
 

Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd 27.11.2014 
 

    Canolfan Gwirforddoli Gwynedd 
 

    Ffurflen Cyfleoedd Gwirfoddoli Ychwanegol 
Defnyddiwch y ffurflen yma os oes gennych mwy nag un cyfle. 

Mae angen cymaint o wybodaeth â phosib am bob cyfle er mwny rhoi darlun cyflawn i wirfoddolwyr 
 

 

1. Manylion y Mudiad 
Manylion y mudiad fel y mae ar y ffurflen gofrestru                
Enw’r mudiad   
 
 
2. Manylion y cyfle 
Teitl y rôl wirfoddol: 
 

Disgrifiad o’r rôl: 
 
 
 
 
 Ydi Na 
A yw’r rôl yn cynnwys gweithio gyda phlant a/neu oedolion bregus      

 

Am ba hyd yr hoffech i ni hysbysebu’r cyfle hwn? 
 

3. Manylion lleoliad y cyfle 
Ym mha ardal ddaearyddol rydych yn gweithredu? 
Ble mae’r gwirfoddoli’n digwydd e.e. o gartref; mewn swyddfa 

 Ydi Nac ydi 
A yw’r adeiladau/tir yn hollol hygyrch e.e. mynediad i’r anabl?   

A oes asesiad risg tan wedi ei wneud?   

A yw cludiant yn cael ei ddarparu i wirfoddolwyr ar gyfer y cyfle hwn?    

A oes llwybr bysiau cyhoeddus/gorsafoedd trenau wrth ymyl?   

4. Amseroedd gofynnol  () 

 Llun Mawrth Mercher Iau Gwener Penwythnosau 

bore       

prynhawn       

min nos       

yn y nos       

A yw’r cyfle hwn yn hyblyg? Os felly, rhowch fanylion e.e. yn addas ar gyfer 

gweithwyr sifft 
 

Ydi  Nac ydi  

Beth yw’r oriau’r wythnos rydych yn ei ddisgwyl? 

Beth yw’r cyfnod lleiaf y mae’n rhaid i wirfoddolwyr ymrwymo iddo? e.e. 6 mis 
5. Sgiliau a diddordebau 
A yw’r rôl hon yn gofyn am unrhyw sgiliau, rhinweddau neu brofiadau penodol e.e. siarad Cymraeg, sgiliau 

TG…. 
 
 

Defnydd Swyddfa 
 

Gwirf Cymru:  
 

Dyddiad Derbyn:   
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6. Cymorth a goruchwyliaeth 
Pa gymorth a gynigir i wirfoddolwyr:   
Sesiwn gynefino  Goruchwyliaeth un 

wrth un  

 Achlysuron/cyfarfodydd 
cymdeithasol  

 

Cymorth gan 
gyfoedion 

 Mentora / cyfeillio    

A fydd gwirfoddolwyr yn gwneud gweithgareddau: 
 
ar ben eu hunain    mewn grŵp    gyda staff cyflogedig    gyda gwirfoddolwyr eraill  
arall, rhowch fanylion 
 
 
 
 Oes Nac oes 
A oes gan wirfoddolwyr gyswllt penodol yn y mudiad   

Enw’r cyswllt: 

Rôl: 
 Ydi Nac 

ydi 
A yw’ch mudiad yn gallu cynnig y cyfle hwn i wirfoddolwyr sydd ag anghenion 
cymorth ychwanegol. Os ydyw, rhowch fanylion: 
 

  

7. Gweithdrefnau recriwtio 
Ar gyfer pa grwpiau oedran y mae’r cyfle hwn yn addas: dewiswch un neu fwy 

-14  14-15  16-17  18 – 25  26-49  50+  
Beth yw eich gweithdrefnau dethol: 

Ffurflen gais  Cyfweliad ffurfiol  Geirda  

Gwiriadau DBS 
(CRB) 

 Sgwrs anffurfiol   

Gweithdrefnau dethol eraill, rhowch fanylion (e.e. ar gyfer gwirfoddolwyr dan 16 oed; goruchwyliaeth oedolyn yn ofynnol) 

 
A oes unrhyw un sy’n anaddas ar gyfer y cyfle hwn, rhowch fanylion (e.e. dynion; profiad diweddar o 
gamddefnyddio sylweddau) 
 
A yw treuliau ‘allan o boced’ yn cael eu had-dalu am y canlynol: 
 
Teithio              Lwfans bwyd                    Costau gofal                       Dillad/cyfarpar  

A yw hyfforddiant yn cael ei gynnig i wirfoddolwyr?  
 

Ydi           Na  

Mae’r wybodaeth ar y ffurflen hon yn gywir cyn belled ag y gwn : 
 

Enw cyswllt: 
 
Llofnod                                                                                                                      Dyddiad 

 
 


