
Cymunedau Gofalgar Covid-19: Amddiffyn a Pharatoi  
&  

Cynllun Grant o Gronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol Comic Relief 
 

Ar gyfer prosiectau sydd â chyfanswm gwerth o dan £ 2,000 

 

Canllawiau 

 
Bydd y Gronfa hon yn cefnogi prosiectau newydd yng Ngheredigion sy'n adeiladu gallu a gwytnwch 
cymunedol i gefnogi cymunedau i ymateb i'r achosion o Covid-19. Bydd y Cynllun yn ystyried cyllido 
100% o gostau prosiect hyd at £ 2,000. Rhaid cwblhau prosiectau erbyn 31 Mawrth 2021. 
 
Meysydd blaenoriaeth 

• Plant yn goroesi ac yn ffynnu - Camau i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant a mynediad 

at gyfleoedd er mwyn gwireddu eu potensial 

• Cyflawnder o ran rhywedd - Camau i wella cydraddoldeb i ferched a genethod 

• Lle diogel i fod - Camau i helpu pobl fregus wella eu hamgylchiadau a’u diogelwch 

• Materion iechyd meddwl - Camau i roi mynediad at gymorth a chynyddu ymwybyddiaeth ac 

hybu iechyd a lles emosiynol yn ogystal ag atal iechyd meddwl gwael. 

• Gofalwyr – Camau i gefnogi gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc, yn eu rôl ofalu a'u galluogi 
i gynnal eu lles eu hunain. 

• Pobl ag anableddau dysgu – camau i gefnogi datblygiad gwasanaethau gofal a chymorth 
integredig ar gyfer unigolion ag anghenion cymhleth gan gynnwys pobl ag anableddau dysgu, 
plant ag anghenion cymhleth ac awtistiaeth. 

• Pobl fregus a hŷn – camau i gefnogi'r rheini ag anghenion cymhleth a chyflwr tymor hir, gan 
gynnwys dementia, galluogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth ac aros gartref, gan osgoi 
derbyniadau diangen i'r ysbyty ac oedi cyn eu rhyddhau. 

 
Dyma rai enghreifftiau o brosiectau y gellid eu hystyried ar gyfer cyllid: 

• Gweithgareddau sy'n cronni “pwl” lleol o wirfoddolwyr i gefnogi pobl hŷn 

• Gwasanaethau cymorth lefel isel e.e. siopa / garddio / gwaith tŷ / cerdded cŵn, ac ati. 

• Cefnogaeth i ofalwyr di-dâl 

• Mentrau cynhwysiant digidol a datblygu sgiliau digidol 

• Cefnogaeth i wirfoddolwyr a staff sefydliadau'r Trydydd Sector 

• Ail-leoli unigolion cysgodi 

• Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol 
 

Er bod y rhain yn dal i fod angen rhoi blaenoriaeth i'r sefydliadau hynny sy'n gwneud gwaith penodol 
covid-19, gall y sefydliadau hynny sy'n addasu'r ffordd y maent yn gweithio i alluogi eu 
gwasanaethau neu weithgareddau i weithredu gyda chyfyngiadau Covid-19 hefyd cwblhau cais. 
 
Beth ellir ei ariannu? 
Mae'r cyllid hwn yn bennaf ar gyfer costau refeniw. Rhaid i unrhyw gostau cyfalaf fod yn hanfodol i 
lwyddiant y cynllun newydd. Ni fydd y gronfa'n cefnogi: 

• Costau cyfalaf nad ydynt yn rhan annatod o'r prosiect 

                                                      



• Cyfraniad cyffredinol i brosiect mwy, oni bai y gellir cysylltu'r cyllid yn uniongyrchol ag elfen 
arwahanol 

• Costau rhedeg swyddfa a pharhaus. 
 

Y Broses Ymgeisio 
Llenwir ffurflenni cais gyda chefnogaeth Cysylltydd Cymunedol neu aelod o Dîm CAVO. Bydd 
ceisiadau wedi'u cwblhau yn cael eu trafod gydag aelod o'r tîm arall ac yna'n cael eu gwrth-lofnodi. 
Rhaid derbyn unrhyw ddogfennau ategol cyn y gellir prosesu ceisiadau. Bydd CAVO yn prosesu 
cyflwyniadau cyn pen 4 wythnos ar ôl eu derbyn.  
 
Rhaid i ymgeiswyr sy'n gwneud cais i'r Cynllun: 

I. Bod gan y mudiad dogfen lywodraethol (Cyfansoddiad, neu Femorandwm ac Erthyglau 
Cymdeithasu neu Weithred Ymddiriedolaeth) sydd wedi'i llofnodi a'i ddyddio. 

II. Bod yn fudiad / yn gymuned, grŵp gwirfoddol neu'n fenter gymdeithasol sy'n hunan-
lywodraethol, yn dosbarthu nid er elw ac er budd y cyhoedd / cymuned - gan gynnwys cynghorau 
tref a chymuned. Rhaid i brosiectau o ysgolion fod yn allgyrsiol gyda ffocws allanol y tu allan i 
weithgareddau arferol yr ysgol a dangos cyfranogiad cymunedol ehangach. Rhaid i PTAs 
ysgolion neu Gymdeithasau Cyfeillion gyflwyno ceisiadau gan ysgolion. 

III. Bod yn gweithio er budd y gymuned neu ran ohoni, a rhaid iddo ddangos budd cymunedol eang. 
IV. Yn amlwg o fudd i gymunedau yng Ngheredigion. Bydd croeso arbennig i geisiadau gan 

gymunedau gwledig, sydd â mynediad cyfyngedig i wasanaethau. 
V. Bod gennych gyfrif banc yn enw'r mudiad, gydag o leiaf ddau lofnodwr sydd ddim yn perthyn 

neu'n byw yn yr un cyfeiriad. Os nad oes cyfrif banc, telir costau prosiect trwy CAVO. 

Mae croeso i geisiadau gan sefydliadau a ariannwyd yn flaenorol gan y cynllun; fodd bynnag, rhaid 
iddynt fod ar gyfer gwahanol brosiectau. 
 
Monitro a Gwerthuso 
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyswllt rheolaidd â Thîm CAVO a / neu'r Cysylltwyr 
Cymunedol a bydd disgwyl iddynt lenwi ffurflen adroddiad diwedd grant o fewn mis ar ôl cwblhau 
gweithgaredd y prosiect. At y diben hwn, dylid cadw cofnod o'r holl wariant a wneir gan 
ddefnyddio'r grant - bydd angen derbynebau. 
 
Anfonwch eich ffurflen wedi ei chwblhau i teleri.davies@cavo.org.uk 

 
Gweinyddir cynlluniau Cymunedau Gofalgar Covid-19: Amddiffyn a Pharatoi a Chynllun Grant o Gronfa 
Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol Comic Relief gan CAVO, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol 
Ceredigion. Ariennir Cymunedau Gofalgar trwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, a reolir yng 
Ngheredigion gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. 
 
Bydd y wybodaeth a roddwch yn cael ei defnyddio gan CAVO i brosesu'r cais hwn. Mae'n angenrheidiol i ni 
gasglu'r wybodaeth hon er mwyn i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol a monitro. Bydd y 
wybodaeth ar y ffurflen hon yn cael ei rhannu â chyrff cyhoeddus eraill fel aelodau panel a rhanddeiliaid lle 
bo hynny'n briodol er mwyn caniatáu inni ddod i benderfyniad ar y ddarpariaeth o gyllid a monitro 
cydymffurfiad y cyllid a ddarperir. Esbonnir y cyfnod cadw ar gyfer y data sydd gennym yn hysbysiad 
preifatrwydd CAVO, ynghyd â'ch hawliau o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. 
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