
                 

 

 

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020 

Mae hi’n Wythnos Gwirfoddolwyr rhwng 1 a 7 Mehefin bob blwyddyn, ac mae’n gyfle 

i ddathlu’r holl sefydliadau ac unigolion rhyfeddol sydd yn ymroi i gefnogi pobl eraill 

yn eu cymuned. Eleni, mae byw gyda chyfyngiadau ar ein symudiadau wedi 

cyflwyno nifer o heriau ychwanegol i wirfoddolwyr – un o’r pryderon pennaf yw 

sicrhau fod aelodau o’r gymuned sy’n diamddiffyn ac sydd yn hunan ynysu yn gallu 

cael gafael ar fwyd a hanfodion.  

Fe hoffem ddiolch yn arbennig i bawb yng ngogledd ddwyrain Cymru sydd wedi bod 

yn gweithio’n galed i drefnu parseli bwyd a danfoniadau i’r cartref i’r rhai sydd eu 

hangen; mae hyn yn cynnwys busnesau lleol fel Siop y Fro yng Nghlawddnewydd, 

Sir Ddinbych a’r Caffi Cymunedol yn Rhos, a sefydliadau fel NWAMI (Networking for 

World Awareness of Multicultural Integration) a CLPW (Cymuned Portiwgaleg 

Wrecsam) sydd wedi bod yn darparu bwyd a PPE i bobl leiafrifol diamddiffyn. 

 



                 

Un o’n prif ddyletswyddau ar y Tîm Cydlyniant Rhanbarthol yw hwyluso cyllid 

grantiau er mwyn galluogi llawer mwy o gefnogaeth gan wirfoddolwyr sydd fawr ei 

angen. Roedd sefydliad Cymuned Affricanaidd Wrecsam yn fuddiolwyr diweddar o’r 

rhaglen: 

 

 

 

Mae yna nifer o enghreifftiau eraill o fentrau gwirfoddoli gwych eraill i gefnogi ein 

cymunedau hefyd. Yn ogystal â chyflenwadau bwyd, mae Caffi Cymunedol Rhos 

wedi cynnal eu sesiynau myfyrdod a ymwybyddiaeth ofalgar ar Zoom; mae PISC 

(Polish Integration Support Centre) wedi bod yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth 

addysgiadol ar-lein i deuluoedd Pwyleg; ac mae Clwb Cyswllt yn Sir y Fflint wedi bod 

yn cynnal sesiynau gweithgareddau hwyliog i bobl ifanc sydd ag anableddau, yn 

cynnwys ychydig o carioci i unrhyw un sy’n ddigon dewr i ganu!      

 



                 

Gwobr Uchel Siryf Clwyd 

Gan gadw at y thema o ddathlu unigolion sy’n gweithio’n galed i gefnogi’r rhai mwyaf 

diamddiffyn yn ein cymuned, mae’n falch gennym gydnabod cyflawniad Godwin 

Akinyele, gweithiwr achosion gwirfoddol ar gyfer Gwasanaethau Ffoaduriaid Y Groes 

Goch Brydeinig.  

Yn ddiweddar, derbyniodd Godwin Wobr Uchel Siryf Clwyd am ei ymdrechion diflino 

i gefnogi teuluoedd sy’n ffoaduriaid yng Nghymru: yn ogystal â’i rôl gyda’r Groes 

Goch Brydeinig, mae Godwin yn gweithredu fel ymgynghorydd i Gyngor Ffoaduriaid 

Cymru, yn wirfoddolwr gyda BAWSO (Sefydliad BAME Cenedlaehtol Cymru) ac 

mae’n lysgennad ar gyfer Rhwydwaith Voices. Wyddom ni ddim sut mae’n dod o hyd 

i’r amser – da iawn Godwin! 

 

 

   

 

Rhannu o Gartref 

Ochr yn ochr ag Wythnos Gwirfoddoli, digwyddiad arall ar galendr cydlyniant 

cymunedol yn ddiweddar oedd Diwrnod Amrywiaeth Diwylliannol y Byd ar 21 Mai. 

Roedd Tîm Cydlyniant Rhanbarth Gogledd Ddwyrain Cymru yn falch o nodi’r 

achlysur drwy lansio Rhannu o Gartref: arddangosfa gymunedol ar-lein o luniau yn 

dathlu traddodiadau amrywiaeth diwylliannol yn ein cartrefi.  

 



                 

 

 

Roedd yn gyfle gwych i ddarparu ffocws cadarnhaol ar amrywiaeth yn ein 

cymunedau lleol, a meithrin perthnasau agosach gydag amrywiaeth eang o grwpiau 

lleiafrifol. Roedd yr ymateb i Rhannu o Gartref yn wych: fe anfonodd cymunedau o 

Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych luniau, lluniadau a phaentiadau gan gynrychioli 

diwylliant Cymreig, Pwyleg, Portiwgaleg, Syria ac Affricanaidd (i enwi ond ychydig!), 

ac yn sgil y cyfraniadau yma, roedd modd i ni gael arddangosfa eithriadol o 

amrywiol, gallwch weld y cyfan yma. 

Ymysg y nifer o luniau gwych y gwnaethom eu derbyn, daeth Godwin Akinyele o hyd 

i’r amser yn ei fywyd prysur i gymryd rhan. Mae’r stori yma a ysgrifennwyd â llaw yn 

helpu pawb i ddeall am ei wreiddiau Nigeraidd – mae’n enghraifft deimladwy o sut 

mae Rhannu o Gartref wedi galluogi pobl i ddathlu eu treftadaeth mewn modd 

bersonol a chreadigol:  

 

https://newyddion.wrecsam.gov.uk/maer-arddangosfa-ar-lein-rhannu-o-gartref-yn-lansio-heddiw/


                 

 

 

 



                 

Monitro Tensiwn 

Yn ogystal â dathlu’r profiadau cadarnhaol yma o gymunedau cynhwysol, mae 
ymateb yn effeithiol i densiynau cymunedol yn parhau i fod yn agwedd hanfodol o rôl 
Tîm Cydlyniant Rhanbarthol Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae gan bob cymuned 
botensial i densiwn godi a gall hynny arwain at rywfaint o wrthdaro, a bydd natur 
tensiynau yn amrywio o un ardal i un arall.  Felly mae’n bwysig bod gan awdurdodau 
lleol a phartneriaid y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau lleol mewn cydlyniant 
cymunedol. Bydd hyn yn helpu i nodi ‘mannau’ o densiwn er mwyn cynnal ymyrraeth 
gynnar, ac atal materion rhag codi. 

Rydym yn anelu i gasglu gwybodaeth gan staff awdurdod lleol a sefydliadau partner 
fydd yn bwydo i mewn i’r broses monitro tensiwn yr Heddlu ac yn helpu i ddatblygu 
ymateb hysbys i bryderon cymuned ar lefel cymdogaeth.  

Os byddwch angen unrhyw gyngor neu gefnogaeth bellach, gallwch gysylltu â 
onewrexham@wrexham.gov.uk. 

Am gefnogaeth bellach: 

Ffoniwch y Llinell Cymorth i Ddioddefwyr (Rhadffôn 24/7):   0300 30 31 982 

Ffoniwch Dîm Gofal Dioddefwyr Lleol Gogledd Cymru (Rhadffôn 8am-8pm Llun-
Gwen, 9am-5pm Sad): 0300 30 30 159. 

Gallwch anfon adroddiad ar-lein i Cymorth i Ddioddefwyr 
yma:  www.reporthate.victimsupport.org.uk 

 

 

Cysylltwch â ni 

Bob mis, bydd y newyddlen hon yn amlygu enghreifftiau o'n gwaith, a gwaith pobl 

eraill. Gobeithio y bydd hyn yn cynnig cipolwg clir o’n rôl ar y Tîm Cydlyniant 

Rhanbarthol, a rhoi platfform i gysylltu â'n partneriaid.   

Cysylltwch â onewrexham@wrexham.gov.uk am fwy o wybodaeth am unrhyw beth 

rydych wedi’i ddarllen yn y newyddlen hon – neu gadewch i ni wybod am brosiect yr 

hoffech i ni ei gynnwys yma! 
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