#PamYdwi?
Ymgyrch recriwtio gwirfoddolwyr
Pecyn Cymorth i Randdeiliaid

cefnogir gan

Mae Home-Start Cymru wedi
datblygu’r ymgyrch ‘Pam Ydw i?’
er mwyn tynnu sylw at
bwysigrwydd gwirfoddoli i HomeStart Cymru a manteision dod yn
wirfoddolwr i Home-Start Cymru.

Bydd yr ymgyrch yn rhedeg ledled Cymru yn yr awyr
agored, yn ddigidol ac ar gyfryngau cymdeithasol. A gyda
chymorth ein gwirfoddolwyr, partneriaid a chyllidwyr
gallwn hysbysu'r cyhoedd o'r cyfleoedd gwirfoddoli gyda
Home-Start Cymru ac amlygu'r gwaith pwysig a wnawn i
gefnogi teuluoedd ledled Cymru.
Mae'r pecyn hwn yn cynnwys popeth sydd angen i chi ei
wybod am Home-Start Cymru a'n hymgyrch Pam Ydw i?
Mae ein partneriaeth â chi yn allweddol i gyflwyno
negeseuon ledled Cymru gyfan, a diolchwn i chi am
eich cefnogaeth.

Amdanom ni

Pam mae pobl yn gwirfoddoli?

Mae Home-Start Cymru yn elusen genedlaethol sy'n
darparu cymorth lleol i deuluoedd ar draws 18 awdurdod
lleol.

Mae yna lawer o resymau da pam mae pobl yn rhoi eu hamser
am ddim: rhoi rhywbeth yn ôl, dysgu sgiliau newydd, cael
hwyl. Bydd gan bob gwirfoddolwr reswm personol, emosiynol
o bosibl, dros ddymuno gwirfoddoli.

Mae ein gwirfoddolwyr hyfforddedig yn ymweld â
theuluoedd yn eu cartref eu hunain am rhwng dwy a thair
awr yr wythnos i gynnig pâr ychwanegol o ddwylo neu glust
i wrando i roi cefnogaeth ymarferol, emosiynol ac ariannol i
rieni, gan eu helpu i adeiladu dyfodol gwell i'w teuluoedd.

Mae gwirfoddoli yn cynorthwyo datblygiad personol, gan
helpu i godi dyheadau a hyrwyddo gwytnwch personol. Mae
hefyd yn galluogi pobl i deimlo'n rhan o'u cymuned, wedi'u
cynnwys yn fwy a bod â rhan yn y gymdeithas ehangach.
Bydd ein hymgyrch yn dathlu'r gwahanol resymau pam eu
bod yn helpu teuluoedd yng Nghymru ac yn dal straeon gan
ein gwirfoddolwyr.

Ynghylch ein hymgyrch
Mae angen ein cefnogaeth ar ein teuluoedd nawr yn fwy
nag erioed ond er mwyn i ni fod yno i deuluoedd mae
angen mwy o wirfoddolwyr arnom.
Mae'r ymgyrch yn dathlu'r gwahanol resymau pam mae
pobl yn gwirfoddoli gyda'r gobaith o ysbrydoli'r
genhedlaeth nesaf o wirfoddolwyr Home-Start Cymru.
Gyda'n gilydd, gallwn ysbrydoli pobl ledled Cymru i roi
peth o'u hamser i helpu teuluoedd mewn angen.

• Mae Cymru Home-Start yno ar gyfer teuluoedd pan maen nhw ein hangen ni
fwyaf.
Home-Start Cymru are there for families when they need us most.

Negeseuon allweddol
P'un a ydych chi'n ysgrifennu am yr ymgyrch ar eich gwefan
neu ar gyfryngau cymdeithasol, dyma rai negeseuon
allweddol a fydd yn ddefnyddiol eu cynnwys:

• Er mwyn helpu i roi'r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant, mae Home-Start
yn cefnogi rhieni wrth iddynt fagu hyder, cryfhau eu perthynas â'u plant ac ehangu
eu cysylltiadau â'r gymuned leol.
• To help give children the best possible start in life, Home-Start supports parents
as they grow in confidence, strengthen their relationship with their children and
widen their links with the local community.
• Mae angen eich cefnogaeth ar Home-Start - Trwy wirfoddoli gyda Home-Start
Cymru, ar-lein neu'n bersonol, fe allech chi wneud gwahaniaeth i'r teuluoedd yn
eich cymuned.
• Home-Start needs your support – By volunteering with Home-Start Cymru, online
or in person, you could make a difference to the families in your community.
• Trwy wirfoddoli gyda Home-Start Cymru, byddwch yn cwrdd â phobl newydd, yn
ennill sgiliau ac yn helpu teuluoedd i ddarganfod eu potensial llawn.
Darganfyddwch fanteision gwirfoddoli gyda Home-Start Cymru.
• By volunteering with Home-Start Cymru, you will meet new people, gain skills
and help families discover their full potential. Discover the benefits of volunteering
with Home-Start Cymru.

Sut allwch chi helpu?

Lawrlwythwch boster i'w
roi yn eich cymuned
Rydym wedi creu posteri i'ch helpu chi i
rannu ein negeseuon yn y gymuned leol.
Gallwch eu lawrlwytho, eu hargraffu a'u
rhoi yn eich sefydliad, busnes neu
gymuned. Os hoffech chi rannu ein poster
yn eich cymuned leol gallwch ei lawrlwytho
yma.

Rhannwch ein fideo
Rydyn ni wedi creu fideo am ein cyfleoedd
gwirfoddoli Rhannwch ar eich sianeli
cymdeithasol i helpu eraill i ddeall y
gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig.
Gallwch chi] lawrlwytho'r fideo yma.

Cefnogwch ni ar gyfryngau
cymdeithasol
Rydym yn galw ar yr holl bartneriaid a sefydliadau
i gymryd rhan trwy rannu'r ymgyrch ar eich sianeli
cymdeithasol eich hun gyda'r hashnod
#PamYdwI?
Er mwyn ei gwneud mor hawdd â phosibl i chi
gymryd rhan, mae gennym ystod o adnoddau i chi
eu defnyddio. Cliciwch yma i lawrlwytho'r
delweddau a/neu'r fideo i'w defnyddio ar draws
eich sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Enghreifftiau o negeseuon cyfryngau cymdeithasol
Facebook

Twitter

• Mae @HomeStartCymru ar genhadaeth i helpu pob
teulu i roi'r dechrau gorau mewn bywyd i blant. Ond ni
allant wneud hynny heb eich help chi. Gallwch chi
wneud gwahaniaeth mawr trwy ddod yn Wirfoddolwr
Home-Start Cymru. Darganfyddwch fwy yn
https://bit.ly/CymHSC #PamYdwi

• Mae @HomeStartCymru ar genhadaeth i helpu pob teulu i roi'r dechrau
gorau mewn bywyd i blant. Ond ni allant wneud hynny heb eich help chi.
Gallwch chi wneud gwahaniaeth mawr trwy ddod yn Wirfoddolwr HomeStart Cymru. Darganfyddwch fwy yn https://bit.ly/CymHSC #PamYdwi

• Rydyn ni'n cefnogi @HomeStartCymru sy'n cefnogi ac
yn grymuso teuluoedd i alluogi eu plant i ffynnu. Mae eu
gwirfoddolwyr yn darparu cefnogaeth ymarferol,
emosiynol ac ariannol, gan helpu rhieni i adeiladu
dyfodol gwell i'w teuluoedd. A allech chi fod yno i deulu
yn eich cymuned? Darganfyddwch fwy yn
https://bit.ly/CymHSC #PamYdwi

•Gallwch chi wneud gwahaniaeth mawr trwy ddod yn Wirfoddolwr
@HomeStartCymru. Darganfyddwch fwy yn https://bit.ly/CymHSC
#PamYdwi
• Rydyn ni'n cefnogi @HomeStartCymru sy'n cefnogi ac yn grymuso
teuluoedd i alluogi eu plant i ffynnu. Mae eu gwirfoddolwyr yn darparu
cefnogaeth ymarferol, emosiynol ac ariannol, gan helpu rhieni i adeiladu
dyfodol gwell i'w teuluoedd. Darganfyddwch fwy yn
https://bit.ly/CymHSC #PamYdwi
• Trwy wirfoddoli gyda Home-Start Cymru, fe allech chi wneud
gwahaniaeth mawr i deuluoedd ledled Cymru. Cofrestrwch a
chefnogwch deulu yn eich cymuned. Darganfyddwch fwy yn
https://bit.ly/CymHSC #PamYdwi

Enghreifftiau o negeseuon cyfryngau cymdeithasol (Saesneg)
Facebook

Twitter

@HomeStartCymru are on a mission to help every
family give children the best start in life. But they can’t
do it without your help. You can make a big difference
by becoming a Home-Start Cymru volunteer.
Find out more here:https://bit.ly/HSCymru #WhyDoI

@HomeStartCymru are on a mission to help every family give
children the best start in life. But they can’t do it without your help.
You can make a big difference by becoming a Home-Start Cymru
volunteer. Find out more here: https://bit.ly/HSCymru #WhyDoI

We’re supporting @HomeStartCymru who support and
empower families to enable their children to thrive.
Their volunteers provide practical, emotional and
financial support, helping parents to build a better
future for their families.
Could you be there for a family in your community?
Find out more here: https://bit.ly/HSCymru
#WhyDoI

You can make a big difference by becoming a @HomeStartCymru
volunteer. Find out more here: https://bit.ly/HSCymru#WhyDoI
We’re supporting @HomeStartCymru who support and empower
families to enable their children to thrive. Their volunteers provide
practical, emotional and financial support, helping parents to build
a better future for their families. Find out more here:
https://bit.ly/HSCymru #WhyDoI
By volunteering with @HomeStartCymru, you could make a big
difference to families across Wales. Register and support a family in
your community. Find out more here: https://bit.ly/HSCymru
#WhyDoI

Lle gallwch chi ddod o hyd i ni

Diolch!

Facebook: @HomeStartCymru
Twitter: @HomeStartCymru
Defnyddiwch yr hashnod: #PamYdwi?
Website: homestartcymrucymraeg.org.uk

Cysylltwch â ni
Os ydych chi am gymryd rhan neu os oes gennych unrhyw
gwestiynau, awgrymiadau, neu sylwadau, cysylltwch â'r tîm
ar volunteer@homestartcymru.org.uk

