Cynllun Gwirfoddolwyr
Volunteer Scheme

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Pecyn Cais Gwirfoddolwr
Diogelwch Cymunedol a Phartneriaethau

Cynllun Gwirfoddolwyr
Volunteer Scheme

Diolch am ddangos diddordeb i ddod yn Wirfoddolwr â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
(GTADC).
Yn gyfredol, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o gefndiroedd amrywiol sy’n gallu dod ag ystod
o sgiliau a phrofiad i’r sefydliad.
Rydym yn gwerthfawrogi pob gwirfoddolwr gan eu bod yn rhoi yn rhydd o’u hamser a’u sgiliau
i gynorthwyo pobl mewn amrywiol weithgareddau. Mae gwirfoddoli â ni’n wobrwyol, gan ei
fod yn cynnig cyfleoedd i gwrdd â phobl newydd, ymgymryd â heriau a phrofiadau newydd a’n
darparu â’r boddhad a ddaw wrth wneud cyfraniad gwirioneddol i ddiogelwch cymunedau De
Cymru.
Rhaid i wirfoddolwyr fod yn 16 oed i ymgeisio. A fyddech cystal â nodi bydd rhai
gweithgareddau’n gofyn bod angen i wirfoddolwyr fod dros 18 oed.
Cewch yn amgaeedig gopi o’n pecyn cais, a fydd yn datgan popeth ynghylch ein gweithgareddau
a’r ffyrdd lle cewch ddod ynghlwm.
Wedi i chi gwblhau eich ffurflen gais, a fyddech gystal â’i dychwelyd at:
E-bost:

GwirfoddolwyrGTADC@decymru-tan.gov.uk

neu drwy law’r post:

Ceisiadau Gwirfoddolwyr
Adran Diogelwch Cymunedol a Phartneriaethau
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
RCT
CF72 8LX
01443 232087

Cwblhau eich Ffurflen Gais
Cewch ganfod yn atodedig gopi o’n Ffurflen Gais Gwirfoddolwr a ffurflen fonitro Cyfleoedd
Cyfartal y bydd angen eu cwblhau a’u dychwelyd.
Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob adran o’r ffurflen.
Nodwch y bydd hefyd angen manylion dau ganolwr y cysylltir â hwy fel rhan o’r broses recriwtio.
Ni chysylltir â hwy tan i chi fod yn llwyddiannus mewn cyfweliad.
Mae gofyn i bob ymgeisydd ddatgelu manylion unrhyw gollfarnau sydd heb ddarfod yn unol
â Deddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974. Ni fydd datgelu unrhyw gollfarn sydd heb ddarfod yn
eich rhwystro’n awtomatig rhag gwirfoddoli oni bai bydd natur y drosedd yn eich gwneud chi’n
anaddas ar gyfer y rôl. Ystyrir pob datgeliad yn unigol.
Bydd gofyn i wirfoddolwyr ymgymryd â gwiriad Estynedig gan y Gwasanaeth Datgelu a
Gwahardd. Hwylusir y Gwiriadau GDG gan Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru a darperir
gwybodaeth bellach fel rhan o’r broses recriwtio.
Os, fodd bynnag, yr hoffech drafod y rolau gwirfoddoli mewn mwy o fanylder neu os fydd
gennych unrhyw gwestiynau cyffredinol ynghylch gwirfoddoli â GTADC, cysylltwch â:
E-bost:

GwirfoddolwyrGTADC@decymru-tan.gov.uk

neu drwy law’r post:

Ceisiadau Gwirfoddolwyr
Adran Diogelwch Cymunedol a Phartneriaethau
Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Parc Busnes Forest View
Llantrisant
RCT
CF72 8LX
01443 232087

Y Broses Recriwtio
Cam 1

Cwblhau’r Ffurflen Gais.

Cam 2

Os cewch eich gwahodd i’r rhestr fer a’ch bod yn dymuno parhau, fe’ch gwahoddir
i fynychu cyfweliad anffurfiol.

Cam 3

Os yn llwyddiannus, gofynnir i chi ddarparu manylion eich cyfrif banc er mwyn addalu eich treuliau. Lle bo’n angenrheidiol, efallai y gofynnir i chi gwblhau Ffurflen
Feddygol. Gofynnir am Dystlythyrau ac ymgymerir â gwiriad GDG Estynedig.
Nodwch: Os ydych yn llwyddiannus yn y cam cyfweld, bydd gofyn i chi
gyflwyno’r holl ddogfennaeth o fewn cyfnod o fis, gan gynnwys rhif
Yswiriant Gwladol. Ni phrosesir unrhyw geisiadau ymhellach sy’n disgwyl
am ddogfennau sy’n weddill wedi’r amser hwn.

Cam 4
Cam 5

Os byddwch yn llwyddiannus, fe’ch gwahoddir i’r cyfnod anwytho a hyfforddi.
Wedi cwblhau’r gwiriadau, anwytho a hyfforddi boddhaol yn llwyddiannus, cewch
eich derbyn yn ffurfiol fel Gwirfoddolwr.*
*Os ni dderbynnir eich cais, gwneir adborth ar gael.

Nodiadau canllaw i ymgeiswyr
Ymdrinnir â’r wybodaeth a ddarperir gennych yn gyfrinachol a dim ond y rhai hynny sydd
ynghlwm â’r broses recriwtio i wirfoddolwyr fydd yn ei weld.
Byddwn yn eich cynghori o’ch cynnydd i’r cam nesaf cyn gynted â phosib, a bwriadwn roi o leiaf
un wythnos o rybudd i chi cyn y cyfweliad.
Byddwn yn gwneud unrhyw drefniadau arbennig sydd eu hangen i’ch galluogi i fynychu.
Byddwn yn dileu’r holl wybodaeth bersonol o’ch cais i sicrhau nad yw’r rhai hynny sy’n cynnal
y rhestr fer yn ymwybodol o gais pwy fyddant yn asesu.
Byddwn yn gofyn i chi gwblhau holiadur cyfle cyfartal. Defnyddir y wybodaeth hon at ddibenion
monitro yn unig.
Ni fyddwn yn cysylltu â’ch canolwr oni bai y cawn eich caniatâd.

Cynllun Gwirfoddolwyr
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Cais ar gyfer Penodiad fel Gwirfoddolwr

Rhan 1

Ymdrinnir â’r wybodaeth a ddarperir gennych ar y ffurflen hon yn gyfrinachol
Rôl/Rolau Gwirfoddol yr ymgeisiwyd ar
eu cyfer: (Nodwch os gwelwch yn dda)
Cynllun Gwirfoddolwyr
Manylion
Personol
Volunteer Scheme

Enw Olaf
Enw(au) Cyntaf
Cyfeiriad

Cod Post

E-bost

Ffôn Cartref

Ffôn gyda’r dydd

Ffôn Symudol
Y dull a’r amser gorau i Gysylltu
Rhif Yswiriant Gwladol
Ydych chi’n medru ymgymryd â gwirfoddoli yn y DU heb unrhyw gyfyngiadau mewnfudo cyfredol?
YDW
NAC YDW

Addysg, Cymwysterau a Hyfforddiant (cynhwyswch gyrsiau achrededig a heb fod yn achrededig)
Dyddiad

Cwrs

Cymwysterau a enillwyd (os yn gymwys)

Cyflogaeth/gwaith gwirfoddol mwyaf diweddar
Sefydliad Cyflogaeth/Gwirfoddol
Cyfeiriad

Cod Post
Dyddiadau

o

Disgrifiad cryno o brif ddyletswyddau/gyfrifoldebau.

i’r

Gwybodaeth Ychwanegol - Gallu, Sgiliau, Gwybodaeth a Phrofiad
Pam fod gennych ddiddordeb i wirfoddoli â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru?

Nodwch unrhyw brofiad fydd gennych o weithio neu wirfoddoli o fewn y gymuned.

Nodwch hyd at 5 sgil, gwybodaeth neu allu yr hoffech ddod â chi i’n sefydliad.

Ydych chi’n siarad unrhyw iaith arall?
Os atebwyd Ydw, rhowch fanylion

YDW

NAC YDW

Iechyd
A oes gennych unrhyw anabledd corfforol neu afiechyd a all
gyfyngu eich gallu i gyflawni’r rôl wirfoddol neu a oes gennych
unrhyw anghenion arbennig sydd angen eu hystyried?
Rydym yn deall, mewn rhai achosion bydd angen cymorth
ychwanegol o bosib i alluogi darpar wirfoddolwr i gyfranogi’n
llawn yn y broses recriwtio. A fyddech cystal â’n hysbysu
os credwch fod unrhyw addasiadau rhesymol y medrwn eu
cymryd i’ch galluogi chi i ymgymryd â’r rôl neu i’ch cynorthwyo
â’ch cais.
Nodwch, efallai bydd gofyn i wirfoddolwyr gwblhau holiadur
meddygol er mwyn darparu gwybodaeth fwy manwl (lle bo’n
angenrheidiol).

Gyrru
A oes gennych fynediad i gerbyd y byddwch yn fodlon ei ddefnyddio ar gyfer eich gweithgareddau gwirfoddol?
OES
NAC OES
Os atebwyd OES, cwblhewch y canlynol:
A oes gennych drwydded yrru cyflawn, cyfredol a dilys ar gyfer dosbarth y cerbyd byddwch yn defnyddio?
OES
NAC OES
Os atebwyd OES, nodwch ba fath o drwydded:
Yswiriant Cerbyd
Nodwch fod gwirfoddolwyr yn gyfrifol am drefnu’r cwmpasiad yswiriant cywir ar gyfer y dyletswyddau byddwch yn cyflawni
ar ran GTADC. Diffinnir cymudo fel teithio i’ch man gwaith ac yn ôl, felly os ydych chi’n teithio rhwng amrywiol safleoedd,
bydd angen i chi sicrhau fod gennych gwmpasiad busnes dosbarth 1.
Tystysgrif MOT a Threth Car
Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau fod gan eich cerbyd Dystysgrif MOT cyfredol a Threth Car dilys.
Gwiriadau Dogfennau
Os yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o’r dogfennau uchod fel rhan o’r broses recriwtio. Cynhelir
gwiriadau rheolaidd hefyd gan y sefydliad. Ni chaniateir i chi yrru ar fusnes GTADC hyd nes byddwn wedi derbyn cadarnhad
eich bod yn berchen ar drwydded, tystysgrif yswiriant (gan gynnwys cwmpasiad busnes, os yn briodol) a thystysgrif MOT
dilys.

Canolwyr
Rhowch enwau a chyfeiriadau’r ddau berson sy’n fodlon darparu tystlythyrau sy’n ymwneud â’ch addasrwydd i wirfoddoli â
GTADC. Ni all eich canolwyr fod yn berthnasau.
Canolwr 1
Enw
Teitl Swydd (os yw’n gymwys)
Eich Perthynas â nhw
Sefydliad (os yn gymwys)
Cyfeiriad

Cod Post
Ffôn

E-bost

Canolwr 2
Enw
Teitl Swydd (os yw’n gymwys)
Eich Perthynas â nhw
Sefydliad (os yn gymwys)
Cyfeiriad

Cod Post
Ffôn

E-bost

Datganiadau
A ydych chi’n perthyn i unrhyw Aelod neu Aelod Cyfetholedig (Cynghorydd)
YDW
o’r Awdurdod Tân neu weithiwr o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru?

NAC YDW

Os atebwyd ydw, manylwch os gwelwch yn dda Enw
Swydd

Perthynas

Os y’ch penodir, oes gennych unrhyw ddiddordebau neu ydych chi’n cynnal
unrhyw waith neu’n dal swyddi a all wrthdaro â’ch cyflogaeth ag Awdurdod
Tân ac Achub De Cymru?

OES

NAC OES

Os atebwyd oes, manylwch ar ddalen ar
wahân

Collfarnau Troseddol
A gawsoch eich dedfrydu o unrhyw drosedd gyfreithiol erioed (gan gynnwys troseddau gyrru) heblaw am y rhai hynny sydd ‘heb ddarfod’ o dan
Ddeddf Adsefydlu Tramgwyddwyr 1974?

DO

NADDO

Os atebwyd do a’ch bod yn llwyddiannus, bydd gofyn i chi ddarparu manylion o’r gollfarn/collfarnau neu’r drosedd/troseddau
i’r panel mewn amlen a seliwyd ac a farciwyd “Preifat a Chyfrinachol”. Dim ond os bydd y panel yn cytuno i’ch penodi chi fel
gwirfoddolwr yr agorir yr amlen a’ch fe’ch ystyrir. Os na chewch eich dewis, dileer yr amlen yn ddiogel.
Gall methu â datgelu collfarn(au) am swydd sydd wedi’i heithrio, p’un ai wedi darfod neu beidio, arwain at dynnu’r cynnig yn
ôl. I’ch galluogi i gychwyn mewn rôl wirfoddol, bydd gwiriad GDG Estynedig yn ofynnol, a darperir gwybodaeth ychwanegol
i chi os fyddwch chi’n llwyddiannus.

Deddfwriaeth Diogelu Data
O dan Ddeddfwriaeth Diogelu Data, mae Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn arddel yr hawl i gasglu, storio a
phrosesu data personol ynghylch ei ymgeiswyr, cyhyd â’i fod yn berthnasol i’ch cais. Mae hwn hefyd yn gymwys yn
ystod y cyfnod o wirfoddoli ac am chwe blynedd wedi hyn. Mae hyn yn cynnwys prosesu data sensitif at ddiben monitro polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth yr Awdurdod.

Datganiad i’w lofnodi gan yr Ymgeisydd
Mae’r Awdurdod yn ymroddedig i ddiwylliant o wrth dwyll a chyfranoga ym mentrau gwrth dwyll statudol.
Rwy’n cydnabod fod gan yr Awdurdod ddyletswydd i amddiffyn y cyllid cyhoeddus a weinyddir ganddo, ac i’r perwyl
hwn, rwy’n cytuno y gall ddefnyddio gwybodaeth a ddarperir ar y ffurflen hon er lles atal a chanfod troseddau ac y gall
rannu’r wybodaeth hon â chyrff eraill at y dibenion hyn yn unig.
Rwyf wedi darllen a, phe bawb yn cael fy mhenodi, rwy’n barod i dderbyn yr amodau a fynegwyd o fewn yr amodau
gwirfoddoli. Rwy’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngallu, fod y wybodaeth a roddwyd o fewn y ffurflen gais hon yn deg a chywir
a’i fod yn gynrychiolaeth deg o’m sgiliau a’m profiad. Deallaf gall rhoi datganiadau ffug neu faterol anwir neu gadw
gwybodaeth yn ôl arwain at gamau ffurfiol a all fy ngwahardd rhag gwirfoddoli â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Fel hyn, rwy’n cydsynio i’m data personol gael ei gasglu, ei storio a’i brosesu.
Noder: os ydych yn dychwelyd y ffurflen hon drwy law e-bost, bydd gofyn i chi lofnodi eich cais wedi yn y cam
cyfweld.
Arwyddwyd

Dyddiad

Os ydych o dan 18 mlwydd oed, bydd angen llofnod eich rhiant/gwarcheidwad/ gofalwr
Enw

Llofnod

Perthynas

Dyddiad

Rhan 2
Argaeledd
Bydd gofyn i Wirfoddolwyr GTADC fynychu cyfnod anwytho, sesiynau hyfforddi, ymgymryd â digwyddiadau gwirfoddoli
a mynychu cyfarfodydd goruchwylio. Dynodwch isod eich argaeledd gwirfoddoli amcangyfrifol bob mis:
4–10 awr

10–15 awr

16-20 awr

20-25 awr

25+ awr neu fwy

Ydych chi’n medru darparu’r oriau hyn?
Cwpwl o oriau ar y tro

Bore

Dyddiau’r wythnos

Half a day at a time

Prynhawn

Penwythnosau

Full Day

Nosweithiau

Y Ddau

A oes gennych unrhyw ddewis ynghylch lleoliad eich gwirfoddoli? (Nodwch, os gwelwch yn dda)

Rhan 3
Monitro Cydraddoldeb
CYFRINACHOL
Fel Gwasanaeth, rydym yn gwerthfawrogi gwir werth meddu ar weithlu amrywiol. Er mwyn sicrhau fod ein cynllun
gwirfoddoli’n atynnu pobl o bob grŵp o fewn y gymuned, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn ateb y cwestiynau canlynol.
Mae’r wybodaeth hon yn gyfrinachol ac fe’i defnyddir at ddibenion monitro yn unig.
Rhyw

Benywaidd

Gwrywaidd

Ydych chi’n Drawsryweddol?

Dewis peidio datgan

YDW

NAC YDW

Dewis peidio datgan

Tarddiad Ethnig
NODWCH: Nid yw cwestiynau tarddiad ethnig yn ymwneud â chenedlaetholdeb, man geni na dinasyddiaeth. Maent yn
ymwneud â lliw a grŵp ethnig eang - gall dinasyddion y DU berthyn i unrhyw un o’r grwpiau a nodwyd.
Asiaidd neu Asiaidd
Prydeinig

Bangladeshaidd

Aml-Darddiad

Indiaidd

Gwyn a Du Caribïaidd

Pacistanaidd

Asiaidd ac Gwyn

Asiaidd Arall
Du neu Ddu Prydeinig

Du Affricanaidd a Gwyn

Aml-Darddiad

Affricanaidd

nodwch os gwelwch yn dda

Caribïaidd

Tsieineaidd

Du Arall

Gwyn

Arall

Dewis peidio datgan

Cyfeiriadedd Rhywiol
Deurywiol

Hoyw

Heterorywiol

Lesbaidd

Dewis peidio datgan

Oed
Dan 18

18-20

21-24

25-40

41-59

60-64

Dros 65

Dewis peidio datgan

Dyddiad Geni

Crefydd neu Gred
Bwdhaidd

Cristion

Hindŵaidd

Iddewig

Sikh

Mwslimaidd

Dim

Dewis peidio datgan

Arall (manylwch os gwelwch yn dda)

Ydych chi’n siaradwr Cymraeg?
Nac Ydw

Dysgwr

Canolradd

Rhugl

Dewis peidio datgan

Anabledd
Ydych chi’n ystyried eich hun yn anabl?

YDW

NAC YDW

Beth ydyn ni’n ei olygu wrth anabledd?
Mae Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd yn diffinio anabledd fel “amhariad corfforol neu feddyliol sydd ag effeithiau
hirdymor, sylweddol ar eich gallu i berfformio gweithgareddau dydd i ddydd”.
Esiamplau o Anabledd
Rhoddir y rhestr ddilynol o gyflyrau neu amhariadau fel canllaw yn unig ac ni fwriedir iddi fod yn anghynhwysol.
Darparwyd y rhestr hon gennym gan y gall fod o gymorth i chi wrth ateb y cwestiwn.
Amhariadau Clywedol, Lleferydd neu Weledol – Os ydych chi’n gwisgo sbectol neu lensys cyffwrdd, ni ystyrir hwn yn
anabledd yn arferol.
Cyd-lynu, Medrusrwydd neu Symudedd – e.e. Polio, anaf i linyn asgwrn y cefn, problemau â’r cefn, anaf straen
ailadroddus.
Iechyd Meddwl – e.e. Sgitsoffrenia, iselder, ffobia difrifol.
Nam ar y lleferydd – e.e. Atal dweud.
Anableddau Dysgu – e.e. Syndrom Down.
Cyflyrau Corfforol neu Feddygol Eraill – e.e. Clefyd Siwgr, epilepsi, gwynegon, cyflyrau
cardiofasgwlaidd, hemoffilia, y fogfa, cancr, anharddu’r wyneb, clefyd y crymangelloedd, dyslecsia ac ati.

Datganiad
Rwy’n cadarnhau, hyd eithaf fy ngallu, fod y wybodaeth a ddarperais yn y ffurflen fonitro hon yn eirwir a chywir. Fel hyn,
rwy’n cydsynio i’m data personol gael ei gasglu, ei storio a’i brosesu. Os ydych yn dychwelyd y ffurflen hon drwy law
e-bost, bydd gofyn i chi lofnodi eich cais wedi i chi gael eich galw am gyfweliad.
Arwyddwyd

Dyddiad

