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Helplu Cymru 
 

DIWEDDARIAD GAEAF 2022  

Diweddariad byr a newyddion o ran 
gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal 
cymdeithasol yng Nghymru. 

GRANTIAU ADFER GWIRFODDOLI   

Gwnaeth Grantiau Adfer Gwirfoddoli Llywodraeth Cymru yn gynharach y flwyddyn 
hon annog Cynghorau Gwirfoddol Sirol, Awdurdodau Lleol a Byrddau Iechyd Lleol i 
weithio mewn partneriaeth ar brosiectau i gynnal gwirfoddoli a gweithredu 
cymunedol. Mae rhai o’r prosiectau a gyllidwyd wedi mynd ati mewn modd 
rhanbarthol a strategol ac mae llawer yn dilyn y themâu y gwnaethon ni eu nodi 
yn yr argymhellion a gyflwynwyd gyda’n Fframwaith ar gyfer gwirfoddoli yn y maes 
iechyd a gofal cymdeithasol. 

Er enghraifft, gwnaeth nifer edrych ar ddulliau o gydweithio i recriwtio a hyfforddi 
gwirfoddolwyr. Yn Sir Benfro, mae ‘pasbort’ enghreifftiol wedi’i ddatblygu ar gyfer 
gwirfoddolwyr o fewn trafnidiaeth gymunedol; yn Sir Gaerfyrddin, maen nhw’n 
datblygu cronfa o wirfoddolwyr a rennir ar draws partneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB). 

Gwnaeth Partneriaeth Ranbarthol 
Gorllewin Morgannwg ddatblygu a 
chyhoeddi amrediad o adnoddau i’w 
defnyddio gan liaws o asiantaethau, gan 
gynnwys Pecyn Cymorth Gwirfoddoli ar 
gyfer ymarferwyr gofal sylfaenol.  Mae 
dau aelod o staff Cyngor Gwirfoddoli 
Sirol (CVC) wedi cael eu secondio, i rannu 
swydd, i yrru’r datblygiadau rhanbarthol 
mewn gwirfoddoli yn eu blaen, gan 
gydnabod yr angen am arweinyddiaeth 
strategaethol wrth ddatblygu dull 
gweithredu cydlynol.  

 

‘Mae partneriaethau’n gryfach 

ac mae gan wirfoddoli broffil 

uwch, a byddwn ni’n parhau i 

ddatblygu ein dull o ymdrin â 

gwirfoddoli er mwyn cyflwyno 

buddion i gymunedau lleol’ 

 Gaynor Richards, Cyfarwyddwr, 

Director, Cyngor Gwasanaeth 

Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/09/Final-Framework-for-Volunteering-Recommendations-Cymraeg.pdf
https://bipba.gig.cymru/newyddion/newyddion-iechyd-bae-abertawe/adnoddau-rhanbarthol-yn-gwella-cefnogaeth-gwirfoddoli-yng-nghastell-nedd-port-talbot-ac-abertawe/
http://www.westglamorgan.org.uk/wp-content/uploads/2021/10/Volunteering-in-Primary-Care-GP-Practices-WGVS-Welsh-2021.pdf
http://www.westglamorgan.org.uk/wp-content/uploads/2021/10/Volunteering-in-Primary-Care-GP-Practices-WGVS-Welsh-2021.pdf
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GWIRFODDOLI MEWN YMATEB I ARGYFWNG 

Gwnaeth nifer o brosiectau Grant Adfer Gwirfoddoli edrych ar sut gall gwirfoddoli 
gynnig cymorth pellach mewn argyfyngau yn y dyfodol. Ers hynny, mae’n braf 
adrodd bod y Groes Goch Brydeinig wedi cael cyllid a fydd yn adeiladu ar y gwaith 
hwn, gan edrych ar sut i wella’r gwaith o gydlynu gwirfoddolwyr o fewn y cyd-
destun cynllunio ar gyfer argyfwng, ledled Cymru. Rydyn ni’n edrych ymlaen at 
gefnogi’r datblygiad pwysig hwn. 

GWERTHUSO A DYSGU O BROSIECTAU’R GRANT ADFER GWIRFODDOLI  

Mae ymchwil wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i werthuso’r 27 o brosiectau 
a gyllidwyd gan y Grant Adfer Gwirfoddoli, gan gynnwys astudiaeth achos fanwl ar 
ein prosiect ein hunain i ddatblygu Fframwaith Gwirfoddoli. 

Yn y digwyddiad ar-lein a gynhelir 10fed Mawrth 2022, ‘Gwirfoddoli tu hwnt i’r 
pandemig – dulliau cydweithredol’, gallwch glywed mwy am y grantiau adfer 
gwirfoddoli a’r hyn y maen nhw wedi’u cyflawni. Bydd dewis o weithdai i rannu 
profiadau a syniadau, ar themâu fel recriwtio gwirfoddolwyr, hyfforddiant, ymateb 
i argyfwng, a gwirfoddoli yng ghyd-destyn darparu gwasanaethau. Bydd Judith 
Paget, Cyfarwyddwr Cyffredinol Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol / Prif 
Weithredwr GIG Cymru, yn rhoi anerchiad byr. Manylion pellach ar gael ym mis 
Ionawr. 

GWEITHGAREDDAU ERAILL A GYLLIDWYD GAN GRANTIAU 

Rydyn ni wedi bod yn cefnogi nifer o raglenni grant eraill:  

Pwysau’r gaeaf  

Mewn ymateb i gais gan Lywodraeth Cymru, 
gwnaethom ni ymgynghori â phartneriaid o’r 
sector gwirfoddol er mwyn mynd ati’n gyflym 
i bennu rhai cynigion clir ar gyfer 
gweithgareddau y gellid eu hymestyn, heb 
gyllid ychwanegol, er mwyn lleihau pwysau’r 
gaeaf ar wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol.  

 

https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
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O ganlyniad, dosbarthwyd mwy na £2.25 miliwn i fudiadau yn y sector gwirfoddol, 
ar gyfer gwaith a oedd yn cynnwys cymorth ar ôl dod gartref o’r ysbyty, 
gweithgareddau ymyrraeth gyflym ac atal, trafnidiaeth gymunedol a chymorth 
mewn damweiniau ac argyfyngau – gyda llawer ohonyn nhw’n dibynnu ar 
wirfoddolwyr. 

Unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol  

Cyflwynwyd cyllid grant am dair blynedd i gefnogi strategaeth Llywodraeth Cymru 
ar gyfer mynd i’r afael ag unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol (cysylltu 
cymunedau), a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020. Nod y cyllid hwn yw cryfhau 
mudiadau cymunedol rheng flaen, llawr gwlad, sy’n cael eu harwain fynych gan 
wirfoddolwyr ac sy’n allweddol i adeiladu cymunedau cydlynol a chysylltiedig. 

Cyflwynwyd cynigion ar y cyd gan bartneriaid CVC ac awdurdod lleol. Mewn llawer 
o achosion, mae cynllun grantiau bach lleol yn cael ei sefydlu i ddosbarthu cyllid i 
grwpiau cymunedol lleol gyda symiau bach o arian a gofynion monitro a 
gwerthuso cymesur, llai manwl.  

GRANTIAU STRATEGOL GWIRFODDOLI  

Gwnaeth y cylch grant diweddaraf hwn geisio datgloi potensial strategol 
gwirfoddoli yn yr hirdymor – gan ganolbwyntio ar nifer bychan o brosiectau 
uchelgeisiol o bwysigrwydd strategol. Mae chwech o’r 13 dyfarniad grant yn 
cefnogi datblygiad gwirfoddoli yn y maes iechyd a gofal mewn rhyw fodd.  

Ymhlith y rhain mae Bwrdd Iechyd Addysgu 
Powys, sy’n datblygu rhaglen ac adnoddau ar 
gyfer yr Ysgol Gwirfoddolwyr a Gofalwyr sydd 
newydd ei sefydlu o fewn yr Academi Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol. O fewn Fframwaith 
Strategol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol ar 
Ddyfodol y Gweithlu, caiff gwirfoddolwyr eu 
hystyried fel rhan hanfodol a chyfartal o weithlu 
gwasanaethau iechyd a gofal Powys yn y 

dyfodol.  

Mae Helplu Cymru wrth eu boddau o fod ar y grŵp llywio ar gyfer y prosiect hwn. 

 

‘Caiff gwirfoddolwyr eu 

hystyried …yn rhan 

hanfodol a chyfartal o 

weithlu’r gwasanaethau 

iechyd a gofal yn y 

dyfodol’ 

https://llyw.cymru/unigrwydd-ac-ynysigrwydd-cymdeithasol-cysylltu-cymunedau?_ga=2.62894825.457466425.1638780345-1218806505.1629887352
https://llyw.cymru/unigrwydd-ac-ynysigrwydd-cymdeithasol-cysylltu-cymunedau?_ga=2.62894825.457466425.1638780345-1218806505.1629887352
https://llyw.cymru/unigrwydd-ac-ynysigrwydd-cymdeithasol-cysylltu-cymunedau?_ga=2.62894825.457466425.1638780345-1218806505.1629887352
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GWASANAETHAU CYMORTH HELPLU  

Mae Helplu wedi datblygu nifer o offer a gwasanaethau digidol yn ystod y bum 
mlynedd ddiwethaf, i helpu mudiadau i godi’r safonau a chyflymu twf gwirfoddoli: 
trwy ddatblygu rolau sy’n cael effaith gadarnhaol ar iechyd a gofal cymdeithasol, 
mabwysiadu ac addasu rolau 
sydd wedi hen ennill eu plwyf 
a chasglu tystiolaeth er mwyn 
pledio’r achos am 
fuddsoddiad pellach.   

Mae Helplu yn cyflwyno ei 
gynnig i fudiadau 
partneriaeth yn ei ymgyrch 
‘Yn ôl i iechyd’ (gwyliwch y 
fideo lansio (Saesneg yn unig)).  

Mae’r cynnig ar agor i bartneriaid yng Nghymru, waeth a ydyn nhw o’r GIG, 
awdurdod lleol neu fudiadau cymunedol ac mae’r gwasanaethau’n rhad ac am 
ddim. 

GWIRFODDOLI I YRFA 

Yn dilyn y lansiad cyhoeddusrwydd ym mis Awst, rydyn ni wedi bod yn chwilio am 
bartneriaid a hoffai fod yn rhan o’r prosiect peilot hwn yng Nghymru. Bydd yn 
ymwneud â datblygu llwybr gwirfoddoli i yrfa o fewn maes clinigol a gweithio 
gyda chydweithwyr mewnol ac allanol yn unol ag anghenion a chyfleoedd lleol. 
Mae’r erthygl hon yn disgrifio’r prosiect mewn mwy o fanylder.  

Rydyn ni wrth ein boddau fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn manteisio 
ar y cynnig ac yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw. Byddan nhw’n edrych ar 
wirfoddoli o fewn fferylliaeth, gyda chymorth £21,400 o gyllid grant gan 
Ymddiriedolaeth Burdett a chyda’r arbenigedd, hyfforddiant a’r cyfleoedd dysgu 
sydd ar gael gan Helplu, Helplu Cymru a Chomisiwn Bevan. 

 

 

 

‘D’oes dim angen meddwl ddwywaith. 
Mae cael arbenigwyr yn ein cornel sy’n 
helpu i bontio’r bylchau hynny mewn 
gwybodaeth ac arbenigedd yn 
amhrisiadwy’  

Lucy Boulter, Rheolwr Gwasanaeth Gwirfoddoli, 
Ymddiriedolaeth Sefydledig GIG Salford Royal 

 

https://helpforce.community/connect/resources/webinar-recording-helpforce-launching-the-back-to-health-campaign
https://helpforce.community/connect/resources/webinar-recording-helpforce-launching-the-back-to-health-campaign
https://wcva.cymru/cy/gwirfoddoli-i-yrfa/
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SAFONAU AC ADNODDAU DYSGU I WIRFODDOLWYR YM MAES IECHYD A GOFAL 
CYMDEITHASOL  

Mae Helplu Cymru wedi datblygu taflen wybodaeth sydd 
wedi’i chyhoeddi bellach ar Hwb Gwybodaeth TSSW.  

Mae’r safonau i wirfoddolwyr yn cyflwyno meincnod 
defnyddiol ar gyfer cynllunio sesiynau hyfforddi a 
chynefino neu ar gyfer sicrhau cysondeb rhwng gwahanol 
fudiadau iechyd a gofal. 

Mae dolenni i adnoddau dysgu ar-lein am ddim gan y GIG  
Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru.  

LLONGYFARCHIADAU 

Llongyfarchiadau gwresog i wirfoddolwyr ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 
Fro am gael eu cyfraniadau gwych wedi’u cydnabod yng Ngwobrau Hyrwyddwyr 
Helplu. 

Yn y categori ‘tîm gwirfoddoli rhagorol’, cafodd y tîm o 41 o ‘redwyr’ ysbyty 
gymeradwyaeth uchel. Maen nhw’n helpu teuluoedd a ffrindiau i gael eitemau 
hanfodol yn ôl ac ymlaen i gleifion Ysbyty Prifysgol Cymru ac ysbyty Llandochau - 
gwasanaeth hynod o werthfawr yn ystod y cyfnodau clo pan nad oedd ymweliadau 
yn cael eu caniatáu. Rhyngddyn nhw, maen nhw wedi cerdded mwy na dwy filiwn o 
gamau ar hyd coridorau ysbytai hir! Darllenwch fwy (Saesneg yn unig) … 

Yn y categori ‘gweithio mewn partneriaeth’, 
cafodd y bwrdd iechyd ‘gymeradwyaeth uchel’ 
eto am ei bartneriaeth â Chroes Goch 
Brydeinig Cymru ac Ambiwlans Sant Ioan 
Cymru. Gwnaeth gwirfoddolwyr o’r mudiadau 
hyn ac o’r bwrdd iechyd weithio gyda’i gilydd i 
gynorthwyo gyda’r rhaglen brechu torfol ar 
draws pedair cymuned a dau ysbyty. 
Darllenwch fwy (Saesneg yn unig) … 

Dechreuodd Louis, sy’n astudio diogelwch cyfrifiaduron ym Mhrifysgol De Cymru, 
fel ‘rhedwr’ gwirfoddol ym mis Hydref 2020. Gwnaeth hefyd ddefnyddio ei sgiliau 
TG i helpu staff i ail-ffurfweddu 250 o gyfrifiaduron llechen pan osodwyd wifi 

 

 

https://thirdsectorsupport.wales/cy/resources/gwirfoddoli-ym-maes-iechyd-a-gofal-cymdeithasol-safonau-ac-adnoddau-dysgu/
https://helpforce.community/connecting/news-stories/two-million-steps
https://helpforce.community/connecting/news-stories/partnership-is-the-key-success-to-the-mass-vaccination-programme
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newydd yn ysbyty Llandochau. Ers hyn, mae wedi bod yn wirfoddolwr ‘cwrdd a 
chyfarch’ o fewn yr ysbyty ac mewn canolfannau brechu torfol. Yn ei amser rhydd, 
mae’n gwirfoddoli gydag Ambiwlans Sant Ioan Cymru.  Darllenwch fwy am Louis 
(Saesneg yn unig) … 

HELPLU CYMRU – ADRODDIAD EFFAITH  

Cyllidwyd Helplu Cymru gan Helplu a Llywodraeth Cymru am ddwy flynedd ac 
wedyn gan Lywodraeth Cymru eleni. Rydyn ni wrthi’n ceisio cael cyllid gan 
Lywodraeth Cymru i barhau y tu hwnt i fis Mawrth 2022. Mae’r adroddiad effaith 
hwn yn amlygu’r prif gyflawniadau hyd yn hyn. 

YN DOD YN FUAN… dyddiadau i’r dyddiadur 

Dydd Mawrth 11 Ionawr 2- 4.30    ‘Mobilising Voluntary Action’.  
Rhannu’r gwaith ymchwil a wnaed fel rhan o astudiaeth 4 gwlad ar effaith y 
pandemig ar wirfoddoli. (Cofrestrwch yma) 
 
Dydd Mercher 26 Ionawr 10 – 11.30  Gwirfoddoli a chartrefi gofal 
Rhannu dysgu, adnoddau a goblygiadau o raglenni peilot cyfredol 
 
Chwefror/Mawrth (dyddiad i’w gadarnhau)   Gwirfoddoli a’r pandemig – diweddariadau 
ymchwil. Y cyntaf o ddau ddigwyddiad, yn cyflwyno canfyddiadau o amrywiol 
astudiaethau ymchwil 

Dydd Iau 10 Mawrth 9.30 – 1.00.     Gwirfoddoli tu hwnt i’r pandemig - dulliau 
cydweithredol  Yr ail ddigwyddiad, yn seiliedig ar ymarfer, gan archwilio themâu 
prosiectau lleol a rhanbarthol  
 
Am fanylion y digwyddiadau hyn e-bostiwch fliddell@wcva.cymru neu edrychwch am 
gyhoeddusrwydd pellach. 

Mae Helplu yn gweithio gyda Chefnogi Trydydd Sector Cymru (CGGC ac 19 CVC), Llywodraeth 
Cymru a phartneriaid eraill i ddatblygu potensial gwirfoddoli i gynorthwyo gwasanaethau iechyd 
a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Ewch i dudalen we Helplu Cymru  
Fiona Liddell Rheolwr Helplu Cymru, CGGC; 
fliddell@wcva.cymru 029 2043 1730 @FionaMLiddell 

 
 

https://helpforce.community/connecting/news-stories/a-dedicated-young-volunteer-at-cardiff-and-vale-university-health-board
https://helpforce.community/connecting/news-stories/a-dedicated-young-volunteer-at-cardiff-and-vale-university-health-board
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/11/Helpforce-Cymru-impact-report-Cym-Oct-2021FINAL.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/11/Helpforce-Cymru-impact-report-Cym-Oct-2021FINAL.pdf
https://wcva.cymru/cy/mobilising-voluntary-action/
https://www.eventbrite.co.uk/e/mobilising-voluntary-action-during-covid-19-wales-end-of-project-briefing-tickets-228647640247
https://wcva.cymru/cy/projects/helplucymru/
mailto:fliddell@wcva.cymru
https://twitter.com/fionamliddell

