
Rwy'n falch iawn i fedru

rhoi adroddiad ar waith

Cronfa Archesgob Cymru er

budd Plant yn ystod 2011.

Fel gyda'r rhan fwyaf o elusennau,

mae Cronfa Archesgob Cymru er

budd Plant yn gweithio drwy gyfnod

economaidd anodd iawn. Er

gwaethaf hyn, mae plwyfolion o bob

rhan o'r Dalaith wedi parhau i fod

yn hael a chefnogi'r Gronfa yn ei

huchelgais i helpu plant mewn

angen.

Yn ystod 2011 derbyniodd yr

Ymddiriedolwyr gymynrodd

sylweddol o £29,000 a gynyddodd

gyfanswm incwm i dros £69,000.

Heb y gymynrodd unigol yma,

roedd cyfraniadau i'r gronfa ychydig

yn uwch nag yn 2010 ar £37,000

(£36,000 yn 2010). Ystyriodd yr

Ymddiriedolwyr 45 cais a dyfarnu

grantiau i 22 prosiect. Rhoddir mwy

o wybodaeth am rai o'r rhain yn y

cylchlythyr yma.

Ar ran yr Archesgob, yr

Ymddiriedolwyr ac yn arbennig y

plant a fanteisiodd mewn cynifer o

ffyrdd o'r gefnogaeth wych a

roddwyd i'r Gronfa, DIOLCH YN
FAWR IAWN. Caiff y gwaith

pwysig hwn yn enw'r Iesu ei wneud

yn bosibl drwy eich cefnogaeth hael

iawn CHI. 

J Michael Williams
Cadeirydd

Mae rhestr lawn o'r prosiectau a gefnogwyd yn ystod 2011 ar gael ar y wefan

yn www.churchinwales.org.uk.  

Rydym wedi dewis sampl o'r llu o brosiectau a gefnogwyd fel bod gennych chi ein cyfranwyr

gwerthfawr ryw syniad o led y gefnogaeth a roddwyd ar draws Cymru.

Prosiectau

Mae Eglwys Ieuenctid Y Lab yng Nghasnewydd a sefydlwyd ym Medi 2006 yn

mynd o nerth i nerth.  

Yn 2011 rhoddwyd grant o £8000 i ariannu dau wirfoddolydd i weithio fel Gweithwyr Ysgol

Gymunedol yn Ysgol Uwchradd Hartridge ac Ysgol Gynradd Alway. Cyfanswm cost y prosiect

oedd £18500 a dyfarnodd yr Ymddiriedolwyr y grant i'w dalu mewn dau randaliad o £4000 (un

yn 2011 ac un yn 2012).

Eglwys Ieuenctid Y Lab (Casnewydd)

Yn 2011 parhaodd y gronfa i gefnogi nifer o ganolfannau cyswllt teulu yn

cynnwys:

Merthyr Tudful - £1000 Glynebwy - £2000    Aberhonddu - £2000

Mae'r canolfannau hyn yn darparu lleoedd o ddiogelwch lle gall plant gwrdd â'u rhieni neu neiniau a

theidiau na fyddent fel arall yn gallu eu gweld oherwydd chwalfa deuluol. Roedd y grant a

ddyfarnwyd i Aberhonddu i gefnogi agor canolfan gyswllt newydd yn y Fenni.

Canolfannau Cyswllt

Dros y 3 blynedd nesaf bydd Archesgobaeth Babyddol Caerdydd yn gwario

dros £60,000 i gefnogi datblygu prosiect cymorth i rieni.  

Nod y rhaglen yw helpu a chynghori rhieni ifanc yn ystod cyfnod anodd i'w cefnogi yn eu

perthynas gyda'u plant gan felly roi plentyndod da i blant. Roedd yr Ymddiriedolwyr yn hynod

falch i gefnogi'r prosiect yma gyda grant o £5000.

Archesgobaeth Babyddol Caerdydd
(yn cynnwys ardal ddaearyddol Esgobaethau Llandaf a Mynwy a
rhannau o Abertawe ac Aberhonddu)

Dyfarnwyd grant o £2050 i helpu talu am offer newydd ar gyfer Meithrinfa

Ddydd Sant Illtyd yn Llanilltud Fawr.  

Mae'r Feithrinfa yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Caerdydd ac Action for Children i

ddarparu cymorth ar gyfer lleoedd ar gyfer plant na fyddai fel arall yn manteisio o fynychu meithrinfa. 

Bwrdd Esgobaeth Llandaf dros Gyfrifoldeb
Cymdeithasol - Llanilltud Fawr
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Pobl y Fro yn Gyntaf 
(Y Barri)
Mae hon yn elusen leol fach sy'n cefnogi
pobl ifanc a phlant sydd ag anableddau
dysgu i ddatblygu eu sgiliau a'u hyder i allu
siarad drostynt eu hunain a gwneud eu
penderfyniadau eu hunain. 

Tyfodd y proisect a gydag anghenion plant mewn

gwahanol grwpiau oedran yn dod yn amlycach,

dyfarnwyd grant o £2000 i helpu at gost rhedeg

dau grwp yn hytrach nag un grŵp.

Grwpiau Celfyddydau
Derbyniodd Dawns Ffin o Abertyleri
grant o £1355 i helpu i dalu am diwtoriaid
dawns a threuliau gwirfoddolwyr i alluogi
plant a phobl ifanc o ardaloedd
cymdeithasol amddifadus i gymryd rhan
mewn dawns a digwyddiadau cymunedol.

Mae Celfyddydau Perfformio Showcase Sioegerdd yn

sefydliad celfyddydau perfformio yn Aberdâr gyda 80

o aelodau ifanc. Caiff ei redeg gan wirfoddolwyr sy'n

cefnogi'r bobl ifanc sy'n cymryd rhan mewn

gweithgareddau drama. Dyfarnwyd grant o £2000 fel

cyfraniad tuag at gyfanswm costau rhedeg o dros

£20,000 y flwyddyn yn cynnwys rhentu safle, cost

golygfeydd a chostau hawlfraint.

Canolfan Plant a Theulu y

Drindod
(Cylch Chwarae Jack a Jill - Llandaf)

Mae'r Ganolfan Plant a Theulu yn darparu
datblygiad blynyddoedd cynnar ar gyfer
plant dan oedran ysgol yn Aberfan.  

Mae'r grŵp ar agor am bum sesiwn yr wythnos a gall

ddarparu ar gyfer 16 o blant na fyddai rhai ohonynt

byth wedi medru profi cyfleoedd o'r fath oherwydd y

gost. Dyfarnodd yr Ymddiriedolwyr grant o £2340 fel

y gallai'r Ganolfan barhau ar agor gan mai dyma gost

y rhent am 12 mis.

Yn dilyn llwyddiannau Eglwys Santes Fair Dolgellau ac Esgobaeth Bangor

gyda Tyfu Gyda'n Gilydd a Dyffryn Ardudwy, dyfarnodd yr Ymddiriedolwyr

grant pellach o £4500 i helpu sefydlu grŵp rhieni newydd i gwrdd yn

Neuadd yr Eglwys ym Mhenrhyndeudraeth. 

Mae gwasanaethau Ymwelydd Iechyd yn rhan o'r pecyn yn ogystal â 'Gwasanaeth Pram'

unwaith y mis.

Tyfu gyda'n Gilydd (Bangor)

Dyfarnwyd grant bychan o £120 i'r feithrinfa i ddarparu cefnogaeth

werthfawr ar gyfer plentyn ifanc gydag anghenion ychwanegol.

Er bod y grant yn fychan, bydd yn prynu llyfrau siarad a theganau arbenigol gan felly sicrhau

fod gan y plentyn fynediad cyfartal i gyfleoedd dysgu.

Cylch Meithrin Llanrhaeadr ym Mochnant

Sefydlwyd y grŵp yn 2011 ac mae'n darparu rhaglen gweithgaredd Pasg

bob blwyddyn.

Roedd yr Ymddiriedolwyr unwaith eto'n falch iawn i fedru cefnogi'r gwaith drwy ddarparu

grant o £1265 i'w ddefnyddio i hwyluso'r rhaglen boblogaidd iawn yma ar gyfer celf a chwarae.

Celf a Chwarae Moelfre (Ynys Môn)

Os ydych angen deunydd hysbysebu

i gefnogi codi arian, cysylltwch os

gwelwch yn dda â Gemma

Brookman yng Nghorff Cynrychioli’r

Eglwys yng Nghymru ar 02920

348235 neu e-bost

gemmabrookman@
churchinwales.org.uk.

Cyhoeddusrwydd a Blychau

Os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas

Unedig, medrech roi cymorth rhodd ar

eich cyfraniad a gall Cronfa Archesgob

Cymru er budd Plant adhawlio'r dreth

gan Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Adhawliwyd £1718 o dreth yn 2009 a

£1048 yn 2010.

Cymorth Rhodd

Rhwydwaith chwarae a fu'n rhedeg am
dros 30 mlynedd yn Sir Drefaldwyn gyda
Llyfrgelloedd Teganau’n gwasanaethu dros
200 o blant, yn bennaf mewn ardaloedd
gwledig anghysbell. 

Dyfarnwyd grant o £1000 i helpu cefnogi prynu

adnoddau chwarae.

Chwarae Sir Drefaldwyn

Mae'r ganolfan yn Llanmadog yn Abertawe yn cynnig cyfleoedd i dros 1800

o bobl ifanc bob blwyddyn i brofi gwersyll ieuenctid. 

Gall pobl ifanc o ysgolion yn bennaf yng nghanol dinas Abertawe brofi bywyd tu hwnt i'r

ystafell ddosbarth beth bynnag yw eu hoedran, gallu ac amgylchiadau. Dyfarnwyd y grant o

£2410 i gefnogi cynllun bwrsariaeth Sant Madog i gefnogi pobl ifanc nad yw eu rhieni mewn

sefyllfa i fforddio gweithgareddau allgwriciwlaidd o'r fath.

Gwersyll Ieuenctid Sant Madog Christina

(Abertawe ac Aberhonddu)

Mae Dwylo Bach yn gyfleuster cyn-ysgol yn Ysgol Babanod Dowlais ym

Merthyr Tudful.

Dyfarnodd yr Ymddiriedolwyr grant bach o £300 i helpu prynu offer arbenigol i gefnogi

anghenion datblygu plant sydd ag anghenion ychwanegol yn cynnwys anawsterau lleferydd

ac iaith a phlant sydd ar y sbectrwm awtistig.

Dwylo Bach (Llandaf)

O'r sampl yma o brosiectau mae'r Ymddiriedolwyr

yn gobeithio y byddwch yn cytuno y cafodd yr

arian a gyfrannwyd mor hael gennych ei

ddefnyddio'n ddoeth i gefnogi plant a'u teuluoedd

ledled Cymru sydd mewn angen.

Gofynnwn i chi barhau i gyfrannu at y
Gronfa i'n galluogi i helpu plant
anghenus yng Nghymru, yn enw'r Iesu.CBP0006872206113039


