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Creu ffrindiau newydd

 

Dysgu sgiliau newydd 

Meithrin eich lles

 

Cael hwyl a helpu eraill
 

Gwella eich Cyflogadwyedd
 

Rhowch gynnig ar wirfoddoli, dim ymrwymiad, dim disgwyliadau,
rhowch gynnig arni !!

 

Canllaw Prosiect Wythnos Gwirfoddoli
Myfyrwyr



Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr 
7fed - 11eg o Chwefror

 Rhowch gynnig ar wirfoddoli, dim ymrwymiad, dim disgwyliadau,
rhowch gynnig arni.

Mae gan Discovery wythnos o wirfoddoli untro, hyfforddiant am
ddim a gweminarau i holl Fyfyrwyr Prifysgol Abertawe. Dewch
draw i ddarganfod ychydig mwy am gyfleoedd gwirfoddoli
Discovery a darganfod sut y gallwch chi wneud gwahaniaeth trwy
wirfoddoli tra ar yr un pryd adeiladu eich sgiliau a chwrdd â phobl
newydd.

Sut i gofrestru 
Edrychwch ar y canllaw hwn o bopeth sy'n digwydd ac yna ewch i: 

https://www.fatsoma.com/p/discoverysvs

 i archebu pa weithgareddau yr hoffech gymryd rhan ynddynt. Nid
oes angen i chi fod yn wirfoddolwr cofrestredig gyda Discovery i
gofrestru ar gyfer y gweithgareddau ac mae'r gweithgareddau'n
agored i fyfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe.  Cysylltwch â ni ar

discovery@swansea.ac.uk 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fatsoma.com%2Fp%2Fdiscoverysvs&data=04%7C01%7Ctanyaradzwa.chambati%40swansea.ac.uk%7C0487e332465549a647ac08d9dd0ac49c%7Cbbcab52e9fbe43d6a2f39f66c43df268%7C0%7C0%7C637783860575219807%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EdK6YLDw8dU3kBonkzhRNsM%2Bpxh0CRrvwQRSBWcma8U%3D&reserved=0


Tystysgrif Wythnos Gwirfoddoli Myfyrwyr

 

Os byddwch yn cymryd rhan mewn saith awr neu fwy o wirfoddoli
rhwng Dydd Llun y 7fed a Dydd Gwener yr 11eg o Chwefror
gallwch wneud cais am dystysgrif gwirfoddoli Discovery. I wneud
hyn e-bostiwch discovery@swansea.ac.uk gyda'ch enw a pha
sesiynau gwirfoddoli yr aethoch iddynt.



Dydd Llun 7fed Chwefror
Matthew’s House 8:30yb-2yp.

Ymunwch â Matthew’s House (sy’n bodoli i ddarparu adeilad cynnes a chroesawgar yng nghanol
Abertawe, gyda’r bwriad mynegedig o fod yn hygyrch i’r digartref a’r mwyaf agored i niwed yn Abertawe)
yn y cyfle gwirfoddoli unwaith ac am byth hwn. Gall y rolau gynnwys paratoi bwyd, didoli rhoddion, gweini
gwesteion, gwneud te a choffi, glanhau, a gwneud pecynnau urddas.

Creu Porthwyr Adar  12-1yp

Ymunwch â ni i greu porthwyr adar i gefnogi ein bywyd gwyllt lleol!

Gweithdy Ffotograffiaeth 3 - 4yp

Dewch i sesiwn ffotograffiaeth gyda Simeon Smith o Cyflogadwyedd! Dysgwch am nodweddion eich
camera a mynd allan i'r awyr agored a rhoi cynnig arni! Sylwch: mae'r sesiwn hon yn gofyn i gyfranogwyr
ddod â'u camera eu hunain, diolch.

Sesiwn Grefft Actif 18  2-3yp.

Cymerwch ran mewn sesiwn grefftau Actif 18! Mae Actif 18 yn cefnogi oedolion anabl drwy ddarparu man
lle gallant gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol. Ar gyfer y sesiwn hon, dewch â phennau
ysgrifennu, papur a deunyddiau crefftio eraill gyda chi.

Casglu Sbwriel (Campws Singleton)  1-2yp.

Ymunwch â ni am sesiwn casglu sbwriel i helpu i gadw'r lleoedd cyhoeddus o
amgylch Campws Singleton yn rhydd o sbwriel. Mae'r cyfle hwn yn ein helpu i
gadw bywyd gwyllt lleol yn ddiogel! Darperir piciau, menig, bagiau casglu ac ati.



Dydd Llun 7fed Chwefror
Gweminar Gwrifoddoli mewn Brifysgol 4-5yp

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud ffrindiau, dysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth i'r
gymuned leol? Hoffech chi gael profiadau a fydd yn helpu i gefnogi eich gyrfa a gwella eich
cyflogadwyedd? Mae gan Discovery dros 20 o brosiectau y gallwch wirfoddoli arnynt a gallwch wirfoddoli
gyda phlant, pobl ifanc, oedolion hŷn, ffoaduriaid a cheiswyr lloches, oedolion anabl a phrosiectau
ymarferol. Yn y gweminar hwn byddwch yn cwrdd â gwirfoddolwyr presennol, yn darganfod popeth am
wirfoddoli gyda Discovery a'r effaith y gall gwirfoddoli ei chael arnoch chi a'ch gyrfa wrth i chi wneud
gwahaniaeth i bobl Abertawe.

Dydd Mawrth 8fed Chwefror

Matthew’s House 8:30yb-2yp.

Ymunwch â Matthew’s House (sy’n bodoli i ddarparu adeilad cynnes a chroesawgar yng nghanol
Abertawe, gyda’r bwriad mynegedig o fod yn hygyrch i’r digartref a’r mwyaf agored i niwed yn Abertawe)
yn y cyfle gwirfoddoli unwaith ac am byth hwn. Gall y rolau gynnwys paratoi bwyd, didoli rhoddion, gweini
gwesteion, gwneud te a choffi, glanhau, a gwneud pecynnau urddas.

Her Menter Gymdeithasol 10-11yb

Mae gwirfoddolwyr yn bobl sy'n gwneud pethau da. Mae mentrau cymdeithasol yn fusnesau sy'n gwneud
pethau da, p'un a yw hynny'n brwydro yn erbyn tlodi, yn cynyddu allyriadau carbon neu trwy gefnogi
grwpiau cymunedol lleol.

Yn y gweithdy hwn, byddwch yn darganfod beth yw mentrau cymdeithasol, sut maen nhw'n cefnogi
cymunedau lleol ac yn helpu i frwydro yn erbyn rhai o broblemau mwyaf dybryd y byd. Byddwch hefyd yn
dysgu sut mae mentrau cymdeithasol yn cael eu cychwyn trwy feddwl am eich syniad menter
gymdeithasol eich hun!

Mae'r gweithdy hwn yn cael ei redeg gan Dîm Menter y brifysgol sy'n cefnogi myfyrwyr a graddedigion i
gychwyn eu busnes, gyrfa ar eu liwt eu hunain neu fenter gymdeithasol. Os hoffech gefnogaeth i gychwyn
neu dyfu eich busnes eich hun, cysylltwch â ni ar enterprise@swansea.ac.uk.  
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Cwrdd a Chyfarch Cŵn yr Heddlu 12-1yp

Dewch draw i gwrdd â chŵn yr heddlu a darganfod mwy am wirfoddoli ar y prosiect cop!

Hyfforddiant Dechreuwch Yma 1:30-3yp

Eisiau bod yn wirfoddolwr gyda Discovery? Cofrestrwch nawr ar gyfer ein Hyfforddiant Dechreuwch Yma
a dechrau arni!

Gweithdy gwneud Tiwtora yn Hwyl 3-4yp

Ymunwch â'n Cydlynydd Prosiect ar gyfer prosiect EYST mewn gweithdy cyffrous i helpu i wneud
tiwtora yn hwyl! Dysgwch fwy am ein Clwb Gwaith Cartref EYST a sut i wneud dysgu yn hwyl, yn
rhyngweithiol ac yn ddeniadol!

Fun
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Ysgrifennu Cerdyn Caredigrwydd Cymraeg i Ddechreuwyr 4-5yp

Dewch draw i ddatblygu eich sgiliau Cymraeg trwy ysgrifennu Cardiau Caredigrwydd i gartrefi gofal
lleol yn Gymraeg! Mae'r digwyddiad hwn yn addas ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn
dysgu Cymraeg, o ddechreuwyr, i siaradwyr rhugl! Mae Cardiau Caredigrwydd yn rhoi hwb mawr i
breswylwyr mewn cartrefi gofal, felly rhowch gynnig ar ysgrifennu eich un chi!

Dydd Mawrth 8fed Chwefror

Surfability 1:30-3:30yp

Cymerwch ran yn y prosiect Surfability trwy gefnogi sesiynau syrffio ar gyfer pobl ifanc anabl i
helpu i adeiladu hunanhyder! Mae'n hanfodol eich bod yn gallu nofio i gymryd rhan, ond nid oes
angen i chi wybod sut i syrffio!



The Vetch 12:30-2:30yp

Oes gennych chi gwpl o oriau sbâr? Cefnogwch randir lleol a gardd gymunedol gyda chynnal a
chadw, plannu ac adeiladu! Ar gyfer y cyfle hwn, bydd angen dillad nad oes ots gennych eu cael
ychydig yn fudr ac esgidiau sy’n dal dŵr.

Building Blocks  2-5yp 

Ymunwch â'n prosiect Building Blocks drwy gynorthwyo gyda gweithgareddau adeiladu creadigol i
blant!

Gweithdy Gwneud Cardiau Caredigrwydd  3-4yp

Ymunwch â ni i ysgrifennu cardiau caredig, calonogol i breswylwyr mewn cartrefi gofal! Mae
Cardiau Caredigrwydd yn rhoi hwb mawr i breswylwyr mewn cartrefi gofal, felly rhowch gynnig ar
ysgrifennu eich un chi!

Dydd Mercher 9fed Chwefror
O Wirfoddoli i Gyflogaeth yn y Sector Gwirfoddol 11yb-12yp

Darganfyddwch sut mae eich gwirfoddoli yn effeithio ar eich cyflogadwyedd! Yn y gweithdy hwn,
cewch wybod mwy am rolau canolfannau gwirfoddoli, cysylltu gwirfoddoli â'ch gyrfa yn y dyfodol a
chael gwaith yn y sector gwirfoddol.



Creu Marciau Llyfr 12-1yp

Cymerwch ran yn ein prosiect Buddied Reading trwy helpu i greu Marciau Llyfr! Bydd y marciau
llyfr rhagorol hyn yn cael eu rhoi i ysgolion lleol i helpu i gefnogi ac annog plant i ddatblygu eu
sgiliau darllen!

Sgiliau Syrcas  3-4yp

Dewch i'n sesiwn sgiliau syrcas llawn hwyl a dysgwch fwy am ein prosiect Circus Eruption!

Sesiwn Sgiliau Cyfryngau Digidol 4-5yp

Dewch i'r sesiwn hon i ddarganfod rhai awgrymiadau a syniadau ar sut i greu cynnwys cyfryngau
digidol gwych a ffyrdd y gallwch chi gael profiad o gyfryngau digidol yn Discovery a'r Brifysgol!

Dydd Iau 10fed Chwefror

Go! Team Mixer 5-6yp

Fe'ch gwahoddir i'r Go! Team Mixer i gwrdd â phobl newydd, cael hwyl a bod yn rhan o'ch
cymuned!



 Dydd Gwener 11eg Chwefror
Matthew’s House 8:30yb-2yp

Ymunwch â Matthew’s House (sy’n bodoli i ddarparu adeilad cynnes a chroesawgar yng nghanol
Abertawe, gyda’r bwriad mynegedig o fod yn hygyrch i’r digartref a’r mwyaf agored i niwed yn
Abertawe) yn y cyfle gwirfoddoli unwaith ac am byth hwn. Gall y rolau gynnwys paratoi bwyd,
didoli rhoddion, gweini gwesteion, gwneud te a choffi, glanhau, a gwneud pecynnau urddas.

Inspire! 12-1yp

Dewch draw i ymuno â'r prosiect Inspire i wneud pecyn gweithgaredd rhyngweithiol hwyliog i blant
ar-lein!

Casglu Sbwriel (Campws y Bae)  2-3yp

Ymunwch â ni am sesiwn casglu sbwriel i helpu i gadw'r lleoedd cyhoeddus o amgylch Campws y
Bae yn rhydd o sbwriel. Mae'r cyfle hwn yn ein helpu i gadw bywyd gwyllt lleol yn ddiogel! Darperir
piciau, menig, bagiau casglu ac ati.

Clwb Ieuenctid  3:40-6:30yp

Cefnogwch glwb ieuenctid lleol trwy gynnig crefftau, gemau a gweithgareddau chwaraeon!
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