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Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Staff 

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

 Wyn Llewellyn (Is-Gadeirydd) –  Coleg Elidyr 

 Philip Westcott (Trysorydd) –  Clwb Cymdeithasol y Deillion Aman Gwendraeth 

 Bill Martin –  Cymdeithas Neuadd Bentref a Pharc Pum Heol a’r Cylch 

 Dorothy McDonald –  Grŵp Cefnogi Gofalwyr Dementia (tan 12.02.21) 

 Hugh Edwards  –  Pwll Hydrotherapi Llanelli  

 Peter Loughran –  Age Cymru Dyfed 

 Jayne Pritchard  –  Cynrychiolydd Cyngor Sir Gâr (Arsylwr) 

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

 Staff 

 Marie Mitchell  –  Prif Swyddog  

 Alud Jones  –  Swyddog Gwirfoddoli  

 Clare Pilborough  –  Swyddog Ymgysylltu  

 Gwyneth Lewis  –  Swyddog Cyllid  

 Jackie Dorrian  –  Swyddog Cefnogi Datblygu / Iechyd a Lles  

 Jamie Horton  –  Swyddog Datblygu Gwirfoddoli Cymunedol 

 Jane Hemmings  –  Swyddog Gwirfoddoli  

 Louise Morgan  –  Cydlynydd Swyddfa  

 Sandra Williams  –  Gweinyddwr Cymorth  

 Sarah Herbert-Jones –  Swyddog Cefnogi Datblygu 

 Sian Johnson  –  Gweinyddwr Cymorth (tan 30.04.2020)  

 Tom Haskett  –  Cynorthwy-ydd Cymorth Gwirfoddoli  
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Cyd Ragair a Chroeso  

Cyd Ragair & Chroeso  

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

Mae’n bleser unwaith eto cyflwyno Adroddiad Blynyddol CAVS. Wrth i bandemig COVID-19 gydio, cawsom flwyddyn yn 

wahanol i unrhyw beth ‘rydym erioed wedi’i weld o’r blaen. Ni allem fod wedi dychmygu’r daith oedd o’n blaenau ni a’r 

Trydydd Sector yn Sir Gâr. 

Roedd gan dîm CAVS rôl ddeuol o gefnogi’r sector yn y sir gyda’u hymateb i’r pandemig, tra hefyd yn darparu ein 

gwasanaethau rheolaidd. Roedd staff yn gweithio gartref, roedd yn rhaid i ni gofleidio technoleg newydd a dderbyniwyd 

ychydig wythnosau cyn y pandemig, symudodd ein darpariaeth ar-lein er mwyn darparu gwasanaeth mor gynhwysfawr â 

phosibl, ond roeddem dal ar gael dros y ffôn i gefnogi'r rhai nad oeddent yn gallu i ymuno â ni ar-lein. 

Fel y bu’r patrwm yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r galw ar ein gwasanaethau yn cynyddu’n barhaus a thrwy gydol y pan-

demig rydym wedi parhau i ddarparu’r ystod lawn o wasanaethau y disgwylir i Gyngor Gwirfoddol Sirol eu darparu ond 

mewn ffordd wahanol. 

Rydym wedi parhau i weithio'n agos gyda phartneriaid strategol, ar adegau hyd yn oed yn agosach nag yn y gorffennol 

oherwydd gofynion y pandemig. Ar yr un pryd, mae ein gwaith wedi parhau gyda’n cyd-Gynghorau Gwirfoddol Sirol a 

Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru fel rhan o Cefnogi Trydydd Sector Cymru, sef rhwydwaith o sefydliadau cymorth ar 

gyfer y Trydydd Sector gyfan yng Nghymru sy’n darparu gwasanaeth o dan y pedwar piler: Ymgysylltu a Dylanwadu, Gwir-

foddoli, Llywodraethu Da a Chyllido Cynaliadwy 

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 y cyfoeth a’r ehangder o wasanaethau a ddarperir gan CAVS o’n 

swyddogaethau craidd hyd at ein prosiectau. Wrth inni edrych tua’r dyfodol, gallwn ddathlu ymateb y Trydydd Sector yn 

sir Gaerfyrddin, gan dynnu sylw at bwysigrwydd y sector. 

I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud ewch i'n gwefan cavs.org.uk lle gallwch hefyd ddarganfod mwy 

am gyfleoedd aelodaeth a sut y gallwch chi gymryd rhan yn ein gwaith. 

https://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 Gwirfoddol 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 

https://thirdsectorsupport.wales/cy/
mailto:admin@cavs.org.uk
https://cavs.org.uk/?lang=cy
https://www.facebook.com/CAVSCarms
https://twitter.com/CAVSCarms
https://twitter.com/GwirfoddoliCAVS
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Prif Gyflawniadau 2020-21 

Gwirfoddoli 

Nifer y gwirfoddolwyr sydd wedi  
cofrestru i wirfoddoli ar-lein 

638 

204 

Nifer y gwirfoddolwyr a ymrwymodd 
 i gyfle gwirfoddoli  

Nifer y gwirfoddolwyr a gefnogwyd i  
fanteisio ar gyfle gwirfoddoli  

236 

Datblygu Dysgu  

155 

Nifer y bobl a gymerodd ran mewn  
cyrsiau hyfforddiant digidol 

Ymgysylltu  
a Dylanwadu 

Nifer y bobl a fu mewn  
partneriaethau/fforymau/rhwydweithiau/

digwyddiadau a hwyluswyd  

441 
Faint o arian a roddwyd i fudiadau  

wedi iddynt gael cefnogaeth 

£10,000 

Cyllid Cynaliadwy 

Faint o arian a roddwyd ac a 
ddosbarthwyd i fudiadau gan CAVS 

£85,281  

Llywodraethu Da 

Nifer y mudiadau a gefnogwyd gyda  
chyngor a gwybodaeth uniongyrchol 

262 
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Ymateb CAVS i COVID 

Cefnogi yn ystod COVID 

Yn rôl arferol CAVS, yn cefnogi’r Trydydd Sector yn Sir Gaerfyrddin, mae’r 
rhan fwyaf o’n gwaith yn dod o dan 4 piler : Llywodraethiant Da, Ariannu 
Cynaliadwy, Gwirfoddoli, Ymgysylltu a Dylanwadu. Mae ein prif gategorïau 
cymorth eraill, Dysgu a Datblygu ac Iechyd a Llesiant yn gorwedd ar draws y 
pileri hyn. 

Eleni, yn ogystal â darparu’r gwasanaethau craidd hyn i gefnogi’r Trydydd 
Sector, roedd angen hefyd inni fod yn ffynhonnell ddibynadwy o arweiniad a 
gwybodaeth ar unrhyw beth a phopeth yn ymwneud â’r pandemig. 

Cawsom ymholiadau o bob math oddi wrth y cyhoedd a chan fudiadau, yn 

amrywio o ‘Sut alla i gefnogi’r gymuned fel gwirfoddolydd?’ i ‘Sut alla i dref-

nu fod bwyd yn cael ei gyflenwi i’m cartref?’, neu ‘Sut alla i gyrraedd yr ys-

byty i eni plentyn?’.  

Roedd angen rheoli pentwr enfawr o wybodaeth oedd yn esblygu’n barhaus 

ar y gwahanol wasanaethau cymunedol newydd oedd yn cael eu darparu a 

ffyrdd i bobl gael cefnogaeth. Roedd angen i’r wybodaeth hon gael ei hasesu, 

ei chategoreiddio a’i rhannu’n barhaus. 

Gweithio gartref 

Roedd swyddfeydd CAVS ar gau o ddydd Gwener 20fed 
Mawrth 2020 a buont ar gau am weddill y flwyddyn. Bu’r 
holl staff yn parhau i weithio gartref trwy gydol y flwyd-
dyn. Aethom ati i addasu ein gwaith er mwyn darparu ein 
gwasanaethau arferol mewn ffyrdd newydd. Roedd hyn 
yn golygu uwchsgilio ein staff a’n bwrdd ymddiriedolwyr i 
weithio’n effeithiol gyda Teams a Zoom.  

Roedd pob gwybodaeth yn cael ei rhannu’n electronaidd 
erbyn hyn, roedd yr holl gyfathrebu gyda chydweithwyr ar
-lein ac roedd yr holl gyfarfodydd yn rhai rhithiol – def-
nyddiwyd Teams a Zoom i gwrdd â phobl mewn grwpiau 
yn ogystal ag yn unigol.  
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Ymateb CAVS i COVID 

Rhannu gwybodaeth 

Dogfennau canllaw 

Cyn gynted ag y daeth cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i bawb weithio gartref  
gweithiodd staff CAVS yn ddi-baid i baratoi canllawiau i gefnogi grwpiau cymunedol a’r 

Trydydd Sector cyn gyflymed ag y gallent. 

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Caerfyrddin cyhoeddasom ‘Canllawiau COVID-19 ar 

gyfer cymunedau yn Sir Gaerfyrddin’ oedd yn rhoi cyngor cyffredinol ar faterion fel di-

ogelwch, camau ymarferol, cefnogaeth emosiynol, sut i ddod yn wirfoddolydd, 

canllawiau i wirfoddolwyr newydd, gwirfoddoli anffurfiol ac ati. 

Dilynasom hyn trwy ddiweddaru dogfen CAVS ‘Canllawiau ar gyfer Cymunedau a Mudi-

adau yn Sir Gaerfyrddin yn ystod COVID-19’ oedd yn rhoi gwybodaeth i unigolion a  

mudiadau oedd yn chwilio am gymorth ac i unigolion a mudiadau oedd eisiau cynnig  
cymorth. Roedd llawer o fudiadau wedi rhoi eu systemau eu hunain ar waith, a bwriad y 

canllawiau hyn oedd atgyfnerthu a chynorthwyo gyda hynny. 

Gwefan CAVS 

Aethom ati i sefydlu llecyn pwrpasol ar gyfer COVID-19  ar wefan CAVS er mwyn rhannu’r holl ganllawiau a gwybodaeth newydd  
oedd yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Yn ogystal â diweddariadau rheolaidd ar COVID-19 roedd y wefan yn darparu  
gwybodaeth o bob math ar faterion megis:  

 Â Phwy i Gysylltu  

 Ailagor Canolfannau Cymunedol  

 Cefnogaeth Gymunedol 

 Rhedeg eich mudiad yn ystod y pandemig 

 Y cymorth sydd ar gael gan fudiadau gwahanol  

 Cyllid 

 Pobl hŷn 

 Pobl ifanc 

 Cefnogaeth a gweithgareddau Iechyd Meddwl a Llesiant 

 Sgamiau’n gysylltiedig â Coronafeirws 
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Ymateb CAVS i COVID 

Gwirfoddoli a Chefnogaeth Gymunedol 

Oherwydd cyfyngiadau’r pandemig cafwyd cwymp dramatig mewn 

gwirfoddoli ffurfiol a chynnydd mewn gwirfoddoli anffurfiol a gwel-

wyd hefyd nifer o grwpiau cefnogaeth gymunedol newydd yn cael 
eu sefydlu. 

Cafodd y newidiadau hyn effaith arbennig ar waith Swyddog Dat-

blygu Gwirfoddoli Cymunedol CAVS a Chanolfan Gwirfoddoli CAVS 
ac aethant ati i addasu eu gwaith er mwyn darparu cymorth a 

chanllawiau i ymateb i’r gofynion newydd hyn.  

Cyllid COVID-19 

Eleni roedd y tirlun ariannu yn wahanol iawn gan y cyflwynwyd nifer fawr 

o gronfeydd penodol ar gyfer COVID-19. Lluniodd a rhannodd CAVS 

wybodaeth am y cronfeydd newydd hyn yn ogystal â rheoli a dosbarthu 
nifer o gynlluniau grantiau lleol. 

Cyfarfodydd Ymateb i COVID-19 y Trydydd Sector 

Ym misoedd Mehefin a Gorffennaf 2020 a Chwefror 2021 cynhaliwyd  

cyfarfodydd yn gwahodd yr holl fudiadau Trydydd Sector i drafod angheni-

on a phryderon mudiadau oherwydd COVID-19.  Roedd y pynciau a 

drafodwyd yn cynnwys cael gafael ar PPE, pellhau cymdeithasol yn y 
gwaith, cyllid, gwirfoddoli ac ail-agor ac ati. 
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Ymateb CAVS i COVID 

Cynllun Cyfeillio ar y Ffôn 

Ychydig cyn y cyfnod clo, cysylltodd Swyddog Comisiynu’r awdurdod lleol â Chymdeithas Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS) i drafod sefydlu gwasanaeth cyfeillio ar y ffôn. Sylweddolwyd y byddai 
llawer o bobl yn cysgodi neu’n hunan-ynysu am gyfnodau gweddol hir heb fawr ddim cysylltiad os o gwbl 
â’r byd tu allan. CAVS yw’r partner gweinyddol ar gyfer Prosiect Cefnogi Unedig Sir Gaerfyrddin (CUSP) 
(Gweler t12) ‘Gartref o’r ysbyty, gartref nid ysbyty’, partneriaeth o 8 mudiad gwirfoddol sy’n gweithio i 
helpu pobl i fyw’n annibynnol. 

Teimlwyd y byddai gwasanaeth ffôn newydd yn ychwanegiad gwerthfawr at weithgareddau eraill y prosi-
ect hwn (trafnidiaeth, gofal cartref, cymorth mewn argyfwng, prosiect celf pontio’r cenedlaethau) ac ae-
thpwyd ati i’w sefydlu yn gyflym iawn. 

Mae’r gwasanaeth ar gyfer pobl o bob oed, ac nid ar gyfer pobl hŷn yn unig. Mae wedi helpu pobl iau a chanddynt 
broblemau gorbryder neu iechyd meddwl ac mae wedi gweithio gyda phobl ddigartref a chyda phobl a chanddynt 
broblemau yn ymwneud â chamddefnyddio alcohol a sylweddau.  

Gwneir atgyfeiriadau gan yr awdurdod lleol, Delta Wellbeing, a chan fudiadau gwirfoddol lleol fel Age Cymru Dyfed 
a’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn ogystal â chan deuluoedd. 

Caiff gwirfoddolwyr eu dyrannu gan staff CAVS ar sail gofynion y cleientiaid. Mae gan rai gwirfoddolwyr sgiliau  
cynghori cydnabyddedig, er enghraifft. Mae rhai cleientiaid yn falch i gael rhywun i siarad â nhw, mae gan eraill 
anghenion mwy cymhleth. 

Cafodd gwirfoddolwyr eu recriwtio ar gwirfoddolicymru.net a 
thrwy ledu’r gair ar lafar trwy bartneriaid CUSP.  

‘Cawsom ein llethu gan bobl yn dangos diddordeb; bu’n rhaid inni 
dynnu’r cyfle oddi ar y wefan ar ôl 2 ddiwrnod yn unig, ac mae’r 
bobl a gynigiodd eu hunain yn anhygoel, cymaint o brofiad yn 
ogystal ag ymrwymiad ac amser i’w cynnig.  

'Cawsom sbectrwm eang, gan gynnwys nyrsys a phobl 
broffesiynol. Mae hyd yn oed bobl sydd eu hunain yn cysgodi 
wedi bod yn fodlon gwirfoddoli’. 

Cafodd mwy na 100 o wirfod-
dolwyr eu recriwtio’n gyflym, 
gan gynnwys naw cydlynydd. 

Trefnwyd gwirfoddolydd ar 
gyfer 97 o bobl, ac mae rhai 
ohonynt yn dal i dderbyn y 

gwasanaeth. 

97 

100 

https://gwirfoddolicymru.net/?lang=CY
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Iechyd a Lles 

Cydweithio 

Bu’r deuddeg mis diwethaf yn anghyffredin o brysur, yn gweithio gyda’n 
partneriaid yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, Hywel Dda ac Iechyd Cyhoeddus 
Cymru yn ogystal â’n cydweithwyr yn CTSC. 

Cysylltu Cymru 

Sefydlwyd gwefan Cysylltu Cymru i alluogi Rhagnodwyr 
Cymdeithasol, Cysylltwyr Cymunedol ac eraill yn gweithio ym maes 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol i wneud cysylltiadau. (Gweler p24) 

Rhwydwaith Iechyd a Lles 

Nodau’r rhwydwaith hwn yw: 

 galluogi mudiadau y Trydydd Sector (sy’n gweithio ym meysydd ie-
chyd a gofal cymdeithasol) i gefnogi’r gwaith o weithredu Cynllun 
Llesiant Sir Gaerfyrddin. 

 cysylltu gyda gwaith CUSP 

 rhannu gwybodaeth ar yr hyn sy’n digwydd yn iechyd a gofal 
cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin 

Eleni gwelsom gynnydd yn nifer y bobl a mudiadau sy’n mynychu cyfar-
fodydd y Rhwydwaith. Mae llawer o fudiadau wedi rhannu gyda ni yr hyn y 
buont yn ei wneud i gadw cysylltiad gyda’r bobl maen nhw’n gweithio â 
nhw. 

 Cawsom dri chyfarfod o’r Rhwydwaith a chyflwyniadau gan brosiectau a 
mudiadau yn cynnwys:  

 Prosiect Tyfu’r Dyfodol (yr Ardd Fotaneg Genedlaethol) 

 Cymdeithas Alzheimer 

 CUSP & Adref o’r Ysbyty (Y Groes Goch Brydeinig) 

 Prosiect Gobaith (Age Cymru) 

 Prosiect Ochr yn Ochr Cymru (Mind Aberystwyth) 

 Gwasanaethau Cam-drin Domestig Caerfyrddin CarmDAS 

 Ap Cymunedol CHAI 

 Rhwydwaith Bwyd Sir Gaerfyrddin 

Arweinyddion Iechyd & Gofal Cymdeithasol CTSC  

Buom yn cydweithio gyda chydweithwyr Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol o Gymdeithasau Gwasanaethau Gwirfoddol ledled 
Cymru ac o WCVA i fynd i’r afael â nifer o faterion o bwys. 

Comisiwn Bevan - Hac Iechyd Cymru  

Ym mis Tachwedd 2020 - cyflwynodd CAVS gais “Tyfu ein Cymuned 
Gref” a chyda Chymuned CHAI yn bartner aethom ymlaen i’r cam 
nesaf. Er nad oeddem wedi llwyddo i gael arian i symud ymlaen, 
cafodd Cymuned CHAI eu cysylltu â phrosiect arall yn Hywel Dda 
oedd yn canolbwyntio ar COVID Hir. 

Rhaglen Frechu COVID-19 

Cydweithiodd CAVS gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i sicrhau bod 
anghenion y sector gwirfoddol yn cael sylw wrth gyflwyno 
brechiadau i’r mudiadau hynny oedd yn cynnig darpariaeth wyneb 
yn wyneb. 

https://connectwales.org.uk/cy/
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Iechyd a Llesiant 

Prosiect Cefnogi Unedig Sir Gâr (CUSP) 

Mae CUSP yn bartneriaeth Trydydd Sector sy’n ceisio cefnogi pobl i fyw’n dda ac yn annibynnol a lleihau effaith ana-
bledd 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 an-
nibyniaeth a helpu pobl i wneud yn fawr ohoni. Mae CAVS yn rhan ganolog o wneud y bartneriaeth yn llwyddiant a 
darparodd yr ysgrifenyddiaeth er mwyn sicrhau bod y bartneriaeth yn parhau i ddatblygu. 

Gweithgarwch y Gwasanaeth 

Pan gyhoeddwyd cyfnod clo cyntaf COVID-19 penderfynodd ein comisiynydd atal 
gwasanaeth CUSP dros dro a gofynnodd i dîm CUSP ganolbwyntio yn hytrach ar 
ddarparu capasiti cyflym ar gyfer y gwasanaeth Gartref o’r Ysbyty. Pwrpas hynny 
oedd rhyddhau cymaint o welyau ag y bodd yn yr ysbytai. Yn dilyn y cais hwn 
ataliwyd gwasanaeth CUSP dros dro o’r 23ain Mawrth – 15fed Mehefin 2020. 

Cafodd yr holl grwpiau lleol a gwasanaethau cymunedol eu cau oherwydd pandem-
ig COVID-19 felly nid oedd CUSP yn gallu gweithio yn y ffordd arferol a chefnogi 
pobl i gysylltu â gwasanaethau, gweithgareddau a chefnogaeth yn y gymuned. 
Roedd y gwasanaeth yn parhau i ddarparu cefnogaeth wyneb yn wyneb (yn unol â 
chanllawiau COVID-19) i lawer o ddefnyddwyr gwasanaethau, yn enwedig felly’r 
rhai oedd yn unig, ynysig a bregus iawn. Fodd bynnag, roedd llawer o ddefnyddwyr 
gwasanaethau yn ofni cyfarfodydd wyneb yn wyneb, ac fe addaswyd y model 
gwasanaeth i gynnig cefnogaeth ar y ffôn. 

Yn ystod cyfnod Ebrill 2020 - Mawrth 2021 darparodd tîm CUSP bron i 650 awr o 
gefnogaeth ar y ffôn o gymharu â 120 awr y flwyddyn gynt. 

Cynhaliwyd 3924 o weithgareddau/ymyriadau 
cefnogi gyda defnyddwyr gwasanaethau yn ystod y 
flwyddyn 

Cyfanswm yr atgyfeiriadau a gawsom o ysbytai  
(gostyngiad o 46.8% ers y llynedd)  

Cefnogwyd 227 o bobl i gael eu rhyddhau o’r ysbyty 
(gostyngiad o 36% ers y llynedd) 

Cynhaliwyd 280 o ymweliadau cefnogi yn ystod y 
flwyddyn 

Darparwyd 902 o oriau cefnogi yn ystod y flwyddyn 

227 

247 

280 

902 

3924 
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 Dysgu a datblygu 

Dysgu ar-lein 

Ni chafwyd unrhyw hyfforddiant wyneb yn wyneb eleni, ac fe gynhaliwyd yr holl sesiynau trwy 

Zoom, oedd yn golygu fod rhaid i’r myfyrwyr a’r cyflwynwyr ddysgu llawer yn gyflym iawn. 

Roedd pob un o’r prif sesiynau a gynhaliwyd eleni yn berthnasol i fywyd yn ystod y pandemig. 

Roedd cyfres Hanfodion Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, a gyflwynwyd gan WWAMH, yn trafod 

Gorbryder, Anhwylder Deubegynol, Trugarogrwydd, Sgitsoffrenia, Ysbrydolrwydd, Ymwybyddiaeth 
o Hunanladdiad, Siarad am Farwolaeth a Marw ac Iechyd Meddwl adeg y Coronafeirws. 

Cynhaliwyd sesiwn ar Ddiogelwch ar gyfer Rhwydweithiau Cymunedol i gefnogi’r nifer fawr o 
grwpiau cymunedol a sefydlwyd yn ystod y flwyddyn a chynhaliwyd sesiynau Ymwybyddiaeth 

Cysylltu â Charedigrwydd fel rhan o brosiect Cysylltu â Charedigrwydd i dynnu sylw at fanteision 

bod yn garedig i bob un ohonom. 

Porth Dysgu CAVS 

Ym mis Ionawr 2021 aethom ati i ddechrau datblygu gwefan newydd a phorth Dysgu gydag arian 

trwy Grant Adfer wedi Coronafeirws ar gyfer Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru. (Gweler t28.)  

Lansiwyd y Porth Dysgu gyda phedwar cwrs e-ddysgu ar Wirfoddoli a dargedwyd at Reolwyr Gwir-

foddoli a Gwirfoddolwyr: Rheoli Gwirfoddolwyr, Adeiladu Hyder, Cyfrinachedd, Cadw’n Ddiogel.  

Ddiogelwch ar gyfer Rhwydweithiau Cymunedol  

155 

Nifer y bobl a gymerodd ran mewn  
cyrsiau hyfforddiant digidol 

https://cavs.org.uk/dysgu/porth-dysgu/?lang=cy
https://youtu.be/OIP6X3jECr8
https://cavs.org.uk/dysgu/porth-dysgu/?lang=cy
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Rhoesom wybodaeth a chanllawiau uniongyrchol ar: 

 ddewis y drefn gyfreithiol a’r ddogfen lywodraethu gywir, gan ddatblygu nodau elusennol 

neu fwriadau er budd y gymuned 

 cofrestru yn Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) gyda’r Comisiwn Elusennau neu Gwmni 

Buddiannau Cymunedol (CIC) gyda Thŷ’r Cwmnïau 

 cymhwysedd Cwmnïau Buddiannau Cymunedol newydd ar gyfer derbyn arian cyhoeddus 

os allent ddangos budd i’r gymuned, hanes blaenorol a phwyllgor rheoli yn cynnwys isaf-
swm o 3 aelod (nid unig fasnachwyr) 

 gwybodaeth am wasanaethau gwybodaeth a chefnogaeth ar draws Sir Gaerfyrddin trwy 

fapio’r holl gynghorau tref a chymuned  

 rheoliadau a chanllawiau COVID-19 gan gynnwys gweithgareddau a ganiateir, asesiadau 

risg, cytundebau llogi neuaddau, awyru, pellhau cymdeithasol, arwyddion ar gyfer y 120 
o Ganolfannau Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin 

 ymddiriedolaeth trwy ddau gyfarfod yn ystod Wythnos Ymddiriedolwyr ym mis 

Tachwedd a thrwy hyrwyddo canllawiau 5 munud y Comisiwn Elusennau ar gyfer 
Ymddiriedolwyr Elusennau 

 cynnal Cyfarfodydd Cyffredinol Blynyddol a chyfarfodydd eraill yn rhithiol 

 model gyfansoddiadau ar gyfer elusen 

fechan, CIO neu CIC  

 diogelu, rheoli risg, diogelu data/GDPR, 

yswiriant 

 paratoi i gytuno Trosglwyddiadau 

Asedau Cyfalaf 

 rheolaeth ariannol 

 yswiriant 

Llywodraethu Da 

Cefnogi gyda Llywodraethu 

Cynigiodd CAVS gefnogaeth i nifer o grwpiau cymunedol, 
mudiadau gwirfoddol a chanolfannau cymunedol i’w 
helpu i roi cychwyn ar a/neu redeg eu mudiadau yn 
effeithiol a dilyn arferion llywodraethu da.  

Yn ystod 2020-21 derbyniodd CAVS nifer digynsail o 
ymholiadau, llawer ohonynt yn ymwneud â deall cyfyngi-
adau COVID-19 a’r canllawiau ar gyfer swyddfeydd, adei-
ladau cymunedol a gweithgareddau a ganiateid mewn 
lleoedd cyhoeddus.  

Manteisiodd nifer o fudiadau ar y cyfnodau clo i ddiwed-
daru eu dogfennau a’u polisïau llywodraethiant. 

Nifer y mudiadau a gefnogwyd gyda  
chyngor a gwybodaeth uniongyrchol 

  

262 
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Cyllid Cynaliadwy 

Cefnogi gyda chodi arian 

Mae CAVS yn ceisio cefnogi mudiadau i sicrhau a chynhyrchu’r ad-

noddau sydd eu hangen arnynt i dyfu, goroesi a bod yn gynaliadwy  

Cronfeydd COVID-19  Yn ystod 2020-21 gwelwyd nifer rhyfeddol o gronfeydd 
ymateb brys, gwytnwch ac adfer wedi COVID-19 newydd (dros 100). Caeodd 
llawer o gyllidwyr traddodiadol eu cynlluniau grant arferol, a chanolbwyntio yn 
hytrach ar gyllid llwybr carlam COVID-19. Lluniodd CAVS grynodebau o’r meini 
prawf cyllido a chymhwysedd cymhleth ar gyfer y cronfeydd newydd hyn a buom 
yn danfon gwybodaeth yn uniongyrchol at grwpiau buddiant arbennig neu trwy 
wefan ac e-fwletin CAVS.  

Cynlluniau Grantiau lleol Rheolodd CAVS gynlluniau grantiau lleol a gyllidwyd 
gan Lywodraeth Cymru trwy Gymorth Trydydd Sector Cymru, Comic Relief, Part-
neriaeth Gofal Gorllewin Cymru a Chronfa Gwytnwch Cymunedol Calon Cymru.  

Cynlluniau Cenedlaethol Buom yn darparu gwybodaeth gefndir a sylwadau ar 
ymgeisyddion o Sir Gaerfyrddin i’r cynlluniau cenedlaethol a reolir gan WCVA fel 
Cronfa Frys y Gwasanaethau Gwirfoddol (VSEF) a buom yn monitro grantiau oedd 
yn dod o mewn i Sir Gaerfyrddin trwy Fforwm Cyllidwyr Cymru.  

Buom yn darparu gwybodaeth a chanllawiau uniongyrchol i 
grwpiau a mudiadau unigol ar: 

 gyllid brys ar gyfer COVID-19 

 ymddiriedolaethau a sefydliadau, gan gynnwys awgrymi-
adau ar sut i chwilio Cyllido Cymru a gwefannau cyllido 
rhad ac am ddim eraill 

Rhoesom sylwadau ar geisiadau drafft am arian er mwyn eu 
cryfhau. 

Buom yn cynnal nifer o weithdai gyda Chronfa Gymunedol y 
Loteri Genedlaethol er mwyn codi ymwybyddiaeth o gynllun Ari-
an i Bawb a rhaglen gyllido Pobl & Lleoedd.  

Faint o arian a roddwyd i fudiadau  
wedi iddynt gael cefnogaeth 

£10,000 

https://cy.funding.cymru/
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Cyllid Cynaliadwy 

Cronfa Arloesi Cefnogi Gofalwyr 

Roedd y grantiau hyn ar gael i fudiadau 
Trydydd Sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a 
Sir Benfro sy’n darparu gwasanaethau a 
gweithgareddau i gefnogi gofalwyr di-dâl. Gwei-
thiodd CAVS yn rhanbarthol gyda PAVS a CAVO i 
asesu ceisiadau. 

Cronfa Cyfaill mewn  
Angen 

CAVS oedd y sefydliad arweiniol ar 
gyfer hyrwyddo’r gronfa ar draws 
Gorllewin Cymru, gan gydweithio 
gyda PAVS, CAVO a Chyngor Sir Pen-
fro.  Dosbarthwyd grantiau i fudiadau 
er mwyn annog cyfeillio ar draws y 
rhanbarth. Cafwyd nifer o brosiectau 
anhygoel a ddaeth o hyd i ffyrdd 
blaengar o sicrhau bod pobl yn cael 
eu cysylltu. 

Grantiau Cysylltu  

Pobl mewn Cartrefi Gofal 

Dyma’r tro cyntaf inni gael cais i gyfrannu at 
rannu arian o gynllun grant ar gyfer Cartrefi 
Gofal.  Gyda’n cydweithwyr yn PAVS a CAVO, 
buom yn annog Cartrefi Gofal i ddefnyddio’r ari-
an ar gyfer Cysylltedd Digidol a Llecynnau i 
Ymwelwyr fel y gallai teulu a chyfeillion ymweld 
yn gyfforddus. 

Cronfa Newidwyr Cymunedol   

Arian ar gyfer mudiadau ar hyd y lein o 
Sir Benfro i Gastell-nedd Port Talbot.  Cyfle i 
wneud gwahaniaeth i’r ardaloedd lleol yn agos 
at y gorsafoedd trenau.  Gweinyddodd CAVS y 
grant ar ran y bartneriaeth reilffordd gymune-
dol, Cysylltu De Orllewin Cymru. 

Cronfa Gwytnwch Cymunedol 
Lein Calon Cymru  

Gwahoddwyd CAVS i helpu gyda’r grant by-
chan hwn oedd ar gael i fudiadau yn gwei-
thio yn agos at y lein. Roedd hwn yn gywaith 
rhwng asiantaethau ym Mhowys, Swydd 
Amwythig, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe. 

Faint o arian a roddwyd ac a 
ddosbarthwyd i fudiadau gan CAVS 

£85,281  
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LocalMotion 

Mae LocalMotion yn fenter ar y cyd gan chwe chyllidydd sydd eisiau cydweithio i 
hwyluso newid systemig, cadarnhaol mewn chwe lleoliad sy’n wynebu heriau 
economaidd, amgylcheddol neu gymdeithasol (llawer ohonynt yn rhai a wae-
thygwyd gan COVID-19 ). 

Y chwe chyllidydd yw:  

• Lloyds Bank Foundation  
• Esmee Fairbairn Foundation 
• Paul Hamlyn Foundation 
• Lankelly Chase Foundation 
• Tudor Trust 
• City Bridge Trust 

Eu nod yw “Defnyddio ein profiad a’n hadnoddau i gefnogi pobl leol i fynd i’r 
afael â blaenoriaethau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd a ddew-
iswyd ac a symbylir yn lleol a dysgu gymaint ag y bo modd o’r broses honno”. 

Mae CAVS yn cefnogi’r gwaith LocalMotion hwn gan mai Caerfyrddin yw un o’r 
chwe lleoliad a ddewiswyd. Cawsom nifer o gyfarfodydd y Grŵp Craidd eleni 
gyda phartneriaid i amlinellu'r ‘Beth, Ble, Sut a Phryd?’. 

Cyllid Cynaliadwy 

Cwrdd-â’r-Cyllidwyr  

Datblygiad newydd yn ystod 2020-21 oedd y digwyddiadau Cwrdd-â’r-Cyllidwyr 
ar-lein oedd ar gael i bob mudiad Trydydd Sector ar draws Cymru, sydd wedi 
disodli ffeiriau cyllido Cynghorau Gwirfoddol Sirol am y tro. Buom yn cyfeirio ae-
lodau CAVS ac eraill at ddigwyddiadau Cwrdd-â’r-Cyllidwyr a drefnwyd gan BBC 
Plant mewn Angen, Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru, 
Chwaraeon Cymru, Local Giving (Cyllido torfol), PAVS, Garfield Weston, Sefydliad 
Cymunedol Cymru, Moondance Foundation, The Waterloo Foundation, Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ymhlith eraill.  

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol (NLCF) 
Sesiynau Coffi a Sgwrs   

Bu’n rhaid inni feddwl yn wahanol dros y deuddeg mis diwethaf. Er 
mwyn ymgysylltu gyda mwy o grwpiau a mudiadau buom yn gweithio’n 
agos gyda Swyddog Cyllido NLCF. Trefnasom sesiynau penodol er mwyn 
rhoi gwybodaeth am yr arian oedd ar gael yn ystod COVID-19 ac 
roeddem yn teimlo y byddai’r ffordd anffurfiol hon o ymgysylltu yn 
denu mwy o bobl i ddod. 

Dylid nodi ein bod wedi cynnal gweithdai manylach yn y sesiynau hyn, a 
chredwn fod hyn wedi arwain at fwy o arian yn cael ei dderbyn yn Sir 
Gaerfyrddin.  Helpodd y sesiynau hyn  hefyd gyda sefydlu rhwydweithi-
au Trydydd Sector yn y dyfodol fel y Rhwydwaith Plant & Phobl Ifanc. 
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Gwirfoddoli - Canolfan Gwirfoddoli CAVS  

Cefnogi Gwirfoddolwyr 

Yn ystod y flwyddyn ryfeddol hon cadwyd tîm gwirfoddoli CAVS yn brysur yn ymateb i nifer digynsail o 
ymholiadau oddi wrth ddarpar wirfoddolwyr. Yn enwedig felly tuag at ddechrau’r pandemig, roedd nifer 
yr e-byst a’r galwadau ffôn gan bobl oedd yn awyddus i wirfoddoli eu hamser i helpu eu cyd-ddyn yn 
rhyfeddol.  

 
Cynyddodd y nifer a gofrestrodd yn ddarpar wirfoddolwyr  
ar Gwirfoddoli Cymru o 775 ym mis Mawrth 2020 i 2036 ar hyn o bryd,  
yn Sir Gaerfyrddin yn unig. 
 

Rhoesom gyfle gwirfoddoli COVID CAVS ar wefan gwirfoddolicymru.net ac mewn ychydig fisoedd buom 
yn delio â channoedd lawer o ymholiadau oddi wrth unigolion oedd eisiau cefnogi eraill a’u cymunedau. 
Digwyddodd hynny ar adeg pan roedd y rhan fwyaf o fudiadau oedd yn defnyddio gwirfoddolwyr wedi 
gorfod atal prosiectau gwirfoddoli yn unol â chyfyngiadau a chanllawiau COVID-19 Llywodraeth Cymru. 
Cafodd gwirfoddolwyr eu cyfeirio at gyfleoedd oedd yn dechrau gweithredu o bell ac oedd yn gallu def-
nyddio gwirfoddolwyr newydd. 

Roeddem hefyd wedi gallu cyfeirio pobl at ambell ymgyrch denu gwirfoddolwyr fawr, gan gynnwys mwy 
na 110 o wirfoddolwyr ar gyfer creu pedwar “Ysbyty Maes” gan Gyngor Sir Caerfyrddin, 30 o wirfoddol-
wyr ar gyfer Banciau Bwyd newydd a grëwyd a dwsinau o wirfoddolwyr ar gyfer gweithgareddau amry-
wiol gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda. 

Roedd y nifer fawr o gynigion i wirfoddoli yn golygu nad oedd llawer o unigolion yn gallu dod o hyd i’r 
lleoliad roeddent yn chwilio amdano. Buom yn cadw cysylltiad â’r holl wirfoddolwyr oedd wedi cofrestru 
trwy ddanfon gwybodaeth a diweddariadau atynt i sicrhau eu bod yn gwybod ein bod gwerthfawrogi eu 
cefnogaeth ac nad oeddem wedi eu hanghofio.  Gan ei bod yn amlwg fod yna angen yn datblygu am 
gymorth gyda thasgau bob dydd ar gyfer aelodau oedrannus ac ynysig y gymuned, roeddem yn aw-
grymu i lawer o wirfoddolwyr y dylent ystyried gwirfoddoli’n lleol gydag un o’r grwpiau cyd-gefnogi 
anffurfiol oedd yn ymddangos yn sydyn ymhob rhan o’r Sir. Cefnogwyd y grwpiau hyn gan Swyddog Dat-
blygu Gwirfoddoli Cymunedol CAVS (Gweler t22.) ac roeddem yn gallu rhannu gwybodaeth am grwpiau 
yn ardal leol y gwirfoddolydd. 

236 

Nifer y gwirfoddolwyr a gefnogwyd i  
fanteisio ar gyfle gwirfoddoli  

https://gwirfoddolicymru.net/?lang=CY
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Gwirfoddoli - Canolfan Gwirfoddoli CAVS 

Cefnogi Mudiadau 

Er gwaethaf sefyllfa anodd iawn i nifer o brosiectau gwirfoddoli, oedd yn methu cynnig eu gwasanae-
thau o bell a llawer o aelodau staff yn cael eu rhoi ar ffyrlo, ymhen amser dechreuodd mwy o gyfleoedd 
i wirfoddolwyr ymddangos. Datblygodd y mudiadau hynny oedd yn defnyddio gwirfoddolwyr ffyrdd 
newydd blaengar o gynnig eu gwasanaethau ar y ffôn a thrwy ddulliau digidol.  

Roeddem hefyd yn gallu cyfeirio gwirfoddolwyr at Gynllun Cyfeillio ar y Ffôn CAVS, gyda chefnogaeth 
gan Swyddog Llesiant CAVS Jackie Dorrian, at Ysbytai Maes Cyngor Sir Caerfyrddin, at Leonard Cheshire 
Disability ac at Brosiect Gwirfoddoli ar gyfer Iechyd Hywel Dda.  

Roeddem hefyd yn gallu ymateb i nifer o Fanciau  Bwyd a phrosiectau gyrwyr gwirfoddolwyr oedd yn chwilio ar 
frys am ragor o wirfoddolwyr oherwydd y galw digynsail am eu gwasanaethau. Rydym hefyd wedi helpu nifer o 
fudiadau i greu neu ddiweddaru eu cyfrifon ar Gwirfoddoli Cymru er mwyn paratoi ar gyfer ail-gychwyn 
gweithgareddau gwirfoddoli. 

CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddoli Sir Gâr) 

Gan fod y pandemig yn golygu fod y 
sefyllfa’n newid yn gyson o ran cyfyngiadau 
ac argymhellion ar ddiogelwch gwirfoddol-
wyr a defnyddwyr gwasanaethau, 
penderfynwyd cynnal mwy o gyfarfodydd  
CVON i gynnwys sesiynau diweddaru 
anffurfiol yn ogystal â chyfarfodydd ffurfiol. 
Cawsom bum cyfarfod yn ystod y flwyddyn 
yn hytrach na’r tri arferol.  
Cawsom drafodaethau yn ystod y cyfarfodydd a buom yn rhannu syniadau oedd wedi gweithio i 
grwpiau gwahanol ar gyfer cadw cysylltiad â’u gwirfoddolwyr a chefnogi eu llesiant pan nad oeddent 
yn gallu chwarae rhan weithredol. Cawsom gyflwyniadau gan Kathleen Kelly Local Motion, Liz Bicker-
ton, ymgynghorydd, Piers Lunt o Ymddiriedolaeth Porth y Tywi a Jamie Horton, Swyddog Datblygu 
Gwirfoddoli Cymunedol CAVS.  

Nifer y gwirfoddolwyr sydd wedi  
cofrestru i wirfoddoli ar-lein 

638 
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Gwirfoddoli - Canolfan Gwirfoddoli CAVS  

Cydweithio 

Mae’r Ganolfan Gwirfoddoli wedi parhau i gefnogi gwaith partneriaeth gyda grŵp 
Cyflawni Cysylltiadau Cryfion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Gweithgor 
Gwirfoddoli cysylltiol.  
 

Yn rhanbarthol:  
Yn ystod y cyfnod gweithio o bell hwn, bu Swyddogion Gwirfoddoli CAVS yn cadw 
cysylltiad agos â chydweithwyr Gwirfoddoli eraill o Gynghorau Gwirfoddoli Sirol 
eraill yn rhanbarthol a chenedlaethol, a chafwyd cyfarfodydd diweddaru, rhannu 
gwybodaeth a chyd-gefnogi rhanbarthol gyda chydweithwyr yn PAVS Sir Benfro a 
CAVO Ceredigion. Hefyd, cawsom wahoddiad i gymryd rhan mewn Ffair Wirfoddoli 
ranbarthol a drefnwyd gan CAVO ar YouTube ym mis Tachwedd. 
 

Grant Adfer ar gyfer Gwirfoddoli Coronafeirws Llywodraeth Cymru 

Derbyniodd CAVS arian gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gwirfoddoli yn sgil effaith y 
pandemig. Cyfrannodd y tîm gwirfoddoli gyda thîm ehangach CAVS a phartneriaid at 
baratoi cais am yr arian hwn, a ddefnyddiwyd i alluogi ymgynghorwyr i ddatblygu 
strategaeth Wirfoddoli ar gyfer Sir Gaerfyrddin.  
 
Roedd rhan arall o’r gwaith yn cynnwys datblygu gwefan a Phorth Dysgu ar gyfer 
gwirfoddolwyr a mudiadau. Mae hyn wedi’n galluogi i wneud arlwy hyfforddi bresen-
nol y Ganolfan Gwirfoddoli yn gwbl hygyrch. Ar ddiwedd y flwyddyn mae gwaith yn 
mynd yn ei flaen ar y llwyfan hwn, ond ymhen amser bydd ein cyrsiau presennol: 
Rheoli Gwirfoddolwyr, Meithrin Hyder, Cyfrinachedd, Cadw’n Ddiogel, Paratoi i Wir-
foddoli a Gwirfoddoli i Chi, oll ar gael yn ddwyieithog ar y porth dysgu. Rydym yn go-
beithio ychwanegu mwy o gyrsiau hyfforddi yn y dyfodol. Ni fydd yr hyfforddiant dig-
idol yn disodli hyfforddiant wyneb yn wyneb ac ar-lein – ond bydd yn ffordd 
ychwanegol o gael hyfforddiant mewn ffordd hyblyg sy’n addas i’r dysgwr. 

Yn genedlaethol :  
Bu staff Canolfannau Gwirfoddoli o Gynghorau Gwirfoddoli Sirol 
ledled Cymru yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd. Roedd yn gyfnod o 
gryfhau cysylltiadau hyd yn oed pan nad oeddem yn gallu cyfarfod 
yn bersonol. Mae wedi galluogi Swyddogion Gwirfoddoli ledled 
Cymru i drafod materion ad hoc sydd wedi ymddangos yn ystod y 
pandemig a chawsom gyfleoedd hefyd i drafod yn llawnach y ma-
terion oedd yn codi yng nghyfarfodydd chwarterol y Rhwydwaith 
Ymarferwyr Gwirfoddolwyr (VPN). Rydym wedi mynychu a 
chyfrannu at y cyfarfodydd Rhwydwaith rheolaidd hyn, ac mae 
dau Swyddog Gwirfoddoli wedi mynychu cyfarfodydd pan fo 
modd. 

https://cavs.org.uk/dysgu/porth-dysgu/?lang=cy
https://cavs.org.uk/dysgu/porth-dysgu/?lang=cy
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Gwirfoddoli - Canolfan Gwirfoddoli CAVS 

Gorllewin Cymru- ‘Diolch’ i wirfoddolwyr  

Gorllewin Cymru: Hefyd, rhoesom drydedd 

ffilm at ei gilydd, y tro hwn i ddweud Diolch yn 
fawr i bawb a wirfoddolodd ar draws rhanbarth 
Gorllewin Cymru.  

Cymru - ‘Diolch’ i wirfoddolwyr  

Dathlu Gwirfoddoli 

Ledled Cymru: Cyfrannodd tîm gwirfoddoli 

CAVS at greu fideo ‘Diolch yn fawr’ gan Brif 
Weithredwyr a staff gwirfoddoli ledled Cymru 
yn canmol yr ymdrechion a wnaed gan wirfod-
dolwyr yn ystod y flwyddyn ac yn gwerth-
fawrogi gwirfoddolwyr hir sefydlog yn ogystal 
â’r gwirfoddolwyr newydd a gynigiodd eu 
hunain yn ystod yr argyfwng. 

Sir Gâr - ‘Diolch’ i wirfoddolwyr  

Sir Gaerfyrddin: Yn agosach at adref, buom, 

ynghyd â staff ac ymddiriedolwyr CAVS, yn cyn-
hyrchu ein fideo ein hunain, yn amlygu’r gwaith 
rhagorol a wnaed gan grwpiau gwirfoddol le-
dled y sir yn ystod y pandemig. 

https://youtu.be/ESGxIWNKNtI
https://youtu.be/6q5U9PUXOeE
https://youtu.be/iWGXEPSOUnA
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Datblygu Gwirfoddoli Cymunedol  

Datblygodd Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gorllewin Cymru ymateb rhan-
barthol i raglen ‘Cymru Iachach’ Llywodraeth Cymru ar ffurf cais am £18m i 
gefnogi gweithgarwch trawsffurfiol ar draws y rhanbarth ac ar lefel leol 
wedi’i gysylltu â’r Cynllun Ardal ac â Strategaeth Iechyd a Gofal Bwrdd Ie-
chyd Prifysgol Hywel Dda.  
O dan flaenoriaeth Creu Cysylltiadau i Bawb, y ffocws yn ystod y flwyddyn 
oedd datblygu gweithgareddau fyddai’n cymell dinasyddiaeth weithgar a 
meithrin cysylltiadau er mwyn lleddfu’r unigrwydd a’r unigedd sydd i’w 
cael mewn cymaint o’n cymunedau.  
 

Addasiadau a gwersi i’w dysgu 

Roedd y cyfnodau clo yn hanner cyntaf 2020 yn golygu fod angen edrych 
yn wahanol ar sefydlu Hybiau Gweithredu Lleol i ymateb i anghenion ie-
chyd a chymdeithasol unigolion ac annog gwirfoddoli byrfyfyr ac anffurfiol. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Roedd gweithio ar-lein yn golygu y gellid meithrin cysylltiadau agos gyda 
grwpiau cymunedol a datblygu rhwydwaith cefnogi ar gyfer gweinyddwyr a 
chydlynwyr ymateb i COVID ar facebook. Tyfodd grŵp ‘Cyswllt Cymunedol’ 
i fwy na 50 o aelodau a chynhaliodd gyfarfod cefnogi wythnosol ar-lein. Y 
bwriad oedd cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol, cyflwyno cyfle-
oedd partneriaeth a gwahodd nifer fawr o siaradwyr gwadd allai gynnig 

syniadau ar gyfer cefnogaeth gymunedol. Roedd y rhwydwaith buddiannau 
cymunedol hwn wedi galluogi CAVS i gysylltu a chyfeirio grwpiau ac unigolion 
at fwyd, gwirfoddolwyr a gwaith maes mwy lleol. 

Wrth i gyfleoedd gwirfoddoli ffurfiol leihau cafwyd galwad daer i weithredu. 
Roedd CAVS yn gallu cynnig cymorth ymarferol trwy ganllawiau ac argymhel-
lion ynghylch ‘gwirfoddoli anffurfiol mewn pandemig’. Cafodd canllawiau oedd 
yn cynnwys ‘cerdded ci eich cymydog yn ddiogel’, ‘diogelu cyffredinol’, ‘bod yn 
gymydog da’ a ‘sefydlu rhwydwaith cymunedol’ eu dosbarthu’n helaeth, yn 
ychwanegol at gardiau adnabod swyddogol ar gyfer gwirfoddoli ac ymgyr-
choedd eraill. Roedd eu darparu’n rhithiol i grwpiau ac unigolion, na fyddent 
efallai byth wedi cysylltu â CAVS, yn ein galluogi i gyflwyno ein hunain ac 
edrych ar ffyrdd newydd o weithio a phosibiliadau newydd i’r dyfodol. 

Roedd y prif bwyntiau a godwyd yn ystod y cyfnod hwn yn cynnwys yr angen i 
wirfoddoli fod yn hyblyg iawn, fod cyfnodau byr o wirfoddoli yn gweithio’n well 
na’r dewisiadau llinellol arferol a bod llawer llai o fiwrocratiaeth yn gwneud 
gwirfoddoli yn ddewis mwy deniadol. Roedd yn amlwg iawn hefyd fod pobl nad 
oeddent yn wirfoddolwyr ‘nodweddiadol’ yn cyfrannu at eu gweithredu 
cymunedol.  
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Dathliadau 

Roedd cydlynedd a gwytnwch cymunedol ar ei orau trwy gydol cyfnod yr 
adroddiad hwn, a rhoddodd y rôl hon gyfle inni amlygu, dathlu a rhannu 
parodrwydd rhyfeddol trigolion Sir Gaerfyrddin i ymateb. Roeddem nid yn 
unig wedi gallu rhannu 29 stori am Newyddion Da cymunedol, ond cafodd 
40 busnes eu cydnabod hefyd trwy ein gwobrau ‘Arwyr Dycnwch y Cyfnod 
Clo’, y rhan fwyaf ohonynt yn rhannau o grwpiau gwirfoddoli cymunedol, a 
31 grŵp/unigolyn trwy ein gwobrau ‘CAVS yn Cydnabod Cymuned’. 
 

Cymuned 

Roedd angen ail-edrych ar y cysyniad o ddatblygu hybiau gweithredu 
cymunedol, gan nad oedd y syniad o fynd i adeilad, a chydlynu gweithgar-
wch, yn bosib mwyach. Yn hytrach, gwnaed cysylltiadau yn Llandeilo, Hen-
dy, Tycroes, Llanedi, Castell Newydd Emlyn a Thalacharn. Roedd arian ar 
gael i gefnogi gweithgareddau cymunedol, mapio adnoddau, datblygu 
cylchlythyron a dulliau eraill o gyfathrebu er mwyn dod â phobl leol 
ynghyd; newidiodd y syniad o hwb gweithredu er mwyn adlewyrchu 
anghenion cymuned na allai gyfarfod yn gorfforol ond yr oedd angen y 
cysylltiadau arni o hyd. 

Cyfleoedd ariannu 

Creodd cronfa ymateb COVID-19 ar gyfer grwpiau cymunedol gyfleoedd ar 
gyfer rhoi cefnogaeth hyd at £250 i 7 unigolyn/grŵp: Lucy Green, Sefydliad 
y Merched Y Bryn, Sefydliad y Merched Llandybie, Simon Lewis, Grŵp 
Cefnogaeth Gymunedol Talacharn, Grŵp FB Cymdeithas Gymunedol 
Rhandirmwyn & Cylch (RDCA) a Grŵp Gwirfoddoli COVID-19 Salem. 

https://cavs.org.uk/wp-content/uploads/2021/03/CAVS-THANK-YOU-1.pdf


 

Adroddiad Blynyddol CAVS 2020 –2021  24 Ewch i'r Cynnwys 

Gwirfoddoli - Datblygu Gwirfoddoli Cymunedol 

Cysylltu â Charedigrwydd 

Mae ymgyrch Cysylltu â Charedigrwydd yn bartneriaeth ranbarthol 
sy’n edrych ar y wyddoniaeth tu ôl i garedigrwydd a’r ffyrdd gwa-
hanol y gallwn ddathlu a rhannu ein profiadau.  
 
Cysylltu â Charedigrwydd – Croeso i Cysylltu â Charedigrwydd  

Datblygodd y tîm rhanbarthol adnoddau i’w rhannu a buom yn an-
nog unigolion, grwpiau cymunedol a busnesau i wneud eu had-
dewid a chymryd rhan mewn sesiwn ymwybyddiaeth ar-lein gyda 
Sue Smith, Cysylltydd Cymunedol a Mwy. 
 
Rydym yn annog pawb i ymuno â ni ar ein grŵp  
Facebook lle rydym yn rhannu storïau lleol ac yn dathlu 
caredigrwydd ar draws Sir Gaerfyrddin: 

Cymunedau Cysylltiedig Sir Gâr Connected Communities Sir Gâr  

 

Cysylltu Sir Gâr 

Mae Cysylltu Sir Gâr yn llwyfan ar-lein sy’n dod â phobl ar draws y sir ynghyd i 
gefnogi ei gilydd. Mae’r llwybr gwirfoddoli anffurfiol hwn yn cynnwys elfen 
bancio amser, cyfle i restru digwyddiadau cymunedol a’r potensial i ddatblygu 
timau cymunedol. 
 
Cysylltu Sir Gâr – Cefnogi Sir Gâr  

https://www.cysylltuacharedigrwydd.cymru/
https://www.facebook.com/groups/ccsirgar
https://connectcarmarthenshire.org.uk/
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Rhwydweithiau 

Yn ogystal â chyfarfodydd penodol i ymateb i COVID, sefydlwyd tri 

rhwydwaith newydd eleni er mwyn ymateb i anghenion a ddaeth i’r 

golwg. Nod y rhwydweithiau thematig yw galluogi mudiadau sy’n gwei-

thio mewn meysydd tebyg i rannu gwybodaeth a chefnogi ei gilydd.  

 Rhwydwaith Plant & Phobl Ifanc (NEWYDD) 

 Rhwydwaith Canolfannau Cymunedol (NEWYDD) 

 Rhwydwaith Bwyd Sir Gaerfyrddin (NEWYDD) 

 CVON – Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr 

 Rhwydwaith Amgylchedd 

 Rhwydwaith Iechyd a Lles 

Rhwydwaith Plant & Phobl Ifanc 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf y grŵp hwn ym mis Chwefror 2021, 
gan roi llais i fudiadau sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc a lle 
i ddod at ei gilydd i godi gwahanol faterion. 

Rhwydwaith Canolfannau Cymunedol 

Ym mis Gorffennaf 2020 gwelsom fod angen darparu’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar gyfer y nifer fawr o bobl sy’n gyfrifol am redeg 
Adeiladau Cymunedol yn Sir Gaerfyrddin ac felly dyma ddechrau 
cynnal cyfarfodydd rheolaidd er mwyn rhannu’r canllawiau. Cyn-
haliwyd tri chyfarfod yn ystod y flwyddyn ac roeddent yn bwysig 
iawn gan fod nifer o newidiadau a diweddariadau i’r canllawiau 
swyddogol yn cael eu cyhoeddi. 
Daeth nifer dda o bobl ynghyd yn y cyfarfodydd defnyddiol hyn, ac 
roeddent yn gyfle i’r ymddiriedolwyr a staff dan sylw gyfarfod a 
thrafod materion cymhleth ynghylch cyfyngiadau ac ail-agor. 

Rhwydwaith Bwyd Sir Gâr 

Ym mis Chwefror 2021 trefnodd Swyddog Datblygu Gwirfoddoli 
Cymunedol CAVS (Gweler t22.) gyfarfod cyntaf Rhwydwaith Bwyd 
Sir Gaerfyrddin. Daeth dros 60 o bobl i’r cyfarfod, yn cynnwys y 
nifer fawr o fanciau bwyd a rhaglenni rhannu bwyd, prosiectau 
bwyd twym, grwpiau tyfu cymunedol a grwpiau cefnogaeth 
gymunedol ehangach, ac fe gafwyd digon o ddiddordeb i allu 
cynnal nifer o gyfarfodydd clwstwr ychwanegol. Er ei bod yn 
ddyddiau cynnar yn cael y gymuned o ddiddordeb hon i gydwei-
thio i gysylltu, rhannu a chefnogi ei gilydd, rydym yn hyderus y 
bydd y rhwydwaith hwn yn parhau i gryfhau i fod yn llais llawr 
gwlad ar gyfer y sir. 

Nifer y bobl a fu mewn  
partneriaethau/fforymau/rhwydweithiau/

digwyddiadau a hwyluswyd  

441 
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Cyfarfodydd eraill 

Ymateb i COVID-19 y Trydydd Sector yn Sir Gâr 

Ym misoedd Mehefin a Gorffennaf 2020 a Chwefror 2021 
cynhaliwyd cyfarfodydd yn gwahodd yr holl fudiadau Trydydd Sector i 
drafod anghenion a phryderon mudiadau oherwydd COVID-19.   

Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr 

Ym mis Tachwedd cynhaliwyd cyfarfodydd i gefnogi Ymddiriedolwyr i ran-
nu trosolwg o’r canllawiau newydd sydd ar gael i Ymddiriedolwyr gan y 
Comisiwn Elusennau ac i roi cyfle i Ymddiriedolwyr rannu profiadau a syni-
adau a thrafod unrhyw faterion sydd wedi effeithio arnynt yn ystod y pan-
demig. 

Prosiectau Digidol Sir Gâr 

Cynhaliwyd cyfarfod i gael gwybod mwy am y prosiectau Digidol sy’n dig-
wydd yn Sir Gaerfyrddin ac i drafod ffyrdd o weithio gyda’n gilydd, cyfeirio 
pobl at gymorth a chydweithio i’r dyfodol i adnabod bylchau yn y ddarpa-
riaeth. 

Rhwydwaith Amgylchedd 

Nod y rhwydwaith hwn yw  

 galluogi mudiadau Trydydd Sector sy’n gweithio ym maes 
yr amgylchedd i rannu gwybodaeth a chydweithio er mwyn 
cyflawni nodau cyffredin. 

 galluogi grwpiau i weld pa gamau a gymerwyd gan grŵp 
Cyflawni Amgylchedd Iachus y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus wrth weithredu Cynllun Llesiant Sir 
Gaerfyrddin. 

Cynhaliwyd 3 chyfarfod yn ystod y flwyddyn. Yn ogystal â rhannu 
gwybodaeth o fewn y Rhwydwaith dechreuodd y grŵp drafod 
beth allai ffocws, nodau a gwaith posib y Rhwydwaith 
Amgylcheddol fod. Cytunwyd mai’r prif feysydd cydweithio i’r 
dyfodol fyddai codi ymwybyddiaeth a darparu cefnogaeth, 
gwybodaeth a chyngor i’r Trydydd Sector yn gyffredinol. Lan-
siwyd Ymgyrch Storïau Gwyrdd er mwyn casglu a rhannu 
enghreifftiau da o beth oedd yn cael ei gyflawni gan grwpiau lleol 
yn barod. 

 

CVON - Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr 

Rhwydwaith ar gyfer pobl yn gweithio gyda gwirfoddolwyr yn y 
sector gwirfoddol a chymunedol ledled Sir Gaerfyrddin. Pwrpas 
CVON yw helpu darparu a datblygu gwasanaeth gwirfoddoli 
effeithiol yn Sir Gaerfyrddin. Mae mudiadau’n cael cyfle i drafod 
problemau, rhannu profiadau a syniadau, dysgu am waith ei gi-
lydd a chael gwybodaeth am y prif faterion trafod gwirfoddoli ar 
y pryd. (Gweler t.19) 

Rhwydwaith Iechyd a Lles 

Rhwydwaith ar gyfer mudiadau Trydydd Sector i rannu 
gwybodaeth ar yr hyn sy’n digwydd ym maes iechyd a llesiant 
a chydweithio i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ar draws 
Sir Gaerfyrddin. (Gweler t11.) 
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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 gyfle-
oedd i bobl a llefydd yn rhannau trefol a gwledig ein sir  

Cydweithio 

Yn ystod 2020-21 gweithiodd CAVS yn agos â phartneriaid statudol i sicrhau bod llais y sector yn 
cael ei glywed yn y sir. Rhoddwyd adborth i’r sector trwy ein  rhwydweithiau a thrwy wefan, e-
fwletin a chyfryngau cymdeithasol CAVS. 

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

Cynllun Llesiant Sir Gâr  

Cymeradwywyd Cynllun Llesiant Sir Gâr 2018-2023 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 Eleni mae Prif Swyddog CAVS wedi parhau i Gadeirio a bod yn arweinydd arbenigol ar gyfer Grŵp 
Cyflawni Cysylltiadau Cryfion ac mae CAVS hefyd wedi cynrychioli’r Trydydd Sector ar y grwpiau 
cyflawni eraill. 

https://www.ysirgaragarem.cymru/media/8332/cynllun-llesiant-sir-gar-terfynol-mai-2018.pdf
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Grant Adfer wedi Coronafeirws ar gyfer Gwirfoddoli  

Llywodraeth Cymru 2020/21  

Ym mis Rhagfyr 2020 cyflwynodd CAVS gyda chefnogaeth gan Gyngor 
Sir Caerfyrddin a Hywel Dda gais am Grant Adfer wedi Coronafeirws 
ar gyfer Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru.  

Prif elfennau’r gwaith hwn, a ddechreuodd ym mis Ionawr 2021, 
oedd: 

Strategaeth Wirfoddoli ar gyfer Sir Gaerfyrddin  

Datblygu Strategaeth Wirfoddoli ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn cynnwys 
CAVS, Cyngor Sir Caerfyrddin, Hywel Dda a phartneriaid eraill o’r 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC), er mwyn cynnal y gwaith 
gwirfoddol a chymunedol a welwyd trwy gydol y pandemig a sicrhau 
modelau gwirfoddoli mwy cynaliadwy.  
 

Cymorth digidol ar gyfer gwirfoddoli  

Ateb digidol i gefnogi anghenion gwirfoddolwyr a mudiadau sy’n def-
nyddio gwirfoddolwyr yn Sir Gaerfyrddin. Roedd hyn yn cynnwys 
gwefan bwrpasol newydd ar gyfer gwirfoddoli oedd yn cynnwys 
adran hyfforddiant ar-lein yn seiliedig ar gyrsiau presennol CAVS. 
Mae’r cyrsiau e-ddysgu ar gyfer mudiadau a gwirfoddolwyr yn ogystal 
ag unigolion sydd angen cefnogaeth i fod yn barod i wirfoddoli.  

Tasglu Ffoaduriaid Syria  

Yn ystod COVID-19, roedd y Swyddfa Gartref wedi atal y 
broses o adsefydlu rhagor o deuluoedd yn ystod blwyd-
dyn ariannol 2020/21.   

Ym mis Mawrth 2021 roeddem yn paratoi i dderbyn dau 
deulu newydd o Syria o dan Gynllun Adsefydlu Newydd y 
DG. (Yn y pendraw cyraeddasant yn llwyddiannus ym 
misoedd Ebrill a Mai 2021).  

Mae’r gymuned Syriaidd wedi addasu i fyw o dan amodau 
COVID – fel y gwnaeth llawer ohonom – trwy ddysgu 
gwneud pethau trwy ddefnyddio TG.  Cafodd y teuluoedd a 
chanddynt blant yn yr ysgol liniaduron gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin ac roedd yr oedolion yn eu defnyddio hefyd i 
barhau â’u gwersi Saesneg ar-lein. 

 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:  
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Rhannu Gwybodaeth 

Danfonwyd e-fwletin CAVS allan yn rheolaidd trwy gydol y 
flwyddyn ac roedd yn cynnwys adran benodol ar gyfer COVID-
19 yn ogystal â’r adrannau arferol ar Newyddion, Digwyddi-
adau, Hyfforddiant, Cyllid, Ymgynghoriadau, Gwirfoddoli a 
Swyddi yn y Trydydd Sector. Gall pobl gofrestru i dderbyn yr e-
fwletin trwy wefan CAVS. 

Defnyddiwyd gwefan, e-fwletin a chyfryngau cymdeithasol 
CAVS i rannu diweddariadau a chanllawiau gan Lywodraeth 
Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ogystal â newyddion 
am ddatblygiadau yn y Sector Cyhoeddus, manylion am 
ymgynghoriadau, ymgyrchoedd, digwyddiadau ymgysylltu 
cyhoeddus a gwybodaeth gan bartneriaid a mudiadau Trydydd 
Sector gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth ac annog pobl i 
chwarae rhan weithgar mewn materion a phryderon lleol. 

Infoengine 

Gweithiodd CAVS gyda Chymdeithasau Gwirfoddoli Sirol lleol eraill i barhau i ddatblygu a hyrwyddo Infoengine 
yn brif ffynhonnell 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.  

Eleni cafodd mudiadau eu hannog i hyrwyddo eu gwasanaethau cymorth COVID -19 ar infoengine, wedi’u tagio 
â’r allweddair COVID, fel y gallai pobl oedd yn chwilio am gymorth lleol ddod o hyd iddynt yn rhwydd. 

https://us4.campaign-archive.com/home/?u=0c0bc054fa1574bad20cc02a6&id=828ff7fb0f
https://www.facebook.com/CAVSCarms
https://cavs.org.uk/?lang=cy
https://twitter.com/CAVSCarms
https://infoengine.cymru/
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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 cymune-
dol  gan ddefnyddio ein chwilotwr arlein am ddim. 

Cyllido Cymru 
cy.funding.cymru 

Adnoddau ar gyfer 

y Trydydd Sector 

https://en.infoengine.cymru/
https://cavs.org.uk/?lang=cy
https://thirdsectorsupport.wales/cy/
https://gwirfoddolicymru.net/
https://cy.funding.cymru/
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Aelodau CAVS  

Age Cymru Dyfed 

Alzheimer's Society 

Antur Teifi 

Arts Care Gofal Celf 

Arts Council of Wales 

Awaydays Coastcare 

BAROD 

Bro Myrddin Bowls Club 

Brynaman Lido Limited 

Canolfan Gymunedol Ystradowen  
Community Centre 

Cardigan Youth Project 

Care & Repair Carmarthenshire 

Carers Trust Crossroads Sir Gâr 

Carmarthen Arts 

Carmarthen Youth Project 

Carmarthenshire 50+ Forum 

Carmarthenshire Counselling Service 

Carmarthenshire Federation of Women's 
Institute 

Carmarthenshire People First 

Carmarthenshire Shopmobility 
Caerfyrddin 

Cartrefi Cymru 

CDAS 

Cerebra 

Clybiau Plant Cymru Kids Clubs 

Coleg Elidyr 

Coleg Ty'r Eithin 

Cyngor Cymunedol Llangennech  
Community Council 

Diverse Cymru 

Ferryside Social Enterprise Group (FSEG) 

Five Roads and District Village Hall and 
Park Association 

GABS (Gwendraeth Amman Blind Socie-
ty) 

GABS VI Bowls 

Gwili Railway 

Gwynfe Community Hall Association 

Hafan Cymru 

Heart of Wales Traveller's Association 

HUTS Workshop 

Kidwelly Town Council 

Llamau 

Llandovery Town Council 

Race Council Cymru 

Radio Glangwili 

Really Pro Ltd 

RNID 

The Black Mountain Centre 

Threshold DAS Llanelli 

Tir Coed 

United Counties Agricultural & Hunters 
Society 

Versus Arthritis 

Wales Council of the Blind 

West Wales Woods 

WWAMH 

Llanelli Free Evangelical Church 

Llanelli Hydrotherapy Pool 

Llanelli Rural Council 

Llanelli Town Council 

Llanfynydd Village Society 

Llangadog Community Centre 

Llansawel Recreation Field & Hall 

Llanybydder Family Cente 

Menter Cwm Gwendraeth Elli Cyf 

Menter Gorllewin Sir Gar 

Myddfai Community Hall & Visitor Centre 

National Botanic Garden of Wales 

Neuadd Bro Fana / Ffarmers Village Hall 

Neuadd Gymunedol Talog 

New Pathways 

Old Mill Foundation 

Parkinson's Society 

Pencader Family Centre 

Peniel Community Association 

People Speak Up 

Plant Dewi 

Pontyates Welfare Association 



Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr  

Y Mwnt, 18 Stryd y Frenhines  

Caerfyrddin, SA31 1JT 

 

01267 245555 

admin@cavs.org.uk 

cavs.org.uk  

mailto:admin@cavs.org.uk
http://cavs.org.uk/?lang=CY

