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PROSIECT Â GWBLHAWYD YN DDIWEDDAR

Derbyniodd yr ymddiriedolaeth £10,000
yn 2018 ar gyfer datblygiad tô llechi
Coetsiws, gan sicrhau £5,870 ychwanegol
o arian cyfatebol. Cragen oedd y Coetsiws
gyda’r waliau allanol yn eu lle a wal
wahanu fewnol rhwng llety’r
Coetsiwr a’r brif ystafell, ond dim to.  Lle
byddai’r certi, y coetsys a’r cerbydau’n
cael eu cadw yn ystod hanes yr adeilad
sy’n dyddio’n ôl 200 mlynedd. 

Mae’r Coetsiws cyfan ar agor nawr i
ymwelwyr, sy’n eu helpu i ddeall mwy am
hanes yr adeilad. Mewn amser gan fod y
profiad i ymwelwyr wedi gwella, bydd hyn
yn cefnogi Ymddiriedolaeth Castell
Gwrych i fod yn fwy hunangynhaliol. Yn
ystod datblygiadau’r prosiect
defnyddiwyd Llechi Cymreig â
chontractwyr lleol.

YMDDIRIEDOLAETH GWARCHOD CASTELL
GWRYCH
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Mae Antur Cae Cymro yn gymdeithas sydd wedi sefydlu siop
a thafarn yng Nghlawddnewydd. Yn ystod yr argyfwng
cawsant £4,550 ar gyfer cefnogi'r gymuned. Golygai hyn y
byddent yn cludo siopa, trefnu cludiant a chasgliadau
presgripsiwn yn ogystal â darparu prydau bwyd poeth i fynd,
a'u cludo i drigolion y pentref a'r ardal gyfagos.

CRONFA  FFERM WYNT 
COEDWIG CLOCAENOG 

ANTUR CAE CYMRO

Agorwyd y gronfa ym mis Mawrth 2020 mewn ymateb i her COVID 19 i ddarparu
cymorth i sefydliadau a grwpiau i ddarparu gwasanaeth rheng flaen hanfodol ar gyfer
eu cymunedau. Roedd yr arian oedd ar gael o £100 - £5000 

SHELTER CYMRU

Derbyniodd Cyngor Tref Llangollen £5,000 ar gyfer cludo
siopau a phresgripsiwn i'r rhai oedd yn hunan ynysu ac  yn
fregus. Roedd yr arian hefyd yn eu galluogi i gefnogi'r banc
bwyd a pharatoi parseli bwyd i deuluoedd oedd yn cael
trafferthion ariannol yn ystod y cyfnod.

CYNGOR TREF LLANGOLLEN

Anelwn at agor prif geisiadau'r Gronfa yn ystod tymor
yr Hydref 2020. Mae rheolwr cronfa a phanel
ymgynghorol wedi'u penodi erbyn hyn ac yn gweithio
gyda'i gilydd i gwblhau'r meini prawf a'r canllawiau ar
gyfer y Gronfa.

Awst 2020 www.clocaenog.cymru @ClocaenogCF

Bu Shelter Cymru yn llwyddiannus i dderbyn £3,000 trwy'r
gronfa er mwyn parhau i gefnogi unigolion a theuluoedd
oedd mewn perygl o ddigartrefedd yn  Siroedd Conwy a
Dinbych oedd o fewn ardal budd coedwig Clocaenog. Wrth
addasu eu ffordd o weithio yn ystod y misoedd diwethaf
mae'r gronfa wedi eu galluogi i fod yn gymorth i 27 o
aelwydydd sydd yn cyfateb i 53 unigolyn a 25 o'r rheiny yn
blant.  

@ClocaenogCF



@gwyntymor

CRONFA GWYNT Y MÔR  

Mae Clwb Ieuenctid Llanddulas wedi dod i ddiwedd y
Prosiect Rhannu Bwyd tri mis a dderbyniodd £2500 trwy
gronfa Gwynt y Môr. Maent wedi llwyddo i helpu 381 o
deuluoedd gyda pharseli bwyd a helpu i ddarparu 5875 o
brydau ar gyfer pobl leol. Gwych!

CLWB IEUENCTID LLANDDULAS
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CALONNAU CYMRU

Mae Cronfeydd Covid 19 Gwynt y Môr a Chlocaenog
wedi cydweithio i ddyrannu £10,000 i  ‘Calonnau Cymru
– yr elusen calon ar gyfer Cymru i ddarparu a gosod 6 o
ddiffibrilyddion. Gall hyn achub bywydau, yn enwedig
mewn ardaloedd gwledig, ac yn ystod pandemig lle
mae gwasanaethau’n hynod o brysur.

VISION SUPPORT
Pobl hŷn yw defnyddwyr gwasanaeth Vision Support yn
bennaf, ac mae gan lawer ohonynt broblemau iechyd
ychwanegol ac maent yn agored iawn i niwed oherwydd
Covid 19. Mae llawer o bobl â cholled golwg yn dibynnu’n
fawr iawn ar wasanaethau wyneb yn wyneb, sy’n cynnwys
cyswllt corfforol yn aml, ac roedd pryder y byddent yn cael
eu heffeithio’n annheg gan y cyfyngiadau symud a chadw
pellter cymdeithasol. Roedd pobl yn cael llai o gefnogaeth
gan ffrindiau a theuluoedd wyneb yn wyneb ac yn cael
anhawster cael gwybodaeth a gwasanaethau.Gyda £2,606,
prynodd Vision Support chwech o ddyfeisiadau tabled i
helpu pobl i gysylltu â’r gymuned, cael cyngor iechyd, siopa
ar-lein a chadw mewn cysylltiad â ffrindiau, teulu a grwpiau
cefnogi

Ym mis Mawrth 2020 lansiwyd cronfa Gwynt y Môr, gronfa ymateb i COVID-19, erbyn hyn
mae £135,880 wedi cael i fuddsoddi mewn 34 o brosiectau oedd yn rhoi cefnogaeth rheng
flaen. 


