
 

   

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Hybiau  

Gwybodaeth 

Gwirfoddolwyr 

Rhanddeiliaid 

Hyfforddiant 

Cyfranogwyr 

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig  
Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol  

Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. 

“Wnaethon nhw gymryd amser I 

wrando ar beth oedd eisiau 

arnaf…” 

Llwyddiannau grwirfoddoli 

Gwirfoddoli Gwledig 

https://gov.wales/


 

 

 PROSIECT GWIRFODDOLI GWLEDIG NEWYDD CAVS 

Ers mis Tachwedd 2017, diolch i arian LEADER, bu ein tîm yn        

gweithio yng nghymunedau gwledig Sir Gaerfyrddin i dynnu sylw at 

werth iechyd a llesiant, cymdeithasol a chymunedol gwirfoddoli yn 

lleol... 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

12 Gweithredau Dosbarthu Gwybodaeth 
Wedi ei rhagori 

150 Cyfranogwyr hyfforddiant      
Wedi ei rhagori         

Training Sessions 43 danfonwyd 

200 Ymgysylltu â rhanddeiliaid  
 Wedi’I cwrdd 

06 Hybiau  
Wedi ei rhagori 

150 Gwirfoddolwyr wedi’u gosod 
Wedi’I cwrdd 

 Helpu ehangu’r dewis o 
gyfl oedd gwirfoddoli sydd 
ar gael ar hyn o bryd.  

 Datblygu a hwyluso     
sesiynau hyfforddiant rhad ac am 
ddim. 

 Gweithio mewn 6 lleoliad 
cymunedol gwledig 
(canolbwyntiau) a bod ar gael ar 
gyfer yr holl grwpiau               
budd-ddeiliaid. 

 

(Cliciwch am y wefan) 

Tom Haskett 
Gweithiwr Chwarae 

Ruth Evans 
Cynorthwy-ydd 

Prosiect 

Jamie Horton 
Swyddog Prosiect 

Marie Mitchell 
CAVS CO 

Sandra Williams 
Cynorthwy-ydd 

Cymorth 
Gweinyddol 

Fflur Lawlor 
Rheolwr Prosiect 

Alud Jones 

http://www.cavs.org.uk/
https://carmarthenshire.volunteering-wales.net/vk/volunteers/index.htm


 

   

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

BLE CYCHWYNNODD Y CYFAN  

Datblygodd CAVS y Prosiect Gwirfoddoli Gwledig yn dilyn profiad a gafwyd ac adborth a dderbyniwyd trwy   
weithio gyda mudiadau a gwirfoddolwyr.   

O’n profiad hir o gynnig gwybodaeth a chefnogaeth i unigolion sy’n chwilio am brofiadau gwirfoddoli, roeddem 
yn gwybod ei bod yn anodd iawn i bobl yn byw yng nghefn gwlad Sir Gaerfyrddin gael cyfleoedd oherwydd 
cyfyngiadau trafnidiaeth gyhoeddus. Gwyddom hefyd o adborth fod rhai o’r bobl fyddai’n elwa fwyaf o       
ddatblygu eu sgiliau a chodi lefelau eu hyder a hunan-barch trwy fanteisio ar gyfleoedd gwirfoddoli yn ei chael 
yn anodd defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus heb gefnogaeth. 

Trwy gael Prosiect Gwirfoddoli Gwledig byddem yn gallu cyrraedd y bobl hynny nad ydynt ar hyn o bryd yn   
gallu bod yn rhan o’u cymuned. 

 

Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau anstatudol 

Gwirfoddolwyr Sefydliadau sy’n       

defnyddio                

gwirfoddolwyr 

Y gymuned 

Mae ein cymunedau gwledig yn Sir Gaerfyrddin yn cynnig sgiliau a phrofiadau o bob math ac mae 
gwirfoddoli yn bwysig iawn iddynt – boed hynny’n ffurfiol neu fel arall, a chafodd y tîm y fraint o 
allu treulio’r prosiect hwn yn ei gyfanrwydd yn gwneud cysylltiadau ac arddangos y gwaith            
anhygoel sy’n cael ei wneud gan grwpiau amrywiol iawn. 
 
 Mae manteision gwirfoddoli yn hysbys ac maent yn cynnwys cynnydd amlwg mewn hunan 

hyder a sgiliau trosglwyddadwy i’r gwirfoddolydd unigol.   
 Mae mudiadau sy’n defnyddio gwirfoddolwyr yn elwa o gynyddu eu capasiti i ddarparu eu 

gwasanaethau mewn ffordd sy’n hygyrch i’w grŵp cleientiaid.  
 Mae’r gwirfoddolwyr yn “ychwanegu gwerth” i waith y mudiad trwy ddarparu ystod hyblyg 

ac amrywiol o unigolion yn cefnogi eu gwaith.  
 Mae’r gymuned yn gyffredinol yn elwa trwy ddefnyddio gwirfoddolwyr, sy’n cyfoethogi     

amwynderau lleol, meithrin ymdeimlad o berthyn a pherchnogaeth ac annog cydlynedd 
cymunedol. 

 



 

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

GWERTH GIRFODDOLI GWLEDIG 

Cymunedol 
 

Roedd angen i'r prosiect ddatblygu 6 chanolbwynt cymunedol er mwyn bod yn bwyntiau canolog ar gyfer 
dosbarthu gwybodaeth a chyfleoedd hyfforddiant.  

Wedi adolygu Proffil Sirol Sir Gaerfyrddin, Astudiaeth o Dlodi Gwledig, Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau          
Rhanbarthol a phapurau Sirol eraill, dewiswyd lleoliadau’r canolbwyntiau hyn ar sail rhwydweithiau          
trafnidiaeth a chyfleustra. 

Y 6 ardal a ddewiswyd gennym oedd:  Y Gwendraeth 

 Gorllewin Sir 

Gaerfyrddin 

 Tref Caerfyrddin 

 Gogledd Sir Gaerfyrddin 

 Dyffryn Tywi 

 Glanaman 



 

   

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

GORCHUDDIO CEFN GWLAD!#@ 

Gan adeiladu ar seiliau gwirfoddoli cadarn ar draws y sir a cheisio canolbwyntio ar y gwerth ychwanegol y mae 
gwirfoddolwyr yn ei gynnig i gymunedau gwledig, penderfynwyd rhannu’r 6 ardal yma eto er mwyn cyrraedd 
ymhellach. Gan mai cyfleustra oedd ein prif faen prawf, roeddem wedi penderfynu defnyddio ein huned          
wirfoddoli deithiol er mwyn gallu mynd i’r ardaloedd anoddaf 
eu cyrraedd. 

 

 

        

Yn dilyn rhagor o ymchwil a thrafod, penderfynwyd rhannu’r            

Gwendraeth yn 2 ganolbwynt – yn  bennaf oherwydd bod     

Canolbwyntiau      

Cymunedol yn barod yng Nghydweli                                      

a Phontyberem. 

. 

 

 

 

 

Er mwyn darparu ar gyfer Gorllewin Sir Gaerfyrddin, penderfynwyd        

defnyddio’r Llyfrgell yn Y Gât yn San Clêr a’r Neuadd Goffa yn Hendy-gwyn 

gan eu bod yn lleoliadau cyfarwydd. 

 

 

 

 

 

 

  Gan weithio’n agos â Chynghorydd Sir 
Llanybydder Ieuan Davies, cawsom ddefnyddio Festri 
Aberduar a’r Hen Ysgol ar gyfer gweithgareddau’r 
prosiect. Roedd pobl leol yn gyfarwydd iawn â’r ddau 
leoliad. 

Eto yn y Gogledd, roeddem yn teimlo ei bod yn bwysig 
cael lleoliad a chanddo ethos cryf o wirfoddoli yn 
barod - ac roedd yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol yn 
Drefach Felindre yn ddewis amlwg.  

http://www.mentercwmgwendraeth.org.uk/
https://www.kidwellyhub.com/
http://www.whitlandmemorialhall.org.uk/
https://en-gb.facebook.com/YGatTheGate/
https://museum.wales/wool/


 

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

 

 

Yn Nyffryn 
Tywi            
cytunwyd fod 
y Llyfrgell yn Llandeilo a’r YMCA yn  
Llanymddyfri yn fannau cyfarfod               
addas.  

 

 

 

 

       
    Yng Nglanaman dewiswyd Canolfan Gymunedol Cwmaman, a buom yn         

    gweithio’n agos iawn â Robert Venus sydd hefyd yn treulio llawer o’i  
    amser yn gweithio gyda chymunedau gwledig 

yn Nyffryn Aman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd yn gwneud synnwyr perffaith i ddefnyddio swyddfeydd 
CAVS yng Nghaerfyrddin gan fod Gwasanaeth Gwirfoddoli’r Sir 
yn hysbys i bawb, a bod system apwyntiadau ar gyfer              
gwirfoddolwyr yn bod yn barod. Gallem hefyd ddefnyddio’r 
ddwy swyddfa wirfoddoli arall in situ.  

 

Er nad oedd yn rhan o’n cwota o ganolbwyntiau, dylid nodi fod 

Alud yn gweithio yn Yr Hwb yn Llanelli yn ogystal â mewn         

Canolfannau Gwaith yng Nghaerfyrddin, Rhydaman a Llanelli - ar 

adegau gwahanol yn ystod ail hanner y prosiect. Er nad yw 

Rhydaman a Llanelli yn cael eu hystyried yn ‘wledig’,                  

defnyddiwyd y canolfannau hynny gan ddarpar wirfoddolwyr o 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/libraries-archives/
http://www.cwmamantc.org/
https://cwmaman.org.uk/makerspace/
https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/contact-us/llanelli-customer-service-hwb/
https://www.gov.uk/contact-jobcentre-plus
http://www.cavs.org.uk/


 

   

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Er mwyn creu ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r prosiect roedd rhaid defnyddio amrywiol gyfryngau:  

 

 

 

 

 

Ein nod oedd cael ein gweld mewn cymaint o gymunedau gwledig â phosib, ac ar y dechrau buom yn ceisio 
cysylltu â Chynghorau Cymuned a Thref, ac roedd rhai ohonynt yn awyddus i gyfarfod â ni ee  

 Buom yn ymdrechu hefyd i fynd i ddigwyddiadau mewn gwahanol ganolfannau lleol ee 

 Cyfryngau rhanbarthol ee 
South Wales   Guardian 

 Y wasg leol ee  Clecs Bro 
Cader 

 Presenoldeb ar-lein amry-
wiol, gan gynnwys cyfryn-
gau cymdeithasol  ee 
Twitter/Fb 

 Cyflwyniadau ee 
Rhwydwaith Trefnwyr 
Gwirfoddolwyr Sir 
Gaerfyrddin 

 Sesiwn galw heibio lleol 
ee    Bore coffi yn 
Nhalyllychau 

 Taflenni/posteri ar 
draws y sir 

 Digwyddiadau 
cyhoeddus 

 Cyfweliadau ee 

S4C, Golwg 360 

Dim ond bod 

yn weladwy 

Caerfyrddin Llanpumsaint Cydweli Llangathen Llanybydder 

 Neuadd Tymbl 

 Neuadd y Dref Hendy-gwyn 

 Y Clos Mawr Caerfyrddin 

 Llyfrgelloedd lleol amrywiol yn cynnwys  

Llyfrgelloedd Teithiol 

 Eglwys Talyllychau 

 Noson Victorianaidd Castell Newydd Emlyn 

 Parc y Bocs, Cydweli 

 Amgueddfa Wlân Genedlaethol, Drefach       

Felindre 

 Cynhadledd Trydydd Sector, Castell Newydd 

Emlyn 

 Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Llanymddyfri 

 Y Cwtsh, Pontyberem 

 Traeth Pentywyn 

Cyrchu llwybrau sefydledig gyda’r Gwasanaeth Llyfrgell 

Symudol, Llanddowror 



 

 

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Mae gallu defnyddio’r uned 
wirfoddoli deithiol wedi 

galluogi’r prosiect i 
gyrraedd lleoedd mwy 

anghysbell, ac             
ychwanegodd at y nod o 

hyrwyddo ‘gwirfoddoli’ yn 
gyffredinol. 

 
A welsoch chi ni yma a 

thraw? 

Gwaddol defnyddiol a gwerthfawr y prosiect fydd y ffaith fod yr uned wirfoddoli      
deithiol ar gael i’w defnyddio gan grwpiau wrth hyrwyddo eu cyfleoedd gwirfoddoli 
a dathlu’r gwerth ychwanegol y mae gwirfoddolwyr yn ei gyfrannu. 

Ar 18 Mehefin 2019 trefnodd y prosiect ein ‘Diwrnod      
Cyngor Mawr’ ar gyfer elusennau bach. Rhoddodd hwn 
gyfle inni bartneru gyda busnesau preifat yn ogystal ag 
elusennau a’r awdurdod lleol. Yn ogystal â rhannu 
gwybodaeth benodol am y prosiect, cawsom gyfle hefyd i 
ddarparu cymorth datblygu penodol. 

“Roedd hwn yn ddigwyddiad arbennig a dylem geisio ei 

gynnig bob blwyddyn” Biwro Cymunedol Sir Gaerfyrddin  

Cynhadledd 3ydd Sector Gorllewin Cymru 



 

   

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Mae Gwirfoddolwyr yn taenu heulwen 

Dros 20 mis y Prosiect cafodd ein tîm y fraint o gysylltu ag ystod eang ac amrywiol iawn o bobl: roedd llawer 
ohonynt eisiau dod yn wirfoddolwyr, wedi bod yn meddwl am wirfoddoli neu o leiaf yn fodlon gwrando ar    
fanteision gwirfoddoli. 

Buom yn siarad â …     A gyfeiriwyd atom gan ... 

 

  

 
 
 
 
 
 
Roedd eu rhesymau dros wirfoddoli yr un mor amrywiol … 
 
 Diddordeb yn y maes gwaith hwnnw (dim profiad) 
 Profiad yn berthnasol i gwrs 
 Carreg sarn tuag at swydd 
 Llenwi bwlch a adawyd gan newidiadau bywyd 
 Y ‘gwirfoddolydd di-baid’ hynod hael 
 Neu’n syml iawn fod yr amser ganddynt 

 Blant 

 Myfyrwyr 

 Myfyrwyr rhyngwladol 

 Rhieni ifanc 

 Pobl ddi-waith 

 Pobl mewn gwaith 

llawn amser 

 Canolfannau Gwaith 

 Gyrfa Cymru 

 Gwefan Gwirfoddoli 

Cymru 

 Nhw eu hunain 

 Grwpiau eraill ee Prime 

Cymru, Y Groes Goch 

Brydeinig 

 Sefydliadau addysg 

Mae Mandy wedi                                                                                               
gwirfoddoli i nifer o fudiadau, ac yn fwy                                                       
diweddar ar ôl dod i mewn i CAVS a siarad ag aelod o                                              
dîm y Prosiect Gwirfoddoli Gwledig, daeth o hyd i ddau arall                         
y byddai wrth ei bodd yn gwirfoddoli iddynt. 

“Gyda chefnogaeth gan un o’m gofalwyr aethom i swyddfa CAVS 
yng Nghaerfyrddin i gael gwybod mwy am waith gwirfoddol. 
Esboniais beth oeddwn yn ei hoffi ac fe wnaethon ni siarad am fy 
niddordebau a phrofiadau. Cefais groeso cynnes ac roeddwn yn 
teimlo fy mod yn cyfrif. Nid oedd unrhyw sôn am fy rhuthro allan 
o’r drws ac y byddai unrhyw beth yn gwneud y tro imi. Mae’r 
broses gyfan wedi bod yn dda ac rydyn ni hyd yn oed yn cadw 
cysylltiad i weld sut rydw i’n gwneud.” 

“Bu hwn yn llwyddiant mawr imi ac rwy’n gwneud 
rhywbeth sy’n rhoi mwynhad mawr imi”. 

http://radioglangwili.co.uk/
https://www.redcross.org.uk/
https://wales.mencap.org.uk/


 

 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Mae’n bwysig inni danlinellu y bu gwirfoddolwyr yn ganolog i’n prosiect, a chan mai nhw yw ein blaenoriaeth, 
maent wedi bod yn ganolog i’r hyn a wnaethom. Mewn gwirionedd, nid yw ein targedau yn cofnodi’n ddigonol y 
600+ o unigolion y buom yn gweithio â nhw ers cychwyn y prosiect. 

Mae’n hollbwysig pwysleisio hefyd fod cofnodi cyfnodau gwirfoddoli yn dasg arbennig o anodd a rhwystredig i 
unrhyw Gymdeithas Wirfoddoli Sirol am nifer fawr o resymau – ac o’r 600+ o gysylltiadau hynny, mae’n sicr bod 
mwy o wirfoddoli’n cael ei wneud ar draws y sir nac a awgrymir gan y cyfanswm o 151 a gofnodwyd gennym ni. 

 

Mae adborth o’r gymuned yn          
awgrymu mai 2 o’r rhwystrau  
mwyaf i wirfoddolwyr gwledig yw: 

Trafnidiaeth 

Gwybod pa 

rolau sydd ar  

gael 

Rhesymau dros wirfoddoli 

Cael sgiliau newydd 

Cwrdd â phobl newydd 

Cael hwyl! 

Bod yn rhan o dîm 

Gwneud gwahaniaeth 

Rhoi rhywbeth yn ôl i’r 

gymuned 

Teimlo’n ddefnyddiol 

Manteision bod yn wirfoddolydd 
Gwella hyder 
Gwneud cyfeillion newydd 
Hwb i’r economi leol 

Gwella llesiant meddyliol 
Cymunedau hapusach 

https://youtu.be/GLHcDSYFcvM
https://www.youtube.com/watch?v=ocgmeBaTLJ0&feature=youtu.be
https://youtu.be/CurvQyKjYVw
https://youtu.be/mbEhvwH1Kto
https://youtu.be/mbEhvwH1Kto
https://youtu.be/VXeCE0vjiMQ
https://youtu.be/VXeCE0vjiMQ
https://youtu.be/VXeCE0vjiMQ
https://youtu.be/-PAgwkT5xmI
https://youtu.be/-PAgwkT5xmI


 

   

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

MAE RHAI O’R 151 GWIRFODDOLWR HYNNY WEDI MYND I ... 

See around Britain 

http://www.cavs.org.uk/
https://www.oxfam.org.uk/
https://www.alzheimers.org.uk/
https://www.rspca.org.uk/whatwedo/whoweare/wales
http://www.sja.org.uk/sja/default.aspx
https://www.ylolfa.com/
http://www.barnardos.org.uk/what_we_do/wales.htm
https://youthsirgar.org.uk/
https://www.home-start.org.uk/
http://aberglasney.org/volunteering-jobs/
https://www.leonardcheshire.org/
https://www.thesilverline.org.uk/get-involved/volunteering/
http://tircoed.org.uk/
https://www.hutsworkshop.org/
https://www.drmz.co.uk/about-us/volunteering/
http://www.egypt.swan.ac.uk/
http://www.carmarthenshirepeoplefirst.co.uk/
https://www.redcross.org.uk/get-involved/volunteer
https://deafblind.org.uk/
https://botanicgarden.wales/get-involved/volunteer/
https://www.reengage.org.uk/volunteer/new-volunteers/
https://www.nationaltrust.org.uk/cy_gb/days-out/cymru
https://www.changegrowlive.org/what-we-do/sova
https://www.scope.org.uk/
https://welshrefugeecouncil.org.uk/get-involved/volunteer-with-us
http://www.carmarthen-breakthro.co.uk/
http://www.hywelddalhb.wales.nhs.uk/
https://www.royalvoluntaryservice.org.uk/
http://radioglangwili.co.uk/
https://www.salvationarmy.org.uk/region/wales
https://thewallich.com/volunteer/vacancies/
https://www.ageuk.org.uk/cymru/sirgar/
http://www.rspca-llysnini.org.uk/
https://www.princes-trust.org.uk/
http://messupthemess.co.uk/
https://www.cancerresearchuk.org/get-involved/donate?&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=CRUK-T-B-Donate-Core%20%5BEX%5D&utm_term=cancer%20research%20uk&utm_content=T-B-Donate-Core-Pure%20%5BEX%5D&gclid=CKP63dq6_eQCFUaNGwodHrgMdQ&gclsrc=ds
https://www.citizensadvice.org.uk/wales/
https://volunteeringmatters.org.uk/
https://wales.mencap.org.uk/get-involved-mencap-cymru
https://gwili-railway.co.uk/
https://www.tenovuscancercare.org.uk/
https://www.macmillan.org.uk/
https://www.fnf-bpm.org.uk/
https://www.llanellirailway.co.uk/
https://www.wwbic.org.uk/
https://www.carmarthenshire.gov.wales/
https://www.skandavalehospice.org/
https://www.macularsociety.org/
https://www.dyfed-powys.police.uk/en/join-us/volunteers/
https://www.hafancymru.co.uk/
http://www.acgc.co.uk/
https://www.rnib.org.uk/wales-cymru-1
https://manytearsrescue.com/
https://www.llamau.org.uk/
https://www.tyhafan.org/volunteer/
https://mentergorllewinsirgar.org.uk/
http://home.btconnect.com/dryslwyn.org.uk/
https://seearoundbritain.com/


 

 

SECTOR 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Mae cryn angen gwirfoddolwyr yn ardal wledig 
Saron - yn enwedig felly pan mae gennych hosbis 

yn cynnig gofal a chefnogaeth i unigolion a 
theuluoedd a chanddynt glefydau sy’n      

cyfyngu eu bywydau / na ellir eu gwella.       
Roedd y Prosiect Gwirfoddoli Gwledig                 

yn gallu cynnig hyfforddiant rhad ac                   
am ddim i aelodau staff, rhoesom           
gefnogaeth iddynt gyda recriwtio                           

a buont yn treulio amser yn dysgu                       
sut i greu clipiau ar gyfer                                 
cyfryngau cymdeithasol. 

. 

“Rwy’n credu ei bod yn bwysig fod pob mudiad 
gwirfoddol yn cefnogi ei gilydd, ac mae cael 
CAVS (Prosiect Gwirfoddoli Gwledig) i helpu 
hwyluso hyn yn wych. Maen nhw wedi rhoi 
syniadau newydd imi ynghylch recriwtio  
gwirfoddolwyr” J. Coles 

 Jane 
 (Cliciwch am y fideo) 

(Cliciwch am y wefan) 

https://www.skandavalehospice.org/
https://www.youtube.com/watch?v=e_f3l8WNEV4&list=PL9URZWjlh9NuYntRwP70ErTlof4LwtBmH&index=5&t=0s


 

   

GWEITHIO GYDA GRWPIAU O’R 3YDD SECTOR 

Mae’r prosiect hwn wedi galluogi’r tîm i fod yn ‘deithiol’, ac i grwpiau nid er mwyn elw bu hynny yn elfen       
allweddol o lwyddiant y Prosiect Gwirfoddoli Gwledig. Oherwydd bod mwy a mwy o bwysau ar y trydydd sector, 
gan fod mwy o weithio rhan-amser a thorri staff, mae’n heriol iawn ar adegau i ddod o hyd i’r oriau ychwanegol 
yn y dydd i ‘wneud popeth’.  

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Cysylltiadau cymunedol 

Gwell ymgysylltu 

Mwy o hyder 

Cafodd perthnasoedd partneriaeth eu ffurfio, datblygu 
neu ailgynnau, a buont yn grŵp amrywiol iawn.   

Mae’r Prosiect Gwirfoddoli Gwledig wedi gallu helpu trwy 

gynnig nifer o wasanaethau gwahanol: 

ARFER DA: RECRIWTIO, PENODI, HYFFORDDI gan gynnwys CYNEFINO, RHEOLI, MARCHNATA, CYMELL & CHADW STAFF, CYFEIRIO POBL 

Roeddwn eisiau dweud fod llawer iawn o wirfoddolwyr o CAVS wedi cysylltu dros y bythefnos       

ddiwethaf, sy’n wych!”  

C. Bond - Swyddog Cymorth Sicrwydd, Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu 

 
“Bydd diwedd y Prosiect Gwirfoddoli Gwledig yn golled fawr i’r sir”.                                                             

R. Venus – Swyddog Datblygu Cymunedol, Cyngor Tref Cwmaman 

 
“Buom yn falch o gael eich cymorth gyda’n cleientiaid sydd wedi bod yn chwilio am gyfleoedd      
gwirfoddoli addas yn Sir Gaerfyrddin, a bu’r cymorth hwn yn amhrisiadwy, yn enwedig felly i bobl 
oedd yn brin o hyder a phobl nad oedd ganddynt ddigon o sgiliau TG i chwilio am gyfleoedd eu 
hunain “                                                                                                                                                                      
P. Piana - Swyddog Datblygu, Prime Cymru 

Tir Dewi 

 Gareth 

 

Gwili Railway 

 Leanne 

 

 Siop Gymuendol Dryslwyn 

 See around Britain 

 

(Cliciwch am y fideo) 

 Polisïau a  

 gweithdrefnau 

(Cliciwch am y wefan) 

http://www.facebook.com/CAVSCarms
http://www.twitter.com/CAVSvolCentre
https://youtu.be/fppFondHYyo
https://youtu.be/6aiDgn-3p-g
https://youtu.be/bcwpeunxPbs
https://youtu.be/FsSPHBvkq2s
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DOD I ADNABOD Y SEFYDLIAD 

Mae cael ymdeimlad o beth mae pob mudiad yn chwilio amdano 
mewn gwirfoddolydd wedi galluogi’r tîm i  … gerdded milltir yn yr 
esgidiau hynny. Mae gofyn y cwestiynau pwysig ymlaen llaw, a 
theimlo’n hyderus ein bod yn gwybod beth fydd yn ddisgwyliedig 
gan wirfoddolydd, wedi’n galluogi i hyrwyddo’r rolau hynny’n well 
a chynnig gwell paratoad i’r gwirfoddolydd. 

Cyfarfu’r tîm â Jan a rhai o’i gwirfoddolwyr o             
Tŷ Golau ar ddechrau’r prosiect  - “Aethom i sesiwn 
ym Mynydd y Garreg oedd yn anhygoel. Canu, llwybr 
cof - roedd yn hyfryd gweld y ffordd yr oedd         
gwirfoddolwyr yn cymysgu gyda’r gwesteion, a  

rhoddodd ddarlun da iawn inni o beth roedd       
disgwyl i wirfoddolydd ei wneud” (Ruth) 

Mae Ian wedi bod yn un o gefnogwyr CAVS ers blynyddoedd 
lawer ac mae’n wirfoddolydd i nifer o grwpiau gwahanol ar 
draws Sir Gaerfyrddin.  Un o’r rhai sydd agosaf at ei galon yw 
Radio Glangwili lle y mae’n gydlynydd gwirfoddolwyr, ac 
mae’n cefnogi nifer enfawr o wirfoddolwyr er mwyn i’r orsaf 
redeg yn hwylus. - “Mae Ian wedi manteisio ar bopeth sydd 
gan y prosiect i’w gynnig, gan gynnwys gweithdai 
hyfforddiant, ein Diwrnod Cyngor Mawr a chefnogaeth gyda 
hyrwyddo ei rolau. Mae’n un o’r bobl hynny sy’n gwneud beth 
all i helpu eraill. Os ydych eisiau gwybod am fanteision        
gwirfoddoli, byddwn yn awgrymu eich bod yn siarad â rhai o’i 
gyn wirfoddolwyr sydd erbyn hyn yn ddarlledwyr radio 
adnabyddus!” (Jamie) 

Rydym wedi gallu cael golwg ychydig yn ddyfnach ar rolau           
gwirfoddoli trwy fynd i ddigwyddiadau rhwydweithio a             
dathlu. Gwahoddwyd Alud i fynychu’r digwyddiad Dathlu Cysylltwyr 
Cymunedol a drefnwyd gan British Red Cross a’r Co-op. “Roedd 
ymdeimlad o lesiant yno. Roeddech yn gallu synhwyro’r manteision 
i’r gwirfoddolydd. Gallech weld fod y gwirfoddolwyr, trwy gyfeillio 
person unig a bregus, yn cael ymdeimlad grymus iawn o gyflawni 
rhywbeth pwysig iawn”. (Alud) 

“Mae gwirfoddoli yn therapi rhagorol i’r unigolyn ac yn ffordd 

dda o gefnogi mudiadau, yn enwedig felly’r rhai sy’n delio â 

phobl llai ffodus. Mae’r pleser o helpu yn anfesuradwy”. 

I. Williams - Radio Glangwili 

“Ar ben ein hunain 
gallwn wneud cyn lleied; 

gyda’n gilydd gallwn 
wneud cymaint”          

Helen Keller. 

http://tygolau.org.uk/
http://radioglangwili.co.uk/
https://www.redcross.org.uk/get-help
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FFOCWS AR... 

Helpu pobl i baratoi i wirfoddoli oedd yr     
egwyddor oedd yn ein harwain wrth 
benderfynu ar gynnwys ein rhaglen 
hyfforddiant a sut i’w chyflwyno. 

Ein cam cyntaf oedd cymryd yr ofn allan o 
ddysgu trwy ddewis cynnig cyfres o weithdai 2 
awr. Byddai’r gweithdai hyn yn annog 
amgylchedd anffurfiol, cyfeillgar ac ‘agored’, a 
byddai’r dysgwyr yn gadael gydag ymdeimlad 
o gyflawni a thystysgrif presenoldeb. 

 

Y pedwar gweithdy a ddewiswyd oedd: 

Meithrin Hyder – Dywedodd mudiadau a gwirfoddolwyr fod diffyg hunan hyder a hunan barch 

yn faes yr oeddent angen cymorth ynddo. 

Hylendid Bwyd Sylfaenol – Cafodd yr awgrym hwn ei wneud oherwydd nifer y lleoliadau 
cymunedol sy’n cael eu defnyddio ar gyfer digwyddiadau cyhoeddus ac sydd angen cefnogaeth 
eu cymdogion. Er na fyddai tystysgrif ar ei gyfer, byddai’n rhoi hyder i unigolion gynnig am y 
swyddi hyn a gwneud rhagor o hyfforddiant. 

Gwirfoddoli Tuag At Waith – Er nad yw pob gwirfoddolydd yn bwriadu defnyddio gwirfoddoli 
yn gam tuag at swydd, gwelwyd y gallai llawer o bobl yn y sir weld manteision adnabod sgiliau 
trosglwyddadwy a cheisio gwneud eu hunain yn fwy cyflogadwy. 

Hyrwyddo eich Mudiad trwy ddefnyddio Cyfryngau -  Er y gallai grwpiau weld gwerth 
hyrwyddo eu rolau gwirfoddoli ar wefan Gwirfoddoli Cymru ac ar eu gwefannau eu hunain,    
cytunwyd efallai mai gallu defnyddio cyfryngau cymdeithasol mewn ffordd fwy bywiog a 
diddorol fyddai’r cam nesaf ymlaen. Felly, gan ddefnyddio peiriannau iPad ac iPhone aethom ati i 
ddatblygu gweithdy i greu clipiau cyfryngau cymdeithasol. 

Hefyd, cawsom afael ar rai hyfforddwyr allanol yn ogystal â chynnig sesiynau ad hoc ar Sgiliau TG 
a pharatoi i wirfoddoli.   

Hyfforddiant 

Cymhelliant Addysg 

  Nod 
Dysgu 

Gallu 

Gweithdy Sqiliau 

Addysgu 

Cyfarwyddyd 

Hyfforddwr 

Mentor 
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Adeiladu Hyder  Hylendid Bwyd  

Sylfaenol  

Gwirfoddoli Tuag at Waith  Hyrwyddo eich mudiad 

trwy ddefnyddio  

Ffilm  

L3 Cymorth Cyn- Gweithio Unigol    Hud Mentora  Amddifyn Sylfaenol 

Cymru Gyfan  

 Rheoli Gwirfoddolwyr  Agweddau a Wirfoddoli Sgiliau TG 

22 18 06 

44 01 08 

01 06 05 

02 02 01 01 

09 06 02 08 

07 

32 03 20 32 

“Roedd eich cyrsiau yn ddefnyddiol iawn i’r teuluoedd. Hefyd, gan eu bod 
wedi gwneud y cwrs Meithrin Hyder yn gyntaf, roeddwn yn teimlo eu bod 
wedyn yn hapusach i gymryd rhan yn y cwrs ffilmio. Fel mudiad mae’n 
galonogol gweithio gyda mudiadau eraill y gallwn ddibynnu arnynt, gan 
wybod eu bod yn darparu hyfforddiant o ansawdd i’n teuluoedd”. 
S. Duggan -  Gweithiwr Cymorth, Plant Dewi 
 
“Roedd yn gyfle gwych i wthio fy hun i wneud rhywbeth gwahanol i’m trefn 
arferol, ac roedd hynny ynddo’i hun yn gwella fy hyder”.  
C. Crockett – Gwirfoddolydd. Gweithdy Meithrin Hyder 
 
“Mewn amgylchedd cefnogol ac anogol, roedd yn ddefnyddiol a diddorol cael 
gwybod am y sgiliau bywyd yr oedd gan bobl yn barod, ac am sut all              
gwirfoddoli fod yn gyfle mewn cymaint o ffyrdd gwahanol”. 
G. Brett– Gwirfoddolydd. Gwirfoddoli tuag at Waith. 
 
 

Sylfaenol 

Un y Gwaith 



 

   

Llanybydder 

Hendy Gwyn 

“Diddorol iawn. Llwyth o wybodaeth. Digon i gnoi cil 

arno!  - Age Cymru 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

https://tywigateway.org.uk/
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Gwneud gwirfoddoli yn rhan o eirfa   
    cynghorau cymuned lleol 
 
Roedd gweithdai 2-awr yn   
    ddelfrydol i bobl oedd angen hwb   
    bach ysgafn i’r cyfeiriad iawn 
 
Diwrnod Cyngor Mawr i elusennau  
    bychain 
 
Roedd aelod o staff ar gael yn  
    swyddfa CAVS i weld gwirfoddolwyr 
 
Creu clipiau fideo byr ar gyfer di 
    weddariadau ar gyfryngau    
    cymdeithasol 
 
Capasiti i dreulio mwy o amser       

gydag unigolion oedd ei angen 

Bu’n bleser pur gweithio gyda diwydiant gwirfoddoli sy’n cyfrannu cymaint i economi leol Sir Gaerfyrddin. 
Mae llwyth o wirfoddoli ffurfiol ac anffurfiol yn digwydd, ac mae’n bwysig pwysleisio nad yw pob rôl yn cael 
cyhoeddusrwydd nac yn cael cydnabyddiaeth ‘swyddogol’. Nid yw’r cyfraniad a wnânt damaid yn llai o’r   
herwydd. 
 
Er y cafodd llawer iawn o waith ei wneud gan y prosiect hwn, hoffai’r tîm nodi na fydd ei effaith lawn wedi 
cael sylw yn ystod ei oes. Y gobaith yw y bydd y perthnasoedd cadarnhaol yr ydym wedi’u datblygu yn     
parhau i ddwyn ffrwyth dros y blynyddoedd i ddod. Er enghraifft – cawsom gyfarfod â grŵp o ffoaduriaid o 
Syria ar ddechrau’r prosiect, ac nid oedd yn ymddangos ar y pryd fod unrhyw beth defnyddiol iawn wedi 
deillio o hynny. Bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach, gwelwn erbyn hyn fod aelodau o’r grŵp yn brysur yn 
gwirfoddoli. 
Efallai mai natur gwirfoddoli ei hun sy’n haeddu mwy o sylw, o gofio’r newidiadau ym mhatrymau ffyrdd o 
fyw, cyflogaeth, galluoedd, diddordebau a lefelau cymhelliant pobl. Nid swyddi arferol ag iddynt reoliadau 
cyflogaeth pendant yw’r rhain, ac o’r herwydd mae’n rhaid inni dderbyn fod pobl weithiau’n newid eu    
meddyliau. 

Llwyddiant? 

 Gwaith allestyn 
 
 Darparwyd hyfforddiant rhad ac am 

ddim 
 
 Sesiynau mewn lleoliadau cymunedol 
 
 Gwella’r canfyddiad o’r 3ydd sector yn 

y sir 
 
 Mwy o ddefnydd o lwyfan Gwirfoddoli 

Cymru – gan ddarpar wirfoddolwyr yn 
chwilio am gyfleoedd addas a chan 
fudiadau oedd eisiau hysbysebu’r rolau 
hynny 

 
 Ymgysylltu cymunedol – meithrin 

perthnasoedd gyda grwpiau      
cymunedol 

Cyfleoedd … 

 Gallwn dystio’n bendant i bwysigrwydd cael aelod penodol o staff yn gyfrifol am     
wirfoddoli, ac i’n cymunedau gwledig byddai’n ddefnyddiol i’r rôl honno gael ei 
hymgorffori yn eu cynghorau cymuned. Maent mewn sefyllfa ddelfrydol i wella proffil 
gwirfoddoli yn ‘lleol’. 

 

 Mae angen gwneud mwy i wreiddio ‘gwirfoddoli’ a ‘dinasyddiaeth’ yng ngeirfa ein 
pobl ifanc. Byddai profiadau mwy defnyddiol a gwerthfawr yn cefnogi hyn. 

Brwdfrydedd, 

angerdd ac 

ymroddiad tîm 

hyblyg sy’n 

barod i newid. 



 

   

Cyfleoedd … 

 Efallai y byddai rhoi mwy o sylw i’r Canolbwyntiau eu hunain yn cynnig gwell ymdeimlad o barhauster.  
Mae cymunedau’n rhwystredig gyda phrosiectau tymor byr gan eu bod yn aml yn brin o                  
gynaliadwyedd sy’n golygu rhywbeth iddynt. Byddai’r prosiect wedi cynhyrchu gwell canlyniadau pe 
bai mwy o amser wedi cael ei neilltuo i sefydlu rhwydweithiau a pherthnasoedd lleol i annog pobl i 
ddefnyddio’r canolbwyntiau gwledig. 

 Mae hyn hefyd yn wir am yr uned wirfoddoli deithiol, sydd er yn adnodd rhagorol, yn dioddef o beidio 
cael ei defnyddio’n ddigonol.  

 Er y buom yn gweithio gyda phobl ifanc, mae’n amlwg fod cyfle yn y dyfodol i feithrin cysylltiadau ca-
darn gydag ysgolion. Er na lwyddodd ein prosiect ni i wneud hynny’n uniongyrchol, cawsom beth 
llwyddiant gyda QE High trwy Gyrfa Cymru.  

 Byddai parhau i weithio gyda Choleg Sir Gâr a PCYDDS yn datblygu a chryfhau’r partneriaethau gwaith 

sy’n bod yn barod. 

Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr CGGSG 

Cyflwynodd y Prosiect Gwledig fi i Infoengine a gwefan Gwirfoddoli Cymru, a chafodd ei 
defnyddio bob dydd ers hynny gyda myfyrwyr a graddedigion sy’n byw mewn ardaloedd 
gwledig.  
Bu’r cyngor a roddwyd yn amhrisiadwy o ran didoli mudiadau i’w targedu i gael cyswllt 
yn y gobaith o drefnu profiad gwaith anffurfiol – rhywbeth a wyddom sy’n bwysig iawn o 
ran cyflogadwyedd a deilliannau i’r dyfodol  
Bu aelod o’r tîm yn ein Ffair Wirfoddoli a’n Ffair Groeso, gan fod yn gyd-gyfrifol am         
stondinau ynddynt. 
Rhoddwyd cyngor hefyd ar ymholiadau unigol gen i ynghylch gofalwyr penodol o ran 
darparwyr a mudiadau – a’r cyfan uchod oll yn rhoi ystyriaeth i amgylchiadau personol y 
myfyriwr (yn anhysbys). 
  

Mark Thomas -  Ymgynghorydd Gyrfaoedd, 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Myfyrdodau 

 Angen mwy o amser i gael cyfnod 
ymsefydlu 

 Gwneud gwell defnydd o’r gweithiwr 
chwarae. Gellid fod wedi newid y rôl 
i 2 weithiwr cymorth rhan-amser 

 Darparu sesiynau hyfforddiant a 
gwybodaeth gyda’r nos 

 Llai o ganolbwyntiau i gychwyn, neu 
fwy o staff i gael un ymhob             
canolbwynt. 

Ffeithiau Gwirfoddoli 

WCVA 2019 

Dywed 7/10 gwirfoddolydd y byddent yn 
cymell eu gwirfoddoli i aelod o’r teulu neu 

gyfaill 
 

Dywed 96% eu bod yn fodlon neu’n weddol 
fodlon gyda’u gwirfoddoli 

 
Dywed dros 3/4 gwirfoddolydd fod eu          

gwirfoddoli yn gwella eu hiechyd meddwl 

a’u llesiant 

https://uwtsd.ac.uk/

