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GRŴP CYMORTH CYMUNEDOL
COVID-19 AMLWCH, CEMAES AC
ARDALOEDD CYFAGOS
Mae pethau wedi bod yn hynod o brysur yma yng Ngogledd Ynys
Môn. Ychydig cyn y Cyfnod Clo, ac ar sail y nifer o achosion
newydd dyddiol, daeth yn amlwg y byddai angen gwirfoddolwyr i
gefnogi’r teuluoedd mwyaf bregus.
Dechreuodd y gwaith ar ddydd
Gwener 13eg o Fawrth 2020, gydag
apêl gychwynnol am gefnogaeth pobl leol sy’n byw yn ardal Twrcelyn.
Erbyn dydd Sul 16eg o Fawrth, roedd 90 o wirfoddolwyr wedi cofrestru ac
yn barod i helpu ym mhob ardal o Ward Twrcelyn.
Roedd y penwythnos cyntaf yn ferw gwyllt o greu grwpiau WhatsApp lleol
WARD TWRCELYN
a llunio cyfres o ganllawiau gwirfoddoli i’w dilyn wrth i ni ymgymryd â
gwahanol dasgau gwirfoddoli cymunedol, fel nôl neges a mynd â chŵn am dro. Gosodwyd y canllawiau
gan y Cynghorydd Gordon Warren (Cyngor Tref Amlwch). Dros y penwythnos yna, cafodd dros 4,000 o
lythyrau eu dosbarthu â llaw gan y tîm cryf o wirfoddolwyr i bob un o drigolion Twrcelyn. Roedd y llythyr
yn cynnwys ein manylion cyswllt ac, yn gwbwl naturiol, mae rhai gwirfoddolwyr wedi partneru hefo rhai
o’r trigolion, gan ddod yn wirfoddolwr penodol iddyn nhw drwy’r cyfnod yma. Datblygodd sawl
cyfeillgarwch parhaol drwy’r drefn cyfeillio yma, sy’n golygu bod ein teuluoedd mwyaf bregus yn gallu
galw ar eu gwirfoddolwr am gymorth yn ystod y cyfnod ynysu ar gyfer siopa ayb.
Mae’n gwirfoddolwyr yn dod o bob math o gefndiroedd, ac mae’r amrywiaeth yna yn gryfder, gyda nifer
o wirfoddolwyr ifanc (dan 18 oed) yn helpu eu rhieni i ddosbarthu tair newyddlen i drigolion Twrcelyn.
Gan ein bod yn gymdogaeth wledig, cyd-drefnwyd yr ardaloedd gan Lowri Fôn Jones yng Nghemaes a
Tregele, Ann Tooze yn Amlwch a Phorth Llechog, Joe Mead ym Mhenysarn a Llinos Williams yn Rhosybol.
Mae lles pobol wedi bod yn flaenoriaeth i ni, gan sicrhau bod cymorth gwirfoddol ar gael i bawb i gael
mynediad at fwyd, banciau bwyd, meddyginiaethau, a phethau jest er mwyn cadw trigolion yn brysur.
Roedd hynny hefyd yn sicrhau eu bod yn ymwybodol ein bod yn meddwl amdanyn nhw.

Dyma rai o’r cynlluniau y bu’r Grŵp yn eu trefnu:










Swigod i’r Babanod – Prynwyd peiriannau swigod am £5 yr un a’u dosbarthu i blant dan 2 oed yn
Amlwch er mwyn cadw’r plant yn brysur a hapus yn chwarae hefo swigod.
Pecynnau Lles i’r trigolion sy’n hunan-ynysu/cysgodi
Cynllun Blodyn Haul - ar gyfer plant Amlwch a Phenysarn (Amlwch yn cael ei ariannu gan
‘Caru Amlwch’, a Phenysarn drwy Gyngor Cymuned Llaneilian)
Cynllun Bwgan Brain Amlwch – yn cael ei arwain gan Ffion Godwood, gyda chymorth Ann
Tooze, ‘Caru Amlwch’
Cynllun Bwgan Brain Penysarn - yn cael ei arwain gan Gyngor Cymuned Llaneilian
Cystadleuaeth Gardd Orau ‘Caru Amlwch’
Cwisiau a bingo ar-lein gan wirfoddolwyr, er mwyn codi arian at elusennau lleol
Cefnogi teuluoedd yn Ward Twrcelyn i gynnig am becynnau gweithgareddau plant, sydd wedi
cael eu hariannu gan Magnox
Denu nawdd i brynu PPE ar gyfer gwirfoddolwyr.
..... / .....
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Dosbarthu meddyginiaeth, gweithio’n agos gyda’n canolfannau meddygol a’n fferyllfa
Bu Simon Drakley, Carys Hughes, Gwenda Parry, Richard Owain Jones a Siôn Wyn Griffiths wrthi’n
ddiwyd yn dosbarthu meddyginiaethau ar draws ein ward ac yn Llannerch-y-medd – yn gwbl wirfoddol.
Maen nhw i gyd yn haeddu cydnabyddiaeth am eu llafur ac am fod mor ddibynadwy drwy gydol y
pandemig yn sicrhau bod teuluoedd yn derbyn eu meddyginiaethau. Yn ogystal, rhaid cydnabod holl
waith caled ein fferyllfeydd a’n meddygfeydd, a’u cefnogaeth hanfodol yn ystod y cyfnod yma.

Banc Bwyd Amlwch
Mae Banc Bwyd Amlwch yn gwasanaethu Ward Twrcelyn. Bu’n rhaid i brif dîm gwirfoddoli y Banc
Bwyd hunan-ynysu. Camodd y Cyng. Liz Wood (Cadeirydd Cyngor Tref Amlwch), ei gŵr Alan Wood,
Rebecca Hellon a’r athrawes leol Nia Edwards i’r adwy yn syth i helpu rhedeg y Banc Bwyd. Roedd hyn
yn golygu cydlynu pawb oedd yn cael eu cyfeirio at y Banc Bwyd, checio stoc, a chasglu cyfraniadau
bwyd o fannau penodol ac o siop y Co-op yn Amlwch. Ar brydiau, byddai gwirfoddolwyr lleol yn helpu
drwy ddosbarthu o’r Banc Bwyd.

Seiri Rhyddion Gogledd Cymru
Dosbarthwyd dros 800 o brydau cinio dydd Sul i
deuluoedd ar draws Ynys Môn a Gwynedd dros gyfnod
o ddeufis— gan gynnwys 40 bob wythnos i drigolion
Twrcelyn. Wrth ddosbarthu’r prydau bwyd roedd rhaid
rhoi blaenoriaeth i drigolion oedd yn cysgodi neu
unigolion a oedd yn fregus am eu bod yn hunan-ynysu.
Paratowyd y prydau yng Nghyfrinfa Bangor a’u
dosbarthu gan seiri rhyddion Cyfrinfa Twrcelyn a
gwirfoddolwyr cymunedol.
Bu sawl asiantaeth ynghlwm â’r gwaith o sicrhau bod cefnogaeth ar gael i’n teuluoedd mwyaf bregus
yn ystod y cyfnod anodd yma. Mae’r asiantaethau yn cynnwys Heddlu Gogledd Cymru (Swyddogion
Cefnogi Cymuned yr Heddlu - Iona Beckmann a Nerys Williams), fferyllfeydd lleol, Canolfan Feddygol
Amlwch, Meddygfa Cemaes, Cynghorwyr Sir, Tref a Chymuned, Grŵp Cymunedol #caruamlwch, Grŵp
Cymunedol Porthladd Amlwch, ynghyd â grwpiau lleol newydd eraill.
Cawsom gefnogaeth lawn gan Medrwn Môn drwy gydol y cyfnod yma, a hynny’n sicrhau ein bod yn
cael cyngor ar unrhyw wendidau neu bryderon fyddai’n codi. Bu cymorth y Cyngor Sir yn wych, ac ar
brydiau bu’n rhaid cysylltu â gweithwyr cymdeithasol os byddai gennym unrhyw bryderon ynglŷn â
diogelwch a/neu les unigolyn neu deulu.
Bu technoleg ddigidol yn hanfodol drwy gydol y cyfnod yma—o ddefnyddio WhatsApp i gydlynu a
chefnogi ein gwirfoddolwyr, i hysbysu trigolion am y diweddaraf am wahanol gynlluniau a chanllawiau
Llywodraeth drwy grwpiau cymunedol ar Facebook. Mae hyn yn cynnwys tynnu sylw pobol at y
diweddaraf am swyddi lleol er mwyn gwneud yn siŵr bod unrhyw un a gafodd ei effeithio yn sgil colli
gwaith neu incwm oherwydd Covid-19 yn ymwybodol o unrhyw gyfleon posib.

Be nesa???
•
•

Creu ‘Cynllun Tro Da Ward Twrcelyn’ drwy Gynghrair Twrcelyn er mwyn defnyddio sgiliau a
brwdfrydedd ein gwirfoddolwyr anhygoel dros yr hir dymor
Darparu hyfforddiant ‘Diogelu’, ‘Troseddau Casineb’ a ‘Cham-drin Domestig’ ar gyfer pob un o’r
gwirfoddolwyr (ar hyn o bryd rydym yn rhan o’r cynllun peilot gyda Mechell a Bryngwran).

….. / …..
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CYFARFOD Â RHAI O’N
GWIRFODDOLWYR:
Cyng Richard Owain Jones – Cynghorydd Sir
Mae’r Cynghorydd Jones yn barafeddyg llawn-amser ar Ynys Môn, yn
gweithio shifftiau. Bob cyfle posib, byddai’n cefnogi drwy ddosbarthu
meddyginiaethau i bobl oedd yn cysgodi a thrigolion bregus eraill ar draws
Twrcelyn. Bu ef a’i wraig, Gwenda, hefyd yn
dosbarthu newyddlenni o ddrws i ddrws.

Cyng Aled Morris Jones – Cynghorydd Sir
Bu’r Cynghorydd Jones yn siopa bwyd, dosbarthu o fanciau bwyd
ac yn dosbarthu newyddlenni. Bu hefyd yn casglu cyfarpar
PPE ar gyfer gwirfoddolwyr Twrcelyn.

Cyng Richard Griffiths – Cynghorydd Sir
Bu’r Cynghorydd Griffiths yn darparu coed tân am ddim i deuluoedd
yn y Ward sy’n byw mewn tlodi. Bu hefyd yn siopa bwyd ar gyfer
teuluoedd oedd yn hunan-ynysu yn ogystal â gwneud galwadau ffôn i
gadw mewn cysylltiad hefo pobol fregus.

GWEN JONES
Mae Gwen, sy’n 11 oed, yn byw yn Amlwch ac wedi cychwyn
gwirfoddoli’n ddiweddar gyda thîm ifanc ‘Caru Amlwch’.
Oherwydd Covid-19, doedd hi ddim yn bosib i Gwen ymuno yng
ngweithgareddau arferol ‘Caru Amlwch ond roedd hi’n awyddus i
roi rhywbeth yn ôl i’w chymuned yn ystod y cyfnod anodd yma.
Llwyddodd Gwen (drwy gadw pellter cymdeithasol a gyda help ei
mam) i ddosbarthu peiriannau swigod i dros 50 o blant bach o
dan 2 oed yn ardal Amlwch.
Cyfraniad gwych gan ferch ifanc arbennig.

“Diolch yn fawr i ti, Gwen!”

Hoffem ddiolch i bob un ohonoch sydd wedi
cyfrannu at ymateb Ward Twrcelyn i bandemig Covid-19.
4

CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
SOPHIE’N CERDDED I FWYDO
TEIGROD
Mae Sophie Roe yn 7 mlwydd oed ac yn ddisgybl yn
Ysgol Penysarn, Amlwch. Roedd hi wedi clywed am
drafferthion Sŵ Bae Colwyn yn ystod y Cyfnod Clo ac
yn awyddus i’w helpu. Ei bwriad oedd cerdded 10,000
o gamau bob diwrnod am wythnos yn ystod yr hyn
fyddai wedi bod yn wythnos gwyliau hanner tymor.
Crewyd tudalen noddi ar Virgin Money – sydd dal ar
agor tan fis nesa. Gwnaeth Sophie’n arbennig o dda
drwy lwyddo i gyrraedd cyfanswm o 87,579 o gamau
mewn 7 diwrnod. Roedd hynny’n fwy na 10,000 y
dydd, ac ar un diwrnod cerddodd 17,750 o gamau!
Llwyddodd i godi £550.50 (cyfanswm o £683.30 yn
cynnwys Rhodd Cymorth). Roedd wedi cyffroi’n llwyr
pan ofynnwyd i’r Sŵ beth ellid ei wneud gyda’r pres.
Yr ateb oedd y bydden nhw’n gallu
bwydo’u tri teigr Swmatra am dair wythnos
gyda £620!
Mae Sophie’n edrych ymlaen yn fawr at
gael ymweld â’r Sŵ dros yr haf. Mae hi
wrth ei bodd yn codi arian ac yn meddwl
am syniadau newydd.

Da iawn ti Sophie!

TIMAU CYMORTH
ARDAL
Mae 33 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 (am y 2 wythnos yn dechrau 16.7.2020) yn
dangos eu bod nhw wedi gwneud cyfanswm o 520 ‘tro da’ â 570 o bobl.
Ers i’r Timau Cymorth Ardal gychwyn ar eu gwaith maen nhw’n amcangyfrif
iddyn nhw wneud cyfanswm o 12,125 ‘tro da’ â 1,689 o bobl.
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CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
TÎM CYMORTH ARDAL ‘BRYNGWRAN CYMUNEDOL
COVID-19’ YN DWEUD “DIOLCH”
Ar ddydd Gwener olaf y tymor
ysgol fe aeth Minnie a Mickey
Mouse o amgylch Bryngwran i
ddosbarthu bocsys popcorn i blant
- fel arwydd o ddiolch iddyn nhw
am fod yn wych drwy’r Cyfnod
Clo. Roedden ni eisiau nodi
diwrnod olaf y tymor ysgol er mwyn
i’r plant a’r rhieni gael dathlu, ac
iddyn nhw gael rhoi eu beiros a’u
pensiliau i gadw wedi cyfnod heriol
o ddysgu o adre! Amser i fwynhau 6 wythnos o hwyl hefo’r teulu. Ddaru llawer o
bobl ddod i ddweud “Helo” wrth Minnie a Mickey - nid y plant yn unig!
Dyma Minnie a Mickey yn dangos eu
gwerthfawrogiad o Mrs Powell (chwith),
pennaeth Ysgol Bryngwran a ffrind i’r
gymuned. Mae hi wedi arwain tîm
gwych o staff Ysgol Bryngwran drwy
gyfnod heriol iawn. Diolch i chi i gyd!
Diolch hefyd i Rhian Hughes (canol y
llun) sydd wedi bod yn darparu a
dosbarthu bwyd i lawer iawn o bobl yr
ardal yn ystod y Cyfnod Clo. Mae Rhian
a’i theulu wedi gweithio’n galed ac
rydym yn ddiolchgar iawn. Diolch
anferthol hefyd i Nev Evans (ar y dde),
sy’ wedi bod brysur yn gwneud popeth
posib i sicrhau bod yr Iorwerth Arms yn
mynd i oroesi’r cyfnod anodd yma.
Rydym yn gallu dosbarthu te pnawn i gartrefi pobl, a thalu
am achlysuron fel hyn oherwydd fod Nev yn gweithio’n
galed yn gwneud cais am grantiau. Diolch Nev!
Ar y diwrnod yma hefyd roedd yna unigolyn arbennig iawn yn
dathlu ei ben-blwydd yn 40 oed. Mae Phil yn aelod
gwerthfawr iawn o’r gymuned ac yn barod i helpu pawb. Mae
Phil yn wirfoddolwr yn yr Iorwerth ers sawl blwyddyn ac yn
weithgar tu hwnt. Rydym yn hynod falch ohono.
Mae yna law er iaw n o bobl s ydd angen dw eud
“ D i o l c h ” w r t h yn n h w yn e i n c y m u n e d . F e l l y ,
“ D I O L C H Y N F A W R I A W N ” i c h i i g yd !
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NEWYDDION GWIRFODDOLI
Mae JAMIE JONES yn byw yn Llangefni. Cyn y
Cyfnod Clo roedd o newydd ddechrau swydd newydd
hefo Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Ynys Môn, sy’n
cynnig cymorth arbenigol i bobl gyda phroblemau
iechyd meddwl ac emosiynol. Yn ystod y Cyfnod Clo
mae Jamie wedi bod yn cydlynu Tîm Cefnogi Ardal
Llangefni – ar y cyd hefo’i fam, Christine Jones. Bu
Medrwn Môn yn holi Jamie am ei brofiadau.
Sut ’naethoch chi ddechrau gwirfoddoli yn y cyfnod yma?
Cefais e-bost gan Peter Davies, Rheolwr Cyffredinol Clwb
Pêl-Droed Llangefni yn holi a oedd rhywun ar gael i helpu.
Gan fy mod i gartre, a ’mod i newydd ddechrau swydd newydd
lle dim ond cysgodi rhywun oeddwn i wedi ei wneud, nes i
gynnig fy hun i wirfoddoli.
Pa fath o bethau ydych chi wedi bod yn eu gwneud?
Fel un o’r Cydlynwyr, fy ngwaith cyntaf i oedd cael hyd i
wirfoddolwyr – drwy ffonio pobl i weld a oedden nhw ar gael i
helpu – gan gynnwys pobl oedd wedi cysylltu trwy Medrwn
Môn. Wedyn, roedd angen cysylltu’r gwirfoddolwyr yma oedd
ar gael hefo’r bobl oedd angen help.

JAMIE JONES

Pa mor brysur ydych chi wedi bod?
Ar y cychwyn roedd hi’n wallgof, ac yn llethu rhywun yn llwyr – yn enwedig yn y dyddiau cyntaf.
Mae’n siŵr fod pawb wedi teimlo felly. Ond fel mae’r amser wedi pasio, ac fel mae ‘normalrwydd’
yn dod yn ôl yn raddol, mae pethau wedi arafu.
Ydych chi wedi mwynhau’r gwaith?
Dwi wedi mwynhau’n fawr a bod yn onest. Dwi’n teimlo fod y bobol sy’ wedi derbyn ein help ni wedi
gwerthfawrogi’n fawr ein bod ni wedi bod ar gael i’w helpu nhw. Achos, i ddechrau, rydan ni wedi
bwydo’r gymuned yn y bôn; hefyd rydan ni wedi helpu i gynnal bywoliaeth rhai oedd ddim yn cael
mynd allan o’u tai, ond oedd dal yn gweithio i ryw raddau. Mae’r cyfnod yma wedi bod yn wers
bywyd i bawb, dwi’n teimlo. Mae’r syniad o fynd i wneud cymwynas i rywun bob dydd yn swnio’n
beth diflas iawn – ond mae o jyst y peth i rywun sy’ gartre heb ddim byd i’w wneud trwy’r dydd.
Be ydy’r peth gwaethaf sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod yma?
Fod y pandemig wedi digwydd pryd nath o, a deud y gwir. Roeddwn i jyst ar fin cael cyfweliad ar
gyfer swydd barhaol cyn y pandemig, ac mae’r misoedd diwethaf yma wedi arafu fy natblygiad
personol a phroffesiynol i fy hun.
Beth fyddwch chi’n ei gofio fwyaf ar ôl y cyfnod yma?
Byddaf yn cofio nad oes dim byd yn waeth na bod yn gaeth i’r tŷ – a ddim yn cael eich rhyddid.
Mae o wedi fy nysgu i – a phobol eraill hefyd, gobeithio – i werthfawrogi pethau lot mwy.
Fyddwch chi’n dal i wirfoddoli ar ôl y cyfnod yma?
Dwi YN gwirfoddoli lot yn y gymuned rŵan, a deud y gwir. Dwi ar bwyllgor Clwb Pêl-Droed
Llangefni a Gŵyl Cefni, ac yn Gynghorydd Tref yn Llangefni. Dwi'n teimlo’n gryf am wirfoddoli, ac
yn teimlo os fasa mwy yn gallu cynnig eu help i wirfoddoli yn eu cymunedau, y bydde pawb yn
elwa llawer o hynny.
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GWYBODAETH AR LEIN
GOFALU AM EICH IECHYD
MEDDWL WRTH INNI DDOD
ALLAN O’R CYFNOD CLO
I lawer o bobol, gall y llacio graddol ar gyfyngiadau’r
Cyfnod Clo, a’r newidiadau hapus y bu disgwyl cyhyd
amdanyn nhw, fod yn anodd i’n hiechyd meddwl ni.
Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl - y ‘Mental Health
Foundation’ - yn cynnig cyngor ar eu gwefan (yn
Gymraeg a Saesneg) am ddod allan o’r Cyfnod Clo ar ôl
bod adre cyhyd yn cysgodi.
Cliciwch YMA i ddarllen yr erthygl ar ’Ofalu am eich Iechyd Meddwl Wrth Ddod Allan o’r
Cyfnod Clo’. Mae’r erthygl yn cynnig cyngor ar:
• Ymdopi hefo ofn a gorbryder
• Ymdopi ag ansicrwydd

• Ail-ddechrau bywyd cymdeithasol
• Gofalu am blant a theulu.

Mae’r erthygl ar gael yn Saesneg YMA.

Ydych chi’n gofalu am
rywun gyda Dementia?
Hoffai tide (Together in Dementia Everyday) eich gwahodd
chi i ymuno hefo un o’n gweithdai arlein ni, gan obeithio y
byddwch yn mwynhau cyfarfod a siarad hefo gofalwyr sy’n
aelodau o tide - yn ogystal ag ymestyn eich sgiliau a’ch
gwybodaeth. Bydwn yn cynnal dau sesiwn arlein:

1.

‘Cyflwyniad i tide’ - trosolwg o waith tide, ein pwrpas, a’r amrywiaeth o
gyfleoedd sydd ar gael wrth ymwneud â’n rhwydwaith ni.

2.

‘Mae’n Amhosib Cael Unrhyw Beth Allan o Gwpan Wag’ sesiwn i helpu gofalwyr edrych ar ôl eu lles emosiynol eu hunain. Mae siarad am
eich profiadau chi eich hun yn beth emosiynol iawn, ac mae’r gweithdy yma’n
ceisio eich darparu hefo’r arfau ymarferol hanfodol sydd eu hangen arnoch yn eich
bywyd bob dydd.

I fwcio un o’r sesiynau hyn - sy’n rhedeg trwy fis Awst a Medi (yn Saesneg
yn unig) - neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch hefo: Amanda@tide.uk.net
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GWYBODAETH AR LEIN
SEFYDLIAD PRYDEINIG Y GALON: ADNODD
ADSEFYDLU CARDIAIDD AR LEIN
Mae llawer o bobol wedi gweld eu dosbarthiadau adsefydlu cardiaidd
(cardiac rehabilitation) yn cael eu canslo oherwydd pandemig Covid-19.
Mae Sefydliad Prydeinig y Galon - y British Heart Foundation - wedi
datblygu hwb gwybodaeth, mewn partneriaeth gyda’r Gwasanaeth Iechyd,
sy’n cynnwys gwybodaeth am wneud ymarfer corff yn
ddiogel gartref, bwyta’n iach, meddyginiaethau ayb.
Mae’r adnodd ar lein defnyddiol yma’n rhoi cyngor ar
faterion emosiynol a llesiant, syniadau am brydau
bwyd iach i’w paratoi gartref, a fideos ymarfer corff i
gadw pobol yn iach wrth aros yn y tŷ.
Ewch i’r wefan YMA.

Teclyn ar lein newydd i helpu pobl i
gael trefn ar eu harian yn sgil Covid-19
Mae Teclyn Llywio Ariannol ar lein wedi cael ei lansio gan y
Gwasanaeth Arian a Phensiynau i helpu pobl i ddod o hyd i
help ariannol yn sgil y pandemig Covid-19, er mwyn osgoi problemau dyled yn y dyfodol.
Bydd y TECLYN LLYWIO ARIANNOL sydd ar gael ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, yn gofyn
cyfres fer o gwestiynau i bobl am eu sefyllfa ariannol, cyn darparu arweiniad sydd wedi’i bersonoli
yn unol â’u hanghenion. Bydd yn tynnu sylw at feysydd lle dylen nhw ystyried gweithredu ar frys er
mwyn osgoi problemau arian yn nes ymlaen.
Mae’r TECLYN LLYWIO ARIANNOL wedi’i gynllunio i helpu pobl sydd wedi gweld eu cyllid yn cael ei
effeithio gan Covid-19 - gan gynnwys pobl sy’n wynebu cael eu diswyddo neu golli swydd, pobl
hunangyflogedig y mae eu gwaith wedi dod i ben, a phobl sydd wedi cael gostyngiad incwm dros
dro sydd angen help i fynd yn ôl ar y trywydd iawn. Bydd y teclyn hefyd yn helpu pobl sy’n chwilio
am gymorth mewn maes penodol, yn ogystal â’r rhai a allai fod mewn gwell sefyllfa ariannol
oherwydd Covid-19 ac eisiau gwybod beth i’w wneud ag unrhyw arian mae nhw wedi’i safio.
Bydd y teclyn hefyd yn helpu llawer o bobl i ddod o hyd i gymorth gan sefydliadau eraill, fel:
• StepChange, National Debtline a PayPlan ar gyfer cyngor ar ddyledion a Business Debt Line i
berchnogion busnes
• Cyngor ar Bopeth a Turn2Us i gael help gyda budd-daliadau a Chredyd Cynhwysol
• Shelter am gymorth tai.
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GWYBODAETH I DEULUOEDD
‘CARING DADS’
Mae rhaglen ‘Caring Dads’ yn canolbwyntio
ar y plentyn, ac yn helpu dynion i
werthfawrogi eu plant drwy ddatblygu sgiliau
ar gyfer magu perthynas iach hefo’r plant.
Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach
yn gallu darparu sesiynau ‘CARING DADS’
ar lein.
Ein nod ydy cychwyn grŵp newydd ar y 7fed
o Fedi 2020. Bydd cyfweliadau ar gyfer tadau
addas yn cael eu cynnal ym mis Awst 2020.
Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth os
ydych chi'n dymuno ymuno neu gyfeirio tad.

0300 111 21 21
gorwel@gorwel.org

Cysylltwch â
parentworkshops@nspcc.org.uk

GOFALWCH AM EICH IECHYD
Mae tîm prosiect ‘Trawsnewid Gogledd Cymru Gyda’n Gilydd’
newydd lansio fersiwn Gymraeg o’u gwefan ar wybodaeth
iechyd a lles ‘Gofalwch am Eich Iechyd’ – Gogledd Cymru.
Nod y wefan ydy darparu’r wybodaeth ddiweddaraf ar iechyd a
lles i drigolion, teuluoedd a gofalwyr. Darperir y wybodaeth
mewn amrywiaeth o ffurfiau ac mae popeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg lle bynnag bosibl.
Byddant hefyd yn darparu dolenni i sefydliadau a gwefannau eraill sy’n cynhyrchu
gwybodaeth ddefnyddiol.
Maen nhw’n dal i weithio ar y wefan, felly byddent yn gwerthfawrogi eich adborth ar y wefan
ac awgrymiadau eraill. Eu bwriad ydy adolygu a diweddaru’r wybodaeth ar y wefan drwy
gydol y broses o gyd-gynhyrchu’r wefan.
Ewch i’r wefan drwy glicio YMA. I rannu unrhyw adborth cysyltwch drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad yma:
learning.disability.transformation@flintshire.gov.uk
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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 yn y 2 wythnos yn dechrau 16.7.2020:
 19 Cais am siopa
 47 Galwad i gadw mewn cysylltiad

5 Atgyfeiriad i Fanc Bwyd

Rydym hefyd wedi dosbarthu 152 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
12

Cronfa Ymateb Cymunedol
Medrwn Môn
Sicrhaodd saith grŵp neu sefydliad gyllid o’r Gronfa Ymateb Cymunedol yn
dilyn trydydd cyfarfod o’r panel grantiau ddydd Iau,16eg Gorffennaf 2020.
Erbyn hyn, mae cyfanswm o £25,000 wedi cael ei ddosbarthu i 27 o grwpiau a sefydliadau
amrywiol sy’n gweithio yn ein cymunedau ac yn brwydro yn erbyn effaith Covid-19. Mae’r
Gronfa bellach ar gau yn swyddogol.
Dyma’r saith ymgeisydd llwyddiannus diweddaraf:
BRYNGWRAN CYMUNEDOL CYF
Mae'r grŵp hwn yn rhedeg y dafarn leol, ac mae'n ganolbwynt i'r gymuned gyfan, gan ddarparu
ystod o wasanaethau cost-effeithiol o ansawdd uchel. Maen nhw’n ceisio am arian i gynnal a
datblygu gwasanaethau fel darparu ‘te prynhawn’ i nifer o aelwydydd yn y gymuned.
GRŴP GWIRFODDOL PORTHAETHWY
Fe gyflawnodd y Banc Bwyd dros dro ei holl ofynion, ond bydd y grŵp yma sy'n cael ei redeg
gan wirfoddolwyr yn dal i gefnogi trwy wneud ‘troeon da’ fel siopa bwyd, casglu presgripsiynau,
ac yn gwirio lles a gwneud galwadau i gadw mewn cysylltiad hefo’r trigolion mwyaf bregus.
NEUADD LLANDEGFAN PARISH
Mae'r neuadd hon yn ganolbwynt lleol poblogaidd ar gyfer gweithgareddau cymunedol. Y nod
ydy addasu'r adeilad i sicrhau diogelwch pobl yn y tymor hir trwy osod peiriant diheintio dwylo
awtomatig, ynghyd ag arwyddion ar gyfer defnyddwyr y neuadd.
CLWB RYGBI LLANGEFNI
Yn dilyn llacio’r cyfnod clo, mae'r clwb rhagweithiol hwn eisoes yn cynllunio mesurau diogelwch
ar gyfer yr holl chwaraewyr, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a chefnogwyr. Maen nhw’n adnabod ac
yn gosod peiriannau golchi dwylo ac arwyddion yn yr adeilad, gan gynnwys adeilad y clwb.
SAR MÔN - CHWILIO AC ACHUB
Mae ‘Môn Chwilio ac Achub’ yn cynorthwyo'r heddlu, gwylwyr y glannau ac ati i achub
bywydau. Oherwydd Covid-19 nid ydynt yn gallu cynhyrchu incwm, ond mae angen iddynt
barhau â hyfforddiant mordwyo a chymorth cyntaf, a ffug ymarferion achub bywyd, a chynnal a
chadw cerbydau.
NEUADD GOFFA PORTHAETHWY
Canolfan gymunedol sy'n darparu ystod o wasanaethau cost-effeithiol o ansawdd i'r gymuned
leol. Maen nhw’n cadw cysylltiad gyda’u defnyddwyr cyfredol, ond maen nhw eisiau hyrwyddo'r
neuadd a marchnata'r adeilad i grwpiau newydd posib yn dilyn llacio'r cyfyngiadau.

GRŴP CEFNOGAETH GWALCHMAI
Mae'r grŵp hwn sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr yn parhau i gadw mewn cysylltiad hefo
pobl fregus yn Gwalchmai yn ystod y cyfnod yma. Mae angen cyllid arnyn nhw i barhau gyda’u
cyswllt ‘cyfaill’, wrth drefnu gweithgareddau arbennig ar gyfer unigolion hŷn ynysig.
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Cronfa Cefnogi Gwasanaethau
Gwirfoddol a Chymunedol Môn
Mae ein ‘Cronfa Cefnogi Gwasanaethau Gwirfdoddol a Chymunedol Môn’
bellach ar agor. Gellir gwneud cais i barhau gyda, neu addasu gwaith
presennol, neu i roi cynnig ar waith newydd a fydd yn cefnogi’r rhai mwyaf
bregus o ganlyniad i Covid-19, gan wneud gwahaniaeth rwan ac yn yr
hirdymor.

Y dyddiad cau i wneud cais am gyllid ydy 31ain Awst, 2020.
O ganlyniad i haelioni Comic Relief, mae £25,000 ar gael i’w ddosbarthu –
gallwch ymgeisio am unrhyw swm o £200 i £5,000.
Dylech allu dangos yn eich cais eich bod yn flaengar ac yn wydn, a bod y
potensial gennych i ddatblygu gwasanaethau newydd i ymateb i anghenion
cyfnewidiol y gymuned, gan gofio pwysigrwydd egwyddorion cynnwys a
phartneriaeth cymunedol.
I wneud cais am becyn ariannu, e-bostiwch Derlwyn Hughes ar:
derlwyn@medrwnmon.org. Cofiwch ddarllen y canllawiau cyn cyflwyno’ch
cais, a chysylltwch â ni os bydd angen unrhyw gymorth arnoch.
Os y bu i chi dderbyn nawdd o’r ‘Gronfa Ymateb Cymunedol’ gallwch hefyd
wneud cais i’r ‘Gronfa Cefnogi Gwasanaethau Gwirfoddol a Chymunedol Môn’
yn ogystal.
Bydd y panel yn gwneud penderfyniad yn seiliedig ar y gwasanaethau a’r
gweithgareddau a gynigir yn eich cais, meini prawf y gronfa, a’r arian fydd ar
gael.
Rydym yn rhagweld galw cymharol uchel am y grant yma. Os na fydd eich cais
yn llwyddiannus, byddwn yn fwy na hapus i’ch helpu i ganfod cyfleon eraill am
nawdd.
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NEWYDDION CYLLID
CRONFA ARGYFWNG
GWASANAETHAU GWIRFODDOL
Bydd y Gronfa uchod, sydd eisoes wedi dyfarnu bron i
£7.5 miliwn i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru, yn newid y
mis yma er mwyn adlewyrchu anghenion newidiol y sector yn sgîl Covid-19.
Bydd y Gronfa yn ei ffurf bresennol yn cau ar gyfer ceisiadau am 5pm ar 7fed Awst
2020. O 17eg Awst 2020 bydd cam newydd o gyllid grant ar gael i helpu’r sector
i fynd i’r afael â’r heriau newydd sy’n dod i’r amlwg wrth i’r cyfyngiadau symud
gael eu llacio, ac wrth i wasanaethau gwirfoddol ailgydio mewn rhywfaint o
weithgarwch wyneb yn wyneb
Nod y cyllid hwn fydd cyfrannu at adferiad teg a chyfiawn yng Nghymru. Mae
canllawiau’n cael eu datblygu ar hyn o bryd ar yr hyn a fydd yn cael ei gyllido yn
ystod cam nesaf y cynllun grant, a bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi cyn
gynted â phosibl. Ewch i wefan CGGC YMA i gael mwy o wybodaeth.

Cronfa Ymateb Iechyd Meddwl
Coronafeirws: Cymru
Mae’r Gronfa hon wedi cael ei sefydlu ar ôl derbyn £270,000 gan Comic Relief a’r
Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon. Pwrpas y
Gronfa ydy helpu sefydliadau o’r sector wirfoddol a chymunedol yng Nghymru i
barhau i ddarparu gwasanaethau - neu i gynnig cefnogaeth ychwanegol - fel
ymateb i bandemig y Coronafeirws.
Gall sefydliadau wneud cais am grantiau hyd at £50,000 ar gyfer prosiectau sy’n
para hyd at 31ain Mawrth 2021. £5,000 ydy’r grant lleiaf sydd ar gael.
** Y dyddiad cau gwreiddiol ar gyfer ceisiadau oedd 5 pm, 3ydd Awst, 2020 **
** Mae’r dyddiad hwn wedi cael ei newid i 5 pm, 10fed Awst, 2020 **
Bydd pawb sy’n ymgeisio yn cael gwybod os ydyn nhw’n llwyddiannus o fewn mis
i wneud cais. Bydd disgwyl i’r gwaith ddechrau erbyn mis Hydref, a gorffen erbyn
diwedd Mawrth 2021. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Mind YMA.
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NEWYDDION CYLLID
Grantiau Natur
i Ysgolion Lleol
Mae’r rhaglen ‘Grantiau Natur i
Ysgolion Lleol’ yn gwahodd ysgolion
i gynnig am becynnau nwyddau a
hyfforddiant. Gallwch ddewis o hyd
at werth £500 o adnoddau awyr
agored, a gellir dewis o ragor na 100 o wahanol ddeunyddiau.
Mae’r pecynnau yn cynnwys amrywiaeth eang o gynnyrch fydd yn apelio
at ystod eang o oedrannau. Gellir cymhwyso’r deunyddiau, er mwyn
caniatáu i ysgolion cynradd ac uwchradd ddewis o restr o nwyddau fydd
at ddant eu dysgwyr ac yn gweddu i’w lleoliad.
Ariennir y cynllun gan y Postcode Local Trust,
sy’n derbyn cyllid drwy’r sawl sy’n chwarae’r
People’s Postcode Lottery. Derbynnir ceisiadau
ar lein, a dylai gwneud cais gymryd tua 30
munud. Am fwy o fanylion, ewch i:
www.ltl.org.uk/nature-grant/

GRANT POBL IFANC A PHLANT
Mae’r rhaglen hon gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol y Seiri Rhyddion yn agored i
elusennau cenedlaethol a lleol sy’n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc dan
anfantais i oresgyn y rhwystrau sy’n eu hwynebu.
Mae grantiau bychain rhwng £1,000 – £15,000 ar gael i elusennau sy’n rhoi cefnogaeth i
blant a phobl ifanc. Gellir cynnig grantiau i elusennau/cynlluniau sy’n darparu:
•
•
•
•

Cymorth iechyd meddwl a chorfforol
Dysgu a datblygu, gan gynnwys sgiliau iaith a
chyfathrebu, cymdeithasol ac emosiynol ayb
Cefnogaeth i’r teulu cyfan
Cefnogaeth fugeiliol ac eiriolaeth.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Ymddiriedolaeth
Elusennol y Seiri Rhyddion YMA
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NEWYDDION CYLLID
‘CRONFA ADFER COVID’
YMDDIRIEDOLAETH BANC LLOYDS
Mae’r ‘Gronfa Adfer Covid’ yma newydd gael ei lansio. Mae’n
cynnig £7.4 miliwn o gyllid - gyda’r bwriad o gynnig cefnogaeth
i elusennau adfer eu gwaith ar ôl yr argyfwng presennol yma.
Mae’r Gronfa wedi ei hanelu at elusennau bach a chanolig
sydd ag incwm o rhwng £25,000 a £1 miliwn y flwyddyn, ag sydd yn helpu pobol i
oroesi materion cymdeithasol cymhleth megis dibyniaeth, digartrefedd a cham-drin
yn y cartref. Bydd y Gronfa yn cynnig grant anghyfyngedig o £50,000 i tua 140 o
elusennau, ynghyd â chymorth Partner Datblygu i gynnig arweiniad i’r elusennau i
ddygymod â’r dyfodol ansicr.
I ddysgu mwy am y rhaglen grantiau yma, ymunwch ag Ymddiriedolaeth Banc
Lloyds ar gyfer Sesiwn Holi ag Ateb Byw, ar 11eg Awst, rhwng 2 - 2.30 p.m.
Cofrestrwch ar gyfer y sesiwn YMA.

CRONFA RHOI CYMUNEDOL
NFU MUTUAL
Gall elusennau, ysgolion a grwpiau cymunedol wneud cais
am grantiau o hyd at £1,000 drwy ‘Gronfa Rhoi Cymunedol’ NFU Mutual. Yn
ddelfrydol, maen nhw’n ffafrio ariannu rhywbeth penodol fel bod modd mesur
y gwahaniaeth fydd y cyfraniad yn ei wneud – er enghraifft, prynu offer neu
ddodrefn, neu rywbeth arall a fydd yn helpu pobol dros gyfnod hir. Mae’r
Gronfa ar gael mewn ardaloedd sy’n lleol i waith yr NFU yn y DU.
Bydd gwell siawns gan geisiadau os y byddant yn cwrdd
ag un neu fwy o flaenoriaethau’r Gronfa, sef:
•
•
•
•

Ymgysylltiad cymunedol; lleihau ynysu cymdeithasol,
cynnig cyfleon a hybu gwydnwch.
Darparu gofal a chefnogaeth i aelodau bregus o’n
cymunedau
Lleihau tlodi; gwella iechyd a lles ein cymunedau
Hybu addysg a chyfleon i bobl ifanc.

Y dyddiad cau nesaf ar gyfer ceisiadau ydy 30 o Fedi 2020.
Am fwy o wybodaeth, cliciwch YMA .
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NEWYDDION CYLLID
YN ARIANNU’R CELFYDDYDAU
A IECHYD MEDDWL
Mae Sefydliad Baring newydd lansio rhaglen
gyllido ar gyfer mudiadau sefydlog sydd yn
canolbwyntio’n benodol ar gynnig cyfleon creadigol i bobl o bob oed
sydd yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl, gan ddefnyddio artistiaid
sydd wedi derbyn hyfforddiant proffesiynol.
Mae rhain yn grantiau heb gyfyngiad, oddeutu
£12,000 i £15,000, yn dibynnu ar y galw.
Sylwer, dim ond mudiadau sydd yn ymwneud
yn unig â gwaith creadigol gyda phobl, gan
gynnwys plant, a chanddynt broblemau
iechyd meddwl, sy’n gymwys ar gyfer y cymal
ariannu yma.
Dewiswyd y ffordd yma er mwyn i Sefydliad
Baring allu ymateb yn y modd gorau posib i’r
pwysau y mae’r sector yn ei wynebu yn sgil
argyfwng Covid-19.
Y dyddiad cau ydy 12pm, 18 Awst 2020.
Am fwy o fanylion, ewch i’w gwefan YMA.

GRANT CEFNOGI COVID-19 BAME – CYMRU
Cafodd Bawso ei apwyntio gan Comic Relief a’r Ymddiriedolaeth Argyfyngau Genedlaethol
i ddarparu grantiau i fudiadau Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME) yng
Nghymru, i’w helpu i gyflenwi anghenion eu haelodau o ganlyniad i COVID-19.
Mae £292,500 ar gael i gefnogi mudiadau cymunedol BAME. Gallwch wneud cais am grant
bach, grant canolig neu fawr - o £2,000 hyd at £20,000. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
ydy 5 o’r gloch, dydd Gwener, 21 Awst, 2020.
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ar 0800 048 5770
neu drwy e-bost: grantsteam@bawso.org.uk.
Hefyd, ceir mwy o wybodaeth a chyngor ar wefan
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GWYBODAETH I’R SECTOR
GWIRFODDOLI A LLACIO’R
CYFYNGIADAU SYMUD
Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio’n raddol yn
dilyn y Cyfnod Clo, mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru
wedi cyhoeddi canllawiau er mwyn helpu mudiadau i
feddwl ymlaen ynglŷn â sut all gwirfoddoli ailddechrau a
beth sydd ei angen er mwyn gwireddu hyn.
Mae pump rhan i’r canllawiau:
1.
2.
3.
4.

5.

Cyflwyniad.
Meddwl am ailddechrau gwirfoddoli - rhai
agweddau y byddwch chi angen eu hystyried.
Cwestiynau cyffredin – ymateb sylfaenol i’r
cwestiynau mwyaf cyffredin.
Ble i gael rhagor o wybodaeth? - crynodeb o
ffynonellau ar y we y dylid cyfeirio atynt er mwyn
cael gwybodaeth fanwl, a’r canllawiau diweddaraf
ynglŷn â meysydd penodol.
Adnoddau defnyddiol – rhai enghreifftiau o
dempledi ac offer a all fod yn ddefnyddiol.

Gallwch lawrlwytho’r canllawiau YMA

Cwrs Ymwybyddiaeth Covid-19 Ar lein ar
gyfer y Sector Chwaraeon a Hamdden
Mae’r cwrs ar lein yma wedi cael ei greu mewn partneriaeth rhwng
Cymdeithas Chwaraeon Cymru a chwmni Right Directions er
mwyn helpu unrhyw un yn y sector chwaraeon a hamdden i wneud yn siŵr fod clybiau, hyfforddwyr
a chyfleusterau hamdden yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth er mwyn ailddechrau
cyflwyno chwaraeon a gweithgareddau hamdden yn bositif a diogel.
Nod y cwrs ar lein ydy rhoi hyder i bobl ar faterion sy’n ymwneud â Covid-19 gan gyflwyno
gwybodaeth i gefnogi dychwelyd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden.
Mae’r cwrs yn cynnwys tair uned benodol:

Ymwybyddiaeth Gyffredinol

Ymrwymiad gan Gyfranogwyr

Glanhau a Diheintio
Mae’r cwrs wedi ei gynllunio ar gyfer clybiau, hyfforddwyr a rhai sydd â
gofal am gyfleusterau chwaraeon a hamdden. I fwcio lle cliciwch YMA
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Ysbryd cymunedol yn amlwg yng Nghymru er
gwaetha heriau COVID-19
Newyddion da! Mae’r ymdeimlad o ysbryd cymunedol wedi cynyddu yng
Nghymru ers dechrau’r pandemig, yn ôl canlyniadau arolwg diweddar gan
Arolwg Cenedlaethol Cymru, sy’n casglu data i Lywodraeth Cymru.
Fel rhan o’r Arolwg Cenedlaethol misol newydd dros y ffôn, gofynnwyd cwestiynau i 1,400 o bobl
o bob rhan o Gymru am lesiant, unigrwydd, cyflogaeth, cyllid, tlodi bwyd, apwyntiadau meddyg
teulu, gofal cymdeithasol ac addysg i ddarganfod sut mae’r pandemig wedi effeithio ar eu
bywydau nhw.
Mae’r canlyniadau diweddaraf yn dangos, er gwaetha’r ansicrwydd na welwyd mo’i debyg o’r
blaen yn ystod yr argyfwng, fod yr ymdeimlad o ysbryd cymunedol wedi cynyddu ledled Cymru.
Mae rhagor o bobl yn helpu eraill, mae llai o bobl yn teimlo’n unig ac mae pobl yn dal i deimlo’n
hapus ar y cyfan.

Dyma rai o ganlyniadau allweddol arolwg mis Mehefin:
•
•
•
•
•

84% o bobl yn teimlo eu bod yn perthyn i’w hardal leol, gydag 85% o bobl yn teimlo bod
pobl o wahanol gefndiroedd yn cyd-dynnu’n dda yn eu hardal leol (+9% ers y llynedd).
77% o bobl yn dweud eu bod yn hapus, gyda 39% o bobl yn dweud eu bod yn teimlo’n
bryderus.
35% o bobl yn gwarchod neu’n helpu teulu, ffrindiau neu gymdogion (+6% ers y llynedd).
Mae 1 o bob 10 person wedi gwirfoddoli i helpu gyda’r sefyllfa COVID-19
yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf.
Dywedodd 12% o bobl eu bod yn unig (-3% ers y llynedd).

Mae canlyniadau llawn yr arolwg ar gael ar wefan yr Arolwg Cenedlaethol

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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