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Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn wythnos
genedlaethol sy’n cael ei gynnal yn flynyddol
rhwng y 1af-7fed Fehefin. Prif nod yr achlysur
yw Cydnabod, Recriwtio a Gwobrwyo
gwirfoddolwyr.
Eleni, cynhaliwyd diwrnodau recriwitio
gwirfoddolwyr yn ein swyddfeydd yng
Nghaernarfon a Dolgellau. Uchafbwynt y
dathliadau oedd ein Digwyddiad Dathlu a
Diolch blynyddol a gynhaliwyd ym
Mhortmeirion ar y 7fed o Fehefin. Bu’n
ddigwyddiad llwyddiannus iawn yng
nghwmni ein siaradwraig gwâdd, Cynghorydd
Angela Russell a derbyniodd mwy o
wirfoddolwyr nac erioed dystysgrifau
teilwng. Rhoddodd Angela araith bersonol
wrth iddi drafod a phwysleisio pwysigrwydd
gwirfoddolwyr.

Cafwyd pedwar enwebiad o Wynedd yng
ngwobrau Gwirfoddolwyr y Flwyddyn Cymru
2017. Roedd 1 yng nghategori gwirfoddolwr ifanc
(Thomas Jones – Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor), 2
yng nghategori grwp gwirfoddol (Cyfeillion
Coedlannau Llanbedr a Cwn Tywys Gwynedd) ac 1
yng nghategori gwirfoddolwr gwyrdd y flwyddyn
(Abbi Gosling – Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor)

Thomas Jones
(Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor)

Rhai o’r gwirfoddolwyr

Cyfraniadau Arbennig
Anthony Caradog Evans- STORIEL
Lowri Lloyd Williams –Gwasanaeth
Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd & Môn
Rita Jones –Clwb Strôc Môn & Arfon
Gwenda Williams- Clwb Strôc Môn & Arfon
Elinor Ellis– Amgueddfa Forwrol Llŷn
Jilly Roberts - Amgueddfa Forwrol Llŷn
Gwerfyl Gregory- Amgueddfa Forwrol Llŷn
Thomas Speddy - Ambiwlans Awyr Cymru
John Willmott –Elfennau Gwyllt
Chris Copeland - Cymdeithas y Deillion
Glyn Owen –Ffermwyr Ifanc Eryri
Violet Duke –Ambiwlans Awyr Cymru
Dafydd Roberts –Tystysgrif 200 awr
Gwirfoddolwr y Mileniwm

Abbi Gosling—Gwirfoddoli Myfyrwyr Bangor

Yn ogystal, derbyniodd y
gwirfoddolwyr canlynol dystysgrifau
am gyfraniad arbennig
Declan McGrath – Storiel
Nigel Williams – Gwasanaeth Cyfiawnder
Ieuenctid Gwynedd a Môn
Nicola Pengelly – Gisda
Steven Roberts – Gisda
Catherine Williams – Clwb Strôc Môn &
Arfon
Margaret Adkins – Amgueddfa Forwrol Llŷn
Amy Bather – Canolfan Lôn Abaty
Dorothy Hanks – Cymdeithas y Deillion
Nesta Griffith – Ffermwyr Ifanc Eryri
Geraint Harper – Ffermwyr Ifanc Eryri
Mike Duke – Ambiwlans Awyr Cymru
Ann Williams – Tystysgrif 100 awr Cynllun
Gwirfoddoli Gwynedd

Cyfeillion Coedlannau Llanbedr

Anthony Caradog Evans—Storiel

Rita Jones—Clwb Strôc Môn & Arfon

Lowri Lloyd Williams—Gwasanaeth
Cyfiawnder Ieuenctid Gwynedd & Môn

Gwenda Williams—Clwb Strôc Môn & Arfon

Gwerfyl Gregory— Amgueddfa Forwrol Llŷn

John Willmott—Elfennau Gwyllt

Glyn Owen—Ffermwyr Ifanc Eryri

Thomas Speddy— Ambiwlans Awyr Cymru Bangor

Chris Copeland—Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru

Violet Duke—Ambiwlans Awyr Cymru

CROESO I STAFF NEWYDD Y GANOLFAN!
Mae’r Ganolfan Gwirfoddoli wedi penodi aelodau newydd o staff dros y misodd
diwethaf.
Cafodd Alan Thomas ei benodi i’r rôl Swyddog Gwirfoddoli pobl ifanc rhwng 14 a 25
oed.
Yn flaenorol, mae Alan wedi gweithio gyda Mantell Gwynedd fel Cydlynydd
Gwirfoddolwyr ar gynllun cyfeillio Ffrindia’ ar gyfer yr henoed unig neu ynysig.
Am gefnogaeth neu rhagor o wybodaeth am wirfoddoli ymysg pobl ifanc, cysylltwch ag
Alan alan@mantellgwynedd.com / 01286 672 626

Hefyd, penodwyd Mair Davies i swydd newydd yn y Ganolfan. Mair yw ein Swyddog
Cefnogi Gwirfoddolwyr. Mae hwn yn brosiect sy’n cael ei beilota am flwyddyn gyda’r
brif nod o gefnogi unigolion dros 25 oed, sy’n byw yn ardal Arfon, ac sydd gydag
anghenion cefnogol ychwanegol. Prif rôl Mair yw cefnogi unigolion ar eu taith i
wirfoddoli.
Am ragor o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael gan Mair, cysylltwch â
mair.davies@mantellgwynedd.com
Croeso mawr i’r ddau i’r Ganolfan!

Gwirfoddolwr y Mileniwm

Gwirfoddolwr y Mileniwm

Abbie Thomas— Tystysgrif 50 awr

Luned Rhys— Tystysgrif 50 awr

Hysbysebu eich cyfleoedd!
Dyma gyfle i chi fel mudiad wneud defnydd o’n cabinet gwydr o flaen ein
swyddfeydd yma yng Nghaernarfon!
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

Y Gymdeithas Alzheimer’s
Ochr yn Ochr
Bydd arweinwyr gwirfoddoli yn
galluogi a grymuso ein
gwirfoddolwyr ac yn chwarae
rhan allweddol yn ein cymuned.
Fel arweinydd gwirfoddoli,
byddwch yn helpu i sicrhau bod
ein gwirfoddolwyr yn cael eu
cysylltu, eu cefnogi, eu datblygu
a'u gwerthfawrogi.
Oes gennych yr hyn sydd ei
angen i helpu pobl sy'n cael eu
heffeithio gan ddementia?

EPP Cymru
Tiwtor Gwirfoddol
Rydym yn gyson yn chwilio am
bobl i ymuno â'n tîm o diwtoriaid
gwirfoddol i redeg ein cyrsiau yn
y gymuned. Mae angen i bob
gwirfoddolwr cael brofiad
personol o fyw gyda chyflwr
iechyd tymor hir neu o fod yn
ofalwr ac mae'n rhaid cwblhau
cwrs 6 wythnos fel cyfranogwr
cyn ei hyfforddiant. Mi fydd
hyfforddiant i gyflwyno'r cwrs yn
cael ei ddarparu ac fydd treuliau
parod yn cael eu had-dalu.

Fledgling Arts Collective Central
Gwirfoddolwr Allgymorth
Rydym yn chwilio am Wirfoddolwyr arlein a fydd yn ymateb i'n haelodau
naill ai mewn sgwrs fyw (archebu
ymlaen llaw) neu drwy negeseuon
e-bost.

Gwirfoddolwr Cwn Tywys Gwynedd
Pwrpas y rôl yw cefnogi'r unigolion a
mynd a'u cwn tywys am dro yn
wythnosol. Y gwirfoddolwyr fydd yn
mynd â'r cwn am dro am oddeutu 45
munud i awr. Bydd hyn yn rhoi cyfle i'r
cwn redeg yn rhydd mewn lle diogel.
Byddwch yn derbyn hyfforddiant a
chymorth ar gyfer y rôl yma.

Citizens Online
Aelod Tîm
Mae angen gwirfoddolwyr i helpu
redeg sesiynau galw heibio - ble
gall aelodau o'r cyhoedd alw
draw am gyngor neu help gyda
phroblem ddigidol - sut i fynd arlein, defnyddio peiriannau
chwilio, e-bost a defnydd
cyffredinol. Nid ydym yn chwilio
am ddewiniaid technegol, ond
pobl sy'n mwynhau helpu pobl
eraill, ac wedi meistroli defnydd
cyffredinol o'r rhyngrwyd.

Epilepsy Action
Gwirfoddolwr y Cyfryngau
Helpu i godi ymwybyddiaeth o
epilepsi trwy rannu eich profiad
personol gyda'r cyfryngau a
thrwy ddeunyddiau Gweithredu
Epilepsi a chylchgrawn a
gwasanaethau ar y we.

RVS
Gwirfoddolwr Cludiant Cymunedol
Mae gwirfoddolwyr yn defynddio ceir
ei hunain i gludo pobl hyn lleol i'w
helpu fyw yn annibynol yn y gymuned.
Mae hyn yn cynnwys darparu cludiant
i apwyntiadau ayyb.

