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Gwirfoddoli 
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Gwynedd 
 

 

Eleni, cynhaliwyd Wythnos Gwirfoddolwyr rhwng 1af a 7fed o Fehefin.  Prif nod yr wythnos 
yw cydnabod, recriwtio a gwobrwyo gwirfoddolwyr. 
 
Uchafbwynt yr wythnos yng Ngwynedd oedd Digwyddiad Dathlu a Diolch ar y 4ydd o 
Fehefin. 
 
‘Roedd yn ddiwrnod heulog a gafodd pawb y cyfle i fynd i fwynhau’r lleoliad hyfryd ym 
Mhortmeirion. 
 
Ein gwr gwadd eleni oedd Rhys Meirion.  Ar ôl i’r gynulleidfa fwynhau cân gan Rhys, 
cyflwynodd dystysgrifau i wirfoddolwyr teilwng ac ymdroddgar ar draws Gwynedd i 
gydnabod eu cyfraniadau arbennig. 
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POBL IFANC 

Ewch i wefan Gwrifoddoli 

Cymru i weld y cyfleoedd  

diweddaraf yn eich ardal 

chi!  

 

www.gwirfoddolicymru.net 

 

 

Dyma’r mudiadau sydd wedi       
derbyn grant dan arweiniad Pobl 
Ifanc Gwirvol yn ddiweddar: 
  

 Cymru Pride Wales —Cyfraniad at 

hyrwyddo, sain a goleuo 

 Amgueddfa Forwrol Llyn — Arian tuag 

at arddangosfa 

 Gwallgofiad —Deunyddiau marchnata 

 Radio Ysbyty Gwynedd —Desg 

cymysgu newydd 

 1310 (Eryri) Sqn. Air Training Corps—

Arian tuag at ddiwrnod agored 

 

 

 

 Welsh Institute of Therapeutic Hors-

manship— Cyllid tuag at Swyddog 

Cefnogi Gwirfoddoli 

 Clwb Gymnasteg Y Moelwyn —

Cystadleuaeth gymnasteg 

Pecynau cais ar gael nawr!   

Dyddiadau cau rownd nesaf:  

30/10/15  a 29/01/16   

Gwirfoddolwyr y Mileniwm 
 

 71 Tystysgrif Gwirfoddolwyr Y Mileniwm wedi eu cyflwyno ers Ebrill 2015 
(8=200 awr, 15=100 awr, 48=50 awr).  Llongyfarchiadau i bawb! 

 
 Gig Pobl Ifanc — Eleni ddaru wirfoddolwyr ifanc sydd ar banel Gwirvol      

weithio ar y cyd gyda Noson Allan, i drefnu gig ar y 29ain o Awst yn Neuadd 
Ogwen.  ‘Roedd y gig yn un llwyddiannus iawn ac mae’r panel yn awyddus i 
drefnu rhywbeth tebyg blwyddyn nesaf.  Diolch i Noson Allan, CAE a hefyd 
diolch i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled! 

Llywodraeth Cymru yn lawnsio Polisi Gwirfoddoli 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi lawnsio ei Pholisi Gwirfoddoli newydd: Cefnogi 
cymunedau, newid bywydau.  
Lansiwyd y polisi newydd yn stondin WCVA yn yr Eisteddfod gan Lesley Griffiths, y 
Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, a'i nod yw gwella mynediad at wirfoddoli i                   
bawb, annog gwirfoddolwyr i gymryd rhan yn fwy effeithiol a chodi statws  
gwirfoddoli a gwella ei ddelwedd. 
 
Am fwy o fanylion ac am gopi o’r ddogfen,  ewch i: 
http://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteering-latest/2015/08/welsh-government-
launches-volunteering-policy?seq.lang=cy-GB  

http://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteering-latest/2015/08/welsh-government-launches-volunteering-policy?seq.lang=cy-GB
http://www.wcva.org.uk/volunteering/volunteering-latest/2015/08/welsh-government-launches-volunteering-policy?seq.lang=cy-GB
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Cyfleoedd gwirfoddoli newydd: 
wedi goroesi. Gall y 
gwirfoddolwyr drefnu amrywiol 
weithgareddau yn y lleoliad neu 
wahodd unigolyn arall i ddod i 
wneud gwaith crefft neu roi 
sgwrs. 
 

Y GROES GOCH —
YMGYFEILLIWR DROS Y 

FFÔN 

Gwasanaeth ymgyfeillio a 
galluogi sy’n cael ei ddarparu 
ar gyfer pobl dros hanner cant 
oed yng Nghymru yw GOFAL. 
Nod y gwasanaeth yw lleihau 
unigrwydd a hybu rhyngweithio 
cymdeithasol a lles emosiynol. 
I rai cleientiaid gall galwadau 
ffôn helpu yn hyn o beth. 
 
ANTUR STINIOG - 
GWIRFODDOLI MEWN SIOP/
CANOLFAN WYBODAETH  
 
Rhoddi gwybodaeth i'r 
ymwelwyr am leoliadau lleol i 
ymweld â hwy. Eu cyfeirio at 
beth maent eu hangen. 
Cynorthwyo yn y siop, gwerthu 
nwyddau. Rhoddi allan y 
cynyrch. Cadw’r y siop yn lan a 
thaclus.  

 

SEEING EAR — 
GWIRFODDOLWYR LLYFRGELL 
AR-LEIN  
 
Yn chwilio am wirfoddolwyr i’r 

llyfrgell ar-lein i weithio o adref i 

helpu i ychwanegu at y llyfrau 

llyfrgell ar-lein. Mae’r llyfrgell ar-

lein sy’n rhad ac am ddim yn 

darparu llyfrau mewn fformat 

hyblyg i gefnogi darllenwyr sydd 

angen llyfrau mewn fformat 

hygyrch oherwydd rhesymau 

megis nam ar y golwg, dyslecsia 

neu anabledd corfforol.  

 

 

CLWB NI—MENCAP 

 

Mae Clwb Ni angen gwirfoddolwyr 
i helpu rhedeg y clwb, sef clwb 
cymdeithasol i bobl ym Mhwllheli 
hefo anableddau. Mae angen 
gwirfoddolwyr i helpu gwneud 
gweithgareddau fel celf, canu a 
bingo. Mae'r clwb ar agor bob Nos 
Lun 7-9.  
 

 

ARTHRITIS CARE IN WALES 
Mae Arthritis Care in Wales yn 
chwilio am wirfoddolwyr 14+ oed.  
 

VOLUNTEERING MATTERS—
GWIRFODDOLWYR DYSGU 

GYDA'N GILYDD  

 

Mae gwirfoddolwyr yn rhoi 
cymorth i ddisgyblion am awr 
neu ddwy bob wythnos, mewn 
ysgolion neu leoliadau yn y 
gymuned, yn gwrando arnyn 
nhw’n darllen, yn rhoi help 
ychwanegol gyda Mathemateg 
neu bynciau eraill. Neu, byddan 
nhw’n cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o weithgareddau - o 
arddio, coginio, drama i weu. Y 
peth pwysig yw’r rhyngweithio 
rheolaidd personol (sy’n cael ei 
arolygu bob amser gan athrawon 
neu staff.)  
 
Y GYMDEITHAS STRÔC —

CAFFI YN Y GYMUNED 

 

Bydd Trefnwyr Cefnogaeth Caffi 
yn y Gymuned yn cynnig cymorth 
a chyngor i oroeswyr stroc, eu 
teuluoedd au gofalwyr, mewn 
lleoliad lleol lle gall pobl sydd 
wedi goresgyn strôc brynu eu 
bwyd a'u diod eu hunain. Bydd 
hyn yn helpu i leihau unigrwydd 
cymdeithasol a gwella hyder a 
hunan-barch yr unigolion sydd 

 
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 llawer 
o sylw ac rydym fel Canolfan Gwirfoddoli wedi  cael nifer o ymholi-
adau am y cyfleoedd sy’n cael eu harddangos. 
 
Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs, cysylltwch â Carwyn: 
 01286 672 626 / carwynhumphreys@mantellgwynedd.com 


