
Canllawiau ar gyfer Recriwtio Gwirfoddolwyr
Cwestiynau cyfweliad pêl-droed ar gyfer cynorthwywyr a hyfforddwyr sy’n gweithio gyda 
phlant a phobl ifanc

Mae’n annhebygol y byddwch chi’n gallu cyfweld yn ffurfiol yr holl wirfoddolwyr sydd 
eisiau helpu. Felly, defnyddiwch y cwestiynau hyn i’ch atgoffa chi o’r hyn y dylech fod yn ei 
ofyn pan fydd gwirfoddolwyr newydd eisiau helpu gyda phlant a phobl ifanc.

Enw:

Dyddiad:  
Amser:

(Ticiwch y bocsys i wneud yn siŵr eich bod wedi 
gofyn yr holl gwestiynau)

1. Dywedwch wrthym amdanoch chi eich 
hun (holwch a ydynt wedi derbyn unrhyw 
hyfforddiant amddiffyn plant ac, os felly, beth, 
ble a phryd).

2. Pam ydych chi eisiau ymuno â'n sefydliad ni?

3. Ydych chi wedi gweithio gyda phlant o'r blaen 
erioed? Dywedwch wrthym am hynny. (Ceisiwch 
gael gwybod am rywbeth maen nhw wedi’i 
wneud a aeth yn dda iawn a pham, a rhywbeth 
nad aeth cystal a pham).

4. Beth ydych chi'n meddwl sy'n gwneud sesiwn 
pêl-droed da i blant? (Holwch sut byddent yn 
gwybod ydi’r plant yn mwynhau'r sesiwn)

5. Beth fyddech chi'n ei wneud i sicrhau bod y 
cyfleusterau rydych chi’n eu defnyddio mor 
ddiogel â phosibl?

6. Sut byddech chi'n delio â'r sefyllfaoedd 
canlynol?
a. Rhiant sy’n gweiddi'n barhaus ar eu plentyn i 

chwarae'n well drwy ei wawdio?
b. Rydych chi'n hyfforddi y tu allan ac mae'r 

tywydd yn mynd yn wlyb ac oer iawn?
c. Plentyn yn cael ei anafu yn ystod y gêm?

d. Plentyn yn tarfu ar sesiwn hyfforddi drwy’r 
amser?

e. Plentyn yn cael ei fwlio gan dri aelod arall o'r 
tîm?

7. Oes gennych chi unrhyw gwestiynau i ni?



Argaeledd

Ydych chi ar gael i weithio drwy'r tymor cyfan?

Ydych chi ar gael ar gyfer diwrnod sefydlu?

Pa ddyddiau/amseroedd ydych chi ar gael?

Dewisiadau 

Pa dasg fyddai orau gennych chi ei gwneud, 
pa dasg ydych chi'n meddwl y byddech chi'n ei 
gwneud orau?
Cwestiynau sy'n ymwneud â'r ffurflen gais os yw 
hynny’n berthnasol. 

Gwybodaeth arall

Crynodeb

Mae'n bwysig iawn bod yr holl wirfoddolwyr yn cael 
gwybodaeth lawn am arferion a gweithdrefnau 
diogelu plant.
Rhowch wybod i’r ymgeisydd ei bod yn ofynnol 
iddo, fel rhan o’i ymrwymiad i’r clwb, wneud y 
canlynol: 

• Mynychu hyfforddiant ymwybyddiaeth 
amddiffyn plant

• Diweddaru ei gymwysterau yn rheolaidd (os 
yw hynny'n berthnasol)

• Ymrwymo i God Ymddygiad ac Arfer Da CBDC

• Llenwi ffurflen hunanddatganiad

• Cael cyfarfodydd rheolaidd gyda pherson 
penodol o fewn y clwb ynghylch datblygiad 
personol (ee mynychu gweithdai scUK/
Running Sport priodol: sgwrsio am unrhyw 
broblemau ac ati)

Cydnabyddiaeth Addaswyd o ‘Duty of Care Guidelines or Netball Clubs and Associations’, gan yr All England Netball Association 
Limited.


