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Maen nhw’n colli cyfleoedd i 
arbed arian, dod o hyd i waith, 
cadw mewn cysylltiad â theulu, 
dysgu sgiliau newydd a chael 
mynediad at wasanaethau pwysig.

*Arolwg Cenedlaethol Cymru 2016/2017

Nid oes angen i chi fod yn 
athrylith TG, dim ond bod gennych 
afael ar yr hanfodion a digon o 
frwdfrydedd! Bydd Cymunedau 

hyfforddiant rhoi yn Cymru Digidol 
a chymorth i chi hefyd.

Gyda’ch help chi, gallwn helpu 
i newid bywydau pobl drwy 
ddefnyddio’r rhyngrwyd yn 
gadarnhaol.

Os yw defnyddio e-bost a’r 
rhyngrwyd yn dod yn rhwydd i 
chi, gallech ddechrau rôl newydd 
gyffrous fel Gwirfoddolwr
Digidol yn gweithio gyda phobl 
nad oes ganddynt eich sgiliau chi.

a?w chi’n elchyddwt y bSu
Fel Gwirfoddolwr Digidol, byddwch yn newid bywydau 

yn:pobl. Ond byddwch chi ar eich ennill hefyd. Byddwch 

Rhoi rhywbeth yn 
ôl i’r gymuned

Dysgu sgiliau 
trosglwyddadwy 

defnyddiol a all eich 
helpu i ddod o hyd i waith 

neu fynd i’r brifysgol

Cael hyfforddiant 
am ddim



 ethahaniach wweGwn
deunch cymyn ei

Sgiliau llygoden 
a bysellfwrdd

Defnyddio’r 
rhyngrwyd

Gan weithio gydag unigolion neu grwpiau bach, byddwch 
yn dangos sut i gyflawni tasgau sylfaenol megis:

Adnoddau cyfathrebu 
fel Skype a WhatsApp

Sefydlu a 
defnyddio 

cyfrifon 
e-bost a 

chyfryngau 
cymdeithasol

Argraffu a 
sganio

Llywio gwefannau 
defnyddiol fel 

Credyd Cynhwysol

Defnyddio 
dyfeisiau 
symudol

Byddwn yn ei gwneud hi’n 
hawdd i chi drwy eich paru â 
sefydliad cymunedol lle mae 
angen eich help.

t oi cymainch rwGall
d o eieeu cyn lln

chwung y dymamser a
wn eli moa gwirfodd

y’n eg sdeu ar aman n
ddas i chi.a
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ddarparu gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

(yn masnachu fel Canolfan Cydweithredol Cymru) yn gymdeithas 
gofrestredig o dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau 
Budd Cymunedol 2014, rhif 24287 R.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni fydd 
gohebu â ni yn Gymraeg yn arwain at unrhyw oedi.

Mae’r daflen hon ar gael mewn print bras.




