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Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr  – CVON  
Minutes  

Dydd Mawrth 8fed Mehefin 2021  via Zoom  
 

Yn bresennol –  
1. Nevil Williams   Radio BGM Llanelli    
2. Jane Hemmings   CAVS     jane.hemmings@cavs.org.uk 
3. Alud Owen Jones   CAVS     alud.jones@cavs.org.uk 
4. Andrea Edwards  WWAMH      
5. Jamie Horton   CAVS     jamie.horton@cavs.org.uk  
6. Meinir Evans   Menter Gorllewin Sir Gar   
7. Sarah Risk   MIND Llanelli    

8. Sue Smith   Carmarthen Therapy Dogs  

9. Helen Morris  CBSA     

10. Ian Williams  Radio Glangwili    

11. Steffan Warren  D-DAS     

12. Sarah Jones   Helo Blod    

13. Carwen Davies  TEMPO     
14. Pat Holt   The Hangout Wales   
 

     1)  Croeso a Chyflwyniadau 
Croesawodd Alud bawb i'r cyfarfod a chyflwynodd pawb eu hunain a'u rôl / sefydliad.  

 

     2)   Ymddiheuriadau 

Sally Richards (Llanelli Mind), Suzanne Samuels (Fusion), Amber Daniels (CCC) a Judith Collins 

(Carmarthenshire Counselling) 

 

3)  Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 

Cynigiwyd bod y rhain yn gywir ac yn cael eu derbyn felly. 
 

4) Materion yn Codi 
Trafodaeth am brofiadau gwirfoddoli mewn pandemig. Siaradodd Sarah o Mind am sut roedd cyswllt ffôn yn 
gweithio'n dda ond mae pobl yn gweld eisiau'r gweithgareddau personol. Mae gwirfoddolwyr hŷn yn fwy 
ymwrthol i gwrdd yn bersonol. Ymddengys mai dull cyfun yw'r ffordd orau o symud ymlaen. Rhannodd Sue 
bryderon ynghylch gwirfoddolwyr yn gweld eisiau rhwydweithio (gan gynnwys y gwirfoddolwyr 4 coes). Mae 
"Robo-pets" wedi'u defnyddio mewn rhai lleoliadau yn effeithiol. Mae angen arweiniad ar sut i ail-gysylltu gyda 
gwirfoddolwyr. 
 
5) Newyddion CAVS a’r Ganolfan Gwirfoddoli  
Wythnos y Gwirfoddolwyr: Adroddodd Jamie ar weithgareddau a digwyddiadau Wythnos y Gwirfoddolwyr, a 
phostiwyd llawer ohonynt ar wefan CAVS a’r Cyfryngau Cymdeithasol. Roeddent yn cynnwys digwyddiad lansio, 
sesiwn diolch i reolwyr gwirfoddol, Gwobrau Gwirfoddolwyr, Gwirfoddoli Staff a lansiad y Rhwydwaith Bwyd. 
Gellir gweld y cyfan yma:https://cavs.org.uk/volunteering/celebrating-volunteering/volunteers-
week/volunteers-week-2021/ 
 
Tynnodd Jamie sylw hefyd mai rhan o'i rôl oedd darparu cyllid ar gyfer prosiectau sy'n ymgysylltu'n uniongyrchol 
â'r gymuned mewn gweithgaredd gwirfoddol. Mae grant o hyd at £ 500 ar gael. 
https://cavs.org.uk/2021/06/covid-19-community-action-fund/  dyddiad cau 23 Mehefin. 
 
Cyfarfodydd rhwydwaith sydd ar ddod: Iechyd a Lles https://cavs.org.uk/engagement/health-and-well-being-
network/  Cyfarfod nesaf Mehefin 10fed 10.30yb 
Plant a Phobl Ifanc  https://cavs.org.uk/engagement/children-and-young-people-network/ Cyfarfod nesaf 
Mehefin 22ain 10.30yb 
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Bydd grant dan arweiniad Ieuenctid Sir Gaerfyrddin yn cael ei lansio cyn bo hir. Hyd at £ 1,000. Mwy o 
newyddion yn fuan. 
 
Adolygiad Cyngor Sir Caerfyrddin a CAVS o wasanaethau. Gweler y dolenni isod i ddweud eich dweud; 
Adolygiad CSC o CAVS a Gwirfoddoli: (Welsh) https://www.surveymonkey.co.uk/r/D8MVPFC 
(English) https://www.surveymonkey.co.uk/r/D8JJPS9 
 
Ymchwil ar effaith COVID ar wirfoddoli i gymryd rhan a siapio datblygiadau yn y dyfodol: Wales Survey 

Link (Saesneg) : Mobilising Voluntary Action: Learning from today prepared for tomorrow 

(qualtrics.com) (Cymraeg):Mobilising Voluntary Action: Dysgu o heddi, Paratoi ar gyfer yfory 

(qualtrics.com) 

Hefyd ar y gweill, cynhadledd Gwirfoddoli ar-lein WCVA "Gofod 3" yn cael ei chynnal 28 Mehefin - 2 

Gorffennaf. Gwelwch y rhaglen ac archebwch eich lleoedd yma: Home - gofod3 

6) Cyflwyniad – Carwen Davies Tempo Time-banking 
Mae cyflwyniad bywiog Carwen am y cynllun a’r diweddariadau diweddar ynghlwm. Wedi'i ddilyn gan sesiwn 
holi ac ateb. Mae Carwen yn hapus i gefnogi sefydliadau a gwirfoddolwyr sy'n dymuno cymryd rhan. Cyswllt 
Carwen: CarwenDavies@wearetempo.org   
  

7) Gwefan a Phorth Dysgu newydd CAVS 
o Ariannwyd gwefan newydd CAVS trwy Grant Adfer Coronafirws Llywodraeth Cymru ar gyfer 

Gwirfoddoli 2020/21 i ddarparu Cymorth digidol ar gyfer Gwirfoddoli 
o dod â gwybodaeth a chyfleoedd hyfforddi ynghyd mewn un lle 
o ar gyfer gwirfoddolwyr ffurfiol ac anffurfiol a sefydliadau sy'n cynnwys gwirfoddolwyr. 
o Yn y pen draw, bydd gan y wefan fforwm rhyngweithiol i ddefnyddwyr allu rhannu 

gwybodaeth a thrafod materion perthnasol. Bydd mwy o wybodaeth am hyn pan fydd wedi'i 
gwblhau. 

o Hyfforddiant ar-lein yn seiliedig ar gyrsiau presennol CAVS ar gyfer sefydliadau a 
gwirfoddolwyr, a hefyd ar gyfer unigolion sydd angen cefnogaeth i ddod yn barod i wirfoddoli. 
(Mae'r hyfforddiant digidol newydd hwn yn cael ei gynnal ar y wefan newydd mewn adran o'r 
enw'r Porth Dysgu). 
 
 

8) Slot trafod ar gyfer y cyfarfod nesaf 
Y materion a grybwyllir yn y cyfarfod ac yn lansiad Wythnos y Gwirfoddolwyr yw: 

Mae angen arweiniad ar sut i ail-ymgysylltu â gwirfoddolwyr 
Trafodaeth am ddatblygu polisïau gwirfoddolwr-gyfeillgar ac nid cymhleth na ddiangen. 

Rhowch wybod i ni os oes unrhyw beth arall yn dod i'r meddwl. 
 

9) AOB 
Soniodd Meinir am ei llwyddiant wrth recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer ei chlwb drama rithwir trwy wefan 
Gwirfoddoli-Cymru: carmarthenshire.volunteering-wales.net  Dyma'r prif blatfform i hyrwyddo cyfleoedd 
gwirfoddoli. 
 
Cyflwynodd Sarah Jones ei phrosiect Helo Blod sy'n cynnig cefnogaeth ddwyieithog i sefydliadau gyflwyno 
mwy o Gymraeg i'w gwasanaethau. Gallant hefyd gynnig gwasanaeth cyfieithu 500 gair am ddim i 
sefydliadau nad ydynt yn cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru. 
 
Gofynnodd Sarah Risk am syniadau i'w helpu i gysylltu â gwirfoddolwyr ifanc, yn enwedig bechgyn, ar gyfer 
prosiect ieuenctid. Awgrymiadau oedd gweithio trwy ysgolion, Dr Mz a grwpiau chwaraeon lleol. Mae Alud 
yn gallu danfon e-bost wedi'i dargedu trwy'r wefan Gwirfoddoli-cymru. 

 
10) Dyddiad ac amser y cyfarfodydd nesa 

Dydd Mawrth 5 Hydref 2021   10.30 – 12.30 
Dydd Mawrth 8fed Chwefror 2022  10.30 – 12.30 
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