GWIRFODDOLI YM
MYD DIWYLLIANT
Wedi ei gydlynu gan
Cyfuno Gwynedd

EIN BWRIAD
Mae cymaint o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael, gall fod yn sialens
dod o hyd i rai sydd o ddiddordeb i chi.
Mae'r llyfryn yma yn fath o gatalog wedi'i gydlynu gan
Rwydwaith Cyfuno Gwynedd, fel y gall unrhyw un sydd â
diddordeb mewn gwirfoddoli ym meysydd celf, theatr,
cerddoriaeth, hanes a llawer mwy ddod o hyd i gyfleoedd sydd
yn addas iddyn nhw yn haws, a chael blas ar y mathau o swyddi
sydd ar gael.
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CEFNDIR CYFUNO
CYFUNO: CREU CYFLEOEDD DRWY DDIWYLLIANT
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GWIRFODDOLI YM
MYD DIWYLLIANT
Bwriad Cyfuno yw dangos fod
diwylliant a threftadaeth yn cael
effaith bositif ar fywydau pobl.

Be' sy'n cael ei ystyried yn
ddiwylliant?
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GWIRFODDOLI
YNG NGWYNEDD
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SUT MAE'R TUDALENNAU'N
GWEITHIO

Cliciwch ar gorff y testun i
fynd at dudalen
gwirfoddoli'r mudiad!
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AMGUEDDFA LECHI CYMRU
Caewyd Chwarel Dinorwig ym 1969. Nid saernïo wagenni a bwrw cledrau sydd yna heddiw ond adrodd hanes
arbennig iawn: stori'r diwydiant llechi yng Nghymru. Lleolir yng ngweithdai Fictoraidd hen chwarel Dinorwig,
yng nghysgod Mynydd Elidir. Yna gallwch deithio nôl i weld gorffennol diwydiant a ffordd o fyw sydd bellach
yn rhan annatod o hunaniaeth Cymru.
Math o rolau:

Gwirfoddolwr Darganfod: rôl cynorthwyo a chroesawu ymwelwyr yr amgueddfa, fel rhan o dîm
Gwasanaethau Ymwelwyr.
Lleoliad: Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis
Chwilio am rywun sydd:
â diddordeb yng ngwasanaethau cwsmeriaid
â diddordeb yn yr amgueddfa
yn mwynhau cymryd rhan
yn mwynhau helpu eraill i ddysgu ac archwilio
yn siarad Cymraeg a Saesneg
Ymrwymiad:
Rôl gwyliau’r ysgol yn unig, yn ddelfrydol ar gael rhwng 11.30yb-2.3yh, am 3 awr.
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YR YSGWRN
Nid ffermdy Cymreig cyffredin yw'r Ysgwrn; mae'r lle yn symbol ac adlewyrchiad o gyfnod o hanes
cymdeithasol, diwylliant ac amaethyddiaeth ar droad yr ugeinfed ganrif. Mae bywyd a marwolaeth Hedd Wyn
yn cynrychioli cenhedlaeth gyfan o ddynion ifanc o Gymru, Prydain ac Ewrop aberthodd eu bywydau yn y
Rhyfel Byd Cyntaf. Mae'n safle heddychlon yng nghanol tirlun godidog a hardd Cwm Prysor, sy'n cynnig
cyfle encilio i bawb.

Math o rolau:
Croesawydd Ymwelwyr, Tywysydd, Gwirfoddolwr gweithgareddau, Garddwyr, Glanhawyr,
Cadwraeth, Ymchwilwyr, a Gwirfoddolwyr trefnu rota.
Lleoliad: Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
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Chwilio am rywun sydd:
yn siarad Cymraeg, neu'n dysgu
eisiau cyfarfod pobl newydd, a gwneud ffrindiau
eisiau bod yn rhan o dîm
eisiau meithrin sgiliau newydd, a chael profiad
Ymrwymiad:
Gwirfoddoli yn rheolaidd
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STORIEL

Mae Storiel (a elwid gynt yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Gwynedd) wedi'i lleoli yn ninas brifysgol Bangor, a
dyma amgueddfa ac oriel y sir ar gyfer Gwynedd. Mae ganddi raglen weithredol o arddangosfeydd dros dro,
digwyddiadau arbennig ac mae ganddi arddangosfa barhaol o gasgliadau amgueddfeydd sy'n ymwneud ag
amrywiaeth o agweddau ar fyw yng Ngwynedd ar hyd yr oesoedd. Mae ganddi hefyd siop anrhegion sy'n
gwerthu celf a chrefft, a chaffi.

Math o rolau:
Cynorthwyydd croesawu ymwelwyr a chefnogi safle, cynorthwyydd dysgu, a garddwyr
Lleoliad: Storiel, Bangor
Chwilio am rywun sydd:
yn siarad Cymraeg, neu'n dysgu
yn weithredol
yn frwdfrydig am beth sydd gan Storiel i'w gynnig
yn gallu bod yn wyneb cyfeillgar ar gyfer ein hymwelwyr
yn hyblyg, ac yn barod i fynd ati!
Ymrwymiad:
Gwirfoddoli yn rheolaidd
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PONTIO

Mae Pontio'n cynnig pob math o adloniant, saith niwrnod yr wythnos, o’r ffilmiau diweddaraf i gerddoriaeth a
drama, gigs, syrcas gyfoes a theatr awyrol, sioeau cabaret a llawer mwy. Mae'n lleoliad prysur, gyda
channoedd o ddigwyddiadau. Mae angen tîm o wirfoddolwyr ymroddedig i gynorthwyo tîm Pontio er mwyn
sicrhau bod ein cynulleidfaoedd yn cael profiad pleserus a chadarnhaol.

Math o rolau:
Stiwardio
Lleoliad: Pontio, Bangor
Chwilio am rywun sydd:
gyda diddordeb mewn Theatr, Cerddoriaeth Fyw a Ffilmiau,
sy’n frwdfrydig, yn gyfeillgar ac yn ddibynadwy,
dros 16 oed,
eisiau cwrdd â phobl newydd ac yn awyddus i ddysgu sgiliau newydd, eu datblygu a'u defnyddio
Credwn y dylai’r celfyddydau fod yn gynhwysol, ac felly rydym yn annog gwirfoddolwyr o bob cefndir i ymuno â ni.
Ymrwymiad:
O leiaf unwaith y mis
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YMDDIRIEDOLAETH GENEDLAETHOL
CASTELL PENRHYN
Mae Castell Penrhyn yn gastell godidog yn yr arddull Normanaidd, a ddyluniwyd gan y pensaer Thomas
Hopper ar gyfer George Hay Dawkins-Pennant ac a adeiladwyd yn y 1820/30au. Dyluniwyd y castell i greu
argraff, ac mae'n dal yn gwneud heddiw, gyda thu mewn syfrdanol, casgliad gwych o gelf, ceginau Fictoraidd
ac Amgueddfa Reilffordd ddiwydiannol. Mae’n sefyll mewn tiroedd helaeth, gan gynnwys gardd furiog hardd,
ac mae’n cynnig golygfeydd gwych o Eryri a’r arfordir.

Math o rolau:
Croesäwr Castell, Tywysydd Amgueddfa Reilffordd, Croesäwr Cegin Fictoraidd, Tywysydd Teithiau
Penwythnosau, Gyrrwr Bygi, Garddwr, Cynorthwyydd Siop, Cynorthwyydd Arlwyo, Cynorthwyydd
Canolfan Croesawu Ymwelwyr, Cynorthwyydd Digwyddiadau ac Arweinydd Rhedeg.
Lleoliad: Castell Penrhyn, Bangor
Chwilio am rywun sydd:
yn frwdfrydig a chyfeillgar, sy'n hoffi cwrdd â phobl
yn awyddus i ddysgu
yn aelod da o dîm
â diddordeb yn hanes Castell Penrhyn - er does ddim angen i chi wybod yr hanes i gyd cyn cychwyn, mi ddysgwch ar
eich ffordd
Ymrwymiad:
Yn ddelfrydol, ar gael o leiaf unwaith bob pythefnos
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ELFENNAU GWYLLT

Mae Elfennau Gwyllt yn fenter gymdeithasol ddielw sy'n ymrwymo i gael pobl Gogledd Cymru tu allan i’r
awyr agored er mwyn eu cysylltu â natur, i wella eu bywydau, cyfleoedd a dyheadau. Mae’r gwasanaethau a
darpariaethau yn cynnwys hyfforddiant achrededig, addysg awyr agored amgen, hyfforddiant DPB
(Datblygiad Proffesiynol Parhaus), rhaglenni STEM a chelfyddydau, Ysgol Goedwig, Ysgol Traeth, profiadau
cysylltu â natur, diwrnodau hwyl, clybiau gwyliau, clybiau gwyddoniaeth, partïon pen-blwydd coetir i blant
ac oedolion, gerddi cymunedol, gerddi synhwyrau, pyllau, gwella bywyd gwyllt a llawer mwy.

Math o rolau:
Gwirfoddolwr celf a chrefft, Gwirfoddolwr clwb garddio a llawer, llawer mwy
Lleoliad: Gerddi Botaneg Treborth a Chastell Penrhyn, ond rydym yn gweithio ledled Gwynedd!
Chwilio am rywun sydd:
yn ymrwymedig
yn frwdfrydig
o bob oedran a gallu sy'n barod i gynorthwyo ym mhob maes o'r busnes
Ymrwymiad:
Rhywun all wirfoddoli yn ôl yr angen, ac yn eithaf rheolaidd

13

CAM AR Y FFORDD: PEBLIG
Cam ar y Ffordd yw enw prosiect dwy flynedd o hyd sydd wedi’i gynllunio i ddod â phobl at ei gilydd er
mwyn gweddnewid mannau gwyrdd cymunedol ym Mheblig a throi’r ardal yn lle mwy gwyrdd i fyw, gweithio
a chwarae ynddo, yn llawn bioamrywiaeth. Gan weithio mewn partneriaeth gyda chymdeithas tai Adra, rydym
yn awyddus i’r gymuned gyfan gymryd rhan a rhoi help llaw i blannu blodau gwyllt, coed ffrwythau cynhenid
a chreu gardd gudd.

Math o rolau:
Gwirfoddolwr Gardd Bywyd Gwyllt
Lleoliad: Gardd Cudd Cil Isaf, LL55 2DN
Chwilio am rywun sydd:
â diddordeb mewn datblygu sgiliau mewn dylunio gerddi bywyd gwyllt, garddwriaeth a chadwraeth bywyd gwyllt
o unrhyw lefel gallu - does dim angen sgiliau DIY, garddio neu ecoleg!
â chwilfrydedd, diddordeb ac amser
Ymrwymiad:
Yn ddelfrydol unwaith yr wythnos ar fore Gwener - ond rydym yn croesawu ymrwymiad ar bob lefel
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GALERI

Canolfan mentrau creadigol ydi Galeri sydd wedi ei leoli ar Ddoc Victoria yng Nghaernarfon. Agorwyd y
ganolfan yn 2005, ac erbyn hyn mae’n cynnwys theatr, dwy sgrîn sinema, safle celf, stiwdios ymarfer,
safle creu, siop Cywrain a bar caffi. Mae'n rhan o'r fenter gymdeithasol Galeri Caernarfon Cyf, a'i phrif ddiben
yw gwella ardal Caernarfon.

Math o rolau:
Stiwardio Digwyddiadau
Lleoliad: Galeri, Caernarfon
Chwilio am rywun sydd:
yn siarad Cymraeg, neu'n dysgu
yn hoffi ymwneud â phobl, er mwyn croesawu cynulleidfaoedd
yn frwdfrydig
yn gyfeillgar, gan efallai mai chi fuasai'n cymryd tocynnau neu ateb ymholiadau

Os ydych eisiau
gwirfoddoli mewn
ffordd arall,
gadewch i ni
wybod!

Ymrwymiad:
O leiaf unwaith y mis
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CANOLFAN GERDD WILLIAM MATHIAS
CANFOD Y GÂN
"Mae gan bawb gân i’w chanu ac mae pawb yn haeddu’r cyfle i ddarganfod a rhannu eu cân".
Dyna yw gweledigaeth prosiect Canfod y Gân, sydd wedi ei drefnu a’i weinyddu gan Ganolfan Gerdd William
Mathias drwy nawdd y Gronfa Her Gerddoriaeth gan Spirit of 2012. Grŵp integredig cerddorol i oedolion 16+
gydag anableddau dysgu ac oedolion heb anableddau dysgu yw Canfod y Gân, sy'n darparu cyfle i
berfformio, byrfyfyrio, creu a chymdeithasu. Rydym angen gwirfoddolwyr brwdfrydig i gefnogi prosiect fydd
yn trawsnewid bywydau drwy gerddoriaeth. Fedrwch chi helpu eraill i gyrraedd eu gwir botensial drwy
gerddoriaeth?

Math o rolau:
Rôl gefnogol, Paratoi lluniaeth, neu Gynorthwyydd marchnata/gweinyddol
Lleoliad: Canolfan Hamdden Caernarfon, Capel y Drindod Pwllheli, neu Ysgol Ardudwy Harlech - 3 lleoliad
gwahanol
Chwilio am rywun sydd:
â diddordeb a brwdfrydedd mewn cydweithio gydag ystod o oedolion mewn grŵp cynhwysol
â diddordeb mewn gweithgareddau cerddorol cymunedol
â’r gallu i annog eraill i gymryd rhan a mwynhau’r sesiynau
gyda sgiliau rhyngbersonol cryf er mwyn cyfathrebu, cymdeithasu, a chynorthwyo aelodau’r grŵp o fewn y sesiwn
Ymrwymiad:
Ymrwymiad amser hyblyg, yn ddelfrydol dylech fod ar gael ar gyfer sesiwn dwy awr bob pythefnos, drwy’r flwyddyn
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CASTELL HARLECH
CADW
Y safle mwyaf ysblennydd o blith holl gaerau arfordirol cedyrn Edward I. Castell Harlech sy’n coroni'r clegyr
creigiog serth fry uwchben y twyni tywod – yn aros yn ofer i’r llanw droi ac i’r môr pell lepian wrth ei droed
unwaith eto. Adeiladwyd y ‘waliau o fewn waliau’ yn eithriadol o gyflym rhwng 1283 a 1295 gan fyddin o
grefftwyr medrus a llafurwyr, bron i fil ohonynt, am y pris rhyfeddol o rad o £8,190. Os ydych chi’n meddwl y
gallech chi fod yn feistr gemau canoloesol, yn eu chwarae, yn dangos i eraill sut i wneud ac yn helpu i ddod
â’r gemau’n fyw, dyma'ch cyfle i helpu ein ceidwaid i wella’r profiad i’n hymwelwyr.

Math o rolau:
Chwaraewr / Tiwtor Gemau Canoloesol
Lleoliad: Castell Harlech, Harlech
Chwilio am rywun sydd:
â sgiliau cyfathrebu da
yn gallu gweithio heb oruchwyliaeth
yn ddibynadwy, cyfrifol a phrydlon
â diddordeb mewn chwarae gemau, a peth diddordeb mewn hanes / pensaernïaeth canoloesol
yn siarad / yn dysgu Cymraeg
Ymrwymiad:
Gwirfoddoli yn rheolaidd (diwrnod yn rhedeg rhwng 10.00yb-4.00yh)
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YMDDIRIEDOLAETH GENEDLAETHOL
LLANBEDROG
Ers i Solomon Andrews adeiladu tramffordd i gysylltu Llanbedrog a Phwllheli yn y 1890au, mae twristiaid
wrth eu bod wrth eu boddau yn ymweld â'r rhan yma o Benrhyn Llŷn. Mae’n atynfa boblogaidd hyd heddiw i’r
rhai sy’n hoffi treulio amser ar y traeth, a gwelwn ni pam! Mae’n hawdd ei gyrraedd ac yn ddelfrydol ar gyfer
teuluoedd gyda’i ehangder o dywod a dŵr bas, caffi a thoiledau.

Math o rôl:
MORLINofalwr
Lleoliad: Traeth Llanbedrog, Pwllheli
Chwilio am rywun sydd:
â chysylltiad arbennig â Llanbedrog, ac sydd eisiau cyfrannu at ei gynnal tuag at y dyfodol drwy hel sbwriel, ac adrodd
unrhyw broblemau i'ch cyswllt yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
yn mwynhau bod yn yr awyr agored, mewn lleoliad braf yn cerdded ar hyd glannau'r môr
yn mwynhau gweithio'n unigol heb ormod o oruchwyliaeth
yn hapus ymwneud a'r cyhoedd, wrth rannu gwybodaeth am yr ardal, y byd natur, neu hanes lleol
Ymrwymiad:
Mae hon yn rôl dymhorol sydd ar gael rhwng Mawrth a Hydref yn unig
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YMDDIRIEDOLAETH GENEDLAETHOL
MYNYDD MAWR
Paratowch i gael eich cyfareddu gan olygfeydd arfordirol godidog i bob cyfeiriad o ben Mynydd Mawr - i’r
gorllewin tuag at arfordir Iwerddon, i’r dwyrain tuag at Eryri, i’r gogledd tuag at Ynys Môn ac i’r de tuag at
Ynys Enlli. Mwynhewch fachlud haul gwych, bywyd gwyllt tan gamp a golygfeydd panoramig o fynyddoedd a
morluniau sy’n creu awyrgylch tawel.

Math o rôl:
Gwirfoddolwr cwt Gwylwyr y Glannau
Lleoliad: Mynydd Mawr, Aberdaron
Chwilio am rywun sydd:
â'r gallu i ddarparu croeso cynnes i ymwelwyr y cwt
â diddordeb mewn dysgu am yr ardal leol, y byd natur, yr hanes a gwaith yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol er mwyn
rhannu'r wybodaeth ag ymwelwyr
yn hoffi cyfarfod pobl a'u cynorthwyo ar eu hymweliad
yn awyddus i helpu diogelu'r adeilad a'i gynnwys
Ymrwymiad:
Mae hon yn rôl dymhorol rhwng sydd ar gael rhwng Mawrth a Hydref yn unig
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AMGUEDDFA FORWROL LLŶN
Amgueddfa Forwrol a Chanolfan Astudiaethau Hanes Llŷn ydym, yn elusen gyda phwyllgor llywio o bobl leol.
Rydym yn agor 5 niwrnod yr wythnos yn yr haf, diolch i nifer o wirfoddolwyr ymroddgar, a Is-Gapten (16 awr
yr wythnos), ac yn cynnal nifer o weithgareddau ychwanegol i’n rôl fel amgueddfa'r ardal. Mae gan
Amgueddfa Forwrol Llŷn gasgliad diddorol o tua 400 o arteffactau cysylltiedig â’r môr a hanes tref Nefyn a’r
cylch, yn cynnwys lluniau, creiriau, modelau, cychod, angorau, ffotograffau a dogfennau.

Math o rôl:
Cynorthwyydd Amgueddfa Cyffredinol; helpu rhedeg yr Amgueddfa, croesawu ymwelwyr, helpu yn y
siop neu'r dderbynfa, garddio, glanhau, gofalu am greiriau neu ymchwil!
Lleoliad: Amgueddfa Forwrol Llŷn, Eglwys y Santes Fair, Nefyn
Chwilio am rywun sydd:
yn gyfeillgar, sy'n barod i gynorthwyo mewn amryw o ffyrdd
ar gael rhwng Pasg a Diolchgarwch
efallai ddim eisiau rôl gyhoeddus - mae rolau megis garddio ac ymchwil ar gael hefyd!
Ymrwymiad:
Rhwng Pasg a Diolchgarwch. Sesiwn 2.5/3 awr, o leiaf pob pythefnos. Dewis o'r bore neu prynhawn.
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PLAS GLYN-Y-WEDDW

Mae'r ganolfan gelf a threftadaeth unigryw hon wedi'i lleoli ym mhentref Llanbedrog ym Mhenrhyn Llŷn,
Gwynedd. Mae'r plasdy trawiadol yn lle perffaith i edmygu gwaith celf gyfoes neu i ddysgu am y teuluoedd
fu'n gyfrifol am sefydlu/datblygu'r ganolfan dros y ganrif a hanner diwethaf. Cewch yma hefyd lwybrau
cerdded ysblennydd trwy 12 acer o erddi a choedlan hynafol ynghyd â theatr awyr agored unigryw a bwyd
cartref hynod o flasus yn y caffi.

Math o rolau:
Cefnogwyr staff (tasgau amrywiol megis edrych ar ôl y siop, croesawu ymwelwyr, garddio, paentio,
trefnu blodau)
Lleoliad: Plas Glyn-y-Weddw, Llanbedrog, Pwllheli
Chwilio am rywun sydd:
yn barod i fod yn rhan o'n tîm ffyddlon o wirfoddolwyr
yn barod i fod yn hyblyg
â diddordeb yn y celfyddydau a diwylliant
Ymrwymiad:
Gwirfoddoli yn rheolaidd
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KIDS IN MUSEUMS
Mae Kids in Museums yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu i gynllunio a chynnal digwyddiad yn rhan o’r fenter
genedlaethol, y Diwrnod Meddiannu. Y Diwrnod Meddiannu yw’r diwrnod pan fydd amgueddfeydd, orielau,
cartrefi hanesyddol, archifau a safleoedd treftadaeth yn gwahodd pobl ifanc i mewn i wneud swyddi y mae
oedolion yn eu gwneud fel arfer. Ers i’r Diwrnod Meddiannu gychwyn yn 2010, mae 35,000 o blant a phobl
ifanc wedi cymryd rhan.

Math o rolau:
Gwirfoddolwyr Diwrnodau Meddiannu Kids in Museums
Lleoliad: ledled Gogledd Cymru!
Chwilio am rywun sydd:
eisiau ennill profiad mewn cynllunio a rhedeg digwyddiadau, a phrofiad o wirfoddoli ym maes treftadaeth
yn mwynhau gweithio â phlant a phobl ifanc
â sgiliau cyfathrebu da ar lafar ac yn ysgrifenedig, a sgiliau technoleg gwybodaeth dda
yn brydlon a dibynadwy
dros 18
Ymrwymiad:
12 awr o leiaf yn ystod y cyfnod cyn y tri Diwrnod Meddiannu. Gall y diwrnodau a’r oriau fod yn hyblyg, ond fel arfer
yn ystod yr oriau agor, sef 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener.
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CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL
Amgueddfa Forwrol Llŷn
afllmm@yahoo.com
01758 721313

Kids in Museums
getinvolved@kidsinmuseums.org.uk
kidsinmuseums.org.uk/

Yr Amgueddfa Lechi, Llanberis
volunteering@museumwales.ac.uk
02920 573 002

Llanbedrog a Mynydd Mawr, Penrhyn Llŷn
Robert.Parkinson@nationaltrust.org.uk
01766 890 473

Castell Harlech, CADW
HarlechCastle@gov.wales
https://cadw.llyw.cymru/amdanom-ni/gyrfaoedd/gwirfoddoli-i-cadw

Plas Glyn-y-Weddw
enquiry@oriel.org.uk
01758 740763

Canfod y Gân, CGWM
mared@cgwm.org.uk
01286 685 230

Pontio, Bangor
volunteers@pontio.co.uk
01248 382 666

Castell Penrhyn, Bangor
Lucy.odonnell@nationaltrust.org.uk
01248 353 084

Storiel, Bangor
storiel@gwynedd.gov.uk
01248 353 358

Galeri, Caernarfon
wil.williams@galericaernarfon.com
01286 685 250

Elfennau Gwyllt
info@wildelements.org.uk
07799 566533

Cam ar y Ffordd (Groundwork Gogledd Cymru)
info@groundworknorthwales.org.uk
01248 671711

Yr Ysgwrn, Trawsfynydd
yr.ysgwrn@snowdonia.gov.wales
01766 772 508
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CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL

Gwirfoddoli yn gyffredinol
Ffoniwch Mantell Gwynedd i drafod eich
opsiynau 01286 672 626 (Swyddfa Caernarfon)
01341 422 575 (Swyddfa Dolgellau)

Neu mae Cydlynydd Cyfuno yma i'ch helpu
- cyfuno@gwynedd.llyw.cymru
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