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BLWYDDYN NEWYDD DDA!!
Beth am rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol ar gyfer 2017 a rhoi ychydig o’ch amser at
achos dda fel un o’ch adduniadau’r flwyddyn newydd?
Gwirfoddolwr Dysgu
Cynorthwyol (CONWY)
– RSPB
Mae gennym interniaeth
gwirfoddol o fis Mawrth hyd Medi
2017. Rydym yn chwilio am
wirfoddolwyr i gyflwyno sesiynau ar
gyfer grwpiau o hyd at 30 o bobl
ifanc o bob oed a gallu drwy gydol
ein tymor yr haf. Byddwch yn
bennaf yn cyflwyno sesiynau i
grwpiau ysgol, ond byddwch hefyd
yn cael cyfleoedd i gael profiad o
weithio gyda theuluoedd ac
oedolion.
Cefnogaeth Weinyddol,
Siop Ysbyty Gwynedd –
RVS
Mae angen cymorth yn swyddfa ein
siop yr ysbyty. Bydd y gwirfoddolwr
yn rhan o dîm bychan a bydd yn
ofynnol i brosesu anfonebau,
diweddaru cofnodion hyfforddiant,
yn helpu yn archebu stoc, rheoli
gwaith papur, ffeilio a
diweddariadau cyfrifiadurol.

Swyddog
Prosiect
Gwirfoddol -

Mae'r cyfle yn un ar gyfer Swyddog
Prosiect Gwirfoddol am o leiaf 16
wythnos. Rhaid i ymgeiswyr fod
rhwng 16-24 naill ai heb fod mewn
cyflogaeth llawn amser neu
addysg, neu sydd mewn perygl o
beidio â bod mewn addysg amser
llawn neu gyflogaeth.
Gwirfoddolwyr
Cymorth Clyw

Mae Gwirfoddolwyr Cymorth Clyw
yn cefnogi ac yn cynghori
defnyddwyr cymhorthion clyw, eu
teuluoedd a'u gofalwyr am y gwaith
cynnal a chadw rheolaidd
teclynnau cymorth clyw.
Gwirfyddolwyr
Ynys Enlli

Rydym yn awyddus i ddod o hyd i
wirfoddolwyr a hoffai dreulio
lleiafswm o wythnos ar Enlli yn y
cyfnod rhwng Mawrth ac Hydref
2017 i helpu gydag ystod o
brosiectau a thasgau gwahanol.

Tenovus – Siopa
Elusen ym
Mhorthmadog, Bermo
a Bala
Mae ein siopau yn codi arian
hanfodol i'n helpu i gefnogi cleifion
canser a'u hanwyliaid. Fodd bynnag,
ni allent wneud hyn heb gymorth ein
gwirfoddolwyr rhyfeddol.
Gwirfoddolwr
Cymunedol
Mae Cymorth i Ddioddefwyr yn
darparu gwasanaeth cyfrinachol i
ddioddefwyr trosedd am ddim. Mae
gwirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi i
ymweld â defnyddwyr y gwasanaeth
yn eu cartrefi (neu fan cyfarfod arall
addas) er mwyn rhoi cefnogaeth
emosiynol a chyngor ymarferol
iddynt.
Gwirfoddolwr cefnogi
grwp a gweinyddol –
Tan y Maen
I gefnogi grwp gwaith estyn allan yn
Nolgellau /I gynorthwyo ein
prosiectau gyda gwaith gweinyddol

Cynllun Gwirfoddoli
Gwynedd
Volunteer Scheme

Mae wedi bod yn flwyddyn prysur iawn gyda Chynllun Gwirfoddoli Gwynedd.
Erbyn hyn, mae oddeutu 40 o unigolion wedi cofrestru ar y cynllun ac wedi cyflawni
dros 2,000 o oriau! Llongyfarchiadau mawr i bob un ohonynt!

Chris Amihere—100 awr
GISDA

Amy Bather—100 awr
Abbey Road

Siwan Llywelyn—50 awr GISDA

Ewch i wefan Gwirfoddoli
Cymru i weld cyfleoedd
diweddaraf yn eich ardal!

Prosiect ymchwil gweithredu gwirfoddol ymhlith pobl ifanc
Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd ar hyn o bryd yn cynnal gwaith ymchwil pobl
ifanc ar Fyrddau Rheoli, Pwyllgorau a Phaneli yng Ngwynedd. Rydym yn siarad gyda
phobl ifanc a mudiadau i geisio gwella cyfleodd bobl ifanc yn y trydydd sector. Mae
Mirain Llwyd Roberts yn arwain ar y gwaith ymgysylltu hefo pobl ifanc. Mae Mirain
wedi cyflawni 200 awr o wirfoddoli drwy gynllun Gwirfoddolwyr Y Mileniwm ac mae
wedi bod yn aelod o Banel Grant Gwirfoddolwyr Ifanc Gwynedd ers 3 mlynedd.
Gwenllian Glyn Dafydd (Swyddog Gwirfoddoli) sydd yn arwain ar weithio gyda
mudiadau i godi ymwybyddiaeth.
Os ydych yn berson ifanc neu fudiad sydd hefo diddordeb,
cysylltwch:
Gwenllian@mantellgwynedd.com
01286 672626

Croeso Mirain!

Amy Evans—Gwirfoddoli hefo Cymdeithas Eryri, Parc
Cenedlaethol Eryri, National Deaf Children Society a SOVA ac
wedi cyraedd 200 awr. Llongyfarchiadau!

Ceri Owen—Cei! Wedi cyflawni 200 awr gwirfoddoli
hefo Prifysgol Bangor ac yr Urdd.Llongyfarchiadau!

Ffion Guest-Rowlands — Gwobr rhagoraeth
Gwirfoddolwyr y Mileniwm Llongyfarchiadau Ffion!

ITV Cymru Wales — Rhagfyr 2016

Gwirfoddoli yn gwella ansawdd bywyd
More than half of volunteers in Wales feel an increase in their confidence levels since they
began
Nearly 60% of those surveyed believe volunteering will lead to making new friends, while
76% said their social lives had improved and 41% admitted to feeling less lonely since they
started to volunteer.
I suffer from depression, and volunteering has been one of the ways I have used to cope.
I feel like me confidence is better after starting to volunteer, and it's a good way to make
new friends.
It's a great way to get to know people if you're not from the area.
– Bethan Harvard, Oxfam volunteer in Swansea
The charity said volunteers raise money and "make friends and boost self-confidence."
By giving a little of your time to volunteer you'll be making a big difference to people's lives.
Our shops are raising essential money to fund our work, to deal with poverty all over the
world.

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.
Mae llefydd ar gael am mis Ebrill, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd a
Rhagfyr 2017.

Am ragor o wybodaeth neu am sgwrs, cysylltwch â Carwyn:
01286 672 626 / carwynhumphreys@mantellgwynedd.com

Cadwch olwg am ragor o
wybodaeth yn fuan am Wythnos
Gwirfoddoli 2017

Sut i fesur eich Gwerth Gymdeithasol?
“Social Value is the value that stakeholders experience through
changes in their lives. Some, but not all of this value is captured in
market prices. It is important to consider and measure this social value from the perspective of those affected by an organisation's work.”
Social Value UK

Nowadays, people know the price of everything but the value of nothing.
Oscar Wilde

Mae Mantell Gwynedd gyda’r arbenigedd yn fewnol i roi cyngor
a chymorth i fudiadau i edrych ar werth gymdeithasol. Gall cael
adroddiad SROI helpu eich mudiad gyda:
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Am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda:
Eleri Lloyd, Swyddog Datblygu SROI—01286 672 626 /
eleri@mantellgwynedd.com

Dr Adam Richards- 01286 672626 / adamrichards@mantellgwynedd.com

