
Cyflwyniad i 
Wirfoddolwyr 

Os yw gwirfoddolwr yn newydd i’ch clwb neu’n aelod hirsefydlog, yn rhywun sy’n 
mynd i helpu yn achlysurol neu sydd wedi cymryd rôl ffurfiol, mae’n bwysig sicrhau 
ei fod yn teimlo bod croeso iddo yn eich clwb a’i fod yn teimlo’n ddigon hyderus i 
ddechrau arni fel gwirfoddolwr.

Mae rhoi cyflwyniad i bob gwirfoddolwr newydd yn ffordd wych o wneud hyn. Bydd yn 
eich helpu i feithrin perthynas gadarnhaol â hwy o’r cychwyn cyntaf, ac yn eu gosod 
gobeithio ar y llwybr i fod yn wirfoddolwr brwd a hirsefydlog. Mae’n syniad gwych 
penodi rôl Cydlynydd Gwirfoddolwyr i’ch clwb, a allai arwain y broses hon a chwarae 
rhan bwysig wrth gefnogi gwirfoddolwyr newydd a phresennol.

Dilynwch y camau isod i baratoi cyflwyniad gwych i’ch gwirfoddolwyr newydd ac, yn 
ddelfrydol, dylai hwn gael ei arwain gan eich Cydlynydd Gwirfoddolwyr.
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Cyflwyniad i wirfoddolwyr newydd i 
fod yn llwyddiannus

Cyflwyniad i Wirfoddolwyr | Cyflwyniad i Wirfoddolwyr Newydd i fod yn Llwyddiannus

Rhoi cyfle ar gyfer cwestiynau
Mae’n bwysig eich bod chi’n cofio darparu digon o gyfleoedd i wirfoddolwyr 
newydd ofyn cwestiynau. Mae hyn yn creu’r amgylchedd cywir, yn galluogi 
iddynt deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn helpu i greu profiad 
cadarnhaol ar y dechrau.

Cyn i chi ddechrau:

Gwnewch y cyflwyniad wyneb yn wyneb bob amser  
Mae creu cyswllt personol â’r gwirfoddolwr newydd yn 
hanfodol, felly ceisiwch beidio â dim ond trosglwyddo dogfen 
sy’n llawn gwybodaeth a gadael y gwirfoddolwr i fynd ati 
i weithredu ei hun. Os oes gennych chi system cyfaill neu 
fentor, neu gysgodi rôl, mae’r person hwnnw’n un gwych i’w 
ddewis i wneud y cyflwyniad. Os nad oes gennych chi raglen 
mentora gwirfoddolwyr, ystyriwch sefydlu un - yn anffurfiol 
hyd yn oed. Ceisiwch gael y person ar y lefel uchaf yn y clwb 
i fynychu, hyd yn oed fel croeso: Cadeirydd; Hyfforddwr y tîm 
cyntaf - mae hyn yn anfon neges bwerus.

Neilltuo amser penodol ar ei gyfer 
Hyd yn oed os mai sgwrs anffurfiol yn unig ydyw, rhowch eich 
sylw i gyd i’r gwirfoddolwr. Wedyn bydd y gwirfoddolwr yn 
deall ei fod ef a’i gyfraniad yn bwysig, a bod eich croeso yn 
ddidwyll.

Dewis y fformat cywir 
Gall ‘cyflwyniad’ swnio’n eithaf ffurfiol, ond does dim rhaid 
iddo fod! Gwnewch faint o amser rydych chi’n ei dreulio 
a’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi yn briodol i’r rôl y bydd y 
gwirfoddolwr yn ei chyflawni. Hefyd, nid oes rhaid iddo fod 
yn un i un bob amser. Er enghraifft, os oes gennych chi grŵp 
o rieni sy’n gynorthwywyr newydd yn cychwyn ar yr un pryd 
i gyd, beth am drefnu noson yn y clwb neu leoliad lleol lle 
gallwch chi ddod â nhw i gyd at ei gilydd a’u cyflwyno i’r clwb, 
y bobl allweddol, a’i gilydd.
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Yr hyn ddylai eich cyflwyniad ei gynnwys:
Gallwch chi drafod yr wybodaeth isod, neu hyd yn oed baratoi cyflwyniad byr os 
oes gennych chi grŵp o wirfoddolwyr yn cychwyn ar yr un pryd.

Y clwb a sut mae’n gweithio

Eu rôl fel gwirfoddolwr:

• Ynglŷn â’r clwb - yr hanes, y datganiad cenhadaeth, 
unrhyw gynlluniau ar gyfer y dyfodol

• Pwy yw pwy a beth maen nhw’n ei wneud (ceisiwch 
gyflwyno’r bobl allweddol yn bersonol bob amser)

• Amlinelliad o beth yw eu rôl / beth a ddisgwylir ganddynt 
(fe allech chi eu harwain drwy hyn)

• Eu cyflwyno i’r bobl y byddant yn gweithio â hwy      

• Pethau ymarferol y mae angen iddynt eu gwybod - e.e. lle 
mae’r cit yn cael ei storio / lle mae’r toiledau / lle mae’r 
pecyn cymorth cyntaf

• Cyfarfodydd yr hoffech iddynt ymuno â hwy a phryd 
maent yn cael eu cynnal 

• Gyda phwy ddylent gysylltu os oes ganddynt gwestiynau 
(gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi manylion cyswllt yr 
unigolyn hwnnw iddynt)

• Unrhyw derfynau amser neu gerrig milltir allweddol ar 
draws y tymor - e.e. cofrestriadau cynghrair neu derfynau 
amser gemau

• Gofynnwch pa help maen nhw ei eisiau efallai i’w helpu 
i ymgartrefu yn eu rôl - e.e. dilyniant i’r cyflwyniad neu 
alwadau misol
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Yn dibynnu ar eu rôl, efallai yr hoffech chi amlinellu hefyd:

• Yr hyfforddiant sydd ar gael iddynt

• Pryd byddwch chi’n cysylltu â hwy i drafod sut mae 
pethau’n mynd

• Y systemau cefnogi sydd yn eu lle ar gyfer eu rôl – 
edrychwch ar y canllawiau mentora

https://clwb.cymru/wp-content/uploads/Sut-i-Fentora-Gwirfoddolwyr-Newydd-neu-Bresennol.pdf
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Yn ystod eu cyflwyniad, dylech hefyd sicrhau eu bod yn cael eu hychwanegu at 
unrhyw grwpiau WhatsApp / cadwyni e-bost perthnasol (gwiriwch yn gyflym eu 
bod yn hapus i gael eu hychwanegu yn gyntaf).

Rhowch gopi o’ch llawlyfr Clwb iddynt (edrychwch isod) a gosodwch ddyddiad ac 
amser arall i drafod unrhyw fanylion pellach.

Yn olaf, peidiwch ag anghofio dweud wrthyn nhw am y pethau difyr! Gadewch 
iddyn nhw wybod am ddigwyddiadau a nosweithiau cymdeithasol sydd i ddod, a 
gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu hatgoffa / eu gwahodd yn benodol yn nes at yr 
amser.
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Creu argraff gyntaf
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CREU LLAWLYFR CLWB
Bydd angen i chi hefyd roi gwybod i wirfoddolwyr newydd am bolisïau allweddol y mae angen 
iddynt gadw atynt neu fod yn ymwybodol ohonynt. Mae’n syniad da creu llawlyfr syml sy’n 
amlinellu’r wybodaeth allweddol hon fel bod y gwirfoddolwyr yn gallu cyfeirio ato yn eu hamser 
eu hunain. Os nad oes gennych lawlyfr, peidiwch â dychryn wrth feddwl am fynd ati i greu 
dogfen o’r fath - dechreuwch ar raddfa fechan a gall dyfu dros amser.

Efallai y byddwch chi hefyd eisiau sefydlu sesiwn ar wahân i arwain y gwirfoddolwr drwy rai o’r 
elfennau isod, fel arall gallai eich sesiwn cyflwyno fod yn rhy llawn o wybodaeth!

Pethau i’w cynnwys yn y llawlyfr / sefydlu sesiwn ar wahân i gynnwys:

Archwiliadau DBS a chyfrifoldebau diogelu

Polisïau clwb allweddol (e.e. iechyd a diogelwch, diogelwch tân)

Manylion cyswllt pobl allweddol yn eich clwb - e.e. swyddog diogelu, swyddogion 
cymorth cyntaf, rheolwr cyfleusterau

Manylion cyswllt pobl allweddol y tu allan i’r clwb, fel Ymddiriedolaeth CBDC, 
cynghreiriau, clybiau lleol, a chymdeithasau ardal

Prosesau allweddol (e.e. sut i gloi’r cyfleusterau)

Manylion mewngofnodi ar gyfer unrhyw systemau ar-lein y gallai fod angen iddynt 
eu defnyddio fel rhan o’u rôl / os oes ganddynt gyfeiriad e-bost clwb swyddogol

Unrhyw weithdrefnau costau

Amlinellwch fod eu cyfranogiad yn dod o dan yswiriant y clwb   

Beth i’w wneud os oes ganddynt gŵyn neu bryder (e.e. y broses gwyno)

Unrhyw ddolenni at adnoddau ar-lein a allai eu helpu gyda’u rôl (e.e. Clwb Cymru)
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