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Mae Cynllun Tro Da Benllech a’r Cylch
wedi bod yn gweithredu ers 19
mlynedd bellach, a’i brif bwrpas ydy
cynnig cludiant i bobl yr ardal - ar
gyfer mynd i siopa, apwyntiadau
doctor ac ysbytai, ymweliadau ȃ
swyddfa’r post a’r banc. Rydym hefyd
yn gwneud ymweliadau cartref, helpu
llenwi ffurflenni a cherdded cŵn.
Yna, ym mis Mawrth 2020, roeddem yn wynebu'r Coronafeirws a’i holl oblygiadau. Roedd yn
rhaid i ni newid y ffordd roeddem yn cynnig cefnogaeth i’n defnyddwyr gwasanaeth yn gyflym.
Un o'r prif faterion y bu'n rhaid i ni ddelio ag o oedd bod mwyafrif ein gwirfoddolwyr yn 70 oed,
ac wedi'u dynodi yn un o'r grwpiau bregus, ac wedi cael eu cynghori i hunan-ynysu.
Fe wnaethom benderfynu yn gyflym ar ffordd ymlaen a oedd yn caniatáu
inni barhau i gefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth a defnyddio
gwirfoddolwyr oedd angen hunan-ynysu. Fe wnaethom roi system Cyswllt
Ffôn yn ei le lle cysylltwyd â phob un o’r 135 o’r defnyddwyr gwasanaeth a
chynnig cyswllt rheolaidd iddyn nhw er mwyn sicrhau nad oedden nhw’n
mynd yn ynysig, a darparu unrhyw siopa a meddyginiaeth angenrheidiol
iddyn nhw yn ystod y pandemig. I rai, roedd sgwrs gyfeillgar unwaith neu
ddwy yr wythnos yn ddigon.

Bill yn
nôl neges

Carol yn nôl
prescripsiwn

Yn dilyn y cyswllt cychwynnol, roedd gennym rhyw
70 o unigolion a oedd eisiau cyswllt rheolaidd, a darparwyd hyn drwy 23
o'n gwirfoddolwyr. Pe bai rhywun angen siopa neu feddyginiaeth byddai
ein gwirfoddolwr yn trosglwyddo'r cais i'n cydgysylltwyr ffôn, a fyddai'n
pasio'r cais i'r gyrwyr sydd ar gael i gasglu'r siopa a / neu'r prescripsiwn
angenrheidiol, a'i ddanfon i'w cyfeiriad cartref. I ddechrau, roeddem yn
hynod o brysur gan ein bod hefyd yn delio hefo ceisiadau gan y gymuned
ehangach trwy weithio mewn partneriaeth â'r Cyngor Cymuned a
Medrwn Môn. Roeddem hefyd yn derbyn hunan-atgyfeiriadau gan
unrhyw un yn lleol a oedd angen help neu gefnogaeth.

Buom hefyd yn gweithio gyda busnesau lleol i greu rhestr o'r rhai sy'n cynnig danfoniadau bwyd
y gallai unigolion eu cael trwy system archebu ar-lein, neu rai y gallem ni drefnu i gasglu neges
ar eu cyfer drwy system ‘Clicio a Chasglu’ y siopau mawrion.
Rydym yn dal i ddarparu help a chefnogaeth i unrhyw un sydd eu hangen
yn ystod yr amser anodd hwn ac mae pob un o’n gwirfoddolwyr yn
gweithio’n galed iawn i ddarparu’r gefnogaeth yna. Rwan, rydym yn
gweithio ar y mesurau y mae’n ofynnol i’w dilyn er mwyn gallu mynd nôl i
gludo pobl, unwaith y bydd hi’n ddiogel i wneud hynny, gan sicrhau bod
gwirfoddolwyr a defnyddwyr y gwasanaeth yn cadw’n saff bob amser.

Bill Hadfield
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CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19

TIMAU CYMORTH ARDAL
Mae 36 Tîm Cymorth Ardal ar draws Ynys Môn ar hyn o bryd gyda 466 o
wirfoddolwyr yn weithredol yn y Timau.
Mae’r ffigyrau wythnosol diweddaraf yn
dangos eu bod nhw wedi gwneud cyfanswm
o 564 ‘tro da’ â 595 o bobl.
Ers i’r Timau Cymorth Ardal gychwyn ar eu
gwaith maen nhw’n amcangyfrif iddyn nhw
wneud cyfanswm o 10,056 ‘tro da’ â 1,680 o bobl.

PROSIECT GARDDIO
Dosbarthwyd 250 o becynnau garddio i oedolion bregus
rai wythnosau nôl gan Medrwn Môn a Chyngor Sir Ynys
Môn - wedi eu hariannu gan y Loteri Genedlaethol.
Nod y prosiect oedd cefnogi unigolion oedd yn gorfod
hunan-ynysu oherwydd Covid-19, yn arbennig felly pobl
fregus. Roedd gorfod aros gartref, yn aml heb unrhyw
gwmni, na dim byd i’w wneud, yn cael effaith ar iechyd
meddwl rhai pobl. Fe wnaeth y pecynnau garddio eu
galluogi i dyfu eu blodau, ffrwythau a llysiau eu hunain,
gan roi rhywbeth iddyn nhw ei wneud, ac i ymfalchïo yn
eu llwyddiant.
Roedd yr adborth yn galonogol iawn. Yn ôl un a dderbyniodd becyn garddio:
“Dwi’n cael trafferth gyda phroblemau iechyd meddwl cyn y cyfnod yma, felly
gallwch chi ddychmygu fod y pandemig wedi cael effaith
negyddol iawn arna i. Ar y dechrau, doeddwn i ddim yn
gallu canolbwyntio ar unrhyw beth ond y newyddion ar y
teledu. Roeddwn i’n rhy ofnus i adael y tŷ. Roedd derbyn y
pecyn garddio fatha rhodd gan Dduw - yn gwneud imi godi
a rhoi sylw i’r planhigion. Dwi wedi ail-ddarganfod hen
hoffter o arddio ac wedi archebu mwy o blanhigion ar-lein.”

A dyma oedd ymateb rhywun arall: “Diolch yn fawr am y
pecyn garddio. Mae tyfu eich bwyd eich hun yn deimlad
gwych. Dwi heb dyfu mefus o’r blaen - ond mi fydda i’n
gwneud bob blwyddyn o hyn ymlaen.”
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
Mae EIRIAN HUWS yn byw ym Mryngwran ar Ynys
Môn. Yn ystod pandemig Covid-19 mae hi wedi bod
yn cydlynnu gwirfoddolwyr tîm cymorth ardal
‘Bryngwran Cymunedol Covid-19’. Bu Medrwn Môn
yn ei holi am y profiad.

Sut wnaethoch chi ddechrau gwirfoddoli yn y
cyfnod yma?

Pan ddechreuodd y pandemig roedd ’na alw ar i bobl
gydlynnu grŵp o wirfoddolwyr mewn gwahanol ardaloedd.
Mi wnes i gynnig gwneud hyn ar gyfer ardal Bryngwran ac
Engedi gan fy mod yn teimlo ’mod i eisiau helpu'r
cymunedau drwy'r cyfnod heriol oedd o'n blaenau. Rwyf yn
aelod o Gyngor Cymuned Bryngwran, yn Llywodraethwr
Ysgol Bryngwran ac ar bwyllgor yr Iorwerth Arms, felly
roeddwn yn gweld fy mod mewn sefyllfa dda i fedru galw ar
y cysylltiadau yma i atgyfnerthu'r ymdrech i frwydro yn erbyn
effaith Covid-19 o fewn y gymuned.

Eirian Huws

Wrth fy ngwaith bob dydd rwyf yn fentor i bobl ifanc ar
brosiect or enw ‘Adtrac’, sydd yn cefnogi pobl ifanc rhwng 16-24 oed i oresgyn rhwystrau a symud
mewn i addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Un o’r pethau rydym yn ceisio ei wneud ar y prosiect
ydy cael pobl ifanc i sylweddoli'r gwerth mewn gwirfoddoli a sut y mae'n agor drysau i brofiadau
newydd, cyfleoedd newydd ac er mwyn llesiant y bobl ifanc. Pan ddaeth y cyfle i mi wirfoddoli
roeddwn yn teimlo fy mod yn dangos esiampl dda ac yn gobeithio fy mod yn ysbrydloi cenhedlaeth
o bobl ifanc i wirfoddoli hefyd.

Beth yn union ydych chi wedi bod yn ei wneud?

Ym Mryngwran ac Engedi rydym wedi bod yn ffodus iawn hefo faint o bobl sydd wedi cynnig
gwirfoddoli. Mae'r gwirfoddolwyr yn helpu eraill drwy fynd i siopa iddyn nhw, nôl prescripsiynau,
mynd i'r swyddfa bost, talu billiau, bod ar gael am sgyrsiau dros y ffôn a bod ar gael ar e-bost i ateb
unrhyw gwestiwn neu am sgwrs gyfeillgar.
Mae gwirfoddolwyr yn dosbarthu
bocsys te prynhawn i dros 100 o
bobl unwaith y mis hefyd. Mae gen
i restr o wirfoddolwyr sydd yn helpu
ond mae yna sawl person sydd yn
gwneud troeon da ag eraill sydd
ddim eisiau cael eu hadnabod fel
gwifoddolwyr gan eu bod yn
gwneud y pethau yma p’run bynnag.

Un o’r trigolion yn
derbyn te pnawn

Ar gychwyn y cyfnod yma roeddwn i ac ambell i wirfoddolwr arall yn
brysur yn dosbarthu pamffledi - gwybodaeth gyda manylion cyswllt i
bobl y gymuned gael gwybod bod y gwasanaeth ar gael a sut i gael
gafael arna i. Mi wnes i greu tudalen wybodaeth ar Facebook i rannu
gwybodaeth ynglŷn ȃ phethau perthnasol e.e. gwybodaeth am
asiantaethau sydd yn helpu, gwybodaeth am gwmnïau lleol oedd yn
dosbarthu bwyd a nwyddau i dai pobl a.y.b.
Mwy o’r hanes drosodd ...
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
... parhad o dudalen 5
Ar benwythnos y Pasg ddaru ni baratoi pecynnau Pasg i blant yr ardal
a'u dosbarthu iddyn nhw. Roedd y pecynnau yn amrywio i siwtio
oedrannau gwahanol ac yn cynnwys pethau fel
crefftau Pasg, cadw-mi-gei Pasg, siocled,
addurniadau a basgedi hel wyau. Rhodd gan y
Cyngor Cymuned oedd y pecynnau yma.
Rydym wedi derbyn arian grant gan Gyngor Sir
Ynys Môn hefyd i ddarparu mwy o becynnau i
blant, felly mi fyddwn ni’n brysur yn darparu
rhain yn fuan a'u dosbarthu i blant yr ardal eto.
Bob blwyddyn mae pwyllgor yr Iorwerth yn
trefnu diwrnod hwyl i'r gymuned. Yn anffodus,
roedd rhaid canslo eleni ond doedden ni ddim
yn barod i adael i Covid-19 amharu ar yr hwyl,
felly mi wnes i drefnu Diwrnod Hwyl Rhithwir. Yn ystod y diwrnod roedd
yna sawl cystadleuaeth, gan gynnwys cystadleuaeth pobi, crefft, peintio
carreg, 'Yr Enfys' ac hyd yn oed 'Bryngwran's Got Talent’. Simon
Wareham wnaeth drefnu BGT a chawsom sawl person yn cystadlu yn fyw
ar-lein ac roedd safon y cystadlu yn wych. Cawsom unigolion yn chwarae’r piano, gwisgo i fyny fel
Michael Jackson - ac roedd yna hyd yn oed barot yn canu! Roedd ganddon ni banel o feirniaid ac
roedd y sioe yn werth ei gweld.
Hefyd, cafwyd Helfa Drysor yn y pentref; ffurfiwyd rhes hir o
gerrig wedi’i peintio o flaen yr Iorwerth Arms; a chafwyd Ras
Hwyl lle’r oedd teuluoedd yn rhedeg o gwmpas eu gerddi. Ac i
gloi’r diwrnod mewn ffordd draddodiadol cawsom her tynnu
rhaff. Roedd unigolion a theuluoedd yn gyrru clipiau fideo i ni
ohonyn nhw yn tynnu rhaff ac mi wnes i eu rhoi nhw i gyd
mewn un fideo a chreu clip 'Bryngwran yn tynnu hefo'i gilydd’
- i dynnu drwy'r cyfnod Covid'.

Ydych chi wedi mwynhau'r gwaith?

Do, wedi mwynau helpu eraill a cheisio codi calon y gymuned. Ond ar y llaw arall mae o wedi bod
yn amser pryderus iawn a dwi wedi cael sawl noson ddi-gwsg yn poeni os ydw i yn gwneud job
iawn ohoni hi. Ar y cyfan dwi wedi mwynhau ac yn hynod falch o drigolion Bryngwran ac Engedi
am eu hagweddau positif a chefnogol. Mae yna lawer o bethau da wedi codi o'r sefyllfa, sef dod i
adnabod pobl oedd yn ddiarth imi gynt, gweld pobl yn cyd-dynnu ac yn helpu eraill, ac hefyd mae o
wedi gwneud inni feddwl yn fwy agored am y dyfodol a sut fedrwn ni oroesi ac addasu i heriau
eraill a ddaw yn sgîl y pandemic.

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

Mi fydda i’n edrych yn ôl a meddwl - er gwaetha'r sefyllfa hunllefus, mi rydwi wedi bod yn lwcus
iawn mewn nifer o ffyrdd:1. Ymfalchïo ein bod yn byw mewn ardal wledig, agored a hardd.
2. Fy mod yn lwcus cael bod yn rhan o gymuned glós sydd yn barod i helpu a chefnogi ei gilydd.
3. Fy mod wedi cael helpu eraill drwy gyfnod anodd iawn.
4. A’r peth pwysicaf - fy mod wedi bod yn ffodus i gael treulio amser hefo fy nheulu bach.
Er gwaetha'r stress o weithio o adre, 'homeschooling', rhedeg cartref a cheisio edrych ar ôl lles fy
hun a fy nheulu, mi fyddwn ni’n edrych nôl ar y cyfnod yma gan sylweddoli ein bod yn lwcus iawn.
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GWYBODAETH AR-LEIN

Grŵp Rhedeg Cymdeithasol newydd ydy MÔN MILERS wedi
ei leoli yn Llangefni. Mae’r Grŵp yn cefnogi pobl ar draws Ynys
Môn (a thros y bont) yn ystod y cyfnod hwn trwy gynnal
sesiynau rheolaidd, gan gysylltu aelodau hefo’i gilydd trwy Zoom
a chyfeillgarwch. Mae Arweinwyr Rhedeg cymwysedig yn arwain
y Grŵp, a'i nod ydy cefnogi pobl o bob gallu i redeg yn fwy
cyfforddus drwy ddangos gwahanol ffyrdd o redeg, hyfforddi
neu hyd yn oed annog pobl i feddwl am eu rhedeg.
Mae ganddyn nhw dudalen Facebook
gyhoeddus, ond mae eu gweithgareddau
wythnosol a'u sgwrs yn cael eu cadw o fewn
grŵp preifat 'Aelodau'n Unig' Facebook lle
byddwch chi'n derbyn digon o gefnogaeth gan
bobl leol eraill sy'n mwynhau rhedeg gyda'i
gilydd. Mae’r pwyslais ar gydweithredu,
cyfeillgarwch a chefnogaeth yn hytrach na
chystadleuaeth a rasio, felly p'un a ydych chi'n
ystyried cychwyn sialens ‘Soffa i 5k’ neu redeg
marathon, byddwch chi mewn cwmni gwych.
Ewch i: facebook.com/monmilers
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GWYBODAETH AR-LEIN
CORONAFEIRWS: ADNODDAU I BOBL
GYDAG ANABLEDD DYSGU A’R RHAI SY’N
EU CEFNOGI
Mae Anabledd Dysgu Cymru wedi casglu adnoddau
defnyddiol - yn cynnwys rhai canllawiau Hawdd eu Deall da
- i bobl gydag anabledd dysgu yng Nghymru.
Maen nhw’n ychwanegu gwybodaeth a chyngor newydd ar
eu gwefan bob dydd. Er mwyn ychwanegu eich adnoddau
chi ar eu gwefan gallwch e-bostio Karen Warner.
Dyma rai o’r adnoddau Hawdd eu Deall sydd ar gael ar eu gwefan:

Cyngor Cysgodi i Gymru Hawdd ei Ddeall tan 16.8.2020



Sut wyt ti? – Hyb gwybodaeth ar sut i gadw’n iach gartref.
Adnoddau a chyngor am: Gadw’n iach yn gorfforol a meddyliol:
Cadw mewn cysylltiad hefo ffrindiau, teulu, cydweithwyr a’ch
cymuned; Sut i helpu eraill.



Gofalu Am Eich Iechyd Meddwl - Cefnogaeth Coronafeirws



Bwyta’n Iach - yn ystod argyfwng y Coronafeirws



Alcohol a Chadw’n Iach - cadw’n iawch yn ystod y cyfnod yma ac effeithiau alcohol



Cadw’n Iach ac yn Heini - cadw’n iach a gofalu am eich iechyd



Ysmygu a Chadw’n Iach - cadw’n iach ac effeithiau ysmygu ar eich iechyd



Cadw Mewn Cysylltiad - canllaw ar sut i gadw mewn cysylltiad gyda phobol o’ch cartref.

Mae gwefan Anabledd Dysgu Cymru hefyd yn cynnig gwybodaeth am sut i gadw’n brysur pan
nad ydych yn gallu gadael eich cartre. Cliciwch YMA i fynd i’r wefan.
Mae CYMUNEDAU DIDIGOL CYMRU yn cydweithio hefo
Mentrau Iaith Cymru gyda’r bwriad o rymuso pobl yn eu
cymunedau i ddefnyddio technoleg a datblygu sgiliau digidol
trwy’r Gymraeg – ac yn y pen draw i greu cynnwys Cymraeg ar
ba bynnag blatfform sy’n bodoli. Dyma ddau weminar Cymraeg
sydd ar y gweill ganddyn nhw:-

22ain Gorffennaf - Ymgysylltu Cymunedol - Cyflwyniad i annog gweithio’n fwy digidol o
fewn sefydliad neu wrth hyrwyddo eich mudiad, papur bro, cymdeithas. Cofrestrwch YMA

29ain Gorffennaf - Canfod Ffynonellau Iechyd Dibynadwy Ar Lein - Cwrs i hybu

arfer da wrth edrych ar ôl eich iechyd, a chanfod gwybodaeth ddibynadwy mewn perthynas ȃ’ch
iechyd. Cofrestrwch YMA
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GWYBODAETH I DEULUOEDD
Mae rhieni a gofalwyr yn wynebu cyfnod
anarferol a allai fod yn anodd gan fod ysgolion
a gweithgareddau, sydd fel arfer yn diddori
plant a’u cadw yn actif, ar gau.
Mae gwefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnig
gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i helpu
teuluoedd wynebu’r sefyllfa bresennol. Dyma
lincs i rai syniadau ac adnoddau sydd ar eu
gwefan i gefnogi plant a phobl ifanc a’u
teuluoedd yn ystod y cyfnod hwn:


Gweithgareddau iechyd a
llesiant ar gyfer teuluoedd



Dysgu a Hwyl Gartref



Cymorth Meddyliol ac
Emosiynol i Blant a Phobl Ifanc



Gwybodaeth a Gwasanaethau
Cymorth i Rieni a Gofalwyr
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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:
 20 Cais am siopa
 44 Galwad i gadw mewn cysylltiad

7 Atgyfeiriad i Fanc Bwyd

Rydym hefyd wedi dosbarthu 101 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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GWYBODAETH
CYLLID I DDARPARU
LLINELL GYMORTH
CYFRWNG CYMRAEG I RIENI
Mae cyllid wedi cael ei ddyfarnu i elusen sy’n
cynnig cyngor ar bob agwedd ar fagu plant a bywyd teuluol er mwyn ymestyn gwasanaeth y llinell
gymorth i siaradwyr Cymraeg. Mae hyn yn digwydd fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i
helpu rhieni i gadw’n ddiogel a chadw’n bositif yn ystod pandemig COVID-19 .
Ar hyn o bryd, mae elusen Family Lives yn darparu cymorth
emosiynol, gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar unrhyw
agwedd ar rianta a bywyd teuluol ledled Cymru a Lloegr.
Mae llinell gymorth yr elusen wedi bod yn darparu cymorth
emosiynol ers dros 40 mlynedd; llynedd derbyniwyd tua 800
o alwadau gan deuluoedd yng Nghymru. Bydd y cyllid hwn
yn cael ei ddefnyddio i benodi cynghorydd sy’n medru’r
Gymraeg i fod yn rhan o’r tîm sy’n darparu’r llinell gymorth.
Mae’r cyhoeddiad yma gan Lywodraeth Cymru yn ategu eu
hymgyrch rianta ‘Cadw’n Ddiogel, Cadw’n Bositif’, sy’n cael
ei chynnal mewn ymateb i’r pandemig presennol. Mae
Family Lives hefyd yn bwriadu recriwtio cynghorwyr
gwirfoddol sy’n ddwyieithog, gan gynnwys cynnig
hyfforddiant ar bolisi’r Gymraeg i’w staff a’u gwirfoddolwyr,
er mwyn sicrhau gwasanaeth pwrpasol i deuluoedd yng
Nghymru.
Dywedodd Pamela Park, Dirprwy Brif Weithredwr Family
Lives: “Mae Family Lives o’r farn y dylai pob teulu allu cael
y cymorth a’r wybodaeth sydd eu hangen arnyn nhw cyn
iddyn nhw gyrraedd sefyllfa argyfyngus. Ac mae hynny’n
bwysicach nag erioed yn ystod y pandemig presennol.
Rydyn ni’n hynod o falch bod ein llinell gymorth yn cynnig
gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.”
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NEWYDDION CYLLID
'CWRDD Â’R CYLLIDWR':
COFRESTRWCH I YMUNO
HEFO LOTERI CÔD POST Y
BOBL - AR LEIN
Fis Awst yma, diolch i chwaraewyr Loteri Côd Post y Bobl, bydd pedair Ymddiriedolaeth
gyda ffocws gymunedol yn lansio eu rownd ariannu ddiweddaraf. Bydd Ymddiriedolaeth
Côd Post y Bobl, Ymddiriedolaeth Côd Post Cymunedol, Ymddiriedolaeth Côd Post Lleol
a’r Ymddiriedolaeth Cymdogaeth Côd Post yn agor am geisiadau o’r 4ydd o Awst ymlaen.
Ar y cyd â Chefnogi Trydydd Sector Cymru, mae gwahoddiad i chi fynychu gweithdy
‘Sut i Wneud Cais am Gyllid’ ar lein, lle byddwn yn amlinellu'r newidiadau diweddaraf
i'n proses ymgeisio, yn rhoi manylion y newidiadau i'r cyllid sydd ar gael, gan gynnwys ein
Hymddiriedolaeth Cymdogaeth Côd Post newydd sbon. Bydd hwn yn gyfle gwych i holi
am y broses ymgeisio, neu i drafod unrhyw syniad sydd gennych â ni.

Bydd y sesiwn yn rhedeg ar lein (Zoom)
o 10 a.m. – 11.30 a.m. ddydd Mercher, 29 Gorffennaf, 2020
I gofrestru, e-bostiwch funding@postcodelottery.co.uk erbyn 20 Gorffennaf, yn nodi
'Gweithdy CTSC’ ym mhennawd y neges. Cofiwch gynnwys enw eich sefydliad a'r sir yr
ydych wedi'ch lleoli ynddi yn eich e-bost.
Bydd dolen i'r digwyddiad yn cael ei hanfon ar fore'r sesiwn.

** Sylwch y bydd y sesiwn hon yn cael ei chynnal drwy gyfrwng y Saesneg **

Steve Morgan Foundation
Cronfa Argyfwng Covid - 19
Sefydlwyd Cronfa Argyfwng Covid-19 i gefnogi
elusennau a sefydliadau dielw ledled Gogledd Cymru,
Glannau Mersi, a Swydd Gaer. Mae’r gronfa’n darparu
help gyda chostau gwasanaethau brys ychwanegol i
gefnogi pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan Covid-19.
Mae’r gronfa hefyd yn helpu elusennau sy'n colli incwm
o godi arian er mwyn eu helpu i aros mewn busnes.

Mae’r gronfa - sy’n werth hyd at £1 miliwn yr
wythnos - wedi cael ei hymestyn tan ddiwedd Medi.
Am fwy o wybodaeth, cliciwch YMA i fynd i’w gwefan.
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Cronfa Ymateb Cymunedol
Medrwn Môn
Sicrhaodd naw grŵp neu sefydliad gyllid o’r gronfa yma, yn dilyn ail
gyfarfod o’r panel ‘grantiau bach’ ddydd Mercher, 24ain Mehefin, 2020.
Dyma’r ymgeiswyr llwyddiannus:
PROSIECT POBL IFANC CAERGYBI MEWN CYDWEITHREDIAD Â CHLWB CYBI
Y nod ydy dosbarthu pecynnau gwybodaeth a chelf a chrefft i bobl ifanc a’u teuluoedd ar
Ynys Môn er mwyn parhau i gyfathrebu hefo pobl ifanc a’u helpu i gadw’n brysur, iach ac
mewn cysylltiad hefo pobl eraill yn ystod y cyfnod yma o arwahanrwydd.
HEN YSGOL PORTH AMLWCH
Mae’r Hen Ysgol yn hyb poblogaidd ar gyfer cynnal gweithgareddau cymunedol. Y nod ydy
addasu’r adeilad i fod yn le diogel i bobl yn y dyfodol drwy osod peiriant hylif diheintio dwylo
awtomatig (nad oes angen ei gyffwrdd), wrth brif fynedfa’r neuadd.
CYNGHRAIR SEIRIOL
Mae Cynghrair Seiriol yn darparu gwasanaethau safonol, cost-effeithiol ar gyfer y gymuned
leol. Prosiect gan 15 o wirfoddolwyr ‘Tîm Gwnïo Seiriol’ ydy hwn - sy’n gwnïo ‘scrubs’ i staff
yng Nghartref Preswyl Haulfre, Llangoed a Chartref Nyrsio Plas Penmon, Penmon.
AGE WELL HWYLIOG MÔN LLANGEFNI AC AMLWCH
Mae tua 150 o aelodau yn perthyn i grwpiau Hwyliog Môn, a nhw sy’n rhedeg eu grwpiau.
Maen nhw’n cynnig cefnogaeth i bobl 55+ oed drwy gynhyrchu newyddlen misol i roi
gwybodaeth a newyddion i aelodau sydd ddim yn gallu mynychu eu cyfarfodydd rheolaidd.
MÔN FM
Mae Môn FM yn darlledu yng Ngwynedd ac ar Ynys Môn, ac mae nhw eisiau prynu offer sy’n
galluogi eu gwirfoddolwyr i gynnal a pharhau i gynnig gwasanaeth darlledu hanfodol sy’n fodd
o gyfathrebu a darparu cefnogaeth i’r rhai sydd fwyaf ei angen yn ystod y cyfnod yma.
CYFEILLION YSGOL RHYD Y LLAN, LLANFAETHLU
Mae’r Cyfeillion eisiau prynu offer celf a chrefft i’r holl deuluoedd yn yr ysgol, er mwyn gwella
iechyd meddwl a lles, ac i hybu sgiliau gwrando, sylwi, dyfalu a chyfathrebu’r plant.
CANOLFAN ESCEIFIOG, GAERWEN
Canolfan gymunedol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau cost-effeithiol a gwerthfawr i’r
gymuned leol. Maen nhw eisiau addasu’r adeilad, yn dilyn llacio’r cyfyngiadau, drwy osod dau
beiriant hylif diheintio dwylo awtomatig (nad oes angen eu cyffwrdd), ar waliau yn y Ganolfan.
HYB LLAINGOCH, CAERGYBI
Mae Neuadd Llaingoch yn hyb poblogaidd sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer y gymuned. Y nod
ydy addasu’r adeilad i fod yn ddiogel i ddefnyddwyr. Mae’r amrywiol fesurau diogelwch yn
cynnwys rhoi arwyddion ar y waliau, a gosod peiriant hylif diheintio dwylo awtomatig ar y wal.

HYB CYMUNEDOL LLANFAELOG
Mae’r Hyb yn darparu gwasanaethau amrywiol, safonol a chost-effeithiol yng nghymunedau
Llanfaelog a Rhosneigr. Drwy gynhyrchu a dosbarthu newyddlen reolaidd maen nhw’n helpu i
gadw pobl mewn cysylltiad ȃ’i gilydd ac yn rhannu newyddion am y gymuned gyda phawb.
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NEWYDDION CYLLID
YDY COVID-19 WEDI EFFEITHIO AR EICH
GWEITHGAREDD CHWARAEON LLEOL?
Mae’n un o’r cyfnodau mwyaf heriol erioed i
chwaraeon yng Nghymru ac mae'n debygol y bu’n
rhaid i chi roi stop ar eich gweithgareddau
chwaraeon oherwydd y rheolau pellter cymdeithasol
a diogelwch.
Mae cronfa newydd gwerth £4m wedi cael ei lansio
gan Chwaraeon Cymru er mwyn helpu clybiau a
sefydliadau chwaraeon cymunedol ar lawr gwlad.
Mae modd i chi wneud cais am grant trwy GRONFA CYMRU ACTIF er mwyn sicrhau
bod eich clwb yn goroesi'r pandemig, neu eich helpu i baratoi eich gweithgaredd i
ail-ddechrau'n ddiogel yn ôl y canllawiau.
Os oes gennych chi rent i’w dalu, neu os ydych chi angen paratoi arwyddion iechyd a
diogelwch - neu unrhyw beth arall - astudiwch sut all GRONFA CYMRU ACTIF eich
cefnogi chi.
Mae mwy o wybodaeth ar wefan Chwaraeon Cymru - YMA

Mae’r Screwfix Foundation yn elusen gofrestredig
sy’n bodoli ers 2013. Mae’n cefnogi prosiectau
sydd yn trwsio, cynnal a gwella adeiladau ac
adnoddau cymunedol sy’n cael eu defnyddio gan
bobl anghenus yn y Deyrnas Unedig.
Ar hyn o bryd mae’r Screwfix Foundation yn cynnig cyllid hyd at £5,000. Bydd y
ceisiadau grant nesaf yn cael eu hadolygu fis Awst. Cyn gwneud cais am gyllid
dylech wneud yn siwr fod eich sefydliad yn:
•
•
•

Elusen gofrestredig neu yn sefydliad nid-er-elw
Helpu pobl anghenus, e.e. sy’n dioddef tlodi, gwaeledd, gofid ayb.
Edrych am gyllid er mwyn cefnogi proseictau sy’n ymwneud ȃ thrwsio, cynnal,
gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol neu adeiladau eraill.

Am fwy o wybodaeth ewch i’w gwefan YMA.
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GWYBODAETH I’R SECTOR
AILAGOR NEUADDAU PENTREF
A CHANOLFANNAU CYMUNEDOL
Mae neuaddau pentref, canolfannau cymunedol a chyfleusterau
cymunedol aml-ddefnydd yn cefnogi ystod eang o weithgareddau
lleol yma ym Môn. Gyda’r Llywodraeth yn cyhoeddi bod neuaddau
pentref ac adeiladau cymunedol yn cael agor o Orffennaf 20fed, mae Cefnogi Trydydd
Sector Cymru wedi cyhoeddi canllawiau i Bwyllgorau Rheoli Neuaddau i’w cefnogi i
ailagor neuaddau yn ddiogel.
Wrth i adeiladau cymunedol ddechrau ailagor, bydd
llawer o bwyllgorau yn gweithio'n galed i sicrhau bod
ganddyn nhw bopeth yn ei le i wneud adeiladau'n
ddiogel i'r holl ddefnyddwyr. Mae'r canllaw hwn ar
gyfer y rhai sy'n rheoli adeiladau cymunedol i baratoi
ar gyfer ailagor pan godir y cyfyngiadau. Mae'r
ddogfen ganllaw hon yn darparu gwybodaeth am
ailagor yn ddiogel, a dylai wneud trefniadau gweithio
yn y dyfodol mor effeithiol â phosib, gyda'r
aflonyddwch lleiaf ar weithgareddau.
Mae'r canllaw yn ymdrin ag ystod o bynciau i
bwyllgorau rheoli eu hystyried, i'w helpu i ailagor yn
ddiogel gan ystyried yr amrywiol elfennau y bydd
angen mynd i'r afael â hwy; megis asesiadau risg ar
gyfer pwyllgorau neuadd, hylendid, cymryd
archebion, arwyddion a Llywodraethu.
Rydym yn gwerthfawrogi y gall y ffordd newydd hon o weithio ymddangos ychydig yn
frawychus i bwyllgorau, ond dylai dilyn y canllawiau wneud hyn mor rhwydd â phosib.
I gael copi o’r canllawiau, ewch i wefan
Medrwn Môn: www.medrwnmon.org
a chysylltwch hefo ni am unrhyw
gymorth sydd angen arnoch.
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GWYBODAETH I’R SECTOR
GWASANAETH BRYSBENNU [TRIAGE] COVID-19
DOD O HYD I HELP OS YDYCH YN CAEL PETHAU'N ANODD
OHERWYDD Y CORONAFEIRWS
Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio gwasanaeth newydd ar eu gwefan - yn benodol ar gyfer
pobol fregus. Bwriad y teclyn brysbennu ar-lein ydy helpu pobl i ddod o hyd i gyngor a
chymorth ar gyfer eu hamgylchiadau penodol nhw yn ystod pandemig COVID-19. Ewch i:
https://canfod-cymorth-coronafeirws.gwasanaeth.llyw.cymru/angen-help-gyda
Mae'r teclyn yn cyfeirio at ystod o wybodaeth o dan y penawdau canlynol:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bod yn ddi-waith neu heb unrhyw waith
Mynd i'r gwaith
Arian/tai cymdeithasol yn y sector preifat
Cael gafael ar fwyd
Cael gafael ar foddion
Teimlo'n anniogel
Cael rhywle i fyw
Iechyd meddwl a lles
Iechyd a lles corfforol

Mae hefyd yn cynnwys teclyn asesu risg newydd ar gyfer pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd
ethnig.
Er y gall unrhyw un ddefnyddio'r teclyn ar gyfer ei hunan neu ar ran
rhywun arall (gan gynnwys pobl heb fynediad i'r rhyngrwyd), bydd
yn arbennig o ddefnyddiol i'r rheini sy'n agored i effeithiau
COVID-19 – boed hynny'n feddygol neu am ryw reswm arall, e.e.
eu sefyllfa ariannol. Mae’r Llywodraeth yn ei weld fel offeryn sy’n
ychwanegiad defnyddiol i’r cymorth presennol sydd eisoes yn cael
ei ddarparu.
Hoffai Llywodraeth Cymru gael help i sicrhau fod pawb sydd angen
cymorth yn gwybod am y teclyn. Gan nad ydy pawb ar-lein, wrth
hyrwyddo'r teclyn, maen nhw’n pwysleisio y dylai unrhyw un sydd
angen cymorth brys gysylltu â'i awdurdod lleol yn y lle cyntaf - gan
gynnwys y rhai sydd heb gysylltiad ȃ’r we.
Bydd y teclyn brysbennu'n parhau i gael ei ddatblygu, gyda'r
mathau o ddewis o help sydd ar gael yn cael eu hychwanegu a'u
dileu, yn ôl yr angen. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ar y teclyn, gallwch
gysylltu â Llywodraeth Cymru drwy e-bost: LGCHR-Cangen.Branch@gov.wales
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MWY O LUNIAU PLANT BRYNGWRAN AC ENGEDI
YN CADW’N BRYSUR YN Y CYFNOD CLO

Medrwn Môn sydd wedi golygu, dylunio a
dosbarthu’r E-Fwletin hwn. 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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