
Sut i fentora 
gwirfoddolwyr 
newydd neu 
bresennol
Mae mentora’n cynnwys cefnogi unigolion i ddatblygu eu sgiliau a’u harbenigedd, sydd, yn ei dro, 
yn eu helpu i gyflawni eu rôl yn well.

Mae mentora’n canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd yn hytrach na hyfforddiant strwythuredig, ac 
felly mae’n wahanol iawn i hyfforddi neu reoli. Wrth fentora, mae’r mentorai (y person sy’n cael ei 
fentora) yn penderfynu beth mae eisiau ei ddysgu neu gael cefnogaeth ag ef, ac mae’r mentor (y 
person sy’n mentora) yn tynnu ar ei brofiad ei hun i ddarparu arweiniad yn y maes hwn.

Mae rhoi cyflwyniad gwych i wirfoddolwr yn gam cyntaf rhagorol (edrychwch yma am ganllawiau 
cyflwyno), ond mae darparu cefnogaeth barhaus hefyd yn agwedd hanfodol ar gadw gwirfoddolwyr 
a sicrhau eu bod yn parhau i fwynhau eu rôl a’i chael yn werth chweil. Mae mentora’n ffordd wych 
o ddarparu’r gefnogaeth hon. Gall roi cyfle i’r gwirfoddolwr ddatblygu sgiliau newydd neu weithio 
trwy unrhyw faterion, ac yn fwy cyffredinol mae’n sicrhau bod wyneb cyfeillgar y gellir dibynnu arno 
i wrando arno a’i gefnogi.

Hefyd mae bod yn fentor yn ffordd wych o ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu ac arwain eich hun. 
Mae’r berthynas fentora’n un sydd o fudd i’r ddwy ochr, ac efallai y gwelwch chi eich bod chi’n 
dysgu cymaint gan eich mentorai ag y mae ef neu hi’n ei wneud gennych chi.

Os yw’r gair ‘mentora’ yn teimlo’n rhy ffurfiol, mae sicrhau bod gan bob gwirfoddolwr newydd 
‘gyfaill’ yn ffordd dda o roi’r un gefnogaeth, ond mewn ffordd sy’n teimlo ychydig yn llai ffurfiol.
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Ystyried eich sgiliau a’ch ymddygiadau 
eich hun
Mae’n bwysig gwybod pa sgiliau, ymddygiadau a phrofiad allweddol y gallwch 
eu cynnig cyn cychwyn er mwyn i chi allu darparu cefnogaeth wych i’ch 
gwirfoddolwyr. Trwy ddeall hyn, gallwch chi benderfynu ai chi yw’r person iawn i 
fentora gwirfoddolwyr newydd neu a yw rhywun arall mewn sefyllfa well.



CYNGOR DOETH I’CH HELPU I FENTORA 
GWIRFODDOLWYR NEWYDD NEU BRESENNOL
Mae llawer o ffyrdd y gellir cefnogi’ch gwirfoddolwyr yn eu rôl a dyma rai 
awgrymiadau ymarferol i’w hystyried wrth fentora cydwirfoddolwyr:

1.    Deall Beth Maen Nhw ei Eisiau
Rhowch amser i drafod yr hyn mae’ch mentorai yn chwilio amdano. Gall hyn helpu i greu profiad 
ystyrlon, gwerthfawr i’ch gwirfoddolwyr.

2.    Meithrin Perthynas â’ch Mentorai 
Bydd hyn yn eich helpu i feithrin ymddiriedaeth a sicrhau eich bod yn darparu cefnogaeth dda. 
Ystyriwch gyfarfod cyntaf anffurfiol, wyneb yn wyneb yn ddelfrydol, lle gallwch ddod i adnabod 
eich mentorai a deall ei ddisgwyliadau. Defnyddiwch yr amser yma i ddeall pa gefnogaeth y gall 
fod ei heisiau ac i helpu i’w wneud yn gartrefol.

4.    Gwrando’n Ofalus
Mae’n bwysig eich bod chi’n gwrando’n ofalus ac yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n cael ei drafod. 
Peidiwch ag edrych ar eich ffôn na gwneud pethau eraill - bydd amser byr, ond yn llawn ffocws, 
gyda’ch mentorai yn mynd yn bell! Ystyriwch grynhoi’r hyn rydych chi wedi’i glywed i sicrhau 
dealltwriaeth.

3.    Cynnig adborth adeiladol
Efallai y bydd angen i chi roi adborth i’ch mentorai o bryd i’w gilydd. Gwnewch yn siŵr bod hyn 
bob amser yn cael ei gyflawni’n gadarnhaol a’i fod yn adeiladol, yn seiliedig ar yr hyn rydych chi 
wedi’i weld yn ymarferol ac yn ddelfrydol gydag enghreifftiau i helpu i ddeall.

5.    Rhannu Eich Profiad Pan Fydd Hynny’n Briodol
Mae rhannu eich gwybodaeth a’ch profiad gyda’ch mentorai yn hanfodol i helpu’ch gwirfoddolwr 
i ddysgu rôl newydd. Fodd bynnag, nid yw mentora yn ymwneud â dweud wrth fentorai am 
bopeth rydych chi’n ei wybod yn unig a disgwyl iddo ailadrodd yr hyn wnaethoch chi, ac nid yw’n 
ymwneud â dweud wrtho beth i’w wneud. Ceisiwch ddefnyddio eich gwybodaeth a’ch profiad dim 
ond pan fyddwch yn hyderus y bydd wir yn helpu, a chofiwch, dewis y mentorai yw eu defnyddio ai 
peidio!
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6.    Bod yn Barod i Ateb Cwestiynau
Mae hon yn ffordd wych o helpu’ch mentorai i gasglu gwybodaeth allweddol gennych chi. 
Cofiwch, mae’r berthynas fentora’n cael ei harwain ganddo ef felly rhowch yr wybodaeth mae ei 
heisiau iddo, nid dim ond yr hyn rydych chi eisiau iddo ei wybod!

7.    Rhannu Eich Rhwydwaith
Byddwch yn barod i ddefnyddio’ch rhwydwaith eich hun i helpu’ch mentorai gyda meysydd nad 
oes gennych brofiad ohonynt o bosib. Gall hon fod yn ffordd wych o helpu’r gwirfoddolwr i ddod 
yn fwy hyderus ac i ddod i adnabod mwy o bobl ar draws y clwb.

8.    Dysgu Gan Eraill
Ffordd wych o gefnogi’ch mentorai yw i’r ddau ohonoch ddysgu gan eraill, efallai mewn clybiau 
tebyg neu trwy’r CBDC. Ystyriwch a ddylai eich mentorai ‘gysgodi’ neu ‘gyfeillio’ gwirfoddolwr 
arall am ychydig wythnosau i helpu.

9.    Cyfeirio at Gyfleoedd Hyfforddi
Gwnewch yn siŵr bod eich mentorai yn ystyried ei ddatblygiad y tu hwnt i’r gefnogaeth mae’n 
ei chael drwy fentora drwy ei gyfeirio at gyfleoedd hyfforddi. Gallai’r rhain fod yn gyrsiau ffurfiol 
neu’n adnoddau mwy anffurfiol fel gwefannau neu fideos ar YouTube.

10.    Ystyried Sefydlu Sesiynau Cadw Mewn Cysylltiad Rheolaidd
Efallai y bydd gwirfoddolwr yn teimlo’n amharod i ofyn cwestiwn bach yn ei farn ef yn ddigymell, 
felly sefydlwch sesiynau cadw mewn cysylltiad rheolaidd fel ei fod yn gwybod y bydd cyfle iddo 
gael atebion.
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3.      GWRANDO’N OFALUS
Mae’n bwysig eich bod chi’n gwrando’n ofalus 
ac yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n cael ei 
drafod. Peidiwch ag edrych ar eich ffôn na 
gwneud pethau eraill - bydd amser byr, ond yn 
llawn ffocws, gyda’ch mentorai yn mynd yn 
bell! Ystyriwch grynhoi’r hyn rydych chi wedi’i 
glywed i sicrhau dealltwriaeth.

4.      CYNNIG ADBORTH ADEILADOL
Efallai y bydd angen i chi roi adborth i’ch 
mentorai o bryd i’w gilydd. Gwnewch yn siŵr 
bod hyn bob amser yn cael ei gyflawni’n 
gadarnhaol a’i fod yn adeiladol, yn seiliedig ar 
yr hyn rydych chi wedi’i weld yn ymarferol ac yn 
ddelfrydol gydag enghreifftiau i helpu i ddeall.

5.      RHANNU EICH PROFIAD PAN FYDD HYNNY’N BRIODOL
Mae rhannu eich gwybodaeth a’ch profiad 
gyda’ch mentorai yn hanfodol i helpu’ch 
gwirfoddolwr i ddysgu rôl newydd. Fodd 
bynnag, nid yw mentora yn ymwneud â dweud 
wrth fentorai am bopeth rydych chi’n ei 
wybod yn unig a disgwyl iddo ailadrodd yr hyn 
wnaethoch chi, ac nid yw’n ymwneud â dweud 
wrtho beth i’w wneud. Ceisiwch ddefnyddio 
eich gwybodaeth a’ch profiad dim ond pan 
fyddwch yn hyderus y bydd wir yn helpu, a 
chofiwch, dewis y mentorai yw eu defnyddio ai 
peidio!

6.      BOD YN BAROD I ATEB CWESTIYNAU
Mae hon yn ffordd wych o helpu’ch mentorai 
i gasglu gwybodaeth allweddol gennych chi. 
Cofiwch, mae’r berthynas fentora’n cael ei 
harwain ganddo ef felly rhowch yr wybodaeth 
mae ei heisiau iddo, nid dim ond yr hyn rydych 
chi eisiau iddo ei wybod!

7. RHANNU EICH RHWYDWAITH
Byddwch yn barod i ddefnyddio’ch rhwydwaith 
eich hun i helpu’ch mentorai gyda meysydd 
nad oes gennych brofiad ohonynt o bosib. Gall 
hon fod yn ffordd wych o helpu’r gwirfoddolwr i 
ddod yn fwy hyderus ac i ddod i adnabod mwy 
o bobl ar draws y clwb.

8.      DYSGU GAN ERAILL
Ffordd wych o gefnogi’ch mentorai yw i’r 
ddau ohonoch ddysgu gan eraill, efallai mewn 
clybiau tebyg neu trwy’r CBDC. Ystyriwch a 
ddylai eich mentorai ‘gysgodi’ neu ‘gyfeillio’ 
gwirfoddolwr arall am ychydig wythnosau i 
helpu.

1. DEALL BETH MAEN NHW EI EISIAU
Rhowch amser i drafod yr hyn mae’ch 
mentorai yn chwilio amdano. Gall hyn 
helpu i greu profiad ystyrlon, gwerthfawr 
i’ch gwirfoddolwyr.

2.      MEITHRIN PERTHYNAS Â’CH MENTORAI 
Bydd hyn yn eich helpu i feithrin 
ymddiriedaeth a sicrhau eich bod yn darparu 
cefnogaeth dda. Ystyriwch gyfarfod cyntaf 
anffurfiol, wyneb yn wyneb yn ddelfrydol, lle 
gallwch ddod i adnabod eich mentorai a deall 
ei ddisgwyliadau. Defnyddiwch yr amser yma 
i ddeall pa gefnogaeth y gall fod ei heisiau ac 
i helpu i’w wneud yn gartrefol.

CYNGOR DOETH I’CH HELPU I FENTORA GWIRFODDOLWYR NEWYDD 
NEU BRESENNOL
Mae llawer o ffyrdd y gellir cefnogi’ch gwirfoddolwyr yn eu rôl a dyma rai 
awgrymiadau ymarferol i’w hystyried wrth fentora cydwirfoddolwyr:
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