddiwedd lôn wledig gul ac roedd giât yr eiddo dan glo. Felly roedd yn
rhaid i mi ddringo dros y giât i gyrraedd y bwthyn. Roedd y perchennog oedrannus wedi
synnu’n fawr fy mod i wedi gallu dod at y drws a phan ddringais yn ôl dros y giât sylweddolais
pam. Roedd top y giât wedi cael ei gorchuddio mewn saim! Ar nodyn fwy cadarnhaol dwi heb
gael unrhyw broblemau hefo cŵn - hyd yma beth bynnag!

Beth fyddwch chi'n ei gofio fwyaf pan ddaw’r cyfnod hwn i ben?

Fel llawer o bobl, dwi wedi bod yn mynd allan am 8 pm ar nos Iau i glapio ein gweithwyr yn y
Gwasanaeth Iechyd a'n Gofalwyr sydd ar y rheng flaen yn gwneud gwaith mor anhygoel. Allwn
ni i gyd ddim bod ar y rheng flaen, ond gallwn ni gyd gyfrannu mewn rhyw ffordd. Fel y
dywedodd Dewi Sant yn ei bregeth enwog: “Gwnewch y pethau bychain .....”.
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WYTHNOS GOFALWYR
Mae Gofalwyr Cymru yn cynnal cyfres o sgyrsiau a
sesiynau gwybodaeth Care for a Cuppa ar-lein bob
dydd Mawrth rhwng 14.30 a 16.30 (oni nodir yn
wahanol). Bydd pob sesiwn yn cael ei gynnal yn
Saesneg a bydd yn cynnwys siaradwr gwahanol bob
wythnos rhwng 15.00 a 16.00. Mae cyfle hefyd i chi
sgwrsio â gofalwyr eraill cyn ac ar ôl pob sgwrs.
Byddwch yn gallu mynychu'r rhain gan ddefnyddio Zoom. Nid oes angen
eich cyfrif eich hun arnoch i gofrestru, dim ond y cyswllt a'r ID cyfarfod a
anfonwn atoch. Rydym wedi cymryd rhai mesurau i sicrhau eich diogelwch
wrth ddefnyddio Zoom.
Am fwy o wybodaeth am y sesiynau yma - ac i gofrestru - ewch i:
https://www.carersuk.org/help-and-advice/get-support/online-meetups

5 p.m. Dydd Sadwrn yma 13eg Mehefin - Noson Cwis
Ar ddiwedd Wythnos Gofalwyr eleni mae
Gofalwyr Cymru yn cynnal Noson Cwis
ar-lein.
Dewch i ymuno hefo tîm Gofalwyr Cymru! A
dewch a’ch diod eich hun!
Gwobrau ar gael - wedi eu rhoi gan staff Gofalwyr Cymru.

Mae croeso i chi ymuno o 5 p.m. ymlaen. Gall pawb sy’n byw yn yr un tŷ ȃ
chi fod ar yr un tîm! Dewch am sgwrs - a rhoi tro ar ennill!
Gallwch gofrestru am y Cwis yma neu gael mwy o wybodaeth yma.
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GWYBODAETH AR-LEIN
CYMUNEDAU DIGIDOL
CYMRU
Bydd technoleg ddigidol yn holl-bwysig dros
y misoedd nesaf er mwyn helpu pobol i
gadw mewn cysylltiad, dod o hyd i
wybodaeth ddibynadwy, siopa am hanfodion, cymdeithasu ar-lein, dod o hyd i
wybodaeth am iechyd a chael gafael ar adnoddau a gweithgareddau i’w cadw’n
brysur.
Ond falle na fydd hyn yn wir i rai, yn enwedig yr henoed neu bobl fregus. Mae gan
CYMUNEDAU DIGIDOL CYMRU ymgynghorwyr cynhwysiad digidol ar gael i helpu
pobol sydd ag ymholiadau am sut i fynd ar-lein
yn sgîl argyfwng Covid-19. Maen nhw wedi bod
yn datblygu cyrsiau hyfforddi cynhwysiant digidol
ar-lein, gan gynnwys gweminarau a sesiynau
galw heibio digidol, a allai fod yn hanfodol i chi
a’ch defnyddwyr gwasanaeth wrth symud
ymlaen. Mae Cymunedau Digidol Cymru yn
cynnal sesiynau ar gadw pobl yn brysur, dod o
hyd i wybodaeth iechyd ddibynadwy ar-lein, a siopa ar-lein. Maen nhw hefyd wedi
creu pedwar padlet (sef bwrdd bwletin rhithiol) o adnoddau gwybodaeth ar-lein i
chi eu defnyddio a’u rhannu â ffrindiau, teulu a chydweithwyr:






Cadw mewn cysylltiad
Cefnogi eich iechyd meddwl
Pobl mewn perygl o gael eu hynysu
Adnoddau addysgol
Cadw yn ddiogel

Am fwy o wybodaeth cliciwch YMA

Neu ffoniwch: 0300 111 5050
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GWYBODAETH
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GWYBODAETH
Mae Tenovus wedi lansio
gwasanaeth cyfeillio newydd dros y
ffôn o’r enw Tele-Ffrindiau. Mae
Tenovus wedi recriwtio gwirfoddolwyr
a’u hyfforddi er mwyn iddyn nhw roi
caniad ffôn wythnosol i sgwrsio hefo
rhywun sy’n dioddef o ganser.
Oherwydd y Coronafirws, mae llawer o
bobl yn hunan-ynysu ac rydyn ni'n
gwybod y gall hwn fod yn amser unig i
lawer o bobl rydyn ni'n eu cefnogi neu
sy'n ein cefnogi ni.
Sut mae Tele-Ffrind yn gweithio?
Fe fyddwch yn cael eich paru hefo
rhywun fel y gallwch chi gael galwadau
ffôn rheolaidd i godi'ch ysbryd a sgwrsio
hefo rhywun cyfeillgar y tu allan i'ch cartref eich hun. Byddwch chi a'ch
gwirfoddolwr yn cytuno ar y dydd a'r amser bob wythnos y bydd yr alwad
ffôn yn digwydd. Mae’n bosib i chi ofyn am
gael eich paru hefo rhywun sy’n siarad
Cymraeg.
Pwy sy’n gallu cofrestru?
Mae’r gwasanaeth yma ar gyfer unrhyw
un sy’n cael ei effeithio gan ganser - os
ydych chi'n wirfoddolwr, yn gefnogwr, yn
defnyddio ein gwasanaethau cyfredol
neu'n newydd i Ofal Canser Tenovus gallwn ni helpu i'ch cefnogi chi!
Sut mae cofrestru i dderbyn help?
Os hoffech chi gofrestru i gael eich paru
hefo Tele-Ffrind, cwblhewch ffurflen
gofrestru ar-lein neu ffoniwch ein Llinell
Gymorth ar:

0808 808 1010
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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:
 28 Cais am siopa
 57 Galwad i gadw mewn cysylltiad
 10 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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NEWYDDION MEDRWN MÔN
Roedd yr wythnos ddiwethaf
yn Wythnos Gwirfoddolwyr - a
bu staff Medrwn Môn a rhai o
drigolion yr Ynys - sydd i’w
gweld fan hyn - yn dweud
“DIOLCH” drwy gyfrwng fideo
wrth yr holl wirfoddolwyr sydd
wedi bod yno i gefnogi ein
cymunedau yn ystod y cyfnod
yma o argyfwng.
Cliciwch YMA i weld y fideo o
ddiolch gan Medrwn Môn.

‘Cronfa Ymateb Cymunedol’
Medrwn Mộn
Mae’r panel grantiau bach wedi dyfarnu £10,766.97 i 11 o
grwpiau neu mudiadau lleol sy’n cefnogi pobl hŷn, ynysig, neu
fregus fel canlyniad i Covid-19. Bydd y Gronfa yn aros ar agor heb ddyddiad cau - hyd nes fydd y cyllid wedi cael ei ddosbarthu.
Gallwch wneud cais am grantiau rhwng £100 a £1,000 ar gyfer materion sy’n dod
i’r amlwg yn y cyfnod yma, neu i barhau gyda gwaith sydd ar y gweill yn barod.
Mae’r arian hefyd ar gael i arwain gwaith newydd a fydd yn cefnogi’r bobl fwyaf
bregus ac ynysig yn ein cymunedau. Mae rhain yn cynnwys teuluoedd, rhai sy’n
gorfod hunan-ynysu, rhai sy’n teimlo cyni ariannol - gyda’r potential o ddioddef
newyn - a nifer o faterion eraill. Mae rhestr o’r grwpiau sydd wedi derbyn grantiau
yn barod wedi ar y dudalen nesaf, ac mae manylion am sut i wneud cais yn dilyn.
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NEWYDDION MEDRWN MÔN
Dyma’r grwpiau neu’r mudiadau a dderbyniodd gyllid yn dilyn cyfarfod cyntaf o
banel ‘Cronfa Ymateb Cymunedol’ Medrwn Môn’ CARU AMLWCH – Cyllid ar gyfer Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) - 500 pȃr o fenyg
latex a 500 potel o hylif diheintio dwylo – i’w defnyddio wrth ddanfon siopa, presgripsiynau a
moddion i gannoedd o bobl fregus yn ngogledd ddwyrain Ynys Môn.
GIRLGUIDING ANGLESEY - Cyllid i gynhyrchu newyddlen - er mwyn cadw mewn
cysylltiad hefo’r 400 o aelodau sydd mewn 34 uned o Rainbows, Guides ac Adrannau Hŷn ar
draws yr Ynys. Y nod ydy lleddfu pryderon am unigedd yn ystod y cyfnod ansicr yma.
PROSIECT GARDDIO LLANNERCH Y MEDD – Cyllid i greu prosiect garddio - yn benodol i
brynu pecynnau ac offer garddio i unigolion a theuluoedd lleol - a fydd yn gwneud lles i’r
pentref yn gymdeithasol, cymunedol, amgylcheddol ac addysgol.
HAFAN CYMRU - Cyllid ar gyfer pecynnau gweithgaredd er mwyn cefnogi pobol a
theuluoedd i ddysgu sgliiau newydd e.e. garddio, celf a chrefft - mewn gwahanol leoliadau ar
hyd a lled Ynys Môn - e.e. Tai ȃ Chymorth, Cam-drin Domestig.
MEN’S SHED LLANGEFNI - Cyllid i’r aelodau i brynu offer i greu bocsys adar, clai
modelu, offer llingerfio [engraving] a phecynnau paentio - er mwyn iddyn nhw
barhau hefo’u gweithgareddau gartref - yn lle cyfarfod mewn grŵp.
CENTRE OF SIGN, SIGHT AND SOUND – Cyllid i greu llyfrgell o fideos 30 x 2 funud
sydd ar gael i bawb - yn Saesneg a Chymraeg - i bobol sydd ȃ nam ar y golwg neu
broblemau llythrennedd. I’w rhoi ar eu gwefan a’u rhannu ar y cyfryngau cymdeithasol.
YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR GOGLEDD CYMRU GWASANAETHAU GOFAL
CROESFFYRDD - Yn cael atgyfeiriadau or 3ydd Sector ac asiantaethau statudol. Yn derbyn
cyllid tuag at brosiect cyfredol sy’n darparu parseli bwyd i 20 o deuluoedd ar Ynys Môn.
GOFAL MEWN GALAR [CRUSE BEREAVEMENT CARE] - Cyllid i hyfforddi aelod o
staff i gefnogi unigolion sydd fwyaf angen cefnogaeth wrth wynebu sefyllfaoedd heriol.
Darparu gwasanaethau i wirfoddolwyr drwy roi systemau mewn lle.
GRŴP CYNEFIN - mae ganddyn nhw 600 o denantiaid bregus mewn tai ar Ynys Môn. Yn
dilyn adborth gan y tenantiaid, gwelwyd fod yr angen am glytiau ac eitemau glanweithdra
ar gyfer plant yn flaenoriaeth. Mae Cynefin eisiau prynu a rhannu’r eitemau yma gyda
theuluoedd penodol sy’n byw yn nhai Cynefin ar Ynys Môn.
SIOP MECHELL, LLANFECHELL - caffi a hyb cymunedol, sy’n darparu gwasanaeth post,
siop, cegin gymunedol, fflat, gardd ayb. Gan fod popeth wedi cau yn Mawrth 2020, y bwriad
ydy creu caffi yn yr ardd a fyddai’n darparu gwasanaeth prydau parod i’w casglu neu eu
dosbarthu ar gyfer y gymuned. Roedd eu cais am gyllid ar gyfer prynu offer diogelwch menyg, fisorau ayb - er mwyn cadw eu cwsmeriaid yn ddiogel.

NEUADD BENTREF TALWRN - SIOP GYMUNEDOL Y PENTREF - Mae hon yn adnodd
parhaol yn y pentref, sy’n cael ei redeg gan wirfoddolwyr. Mae’n darparu cyflenwadau
hanfodol o fwyd a nwyddau tŷ i’r pentrefwyr, gan gynnwys casglu a danfon presgripsiynau.
Mae’r cyllid ar gyfer prynu a gosod sgriniau Perspex wrth y lle talu a chodi canopi tu
allan i’r siop er mwyn i bobol gael cysgodi mewn tywydd gwlyb.
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GWYBODAETH I’R SECTOR
PECYN CYMORTH NEWYDD
GWERTH £26M GAN LYWODRAETH
CYMRU I ELUSENNAU A MUDIADAU
NID-ER-ELW AR YNYS MÔN
Yn dilyn cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru mae elusennau bellach yn
gymwys i wneud cais am grant COVID-19, yn seiliedig ar eu cyfraddau busnes.
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru becyn cymorth gwerth £26m fel
estyniad i gynllun grantiau busnes Covid-19 i roi grantiau o £10,000 i rai
elusennau a mudiadau bach o fewn manwerthu, hamdden a
lletygarwch. Gofynnwyd i Gyngor Sir Ynys Môn, fel pob awdurdod, i weinyddu'r
broses grant. Bydd y Cyngor Sir yn prosesu'r grantiau i ystod eang o fudiadau gan
gynnwys siopau elusennol, clybiau chwaraeon a chanolfannau cymunedol, nad
ydynt hyd yma wedi bod yn gymwys ar gyfer y cymorth ariannol.
Mae Gwasanaethau Cyllidol y Cyngor Sir wedi bod mewn cysylltiad trwy e-bost a
ffôn gyda tua 150 o elusennau, mudiadau a grwpiau a allai fod yn gymwys. Mae
angen i fudiadau wirio eu cymhwysedd a llenwi ffurflen gais i'r Cyngor symud
ymlaen ag unrhyw daliadau. Gall elusennau, mudiadau a grwpiau nad ydynt wedi
derbyn gohebiaeth hefyd wirio eu cymhwysedd.
Dywedodd Sian Purcell, Prif Swyddog Medrwn Môn: “Mae croeso mawr i’r pecyn
cymorth hwn a bydd yn darparu achubiaeth ariannol i lawer o elusennau a
mudiadau. Rwy’n annog unrhyw elusen, mudiad gwirfoddol neu grŵp cymunedol
ar Ynys Môn i wirio a ydyn nhw'n gymwys ac - os ydyn nhw - i wneud cais. Mae’r
holl wybodaeth berthnasol ar wefan y Cyngor, gan gynnwys meini prawf ar gyfer
elusennau bach a chlybiau chwaraeon amatur cymunedol. Nid ydym am weld
mudiadau yn colli allan ar symiau mawr o arian lle mae'n ddyledus, felly hawliwch
y grantiau hyn cyn y dyddiad cau.”
Bydd cynlluniau grant cyfraddau annomestig (NDR) Covid-19 yn cau i geisiadau
newydd am 5pm ar 30 Mehefin, 2020. Gallai elusennau, mudiadau a grwpiau fod
yn gymwys i gael grantiau o £10,000 neu £25,000 yn seiliedig ar eu cyfraddau

busnes. I weld gwerth ardrethol cyfredol neu fanylion tebyg fel sydd gan y
Swyddfa Brisio gallwch ddod o hyd i'w ffurflen chwilio YMA.

Os ydych chi am wneud cais am y grant, gwnewch hynny cyn 30 Mehefin
2020 trwy'r ddolen yma: https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Busnes/Cyllid-a
-grantiau-busnes/Grantiau-Busnes-Llywodraeth-Cymru-COVID-19.aspx
Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y mater hwn, cysylltwch â'r Uned
Datblygu Economaidd yn uniongyrchol trwy ffonio 01248 750057 neu anfon
e-bost atynt: econdev@ynysmon.gov.uk
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GWYBODAETH I’R SECTOR
GWASANAETH BRYSBENNU [TRIAGE] COVID-19
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd ar eu gwefan sy’n benodol ar gyfer pobol sy’n fregus. Mae’n wasanaeth sy’n gallu rhoi
gwybod pa help sydd ar gael os ydy rhywun yn cael eu heffeithio gan y
coronafeirws (COVID-19). Gallwch ei ddefnyddio ar gyfer eich hun neu ar
ran rhywun arall.
Mae gwybodaeth ar gael am:
•
•
•
•
•
•

Beth i'w wneud os nad ydych yn teimlo'n ddiogel lle'r ydych yn byw,
neu os ydych yn poeni am rywun arall
Mynd i'r gwaith
Talu biliau neu fod yn ddi-waith
Cael gafael ar fwyd
Cael rhywle i fyw
Iechyd a lles meddyliol, gan gynnwys
gwybodaeth i blant

Bydd y Trydydd Sector yn cael cyfle i ddefnyddio'r offeryn hwn ochr yn ochr
â chyngor penodol i’w defnyddwyr. Byddwn yn ymgysylltu â'r sefydliadau
partner perthnasol yn ystod yr wythnosau nesaf i sicrhau bod hyn ar waith.
Sylwer mai fersiwn gynnar o'r offeryn brysbennu yw hwn a bydd cyfle inni
ystyried meysydd gwaith pellach er mwyn ei ddatblygu ymhellach. Ewch i:
https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/dechrau

CYLLID I GEFNOGI’R SECTOR
Fel rhan o’u hymateb i’r argyfwng coronafeirws, mae Cyllido Cymru wedi creu
categori cyllido ‘coronafeirws’ newydd i ddod â gwybodaeth at ei gilydd am y
cronfeydd sy’n cefnogi’r sector yn uniongyrchol yn yr amser hwn o angen.

Cofrestrwch am ddim ar eu gwefan i weld yr holl fanylion am y grantiau sydd ar
gael: https://cy.funding.cymru/coronafeirws-diweddaraf
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GWYBODAETH I’R SECTOR
PARATOI AR GYFER DYFODOL GWAHANOL
CGGC (WCVA) ydy’r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer
mudiadau gwirfoddol yng Nghymru, a’i bwrpas yw galluogi
mudiadau gwirfoddol i wneud mwy o wahaniaeth gyda’i gilydd.
Mewn ymateb i argyfwng presennol y Coronafeirws, mae
CGGC wedi bod yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau o’r enw
‘Paratoi ar gyfer Dyfodol Gwahanol’, sy’n edrych ar sut mae’r sector
gwirfoddol wedi’i effeithio gan y pandemig a sut mae’n ymateb iddo.
Yn y digwyddiad cyntaf o’r gyfres hon, edrychwyd ar oblygiadau ariannol yr
argyfwng, a chafodd dros 90 o bobl a mudiadau eu cynrychioli. Gwnaeth y
drafodaeth a gafwyd yn y sesiwn hon amlygu effaith dirybudd yr argyfwng,
gyda llawer o fudiadau’r sector yn colli incwm. Mae’r rheini sydd wedi gorfod
rhoi’r gorau i weithgareddau’n gyfan gwbl, fel y rheini sy’n dibynnu ar
fanwerthu i ategu eu hincwm, wedi’u heffeithio’n benodol.
Gydag amrediad o opsiynau cymorth ar gael ar hyn o bryd, roedd eraill yn
gweithio tuag at y dyfodol gyda phryder, gan bwysleisio er eu bod yn sefydlog
ar hyn o bryd, y byddai’r chwe mis i flwyddyn nesaf yn dyngedfennol.
Mae adroddiad sy’n nodi manylion y sesiwn hon ar gael YMA a gellir hefyd
gweld blog o’r digwyddiad yma. Gellir hefyd gweld recordiad o’r sesiwn am
ddim ar sianel YouTube CGGC.

#DyfodolGwahanolCymru
Mae CGGC (WCVA) yn cynnal arolwg #DyfodolGwahanolCymru i archwilio sut
y gallai'r sector gwirfoddol a chymunedau yng Nghymru edrych pan fydd argyfwng
Covid-19 yn dechrau lleihau. A wnewch chi dreulio deng munud
i roi gwybod i’r WCVA pa gamau allai gael eu cymryd a beth
ddylai gael ei flaenoriaethu yn eich tyb chi?
Cliwich YMA i ddweud eich dweud neu ewch i:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/DyfodolGwahanolCymru
Dyddiad cau: Mehefin 19, 2020
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GWYBODAETH I’R SECTOR
WRTH GREU BUSNESAU
A CHYMUNEDAU GWELL
MAE’R HYN RYDYCH
CHI’N EI WNEUD YN CYFRI
Erthygl o wefan WCVA gan Sue Husband,
Cyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru.
Ers dechrau COVID-19, mae cymunedau a busnesau ledled Cymru wedi gweithio mewn
ffyrdd newydd i gefnogi pobl wrth iddynt wynebu’r heriau niferus sydd wedi dod yn sgîl
y pandemig. Mae Sue Husband yn rhannu enghreifftiau o gyfraniad busnesau yn ystod y
cyfnod hwn ac yn tynnu sylw at werth gwirfoddoli gan weithwyr.
Ar ôl lansio’r Rhwydwaith Ymateb Busnes Cenedlaethol (gyda chefnogaeth ein partneriaid
AXA UK, a Grŵp Cyfnewidfa Stoc Llundain) ym mis Ebrill 2020, mae Busnes yn y Gymuned
(BITC) Cymru wedi’i ysbrydoli gan y gallu busnesau a’u gweithwyr i addasu wrth iddynt
fynd i’r afael ag effeithiau’r argyfwng.

Sut mae ein haelodau wedi bod yn helpu?

Mae’r hyblygrwydd hwn wedi galluogi busnesau a gweithwyr sy’n gwirfoddoli i gwrdd ag
anghenion lleol yn y ffordd gyflym ac uniongyrchol y mae gofyn mor daer amdano, ond
hefyd gyda ffocws ar gynaliadwyedd yn yr hirdymor. Mae rhai cyflogwyr wedi gwneud
newidiadau rhagweithiol i’r polisïau gwirfoddoli presennol i annog staff i gyfrannu at
ymdrechion lleol a chenedlaethol.

Pam mae gwirfoddoli gan weithwyr yn bwysig?

Mae gwirfoddoli gan weithwyr yn rhan hanfodol o unrhyw strategaeth fusnes gyfrifol.
Mae’r buddion yn cynnwys cynyddu ymgysylltiad gweithwyr, gwell lles gweithwyr, cadw a
recriwtio talent, a chyfleoedd dysgu a datblygu. Yn ogystal, gall gwirfoddoli strategol,
wedi’i alinio â’ch busnes craidd ac yn defnyddio sgiliau gweithwyr greu effaith barhaol yn y
gymuned, gan adeiladu cynaliadwyedd a gwytnwch yn y tymor hir. Mae llawer o
wirfoddolwyr y busnes sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Dosbarth Busnes yng Nghymru yn
helpu i drosglwyddo sgiliau, profiad a hyder hanfodol i blant a phobl ifanc, yn ogystal a ’u
bod yn ennill profiad personol a gyrfa gwerthfawr eu hunain.

Gweithwyr yn gwirfoddoli ar ôl COVID-19

Er bod COVID-19 wedi arwain at ohirio neu ganslo gwirfoddoli traddodiadol ‘wyneb yn
wyneb’, mae hwn yn gyfle i fusnesau ailfeddwl sut maen nhw’n darparu cefnogaeth
barhaus. Er enghraifft, gall busnesau sy’n gweithio gyda phartneriaid elusennol gynnig
sgiliau newydd, arbenigedd ar fyrddau a phwyllgorau, a chymorth a chyngor technegol a
allai fel arall fod y tu hwnt i gyrraedd elusennau llai, megis symud rhaglenni ar -lein.
Mae Felicitie Walls, Rheolwr Gwirfoddoli yn WCVA, yn annog busnesau i ‘ddechrau gyda’r
diwedd mewn golwg’. Fel yr esbonia Felicitie: “Trwy ddeall yr heriau sy’n wynebu’r
cymunedau a’r problemau maen nhw’n ceisio eu goresgyn, gall busnesau a’u gweithwyr
fod yn fwy parod i roi eu hamser mewn adnoddau mewn ffyrdd sy’n wirioneddol bwysig, ac
ar y cyd gall y busnes a’r gymuned wneud gwahaniaeth mwy gyda’i gilydd”.

Mwy o wybodaeth:

Mae ystod o gyngor a chefnogaeth gyfredol ar gael i fusnesau sydd am ddatblygu eu
rhaglenni gwirfoddoli a gefnogir gan weithwyr ar wefan Busnes yn y Gymuned.
Cynhyrchwyd taflen ffeithiau benodol i helpu i arwain cyflogwyr trwy’r gefnogaeth y
gallant ei chynnig i weithwyr yn ystod COVID-19. Mae hon ar gael yma –
https://www.bitc.org.uk/fact-sheet/covid-19-volunteering-during-the-pandemic/
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EISTEDDFOD I TI, O’R TŶ
Cafwyd Eisteddfod yr Urdd wahanol iawn
eleni oherwydd argyfwng Covid-19. Yn ôl
y trefnwyr bu dros 6,000 o gystadleuwyr
yn cymryd rhan mewn gŵyl ddigidol ar y
teledu, radio ac ar-lein dros wythnos
hanner tymor. Cafwyd dros 80 o
gystadlaethau - rhai traddodiadol a rhai
gwahanol iawn - i gyd wedi cael eu
ffilmio gartref. Dyma luniau rhai
unigolion a chorau o Ynys Môn a
wnaeth serenu yn ystod yr wythnos.
Llongyfarchiadau mawr i bawb - ac i
fudiad yr Urdd am yr holl waith trefnu.

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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