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Rhif:- 7

Croeso i’r rhifyn diweddaraf o’r newyddlen! Ynddi mae sylw i berson ifanc sy’n gwirfoddoli, mudiad
lleol 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

Cynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm



Cynllun arbennig ar gyfer pobl ifanc yn gwirfoddoli
Ydach chi rhwng 14 a 25 oed ?
Ydach chi’n gwirfoddoli?

Os IE yw’r ateb i’r ddau gwestiwn uchod, a oeddech chi’n gwybod fod cynllun arbennig er mwyn i bobl ifanc gael
cydnabyddiaeth am yr amser maent yn ei roi i wirfoddoli?
Bydd angen cofnodi’r oriau a’r gweithgareddau gwirfoddoli fyddwch yn eu gwneud, ond, yn fras, dyma’r camau:
i) Cael lleoliad gwirfoddoli
ii) Cofrestru ar Gynllun Gwirfoddolwr y Mileniwm
iii) Cadw cofnod o’r oriau, a chael rhywun o’r mudiad i’w harwyddo.
iv) Mae Tystysgrif i’w chael ar ȏl cyflawni 50 awr ac wedyn ar ȏl cyflawni 100 awr.
v) Y nod yw cyflawni 200 awr mewn blwyddyn, ac o wneud hynny byddwch yn deilwng o ‘Wobr Rhagoriaeth’ sef tystysgrif arbennig wedi ei harwyddo gan Brif Weinidog Cymru—mae’n edrych yn dda iawn ar eich CV!!!
Mae PAWB ar eu hennill!!
Cysylltwch â’r Ganolfan Wirfoddoli HEDDIW i gael rhagor o wybodaeth!!!!
Person Ifanc yw Gwirfoddolwraig y Rhifyn y tro yma…
Dyma Ffion Jones o Fangor—
gyda’i Gwobr Rhagoriaeth.
Dyma ‘chydig o hanes Ffion :
Cychwynnais wirfoddoli oherwydd roedd yn rhaid i mi wneud
gweithgaredd oedd yn cyfrannu tuag at y modiwl
“Cyfranogiad Cymunedol” gyda’r BAC Cymraeg yn y 6ed
dosbarth. Ar ȏl i mi gyflawni 30 awr ar gyfer y BAC, roeddwn
wedi mwynhau’r profiad, a dyma benderfynu parhau. Bum
yn gwirfoddoli gyda Royal Voluntary Service yn eu caffi yn
Ysbyty Gwynedd, gyda St John Cymru ym Mangor a gyda
chynllun darllen yn yr ysgol. Derbyniais hyfforddiant Cymorth Cyntaf gan St John Cymru a bellach dwi’n gwirfoddoli
mewn digwyddiadau.
A fyddet yn argymell eraill i wirfoddoli?
Buaswn yn bendant. Dwi’n mwynhau gwirfoddoli—mae’n
ffordd da o gyfarfod pobl newydd a chael profiad. Rwyf hefyd
wedi derbyn tystysgrifau a fydd yn dda ar gyfer fy CV.
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Mudiad y rhifyn : –

Y LASYNYS FAWR.

Pleser oedd ymweld â’r Lasynys Fawr, rhwng
Harlech a Thalsarnau ym mis Awst eleni. Tŷ
hanesyddol yn dyddio’n ȏl i’r unfed ganrif ar
bymtheg yw’r Lasynys, a dyma gartref Ellis
Wynne – Awdur Gweledigaethau’r Bardd
Cwsg. Ers rhai blynyddoedd bellach mae’r Lasynys wedi agor ei ddrysau i’r cyhoedd. Wrth
ymweld â’r llecyn hyfryd hwn yn Meirionnydd,
gyda golygfeydd arbennig o Gastell Harlech a
thu hwnt —braf oedd cyfarfod â Catrin Glyn,
Swyddog Datblygu’r Lasynys. Mae’n wir
dweud fod gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan
bwysig ar y safle eisoes - yn tywys ymwelwyr
o amgylch y ty, ond wrth holi Catrin ymhellach
mae’n amlwg fod nifer o gyfleoedd eraill yno
yn barod i’w datblygu. Cyfleoedd o bob math
a dyma flas i chi :- garddio, paentio, glanhau,
gwneud panad, helpu yn y swyddfa. Fel arfer
mae’r Lasynys ar agor i’r cyhoedd o 1af Ebrill
hyd 31ainHydref . Felly - yn ystod misoedd y
gaeaf mae cyfle i gael amser a llonydd i
sicrhau fod y Lasynys yn edrych ar ei orau cyn
agor y drws i’r cyhoedd unwaith eto.Felly os
ydych yn teimlo yr hoffech wirfoddoli yn y
llecyn unigryw hwn, cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd—swyddfa Dolgellau ar 01341 422 575, am ragor o
fanylion.

Cwrs Blasu - Cyfrifiaduron




Ydi defnyddio technoleg yn broblem i chi?
A fuasech chi’n hoffi gallu cysylltu gyda’ch wyrion drwy ddefnyddio e-bost neu ‘Facebook’?
Camera digidol — ond beth wedyn?
Mae cyfle i chi ddod i drafod unrhyw agwedd o ddefnyddio cyfrifiaduron AM DDIM mewn dau sesiwn arbennig a gynhelir ym Mantell Gwynedd yng Nghaernarfon,
dydd Gwener, 4ydd Hydref . Mae dewis o amseroedd :10.00am tan 12.00pm, neu 2.00pm tan 4.00pm.

CROESO CYNNES I BAWB

— dim bwys beth yw’ch gallu ar hyn o bryd!
Llenwch a dychwelwch y ffurflen werdd sydd gyda’r Newyddlen
yma - byddwn yn cysylltu gyda chi wedyn (yn yr wythnos yn
dechrau 23ain Medi) i gadarnhau os oes lle i chi.
DIOLCH YN FAWR!

Cynhelir

Ffair Wirfoddoli a Bore
Coffi
yn Festri Capel Penlan,

Pwllheli
fed

Dydd Mercher, 9

o Hydref

Cofiwch alw heibio rhywdro rhwng
10.00am a 2.00pm o’r gloch.
Cyfle gwych i gael gwybodaeth am
wirfoddoli yn lleol dros banad!!
Croeso cynnes i BAWB!!

I’ch diddanu…..Roedd Sion wedi ymddeol ac yn gwirfoddoli drwy chwarae ei allweddellau a rhoi adloniant mewn cartrefi nyrsio ac ysbytai cymunedol. Fel roedd yn gorffen ac yn ffarwelio â’i gynulleidfa yng
Nghartref yr Hafan, meddai : “Gobeithio y byddwch yn gwella’n fuan”.
Yr ateb gafodd gan un hen ŵr oedd yn eistedd yn y gornel “A chithau hefyd!”
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Cyfleoedd Gwirfoddoli sydd wedi cyrraedd y swyddfa yn ddiweddar
(rhifyn Medi 2013)

BHF
Sefydliad Prydeinig y Galon. Maent angen
gwirfoddolwyr i ymuno gyda grwpiau sy’n
codi arian mewn ardaloedd penodol sef –
Caernarfon, Tywyn, Aberdyfi a’r Bala.
Gwneud ffrindiau newydd –
cael hwyl – codi arian!

Cadeirlan BANGOR

Age

Yn cynnig cyfleoedd i wirfoddolwyr i:



Stiwardio/Croesawu ymwelwyr i’r Gadeirlan
Banc Bwyd - pecynnu a dosbarthu bagiau
bwyd
Helpu yn siop y Gadeirlan

Cymdeithas Alzheimer.
A fuasech yn hoffi helpu
gyda’r ‘Caffi Cof’ unwaith y
mis yn Llyfrgell Caernarfon?

Digartref Ynys Mȏn
—yn chwilio am wirfoddolwyr yn
ardal Bangor a Chaernarfon
fuasai’n gallu cynnig llety i bobl
ifanc (rhwng 16 a 25) am noson
neu ddwy.
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Cymorth i Ddioddefwyr yn rhoi cyngor a chefnogaeth
ymarferol i ddioddefwyr
trosedd. Mae angen
archwiliwyr diogelwch
tân gwirfoddol. Byddwch
yn rhoi cyngor a gosod
offer darganfod mwg
mewn cartrefi.
Hyfforddiant llawn ar
gael!

Canolfan Tan y Maen, Blaenau Ffestiniog
Angen gwirfoddolwyr i hwyluso
Gwasanaeth Galw Heibio
Tasgau i gynnwys croesawu pobl, helpu gyda
gweithgareddau fel celf a chrefft, ac ychydig o
ddyletswyddau yn y dderbynfa.

CAIS – Cydlynydd gweithgareddau
I gynorthwyo gyda chydlynu a rhedeg gweithgareddau
hamdden o fewn amgylchedd therapiwtig Ty’n Rodyn,

Oriel Caffi Croesor

Y Samariaid
Diwrnod Agored ar gyfer
gwirfoddolwyr
Dydd Sadwrn, 28ain Medi
Rhwng 10.30am a 4.30pm
Parc Menai, Bangor

SOVA Cymru
- yn cefnogi grwpiau o
leiafrifoedd ethnig. Mae
angen gwirfoddolwyr i roi
gwersi Saesneg a TG
sylfaenol gan gynnwys eu
helpu i chwilio am waith yn
ardal Bangor.

Ydi o ynoch chi i wirfoddoli gyda Sgowtiaid
CYMRU? Mae angen arweinyddion a
chymorth gyda grwpiau sy’n
cyfarfod ar draws Gwynedd.

dolwyr
Mae angen gwirfod
edig a
brwdfrydig, ymrodd
feillion
dynamig i gadw Cy
r yn
ac Oriel Caffi Croeso
fyw!!

Cymdeithas Ymchwil Leukaemia a
Lymphoma
Ar yr 20fed a'r 21ain o Fedi, bydd
gwirfoddolwyr ar draws y DU yn codi
ymwybyddiaeth ac arian er mwyn
ymchwilio i'r cyflyrau yma.

I gael manylion pellach am unrhyw un o’r cyfleoedd uchod, cysylltwch â Chanolfan Gwirfoddoli Gwynedd
01286 672626 / 01341 422575

www.mantellgwynedd.com

