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Teitl y rôl Swyddog Gwirfoddoli a Chamau Cymunedol Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Bywyd ar ôl Strôc 

Lleoliad Gogledd Cymru; Gweithio o gartref Atebol i  Rheolwr Gwirfoddoli a Chymuned 

Gofynion teithio Cyson Cyfrifol am Ddim yn berthnasol 

Gwiriad DBS  Na Rôl Graidd  
Lefel Cydlynu  

Cyflawni 

Ffocws uchelgais:  6: Adeiladu’r sylfaeni ar gyfer twf tymor hir 

 

Oriau 28 Gradd D Cyflog  Tua  £18,000 y flwyddyn 

Math o gontract swydd barhaol 

 
Ni yw elusen flaenllaw’r DU ac rydym wedi ymrwymo i oresgyn strôc.  
 
Mae dros 1.2 miliwn o bobl yn y DU wedi goroesi strôc. Mae gan bron i ddau allan o dri anabledd ac mae traean yn dibynnu ar eraill am 
help, sy’n gwneud strôc yn un o brif achosion anabledd. 
                                                         
Rydym yn gweithio’n barhaus i wella bywydau’r rhai sydd wedi goroesi strôc, a’u teuluoedd, ac maen nhw’n haeddu’r driniaeth a’r gofal 
gorau. Rydym yn rhoi cymorth sy’n newid bywyd i dros 60,000 o bobl sydd wedi goroesi strôc a’u teuluoedd bob blwyddyn. Rydym hefyd 
yn ariannu ymchwil i ddod o hyd i well triniaethau, ymgyrchu am well gofal strôc a helpu pobl i ddeall sut i adnabod ac atal strôc. Caiff y 
gwaith hwn ei wneud yn bosibl gan dros 4,000 o wirfoddolwyr a staff talentog, ein cefnogwyr ffantastig a’n perthnasoedd cryf â 
chymuned glinigol ac ymchwil strôc. 
 
Rydym yn gweithio’n ddidwyll, gan arddangos ein gwerthoedd fel un tîm unedig, angerddol, arloesol, sy’n dangos parch ac sy’n 
broffesiynol. 
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Gyda’n gilydd gallwn goncro strôc. 
 
Y Gyfarwyddiaeth  
Mae’r Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Bywyd ar ôl Strôc yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau a gomisiynir gan ofal iechyd a 
chymdeithasol yn effeithiol. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau sy’n cefnogi pobl yn eu dyddiau cynnar ar ôl strôc ac wrth iddyn 
nhw wella,  ac rydym yn rhoi cymorth tymor hir. 
 
Drwy weithio gyda rhanddeiliaid eraill, rydym yn gweithio i gefnogi’r rhai sydd wedi goroesi strôc, eu gofalwyr a’u teuluoedd, gan geisio 
sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad i’r cymorth sydd ei angen arnyn nhw pan eu bod ei angen fwyaf wrth iddyn nhw wella ar ôl cael 
strôc. Rydym hefyd yn ceisio codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o strôc, drwy ymgyrchu ac addysgu pobl ynglŷn â’i effaith a sut i leihau eu 
risg unigol nhw o gael strôc. Rydym yn cysylltu â’r cymunedau yr ydym yn eu cefnogi gan wneud yn siŵr fod ganddyn nhw fynediad i’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw i wneud dewisiadau gwybodus. 
 
Rydym yn cydweithio gyda chyfarwyddwyr mewnol eraill a chyrff allanol er mwyn sicrhau’r defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael i’r 
elusen wrth i ni gyflawni ein gweledigaeth a’n cenhadaeth. 
 
Ymunwch â ni er mwyn helpu i greu byd heb strôc. 
 
 
Pwrpas y rôl 
Mae Camau Cymunedol Strôc yn brosiect 4 blynedd a gyllidir gan grant Cronfa Loteri Fawr, Pawb a’i Le. 
 
Bydd Camau Cymunedol yn creu gwasanaethau cymorth i’r rhai sydd wedi goroesi strôc mewn cymunedau ar draws Cymru, eu 
hintegreiddio yn y gwasanaethau presennol a sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu hystyried pan fydd sefydliadau lleol a’r bobl sy’n 
gwneud penderfyniadau yn creu neu’n newid cyfleusterau a gweithgareddau lleol. 
 
Bydd Camau Cymunedol yn gwneud hyn trwy ddefnyddio dull 3 cham: 

 Cam 1 - darparu cymorth lleol yn benodol ar gyfer strôc trwy ddod â’r rhai sydd wedi goroesi strôc a gofalwyr at ei gilydd trwy 
gyfleoedd cymorth cymheiriaid mewn grwpiau, clybiau, caffis neu gorau. Caiff y grwpiau hyn eu harwain gan wirfoddolwyr a 
byddan nhw mor ffurfiol neu anffurfiol ag sydd ei angen. Bydd Camau Cymunedol yn darparu cyfleoedd i’r rhai hynny sydd wedi 
eu heffeithio gan strôc i helpu ei gilydd mewn amgylchedd sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n gyfforddus. 
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 Cam 2 - darparu pobl â chyfleoedd yn eu cymuned leol i ailafael mewn diddordebau. Drwy roi gwybodaeth i bobl a hwyluso’r 
berthynas rhwng y rhai sydd wedi goroesi strôc a darparwyr gweithgareddau lleol, gall pobl wneud defnydd o’r cyfleoedd a’r 
cyfleusterau sydd ar gael iddyn nhw. 

 Cam 3 – Yn achos y rhai hynny sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc, naill ai nhw’u hunain neu eu gofalwyr/teulu, mae gallu 
dylanwadu ac ymgyrchu yn rhan fawr o’u hadferiad. Bydd cam tri yn rhoi gwybodaeth i’r rhai hynny sydd wedi eu heffeithio gan 
strôc ynghyd â’r wybodaeth a’r offer i greu newid yn eu cymuned. Byddwn yn sicrhau bod anghenion a dymuniadau goroeswyr 
strôc yn cael eu cynrychioli o fewn y gymuned trwy fforymau lleol, ymgynghoriadau ac ymarferion casglu barn eraill a wneir gan 
awdurdodau lleol, byrddau iechyd lleol a sefydliadau eraill sydd â chylch gorchwyl i wasanaethau cymunedau lleol.  Byddwn  
hefyd yn creu Cenhadon Strôc - gwirfoddolwyr sy’n codi ymwybyddiaeth o strôc ymhlith y cyhoedd yn gyffredinol, cwmnïau a 
sefydliadau, er mwyn sicrhau bod pawb yn ymwybodol o achosion ac effeithiau strôc ac anghenion y rhai hynny sy’n cael eu 
heffeithio gan strôc. 

 
Cyfrifoldebau allweddol y rôl 
 

Meysydd Cyfrifoldeb Dangosyddion Perfformiad Cymwysterau Allweddol 

1. Gweithio fel rhan o dîm prosiect Camau 
Cymunedol i gyflawni ei ganlyniadau a’i 
amcanion.   

Cyfarfodydd Tîm 
Goruchwylio 
Canlyniadau Prosiect 

Gallu arwain 
Meddwl agored 
Rheoli a datblygu perfformiad 
Craffter busnes 
Gwella ac arloesi’n barhaus 
Cydweithio  

2. Creu cyfleoedd cefnogi cymheiriaid yn 
unol ag anghenion lleol a enwir drwy 
ymgynghori ac ymgysylltu parhaus â’r rhai 
hynny sydd wedi eu heffeithio gan strôc.   

Nifer o gyfleoedd wedi eu creu 
Wedi gweithio gyda nifer o grwpiau 
Tystiolaeth o ymgysylltu ac ymgynghori 

Ffocws ar gwsmeriaid 
Meddwl agored 
Cyfathrebu a dylanwadu 
Craffter busnes 
Gwella ac arloesi’n barhaus 
Cydweithio 

3. Gweithio gyda’r rhai sydd wedi goroesi 
strôc er mwyn dod o hyd i weithgareddau a 
chyfleusterau cymunedol addas a’u 
cynorthwyo i gymryd rhan trwy gynyddu 
hyder a chodi ymwybyddiaeth o anghenion  

Tystiolaeth o ymgysylltu ac ymgynghori 
Nifer o ddarparwyr gweithgareddau yn 
derbyn gwybodaeth am strôc 
Adborth gan y rhai sydd wedi eu heffeithio 
gan strôc a darparwyr gweithgareddau 

Ffocws ar gwsmeriaid 
Meddwl agored 
Cyfathrebu a dylanwadu 
Craffter busnes 
Gwella ac arloesi’n barhaus 
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y rhai sydd wedi goroesi strôc ymhlith 
darparwyr 

Cydweithio  

4. Datblygu a dosbarthu offer i helpu pobl 
sydd wedi eu heffeithio gan strôc i 
ymgyrchu yn eu hardal leol. Datblygu 
cysylltiadau â sefydliadau ymgyrchu lleol lle 
maen nhw’n bodoli. 
 
 

Nifer o ymgyrchwyr wedi eu recriwtio 
Sesiynau hyfforddi a phecynnau cymorth 
wedi eu cyflwyno 
Tystiolaeth o rwydweithio â sefydliadau lleol 

Ffocws ar gwsmeriaid 
Meddwl agored 
Cyfathrebu a dylanwadu 
Barod i newid 
Gwella ac arloesi’n barhaus 
Cydweithio  
 

5. Gweithredu system wirfoddoli, 
gweithgareddau cymunedol a chynlluniau 
ymgysylltiad defnyddiwr fel a gytunwyd 
gyda staff lleol.  Tyfu ein rhwydwaith 
cymunedol trwy adnabod rolau a 
chyfleoedd newydd; recriwtio a chefnogi 
gwirfoddolwyr newydd fel a gytunwyd yn y 
cynllun prosiect. 

Enghreifftiau o gyfathrebu, cynlluniau, 
ymgysylltiad ac adborth gan gynulleidfa 
wirfoddol. 
Adnabod cyfleoedd a gweithredu arnyn 
nhw, recriwtio a chefnogi gwirfoddolwyr 
newydd 
 

Gallu i arwain 
Ffocws ar gwsmer 
Cyfathrebu a dylanwadu 
Gwella ac arloesi’n barhaus 
Cydweithio  

6. Sicrhau bod gwybodaeth am brosiect yn 
cael ei chofnodi trwy fonitro data, adrodd a 
diweddaru Rheoli Perthnasoedd â 
Chwsmeriaid a dulliau eraill yn ôl yr angen. 
Darparu diweddariadau ac adroddiadau 
prosiect cyson i’r rheolwr prosiect. 

Ansawdd data  
Monitro prosiect 
Canlyniadau prosiect a gyflawnwyd 
Adroddiadau Rheoli Perthnasoedd â 
Chwsmeriaid 

Cyfathrebu a dylanwadu 
 

7. Casglu astudiaethau achos lleol 
(gwirfoddolwyr, aelodau grŵp gwirfoddol, 
pobl sydd wedi eu heffeithio gan strôc) a 
rhannu gyda’r tîm cyfathrebu/cysylltiadau 
cyhoeddus lleol, cynhyrchu cynnwys ar 
gyfer y cyfryngau cymdeithasol 

 Cyfathrebu a dylanwadu 
Gwella ac arloesi’n barhaus  
Cydweithio 

 
 
Cyfrifoldebau gorfodol y rôl 
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Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n gymesur â phwrpas a chylch gorchwyl y swydd.  
 

Ardaloedd cyfrifoldeb Dangosyddion perfformiad  Cymwysterau allweddol 

Sicrhau eich bod yn rheoli a datblygu eich perfformiad eich 
hunan 

 

 Tystiolaeth o fynychu 
digwyddiadau hyfforddiant 
personol a rhanbarthol 

 Pob hyfforddiant gorfodol 
wedi ei gwblhau 

 Adolygiad Perfformiad a 
Datblygiad wedi ei gwblhau i 
safon. 

Rheoli a Datblygu perfformiad. 
Arweiniad  
 

Dilyn polisïau a gweithdrefnau’r Gymdeithas Strôc  Cyfarwydd â’r fframwaith 
cymhwysedd gan gynnwys 
gwerthoedd, cenhadaeth a 
gweledigaeth. 

 Wedi cael mynediad i’r 
Llawlyfr Staff ac wedi ei 
ddarllen ynghyd ag unrhyw 
bolisïau a gweithdrefnau 
perthnasol i’ch rôl. 

 Yn fodlon teithio yn ystod 
cyfnod eich dyletswyddau 
gyda’r posibilrwydd o aros 
dros nos oddi cartref. 

Rheoli a Datblygu perfformiad 
Barod i newid 
Meddwl agored 

Cyfrannu at unrhyw waith prosiect yn ôl yr angen. 
 

 Enghreifftiau o waith 
prosiect. 

Cydweithredu 
Craffter Busnes 
Gwella ac Arloesi Parhaus 
 

 
Manyleb y Person  
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Addysg Hanfodol/ Dymunol 

Lefel dda o addysg hyd lefel gradd neu lefel gyfatebol, neu brofiad personol cyfatebol y gellir 
ei arddangos.  

Hanfodol 

Parodrwydd i ymgymryd â hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus Hanfodol 

Profiad  

Profiad o weithio fel rhan o dîm amrywiol Hanfodol  

Tystiolaeth o drefnu, cynllunio a pharatoi ar gyfer cyflwyno digwyddiad yn llwyddiannus  Dymunol 

Profiad o recriwtio, cefnogi, rheoli gwirfoddolwyr a gwirfoddolwyr sy’n hyfforddi Hanfodol 

Dealltwriaeth a phrofiad y gellir eu harddangos o gydymffurfio â systemau iechyd a 
diogelwch 

Dymunol  

Dealltwriaeth o ddatblygiad cymunedol, y sector gwirfoddol a sut i adeiladu a defnyddio 
rhwydweithiau effeithiol gan gynnwys gweithio gyda grwpiau defnyddwyr anabl. 
 

Hanfodol 

Sgiliau a galluoedd   

Y gallu i gymhathu a deall ystod o wybodaeth, wedi ei chyflwyno mewn ystod o fformatau, 
yn gyflym ac yn hawdd  

Hanfodol 

Sgiliau cyfathrebu a rhifedd ardderchog (cyflwyniadau, yn ysgrifenedig ac ar lafar) Hanfodol 

Y gallu i ddeall a defnyddio dull ar sail gwerthoedd ac ysbrydoli ac annog eraill Hanfodol 

Y gallu i hyrwyddo’r Gymdeithas mewn modd proffesiynol ar bob achlysur Hanfodol 

Y gallu i weithio gyda phobl a chynnal perthnasoedd gyda nhw ar bob lefel oddi mewn i’r 
rhanbarth ac ar draws y Gymdeithas yn ôl yr angen 

Hanfodol  

Y gallu i weithio gyda chyn lleied â phosibl o oruchwylio a rheolaeth ond i feddu ar yr 
ymwybyddiaeth o ba bryd i rannu problemau a chwilio am gyngor 

Hanfodol  

Y gallu i baratoi data clir a chywir ac adroddiadau cryno oddi mewn i amserlenni cytûn Hanfodol  
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Yn barod i aros dros nos yn achlysurol  

 
                     Hanfodol  

 
Caiff y wybodaeth hon ei defnyddio fel rhan o’r broses o greu rhestr fer.  

Y gallu i reoli eich amser eich hun a, lle y bo’n briodol, amser eraill yn effeithiol Hanfodol  

Y gallu i ddefnyddio ystod o gynnyrch TG gan gynnwys Microsoft suite a chronfeydd  data 
deinamig 

Hanfodol  

Y gallu i gyfathrebu’n ysgrifenedig ac ar lafar trwy gyfrwng y Gymraeg Hanfodol  

Gofynion eraill  

Y gallu i arddangos dealltwriaeth ac ymrwymiad i’n gwerthoedd corfforaethol.   Hanfodol  

Ymrwymo i egwyddorion cyfle cyfartal ac amrywiaeth.   Hanfodol  

Meddu ar ddealltwriaeth o strôc ac empathi â phobl sydd wedi eu heffeithio gan strôc. Hanfodol  

Parodrwydd i fabwysiadu ymagwedd hyblyg tuag at batrymau a threfniadau gwaith Hanfodol  

Perchennog/gyrrwr car sy’n barod i deithio ar draws yr ardal/parth yn ôl yr angen    Hanfodol  


