Newyddlen Gwirfoddoli
Medi 2012

Rhif:- 4

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o’r newyddlen! Ynddi mae sylw i wirfoddolwraig, mudiad o Wynedd sy’n
chwilio am ragor o wirfoddolwyr, rhestr o gyfleoedd gwirfoddoli sydd wedi cyrraedd ein swyddfa yn ddiweddar, ynghyd â manion eraill i’ch diddori gobeithio! Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn croesawu galwadau gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn materion yn ymwneud â gwirfoddoli— felly
cofiwch gysylltu ar 01286 672626 / 01341 422575 neu e-bostio:- gwirfoddoli@mantellgwynedd.com
Sylw i FUDIAD – Papur

Llafar y Deillion, Dolgellau a’r Cylch.

Gareth Roberts (Cadeirydd) yn darllen newyddion lleol!

Ar gyfer y rhifyn yma o’r newyddlen, Papur Llafar y
Deillion yw’r mudiad sy’n cael sylw. Pleser oedd cyfarfod
â Mark Wiles yng nghaffi rheilffordd “Fairbourne” a chael
cyfle i gael gwybod ychydig rhagor am y mudiad.

Sefydlwyd ‘Papur Llafar y Deillion’ ym 1985, ac maent yn
cwrdd yn wythnosol. Prif bwrpas y mudiad yw cynnig gwasanaeth gwerthfawr i’r deillion trwy ddarparu tapiau a
chryno ddisgiau sydd yn cynnwys darlleniadau o newyddion
lleol. Cesglir y newyddion o bapurau lleol megis y Cambrian
News a Phapurau Bro. Mae timau o wirfoddolwyr ffyddlon
yn rhoi o’u hamser i ddarllen y newyddion tra mae eraill yn
cynhyrchu ac yn anfon yr holl wybodaeth i ddefnyddwyr y
gwasanaeth. Dyma wasanaeth sydd yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau'r defnyddwyr. Iddynt hwy, mae clywed y
lleisiau cyfarwydd ar y tapiau yn golygu cymaint. Gwelwyd
fod gan y mudiad yma gyfrinachau bach oherwydd tros y blynyddoedd maent wedi llwyddo i ddenu gwirfoddolwyr, ac i’w cadw. Chwerthin yn iach a wnaeth Mark mewn ymateb i sylwadau o’r fath - a cheisiwyd eglurhad o
lwyddiant y mudiad yn y cyswllt yma. Mae’n amlwg fod gan y mudiad yma UN person sydd yn gofalu am bawb
- sef y gwirfoddolwyr a’r rhai sydd yn derbyn y gwasanaeth. Mae’n fudiad cyfeillgar ac mae llawer o bwyslais ar
gadw mewn cysylltiad â’r gwirfoddolwyr a defnyddwyr. Roedd yn amlwg, wrth sgwrsio â Mark, fod yna hyblygrwydd o fewn y mudiad ac mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi. Wrth grynhoi‘r sgwrs gyda chynrychiolydd
o Bapur Llafar y Deillion, mae yma fudiad lle gall rhywun wirfoddoli trwy roi dim ond ychydig o amser. O
wneud hynny, gallwch fod yn dawel eich meddwl ei fod yn gwneud gwahaniaeth. Ar hyn o bryd mae angen
siaradwyr Cymraeg. Felly os ydych yn teimlo eich bod wedi cael ychydig o flas ar waith y mudiad trwy ddarllen
yr erthygl, ac eich bod eisiau rhagor o wybodaeth - yna cysylltwch â 01341 422 575 - chewch chi mo’ch siomi!

Cynhelir

Ffair Wirfoddoli a Bore Coffi
yn Festri Capel Penlan, Pwllheli
Dydd Mercher, 10fed o Hydref
Cofiwch alw heibio rhywdro rhwng
10.00am a 2.00pmo’r gloch.
Cyfle gwych i gael gwybodaeth am
wirfoddoli yn lleol dros banad!!
Croeso cynnes i BAWB!!

I’ch diddanu …………….CWIS Olympaidd!!
Gyda’r gemau Olympaidd drosodd, ydych chi’n cofio …..
1) Sawl gwlad oedd yn cymryd rhan?
2) Ymha safle oedd Gwledydd Prydain yn nhabl y medalau?
3) Sawl medal (aur, arian ac efydd) enillodd Gwledydd
Prydain?
4) Faint o wirfoddolwyr fu’n cynorthwyo?
5) Beth oedd dyddiad seremoni agoriadol y
Gemau Paralympaidd ?
Atebion trosodd.
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Gwirfoddolwraig y Rhifyn – Stori BRENDA.

Un o’r gwirfoddolwyr fu yn y Te Dathlu a Diolch ym mis Mehefin yw gwirfoddolwraig y rhifyn y tro yma.
Tra yng Nghastell Penrhyn, cafwyd ar ddeall ei bod wedi ennill gwobr arbennig ddechrau’r flwyddyn, ac
roedd wedi dod â’r tlws gyda hi i’w ddangos. Yn ôl rheolwr y mudiad ble mae hi’n gwirfoddoli, roedd hi’n
deilwng o’r tlws am “fynd y filltir ychwanegol”. Llongyfarchiadau iddi, a dyma ychydig o’i hanes :-

Enw: Brenda Hughes

Oed: 55
Ble rydych yn byw? Tregarth
Ers faint ydych chi’n gwirfoddoli ? Ers Chwefror 2010
Pam eich bod yn gwirfoddoli? Roeddwn yn ddi-waith,
ac awgrymodd Swyddog yng Nghanolfan Byd Gwaith ym
Mangor y byddai gwirfoddoli yn edrych yn dda ar fy CV.
Yn dilyn sgwrs gyda aelod o staff Canolfan Gwirfoddoli
Gwynedd, cefais fy nghyfeirio at gyfle gwirfoddoli.
Pa fudiad ydych yn ei helpu? Undeb Credyd Gogledd
Cymru.

Pan fyddwch yn gwirfoddoli, beth ydych yn ei
wneud?

cyfarfod pobl ddiddorol.

Croesawu pobl i’r swyddfa a delio gydag ymholiadau.
Ateb y ffôn.
Derbyn arian
Bancio arian (yn aclysurol).
Tasgau gweinyddol cyffredinol fel llungopïo a ffeilio,
Cynrychioli’r Undeb Credyd mewn digwyddiadau (ee
Eisteddfod yr Urdd), a dweud wrth bobl am y gwasanaeth.
Tua faint o oriau mewn wythnos? 15 awr.
Beth ydych yn ei fwynhau orau am y profiad? Cael
cwmni, helpu a chyfarfod pobl.
Beth ydi manteision gwirfoddoli i chi? Mae wedi
cynyddu fy hunanhyder - yn enwedig wrth ddelio gydag
arian. Mae’n gwneud i mi godi o’m gwely, a dwi’n cael

Rhyw hanesyn diddorol? Ym mis Ionawr, 2011 ymunodd pob undeb credyd yng ngogledd Cymru i

ffurfio un corff. Ar gyfer eu cyfarfod blynyddol cyntaf ym mis Ionawr eleni, penderfynwyd cyflwyno gwobrau am wahanol gyfraniadau i’r mudiad. Rwy’n falch o gael dweud mai fi yw enillydd cyntaf Tlws Gwirfoddolwr y Flwyddyn Undeb Credyd Gogledd Cymru.
Atebion y Cwis
Rhai dyddiadau sesiynau
HYFFORDDIANT a drefnir gan y Ganolfan Wirfoddoli—am ddim i wirfoddolwyr Olympaidd
Byddwch yn derbyn rhagor o wybodaeth a ffurflen i sicrhau lle i’r cyrsiau canlynol ym mis
Hydref . Os oes gennych ddiddordeb mynychu— CADWCH Y DYDDIADAU YN RHYDD!
1af Tachwedd—Cwrs Cymorth Cyntaf i wirfoddolwyr ifanc (25 oed neu
iau), i’w gynnal yng NGHAERNARFON
7fed Tachwedd— Cwrs Cymorth Cyntaf i wirfoddolwyr o bob oed, i’w
gynnal ym MHENRHYNDEUDRAETH.

1) 204
2) Trydydd
3) 65 (29 aur, 17
arian, 19 efydd)
4) 70 000
5) 29ain Awst
2012

15fed Tachwedd— HWB i’ch huan hyder, i’w gynnal ym MANGOR.
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