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Ar amser pan mae ein byd ni ben i waered, mae ymdrechion ein gwirfoddolwyr
a’n cymunedau ni wedi cynyddu’n anhygoel! 
Mae wedi bod yn wych bod yn dyst i greu grwpiau cymunedol lleol newydd a’r
ymateb deinamig gan sefydliadau oedd yn bodoli eisoes, oedd yn barod iawn i
ymateb a chynorthwyo yn ôl yr angen – dim un dasg rhy fach, dim un dasg rhy
fawr a heriol. Gobeithio y cewch chi eich calonogi fel fi wrth i mi ddarllen
rhai o’r esiamplau sy’n cael eu cyflwyno yma. Mae hyn yn rhoi sicrwydd i chi o
gefnogaeth barhaus CGGC yn ystod yr argyfwng yma. 
Cadwch yn ddiogel ac yn iach. 
Wendy 

 
FYDDECH CHI’N HOFFI DIOLCH I ELUSEN, GRŴP

LLEOL NEU WIRFODDOLWR PENODOL? NEU YDYCH
CHI EISIAU DWEUD WRTHYM NI AM EICH

GWIRFODDOLI CHI? FE ALLWCH CHI RANNU EICH
STRAEON GYDA NI AR E-BOST, NEU AR FACEBOOK A

TWITTER, DRWY DDEFNYDDIO’R HASHNODAU
CANLYNOL #GWIRFODDOLWYRCONWY

#CONWYVOLUNTEERS
#WYTHNOSGWIRFODDOLWYR #VOLUNTEERSWEEK

#DWINGWIRFODDOLI #IVOLUNTEER



Fy enw i yw Ally Elouise ac rydw i’n rhedeg sefydliad nid-er-elw o’r enw Prom Ally sy’n cynnig
benthyca ffrogiau neu siwtiau prom am ddim i bobl ifanc sy’n wynebu

caledi ariannol. Ers i mi ddechrau gweithio gyda ffrogiau, rydw i wedi bod

eisiau dysgu gwnïo er mwyn gallu eu haddasu a’u trwsio. Fe gefais i fy

mheiriant gwnïo cyntaf yn anrheg Nadolig, a llyfrau i fy helpu i ddysgu sut i’w

ddefnyddio. Ond roeddwn i mor brysur gyda Prom Ally fel na chefais i gyfle i

wneud hynny. Mae argyfwng Covid-19 yn golygu ein bod ni i gyd yn styc gartref

yn ystod y cyfyngiadau symud ac mae promiau’r ysgolion wedi’u canslo neu eu

gohirio tan rywdro yn y dyfodol. Fe wnes i benderfynu defnyddio’r amser yma i

ddysgu fy hun i wnïo ac roeddwn i’n meddwl y byddai’n syniad da gwneud masgiau

wyneb. Hyd yma, rydw i wedi cyfrannu tua 150 ac wedi cael cais am wneud llawer

mwy. Maen nhw wedi cael eu hanfon i staff cartrefi gofal, staff ysgolion,

unigolion a phobl sy’n gwirfoddoli, fel parafeddygon, unigolion mewn banciau

bwyd neu bobl sy’n helpu aelodau bregus ein cymuned ni. Rydw i’n meddwl bod y

galw am y masgiau cartref yma’n mynd i fod yn fwy ac yn fwy wrth i bobl

ddychwelyd

i’r gwaith a cheisio addasu i normal newydd. Rydw i’n meddwl ei bod yn bwysig

i’r masgiau yma gael eu cynnig er mwyn sicrhau bod y masgiau clinigol a

phroffesiynol yn cael eu cadw ar gyfer y rhai sy’n gweithio i’r GIG neu ar y

rheng flaen.            

Ar y cyfan, rydw

i wir wedi mwynhau dysgu’r sgil newydd yma yn ystod y cyfyngiadau symud ac rydw

i mor hapus fy mod i’n gallu helpu pobl a gwneud fy rhan yn ystod y pandemig!"



Mae Sue wedi bod yn helpu’r bobl yn Llandrillo-yn-rhos sy’n gorfod aros gartref
a’i ffrind Rahat yn siop Go Local ar Rodfa Penrhyn. Pan ddechreuodd y
cyfyngiadau symud, roedd gan Rahat ddigon o fwyd ar gael ond doedd dim
cwsmeriaid yn dod i’r siop, ac roedd pobl oedd yn styc gartref yn cael anhawster
cael yr archfarchnad i ddosbarthu bwyd iddyn nhw neu, heb ryngrwyd, doedden
nhw ddim yn gwybod at bwy i droi am gyflenwadau. Gwirfoddolodd Sue
i fod yn yrrwr dosbarthu i Rahat ac aeth ati i greu a dosbarthu 600 o daflenni
i bobl leol, gan gynnig gwasanaeth archebu dros y ffôn ac wedyn dosbarthu i’r
cartref ar gyfer bwyd a hanfodion. Yn ystod y saith wythnos ddiwethaf, mae Sue
a merched Go Local (Rahat, Jane, Louise a Sarah) wedi cyflenwi mwy na hanner
cant o gartrefi ac mae llawer ohonyn nhw bellach yn gwsmeriaid rheolaidd sy’n
dibynnu ar y ffordd syml yma o dderbyn eu nwyddau.
Sue:“Roedd rhaid i mi wneud rhywbeth i helpu yn ystod argyfwng
mwyaf ein hoes ni. Roedd hon yn teimlo fel ffordd effeithlon o helpu
gydag un o’r problemau brys, cael bwyd i bobl sy’n methu gadael eu
cartrefi.”
Rahat: “Heb wasanaeth
hysbysebu a dosbarthu Sue, dydw i ddim yn gwybod sut byddai fy
siop i wedi ymdopi gyda’r cyfnod yma. Nawr rydyn ni’n brysur yn
pacio archebion bob dydd ac mae ein cwsmeriaid ni’n werthfawrogol
iawn – rydyn ni wedi gwneud llawer o ffrindiau!”
 
 



 

Nod y cynllun Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid yw cefnogi

prosiectau bach dan arweiniad ieuenctid

ledled sir Conwy, gan alluogi pobl ifanc i chwarae rôl

weithredol yn eu

cymunedau a chynnwys / recriwtio pobl ifanc i gymryd rhan

mewn prosiectau a

gweithgareddau gwirfoddoli. 

Mae’r ceisiadau’n cael

eu dewis a’u hargymell gan banel o bobl ifanc 14 i 25 oed.

Mae grantiau o hyd

at £1000 ar gael i gefnogi gwirfoddoli neu i sefydlu

gweithgarwch

gwirfoddoli.    

Yn ystod 2019/2020 cyllidwyd

prosiectau yn amrywio fel a ganlyn: 

·        

darparu prosiectau cyfrwng

Cymraeg

·        

lleihau’r stigma cysylltiedig

ag anableddau dysgu        

·        

datblygu arweinwyr ifanc

newydd i’r sgowtiaid 

·        

datblygu rygbi merched        

·        

prosiect cwch dan arweiniad

ieuenctid a rhwydweithio 

Mae’r panel ieuenctid yn teimlo’n

angerddol am y problemau mae pobl ifanc yn eu profi ac mae

eisiau sicrhau ei

fod yn cyllido’r prosiectau priodol. Mae wedi galluogi CGGC i

hybu’r gwerth

rydyn ni’n ei deimlo sy’n dod o gael gwirfoddolwyr ifanc ac

mae wedi datblygu’r

berthynas fwy fyth gyda sefydliadau sy’n teimlo’n angerddol

am hybu cyfleoedd

gwirfoddoli i ieuenctid.                       

 

Roedd bron i 60 o wirfoddolwyr

ifanc yn ymwneud yn uniongyrchol â’r chwe phrosiect ac un

esiampl o brosiect

o’r fath lle mae’r gwirfoddolwyr wedi cael hyfforddiant a

chefnogaeth yw

Sgowtiaid Conwy.

 

 

GRANTIAU LED IEUENCTID



Astudiaeth achos gan Ray Barnett, gwirfoddoli gyda Sgowtiaid Rhanbarth Conwy

 Roedd gennym ni 2 arweinydd ifanc yn rhan o Dîm

Gweithgareddau Anturus Sgowtiaid Rhanbarth Conwy, a’r ddau yn 18 oed ac

roeddent eisoes yn frwdfrydig am yr awyr agored ac yn ymarferwyr yn y

maes.       

Mae’r aelodau i gyd yn wirfoddolwyr, gan gynnwys fi. Rydyn ni’n darparu cyfarwyddyd ac offer

mewn:

abseilu, saethyddiaeth, canŵio/caiacio, dringo, cerdded mynyddoedd, archwilio

mwyngloddiau. Mae’r gwirfoddolwyr yn darparu’r holl gyfarwyddyd i 400+ o bobl

ifanc (6 i 25 oed) yn Rhanbarth Conwy.

 Er mwyn arwain partïon o

Archwilwyr/Sgowtiaid/Cybs/Beavers rhaid i’r arweinwyr i gyd fod â thrwydded ar

gyfer y gweithgaredd perthnasol (ee. dringo, cerdded mynyddoedd, gweithgareddau

mwyngloddiau, caiacio). 

Dyma pryd wnes i gysylltu â

CGGC sy’n gweinyddu’r Grantiau Dan Arweiniad Ieuenctid i holi am gyllid er mwyn

i ni allu anfon y ddau unigolyn ifanc i gael hyfforddiant perthnasol. 

Ers hynny mae ein 2 hyfforddwr ifanc wedi darparu

cymorth y mae ei wir angen. Maen nhw’n gallu cyfrannu at y cymarebau

hyfforddwyr a chyfranogwyr ifanc. Maen nhw wedi cael profiad, sgiliau ar gyfer

siarad gyda grwpiau, gweithio fel tîm a wynebu heriau newydd; a’r cyfan o fudd

iddyn nhw mewn ceisiadau am waith yn y dyfodol.          

 Yn ystod y chwe mis cyntaf yn unig, roedd un arweinydd ifanc gwirfoddol

wedi cwblhau 4 diwrnod o hyfforddiant arweinydd mwynglawdd a chwblhau cwrs

deuddydd mewn Achub a Gofal Mewn Argyfwng. Roedd yr ail arweinydd gwirfoddol

ifanc wedi cwblhau cwrs hyfforddi tridiau i fod yn Hyfforddwr Dringo Creigiau.

Maen nhw’n cynorthwyo gyda gweithgareddau gyda hyfforddwyr eraill y Tîm

Gweithgarwch ac felly’n cael profiad ymarferol.             

 

Yn bersonol rydw i’n ddiolchgar o weld pobl ifanc yn gwneud cynnydd ac

yn gwella’u hunain. Maen nhw wedi galluogi i ni gyflawni ein nod o ddwysedd

cynyddol o weithgareddau. Rydw i’n falch ohonyn nhw ac maen nhw’n esiampl wych

o beth all ieuenctid ei gyflawni gyda chefnogaeth ymroddedig gan oedolion. 

Fe hoffwn i ddiolch i’r tîm gwirfoddoli

a grantiau a’r panel dan arweiniad ieuenctid yn CGGC am eu cefnogaeth a’u

harweiniad aruthrol. Hebddyn nhw ni fyddai cyflawniadau’r ddau berson ifanc

wedi bod yn bosib.

        

      

 


