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Doeddwn i ddim yn gwybod ble
i ddechrau. Doeddwn i ddim yn

adnabod fy hun.

Fe wnes i wirfoddoli i roi fy
sgiliau ar waith. Yna daeth

swydd i fyny.

Roeddwn i'n teimlo'n hyderus i
wneud cais ac roedd fy rheolwr

nawr, hyd yn oed cyn fy
nghyfweliad, yn gwybod fy mod i'n

alluog.

Teresa

Meddwl am wirfoddoli?



Cynnwys
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Mae Creu Menter, sy'n rhan o Cartrefi Conwy, yn gontractwr adeiladu a chynnal a
chadw wedi'i leoli ym Mochdre, Gogledd Cymru. Yn ddiweddar cawsom ein henwi y
Cwmni Adeiladu Sy’n Tyfu Gyflymaf yng Nghymru, y Cwmni Sy’n Tyfu Gyflymaf yng
Ngogledd Cymru a’r trydydd Cwmni Sy’n Tyfu Gyflymaf yng Nghymru.
 
Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cynnal a chadw eiddo i'r
sectorau cyhoeddus a phreifat ac yn arbenigo mewn Adeiladu Modiwlaidd, yn
adeiladu cartrefi ffrâm bren Passivhaus.
 
Rydym yn darparu gwasanaethau yn y meysydd canlynol:

Datblygu Eiddo

Beth yw Creu Menter?

Cynnal a Chadw a Rheoli
Cyfleusterau

Cynnal a Chadw Eiddo

Gwaith Tir a Gwella 
Amgylcheddol

Peintio Addurno

Amnewid Gwres Gwasanaethu Tanwydd

Gwaith Llafur Cyffredinol

Mae Creu Menter ar y rhestr fer ar gyfer nifer o wobrau i gydnabod y gwaith y
mae'n ei wneud, ac yn ddiweddar enillodd y gwobrau canlynol:
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Adeiladu Modiwlaidd

Wedi'i enwi ym Mynegai SE100 fel un o'r 100 menter gymdeithasol
orau yn y DU

Wedi'i enwi ar restr The Sunday Times o'r 100 sefydliad dielw
gorau i weithio iddynt

Gwobr Cyllid Cyhoeddus am y Model Cyflenwi Gwasanaethau
Amgen
Y Cwmni Adeiladu Sy’n Tyfu Gyflymaf yng
Nghymru, y Cwmni Sy’n Tyfu Gyflymaf yng
Ngogledd Cymru a’r trydydd Cwmni Sy’n Tyfu
Gyflymaf yng Nghymru



Beth yw Menter Gymdeithasol?

Mae Sgiliau Gwaith yn brosiect sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol, sy'n cefnogi tenantiaid tai cymdeithasol di-waith yng Nghonwy i gael
mynediad at brofiad gwaith ystyrlon a chyfleoedd gwirfoddoli sy'n arwain at ennill
sgiliau, hyfforddiant a'r hyder i ymgeisio am swyddi.

Fodd bynnag, nid yw'r holl gyfranogwyr eisiau symud ymlaen i swydd; efallai y byddwch
chi'n penderfynu ymuno â ni fel y gallwch chi wneud ffrindiau newydd, magu hyder a
chymdeithasu â mwy o bobl.

Mae Conwy wedi cael ei gydnabod fel Lle Menter
Gymdeithasol - un o ddim ond tri lle yng Nghymru
gyfan i gyflawni'r achrediad hwn.

Rhai mentrau cymdeithasol adnabyddus:

Beth yw Sgiliau Gwaith?

Mae menter gymdeithasol yn fusnes sy'n masnachu at bwrpas cymdeithasol neu
amgylcheddol. Maent yn bodoli ym mhob sector ac fe welwch nhw ym mhobman yn
y wlad. Buddsoddir elw yn ôl i gyflawni eu nodau cymdeithasol.

Yng Nghymru, mae mentrau cymdeithasol gyda'i gilydd yn troi dros £3.18 biliwn
ac yn cyflogi tua 55,000 o bobl.
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Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli yn
seiliedig ar y gwasanaethau amrywiol a ddarperir gan Cartrefi
Conwy a Creu Menter.

Ein gwirfoddolwyr



Pam ddylech chi wirfoddoli?
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Datblygiad personol.

Mae yna lawer o resymau gwych dros wirfoddoli, gan gynnwys…

Ennill sgiliau a phrofiadau newydd.

Gwella rhagolygon cyflogaeth.

Cyfarfod pobl newydd.

Cynyddu eich hyder.

Cyrchu ystod o hyfforddiant am ddim.

Mae treuliau parod yn cael eu talu.

Derbyn mentora gan y tîm Creu Dyfodol, ynghyd â chefnogaeth am y
swydd gan Gyfaill Gwaith ymroddedig.

Darperir yr holl offer diogelwch angenrheidiol a.

Mae gwirfoddoli yn dda i'n cymuned!
Yn ddiweddar cawsom yr adroddiad terfynol ar werth cymdeithasol ein
gwasanaeth gwirfoddoli, sy’n dangos yr effaith y mae’n ei gael ar unigolion
a’r gymuned ehangach. Rydyn ni wrth ein bodd â’r canfyddiadau, sy’n dod
i’r casgliad bod pob £1 a fuddsoddir yn y prosiect werth £6 i
gymdeithas, gan gyfrifo’r enillion cymdeithasol ar fuddsoddiad i fod dros
£360,000 y flwyddyn!



Rydym yn cynnig ystod amrywiol o gyfleoedd gwirfoddoli sy'n adlewyrchu ehangder
gweithgareddau Creu Menter a gweithgareddau Cartrefi Conwy. Oes gennych chi
ddiddordeb mewn gwirfoddoli ochr yn ochr ag un o'n timau crefftau? Mewn
amgylchedd swyddfa? Allan yn y gymuned mewn rôl sy'n wynebu cwsmeriaid? Beth
bynnag yw eich dewis, rydym yn sicr o gael cyfle sy'n cwrdd â'ch disgwyliadau a'ch
anghenion. Mae pob un o'n rolau yn gwbl hyblyg, ac rydyn ni yma i'ch cefnogi chi i
oresgyn unrhyw rwystrau rydych chi'n eu hwynebu.
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Pa rolau sydd ar gael?

Yn ystod sefyllfa Coronavirus gwnaethom
roi'r alwad i Wirfoddolwyr Llesiant ddod
ymlaen a chefnogi rhai o aelodau mwyaf
bregus ein cymuned trwy'r argyfwng a thu
hwnt. Gwnaeth y gwirfoddolwyr hyn alwadau
ffôn rheolaidd i denantiaid i sicrhau eu bod
yn ddiogel ac yn iach, ynghyd â chasglu
siopa a phresgripsiynau ar gyfer y rhai nad
oeddent yn gallu gadael eu cartrefi.

Mae ein Hyrwyddwyr Digidol yn cefnogi tenantiaid
ynysig trwy ein cynllun Benthyciad IT. Maent wedi'u

paru â thenant sydd â mynediad at ddyfais electronig
wedi'i fenthyg, a'u nod yw helpu'r unigolyn hwnnw i

ddatblygu ei sgiliau digidol a chysylltu â rhwydweithiau
cymdeithasol newydd a phresennol ar-lein.

Yn ogystal â'r rolau mwy traddodiadol yr ydym wedi dod yn gysylltiedig â nhw, mae
Creu Menter yn cynnig rhai cyfleoedd gwirfoddoli cwbl unigryw a allai fod o
ddiddordeb i chi. Beth am helpu ar ein prosiect 'Ail Gyfle', ble rydyn ni'n cyflenwi
dodrefn ail-law a nwyddau cartref eraill i denantiaid mewn angen Cartrefi Conwy?
Neu beth am gymryd rhan yn ein prosiect Gwneud i Waith: Weithio i Bawb, lle rydym
yn cefnogi teuluoedd lleol i gael mynediad at gynnyrch, gwasanaethau a
gweithgareddau fforddiadwy yn eu cymunedau?

Gallwch ddarganfod mwy am unrhyw un o'n
cyfleoedd gwirfoddoli trwy ofyn am gael gweld y
Disgrifiad Rôl perthnasol.



Daeth Loz i Creu Menter tra roedd hi'n byw mewn llety â chymorth. Roedd
sefydliad arall wedi argymell y byddai'n ffordd dda iddi ennill profiad a dysgu
sgiliau newydd.

Cwblhaodd gyfres o gyrsiau hyfforddi - gan gynnwys Gwasanaeth
Cwsmeriaid, Ymwybyddiaeth Ynni, Codi a Chario, Archwilio Fy Arweinyddiaeth
a Chyflwyniad i Arweinyddiaeth Fentrus - pob un ohonynt yn berthnasol ac yn
ddefnyddiol ar gyfer y rôl wirfoddoli yr oedd ar fin ei dilyn ar ddesg
dderbynfa pencadlys Creu Menter ym Mochdre.

Roedd Loz yn rhan mawr o dîm Creu Menter. Mae Uwch Bartner yr
Academi Gyflogaeth, Sioned, yn nodi bod “Loz yn manteisio i’r eithaf ar bob
cyfle a ddaw ei ffordd, ac mae bob amser yn mynychu ein cyfarfod gwirfoddol
ar gyfer gwirfoddolwyr yn rheolaidd”.

Ers hynny mae Loz wedi symud ymlaen i wirfoddoli gyda thîm Cynnwys y
Gymuned Cartrefi Conwy, lle mae'n helpu gyda digwyddiadau fel boreau
coffi a sesiynau lles. Mae hi bellach yn byw yn annibynnol ac yn annog eraill i
ddod i Creu Menter am gefnogaeth.

Meddai: “Y peth gorau am Greu Menter yw’r staff rhyfeddol sydd bob amser yn
barod i fy helpu a fy annog i roi cynnig ar bethau newydd a mynychu sesiynau
hyfforddi amrywiol. Fe wnaethant hefyd roi cefnogaeth werthfawr imi trwy
gyfnodau anodd. Mae fy lefelau hyder wedi gwella’n aruthrol ac mae hyn yn fy
helpu i ddarparu cefnogaeth gyda thîm Cynnwys y Gymuned”.

Pobl Go Iawn, Straeon Go Iawn

Wedi eich ysbrydoli?
Mae eich taith eich hun yn cychwyn yma...

01492 588 980
volunteering@creatingenterprise.org.uk
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