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Helplu Cymru 
DIWEDDARIAD GWANWYN 2021  

Diweddariad byr yw hwn i roi gwybod i chi 
beth sydd wedi bod yn digwydd yn ystod y 
misoedd diwethaf. 

DATBLYGU FFRAMWAITH GWIRFODDOLI MEWN IECHYD A GOFAL 
CYMDEITHASOL  

Mae Helplu Cymru wedi bod yn gweithio gyda Chomisiwn Bevan, Gofal 
Cymdeithasol Cymru a Richard Newton Consulting i ddatblygu fframwaith i 
gefnogi datblygiad gwirfoddoli fel rhan integredig a chynaliadwy o wead y 
ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  

Cafodd arolwg ei gwblhau gan 107 o ymatebwyr o 89 o fudiadau gwahanol; 
cymerodd 165 o bobl (yn cynrychioli 77 o fudiadau gwahanol) ran mewn 
grwpiau ffocws a sgyrsiau un-i-un. Yn ogystal, cymerodd 25 o bobl (o 21 o 
fudiadau) ran mewn grŵp cyfeirio, a gyfarfu 3 gwaith i roi adborth beirniadol 
ar wahanol gamau o'r prosiect. 

Ymhlith y themâu o’r arolwg cychwynnol oedd: prosesau sy’n cael eu rhannu 
o ran recriwtio, gwirio neu ddysgu gwirfoddolwyr; mesur effaith gwirfoddoli; 

cynllunio strategol a’r naratif sy’n cael ei 
ddefnyddio ynglŷn â gwirfoddoli. Mae’r 
blog ‘Pasbortau Gwirfoddolwyr – ydyn ni eu 
hangen? yn archwilio’r thema gyntaf.  

Mae dogfen pdf ryngweithiol ar-lein wrthi’n 
cael ei chynhyrchu. Bydd yn galluogi 
defnyddwyr i archwilio chwe chwestiwn 
allweddol sy'n ymwneud â chynllunio a 
datblygu’r broses o wirfoddoli, o un o 
bedwar safbwynt gwahanol: 

comisiynydd/unigolyn sy’n cymryd penderfyniadau, mudiadau cyflawni, 

 

 

https://wcva.cymru/cy/views/pasbortau-gwirfoddolwyr-ydyn-ni-eu-hangen/
https://wcva.cymru/cy/views/pasbortau-gwirfoddolwyr-ydyn-ni-eu-hangen/


 

2 
 

grwpiau cymunedol neu fudiadau seilwaith. Bydd astudiaethau achos ar ffurf 
fideo yn cael eu cynnwys a dolenni i adnoddau am wybodaeth ychwanegol. 

Disgwylir i'r adnodd terfynol fod ar gael ym mis Mehefin a bydd yn cael ei 
lansio yn ystod Gofod 3. Helpwch ni i roi cyhoeddusrwydd iddo ac i 
hyrwyddo’i ddefnydd. 

Dyma un o 27 o brosiectau sy’n cael eu hariannu gan grant Adfer Gwirfoddoli 
Llywodraeth Cymru yn sgil y Coronafeirws. Bydd nifer o'r rhain yn cyfrannu at 
yr un amcan o gryfhau gwirfoddoli mewn iechyd a gofal cymdeithasol. 

BYW NAWR – ALLWN NI SIARAD? 

Cynhelir y digwyddiad ar-lein ddydd Iau 13 
Mai 12 – 1.30pm ar y cyd â Cymru Garedig 
ac fel rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth Byw 
Nawr. Byddwn yn clywed wrth siaradwyr 
sy’n gysylltiedig ag elfen wirfoddoli 
prosiectau gofal diwedd bywyd mewn tri 
Bwrdd Iechyd yng Nghymru ac yn 
archwilio gyda'n gilydd bwysigrwydd 
galluogi'r rhai sy'n agosáu at ddiwedd eu 
hoes i gael sgyrsiau sydd o bwys, gyda'r 
bobl iawn ar yr adeg iawn. 

Mae'r digwyddiad yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb, boed o safbwynt 
proffesiynol, sector gwirfoddol neu gymunedol. Am wybodaeth bellach ac i 
gofrestru, cliciwch yma. 

Mae Cymru Garedig yn canolbwyntio ar y rhai sydd ar ddiwedd eu hoes neu'n 
gofalu am y rhai ar ddiwedd eu hoes, o unrhyw oed. Ei nod yw cefnogi'r rhai 
sy'n unig neu'n ynysig. Mae prosiectau cychwynnol yn canolbwyntio ar 
gefnogi llwybrau adre o’r ysbyty, gan gynnig cymorth yn y gymdogaeth a 
sicrhau nad oes unrhyw un yn marw ar ei ben ei hun. 

 

 

 

https://www.gofod3.cymru/cy/hafan/
https://www.eventbrite.co.uk/e/dying-matters-can-we-talk-materion-marwolaeth-allwn-ni-siarad-tickets-149705104999
https://www.eventbrite.co.uk/e/dying-matters-can-we-talk-materion-marwolaeth-allwn-ni-siarad-tickets-149705104999
https://blogs.bmj.com/spcare/2021/01/19/compassionate-cymru-wales-bold-step-towards-better-endings/
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GWIRFODDOLI MEWN CARTREFI GOFAL 

Wrth ymateb i gais gan Arolygiaeth Gofal Cymru, mae Helplu Cymru wedi 
helpu i nodi ffordd ymlaen i alluogi mwy o wirfoddoli mewn cartrefi gofal. Yr 
angen mwyaf brys yw cefnogi’r cyswllt rhwng preswylwyr cartrefi gofal a’u 
hanwyliaid, boed wyneb yn wyneb neu’n rhithiol. Yn y tymor hwy, gallai rolau 

gwirfoddoli gofleidio ystod ehangach o lawer o 
weithgareddau ac effaith. 

Mae dros 1000 o gartrefi gofal yng Nghymru – 
ac nid oes llawer ohonyn nhw mewn sefyllfa i 
ddatblygu prosesau er mwyn i wirfoddolwyr 
allu gwirfoddoli’n ddiogel a chael eu cefnogi 
heb y profiad na'r gallu i wneud hyn. Ein ffordd 
ni, felly, fydd i wirfoddolwyr gael eu recriwtio, 
eu hyfforddi a’u cefnogi gan fudiadau 

gwirfoddol trydydd parti a’u ‘gosod’ drwy gyd-gytundeb, o fewn cartrefi 
gofal.  

Mae cyllid Llywodraeth Cymru wedi’i gymeradwyo i Age Cymru ddatblygu’r 
dull hwn yn ystod y naw mis nesaf, gan gynnwys treialu gwirfoddoli o fewn 
cartrefi gofal dethol ledled Cymru. Bydd 
canllawiau i wirfoddolwyr, mudiadau 
gwirfoddol a chartrefi gofal yn cael eu 
cyhoeddi, yn seiliedig ar y profiad hwn. 

YN FRAS 

• Cafodd fideo ar sut mae gwirfoddolwyr yn cefnogi iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru ei gynhyrchu, gyda Llywodraeth Cymru, er 
mwyn dangos sut mae gwirfoddolwyr yn cyfrannu at agenda Cymru 
Iachach. 
 

• Mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i bwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau Llywodraeth Cymru wedi’i chynnwys yn yr 
adroddiad i Effaith Covid 19 ar y sector gwirfoddol. 
 

• Diweddariadau Covid-19 fel negeseuon WhatsApp 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sygsNO9E0zg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sygsNO9E0zg&t=3s
https://senedd.wales/media/d4jh52zz/cr-ld14075-e.pdf
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Ydych chi’n arweinydd cymunedol neu’n arweinydd rhwydwaith? A 
fyddech yn cael budd o dderbyn y negeseuon diweddaraf am COVID-
19, gan gynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf am frechlynnau, yn syth 
i’ch ffôn symudol ac yn barod i’w hanfon at eich rhwydwaith?  

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ehangu ei fformat negeseuon 
WhatsApp drwy ei anfon yn uniongyrchol at arweinwyr rhwydweithiau 
sy’n gweithredu ar sianeli fel WhatsApp, Facebook messenger, slack a 
mwy. 

Os hoffech dderbyn y negeseuon hyn, cysylltwch â 
PHW.Covid19Comms@wales.nhs.uk a rhowch wybod i ba rif ffôn 
symudol yr hoffech i ni anfon y negeseuon ato, y mudiad/grŵp 
cymunedol rydych chi'n gweithio gyda nhw a lleoliad eich gwaith. 
Rhowch COVID19 WhatsApp yn deitl ar gyfer y neges e-bost. 

Mae Helplu yn gweithio gyda Cefnogi Trydydd Sector Cymru 
(CGGC a 19 o Gynghorau Gwirfoddol Sirol), Llywodraeth Cymru a 
phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gefnogi gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.  

Ewch i dudalen Helplu Cymru 

Fiona Liddell, Rheolwr Helpforce Cymru, CGGC  

fliddell@wcva.cymru 029 2043 1730 @FionaMLiddell 
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