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Gallwch lywio eich ffordd drwy’r ddogfen 
hon yn hawdd drwy ddefnyddio’r rhestr 
gynnwys ryngweithiol uchod a dilyn yr 
arwyddion sy’n mynd â chi at rannau 
penodol o’r ddogfen. Mae’r dolenni 
sydd wedi’u tanlinellu yn mynd â chi at 
adroddiadau ac astudiaethau achos 
ategol, sy’n cael eu cadw ar wefannau 
allanol.
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Cyflwyniad

Mae gwirfoddoli’n cynnig gwerth cymdeithasol ac yn chwarae 
rhan allweddol wrth gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol a iechyd ataliol, sy’n golygu bod gwerth i’r 
buddsoddiad.

Mae’r Fframwaith hon yn adnodd 
sy’n cefnogi’r rhai sy’n ymwneud â 
gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol i gynnal y cynnydd maen 
nhw wedi’i weld yn ystod y pandemig. 
Mae hyn yn hanfodol os yw gwerth 
gwirfoddoli i gael ei gydnabod a’i 
gynnal yn llawn, nid yn unig o ran yr 
ymateb brys a gafwyd yn 2020, ond o 
ran y gwerth unigryw ehangach sy’n 
cael ei gynnig i’r maes iechyd a gofal 
cymdeithasol gan wirfoddoli.

Mae gwirfoddoli ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol yng Nghymru yn 
ymestyn y tu hwnt i’r sector gwirfoddol, 
ac mae mudiadau o’r sectorau 
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol 
i gyd yn cefnogi gwasanaethau 
a chanlyniadau iechyd a gofal 
cymdeithasol drwy wirfoddoli. 

Mae ein hadran olaf – ‘Trosolwg o 
Wirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol’ – yn archwilio’r rolau 
niferus mae gwirfoddolwyr yn eu 
cyflawni yn yr amgylchedd hwn. 

Er nad yw gwirfoddoli’n rhywbeth 
newydd, mae pandemig y Coronafeirws 
wedi ail-leoli gwirfoddoli ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol. Yn sgil 
y pandemig, gwelwyd gwasanaethau 
iechyd yn ymgysylltu â gwirfoddolwyr 
ar lefel ddigynsail (gyda’r cyhoedd 
yn barod i wirfoddoli i’r lefelau hynny 
a’r tu hwnt). Cefnogwyd gwirfoddoli 
gydag adnoddau ychwanegol, a 
chafodd prosesau eu symleiddio mewn 
llefydd i gefnogi comisiynu ymatebol 
a gwirfoddoli. Ochr yn ochr â hyn, 
ysgogwyd degau o filoedd o bobl 
ledled Cymru, gan gyd-gynhyrchu 
cymorth mewn ymateb i anghenion 
aelodau o’r gymuned leol.>>
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…gwnaeth miloedd ar 
filoedd ledled Cymru 
rymuso eu hunain, gan 
gyd-gynhyrchu cymorth 
mewn ymateb i anghenion 
aelodau o’r gymuned leol.

Datblygwyd y Fframwaith hon 
ymhellach ar sail argymhellion gan 
grŵp llywio Helplu Cymru. 

Mae cyllid drwy Grant Adfer 
Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws gan 
Lywodraeth Cymru wedi ein galluogi 
i archwilio gyda mudiadau eu profiad 
uniongyrchol o gynllunio, cyflwyno neu 
gefnogi gwirfoddoli. Drwy hyn, rydyn 
ni’n deall beth sydd angen ei ystyried 
er mwyn sicrhau bod gwirfoddoli’n 
cael ei gydnabod fel gwasanaeth 
allweddol i iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru, sy’n cyfrannu at nodau 
allweddol fel y rhai sydd wedi’u nodi yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru), a Chymru Iachach.

Mae’r Fframwaith yn cynnig cyfres 
o gwestiynau cyffredin y dylai pob 
mudiad sy’n ymwneud â gwirfoddoli eu 
hystyried. 

Mae hefyd yn cyfeirio at adnoddau 
ehangach, astudiaethau achos ac 
offeryn hunanasesu sy’n caniatáu i 
bob mudiad ddatblygu ymateb sy’n 
briodol iddyn nhw, gan gydnabod yr 
amrywiaeth o fudiadau iechyd a gofal 
cymdeithasol sydd gan Gymru.

Mae’r Fframwaith yn canolbwyntio ar 
y meysydd hynny lle mae gwirfoddoli’n 
cefnogi canlyniadau iechyd neu ofal 
cymdeithasol trydydd parti. Er nad 
ydyn ni wedi cynnwys mentrau fel 
rhagnodi cymdeithasol a’r celfyddydau 
ar gyfer llesiant, rydyn ni’n cydnabod ac 
yn cefnogi’n llwyr y manteision a ddaw 
yn sgil rhain. Wrth gyfeirio at wirfoddoli, 
rydyn ni’n golygu: 
 
 — Gwaith gwirfoddol
 — Ddim er budd ariannol 
 — Er budd pobl eraill y tu allan i gartref 
a/neu deulu’r gwirfoddolwr 

Datblygwyd y Fframwaith gan:

Bwriad y Fframwaith yw bod yn adnodd hirhoedlog a fydd yn cael ei adolygu a’i 
ddiweddaru dros amser. Rydyn ni’n croesawu adborth fel sail i ddiweddariadau yn y 
dyfodol, a dylid ei anfon i volunteering@wcva.cymru•
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Y Fframwaith

Mae chwe chwestiwn 
allweddol y dylai 
mudiadau sy’n ymwneud 
â gwirfoddoli ym 
maes iechyd a gofal 
cymdeithasol eu hystyried. 
Bydd natur yr ystyriaethau 
hynny’n amrywio ar sail 
y rôl mae mudiadau yn 
ei chwarae wrth gefnogi 
neu gyflenwi cyfleoedd 
gwirfoddoli.
Mae dau lwybr trwy’r fframwaith, 
naill ai trwy’r chwe chwestiwn 
neu’r pedwar categori o fudiadau. 
Mae’r llwybrau yn caniatáu i  chi 
gael gafael ar yr wybodaeth sy’n 
berthnasol i chi.

Mae dilyn y llwybrau cwestiynau 
yn caniatáu i chi drawsgyfeirio 
i’r categorïau mudiad eraill, gan 
gydnabod y gallai rhai mudiadau, er 
enghraifft byrddau iechyd, fod yn 
gyfrifol am gynllunio a chyflenwi.

Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd 
gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli?

Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli?

Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a  
gafwyd drwy wirfoddoli?

Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Hunanasesu

Comisiynwyr 
a chynllunwyr 
gwasanaeth 
Sy’n gweithio ar lefel genedlaethol, 
ranbarthol, leol neu i fudiad i 
gynllunio gwasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol sy’n ymgysylltu 
â gwirfoddolwyr wrth gyflenwi 
gwasanaethau.

Mudiadau cyflenwi 
Mudiadau o’r sectorau cyhoeddus, 
preifat neu wirfoddol sy’n cynnig 
rhaglenni gwirfoddoli i gefnogi 
canlyniadau iechyd a gofal 
cymdeithasol. Gallai’r rhain gael 
eu cyflenwi mewn partneriaeth 
uniongyrchol â mudiadau statudol neu 
beidio.

Mudiadau  
cymunedol  
Sy’n cael eu galw’n aml yn grwpiau 
cyd-gymorth. Nid yw’r mudiadau 
hyn wedi’u cofrestru gyda’r 
Comisiwn Elusennau/Tŷ’r Cwmnïau 
fel arfer. Caiff gwasanaethau eu 
cyd-gynhyrchu gydag aelodau o’r 
gymuned.

Mudiadau seilwaith  
ac aelodaeth 
mae’r mudiadau hyn yn cefnogi 
capasiti a chynrychiolaeth ehangach 
mewn mudiadau cyflenwi a 
mudiadau cymunedol. Gallan nhw 
fod yn seiliedig ar le, fel Cynghorau 
Gwirfoddol Sirol, â ffocws thematig, 
neu’n cefnogi rhwydwaith o 
ganghennau lleol.
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Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth 
gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli?

Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli?

Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a  
gafwyd drwy wirfoddoli?

Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Hunanasesu

Mae gwirfoddoli’n chwarae 
rhan bwysig wrth gefnogi’r 
ddarpariaeth o wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru, a dylai pawb 
sy’n gysylltiedig â chyflenwi 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol ystyried faint o 
werth mae gwirfoddolwyr yn 
gallu ei gynnig.
Cafodd y themâu hyn eu harchwilio 
mewn adroddiad a gomisiynwyd gan 
Helplu yn 2017  (‘Can volunteering help 
to achieve better health and care?’) er 
mwyn adolygu’r dystiolaeth gyfredol 
ar effaith, defnydd ac effeithiolrwydd 
gwirfoddolwyr yn y gwasanaeth 
iechyd yn Lloegr. Yn dilyn hynny, 
cynhaliwyd seminar in 2019 i ddatblygu 
dealltwriaeth o sut i ddatblygu a 
chynllunio cyfleoedd gwirfoddoli 
effeithiol mewn lleoliadau gofal iechyd.

Roedd adroddiad  ‘Capturing the skills 
and energy of volunteers to address 
city challenges’ a gyhoeddwyd gan 
Nesta yn 2016, yn edrych ar sut mae 
deall effaith bosibl gwirfoddoli yn well, 
gan weithio law yn llaw â llywodraeth 
leol, a sut mae’r model wedi helpu 
i ddyrchafu pwysigrwydd a statws 
gwirfoddoli ar gyfer y cynghorau oedd 
yn cymryd rhan (tudalen 4).

Comisiynwyr a 
chynllunwyr gwasanaeth
Dylai comisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth fod â dealltwriaeth 
fanwl o anghenion y boblogaeth 
maen nhw’n ei gwasanaethu. Gallai 
hyn fod ar lefel genedlaethol (er 
enghraifft Llywodraeth Cymru), ar 
lefel ranbarthol (er enghraifft Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol) neu ar 
lefel leol (Awdurdodau Lleol/Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus). 

Darllenwch fwy

Mudiadau cyflenwi
Caiff mudiadau cyflenwi eu hannog 
i fyfyrio ar y cyfleoedd i wella’u 
gwasanaethau drwy ddatblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli. Mewn rhai 
achosion, bydd hyn yn cynnwys 
ymgorffori gwirfoddoli yn eu 
darpariaeth gwasanaeth eu hunain; 
mewn achosion eraill, gallai hyn olygu 
datblygu partneriaethau cyflenwi.  

Darllenwch fwy

Mudiadau cymunedol
Caiff mudiadau cymunedol, gan 
gynnwys grwpiau cyd-gymorth, eu 
ffurfio fel arfer gan drigolion lleol 
sy’n ymateb i anghenion lleol. Er 
mai ymateb gwirfoddol yw hwn, 
mae’n cael ei ystyried gan lawer fel 
rhywbeth cymdogol yn hytrach na 
gwirfoddoli. Fodd bynnag, yn ôl ei 
natur mae’n seiliedig ar bobl sy’n rhoi 
o’u hamser am ddim; o’r herwydd, 
mae gwirfoddoli’n ganolog i’r model 
cyflenwi.

Darllenwch fwy

Mudiadau seilwaith  
ac aelodaeth
Mae mudiadau seilwaith ac aelodaeth 
yn cynrychioli ac yn cefnogi eu 
haelodau. Mae rhwydwaith Cefnogi 
Trydydd Sector Cymru yn gyfrifol 
am ddatblygu, hyrwyddo a galluogi 
gwirfoddoli.

Darllenwch fwy
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Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar  
gyfer gwirfoddoli?

Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd 
gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli?

Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a  
gafwyd drwy wirfoddoli?

Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Hunanasesu

Ar ôl nodi bod gwirfoddolwyr 
yn gallu ychwanegu gwerth 
i wasanaethau iechyd a 
gofal cymdeithasol, dylai 
mudiadau ystyried ystod o 
ffactorau wrth gynllunio ar 
gyfer gwirfoddoli.

Comisiynwyr a 
chynllunwyr gwasanaeth
Dylai comisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth fod yn glir am y 
manteision maen nhw’n disgwyl 
eu gweld drwy wirfoddoli. Dylid 
edrych ar hyn yn yr ystyr ehangaf, 
gan gydnabod bod manteision i’r 
rheini sy’n derbyn gwasanaethau a 
ddarperir gan wirfoddolwyr yn ogystal 
ag i’r gwirfoddolwyr eu hunain. 

Darllenwch fwy

Mudiadau cyflenwi
Mae gan fudiadau cyflenwi rôl 
allweddol i’w chwarae wrth gynllunio 
ar gyfer gwirfoddoli. Pan fydd 
y mudiad cyflenwi yn cychwyn 
y gweithgarwch gwirfoddol 
arfaethedig, mae’n debygol y bydd 
mwy o angen i sicrhau bod dulliau 
rheoli a mesur effaith priodol ar 
waith; pan fydd gwasanaethau’n 
cael eu comisiynu, mae’n debygol y 
bydd yr ymdriniaethau hyn wedi cael 
eu rhagnodi, i raddau o leiaf, gan 
gomisiynwyr.

Darllenwch fwy

Mudiadau cymunedol
Caiff grwpiau cymunedol, gan 
gynnwys mudiadau cyd-gymorth, eu 
ffurfio fel arfer o ganlyniad i ymateb 
cymunedol i broblem neu argyfwng. 
Caiff yr ymateb llawr gwlad hwn ei 
gydlynu ar lefel gymunedol a phrin 
yw’r cynllunio ymlaen llaw sy’n 
digwydd – yn y camau cychwynnol 
beth bynnag – oherwydd pa mor 
gyflym caiff yr ymateb ei ffurfio. 

Darllenwch fwy

Mudiadau seilwaith  
ac aelodaeth
Wrth gynllunio i gynnwys gwirfoddoli 
mewn gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, mae gan fudiadau 
seilwaith ac aelodaeth rôl bwysig 
i’w chwarae wrth gefnogi mudiadau 
cyflenwi a chomisiynwyr/cynllunwyr 
gwasanaeth.  

Darllenwch fwy
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Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i 
gynnig cyfleoedd gwirfoddoli 
wrth gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli?

Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a  
gafwyd drwy wirfoddoli?

Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd 
gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Hunanasesu

Wrth gynllunio neu adolygu 
gwasanaethau gwirfoddoli, 
mae’n bwysig ystyried 
ehangder y mudiadau mae’n 
bosibl gweithio gyda nhw i 
gyflenwi gwasanaeth sy’n 
perfformio’n dda.

Comisiynwyr a 
chynllunwyr gwasanaeth
Erbyn y pwynt hwn, dylai comisiynwyr 
a chynllunwyr gwasanaeth fod wedi 
pennu’r gwerth ychwanegol maen nhw 
am ei gynnwys yn eu darpariaeth drwy 
wirfoddoli, ac ystyried a oes mudiadau 
penodol a allai eu helpu. Er enghraifft, 
gallan nhw fod yn fudiadau sy’n 
ymgysylltu gwirfoddolwyr â phrofiadau 
byw i gynyddu eu capasiti i gefnogi 
pobl sydd â chyflwr iechyd, angen, iaith, 
diwylliant neu nodwedd ddemograffig 
penodol. 

Darllenwch fwy

Mudiadau cyflenwi
Mae mudiadau cyflenwi yn cydnabod 
bod gweithio mewn rhwydwaith 
ehangach o fudiadau yn helpu i wella’r 
gwasanaethau sy’n cael eu cyflenwi.

Darllenwch fwy

Mudiadau cymunedol
Mae natur llawr gwlad y ffordd y 
caiff llawer o grwpiau cymunedol a 
mudiadau cyd-gymorth eu sefydlu yn 
golygu bod eu gweithgarwch yn cael 
ei gyd-gynhyrchu yn y gymuned leol 
i raddau. Wrth iddo ddatblygu, mae’n 
bosibl y bydd y grŵp am ystyried sut 
mae’n cysylltu â mudiadau eraill.

Darllenwch fwy

Mudiadau seilwaith  
ac aelodaeth
Mae gweithio gyda mudiadau eraill o 
fewn cylch gwaith mudiadau seilwaith 
ac aelodaeth.

Darllenwch fwy
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Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac 
yn datblygu cyfleoedd 
gwirfoddoli?

Hunanasesu

Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli?

Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a  
gafwyd drwy wirfoddoli?

Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd 
gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Dylid ystyried gwirfoddoli 
fel ymrwymiad hirdymor. 
Ar ôl ei sefydlu, mae nifer 
o ystyriaethau er mwyn 
sicrhau ei fod yn cael ei reoli 
a’i ddatblygu’n barhaus; 
er enghraifft, sut gallai 
prosesau a rennir gefnogi 
cynaliadwyedd hirdymor 
gwirfoddoli, gan gynnwys 
hyfforddiant, cydnabyddiaeth 
a dathlu, a symudedd 
gwirfoddolwyr rhwng 
mudiadau.
Mae safonau gwirfoddoli ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol yn 
cynnig meincnod ar gyfer datblygu 
hyfforddiant. Maen nhw hefyd yn 
galluogi mudiadau i rannu hyfforddiant  
a chydnabod dysgu blaenorol.

Comisiynwyr a 
chynllunwyr gwasanaeth
Mae gan gomisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth ran allweddol i’w 
chwarae wrth ddatblygu gwirfoddoli, 
drwy ei ymgorffori mewn gwaith 
cynllunio gwasanaethau a sicrhau 
bod adnoddau priodol ar gael i reoli 
gwirfoddoli yn effeithiol. Mae angen 
iddyn nhw sicrhau nad yw prosesau 
contractio ac adrodd yn rhy feichus.

Darllenwch fwy

Mudiadau cyflenwi
Mudiadau cyflenwi sy’n gyfrifol 
am reoli gweithgarwch gwirfoddoli 
o ddydd i ddydd yn y rhan fwyaf 
o sefyllfaoedd iechyd a gofal 
cymdeithasol. O’r herwydd, 
maen nhw’n allweddol wrth reoli 
gwirfoddolwyr ac yn rhan annatod o’r 
gwaith o ddatblygu hyn.

Darllenwch fwy

Mudiadau cymunedol
Mae’r dull cyd-gynhyrchu y mae 
llawer o grwpiau cymunedol a chyd-
gymorth yn ei ddilyn – ac ar adegau, 
pa mor gyflym mae’r ymateb yn cael 
ei sefydlu – yn golygu bod mudiadau, 
systemau rheoli, a chapasiti yn gallu 
newid a datblygu dros amser, yn 
seiliedig ar brofiad ac anghenion 
newidiol a chylch bywyd mudiad.

Darllenwch fwy

Mudiadau seilwaith  
ac aelodaeth
Mae gweithio gyda mudiadau eraill o 
fewn cylch gwaith mudiadau seilwaith 
ac aelodaeth.

Darllenwch fwy
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Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr  
effaith a gafwyd drwy 
wirfoddoli?

Hunanasesu

Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli?

Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd 
gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli?

Mae gan wirfoddoli ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol 
botensial i gael effaith 
gadarnhaol ar y gwirfoddolwr 
ac ar y rhai sy’n derbyn 
cymorth gan y gwirfoddolwr. 
Er ei bod yn bwysig mesur 
effaith, mae’n bwysig hefyd 
myfyrio ar bwrpas hyn a’r 
heriau mae’n rhaid i lawer  
eu hwynebu wrth gasglu  
data o’r fath.

Comisiynwyr a 
chynllunwyr gwasanaeth
Dylai comisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth ystyried pa effeithiau sy’n 
rhaid eu mesur ar lefel gyfunol, yn erbyn y 
rhai sydd angen eu mesur ar lefel prosiect 
neu wasanaeth unigol. Ni ddylai’r data 
sy’n cael ei gasglu (na’r adnoddau sydd 
eu hangen i’w gasglu) fod yn anghymesur 
â lefel y gwaith a gomisiynir. Mae angen 
pennu llinell sylfaen ar gyfer meincnodi’r 
gwahaniaeth mae gwirfoddoli yn gallu 
ei gael mewn lleoliadau iechyd a gofal 
cymdeithasol, a chysylltu’r wybodaeth hon 
â chynllunio prif ffrwd.

Darllenwch fwy

Mudiadau cyflenwi
Mae mudiadau cyflenwi yn aml yn 
canolbwyntio ar gasglu gwybodaeth 
ansoddol a gwybodaeth o astudiaethau 
achos gan fod hyn yn uniongyrchol 
berthnasol i bobl sy’n defnyddio 
eu gwasanaethau, ac mae modd ei 
defnyddio i gefnogi ymgysylltiad ac i 
ysbrydoli hyder mewn gwasanaethau. 
Mae sicrhau bod llais y gwirfoddolwr a’r 
claf yn cael ei glywed drwy’r straeon a 
gesglir hefyd yn hanfodol, ac mae angen 
i’r llais hwn gynrychioli amrywiaeth y 
cymunedau mae gwirfoddolwyr yn eu 
gwasanaethu.

Darllenwch fwy

Mudiadau cymunedol
Mae ymateb cymunedol grwpiau cyd-
gymorth a grwpiau eraill yn golygu 
nad ydyn nhw’n adrodd i gomisiynydd 
na chyllidwr fel rheol. Mae’n bosibl na 
fydd dulliau i fesur y gwahaniaeth a 
wnaed i’r gymuned leol o ganlyniad 
i weithgarwch y grŵp wedi’u rhoi ar 
waith o’r cychwyn.

Darllenwch fwy

Mudiadau seilwaith  
ac aelodaeth 
Dylai mudiadau seilwaith ac 
aelodaeth ystyried sut y gallan nhw 
helpu i greu proses adrodd gyffredin 
sy’n ymestyn ar draws sectorau, gan 
gysylltu gwaith mesur effaith â gwaith 
cynllunio’r gwasanaeth yn ehangach.

Darllenwch fwy
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Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am 
wirfoddoli?

Hunanasesu

Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli?

Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd 
gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli?

Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a  
gafwyd drwy wirfoddoli?

Mae mudiadau sy’n ymwneud 
â gwirfoddoli mewn lleoliadau 
iechyd a gofal cymdeithasol 
yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’r 
sector gwirfoddol traddodiadol; 
maen nhw hefyd yn cynnwys y 
sector cyhoeddus a darparwyr 
gofal y sector preifat. Mae 
angen i naratifau sy’n cael eu 
defnyddio i siarad am wirfoddoli 
ei gyflwyno fel gwasanaeth 
allweddol ac integredig ac 
atgyfnerthu ansawdd uchel 
y gweithgarwch y gellir ei 
ddarparu drwy wirfoddoli.
Mae hyn yn cysylltu â pholisi Llywodraeth 
Cymru yn y ddogfen Cymru iachach: cynllun 
hirdymor ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol. 
Mae cynnwys gwirfoddolwyr yn helpu i ateb 
llawer o’r egwyddorion sydd wedi’u hamlinellu 
yn y polisi.

Yn 2018, roedd Comisiwn Bevan yn dadlau 
(yn A workforce fit for future health and 
care) dros yr angen i gynnwys y gweithlu 
ehangach, gan gynnwys aelodau o’r 
cyhoedd, cleifion, gofalwyr, a gwirfoddolwyr 
wrth gynllunio’r gweithlu. Edrychodd 
adroddiad diweddar gan Helplu Cymru ar 
y cyfleoedd strategol y gellir eu hennill o 
wirfoddoli, a chafodd papur ei gyflwyno 
i ymchwiliad y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau i effaith 
Covid-19 ar y sector Gwirfoddol (Saesneg yn 
unig).

Comisiynwyr a 
chynllunwyr gwasanaeth
Dylid cydnabod gwirfoddoli fel 
gwasanaeth unigol; dylai comisiynwyr 
a chynllunwyr gwasanaeth 
gyfeirio’n benodol at wirfoddoli a’r 
rôl y gall ei chwarae wrth ddarparu 
gwasanaethau ehangach. Dylid 
mabwysiadu diffiniad clir o ‘wirfoddoli’ 
er mwyn osgoi amwysedd. Gallai hyn 
fod yn sail i naratif ar y cyd y gellir ei 
ddefnyddio ar draws y sector.

Darllenwch fwy

Mudiadau cyflenwi
Mae angen i fudiadau cyflenwi 
gyfathrebu ag ystod eang o 
gynulleidfaoedd. Mae hyn yn cynnwys 
gwirfoddolwyr, y rhai maen nhw’n 
darparu cymorth iechyd a gofal 
cymdeithasol iddyn nhw (ynghyd â’u 
teuluoedd a’u rhwydweithiau cymorth), 
staff, ymddiriedolwyr, cyllidwyr, 
mudiadau partner a’r cyhoedd. Rhaid i 
fudiadau cyflenwi fod yn ymwybodol o 
nifer y rhanddeiliaid mae angen iddyn 
nhw gyfathrebu â nhw, a’r naws a’r 
cynnwys gwahanol a allai fod yn ofynnol 
er mwyn cyfathrebu hyn.

Darllenwch fwy

Grwpiau cymunedol
Mae dull cyd-gynhyrchu a chymunedol 
mudiadau cyd-gymorth yn cynnig 
naratif sy’n wahanol i fudiadau 
cyflenwi mwy ffurfiol. Mae’n debygol 
y bydd mwy o ffocws ar gyfranogiad, 
cymorth gan gymdogion ac ar lesiant 
cymunedol. Mae’n bosibl nad yw’r 
rhai sy’n cymryd rhan yn gweld eu 
hunain fel ‘gwirfoddolwyr’, ac mae’n 
bosibl nad yw’r rhai sy’n cael budd o’r 
gweithgarwch yn gweld eu hunain fel 
‘defnyddwyr gwasanaeth’.

Darllenwch fwy

Mudiadau seilwaith  
ac aelodaeth 
Mae gan fudiadau seilwaith ac 
aelodaeth rôl ganolog wrth sicrhau 
bod comisiynwyr, mudiadau 
cyflenwi a’r cyhoedd yn deall gwerth 
gwirfoddoli’n llawn.

Darllenwch fwy
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https://f55ff479-b0d0-4623-9a5f-3a8ab2ee7e60.usrfiles.com/ugd/f55ff4_f2dff32b00564c7cb318e2023ed56cd9.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/10/Volunteering-to-support-NHS-looking-forward-in-the-light-of-Covid-19.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s107726/Paper%202.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s107726/Paper%202.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s107726/Paper%202.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s107726/Paper%202.pdf
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
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Comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth
Cwestiwn 1. Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Dylai comisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth fod â dealltwriaeth fanwl 
o anghenion y boblogaeth maen nhw’n 
ei gwasanaethu. Gallai hyn fod ar lefel 
genedlaethol (er enghraifft Llywodraeth 
Cymru), ar lefel ranbarthol (er enghraifft 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol) neu 
ar lefel leol (Awdurdodau Lleol/Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus). 

Dylai gwasanaethau ddiwallu anghenion ehangach 
y boblogaeth sy’n cael eu nodi drwy ymarferion fel 
asesiadau o anghenion y boblogaeth, adolygiadau 
gwasanaeth, neu ymatebion i ddigwyddiadau lleol, 
rhanbarthol neu genedlaethol penodol – er enghraifft, 
pandemig COVID-19.

Wrth geisio mynd i’r afael ag anghenion, dylai 
comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth nodi’r gwerth 
ychwanegol y gellir ei ddarparu i wasanaethau craidd 
drwy wirfoddoli. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys y 
rhai sy’n chwarae rolau eirioli neu gymorth i gyfoedion 
yn eu cymunedau; cyfeillgarwch neu gwmnïaeth 
wirfoddol fel rhan o ofal diwedd oes; neu aelodau 
o’r gymuned leol sy’n cefnogi eu cymdogion i 
ddychwelyd adref ar ôl bod yn yr ysbyty. 

Mae hyn yn cyd-fynd â llawer o’r themâu yn y 
ddogfen  ‘Cymru Iachach’.

Mae PIVOT (Tîm Sefydliadau Gwirfoddol Canolraddol 
Sir Benfro) yn enghraifft o ddull amlasiantaethol 
sy’n darparu cludiant a chymorth i atal derbyniadau 
i’r ysbyty ac i hwyluso’r broses o ryddhau cleifion 
o’r ysbyty. Mae Marie Curie, mewn partneriaeth â 
Helplu, yn gweithio gyda mudiadau’r gwasanaethau 
iechyd ym Mhrydain i ddatblygu eu gwasanaethau 
gwirfoddoli diwedd oes. 

Mae gwirfoddoli’n gyfrwng lle gall comisiynwyr 
a chynllunwyr gwasanaeth gyfrannu at ofynion 
deddfwriaethol ehangach fel y rhai o dan Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Bil 
Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus 
(Cymru) a Chynllun Cydraddoldeb Iechyd Cyhoeddus 
Cymru 2020.

Mae’r rolau sy’n cael eu cyflawni gan wirfoddolwyr 
yn wahanol i’r rolau sy’n cael eu cyflawni gan weithlu 
cyflogedig. Mae canllawiau clir ynglŷn â hyn yn  
Siarter CGGC/TUC Cymru.  Mae hyn yn cynnwys 
sicrhau nad yw gwirfoddoli’n cael ei ddefnyddio’n 
bennaf fel ffordd o arbed costau, i ddisodli staff, nac 
i danseilio safonau proffesiynol. Dylai gweithgarwch 
gwirfoddoli gael adnoddau priodol ar gyfer yr 
hirdymor. Nid rhywbeth am ddim yw gwirfoddoli. 
Wrth wneud penderfyniadau am adnoddau, dylai 

comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth gydnabod 
y buddion llawn a ddaw yn sgil gwirfoddoli. Er mai’r 
prif bwrpas fydd darparu canlyniadau iechyd a 
gofal cymdeithasol i’r rhai sy’n derbyn cefnogaeth 
gwirfoddolwyr, rydyn ni hefyd yn gwybod bod 
gwirfoddolwyr yn cael budd sylweddol drwy 
ymdeimlad o berthyn, llai o unigedd, dysgu sgiliau 
newydd ac ati. Mae llawer o’r buddion yn cael eu 
harchwilio yma.

Er mwyn asesu pa mor effeithiol yw gwirfoddoli, dylid 
ei ystyried yn wasanaeth penodol y gellir ei adolygu 
a’i werthuso.

Adroddiadau
Time well spent: a national survey on the 
volunteering experience’  2019 gan y Cyngor 
Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol (NCVO) 

Volunteering, Health & Wellbeing – Scotland. 
Gwerthusiad beirniadol o’r dystiolaeth, er mwyn deall 
cyfraniad gwirfoddoli i iechyd a llesiant gwirfoddolwyr. 

Gweler ein hastudiaethau achos

 Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

Cwestiwn 2Fframwaith
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https://llyw.cymru/cymru-iachach-cynllun-hirdymor-ar-gyfer-iechyd-gofal-cymdeithasol?_ga=2.11087220.176170861.1623318946-1874989642.1617272162
https://wcva.cymru/pivot-deliver-vital-services-in-pembrokeshire/
https://helpforce.community/
https://www.mariecurie.org.uk/professionals/working-in-partnership/helpforce
https://www.mariecurie.org.uk/professionals/working-in-partnership/helpforce
https://phw.nhs.wales/publications/publications1/strategic-equality-plan/
https://phw.nhs.wales/publications/publications1/strategic-equality-plan/
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/02/WCVA-TUC-Document-Web-Welsh-F2.pdf
https://whatworkswellbeing.org/resources/volunteer-wellbeing-what-works-and-who-benefits/
https://www.ncvo.org.uk/policy-and-research/volunteering-policy/research/time-well-spent
https://www.ncvo.org.uk/policy-and-research/volunteering-policy/research/time-well-spent
https://www.volunteerscotland.net/for-organisations/research-and-evaluation/publications/volunteering-health-wellbeing/
https://www.youtube.com/watch?v=NHYA2pqbnKs
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
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Comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth
Cwestiwn 2. Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Dylai comisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth fod yn glir am y manteision 
maen nhw’n disgwyl eu gweld drwy 
wirfoddoli. Dylid edrych ar hyn yn 
yr ystyr ehangaf, gan gydnabod 
bod manteision i’r rheini sy’n 
derbyn gwasanaethau a ddarperir 
gan wirfoddolwyr yn ogystal ag i’r 
gwirfoddolwyr eu hunain. 

Mae rhaglen Mabwysiadu a Lledaenu Comisiwn 
Bevan yn cefnogi rhannu methodolegau a’r hyn a 
ddysgwyd o ddatblygiadau arloesol llwyddiannus 
wrth ddarparu gofal iechyd. Mae Prifysgol Abertawe 
yn cefnogi Esiamplau Bevan, sy’n weithwyr iechyd a 
gofal proffesiynol, i ddatblygu eu syniadau arloesol ar 
gyfer timau eraill yng Nghymru.

Dylid llunio cynlluniau clir ar gyfer mesur effaith 
gwirfoddoli. Caiff hyn ei archwilio ymhellach yng 
Nghwestiwn 5, a dylai fod â chysylltiad uniongyrchol 
â sut bydd gwasanaethau gwirfoddoli’n cael eu 
hariannu a’u hadolygu.

Mae rhai mudiadau sy’n ymwneud â chomisiynu/
cynllunio gwasanaethau hefyd yn fudiadau cyflenwi 
(er enghraifft awdurdodau lleol, byrddau iechyd), ac 
os felly dylai’r cam cynllunio wneud penderfyniad clir 
ynghylch y model cyflenwi, h.y. a yw’r gwasanaethau 
hyn i gael eu cyflenwi’n fewnol neu drwy bartneriaeth 
gyda mudiadau eraill. 

Hyd yn oed pan fydd capasiti i gyflenwi’n fewnol, 
mae ymgysylltu â grwpiau arbenigol eraill yn cynnig 
potensial am werth ychwanegol; er enghraifft 
cynnwys gwirfoddolwyr sydd â phrofiadau byw 
fyddai’n gwneud hi’n bosibl iddyn nhw ymgysylltu’n 
fwy effeithiol â grwpiau penodol o ddefnyddwyr.

Dylid cynnal dadansoddiad risg llawn ar y cam hwn, 
gan gydnabod y risgiau i’r mudiad a’r gwirfoddolwr. 
Mae angen i’r dadansoddiad hwn ystyried yr 
amgylchedd cyflenwi, a allai gynnwys risgiau 
clinigol neu amgylcheddol. Dylai dadansoddiadau 
risg ystyried risgiau tybiedig yn ogystal â risgiau 
gwirioneddol; gall rhai pobl dybio bod gwasanaethau 
sy’n cael eu cefnogi gan wirfoddolwyr yn rhai o 
ansawdd is. Mae angen i gynllunwyr gwasanaeth 
sicrhau bod cydraddoldeb ac amrywiaeth yn cael eu 
hystyried mewn cynigion.

Dylai comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth 
fabwysiadu dulliau cyson o reoli gweithgarwch 
gwirfoddoli (er enghraifft adnoddau, mesur effaith) 
ar draws eu holl bortffolios gweithredu. Dylid sicrhau 
dull cyson dros amser hefyd er mwyn caniatáu i 
wasanaethau dyfu a chael eu meincnodi. Mae angen 
i wirfoddoli gael ei ariannu’n llawn, y tu hwnt i’r tymor 
byr, er mwyn cyflawni hyn.

Rhaid i ofynion a disgwyliadau o ran adrodd a rheoli 
fod yn gymharol ac yn gymesur â maint, natur a 
chyd-destun unrhyw raglen ac yn berthnasol i’r 
amcanion cychwynnol ar gyfer cefnogi gweithgarwch 
gwirfoddoli.

Cwestiwn 3Cwestiwn 1
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Comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth
Cwestiwn 3. Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Erbyn y pwynt hwn, dylai comisiynwyr 
a chynllunwyr gwasanaeth fod wedi 
pennu’r gwerth ychwanegol maen nhw 
am ei gynnwys yn eu darpariaeth drwy 
wirfoddoli, ac ystyried a oes mudiadau 
penodol a allai eu helpu. Er enghraifft, 
gallan nhw fod yn fudiadau sy’n 
ymgysylltu gwirfoddolwyr â phrofiadau 
byw i gynyddu eu capasiti i gefnogi 
pobl sydd â chyflwr iechyd, angen, iaith, 
diwylliant neu nodwedd ddemograffig 
penodol. 

Mae Healthy help: enabling people through 
volunteering yn cyflwyno model o arfer da ar gyfer 
cynnwys gwirfoddolwyr mewn gwasanaethau ataliol, 
ac argymhellir ei fabwysiadu’n ehangach. Mae’n 
adeiladu ar gydweithrediad llwyddiannus rhwng 
gwasanaethau iechyd a chymdeithasol statudol a 
staff a gwirfoddolwyr y sector gwirfoddol, i sicrhau 
cymhwysedd a hyder wrth gefnogi pobl sydd â 
chyflyrau cymhleth.

Wrth i statws gwirfoddoli ddatblygu, mae’n bosibl 
y bydd comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth 
am fyfyrio ar faterion strategol a datblygu 
ehangach. Gallai hyn gynnwys cydnabod yr angen 
i ariannu gweithgarwch gwirfoddoli, nid yn unig 
yn uniongyrchol ond yn anuniongyrchol hefyd, 
drwy ychwanegu at gapasiti’r cyrff seilwaith sy’n 
darparu cymorth ac arbenigedd sylfaenol, gan 
helpu mudiadau sy’n aelodau i dyfu wrth gynnal 
gwasanaethau gwirfoddoli o ansawdd uchel. 

Gallai cydweithio gyda chyrff seilwaith ac aelodaeth 
arwain at sgyrsiau am hyfywedd datblygiadau 
hefyd fel galluogi symudedd gwirfoddolwyr 
rhwng mudiadau, rhannu systemau o gydnabod 
gwirfoddolwyr, hyfforddi, ac alinio mesurau effaith i 
gyd-fynd â blaenoriaethau polisi. 

Cwestiwn 4Cwestiwn 2
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https://www.bevancommission.org/post/healthy-help-enabling-people-through-volunteering
https://www.bevancommission.org/post/healthy-help-enabling-people-through-volunteering
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
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Comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth
Cwestiwn 4. Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae gan gomisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth ran allweddol i’w chwarae 
wrth ddatblygu gwirfoddoli, drwy ei 
ymgorffori mewn gwaith cynllunio 
gwasanaethau a sicrhau bod adnoddau 
priodol ar gael i reoli gwirfoddoli yn 
effeithiol. Mae angen iddyn nhw sicrhau 
nad yw prosesau contractio ac adrodd 
yn rhy feichus.

Mae angen cydnabod gwirfoddoli fel gweithgarwch 
effeithiol er mwyn cyflawni yn erbyn blaenoriaethau 
deddfwriaethau, fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol, Cymru Iachach a Chynllunio Adfer ac 
Ailadeiladu ar ôl y Coronafeirws. 

Mae modd gweld enghraifft dda o sut gallai 
gwirfoddoli helpu i gyflawni yn erbyn blaenoriaethau 
polisi cenedlaethol yn y Rhaglen Addysg i Gleifion 
(EPP Cymru). Mae hon yn darparu ystod o gyrsiau a 
gweithdai iechyd a llesiant hunanreoli i bobl sy’n byw 
gyda chyflwr iechyd neu i’r rhai sy’n gofalu am rywun 
sydd â chyflwr iechyd. Mae llawer o bobl sy’n mynd 

ar gwrs EPP Cymru yn mynd ymlaen i hyfforddi fel 
tiwtoriaid gwirfoddol i helpu i gyflwyno’r rhaglen yn 
lleol.

Mae angen i ganllawiau ar gyfer cyrff cynllunio, fel 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol, dynnu sylw at 
bwysigrwydd gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol a sut mae hyn yn gysylltiedig â mentrau 
fel asesiadau anghenion y boblogaeth, Academïau 
Dysgu Dwys a’r Gronfa Gofal Integredig.

Wrth gynllunio gwasanaethau, mae’n bwysig sicrhau 
bod llais y gwirfoddolwr yn cael ei glywed (yn yr un 
modd ag y mae angen i leisiau cleifion a staff gael 
eu clywed), er mwyn sicrhau ansawdd. Dylai’r broses 
gomisiynu wneud hyn yn ofyniad ar gyfer cyflenwi 
gwasanaeth. Dylai fod sianelau ar gael hefyd i 
wirfoddolwyr gael llais ar lefel gyd-gynllunio.

Adroddiadau
Strategaeth wirfoddoli Cyngor Sir Fynwy

Erthygl am brosiect newydd i droi gwaith gwirfoddoli 
yn yrfaoedd gwerth chweil ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol 
Prifysgol Lancaster 2020

Cwestiwn 5Cwestiwn 3
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https://www.wales.nhs.uk/sites3/w-home.cfm?orgid=537
http://www.wales.nhs.uk/sites3/page.cfm?orgid=537&pid=11393
http://democracy.monmouthshire.gov.uk/documents/s3894/Volunteering%20Strategy%20FINAL%20DRAFT%20CONSULTATIO
https://www.lancaster.ac.uk/health-innovation/news/new-project-to-turn-volunteering-work-into-rewarding-careers-in-health-and-social-care
https://www.lancaster.ac.uk/health-innovation/news/new-project-to-turn-volunteering-work-into-rewarding-careers-in-health-and-social-care
https://www.lancaster.ac.uk/health-innovation/news/new-project-to-turn-volunteering-work-into-rewarding-careers-in-health-and-social-care
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth
Cwestiwn 5. Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a gafwyd drwy wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Dylai comisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth ystyried pa effeithiau 
sy’n rhaid eu mesur ar lefel gyfunol, yn 
erbyn y rhai sydd angen eu mesur ar 
lefel y prosiect neu wasanaeth unigol. 
Ni ddylai’r data sy’n cael ei gasglu 
(na’r adnoddau sydd eu hangen i’w 
gasglu) fod yn anghymesur â lefel y 
gwaith a gomisiynir. Mae angen pennu 
llinell sylfaen ar gyfer meincnodi’r 
gwahaniaeth mae gwirfoddoli yn gallu 
ei gael mewn lleoliadau iechyd a gofal 
cymdeithasol, a chysylltu’r wybodaeth 
hon â gwaith cynllunio prif ffrwd.

Mae angen integreiddio gwaith casglu data mewn 
gwaith cynllunio ehangach ar gyfer rheoli rhaglenni 
a sicrhau ansawdd. Mae angen pwrpas ar gyfer y 
data sy’n cael ei gasglu, a chynllun ar gyfer sut mae’n 
cael ei ddefnyddio; er enghraifft ar gyfer gwella 
ansawdd a monitro perfformiad. Er mwyn i ddata fod 
yn ddefnyddiol ac yn gynhwysfawr ar lefel ehangach, 

mae angen sicrhau bod fframweithiau adrodd 
cyffredin a dulliau cyson o fesur gwerth cymdeithasol 
ac effaith yn cael eu defnyddio gan wahanol 
fudiadau cyflenwi. Dylid mabwysiadu dull cyson dros 
amser hefyd er mwyn gallu monitro tueddiadau a 
gwelliannau.

Mae angen cyfuniad o ddata meintiol ac ansoddol. 
Dylai comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth 
werthfawrogi bod llawer o fudiadau cyflenwi yn 
defnyddio data ansoddol ac astudiaethau achos yn 
rheolaidd, gan fod rhain yn meithrin ymddiriedaeth 
a hyder gyda gwirfoddolwyr a’r rhai sy’n defnyddio 
gwasanaethau. Mae data effaith feintiol a chyfrifiadau 
ar sail gwerth yn llawer mwy heriol i’r rhan fwyaf o 
fudiadau eu cyflawni. Os oes angen i’r data effaith 
integreiddio â data cleifion ehangach, rhaid trafod 
a galluogi hyn ar y lefel gynllunio a chomisiynu. 
Er enghraifft, bu Nesta yn gweithio gyda deg 
ymddiriedolaeth ysbyty i’w helpu i adeiladu rhaglenni 
gwirfoddoli ag effaith sylweddol. Mae prosiect 
Helping in hospitals yn cynnwys pecyn cymorth ac 
adroddiad gwerthuso.

Yn aml, mae gan wirfoddoli werth unigryw, sy’n ei 
gwneud hi’n anodd ei fynegi mewn termau ariannol. 

Ni ddylai fod yn ofynnol i fudiadau cyflenwi gynnal 
asesiadau gwerth yn barhaus; os oes angen rhain, 
dylai comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth 
geisio comisiynu a sefydlu fframwaith gwerth y 
gellir ei gymhwyso ar draws gwahanol sefyllfaoedd 
gwirfoddol ar wahân. Wrth gyfrifo gwerth, dylai 
comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth fyfyrio ar 
hyn. Er enghraifft, sut ydych chi’n rhoi gwerth ar waith 
gwirfoddolwr sy’n galluogi gwasanaethau iechyd a/
neu ofal cymdeithasol i ymgysylltu â chymunedau 
sy’n anoddach eu cyrraedd, a thrwy hynny osgoi 
problemau iechyd hirdymor? Sut ydych chi’n rhoi 
gwerth ar gwmnïaeth un-i-un ar ddiwedd oes?

Gweler ein hastudiaeth achos 

   Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir 
Benfro (PAVS) (Newid Mwyaf Sylweddol)
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https://www.nesta.org.uk/project/helping-hospitals/
https://www.youtube.com/watch?v=EVVNOZqVMnc
https://www.youtube.com/watch?v=EVVNOZqVMnc
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
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Comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth
Cwestiwn 6. Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Dylid cydnabod gwirfoddoli fel 
gwasanaeth unigol; dylai comisiynwyr 
a chynllunwyr gwasanaeth gyfeirio’n 
benodol at wirfoddoli a’r rôl y gall ei 
chwarae wrth ddarparu gwasanaethau 
ehangach. Dylid mabwysiadu diffiniad 
clir o ‘wirfoddoli’ er mwyn osgoi 
amwysedd. Gallai hyn fod yn sail i 
naratif ar y cyd y gellir ei ddefnyddio ar 
draws y sector.

Dyma un enghraifft 
 Mae gwirfoddoli yn weithgarwch di-dâl, sydd:
 — Yn wirfoddol
 — Heb fudd ariannol  
 — Er budd pobl eraill y tu allan i gartref a/neu  
deulu’r gwirfoddolwr 

Dylai’r rôl y gall gwirfoddoli ei chwarae wrth gyfrannu 
at flaenoriaethau polisi allweddol, fel Nodau Llesiant, 
gael ei chyfleu’n glir.

Mae angen i’r naratif atgyfnerthu gwerth unigryw 
gwirfoddoli, yn seiliedig ar asesiad effaith a gwerth er 
mwyn cynnal hyder mewn gwasanaethau gwirfoddol. 
Mae adroddiad gan Volunteering Matters – Public 
health working with the voluntary, community and 
social enterprise sector: new opportunities and 
sustainable change – yn ein hatgoffa bod sector 
mentrau cymdeithasol, gwirfoddol a chymunedol 
sy’n gynaliadwy ac amrywiol yn hanfodol os yw 
awdurdodau lleol am wireddu eu potensial i helpu i 
wella iechyd a llesiant eu cymunedau.

Adroddiad
Mae adroddiad Volunteering in health and care - 
Securing a sustainable future (Cronfa’r Brenin) yn 
edrych ar sut gallai gwirfoddoli fod yn rhan bwysig o 
berthynas newydd ac agosach rhwng gwasanaethau 
iechyd a’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu. 

Categori nesafFframwaith
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https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/1.35_VCS_v4_update.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/1.35_VCS_v4_update.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/1.35_VCS_v4_update.pdf
https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/1.35_VCS_v4_update.pdf
https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/volunteering-in-health-and-social-care-kingsfund-mar13.pdf
https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/volunteering-in-health-and-social-care-kingsfund-mar13.pdf
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cyflenwi
Cwestiwn 1. Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Caiff mudiadau cyflenwi eu hannog 
i fyfyrio ar y cyfleoedd i wella’u 
gwasanaethau drwy ddatblygu 
cyfleoedd gwirfoddoli. Mewn rhai 
achosion, bydd hyn yn cynnwys 
ymgorffori gwirfoddoli yn eu 
darpariaeth gwasanaeth eu hunain; 
mewn achosion eraill, gallai hyn olygu 
datblygu partneriaethau cyflenwi.  

Prosiect ar y cyd rhwng Prifysgolion Sheffield, Hull a 
Leeds yw MoVE (sef prosiect cymell gwirfoddolwyr 
yn effeithiol). Dros 18 mis, bu’r ymchwil yn archwilio 
sut i ddeall, graddio a sicrhau’r effeithiolrwydd 
mwyaf o ran ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19. Yn 
yr ail o dri adroddiad, buon nhw’n edrych ar fodelau 
newydd ac arloesol o gydweithio traws-sector, a sut 
datblygodd ymatebion cymunedol cyflym i COVID-19 
o gysylltiadau rhwng awdurdodau lleol a mudiadau’r 
sectorau gwirfoddol a chymunedol. Adroddiad Rhif 2: 
Models and frameworks for coordinating community 
responses during Covid 19

Dylai model cyflenwi clir a chadarnhaol fod ar waith 
cyn recriwtio gwirfoddolwyr. Mae hyn yn sicrhau bod 
dealltwriaeth glir o nifer y gwirfoddolwyr sydd eu 
hangen ac eglurder ynghylch pa fudiad sy’n gyfrifol 
am reoli a chefnogi gweithgarwch gwirfoddoli.

Dylai mudiadau ystyried y rolau maen nhw’n gofyn i 
wirfoddolwyr eu cyflawni a bod yn hyderus bod rhain 
yn briodol i wirfoddolwyr eu cyflawni. Dylai mudiadau 
ymgyfarwyddo â chysyniadau Siarter CGGC/TUC 
Cymru. Archwiliodd adroddiad gan Gronfa’r Brenin 
yn 2018 rôl gwirfoddolwyr yn y gwasanaeth iechyd – 
safbwyntiau o’r rheng flaen.

Mae angen ystyried yr amgylchedd cyflenwi lle mae’r 
gwirfoddoli’n digwydd er mwyn sicrhau ei fod yn 
addas. Bydd rhai gwirfoddolwyr yn gweithio mewn 
amgylcheddau rheoleiddiedig, tra bydd eraill yn 
gweithio o bell. Bydd y cyd-destun penodol yn sail 
i’r asesiad risg a’r hyfforddiant ymsefydlu ar gyfer 
gwirfoddolwyr. Yn ogystal, mae angen ystyried yr 
effaith y gallai cyflwyno gwirfoddolwyr ei chael ar 
weithwyr a defnyddwyr gwasanaeth, gan gynnwys 
sut y dylid cyfleu hyn (gweler Cwestiwn 6).

Dylai mudiadau fod yn fodlon bod yr adnoddau 
priodol ganddyn nhw i dalu costau uniongyrchol ac 
anuniongyrchol gwirfoddoli, gan gynnwys costau 
hyfforddi, cymorth a chostau teithio. Dylai mynediad 
at gyfleoedd gwirfoddoli fod ar gael yn rhwydd ac 
yn deg i bawb, ac ni ddylai gwirfoddolwyr fod ar eu 
colled. 

Dylai mudiadau anelu at gefnogi gwirfoddolwyr yn 
unol â chanllawiau arferion gorau fel y rhai sydd 
wedi’u cynnwys yn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. 
Mae cymorth ar gael gan Gynghorau Gwirfoddol Sirol 
lleol.

Gweler ein hastudiaeth achos

  Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

Cwestiwn 2Fframwaith
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https://d3nag6e3dddgye.cloudfront.net/uploads/milestone_def_file/266/file/MoVE_WP1_Report_2.pdf
https://d3nag6e3dddgye.cloudfront.net/uploads/milestone_def_file/266/file/MoVE_WP1_Report_2.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/02/WCVA-TUC-Document-Web-Welsh-F2.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2020/02/WCVA-TUC-Document-Web-Welsh-F2.pdf
https://storage.googleapis.com/helpforce/publications/RVS-report_final.pdf?mtime=20200225093337&focal=none
https://storage.googleapis.com/helpforce/publications/RVS-report_final.pdf?mtime=20200225093337&focal=none
https://investinginvolunteers.co.uk/
https://thirdsectorsupport.wales/cy/cysylltu/
https://www.youtube.com/watch?v=NHYA2pqbnKs
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cyflenwi
Cwestiwn 2. Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae gan fudiadau cyflenwi rôl allweddol 
i’w chwarae wrth gynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli. Pan fydd y mudiad cyflenwi 
yn cychwyn y gweithgarwch gwirfoddol 
arfaethedig, mae’n debygol y bydd mwy 
o angen i sicrhau bod dulliau rheoli a 
mesur effaith priodol ar waith; pan fydd 
gwasanaethau’n cael eu comisiynu, 
mae’n debygol y bydd yr ymdriniaethau 
hyn wedi cael eu rhagnodi, i raddau o 
leiaf, gan gomisiynwyr.

Dylai mudiadau cyflenwi fyfyrio ar y newid maen nhw am 
ei gyflawni drwy wirfoddoli. Dylai hyn gynnwys y buddion 
i’r unigolyn sy’n derbyn cymorth gan wirfoddolwr a’r 
buddion mae’r gwirfoddolwr yn eu hennill o ganlyniad i 
wirfoddoli. Dylai systemau fod ar waith i gofnodi hyn yn 
briodol (fel yr archwiliwyd yng Nghwestiwn 5). 

Bydd mabwysiadu egwyddorion arferion gorau, fel y rhai 
sydd wedi’u cynnwys ym maes ansawdd ‘Cynllunio ar gyfer 
Gwirfoddolwyr’ yn Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, yn 
sicrhau bod arferion gorau o ran profiad gwirfoddoli yn 
cael eu hymgorffori mewn cynlluniau datblygu. Mae hyn yn 
cynnwys datblygu disgrifiadau rôl ar gyfer gwirfoddolwyr, 

cadarnhau prosesau goruchwylio a rheoli, a sicrhau bod 
hyfforddiant ymsefydlu ar gael. Mae angen i wirfoddoli 
fod yn hygyrch ac yn deg er mwyn dilyn egwyddorion 
cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Dylid rhoi ystyriaeth hefyd i ddiwylliant y mudiad. Er bod 
elusennau’n debygol o fod â diwylliant sy’n deall cymhellion 
ar gyfer gwirfoddoli a dulliau rheoli arferion gorau, mae’n 
bosibl nad yw mudiadau’r sector cyhoeddus. Efallai y bydd 
angen cymorth ar y rhai sydd â’r dasg o reoli a goruchwylio 
gwirfoddolwyr (er enghraifft rheolwyr gweithredol mewn 
lleoliadau byrddau iechyd neu awdurdodau lleol) er mwyn 
deall egwyddorion sylfaenol gwirfoddoli. 

Dylid datblygu rhaglenni ymsefydlu a hyfforddi. Dylai’r 
rhain fod yn gymesur ar gyfer y rôl; er enghraifft, 
mae’n debygol y bydd gwirfoddolwr sy’n gweithredu 
fel swyddog maes parcio mewn canolfan brechu torfol 
angen llai o hyfforddiant na’r rhai sy’n gwneud rolau 
rheng flaen fel ymatebydd cyntaf yn y Gwasanaeth 
Ambiwlans. Lle bo modd, gallai mudiadau cyflenwi 
ystyried a oes modd cydnabod dysgu blaenorol neu a 
fyddai modd rhannu cyfleoedd hyfforddi gyda mudiadau 
eraill. Er bod angen i’r hyfforddiant sefydlu ganolbwyntio 
ar y mudiad/lle, gallai hyfforddiant mwy cyffredinol (fel 
codi a chario, cydraddoldebau) gael ei rannu rhwng 
lleoliadau cyflenwi. Mae ystod o adnoddau ar gyfer 
cefnogi gweithgarwch gwirfoddoli ar gael ar wefan 
Cefnogi Trydydd Sector Cymru.

Wrth gynllunio, mae hefyd yn allweddol ystyried pwy arall 
y gallai mudiad weithio gyda nhw i ddatblygu gwirfoddoli 
(Cwestiwn 3).

Mae angen i fudiadau cyflenwi sicrhau eu bod yn deall 
costau llawn rheoli a darparu rhaglen wirfoddoli a bod 
ganddyn nhw fynediad at gyllid (o’u cronfeydd eu hunain 
neu drwy wasanaethau a gomisiynir) i ddiwallu’r rhain. 
Dylai mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli fod ar gael yn 
rhwydd ac yn deg i bawb, ac ni ddylai gwirfoddolwyr fod 
ar eu colled.

Adroddiad
Bu rhaglen Arloeswyr Gwirfoddoli Helplu yn gweithio 
gydag ystod o ymddiriedolaethau GIG ledled Lloegr, gyda 
chyllid gan GIG Lloegr a Gwella’r GIG, a’r Gwasanaeth 
Gwirfoddoli Brenhinol. Datblygodd a phrofodd y rhaglen 
ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli arloesol ar draws 
llwybr y claf. Y nod oedd cynhyrchu tystiolaeth o’r effaith 
roedd y cyfleoedd gwirfoddoli arloesol yn ei chael ar bobl 
a gwasanaethau, a chyfres o ganllawiau gwasanaeth 
gwirfoddoli i helpu Ymddiriedolaethau GIG eraill i 
fabwysiadu a manteisio ar hyn.
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Mudiadau cyflenwi
Cwestiwn 3. Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae mudiadau cyflenwi yn cydnabod 
bod gweithio mewn rhwydwaith 
ehangach o fudiadau yn helpu i wella’r 
gwasanaethau sy’n cael eu cyflenwi.

Dylai mudiadau cyflenwi geisio rhagweld y galw. Mae 
cydbwyso’r cyflenwad o wirfoddolwyr gyda’r galw 
amdanyn nhw yn hanfodol i ddarparu gwasanaethau 
ac i gynnal cysylltiadau da â gwirfoddolwyr (posibl). 
Dylid ystyried cydweithio â mudiadau eraill i gynllunio 
ar gyfer recriwtio a rheoli’r broses o recriwtio 
gwirfoddolwyr.

Mae cyrraedd defnyddwyr gwasanaeth yn allweddol. 
Er bod gan rai mudiadau fynediad uniongyrchol at 
ddefnyddwyr gwasanaeth a fyddai’n cael budd o 
dderbyn cymorth gan wirfoddolwyr, mae’n rhaid 
i eraill hwyluso hyn naill ai drwy eu hadrannau eu 
hunain (er enghraifft mewn bwrdd iechyd) neu drwy 
weithio gyda mudiadau eraill.

Mae gan rai mudiadau’r capasiti a’r proffil i recriwtio 
gwirfoddolwyr yn uniongyrchol; bydd eraill yn 
elwa drwy weithio gyda mudiadau arbenigol fel y 

Cynghorau Gwirfoddol Sirol. Mae achosion hefyd lle 
gellir ceisio chwilio am wirfoddolwyr sydd â sgiliau 
penodol (er enghraifft myfyrwyr meddygol) neu 
sydd â nodweddion penodol (er enghraifft aelodau 
o gymunedau BAME), ac os felly gallai fod yn briodol 
gweithio gyda mudiadau penodol i gefnogi recriwtio 
sydd wedi’i dargedu. Mae hyfforddi gwirfoddolwyr yn 
ddrud ac yn cymryd llawer o amser i’w ddatblygu a’i 
gyflwyno. Dylid ystyried dod o hyd i ffyrdd o ddarparu 
hyfforddiant craidd ar y cyd ac o gydnabod dysgu 
blaenorol.

Adroddiadau
Mae astudiaeth achos ar recriwtio pobl ifanc fel 
gwirfoddolwyr gan Voluntary Action Oldham ar 
wefan y Cyngor Cenedlaethol Mudiadau Gwirfoddol 
(NCVO) yn rhannu sut gwnaethon nhw ymgysylltu â 
gwirfoddolwyr iau a datblygu proses recriwtio i wella 
cyfraddau cadw.

Cydweithrediad Gofal Cymunedol – model arloesol 
o bractisau meddygon teulu, sy’n ceisio cynnwys 
gwirfoddolwyr yn ei dimau amlsgiliau.
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Mudiadau cyflenwi
Cwestiwn 4. Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mudiadau cyflenwi sy’n gyfrifol am reoli 
gweithgarwch gwirfoddoli o ddydd i 
ddydd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd 
iechyd a gofal cymdeithasol. O’r 
herwydd, maen nhw’n allweddol wrth 
reoli gwirfoddolwyr ac yn rhan annatod 
o’r gwaith o ddatblygu hyn.

Mae angen i fudiadau cyflenwi ddeall ac ymateb i’r 
gwahaniaeth maen nhw’n ei wneud i wirfoddolwyr ac 
i ddefnyddwyr gwasanaeth sy’n derbyn gofal iechyd 
a gofal cymdeithasol. Mae’n gymharol hawdd mapio’r 
effaith ar wirfoddolwyr (er enghraifft dysgu sgiliau 
newydd, llesiant) o’i chymharu â’r effaith ar y rhai 
sy’n derbyn cymorth iechyd a/neu ofal cymdeithasol, 
lle mae gweithgarwch gwirfoddoli yn un o lawer o 
ymyriadau fel arfer.

Mae angen mecanwaith er mwyn casglu adborth 
gan wirfoddolwyr a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi er 
mwyn datblygu gwasanaethau, adeiladu ar y pethau 
cadarnhaol a mynd i’r afael â’r pethau negyddol.

Wrth ddatblygu a rheoli gwasanaethau, dylai 
mudiadau sicrhau bod arferion gorau wrth wirfoddoli 
yn rhan annatod o gyflenwi, drwy ddefnyddio 
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr er enghraifft. Mae 
ystod o adnoddau ar gyfer cefnogi gweithgarwch 
gwirfoddoli ar gael ar wefan Cefnogi Trydydd Sector 
Cymru, gan gynnwys gwybodaeth am Ddiogelu a’r 
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Gall gweithio gyda mudiadau eraill i ddatblygu 
prosesau a rennir gefnogi cynaliadwyedd hirdymor 
gwirfoddoli. Budd mwyaf arwyddocaol cael 
system gadarn a gweithredol o rannu prosesau 
gwirfoddoli (er enghraifft recriwtio, gwirio dulliau 
adnabod, hyfforddiant) yw y gallai gwirfoddolwyr 
symud o un grŵp gwirfoddol i’r llall yn hawdd, ar 
sail angen y sefyllfa bresennol, yr hyn sy’n gweddu 
i’r gwirfoddolwr orau, a’r sefyllfa leol newidiol, yn 
enwedig mewn adegau o argyfwng. Mae’r syniad 
hwn yn cael ei archwilio mewn blogiad: ‘Pasbortau 
Gwirfoddolwyr – ydyn ni eu hangen?’.

Adroddiadau
Mae gan Brosiect Gwirfoddoli Pennine Lancashire 
gyfres o ddogfennau canllaw ar sut i ddangos 
cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr a sut i ddarparu 
cymorth i gyfoedion. 
Strategaeth wirfoddoli Cyngor Sir Fynwy 
Arolwg profiad gwirfoddoli Cyngor Cenedlaethol 
Mudiadau Gwirfoddol (NCVO)
Prosiect newydd i droi gwaith gwirfoddoli yn 
yrfaoedd gwerth chweil ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol Prifysgol Lancaster 2020 
Dysgu a datblygu ar gyfer gwirfoddolwyr Macmillan
Mae Volunteering in General practice: opportunities 
and insights – Cronfa’r Brenin 2018, yn trafod dulliau 
o gefnogi gweithgarwch gwirfoddoli 

Gweler ein hastudiaeth achos

  Cardiff and Vale University Health Board 
(CVUHB) 
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http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cyflenwi
Cwestiwn 5. Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a gafwyd drwy wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae mudiadau cyflenwi yn aml yn 
canolbwyntio ar gasglu gwybodaeth 
ansoddol a gwybodaeth o astudiaethau 
achos gan fod hyn yn uniongyrchol 
berthnasol i bobl sy’n defnyddio 
eu gwasanaethau, ac mae modd ei 
defnyddio i gefnogi ymgysylltiad ac i 
ysbrydoli hyder mewn gwasanaethau. 
Mae sicrhau bod llais y gwirfoddolwr 
a’r claf yn cael ei glywed drwy’r 
straeon a gesglir hefyd yn hanfodol, 
ac mae angen i’r llais hwn gynrychioli 
amrywiaeth y cymunedau mae 
gwirfoddolwyr yn eu gwasanaethu.
Fodd bynnag, mae galw gan gomisiynwyr a 
chynllunwyr gwasanaeth i gasglu data meintiol i 
ddarganfod a chymharu ‘gwerth am arian’. Dylai 
mudiadau cyflenwi fod yn barod i gasglu cyfuniad 
o’r ddau. Ddylai fod dim disgwyl arnyn nhw i gynnal 
mesuriadau effaith ac adrodd sy’n anghymesur â 
chwmpas a gwerth eu darpariaeth.

Wrth gasglu gwybodaeth er mwyn mesur effaith, dylai 
mudiadau sicrhau eu bod yn deall pam mae’r data’n 
cael ei gasglu a bod tystiolaeth ddigonol yn cael ei 
chasglu er mwyn galluogi’r darlun mwyaf cyflawn o 
effaith gwirfoddolwyr. Dylai fod ffyrdd clir o sicrhau 
bod hyn yn cysylltu â’u prosesau sicrhau ansawdd eu 
hunain i alluogi gwelliant parhaus.

Mae cost adnoddau ynghlwm â mesur effaith ac mae 
angen i fudiadau cyflenwi sicrhau bod hyn yn cael ei 
ystyried wrth bennu costau prosiectau cynllunio. Mae 
briff gan NPC ar fesur effaith ar gyfer elusennau bach 
yn tynnu sylw at yr angen i gadw gwaith mesur effaith 
yn gymesur.

Mae Gwasanaeth Effaith a Mewnwelediad Helplu 
Effaith Helplu a Gwasanaeth Mewnwelediad yn 
darparu gwasanaeth o’r dechrau i’r diwedd, sy’n 
cynnwys gwefan a thîm o arbenigwyr gwerthuso 
gwirfoddoli sy’n cynnig cymorth. Mae teclyn digidol 
ar-lein ar gael ar gyfer mesur effaith gwirfoddoli, 
sy’n ddefnyddiol i’r rheini sy’n dymuno profi gwerth 
gwirfoddoli yn erbyn mesurau iechyd. Mae’r teclyn, 
sy’n defnyddio dull cam wrth gam, yn cefnogi 
defnyddwyr i ddiffinio, cynllunio, casglu data a 
gwerthuso prosiect gwirfoddoli, ac yn gwneud y 

cysylltiad rhwng gweithgarwch a chanlyniadau drwy 
gasglu’r dystiolaeth angenrheidiol. Mae’n cynhyrchu 
penawdau a dyfyniadau cryno, ystadegau cryno a 
siartiau perthnasol at ddibenion adrodd.
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https://www.thinknpc.org/resource-hub/keeping-it-in-proportion-impact-measurement-for-small-charities/
https://helpforce.community/iandi/landing-page
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cyflenwi
Cwestiwn 6. Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae angen i fudiadau cyflenwi 
gyfathrebu ag ystod eang o 
gynulleidfaoedd. Mae hyn yn cynnwys 
gwirfoddolwyr, y rhai maen nhw’n 
darparu cymorth iechyd a gofal 
cymdeithasol iddyn nhw (ynghyd â’u 
teuluoedd a’u rhwydweithiau cymorth), 
staff, ymddiriedolwyr, cyllidwyr, 
mudiadau partner a’r cyhoedd. Rhaid i 
fudiadau cyflenwi fod yn ymwybodol 
o nifer y rhanddeiliaid mae angen 
iddyn nhw gyfathrebu â nhw, a’r naws 
a’r cynnwys gwahanol a allai fod yn 
ofynnol er mwyn cyfathrebu hyn.

Dylai partneriaid cyflenwi weithio tuag at naratif  
ar y cyd, gyda chefnogaeth negeseuon allweddol  
a ddatblygwyd gan gomisiynwyr, sy’n helpu i 
ddyrchafu statws gwirfoddoli ym maes iechyd a  
gofal cymdeithasol yn genedlaethol.

Adroddiad
Mae adroddiad Volunteering in health and care - 
Securing a sustainable future (Cronfa’r Brenin) yn 
edrych ar sut gallai gwirfoddoli fod yn rhan bwysig o 
berthynas newydd ac agosach rhwng gwasanaethau 
iechyd a’r cymunedau maen nhw’n eu gwasanaethu. 

Categori nesafFframwaith
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https://www.kingsfund.org.uk/sites/default/files/field/field_publication_file/volunteering-in-health-and-social-care-kingsfund-mar13.pdf
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Mudiadau cymunedol
Cwestiwn 1. Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Caiff mudiadau cymunedol, gan 
gynnwys grwpiau cyd-gymorth, eu 
ffurfio fel arfer gan drigolion lleol 
sy’n ymateb i anghenion lleol. Er 
mai ymateb gwirfoddol yw hwn, 
mae’n cael ei ystyried gan lawer fel 
rhywbeth cymdogol yn hytrach na 
gwirfoddoli. Fodd bynnag, yn ôl ei 
natur mae’n seiliedig ar bobl sy’n rhoi 
o’u hamser am ddim; o’r herwydd, 
mae gwirfoddoli’n ganolog i’r model 
cyflenwi.

Dylai’r rhai sy’n ymwneud â chydlynu grwpiau 
cymunedol lleol feddwl am y ffordd orau o gefnogi’r 
ymateb gwirfoddol hwn, a chydnabod bod 
gwirfoddolwyr eu hunain hefyd yn elwa ar wella eu 
llesiant.

Mae’n bwysig deall y cymhelliant i weithredu yn y 
gymuned. A yw’n gysylltiedig â digwyddiad penodol 
(er enghraifft pandemig COVID-19 neu lifogydd) ac 
felly wedi’i gyfyngu o ran amser o bosibl, neu a yw’n 
fenter fwy hirdymor? Gall agweddau, argaeledd ac 
ymrwymiad newid dros amser.

Dylai grwpiau fod yn ymwybodol o’u capasiti eu 
hunain i reoli’r cyflenwad o wirfoddolwyr gyda’r 
galw am gefnogaeth. Mae hyn yn cynnwys bod yn 
ymwybodol o unrhyw ‘fannau gwan’ lle mae argaeledd 
gwirfoddolwyr yn brin, ac ymateb i’r rheini gyda 
mesurau lliniaru priodol.

Yn aml, caiff grwpiau cymunedol a chyd-gymorth 
lleol eu sefydlu’n gyflym ac, yn ôl eu natur, mae 
ganddyn nhw drefniant anffurfiol. Fodd bynnag, dylai’r 
grŵp ddatblygu ac ymgorffori prosesau sylfaenol 
i sicrhau diogelwch ac atebolrwydd ac i sicrhau 
cydymffurfiaeth gyfreithiol (er enghraifft Diogelu, 
GDPR), yn ogystal â datblygu cysylltiadau gyda 
darpariaeth gwasanaeth ehangach.

Adroddiad
Prosiect ar y cyd rhwng Prifysgolion Sheffield, Hull a 
Leeds yw MoVE (sef prosiect cymell gwirfoddolwyr yn 
effeithiol). Dros 18 mis, bu’r ymchwil yn archwilio sut 
i ddeall, graddio a sicrhau’r effeithiolrwydd mwyaf o 
ran ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19. Yn y cyntaf o 
dri adroddiad (gwersi yn sgil y cyfyngiadau symud), 
maen nhw’n cyflwyno canfyddiadau 49 o gyfweliadau 
lled-strwythuredig gydag ystod o randdeiliaid 
o Gymru, Lloegr a’r Alban, am eu hymatebion i 
bandemig COVID-19. Mae’r canfyddiadau’n disgrifio 
gwersi a ddysgwyd o’r llwyddiannau a’r heriau a 
brofwyd gan y rhai oedd yn gysylltiedig â’r gwaith o 
gydlynu ymatebion i’r gymuned. 

Gweler ein hastudiaeth achos

  Cynllun Tro Da Seiriol 
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https://whatworkswellbeing.org/resources/volunteer-wellbeing-what-works-and-who-benefits/
https://whatworkswellbeing.org/resources/volunteer-wellbeing-what-works-and-who-benefits/
https://www.cvsce.org.uk/sites/cvsce.org.uk/files/MoVE_WP1_Report_1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wVApOqFCTGA
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cymunedol
Cwestiwn 2. Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Caiff grwpiau cymunedol, gan 
gynnwys mudiadau cyd-gymorth, eu 
ffurfio fel arfer o ganlyniad i ymateb 
cymunedol i broblem neu argyfwng. 
Caiff yr ymateb llawr gwlad hwn ei 
gydlynu ar lefel gymunedol a phrin yw’r 
cynllunio ymlaen llaw sy’n digwydd – 
yn y camau cychwynnol beth bynnag 
– oherwydd pa mor gyflym caiff yr 
ymateb ei ffurfio. 

Mae llawer o ystyriaethau’n gysylltiedig â chynllunio 
sydd angen i’r grwpiau hyn eu hystyried wrth iddyn 
nhw ddatblygu a dechrau darparu cymorth i’w 
cymunedau lleol. Cydnabyddir bod llawer o bobl yn 
cael eu denu at weithgareddau o’r fath oherwydd 
anffurfioldeb a natur gyd-gynhyrchu’r ymateb. O 
ganlyniad, gall effaith y mudiadau hyn wanhau drwy 
ddod yn rhy ffurfiol. Mae ystod o adnoddau o ran 
cefnogi grwpiau cymorth a chyd-gymorth lleol ar gael 
ar wefan Mutual Aid.

HowFodd bynnag, er mwyn bod yn effeithiol mae 
angen i’r grwpiau hyn sefydlu strwythur rheoli/
gwneud penderfyniadau. Mae angen i’r strwythur hwn 
gymryd cyfrifoldeb am y canlynol:
 — Cynnig trosolwg o’r gweithgarwch a gaiff ei 
ddarparu, a mynd i’r afael ag unrhyw ‘fannau 
gwan’ wrth gyflawni
 — Sicrhau bod gwasanaethau’n ddiogel ac yn 
cydymffurfio
 — Adolygu gwasanaethau a gwneud penderfyniadau 
ynghylch cynaliadwyedd hirdymor neu ddod â 
gwasanaethau i ben os yw’r rhain wedi’u sefydlu 
fel rhan o ymateb brys
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https://www.mutual-aid.co.uk/
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
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https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
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Mudiadau cymunedol
Cwestiwn 3. Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae natur llawr gwlad y ffordd y 
caiff llawer o grwpiau cymunedol a 
mudiadau cyd-gymorth eu sefydlu yn 
golygu bod eu gweithgarwch yn cael 
ei gyd-gynhyrchu yn y gymuned leol 
i raddau. Wrth iddo ddatblygu, mae’n 
bosibl y bydd y grŵp am ystyried sut 
mae’n cysylltu â mudiadau eraill.

Gallai hyn gynnwys cysylltu â mentrau iechyd a gofal 
cymdeithasol ehangach, cysylltu â gwasanaethau 
statudol, a chyfrannu at gynlluniau lleol. Mae llawer o 
fudiadau (mawr a bach) yn profi heriau o ran sefydlu 
cysylltiadau ffurfiol â gwasanaethau statudol. Fodd 
bynnag, lle mae gweithgarwch yn cyd-fynd â chyrff 
statudol/cynlluniau craidd, mae deialog a chyd-
gyflawni’n bosibl. Mae adroddiad Creu Cymunedau 
Cydnerth (Gofal Cymdeithasol Cymru 2018) yn casglu 
tystiolaeth o sawl ffynhonnell ac yn amlygu, mewn 
ffordd hygyrch, yr hyn sy’n gweithio o ran adeiladu 
cymunedau cydnerth. 

Gall grwpiau cymunedol a grwpiau cyd-gymorth 
hefyd geisio meithrin cysylltiadau â chyrff seilwaith, 
fel Cynghorau Gwirfoddol Sirol. Mae hyn yn cynnig 
cyfle i archwilio ffyrdd o gynnal gweithgarwch, ac 
ennyn cymorth i gynrychioli anghenion y grŵp mewn 
gwaith cynllunio lleol a chymorth ymarferol arall.
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https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/SCW-Approaches-Report-CYMV02.pdf
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/SCW-Approaches-Report-CYMV02.pdf
https://thirdsectorsupport.wales/cy/cysylltu/
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cymunedol
Cwestiwn 4. Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae’r dull cyd-gynhyrchu y mae llawer 
o grwpiau cymunedol a chyd-gymorth 
yn ei ddilyn – ac ar adegau, pa mor 
gyflym mae’r ymateb yn cael ei sefydlu 
– yn golygu bod mudiadau, systemau 
rheoli, a chapasiti yn gallu newid a 
datblygu dros amser, yn seiliedig ar 
brofiad ac anghenion newidiol a chylch 
bywyd mudiad.

Drwy ymgynghori â’u cymuned, gall y grwpiau hyn 
bennu sut maen nhw’n tyfu ac yn cynnal, i ba raddau 
maen nhw’n ffurfioli gweithgarwch, a pha berthynas 
hoffen nhw ei chael gyda darparwyr statudol. Efallai y 
bydd rhai grwpiau am drosglwyddo i fod yn fudiadau 
cyflenwi mwy ffurfiol, tra bydd eraill yn dymuno aros 
yn grŵp ymateb cymunedol. Mae’r ddau’n briodol 
cyhyd â bod y gweithgarwch a gaiff ei ddarparu’n 
ddiogel, yn gyfreithlon ac yn angenrheidiol.

Gall gweithio gyda mudiadau eraill i ddatblygu 
prosesau a rennir gefnogi cynaliadwyedd hirdymor 
gwirfoddoli. Budd mwyaf arwyddocaol cael 
system gadarn a gweithredol o rannu prosesau 
gwirfoddoli, er enghraifft recriwtio, gwirio dulliau 
adnabod, hyfforddiant, yw y gallai gwirfoddolwyr 
symud o un grŵp gwirfoddol i’r llall yn hawdd, ar 
sail angen y sefyllfa bresennol, yr hyn sy’n gweddu 
i’r gwirfoddolwr orau, a’r sefyllfa leol newidiol, yn 
enwedig mewn adegau o argyfwng. Mae’r syniad 
yn cael ei archwilio mewn blogiad, ‘Pasbortau 
Gwirfoddolwyr – ydyn ni eu hangen?’. Mae ystod o 
adnoddau o ran cefnogi grwpiau cymorth a chyd-
gymorth lleol ar gael ar wefan Mutual Aid, ac mae 
gwybodaeth am Ddiogelu a’r Gwasanaeth Datgelu a 
Gwahardd ar gael yma.

Adroddiad
Mae gan Brosiect Gwirfoddoli Pennine Lancashire 
gyfres o ddogfennau canllaw ar sut i ddangos 
cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr a sut i ddarparu 
cymorth i gyfoedion. 
Arolwg profiad gwirfoddoli Cyngor Cenedlaethol 
Mudiadau Gwirfoddol (NCVO)
Dysgu a datblygu ar gyfer gwirfoddolwyr Macmillan
Creu Cymunedau Cydnerth – Gofal Cymdeithasol 
Cymru
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https://wcva.cymru/cy/views/pasbortau-gwirfoddolwyr-ydyn-ni-eu-hangen/
https://wcva.cymru/cy/views/pasbortau-gwirfoddolwyr-ydyn-ni-eu-hangen/
https://www.mutual-aid.co.uk/
https://wcva.cymru/cy/diogelu/
https://healthierpenninelancashire.co.uk/workforce/volunteer-report-and-guidance
https://www.ncvo.org.uk/policy-and-research/volunteering-policy/research/time-well-spent
https://www.macmillan.org.uk/get-involved/volunteering/learning-development.html
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/SCW-Approaches-Report-CYMV02.pdf
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cymunedol
Cwestiwn 5. Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a gafwyd drwy wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae ymateb cymunedol grwpiau cyd-
gymorth a grwpiau eraill yn golygu 
nad ydyn nhw’n adrodd i gomisiynydd 
na chyllidwr fel rheol. Mae’n bosibl na 
fydd dulliau i fesur y gwahaniaeth a 
wnaed i’r gymuned leol o ganlyniad 
i weithgarwch y grŵp wedi’u rhoi ar 
waith o’r cychwyn.

Wrth i grwpiau ddatblygu, efallai y bydd angen 
mynediad at gyllid arnyn nhw, neu efallai y byddan 
nhw’n dechrau cysylltu â rhwydweithiau cynllunio 
gwasanaeth mwy ffurfiol. Yna, mae’n bwysig gwybod 
beth sydd wedi’i gyflawni a pha wahaniaeth a wnaed. 
Un ffordd o wneud hyn fyddai defnyddio’r dechneg 
Newid Mwyaf Sylweddol, sy’n cynnwys casglu ac 
adrodd straeon a bod â phrosesau ar waith er mwyn 
sicrhau’r dysgu mwyaf o’r straeon hyn. Mae briff 
gan NPC ar fesur effaith ar gyfer elusennau bach yn 
tynnu sylw at yr angen i gadw gwaith mesur effaith 
yn gymesur.

Mae Inspiring Impact yn cynnig ystod o adnoddau 
a gwybodaeth i helpu mudiadau gwirfoddol i ddeall, 
cynllunio a gwella eu heffaith.

Mae Gwasanaeth Effaith a Mewnwelediad Helplu 
Effaith Helplu a Gwasanaeth Mewnwelediad yn 
darparu gwasanaeth o’r dechrau i’r diwedd, sy’n 
cynnwys gwefan a thîm o arbenigwyr gwerthuso 
gwirfoddoli sy’n cynnig cymorth. Mae teclyn digidol 
ar-lein ar gael ar gyfer mesur effaith gwirfoddoli, 
sy’n ddefnyddiol i’r rheini sy’n dymuno profi gwerth 
gwirfoddoli yn erbyn mesurau iechyd. Mae’r teclyn, 
sy’n defnyddio dull cam wrth gam, yn cefnogi 
defnyddwyr i ddiffinio, cynllunio, casglu data a 
gwerthuso prosiect gwirfoddoli, ac yn gwneud y 
cysylltiad rhwng gweithgarwch a chanlyniadau drwy 
gasglu’r dystiolaeth angenrheidiol. Mae’n cynhyrchu 
penawdau a dyfyniadau cryno, ystadegau cryno a 
siartiau perthnasol at ddibenion adrodd.

Gweler ein hastudiaeth achos

  Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro 
(PAVS) (Newid Mwyaf Sylweddol)
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https://www.thinknpc.org/resource-hub/keeping-it-in-proportion-impact-measurement-for-small-charities/
https://www.inspiringimpact.org/
https://helpforce.community/iandi/landing-page
https://www.youtube.com/watch?v=EVVNOZqVMnc
https://www.youtube.com/watch?v=EVVNOZqVMnc
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau cymunedol
Cwestiwn 6. Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae dull cyd-gynhyrchu a chymunedol 
mudiadau cyd-gymorth yn cynnig 
naratif sy’n wahanol i fudiadau 
cyflenwi mwy ffurfiol. Mae’n debygol 
y bydd mwy o ffocws ar gyfranogiad, 
cymorth gan gymdogion ac ar lesiant 
cymunedol. Mae’n bosibl nad yw’r 
rhai sy’n cymryd rhan yn gweld eu 
hunain fel ‘gwirfoddolwyr’, ac mae’n 
bosibl nad yw’r rhai sy’n cael budd o’r 
gweithgarwch yn gweld eu hunain fel 
‘defnyddwyr gwasanaeth’.

Cydnabyddir y dylai’r derminoleg sy’n cael ei defnyddio 
fod yn briodol ar gyfer pob grŵp; fodd bynnag, wrth i 
grwpiau ddatblygu a chynnal, mae’n bosibl y byddan 
nhw am ddatblygu naratifau eu hunain i adlewyrchu 
cynnwys ac arddull sy’n cydseinio â chomisiynwyr 
a chynllunwyr gwasanaeth ac sy’n eu cysylltu â 
nodau strategol ehangach a’r rhwydwaith gwirfoddoli 
ehangach.

Categori nesafFframwaith
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Mudiadau seilwaith ac aelodaeth
Cwestiwn 1. Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae mudiadau seilwaith ac aelodaeth 
yn cynrychioli ac yn cefnogi eu 
haelodau. Rhwydwaith Cefnogi 
Trydydd Sector Cymru sy’n gyfrifol 
am ddatblygu, hyrwyddo a galluogi 
gwirfoddoli.
Wrth fyfyrio ar y cwestiwn hwn, dylai mudiadau 
seilwaith/aelodaeth ystyried faint mae comisiynwyr 
a chynllunwyr gwasanaeth yn ei ddeall am wirfoddoli 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Dylen 
nhw hefyd ystyried a oes angen gweithgarwch 
ychwanegol i sicrhau bod gwerth gwirfoddoli yn 
cael ei werthfawrogi gan fforymau fel y Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae’r graddau y mae gwirfoddoli wedi’i sefydlu 
mewn mudiadau sy’n aelodau yn debygol o amrywio, 
a dylai cyrff seilwaith ystyried y gefnogaeth gallai 
fod ei hangen ar eu haelodau eu hunain, er mwyn 
deall y gwerth y gall rhaglenni gwirfoddoli ei gynnig 
i’w mudiad.

Yn ymarferol, mae angen i fudiadau seilwaith sicrhau 
eu bod mewn sefyllfa i gefnogi eu haelodau er mwyn 
datblygu gwirfoddoli. Mae hyn yn cynnwys darparu 
gwybodaeth am ddulliau arferion gorau, sydd 
wedi’u llywio, er enghraifft, gan safon ansawdd y 
Deyrnas Unedig, Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, i 
sicrhau bod gwirfoddoli’n cael ei gynllunio, ei reoli a’i 
ddarparu’n briodol.

Adroddiad
Prosiect ar y cyd rhwng Prifysgolion Sheffield, Hull a 
Leeds yw MoVE (sef prosiect cymell gwirfoddolwyr yn 
effeithiol). Dros 18 mis, bu’r ymchwil yn archwilio sut 
i ddeall, graddio a sicrhau’r effeithiolrwydd mwyaf o 
ran ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19. Yn y trydydd 
o dri adroddiad (adeiladu ymatebion lleol i nodi a 
diwallu anghenion cymunedol yn ystod Covid 19), 
maen nhw’n archwilio sut y nododd awdurdodau lleol 
a’u partneriaid yn y sector gwirfoddol a chymunedol 
y bobl oedd angen cymorth arnyn nhw yn ystod y 
pandemig, a sut defnyddiwyd y capasiti gwirfoddoli i 
ddiwallu’r anghenion hynny.

Gweler ein hastudiaeth achos

 Gwasanaethau Cymunedol, Cyngor Sir Ddinbych

Fframwaith

Fframwaith ar gyfer Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol

30

Cyflwyniad

Methodoleg

Trosolwg o weithgarwch gwirfoddoli

Geirfa

Atodiadau

Cynnwys

Helplu CymruCGGC Y Comisiwn Bevan Gofal Cymdeithasol Cymru Richard Newton Consulting

Y Fframwaith

https://thirdsectorsupport.wales/cy/
https://thirdsectorsupport.wales/cy/
https://investinginvolunteers.co.uk/
https://doit.life/esa/experiences/142043/report-3-building-local-responses-to-idehttps:
https://doit.life/esa/experiences/142043/report-3-building-local-responses-to-idehttps:
https://www.youtube.com/watch?v=NHYA2pqbnKs
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
https://wcva.cymru/cy/hafan/
https://www.bevancommission.org/
https://gofalcymdeithasol.cymru/
http://www.richard-newton.co.uk/


Mudiadau seilwaith ac aelodaeth
Cwestiwn 2. Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Wrth gynllunio i gynnwys gwirfoddoli 
mewn gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol, mae gan fudiadau 
seilwaith ac aelodaeth rôl bwysig 
i’w chwarae wrth gefnogi mudiadau 
cyflenwi a chomisiynwyr/cynllunwyr 
gwasanaeth. 

Dylai gwaith gyda chomisiynwyr a chynllunwyr 
gwasanaeth geisio creu’r amgylchedd gorau ar 
gyfer datblygu gwirfoddoli. Gallai hyn gynnwys 
nodi a gweithredu dangosyddion perfformiad sy’n 
berthnasol i wirfoddoli, sy’n briodol ar gyfer cynllunio 
yn y dyfodol ac sy’n gymesur â’r gweithgarwch a 
ddarperir. Mae hefyd yn ddefnyddiol gweithio tuag at 
bethau cyffredin wrth adrodd fel bod modd cymharu 
gwasanaethau.

Mae angen i fudiadau seilwaith ac aelodaeth weithio 
gyda’u haelodau i sicrhau eu bod yn ymwybodol o 
fodelau arferion gorau ehangach wrth wirfoddoli, fel 
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. 

Wrth wneud hynny, mae angen iddyn nhw gydnabod 
y capasiti a’r gyrwyr gwahanol sy’n bodoli rhwng 
mudiadau sy’n aelodau; er enghraifft, y gwahanol 
strwythurau a chymhelliant a allai fod gan grŵp cyd-
gymorth o gymharu ag elusen genedlaethol. 

Mae rhaglen genedlaethol Mabwysiadu a Lledaenu 
Comisiwn Bevan yn cefnogi rhannu gwybodaeth 
am y ffordd orau o fabwysiadu ac addasu dulliau 
arloesol y byddai modd eu defnyddio wrth wirfoddoli. 
Mae’r rhaglen yn cynnwys gweithio gyda Phrifysgol 
Abertawe sy’n cefnogi Esiamplau Bevan, sy’n 
weithwyr iechyd a gofal proffesiynol, i ddatblygu eu 
syniadau arloesol ar gyfer timau eraill yng Nghymru.

Mae angen i fudiadau seilwaith ac aelodaeth archwilio 
buddion dulliau cyfunol a chydweithredol hefyd. Mae 
hyn yn cynnwys y lefel y gellir rhannu prosesau rhwng 
mudiadau (er enghraifft rhannu hyfforddiant, rhannu 
gwirfoddolwyr a chynnal digwyddiadau ar y cyd i 
gydnabod cyflawniad). Gallan nhw hefyd chwarae 
rolau cymorth arbenigol, er enghraifft recriwtio 
gwirfoddolwyr. 
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Mudiadau seilwaith ac aelodaeth
Cwestiwn 3. Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi gwasanaethau?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae gweithio gyda mudiadau eraill o 
fewn cylch gwaith mudiadau seilwaith 
ac aelodaeth.

Wrth wneud hynny, dylai mudiadau seilwaith ac 
aelodaeth anelu at ddatblygu’r gefnogaeth maen 
nhw’n ei chynnig yn barhaus. Gallai hyn fod yn 
gymorth uniongyrchol i recriwtio gwirfoddolwyr, neu’n 
gefnogaeth ehangach i gydnabod a rhannu sut beth 
yw arferion gorau. 

Gallai cyngor am arferion da fod yn gyffredinol 
neu gallai fod yn eithaf penodol, er enghraifft sut i 
ddarparu ar gyfer gofynion cadw pellter cymdeithasol 
a chyflwyno modelau rhithwir o wirfoddoli. Mae 
adroddiad Creu Cymunedau Cydnerth (Gofal 
Cymdeithasol Cymru 2018) yn casglu tystiolaeth o 
sawl ffynhonnell ac yn amlygu, mewn ffordd hygyrch, 
yr hyn sy’n gweithio o ran adeiladu cymunedau 
cydnerth. 

Drwy weithio gyda mudiadau cynllunio a chomisiynu, 
gall mudiadau seilwaith ac aelodaeth hyrwyddo 
cynllunio ar gyfer gwirfoddoli yn yr hirdymor, yn 
gysylltiedig ag asesiadau anghenion y boblogaeth a 
galluogwyr fel cronfeydd adfer ar ôl y Coronafeirws. 
Mae’r gweithgarwch hwn yn allweddol i ddeall y 
galw hirdymor tebygol am wirfoddolwyr a rheoli’r 
cyflenwad sydd ar gael drwy fudiadau sy’n aelodau. 
Er enghraifft, mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Powys (PAVO) yn cefnogi gweithio integredig ar 
draws ystod o gyrff a rhwydweithiau cyhoeddus 
– gweler yr adran Polisi a phartneriaethau ar eu 
gwefan.
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Mudiadau seilwaith ac aelodaeth
Cwestiwn 4. Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae gweithio gyda mudiadau eraill o 
fewn cylch gwaith mudiadau seilwaith 
ac aelodaeth.

Dylai gwaith rheoli gwirfoddoli parhaus fod 
yn seiliedig ar arferion gorau er mwyn bod yn 
llwyddiannus, ac mae mudiadau seilwaith ac 
aelodaeth yn chwarae rhan allweddol wrth sicrhau 
bod mudiadau cyflenwi a grwpiau cymunedol a 
grwpiau cyd-gymorth yn cael eu cefnogi i gyflawni 
hyn. 

Mae angen i fudiadau seilwaith ac aelodaeth 
sicrhau eu bod yn deall, cystal â phosibl, ystod y 
gweithgarwch mae gwirfoddolwyr yn ymgymryd 
â nhw, a natur a maint y budd sy’n deillio o hynny. 
Mae angen iddyn nhw allu cyfleu gwerth gwirfoddoli 
mewn fforymau allweddol, fel Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus, 
fel bod gwirfoddoli’n cael ei ystyried fel gwasanaeth 
allweddol ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Wrth i flaenoriaethau newydd ddod i’r amlwg 
gan y Llywodraeth (fel yn y Cynllun Gweithredu 
Cydraddoldeb Hil, a Chynllunio Adferiad ac. 

Ailadeiladu ar ôl y Coronafeirws), mae angen i gyrff 
aelodaeth a mudiadau seilwaith sicrhau bod potensial 
gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn 
cael ei ddeall a’i ymgorffori yn y cynlluniau hyn. Bydd 
hyn yn gofyn am gyfuniad o astudiaethau achos ac 
adroddiadau ar effaith feintiol. 

Adroddiad
Mae gan Brosiect Gwirfoddoli Pennine Lancashire 
gyfres o ddogfennau canllaw ar sut i ddangos 
cydnabyddiaeth i wirfoddolwyr a sut i ddarparu 
cymorth i gyfoedion. 
Strategaeth wirfoddoli Cyngor Sir Fynwy 
Arolwg profiad gwirfoddoli Cyngor Cenedlaethol 
Mudiadau Gwirfoddol (NCVO)
Prosiect newydd i droi gwaith gwirfoddoli yn 
yrfaoedd gwerth chweil ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol Prifysgol Lancaster 2020 
Dysgu a datblygu ar gyfer gwirfoddolwyr Macmillan
Mae Volunteering in General practice: opportunities 
and insights – Cronfa’r Brenin 2018, yn trafod dulliau 
o gefnogi gweithgarwch gwirfoddoli 

Gweler ein hastudiaeth achos

  Cardiff and Vale University Health Board 
(CVUHB) 
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https://healthierpenninelancashire.co.uk/workforce/volunteer-report-and-guidance
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https://www.ncvo.org.uk/policy-and-research/volunteering-policy/research/time-well-spent
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https://www.lancaster.ac.uk/health-innovation/news/new-project-to-turn-volunteering-work-into-rewarding-careers-in-health-and-social-care
https://www.lancaster.ac.uk/health-innovation/news/new-project-to-turn-volunteering-work-into-rewarding-careers-in-health-and-social-care
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Mudiadau seilwaith ac aelodaeth
Cwestiwn 5. Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a gafwyd drwy wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Dylai mudiadau seilwaith ac aelodaeth 
ystyried sut y gallan nhw helpu i greu 
proses adrodd gyffredin sy’n ymestyn 
ar draws sectorau, gan gysylltu gwaith 
mesur effaith â gwaith cynllunio’r 
gwasanaeth yn ehangach.

dros gynllunwyr a chomisiynwyr, mudiadau cyflenwi 
a grwpiau cymunedol a chyd-gymorth. Mae 
mudiadau seilwaith ac aelodaeth mewn sefyllfa 
ddelfrydol i ymgyrchu dros ddulliau cyffredin (ar 
draws sectorau a daearyddiaeth) o ran adrodd ar 
effaith. Gallan nhw hefyd sicrhau eu bod yn cefnogi 
mudiadau i ddeall gwahanol lefelau a dulliau o adrodd 
ar effeithiau sy’n briodol ac yn gymesur â graddfa’r 
gwaith cyflenwi. Er enghraifft, bu Nesta yn gweithio 
gyda deg ymddiriedolaeth ysbyty i’w helpu i adeiladu 
rhaglenni gwirfoddoli ag effaith sylweddol. Mae 
prosiect. Helping in hospitalsyn cynnwys pecyn 
cymorth ac adroddiad gwerthuso.

Mae Gwasanaeth Effaith a Mewnwelediad Helplu 
Effaith Helplu a Gwasanaeth Mewnwelediad yn 
darparu gwasanaeth o’r dechrau i’r diwedd, sy’n 
cynnwys gwefan a thîm o arbenigwyr gwerthuso 
gwirfoddoli sy’n cynnig cymorth. Mae teclyn digidol 
ar-lein ar gael ar gyfer mesur effaith gwirfoddoli, 
sy’n ddefnyddiol i’r rheini sy’n dymuno profi gwerth 
gwirfoddoli yn erbyn mesurau iechyd. Mae’r teclyn, 
sy’n defnyddio dull cam wrth gam, yn cefnogi 
defnyddwyr i ddiffinio, cynllunio, casglu data a 
gwerthuso prosiect gwirfoddoli, ac yn gwneud y 
cysylltiad rhwng gweithgarwch a chanlyniadau drwy 
gasglu’r dystiolaeth angenrheidiol. Mae’n cynhyrchu 
penawdau a dyfyniadau cryno, ystadegau cryno a 
siartiau perthnasol at ddibenion adrodd.

Mae angen i fudiadau seilwaith ac aelodaeth hefyd 
chwarae rhan arweiniol wrth sicrhau bod data ar 
effaith gwirfoddoli yn cael ei ddefnyddio i lywio 
gwaith cynllunio gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae angen i fudiadau seilwaith ac aelodaeth allu 
dangos tystiolaeth o’u heffaith eu hunain a’r rôl maen 
nhw’n ei chwarae wrth sefydlu diwylliant gwirfoddol 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.
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Mudiadau seilwaith ac aelodaeth
Cwestiwn 6. Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Gweler trosolwg o’r cwestiynau

Mae gan fudiadau seilwaith ac 
aelodaeth rôl ganolog wrth sicrhau bod 
comisiynwyr, mudiadau cyflenwi a’r 
cyhoedd yn deall gwerth gwirfoddoli’n 
llawn.

Er mwyn cyflawni hyn, mae’n rhaid eu bod nhw’n  
gallu cyfleu’r gwerth ychwanegol sydd i wirfoddoli, 
gan ddangos tystiolaeth ar lefel gyfunol yn ogystal  
ag ar lefel unigol a’r mudiad, a rhaid bod ganddyn  
nhw adnoddau priodol – o ran arian, capasiti staffio  
a gwybodaeth.

Er mwyn i wirfoddoli ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol gael ei gydnabod yn llawn, mae 
angen datblygu naratifau ar y cyd sy’n cydseinio 
gyda chynulleidfaoedd priodol. O ystyried y rôl 
gynrychioliadol eang a gyflawnir gan fudiadau 
seilwaith ac aelodaeth, maen nhw mewn sefyllfa  
dda i chwarae rôl arweiniol wrth ddatblygu’r  
naratifau hyn a chael cefnogaeth gan eu haelodau  
a chynllunwyr strategol.

Adroddiad
Public health annual report 2021: rising to the 
challenges of COVID-19 Mae’r adroddiad yn edrych 
yn ôl ar yr hyn mae iechyd y cyhoedd wedi helpu  
i’w gyflawni a beth ellid fod wedi’i wneud yn well  
yn ystod y pandemig.

Public health on the frontline: responding to 
COVID-19 Mewn cyfres o gyfweliadau, mae 
cyfarwyddwyr iechyd y cyhoedd o bob cwr o  
Loegr yn siarad am yr ymateb yn lleol i COVID-19.

HunanasesiadFframwaith
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Hunanasesiad

Mae’r Fframwaith hwn yn cydnabod bod pob mudiad sy’n 
ymwneud â gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol 
yn wahanol, ac y bydd y camau gweithredu y bydd angen  
iddynt eu hystyried er mwyn cynnal a chodi statws 
gwirfoddoli’n wahanol.

Anogir mudiadau i gwblhau 
hunanasesiad o’u gweithgareddau eu 
hunain a datblygu cynllun gweithredu ar 
gyfer gwella yn unol â’r templedi parod 
a geir isod.

Mae’r dull hunanasesu syml hwn wedi 
ei ddatblygu i gynorthwyo mudiadau 
i bennu pa mor ddatblygedig yw eu 
gweithgareddau o ran gwirfoddoli yn 
y maes iechyd a gofal cymdeithasol. 
Yn syml iawn, nodwch y blwch sy’n 
cynnwys y datganiad sydd fwyaf 
perthnasol i chi wrth ateb bob 
cwestiwn. Efallai y bydd ambell 
ddatganiad y tu hwnt i gyrraedd 
eich mudiad tan i ecoleg gwirfoddoli 
ehangach ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol ddatblygu yn eich ardal. 
>>
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Comisiynwyr a chynllunwyr gwasanaeth

Sg
ôr Cwestiwn 1

Sut ydyn ni’n cynnwys 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth 
gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn  2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar 
gyfer gwirfoddoli?

Cwestiwn  3
Gyda phwy ddylen ni weithio i 
gynnig cyfleoedd gwirfoddoli 
wrth gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac 
yn datblygu cyfleoedd 
gwirfoddoli?

Cwestiwn  5
Sut ydyn ni’n mesur yr 
effaith a gafwyd drwy 
wirfoddoli?

Cwestiwn  6
Sut ydyn ni’n siarad am 
wirfoddoli?

5 Rydyn ni’n hyrwyddo gwirfoddoli 
fel gwasanaeth gwahanol 

Fel gwasanaeth gwahanol, mae 
gweithgarwch gwirfoddoli yn 
cael ei gynllunio, ei gyllido a’i 
werthuso’n llawn.

Rydyn ni’n gweithio’n strategol 
ac yn weithredol gyda mudiadau 
cyflenwi a seilwaith (gan 
gynnwys grwpiau cymunedol) 
i sicrhau’r budd mwyaf o 
wirfoddoli.

Rydyn ni’n hyrwyddo gwirfoddoli 
ar lefel gyfunol ac yn cefnogi 
adnoddau a rennir a symudedd 
gwirfoddolwyr. Mae gwirfoddoli 
yn cael ei gynrychioli mewn 
byrddau allweddol fel Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol.

Rydyn ni’n defnyddio cyfuniad 
o ddata meintiol ac ansoddol 
i fesur effaith. Mae’r mesurau 
yn rhai hirdymor o ran dull ac 
yn gymesur â’r buddsoddiad 
a wnaed mewn mudiadau 
cyflenwi.

Rydyn ni’n cyflwyno naratif 
datblygedig o ran gwirfoddoli 
sy’n amlygu ei bwrpas, 
ei fuddion a’i aliniad â 
strategaethau ehangach.

4 Mae llawer o’n gwasanaethau yn 
cael eu gwella diolch i wirfoddoli. 

Er ei fod wedi’i gynllunio fel rhan 
o wasanaethau ehangach, rydyn 
ni’n sicrhau y gall gwirfoddoli 
ddatblygu a chael ei gyflenwi’n 
effeithiol.

Yn weithredol rydyn ni’n gweithio 
gyda mudiadau cyflenwi a 
seilwaith i gysylltu gwirfoddoli â 
gwaith cyflenwi gwasanaethau.

Rydyn ni’n cydnabod (ac yn 
dymuno cynnal) gwirfoddoli 
wrth ddatblygu gwasanaethau. 
Rydyn ni’n deall yr effaith ar 
ddefnyddwyr gwasanaethau a 
gwirfoddolwyr eu hunain.

Rydyn ni’n datblygu dull cyson 
a hirdymor ar y cyd a fydd yn 
ein galluogi i fesur yr effaith a 
gafwyd drwy wirfoddoli.

Rydyn ni’n siarad am wirfoddoli, 
y gweithgarwch mae 
gwirfoddolwyr yn ei gyflawni 
ac yn glir am ein diffiniad o 
wirfoddoli.

3 Rydyn ni’n cefnogi gwirfoddoli 
fel rhan ehangach o gyflenwi 
gwasanaethau yn weithredol.

Mae ein cynlluniau’n cydnabod 
bod gwirfoddoli’n digwydd, 
ond fel rhan o’r ddarpariaeth 
gwasanaethau ehangach.

Rydyn ni’n gweithio gydag ystod 
o fudiadau cyflenwi sy’n cefnogi 
gwirfoddoli fel rhan o’u gwaith

Rydyn ni’n annog datblygu 
gwirfoddoli fel rhan ehangach o 
ddatblygu gwasanaethau.

Mae ein partneriaid cyflenwi 
yn casglu data effaith am 
wirfoddoli, ond fel cynlluniwr 
gwasanaethau nid ydyn ni/ni 
allwn edrych ar hyn ar y cyd.

Wrth siarad am gyflenwi 
gwasanaethau ehangach rydyn 
ni’n sôn am wirfoddoli, ond nid 
oes gennym naratif datblygedig. 

2 Pan fydd gwirfoddoli'n digwydd, 
nid yw wedi'i gynllunio'n 
benodol, a chaiff ei gynnal fel 
menter gan y mudiad cyflawni.

Dydyn ni ddim yn cynllunio 
ar gyfer gwirfoddoli. Pan 
fydd gwirfoddoli’n digwydd, 
mae’n rhan o’r ddarpariaeth 
gwasanaethau ehangach sydd 
wedi’i chynllunio.

Pan fyddwn ni’n gweithio 
gyda mudiadau eraill rydyn 
ni’n gwneud hyn o ran darparu 
gwasanaethau ehangach yn 
hytrach nag yn benodol o ran 
gwirfoddoli.

Dim ond pan fydd yn gysylltiedig 
â datblygu gwasanaethau 
ehangach mae gwaith datblygu 
gwirfoddoli yn digwydd.

Dydyn ni ddim yn mesur yr 
effaith a gafwyd drwy wirfoddoli 
yn benodol.

Dydyn ni ddim yn siarad yn 
benodol am wirfoddoli, ac 
yn canolbwyntio yn lle hynny 
ar ddarparu gwasanaethau 
ehangach.

1 Dydyn ni ddim yn cynnwys 
gwirfoddolwyr wrth ddarparu 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol.

Dydyn ni ddim yn cynllunio ar 
gyfer gwirfoddoli.

Dydyn ni ddim yn cynnwys 
gwirfoddolwyr yn ein 
darpariaeth ac o’r herwydd nid 
oes angen i ni weithio gyda 
mudiadau eraill i gynorthwyo 
gwirfoddoli.

Does dim gweithgarwch 
gwirfoddoli gennym i’w reoli/
datblygu.

Nid oes gennym weithgarwch 
gwirfoddoli ac felly nid oes 
unrhyw effaith i’w fesur.

Does dim gweithgarwch 
gwirfoddoli gennym i’w drafod.
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Mudiadau cyflenwi

Sg
ôr Cwestiwn 1

Sut ydyn ni’n cynnwys 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth 
gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn  2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar 
gyfer gwirfoddoli?

Cwestiwn  3
Gyda phwy ddylen ni weithio i 
gynnig cyfleoedd gwirfoddoli 
wrth gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac 
yn datblygu cyfleoedd 
gwirfoddoli?

Cwestiwn  5
Sut ydyn ni’n mesur yr 
effaith a gafwyd drwy 
wirfoddoli?

Cwestiwn  6
Sut ydyn ni’n siarad am 
wirfoddoli?

5 Mae gwirfoddoli’n wasanaeth 
gwahanol a ddeellir ar draws 
ein mudiad. Caiff ei gynllunio ar 
ei gyfer, ei gyflenwi yn unol ag 
egwyddorion arferion gorau, ei 
gefnogi’n llawn o ran adnoddau 
a’i werthuso.

Rydyn ni’n trin gwirfoddoli fel 
gwasanaeth gwahanol gyda 
sicrwydd ansawdd. Rydyn ni’n 
deall costau llawn gwirfoddoli ac 
yn darparu adnoddau priodol ar 
ei gyfer.

Rydyn ni’n gweithio’n strategol 
ac yn weithredol gyda 
chynllunwyr gwasanaethau a 
mudiadau seilwaith i sicrhau’r 
budd mwyaf o wirfoddoli yn ein 
mudiad.

Rydyn ni’n gweithio gyda 
mudiadau cyflenwi eraill yn 
ogystal â chyrff seilwaith i 
ddatblygu a chymryd rhan 
mewn prosesau a rennir, a 
sicrhau bod gwirfoddoli’n cael ei 
gynrychioli’n llawn wrth gynllunio 
gwasanaethau.

Mae gennym fframwaith mesur 
effaith clir. Mae hwn yn mesur 
yr effaith ar y gwirfoddolwr a’r 
ddarpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol. Mae’r data hwn ar 
gael i gynllunwyr gwasanaethau 
allu llywio’r broses o wneud 
penderfyniadau.

Rydyn ni’n cymryd rhan mewn 
naratif ar y cyd sy’n atgyfnerthu’r 
buddion a ddarperir gan 
wirfoddolwyr, gan alinio’r 
rhain â blaenoriaethau polisi 
allweddol. Rydyn ni’n defnyddio 
ein tystiolaeth ein hunain i lywio 
datganiadau am effaith.

4 Er nad yw’n wasanaeth 
gwahanol, mae effaith 
gwirfoddolwyr sy’n ymwneud 
â chyflenwi gwasanaethau 
ehangach yn cael ei deall, ei 
fesur a’i reoli.

Er nad yw’n wasanaeth 
gwahanol, mae gennym fesurau 
clir i gynllunio, adolygu a 
datblygu gwirfoddoli sydd wedi’i 
ymgorffori yn y ddarpariaeth 
gwasanaethau ehangach.

Yn weithredol rydyn ni’n gweithio 
gyda chynllunwyr gwasanaethau 
a mudiadau seilwaith i 
gynorthwyo â gwirfoddoli.

Er bod gwirfoddoli wedi’i 
ymgorffori yn y ddarpariaeth 
gwasanaethau yn ehangach, 
mae ganddo’i dargedau 
a’i gynlluniau datblygu a 
pherfformiad ei hunan. 
Ymgynghorir â gwirfoddolwyr 
wrth bennu’r rhain.

Mae gennym ddull mesur effaith 
datblygedig (gan gynnwys 
adborth gan wirfoddolwyr) 
rydyn ni’n ei ddefnyddio i reoli a 
gwella’r modd y mae gwirfoddoli 
yn cael ei gyflenwi yn ein  

Mae ein naratif o ran gwirfoddoli 
yn cynnwys datganiadau effaith 
ar sail tystiolaeth a diffiniad clir 
o wirfoddolwyr a’u rolau yn ein 
mudiad.

3 Rydyn ni’n cefnogi gwirfoddoli 
fel rhan ehangach o gyflenwi 
gwasanaethau yn weithredol.

Mae ein cynlluniau’n cydnabod 
bod gwirfoddoli’n digwydd, 
ond fel rhan o’r ddarpariaeth 
gwasanaethau ehangach. Rydyn 
ni’n deall ac yn gweithredu 
egwyddorion arferion gorau o 
ran gwirfoddoli.

Rydyn ni’n gweithio gyda 
mudiadau eraill i gefnogi 
gwirfoddoli yn ein mudiad. 
Gallai’r rhain fod yn fudiadau 
cyhoeddus, preifat neu 
wirfoddol ac efallai’n fudiadau 
cyflenwi neu seilwaith.

Rydyn ni’n annog datblygu 
gwirfoddoli fel rhan ehangach o 
ddatblygu gwasanaethau. Caiff 
gwirfoddoli ei ddarparu yn unol 
ag egwyddorion arferion gorau.

Rydyn ni’n mesur allbynnau 
gwirfoddolwyr ar sail nifer yr 
oriau a ddarperir a/neu’n casglu 
astudiaethau achos, ond dydyn 
ni ddim yn mesur effaith o ran 
y ddarpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol. 

Rydyn ni’n siarad am wirfoddoli 
yng nghyd-destun ein gwaith 
cyflenwi gwasanaethau 
ehangach.  

2 Pan fydd gwirfoddoli’n digwydd, 
mae’n rhan o’r ddarpariaeth 
gwasanaethau ehangach. 
Nid yw’r ddarpariaeth hon yn 
ddibynnol ar y gwirfoddolwyr.

Gan nad yw gwirfoddoli yn 
rhan greiddiol o’n darpariaeth 
gwasanaethau, nid yw wedi’i 
gynllunio’n benodol.  

Pan fyddwn ni’n gweithio 
gyda mudiadau eraill rydyn 
ni’n gwneud hyn o ran darparu 
gwasanaethau ehangach yn 
hytrach nag yn benodol o ran 
gwirfoddoli.

Mae gennym broses sicrhau 
ansawdd sy’n datblygu’r 
ddarpariaeth gwasanaethau 
ehangach. Does dim cynlluniau 
datblygu/gwella penodol ar 
gyfer gwirfoddoli.

Rydyn ni’n mesur effaith ein 
rhaglenni ehangach ond ni 
allwn adrodd ar effeithiau nac 
allbynnau sy’n ymwneud yn 
benodol â gwirfoddoli.

Dydyn ni ddim yn siarad yn 
benodol am wirfoddoli, ac 
yn canolbwyntio yn lle hynny 
ar ddarparu gwasanaethau 
ehangach.

1 Dydyn ni ddim yn cynnwys 
gwirfoddolwyr wrth ddarparu 
gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol.

Dydyn ni ddim yn cynllunio ar 
gyfer gwirfoddoli.

Dydyn ni ddim yn cynnwys 
gwirfoddolwyr yn ein 
darpariaeth ac o'r herwydd nid 
oes angen i ni weithio gyda 
mudiadau eraill i gynorthwyo 
gwirfoddoli.

Does dim gweithgarwch 
gwirfoddoli gennym i’w reoli/
datblygu.

Nid oes gennym weithgarwch 
gwirfoddoli ac felly nid oes 
unrhyw effaith i’w fesur.

Does dim gweithgarwch 
gwirfoddoli gennym i’w drafod.
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Mudiadau cymunedol

Sg
ôr Cwestiwn 1

Sut ydyn ni’n cynnwys 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth 
gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn  2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar 
gyfer gwirfoddoli?

Cwestiwn  3
Gyda phwy ddylen ni weithio i 
gynnig cyfleoedd gwirfoddoli 
wrth gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac 
yn datblygu cyfleoedd 
gwirfoddoli?

Cwestiwn  5
Sut ydyn ni’n mesur yr 
effaith a gafwyd drwy 
wirfoddoli?

Cwestiwn  6
Sut ydyn ni’n siarad am 
wirfoddoli?

5 Rydyn ni’n fudiad cymunedol 
datblygedig. Mae gennym 
bolisïau ffurfiol a chysylltiadau â 
darparwyr gwasanaethau eraill.

Er ein bod yn dal i fod yn fach ac 
yn canolbwyntio ar y gymuned, 
rydyn ni’n fudiad datblygedig 
a chofrestredig. Rydyn ni wedi 
datblygu systemau a phrosesau 
ac yn adrodd i gorff fel y 
Comisiwn Elusennau.

Rydyn ni’n gweithio’n strategol 
ac yn weithredol gyda mudiadau 
cyflenwi eraill, cynllunwyr 
gwasanaethau a mudiadau 
seilwaith i sicrhau’r budd mwyaf 
o wirfoddoli.

Mae gennym ddull strategol a 
gweithredol o reoli a datblygu 
gweithgarwch. Rydyn ni’n 
gweithio gyda mudiadau eraill 
i sefydlu prosesau a rennir a 
symudedd gwirfoddolwyr i allu 
ymateb mewn argyfwng.

Rydyn ni wedi datblygu dulliau 
mesur effaith sydd, er eu bod yn 
gymesur â’n graddfa gyflenwi, 
yn ein galluogi i fesur gwerth 
gwirfoddoli yn erbyn mesurau 
iechyd.

Wrth i ni ddatblygu cysylltiadau 
â phartneriaid strategol 
ehangach, rydyn ni’n ehangu 
ein naratif i adlewyrchu eu 
blaenoriaethau wrth gydnabod 
pwysigrwydd y gymuned 
leol wrth gyd-gynhyrchu 
gweithgarwch.

4 Rydyn ni’n grŵp sydd â 
chyfansoddiad sy’n gweithio 
yn y gymuned yn yr hirdymor 
i gefnogi aelodau eraill o’n 
cymuned.

Rydyn ni’n cynllunio ar sail tymor 
canolig i’r hirdymor. Rydyn ni’n 
adolygu ein gwaith ac yn deall 
effaith ein darpariaeth. 

Rydyn ni wedi datblygu cysylltiadau 
â darparwyr gwasanaeth prif 
ffrwd yn yr amgylchedd iechyd a 
gofal cymdeithasol; yn ogystal â 
mudiadau cyflenwi eraill. Rydyn 
ni hefyd yn ymgysylltu â chyrff 
seilwaith i helpu i gynnal a datblygu 
ein darpariaeth.

Mae gennym ddull rheoli a 
datblygu clir ar gyfer ein mudiad 
ein hunain. Mae hyn yn galluogi 
datblygiad mwy hirdymor.

Rydyn ni’n defnyddio adborth 
manwl gan wirfoddolwyr a’r 
rhai rydyn ni’n eu cefnogi yn 
y gymuned, ond nid yw hyn 
yn gysylltiedig â data allanol 
ehangach. 

Rydyn ni’n defnyddio iaith fwy 
ffurfiol i adlewyrchu datblygiad 
y mudiad. Mae hyn yn debygol o 
gynnwys y term gwirfoddoli.

3 Mae rhaglen barhaus o 
gefnogaeth i aelodau’r gymuned 
a gaiff ei darparu yn anffurfiol 
gan aelodau eraill o’r gymuned.

Er ein bod yn dal i ystyried 
bod ein gweithgarwch a’n dull 
yn anffurfiol, fel mudiad, mae 
gennym broses benderfynu glir 
a ‘chadwyn reoli’.

Er mai gweithio gydag aelodau’r 
gymuned i gyd-gynhyrchu 
cefnogaeth yw ein prif ffocws, 
mae gennym gysylltiadau 
anffurfiol â mudiadau fel 
fferyllfeydd, meddygfeydd ac ati.

Mae gennym ddull ysgafn 
o reoli a datblygu. Nid yw’r 
gweithgarwch hwn yn cael ei 
flaenoriaethu o ran dyrannu 
adnoddau. 

Rydyn ni’n gallu darparu 
tystiolaeth am ein gwaith 
drwy astudiaethau achos a’u 
tebyg a defnyddio’r dystiolaeth 
hon mewn ceisiadau cyllido a 
chynllunio.

Rydyn ni’n gallu cyfathrebu’n 
glir am ein gweithgarwch yn ein 
cymuned, a sut y gall aelodau’r 
gymuned eu cyflawni.

2 Mae grŵp o aelodau’r gymuned 
yn cymryd rhan mewn 
gweithgarwch i gefnogi’r 
gymuned ehangach mewn 
ymateb i argyfwng.

Mae’r gweithgarwch yn anffurfiol 
ac heb ei gynllunio. Nid yw 
llawer o’r bobl sy’n cymryd 
rhan yn ystyried eu gwaith fel 
gwirfoddoli, ond yn hytrach yn 
gweld eu gweithredoedd fel bod 
yn gymydog neu’n ddinesydd da.

Rydyn ni’n gweithio gyda’n 
cymuned i gynnig cymorth yn 
ein cymuned.

Nid yw gweithgarwch yn cael ei 
reoli'n ffurfiol. Mae'r datblygiad 
yn organig ac nid yw wedi'i 
gynllunio.

Rydyn ni’n mesur allbynnau h.y., 
nifer y bobl sy’n cael eu cefnogi 
ond nid yr effaith

Mae’r cyfathrebu’n anffurfiol 
rhwng aelodau’r gymuned. 
Anaml y byddwn yn defnyddio’r 
term gwirfoddoli.

1 Er ein bod yn credu y gallen 
ni ddarparu gweithgarwch o 
dan arweiniad cymunedol i 
gefnogi trigolion lleol, does dim 
gweithgarwch hyd yma.

Ar hyn o bryd, nid oes gennym 
weithgarwch i gynllunio ar ei 
gyfer.

Rydyn ni’n gweithio gyda’r 
gymuned yn hytrach 
na mudiadau yn ein holl 
weithgarwch.

Ar hyn o bryd, nid oes dim 
gweithgarwch, ond rydyn 
ni’n ymgynghori ag aelodau'r 
gymuned ynghylch pa 
gefnogaeth sydd ei hangen a 
beth all y gymuned ei ddarparu.

Heb ddim gweithgarwch does 
dim effeithiau i’w mesur.

Mae cyfathrebu’n anffurfiol ac yn 
seiliedig ar archwilio’r potensial 
ar gyfer datblygu gweithgarwch 
gyda thrigolion lleol.
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Mudiadau seilwaith ac aelodaeth

Sc
or
e Cwestiwn 1

Sut ydyn ni’n cynnwys 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth 
gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn  2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar 
gyfer gwirfoddoli?

Cwestiwn  3
Gyda phwy ddylen ni weithio i 
gynnig cyfleoedd gwirfoddoli 
wrth gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac 
yn datblygu cyfleoedd 
gwirfoddoli?

Cwestiwn  5
Sut ydyn ni’n mesur yr 
effaith a gafwyd drwy 
wirfoddoli?

Cwestiwn  6
Sut ydyn ni’n siarad am 
wirfoddoli?

5 Rydyn ni’n hyrwyddo gwirfoddoli 
yn strategol ac yn weithredol. 
Mae hyn yn sicrhau ei fod yn 
cael ei ymgorffori mewn gwaith 
cynllunio gwasanaethau; a bod 
ein haelodau’n cael eu cefnogi 
i ddarparu gweithgarwch 
gwirfoddoli effeithiol o ansawdd 
uchel.

Rydyn ni’n gweithio gyda’n 
haelodau a’n cynllunwyr 
gwasanaethau i ddatblygu 
prosesau a rennir mewn 
meysydd fel recriwtio, hyfforddi, 
adrodd a mesur effaith.

Mae gwirfoddoli’n cael ei 
ystyried yn wasanaeth 
datblygedig, ac o’r herwydd 
mae’r mudiadau sy’n aelodau yn 
cydweithio gydag ystod eang o 
fudiadau.

Rydyn ni’n cefnogi datblygu 
gweithgarwch gwirfoddoli ar lefel 
strategol. Rydyn ni’n gweithredu 
fel cyswllt i sicrhau bod cynllunwyr 
gwasanaethau yn ymwybodol 
o anghenion a photensial ein 
haelodau; a bod ein haelodau’n 
gwbl ymwybodol o ofynion 
cynllunwyr gwasanaethau.

Rydyn ni’n cefnogi ein haelodau 
i gymryd rhan mewn prosesau 
mesur effaith cyffredin sydd 
wedi’u hymgorffori ar gyfer yr 
hirdymor. Rydyn ni’n defnyddio’r 
data hwn i gynrychioli anghenion 
gwirfoddoli gyda chynllunwyr 
gwasanaethau yn effeithiol.

Rydyn ni’n chwarae rôl arweiniol 
wrth siarad am wirfoddolwyr yn 
ein hardal. Mae hyn yn cynnwys 
datblygu a chyflenwi negeseuon 
sy’n cyfleu graddfa gyfunol 
gwirfoddoli. Rydyn ni’n gweithio 
gyda’n haelodau i sicrhau bod 
negeseuon cyffredin yn cael eu 
cyfleu gan bawb.

4 Rydyn ni’n gweithio gyda 
chynllunwyr gwasanaethau i 
gynyddu dealltwriaeth o fuddion 
gwirfoddoli. Rydyn ni’n cefnogi 
aelodau i ddatblygu gwirfoddoli 
yn eu mudiadau eu hunain.

Rydyn ni’n gweithio gyda 
chynllunwyr gwasanaethau i 
ddatblygu proffil gwirfoddoli yn eu 
cynlluniau. Mae hyn yn cynnwys 
datblygu sut mae mudiadau 
cyflenwi a mudiadau sy’n aelodau 
yn cael eu cynorthwyo i ddatblygu 
gwirfoddoli.

Rydyn ni’n gweithio gydag 
aelodau i ddatblygu gwirfoddoli 
fel gweithgarwch cynaliadwy 
hirdymor. O’r herwydd, rydyn ni’n 
cysylltu aelodau â mudiadau a 
all eu cynorthwyo o ran cyllid, 
cynllunio busnes a llywodraethu.

Rydyn ni’n hyrwyddo datblygu 
gwirfoddoli gyda chynllunwyr 
gwasanaethau, ac yn cydnabod 
bod hyn yn hanfodol i ddatblygu 
gwirfoddoli fel gwasanaeth 
gwahanol.

Mae’r defnydd o fesur effaith 
feintiol gan aelodau yn ein 
galluogi i roi adborth i lunwyr 
polisi o ran effeithiolrwydd ac 
anghenion datblygu gwirfoddoli.

Mae gennym gyfres 
ddatblygedig o naratifau 
wedi’u hanelu at wahanol 
gynulleidfaoedd. Rydyn 
ni’n cefnogi ein haelodau i 
fabwysiadu’r rhain er mwyn 
datblygu negeseuon cyffredin ar 
draws ein maes cyflenwi.

3 Mae ein haelodau’n hyrwyddo 
gwirfoddoli o fewn eu 
gwasanaethau yn ehangach. 
Rydyn ni’n gallu cefnogi hyn 
drwy gynnig mynediad at 
adnoddau o ran arferion gorau 
a/neu recriwtio gwirfoddolwyr.

Fel mudiad sy’n aelod rydyn 
ni’n hyderus o’n capasiti ein 
hunain i gefnogi ein haelodau i 
fabwysiadu arferion gorau wrth 
reoli/recriwtio gwirfoddolwyr.

Drwy ddarparu cefnogaeth 
a chyfeirio at arferion gorau 
i’n haelodau, rydyn ni’n 
eu cysylltu â mudiadau 
eraill ynghyd ag adnoddau 
eraill sy’n canolbwyntio ar 
ansawdd, fel Buddsoddi mewn 
Gwirfoddolwyr.

Rydyn ni’n cefnogi mudiadau 
sy’n aelodau i ddatblygu 
gwirfoddoli drwy adeiladu 
eu capasiti a’u gwybodaeth 
i fabwysiadu gweithgarwch 
arferion gorau. 

Rydyn ni’n gweithio gydag 
aelodau i ymgorffori dulliau sy’n 
mesur effeithiau (i’r gwirfoddolwr 
a’r defnyddiwr gwasanaeth) yn 
ogystal ag allbynnau. Rydyn 
ni’n gallu mesur ein heffaith ein 
hunain o ran cefnogi gwirfoddoli.

Rydyn ni’n gallu cyflwyno 
naratifau ar sail tystiolaeth i’n 
haelodau, i gomisiynwyr a’r 
cyhoedd yn ehangach (gan 
gynnwys darpar wirfoddolwyr), 
o ran gwerth gwirfoddoli a’r 
cyfleoedd sydd ar gael yn ein 
maes cyflenwi.

2 Rydyn ni’n gweithio gyda’n 
haelodau i gynhyrchu 
dealltwriaeth o fuddion 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr.

Rydyn ni’n cynorthwyo ein 
haelodau i gynllunio ar gyfer 
gwirfoddoli. Mae hyn yn 
cynnwys sut i recriwtio a rheoli 
gwirfoddolwyr.

Drwy weithio gyda ni fel mudiad 
aelodaeth mae ein haelodau 
wedi dechrau’r broses o weithio 
gyda mudiadau eraill.

Rydyn ni’n deall amrywiaeth 
gwirfoddoli ymhlith ein haelodau 
a’r gwahanol uchelgeisiau 
datblygu. Rydyn ni’n cynnig 
cefnogaeth i sicrhau bod 
gwirfoddoli yn ddiogel ac yn deg.

Rydyn ni’n cefnogi aelodau i 
ddeall pwysigrwydd mesur 
effaith ac allbynnau unrhyw 
weithgarwch gwirfoddoli.  

Rydyn ni’n hyrwyddo 
pwysigrwydd a gwerth 
gwirfoddoli i’n haelodau i’w 
hannog i ddatblygu mentrau 
gwirfoddoli.

1 Nid yw ein haelodau yn 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr, ac 
rydyn ni’n hyderus fel mudiad 
sy’n eu cynrychioli nad oes 
cyfleoedd i wirfoddoli a fyddai’n 
ychwanegu budd.

Does dim bwriad gan ein haelodau 
i ymgysylltu â gwirfoddolwyr ac nid 
oes angen cymorth arnyn nhw yn y 
maes hwn.

Gan nad yw ein haelodau yn 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr, 
does dim angen i ni weithio gyda 
mudiadau eraill.  

Does dim bwriad gan ein haelodau 
i ymgysylltu â gwirfoddolwyr ac nid 
oes angen cymorth arnyn nhw yn y 
maes hwn.

Gan nad yw ein haelodau yn 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr, 
does dim angen i ni eu cefnogi 
nhw i fesur effaith. 

Gan nad yw ein haelodau yn 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr, 
does dim angen i ni eu cefnogi 
nhw i ddatblygu naratif am 
wirfoddoli.
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Eich Sgôr

Nodwch eich sgor yn y matrics isod 

Sgôr

Cwestiwn 1
Sut ydyn ni’n cynnwys cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi 
gwasanaethau?

Cwestiwn 2
Sut ydyn ni’n cynllunio ar gyfer gwirfoddoli?

Cwestiwn 3
Gyda phwy ddylen ni weithio i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli 
wrth gyflenwi gwasanaethau?

Cwestiwn 4
Sut ydyn ni’n rheoli ac yn datblygu cyfleoedd gwirfoddoli?

Cwestiwn 5
Sut ydyn ni’n mesur yr effaith a gafwyd drwy wirfoddoli?

Cwestiwn 6
Sut ydyn ni’n siarad am wirfoddoli?

Cyfanswm eich Sgôr

Dehongli’r sgôr

Cyfanswm 
eich Sgôr

1 – 6 Does dim gweithgarwch gwirfoddoli gweithredol. Dylai ymatebwyr 
archwilio os allai eu mudiadau elwa o gyflwyno cyfleoedd gwirfoddoli 
sy’n aml â gwerth unigryw na ellir ei gyflawni trwy dimoedd staff.

7-12 Mae’r cyfleoedd gwirfoddoli yn anffurfiol. Mae hwn yn sail delfrydol 
ar gyfer ehangu cyfleoedd gwirfoddoli trwy sicrhau ei fod yn cael 
ei gyllido a’i gynllunio’n llawn. Gallai hyn ddigwydd trwy gynnwys 
cyfleoedd gwirfoddoli wrth gyflenwi eich gwasanaeth presennol, yn 
hytrach na chreu rhaglenni gwirfoddoli penodol.

13-18 Mae cyfleoedd gwirfoddoli yn bodoli. Yn aml bydd hyn fel rhan o gyflenwi 
gwasanaeth ehangach (ac eithrio mudiadau cymunedol). Dylai ymatebwyr 
archwilio sut fyddant yn datblygu a rheoli cyfleoedd gwirfoddoli mewn 
modd fydd yn sicrhau ei fod yn cael ei gyllido yn llawn, gyda sicrwydd 
ansawdd ac effaith yn cael eu mesur yn eu rhinwedd eu hun.

19-24 Mae cyfleoedd gwirfoddoli’n ddatblygedig o fewn ein mudiad. Mae’n 
cael ei gynllunio’n drylwyr a’i reoli a’i adolygu fel gwasanaeth gwahanol. 
Mae aliniad amlwg rhyngddo â blaenoriaethau llunwyr polisi.

25-30 Ceir agwedd strategol a thymor hir tuag at wirfoddoli, nid dim ond 
o fewn ein mudiad ni ond ar draws rhwydwaith o fudiadau sy’n 
gweithio ar y cyd i fwyafu effaith gwirfoddoli; sicrhau ei fod yn cael ei 
gynrychioli’n llawn mewn cynllunio strategol a’i ariannu’n llawn. 
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Cynllun gweithredu 
Enw’r  
mudiad:

Dyddiad  
cwblhau:

Enw a swydd y person sy’n  
cwblhau’r cynllun:

Dyddiad adolygu 
awgrymedig:

Maes  
datblygu:

Cam  
gweithredu:

Erbyn pryd: Person  
cyfrifol:

Ystyriaethau o ran 
adnoddau:
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Methodoleg

Mae’r Fframwaith yn ceisio cefnogi’r gwaith o ddatblygu 
arferion gorau wrth wirfoddoli ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r Fframwaith wedi’i ddatblygu i 
fod yn ddigon hyblyg i weithio ar draws y gwahanol leoliadau ac 
ardaloedd sy’n ymgysylltu â gwirfoddolwyr ym maes iechyd a 
gofal cymdeithasol, sy’n cael ei archwilio ymhellach yn yr adran 
sy’n rhoi trosolwg o’r sefyllfa bresennol. 

Cafodd y Fframwaith ei ddatblygu yn 
ystod y cyfnod rhwng mis Ionawr a mis 
Mawrth 2021 yn unol â’r amserlenni 
a ragnodwyd gan Grant Adfer 
Gwirfoddoli yn sgil y Coronafeirws gan 
Lywodraeth Cymru.

Partneriaeth o bedwar mudiad oedd 
yn gyfrifol am gychwyn y cysyniad, 
sicrhau cyllid a chyflawni’r Fframwaith:

 — Y Comisiwn Bevan
 — Helplu Cymru, sy’n rhan o CGGC
 —  Richard Newton Consulting
 — Gofal Cymdeithasol Cymru

Bu’r mudiadau hyn yn cwrdd fel Grŵp 
Rheoli yn wythnosol drwy gydol y 
prosiect, ac fe gawson nhw gymorth 
gan Grŵp Cyfeirio Prosiect ehangach 
(mae’r aelodaeth wedi’i nodi yn yr 
Atodiad) a gyfarfu dair gwaith yn ystod 
y prosiect.

Drwy’r rhwydweithiau o aelodau oedd 
wedi’u sefydlu gan y Grŵp Rheoli a’r 
Grŵp Cyfeirio Prosiect, fe ymgysyllton 
ni ag ystod eang o fudiadau wrth 
ddatblygu’r Fframwaith.

I ddechrau, roedden ni am ddeall 
ehangder y gweithgarwch oedd yn 
cael ei ddarparu, y gwahaniaethau 
oedd yn codi mewn ymateb i elfennau 
fel daearyddiaeth a sector, ac arferion 
gorau a’r heriau y mae mudiadau 
yn eu hwynebu. Cyflawnwyd hyn 
drwy gynnal arolwg ledled Cymru a 
chyfres o grwpiau ffocws oedd wedi’u 
halinio â saith o ardaloedd y Bwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol. Fel rhan o 
hyn, roedden ni am ddeall sut roedd 
gwirfoddoli wedi newid oherwydd 
pandemig y Coronafeirws ac unrhyw 
wersi a ddysgwyd a allai godi gwerth 
gwirfoddoli yn yr hirdymor. 

Cefnogwyd hyn gan raglen ymchwil i 
nodi arferion gorau ac arloesedd o bob 
rhan o Brydain. >>

…roedden ni eisiau deall 
sut roedd gwirfoddoli wedi 
newid yn sgil pandemig y 
Coronafeirws ac unrhyw 
wersi a ddysgwyd …
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Nododd y gwaith hwn bedwar maes 
cyffredin lle roedd themâu yr oedd 
yn briodol rhoi sylw iddyn nhw yn y 
Fframwaith:

 — Prosesau a rennir
 — Datblygu naratif
 — Mesur effaith
 — Cynrychioli gwirfoddoli mewn 
gwaith cynllunio strategol a 
gweithredol

Cynhaliwyd grŵp ffocws (ac ymchwil 
bellach) ar gyfer pob un o’r meysydd 
hyn.

Datblygodd adolygiad myfyriol gan y 
Grŵp Rheoli, wedi’i gymeradwyo gan 
y Grŵp Cyfeirio, y themâu sy’n dod 
i’r amlwg yn y chwe chwestiwn sy’n 
ffurfio’r Fframwaith. Yna rhannwyd 
drafft o hyn gyda thri grŵp ffocws 
(yn ôl math y mudiad h.y. sector 
cyhoeddus, sector gwirfoddol/preifat, 
a mudiadau seilwaith). Fe wnaethon ni 
hefyd geisio archwilio rhyngwyneb y 
prosiect hwn (a’r canlyniadau sy’n dod 
i’r amlwg) â phrosiectau eraill sy’n cael 
eu hariannu drwy’r un cynllun grant gan 
Lywodraeth Cymru.

Cefnogwyd hyn hefyd gyda chyfres o 
sgyrsiau strwythuredig un-i-un gyda 
rhanddeiliaid allweddol o Lywodraeth 
Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol 
Cymru a’r GIG.

Er y gallai llawer o’r cysyniadau yn 
y Fframwaith gael eu trosglwyddo 
i leoliadau ehangach, rydyn ni wedi 
canolbwyntio ar y meysydd hynny lle 
mae gwirfoddoli yn cefnogi canlyniad 
iechyd neu ofal cymdeithasol trydydd 
parti. Rydyn ni’n cydnabod ac yn 
cefnogi’n llawn y manteision a ddaw 
yn sgil gwirfoddoli drwy fentrau fel 
rhagnodi cymdeithasol a chelfyddydau 
ar gyfer llesiant, ond nid ydyn ni 
wedi mynd ati i gasglu’r rhain o fewn 
cyfyngiadau’r Fframwaith hwn.

Bwriad y Fframwaith yw hirhoedledd, a 
chael ei adnewyddu dros amser wrth i’r 
amgylchedd cyflawni esblygu.

Ochr yn ochr â’r Fframwaith hwn, rydyn 
ni wedi cyhoeddi adroddiad byr sy’n 
tynnu sylw at argymhellion ehangach i’r 
sector gefnogi newidiadau strwythurol i 
ddyrchafu statws gwirfoddoli ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r 
adroddiad ar gael yma. •

…rydyn ni wedi 
canolbwyntio ein 
meddyliau ar y meysydd 
hynny lle mae gwirfoddoli’n 
cefnogi canlyniad iechyd 
neu ofal cymdeithasol 
trydydd parti.
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Gwirfoddoli ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol  
yng Nghymru – trosolwg o’r sefyllfa bresennol

Mae amgylchedd iechyd a gofal cymdeithasol Cymru yn helaeth 
ac yn amrywiol. Mae saith bwrdd iechyd lleol yn dominyddu’r 
sector iechyd gyda mudiadau sector gwirfoddol yn cefnogi 
darparu canlyniadau iechyd drwy wasanaethau y gellir eu 
darparu’n uniongyrchol mewn partneriaeth â’r byrddau iechyd 
neu fel gwasanaeth unigol. 

Mae gan y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru lawer o randdeiliaid ychwanegol, 
o ystyried cyfranogiad awdurdodau lleol a darparwyr gofal y sector preifat. Mae 
mudiadau’r sector gwirfoddol yn chwarae rhan allweddol yma, ac yn gweithredu 
fel darparwr gofal cymdeithasol yn eu rhinwedd eu hunain neu drwy waith mewn 
partneriaeth â gwasanaethau/mudiadau gofal cymdeithasol eraill.

Yn unol â datblygiad y Fframwaith hwn, fe wnaethon ni gynnal arolwg i ddod i ddeall 
cyfansoddiad mudiadau sy’n darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru, a faint o wirfoddoli sy’n rhan o hynny. Ymatebodd 90 o fudiadau i’n 
harolwg (drwy gyfanswm o 107 o ymatebion). Dyma grynodeb o’r math o fudiadau a 
ymatebodd: 

Awdurdod Lleol 6%
Rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru 7%
GIG – Bwrdd iechyd 6%
GIG – Ymddiriedolaeth 3%
Gwasanethau cymdeithasol 3%
Elusen 67%
Menter gymdeithasol e.e. Cwmnïau Buddiannau Cymunedol 5%
Grwpiau cymunedol/gwirfoddol lleol sydd heb eu cofrestru gyda’r 
Comisiwn Elusennau, Tŷ’r Cwmnïau neu gyrff tebyg

2%

Mudiad seilwaith 1%

Fel sy’n amlwg, mae gwirfoddoli ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru 
yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’r sector gwirfoddol. Am nifer o flynyddoedd, mae 
byrddau iechyd wedi bod yn cefnogi gwirfoddoli yn eu lleoliadau eu hunain, gydag 
awdurdodau lleol yn gyfrifol am ofal cymdeithasol.

  HDUHB

Mae tystiolaeth glir bod darparwyr y sector preifat, fel cartrefi gofal, hefyd yn 
ymgysylltu â gwirfoddolwyr. 

Mae gan fudiadau seilwaith sydd yn rhwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru 
dargedau ar gyfer cefnogi mudiadau gyda recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr, a  
sicrhau bod gwirfoddoli’n cael ei gynrychioli’n llawn wrth gynllunio gwasanaeth. 

  FLVC

Nododd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr eu bod yn ddarparwyr gofal cymdeithasol:  

Gofal iechyd h.y. atal, rhoi diagnosis neu drin salwch (sy’n cynnwys 
afiechyd, anaf neu anabledd h.y. cyflyrau meddygol) a darparu gofal 
neu ôl-ofal i unigolion sydd â’r anghenion iechyd hyn (p’un a oes rhaid 
i’r tasgau dan sylw gael eu cyflawni gan weithwyr iechyd proffesiynol ai 
peidio).

28%

Gofal cymdeithasol h.y. darparu cymorth i rywun sydd â salwch neu 
anabledd gyda gweithgarwch bywyd bob dydd, gan gynnwys cynnal 
annibyniaeth, rhyngweithio cymdeithasol, galluogi’r unigolyn i chwarae 
rhan fwy llawn mewn cymdeithas, eu hamddiffyn mewn sefyllfaoedd 
bregus.

72%
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Roedd gan bron pob un ymatebydd brofiad uniongyrchol o weithio gyda 
gwirfoddolwyr:

Mae gwirfoddolwyr yn rhan o’n model cyflenwi 44%
Mae gwirfoddolwyr yn gwella ein model cyflenwi 27%
Rydyn ni’n recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer grwpiau eraill 9%
Dydyn ni ddim yn recriwtio gwirfoddolwyr nac yn cael cymorth gan 
wirfoddolwyr 

0.5%

Hoffen ni gynnwys gwirfoddolwyr yn y dyfodol 9%
Rydyn ni’n ymwneud â phennu strategaeth a pholisi ar gyfer 
gwirfoddolwyr

10.5%

Roedd y gwasgariad ledled Cymru yn gyfartal o ran lle roedd mudiadau’n darparu 
gwasanaethau: 

Caerdydd a Bro Morgannwg 15%
Cwm Taf – Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf 13%
Gwent – Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, Blaenau Gwent, Caerffili 17%
Y gorllewin – Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion 15%
Y gogledd – Sir y Fflint, Wrecsam, Ynys Môn, Gwynedd, Sir Ddinbych, 
Conwy

14%

Bae’r Gorllewin – Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot 12%
Powys 14%

Ariannwyd gwirfoddoli mewn gwahanol ffyrdd, yn dibynnu ar y berthynas â 
gwasanaethau statudol:

Fel mudiad sector cyhoeddus rydyn ni’n ariannu gwirfoddoli ein hunain 16%
Rydyn ni’n ariannu gwirfoddoli drwy fodel comisiynu/cyllido grant gyda 
chyllid gan y sector cyhoeddus 

45%

Rydyn ni’n ariannu hyn ein hunain o’n hincwm gwirfoddoli/masnachu 
(sydd ddim yn arwain at gost i’r sector cyhoeddus)

39%

Mae nodweddion mudiadau sy’n ymwneud â darparu gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru yn amrywio’n helaeth. Maen nhw’n cynnwys byrddau 
iechyd ac awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a mudiadau’r sector gwirfoddol. Ar 
ben hynny, mae yna gannoedd o fudiadau llawr gwlad, yn aml heb eu cofrestru’n 
ffurfiol fel elusen (neu debyg), lle mae trigolion lleol yn cyd-gynhyrchu cefnogaeth i’w 
cyfoedion; caiff y rhain eu galw’n fudiadau cyd-gymorth 

  Solva Care

Mae gweithgarwch rhai mudiadau’n canolbwyntio ar gymuned fach neu awdurdod 
lleol.
Tra bod eraill yn gweithio’n rhanbarthol neu ledled Cymru gyfan (ac yn ehangach 
ledled Prydain) 

 St John Ambulance Cymru

Mae gwahaniaeth enfawr yn nifer y gwirfoddolwyr sy’n cymryd rhan:

Nifer y gwirfoddolwyr Canran o 
fudiadau a 
ymatebodd

0 - 9 21%
10 - 19 8%
20 – 49 20%
50 - 99 15%
100 - 149 7%
150 - 499 10%
500 - 999 4%
Over 1000 9%
Over 5000 6%
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Mae’r gwasanaethau a gaiff eu darparu hefyd yn amrywio’n sylweddol ac yn cynnwys 
gofal iechyd clinigol acíwt, gofal cartref a phreswyl, cyfeillio, cyngor ac eiriolaeth. Rhoddir 
pwyslais ar y gwerth ychwanegol a gynigir gan wirfoddoli, yn benodol y potensial sydd 
gan wirfoddoli i gynnig cymorth nad yw o fewn capasiti staff/gweithrediadau arferol. Mae 
llawer o enghreifftiau o hyn, gan gynnwys gwirfoddolwyr â phrofiadau byw sy’n eu galluogi 
i ymgysylltu ag aelodau’r gymuned, er enghraifft y rhai sy’n gwella, neu sydd wedi gwella 
o gyflwr penodol sy’n gweithredu fel eiriolwr i gyfoedion; neu wirfoddolwr sy’n darparu 
cymorth cyfeillio yn ystod gofal diwedd oes. Amlygodd yr arolwg ystod y rolau roedd 
gwirfoddolwyr yn eu cyflawni:

Gofal iechyd 
Gofal iechyd cymunedol 24 10%
Gofal sylfaenol  11 5%
Gofal penodol ar gyfer grŵp targed neu gyflwr iechyd 26 10%
Gofal ysbyty i gleifion mewnol 9 4%
Gofal diwedd oes 11 5%
Is-gyfanswm gofal iechyd 34%

Gofal Cymdeithasol 
cymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain (gofal cartref) 20 8%
cymorth mewn canolfannau dydd 17 7%
gofal a gaiff ei ddarparu gan gartrefi gofal a chartrefi nyrsio (‘gofal 
preswyl’)

7 3%

gwasanaethau ‘ailalluogi’ i helpu pobl i adennill eu hannibyniaeth 24 10%
darparu cymhorthion ac addasiadau ar gyfer cartrefi pobl 7 3%
darparu cymorth ar gyfer gofalwyr teulu 23 9%
cymorth alcohol a chyffuriau 6 1%
tai a digartrefedd 5 1%
cefnogi a diogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed 20 8%
Is-gyfanswm gofal cymdeithasol 50%

Gwybodaeth a chyngor/eiriolaeth
cymorth anuniongyrchol e.e. cyfeirio a gwella mynediad at 
wasanaethau; addysgu a hyfforddi; eiriolaeth a dehongli; codi arian, 
hyfforddi gwirfoddolwyr eraill.

41 16%

Mae amrywiannau yn y lefel y mae gwirfoddoli wedi’i ymgorffori mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol o ran cynllunio gwasanaeth.

Dangosir hyn yn yr ymateb i’r cwestiwn  ‘I ba raddau mae gwirfoddoli wedi’i ymgorffori 
mewn gwaith partneriaeth gyda darparwyr statudol yn eich mudiad?’:

Yn dda iawn – rydyn ni’n cyd-gynhyrchu gwasanaethau ac yn 
mabwysiadu dull strategol 

26%

Mae gennym ni fodel cyd-gyflawni ond gydag adolygiad cyfyngedig  7%
Rydyn ni’n gweithredu mewn partneriaeth â darparwyr iechyd/gofal 
cymdeithasol statudol, ond yn ymarferol gweithio ochr yn ochr â nhw 
ydyn ni  

30%

Rydyn ni’n gweithio ochr yn ochr, ond does dim partneriaeth  26%
Does gennym ni ddim perthynas â darparwyr iechyd a gofal 
cymdeithasol statudol

11%

Er bod y Fframwaith hwn yn canolbwyntio ar y canlyniadau iechyd a gofal cymdeithasol y 
gellir eu gwella drwy wirfoddoli, mae’n bwysig deall bod nifer o resymau pam mae pobl yn 
gwirfoddoli. Mae’r rhesymau hyn yn cynnwys ennill sgiliau newydd, lleihau arwahanrwydd, 
rhoi rhywbeth yn ôl i’r gymuned neu deimlo’n rhan o gymuned gyda chysylltiad cyffredin. 
Mae deall pam mae pobl yn gwirfoddoli’n bwysig er mwyn sicrhau bod y profiad gwirfoddol 
gorau posibl yn cael ei ddarparu. Amlygodd ein harolwg y gwahanol gymhellion dros 
wirfoddoli o ran iechyd a gofal cymdeithasol:

Allgaredd cyffredinol – eisiau helpu 23%
Rhoi rhywbeth yn ôl i’r mudiad a helpodd y gwirfoddolwr 15%
Cefnogi cyfoedion e.e. gyda’r un salwch/anabledd 12%
Llwybr i gyflogaeth, neu gyfle i roi cynnig ar rywbeth newydd a allai 
arwain at newid gyrfa

12%

Manteision cymdeithasol e.e. cwrdd â phobl a gwneud ffrindiau 
newydd

17%

Manteision personol e.e. teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn 
rhan o dîm, treulio amser da i ffwrdd o’r gwaith neu ffordd o fyw prysur, 
magu hyder ac hunan-barch.

20%

Ddim yn gwybod 1%

O’r herwydd, mae cyfansoddiad y gwasanaethau sy’n cefnogi ac yn hyrwyddo gwirfoddoli 
yng Nghymru yn amrywiol. Yr amrywiaeth hon sy’n sail i bwysigrwydd gwirfoddoli ym maes 
iechyd a gofal cymdeithasol drwy ei berthnasedd ar draws gwahanol ddaearyddiaethau, 
lleoliadau cyflenwi a sectorau gwahanol fudiadau. •
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Gyda’n gilydd, rhaid i ni fynd yn  
bellach ac yn gyflymach, fel bod 
llawer mwy o bobl yn profi’r buddion 
pellgyrhaeddol y gall gwirfoddolwyr 
eu cynnig. Mae gwirfoddoli’n bell o 
fod yn rhywbeth ‘braf ei gael’ neu’n 
ychwanegiad opsiynol. Rhaid iddo gael 
ei ystyried fel rhan greiddiol o iechyd  
a gofal cymdeithasol da.
Mark Lever, Prif Swyddog Gweithredol Helplu 
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Geirfa

Drwy gydol y prosiect fe ddefnyddion ni’r diffiniadau canlynol

Gofal iechyd
Gofal iechyd yw atal, rhoi diagnosis neu 
drin salwch (sy’n cynnwys afiechyd, 
anaf neu anabledd h.y. cyflyrau 
meddygol) a darparu gofal neu ôl-ofal 
i unigolion sydd â’r anghenion iechyd 
hyn (p’un a oes rhaid i’r tasgau dan sylw 
gael eu cyflawni gan weithwyr iechyd 
proffesiynol ai peidio).

Gwasanaethau anffurfiol
Gan amlaf, caiff y math hwn o 
ddarpariaeth gofal ei wneud gan 
bobl sydd am helpu pobl eraill maen 
nhw’n eu hadnabod e.e. perthnasau, 
cymdogion, ffrindiau.

Mudiad seilwaith 
Mae’r mudiadau hyn yn cefnogi capasiti 
ehangach a chynrychiolaeth mudiadau 
cyflenwi a mudiadau cymunedol. 
Gallan nhw fod yn seiliedig ar le, fel 
Cynghorau Gwirfoddol Sirol, â ffocws 
thematig, neu’n cefnogi rhwydwaith o 
ganghennau lleol.

Gwasanaethau sector preifat 
Mae’r rhain yn wasanaethau sy’n cael 
eu rhedeg fel busnes i wneud elw ac 
yn cynnwys ysbytai preifat, cartrefi 
preswyl, meithrinfeydd preifat.

Bwrdd Prosiect 
Cynrychiolwyr y mudiadau allweddol 
sy’n gyfrifol am gyflawni’r prosiect. 
Mae’r grŵp yn cwrdd yn wythnosol, 
a gwneir penderfyniadau drwy 
gonsensws.

Gwasanaethau Statudol/Sector 
Cyhoeddus 
Mae’r rhain yn wasanaethau y telir 
amdanyn nhw ac a gaiff eu darparu 
gan y llywodraeth, gan gynnwys y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG), 
nyrsio mewn ysgolion, a gwasanaethau 
cymdeithasol.

Grŵp Cyfeirio
Grŵp eang o randdeiliaid perthnasol 
sy’n gweithredu fel pwynt cyngor, 
arweiniad ac fel ffrindiau beirniadol. 
Does ganddyn nhw ddim pŵer gwneud 
penderfyniadau ffurfiol.

Gwasanaethau rheoledig a heb eu 
rheoleiddio   
Mae rhai gwasanaethau’n 
ddarostyngedig i reoleiddio gan gorff 
Llywodraeth a rhaid i’r mudiad neu’r 
unigolyn sy’n darparu’r gwasanaethau 
hynny fod wedi’u cofrestru. Nid yw 
pob gwasanaeth yn ddarostyngedig i 
reoleiddio allanol.

Gofal Cymdeithasol 
Mae gofal cymdeithasol yn 
canolbwyntio ar ddarparu cymorth 
gyda gweithgarwch bywyd bob dydd 
i rywun sydd â salwch neu anabledd, 
gan gynnwys cynnal annibyniaeth, 
rhyngweithio cymdeithasol, galluogi’r 
unigolyn i chwarae rhan fwy llawn 
mewn cymdeithas, a’u hamddiffyn 
mewn sefyllfaoedd bregus. 

Rhagnodi Cymdeithasol 
Mae rhagnodi cymdeithasol yn galluogi 
meddygon teulu, nyrsys a gweithwyr 
proffesiynol gofal sylfaenol eraill i 
atgyfeirio pobl at ystod o wasanaethau 
anghlinigol lleol (gwasanaethau sy’n 
canolbwyntio’n aml ar y celfyddydau 
neu fyw’n heini) i gefnogi eu hiechyd 
a’u llesiant.

Gwasanaethau sector gwirfoddol   
Yr ystod o fudiadau nad ydyn nhw’n 
cael eu rhedeg gan y wladwriaeth, 
nac yn rhan o’r sector preifat ac sy’n 
cynnwys mudiadau gwirfoddol a 
chymunedol (elusennau cofrestredig 
a mudiadau eraill fel cymdeithasau, 
grwpiau hunangymorth a grwpiau 
cymunedol), mentrau cymdeithasol, 
cwmnïau cydfuddiannol a chwmnïau 
cydweithredol. 

Gwasanaethau gwirfoddol
Caiff y gwasanaethau hyn eu darparu 
gan fudiadau nid er elw sy’n aml yn 
elusen gofrestredig. Mae enghreifftiau 
o’r rhain yn cynnwys Age Cymru, 
Mencap, a’r Gymdeithas Genedlaethol 
er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC).

Gwirfoddoli 
Mae hwn yn weithgarwch di-dâl, sydd:
 — Yn waith gwirfoddol
 — Ddim er budd ariannol  
 — Er budd pobl eraill y tu allan i gartref 
a/neu deulu’r gwirfoddolwr •
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Atodiad 1 
Aelodaeth Grŵp Cyfeirio’r Prosiect 

Ann Woods
Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint FLVC

Ben Lloyd 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol  
Cymru CGGC

David Fretwell
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
HDUHB

David Williams
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Dorothy Haines
Richard Newton Consulting

Fiona Liddell
Helplu Cymru

Fran Targett (Cadeirydd)
Is-gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr 
Bwrdd Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru

Helen Howson
Comisiwn Bevan

Hazel Lloyd Lubran
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Ceredigion CAVO

Helen Robertson Reid
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd  
a’r Fro CAVUHB

Jenny Phillips
Cymunedau Digidol Cymru

Julie Owens
Llywodraeth Cymru LlG

Junaid Iqbal
Iechyd Cyhoeddus Cymru PHW

Kamila Hawthorne
Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr 
Cyffredinol RCGPs

Maeve Hully
Helplu

Miranda Thomason
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Gwent GAVO

Nia Gibbon
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
HDUHB

Rebecca Cicero
Gofal Cymdeithasol Cymru GCC

Richard Newton
Richard Newton Consulting)

Sandy Club
Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol

Sarah Roche
Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol RVS

Sharon Evans
Addysg a Gwella Iechyd Cymru AaGIC

Sue Bracegirdle
Addysg a Gwella Iechyd Cymru AaGIC

Suzanne Maddax
Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Gwent GAVO

Sylvia Targett
Age Cymru, Gwynedd a Môn

Rhestr ddosbarthu

 — Aaron Fortt (LlC) 
 — Angela Hughes (CAVUHB)
 — Angie Oliver (AaGIC)
 — Anna Nicholl (CGGC)
 — Callum Hughes   
(Cydffederasiwn y GIG yng 
Nghymru)
 — Dominique Bird (PHW)
 — Duncan Macleod (RVS) 
 — Jenny Williams  
(Cymdeithas Cyfarwyddwyr 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
ADSS)
 — Mary Cowern (Versus Arthritis)
 — Michelle Fowler (CAVUHB)
 — Nesta Lloyd-Jones (Cydffederasiwn 
y GIG yng Nghymru)
 — Olly Young (RVS)
 — Rebecca Gorman (LlC)
 — Ruth Marks (CGGC)
 — Shelley Davies (LlC)
 — Sue Evans (GCC) >>
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Atodiad 2 
Grwpiau ffocws

Saith grŵp ffocws rhanbarthol

Bae’r Gorllewin 
Dinas Abertawe a Chastell-nedd Port 
Talbot 16 Chwefror 2021

Gogledd Cymru 
Sir y Fflint, Wrecsam, Ynys Môn, 
Gwynedd, Sir Ddinbych, Conwy 18 
Chwefror 2021

Gwent
Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen, 
Blaenau Gwent, Caerffili 18 Chwefror 
20211

Caerdydd a Bro Morgannwg  
25 Chwefror 2021

Cwm Taf
Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a 
Rhondda Cynon Taf 26 Chwefror 2021

Gorllewin Cymru 
Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion 
26 Chwefror 2021

Cynhaliwyd grŵp ffocws ar y cyd â 
Chyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) Sir 
Benfro ar 3 Mawrth 2021

Pum grŵp ffocws â thema

Darparwyr gofal cymdeithasol 
9 Mawrth 2021

Prosesau ar y cyd 
9 Mawrth 2021

Datblygu ein naratif 
10 Mawrth 2021

Effaith gwirfoddoli  
11 Mawrth 2021

Cynllunio Strategol 
11 Mawrth 2021

Pedwar grŵp adolygu 

Prosiectau a gyllidir gan Lywodraeth 
Cymru   
18 Mawrth 2021

Cyrff seilwaith 
18 Mawrth 2021

Darparwyr trydydd sector a sector 
preifat 
19 Mawrth 2021

Darparwyr sector cyhoeddus 
19 Mawrth 2021

Grwpiau ffocws rhanbarthol 

54 o fynychwyr a oedd yn cynrychioli 
37 o fudiadau gwahanol 
 — Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan (ABUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BCUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro (CVUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
(HDUHB)
 — CAIS 
 — Camau’r Cymoedd
 — Canolfan Bridges Sir Fynwy
 — Canolfan Gymraeg am Weithredu ar 
Ddibyniaeth 
 — Cyfoeth Naturiol Cymru 
 — Cynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA)
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
 — Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol 
Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS)
 — Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint 
(FLVC)
 — Cymdeithas Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin (CAVS)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Gwent (GAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Powys (PAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam (AVOW)
 — Cymdeithas Strôc
 — Cymorth i Fenywod Caerdydd 
 — Cymru Garedig

 — Dyffryn Gwyrdd  
(Partneriaeth Ogwen)
 — Gofal Canser Tenovus 
 — Gofal Solfach
 — Grŵp lleol/cymunedol gwirfoddol 
 — Gyda’n Gilydd dros Newid Sir Benfro 
 — Hosbis y Cymoedd
 — Law Works
 — Leonard Cheshire
 — Mentro i Freuddwydio 
 — Risca CV19 Volunteers
 — Snap Cymru
 — St John Ambulance Cymru
 — Walsingham Support Community 
Solutions
 — Y Groes Goch
 — Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru
 — Ymwybyddiaeth Asbestos a 
Chymorth Cymru >>
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Grwpiau ffocws (parhad)

Grwpiau ffocws â thema 
 
52 o fynychwyr a oedd yn cynrychioli 
36 o fudiadau gwahanol
 — Aren Cymru
 — Barnardo’s 
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan (ABUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe (SBUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BCUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro (CAVUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
(HDUHB)
 — CAIS 
 — Canolfan Bridges Sir Fynwy 
 — CGGC   
 — Cronfa Paul Popham 
 — Cyngor Bwrdeistref Caerffili 
 — Cyngor Bwrdeistref Sir Ddinbych 
 — Cyngor Bwrdeistref Sir Fynwy
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
 — Cymdeithas Cludiant Cymunedol 
 — Cymdeithas Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) 
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Ceredigion (CAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam (AVOW)
 — Cymdeithas Strôc

 — Cymru Garedig 
 — Cynllun Tro Da Seiriol 
 — Fforwm Gofal Cymru 
 — Gofal Cymdeithasol Cymru
 — Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol 
(RVS)
 — Gweithredu dros Blant 
 — Gyda’n Gilydd dros Newid Sir Benfro 
 — Llywodraeth Cymru
 — Macmillan 
 — Mantell Gwynedd
 — Mentro i Freuddwydio 
 — Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol 
Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw 
(RNID)
 — St John Ambulance Cymru
 — Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
 — Voices from Care Cymru

Grwpiau ffocws adolygu  

43 o fynychwyr a oedd yn cynrychioli 
37 o fudiadau gwahanol
 — Age Cymru
 — Aren Cymru
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan (ABUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae 
Abertawe (SBUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BCUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro (CVUHB)

 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
(HDUHB)
 — CAIS
 — CGGC
 — Cynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA)
 — Cyngor Bwrdeistref Sir Benfro 
 — Cyngor Bwrdeistref Sir Ddinbych 
 — Cyngor Bwrdeistref Sir y Fflint 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Gwynedd 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont 
ar Ogwr
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Ynys Môn 
 — Cyngor Gwasanaeth Gwirfoddol 
Abertawe (SCVS)
 — Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol 
Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS)
 — Cymdeithas Cludiant Cymunedol 
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Ceredigion (CAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Gwent (GAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Powys (PAVO) 
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Sir Gaerfyrddin (CAVS)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam (AVOW)
 — Fforwm Gofal Cymru
 — Fforwm Rhieni a Gofalwyr  
Cymru Gyfan

 — Gofal Solfach
 — Hafal
 — Hosbisau Cymru
 — Llywodraeth Cymru 
 — St John Ambulance Cymru
 — Tenovus
 — Un Llais Cymru  
(cynghorau Tref a Chymuned)

Prosiectau a gyllidir gan 
Lywodraeth Cymru 

15 o fynychwyr a oedd yn cynrychioli 
12 o brosiectau
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BCUHB)
 — CGGC
 — Cwmni Buddiannau Cymunedol 
Vocal Eyes Democracy 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
 — Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint 
(FLVC)
 — Cyngor Ynys Môn 
 — Cymdeithas Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Powys (PAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Sir Gaerfyrddin (CAVS)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Wrecsam (AVOW)
 — Lechyd Cyhoeddus Cymru (PHW)
 — St John Ambulance Cymru >>
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Atodiad 3 
Arolwg

107 o fynychwyr a oedd yn cynrychioli 
89 o fudiadau gwahanol
O’r rhain, cafodd pedwar eu cwblhau 
yn Gymraeg

 — Age Connects Morgannwg 
 — Age Cymru Dyfed
 — Autistic UK
 — Awyr Las, Elusen GIG Gogledd 
Cymru 
 — Be the Change
 — Beiciau Gwaed Cymru
 — Blind Veterans UK
 — Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan (ABUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BCUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro (CAVUHB)
 — Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
(HDUHB)
 — Canolfan byw’n annibynnol FDF
 — Canolfan Gofalwyr Abertawe 
 — City Hospice
 — Cludiant Cymunedol Dwyrain y Fro 
 — Congolese Development Projects
 — Combat Stress
 — Cronfa Uned Gofal y Fron Ysbyty’r 
Tywysog Philip

 — Cwmni Buddiannau Cymunedol 
Canolfan Celfyddydau Melville 
 — Cwmni Buddiannau Cymunedol PPE 
Hwb Wrecsam 
 — Cynghrair Gwirfoddol Torfaen (TVA)
 — Cyngor ar Bopeth Powys
 — Cyngor Bwrdeistref Sir y Fflint 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 
 — Cyngor Bwrdeistref Sirol Ceredigion 
 — Cyngor Caerdydd 
 — Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint 
(FLVC)
 — Cyngor Gwynedd
 — Cymdeithas  Mudiadau Trafnidiaeth 
Gymunedol Sir Benfro (PIVOT)
 — Cymdeithas Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS) 
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Gwent (GAVO)
 — Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Powys (PAVO)
 — Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
 — Cymdeithas Strôc
 — Cymorth Canser Macmillan 
 — Cymorth Cymunedol a Gwirfoddol 
Conwy (CVSC)
 — Cymorth Cymunedol Rhaeadr Gwy 
a’r Cylch 
 — Cymorth i Fenywod Caerdydd 
 — Cynllun Ceir Cymunedol 
Ystradgynlais 
 — Cynllun Cyfeillio Cysylltiadau 
Cymunedol, Canolfan Bridges 
 — Cynllun Tro Da Seiriol 
 — Dyffryn Gwyrdd

 — Flora Cultura
 — Galw’r Gyrrwr Y Drenewydd a’r Fro 
 — Gofal Canser Tenovus 
 — Grow Cardiff
 — Grŵp Hapusrwydd a Llesiant 
Hengoed 
 — Grŵp Trwm eu Clyw Abertawe 
 — Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid 
ac Atal Ceredigion
 — Gwasanaeth Gofal a Lles Cymunedol 
(CCAWS)
 — Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol 
(RVS)
 — Hosbis y Cymoedd
 — Hosbisau Plant Tŷ Gobaith 
 — Interplay
 — LawWorks Cymru
 — Leonard Cheshire Cymru
 — Marie Curie
 — Medrwn Môn
 — Medserve Wales
 — Men’s Sheds Cymru
 — Mental Health Matters Wales 
(Talking Connections)
 — Mentro i Freuddwydio
 — Mind Aberystwyth
 — Mind Sir Fynwy
 — Mind Torfaen a Blaenau Gwent 
 — Oxygen Therapy Centre Cardigan 
Ltd
 — Parkinson’s UK
 — Prosiect Gwirfoddoli ar gyfer 
Llesiant, Canolfan Bridges 
 — RCV UK (Risca CV19 Volunteers)
 — Recovery Cymru

 — Rhaglenni Addysg i Gleifion (EPP)  
y GIG
 — Sanctuary Trust
 — Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol 
Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw 
(RNID)
 — Sgiliau a Gwirfoddoli Cymru (SVC)
 — Span Arts
 — St John Ambulance Cymru
 — SWS Cymru, Cymorth gyda Sgoliosis 
 — Tîm Achub Mynydd Aberhonddu 
 — Tîm Achub Mynydd Longtown
 — Trafnidiaeth Gymunedol y Gororau 
 — Triniaeth Deg i Fenywod Cymru 
(FTWW)
 — The John Burns Foundation
 — Undeb y Mamau Esgobaeth Llandaf 
 — View (Glynneath) Ltd – Canolfan 
Hyfforddi Glyn-nedd
 — Vision 21 Cyfle Cymru
 — Y Groes Goch Brydeinig
 — Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru
 — Ymddiriedolaeth Gofalwyr De 
Ddwyrain Cymru •
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I ddarganfod  
mwy ewch i 
www.wcva.cymru/cy/
projects/helpforce 
cymru

To find out more  
please visit:
www.wcva.cymru/ 
projects/helpforce 
cymru/

Dyluniad: suffia.com 
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