
Cyngor ar 
gyfer rhannu 
swyddogaethau

Mae gwirfoddolwyr yn ymrwymo llawer iawn o amser ac egni i’w clybiau, a thros 
amser gall yr un gwirfoddolwyr hynny ysgwyddo mwy a mwy o gyfrifoldebau.

Fodd bynnag, mae llawer o bobl yn eich clwb ac yn gysylltiedig ag ef a allai fod yn 
hapus i roi help llaw a chwblhau tasg unigol neu gyfres o dasgau.

Dyma rai ffyrdd i chi ddechrau meddwl am sut gallech chi rannu swyddogaethau a 
thasgau gwirfoddolwyr yn eich clwb ymhlith mwy o bobl.
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Amledd y tasgau 
A oes swyddi y mae angen eu gwneud unwaith neu ddwywaith y flwyddyn yn unig? Efallai 
y bydd rhywun yn hapus i ymgymryd ag un ohonynt fel tasg unigol. Er enghraifft, efallai na 
fydd rhywun eisiau bod yn Ysgrifennydd y Clwb, ond bydd yn fwy na pharod i gyfrannu un 
dydd Sadwrn y flwyddyn i gefnogi cofrestru chwaraewyr neu hyfforddwyr.

Rhannu swyddogaethau
Cofiwch y gall gwahanol bobl fod yn addas ar gyfer gwahanol agweddau ar rôl - oherwydd eu 
sgiliau a’u profiad presennol, oherwydd eu bod eisiau dysgu pethau newydd, neu oherwydd 
pryd a ble mae angen cyflawni tasgau. Felly gallai rhywun sy’n newydd i wirfoddoli fod yn 
hapus iawn i ymgymryd â rhai agweddau ar rôl hyd yn oed os nad yw eisiau ei chyflawni i 
gyd. 

Meddyliwch sut gallech chi rannu un rôl yn grwpiau o wahanol dasgau. Gall fod llawer 
o ffyrdd i wneud hyn. Er enghraifft, grwpio tasgau y gellir eu gwneud ar-lein o gartref 
gyda’i gilydd, neu grwpio elfennau o rôl sy’n gofyn am sgil benodol. Gall hyn eich helpu i 
ddewis y person gorau i gyflawni’r tasgau hynny a’ch helpu i fod yn benodol wrth ofyn am 
wirfoddolwyr newydd. Rhannwch 50/50 drwy gydol y tymor, neu rannu’r tymor yn ei hanner.

Ffyrdd o gael mwy o wirfoddolwyr 
i wneud llai yn unigol
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Sefydlu is-bwyllgorau neu grwpiau
Nid oes rhaid i brif bwyllgor y clwb ysgwyddo cyfrifoldeb am bopeth! Mae agweddau ar 
fywyd clwb fel digwyddiadau, marchnata a chyfryngau cymdeithasol neu godi arian yn 
berffaith ar gyfer eu dirprwyo i is-bwyllgor neu grŵp. Unwaith eto, mae hyn yn golygu 
y gallwch rannu’r cyfrifoldeb rhwng sawl person, a hefyd sicrhau eich bod yn denu 
gwirfoddolwyr sydd â diddordeb arbennig yn y maes hwnnw o fywyd y clwb.

Creu diwylliant o helpu  
Mae’n rhaid i bawb gychwyn ar eu siwrnai wirfoddoli yn rhywle, ac mae gofyn i bobl gyfrannu 
at y pethau syml yn ffordd wych o ddechrau meithrin diwylliant lle mae mwy o bobl yn hapus 
i helpu. Er enghraifft, gofynnwch yn bersonol i rieni neu chwaraewyr yn eu harddegau helpu 
i estyn offer a thacluso ar ôl hyfforddiant, ac ailadrodd y cais gyda pherson gwahanol bob 
wythnos. Yn fuan iawn fe welwch chi fod gennych chi grŵp mawr o rieni a chwaraewyr sy’n 
barotach i helpu pan ofynnir iddynt. Bydd cynnwys gwirfoddoli yn eich holl ohebiaeth yn 
helpu i amlygu’r disgwyliad bod gwirfoddoli yn ganolog i’r clwb.

Cynnal diwrnod blynyddol lle mae pawb yn chwarae eu rhan
Meddyliwch sut gallwch chi droi’r trefniadau ar gyfer y tymor yn ddigwyddiad i aelodau’ch 
clwb ddod at ei gilydd a helpu. Gwahoddwch bawb i’r clwb, darparwch ychydig o fwyd a diod, 
lluniwch restr o dasgau a chael pawb i ddechrau arni! Unwaith eto, bydd hyn yn helpu pobl 
i ddeall yr ymdrech sy’n ofynnol i gynnal y clwb, a dechrau meithrin diwylliant lle gall pawb 
gyfrannu mewn ffordd fechan.
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