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Cymru’n Wynebu Ail Gyfnod Clo

W

rth i’r rhifyn yma gael ei gyhoeddi,
mae Cymru yn mynd mewn i gyfnod
clo unwaith eto.
Bydd y toriad tân, fel mae’n cael ei alw, yn
cychwyn am 6 o’r gloch nos Wener yma, 23
Hydref ac yn para tan ddydd Llun, 9 Tachwedd.
Ar dudalen 2 mae Sian Purcell, Prif Swyddog
Medrwn Môn, yn pwysleisio y bydd
gwasanaethau Medrwn Môn yn dal ar gael yn
ystod y cyfnod heriol yma i gefnogi mudiadau,
grwpiau, gwirfoddolwyr a thrigolion Ynys Môn.
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NEGES I DRIGOLION MÔN
NEGES GAN SIAN PURCELL,
PRIF SWYDDOG MEDRWN MÔN
Wrth i'r sefyllfa o amgylch pandemig Covid-19 esblygu yn dilyn
cyhoeddiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford, fod ‘cyfnod atal byr’
o’r enw Toriad Tân yn cael ei gyflwyno ar draws Cymru, hoffai
Medrwn Môn eich hysbysu fod ein gwasanaethau dal ar gael ac
rydym yn parhau i fod yma i gefnogi grwpiau a mudiadau (newydd
a hir-sefydlog), pobl Ynys Môn sydd am gynnig eu cymorth trwy
wirfoddoli, a phobl sy'n ei chael hi'n anodd yn ystod y cyfnod hwn.
Fel y byddwch wedi gweld mewn rhifynnau blaenorol o’r E-Fwletin, mae ymdrechion cymunedol
a gwirfoddol y Timau Ardal, grwpiau cymunedol a mudiadau gwirfoddol wedi bod yn
syfrdanol. Hoffai Medrwn Môn ddiolch i bawb sydd wedi camu ymlaen i wirfoddoli yn ystod yr
amser hwn a diolch am yr ymateb anhygoel gan y gymuned. Rydym wedi cael nifer uchel o bobl
yn dod ymlaen i wirfoddoli gyda grwpiau cymunedol ledled yr Ynys, ac maent yn darparu
cefnogaeth barhaus i’r rhai bregus yn ein cymunedau.
Mae'n bwysig cofio y bydd angen ymdrech wirfoddol barhaus i helpu pobl a chymunedau trwy'r
amseroedd anodd hyn. Efallai eich bod eisoes yn rhoi eich amser a'ch egni i helpu eraill, efallai
eich bod wedi cofrestru i wirfoddoli ac efallai eich bod yn dal i aros am eich cyfle i helpu, neu
ddim yn cael eich defnyddio eto. Os ydych chi eisoes yn gwirfoddoli gydag un o’r Timau Ardal
lleol yna dylech barhau i wirfoddoli gyda nhw. Os nad ydych chi'n gwirfoddoli ar hyn o bryd ond
yr hoffech chi helpu, yna “diolch”, mae hynny'n wych.
Rydyn ni'n gofyn i'r rhai sydd eisoes yn gwirfoddoli, y rhai nad ydyn nhw'n gwirfoddoli ar hyn o
bryd a'r rhai a allai fod â diddordeb, lenwi'r holiadur hwn. Bydd hyn yn ein helpu ni a'n
partneriaid i gynllunio ymateb yr ynys wrth i'r sefyllfa esblygu:

https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=159585327139#
Mae'r ymdrech wirfoddol yn dal i fod ar flaen y gad o ran cefnogi cymunedau Môn ac rwyf yn
hyderus, er ein bod yn dal i symud trwy diriogaeth newydd, y bydd gwirfoddolwyr, grwpiau
cymunedol a mudiadau gwirfoddol yn parhau, fel bob amser, i fod yn rhan
gref a hanfodol o'r gefnogaeth i bobl yn ein cymunedau. Diolch i chi i gyd
am eich ymdrechion parhaus.

Sian Purcell,

Prif Swyddog, Medrwn Môn
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CYNLLUN TRO DA
SEIRIOL - Diweddariad
Bu gostyngiad sylweddol yn nifer y galwadau i Gynllun Tro Da
Seiriol dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Cawsom tua 550 o
alwadau y mis ar gyfartaledd o fis Ebrill hyd fis Mehefin, ond
ers hynny mae'r niferoedd wedi gostwng yn raddol - dim ond 41
galwad gafwyd ym mis Medi. Mae'r gostyngiad hwn yn debygol
o fod o ganlyniad i leddfu'r cyfyngiadau cloi yn yr haf. Fodd
bynnag, mae'n ddigon posib y bydd yr ychydig fisoedd nesaf yn fwy heriol!
Yn y cyfnod tawelach yma, rydym wedi bod yn manteisio ar y cyfle i ail-drefnu'r Cynllun drwy:

Newid ein system ffôn i un ‘cwmwl’, gan ddefnyddio ap Nimvelo, sy'n golygu bod gennym un
rhif cyswllt lleol (yn hytrach na thri rhif symudol gwahanol!) ac mae'n hawdd iawn
amserlennu gwahanol bobl ar rota gan ddefnyddio'r feddalwedd yma.


Cofrestru "cleientiaid" gyda'r cynllun fel ein bod yn deall eu hanghenion yn well (yn dilyn
esiampl Cynllun Tro Da Benllech a'r Cylch).



Cyflwyno gwasanaeth trafnidiaeth gymunedol ar gyfer cleientiaid cofrestredig gan
ddefnyddio ein bws mini cymunedol a cheir preifat gwirfoddolwyr. Mae gennym tua 40 o
wirfoddolwyr yn barod i wneud hyn.



Rhoi cynnig ar becynnau meddalwedd gwahanol i'n helpu i reoli'r Cynllun. Byddwn yn falch
o rannu ein profiadau ar ôl i ni gwblhau'r ail-drefnu.

Mae cadw anifail anwes yn help i leihau teimladau o unigrwydd a gwella iechyd meddwl a lles, ac
mae gwirfoddolwyr Cynllun Tro Da Seiriol yn falch iawn o fod wedi gallu helpu nifer o
berchnogion anifeiliaid anwes dros y misoedd diwethaf drwy wneud tripiau i'r milfeddygon lleol,
darparu bwyd i’r anifeiliaid, a cherdded cŵn yn rheolaidd.
Mae Rachael (chwith) wedi bod yn cerdded Burt i'w berchennog, Peter, yn
rheolaidd ers dechrau’r cyfnod clo. Roedd Nora a'i merch Amelia hefyd yn
mynd â Burt am dro yn ystod yr haf, cyn i'r ysgol ailgychwyn.
Yn ddiweddar aeth e-bost allan at yr holl wirfoddolwyr i ofyn a allai unrhyw
un faethu Collie Cymreig 3 oed ar ôl i'w berchennog orfod mynd i'r ysbyty ar
frys. Cafwyd ymateb gwych fel arfer, gydag o leiaf 5 yn ymateb i'r alwad o
fewn ychydig oriau. Mae Chip bellach yn cael gwyliau gyda Jane yn
Llandegfan ac mae Steph wrth gefn i helpu.
Yn olaf, mae Jeanette ac Elizabeth, wedi bod yn rhannu cerdded dau
gi yn rheolaidd i'w perchennog ym Miwmares. Mae Elizabeth yn 15
oed, ac wedi mwynhau ei rôl gwirfoddoli dros y cyfnod clo. Fe wnaeth
perchennog y cŵn ffonio hi yn yr ysgol i roi gwybod iddi fod un o'r ddau
gi wedi marw'n sydyn ac yn annisgwyl. Doedd Elizabeth methu mynd
draw yno am baned oherwydd Covid-19. Felly, peintiodd ddyfrlliw o'r
ddau gi, ei fframio, a mynd â’r llun draw. Mae'n wych fod gwirfoddolwyr
ifanc fel Amelia ac Elizabeth yn helpu pobl yn eu cymuned.
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CYNLLUN TRO DA BENLLECH

Diweddariad gan William Hadfield
Fe benderfynodd y Pwyllgor Gweithredol y byddai Cynllun Tro Da
Benllech yn ail-ddechrau cludo pobl i apwyntiadau ysbyty YN UNIG
o’r 5ed Hydref 2020, ac fe hysbyswyd ein holl Ddefnyddwyr
Gwasanaeth. Er mwyn hwyluso hyn, cynhyrchwyd canllawiau manwl
i yrwyr a theithwyr. Rydym hefyd wedi ailgyflwyno taliadau am y
gwasanaeth hwn, ar y gyfradd arferol. Mae'r Cynllun Tro Da hefyd
wedi prynu a dosbarthu PPE priodol i leihau unrhyw risg i
Ddefnyddwyr Gwasanaeth a Gyrwyr Gwirfoddolwyr.
Yn dilyn llwyddiant ein gwasanaeth cysylltu dros y ffôn rydym bellach wedi cyflwyno ein cynllun
Cadw mewn Cysylltiad newydd, ac o ganlyniad i waith caled pawb mae gennym bellach 41 o
gleientiaid wedi ymuno â'r cynllun, a 21 o wirfoddolwyr yn helpu gyda’r gwasanaeth. Rydym
bellach yn bwriadu monitro sut mae'r cynllun newydd yn gweithio a'i ddiwygio yn ôl yr angen.
Unwaith y byddwn yn hyderus bod polisïau a gweithdrefnau'n gweithio'n iawn, y bwriad ydy cynnig
y gwasanaeth i gymuned ehangach Benllech a'r ardaloedd cyfagos.
Cyn dechrau’r cynllun Cadw mewn Cysylltiad, roeddem eisoes wedi cadw cofnod o’r holl
gysylltiadau ffôn a wnaed rhwng mis Mawrth a mis Medi 2020. Dyma’r ystadegau:
• 2061 - Galwadau ffôn
• 128 - Atgyfeiriadau ar gyfer siopa a phresgripsiynau 128
• 85 yn derbyn cyswllt rheolaidd yn mis Mawrth > wedi gostwng i 37 ar ôl y Cyfnod Clo.

Grŵp Tro Da Neuadd Bentref Talwrn
Mae Grŵp Tro Da Neuadd Bentref Talwrn yn dal yn brysur yn gwneud gwaith o gwmpas y pentref.
Erbyn hyn, mae’r gwaith atgyweirio ar Neuadd y Pentref wedi'i gwblhau ac mae’r lle wedi cael ei
lanhau'n broffesiynol. Mae'r Neuadd bellach ar agor yn swyddogol ac yn cael ei llogi unwaith eto o
dan y rheoliadau newydd, gan gael ei glanhau o dan reolau Covid ar ôl bob digwyddiad.
Mae ein siop gymunedol, Siop Bodeilio, sy'n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr yn dal i fasnachu, ac
wedi gwneud drwy gydol yr argyfwng, gan ddarparu gwasanaeth gwerthfawr i bentrefwyr. Mae hyn
yn cynnwys dosbarthu nwyddau o ddrws i ddrws i'r rhai sy'n dal i hunan-ynysu. Mae'r bylchau a
grëwyd drwy fod rhai o'n gwirfoddolwyr yn dychwelyd i weithio, neu i’r colegau a’r ysgolion wedi'u
llenwi drwy gael pob gwirfoddolwr arall i wneud ychydig bach yn ychwanegol. Bydd y gaeaf yn hir
a bydd yn ein rhoi o dan straen, ond rydym yn hyderus fod gennym y gallu i barhau i ddarparu'r
gwasanaethau hyn ar gyfer ein pentrefwyr.
Mae’r Grŵp wedi bod wrthi hefyd yn creu
’planters’ i ddal blodau allan o baledi pren gweler rhai yn y llun ar y chwith tu allan i Siop
Bodeilio. Hefyd, mae nhw wedi codi rheseli a
chysgodfa i feics rhwng y siop a’r Neuadd - at
ddefnydd y ddau adeilad. Cafwyd grant
Covid-19 gan Gyngor Sir Ynys Môn i dalu am
rhain, ac i brynu trelars beics, a siediau i’w
storio nhw, ar gyfer Siop Bodeilio.
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CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
DATHLU CYFRANIAD POBL HŶN
Mae trigolion Plwyf Mechell wedi bod
yn gweithio ar gynllun sydd yn dathlu
cyfraniad pobl hyn y Plwyf i fywyd
cymunedol. Cynllun ar y cyd ydy hwn
rhwng Cyfeillion Mechell, Tîm Cefnogi
Plwyf Mechell a Chaffi Mechell ac mae’r
cydweithio wedi bod yn wych.

GWIRFODDOLWYR CAFFI MECHELL

Gofynnwyd i drigolion yr ardal adnabod
unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad
gwerthfawr i fywyd cymunedol y Plwyf,
ac yna byddai gwirfoddolwyr yn cyflwyno
Bocs Te Prynhawn i’r unigolion. Roedd
wynebau’r bobol oedd yn derbyn y Te
Prynhawn yn werth eu gweld.

Rydym yn hynod ddiolchgar i Gyfeillion Mechell am noddi’r cynllun, i Caffi
Mechell am ddarparu’r Te Prynhawn ac i’n gwirfoddolwyr am gyflwyno’r
rhodd i’r unigolion. Dechreuodd y cynllun ar y 1af o Hydref, sef Diwrnod
Rhyngwladol Dathlu Pobl Hyn.
Ddechrau Hydref - i nodi Diwrnod
Rhyngwladol Pobl Hŷn - aeth criw ffilmio
rhaglen Heno S4C draw i dafarn cymunedol
yr Iorwerth Arms ym Mryngwran i gael
hanes Cynllun Tro Da Bryngwran, a’r
gwaith da maen nhw’n ei wneud yn yr ardal.
Cafodd Neville Evans ac Eirian Huws eu cyfweld
gan Elin Fflur i sôn am eu gwaith yn gwirfoddoli
gyda’r Cynllun Tro Da.
Ffilmiwyd Eirian
yn danfon te prynhawn mewn bocs bwyd i Beti,
un o drigolion y pentref - sydd bob amser yn
ddiolchgar am y bocs bwyd. Mae’r bocsys te
prynhawn yma wedi bod yn boblogaidd ofnadwy
gyda thrigolion y fro drwy gydol y cyfnod clo.
I weld yr eitem eto - cliciwch ar y fideo YMA
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CYMUNEDAU YN ERBYN COVID-19
MEN’S SHEDS LLANGEFNI YN CADW’N
BRYSUR YN YSTOD Y PANDEMIG
Fel grŵp rydym wedi trio cadw pawb mewn
cysylltiad â’i gilydd. Mae gennym dîm o
wirfoddolwyr sy’n ffonio aelodau eraill i
wneud yn siŵr eu bod yn iawn a’u bod yn
gwybod bod rhywun ar gael i siarad â nhw
pe byddai angen cymorth arnyn nhw.
Byddwn hefyd yn cynnal cyfarfod rhithiol
wythnosol, lle bydd yr hogiau’n defnyddio’r
cyfryngau cymdeithasol i gysylltu. Yn ystod
y cyfarfodydd bydd yr aelodau’n dangos
y prosiectau y buon
nhw’n eu gwneud
gartref.
Roedd rhai aelodau wedi dweud nad oedd ganddyn
nhw’r deunyddiau i angenrheidiol, felly mi wnaethon
ni gais i Gronfa Ymateb Cymunedol Medrwn Môn i
brynu pethau i’w cadw’n brysur yn gorfforol ac yn
feddyliol. Roedd aelodau wedi gofyn am offer
gwneud modelau, bocsys adar, clai, llyfrau, offer
engrafio a deunyddiau paentio.
Roedd pawb wrth eu boddau yn gweithio ar y
prosiectau, a chael cyfle i ddangos yn y
cyfarfodydd ar lein beth oedden nhw wedi ei
wneud. Bu hyn yn bwysig hefyd am ei fod yn
cynnig rhywbeth i’r aelodau ganolbwyntio
arno gan leihau’r diflastod sy’n arwain yn
anochel at
iselder.
Gwnaeth nifer o’r aelodau sôn eu bod wedi
dysgu dawn newydd drwy ofyn i aelod arall
o’r cwmni eu dysgu sut i gwblhau prosiect
drwy gyfrwng gwers fideo.
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CIP AR Y GWIRFODDOLWYR
Mae JENNIFER SABOOR yn byw yng Nghaergybi ac
wedi bod wrthi’n brysur yn gwirfoddoli yn ei chymuned
yn ystod pandemig Covid-19. Dyma chydig o’i hanes ...
Cefais fy ngeni a'm magu yng Nghaergybi a dwi’n falch o fod yn
Gymraes o Ynys Môn. Dwi’n fam i Daryan a Dafydd ac yn Nain i
Darius sy’n 3 oed. Dwi wedi gweithio'n llawn amser ers yn 18 oed
ac yn ffodus i fod mewn swyddi diddorol - yn Alwminiwm Môn,
HTV Cymru, Digartref ac yn olaf yn swyddfa Albert Owen (cyn AS
Ynys Môn). Ro’n i’n byw yng Nghaerdydd am 20 mlynedd - dinas
hardd a phobl gyfeillgar dros ben - ond bob amser yn teimlo mai
Môn oedd fy nghartref. Ar hyn o bryd, dwi'n Gynghorydd Tref yng
Nghaergybi ac yn gweithio gyda Chynghorwyr eraill i wneud y
penderfyniadau gorau i'r dref a'i phobl.
Roedd y cyfnod clo yn beth rhyfedd iawn i ddigwydd i bob un ohonom a newidiodd ein bywydau
yn aruthrol. Weithiau roedd hi'n anodd cadw'n bositif - ddim yn gallu bod gyda theulu a ffrindiau ond roeddwn i’n ffeindio bod cefnogi eraill a mynd allan i'r awyr iach yn gymaint o help. Fel
gwirfoddolwr Covid-19 yng Nghaergybi, fe wnes i ffrindia gyda sawl un oedd angen help gyda
siopa a chasglu presgripsiynau. Y pethau da i ddod allan o'r holl brofiad i mi oedd sgwrsio ar
stepan y drws neu dros y ffôn. Mae’n anhygoel beth mae sgwrs 10 munud a dipyn o hwyl yn
gwneud i godi ysbryd pawb. Hefyd, rhoddais MOT i'm beic ac es allan i feicio - doeddwn i ddim
wedi gwneud hyn ers blynyddoedd ac roedd yr awyr iach a'r ymarfer corff o fudd i mi.
Pan oedd yn bosibl, fe ês i ymweld â'r teulu yn Ne Cymru – doeddwn i ddim wedi gweld fy ŵyr,
Darius, ers bron 8 mis - felly roedd hwn yn gyfnod arbennig o hapus i ni gyd. Wrth edrych ymlaen,
hoffwn weld pobl yn ein cymuned yn elwa o'r awyr agored a chadw’n ffit yn gorfforol ac yn
feddyliol – o fewn 5 i 10 munud i bobman gallwn fod yng nghanol ardal hardd a naturiol. Mae
gymaint y gallwn ni wneud gyda'n gilydd a fyddai’n gwneud gwahaniaeth mawr i ddiogelu ein
hamgylchedd naturiol – lleihau ein gwastraff, arbed ynni, ailgylchu, casglu sbwriel a phlannu coed
a phlanhigion sydd o fudd i'n bywyd gwyllt. Dwi'n teimlo mor lwcus i fod yn byw ar Ynys Môn.

Fe wnaeth EMMA BECK gychwyn gwirfoddoli drwy Medrwn
Môn ar ddechrau’r cyfnod clo. Dyma ei hanes ...
Roedd gwirfoddoli yn ystod y cyfnod clo yn rhywbeth roedden ni’n
gallu ei wneud fel teulu - fy ngŵr, y ferch a minnau. Buom yn brysur
yn casglu a danfon presgripsiynau o amgylch Benllech a Moelfre, a
chael sgwrs o bell hefo’r rhan fwyaf o bobl roedden ni’n eu helpu.
Roedd pawb mor ddiolchgar - yn enwedig yn y dyddiau cynnar - pan
oedd llawer o bobol a oedd yn hunan-ynysu yn bryderus iawn am sut
oedden nhw am ymdopi.
Fe wnaeth un dyn annwyl - oedd yn hoffi cerfio anifeiliaid o bren fel
hobi - roi dryw bach pren bendigedig oedd o wedi’i wneud inni yn
anrheg. Mae’r dryw bach rŵan yn cael lle amlwg yn ein cartref. Rydym ninnau i gyd hefyd, yn
ystod y misoedd rhyfedd yma, wedi teimlo’n ddiolchgar fod gennym ni bwrpas mewn bywyd a rôl
fechan i’w chwarae drwy helpu’r gymuned i ddod drwy’r cyfnod clo hefo’n gilydd.
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GALW GWIRFODDOLWYR
HYBIAU
RHITHWIR

MÔN

Mae Age Cymru Gwynedd a Môn, Medrwn Môn a
Chyngor Sir Ynys Môn yn gweithio mewn partneriaeth
gyda phum Hwb Cymunedol ar draws Ynys Môn i
dreialu cynllun HYBIAU RHITHWIR MÔN. Y nod ydy
helpu adeiladu hyder digidol unigolion a lleihau
unigrwydd o fewn ein cymunedau.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i ddarparu
cefnogaeth un-i-un i bobl sydd efallai erioed wedi bod ar
y rhyngrwyd o’r blaen, neu sydd am wella eu sgiliau
digidol. Gall y tasgau gynnwys cyflwyno pobl i’r cyfryngau
cymdeithasol, Skype, siopa ar lein, ac unrhyw beth arall
a all fod o ddiddordeb iddyn nhw. Bydd unigolion hefyd
yn cael mynediad at wefan newydd er mwyn derbyn
gwybodaeth a chadw mewn cysylltiad â’u cymuned leol.
Bydd y cynllun peilot yn cefnogi unigolion o bum
cymuned benodol ar Ynys Môn, ond rydym yn
croesawu gwirfoddolwyr o bob rhan o’r Ynys. Nid oes
raid i wirfoddolwyr fod yn arbenigwyr mewn technoleg,
ond mae disgwyl iddyn nhw gael dealltwriaeth
gyfforddus o sut i ddefnyddio tabledi / cyfrifiaduron /
ffôn clyfar a’r gallu i esbonio technoleg mewn ffordd syml a chlir. Mae sgiliau hanfodol eraill yn
cynnwys cael natur gyfeillgar a chroesawgar a bod yn amyneddgar. Bydd gwirfoddolwyr yn
derbyn hyfforddiant trwyadl gan Gymunedau Digidol Cymru.
Gall rhoi cyn lleied ag awr neu ddwy yr wythnos gael effaith gadarnhaol sylweddol ar fywyd
rhywun. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn elwa drwy gael profiad gwerthfawr, yn datblygu sgiliau, a
chael gwir ymdeimlad o gyflawni rhywbeth gwerth chweil, ynghyd â hyfforddiant a chefnogaeth
barhaus.

Bydd sesiynau hyfforddiant i’r Pencampwyr Digidol ar gael gan Gymunedau Digidol
Cymru (dros Zoom) ar y dyddiadau canlynol.



Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020: 10-11 a.m. a 3-4 p.m. (sesiwn Cymraeg)
Dydd Gwener 13 Tachwedd 2020: 10-11 a.m. a 3-4 p.m. (sesiwn Saesneg)

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi’r cynllun hwn fel gwirfoddolwr, cysylltwch â
Sioned Young, Swyddog Cyswllt a Chefnogaeth Hybiau Cymunedol Ynys Môn gydag Age
Cymru Gwynedd a Môn i gofrestru, neu am fwy o wybodaeth:

sioned.young@acgm.co.uk neu 01286 808 735
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GALW GWIRFODDOLWYR

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:
veronica@morlo.co.uk neu 01407 763559

EWCH AMDANI!!

GWASANAETH CADW
MEWN CYSYLLTIAD
Dros gyfnod Covid-19 mae Age Cymru Gwynedd a Môn yn darparu
gwasanaeth cadw mewn cysylltiad ar gyfer pobl hŷn a / neu fregus yn lleol (gan
gynnwys cyn-filwyr). Rydym yn cynnig gwasanaeth galwadau ffôn dwyieithog
rheolaidd i rai sydd wedi eu hynysu ac angen sgwrsio.
Os fyddech chi, neu unrhyw un rydych chi’n
eu hadnabod, yn dymuno gwirfoddoli ar y
cynllun gwerthfawr yma, yna cysylltwch hefo:
Age Cymru Gwynedd a Môn:
Ffôn: 01286 677 711
E-bost: info@acgm.co.uk
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GWYBODAETH
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn
ymwybodol fod llawer o bobl hŷn a’u
teuluoedd yn poeni’n fawr am y ffordd
mae’r coronafeirws a’r cyfyngiadau sydd
ar waith yn effeithio ar eu bywydau, a’u
bod eisiau gwneud popeth posib i aros
yn iach ac yn ddiogel yn ystod y cyfnod
anodd ac ansicr hwn.
Mae’r Comisiynydd Pobl Hŷn wedi creu
HYB GWYBODAETH AM Y CORONAFEIRWS

i sicrhau bod pobl hŷn a’u teuluoedd yn
gallu cael gafael ar y canllawiau, y cyngor
a’r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â beth
sydd angen i bobl ei wneud, lle i gael
cymorth, a sut i gadw mewn cysylltiad
gyda phobl.
Ewch i’r Hyb Gwybodaeth YMA

Sioe Deithiol Ar Lein Gofalwyr Cymru
I ddathlu Diwrnod Hawliau Gofalwyr ar 26ain Tachwedd, mae
Gofalwyr Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar lein. Bydd
y digwyddiadau hyn yn gyfle i glywed mwy am waith Gofalwyr
Cymru, cyfle i roi mewnbwn i'n gwaith, a chael gwybodaeth
ddefnyddiol i'ch helpu chi yn
eich rôl ofalu.
Ar 25ain Tachwedd, byddwn yn
cynnal 3 digwyddiad union yr
un fath, fel y gall cymaint o
ofalwyr â phosib ymuno â ni.

Am fwy o fanylion ac i
archebu lle am ddim, cliciwch

YMA
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GWYBODAETH AR LEIN
SINGING FOR THE BRAIN RHITHIOL
Mae ein sesiynau Singing for the Brain yn cynnig awyrgylch
grŵp cefnogol i bobl hefo dementia, lle mae arweinydd wedi’i
hyfforddi yn arwain sesiwn o ganu a dawnsio i gerddoriaeth.
Bydd y sesiynau’n para am hyd at awr a gallwch chi gymryd
rhan yn eich cartref, ar eich pen eich hun, neu gydag aelodau o’r teulu a
ffrindiau. Byddwch chi’n cael eich cyfeirio at ganllawiau perthnasol i’ch helpu i
gael gafael ar y sesiynau Singing for the Brain dros y ffôn, neu drwy Zoom.
Mae croeso cynnes i chi ymuno â sesiwn
i weld os ydy o’n teimlo’n iawn i chi.
Mae sesiynau ar gael bob dydd Llun,
Mawrth a Mercher.
Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â
Lorraine King: 07879 871304 neu
Lorraine.king@alzheimers.org.uk
***********************************************************************************************************

RHAGLEN O WYBODAETH A CHEFNOGAETH
I OFALWYR DEMENTIA (CrISP)
Ydych chi’n gofalu am rywun sydd hefo dementia? Ymunwch hefo gofalwyr eraill ar draws
Gogledd Cymru mewn sesiynau gwybodaeth a chefnogaeth gan yr Alzheimer’s Society.
Bydd sesiynau yn rhedeg dros bedair wythnos gydag Ymgynghorwyr Dementia profiadol.
Dyma drefn y sesiynau:

1)
2)
3)
4)

Deall Dementia
Darparu Cefnogaeth a Gofal
Materion Cyfreithiol ac Ariannol
Ymdopi o Ddydd i Ddydd

Bydd y sesiynau yn cael eu cyflwyno ar lein gan ddefnyddio
Zoom, a gallwch gael cefnogaeth gennym ar sut i’w ddefnyddio.
Bydd y sesiynau’n rhedeg ar y dyddiau Mawrth canlynol o 1.30 p.m. i 3.30 p.m. :-

• Tachwedd 17eg • Tachwedd 24ain • Rhagfyr 1af • Rhagfyr 8fed
I archebu lle, neu i gael gwybodaeth am ddyddiadau yn y dyfodol, cysylltwch hefo
Lowri Thomas: 07860 912 285 / Lowri.thomas@alzheimers.org.uk.
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GWYBODAETH I BOBL IFANC
Plant Yng Nghymru a Chyngor Sir Ynys Môn
yn lansio adnoddau ar lein newydd

Mae Plant yng Nghymru
wedi lansio pecyn
newydd o adnoddau ar y
cyd hefo Cyngor Sir Ynys
Môn - fel rhan o’r Prosiect
Paratoi.
Mae’r adnoddau hyn
wedi’u hanelu at bobl ifanc
sydd â phrofiad o ofal, a
phobl broffesiynol sy’n
gweithio gyda phobl ifanc
i helpu hybu sgiliau bywyd ac annibyniaeth.
Mae’r adnoddau’n ymdrin â phynciau fel:






Cyllidebu
Budd-daliadau a Phethau i’w Hawlio
Cyflogaeth
Cynghorion siopa am fwyd
Cadw arian, eiddo ac unigolion yn ddiogel.

Gallwch chi lawrlwytho’r adnoddau mewn fformat PDF neu ar ffurf ‘Padlets’.
Mae pob adnodd wedi cael ei lunio i’w ddefnyddio ar ei ben ei hun os bydd
angen, gyda rhai o’r adnoddau eraill a grëwyd, neu fel rhan o un pecyn mawr o
adnoddau. Mae pob adnodd yn cynnwys nifer o ddolenni i wefannau, lle cewch
chi ragor o wybodaeth am faes sydd o
ddiddordeb arbennig.
I gael mynediad at y Padlet - cliciwch YMA
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LINC CYMUNEDOL MÔN
Mae LINC CYMUNEDOL MÔN yn wasanaeth
‘Prescreibio Cymdeithasol’ o fewn Medrwn Môn. Mae’r
gwasanaeth ar gael i gefnogi pobl dros 18 oed sy’n byw
ar Ynys Môn. Mae LINC CYMUNEDOL MÔN yn gweithio
hefo Meddygon Teulu, Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Sir Ynys Môn, Gwasanaethau Plant Cyngor Sir
Ynys Môn a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr er
mwyn defnyddio ‘Prescreibio Cymdeithasol’ i helpu a
chefnogi pobl.
I gael gwylio fideo i gael gweld sut all
‘Prescreibio Cymdeithasol’ gefnogi
trigolion Ynys Môn, cliciwch YMA

LLYFRYN GWYBODAETH
NEWYDD!!
Mae’r llyfryn hwn yn rhestru dros 30 o fudiadau
a gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi trigolion
Ynys Môn. Nod y Llyfryn Gwybodaeth ydy
tynnu sylw at y gwasanaethau sydd ar gael er
mwyn rhoi hwb i iechyd a lles pobl yr Ynys.

Mae’r Llyfryn Gwybodaeth ar gael ar wefan
Medrwn Môn YMA
Cysylltwch hefo Linc Cymunedol Môn am fwy o
wybodaeth am y gwasanaethau sy’n cael eu
rhestru yn y Llyfryn Gwybodaeth, neu os ydych
chi angen copis papur o’r Llyfryn ....

Linc Cymunedol Môn - 01248 725745
linc@medrwnmon.org
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Cydlynwyr Teulu a Chymuned
Medrwn Môn
Dyma Anne ac Awen - sy’n gweithio fel Cydlynwyr
Teulu a Chymuned gyda Medrwn Môn.
Mae Cydlynwyr Teulu a Chymuned yn cynnig pwynt
cyswllt hygyrch i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd yn y
gymuned, ac ar gael i gynnig cefnogaeth tymor byr,
gwybodaeth, cyngor neu gysylltiadau gydag
adnoddau lleol. Gwneir hyn trwy ddefnyddio
egwyddorion Datblygu Cymunedol yn Seiliedig ar
Asedau.
Mae’r ddwy yn
gweithio gydag
unigolion i nodi
eu cryfderau, eu
nodau a'u
hanghenion personol er mwyn eu helpu i leihau'r
angen neu'r ddibyniaeth ar wasanaethau ffurfiol os
yn bosib. Caiff plant, pobl ifanc a’u teuluoedd eu
hatgyfeirio i'r gwasanaeth drwy’r Hwb Ymyrraeth
Gynnar o fewn yr Awdurdod Lleol a hefyd yn
uniongyrchol i Medrwn Môn drwy Linc Cymunedol
Môn.

Mae’r Cydlynwyr yn ceisio datblygu cyfleoedd a
rhwydweithiau i blant a theuluoedd gyflawni eu potensial, gan leihau'r tebygolrwydd y
byddant yn dioddef unrhyw brofiadau plentyndod niweidiol y gallent fod wedi dioddef yn
y gorffennol, a helpu lliniaru eu heffeithiau. Gwneir hyn trwy greu'r cyfleoedd iddynt
weithio i greu eu datrysiad eu hunain trwy gysylltu â gwasanaethau ac eraill yn eu
cymuned ac annog ffyrdd newydd o weithio gyda'r trydydd sector a'r sector statudol.
Mae’r Cydlynwyr Teulu a Chymuned wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r grwpiau
cymunedol a’u gwirfoddolwyr drwy gydol y pandemig. Mae'r 7 mis diwethaf wedi eu
galluogi i ymgysylltu a chasglu gwybodaeth am ein cymunedau mewn ffordd wahanol a
chysylltu â phobl yn ein cymunedau na fyddem efallai erioed wedi gallu eu cyrraedd.

Cysylltwch hefo’r Cydlynwyr Teulu a Chymuned drwy Linc Cymunedol Môn
01248 725745 / linc@medrwnmon.org
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NEWYDDION
Neuadd Goffa Llanfairpwll yn Ennill
Grant Cymunedol
Mae Neuadd Goffa Llanfairpwll i dderbyn
£200,000 tuag at y gost o £302,400 i
uwchraddio, ymestyn ac adnewyddu’r
Neuadd Goffa at ddefnydd cymunedol
ehangach.
Cyhoeddwyd y newyddion am y Neuadd Goffa
gan y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, ymysg rhestr o brosiectau llwyddiannus
ar draws Cymru a oedd i rannu’r cyllid o £900k o Raglen Cyfleusterau Cymunedol
Llywodraeth Cymru. Mae’r arian yn cael ei roi ar gyfer gwella cyfleusterau yn y gymuned a
fydd yn hybu lles cymunedol.
Yn ôl Jane Hutt: “Mae cynnig grantiau tebyg i’r rhain i brosiectau sy’n cael eu harwain gan y
gymuned yn helpu i wella cyfleusterau sydd eu hangen yn fawr ac sy’n chwarae rhan mor
bwysig ym mywydau pobl ledled Cymru. Dw i eisiau ystyried a dathlu’r cyfraniad enfawr a
wneir gan sefydliadau’r trydydd sector a gwirfoddolwyr sy’n gweithio mor galed yn eu
cymunedau i roi help a chymorth hanfodol lle y mae ei angen fwyaf.”
Er fod dathlu yn Llanfairpwll ar ôl clywed y newyddion, mae Cadeirydd Pwyllgor y Neuadd
Goffa, y Cynghorydd Alun Jones, yn dweud nad ydy’r siwrne i gael yr arian wedi bod yn un
hawdd: “Mae ’na ddywediad yn does - ‘dyfal donc a dyr y garreg’. Mae hyn yn wir yn hanes
Pwylllgor Neuadd Goffa Llanfairpwll. Dwn i ddim sawl ffurflen gais am grant wnaethom ni
lenwi gyda help gwahanol bobol swyddogol, a chael ein gwrthod.
“Yn y diwedd, ar ôl sawl blwyddyn ac ymdrechion lu i godi arian trwy gynnal cyngherddau ac
yn y blaen, wythnosau o ymchwil gan wahanol gynghorwyr, ac wrth gwrs help gan Lyndsey
Campbell-Williams o Medrwn Môn (fe wnaeth Lyndsey ein harwain ni a llenwi’r ffurflenni i
gyd) fe fuom yn llwyddiannus i gael grant gan ICF am £52,000. Fe wnaeth Lyndsey ar yr un
pryd gais i CFAP am £200,000 - a llwyddiant unwaith eto - ar ôl disgwyl am bron 6 mis i
glywed.
“Ymlaen rwan i gael caniatâd cynllunio ac yn y blaen. Fel Cadeirydd Pwyllgor Neuadd Goffa
Llanfairpwll fedra i ddim diolch digon i aelodau’r Pwyllgor, i Anwen Le Cras, y Clerc, i Dewi o
gwmni Dewis, ac i Lyndsey o Medrwn Môn. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i gael eu
cefnogaeth nhw i gyd, ac mae’n syndod na wnaethon nhw dorri eu calonnau fisoedd yn ôl.”
Mae ceisiadau ar gyfer y Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol ar agor drwy gydol y
flwyddyn. Gall sefydliadau gael rhagor o wybodaeth drwy chwilio ar llyw.cymru.
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NEWYDDION CYLLID
Mae’r diwydiant cerddoriaeth wedi dioddef yn enbyd yn ystod y pandemig, wrth i
gyngherddau, ‘gigs’ a gwyliau gael eu canslo. I ddiwydiant sy’n dibynnu’n helaeth ar
gynulleidfaoedd, mae’r dyfodol dal yn ansicr iawn. Er hynny, mae cerddorion wedi
gorfod addasu ac wedi bod yn chwilio am ffyrdd amgen i rannu eu cerddoriaeth.
Mae sawl cronfa wedi cael eu sefydlu i helpu’r diwydiant yn ystod cyfnod Covid-19:

CRONFA CYSYLLTU A FFYNNU
Dyma gronfa newydd gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar
gyfer cefnogi syniadau arloesol, gan ddefnyddio arian y Loteri Genedlaethol.
Oherwydd COVID-19, mae llawer o leoliadau yn dal i fod ar gau ac mae gweithwyr llawrydd
unigol heb waith. Felly, rydym yn chwilio am brosiectau sy'n ceisio mynd i'r afael â'r amodau
newydd sy'n debygol o fodoli wrth i gyfyngiadau symud COVID-19 gael eu llacio. Dyma gyfle i
edrych o'r newydd ar sut y gallwn greu sector y celfyddydau cryf a chadarn sy'n adlewyrchu'n
gywir yr ystod ehangaf bosibl o'n pobl a'n cymunedau yng Nghymru.
Mae CRONFA CYSYLLTU A FFYNNU yn ariannu'r gwaith o
ddatblygu cynigion gan sefydliadau, unigolion a gweithwyr
creadigol proffesiynol sy'n gweithio gyda'i gilydd. Rydym yn
chwilio am brosiectau uchelgeisiol a chyffrous a arweinir gan
artistiaid, sy'n canolbwyntio ar y gynulleidfa neu gyfranogwyr,
ac sy'n ennyn diddordeb y cyhoedd. Hoffem i chi nodi ffyrdd
newydd o weithio a fydd yn helpu i ddangos sut y gall y celfyddydau ateb heriau pandemig
COVID-19. Gallwch wneud cais am grant o £500 i £150,000 - ar ddwy adeg wahanol yn
2020/21, sef rwan ac yna ar ddechrau 2021, a gellir gwneud ceisiadau pellach yn 2021/22.
Bydd y rhaglen hon yn galluogi syniadau i ddatblygu'n naturiol dros gyfnod hwy.
Am fwy o wybodaeth ewch i'n gwefan: https://arts.wales/cy/cysylltu-ffynnu neu
e-bostiwch: grantiau@celf.cymru
Dyddiad cau - 4 Tachwedd, 2020

Dyddiad Cau Wedi Ymestyn Hyd at 1af Tachwedd 2020
Mae grantiau ar gael i fudiadau cymunedol ac ysgolion a fyddai’n
elwa o gael ’help llaw’ i gyflwyno cerddoriaeth yn eu
cymunedau. Gellir defnyddio’r arian tuag at gostau prynu
offerynnau cerdd, hyfforddiant/gweithdai, defnyddio
cerddoriaeth i ddymchwel ffiniau, darparu cyfleoedd addysgiadol, ynghyd â dod
o hyd i ffyrdd i integreiddio grwpiau lleiafrifol i’r gymdeithas.
Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Music For All YMA.
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GWYBODAETH I’R SECTOR
Lansio Hwb Gwybodaeth Newydd
ar Gyfer y Sector Gwirfoddol
Mae partneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi
lansio cronfa newydd o wybodaeth ac adnoddau
dysgu ar lein ar gyfer y sector gwirfoddol yng
Nghymru.
Mae’r Hwb Gwybodaeth yn galluogi mudiadau gwirfoddol yng Nghymru i gael
mynediad hawdd at amrediad o wybodaeth, rhwydweithio a dysgu ar lein.
Mae’r Hwb Gwybodaeth yn offeryn hawdd i’w ddefnyddio i helpu mudiadau
gwirfoddol i ddatblygu sgiliau, dysgu a chael gafael ar wybodaeth o ansawdd uchel
am feysydd allweddol fel rhedeg eich mudiad, gwirfoddoli, cyllid a dylanwadu.
Yn ogystal â detholiad o daflenni gwybodaeth a chyrsiau ar lein, mae’r Hwb
Gwybodaeth hefyd yn rhoi’r cyfle i chi rwydweithio â chymheiriaid a chael
trafodaethau ar bynciau sydd o bwys i chi.
Mae’r Hwb Gwybodaeth yn rhad ac am ddim i’w
ddefnyddio gan unrhyw un sy’n gweithio neu’n
gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru,
neu’r rheini sydd eisiau bod yn rhan o’r sector am
y tro cyntaf.
I fanteisio ar yr Hwb Gwybodaeth newydd,
cofrestrwch yn https://thirdsectorsupport.wales/cy/

Teclyn hunanasesu newydd ar gyfer ymgysylltu â gwirfoddolwyr
Mae teclyn ar lein newydd am ddim ar gael er mwyn helpu i sicrhau fod eich gwirfoddolwyr
yn cael y profiad gorau posibl ac yn llwyddo i fod yn rhan o’r broses o gyflawni gweledigaeth
eich mudiad yn y ffordd orau bosibl. Datblygwyd IiV Essentials gan wirfoddolwyr a’r staff
sy’n eu cefnogi nhw.
Gan ganolbwyntio ar chwe maes craidd, mae’r teclyn yn eich harwain drwy gyfres o 12
o gwestiynau a fydd yn eich helpu i ddiffinio sut i gefnogi ac ymgysylltu
â’ch gwirfoddolwyr, sut maen nhw’n cyfrannu tuag at eich gweledigaeth,
a sut maen nhw’n ehangu ar eich gwasanaeth i’r bobl sy’n eu defnyddio.
Mae fersiwn Cymraeg a Saesneg ar gael.
Os hoffai eich mudiad ddefnyddio’r teclyn hwn, gallwch ddarganfod
mwy am IiV Essentials

YMA
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CYN CLOI …… Wrth i ni i gyd wynebu Cyfnod Clo unwaith
eto, cofiwch am y PUM FFORDD AT LES - sef 5 peth syml
y gallwn ni i gyd eu gwneud i roi hwb i’n lles. Dyma sut y
gwnaeth 5 o drigolion Ynys Môn fynd ati i roi hwb i’w lles
nhw yn ystod y Cyfnod Clo diwethaf. Ewch amdani!

Medrwn Môn sy’n golygu, dylunio ac yn 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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