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Rhagair
Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC, 
Prif  Weinidog Cymru
Lansiwyd y Strategaeth gyntaf ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru 
yn 2003. Mae’r strategaeth yn seiliedig ar heneiddio fel 
cysyniad cadarnhaol ac fe’i datblygwyd i ddelio â phroblemau 
a dyheadau pobl 50 oed a hŷn sy’n byw yng Nghymru. 

Yng Nghymru, rydym yn gwerthfawrogi’r cyfraniad y mae pobl 
hŷn yn ei wneud ac rydym wedi ymrwymo i wneud Cymru 
yn lle gwych i heneiddio ynddo. Mae llawer o waith wedi cael ei wneud ers lansio’r 
Strategaeth gyntaf i wella bywydau pobl hŷn.

Rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau ymateb arloesol a chadarnhaol i gefnogi ein 
poblogaeth sy’n heneiddio. Ym mis Mai eleni, cafodd ein Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) Gydsyniad Brenhinol, deddf sy’n garreg filltir.  
Bydd y Ddeddf hon yn paratoi’r ffordd ar gyfer ein hagenda uchelgeisiol i weddnewid 
gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.   

Rydym wedi ymgysylltu’n helaeth â phobl hŷn ledled Cymru. Rydym wedi sefydlu 
strwythurau cryf ar lefel leol a chenedlaethol i sicrhau bod llais pob person hŷn yn 
cael ei glywed. Ond mae’n fwy na dim ond clywed y lleisiau, rydym wedi gweithredu 
hefyd ar yr hyn y mae pobl hŷn wedi ei ddweud sy’n bwysig iddynt.

Mae ein Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn bellach ar ei thrydydd cam ac mae’n nodi 
ein huchelgais i wneud Cymru yn lle gwych i heneiddio ynddo. Mae’r Strategaeth yn 
cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel strategaeth ystyrlon a chynaliadwy, yn benodol 
oherwydd ei bod yn seiliedig ar hyn y mae pobl hŷn wedi ei ddweud yw’r prif faterion 
iddynt hwy. 

Rwy’n falch fod Statws Safle Cyfeirio Tair Seren wedi ei ddyfarnu i Gymru gan y 
Bartneriaeth Arloesedd Ewropeaidd ar Heneiddio’n Egnïol ac Iach am y gwaith 
rydym wedi’i wneud yn rhoi ein Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn ar waith. Mae’r cyfle i 
sefydlu cysylltiadau gweithio ar y cyd gyda’n cymdogion yn Ewrop ar yr agenda byd-
eang yn rhywbeth rwy’n ei groesawu; mae’n braf bod gan Gymru bresenoldeb, yn 
haeddiannol iawn, ar y llwyfan Ewropeaidd.

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno swydd Comisiynydd ar gyfer Pobl 
Hŷn. Rwy’n falch iawn o’r blaengaredd a’r ymrwymiad y mae’r Comisiynydd 
wedi’i ddangos yn sefydlu ac yn datblygu amrywiaeth o gynlluniau, gan gynnwys 
y Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru. Mae’r Rhaglen Heneiddio’n Dda yng 
Nghymru yn ddull partneriaeth o weithredu ar draws llywodraeth genedlaethol a 
lleol, y GIG, y trydydd sector ac, yn bwysig iawn, pobl hŷn eu hunain. 

Hoffwn ddiolch i’r Comisiynydd am ei gwaith yn arwain y Rhaglen Heneiddio’n 
Dda yng Nghymru. Bydd hyn, rwy’n siŵr, yn cael effaith wirioneddol ar fywydau 
beunyddiol pobl hŷn yng Nghymru. 
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Sarah Rochira, 
Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Mae Cymru yn genedl o bobl hŷn. Dyhead pawb yw tyfu’n 
hŷn a bydd un miliwn ohonom yng Nghymru yn bobl hŷn cyn 
bo hir.

Ond nid yw hyn yn unig ynghylch bod yn hŷn, na byw’n 
hirach yn unig. Mae’r bobl hŷn rydw i’n eu cyfarfod ac yn 
siarad gyda nhw drwy Gymru wedi bod yn eglur iawn: mae 
hyn ynghylch sicrhau pan fyddwn ni’n hŷn fod gennym 
fywydau gyda gwerth, ystyr a phwrpas; bywydau lle gallwn barhau i gyfrannu at ein 
teuluoedd, ein cymunedau a’r gymuned ehangach.  Mae hyn ynghylch heneiddio’n 
dda, gallu parhau i wneud y pethau sy’n bwysig inni.

Wrth gwrs, gall oed gyflwyno ei heriau ei hun, ond ni ddylid gweld eiddilwch a 
dibyniaeth fel rhan anochel o heneiddio.

Mae llawer y gall unigolion ei wneud i gynnal eu hiechyd eu hunain a’u lles 
cyffredinol, ond mae angen llawer mwy os ydym eisiau Cymru fod yn le da i dyfu’n 
hŷn. Rhaid i wasanaethau cyhoeddus, y trydydd sector, y sector masnachol, 
llywodraeth genedlaethol a lleol a llawer o gyrff eraill weithio gyda’i gilydd; er 
enghraifft, i greu amgylcheddau sy’n gyfeillgar i oed, cyfleoedd dysgu a chyflogaeth, 
a sicrhau bod cefnogaeth ymarferol ar gael er mwyn osgoi unigrwydd ac 
arwahanrwydd. Mae angen dull cydgysylltiedig sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau 
eglur iawn, canlyniadau sy’n adlewyrchu’r heriau mwyaf sy’n cael eu hwynebu gan 
bobl er mwyn heneiddio’n dda.

Mae’r Rhaglen hon, y cyntaf o’i bath yn y DU, yn bartneriaeth gydweithredol, wedi’i 
hadeiladu dros ymrwymiad o ddegawd yng Nghymru i gydnabod anghenion pobl 
hŷn a, mwy na hynny, sicrhau eu bod yn cael eu gweld fel ased gwerthfawr.

Mae nod cyffredinol y Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn un syml: sicrhau 
bod gwellhad yn lles pobl 50 oed neu’n hŷn yng Nghymru. Mae’r cynllun gweithredu 
hwn yn amlinellu amcanion a chanlyniadau allweddol a fydd yn cael eu cefnogi 
gan gynllun gweithredu manwl, sy’n amlinellu sut bydd holl bartneriaid y Rhaglen 
yn cyfrannu tuag at un amcan trosfwaol – sicrhau bod Cymru yn le da i heneiddio i 
bawb.

Rydw i’n falch, fel Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, i gadeirio Rhaglen Heneiddio’n 
Dda yng Nghymru a buaswn yn hoffi diolch i aelodau’r Grwpiau Cynghori Arbenigol 
a’r Grŵp Gweithredu Strategol am eu gwaith caled a’u cefnogaeth. Mae’r Rhaglen 
hon yn cynrychioli gwir ymrwymiad gan lawer o sefydliadau i wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i fywydau pobl yng Nghymru fel y maen nhw’n heneiddio, gwir 
ymrwymiad i sicrhau y gallwn i gyd heneiddio’n dda.

^
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Maria Iglesia-Gomez, 
Pennaeth Uned Arloesedd ar gyfer Iechyd a 
Defnyddwyr, Comisiwn Ewropeaidd

Mae’r Undeb Ewropeaidd yn croesawu lansio’r Rhaglen 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru. Mae’r meysydd y tynnwyd 
sylw atyn nhw yn eich Cynllun Gweithredu ar gyfer llunio 
atebion i ymdrin â heneiddio yn cyfrannu at y nodau yr ydym 
yn eu dilyn ym Mhartneriaeth Arloesedd Ewropeaidd ar 
Heneiddio’n Egnïol ac Iach (PAE-HEI). Yn 2011, lansiodd y 
Comisiwn Ewropeaidd, chwech o feysydd blaenoriaeth ar 
gyfer gweithredu yn cynnwys atal a diagnosis cynnar, gofal ac iachâd a heneiddio 
egnïol a byw’n annibynnol, gyda’r nod o gynyddu blynyddoedd bywyd iach o ddwy 
flynedd ar gyfartaledd ar gyfer dinasyddion yr UE erbyn 2020. Mae’r PAE-HEI yn 
awr yn ei chyfnod gweithredu gyda mwy na 3000 o bartneriaid yn gysylltiedig â hi o 
holl Aelod-wladwriaethau’r UE, ac mae’r Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn 
cynrychioli cam ymlaen.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n gilydd er mwyn cyflawni ein hamcanion 
cyffredin o wella ansawdd bywyd pobl hŷn. Mae Cymunedau sy’n Gyfeillgar i 
Oed a Chymunedau Cefnogi Pobl â Dementia yn cael eu halinio yn ein gwaith ar 
‘Arloesedd ar gyfer adeiladau, dinasoedd ac amgylcheddau sy’n gyfeillgar i oed’ ac 
ar Atal Cwympiadau o fewn ‘Rheoli iechyd ac atal cwympiadau personoledig’ yn y 
PAE-HEI. Rydw i’n siŵr y bydd canlyniadau’r cynllun gweithredu hwn fel y mae’n 
mynd yn ei flaen yn ychwanegu at y trafodaethau yn y PAE-HEI a thrwy Ewrop. 
Bydd y wybodaeth leol hon a phrofiadau’r rhwydweithiau thematig yn y Rhaglen 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn cynorthwyo’r holl bartïon sydd â diddordeb yn eu 
hymdrechion i weithredu rhaglenni tebyg yn Ewrop.

Ceir cyfoeth o wybodaeth drwy’r UE a ellir ei rannu er mwyn meithrin ei ehangu 
drwy ranbarthau yn yr UE ac mae ein partneriaid yn dymuno derbyn canllawiau ar 
sut i ddatblygu rhaglenni fel y rhai sydd yng Nghymru. Mae’r ymarferion gorau yr 
ydych wedi’u cyflwyno yng nghyd-destun fframwaith Safleoedd Cyfeirio’r PAE-HEI 
yn wir yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth ar gyfer rhanbarthau eraill drwy’r UE. Mae 
rhanbarthau ar flaen y gad wrth weithredu atebion arloesol ar gyfer heneiddio egnïol 
ac iach.  Rydym yn symud tuag at weithredu’r ymarferion mwyaf llwyddiannus 
ar raddfa fawr, a byddwn yn parhau i gefnogi ehangu’r mentrau presennol sy’n 
cyfrannu at wella ansawdd bywyd ein dinasyddion hŷn.

Gwerthfawrogir eich ymdrech a’ch ymrwymiad parhaus ym Mhartneriaeth Arloesedd 
Ewropeaidd ar Heneiddio Egnïol ac Iach yn fawr iawn.
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Cymru: Cenedl o Bobl Hyn
Ceir dros 800,000 o bobl yng Nghymru sy’n 50 oed neu’n hŷn, dros chwarter o’n 
poblogaeth. Bydd hyn yn codi i dros filiwn o bobl yn yr ugain mlynedd nesaf. Rydym 
yn falch yng Nghymru i fod yn genedl o bobl hŷn.  Fodd bynnag, mae pobl hŷn 
yn cael eu tanbrisio ac mae’n rhaid i’r gymdeithas newid y ffordd y mae’n meddwl 
ynghylch pobl hŷn a heneiddio yn sylfaenol.  Bydd Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn 
rhyddhau cyfoeth o wybodaeth a photensial y grŵp gwerthfawr hwn o bobl.

Nid yw’r cysyniad o les yn cael ei ddeall a’i adlewyrchu yn ddigonol eto wrth 
gynllunio, datblygu a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus yn feunyddiol.  Ceir 
camsyniad yn rhy aml fod yr unig faterion sydd o bwys i bobl hŷn wedi’u cyfyngu 
i iechyd a gofal cymdeithasol. Tra bod y rhain yn bwysig, mae gwasanaethau fel 
addysg, hamdden, tai, trafnidiaeth, cyfleusterau cymunedol a chefnogaeth i barhau 
mewn cyflogaeth, i gyd yn chwarae rhan hanfodol mewn perthynas â lles pobl hŷn.

Fodd bynnag, mae lles yn cael ei gydnabod fwyfwy mewn deddfwriaeth 
allweddol gan Lywodraeth Cymru fel agwedd sylfaenol o fywydau pobl, fel Deddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)1 a Bil Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru)2.

Mae nifer o fodelau lles neu fodelau ansawdd bywyd sy’n cael eu defnyddio mewn 
perthynas â lles pobl hŷn, a bydd nifer ohonyn nhw’n arwain y gwaith ar Heneiddio’n 
Dda yng Nghymru. Un model o’r fath yw model Ansawdd Bywyd Comisiynydd 
Pobl Hŷn Cymru, a gafodd ei ddiffinio gan bobl hŷn eu hunain. Mae’r model hwn 
yn edrych ar beth y mae pobl hŷn wedi’i ddweud y maen nhw ei angen i barhau’n 
ddiogel, mor iach ac annibynnol ag sy’n bosibl, ac i ddilyn bywydau sydd gyda 
gwerth, ystyr a phwrpas. Maen nhw’n dweud fod hyn yn wir pan maen nhw’n:

• Teimlo’n ddiogel a bod rhywun yn gwrando, eu gwerthfawrogi a’u parchu,
• Yn gallu cael yr help y maen nhw ei angen, pan maen nhw’n ei angen, yn y 

ffordd y maen nhw’n ei ddymuno,
• Byw mewn lle sy’n gweddu iddyn nhw a’u bywydau, a
•  Gallu gwneud y pethau sydd o bwys iddyn nhw3.

Mae pobl hŷn yn asedau economaidd anferth; ar ôl ystyried costau mewn perthynas 
â phensiynau, lles ac iechyd, mae pobl hŷn yn gwneud cyfraniad net gwerth dros 
£1biliwn y flwyddyn i economi Cymru, bron £3 miliwn y dydd.  Mae astudiaeth yn 
2011 yn awgrymu y bydd pobl hŷn yn darparu budd i economi’r DU erbyn 2030 o 
oddeutu £291.1 biliwn, o’i gymharu â chostau lles rhagamcanol o £216.2 biliwn4. 
Bydd Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn helpu i fwyhau cyfraniad pobl hŷn tuag at eu 
cymunedau a’r economi ehangach hyd yn oed ymhellach.
1 http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_en.pdf
http://www.senedd.cynulliadcymru.org/mgIssueHistoryHome.aspx?IId=10103
3 http://www.olderpeoplewales.com/wl/news/news/13-05-23/Framework_for_Action.aspx
4 http://www.olderpeoplewales.com/wl/news/news/14-02-25/The_Importance_and_Impact_of_Community_Services_ 
within_Wales.aspx

^
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Yn ogystal, bydd gwaith Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn helpu pobl hŷn i gadw 
eu hannibyniaeth a’u hiechyd am gyn hired ag sy’n bosibl.  Er mwyn caniatáu i 
bobl hŷn barhau’n weithredol yn economaidd a chymdeithasol, bydd y rhaglen yn 
canolbwyntio ar weithrediadau ac ymyriadau ataliol.  Bydd atal eiddilwch a pharatoi 
pobl hŷn at gynnal eu hannibyniaeth, yn ei dro, yn eu cefnogi i berchnogi eu hiechyd 
a’u lles.

Yn ogystal, bydd Heneiddio’n Dda yng Nghymru a’i ddull ataliol i gefnogi pobl 
hŷn i gadw eu hannibyniaeth a’u hiechyd, yn gweithredu fel rhaglen gyfyngiant ar 
gostau ar gyfer costau a gynhelir gan y GIG a chan ddarparwyr gwasanaeth eraill 
yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector.  Bydd pobl sy’n cwympo yn cynyddu 
ymweliadau i’w meddygon teulu a darparwyr iechyd eraill, yn dibynnu ar eu ffrindiau 
a’u teulu am drafnidiaeth a chefnogaeth, a thrwy hynny, yn arwain at fwy o wariant 
cyhoeddus. Amcangyfrifir y gallai torri nifer y bobl hŷn sy’n cael mynediad i’r ysbyty 
arbed £2 biliwn y flwyddyn i wasanaeth iechyd y DU5.

Mae Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn cydnabod nad un grŵp homogenaidd 
yw pobl hŷn. Yn dibynnu ar y lleoedd y maen nhw’n byw, mae gan bobl hŷn yng 
Nghymru amrediad eang ac amrywiol o anghenion, pryderon a blaenoriaethau. Bydd 
y Cynllun Gweithredu, a fydd yn dilyn y ddogfen hon ac yn amlinellu gweithgareddau 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd i ddod, yn cydnabod y 
gwahaniaethau hyn, yn ogystal â’r rhai hynny a briodolir gan Ddeddf Cydraddoldeb 
(2010)6.

Mae nifer o themâu trawsbynciol i’w gweld yn y Rhaglen, fel y nodwyd gan Grwpiau 
Cynghori Arbenigol (GCAau) a fydd yn darparu gwybodaeth ar gyfer gwaith pob 
rhwydwaith. Y rhain yw:

• Gwahaniaethu ar sail oed a lleihau’r stigma sydd ynghlwm â heneiddio
• Ymgysylltu â phobl hŷn a chenedlaethau eraill, a
•  Grymuso pobl hŷn.

5 http://www.communitycare.co.uk/2011/11/03/service-cuts-increase-isolation-among-elderly-finds-survey/
6 https://www.gov.uk/equality-act-2010-guidance
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Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn Ewrop
Drwy’r Undeb Ewropeaidd, mae Aelod-wladwriaethau wedi cydnabod yr angen 
am waith sy’n canolbwyntio ar heneiddio a’r angen i sicrhau bod pobl yn gallu 
heneiddio’n dda. Erbyn 2060, disgwylir y bydd 30% o bobl yn Ewrop yn 65 
oed neu’n hŷn7. Mae’r ffocws hwn ar heneiddio cadarnhaol wedi’i ffurfioli drwy 
Bartneriaeth Arloesi Ewropeaidd ar Heneiddio Egnïol ac Iach (PAE-HEI), a daeth 
Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn bartner ynddi yn 2012. Mae PAE-HEI yn 
bartneriaeth o ranbarthau ac Aelod-wladwriaethau drwy’r Undeb Ewropeaidd sy’n 
gweithio i gynyddu cyfartaledd oes iach dinasyddion yr UE o ddwy flynedd erbyn 
2020.

Mae gan Gymru hanes blaenorol o gyraeddiadau arloesol wrth wneud cynnydd gyda 
hawliau pobl hŷn, ac mae hyn wedi cael ei gydnabod gan y PAE-HEI fel un rhagorol. 
Mae cyraeddiadau Cymru yn y maes hwn yn cynnwys:

• Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn (strategaeth tri chyfnod 2003-2023)
•  Comisiynydd Pobl Hŷn statudol (y cyntaf yn y byd)
•  Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn
•  Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl Hŷn
•  Cydlynwyr Strategaeth Pobl Hŷn mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru
•  Eiriolwyr Pobl Hŷn a Fforymau 50+ ym mhob un o’r 22 Awdurdod Lleol

Oherwydd bod y dull unigryw hwn, a’r ymrwymiad i sicrhau bod gan faterion pobl 
hŷn broffil uchel a’u bod yn cael eu cydnabod ar draws amrediad eang o feysydd 
polisi ar lefel leol a chenedlaethol, enillodd Cymru statws Safle Cyfeirio 3* uchaf 
gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 20138. O ganlyniad, daeth y Rhaglen yn rhan o 
Rwydwaith Cydweithio Safleoedd Cyfeirio9, rhwydwaith o dros ugain o ranbarthau 
ac Aelod-wladwriaethau drwy’r UE er mwyn cydweithio a chyfnewid ymarfer gorau 
ac arloesedd yn y maes heneiddio’n egnïol ac iach.

Mae’r PAE-HEI yn cynnwys nifer o Fannau Gweithredu; y mae dau ohonyn nhw’n 
alinio gyda themâu Heneiddio’n Dda yng Nghymru.  Y rhain yw Man Gweithredu 
A2: Rheoli iechyd personoledig, yn dechrau gyda Menter Atal Cwympiadau, a Man 
Gweithredu D4: Dinasoedd, Adeiladau ac Amgylcheddau sy’n Gyfeillgar i Oed.

Drwy’r PAE-HEI, mae Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn gweithio gyda phartneriaid 
Ewropeaidd i gyfnewid ymarfer gorau, gwybodaeth a syniadau arloesol. Mae’r PAE-
HEI yn annog cydweithredu ac yn hwyluso aelodau i ddenu cyllid gan yr UE ar gyfer 
prosiectau partneriaeth yn y maes heneiddio’n egnïol ac iach.

7 http://afeinnovnet.eu//sites/default/files/leaflet.pdf
8 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/excellent-innovation-ageing-european-guide-reference-sites-european- 
innovation-partnership
9 http://www.northernireland.gov.uk/index/media-centre/news-departments/news-dhssps/news-dhssps-
november-2013/news-dhssps-251113-northern-ireland-leading.htm
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Strwythur y Rhaglen
Mae Heneiddio’n Dda yng Nghymru wedi’i strwythuro’n bwrpasol er mwyn darparu 
dull cyson drwy Gymru gan sefydliadau cenedlaethol a chyrff cyhoeddus, wrth 
ymgysylltu a chynnal gweithgaredd ar lefelau rhanbarthol a lleol drwy’i rwydweithiau 
yn ogystal.

Mae’r Grŵp Gweithredu Strategol (GGS), wedi’i gadeirio gan y Comisiynydd Pobl 
Hŷn, yn darparu cyfeiriad strategol lefel uchel i’r Rhaglen. Mae’r Grŵp, sy’n cynnwys 
amrediad eang o gyrff cenedlaethol, yn cyfarfod yn chwarterol i lywio gwaith y 
Rhaglen drwy gyngor a chanllawiau, drwy graffu ar gynnydd a chyfrannu adnoddau 
lle bo’n addas.

Mae’r Grwpiau Cynghori Arbenigol (GCA), wedi’u harwain gan Gadeiryddion 
gydag amrediad eang o brofiad a gwybodaeth am faterion y mae pobl hŷn yn 
eu hwynebu, yn cynghori aelodau’r GGS ar ymarfer da i’w fabwysiadu drwy’r 
rhwydweithiau er mwyn eu cynnal wrth gynyddu’r effaith a datblygu eu gwaith 
eu hunain ymhellach. Yn ogystal, mae’r Grwpiau yn datblygu ac yn cytuno ar 
weithgareddau cynlluniedig ac maen nhw’n cyfrannu tuag at, neu’n nodi, unrhyw 
gyfleoedd cydweithredol. Mae pob grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Adran Iechyd 
a Gwasanaethau Cymdeithasol ac aelodau Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol ar 
gyfer Pobl Hŷn (FfPC), sy’n cynrychioli pobl hŷn yn uniongyrchol.

GRWP GWEITHREDU STRATEGOL 

Grŵp Cynghori 
Arbenigol 

Cymunedau 
sy’n Gyfeillgar i 

Oed

Grŵp Cynghori 
Arbenigol 
Cyfleoedd 
Dysgu a 

Chyflogaeth

Grŵp Cynghori 
Arbenigol  

Unigrwydd ac 
Arwahanrwydd

Grŵp Cynghori 
Arbenigol 

Cymunedau 
Cefnogi Pobl â 

Dementia

Grŵp Cynghori 
Arbenigol Atal 
Cwympiadau

Fforymau 50+
Rhwydwaith

Thematig

^

Rhwydwaith

Thematig

Rhwydwaith

Thematig

Rhwydwaith

Thematig

Rhwydwaith

Thematig
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Mae’r Rhwydweithiau Thematig yn allweddol i lwyddiant y Rhaglen. Byddan 
nhw’n codi ymwybyddiaeth o weithgareddau Heneiddio’n Dda yng Nghymru ar 
lefel leol drwy’r sectorau cyhoeddus a phreifat, defnyddio a chefnogi gweithredu 
mewn cymunedau, pentrefi, trefi, dinasoedd a lleoedd eraill lle mae pobl hŷn yn 
byw eu bywydau ac yn gweithredu eu busnes. Byddan nhw’n defnyddio’r profiad, y 
wybodaeth a’r effaith lleol hwn er mwyn sbarduno datblygu rhaglenni cenedlaethol 
gwell a mwy effeithiol.

Mae Llywodraeth Leol yn cael ei chynrychioli yn y rhaglen Heneiddio’n Dda yng 
Nghymru ar bob lefel.  Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn bartner 
sefydlol o’r Rhaglen ac yn rhan o’r GGS.  Mae Cydlynwyr Strategaeth Pobl Hŷn o 
bob Awdurdod Lleol yn rhan o’r Rhaglen ac maen nhw’n cael eu cynrychioli ar y 
GCAau.  Yn ogystal, mae’r Cydlynwyr yn darparu cyswllt uniongyrchol i bob un o’r 
22 Fforwm 50+ lleol o bobl hŷn.

Mae Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn cyfuno dulliau o’r brig i lawr ac o’r gwaelod i 
fyny, gyda’r GGS yn arwain cyfeiriad y Rhaglen gyda mewnbwn gan y GCAau, sydd 
yn eu tro, yn cael eu bwydo gan brofiadau a gwybodaeth aelodau’r rhwydwaith.
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Ymchwil, Arloesedd a Chreadigrwydd
Gwelir canolbwyntio cryf ar ymchwil, arloesedd a chreadigrwydd drwy’r Rhaglen 
er mwyn sicrhau cipio a rhannu dulliau seiliedig ar dystiolaeth ac ymarfer da drwy 
Gymru a thu hwnt, er mwyn cefnogi newid sy’n llawn effaith ac sy’n grymuso ar lefel 
leol.

Y flaenoriaeth gychwynnol ar gyfer Heneiddio’n Dda yng Nghymru fydd datblygu 
dealltwriaeth o’r ddarpariaeth bresennol a’r ystadegau sylfaenol o fewn pum 
thema’r Rhaglen.  Bydd y Rhaglen yn bwrw golwg ar yr ystadegau sylfaenol hyn ym 
mlynyddoedd tri a phump er mwyn cadarnhau bod Heneiddio’n Dda yng Nghymru 
yn cyflawni ei chanlyniadau (gweler tudalen 11 ar gyfer ‘Cipolwg’ ar y canlyniadau 
hyn).

Bydd Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn canolbwyntio ar droi ymchwil i ymarfer, 
sicrhau bod camau gweithredu sy’n cael eu cymryd dros y bum mlynedd nesaf er 
mwyn cyflawni’r canlyniadau hyn wedi’u seilio ar dystiolaeth ac sydd wedi cael eu 
profi i effeithio’n gadarnhaol ar fywydau pobl hŷn yng Nghymru.

Mae Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn ffodus i gael cysylltiadau cryf â’r PAE-HEI, 
a fydd yn hwyluso rhannu a dysgu gyda chydweithwyr yn yr Undeb Ewropeaidd, 
sydd ynghlwm yn eu hymchwil parhaus ac arloesol eu hunain i heneiddio’n iach. 
Bydd Rhwydwaith Ymchwil a Datblygu Pobl Hŷn a Heneiddio (OPAN Cymru10) yn 
arwain datblygu’r strategaeth ymchwil integredig cyntaf ar gyfer Heneiddio’n Dda 
yng Nghymru, a fydd yn ategu pum thema’r Rhaglen. Mae Ymchwilwyr OPAN 
yn bresennol ym mhob un o’r pump GCA ac mae nifer o ymchwilwyr eisoes wedi 
ymuno â’r rhwydweithiau thematig. Yn ogystal, mae cysylltiadau yn cael eu gwneud 
gyda phrosiectau ymchwil sy’n bodoli a phrosiectau sy’n ymddangos mewn rhannau 
eraill o’r DU, er mwyn trafod a rhannu gwybodaeth newydd ynghylch ffyrdd o weithio 
a chyflawni gwasanaeth gwell o dan bum thema’r Rhaglen.

Ar adeg pan mae gofyn cynyddol i lywodraeth genedlaethol, Awdurdodau Lleol 
a’r trydydd sector ‘wneud mwy gyda llai’, bydd ymchwilio a hyrwyddo arloesedd 
ac ymarfer da sy’n bodoli yn galluogi Heneiddio’n Dda yng Nghymru i leihau 
ailddyfeisio, a’r costau a’r amser sy’n gysylltiedig â newid cyflawni’r gwasanaeth. 
Bydd cael darlun deallus o’r ddarpariaeth bresennol a dangos pa ymchwil ac 
ymgysylltiad uniongyrchol gyda phobl hŷn sy’n gweithio’n fwyaf effeithiol, er mwyn 
cefnogi pobl hŷn i heneiddio’n well. Bydd hyn yn galluogi darparwyr gwasanaethau, 
grwpiau cymunedol ac Awdurdodau Lleol i ymateb yn well i’r anghenion hyn yn 
gyflym ac yn effeithiol.

10 http://www.opanwales.org.uk/en/index.htm
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Heneiddio’n Dda yng Nghymru – 
Cipolwg ar Nodau ac Amcanion

Nod Canlyniad Un Canlyniad 
Dau

Canlyniad Tri

Cymunedau 
sy’n 
Gyfeillgar i 
Oed

Gwneud 
Cymru yn 
Genedl o 
Gymunedau 
sy’n Gyfeillgar 
i Oed.

Mae 
pwysigrwydd 
Cymunedau 
sy’n Gyfeillgar 
i Oed yn cael 
ei gydnabod ar 
bob lefel drwy 
Gymru.

Mae 
lleisiau pob 
cenhedlaeth 
yn cael eu 
clywed a’u 
cynnwys yn 
weithredol 
wrth greu a 
datblygu eu 
Cymunedau 
sy’n Gyfeillgar 
i Oed yn 
barhaus.

Mae 
Llywodraeth Leol 
a Chenedlaethol 
yn cefnogi 
datblygu 
cymunedau 
sy’n gyfeillgar 
i oed ac 
ymarfer rhwng 
cenedlaethau.

Atal 
Cwympiadau 

Cynnal pobl 
hŷn i leihau eu 
risg o gwympo, 
lleihau’r nifer 
o gwympiadau 
ymysg pobl 
hŷn yng 
Nghymru .

Mae pobl hŷn 
a’u gofalwyr 
yn ymwybodol 
o’r achosion 
ataliadwy o 
gwympo ac yn 
gwybod sut i 
leihau eu risg.

Mae lefelau 
presennol o 
adnabod yn 
gynnar ac 
ymyriadau 
ataliol yn cael 
eu mapio a’u 
hasesu er 
mwyn darparu 
gwybodaeth ar 
gyfer datblygu 
yn y dyfodol.

Mae atal 
cwympiadau 
yn cael ei 
integreiddio i 
raglenni gofal 
cymdeithasol ac 
iechyd pobl hŷn 
eraill fel rhan o 
ddull ehangach 
o ‘heneiddio’n 
dda’.
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Cymunedau 
Cefnogi Pobl 
â Dementia

Gwneud 
Cymru yn 
genedl sy’n 
cefnogi 
dementia 
drwy adeiladu 
a hyrwyddo 
cymunedau 
sy’n cefnogi 
dementia.

Mae Cymru yn 
amgylchedd 
lle mae pobl 
sy’n cael eu 
heffeithio gan 
ddementia 
yn teimlo’n 
hyderus, 
yn cael eu 
gwerthfawrogi 
a’u deall.

Mae pobl 
sy’n cael eu 
heffeithio gan 
ddementia 
yng Nghymru 
wedi gweld 
gwelliant wrth 
adnabod 
dementia yn 
amserol a’r 
gefnogaeth a 
ddarperir cyn, 
yn ystod ac ar 
ôl ei adnabod.

Mae addysg, 
hyfforddiant, 
gwybodaeth a 
chyngor gwell 
ac estynedig 
ynghylch 
dementia wedi 
cael ei sefydlu.

Cyfleoedd ar 
gyfer Dysgu a 
Chyflogaeth

Sicrhau y 
gwneir y gorau 
o brofiad 
pobl hŷn yng 
Nghymru 
drwy addysg 
a chyflogaeth 
barhaol.

Mae pobl hŷn 
yng Nghymru 
yn elwa o fwy 
o gyfleoedd i 
gyfranogi.

Mae pobl hŷn 
yng Nghymru 
yn elwa o fwy 
o gyfleoedd i 
gynyddu eu 
hincwm.

Mae pobl hŷn 
yng Nghymru 
yn teimlo bod 
ganddyn nhw 
rym i gynllunio ar 
gyfer eu dyfodol 
yn effeithiol.

Unigrwydd ac 
Arwahanrwydd

Lleihau lefelau 
Unigrwydd ac 
Arwahanrwydd 
a’u heffaith 
negyddol ar 
iechyd a lles 
fel y profir gan 
bobl hŷn yng 
Nghymru.

Mae 
Unigrwydd ac 
Arwahanrwydd 
yn cael eu 
cydnabod 
fel materion 
iechyd a 
diogelwch 
cyhoeddus yng 
Nghymru.

Mae prif 
achosion 
a ffactorau 
Unigrwydd ac 
Arwahanrwydd 
ymysg pobl 
hŷn sy’n byw 
yng Nghymru 
yn cael eu 
nodi a’u deall.

Mae darparu 
cefnogaeth 
arloesol a 
hygyrch yn cael 
ei ddatblygu, 
sy’n ymdrin 
ag effaith 
newidiadau i 
amgylchiadau 
bywyd y mae 
pobl hŷn yn eu 
hwynebu.
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Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed
Mae Cymru’n genedl o gymunedau sy’n amrywio mewn maint, natur a 
daearyddiaeth. Bydd cymunedau sy’n gyfeillgar i oed yn cwrdd ag anghenion pobl 
hŷn, a phobl o bob oed, ym mhob cymuned unigol drwy ymateb yn uniongyrchol i’w 
hanghenion. Bydd cymunedau o’r fath yn annog ac yn galluogi pobl hŷn i ymgysylltu 
â’u hamgylchoedd a pharhau i ymgysylltu’n gymdeithasol yn y cymunedau hynny, a 
thrwy hynny yn cynnal eu hiechyd, eu hannibyniaeth a’u lles.

Lansiwyd y cysyniad o ddinasoedd sy’n gyfeillgar i oed yn 2007 gyda’r cyhoeddiad 
‘Global Age Friendly Cities Guide’ gan Sefydliad Iechyd y Byd (SIB)11. Nododd 
y Canllawiau wyth parth o fywyd dinas a all ddylanwadu ar iechyd a lles pobl 
hŷn: gofodau awyr agored ac adeiladau; trafnidiaeth; tai; cyfranogi cymdeithasol; 
parch a chynhwysiant cymdeithasol; cyfranogi dinesig a chyflogaeth; cyfathrebu a 
gwybodaeth a chefnogaeth gymunedol a gwasanaethau iechyd.

Yn ymarferol, mae cymunedau sy’n gyfeillgar i oed yn rhai lle mae pobl leol wedi 
penderfynu ar eu blaenoriaethau i gefnogi pobl yn well wrth iddyn nhw heneiddio.  
Gall hyn gynnwys dylunio ffisegol, hyrwyddo gwell mynediad a symudedd, hyrwyddo 
ymgysylltiad cymdeithasol pobl a datblygu cefnogaeth a chysylltiadau rhwng y 
cenedlaethau. Yr agwedd bwysicaf yw mai dull integredig o feddwl ynghylch y 
lleoedd lle mae pobl yn byw a sut i hyrwyddo lles ac ymgysylltiad pobl hŷn yn y 
modd gorau gyda’u hamgylcheddau ffisegol a chymdeithasol.

Cafodd y cysyniad Dinasoedd sy’n Gyfeillgar i Oed ei adfywio yn 2013, o dan 
Lywyddiaeth Wyddelig yr Undeb Ewropeaidd, pan lansiwyd Datganiad Dulyn ar 
Ddinasoedd a Chymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed12. Dengys Datganiad Dulyn 
adduned dinas neu gymuned i ddod yn ‘gyfeillgar i oed’ drwy ddefnyddio wyth 
parth SIB fel fframwaith ar gyfer datblygu. Bydd yn rhaid i bob dinas neu gymuned 
ddangos proses o ymgynghori gyda phobl hŷn (a grwpiau oed eraill), cynllunio, 
gweithredu a gwerthuso i ddod yn rhan o Rwydwaith Byd-eang o Ddinasoedd a 
Chymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed SIB.

Fel rhan o’r broses i Gymru gael ei chydnabod fel Cenedl sy’n Gyfeillgar i Oed, 
mae’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi cytuno i Ddatganiad Dulyn.  Mae hyn 
yn wir gyflawniad i Gymru, yn dangos ymrwymiad gwirioneddol ar lefelau lleol i greu 
cymunedau sy’n gynhwysol a chefnogol i bawb, beth bynnag yw eu hoed.

11 http://www.who.int/ageing/publications/Global_age_friendly_cities_Guide_English.pdf
12 http://minutes.belfastcity.gov.uk/(S(j4evevik51sogrisjnuol345))/documents/s70324/Appendix%201%20-%20 
Dublin%20Declaration%202013.pdf
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Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed: 
Nod a Chanlyniadau
Nod trosfwaol: Gwneud Cymru yn Genedl o Gymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed

Canlyniadau

1. Mae pwysigrwydd Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed yn cael ei gydnabod ar  
    bob lefel drwy Gymru.

 1.1. Cefnogi creu Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed drwy Gymru.

 1.2. Diffinio’r hyn a olygir wrth Gymuned sy’n Gyfeillgar i Oed yng nghyd-  
  destun Cymru a ffurfioli’r broses adnabod y mae angen i gymunedau,  
  dinasoedd a siroedd/bwrdeistrefi sirol ei dilyn er mwyn cael eu cydnabod  
  yn swyddogol fel rhai sy’n Gyfeillgar i Oed.

 1.3. Sefydlu Eiriolwyr sy’n Gyfeillgar i Oed mewn cymunedau lleol.

2. Mae lleisiau’r holl genedlaethau’n cael eu clywed a’u cynnwys yn weithredol 
wrth greu a datblygu eu Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed yn barhaus.

 2.1. Hyrwyddo’n weithredol cynnwys pob cenhedlaeth mewn trafodaeth   
  ynghylch eu cymuned, gan gyfeirio’n arbennig at grwpiau sy’n rhannu  
  nodweddion gwarchodedig.

 2.2. Hwyluso datblygu mannau agored cyhoeddus (ffisegol a chymdeithasol  
  fel ei gilydd) fel elfen gyfannol o Gymuned sy’n Gyfeillgar i Oed.

 2.3. Cefnogi ac annog cymunedau i nodi a gwireddu’r asedau (gwirioneddol  
  a photensial) sy’n cyfrannu tuag at Gymuned sy’n Gyfeillgar i Oed.

3. Mae Llywodraeth Leol a Chenedlaethol yn cefnogi datblygu cymunedau  
 sy’n gyfeillgar i oed ac ymarfer rhwng cenedlaethau.

 3.1. Ar gyfer cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed ymddangos mewn dogfennau  
        cynllunio strategol allweddol yn yr holl Fyrddau Gwasanaeth Lleol.

 3.2. Datblygu pecynnau gwybodaeth, hyfforddiant ac adnoddau datblygu a  
  rhwydweithiau dysgu i bobl broffesiynol, er mwyn ymwreiddio’r    
  ddealltwriaeth a’r ymarfer o ddulliau sy’n gyfeillgar i oed wrth gynllunio a  
  gweithredu’n strategol.

 3.3. Sefydlu Eiriolwyr sy’n Gyfeillgar i Oed o fewn adrannau cynllunio, tai,   
  trafnidiaeth ac addysg yr Awdurdodau Lleol.
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Atal Cwympiadau
Mae atal cwympiadau yn fater allweddol wrth wella iechyd a lles ymysg pobl 
hŷn.  Mae cwympiadau yn brif achos anabledd a marwolaeth mewn pobl hŷn yng 
Nghymru ac mae’n arwain at gostau dynol sylweddol yn nhermau poen, colli hyder 
ac annibyniaeth.  Amcangyfrifir bod rhwng 230,000 a 460,000 o bobl dros 60 oed 
yng Nghymru yn cwympo bob blwyddyn. Mae rhwng 11,500 a 45,900 o’r rhain 
yn dioddef anaf difrifol: toriad, anaf i’r pen neu rwygiad difrifol13. Bydd gwaith y 
rhwydwaith Atal Cwympiadau yn helpu pobl hŷn i gynnal eu hiechyd a’u lles, byw’n 
hirach yn eu cartrefi eu hunain, a pharhau’n egnïol yn eu cymunedau.

Yn ogystal, mae costau ariannol sylweddol i wasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yn gysylltiedig ag ymdrin â chanlyniadau cwympiadau. Amcangyfrifir 
bod cwympiadau yn costio mwy na £2.3 biliwn y flwyddyn i’r GIG yn y DU14. Mae 
tystiolaeth yn awgrymu y gall atal cwympiadau leihau’r nifer o gwympiadau o rhwng 
15% a 30%15, ac y gall gwasanaethau sydd wedi cael eu trefnu’n dda, yn seiliedig 
ar safonau cenedlaethol a chanllawiau seiliedig ar dystiolaeth, atal cwympiadau a 
lleihau marwolaethau ac anabledd o ganlyniad i doriadau.

Mae nifer o fentrau cenedlaethol a lleol sylweddol ar y gweill yng Nghymru i ymdrin 
â chwympiadau, yn amrywio o atal cwympiadau at eu trin. Tra bod Cyd-raglen 
Cwympiadau Aml-asiantaeth 1000 o Fywydau Cymru yn canolbwyntio ar y rhai 
hynny sydd eisoes wedi cwympo, bydd rhwydwaith Atal Cwympiadau Heneiddio’n 
Dda yng Nghymru yn ymdrin ag ymyriad cynnar ar gyfer y bobl hŷn hynny sydd 
mewn risg o gwympo am y tro cyntaf. Bydd y rhwydwaith ac unrhyw ddatblygu a 
chyflawni gwasanaethau atal cwympiadau sy’n deillio o’r Rhaglen yn cefnogi lles 
unigolyn hŷn yn ogystal ag ymdrin â ffactorau risg penodol sydd wedi cael eu nodi 
ar gyfer cwympiadau. Bydd y gwaith hwn yn dolennu gyda’r Rhaglen Trawsnewid 
Gwella Iechyd Iechyd Cyhoeddus Cymru16, sydd yn edrych ar ymyriadau yn seiliedig 
ar dystiolaeth ar draws meysydd pwnc allweddol gydol oes.

13 http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/HealthImpDomStratManGrpDocs.nsf/815f97434d281f8b80257508003d3986/
38950ca8dd1f3456802578fd004b67c6/$FILE/Injury%20Prevention%20Guidance%201%20-%20Falls%20v4.docx
14 http://www.nice.org.uk/guidance/CG161
15 http://www.1000livesplus.wales.nhs.uk/falls 
16 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/986/PHW%20Health%20Improvement%20Review%20Final%20
Report%20-%20260913.pdf
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Atal Cwympiadau: 
Nod a Chanlyniadau
Nod trosfwaol: Cefnogi pobl hŷn i leihau eu risg o gwympo, lleihau’r nifer o 
gwympiadau ymysg pobl hŷn yng Nghymru.

Canlyniadau

1. Mae pobl hŷn a’u gofalwyr yn ymwybodol o achosion ataliadwy cwympo ac       
    maen nhw’n gwybod sut i leihau eu risg.

 1.1. Gweithio gyda phobl hŷn a’u gofalwyr i ddatblygu adnodd wybodaeth ar- 
         lein genedlaethol gynhwysfawr er mwyn codi ymwybyddiaeth am   
         gwympiadau, a hyrwyddo gwerth ymyriad ac ataliad cynnar er mwyn   
         lleihau’r risg o gwympo.

 1.2. Gweithio gyda phobl broffesiynol yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol,  
        partneriaid yn y trydydd sector, gofalwyr ac eraill i ddatblygu ymyriad   
        byr a ellir ei gyflawni drwy bobl broffesiynol a gwirfoddolwyr er mwyn   
        codi ymwybyddiaeth o berygl cwympo a mesurau ataliol gyda phobl hŷn  
        unigol a’u gofalwyr.

 1.3. Rhedeg cynllun peilot a gwerthuso’r ymyriadau o 1.1 a 1.2 er mwyn   
        darparu gwybodaeth ar gyfer gwaith yn y maes hwn yn y dyfodol.

2. Mae lefelau presennol o adnabod cynnar ac ymyriadau ataliol yn cael  
    eu mapio a’u hasesu er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer datblygu yn y   
    dyfodol.

 2.1. Datblygu dealltwriaeth gytunedig o gydrannau gweithredol craidd
        canllawiau’r Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal 
        Cymdeithasol (NICE)17 mewn perthynas â (a) adnabod risg yn gynnar, 
        (b) asesiad risg aml-ffactorol, ac (c) ymyriadau ataliol aml-ffactorol 
        ym mhob lleoliad. Mae ymyriadau ataliol yn cynnwys dosbarthiadau 
        ymarfer atal cwympiadau sy’n seiliedig ar dystiolaeth, gwiriadau diogelwch 
                yn y cartref, gosodiadau ac addasiadau, adolygu meddyginiaethau, 
        asesiadau golwg gwan a phrofion golwg, a gofal traed.

 2.2. Cefnogi archwilio/mapio lleol o wasanaethau lleol yn erbyn y tri maes   
          hyn, drwy ddefnyddio fformat safonedig.

 2.3. Nodi rhwystrau i argaeledd yr ymyriadau a amlinellwyd yn 2.1 a gweithio 
  gyda phartneriaid er mwyn chwilio am atebion a chynyddu’r 
  ddarpariaeth, gan sicrhau bod ymyriadau yn seiliedig ar dystiolaeth a’u 
  gwerthuso.
17 http://www.nice.org.uk/Guidance/cg161
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3. Mae atal cwympiadau wedi’i integreiddio i raglenni iechyd a gofal    
    cymdeithasol eraill ar gyfer pobl hŷn fel rhan o ddull ehangach ‘heneiddio’n       
    dda’.

 3.1. Cydweithio â rhaglenni cenedlaethol a lleol eraill fel y rhai hynny ar  
  eiddilwch, dementia, cyfergyd a chyflyrau cronig, er mwyn datblygu 
  dulliau a phrotocolau cyflenwol/integredig mewn perthynas ag asesiadau 
  risg ac ymyriadau.
 
 3.2. Hyrwyddo mynediad at gyfleoedd yn y gymuned a’u cryfhau, fel clybiau 
  Heneiddio’n Dda, er mwyn cefnogi heneiddio’n iach ac fel ffyrdd ymadael 
  allweddol ar gyfer cynnal a gwella iechyd a chryfder ar ôl cael eu 
  rhyddhau o wasanaethau cwympiadau ffurfiol. 

 3.3. Gweithio gyda darparwyr clybiau cymunedol, dosbarthiadau a 
  digwyddiadau heneiddio’n iach er mwyn cefnogi datblygu 
  gweithgareddau sy’n seiliedig ar dystiolaeth.
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Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia 
Yn 2013 amcangyfrifwyd bod 45,529 o bobl yn byw gyda dementia yng Nghymru, 
ac o’r bobl  hynny 17,661 yn unig oedd wedi derbyn diagnosis ffurfiol. Erbyn 2021, 
amcangyfrifir y bydd dros 55,000 o bobl yng Nghymru gyda dementia18. Mae 
datblygu cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia yn hanfodol i les pobl hŷn, yn 
arbennig felly, y miloedd o bobl sy’n byw gyda dementia, heb ystyried yn ogystal y 
diagnosis swyddogol, a’r bobl sydd o’u cwmpas sydd yn cael eu heffeithio.

Mae pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia yn siarad ynghylch yr heriau y maen 
nhw’n eu hwynebu bob dydd wrth fyw’n dda gyda dementia. Gall hyn gynnwys 
anhawster wrth ddefnyddio technoleg, cael gwasanaeth priodol mewn siopau, 
banciau a swyddfeydd post, defnyddio trafnidiaeth, mynd ar wyliau a chynnal 
cysylltiadau cymdeithasol a hobïau. Er bod cymorth gan wasanaethau iechyd a gofal 
yn hanfodol bwysig, bydd angen cymorth gan bobl a sefydliadau drwy’r gymdeithas19 
er mwyn ei gwneud yn bosibl i bobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia fyw’n dda.

Mae cymuned sy’n cefnogi pobl â dementia yn gymuned sy’n dangos lefel uchel 
o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gyhoeddus o ddementia (er enghraifft, sefydliad 
lleol neu genedlaethol fel siop, banc neu gorfforaeth, neu bentref, tref neu ddinas). 
Mae cymunedau o’r fath yn fwy cynhwysol o bobl gyda dementia, ac yn gwella eu 
gallu i barhau’n annibynnol a chael un llais, dewis a rheolaeth dros eu bywydau. 
Mae creu cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia angen mudiad cymdeithasol: un 
sy’n cymell pob rhan o’r gymdeithas i weithredu, ymateb a rhoi eu hamser, wedi’u 
hysbrydoli gan yr uchelgais i wneud eu cymuned yn fwy cyfeillgar i ddementia20.

Fel y pwysleisiwyd gan Weledigaeth Genedlaethol Cymru ar Ddementia Llywodraeth 
Cymru21, mae pobl sy’n derbyn diagnosis cynnar o ddementia ac yn derbyn 
mynediad at wybodaeth, cefnogaeth a gofal priodol, yn gallu byw’n dda gyda 
dementia. Bydd Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia yn gweithio i hwyluso hyn 
ac yn annog datblygu cymunedau gyda’r gallu i gefnogi pobl sydd wedi cael eu 
heffeithio gan ddementia fel y gallan nhw fwynhau’r ansawdd bywyd gorau posibl.

Mae’r rhwydwaith yn cydnabod nad yr unigolyn yw’r unig un sy’n cael ei effeithio gan 
ddementia; mae’n effeithio ar eu teulu, eu ffrindiau, eu cydweithwyr a’u gofalwyr yn 
ogystal.  Felly, mae Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn defnyddio’r term ’pobl sy’n 
cael eu heffeithio gan ddementia’ er mwyn cydnabod effeithiau ehangach dementia 
y tu hwnt i’r unigolyn.

18 http://www.alzheimers.org.uk/site/scripts/download_info.php?fileID=1666
19 Alzheimer’s Society (2013) Dementia Supportive Communities: Briefing Paper
20 Alzheimer’s Society (2013) Dementia Supportive Communities: Briefing Paper
21 http://wales.gov.uk/docs/dhss/publications/110302dementiacy.pdf
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Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia: 
Nod a Chanlyniadau
Nod trosfwaol: Gwneud Cymru’n genedl sy’n cefnogi dementia drwy adeiladu a 
hyrwyddo cymunedau sy’n cefnogi pobl â dementia.

Canlyniadau

1. Mae Cymru’n amgylchedd lle mae pobl sydd wedi’u heffeithio gan        
    ddementia yn teimlo’n hyderus ac yn cael eu gwerthfawrogi a’u deall.

 1.1. Ymgysylltu gyda phobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia er mwyn 
  adnabod beth sy’n gwneud “cymuned sy’n cefnogi pobl â dementia” a  
  lledaenu ymarfer gorau.

 1.2. Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu a mabwysiadu proses gydnabod 
  genedlaethol ymhellach ar gyfer cymunedau, busnesau a sefydliadau 
  masnachol sy’n ‘Gyfeillgar i Ddementia’.

 1.3. Sefydlu casgliad o sefydliadau, cynghreiriau gweithredu ar ddementia  
  a chymunedau yng Nghymru sy’n gweithio tuag at gael eu cydnabod fel  
  rhai sy’n gefnogol i ddementia.

2. Mae pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia yn nodi gwellhad amserol     
    mewn adnabod dementia a’r gefnogaeth a ddarperir cyn, yn ystod ac ar ôl ei  
    adnabod.

 2.1. Gweithio gyda chyrff proffesiynol, sefydliadau a grwpiau cymunedol i   
  wella asesiad, diagnosis a gofal.

 2.2. Nodi’r gefnogaeth bresennol sydd ar gael i bobl sydd wedi’u heffeithio  
  gan ddementia, yn ogystal â bylchau yn y ddarpariaeth.

 2.3. Nodi a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer ei atal yn y presennol a’r dyfodol.

3. Sefydlu addysg, hyfforddiant, gwybodaeth a chyngor gwell ac estynedig      
    ynghylch dementia.

 3.1. Hyrwyddo delweddau cadarnhaol o bobl sydd wedi’u heffeithio gan   
  ddementia er mwyn sbarduno newid mewn agwedd.

 3.2. Sicrhau ymgysylltiad gwasanaethau cyhoeddus, er enghraifft, tai a   
  thrafnidiaeth, â’r agenda ddementia.

 3.3. Hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddementia a’r materion y 
  mae pobl sydd wedi’u heffeithio gan ddementia yn eu hwynebu yn eu 
  bywydau o ddydd i ddydd. 
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Cyfleoedd ar gyfer Dysgu a Chyflogaeth
Mae gan bobl hŷn gyfoeth o wybodaeth a phrofiad nad yw’n cael ei werthfawrogi 
ac sy’n cael ei danbrisio yn y gweithle ar hyn o bryd.  Bydd ymdrin â gwahaniaethu 
ar sail oed a chydnabod gwerth pobl hŷn yng Nghymru yn nodwedd allweddol yng 
ngwaith y rhwydwaith hwn. Mae pobl hŷn werth dros £1 biliwn i economi Cymru bob 
blwyddyn22. Bydd y rhwydwaith yn anelu at gynyddu gwerth cydnabyddedig pobl hŷn 
drwy gyfleoedd dysgu, cyflogaeth a gwirfoddoli.

Mae’n dda i’r unigolyn, y gymuned a’r economi fod pobl hŷn wedi ymgysylltu â rhyw 
fath o gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.  Mae gan ddysgu i bobl hŷn amrediad o 
fuddion, fel:

• Hyrwyddo cyfranogiad economaidd a chymdeithasol
•  Cyfrannu tuag at les a chyflawniad personol
•  Cefnogi creadigrwydd ac arloesedd, a
•  Cynyddu effeithlonrwydd fel gweithwyr neu wirfoddolwyr23.

Mae’r angen i flaenoriaethu cyfleoedd ar gyfer cyflogaeth a sgiliau newydd i bobl 
hŷn wedi cael ei ychwanegu at y Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru mewn 
cydnabyddiaeth o’i gyffredinolrwydd fel mater ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru. Mae’r 
Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn (Cyfnod 3) 2013-23 yn datgan bod pobl hŷn sy’n ddi-
waith yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith yn y tymor hir. Mae oddeutu 45% o bobl ddi-
waith 50-64 oed wedi bod yn ddi-waith am flwyddyn neu fwy, o’i gymharu â 30% o 
bobl 18-24 oed, a 38% ar gyfer y rhai sy’n 25-49 oed.

Gyda’r dirywiad economaidd yn effeithio’r modelau traddodiadol o ymddeoliad, 
mae pobl hŷn angen cyfleoedd dysgu a chyflogaeth newydd i aros yn y farchnad 
lafur neu i gael ailfynediad ati. Mae pobl hŷn angen mynediad at ddysgu am nifer o 
resymau, er enghraifft, gyda nifer cynyddol o bobl hŷn nad ydyn nhw’n gallu fforddio 
ymddeol ar oed Pensiwn y Wladwriaeth, mae darparu cyfleoedd dysgu a datblygu 
sgiliau er mwyn gwella eu rhagolygon cyflogaeth yn dod yn bwysicach fyth. Ar gyfer 
pobl hŷn eraill sy’n gallu ymddeol pan maen nhw’n dewis, mae mynediad at ddysgu 
yn ffactor allweddol wrth gynnal eu lles. Mae dysgu a datblygu sgiliau yn y cyd-
destun hwn yn cynnwys cynhwysiant ariannol a digidol, helpu pobl hŷn i ddod yn fwy 
gwydn yn hwyrach yn eu bywydau.

Trwy wella cyfleoedd cyflogaeth pobl hŷn a’u grymuso i ymgysylltu’n ymhellach 
a chymdeithas, fe fydd cyfleoedd ar gyfer Dysgu a Chyflogaeth hefyd yn gweddu 
gyda’r rhwydwaith Unigrwydd ac Arwahanrwydd.

22 http://www.olderpeoplewales.com/wl/news/news/14-02-25/The_Importance_and_Impact_of_Community_ 
Services_within_Wales.aspx
23 http://www.olderpeoplewales.com/wl/news/news/14-02-25/The_Importance_and_Impact_of_Community_ 
Services_within_Wales.aspx
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Cyfleoedd ar gyfer Dysgu a 
Chyflogaeth: Nod a Chanlyniadau
Nod trosfwaol: Er mwyn sicrhau y gwneir y gorau o brofiad pobl hŷn yng Nghymru 
drwy ddysgu a chyflogaeth barhaus.

1. Mae pobl hŷn yng Nghymru yn elwa o amlhau cyfleoedd ar gyfer cyfranogi.

 1.1. Cynyddu’r nifer o bobl hŷn sy’n gwirfoddoli.

 1.2. Cynyddu’r nifer o bobl hŷn sy’n parhau â’u dysgu a datblygu eu sgiliau  
  cyn ymddeol ac ar ôl ymddeol.

 1.3. Nodi a rhannu modelau cymunedol llwyddiannus ar gyfer cyfranogiad  
  pobl hŷn.

2. Mae pobl hŷn yng Nghymru yn elwa o amlhau cyfleoedd i gynyddu eu   
    hincwm.

 2.1. Cynyddu’r nifer o bobl 50 oed neu’n hŷn yng Nghymru sy’n weithredol yn  
  economaidd.

 2.2. Datblygu a gwella cynlluniau cynhwysiant ariannol pobl hŷn. 

 2.3. Cynyddu’r nifer o bobl 50 oed neu’n hŷn sy’n cael mynediad at addysg a  
  hyfforddiant. 

3. Mae pobl hŷn yng Nghymru yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i gynllunio’n      
    effeithiol ar gyfer eu dyfodol.

 3.1. Codi ymwybyddiaeth ymysg pobl hŷn o gynlluniau llywodraethol cyfredol  
  a chyngor a gwybodaeth arall er mwyn cynorthwyo i adeiladu eu   
  cadernid ariannol.

 3.2. Datblygu casgliad byw o’r ddarpariaeth bresennol.

 3.3. Gweithio gyda phartneriaid i gynnal rhaglen beilot er mwyn cefnogi pobl  
  hŷn drwy drawsnewidiadau economaidd.
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Unigrwydd ac Arwahanrwydd
Mae Unigrwydd ac Arwahanrwydd yn faterion trawsbynciol sy’n effeithio’n ddifrifol 
ar iechyd a lles pobl hŷn yng Nghymru. Bydd cyflawniadau a wnaed gan bob un 
o’r rhwydweithiau Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn cael effaith gadarnhaol ar yr 
Unigrwydd a’r Arwahanrwydd a deimlir gan bobl hŷn sy’n byw yng Nghymru.  A 
derbyn bod newidiadau i dirwedd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a’r 
angen i weld Unigrwydd ac Arwahanrwydd yn cael eu cydnabod fel materion iechyd 
cyhoeddus, bydd Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn neilltuo rhwydwaith ar gyfer y 
thema hon sy’n fwyfwy pwysig.

Nid yw Unigrwydd ac Arwahanrwydd yn faterion ymylol; maen nhw wedi’u profi 
i niweidio iechyd, maen nhw’n sail ar gyfer eithrio cymdeithasol ac maen nhw’n 
broblem sylweddol a dybryd yng Nghymru sy’n croesi pob ffin o ddosbarth 
cymdeithasol, hil, hunaniaeth o ran rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, statws ariannol 
a daearyddiaeth.  Gall dileu Unigrwydd ac Arwahanrwydd fod yn afrealistig, ond 
drwy weithio ar bob lefel, unigol, sefydliadol a strategol, nid yw nodi ac ymdrin â’r 
achosion sylfaenol yn afrealistig.

Mae ymchwil yn dangos bod gan unigrwydd effaith ar farwolaethau sy’n gyfwerth 
ag ysmygu 15 o sigaréts y dydd24. Mae’n gysylltiedig ag iechyd meddwl gwael 
a chyflyrau fel clefyd cardiofasgwlaidd, pwysedd gwaed uchel a dementia. Yn 
ogystal, mae gan Unigrwydd effaith iechyd cyhoeddus llawer ehangach, gan ei fod 
yn gysylltiedig â nifer o ganlyniadau iechyd negyddol, yn cynnwys marwolaethau, 
morbidrwydd, iselder a hunanladdiad, yn ogystal â defnyddio gwasanaethau 
iechyd25.

A derbyn bod toriadau cyllidebol i wasanaethau cymunedol a chyhoeddus, sy’n 
aml yn cael eu gweld fel “angenrheidiau bywyd”, mae pobl hŷn mewn mwy o risg o 
unigrwydd ac arwahanrwydd, y cyfeirir atyn nhw ambell waith fel “lladdwyr tawel”. 
Mae mwy na 75% o ferched a thraean o ddynion dros 65 oed yn byw ar eu pennau 
eu hunain. Heb y modd i adael eu cartrefi neu gyda llai o ymweliadau gan weithwyr 
cymuned a darparwyr gwasanaethau, bydd nifer cynyddol o bobl hŷn yn teimlo’n 
unig ac ar wahân sy’n arwain at effeithiau niweidiol i’w hiechyd meddwl26.

24 http://www.campaigntoendloneliness.org/threat-to-health/
25 http://www.olderpeoplewales.com/wl/news/news/14-02- 25/The_Importance_and_Impact_of_Community_ 
Services_within_Wales.aspx
26 http://www.olderpeoplewales.com/wl/news/news/14-02-25/The_Importance_and_Impact_of_Community_ 
Services_within_Wales.aspx
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Unigrwydd ac Arwahanrwydd: 
Nod a Chanlyniadau
Nod trosfwaol: Lleihau lefelau Unigrwydd ac Arwahanrwydd a’u heffaith negyddol 
ar iechyd a lles fel y profwyd gan bobl hŷn yng Nghymru.

Canlyniadau

1. Mae Unigrwydd ac Arwahanrwydd yn cael eu cydnabod fel materion iechyd     
    a diogelwch cyhoeddus yng Nghymru.

 1.1. Codi proffiliau Unigrwydd ac Arwahanrwydd fel materion iechyd    
  cyhoeddus.

 1.2. Sicrhau bod gwybodaeth iechyd a gofal cymdeithasol a gwasanaethau  
  cynghori yn ymdrin ag effaith Unigrwydd ac Arwahanrwydd ar les pobl  
  hŷn.

 1.3. Grymuso pobl hŷn i fod yn ymwybodol o risgiau Unigrwydd ac    
  Arwahanrwydd i’w lles.

2. Mae prif achosion a ffactorau Unigrwydd ac Arwahanrwydd ymysg pobl hŷn  
    sy’n byw yng Nghymru yn cael eu nodi a’u deall.

 2.1. Nodi achosion allweddol Unigrwydd ac Arwahanrwydd ymysg pobl hŷn.

 2.2. Nodi’r effaith y mae Unigrwydd ac Arwahanrwydd yn ei gael ar yr   
  unigolyn, y gymuned a’r economi

 2.3. Nodi a datblygu ymyriadau presennol a phosibl a allai leihau Unigrwydd  
  ac Arwahanrwydd yn llwyddiannus ymysg y genhedlaeth hŷn sy’n   
  ymddangos.

3. Mae darparu cefnogaeth arloesol a hygyrch yn cael ei ddatblygu, sy’n     
    ymdrin ag effaith newidiadau i amgylchiadau bywyd y mae pobl hŷn yn eu  
    hwynebu.

 3.1. Sicrhau yr ymgynghorir â phobl hŷn yn gywir ac yn ystyrlon ynghylch   
  darparu trafnidiaeth gyhoeddus.

 3.2. Sicrhau bod gan bobl hŷn y modd ariannol i gyfranogi mewn    
  gweithgareddau cymdeithasol.

 3.3. Mae pobl hŷn yn ymwybodol o gynlluniau tai sy’n hyrwyddo   
  rhyngweithiad a chynhwysiant cymdeithasol ac maen nhw’n cael 
  mynediad atyn nhw.
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Casgliad
Eisoes mae llawer o gynlluniau a mentrau ardderchog drwy Gymru sy’n ymdrin 
â phum thema Heneiddio’n Dda yng Nghymru.  Bydd y braslun hwn a gwaith y 
Rhaglen ar hyn o bryd ac yn y dyfodol, ei rhwydweithiau a’u haelodau yn ychwanegu 
gwerth ac yn datblygu’r cynlluniau a’r mentrau hyn ymhellach.  Drwy gydweithio’n 
agos a mabwysiadu dull integredig, bydd Rhaglen Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn 
nodi ymarfer gorau arloesol ac yn ceisio dyblygu hyn drwy Gymru er budd pobl hŷn.

Bydd Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau er mwyn 
penderfynu a fydd lles pobl hŷn yn gwella dros y bum mlynedd nesaf. Bydd y rhain 
yn cynnwys:

• Ymgysylltiad parhaus gyda phobl hŷn a’r rhai hynny sy’n gofalu amdanyn nhw 
ac yn eu cefnogi.

• Sefydlu sail tystiolaeth ar gyfer pob un o’r pum rhwydwaith, i’w gymharu â 
ffigyrau o’r newydd ym mlynyddoedd tri a phump.

• Cwblhau adolygiad o’r Rhaglen ym mlwyddyn tri, ei gweithgareddau a’r hyn a 
gyflawnwyd ganddi.

Ar hyn o bryd, mae pobl hŷn yn cyfrannu dros £1 biliwn y flwyddyn yng Nghymru. 
Bydd y pum rhwydwaith Heneiddio’n Dda yng Nghymru - Cymunedau sy’n Gyfeillgar 
i Oed, Atal Cwympiadau, Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia, Cyfleoedd ar gyfer 
Dysgu a Chyflogaeth ac Unigrwydd ac Arwahanrwydd - yn darparu cefnogaeth 
bellach i bobl hŷn er mwyn cynnal eu lles a pharhau’n weithredol yn gymdeithasol 
ac yn economaidd. Drwy fwyhau potensial pobl hŷn, bydd y ffigwr hwn o £1 biliwn 
yn sicr o gynyddu yn y blynyddoedd i ddod. Dylai pobl hŷn yng Nghymru gael eu 
cydnabod fel ased gwirioneddol werthfawr y dylid buddsoddi ynddyn nhw.

Mae cyfuniad o ddyfnder ac ehangder mewn profiad, gwybodaeth a chwmpas cyrff 
partneriaeth, sefydliadau a rhwydweithiau Heneiddio’n Dda yng Nghymru yn rhoi 
cyfle gwirioneddol ac unigryw i Gymru i wneud gwelliannau parhaol at les ei phobl 
hŷn, yn awr, ac am genedlaethau i ddod. 
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Terry Mills, Cadeirydd Dros Dro, Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl 
Hŷn 
Yr Athro Judith Phillips OBE, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith ymchwil a datblygu pobl 
hŷn a heneiddio (OPAN Cymru)
Sarah Powell, Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru
Sally Rivers, Pennaeth Gweithrediadau, Cymru, Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol
Winston Roddick CB QC, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru
Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys
Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Allison Williams, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf         
Richard Williams, Cadeirydd, Cynghrair Henoed Cymru

^
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Atodiad Dau:
Grwpiau Cynghori Arbenigol
Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Oed
Dr Alan Hatton-Yeo MBE (Cadeirydd), Generations Together Cymru
Natalie Avery, Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru 
Lucie Connors, Stori Caerdydd 
Louise David, Vibe Creative
Shaun Evans Pask, Cyngor Dinas Caerdydd 
Chris Jones, Gofal a Thrwsio Cymru
Sandra Jones, Cyngor Sir Ddinbych
Martin King-Sheard, Chwarae Cymru
Mike Lewis, Hawliau
Sian Lewis, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Charles Musselwhite, OPAN Cymru
Andrea Nicholas-Jones, Llywodraeth Cymru 
Gweneira Raw-Rees, Cyngor Sir Ceredigion
Ian Thomas, Age Cymru
Lee Parry Williams, Iechyd Cyhoeddus Cymru

Atal Cwympiadau
Linda Davies (Cyd-Cadeirydd), Iechyd Cyhoeddus Cymru  
Sarah Jones (Cyd-Cadeirydd), Iechyd Cyhoeddus Cymru
Dr Marko Arkesteijn, Prifysgol Aberystwyth
Rachel Beckett, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
Claire Bottomley, Age Cymru
Professor Chris Bridle, Prifysgol Aberystwyth
Dr Karl Davies, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
Rhian Dawson, Rheolwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig, Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Sir Caerfyrddin
Phillipa Ford, Cymdeithas Siartredig y Ffisiotherapyddion 
Dafydd Gwynne, Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr
Rebecca John, Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg, Prifysgol Caerdydd
Jane Neathey, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg
Andrea Nicholas-Jones, Llywodraeth Cymru           
Dr Heather Payne, Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth 
Cymru
Iain Roberts, Iechyd Cyhoeddus Cymru
Bex Townley, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Sandra Trimarco, Cyngor Dinas Casnewydd
Neil Williams, Gofal a Thrwsio Cymru
Jeannie Wyatt-Williams, Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
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Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia
Dr Bernadette Fuge (Cadeirydd), Age Cymru
Nick Andrews, Cydweithredu Academaidd Cymru Gyfan ar gyfer Ymchwil Gofal 
Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe
Stuart Blythe, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Pat Charles, Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol
Hannah Davies, Dinas Abertawe Cyfeillgar i Ddementia
Rhiannon Davies, Cymunedau Aberhonddu a’r Gelli Cyfeillgar i Ddementia
Philly Hare, Sefydliad Joseph Rowntree                 
Andrea Nicholas-Jones, Llywodraeth Cymru                 
Yr Athro Judith Phillips OBE, Cyfarwyddwr, Rhwydwaith ymchwil a datblygu pobl 
hŷn a heneiddio (OPAN Cymru)
Sue Phelps, Cymdeithas Alzheimer Cymru
Gweneira Raw-Rees, Cyngor Sir Ceredigion
Jon Roche, Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru
Dr Les Rudd, Cynrychiolydd PSM, Uned Wella 1000 o fywydau Iechyd Cyhoeddus 
Cymru
Rhian Webber, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Yr Athro Bob Woods, Prifysgol Bangor

Cyfleoedd ar gyfer Dysgu a Chyflogaeth
Terry Mills (Cadeirydd), Fforwm Partneriaeth Cenedlaethol
Maria Cheshire Allen, OPAN Cymru
Rhian Davies, Anabledd Cymru
Matt Downton, Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru
Phil Fiander, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)
Cerys Furlong, Niace Dysgu Cymru
Simon Hatch, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Nick Lee, Addysg Oedolion ac Addysg Barhaus, Llywodraeth Cymru
Andrea Nicholas-Jones, Llywodraeth Cymru
David Pugh, Prime Cymru
Helen Scaife, Addysg Oedolion ac Addysg Barhaus, Llywodraeth Cymru 
Richard Spear, Gyrfa Cymru
Mandy Sprague, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Huw Thomas, Adran Gwaith a Phensiynau
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Unigrwydd ac Arwahanrwydd
Sally Rivers (Cadeirydd), Gwasanaeth Gwirfoddol Frenhinol 
Natalie Avery, Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru
Vanessa Burholt, Rhwydwaith ymchwil a datblygu pobl hŷn a heneiddio (OPAN 
Cymru)
Laura Ferguson, Ymgyrch i Ddiweddu Unigrwydd
Jeff Hawkins, Age Connects Caerdydd a’r Fro
Sandra Jones, Cyngor Sir Ddinbych
Lisa Kenny, Y Groes Goch Brydeinig
Andrea Nicholas-Jones, Llywodraeth Cymru
Rhian Webber, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 




