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Croeso
Helo a chroeso i’n Hadroddiad
Blynyddol ar gyfer 2020/21.
YN FLWYDDYN HEB EI THEBYG,
GWNAETH POB UN OHONON NI
DEIMLO EFFEITHIAU’R PANDEMIG
DRWY GYDOL Y CYFNOD HWN.
Mae’n rhaid i ni ddechrau drwy
gydnabod pa mor anodd mae 2020/21
wedi bod i unigolion, cymunedau a
mudiadau gwirfoddol yng Nghymru a
thu hwnt. Y gwirionedd trist yw na fydd
llawer o fudiadau gwirfoddol yn ailgodi
o hyn, ac mae cyfnod heriol o flaen y
gweddill ohonyn nhw.
Fodd bynnag, rydyn ni hefyd wedi gweld
rhai pethau cadarnhaol. Mae’r ymateb
gan y sector gwirfoddol i’r argyfwng
wedi bod yn wirioneddol anhygoel. Ni
fu gwerth a phwysigrwydd y sector yma
yng Nghymru erioed yn fwy eglur.

Mae CGGC yn bodoli i alluogi mudiadau
gwirfoddol yng Nghymru i wneud mwy
o wahaniaeth gyda’i gilydd. Rydyn ni’n
falch o’r rhan rydyn ni wedi’i chwarae
mewn galluogi gwaith hanfodol ein
sector yn ystod y cyfnod anodd hwn.
Mae gweithio gyda’n gilydd wedi bod
yn gwbl hanfodol y flwyddyn hon,
fel y gwelwch chi o’n rhestr faith o
ddiolchiadau ar dudalen 34.
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Trwy weithio gyda’n partneriaid,
y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, ac
eraill, gwnaethon ni alluogi mwy o
wirfoddolwyr i ymateb i’r pandemig.
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Gwnaethon ni gryfhau llais
mudiadau gwirfoddol gyda’r
llywodraeth, gan sicrhau bod ymateb
y sector i COVID-19 yn cael ei
werthfawrogi a’i gefnogi.
Gobeithio y byddwch chi’n mwynhau
ein Hadroddiad Blynyddol.

Y GWAHANIAETHAU MWYAF RYDYM NI
WEDI’U GWNEUD YN 2020/21
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Gwnaeth newid ein ffocws i
ddarparu cyngor, arweiniad a
chyllid COVID-19 hanfodol ganiatáu i
ni gynorthwyo mudiadau gwirfoddol
drwy’r pandemig.

Ruth Marks MBE
Prif Weithredwr

Peter Davies CBE
Cadeirydd

Ein nodau
Cynllun newid CGGC 2017-22
NODAU MEWNOL
Mae CGGC yn fwy cynaliadwy a chyfrifol

Mae CGGC yn gwneud defnydd gwell o adnoddau mwy amrywiol

GWEITHGAREDDAU

NODAL ALLANOL
Mae mudiadau gwirfoddol
a gwirfoddoli’n gryfach
ac yn fwy gwydn

Mae mudiadau gwirfoddol a
gwirfoddoli’n cael eu gwerthfawrogi
mwy a rhoddir mwy o ffydd ynddynt

Mae mudiadau gwirfoddol a
gwirfoddoli’n cael mwy o effaith ar
lesiant cyfredol a llesiant y dyfodol

EIN GWELEDIGAETH

Adroddiad blynyddol
blynyddol
Adroddiad
2020/21
2020/21

Catalydd ar gyfer newid cadarnhaol: Cysylltu, Galluogi, Dylanwadu

Dyfodol lle mae mudiadau gwirfoddol a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant pawb
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Ein nod

Mae mudiadau
gwirfoddol yn gryfach
ac yn fwy gwydn
Os yw mudiadau gwirfoddol yn mynd i wneud y
gwahaniaeth mwyaf y gallant eu gwneud, mae
angen iddynt fod yn gryf eu hunain. Y flwyddyn
hon, gwnaethon ni ganolbwyntio ar helpu’r
sector i lywio trwy’r newidiadau a’r ansicrwydd,
gan addasu ein gwasanaethau i adlewyrchu
amrywiaeth y sector, a negodi, adolygu a
chyflwyno cyllid COVID-19 brys.

Beth wnaethon ni
2
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Gwnaethon ni roi diweddariadau
ar COVID-19 a chylchlythyrau
i’r sector, a gweithredu fel un o’r prif
gyfryngwyr rhwng Llywodraeth Cymru
a mudiadau gwirfoddol yng Nghymru.
Gwnaethon ni hefyd gysylltu cyflenwyr
cyfarpar diogelu personol (PPE) â
grwpiau oedd angen cyflenwadau
ar hyd a lled y wlad. Cyflwynwyd 85
o sesiynau ar-lein gennym i fwy na
2,500 o gyfranogwyr a gwnaethon
ni gyhoeddi mwy na 50 o flogiau ac
adnoddau canllaw

Gwnaethon ni godi ymwybyddiaeth
o Gyllido Cymru, sef platfform a
grëwyd gyda’n partneriaid, y Cynghorau
Gwirfoddol Sirol, yn Cefnogi Trydydd
Sector Cymru (TSSW). Yn dilyn ymgyrch
gan bartneriaid, llwyddodd y safle i
gyrraedd carreg filltir bwysig o 10,000 o
ddefnyddwyr cofrestredig. Mae bellach
yn cynnwys manylion 670 o gyllidwyr,
770 o wahanol gronfeydd, a gwelodd
19,347 o chwiliadau am gyllid dros
gyfnod o 12 mis

Roedd gwirfoddoli a gweithredu
dan arweiniad y gymuned yn
gwbl ganolog i ymateb ein cymdeithas
i COVID-19. Gwnaethon ni helpu
gwirfoddolwyr i gamu ymlaen yn
ddiogel yn ystod y pandemig gan
ddefnyddio platfform Gwirfoddoli
Cymru Cefnogi Trydydd Sector
Cymru. Gwelwyd cynnydd aruthrol
mewn gwirfoddolwyr a chyfleoedd
gwirfoddoli cyfatebol y flwyddyn
hon, wrth i’r pandemig ennyn ymateb
pellgyrhaeddol a brwdfrydig iawn gan
wirfoddolwyr ar hyd a lled y wlad

Gwnaeth ein prosiect Catalydd
Cymru: Treftadaeth Wydn, gynnig
cymorth trylwyr i fudiadau treftadaeth
ledled Cymru i’w helpu i ddatblygu
ymhellach. Eleni, gwnaethon ni
gyrraedd 115 o unigolion o fudiadau
treftadaeth ledled Cymru ar draws 11
o wahanol gyrsiau a mwy na 40 awr o
ddysgu i amserlen

Adroddiad blynyddol
2020/21
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Gwnaethon ni ddosbarthu mwy na
threbl y swm cyllid i’r sector (mewn
grantiau a benthyciadau) o’i gymharu
â’r flwyddyn flaenorol, gyda £47miliwn
yn cael ei ddosbarthu yn 2020/21 o’i
gymharu â £ 14.6miliwn yn 2019/20.
O hyn, roedd £27.8 miliwn yn gyllid a
oedd yn ymwneud â COVID-19 ac yn
ôl Offeryn Olrhain Grantiau COVID-19
‘360Giving’ (fel ag yr oedd ym mis
Chwefror 2021), CGGC oedd y nawfed
cyllidwr COVID-19 uchaf yn y DU o ran
nifer y grantiau a roddwyd allan, gyda
461 o grantiau a oedd yn ymwneud â
COVID yn cael eu dosbarthu
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Gwirfoddoli Cymru
yn 2020/21

Gwirfoddoli
COVID-19
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8,068

14,019
o wirfoddolwyr

o wirfoddolwyr

wedi cofrestru

298
o gyﬂeoedd

1,035,881
o olygon tudalennau

23,291

18,637

o oriau
wedi’u cofnodi

o oriau wedi’u cofnodi

1,346
o dasgau

257,831
o ymwelwyr
â’n gwefan

1,213

o gyﬂeoedd newydd
wedi’u lanlwytho

cymunedol
wedi’u
hychwanegu at
yr ap tasgau
(1,335 wedi’u
cwblhau hyd yma)

Grantiau a benthyciadau wedi’u
dosbarthu i’r sector - £47 miliwn
Ymateb brys
COVID-19

£674,314

Prosiectau rhwng Cymru ac Affrica

£146,096

£
£9,455,120

Grantiau goroesi
ac adfer COVID-19

£

Grantiau
gwirfoddoli

Cymorth lleol
i'r sector

£3,165,315

Benthyciadau goroesi
ac adfer COVID-19

£1,432,038
Buddsoddiadau
cymdeithasol

£581,715

Partneriaethau natur lleol

£87,545

Cynnal
rhwydweithiau
trydydd sector

£3,431,273

£7,385,563

Lleihau anweithgarwch
economaidd

£2,167,695
Grantiau
amgylcheddol

£585,002

Cefnogi a chryfhau
gweithredu cymunedol

£102,819
Arall

Adroddiad blynyddol
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£15,162,204

£2,668,156
Prosiectau
cyfalaf i adfer
a gwella natur
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Y gwahaniaeth a wnaethon ni
Adroddiad
blynyddol
Annual report
2020/21
2020/21

Helpu Cymru i gael gafael
ar gyllid Ewropeaidd
DERBYNIODD 3-SET (EIN TÎM EWROPEAIDD TRYDYDD SECTOR)
WERTHUSIAD ANNIBYNNOL ARUTHROL O GADARNHAOL GAN
YR YMCHWILWYR, WAVEHILL.
Nodwyd, ymhlith pethau eraill, fod ‘3-SET wedi dangos ei allu i
ledaenu gwybodaeth a chanllawiau perthnasol a chyfredol, ochr
yn ochr â pholisi ac ymgysylltiad lefel strategol i hyrwyddo’r
sector a’i ddyfodol’ ac ‘roedd y mwyafrif llethol o’r buddiolwyr
hefyd yn credu bod 3-SET wedi cynnig canllawiau effeithiol i’w
cynorthwyo i gyflawni eu prosiectau.
‘Roedd y mwyafrif yn credu bod 3-SET wedi’u cynorthwyo i raddau
helaeth ac ni wnaeth unrhyw un awgrymu eu bod wedi methu â
darparu cymorth defnyddiol pan yr holwyd amdano.’

Chwith: Gweithiwr dan hyfforddiant yng Nghanolfan Arddio
Awen, lle mae Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen yn rhedeg
menter seiliedig ar waith i oedolion ag anableddau. Cafodd Awen
gyllid trwy ein Cronfa Wydnwch y Trydydd Sector

Beth wnaethoch chi ei ddweud
am ein cyrsiau Catalydd Cymru

‘

Gwych, y gorau rwyf wedi cymryd
rhan ynddo. Mae wedi rhoi syniadau
ardderchog i mi hefyd.

’

Cyfranogwr ar ein cwrs Cyflwyniad i Roi Unigol

‘

’

Cyfranogwr ar ein dosbarth meistr ‘Sut i
recriwtio aelodau bwrdd amrywiol’

Dde: Paned gyda grŵp cerdded Coed
Lleol yn Nhremadog. Mae Coed Lleol
wedi bod yn trefnu teithiau cerdded a
gweithgareddau natur eraill, gan gadw
pellter cymdeithasol, ar hyd a lled Cymru i
gefnogi iechyd meddwl a llesiant

Adroddiad blynyddol
2020/21

Gwnaeth y cwrs wneud i mi
edrych ar recriwtio aelodau
bwrdd mewn modd cwbl wahanol
ac edrych ar ffyrdd mwy arloesol
o recriwtio ymddiriedolwyr’
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Beth wnaethoch chi ei ddweud am ein
Cronfa Wydnwch y Trydydd Sector
Adroddiad blynyddol
2020/21

‘

Cafodd y cyllid effaith enfawr ar ein mudiad. Sicrhaodd fod ein cyllid craidd yn
ddiogel, gan roi’r cyfle i ni ddatblygu gwasanaethau eraill er mwyn sicrhau bod yr
unigolion a oedd yn cysylltu â ni’n gallu cael y cymorth oedd ei angen arnynt yn
ystod y cyfnod heriol hwn. Mae hefyd wedi rhoi’r cyfle i ni ddatblygu gwasanaethau
eraill a gwasanaethau newydd ar gyfer amgylchedd ar ôl cyfyngiadau, fel cyflwyno
gwasanaeth o bell.

’

Mind Bwrdeistref Caerffili

‘

Mae wedi ein helpu i ddal ati pan wnaethon ni syrthio trwy’r bylchau gyda
mathau eraill o gymorth. Mae wedi golygu y gallwn ni – mewn cyfnod anodd tu
hwnt – gynllunio’n hyderus ar gyfer yr hirdymor, a rhoi ein hunain mewn sefyllfa
i sicrhau ein bod yn gallu cyflawni’r hyn sydd ei angen a’i eisiau wrth i ni ailgodi
gyda’n gilydd. Mae’r arian, yn amlwg, wedi gwneud gwahaniaeth enfawr ac
arwyddocaol, ond mae’r hyn sydd wedi’i ddatgloi yn sgil y cyllid hwn o ran ein
gallu i edrych ymlaen hefyd wedi cael effaith fawr.
Circus Eruption

’

Mae Cronfa Gwydnwch Trydydd Sector Cymru yn gynllun grant a benthyciad COVID-19 gan Lywodraeth Cymru
sydd wedi’i dylunio i gynorthwyo mudiadau gwirfoddol i ddod drwyddi a ffynnu yn ystod y pandemig. Yn ystod
2020/21, gwnaethon ni ddosbarthu £9.5 miliwn mewn grantiau a £3.2 miliwn mewn benthyciadau trwy’r gronfa.

Astudiaeth achos

Gobaith yng ngŵydd popeth
Hyd yn oed cyn i Covid-19 ddod â’r byd i
stop, cafodd Cymru ei difrodi gan Storm
Dennis. Achosodd y llifogydd ddifrod
ofnadwy, yn enwedig mewn rhannau
o Dde Cymru, ac i’r elusen achub cŵn,
bu’n fwy costus fyth pan fu’n rhaid i’w
siop elusen ym Mhontypridd gau.
Prin y cafodd Hope Rescue gyfle i ddal
eu gwynt cyn i’r cyfyngiadau orfodi i’w
gwasanaeth llety cŵn gau, gan dynnu
ffrwd arall o incwm oddi arnynt, hyd
yn oed pan oedd galw uchel am eu
gwasanaethau o hyd.
‘Nid oedd cau ein drysau yn opsiwn
pan ddaeth y cyfyngiadau symud i rym’
meddai’r Rheolwr Trawsnewid, Vanessa
Wadden. ‘Roedden ni’n gwybod

y byddai’r cŵn mwyaf agored i niwed
yn ein cymuned leol yn parhau i fod
angen ein help, ynghyd â pherchnogion
anifeiliaid anwes agored i niwed
a’u teuluoedd. Byddai angen ein
gwasanaethau yn fwy nag erioed.’
‘Dim ond digon o arian i ddal ati am
gwpwl o fisoedd oedd gennym wrth
gefn. Gwnaeth grant Cronfa Wydnwch
y Trydydd Sector nid yn unig ein
galluogi i gadw’n drysau ar agor, ond
gwnaeth hefyd roi’r amser yr oedd ei
angen arnom i anadlu a chanolbwyntio
ar addasu ein gweithrediadau a’n
strategaeth creu incwm.
‘Y diwrnod y clywsom ein bod wedi
cael y grant oedd y noson orau o
gwsg roeddwn i wedi’i chael ers i’r
cyfyngiadau symud ddechrau!’

Gwirfoddolwr o Hope Rescue yn
cerdded un o’u cŵn achub

Adroddiad blynyddol
2020/21

GWNAETH CRONFA WYDNWCH Y
TRYDYDD SECTOR HELPU HOPE
RESCUE I DDOD DRWY STORM 2020.

11

12

Adroddiad
blynyddol
Annual report
2020/21
2020/21

Ein nod

Mae mudiadau gwirfoddol
yn cael eu gwerthfawrogi
mwy a rhoddir mwy o
ffydd ynddynt
Gwyddom nad yw pobl bob amser yn sylweddoli’r
gwerth aruthrol y mae mudiadau gwirfoddoli yn ei
gyfrannu at gymunedau ledled Cymru. Y flwyddyn
hon, roedden ni eisiau dod yn llais cryfach ar gyfer
y sector, yn enwedig wrth ddynesu at etholiadau
2021 y Senedd.

Beth wnaethon ni

2

Gwnaethon ni gryfhau ein sylfaen
dystiolaeth yn ystod y pandemig
er mwyn deall yr effaith ar y sector
gwirfoddol a dangos gwerth y sector.
Rydyn ni wedi casglu gwybodaeth, gan
gynnwys trwy ymarferiad gwrando
gyda’n haelodau, wedi cydweithio ag
ymchwilwyr ac wedi diweddaru ein
Porth Data – ein cronfa o wybodaeth
hanfodol am y sector yng Nghymru
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Gwnaeth y prosiect Ennyn Effaith
gynorthwyo’r sector yng Nghymru
i fesur a dangos ei effaith trwy
ddarparu rhaglen o ddigwyddiadau
a gweminarau am ddim. Gwnaethon
ni gynnal pum digwyddiad mewn
partneriaeth â Rhwydwaith
Cydgynhyrchu Cymru a alluogodd
cyfranogwyr i drafod pynciau uwch.
Gwnaeth deg gweminar ragarweiniol
hefyd gynnig y cyfle i ddysgu am
wahanol agweddau ar effaith.
Cyrhaeddodd y prosiect bron 400 o
gyfranogwyr yng Nghymru yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf, sy’n cynrychioli
41% o’r cyfranogwyr ledled y DU

Dde: Sesiwn chwarae i
deuluoedd yng Nghanolfan
Cymunedol Butetown yng
Nghaerdydd a redir gan
yr elusen cynhwysiant
cymdeithasol, The Mentor
Ring – un o dderbynyddion
ein Cronfa Gwydnwch y
Trydydd Sector

Adroddiad blynyddol
2020/21

1

Gwnaethon ni ddefnyddio ein
cyrhaeddiad i hybu gwerth
mudiadau gwirfoddol trwy’r pandemig
drwy gymryd rhan mewn ymgyrchoedd
cenedlaethol fel #NawrFwyNagErioed
a threfnu gweithgareddau ar gyfer yr
Wythnos Ymddiriedolwyr a’r Wythnos
Gwirfoddolwyr. Daeth 157 o bobl i’n
digwyddiadau poblogaidd yn ystod yr
Wythnos Ymddiriedolwyr ar amrywio
eich bwrdd, recriwtio ymddiriedolwyr
ifanc a chynnal cyfarfodydd cyffredinol
blynyddol (AGMs) ar-lein
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Astudiaeth achos
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#NidGwobrauElusennauCymru
GWNAETHON NI NEILLTUO MIS
HYDREF I GYDNABOD GWAITH
ANHYGOEL MUDIADAU GWIRFODDOL A
GWIRFODDOLWYR.
Oherwydd argyfwng COVID-19, bu’n
rhaid i ni wneud y penderfyniad anodd
i ganslo Gwobrau Elusennau Cymru
2020. Fodd bynnag, gyda chymaint o
grwpiau ac unigolion yn gwneud cymaint
i gynorthwyo pobl yng Nghymru yn ystod
y cyfnod anodd hwn, roedden ni’n teimlo
ei bod hi’n bwysicach nag erioed i weiddi
nerth ein pennau am waith mudiadau
gwirfoddol.
Roedd ein hymgyrch,
#NidGwobrauElusennauCymru, yn annog
pobl i ‘enwebu’ mudiad gwirfoddol neu
wirfoddolwr a oedd wedi cael effaith
fawr ar eu bywydau yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf.

fudiadau penodol a oedd yn golygu
rhywbeth iddyn nhw.

Gan ddefnyddio’u ffonau clyfar neu
we-gamera, cymerodd bobl ran drwy
recordio neges i ddweud ‘diolch’ neu
‘thank you’ personol i wirfoddolwyr neu

Nid oedd unrhyw enillwyr na gwobrau
i’w cyflwyno, ond drwy gydol mis
Hydref, bu ein hashnod a’n ffrydiau
cyfryngau cymdeithasol yn llawn

Rhai o’r fideos gwych y gwnaethon ni eu derbyn fel rhan o’r ymgyrch, wedi’u
cymryd o’n fideo uchafbwyntiau 2020
diolchiadau o’r galon a straeon
ysbrydoledig am unigolion a grwpiau
a oedd yn amlwg wedi gwneud
gwahaniaeth mawr. Diolch i bawb a
gymerodd ran!

Y gwahaniaeth a wnaethon ni
1

Gwnaethon ni gyhoeddi mwy o straeon newyddion
da ar ein gwefan nag erioed o’r blaen, sy’n dangos
y gwahaniaeth y mae mudiadau gwirfoddol wedi bod
yn ei wneud i gymunedau ar hyd a lled Cymru yn ystod
y pandemig. Gwnaethon ni gyhoeddi 42 o flogiau am
ymateb y sector i’r pandemig a sut allem ni ailadeiladu, a
gwnaethon ni gofnodi 194,857 o ymwelwyr â’r wefan yn
2020/21 o’u cymharu ag 191,374 yn 2019/20

Dde: Paentio ffenestri yn Antur Waunfawr, a
dderbyniodd cyllid i fuddsoddi yn eu canolfan
drwy ein Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol
(SBGF). Mae SBGF wedi’i chyllido’n rhannol
gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop

Adroddiad blynyddol
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2

Fel un o nifer o randdeiliaid sy’n gweithio tuag
at gynyddu ymddiriedaeth y cyhoedd mewn
mudiadau gwirfoddol, rydyn ni’n falch o weld bod y
Comisiwn Elusennau wedi adrodd ym mis Mehefin
2020 (Saesneg yn unig) fod yr ymddiriedaeth a’r
hyder cyffredinol mewn elusennau wedi cynyddu yn
y ddwy flynedd flaenorol (er eu bod yn parhau i fod
yn is na’r lefelau cyn 2016)

15

16

Adroddiad blynyddol
2020/21

Beth wnaethoch chi ei ddweud am ein hymgyrch
#NidGwobrauElusennauCymru

‘

‘

Gwnaeth #nidgwobrauelusennaucymru CGGC
roi cyfle unigryw i Aren Cymru a mudiadau eraill
gydnabod a dathlu cyfraniadau eithriadol y
rheini sy’n mynd yr ail filltir i gynorthwyo pobl yn
ystod pandemig COVID-19.

Gwnaeth Tŷ Hafan dderbyn tri enwebiad yn
#NidGwobrauElusennauCymru 2020 - un gan
ein cyn-reolwr Gwirfoddoli, Debbie Gibby, yr
ail gan Kelly Morris, Dirprwy Reolwr ein siop yn
Nhonysguboriau.

‘Ym mis Hydref 2020, diolchodd Judith Stone,
y Rheolwr Gyfarwyddwr, i un o wirfoddolwyr
ac ymddiriedolwyr Aren Cymru, y Llawfeddyg
Trawsblannu Ymgynghorol, Dr Mike Stephens,
gyda fideo byr a rannwyd ar blatfformau ein
cyfryngau cymdeithasol. Trwy rannu’r fideo ar
blatfformau cenedlaethol CGGC, amlygwyd
pwysigrwydd elusennau o ran cynorthwyo pobl â
chyflyrau iechyd. Codwyd proffil Aren Cymru ac
ehangwyd ein cyrhaeddiad i ddenu buddiolwyr a
chefnogwyr newydd, gan arwain at ymholiadau
ynghylch ein cyfleoedd gwirfoddoli.

‘Ynghyd â hyn, bu ein Llysgennad, Lucy Owen, yn
ddigon caredig i enwebu Tŷ Hafan drwy drydar fideo
hyfryd o’i phrofiadau o’r hosbis a’r mewnwelediadau
a gafodd wrth roi sylw diweddar i’n cefnogaeth dros
Marieme a Ndeye, efeilliaid cydgysylltiedig, a’u tad.

Aren Cymru

’

‘Rhyngddyn nhw, cafodd y tri fideo hyn fwy nag
1.7 mil o olygon ar Twitter ac, wrth i nosweithiau
tywyll yr hydref gau amdanon ni, a’r posibilrwydd
o ail gyfnod clo gynyddu, roedd y platfform a
ddarparwyd gan #NidGwobrauElusennauCymru yn
ffordd wych o nid yn unig diolch i’n gwirfoddolwyr
am wneud cymaint trosom ni yn ystod y diwrnodau
anoddaf hynny, ond hefyd i rannu â chynulleidfa
ehangach, a hwyluswyd gan yr hashnod, beth mae
Tŷ Hafan yn ei wneud.

’

Linda Harris,
Pennaeth Marchnata a Chyfathrebiadau Tŷ Hafan

Beth wnaethoch chi ei ddweud
am ein gwaith Ennyn Effaith

‘

Dim ond eisiau dweud yn sydyn fod gwybodaeth ennyn effaith wedi bod yn ddefnyddiol tu hwnt yn fy
ngwaith. Rwyf hefyd wedi bod yn rhan o raglen ymateb hyfforddiant covid y Sefydliad Codi Arian ac wedi
bod yn rhannu gwefan a digwyddiadau Ennyn Effaith gydag elusennau eraill. Mae wedi bod yn hynod
werthfawr, felly diolch o galon!

Chwith: Mae Canolfan
Gweilch Bywyd Gwyllt
Glaslyn yn parhau â’i waith
o ddiogelu gweilch bridio
yng Ngwm Glaslyn diolch yn
rhannol i’n Cronfa Wydnwch
y Trydydd Sector

Adroddiad blynyddol
2020/21

’
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Ein nod

Mae mudiadau a
gwirfoddolwyr yn cael mwy
o effaith ar lesiant cyfredol
a llesiant y dyfodol
Rydyn ni eisiau helpu mudiadau gwirfoddol i
wirioneddol wella llesiant Cymru, gan adeiladu ar
y gwahaniaeth y maen nhw eisoes yn ei wneud. Yn
2020/21, gwnaethon ni ganolbwyntio ar grantiau
sy’n cynorthwyo pobl i wneud gwahaniaeth i’w
cymuned, a chynorthwyo mudiadau gwirfoddol i
ymgyrchu a dylanwadu ar lywodraeth a busnesau
er mwyn gwella llesiant pobl.

Beth wnaethon ni

2

Ym misoedd cynnar y pandemig,
gwnaethon ni gynnal nifer o
ddigwyddiadau ‘Dyfodol Gwahanol
Cymru’, yn edrych ar sut olwg allai
fod ar Gymru ar ôl COVID o safbwynt
yr argyfwng hinsawdd, gwirfoddoli,
darparu gwasanaethau, yr economi a
dylanwadu ar bolisi

3

Gwnaethon ni weithio gyda’r
sector i lunio maniffesto’r
Sector Gwirfoddol ar gyfer 2021 cyn
etholiadau’r Senedd, gan nodi sut
y gallai gwaith partneriaeth rhwng
y sector a phenderfynwyr wneud
gwahaniaeth cadarnhaol i gymunedau
ledled Cymru

4

Gwnaethon ni gynorthwyo Cyngor
Partneriaeth y Trydydd Sector
i lunio ei Adroddiad Adfer er mwyn
adeiladu ar yr enghreifftiau o waith
da gan y sector yn ystod y pandemig.
Canolbwyntiodd hwn ar dri maes
allweddol – gwirfoddoli, cydberthnasau
a chymorth. Gwnaeth yr adroddiad
gynnig ffyrdd newydd o weithio
gyda’n gilydd, blaenoriaethau ar gyfer
partneriaeth Cefnogi Trydydd Sector
Cymru a chyllid ar gyfer prosiectau
strategol

5

Gwnaeth ein cyllid alluogi
mudiadau i gynorthwyo’u
cymunedau a mynd i’r afael â
phroblemau cymdeithasol mawr.
Er enghraifft, gwnaeth ein Cronfa
Cynhwysiant Gweithredol gyllido
prosiectau i helpu pobl dan anfantais
i ddychwelyd i fyd gwaith, a gwnaeth
ein grantiau Cymru ac Affrica hwyluso
prosiectau sy’n cyflwyno buddion i’r
ddwy wlad

6

Gwnaeth ein Prosiect Trawsnewid
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
gefnogi anghenion llesiant pobl yng
Nghymru yn ystod pandemig COVID-19,
fel y rheini sydd wedi cael anawsterau
emosiynol a chorfforol ac wedi teimlo’n
unig ac wedi’u hynysu

Adroddiad blynyddol
2020/21
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Gwnaethon ni gryfhau llais
mudiadau gwirfoddol trwy
gynyddu ein hymgysylltiad lefel uchel â
Llywodraeth Cymru
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Innovate Trust – nid enw yn unig
mohono, mae’n feddylfryd
GWNAETH CRONFA CYNHWYSIANT
GWEITHREDOL CGGC HELPU ‘INNOVATE
TRUST’ I DDIWALLU ANGHENION EI
DDEFNYDDWYR GWASANAETHAU.
Hyd yn oed gyda heriau COVID-19,
mae meddwl yn hyblyg a dull wedi’i
deilwra’n ofalus wedi galluogi
cyfranogwyr ar brosiect cyflogaeth
Innovate Trust i ffynnu.
Wedi’i gyllido gan Gronfa Cynhwysiant
Gweithredol CGGC, nod y prosiect yw
cynnig amrediad o weithgareddau,

hyfforddiant a chymorth i bobl anabl
i’w galluogi i ennill sgiliau a phrofiad
gwaith ar gyfer cyflogaeth.
Pan ddaeth y cyfyngiadau i rym, lles
cyfranogwyr oedd y brif flaenoriaeth.
Roedd yn rhaid i Innovate sicrhau bod
cyfranogwyr yn ymdopi cystal ag y
gallent. Gwnaethant drawsnewid eu
gwasanaethau a chynnal sesiynau
ar-lein dros blatfformau fideo fel
Zoom, gan wneud pethau fel addysgu’r
cyfranogwyr i ddefnyddio jariau
gofidiau.

Chwith: Mae
Alex, cyfranogwr
gyda Innovate,
yn defnyddio’r
wybodaeth garddio
a roesant iddo dros y
cyfyngiadau symud

Gwnaethant hefyd ddylunio eu
platfform cyfryngau cymdeithasol
unigryw eu hunain, ‘Insight’, a oedd
yn lle ar-lein diogel i gyfranogwyr
ryngweithio a chymdeithasu.
Mae Alex yn chwaraewr gemau brwd
sydd wedi bod yn cymryd rhan mewn
grwpiau chwarae gemau dros Zoom
gyda chyfranogwyr eraill. Eglurodd
Emma o Innovate, ‘gyda’r cyfnod
clo, d’oes dim rheswm dros beidio â
threulio oriau’n chwarae gemau, ond
gall hynny’ch gwneud chi’n fwy ynysig
fyth. Feddylies i - yn fydde fe’n syniad
da cael o leiaf grŵp cymdeithasol sy’n
siarad am eu diddordebau?’
‘Rwy’n ei fwynhau’n fawr’ meddai Alex,
‘mae wedi fy ngwneud i’n llawer mwy
hyderus.’
Mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol
yn cael ei rheoli gan CGGC, a’i chefnogi
gan gyllid o Gronfeydd Strwythurol a
Buddsoddi Ewropeaidd.

Y gwahaniaeth a wnaethon ni
2

Cafodd argymhellion a wnaed gan
CGGC, ar ôl ymgysylltu â’r sector,
eu hadlewyrchu yn Adroddiad Adfer
Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector,
gan gynnwys cydberthnasau â chyrff
llywodraethol a chyhoeddus, cymorth i’r
sector adfer, a sut i gynnal yr ymchwydd
mewn gwirfoddoli a gweithredu
cymunedol. Gwnaeth Llywodraeth
Cymru gytuno i weithio gyda’r sector
i greu egwyddorion cyllido mwy
cynaliadwy yn yr adferiad. Cafodd yr
argymhellion hyn eu hadlewyrchu hefyd
yn adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb,
Llywodraeth Leol a Chymunedau ar
effaith COVID-19 ar y sector

Dde: Platfform oedd un o’r lliaws o fudiadau gwirfoddol a addasodd ei
wasanaethau yn ystod y pandemig i helpu’r gymuned. Cafodd Platfform
Gyllid Ewropeaidd trwy ein Cronfa Cynhwysiant Gweithredol i helpu pobl
dan anfantais i ddychwelyd i fyd gwaith.
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Gwnaethon ni hwyluso 15 o
gyfarfodydd rhwng Gweinidogion
Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr
o’r sector gwirfoddol ac ymateb i 15
o ymgynghoriadau gan Lywodraeth
Cymru a Senedd Cymru. Gwnaethon ni
hefyd ymateb i ymgynghoriadau gan
Senedd y DU a Gofal Cymdeithasol
Cymru y flwyddyn hon. Gwnaeth hyn,
ynghyd â gwaith arall ar ymgysylltu
a dylanwadu, beri i waith CGGC
gael ei grybwyll 45 o weithiau
yng nghyfarfodydd llawn Senedd
Cymru, mewn cwestiynau ac atebion
ysgrifenedig, cyfarfodydd pwyllgor
ac adroddiadau llywodraethol, gyda
36 o’r rhain yn ymwneud â’n gwaith
ar gynorthwyo’r sector wrth ymateb i
COVID-19

21
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Chwith: Gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn garddio i wella eu llesiant gyda
Chanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar Ogwr, un o dderbynyddion Cronfa Argyfwng y
Gwasanaethau Gwirfoddol
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Llinell fywyd i ofalwyr
yn ystod y pandemig
GWNAETH EIN CRONFA ARGYFWNG Y
GWASANAETHAU GWIRFODDOL HELPU
GOFALWYR PEN-Y-BONT AR OGWR I
ADDASU A CHREU GWASANAETHAU I
GEFNOGI EU CYMUNED.

Prosiect Addysg Gofalwyr Ifanc yng
Nghanolfan Gofalwyr Pen-y-bont ar
Ogwr. ‘Mae gan y bobl hyn y dasg
hynod anodd o amddiffyn y bobl fwyaf
agored i niwed yn ein cymuned.

Bu’n rhaid i Ganolfan Gofalwyr
Pen-y-bont ar Ogwr addasu eu
gwasanaethau’n gyflym ym mis
Mawrth 2020 ar ôl gweld cynnydd eang
mewn achosion o ofalwyr a oedd yn
teimlo wedi’u hynysu ac yn bryderus.

‘Wrth i’r pandemig waethygu, roedd
angen cymorth ar y gofalwyr hyn yn
fwy nag erioed. Fel y gŵydd pob un
ohonon ni, mae rôl y gofalwr wedi dod
yn anoddach nag erioed yn ystod y
cwpwl o fisoedd diwethaf.

Mae cyllid gan Gronfa Argyfwng y
Gwasanaethau Gwirfoddol CGGC
wedi caniatáu i’r mudiad greu llinell
ffôn newydd i ofalwyr gael gafael ar
amrediad o arbenigwyr pan fyddant
angen cyngor neu ddim ond sgwrs am
bryderon a gofidiau.

‘Diolch i’r drefn, mae ein
gwasanaethau newydd yn caniatáu i ni
gyrraedd mwy fyth o ofalwyr, ac mae
wedi creu ymdeimlad cryf o gymuned
trwy helpu gofalwyr i gael ffyrdd
newydd o reoli pryderon a’u hatgoffa
bod yna bobl eraill sy’n deall yr hyn y
maen nhw’n eu hwynebu.’

‘Gall bod yn ofalwr fod yn anhygoel o
anodd’, meddai Rhian Watts, Rheolwr

Ein nod

Rydyn ni eisiau defnyddio llywodraethu a
chynllunio da i sicrhau bod ein mudiad yn
gynaliadwy, ond rydyn ni hefyd eisiau gweithio
mewn modd sy’n cefnogi cymdeithas fwy
cynaliadwy yng Nghymru. Yn ystod 2020/21,
gwnaethon ni ganolbwyntio ar lesiant staff a
chefnogi staff ar draws y mudiad i gyfrannu mwy
at brosesau penderfynu.

Adroddiad blynyddol
2020/21

Mae CGGC yn fwy
cynaliadwy a chyfrifol
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4

Gwnaethon ni newid i fodel
gweithio gartref i’r holl staff a
symud popeth i seilwaith digidol yn y
cwmwl, gan gynnwys ein system ffôn.
Gwnaeth hyn ganiatáu i ni ddarparu
gwasanaethau ar gapasiti llawn, tra
bod yr holl staff yn gweithio o bell ac
yn ddiogel

Gwnaethon ni werthu ein swyddfa
yn y Rhyl a symud i adeilad modern
ar brydles yn Abergele. Mae hyn wedi
creu system hyblyg o weithio wrth nifer
o weithfannau, wedi lleihau gorbenion
ac wedi ein galluogi i greu amgylchedd
swyddfa hyblyg, fwy cynaliadwy i’n staff

Y flwyddyn hon, gwnaethon ni
wella ein harferion llywodraethu a
rheoli a chynyddu ein gwydnwch trwy
greu cynllun ariannol pum mlynedd a
dirprwyo cyfrifoldebau dros gyllidebau
a gweithrediadau i reolwyr er mwyn
caniatáu i ni fod yn fwy hyblyg, gyda’r
gallu i addasu

Gwnaethon ni gadw at ein
hymrwymiad i’r Cyflog Byw
gwirioneddol. Ledled y DU, dim ond 4%
o gyflogwyr Cyflog Byw sydd yn y sector
gwirfoddol, ond mae’n dda gwybod
bod 30% o gyflogwyr yn talu’r Cyflog
Byw yng Nghymru yn unig. Yn CGGC,
yn ogystal â bod yn Gyflogwr Cyflog
Byw ein hunain, rydyn ni’n Gyllidwr
Cyflog Byw, sy’n ymrwymedig i annog y
mudiadau rydyn ni’n eu cyllido i dalu’r
Cyflog Byw gwirioneddol

5

Gwnaethon ni lansio grŵp
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a
Chynhwysiant (EDI). Sefydlwyd y grŵp
hyrwyddwyr EDI i godi ymwybyddiaeth
o gydraddoldeb, amrywiaeth a
chynhwysiant ac i gefnogi’r gwaith
o hybu’r pethau hyn yn CGGC. Mae
aelodau o’r grŵp wedi hwyluso
sesiynau yn ein diwrnod staff, datblygu
calendr o ddigwyddiadau, rhoi cyngor
ar ymarferion recriwtio, gwneud gwaith
ymchwil ac wedi llunio papurau ar
gyfer bwrdd ymddiriedolwyr CGGC

6

Gwnaethon ni gymryd rhan yn
rhaglen Busnes Cenedl Hyblyg
2 Chwarae Teg, gan gynnal arolwg
staff i’n helpu ni i ddeall mwy am
ein diwylliant busnes. Gwnaethon ni
ddefnyddio hwn i hysbysu Cynllun
Gweithredu Strategaeth Cydraddoldeb
ac Amrywiaeth er mwyn gwella a
datblygu ein harferion adnoddau dynol

Y gwahaniaeth a wnaethon ni
Astudiaeth achos

Llesiant ein staff
Mae COVID-19 wedi cael effaith ar
iechyd meddwl pob un ohonon ni. Gyda’r
mwyafrif o’n staff yn gweithio gartref
eleni, roedden ni eisiau gwneud yr hyn y
gallem ni i leihau ynysu ac annog iechyd
meddwl da.
Pan darodd y pandemig, gwnaethon ni
greu ‘parth llesiant’ ar ein mewnrwyd lle
gallai staff rannu eu profiadau a syniadau
da. Anogwyd staff i ddechrau clybiau arlein hefyd fel ffordd o gysylltu â’i gilydd.
Gwnaeth Mair Rigby, ein Rheolwr
Llywodraethu a Diogelu, drefnu clwb
darllen dydd Iau ar gyfer staff, a gwnaeth
Rajma Begum, sy’n trefnu digwyddiadau
cyri poblogaidd i godi arian, redeg ‘Staff
Grub Club’ (Clwb Bwyd Staff) i gyfnewid

syniadau coginio da, dangos ryseitiau a
siarad am bopeth sy’n ymwneud â bwyd!
Dywedodd Nicola Nicholls o’n tîm
gwirfoddoli: ‘Mae mor braf cwrdd â
chydweithwyr mewn amgylchedd
hamddenol i rannu syniadau a
ryseitiau, roedden ni i gyd yn mwynhau
arddangosiadau coginio Rajma a’r lliaws
o ddanteithion coginio a gyflwynwyd
ganddi. Fe wnaeth hi fy ysbrydoli i
ddefnyddio cynhwysion nad oeddwn
wedi’u defnyddio o’r blaen ac roedd un
o’i phrydau mor flasus, fe gefais i e’ bob
nos am wythnos! Mae’n seibiant hyfryd
mewn diwrnod prysur iawn’.

Dde: Mae ein Rheolwr Amrywiaeth
Cenedlaethol, Rajma yn dangos i
gydweithwyr CGGC sut i chwipio
un o’i chyrri byd-enwog

Adroddiad blynyddol
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GWNAETHON NI GEISIO LLEIHAU
EFFEITHIAU’R PANDEMIG AR IECHYD
MEDDWL EIN STAFF TRWY DDEFNYDDIO
CLYBIAU AR-LEIN.
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Ein nod

Mae CGGC yn gwneud
defnydd gwell o
adnoddau mwy amrywiol
Rydym yn gweithio i amrywio ein sylfaen
gyllido, yn gwneud defnydd gwell o ddigidol
ac yn hyrwyddo diwylliant o wella’n barhaus a
chydweithio ag eraill. Gwnaethon ni ganolbwyntio
ar wneud yn siŵr bod gan ein staff y sgiliau digidol
roedd eu hangen arnyn nhw i gyflwyno mwy o
wasanaethau ar-lein. Gwnaethon ni hefyd edrych
ar gael mwy o werth am ein harian drwy ein
hadeiladau, cyllidebu strategol a thrwy weithio
mewn partneriaeth.

Beth wnaethon ni

2

Gwnaethon ni gadw at ein
hymrwymiad i ddarparu addysgu
parhaus ar gyfer y staff, gyda’r holl
gyrsiau hyfforddi staff yn symud i
blatfformau digidol

3

Gwnaethon ni gynnal ein AGM a’n
darlith flynyddol ar-lein am y tro
cyntaf erioed, gyda darlith ragorol ar
‘Sut gall elusen fyd-eang gyflenwi’n
lleol’ gan Brif Swyddog Gweithredol
Oxfam, Danny Sriskandarajah, a glywyd
gan 148 o bobl

4

Gwnaethon ni gydweithio ag
Un Llais Cymru a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru ar brotocol ar
gyfer gweithio ar y cyd mewn ymateb i
COVID-19

5

Gwnaethon ni barhau â’n
partneriaeth â Cynnal Cymru, y prif
fudiad ar gyfer datblygu cynaliadwy
yng Nghymru. Gweithiodd Cynnal
Cymru ac CGGC gyda’i gilydd i nodi
cyllidwyr posibl i gefnogi amrywiaeth
o fewn y sector datblygu cynaliadwy,
ac i wneud mwy i sicrhau pontio teg i
sero-net. Bydd yr ymrwymiad a’r nod
cyffredin hwn o fudd i’n haelodaeth
ehangach ac yn cael effaith gadarnhaol
ar gymdeithas sifil a’r amgylchedd.
Gwnaeth Cynnal Cymru ac CGGC hefyd
weithio gyda’i gilydd ar bapur ar gyfer
Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch
adferiad gwyrdd a chyfiawn

6

Gwnaethon ni weithio gyda
Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru
a Chymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru ar waith ymchwil ar wirfoddoli
a llesiant yn ystod y pandemig er mwyn
dangos sut mae gwirfoddoli, gyda
chefnogaeth seilwaith, yn helpu i greu
cymunedau gwydn, wedi’u grymuso

Adroddiad blynyddol
2020/21
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Trwy symud i weithio’n gwbl
ddigidol, bu modd i ni barhau i
ddarparu cymorth hyblyg a chydweithio
gyda’r sector gwirfoddol a rhanddeiliaid
eraill, gan gynnwys Cefnogi Trydydd
Sector Cymru a Chyngor Partneriaeth y
Trydydd Sector
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Lansio’r Hwb Gwybodaeth
i uwchsgilio’r sector
MAE’R HWB GWYBODAETH YN RHOI
MYNEDIAD HAWDD I FUDIADAU
GWIRFODDOL YNG NGHYMRU
AT AMREDIAD O WYBODAETH,
RHWYDWEITHIO A DYSGU AR-LEIN.
Y flwyddyn hon, gwnaeth Cefnogi
Trydydd Sector Cymru (CGGC a’n holl
bartneriaid ar Gynghorau Gwirfoddol
Sirol) lansio cronfa newydd o
wybodaeth ac adnoddau dysgu arlein ar gyfer y sector gwirfoddol yng
Nghymru – Hwb Gwybodaeth y sector
gwirfoddol.

Mae’r Hwb yn adnodd am ddim sydd
wedi’i ddylunio i helpu mudiadau
gwirfoddol i gael yr wybodaeth
ddiweddaraf, cysylltu ag eraill a gwella
eu gwybodaeth mewn meysydd fel
rhedeg eu 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 ddefnyddwyr rwydweithio â
chymheiriaid a chael trafodaethau ar
bynciau sy’n bwysig iddyn nhw.
Mae’r Hwb Gwybodaeth ar gael yn
www.thirdsectorsupport.wales.

Hwb Gwybodaeth Cefnogi Trydydd
Sector Cymru

Y gwahaniaeth a wnaethon ni

2

Gwnaeth CGGC chwarae
rolau allweddol mewn
cydweithrediadau â chyllidwyr eraill.
Dyluniwyd ein cronfeydd brys i
ategu’r rheini gan gyllidwyr allweddol
eraill er mwyn sicrhau bod cymorth
ariannol ar gael i’r amrediad ehangaf

posibl o fudiadau, a gwnaethon ni
helpu i sicrhau bod data gwerthfawr
yn cael ei rannu er mwyn ehangu
cyrhaeddiad y cyllid ac atal ceisiadau
twyllodrus. Nawr, mae CGGC, fel
rhan o Fforwm Cyllidwyr Cymru, yn
edrych ar sut y gellir adeiladu ar y
cydweithrediad llwyddiannus hwn yn y
tymor byr a’r hirdymor. Dywedodd un
cyllidwr: ‘Gwnaeth fy helpu i wneud
argymhellion gwell. Gwnaeth leihau’r
risgiau wrth wneud penderfyniadau.
Rwy’n falch ei fod wedi digwydd.’

3

Gwnaeth ein prosiect Dyfodol
Gwell Cymru gydweithredu â
phartneriaid newydd er mwyn i CGGC
a’r sector ennill sgiliau newydd. Buom
yn gweithio gyda’r Ysgol Dyfodol
Rhyngwladol a thair cymuned mewn
gwahanol rannau o Gymru i ddychmygu
eu dyfodol ar ôl y pandemig.
Datblygodd y prosiect adnoddau fel
podlediadau er mwyn galluogi grwpiau
rhagolwg dan arweiniad y gymuned
ledled y wlad

Gwnaeth Bwyd Dros Ben Aber
Aberystwyth gymryd rhan yn y prosiect
Dyfodol Gwell Cymru. Dywedodd
Heather Mclure:

‘

Roedd y cyfle i ddysgu gan
arbenigwyr rhagolwg ac
arbenigwyr dychmygu yn
werthfawr tu hwnt. Rydyn
ni’n ceisio sicrhau cyllid ar
hyn o bryd i fwrw ymlaen â
phrosiect sy’n gweithio tuag at
yr economi gylchol. Rydyn ni’n
mynd i fod yn cryfhau cyfleoedd
tyfu bwyd a hyfforddiant
garddwriaethol, ac rydyn ni’n
mynd i gydweithio â’r ‘Aber
Food Coop.

’
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1

Mae ein prosiect Partneriaethau
Natur Lleol (LNP) Cymru yn
cydweithio â phobl, cymunedau,
penderfynwyr a busnesau i gynllunio a
chreu Cymru fwy gwydn, sy’n gyforiog
o natur. Y flwyddyn hon, gwnaeth
y prosiect ymdrin â bron 2,000 o
ymholiadau, cynnal mwy na 650 o
ddigwyddiadau a gweithgareddau a
chynorthwyo mwy na 200 o brosiectau
ymarferol a bron 300 o gymunedau i
gael budd o’r gweithgareddau hyn. Mae
LNP Cymru hefyd wedi cyfrannu at y
gwaith o gyflenwi grant Lleoedd Lleol
ar gyfer Natur Llywodraeth Cymru, gyda
98% o’r cyllid yn cael ei wario o fewn
y flwyddyn ar alluogi 77 o brosiectau
ledled Cymru
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Astudiaeth achos
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TSSW yn helpu i warchod
bywyd gwyllt a choetiroedd
GWNAETH CYDWEITHREDIAD RHWNG
CGGC A’R CYNGHORAU GWIRFODDOL
SIROL HELPU PARC CENEDLAETHOL
ARFORDIR PENFRO I OFALU AM
RYWOGAETHAU A WARCHODIR.

Gwnaeth Coedwig Llwynhelyg, gardd
Fictoraidd yn Sir Benfro, dderbyn cyllid
gan LDTCS i’w hadfer er mwyn cyflwyno
buddion i’r gymuned leol, denu
ymwelwyr a gwella bioamrywiaeth.

Mae CGGC yn rhan o Cefnogi Trydydd
Sector Cymru (TSSW), y rhwydwaith o
fudiadau cymorth ar gyfer y sector yng
Nghymru. Mae TSSW yn bartneriaeth
genedlaethol rhwng y Cynghorau
Gwirfoddol Sirol (CVCs) lleol ac CGGC.
Mae CGGC yn gweithio gyda CVCs
ar asesu ceisiadau ar gyfer Cynllun
Cymunedau y Dreth Gwarediadau
Tirlenwi (LDTCS), sy’n galluogi
gweinyddiaeth ganolog effeithlon
ynghyd â gwybodaeth am anghenion
cymunedau lleol ledled y wlad.

Mae’r goedwig yn gartref i adar fel
y gnocell fraith fwyaf, a chaiff yr
ardal ei reoli i ddiogelu dyfrgwn fel
Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop.
‘Cafodd y gwirfoddolwyr wybodaeth
a sgiliau newydd ac roedden nhw’n
teimlo’n fwy cysylltiedig â natur a’u
hardal leol,’ meddai Tom Moses o Barc
Cenedlaethol Arfordir Penfro.

Chwith: Gwirfoddolwyr yn
adfer Coedwig Llwynhelyg

Ein cyllid
Mae’r ffigurau hyn yn rhoi trosolwg o’n perfformiad ariannol ar gyfer 2020/21.
YN YSTOD Y FLWYDDYN, GWNAETHON NI DDOSBARTHU £47 MILIWN MEWN GRANTIAU A
BENTHYCIADAU I’R SECTOR GWIRFODDOL. EIN HINCWM OEDD £51 MILIWN A’N GWARIANT OEDD £49.7
MILIWN.

Incwm

£51 miliwn

Incwm cyfyngedig

£47.5 miliwn

<1%

<1%

Incwm anghyfyngedig

£3.5 miliwn

<1%

3%

7%

16%
40%

100%

93%

Incwm cyfyngedig
Incwm anghyfyngedig

21%

Grantiau derbyniadwy

Incwm arall o weithgareddau masnachu

Incwm o fuddsoddiadau

Gwariant wedi’i ad-ennill

Gweithgareddau
masnachu eraill

Grantiau derbyniadwy
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20%

Gweithgareddau masnachu eraill
Incwm arall
Incwm o fuddsoddiadau
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Gwariant

£49.7 miliwn
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2%

3%

8%

87%

Grantiau i’r sector
Costau staff (cyflogai, recriwtio, hyfforddiant ac ati)
Gorbenion (costau adeiladau, cyfarpar, cyfleustodau ac ati)
Costau eraill (archwiliadau, ymgynghorwyr, marchnata ac ati)
Mae ein Cyfrifon Blynyddol llawn ac adroddiad yr archwilydd
annibynnol ar y cyfrifon hynny ar gael ar wefan y Comisiwn
Elusennau.

Aelodau bwrdd CGGC
Is-lywyddion
Tom Jones OBE
Margaret Thorne CBE DL
Cadeirydd
Peter Davies CBE
Is-gadeirydd
Fran Targett OBE
Trysorydd
Jonathan Evans
Ymddiriedolwyr
Stephen Brooks
Rocio Cifuentes
Lindsay Cordery-Bruce
Lisa Davies
Elizabeth Girling
Simon Harris
Chris Lines

Mark Llewellyn
Sara Moseley
Joseph Stockley
Edward Watts MBE DL
Helen Bulkeley
(a adnabyddir fel Helen White)
Kate Young
Sylwedydd
Colin Arnold (o fis Chwefror 2021)
(Defigo Finance Ltd)

Bancwyr
Barclays Bank Plc
Llys Windsor
1-3 Plas Windsor
Caerdydd
CF10 3BX
Cynghorwyr cyfreithiol
Geldards LLP
Cwr y Ddinas Rhif 4
Stryd Tyndall

Ysgrifenyddes
Tracey Lewis

Caerdydd CF10 4BZ

Rhif cofrestru’r cwmni 0425299

Caerdydd CF10 1FS

Rhif elusen 218093

Capital Law
Adeilad Capital, Stryd Tyndall
Caerdydd CF10 4AZ

Swyddfa Gofrestredig :
Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart
Caerdydd CF10 5FH

Hugh James
Dau Sgwâr Canolog

Archwilydd
Bevan Buckland LLP
Langdon House, Langdon Road
Glannau Abertawe SA1 8QY
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Llywydd
Michael Sheen
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Diolch
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Hoffai CGGC ddiolch i’n holl aelodau a phartneriaid am eu cymorth y flwyddyn hon, ynghyd â’r canlynol:
20 Degrees Consulting
Bwyd Dros Ben Aber
ACEVO
Arts Factory
Barclays Bank PLC

Sefydliad Cymunedol
Cymru
Cowshed
Cymdeithas Cyfieithwyr
Cytun

Helplu
Cynllun iechyd HSF
Jess Blair
Keegan and Pennykid

Bevan Buckland LLP

Dafydd Thomas

Legal Education
Foundation

Comisiwn Bevan

Danny Sriskandarajah,
Oxfam

Lloyds Bank
Foundation

Darius Hughes,
Cadeirydd y Cydbwyllgor ar Imiwneiddio
a Brechu (JCVI) a
Phennaeth Brechlynnau
yn UK Pfizer

Moondance
Foundation

Beiciau Gwaed Cymru
Busnes yn y
Gymuned Cymru
Stadiwm Dinas
Caerdydd
Prifysgol Caerdydd
Carol Mack,
Association of
Charitable Foundations
Carys Mair Thomas
Cyfathrebu
Cyfrifiad 2021
Centurion VAT
Sefydliad Codi Arian
Siartredig
Chwarae Teg
Class Networks
Comic Relief

Darwin Gray
Data Cymru
Deryn
Drosi Bikes
Eileen Murphy
Elin Maher
Tîm Cymorth Ieuenctid
Ethnig (EYST)

Cronfa Gymunedol y
Loteri Genedlaethol
Gwasanaeth Caffael
Cenedlaethol
NCVO
Elusennau’r GIG Gyda’i
Gilydd

Cwmni Buddiannau
Cymunedol Resource
Responsible Finance
Richard Newton
Consulting
Russell Todd
Savage and Gray Design
Ysgol Dyfodol
Rhyngwladol
Shirley David, Business
and Employment
Support and Training
(BEST)
Gofal Cymdeithasol
Cymru
Social Investment
Business

GIG Cymru

Social Investment
Scotland

Yr Uned Pobl a Gwaith

Chwaraeon Cymru

Tîm Canlyniadau Pŵer
Pobl, Nesta

Tempo
Yr Ymgyrch
#NawrMwyNagErioed

Eva Trier Consulting

Iechyd Cyhoeddus
Cymru

Futurice Ltd

Race Council Cymru

Cymdeithas Diwydiant
Fferyllol Prydain

Getting on Board

Recruit3

The Funding Centre

Cyngor Mudiadau
Gwirfoddol yr Alban
(SCVO)
Volunteer Now
Volunteer Scotland
Canolfan Polisi
Cyhoeddus Cymru
Canolfan
Cydweithredol Cymru
TUC Cymru
Wavehill
Canolfan Materion
Rhyngwladol Cymru
Canolfan Polisi
Cyhoeddus Cymru
Swyddfa Cyllid
Ewropeaidd Cymru
(WEFO)
Llywodraeth Cymru
Sefydliad Iechyd a Gofal
Cymdeithasol Cymru,
Prifysgol De Cymru
Cymdeithas
Llywodraeth Leol
Cymru (CLlLC)
Y Tŷ Gwyrdd

