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Carmarthenshire Volunteer Organisers Network – CVON 
Minutes 

Dydd Mawrth 9fed Mawrth 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. Jackie Dorrian  CAVS      Jackie.dorrian@cavs.org.uk     
5. Jamie Horton   CAVS      jamie.horton@cavs.org.uk  
6. Melanie Cameron UWTSD       
7. Andrea Edwards WWAMH     andrea@wwamh.org.uk 
8. Sally Richards  MIND Llanelli     
9. Amber Daniels CCC       

10. Natasha James D-DAS       
11. Sharan Condon Ty Enfys Family centre     
12. Meinir Evans   Menter Gorllewin Sir Gar    
13. Liz Bickerton  Consultant 

 

1. Croeso a Chyflwyniadau 
Croesawodd Jane bawb i'r cyfarfod. 

 

2. Ymddiheuriadau 

Marissa (Cwmaman T.C.); Andrea (JCP); Kate Evans (Wool Museum); Judith Collins (Carmarthenshire 

Counselling); Helen Gough (Scouts Wales); Alison (Age Cymru); Marg (See Around Britain) 

 

• Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol 

Cynigiwyd bod y rhain yn gywir ac fe'u derbyniwyd felly. 
 

• Materion a Godwyd 
Dim 
 

• Cyflwyniad – Liz Bickerton  
Cyflwynodd Jane Liz sydd wedi cael ei chyflogi gan CAVS i wneud gwaith ymgynghori tuag at Strategaeth 
Wirfoddoli ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Mae hyn yn rhan o ddarn mwy o waith sydd wedi'i ariannu gan Lywodraeth 
Cymru. Mwy am hyn yn nes ymlaen o dan eitem 6 
Gweler y cyflwyniad amgaeedig. 

• Arweiniodd Liz drafodaeth yn seiliedig ar brofiadau yn ystod Covid. Bydd yn cynnwys gwybodaeth, 
profiadau a sgiliau a rannwyd yn ystod y drafodaeth hon yn ei hadroddiad ar Wirfoddoli wrth symud 
ymlaen. 

• Sharan, Canolfan Deuluol Ty Enfys: Nid oes ganddynt gyllideb i gefnogi gwirfoddoli, felly mae eu 
gwirfoddolwyr yn cynnwys eu buddiolwyr presennol yn bennaf. Bu amharodrwydd i fod yn bresennol yn 
ystod Covid, gan arwain at ddirywiad mewn gwirfoddoli. Yn fwy diweddar, mae'r hyder mewn gwirfoddoli 
wedi cynyddu rhywfaint, ond dim gwelliant gwirioneddol o hyd. Maent yn gwerthfawrogi cyngor gan 
rwydweithiau fel CVON ond hefyd rhwydweithiau Canolfannau Teulu. 

• Sally, MIND: Cafwyd ymchwydd cychwynnol o wirfoddolwyr ychwanegol, ond mae hyn wedi dirywio, yn 
enwedig yn ystod y cyfnod cloi dilynol, felly ar gyfartaledd maent yn agos at niferoedd gwreiddiol y 
gwirfoddolwyr. 

• Natasha D-DAS: Roedd ganddyn nhw wirfoddolwyr da iawn cyn Covid, ond pan oedd yn rhaid iddyn nhw 
gau'r swyddfa fe ddaeth hi'n anoddach cadw gwirfoddolwyr gan na allai'r gweithgareddau barhau. Nid 
yw'r math o waith maen nhw'n ei wneud yn “ddeniadol” i wirfoddolwyr ei wneud ar-lein. 

• Sue Smith, Cŵn Therapi Sir Gaerfyrddin: Mae'r holl weithgareddau wedi dod i ben oherwydd roedd y cyfan 
wyneb yn wyneb. Cafodd rhai gwirfoddolwyr eu recriwtio ac yn barod i fynd flwyddyn yn ôl ond ni allent 
ddechrau oherwydd Covid. Nid ydynt yn hyrwyddo unrhyw rolau nes bod wyneb yn wyneb yn bosibl eto. 
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• Andrea, WWAMH: Nid yw'r mwyafrif o wirfoddolwyr yn gallu gweithio, ond maent yn ymgymryd â 
gweithgareddau i ennyn diddordeb eu gwirfoddolwyr - ysgrifennu creadigol ac ati, ar-lein. 

• Neville, Radio BGM: Mae angen iddynt ailddechrau codi arian a gwirfoddoli - pryd fydd hynny'n briodol?? 

• Amber, CSC: Mae wedi bod yn anodd parhau i ymgysylltu. Mae angen iddynt ddechrau cael eu defnyddwyr 
gwasanaeth yn ôl i weithredu. O bosib angen newid meddylfryd pobl - mae angen gweithio ar-lein, ac mae 
hyn yn debygol o barhau. Nid oes gan rai pobl y sgiliau neu'r offer angenrheidiol o hyd. Mae angen i ni 
geisio dod o hyd i gyfuniad ymarferol o gyfarfodydd “byw” a rhithwir. 

 

• Newyddion CAVS a’r Ganolfan Gwirfoddoli  

• Grant Adfer Coronafirws Llywodraeth Cymru ar gyfer Gwirfoddoli  
Gan weithredu'n gyflym, mae'r arian y mae CAVS, gan weithio gyda'r Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd Hywel 
Dda a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi'i dderbyn o dan y grant hwn, yn cael ei ddefnyddio i ariannu 
gwaith ymgynghori gan Liz Bickerton a Richard Newton Consultancy, gyda'r bwriad o greu Strategaeth 
Wirfoddoli cynhwysfawr ar gyfer Sir Gaerfyrddin. 
Llinyn ar wahân o'r gwaith yw datblygu porth ar-lein pwrpasol sy'n cynnwys prif faes gwybodaeth ac 
ymgysylltu ochr yn ochr â phorth dysgu digidol. Mae hyn yn disodli gwefan bresennol CAVS a bydd ganddo 
ymarferoldeb gwell. 
Bydd y porth dysgu digidol yn cynnal cyrsiau hyfforddi presennol CAVS ar gyfer Rheolwyr Gwirfoddol, 
gwirfoddolwyr ac unigolion sy'n dymuno datblygu sgiliau cyn cychwyn ar wirfoddoli. 

 
Nodyn i'ch atgoffa bod amryw o gyfleoedd cyllido ar gael - gwelwch ein wefan am fanylion. 
 

• Egwyl Cysur 
 

• Carwen Davies 
Yn anffodus mae Carwen, a oedd yn bwriadu rhoi cyflwyniad i ni ar Tempo TimeBanking yn cael problemau gyda'i 
TG ac yn methu â mynychu. Mae hi'n anfon ymddiheuriadau a bydd yn mynychu cyfarfod yn y dyfodol. 
 

• Cyflwyniadau - Jamie Horton.  
Rhoddodd Jamie gyflwyniad ar blatfform Connect Carmarthenshire. Mae hon yn ffordd o ddod â'r gymuned 
ynghyd, trwy gynnig neu ofyn am weithgareddau. 
Mae yna elfen Bancio Amser (person i berson) ond mae hyn yn ddewisol - system o “wobrwyo” weithredoedd 
gwirfoddol.  
 
Connect to Kindness campaign. Nid dweud wrth bobl am fod yn garedig, ond yn hytrach addysgu pobl o'r 
wyddoniaeth y tu ôl i garedigrwydd, a'r buddion cysylltiedig. 
Mae yna “ficro-safle” ac e-fodiwl sy'n cefnogi sesiynau ymwybyddiaeth a ddarperir gan Sue Smith, ac sy'n para 
oddeutu 45 munud. Yna gellir rhaeadru'r wybodaeth a geir o'r sesiynau i gydweithwyr, gweithwyr, gwirfoddolwyr 
ac ati. 
 
 
Dyddiad ac amser y cyfarfod nesa: 08. 06. 2021, 10.30am – 12.30pm  
 


