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Cyng Eric Jones a Gwen Griffith (Cadeirydd Mantell Gwynedd) 

Wythnos Gwirfoddolwyr  1af-12fed Mehefin, 2016 

Prif nod yr wythnos yw Cydnabod, Recriwtio a Gwobrwyo gwirfoddolwyr.  

Yn ystod yr wythnos, cynhaliwyd diwrnodau agored recriwitio yng Nghaernarfon a 

Dolgellau. Roedd hyn yn gyfle i fudiadau ymuno â’r Ganolfan yn ein swyddfeydd i 

hyrwyddo eu gwasanaethau a hysbysebu eu cyfleoedd gwirfoddoli. Yn ogystal, cynhaliwyd 

sesiynnau estyn allan mewn cydweithrediad â’r Canolfannau Byd Gwaith a chafwyd 

cyfweliad ar un o raglenni BBC Radio Cymru yn trafod pwysigrwydd gwirfoddoli. Penllanw 

y trefniadau oedd y Digwyddiad Dathlu a Diolch gynhaliwyd ym Mhortmeirion ar y 28ain o 

Fehefin. Bu’n ddigwyddiad arbennig yng nghwmni’r gŵr gwâdd, y Cynghorydd Eric Jones, 

Cadeirydd Cyngor Gwynedd. 

Cawsom araith bwerus iawn gan Eric wrth iddo drafod a phwysleisio pwysigrwydd y sector 

wirfoddol a gwirfoddolwyr. Siaradodd am y profiad maent wedi ei wynebu fel teulu yn 

ddiweddar a’r gwahaniaeth mawr mae gwirfoddoli wedi ei gyflawni at achub bywyd ei fab.  

Gwirfoddoli 
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Wythnos Gwirfoddolwyr  1af-12fed Mehefin, 2016 

Gwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru 2016 

Derbyniwyd nifer o enwebiadau drwy Gymru gyfan eleni ar gyfer y wobr yma. Dyma rai dderbyniodd 

eu tystysgrifau Canmoliaeth Uchel yn ystod digwyddiad Dathlu a Diolch eleni ym Mhortmeirion :  

 

 Roger Richards  

 Canmoliaeth Uchel: Categori Oedolyn(Radio Ysbyty Gwynedd)  

 

 

 

 

 Heidi Bakewell  

 Canmoliaeth Uchel: Categori Oedolyn (North Wales Netball)  

 

 

 

 Tansy Swerdlow  

 Canmoliaeth Uchel: Categori Pobl Ifanc  (Elfennau Gwyllt)  

 

 

Yn ogystal, cyflwynwyd tystysgrifau cydnabyddiaeth i gydnabod cyfraniad arbennig gwirfoddolwyr. 

Dyma rai dderbyniodd dystysgrifau yn ystod y digwyddiad :  

Christopher Amihere - GISDA , Clare Mack - Victim Support, Des Mullander - Eglwys Noddfa 

Caernarfon, Mr. Gerald Williams – Yr Ysgwrn, Kevin Roberts – Eglwys 

Noddfa Caernarfon, 

 Rhian Lloyd Ellis - 500 awr o Wirfoddoli,  

Bethan Lewis -100 awr o wirfoddoli 

Gwirfoddolwyr Deudraeth cyf  



Ewch i wefan Gwirfoddoli 

Cymru i weld cyfleoedd  

diweddaraf yn eich ardal! 

 



SIOP ELUSEN AMBIWLANS AWYR CYMRU 

305 Y STRYD FAWR, BANGOR, LL57 1UL 

 

MAE SIOP ELUSEN AMBIWLANS AWYR CYMRU YN 

CHWILIO AM WIRFODDOLWYR I HELPU YN EU SIOP 

YM MANGOR. 

BYDD GWIRFODDOLWYR YN CAEL  CYFLE I WEITHIO 

AR Y TIL, PARATOI STOC I’R SIOP, SORTIO A PHRISIO 

STOC AC CHADW’R SIOP YN DACLUS. 

AM FWY O FANYLION CYSYLLTWCH GYDA 

 LINDA ELLENDER AR 01248 208283. 



“Gwirfoddolais gyda Chanolfan Lôn 

Abaty ym Mangor am flwyddyn tra’n 

fyfyrwraig Seicoleg ym Mhrifysgol 

Bangor. Mae Canolfan Lôn Abaty yn le 

cyfeillgar gydag ymdeimlad cymunedol 

ac fe fwynheais wirfoddoli gyda’r 

defnyddwyr gwasanaeth, y staff a’r 

gwirfoddolwyr eraill yno. Mae 

gwirfoddoli wedi ehangu fy mhrofiad o 

weithio gydag unigolion sydd â 

phroblemau iechyd meddwl, fy helpu ar 

gyfer y cwrs gradd meistr ac ymhellach. 

Rwyf nawr wedi darfod fy ngradd meistr 

a byddaf yn cychwyn swydd fel 

Seicolegydd Cynorthwyol yn fuan. 

Buaswn yn awgrymu gwirfoddoli gyda 

Chanolfan Lôn Abaty yn fawr iawn er 

mwyn ennill profiad gwerthfawr o 

weithio yn y maes iechyd meddwl wrth 

gefnogi aelodau o’r gymuned leol”. 





Dyma gyfle i chi fel mudiad wneud 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 llawer 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 

 
Hysbysebu eich cyfleoedd! 

WITH (Wales Institure of Therapeutic 

Horsemanship) 

CYNLLUN GWIRFODDOLWYR IFANC 

Mae’r cynllun yma i bobl ifanc 

rhwng 14-25 oed.  Mae’r cynllun yn 

rhoi cyfle i berson ifanc weithio 

gyda gweithiwr cefnogol gwirfoddol 

pob dydd Sadwrn rhwng 2pm-4pm i 

gwblhau tasgau hanfodol i redeg y 

fferm. Gyda chefnogaeth, bydd 

gwirfoddolwyr yn gweithio drwy 

gwrs gofal ceffylau ymarferol a 

sgiliau gwirfoddoli.  Nid oes angen 

profiad blaenorol. 
 

UDEVELOPIT C.I.C 

GARDDWYR GWIRFODDOL 

Rydym yn chwilio am unigolion 

brwdfrydig fyddai'n gallu ymrwymo 

i gynorthwyo i glirio a sefydlu gardd 

cegin fawr ar Stad y Faenol, Bangor. 

Mae'r ardal ar hyn o bryd wedi 

gordyfu a bydd y gwaith cychwynnol  

yn cynnwys clirio  a pharatoi ar 

gyfer ardal tyfu planhigion/llysiau. 

Nid oes angen profiad blaenorol ond 

byddwn yn croesawu ceisiadau gan 

unigolion sydd gyda profiad yn y 

maes hwn. Mae’r cyfle  yn addas i 

bobl oed 18+. 

AMBIWLANS AWYR CYMRU 

CYNORTHWY-YDD SIOP – BANGOR 

‘Rydym angen gwirfoddolwyr i 

gynorthwyo gyda gwaith siop 

cyffredinol - gweithio ar y til, cadw'r 

siop yn lân ac yn daclus, edrych ar ôl 

y stoc, gwasanaethu cwsmeriaid.  

Mae’r cyfle yn addas i bobl oed 16+. 

 
STEPPING STONES 

CWNSELYDD GWIRFODDOL 

Cwnsela teulu / ffrindiau / 

partneriaid unigolion sy'n derbyn 

cwnsela gan Stepping Stones. Bydd 

hyn ar sail 1-1 a gynigir dros gyfnod 

o chwe wythnos. Mae’r cyfle yma yn 

addas i bobl oed 18+. 

 

BEICIO CYMRU—ARWEINYDD TAITH 

FEICIO (MERCHED—18+ oed) 

Byddwch yn ran o brosiect unigrwy i 

ferched i gael mwy o ferched i feicio 

- 'Breeze'.  Mae Breeze yn cynnig 

cyfleoedd hyblyg, diogel, hygyrch a 

hwyl i reidio beic i ferched. Mae'r 

teithiau yn rhad ac am ddim, yn 

gyfeillgar ac yn agored i ferched o 

bob oed a gallu.   

AMGUEDDFA LECHI CYMRU 

FFORWM IEUENCTID 

Ydych chi rhwng 14 a 25? 

Fedrwch chi ein helpu i ddenu 

pobl ifanc i’n hamgueddfeydd? 

Rydym yn chwilio am 

greadigrwydd a syniadau 

newydd ond yn fwy na dim am 

eich llais chi i gyfrannu at 

benderfyniadau yn Amgueddfa 

Cymru. 

 

ACTION ON HEARING LOSS 

PROSIECT ‘BYW’N DDA GYDA 

CHOLLI CLYW’ 

Nôd y prosiect yw sicrhau y gall 

pobl yng Ngogledd Cymru fyw 

yn dda gyda cholli clyw. Gwneir 

hyn drwy gefnogi pobl yn eu 

cartrefi er mwyn dysgu sut i 

ddefnyddio offer cynorthwyol. 

Mae hwn yn brosiect ar y cyd 

rhwng Cymdeithas y Byddar 

Gogledd Cymru ac Action on 

Hearing Loss felly bydd 

gwirfoddolwyr yn cael eu 

cofrestru gyda'r ddau sefydliad.  

Mae’r cyfle yma yn addas i 

wirfoddolwyr 18+ oed. 

Cyfleoedd Gwirfoddoli Newydd 


