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Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ddigwyddiad cenedlaethol i ddathlu cyfraniad gwir-

foddolwyr a gwirfoddoli sy’n cael ei gynnal yn ystod wythnos gyntaf ym Mehefin 

bob blwyddyn. Prif amcanion yr Wythnos yw cydnabod, gwobrwyo a recriwtio 

gwirfoddolwyr. Eleni, bydd Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn trefnu gweithgared-

dau i ddathlu’r wythnos. Bydd prif ddigwyddiad Dathlu a Diolch i Wirfoddolwyr  

eleni yn cael ei gynnal ym Mhortmeirion ar ddydd Mawrth 28ain Fehefin.  

Gwyliwch allan am fwy o fanylion yn fuan! 

 



Ewch i wefan Gwrifoddoli 

Cymru i weld y cyfleoedd  

diweddaraf yn eich ardal 

chi!  

 

 

 

Bu Mantell Gwynedd yn llwyddiannus i gael grantiau Noson Allan a CAE er mwyn 

trefnu digwyddiad dathlu gwirfoddolwyr ifanc fis Awst diwethaf. Dyma’r grŵp o 

wirfoddolwyr oedd wedi dod at ei gilydd i drefnu’r gig er mwyn dathlu 

llwyddiannau gwirfoddolwyr yng Ngwynedd. Bu Y Reu, Tamarisco ac Y Galw yn 

perfformio yn y digwyddiad. Diolch yn fawr i bawb oedd wedi gwirfoddoli a 

mynychu’r digwyddiad. 

  

  

Gwenllian Williams, Shannon Marie 

Owen, Celine Roberts, Elin Owen, a 

Rhea Griffiths o Ysgol Brynrefail yn 

derbyn eu tystysgrifau Gwirfoddolwyr y 

Mileniwm gyda Gwenllian o Mantell 

Gwynedd.  

Nicola Pengelly yn derbyn ei 

thystysgrif Gwirfoddolwyr y 

Mileniwm 200 awr.  



Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru 2016  

Galw am enwebiadau i wobrwyo gwirfoddolwyr arbennig! Oes yna uni-

golyn ysbrydoledig yn eich cymuned neu grŵp o bobl sy’n gweithio’n 

galed i helpu eraill ac sy’n rhoi’n hael o’u hamser i wella bywyd pobl 

eraill? Dyma’ch cyfle i’w henwebu ar gyfer Gwobrau Gwirfoddolwr y 

Flwyddyn Cymru!  

Bydd pawb a enwebir o Wynedd yn cael gwahoddiad i ddod i’r 

“Digwyddiad Dathlu a Diolch i Wirfoddolwyr” a gynhelir yn ystod Wythnos 

Gwirfoddolwyr ble cyflwynir y tystysgrifau iddynt. Bydd enillwyr cenedlae-

thol yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad yng Nghaerdydd. Llynedd, 

llwyddodd James Kelleher sy’n gwirfoddoli gyda Menter Felin Uchaf 

gyrraedd y brig yn genedlaethol yn y category Gwirfoddolwr Gwyrdd Y 

Flwyddyn. Daeth Clwb Cinio Trawsfynydd yn fuddugol fel Grwp Gwirfod-

dol y flwyddyn a death Beryl Jones (Clwb Trwm eu Clyw Dolgellau) i’r 

frig yn y category oedolyn y flwyddyn. 

Mae manylion a ffurflen enwebu ar gael yma www.wcva.org.uk/what-we-
do/celebrating-the-sector/wales-volunteer-of-the-year-awards  

http://www.wcva.org.uk/what-we-do/celebrating-the-sector/wales-volunteer-of-the-year-awards
http://www.wcva.org.uk/what-we-do/celebrating-the-sector/wales-volunteer-of-the-year-awards


Hysbysebu eich cyfleoedd! 
 

Dyma gyfle i chi fel mudiadau gwneud defnydd o’n cabinet 
gwydr o flaen ein swyddfeydd yma yng Nghaernarfon! 

 

Mae’n wir nodi fod y cabinet a’r ffenestr hysbysebu yn denu llaw-
er o sylw ac rydym fel Canolfan Gwirfoddoli wedi  cael nifer o 
ymholiadau am y cyfleoedd sy’n cael eu harddangos. 

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs, cysylltwch â Carwyn: 

 01286 672 626 / carwynhumphreys@mantellgwynedd.com 

Cyfleoedd gwirfoddoli newydd: 
Breast Cancer Care 
Mae canser y fron yn newid 
popeth. Mae Breast Cancer Care 
yn deall yr emosiynau, heriau a 
phenderfyniadau mae pobl yn eu 
gwynebu bob dydd. Dyna pam ein 
bod yn darparu gofal, cymorth a 
gwybodaeth o'r diwrnod cyntaf. Ni 
allwn wneud hyn ein hunain. Os 
ydych yn berson hyderus gyda 
gwybodaeth dda o'ch cymuned 
leol, gallwch ein helpu i godi ein 
proffil ac arian hanfodol trwy osod 
tuniau casglu! 
 

Gwerin y Coed 
Mae Gwerin y Coed yn angerddol 
am ymgysylltu â'r gymuned ac 
addysg ar gyfer newid 
cymdeithasol, yn enwedig gyda 
phobl ifanc. Rydym yn chwilio am 
wirfoddolwyr i helpu i ddarparu 
rhaglen o weithgareddau hwyliog 
ac addysgol gyda'n grwpiau (3-
15yrs oed) ar y warchodfa natur 
YNGC 'Gwaith Powdwr'ym 
Mhenrhyndeudraeth. 
 
NYAS 
Byddai'r gwirfoddolwr yn cyfeillio 
person ifanc yn y Bala, trwy eu 
cynorthwyo ac eu cefnogi i 
ddarganfod gweithgareddai yn y 
gymuned yn fisol. Mae’r cyfle yn 
addas i wirfoddolwyr rhwng 18 – 
65 oed.  

Darparu Gwasanaeth Ysgolion 
NSPCC (ChildLine) 
 
Mae Gwasanaeth Ysgolion 
NSPCC yn apelio am siaradwyr 
Cymraeg yn enwedig yng 
Ngwynedd .  Mae Gwasanaeth 
Ysgolion ChildLine yn hyfforddi 
gwirfoddolwyr i ymweld ag ysgolion 
cynradd a thrafod cam-drin (gan 
gynnwys bwlio)gyda phlant rhwng 
7 ac 11 oed mewn modd sy'n 
briodol i'w hoedran.   
 
Cylch Meithrin Seiont a Pheblig 
Trysorydd  
 
Y prif ddyletswyddau fydd: cyfrifon 
taclus, talu anfonebau dan 
gyfarwyddyd yr arweinydd, bod yn 
gyswllt gyda Dechrau’n Deg a 
Cyngor Gwynedd ynglyn â 
grantiau, darparu’r cyfrifon ar gyfer 
y cyfrifydd yn flynyddol. Y cyfle yn 
addas i wirfoddolwyr oed 18+. 
 
 
Balchder Gogledd Cymru 2016 
 
Mae Cymru Pride Wales angen 
gwirfoddolwyr ar gyfer eu 
digwyddiad Balchder Gogledd 
Cymru 2016. Cynhelir yr wyl dros 
benwythnos Gorffennaf 1af-3ydd 
2016 draw yn Neuadd Hendre ar 
gyrion dinas Bangor.  

Gisda 

Mae gan Gisda nifer o 

gyfleoedd gwirfoddoli ar hyn o 

bryd: 

Gwirfoddolwr Codi Arian 

Cynorthwy-ydd Glanhau  -

SGLEIN 

Gwirfoddolwr Grwpiau Rhieni 

Mentor Cefnogol Caffi 

Cynorthwy-ydd Caffi 

Gwirfoddolwr Mentor Cyfoed 

Gwirfoddolwr Derbynfa 

 

 

Stepping Stones - 
Cydlynydd cymunedol  
 
Trefnu a chydlynu 
gwirfoddolwyr a chefnogaeth 
gymunedol o fewn y 
gymuned. Cymryd rôl 
arweiniol wrth ddatblygu 
perthynas gyda busnesau, 
ysgolion a grwpiau cymunedol 
i godi ymwybyddiaeth a 
chefnogaeth yr elusen. 
Rydym yn chwilio am berson 
hyderus gyda sgiliau trefnu a 
phobl ardderchog, Byddai 
profiad o weithio mewn rôl 
debyg yn fanteisiol ond nid yn 
hanfodol. 


