RHIFYN HAF 2014

Gwirfoddoli
Gwynedd

CANOLFAN GWIRFODDOLI GWYNEDD
01286 672 626 / 01341 422 575

Eleni,roedd Wythnos
Gwirfoddolwyr yn dathlu 30
mlynedd a gynhelir yr wythnos
gyntaf ym Mehefin. Prif nod yr
wythnos yw Cydnabod, Recriwtio a Gwobrwyo gwirfoddolwyr.
Uchafbwynt yng Ngwynedd
oedd Digwyddiad Dathlu a Diolch yn Y Galeri yng Nghaernarfon ar 12fed Fehefin.
Roedd hi’n ddiwrnod heluog a
chafodd bawb y cyfle i fwynhau teithiau o gwmpas Caernarfon gyda Rhys Mwyn ac ar y
tren ffordd Clacyti Clac i orffen

y diwrnod.
Yr Arglwydd Dafydd ElisThomas AC oedd ein gŵr
gwadd ac yn ystod yr
achlysur, cyflwynodd dystysgrifau i wirfoddolwyr
teilwng ac ymdroddgar ar
draws Gwynedd i
gydabod eu cyfraniadau
arbennig.
Prif lun—Enillydd
cenedlaethol Gwirfoddolwr
Gwyrdd y Flwyddyn 2014 –
Paul Gordon Roberts sy’n
gwirfoddoli gyda AGRO.

STAFF NEWYDD Y GANOLFAN
Yn gynharach eleni, fe ffarweliwyd â dwy aelod ymroddgar iawn y Ganolfan Wirfoddoli sef Rhianon ar ei hymddeoliad ac Iola wedi dros ddeg mlynedd o wasanaeth i wirfoddolwyr y Sir. Dymuniadau gorau a diolchiadau mawr i’r ddwy dros y
blynyddoedd! Bellach, croesawyd Carwyn Humphreys (Cydlynydd y Ganolfan) a
Gwenllian Dafydd (Swyddog Gwirfoddoli gyda chyfrifoldeb dros wirfoddolwyr ifanc)
i’w swyddi newydd. Bu i Mirain hefyd gychwyn yn ei swydd newydd gyda chynllun
Ffrindia’ ym Meirionnydd. Diolchwyd iddi hefyd am ei gwasanaeth a chefnogaeth i
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wirfoddolwyr ifanc dros y blynyddoedd!

Grant dan Arweiniad
Pobl Ifanc
£4,000 o grant i’w rannu i grwpiau ar gyfer
creu rhagor o gyfleoedd gwirfoddoli i bobl
ifanc.





A ydych chi’n :chwilio am arian i ddatblygu syniad gwirfoddoli i bobl ifanc?
gwybod am grŵp o bobl ifanc a
fyddai yn gallu gwirfoddoli, ond
fod arnynt angen grant i
gychwyn?
gweithio gyda phobl ifanc, ac yn chwilio am
arian i’w hysgogi i wirfoddoli?

Nod ‘Grantiau Dan Arweiniad Pobl Ifanc’
Gwirvol yw cefnogi gweithgareddau a phrosiectau gwirfoddoli bach, a gynhelir ac a arweinir
gan bobl ifanc.

Bydd hyd yn oed y ceisiadau llwyddiannus yn
cael eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl
ifanc 14-25 oed.
Gellir ymgeisio am grant hyd at uchafswm o
£500* i gefnogi gwirfoddoli neu sefydlu
gweithgaredd gwirfoddol ar gyfer pobl ifanc.
*gellir mewn amgylchiadau arbennig ystyried cais dros
£1000, ond bydd angen dangos bod nifer o bobl ifanc
yn elwa o’r cynllun, neu ei fod yn sefydlu cyfle gwirfoddoli parhaol.

Pecyn Cais ar gael NAWR
Dyddiadau Cau 2014-15
**
10fed o Hydref 2014 **
**
5ed o Ragfyr 2014 **
**
30 o Ionawr 2015
**
Am becyn cais a rhagor o wybodaeth cysylltwch
â Gwenllian Glyn Dafydd ar 01286 672626 neu
gwenllian@mantellgwynedd.com.

Ewch i wefan Gwrifoddoli
Cymru i weld y cyfleoedd
diweddaraf yn eich ardal
chi!
www.gwirfoddolicymru.net

Hysbysebu eich
cyfleoedd!
Dyma gyfle i chi fel mudiadau gwneud defnydd o’n
cabinet gwydr o flaen ein swyddfeydd yma yng
Nghaernarfon!
Rydym eisiau annog mudiadau i wneud yn fawr o’r
cyfle drwy hysbysebu eich gwasanaeth a/neu gyfleoedd i wirfoddoli yma yng nghanol y dref. Mae ein
swyddfa wedi ei lleoli ar groesffordd ble mae traffig
sy’n cyrraedd y dref yn troi tuag y Maes. Rydym hefyd
yn manteisio ar y nifer o gerddwyr sy’n pasio blaen yr
adeilad.
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
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Dilyniant o’r clawr...

Anne Collis– AGRO

Alan Jones– Hwyl y Bont

Mike a Linda O’Donnell
Canolfan Heneiddio’n Dda, Nefyn

Anwen Poole–
Gwasanaeth Trais yn y Caartref de Gwynedd

Huw Harris– AGRO

Cyfleoedd Newydd!

Peter Smith– Cenfogaeth i Ddioddefwyr

Gwenant Roberts –Canolfan Felin Fach

Cysylltwch am ragor o wybodaeth:
01286 672 626 / 01341 422575



Marshal Gwirfoddol ar gyfer Ras Hanner Marathon Eryri dydd Sadwrn 25 Hydref
2014—Tenovus UK



Cynorthwyo mewn gweithgareddau syrcas a chelf – Cimera, Llandwrog



Cynorthwy-ydd cegin, Derbynnydd Gwirfoddol a Chymorth Gofal Dydd– Hosbis
Dydd Menai, Bangor





Garddwr a Chymhorthydd Siop—Canolfan Felin Fach, Botwnnog



Help Llaw ar y Rheilffordd—Fairbourne Railway, Tywyn

Cynorthwy-ydd Swyddfa a Chanolfan Groeso—Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog
3

