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Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Staff 

 Bwrdd Ymddiriedolwyr 
 Gillian Wright (Cadeirydd)  – Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon Cymru 

 Wyn Llewellyn (Is-Gadeirydd) – Coleg Elidyr 

 Dorothy McDonald (Trysorydd) – Grŵp Cefnogi Gofalwyr Dementia 

 Hugh Edwards  – Pwll Hydrotherapi Llanelli 

 Brian Hobart  – Clwb Cymdeithasol y Deillion Aman Gwendraeth 

 Peter Loughran – Age Cymru Sir Gâr 

 Bill Martin – Fforwm 50+ Sir Gâr 

 Jayne Pritchard  – Cynrychiolydd Cyngor Sir Gâr (Arsylwr) 

 Cyng. Cefin Campbell  – Enwebai Cyngor Sir Gâr (Arsylwr) 

 Staff 

 Marie Mitchell  – Prif Swyddog 

 Jane Hemmings  – Swyddog Gwirfoddoli 

 Clare Pilborough  – Swyddog Ymgysylltu 

 Jackie Dorrian  – Swyddog Cefnogi Datblygu / Iechyd a Lles 

 Tom Haskett  – Gweithiwr Chwarae Prosiect Gwirfoddoli Gwledig (tan 04.10.19 - diwedd y prosiect)  

   /Swyddog Gwirfoddoli (o 05.10.19) 

 Jamie Horton  – Swyddog Prosiect Gwirfoddoli Gwledig (tan 04.10.19 - diwedd y prosiect)  

    /Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Cymunedol (o 04.11.19) 

 Alud Jones  – Swyddog Prosiect Gwirfoddoli Gwledig (tan 04.10.19 - diwedd y prosiect)  

   /Swyddog Gwirfoddoli (o 25.02.2020) 

 Sarah Herbert-Jones – Swyddog Cefnogi Datblygu (o 13.01.2020) 

 Louise Morgan  – Cydlynydd Swyddfa 

 Sandra Williams  – Gweinyddwr Cymorth 

 Sian Johnson  – Gweinyddwr Cymorth 

 Gwyneth Lewis  – Swyddog Cyllid 

Cadeirydd CAVS, Gillian Wright, gyda'r Ymddiriedolwr 

newydd Bill Martin a'r Prif Swyddog Marie Mitchell, 

Tachwedd 2019 
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Cyd Ragair & Chroeso Cyd Ragair & Chroeso 

Prif Swyddog CAVS, Marie Mitchell a’r Cadeirydd Gillian Wright 

Unwaith eto, mae'n bleser cyflwyno Adroddiad Blynyddol CGGSG.  Mae 2019-20 wedi bod yn flwyddyn brysur a llwyddian-

nus arall i ni, gan gynnwys ennill statws Elusen Ddibynadwy oedd yn achos dathlu i Ymddiriedolwyr a staff. Mi ddaeth yn 

flwyddyn wahanol iawn tuag at y diwedd gyda dyfodiad pandemig Covid-19, yr adeg hon y llynedd ni fyddem byth wedi 

dychmygu'r daith a oedd o'n blaenau.   

Fel yn y blynyddoedd diwethaf, mae Bwrdd Ymddiriedolwyr a staff CGGSG i gyd yn ymwybodol ein bod yn wynebu mwy o 

heriau. Y mwyaf yw nodi cyfleoedd ariannu newydd a gweithio tuag at wneud ein gwaith a'n prosiectau presennol yn fwy 

cynaliadwy tra'n parhau i gyflawni'r gwasanaethau craidd a ddisgwylir gan ein haelod-sefydliadau a'r Trydydd Sector 

ehangach yn Sir Gâr.  

Mae'r galw am ein gwasanaethau yn cynyddu, edrychir ar y Trydydd Sector i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ond 

cost isel.  Mae'r sector wedi ymateb i'r her hon a gall yn wir ddarparu'r gwasanaethau o safon sydd eu hangen mewn modd 

proffesiynol.  Fodd bynnag,  rhaid i'r ddarpariaeth hon ddod am bris teg gydag adennill costau llawn yn cael ei arfer.  Rydym 

wedi parhau i ddarparu'r ystod lawn o wasanaethau y disgwylir i Gyngor Gwirfoddol Sirol eu darparu. 

Unwaith eto  eleni, rydym wedi parhau i weithio'n agos gyda'n partneriaid.  Gan weithio gyda'n cyd-Gynghorau Gwirfoddol 

Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, mae CGGSG yn rhan o Gymorth Trydydd Sector Cymru, rhwydwaith o sefyd-

liadau cymorth ar gyfer y Trydydd Sector cyfan yng Nghymru sy'n darparu gwasanaeth o dan bedair colofn Ymgysylltu a Dyl-

anwadu, Gwirfoddoli, Llywodraethu Da a Chyllid Cynaliadwy. 

Ar ddiwedd y flwyddyn bu tîm CGGSG yn cefnogi'r cannoedd o wirfoddolwyr a sefydliadau a ddaeth ymlaen i gynnig eu 

cefnogaeth drwy gyfnod cynnar Covid-19, gan weithio'n agos gyda'n partneriaid yn y sector cyhoeddus. Bydd mwy ar  hyn 

yn adroddiad y flwyddyn nesaf. 

Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau ein Hadroddiad Blynyddol, mae'n rhoi cipolwg o'r hyn rydym wedi'i gyflawni yn ystod y 

flwyddyn a gobeithiwn y cewch eich ysbrydoli gan gyfoeth ac ehangder y gwasanaethau a ddarperir gan CGGSG o'n swyddo-

gaethau craidd hyd at ein prosiectau. 

I gael gwybod mwy am ein gwaith, ewch i’n gwefan  www.cavs.org.uk  lle gallwch ddarganfod mwy am gyfleoedd  

aelodaeth a sut y gallwch gymryd rhan yn ein gwaith. 

  

 

http://www.cavs.org.uk/?lang=cy
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Ynglyn â CAVS  

CAVS yn rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru 

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r Trydydd Sector yng Nghymru 
yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod y rhwydwaith yw gal-
luogi’r Trydydd Sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n 
llawn at lesiant unigolion a chymunedau, yn awr ac at y dyfodol. 

CAVS yw’r Cyngor Gwirfoddol Sirol ar gyfer Sir Gâr 

Dyma Amcanion Cymdeithas Gwasanaethau Sir Gâr: 

“hyrwyddo pob diben elusennol, neu unrhyw rai ohonynt, neu’r rheiny y 

bernir yn gyfreithiol eu bod, nawr neu maes o law, yn elusennol, er lles y 

gymuned yng Nghymru, gyda blaenoriaeth benodol i Sir Gâr, trwy 

gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.” 

Elusen Gofrestredig Rhifyn 1062144 

Cwmni Cyfyngedig 3348742 

 

Swyddfa gofrestredig 

Y Mwnt,  18 Stryd y Frenhines 

Caerfyrddin,  SA31 1JT 

Ffôn:  01267 245555 

E-bost:  admin@cavs.org.uk 

Safle we CAVS: cavs.org.uk  

Facebook:  @CAVSCarms    

Twitter: @CAVSCarms & @GwirfoddoliCAVS 

mailto:admin@cavs.org.uk
http://www.cavs.org.uk/
https://www.facebook.com/CAVSCarms
https://twitter.com/CAVSCarms
https://twitter.com/GwirfoddoliCAVS
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136 

Prif Gyflawniadau 

Datblygu Dysgu 

136 

Number of participants on  

face-to-face training courses  

Ymgysylltu a Dylanwadu 

331 

Gwirfoddoli 

Nifer y gwirfoddolwyr a gefnogwyd i  

fanteisio ar gyfle gwirfoddoli 
Nifer y bobl a fu mewn  

partneriaethau/fforymau/rhwydweithiau/

digwyddiadau a hwyluswyd 246 

Faint o arian a roddwyd i fudiadau 

wedi iddynt gael cefnogaeth 

Faint o arian a roddwyd ac a  

ddosbarthwyd i fudiadau gan CAVS 

£2,407 

£624,204 

172 

Nifer y mudiadau a gefnogwyd gyda  

chyngor a gwybodaeth uniongyrchol 

Llywodraethu Da 

Cyllid Cynaliadwy 

Nifer y gwirfoddolwyr a ymrwymodd 

i gyfle gwirfoddoli ar-lein 

51 

Nifer y gwirfoddolwyr a ymrwymodd 

i gyfle gwirfoddoli 
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Llywodraethu Da 

Cefnogaeth ac arweiniad  

Mae CAVS yn cynnig cymorth gydag ymholiadau o bob math o ran materion lly-
wodraethiant a rheolaeth er mwyn sicrhau bod gan ymddiriedolwyr yr hyder i 
arwain eu mudiadau i gyflawni’n effeithiol ac effeithlon.  

Yn ystod 2019-20 rhoddwyd cefnogaeth ac arweiniad i nifer o fudiadau gwaha-
nol, o glybiau a grwpiau cymunedol bychain i fudiadau cenedlaethol.  

Roedd y ddarpariaeth hon yn cynnwys gwybodaeth a chefnogaeth gydag ymholi-
adau o bob math megis: 

Cyd-gynhyrchu :  
Cymdeithas Mynydd Mawr  

Gofynnwyd i CAVS gefnogi syniad prosiect newydd yn 
y Tymbl. Roedd nifer o grwpiau gwahanol yn rhan o 
ddatblygu’r prosiect ac roeddent eisiau sefydlu corff 
mwy i’w reoli. O’r cychwyn cyntaf roedd yn amlwg 
fod angen inni gyd-gynhyrchu rhywfaint o waith id-
dyn nhw ac fe roesom wahoddiad i Busnes 
Cymdeithasol Cymru gymryd rhan. Rydym yn falch o 
ddweud, ar ôl oriau lawer o waith, y cofrestrwyd 
mudiad newydd Cymdeithas Mynydd Mawr Cyf ym 
mis Chwefror 2020.  

Tîm Datblygu CAVS 

Ym mis Ionawr 2020 ymunodd Sarah Herbert-Jones â CAVS yn 
Swyddog Cymorth Datblygu, oedd yn golygu fod Jackie Dorrian yn 
gallu dechrau rhoi mwy o amser i’w rôl yn Swyddog Iechyd & Llesiant. 

 Cynllunio busnes  

 Dewis dogfen lywodraethu briodol  

 Cofrestru yn Fudiad Ymgorfforedig Elusennol (C.I.O.) 

gyda’r Comisiwn Elusennau neu'n Gwmni Budd Cymune-

dol gyda Thŷ’r Cwmnïau  

 Rolau a chyfrifoldebau ymddiriedolwyr, cyfarwyddwyr, 

pwyllgorau rheoli  

 Y system DBS  

 Recriwtio, cynefino a rheoli staff a gwirfoddolwyr 

 Datblygu polisïau  

 Rheolaeth ariannol  

 Monitro a gwerthuso  

 Systemau gwarantu ansawdd a chyhoeddusrwydd 

 Marchnata a hyrwyddo 

Dros y flwyddyn ddiwethaf 
mae nifer o fudiadau wedi 

gofyn am gymorth gyda 
diweddaru eu dogfennau 

llywodraethu 

Cawsom ymholiadau hefyd 
ynghylch perchnogaeth tir, lesiau 

ar adeiladau a throsglwyddo 
asedau yn ogystal â materion Ad-

noddau Dynol fel T.U.P.E.   
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Llywodraethu Da Digwyddiadau 

Wythnos Elusennau Bychain – Diwrnod Cyngor Mawr 

18fed Mehefin 2019 

Cynaliasom ddigwyddiad diwrnod cyfan yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin 
yn ystod Wythnos Elusennau Bychain. 

Nid yw cael gafael ar gyngor arbenigol yn hawdd bob tro pan mae adnod-
dau’n brin, a gall hyn fod yn broblem arbennig i elusennau bychain.   

Roedd ein digwyddiad Diwrnod Cyngor Mawr yn rhoi cyfle i elusennau by-
chain a lleol a grwpiau cymunedol gael cyngor arbenigol 1:1 ar nifer o 
faterion gwahanol. Trefnodd grwpiau apwyntiadau gydag arbenigwyr o 
feysydd gwahanol i drafod materion fel Technoleg Ddigidol, Codi Arian, 
Marchnata, Sefydlu Busnes neu Fenter Gymdeithasol, Cyllid, Llywodraethi-
ant, Adnoddau Dynol, Cyngor Cyfreithiol, Rheoli Gwirfoddolwyr ac ati. 

Cynhadledd Y Gyfraith a Llywodraethiant y Trydydd Sector De Cymru 

6ed Tachwedd 2019  

Cynhaliwyd y bedwaredd gynhadledd ranbarthol flynyddol hon, a drefnwyd mewn part-
neriaeth â Chymdeithasau Gwirfoddoli Sirol Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-
bont ar Ogwr, yng Ngwesty Heronston ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn ystod Wythnos 
Ymddiriedolwyr 2019. 

Y materion a drafodwyd oedd: 

 Am beth mae arianwyr yn chwilio o ran Llywodraethiant Da mewn elusennau? 

 GDPR 12 mis ymlaen 

 Seibr ddiogelwch 

 Ymddiriedolwyr yn herio’r elusen ar ei llywodraethiant ariannol 

 Sut all llywodraethiant da wella ymddiriedaeth & hyder y cyhoedd 

 Lesiau Masnachol 

Llun: Alud Jones - Hyrwyddo eich mudiad trwy ddefnyddio ffilm 

‘Cyfle gwych ddoe i gynrychiolydd o’r Fforwm 50+ siarad â’r arbenigwyr 
am hyrwyddo digidol trwy ddefnyddio technoleg ffilm. Diolch Alud am 
sesiwn wych ‘  
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Llywodraethu Da 

Marc Elusen Ddibynadwy 

Cydnabyddiaeth i lywodraethu a rheoli effeithiol mewn 
mudiadau gwirfoddol 

Enillodd CAVS Marc Elusen Ddibynadwy ym mis Tachwedd 2019, gan 
gydnabod y gwaith rhagorol a wnaiff fel mudiad trydydd sector yng 
Nghymru. 

Mae Elusen Ddibynadwy  yn rhan o Gyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwir-
foddol (NCVO) a dyma’r unig farc safon yng ngwledydd Prydain i helpu 
mudiadau trydydd sector i weithredu’n fwy effeithiol ac effeithlon.  
Aseswyd CAVS yn ôl yr 11 safon arfer effeithiol yn Elusen Ddibynadwy, 
gan gynnwys llywodraethiant, arweinyddiaeth a rheolaeth, rheoli staff a 
gwirfoddolwyr a rheoli arian, a chyrhaeddodd ofynion pob un o’r 
safonau. 

Dywedodd Nadeem Razvi, Rheolwr Rhaglen Elusen Ddibynadwy, NCVO: 
“Rydym yn falch iawn dros ymddiriedolwyr a staff CAVS eu bod wedi en-
nill y Marc Elusen Ddibynadwy. Gwyddom fod mudiadau sy’n defnyddio 
safon Elusen Ddibynadwy yn elwa o gael gwell llywodraethiant, gwell sys-
temau a gweithdrefnau a gwell gwasanaethau ar gyfer eu defnyddwyr ac 
mae’n wych fod y gymuned o ddefnyddwyr Elusen Ddibynadwy yng 
Nghymru yn tyfu” 

CCB CAVS 2019: Bwrdd a staff CAVS yn dathlu cyflawniad y Marc Elusen Ddibynadwy 
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Cyllid Cynaliadwy  Cymorth Ariannol 

Helpodd CAVS gyda nifer o ymholiadau gwahanol ynghylch arian-
nu cynaliadwy, gan fod angen i fudiadau edrych ar sut allant gael 
cymysgedd ariannu da yn hytrach na dibynnu’n llwyr ar geisiadau 
am grantiau gan ymddiriedolaethau a chyrff ariannu. 

Roedd y cymorth a’r arweiniad (a roddwyd i ymddiriedolwyr, staff 
a gwirfoddolwyr) yn cynnwys cyfeirio pobl yn y lle cyntaf at wefan 
Cyllido Cymru i chwilio am gronfeydd fyddai’n berthnasol i’w 
mudiad nhw.   

Bu CAVS hefyd yn cynnig cymorth ymarferol gyda cheisiadau am 
arian, adborth ar geisiadau a baratowyd, trefnu ‘cymysgedd’ ari-
annu priodol / codi arian ac ati, strategaethau codi arian, cynlluni-
au busnes, rhagolygon ariannol, templedi Incwm a Gwariant, 
Strategaethau, dulliau arallgyfeirio – dulliau amgen o gynhyrchu 
incwm, tendro a chontractio a chytundebau lefel gwasanaeth. 

Gweithiodd CAVS ar y cyd â nifer o arianwyr.  

Gweithiom gyda’n cydweithwyr yn PAVS a CAVO i helpu gyda 
dosbarthu arian Comic Relief. Cynaliasom sesiwn un ac un gyda 
Sefydliad Cymunedol Cymru a sesiynau esboniadol ar y cyd gyda 
Sefydliad Cymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae mwy o grwpiau 
ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin wedi gwneud ceisiadau llwyddiannus 
dros y deuddeg mis diwethaf.   

 

Gwybodaeth Ariannu 

Rhoddwyd gwybodaeth ariannu yn y Fforwm Trydydd Sector a 
chyfarfodydd eraill. Rhoesom wybod i grwpiau a mudiadau am y 
cyllid oedd ar gael trwy ein gwefan, e-fwletin a chyfryngau 
cymdeithasol.  

Buom yn cynnig cymorth un ac un i grwpiau bychain ar y ffôn neu 
yn bersonol i helpu gyda chwiliadau ar borth ariannu  
Cyllido Cymru. Buom yn cynnig cymorth gyda phrawf ddarllen 
ceisiadau am gyllid. 

Digwyddiadau Ariannu yn ystod y flwyddyn: 

 Cynhaliodd CAVS Ffair Ariannu ym mis 

Tachwedd. 

 Buom yn cydweithio â Chronfa Gymunedol y 

Loteri Genedlaethol ac yn cynnal gweithdai ar 

yr arian oedd ar gael ac yn edrych ar sut i 

sicrhau bod canllawiau’n cael eu dilyn. 

 Cynhaliodd Lloyds Foundation weithdy 

rhanbarthol. 

 Cafodd cyllid Comic Relief ei weinyddu’n 

rhanbarthol. 

 Rhyddhaodd Partneriaeth Gofal Gorllewin  

Cymru gyllid Newid Trawsnewidiol oedd ar gael 

i’r sawl oedd yn cynnig gwaith pontio’r 

cenedlaethau. 

CAVS Ffair Ariannu ym 

mis Tachwedd 2019 

https://cy.funding.cymru/
https://cy.funding.cymru/
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Astudiaeth Enghreifftiol 

Ein gweledigaeth yw bod ar gael, yn fforddiadwy ac yn hygyrch i bawb a chanddynt anghe-
nion yn gysylltiedig â’u hiechyd meddwl. 

Ein cenhadaeth yw darparu’r dull Model Gre Naturiol Therapiwtig trwy Ddefnyddio 
Ceffylau ar gyfer pawb sydd angen help gyda’u hiechyd meddwl.   

Ein nod yw codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo’r hawl dynol i gael yr iechyd meddwl gorau a 
hawliau anifeiliaid i’w hanghenion seicolegol yn ogystal â chorfforol gael eu hystyried ac 
addysgu’r cyhoedd ar wella a chynnal cyflwr meddyliol iach. 

Mae ein mudiad yn bodoli er lles cyhoeddus pobl (o bob oed) ac anifeiliaid a chanddynt 
anghenion yn ymwneud â’u hiechyd meddyliol/emosiynol. Cynnig rhyddhad rhag di-
oddefaint seicolegol, ofn a phoen mewn pobl, ceffylau ac anifeiliaid eraill waeth beth yw’r 
amgylchiadau ariannol a hyrwyddo camau ataliol yn hynny o beth. 

Y prif heriau yw cyllid a chodi ymwybyddiaeth o’n gwasanaethau.  

Rydym yn cydweithio â phob mudiad sy’n fodlon gweithio gyda ni ac rydym yn ddiflino yn 
dosbarthu taflenni a siarad â phobl sydd angen ein help. Caiff ein gwaith effaith gadarnhaol 
iawn ar bobl sy’n cael anawsterau gyda’u hiechyd meddwl.  

Fe’n sefydlwyd 15 mlynedd yn ôl ond symudasom i Gymru bron i ddwy flynedd yn ôl – fel 
dechrau eto ond gyda’r holl brofiad i wneud iddo ddigwydd. 

 

Cawsom gyngor ac arweiniad gan CAVS, Jackie Dorrian a Marie Rocke. 
Maent wedi’n rhoi ar y trywydd iawn o ran dod o hyd i gysylltiadau, 
cydweithrediadau a chyllid. 

Mae’n waith sy’n newid bywydau, ac mae gweld eraill yn trawsnewid 
fel y gwneuthum i yn brofiad boddhaus iawn. 

Mae’r adborth a gawsom wedi dangos gwerth cael rhywbeth sydd mor 
wahanol ond sydd er hynny mor llesol i’w gynnig i bobl a chanddynt 
anghenion yn ymwneud â’u hiechyd meddwl. 
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Astudiaeth enghreifftiol 

Bu Croesffordd Sir Gâr Cyf yn gweithredu ar ei ffurf bresennol ers 31/03/07 i ddarparu 
gofal amnewid yn Sir Gaerfyrddin.  

Sefydlwyd y Gwasanaeth Gofalwyr Plant & Phobl Ifanc yn 10/15 gyda’r bwriad gwreiddiol o 
ddarparu ar gyfer anghenion cymorth gofalwyr 16-25 oed ac yn 09/17 ehangwyd hyn i 
gefnogi gofalwyr 5-18 oed hefyd. 

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi gofalwyr 5-25 oed o’r asesiad cychwynnol a chynllun gofal, 
cefnogaeth 1:1 barhaus gan weithiwr allweddol, clybiau ieuenctid misol ar gyfer pob grŵp 
oed (cyfanswm o 48 y flwyddyn), cyfanswm o 24 o deithiau dydd a theithiau preswyl i 
gynnal egwylion seibiant byr, gweithdai ar bynciau yn cynnwys iechyd corfforol a meddyliol 
a sut allwn wneud cais am grantiau gofalwyr unigol. Y nod cyffredinol yw mynd i’r afael â’r 
rhwystrau ac anfanteision y mae gofalwyr iau yn eu hwynebu fel y gallant fyw bywydau 
mwy boddhaus a chyflawni eu llawn botensial mewn bywyd. Daw’r arian o nifer o grantiau 
ac ymddiriedolaethau gan gynnwys BBC Plant mewn Angen, Cronfa Gymunedol Y Loteri 

Fawr, Sefydliadau Waterloo a Sobell, Fferm Wynt Brechfa, Sefydliad  Morri-
sons, Cronfa Treth Gymunedol Tampon a grantiau llai eraill. 

Mae’r astudiaeth enghreifftiol hon yn ymwneud â’n cais i Gronfa Gymune-
dol Y Loteri Fawr am £500,000 dros dair blynedd fel y gallem ddatblygu’r 
gwasanaeth ymhellach i ddiwallu’r galw am gefnogaeth gan ofalwyr iau ac 
adnabod y sawl nad oeddent yn derbyn cefnogaeth ar y pryd. 

Trwy gydol oes y prosiect, roeddem yn ymwybodol fod gan ysgolion yn ar-
bennig angen am fwy o waith codi ymwybyddiaeth ymhlith staff a disgybli-
on fel y gellir adnabod gofalwyr yn gynt a’u cyfeirio at gefnogaeth cyn 
gynted ag y bo modd.  

Ein hathroniaeth yw mai po gynharaf y mae gofalwyr yn cael cymorth, po 
fwyaf o waith ataliol ac ymyrraeth gynnar y gallwn ei wneud i’w hatal rhag 
cyrraedd sefyllfa argyfwng cyn i’w hanghenion ddod i’r golwg.  

Yr her fwyaf oedd ysgrifennu cais am arian manwl a da a chasglu cymaint 
o dystiolaeth gefnogol â phosib o ran ystadegau a thystiolaeth o angen.  

Buom yn gweithio gyda nifer o gyrff i gyflawni hyn, gan gynnwys yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr, CAVS, ysgolion a phrosiectau ieuenctid eraill. 

Cynorthwyodd CAVS gydag adolygu ein cais a rhoi arweiniad ar ei gwblhau. 
Hefyd, cawsom ystadegau ganddynt ynghylch gwirfoddolwyr gan fod rhan 
o’n cais am gydlynydd mentoriaid-cyfoed/gwirfoddolwyr. 

Roedd cymorth mudiadau allanol, gan gynnwys CAVS, i’n helpu i ysgrifennu 
cais da a gwybodus yn amhrisiadwy gan ei fod wedi’n helpu i gynnig tys-
tiolaeth o’n dull cydweithredol, aml-asiantaethol o gefnogi gofalwyr ac fe 
gawsom y swm llawn y gwnaethom gais amdano. 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 

Gwasanaeth Gofalwyr Plant & Phobl Ifanc  
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Datblygu Dysgu 

Hyfforddiant  

Roedd y cyrsiau a gyflwynwyd yn cynnwys : 

 Cymorth Cyntaf 

 Amddiffyn Sylfaenol Cymru Gyfan 

 Gweithio Unigol 

 Ymwybyddiaeth o hunanladdiad  

 Ymwybyddiaeth o iechyd meddwl 

 Anhwylder Deubegynnol 

 Hyfforddiant i Ymddiriedolwyr 

 Bod yn Gadeirydd Pwyllgor 

 Cyflwyniad i Wirfoddoli 

 Hud Mentora 

 Adeiladu Hyder  

 Hyrwyddo eich Mudiad trwy ddefnyddio Ffilm 

 Hylendid Bwyd Sylfaenol 

 

Roedd yr adborth yn dda iawn a gofynnodd rhai mudi-

adau am gyrsiau pwrpasol ar eu cyfer nhw’n benodol. 

Cyflwynwyd yr hyfforddiant mewn nifer o ffyrdd gwaha-

nol, gan gynnwys gweithio gyda phartneriaid fel 

Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru.  

  

Gall pobl o bob oedran fod yn Ffrind Dementia ac mae pob gweithred yn cyfrif - boed yn helpu 
rhywun i ddod o hyd i'r bws cywir neu'n rhannu'r neges ynghylch dementia ar y cyfryngau 
cymdeithasol. 

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Ffrindiau Dementia, ewch i: dementiafriends.org.uk  

Ffrindiau Dementia 

Menter o dan arweiniad Cymdeithas Alzheimer yw Ffrindiau 
Dementia, sydd â'r nod o godi ymwybyddiaeth o ddementia 
a newid y ffordd y mae'r genedl yn meddwl ac yn siarad am 
ddementia, a'r ffordd y maent yn cymryd camau yn ei gylch.  

Mae Ffrind Dementia yn unigolyn sydd wedi mynd i sesiwn 
wybodaeth am awr ac sydd wedi ymrwymo i wneud 
gweithred a fydd yn gwella bywydau'r bobl sy'n byw gyda 
dementia.  

Staff CAVS a Swyddog Adfywio Cymunedol Cyngor Sir Gâr, Jayne Pritchard (trydydd o’r chwith), ar 

ôl sesiwn ymwybyddiaeth o ddementia ym mis Mai 2019 

http://dementiafriends.org.uk


 

13 Adroddiad Blynyddol CAVS 2019-2020 

Ymgysylltu a Dylanwadu   

Infoengine yw’r cyfeirlyfr ar gyfer gwasanaethau trydydd 
sector yng Nghymru. Cofrestrwch eich gwasanaeth neu 

chwiliwch am wasanaethau yn eich cymuned. 

Infoengine 
infoengine.cymru 

CAVS 
cavs.org.uk 

TSSW 
cefnogitrydyddsector.cymru 

Mae ein hadnoddau am ddim wedi’u cynllunio i’ch helpu i 
gadw’n wybodus, gwella’ch gwybodaeth a chysylltu ag eraill. 

Cofrestrwch eich sefydliad gwirfoddol a'ch swyddi gwag 
gwirfoddol. Chwiliwch am gyfleoedd. 

Gwirfoddoli Cymru 
gwirfoddolicymru.net  

Dewch o hyd i gyllid i’ch elusen neu’ch grŵp 
cymunedol  gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein 

am ddim 

Cyllido Cymru  
cy.funding.cymru 

Adnoddau ar 
gyfer y Trydydd 

Sector 

https://en.infoengine.cymru/
http://cavs.org.uk/?lang=cy
https://thirdsectorsupport.wales/cy/
https://gwirfoddolicymru.net/vk/volunteers/index.htm?lang=CY
https://cy.funding.cymru/
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Ymgysylltu a Dylanwadu 
Fforwm Trydydd Sector Sir Gaerfyrddin 

Cynhaliwyd dau fforwm yn ystod y flwyddyn ym mis Ebrill a mis Medi yn ogystal 
â’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ym mis Tachwedd. Yn ogystal â diweddariadau 
gan y Trydydd Sector mae’r cyfarfodydd hyn yn cyflwyno siaradwyr ar faterion 
penodol ac yn rhoi cyfleoedd rhwydweithio gwerthfawr i grwpiau. 

Rhoddwyd cyflwyniadau ar: 

 Chwarae Teg 

 CUSP 

 Fframwaith Iechyd a Llesiant Hywel Dda 

 Gwneud i Bob Cyswllt Gyfrif (MECC) 

 Adnewyddu Cymru 

 Tir Coed  

Roedd yr eitemau rheolaidd ar yr agenda yng nghyfarfodydd y Fforwm yn 
cynnwys diweddariad o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a diweddariadau o ‘r 
partneriaethau strategol. Yn dilyn y diweddariadau hyn, roedd cyfle i’r 
mynychwyr holi’r swyddogion oedd yn bresennol yn ogystal â chodi materion  yr 
oeddent yn awyddus i dynnu sylw atynt gyda Phrif Swyddog CAVS a Chadeirydd 
Bwrdd Ymddiriedolwyr CAVS. Roedd eitemau eraill yn cynnwys y Diweddariad 
Cyllido ac amser i rwydweithio a rhannu gwybodaeth a phrofiadau ac arfer gorau. 

Rhannu Gwybodaeth 

Danfonwyd e-fwletin CAVS allan yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn. Roedd yn 
cynnwys adrannau ar Newyddion, Digwyddiadau, Hyfforddiant, Cyllid, 
Ymgynghoriadau, Gwirfoddoli a Swyddi yn y 3ydd Sector. Gall pobl drefnu der-
byn yr e-fwletin trwy wefan CAVS.  

Hefyd, cyhoeddwyd tri rhifyn o gylchlythyr CAVS, Llais Myrddin (Gwanwyn, Haf a 
Gaeaf), gan gynnig mwy o newyddion a gwybodaeth ar gyfer y Trydydd Sector. 

Defnyddiwyd gwefan ac e-fwletin CAVS a’r cyfryngau cymdeithasol i rannu 
newyddion am ddatblygiadau yn y Sector Cyhoeddus, manylion am ymgynghori-
adau, ymgyrchoedd, digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd a gwybodaeth oddi 
wrth Bartneriaid a mudiadau Trydydd Sector er mwyn codi ymwybyddiaeth ac 
annog mudiadau i chwarae rhan weithredol mewn materion a phryderon lleol.  
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Ymgysylltu a Dylanwadu  Grwp Iechyd & Llesiant 

Mae’r Trydydd Sector yn amrywiol a bywiog ac mae’n cynnig cefnogaeth a 
gwasanaethau ar draws nifer o feysydd gwahanol, gan gynnwys Iechyd & Llesiant.   

Nod y Grŵp Iechyd & Llesiant  yw galluogi mudiadau trydydd sector (yn gweithio ym 
maes Iechyd & Llesiant) i gefnogi’r gwaith o weithredu Cynllun Llesiant newydd Sir 
Gaerfyrddin a chysylltu gyda gwaith CUSP (trowch i dudalen 17). 

Ym mis Mehefin 2019 cyhoeddodd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir 
Gaerfyrddin (BGC) eu hadroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer Cynllun Llesiant Sir 
Gaerfyrddin 2018-2023 sy’n amlinellu’r camau a gymerwyd gan y grwpiau cyflawni 
hyd yn hyn. 

Cynhaliwyd tri chyfarfod o’r Grwp Iechyd & Llesiant yn ystod y flwyddyn, a 
fynychwyd gan nifer o fudiadau yn amrywio o grwpiau bychain lleol i fudiadau mawr 
cenedlaethol, gan adlewyrchu ehangder  y ddarpariaeth sydd ar gael i gefnogi’r 
gymuned. 

Roedd y cyfarfodydd yn gyfle inni gydweithio â chydweithwyr i edrych ar ffyrdd y 
gallem wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin.  
Ymhlith y wybodaeth arall a rannwyd yn y cyfarfodydd hyn fe glywsom am:  

 y datblygiadau newydd – Pentref Daioni a Gwyddor Bywyd Llanelli a 
Chanolfan Iechyd & Llesiant Cross Hands, ac roeddem wedi gallu ychwanegu 
ein gwerth at y prosiectau anhygoel hyn ar gyfer Sir Gaerfyrddin. 

 sut mae Prifysgol Abertawe yn gweithio ar ymchwil i gynorthwyo gyda Data 
Gwyddonol. 

 hyfforddiant Cyfeillion Dementia oedd ar gael i bawb er mwyn dod yn Eiriol-
wyr Cyfeillion Dementia. 

Gwnaethom argymell hefyd fod fudiadau yn cofrestru gydag Infoengine / Dewis 
(trowch i dudalen 17) er mwyn rhannu gwybodaeth am eu gwasanaethau. Wrth i 
fwy o wybodaeth gael ei hychwanegu, daw’r cyfeiriadur chwiliadwy hwn yn fwy def-
nyddiol a bydd yn helpu pobl yn Sir Gaerfyrddin i ddod o hyd i’r gwasanaethau maen 
nhw eu hangen. 

Eleni hefyd, cawsom arian newydd trwy Gronfa Trawsnewid Gorllewin Cymru 
Iachach sy’n cefnogi Swyddog Iechyd & Llesiant CAVS a Swyddog Datblygu Gwirfod-
doli Cymunedol CAVS (trowch i dudalen 26) yn ogystal ag ariannu CUSP a’r 
Cysylltydd Cymunedol a Mwy. Roedd y rhaglen blwyddyn hon yn edrych ar ffyrdd 
blaengar o weithio i sicrhau bod gan bobl lais yn eu Hiechyd & Llesiant. 
 
 
 

Rhwydwaith Amgylcheddol 

Ffurfiwyd y grŵp hwn ym mis Medi ac fe gynhaliwyd tri chyfarfod yn ystod y flwyddyn. 

Nod y rhwydwaith hwn yw  

 caniatáu i fudiadau 3ydd Sector sy’n gweithio ym maes yr amgylchedd rannu 
gwybodaeth a chydweithio er mwyn cyflawni nodau cyffredin. 

 caniatáu i grwpiau ddilyn y cynnydd a wneir gan Grŵp Cyflawni Amgylchedd 
Iachus y Bwrdd Gwasanaethau Lleol wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir 
Gaerfyrddin. 

Rhoddwyd cyflwyniadau ar: 

 Cyfoeth Naturiol Cymru: Datganiad Ardal 
y De Orllewin 

 Ynni Sir Gâr: Ynni Lleol  
& TrydaNi- Charge Place Wales 

 Ymddiriedolaeth Afonydd Gorllewin 
Cymru 

 Tir Coed: Gwella bywyd trwy goetiroedd 

 Grŵp Masnach Deg Sir Gâr: Sut mae Masnach Deg yn 
llesol i’r amgylchedd hefyd 

 Prosiect  ‘Dyffryn Tywi - Tirwedd Hanes Ein Bro’  

https://www.ysirgaragarem.cymru/media/8422/adroddiad-blynyddol-bgc-2019.pdf
https://www.ysirgaragarem.cymru/media/8422/adroddiad-blynyddol-bgc-2019.pdf
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Ymgysylltu a Dylanwadu 

Cydweithio 

Yn ystod 2019-20 gweithiodd CAVS yn agos â phartneriaid statudol i sicrhau bod llais y sector yn cael ei gly-
wed yn y sir. Rhoddwyd adborth i’r sector trwy Fforwm Trydydd Sector Sir Gaerfyrddin, y Rhwydwaith Ie-
chyd & Llesiant, y Rhwydwaith Amgylcheddol a thrwy wefan, e-fwletin a Chyfryngau Cymdeithasol CAVS.  

Roedd Prif Swyddog CAVS yn aelod o’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  

Cymeradwywyd Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin ym mis Mai 2018 ac yna fe ffurfiwyd grwpiau cyflawni i 
weithredu’r cynllun, gan ganolbwyntio ar y pedwar amcan llesiant allweddol: 

Buom hefyd yn gweithio gyda phartneriaid a 
phartneriaethau o bob math, gan gynnwys: 

 Partneriaeth DOG Sir Gaerfyrddin 

 Cyngor Sir Gaerfyrddin 

 Bwrdd Gwasanaethau Integredig Sir 

Gaerfyrddin 

 Ffoaduriaid Syriaidd Sir Gaerfyrddin 

 Canolfan Iechyd a Llesiant Cross Hands 

 Grŵp Cefn Gwlad 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

 Cynlluniau Pentref Llesiant Llanelli 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (Hywel Dda) 

 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant 

 Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 

Arferion Iach - Bod gan bobl ansawdd bywyd da, a’u bod 
yn gwneud dewisiadau iachus am eu bywydau a’u 
hamgylchedd  

Ymyrraeth Gynnar - Bod pobl yn cael yr help priodol ar yr 
amser iawn; yn ôl y gofyn  

Cysylltiadau Cadarn - Pobl, llefydd a sefydliadau sydd 
wedi’u cysylltu’n gadarn, sy’n gallu addasu i newid  

Pobl a Llefydd Llewyrchus - Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i 
bobl a llefydd yn rhannau trefol a gwledig ein sir  

Yn ail flwyddyn cyflawni’r cynllun, mae Prif Swyddog CAVS wedi parhau i Gadeirio a bod yn arweinydd ar-
benigol ar gyfer Grŵp Cyflawni Cysylltiadau Cryfion ac mae CAVS hefyd wedi cynrychioli’r Trydydd Sector 
ar bob un o’r grwpiau cyflawni eraill. 

https://www.ysirgaragarem.cymru/media/8332/cynllun-llesiant-sir-gar-terfynol-mai-2018.pdf
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Ymgysylltu a Dylanwadu 

Ffoaduriaid Syriaidd Sir Gâr 

Roedd CAVS yn aelod o Dasglu Ffoaduriaid Syriaidd Sir 
Gaerfyrddin, sy’n gwneud ei orau i sicrhau bod teuluoedd sy’n 
cyrraedd yma yn cael cefnogaeth gyda’u hanghenion meddy-
gol, tai ac addysgol ac yn cael eu helpu i integreiddio yn eu 
cymuned leol.   

Infoengine 

Gweithiodd CAVS gyda Chymdeithasau Gwirfoddoli Sirol lleol 
eraill i barhau i ddatblygu a hyrwyddo Infoengine yn brif ffyn-
honnell gwybodaeth ar-lein am wasanaethau Trydydd Sector 
ledled Sir Gaerfyrddin a Chymru. Mae Infoengine  yn cynnig 
ffordd rwydd i fudiadau Trydydd Sector gael presenoldeb ar y 
we a hyrwyddo eu gwasanaethau ar-lein.  

Ceir dolen rhannu gwybodaeth rhwng Infoengine a DEWIS 
Cymru, gwefan sector cyhoeddus sy’n darparu gwybodaeth 
am lesiant yng Nghymru. Mae hwn yn gydweithrediad 
ymarferol rhwng y Trydydd Sector a’r sector cyhoeddus yng 
Nghymru ac mae’n golygu y gellir dod o hyd i wybodaeth 
berthnasol ar y ddwy wefan waeth ymhle y caiff y wybodaeth 
ei hychwanegu. 

Prosiect Cymorth Unedig Sir Gaerfyrddin (CUSP) 

Mae CUSP yn bartneriaeth trydydd sector sy’n ceisio cefnogi pobl i fyw’n dda 
ac yn annibynnol a lleihau effaith anabledd ac afiechyd. 

Mae CUSP yn targedu pobl 18+ oed sydd mewn perygl o golli eu hannibyniaeth 
trwy iechyd gwael neu lesgedd cynyddol. Ei nod yw rhwystro eu hanghenion 
rhag datblygu ymhellach, arafu dirywio, helpu adfer annibyniaeth a chynnig 
llwybr effeithiol at wasanaethau statudol dim ond pan mae eu hangen.   

Mae’r prosiect yn ceisio cysylltu unigolion yn ôl at eu cymuned a chynnig atebion ymarferol sy’n 
cynnal annibyniaeth a helpu pobl i wneud yn fawr ohoni. 

Mae CAVS yn rhan ganolog o wneud y bartneriaeth yn llwyddiant a darparodd yr ysgrifenyddi-
aeth er mwyn sicrhau bod y bartneriaeth yn parhau i ddatblygu. 

Gweithgarwch y Gwasanaeth 

Dros y deuddeg mis diwethaf, buom yn brysur iawn a gwelsom gynnydd enfawr yn yr atgyfeiri-
adau a gawsom ac yn nifer y bobl a gafodd gefnogaeth gan CUSP. 

 Rhydaman  

 Caerfyrddin  

 Garnant 

 Glanaman  

 Llandeilo  

 Llanelli  

 Cydweli  

 Pontyberem 

 Saron 

 Tycroes 

36 o deuluoedd = 

163 unigolyn 

Hyd at fis Mawrth 2020 
roedd cyfanswm o 

wedi cael eu hail-sefydlu ar 
hyd a lled y Sir yn: 

465 

355 

737 

681 

2577 Cynhaliwyd 2577 o weithgareddau/ymyriadau cefnogi gyda 
defnyddwyr gwasanaethau yn ystod y flwyddyn 

Cyfanswm yr atgyfeiriadau a gawsom o ysbytai  
(cynnydd o 47.3% ers y llynedd) 

Cefnogwyd 355 o bobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty  
(cynnydd o 65.6% ers y llynedd) 

Cynhaliwyd 737 o ymweliadau cefnogi yn ystod y flwyddyn 

Darparwyd 681 o oriau cefnogi yn ystod y flwyddyn 

https://infoengine.cymru/
https://www.dewis.cymru/
https://www.dewis.cymru/
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Gwirfoddoli 

Canolfan Gwirfoddoli CAVS  

Yn ystod y flwyddyn roedd gennym un Swyddog Gwirfoddoli rhan amser, Jane Hemmings, yn 
gweithio dau ddiwrnod yr wythnos. Ymunodd Alud Jones â’r Ganolfan Gwirfoddoli ar y 25ain 
Chwefror 2020 mewn swydd ran amser, dau ddiwrnod yr wythnos. Roedd y prinder capasiti 
tan ran olaf y flwyddyn yn golygu nad oeddem wedi gallu bod mor rhagweithiol ag y dymun-
em gyda digwyddiadau a gwirfoddoli ymhlith pobl ifanc. 

Mae Canolfan Gwirfoddoli CAVS, yn Y Mount yng Nghaerfyrddin, yn gweithio i hyrwyddo a 
chefnogi gwirfoddoli ar draws Sir Gaerfyrddin. Rydym yn gweithio gyda grwpiau sy’n def-
nyddio gwirfoddolwyr ac unigolion sy’n awyddus i ddod yn wirfoddolwyr. Mae ein gwaith 
gyda darpar wirfoddolwyr yn amrywiol iawn ac mae’n seiliedig ar anghenion unigolion. Trwy 
roi gwybodaeth a chefnogaeth am leoliadau gwirfoddoli, sy’n gweddu i sgiliau, anghenion 
datblygu personol a diddordebau’r unigolyn, ein nod yw cysylltu’r gwirfoddolydd gyda mudi-
ad lleoli addas. Gallwn hefyd ddarparu hyfforddiant anffurfiol ar gyfer grwpiau o wirfoddol-
wyr gweithredol. 

Rhoddir arweiniad a chefnogaeth i fudiadau lleoli am arfer da drwy hyfforddiant anffurfiol ac 
achrededig, cymorth gyda datblygu polisïau addas a gweithdrefnau a chyfleoedd rhwydwei-
thio i rannu arfer da. 

Hyfforddiant Canolfan Gwirfoddoli CAVS  

Yn ystod mis Ebrill cwblhawyd asesu a dilysu’r gwaith a gyflwynwyd o gwrs hyfforddiant 
Rheoli Gwirfoddolwyr. Enillodd y tri dysgwr ar ddeg a gyflwynodd waith i’w asesu y 6 Credyd 
llawn ar Lefel Tri.    

Ym mis Hydref cawsom wahoddiad i siarad gyda grŵp yn Mind Caerfyrddin fel rhan o raglen 
‘Fy Nghenhedlaeth I’ i’w cyflwyno i’r syniad o wirfoddoli fel ffordd o wella llesiant.  

Ym mis Tachwedd gwnaethom ddwy sesiwn hyfforddiant ymarferol yn seiliedig ar rolau ar 
gyfer grŵp o wirfoddolwyr yn Links Llanelli. Roedd y sesiynau’n trafod Cyfrinachedd - 
Polisïau ac Arfer a Chadw’n Ddiogel. 

CVON  

Mae’r Ganolfan Gwirfoddoli yn trefnu cyfarfodydd CVON (Rhwydwaith 
Trefnwyr Gwirfoddoli Sir Gaerfyrddin). Mae’r rhwydwaith llwyddiannus 
yn sesiwn wybodaeth i gydlynwyr gwirfoddoli ac mae’n cefnogi dros 200 o 
grwpiau trydydd sector yn y Sir.  Mae’r rhwydwaith yn cynnig cyfle i rannu 
arfer gorau ymhob agwedd o reoli a llywodraethu gwirfoddolwyr trwy 
drafodaethau bywiog, rhannu gwybodaeth, gweithdai a siaradwyr gwadd 
yn ogystal â diweddariad gan CAVS a’r Ganolfan Gwirfoddoli ym mhob 
cyfarfod.  

 Cyfarfu CVON dair gwaith yn ystod y flwyddyn. Rhoddwyd y gwahanol 
gyflwyniadau gan amrywiol fudiadau, megis eleni gan: 

 Gareth Davies ac Anne May o Tir Dewi,  

 Tania Davies a Hanna Martin o Threshold DAS,  

 Jane Cole o Hosbis Skanda Vale  

 Kay Margerison o See Around Britain.  

Hefyd, cawsom drafodaeth am rwydwaith CVON, gan adolygu’r hyn oedd 
yn gweithio’n dda ac edrych ar beth fyddai’n ddefnyddiol i’w ddatblygu ar 
gyfer cyfarfodydd i’r dyfodol. Cafwyd diweddariadau rheolaidd gan Jamie 
Horton ac Alud Jones am ddatblygiadau yn y Prosiect Gwirfoddoli 
Gwledig. 

Cyfranogwyr ar y cwrs Rheoli Gwirfoddolwyr 
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Gwirfoddoli  

Mawrth 2020 

Yn ystod mis Mawrth, dechreuodd CAVS, fel gweddill 
gwledydd Prydain, weithio mewn ffyrdd gwahanol 
iawn wrth i’r holl gynlluniau ar gyfer digwyddiadau a 
sesiynau hyfforddi gael eu canslo, swyddfa CAVS yn 
cau a staff yn dod o hyd i ffyrdd o weithio gartref 
mewn sefyllfa oedd yn newid drwy’r amser.  

Yn dilyn cais Llywodraeth y DU am hanner miliwn o 
bobl i wirfoddoli i’r GIG, tyfodd nifer y bobl a ruth-
rodd i gynnig eu cymorth yng Nghymru i lefelau 
uwch nac erioed, wrth i 1,000 o wirfoddolwyr 
gofrestru ar wefan gwirfoddoli-cymru, a llawer o 
bobl eraill yn cysylltu â CAVS yn uniongyrchol.  

Cafodd swydd Alud Jones ei hehangu i bedwar diwr-
nod yr wythnos i helpu diwallu’r galw cynyddol am 
wybodaeth a chymorth gan wirfoddolwyr a mudi-
adau sy’n defnyddio gwirfoddolwyr.  

Gweithiodd y swyddogion gwirfoddoli’n galed i ddod 
o hyd i rolau addas ar gyfer gwirfoddolwyr, ar adeg 
pan oedd llawer o gyfleoedd gwirfoddoli ffurfiol yn 
cau oherwydd bod staff yn cael eu rhoi ar ffyrlo, 
gofynion  ymbellhau corfforol a chanllawiau Lly-
wodraeth Cymru. 

Canolfan Gwirfoddoli CAVS yn Gweithio mewn Partneriaeth 

 Bu’r Ganolfan Gwirfoddoli yn cefnogi gwaith partneriaeth gyda Grŵp Cyflawni Cysylltiadau Cryfion y 

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Ym mis Ebrill, gyda Swyddog Ymgysylltu CAVS, aethom ati i gynl-

lunio a hwyluso gweithdy gwirfoddoli ar gyfer yr aelodau. Roedd swyddog gwirfoddoli’n mynychu cy-

farfodydd rheolaidd y Grŵp Cysylltiadau Cryfion a’r gweithgor gwirfoddoli. 

 Trwy fynychu Diwrnod Gwybodaeth llwyddiannus a phoblogaidd ar gyfer Elusennau Bychain ym mis 

Mehefin cawsom gyfle i gyfarfod â grwpiau newydd a chynnig cefnogaeth.  

 Mae’r tîm gwirfoddoli yn gweithio mewn partneriaeth ranbarthol ac fe drefnodd sesiwn hyfforddiant 

ar wefan Gwirfoddoli Cymru, a gyflwynwyd gan Michiel Blees o PAVO ym mis Tachwedd, ynghyd â 

chyfarfod diweddaru rhanbarthol.  

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019  

What does volunteering mean to you? 
Cynhelir Wythnos Gwirfoddolwyr bob blwyddyn rhwng Mehefin 1 a 7. Eleni aeth Prosiect Gwirfoddoli 
Gwledig CAVS allan o amgylch Sir Gaerfyrddin wledig i ofyn beth mae gwirfoddoli yn ei olygu i chi.  

Gweler yr holl glipiau fideo ar wefan CAVS. 

Jeremy Fonge o Siop Gymunedol Dryslwyn.  

http://www.cavs.org.uk/what-does-volunteering-mean-to-you/
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Gwirfoddoli 

Cydweithio 

Rydym wedi cymryd pob cyfle i annog gwaith partneriaeth 

ac wedi cyfeirio pobl i fannau eraill pan fo angen. Rydym 

hefyd yn falch iawn o’n rhan mewn nifer o ddigwyddiadau.  

e.e.   

 Hyb Gwirfoddoli Gwledig Dyffryn Aman  

 Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr 

 Diwrnod Cyngor Mawr Wythnos Elusennau Bychain 

Mae ein cymunedau gwledig yn Sir Gaerfyrddin yn cynnig 

dewis enfawr o sgiliau a phrofiadau ac mae ganddynt an-

gerdd mawr am wirfoddoli – boed hynny’n ffurfiol neu fel 

arall, a chafodd y tîm y fraint o allu treulio’r prosiect hwn 

o’r dechrau i’r diwedd yn gwneud cysylltiadau ac yn 

arddangos y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan 

grwpiau o bob math. 

Prosiect Gwirfoddoli Gwledig 

Ers mis Tachwedd 2017, diolch i arian LEADER, mae 
ein tîm wedi bod yn gweithio yng nghymunedau 
gwledig Sir Gaerfyrddin i dynnu sylw at werth  
iechyd a llesiant, cymdeithasol a chymunedol  
gwirfoddoli yn lleol. Yn dilyn cychwyn ffrwydrol eleni buom yn meithrin a datblygu’r prosiect 
trwy gydol y flwyddyn i sicrhau ein bod yn cyflawni’r targedau yn llwyddiannus. 

Wedi ymgysylltu ac ymgynghori â budd-
ddeiliaid a gwirfoddolwyr posib, penderfyn-
wyd cynnig dewis o weithdai 2 awr i alluogi 
gwirfoddolwyr i fagu hyder wrth wneud cais 
am rolau gwirfoddoli. Penodwyd Tom 
Haskett yn Weithiwr Chwarae cefnogol a 
chyflawnodd Sandra Williams rôl Gweinyd-
dydd Prosiect yn gweithio gyda’r Swyddo-
gion Gwirfoddoli Gwledig, Jamie Horton ac 
Alud Jones. 

Jamie Horton, Swyddog Gwirfoddoli Gwledig: “Bu’n bleser pur gweithio gyda diwydiant gwir-
foddoli mor arbennig sy’n gwneud cyfraniad sylweddol i economi leol Sir Gaerfyrddin. Mae 
cymaint o wirfoddoli ffurfiol ac anffurfiol yn digwydd, ac mae’n bwysig pwysleisio nad yw 
pob rôl yn cael cyhoeddusrwydd nac yn cael eu cydnabod yn ‘swyddogol’. Nid yw eu heffaith 
damaid yn llai pwysig o’r herwydd.” 

Hoffai’r tîm nodi hefyd, er y cafodd llawer iawn o waith ei gyflawni gan y prosiect hwn, na fydd 
ei effaith lawn yn amlwg yn ystod cyfnod y prosiect ei hun. Ein gobaith yw y bydd y perthna-
soedd cadarnhaol rydym wedi’u datblygu yn parhau i ddwyn ffrwyth yn y blynyddoedd nesaf. 

‘Ar ein pen ein hunain 
gallwn wneud cyn lleied; 

gyda’n gilydd gallwn wneud 
cymaint mwy’ 

Helen Keller 
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Gwirfoddoli 

Nifer y Cyfranogwyr a Sesiynau hyfforddi 

Gorffennodd y prosiect ym mis Hydref 2019 ac mae ein hadroddiad terfynol i’w weld ar wefan CAVS.  

Llwyddiant? 

 Gwaith allestyn 

 Darparu hyfforddiant rhad 

ac am ddim 

 Sesiynau mewn lleoliadau cymunedol 

 Gwella canfyddiad y cyhoedd o’r 3ydd 

sector yn y sir 

 Mwy o ddefnydd o lwyfan Gwirfoddoli 

Cymru – gan ddarpar wirfoddolwyr yn 

chwilio am gyfleoedd addas a chan fudi-

adau sy’n gorfod hysbysebu’r rolau 

hynny 

 Ymgysylltu cymunedol – meithrin perth-

nasoedd gyda grwpiau cymunedol 

Hoffai’r tîm ddweud gair mawr o 

ddiolch i bawb y buom yn gweithio â 

nhw dros y ddwy flynedd ddiwethaf. 

Mae gwirfoddoli’n rhywbeth mor 

hyfryd i fod yn rhan ohono ac rydym 

yn falch eich bod chithau’n meddwl 

felly hefyd. 

✓ 
Adeiladu Hyder  Hylendid Bwyd 

Sylfaenol  
Gwirfoddoli Tuag at Waith  Hyrwyddo eich mudiad 

trwy ddefnyddio 
Ffilm 

L3 Cymorth Cyntaf Gweithio Unigol    Hud Mentora  Amddiffyn Sylfaenol 
Cymru Gyfan  

 Rheoli Gwirfoddolwyr  Agweddau ar Wirfoddoli Sgiliau TG Sylfaenol 

22 18 06 

44 01 08 

01 06 05 

02 02 01 01 

09 06 02 08 

07 

32 03 20 32 

Yn y Gwaith 

http://www.cavs.org.uk/wp-content/uploads/2020/11/RVP-final-report-cym_291119.pdf


 

Adroddiad Blynyddol CAVS 2019-2020 22 

Gwirfoddoli 

Enillwyr Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr  
CAVS 2019 
Cynhaliwyd seremoni Gwobrau Cydnabod Gwirfoddolwyr CAVS ar ddydd Iau 
21ain Tachwedd yn dilyn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol CAVS. 

Roedd 6 chategori i’w dyfarnu i wirfoddolwyr a wnaeth wahaniaeth eleni i’w 
cymuned, i eraill a/neu i’w hunain. 

 Gwirfoddolydd Ifanc (dan 25) 

 Oedolyn-Wirfoddolydd (dros 25) 

 Ymddiriedolydd (er cof am Dr. Christopher Reed MBE) 

 Grŵp  

 Gwirfoddoli Gwledig 

 Cydnabyddiaeth Arbennig 

Roeddem wrth ein boddau i allu dathlu ansawdd rhyfeddol a swm a sylwedd 
y gwirfoddoli sy’n digwydd yn Sir Gaerfyrddin ac i daflu goleuni ar waith a 
chyflawniadau eithriadol y gwirfoddolwyr a mudiadau yn ein trydydd sector. 
Cafodd y beirniaid eu rhyfeddu a’u hysbrydoli gan yr ymroddiad, ymrwymiad 
a brwdfrydedd a ddangoswyd gan yr holl enwebeion ac enillwyr a’r gwaha-
niaeth amlwg maen nhw’n ei wneud i’n cymunedau. 

Llongyfarchiadau i bawb! 

Categori Gwirfoddolydd Ifanc 

Unigolyn (dan 25) a wnaeth waith gwirfoddol sydd wedi gwneud cyfraniad 
arwyddocaol i ddatblygiad eu mudiad a/neu a gafodd effaith gadarnhaol ar y 
gymuned ac ar ansawdd bywyd trigolion Sir Gaerfyrddin. 

 Enillydd Kelly Tomlinson (Dr.M’z) 

Gwirfoddolodd Kelly yn Dr Mz am fwy na thair blynedd. 

“Mae bob tro’n fodlon mynd y filltir ychwanegol inni ac i’r bobl ifanc.” 

Tystysgrif Cymeradwyaeth Uchel: 

 Scarlet Marenghi (Pwyllgor Elusen y Maer) 
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Gwirfoddoli 
Categori Oedolyn-Wirfoddolydd  

Unigolyn (dros 25) a wnaeth waith gwirfoddol sydd wedi gwneud cyfraniad 
arwyddocaol i ddatblygiad eu mudiad a/neu a gafodd effaith gadarnhaol ar y 
gymuned ac ar ansawdd bywyd trigolion Sir Gaerfyrddin. 

 Enillydd Tim Doyle (Canolfan Magu) 

Bu Tim yn gwirfoddoli bob dydd yn y Ganolfan Magu ers iddi agor.  

“Ef oedd ein hachubydd mawr – pe bai pawb yn fwy fel Tim byddai’r byd yn lle 
anhygoel.” 

Categori Ymddiriedolydd  
(er cof am Dr. C.Reed MBE) 

Unigolyn a weithredodd yn ymddiriedolydd ac a wnaeth 
gyfraniad arwyddocaol i ddatblygiad eu mudiad. 

 Enillydd Gina Jones   
(Cymdeithas Cyfeillion Ysbyty Llanymddyfri, 
Amgueddfa a Phorth Ymwelwyr Llanymddyfri, 
Clwb Cyfeillgarwch Llanymddyfri, Warden 
Eglwys, Neuadd Goffa Rhys Pritchard) 

“Mae Gina yn berson sy’n dod o hyd i amser i bawb er 
gwaetha’r holl waith gwirfoddol a wna.” 

Tystysgrifau Cymeradwyaeth Uchel: 

 Alwyn Jenkins (Radio Glangwili) 

 Janet Lewis (Ty-Golau) 

 Ben Evans (Dr.M’z) 

 Sandra Llewelyn (Sir Gâr 50+) 

 Krista Robinson (Canolfan Magu) 



 

Adroddiad Blynyddol CAVS 2019-2020 24 

Gwirfoddoli 
 

Categori Grŵp 

Mudiad a wnaeth gyfraniad ac a gafodd effaith gadarnhaol ar y gymuned ac 
ar unigolion yn Sir Gaerfyrddin. 

 Enillydd Cyfeillion Cefnogi Macmillan Sir Gaerfyrddin  

Mae’r gwirfoddolwyr o Wasanaeth Cyfeillio Macmillan yn darparu 
cefnogaeth ymarferol ac emosiynol i’r sawl sy’n cael eu heffeithio gan gancr 
ar draws cymunedau ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin. 

“Bu’r tîm gwych hwn 
yn datblygu a darparu 
eu gwasanaeth ers 
2013. “ 

Categori Gwirfoddoli Gwledig 

Unigolyn neu grŵp, y mae eu gwaith gwirfoddol yn digwydd mewn sefyllfa 
wledig, sy’n gwneud cyfraniad arwyddocaol i lesiant eu cymuned. 

 Enillydd Siop Gymunedol Bryn Stores Brechfa  

Mae’r holl waith o redeg siop y pentref ym Mrechfa yn cael ei wneud gan wir-
foddolwyr. 

“Mae’r gwasanaeth a ddarperir yn rhan fawr o’r hyn sy’n gwneud Brechfa 
mor arbennig, mae’n ganolog i fywyd y gymuned ac ni fyddai yno heb 
ymrwymiad enfawr y gwirfoddolwyr sy’n ei rhedeg.” 

Tystysgrif Cymeradwyaeth Uchel: 

 Tom Ashton (Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanymddyfri) 

Tystysgrifau Cymeradwyaeth Uchel: 

 Radio Glangwili 

 Cyfeillion Neuadd Talog 

 CASM (Gofalwyr Pobl sy’n Camddefnyddio Alcohol a Sylweddau) 
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Gwirfoddoli 

Categori Cydnabyddiaeth Arbennig 

Unigolyn sydd, ym marn y beirniaid, yn bodloni’r meini prawf 
uchod ac sy’n mynd ymhellach eto i wneud cyfraniad eithriadol 
i’r mudiad maen nhw’n gwirfoddoli ag ef ac i’w cymuned yn 
gyffredinol hefyd. 

 

 Enillydd Sarah Morris-Herbert  

(CASM, Gofalwyr Pobl sy’n Camddefnyddio 

Alcohol a Sylweddau) 

 
Sarah yw Cadeirydd CASM . Mae ben arall y ffôn 24/7 sy’n 
golygu y gall unrhyw un sydd angen cymorth gysylltu â hi i gael 
cyngor, cynghori a chefnogaeth.  

“Mae hi’n garedig, trugarog ac mae ganddi empathi gyda 
phawb sydd angen cefnogaeth ac mae hi bob tro yno i eraill.” 

Tystysgrifau Cymeradwyaeth Uchel: 

 Tim Doyle (Canolfan Magu) 

 Sandra Llewelyn (Sir Gâr 50+) 
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Creu Cysylltiadau i Bawb  

 

Trawsnewid Rhaglen 7  

Datblygodd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru ymateb rhanbarthol i raglen 
‘Cymru Iachach’ Llywodraeth Cymru ar ffurf cais am £18m i gefnogi gweithgarwch  
trawsnewidiol ar draws y rhanbarth ac ar lefel leol sydd wedi’i gysylltu â’r Cynllun Ardal a 
Strategaeth Gofal ac Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.  

Mae rhaglen Creu Cysylltiadau i Bawb yn canolbwyntio ar ddatblygu casgliad rhanbarthol o 
weithgareddau i gymell dinasyddiaeth weithredol. Bydd yn seiliedig ar ddull pontio‘r 
cenedlaethau sy’n meithrin cysylltiadau er mwyn lleddfu’r unigrwydd ac arwahanrwydd 
sy’n bodoli mewn cymaint o’n cymunedau. 

Cychwynnodd Jamie Horton, Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Cymunedol newydd CAVS, ei 
rôl ym mis Tachwedd 2019. Gan weithio gyda’i chyd-swyddogion rhanbarthol yng Nghered-
igion a Sir Benfro cafodd y cyfrifoldeb o ymateb i anghenion iechyd a chymdeithasol uni-
golion ac annog gwirfoddoli digymell ac anffurfiol yng nghymunedau Sir Gaerfyrddin. Gan 
weithio gyda’i chyd-weithwyr yn CAVS bydd hefyd yn hyrwyddo, cefnogi a dathlu gwirfod-
doli—yn ffurfiol ac anffurfiol. 

Cynllunio camau dau lwyfan digidol i gefnogi a dathlu gwirfoddoli 
digymell: 

 Made Open – adnodd ar-lein arfaethedig lle y 
gall cymunedau gysylltu i rannu sgiliau a 
diddordebau; mae’n seiliedig ar Fancio Amser.  

 Datblygu ymgyrch Garedigrwydd ranbarthol  - 
diweddaru’r sesiwn ymwybyddiaeth a’r gwaith a wnaed yn y sir yn barod. Ystyried 
eiriolwyr cymunedol er mwyn rhannu a gwasgaru’r neges yn lleol.  

Wedi cychwyn y cyfnod clo ym mis Mawrth symudodd y Gwaith 
Trawsnewidiol hwn ar-lein yn syth. Gwnaed cysylltiadau cymune-
dol gyda’r nifer enfawr o grwpiau Facebook a ymatebodd i’r al-
wad i weithredu.  

Arweiniodd hyn at greu grŵp cefnogi ar gyfer trefnwyr gwirfod-
doli gweinyddol a chymunedol - Grŵp Cyswllt Cymunedol CAVS. 
Gan fabwysiadu ‘ffyrdd newydd o weithio’, ffocws cychwynnol y 
prosiect hwn oedd cefnogi grwpiau cymunedol yn eu hymateb i 
bandemig Covid-19. 

Diweddariad 

 Regional Ffocws Gwirfoddoli Rhanbarthol ar yr angen am yrwyr 

gwirfoddol a ffocws yn y cyfryngau cymdeithasol ar wirfoddoli’n 

lleol 

 Calendr Nadolig Gweithredoedd Bychain o Garedigrwydd 

 Mynychu’r Fforwm Amgylcheddol 

 Ystyried Hybiau Gweithredu Cymunedol. Trafodaethau gyda thîm 

ehangach Rhaglen (7) 

 Dathlu Wythnos Genedlaethol Pontio’r Cenedlaethau 

 Ymgyrch iWill 

 Dathlu Diwrnod/Wythnos Genedlaethol Caredigrwydd (Tachwedd) 
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Hanes y Prosiect 

Ym mis Awst 2006 rhoddwyd contract i 
Chwarae Cymru i weithio’n strategol ar y 
rhaglen Chwarae Plant ar ran y Loteri Fawr. 
Trwy’r rhaglen hon rhannwyd cyfanswm 
gwerth £13m o grantiau ar gyfer Cymru 
gyfan. 

Canolbwyntiodd Rownd 1 y rhaglen ar ddatblygu’r seilwaith angenrhei-
diol ar gyfer darparu chwarae ac ar edrych ar y darlun strategol ar draws 
Cymru. 

Yn Rownd 2 rhoddwyd grantiau i rwydweithiau chwarae rhanbarthol 
oedd yn cynnig cyfleoedd Chwarae uniongyrchol. Roedd y  rhaglen 
Chwarae Plant yn canolbwyntio ar ffyrdd newydd o ddarparu prosiectau 
chwarae wedi’u staffio ac roedd yn disgwyl i brosiectau gynnig mentrau 
chwarae creadigol oedd yn cynnig cyfleoedd heriol ac amrywiol. 

Yn hwyr yn 2006 daeth grŵp o bobl o Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, yn 
cynnwys swyddogion o’r Cymdeithasau Gwirfoddol Sirol, Awdurdodau 
Lleol a mudiadau trydydd sector, at ei gilydd i weithio allan sut orau i 
adeiladu cais seilwaith er mwyn darparu Cymdeithas Chwarae ar gyfer yr 
ardal.   

Cyflogwyd Cydlynydd i ddatblygu’r cais i’r dyfodol. Aeth y grŵp hwn 
ymlaen i gyflwyno cais llwyddiannus am gyllid 3-blynedd ar gyfer 
Llwybrau Porffor, prosiect Chwarae Plant gyda CAVS yn sefydliad arwein-
iol. Yn ogystal â’r Cydlynydd, roedd tîm Llwybrau Porffor yn cynnwys 2 
Swyddog Datblygu, (un ar gyfer Sir Gaerfyrddin, y llall yn Sir Benfro) Gwei-
thiwr Adnoddau a staff Gweinyddol ynghyd ag 8 Gweithiwr Chwarae (tîm 
o 4 ar gyfer y naill sir a’r llall).   

 Mae’r holl staff oedd yn rhan o’r prosiect yn anhygoel. Maent wedi gwei-
thio gyda phlant a phobl ifanc ar draws Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, gan 
gynnig sesiynau chwarae Mynediad Agored ar ôl ysgol ac yn ystod gwyliau 
ysgol, rhedeg sesiynau mewn ysgolion dros ginio a darparu sesiynau an-
hygoel mewn Dyddiau Hwyl ac yn Sioe Sir Benfro, yn ogystal â 
hyfforddiant ar agweddau o Chwarae megis Chwarae yn Natur.  

Cyfrannodd CAVS at archwiliadau Digonolrwydd Chwarae ar draws y 
ddwy sir, ac fe gynhyrchodd yr adroddiad cyntaf ar gyfer Sir Benfro, a’u  
cynorthwyodd i sicrhau arian ar gyfer Swyddog Chwarae. 

Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor 

Diwedd y prosiect 

Mae’n dristwch mawr inni orfod rhoi gwybod 
ichi y bu’n rhaid i CAVS wneud y penderfyni-
ad anodd i gau Llwybrau Porffor gan na 
lwyddwyd i sicrhau rhagor o gyllid ar ei gyfer. 

Yn 2014, pan ddaeth y prif gyllid i ben, 
roeddem wedi gallu parhau i redeg Llwybrau 
Porffor gyda thîm bychan o staff.  Roeddem 
wedi gallu dal ati nes yn y diwedd nad oedd 
rhagor o arian ar gael. 

Mae diwedd y prosiect yn golygu y gadawyd 
miloedd o blant ar draws y ddwy sir heb un-
rhyw ddarpariaeth chwarae Mynediad Ag-
ored ac nid ydynt mwyach yn gallu cysylltu 
â’n tîm o staff ymroddedig.  

Hoffem ddiolch i’r holl blant a ddefnyddiodd 
y ddarpariaeth ac a lywiodd waith y timau 
trwy ddewis eu chwarae ac i’r holl rieni am 
ein cefnogi. Rhaid rhoi gair enfawr o ddiolch 
i’r staff a wnaeth y prosiect hwn yn gymaint o 
lwyddiant a hoffem ddiolch hefyd i’n partner-
iaid yn PAVS a swyddogion o’r ddau 
awdurdod lleol a roddodd eu cefnogaeth 
lwyr i’n gwaith.   

Byddwn yn colli pob un ohonoch. 



Access Wales 

Action on Hearing Loss Cymru 

Adlerian Society 

Age Cymru Sir Gâr 

Alzheimer's Society 

Antioch Christian Centre 

Antur Teifi 

Arts Care / Gofal Celf 

Awaydays Coastcare 

BAROD 

Bro Myrddin Bowls Club 

C.FF.I. Sir Gȃr  

Calan DVS  

Canolfan Gymunedol Ystradowen  
Community Centre 

Cardigan Youth Project 

Care & Repair Carmarthenshire 

Carers Trust Crossroads Sir Gâr 

Carmarthen Arts 

Carmarthen U3A 

Carmarthen Youth Project 

Carmarthenshire Counselling Services 

Carmarthenshire Disability Coalition for 
Action 

Aelodau CAVS 

Carmarthenshire Federation of  
Women's Institute 

Carmarthenshire People First 

Carmarthenshire Shopmobility 
Caerfyrddin 

Cartrefi Cymru 

CDAS 

Cerebra 

Clybiau Plant Cymru Kids Clubs 

Coleg Elidyr 

Cymdeithas Neuadd yr Ysgol  
Llanfihanger-ar-Arth 

Cymdeithas Teithwyr Rheilffordd Calon 
Cymru  

Cyngor Celfyddydau Cymru 

Cyngor Cymunedol Llangennech 

Diverse Cymru 

Ferryside Social Enterprise Group (FSEG) 

Fforwm 50+ Sir Gâr  

GABS (Clwb Cymdeithasol y Deillion 
Aman Gwendraeth) 

GABS. V. I. Bowls 

Greyhound Rescue Wales 

Grŵp Cefnogi Gofalwyr Dementia 

Gwili Railway 

Gwynfe Community Hall Association 

Pembrokeshire MIND 

Pencader Family Centre 

Peniel Community Association 

Penygroes & District OAP 

People Speak Up 

Plant Dewi 

Pontyates Welfare Association  

Pwll Hydrotherapi Llanelli  

Radio Glangwili  

Really Pro Ltd 

Royal Voluntary Service 

SENSE Cymru 

South Cefncaeau Family Centre 

Special Olympics Carmarthenshire 

Stroke Association 

The Black Mountain Centre 

The Hangout 

Threshold DAS Llanelli 

Tir Coed 

United Counties Agricultural & Hunters 
Society 

Versus Arthritis 

Vision in Wales (Wales Council of the 
Blind) 

West Wales Woods 

WSSP 

WWAMH 

Hafan Cymru 

HUTS Workshop 

Kidwelly Town Bowling Club 

Kidwelly Town Council 

Llamau 

Llandovery Town Council 

Llanelli Free Evangelical Church  

Llanelli MIND 

Llanelli Multicultural Network 

Llanelli Rural Council 

Llanelli Town Council 

Llanfynydd Village Society 

Llangadog Community Centre  

Llansawel Recreation Field & Hall 

Llanybydder Family Centre 

Llanybydder Old School Community Cen-
tre 

Menter Bro Teifi 

Menter Cwm Gwendraeth Elli Cyf 

Myddfai Community Hall & Visitor Centre 

National Botanic Garden of Wales 

Neuadd Bro Fana/ Ffarmers  
Village Hall & institute 

Neuadd Gymunedol Talog 

New Pathways 

Old Mill Foundation   

Parkinson's Society 


