Enghreifftiau o beth sydd a beth sydd ddim yn cael ei gyfrif fel gwirfoddoli.

Enghraifft 1)

Enghraifft 2)

Enghraifft 3)

Enghraifft 4)

Enghraifft 5)

Enghraifft 6)

Enghraifft 7)

A yw hyn yn cyfrif fel
Gwirfoddoli?
Helpu i ofalu am rywun
yn y teulu sydd ag
anabledd.
Gwneud gwaith di-dâl yn
eich milfeddygfa leol i
ennill profiad.
Gwneud Bagloriaeth
Cymru yn yr ysgol, a
dywedwyd i mi wneud 30
awr er mwyn ennill y
cymhwyster.
Gwirfoddoli mewn
canolfan anifeiliaid leol a
nawr mae fy ysgol eisiau
cyfrif hyn tuag at
Fagloriaeth Cymru.
Mentora plant iau yn yr
ysgol yn ystod fy amser
cinio.

Ydi

Nac
ydi
✔

Pam?

✔

Profiad gwaith yw hyn. Mae yna fudd i’r
anifeiliaid a’r perchnogion, ond neb arall y
tu hwnt i hynny.
Os oes raid i ti wneud rhywbeth yna nid
yw’n wirfoddol.

✔

✔

✔

Astudio’r Gyfraith yn y
Brifysgol ac angen
cwblhau 100 awr i ennill
y cymhwyster.
Helpu i werthu tocynnau
a rhaglenni mewn sŵ
lleol.

✔

✔

Enghraifft 8)

Gwirfoddoli gydag
elusen gadwraeth ac am
bob awr rwy’n
gwirfoddoli, rwy’n cael
credydau tuag at wobrau
yn fy nhref leol.

✔

Enghraifft 9)

Hyfforddi tîm chwaraeon
lleol, helpu mewn
sesiynau hyfforddi,
cynllunio at gemau ac yn
y blaen.

✔

Does dim budd i’r gymuned wrth ofalu am
rywun yn y teulu.

Mi wnes di ddewis gwirfoddoli yma, a rhoi
dy amser yn wirfoddol. Y gwahaniaeth i
(3) yw dy fod wedi dewis gwirfoddoli yn
hytrach na gwirfoddoli dim ond i
gwblhau’r Fagloriaeth.
Eto rwyt yn rhoi dy amser yn wirfoddol i
eraill. Mae hyn yn wir hefyd am glybiau ar
ôl ysgol i wneud pethau fel Gwobr Dug
Caeredin.
Os wyt yn rhoi dy amser i ennill
cymhwyster, nid wyt yn rhoi dy amser yn
wirfoddol.
Profiad gwaith yw hyn – rydych chi’n
ennill sgiliau, mae’r mudiad yn cael budd
wrth i chi weithio yno, does dim budd i’r
gymuned.
Mae’r amser rwyt yn ei roi i’r elusen yn
cyfrif fel gwirfoddoli ac nid wyt yn cael dy
dalu amdano. Nid yw’r amser a dreulir ar
y gwobrau yn cyfrif fel gwirfoddoli, ond
mae’r enghraifft hon yn cyfrif gan fod yr
amser rwyt yn ei roi i’r elusen gadwraeth
yn gwella’r amgylchedd i bawb.
Mae llawer o bobl yn hyfforddi neu’n
helpu mewn clybiau chwaraeon ac ati ond
ddim yn sylweddoli mai gwirfoddoli ydi’r
hyn maent yn ei wneud.

