Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion!
Cylchlythyr i’r 50+ yng Ngheredigion
Pwy ’di Pwy?

Rhifyn 3 - Haf 2017

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Sarah Rochira
Croeso i’r trydydd rhifyn o ‘Heneiddio’n Dda
yng Ngheredigion’, cylchlythyr i’r rhai hynny
sydd dros 50 yng Ngheredigion. Bydd y
cylchlythyron ar-lein yn llawn gwybodaeth
ddefnyddiol a pherthnasol i sicrhau eich bod
chi, fel y 50+ yng Ngheredigion, yn cael
gwybod am y gweithgareddau, digwyddiadau,
newyddion a materion amrywiol sy’n digwydd ar
draws Ceredigion. Croesawn unrhyw
awgrymiadau ar gyfer erthyglau yr hoffech weld
yn cael eu cynnwys yn y rhifynnau nesaf gan
sicrhau bod y cylchlythyron yn berthnasol i
bawb.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn
Cymru yn llais annibynnol dros
bobl hŷn ledled Cymru. Mae
gwaith y Comisiynydd yn cael ei
arwain gan yr hyn sydd yn bwysig
i bobl hŷn. Mae’r Comisiynydd yn gweithio i
wneud Cymru yn wlad dda i dyfu’n hŷn ynddi,
nid dim ond i rai, ond i bawb!

Ein Hyrwyddwr Pobl Hŷn
Y Cynghorydd Catherine Hughes.

Yn ogystal â bod ar gael ar-lein, bydd copïau
papur o’r cylchlythyron ar gael yn llyfrgelloedd,
meddygfeydd a chanolfannau hamdden yng
Ngheredigion.

Mae'n bleser gennyf eich
croesawu i drydydd rhifyn
y cylchlythyr Heneiddio'n Dda
yng Ngheredigion. Yn
rhinwedd fy swydd fel
Hyrwyddwr Pobl Hŷn yng
Ngheredigion, byddaf yn
ymdrechu i sicrhau bod eich anghenion a'ch
dymuniadau yn cael eu hystyried a byddaf yn
cefnogi ac yn amddiffyn buddiannau pobl
dros 50 oed yng Ngheredigion. Rydym yn
byw mewn cyfnod heriol sy'n llawn newid ac
mae'r profiad a'r wybodaeth sydd gan bobl
hŷn i'w cynnig i'r gymuned yn hanfodol. Mae
Ceredigion yn lle gwych i heneiddio ynddo ac
felly mae'n rhaid cydnabod bod gan bobl hŷn
le hynod o bwysig yn ein cymdeithas. Gyda'n
gilydd, gallwn sicrhau bod Ceredigion yn lle
sy'n gwerthfawrogi ac yn parchu pobl hŷn.
Anfonwch neges ataf ar e-bost:
Catherine.Hughes@ceredigion.gov.uk neu
ffoniwch 01974 298700.

Am ragor o wybodaeth neu i awgrymu erthygl
i’w gynnwys yn y dyfodol cysylltwch â ni:
E-bost: Ceredigion50@ceredigion.gov.uk
neu
Ffôn: 01545 572105
Os ydych am dderbyn copi electronig o’r
cylchlythyr yn uniongyrchol drwy e-bost,
cysylltwch â ni.
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Eich 50+!

Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth
I get by with a little help from my friends.....”

Rydym yn gwneud ein gorau glas yng
Ngrŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth i helpu i
leddfu'r broblem gynyddol o unigrwydd ac
unigedd yng Ngheredigion trwy gynnig
cyfeillgarwch a chymorth i bob un o'n
haelodau. Mae croeso cynnes yn eich aros
os hoffech ymuno. I fwynhau'r
gweithgareddau amrywiol sydd gennym ar
ein hagenda, dewch i un o'n cyfarfodydd yng
Nghanolfan Morlan, Aberystwyth ar ddydd
Gwener cyntaf bob mis fel arfer am
11.00am, neu cysylltwch â ni trwy Facebook
Messenger.

Ein blog.
http:/aberystwythfriendhshipgroup.blogspot.co.uk/
neu e-bostiwch
aberfriendshipgroup@gmail.com
neu ffoniwch
01970 627833
Mae sesiynau Cymdeithas Gelf Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth yn boblogaidd iawn. Mae'r
grŵp yn cydweithio ar brosiectau ar y cyd, a phrosiectau unigol gan greu darnau celf ar gyfer
Gŵyl Wanwyn y Celfyddydau a Chreadigrwydd i bobl hŷn.
Mae'r dosbarthiadau celf yn cael eu cynnal yn gyson ar fore Gwener (heblaw pan fydd
cyfarfod) yn yr Ystafell Werdd, Canolfan Morlan, Aberystwyth am 11.00am.

Croeso i bawb.
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Eich 50+!
Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth
“Mae cyfaill yn gyfaill bob amser... ”

Cyfarfodydd Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth yn y Morlan
4 Awst

11:00

Cyflwyniad gan Chris o Heddlu Dyfed-Powys

6 Hydref

11:00

Cyflwyniad ar Ffrindiau Dementia gan Natalie Smith ac Enfys
James

3 Tachwedd 11:00

Siaradwr gwadd Chris Roberts o Sefydliad Marie Curie .

2 Chwefror

12:00

Siaradwraig wadd Claire Pickett o Sefydliad Macmillan.

2 Mawrth

12:00

Siaradwr gwadd David Greany araith am Y Mabinogi.

27 Ebrill

12:00

Cyfarfod Blynyddol

4 Mai

12:00

Chwedlau gan Sara Ward a Sam Button.
Tai Chi

Dosbarthiadau Tai Chi gan Steve - prynhawn Dydd Mawrth 12.00 tan 1.00

GCA Dosbarthiadau Celf
Cyfarofd yn yr Ystafell Werdd o 11:00am—1:00pm dim dosbarthiadau ym mis Awst, ail ddechrau yn mis
Medi..

“Weigh To Go”
Mae “Weigh To Go” yn cyfarfod bob bore Dydd Mawrth o 10.00 - 12.00 yn yr ystafell Werdd yn y Morlan
pris £3 gyda te a coffi.. Mae GCA yn hapus i gefnogi “Weigh to Go”. Does dim diet benodol ac mae pawb
yn gwneud beth bynnag sydd yn addas i’r unigolyn ac mae hyn yn gweithio’n dda i gynnal cyfeillgarwch a
chefnogi’r grŵp .

Outings & Events
17 Awst

Amgueddfa Black Country Living, Dudley

31 Awst

Witley Court a’r gerddi

8 Medi

Cinio yn Harry’s

21 Medi

Big Pit Blaenafon Amgueddfa Lofaol Cymru

12 Hydref

Iron Bridge

16 Tachwedd

Cadbury World

7 Rhagfyr

Marchnad Nadolig Caer

15 Rhagfyr

Cinio Nadolig yn Harry’s

5 Ionawr
15 Mawrth
6 Ebrill

Cyfarfod yn M&S am ginio? Weigh To Go
Mwyngloddiau Cwmystwyth a Chinio yn Yr Hafod
Cinio yn Harry’s

17 Mai

Plasdy Nanteos bore neu tê phrynhawn.

22 Mehefin

Sioe Ffasiwn White Stuff
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Grwpiau

Rhaglen Cerdded
Llychlynnaidd
Ceredigion

Côr Tenovus
‘Sing with Us’

Mae Rhaglen Cerdded Llychlynnaidd
Age Cymru yn trefnu sesiynau hyfforddi
a theithiau cerdded unwaith yr wythnos
mewn lleoliadau amrywiol yn y sir.

Os ydych chi neu un o’ch anwyliaid
wedi cael canser, gall canu helpu.
Mae’n dod â phobl at ei gilydd, yn
gwneud byd o les ac yn codi’ch
calon. Nid oes angen bod yn ganwr
dda - mae pob llais yn bwysig!

Os hoffech chi ymuno â Rhaglen
Cerdded Llychlynnaidd Age Cymru yng
Ngheredigion, cysylltwch â Judith neu
Graham

Côr ‘Sing With Us’ yn Aberystwyth
Mae hyn ar gyfer pawb y mae
canser wedi effeithio arnynt; cleifion,
goroeswyr, anwyliaid a theuluoedd
mewn profedigaeth.
Rydym yn cwrdd bob wythnos i
fwynhau te neu goffi a chân yng
Nghanolfan Fethodistaidd Sant Paul
rhwng 6.30pm a 8pm.

e-bost: nwcardigan@gmail.com

Grŵp Strôc Newydd
Mae Grŵp Strôc newydd wedi dechrau
Cwrdd yn y New Inn, Brynhoffnant ar y

Mae gan Ofal Canser Tenovus lawer
mwy o wasanaethau ar gyfer yng
Ngheredigion.

trydydd dydd Iau bob mis rhwng
10.00am - 12.00pm. Nod y cyfarfodydd yw
rhoi cyfle i bobl rannu gwybodaeth a

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â
Tiffany 07776 762036

phrofiadau a chael cyfle i gwrdd.
Mae'r cyfarfodydd ar agor i bawb sydd

Gwefan:
www.tenovuscancercare.org.uk/
singwithus
Llinell Gymorth: 0808 808 1010

wedi cael strôc ac i'w gofalwyr.
Estynnir croeso cynnes i bawb
Ni chodir tâl.
Bydd te/coffi neu ddiod meddal ar gael am
y pris arferol. Galwch heibio i rannu
profiadau a chael cymorth.
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GWIRFODDOLI CAVO

Beth all gwirfoddoli ei gynnig i chi?
Un o brif fanteision gwirfoddoli yw eich bod yn cael cyfle i gwrdd â phobl a gwneud
gwahaniaeth i fywydau pobl. Cewch gyfle hefyd i fod yn rhan o'r gymuned, dysgu sgiliau
newydd, magu hyder a wynebu her! Gallwch wirfoddoli am gyn lleied ag un neu ddwy awr
bob mis. Gall pawb fod yn wirfoddolwr! Beth bynnag fo'ch oedran, cefndir, profiad
blaenorol ac anghenion presennol bydd cyfle sy'n addas i chi.
Beth sydd ar gael?
Mae dewis helaeth o gyfleoedd ar gael yng Ngheredigion gan gynnwys



Cyfaill



Ymddiriedolwr



Gwirfoddolwr clwb ieuenctid



Arolygwr dolffiniaid



Codwr arian



Gwirfoddolwr gweithgareddau



Gyrrwr gwirfoddol



Ymgynghorydd gwirfoddol



Hyfforddwr chwaraeon

GALLWN NI GYNNIG

Gwybodaeth am ddim ar wirfoddoli

Cymorth a chefnogaeth pan fyddwch yn
gwirfoddoli

Diddordeb?
Ffoniwch ni: 01570 423 232

E-bostiwch ni: infovb@cavo.org.uk

Rhyngrwyd : www.cavo.org.uk

www.volunteering-wales.net

Cyfryngau cymdeithasol: Facebook CAVO Ceredigion Twitter @cavoceredigion
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Hydroseffalws Pwysedd Normal
Ydych chi, neu unrhyw un rydych yn ei adnabod, dros 60 oed ac yn dioddef o'r canlynol?
Anhawster cerdded - fel pe bai eich traed wedi'u glynu
wrth y llawr?
Problemau gyda chydbwysedd?
Wedi cwympo?
Yn ddryslyd?
Yn anghofio pethau?
Wedi colli diddordeb mewn pethau?
Ddim yn cyrraedd y toiled mewn pryd?
Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod hyn i gyd yn rhan o fynd
yn hŷn. Gall fod yn gyflwr na wyddys llawer amdano o'r enw
Hydroseffalws Pwysedd Normal (HPN).
Beth yw HPN?
Mae hylif yr ymennydd [CSF] yn cael ei gynhyrchu'n barhaus yn fentriglau [ceudodau] yr
ymennydd. O dan amodau normal mae CSF yn cylchredeg trwy'r ymennydd gan weithredu fel
clustog amddiffynnol ac yn darparu maetholion. Mae Hydroseffalws Pwysedd Normal yn digwydd
pan fydd llif yr hylif wedi'i flocio mewn rhyw ffordd gan achosi swm annormal o CSF i gronni yn y
fentriglau sydd, yn ei dro, yn ehangu gan effeithio ar weithrediad yr ymennydd o amgylch. Mae'n
digwydd yn fwyaf aml mewn pobl 60 oed a hŷn.
Sut caiff ei ddiagnosio?
Mae diagnosis yn anodd oherwydd mae rhai o'r symptomau yn debyg i anhwylderau eraill, e.e.
Clefyd Alzheimer, Clefyd Parkinson neu heneiddio. Bydd nifer o achosion byth yn cael eu
diagnosio na'u trin. Dylai meddyg teulu ystyried cyfeirio cleifion sydd â'r prif symptomau
(dementia ynghyd ag amhariad ar gerddediad ac mewn rhai achosion, anymataliad wrin) at
niwrolegydd neu niwrolawfeddyg neu geriatregydd sy'n gallu ymchwilio ymhellach. Os yw HPN
yn cael ei ddiagnosio gall fod modd cael triniaeth i leddfu'r symptomau.
Dylai unrhyw un yn ardal Ceredigion a hoffai wybod rhagor am HPN neu grwpiau mwy yn yr ardal
a hoffai gael cyflwyniad am y cyflwr hwn gysylltu â Melanie Hayes, Gweithiwr Cymorth a
Datblygu i Shine.
Ffôn symudol: 07789616460 E-bost: melanie.hayes@shinecharity.org.uk
Mae Shine hefyd yn cynnal grŵp cymorth i ofalwyr ac aelodau yng Ngheredigion bob
6 wythnos.
Cysylltwch â Melanie os oes diddordeb gennych chi.
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CYNLLUN Y BATHODYN GLAS

Mae Cynllun y Bathodyn Glas ar gael fel consesiwn parcio i bobl sy'n
anabl neu sydd ag anawsterau cerdded difrifol neu amhariad
gwybyddol difrifol. Mae'r meini prawf cymhwysedd wedi'u rhannu'n
ddau grŵp:



Pobl sy'n gallu hawlio bathodyn heb unrhyw asesiad pellach, fel
arfer oherwydd eu bod nhw eisoes yn derbyn rhai
budd-daliadau'r wladwriaeth. Weithiau cyfeirir at hyn fel
cymhwysedd 'awtomatig'.



Pobl sy'n gallu hawlio bathodyn ar ôl asesiad pellach. Fel arfer, ni fydd pobl yn y grŵp
hwn yn derbyn unrhyw fudd-daliadau'r wladwriaeth a bydd angen iddynt ddangos
tystiolaeth o'u cyflwr a manylion ar sut y mae'n effeithio ar eu symudedd.

Os oes cyflwr gan rywun sy'n para mwy na 12 mis, gellir gwneud cais am fathodyn glas dros
dro. Gallai enghreifftiau o gyflyrau o'r fath ymestyn i unigolion sy'n aros i gael clun newydd, y
rhai sy'n gwella ar ôl cael strôc, toriad cymhleth i'r goes, trawma i'r cefn neu salwch difrifol sy'n
para mwy na 12 mis. Mae'r wybodaeth a gesglir yn cael ei hasesu ac os yw’r unigolyn yn
bodloni’r meini prawf mae bathodyn dros dro am 12 mis yn cael ei ddarparu.
Gallwch gael ffurflen gais a gwneud cais ar-lein yn www.gov.uk/apply-blue-badge neu fel arall
gallwch ffonio Tîm y Bathodyn Glas/Gwasanaethau Cwsmeriaid yng Nghyngor Sir Ceredigion
ar 01545 900333 i gael rhagor o wybodaeth. Os ydych yn ffonio, bydd y Swyddog Cyswllt yn
gofyn am wybodaeth syml am y sawl fydd yn defnyddio'r bathodyn. Os ydych wedi cael
bathodyn o'r blaen, gofynnir i chi am y dyddiad terfyn a phryd gawsoch chi eich bathodyn
cyfredol.
Yna caiff pecyn Bathodyn Glas ei anfon atoch. Bydd y pecyn yn cynnwys ffurflen gais,
nodiadau canllaw (ar sut i gwblhau'r ffurflen gais) a llythyr yn nodi'r eitemau eraill y bydd angen
i chi eu dychwelyd.
Ar hyn o bryd mae Bathodynnau Glas am ddim i unigolion, fodd bynnag codir tâl o £10 i gael
bathodyn newydd. Bydd y bathodyn yn ddilys am dair blynedd o'r dyddiad cyhoeddi oni bai bod
eich Lwfans Byw i'r Anabl neu Lwfans Annibyniaeth Personol yn dod i ben cyn y dyddiad
hwnnw. Os ydych yn cael bathodyn dros dro, bydd yn ddilys am 12 mis.
O 1 Ebrill 2017 caiff holl ymholiadau Bathodyn Glas yn cael eu trin gan Wasanaethau
Cwsmeriaid yng Nghanolfan Rheidol, Aberystwyth yn hytrach na Gwasanaethau Cymdeithasol,
Min Aeron, Aberaeron, a gallwch gysylltu â'r tîm trwy ffonio 01545 900333 neu e-bostio:
bluebadges@ceredigion.gov.uk
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Sesiynau Ffrindiau Dementia

Beth yw Ffrind Dementia a
beth mae'n ei olygu i mi?

Mae Ffrind Dementia yn dysgu ychydig bach mwy ynghylch byw gyda dementia ac yna'n
troi'r ddealltwriaeth honno yn weithred. Nid yw unrhyw weithred yn rhy fawr neu'n rhy
fach - mae pob gweithred yn cyfrif ac yn gwneud gwahaniaeth mawr oherwydd gallwn ni i
gyd chwarae rhan i sicrhau bod pobl sy'n byw gyda dementia yn byw'n dda yn ein
cymunedau.
Sesiynau Gwybodaeth
Mae Sesiynau Gwybodaeth Ffrindiau Dementia yn cael eu rhedeg gan Hyrwyddwyr
Ffrindiau Dementia gwirfoddol sy'n cael eu hyfforddi a'u cefnogi gan Gymdeithas
Alzheimer. Mae pob Sesiwn Wybodaeth yn para tuag awr. Byddwch yn dysgu mwy am
ddementia a sut y gallwch helpu i greu cymunedau sy'n ystyriol o ddementia.
Mae Ffrindiau Dementia yn fenter dan arweiniad Cymdeithas Alzheimer sy'n ceisio
cynyddu ymwybyddiaeth o ddementia a newid y ffordd y mae'r genedl yn meddwl, yn
siarad ac yn gweithredu am ddementia. Ar hyn o bryd mae 850,000 o bobl yn y DU yn
byw gyda dementia a disgwylir i hynny godi i filiwn erbyn 2021. Yn anffodus deallwn nad
yw un rhan o dair o'r rheiny sy'n byw gyda dementia ar hyn o bryd yn teimlo’n rhan o'u
cymuned mwyach, ac felly drwy Ffrindiau Dementia rydym yn gobeithio y bydd hyn yn
newid er gwell.
Os hoffech chi ddod i un o'r sesiynau hyn ffoniwch Linell Gymorth Dementia Cenedlaethol
ar 0300 222 1122 i gofrestru eich diddordeb neu i drafod unrhyw bryderon neu
ymholiadau.

8

Beth yw U3A?
Mae symudiad Prifysgol y Drydedd Oes (U3A) yn sefydliad unigryw a chyffrous sy'n
darparu cyfleoedd i wella a newid bywyd trwy ei brifysgolion Mae pobl sydd wedi
ymddeol a hanner ymddeol yn dod at ei gilydd i ddysgu nid yn unig i ennill
cymwysterau ond dysgu er mwyn dysgu: y pleser pur o ddarganfod!

U3A Aberystwyth
Mae cyfarfodydd U3A Aberystwyth yn cael eu cynnal ar drydydd dydd Iau y mis fel
arfer am 2.30pm (i 4.00pm) yn y Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth SY23 2HH. Os
hoffech chi ymuno â ni, mae croeso i chi ddod draw i un o'n cyfarfodydd misol fel
ymwelydd (ar gyfer hyd at ddau ymweliad, £2 yr ymweliad). Soniwch wrth gofrestru
eich bod yn newydd a bydd rhywun yn eich helpu.

Dyddiadau i'r Dyddiadur
Dydd Iau 20 'Yr Ymwelydd Iechyd yn Afghanistan' gan Yvonne Hughes
Gorffennaf
Dydd Iau
17 Awst

Gwyliau'r haf a does dim cyfarfod yn y Morlan y mis hwn

Dydd Iau
21 Medi

"Aberystwyth Through Time" gan Wil Troughton

Dydd Iau
19 Hydref

"Why birds sing - the science of birdsong" gan Rupert Marshall

U3A Castellnewydd Emlyn
Mae'r U3A yn cwrdd yn rheolaidd ac yn cynnal ei brif gyfarfod yn y Neuadd
unedol ar ddydd Mercher cyntaf y mis rhwng

Gym-

10:30-12:30.
Rydym yn grŵp o bobl sydd wedi ymddeol neu hanner ymddeol ond sydd am fyw, dysgu
a chwerthin gyda'n gilydd. Mae amrywiaeth o grwpiau yn cwrdd yn ystod y mis gan adlewyrchu diddordebau'r aelodau.
Mae'r grwpiau hyn yn amrywio o gelf a chrefft i seryddiaeth ac athroniaeth!
Cewch ragor o wybodaeth gan Hazel Towle 01559 371842 neu ewch i
www.u3asites.org.uk/newcastle-emlyn
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Culture Vultures - Newyddion Diweddaraf
Mae'r 'Culture Vultures' yn grŵp o bobl 50+ oed o Aber-porth a'r cyffiniau a'u nod yw cynnig cyfle i bobl
sy'n gaeth i'r tŷ i fynd allan a mynychu digwyddiadau diwylliannol ac adloniant lleol yn ogystal â hybu
llesiant trwy sgwrsio a chyfeillgarwch a bod yn ffynhonnell gwybodaeth bwysig. Mae'r grŵp yn cwrdd ar
ddydd Llun bob mis yn Fferm Gorslwyd, Tanygroes.
Culture Vultures - Newyddion Diweddaraf
Cawson ni ein pryd bwyd Nadolig yn Fferm Gorslwyd, Tanygroes. Yr un lle â llynedd gan iddo fod mor
boblogaidd! Roedden ni i gyd wedi mwynhau pryd o fwyd hynod flasus!

Trochiad Gŵyl San Steffan yn Aber-porth i godi arian ar gyfer y grŵp - dyn ni bob amser yn ceisio
cymorthdalu cludiant ar gyfer ein teithiau!

Os hoffech chi gael copi o’r rhaglen newydd cysylltwch ag Alison ac Ursula ar 07538706423 neu drwy'r
e-bost ar ujs2011@hotmail.com. Rydym yn croesawu aelodau newydd bob amser. Gellir darparu cludiant
os ydych yn byw yn Aber-porth, Blaenporth, Beulah, Llechryd, Cilgerran ac Aberteifi.
Ceisiwn annog pobl sy'n byw y tu allan i'r ardaloedd hyn i rannu lifft.
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Atal Cwympo

Her Simon yn Dweud:- CLIRIWCH YR ANNIBENDOD
Er bod miloedd o bobl dros 65 oed yn cwympo bob blwyddyn, mae angen i ni gofio NID YW
CWYMPO yn rhan arferol o heneiddio neu'n rhywbeth sydd 'yn digwydd' wrth i chi fynd yn hŷn!
Drwy gydweithio, gadewch i ni wneud gwahaniaeth go iawn ac atal cwymp heddiw!
Mae llawer o bethau syml y gallwch ei wneud i helpu eich hun i aros yn gadarn ac yn ddiogel.
Cadwch lygad allan am bethau a allai achosi i chi lithro, baglu neu gwympo a gwnewch eich
cartref yn lle mwy diogel i fyw ynddo. Efallai y bydd rhai o'r pwyntiau hyn yn ymddangos yn
amlwg, ond mae'n hawdd eu hanghofio.
Dyma restr wirio syml a fydd yn helpu i'ch cadw yn gadarn ac yn ddiogel:
1) A yw eich lloriau'n glir o geblau, carpedi sydd wedi crychu neu raflo?
2) A yw eich grisiau'n glir o annibendod?
3) Gwisgwch sliperi sydd â gwaelod cadarn gyda modd i'w cau neu glymu fel nad ydynt yn
llithro oddi ar eich traed - sicrhewch nad ydynt yn rhydd neu wedi treulio.
4) Cymerwch eich amser wrth godi, a sefwch yn llonydd am eiliad i sefydlogi eich hun cyn
cerdded.
5) Os ydych yn teimlo'n benysgafn o bryd i'w gilydd, gwirio eich tabledi gyda'ch fferyllydd neu
feddyg.
6) Cofiwch i gael prawf llygaid a chael adolygiad o'ch presgripsiwn sbectol mor aml ag y bydd
eich optegydd yn cynghori, ac o leiaf unwaith bob dwy flynedd.
7) Os ydych yn cwympo, rhowch wybod i rhywun.
8) Arhoswch yn actif a chryf
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Atal Cwympo

Atal cwympo a chymorth pellach:
Gall y sefydliad elusennol dielw lleol - Gofal a Thrwsio - wneud atgyweiriadau yn
ogystal ag addasiadau i'ch cartref, fel darparu canllawiau i helpu i atal cwympo.
Gall rhai o'r rhain gael eu gosod yn rhad ac am ddim. Gallant gynnal asesiadau o
ddiogelwch y cartref hefyd i helpu i nodi unrhyw feysydd eraill a allai eich helpu, fel
gwresogi ac insiwleiddio a gwella lefel y diogelwch yn eich cartref. I gael rhagor o
wybodaeth ffoniwch 01970 639920.
Gall Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gynnal asesiadau
diogelwch tân yn y cartref yn ogystal ag asesiadau diogelwch yn y cartref ac mae’n
cynnig gwasanaethau am ddim eraill i'ch helpu i fyw yn fwy diogel yn eich cartref.
Cysylltwch â nhw ar 0800 169 1234.
Gall Adran Dai Cyngor Sir Ceredigion gynnig cymorth hefyd i sicrhau eich bod chi'n
gallu byw yn ddiogel yn eich cartref. Gall cyllid gael ei ddarparu i wneud addasiadau
a/neu atgyweiriadau brys yn eich cartref, ac er y gall rhai o'r rhain fod yn fesurau bach
gallant estyn i gynlluniau mwy hefyd, fel grantiau cyfleusterau i'r anabl. Mae
benthyciadau di-log ar gael hefyd i'ch helpu i wneud gwelliannau i'ch cartref. Am ragor
o wybodaeth ffoniwch 01545 572105.
Os ydych yn byw mewn llety rhent ac yn bryderus am gyflwr ansafonol eich cartref, gall
swyddog o'r tîm tai o Gyngor Sir Ceredigion eich helpu, ac i gael rhagor o wybodaeth
ffoniwch 01545 572105.
Os ydych wedi cwympo neu mewn perygl o gwympo, siaradwch â'ch meddyg teulu,
ffisiotherapydd neu Nyrs Gymunedol oherwydd byddant yn gallu eich cyfeirio chi at y
Clinig Cadarn a Diogel Cymunedol neu'r Gwasanaethau Atgyfeiriadau Ymarfer Corff
yng Nghyngor Sir Ceredigion lle y gallwch gymryd rhan mewn cynllun lleol yng
Ngheredigion i ailadeiladu eich hyder a chryfhau. Ffoniwch 01545 572105 i gael rhagor
o wybodaeth.
Byddai Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion hefyd yn gallu eich
cenfogi drwy ddarparu cyngor neu offer i sicrhau eich diogelwch yn y cartref. Mae
Careline Caerfyrddin yn darparu gwasanaeth lle y medrwch alw am gymorth yn hawdd
iawn drwy wisgo a defnyddio larwm pendarnt. I geisio am larwm pendant ffoniwch
Careline ar 0300 333 222.
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Beth sydd wedi bod yn digwydd?

DIGWYDDIAD 50+ BYW'N DDA YNG NGHEREDIGION

Gair gan Naomi McDonagh, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd a'r
Cydlynydd Strategaeth 50+.
Ar 1 Mawrth 2017 i helpu i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, cynhaliwyd ein hail
ddigwyddiad 50+ a Byw'n Dda yn Neuadd y Dref, Aberteifi. Roedd yn
wych cwrdd â'r rhai a daeth draw, ac estynnwyd croeso cynnes i bawb.
Roedd thema eleni yn ymwneud â llesiant ariannol yn ogystal â
diogelwch ar-lein, ymwybyddiaeth o sgamiau a diogelwch yn y cartref ymysg pethau eraill.
Roedd yn bleser gennym groesawu siaradwyr o amrywiaeth o sefydliadau a busnesau, gan
gynnwys Banc Barclays, Undeb Credyd Gorllewin Cymru, Safonau Masnach, Gofal a Thrwsio
Ceredigion, Cyngor ar Bopeth, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion ac Age Cymru.
Roedd y cyflwyniadau yn ddiddorol iawn ac roedd yn hynod werthfawr i glywed am yr holl
gymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael yn y sir.
Rydym hefyd yn ddiolchgar i'r bobl hynny a fu'n bresennol gyda stondinau gwybodaeth, gan
gynnwys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Tai Ceredigion, Tai Wales
and West Housing, Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol, Shine, National Energy Action,
Strategaeth Dai Cyngor Sir Ceredigion, y Groes Goch Brydeinig, Age Cymru, Gwasanaethau
Hamdden Cyngor Sir Ceredigion a Chymdeithas Alzheimer. Rhoddwyd llawer o wybodaeth
werthfawr.
Gan adeiladu ar hyn a digwyddiad y llynedd yn Aberaeron, ac ar ôl gwrando ar eich
awgrymiadau, bydd y digwyddiadau blynyddol hyn yn cael eu cynnal mewn rhannau gwahanol
o'r sir mewn ymgais i helpu i'w gwneud yn fwy hygyrch i drigolion o bob rhan o Geredigion.
Gyda hyn mewn cof, cynhelir digwyddiad y flwyddyn nesaf ar 8 Mawrth 2018 yn y Morlan,
Aberystwyth. Os hoffech chi ddod, cysylltwch â ni yn: Ceredigion50@ceredigion.gov.uk .
Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno, a bydd croeso cynnes yn eich aros.

Ceredigion 50+
Byw'n Dda

13

Grŵp cymdeithasol hamddenol i bobl â
dementia a'u hanwyliaid
Gweithgareddau
Gemau cof

Ystafell Gymunol

Siaradwyr gwadd

Tai Gwarchod Bro Teifi

Atgofion

Aberteifi,

Canu a mwy!

SA43 1DQ







Ble?

Pryd?
Dydd Mawrth cyntaf bob mis
Dechrau dydd Mawrth
7 Chwefror 2017 (2pm-4pm)

Cwestiynau?
Cysylltwch â Kim Parry ar 07971 281 143
neu Amy Wilson ar 07484 053 260

* Os nad oes diagnosis gennych ond rydych yn pryderu am eich cof,
dewch draw am sgwrs.
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Gwybodaeth am Syndicetiau Olew
Mae tua 20 o syndicetiau olew yn ardal Ceredigion a ni yw'r un o'r ychydig
siroedd yng Nghymru sydd â chlwb tanwydd ym mhob rhan o'r sir.
Mae syndicetiau olew yn cael eu trefnu a'u cydlynu gan wirfoddolwyr lleol sy'n
trafod archeb swmpus, gan roi mwy o bŵer prynu iddynt gyda'r cyflenwyr olew.
Cysylltwch â'ch cydlynydd lleol i glywed sut mae'ch clwb lleol yn rhedeg ac i wybod pa fanylion y
mae angen i chi eu rhoi iddynt. Mae'r rhan fwyaf o'r clybiau yn rhedeg trwy'r e-bost neu trwy
ganolfan gymunedol neu grŵp canolog. I gael rhestr o'r holl glybiau yn ardal Ceredigion a map
rhyngweithiol o'u lleoliadau, ewch i: www.ceredigion.gov.uk/fuelclubs neu ffoniwch Cyngor Sir
Ceredigion ar 01545 572185 i gael rhagor o wybodaeth.
Cymorth i brynu eich olew?
Mae Undeb Credyd Gorllewin Cymru (banc dielw sy'n buddsoddi yn y gymuned leol) yn gallu
helpu os ydych yn ei chael hi'n anodd i dalu eich tanwydd mewn un taliad. Bydd Undeb Credyd
Gorllewin Cymru yn gweithio gyda chi a'ch clwb olew lleol (ar gais) i'ch helpu i brynu olew am y
tro cyntaf a sefydlu cynllun talu cyllideb reolaidd. Mae hefyd yn annog ad-daliadau wythnosol/
misol i gynnwys arbedion tuag at yr archeb olew nesaf gan helpu i sicrhau bod pawb yn gallu
fforddio i wresogi eu cartrefi.
Bydd sefydlu cyfrif tanwydd yn helpu i osgoi cofrestru ar gyfer cynllun taliadau uniongyrchol
gyda darparwr olew sy'n eich atal rhag siopa am y pris gorau a rhag cymryd rhan mewn cynllun
clwb olew.
Fel enghraifft, mae'r prisiau olew a'r cyfraddau llog ar 1af o Fai 2017 fel a ganlyn:
Archebu 500 litr trwy glwb olew, pris £216.41
Ad-daliad 12 x £18.58. Cyfanswm ad-daliad £222.96
Cyfanswm taliad llog £6.55
APR 26.8% (ffigurau’n gywir adeg cyhoeddi)
Cyfrifir llog fesul diwrnod ac nid oes unrhyw ffioedd cudd. Benthyciad yn
amodol ar statws.
Ffoniwch 01239 621408 neu ewch i:
www.wwcu.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.
Arbedwch arian ar eich biliau olew gwresogi.
Archebwch gyda chlwb tanwydd lleol yn ardal Ceredigion i arbed arian.
Gall y cartref cyffredin arbed tua £150 y flwyddyn trwy brynu gyda chlwb tanwydd.
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Cofrestr Gwasanaeth â Blaenoriaeth
Poeni am Doriadau Pŵer?
Wyddoch chi fod Western Power Distribution yn rhedeg gwasanaeth o'r enw 'Cofrestr
Gwasanaeth â Blaenoriaeth' i helpu pobl mewn angen pan fydd y pŵer yn methu. Gallai'r
gwasanaeth eich helpu chi neu'r unigolyn rydych yn gofalu amdano os ydych:

Yn dibynnu ar drydan am resymau meddygol

Gallai colli pŵer yn annisgwyl fod yn arbennig o anodd i chi ymdopi ag ef neu achosi gofid
mawr

Ag angen cyfathrebu penodol pan fyddwch yn cysylltu
Gall toriadau pŵer ddigwydd am resymu y tu hwnt i reolaeth y bwrdd trydan weithiau. Gall hyn fod
yn arbennig o bryderus os ydych yn dibynnu ar drydan ar gyfer offer meddygol neu os ydych yn
oedrannus, yn sâl iawn neu'n anabl.
Os ydych yn ymuno â'r Gofrestr Gwasanaeth â Blaenoriaeth, bydd Western Power Distribution
yn:

Rhoi rhif uniongyrchol i chi ffonio pan fydd toriad pŵer er mwyn i chi fynd yn syth trwyddo i
rywun yn Western Power Distribution.

Cytuno ar gyfrinair gyda chi cyn ymweld â chi er mwyn i chi deimlo'n ddiogel.

Rhoi cymorth arbennig, os oes ei angen, trwy'r Groes Goch Brydeinig.

Ffonio a dweud wrthych am unrhyw darfu ar y cyflenwad trydan a ddisgwylir.

Rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl i chi os oes toriad pŵer annisgwyl.
I ymuno â'r Gofrestr Gwasanaeth â Blaenoriaeth am ddim, ffoniwch 0800 096 3080 neu
cofrestrwch yn www.westernpower.co.uk
COFRESTR GWASANAETH Â BLAENORIAETHAU ERAILL SYDD AR GAEL
Mae'r Gofrestr Gwasanaeth â Blaenoriaeth hefyd yn cael ei rhedeg gan gyflenwyr ynni â Dŵr
Cymru sy'n cynnig gwasanaethau am ddim. Mae ar gael i ddeiliaid tai oedran pensiwn sydd
wedi’u cofrestru'n anabl, sydd â nam ar y golwg neu'r clyw, neu sydd ag afiechyd hirdymor.
Mae'r gwasanaethau a allai fod ar gael fel rhan o'r gofrestr hon yn cynnwys:

Darparu rheolwyr neu addaswyr i wneud eich mesurydd neu'ch offer yn haws i'w defnyddio

Darlleniadau mesurydd chwarterol am ddim - os ydych yn dweud wrth eich cyflenwr na
allwch ei ddarllen eich hun

Gwiriad diogelwch blynyddol o'ch offer nwy os gofynnwch amdano (oni bai eich bod yn
denant, ac os felly eich landlord sy'n gyfrifol am hyn)

Ailgysylltu â blaenoriaeth os oes unrhyw darfu ar eich cyflenwad a rhybudd ymlaen llaw os
oes rhaid iddynt atal eich cyflenwad

Symud eich mesurydd yn rhad ac am ddim i'w gwneud hi'n haws i chi gael mynediad iddo

Cael eich biliau a'ch darlleniadau mesurydd mewn Braille, print mawr neu ar dâp sain

Cyfleusterau eraill ar gyfer coginio a gwresogi os oes unrhyw darfu ar eich cyflenwad ynni

Diogelwch ychwanegol rhag galwyr ffug gyda chynllun diogelwch cyfrinair

Trefnu i'ch biliau gael eu hanfon neu eu copïo i rywun arall, fel gofalwr, sy'n gallu eich helpu
i'w darllen a'u gwirio
Mae’r Gofrestr Gwasanaeth â Blaenoriaeth ar gael gyda nifer o ddarparwyr ynni â hefyd
Dŵr Cymru.
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Gwasanaeth i Bobl Hŷn
Gwasanaeth i Bobl Hŷn
Mae Tai Wales and West Housing wedi uno gyda Chymdeithas Tai Cantref.
Ydych chi’n 50+ ac yn byw yng Ngheredigion neu Gogledd Sir Benfro?
Os ydych, oeddech chi’n gwybod eich bod yn gymwys i gael help a chymorth ar ystod o bynciau
wrth ein Swyddogion Cymorth heb unrhyw gost i chi? Gan gynnwys:
Gwneud yn siŵr eich bod yn hawlio’r budd-daliadau cywir, cynorthwyo gyda chyllidebu a
materion ariannol, cynorthwyo gyda gohebiaeth, cwblhau gwahanol fathau o ffurflenni a
cheisiadau, sicrhau eich bod yn byw mewn eiddo addas ac, os bydd angen, cynorthwyo gyda
threfniadau symud, chwilio gwybodaeth am addasiadau ac offer er mwyn cwrdd â’ch anghenion
yn eich cartref, cynorthwyo i ryngweithio o fewn y Gymuned,ac i drafod unrhyw bryderon arall
sydd ganddoch. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i berchnogion tai , y sector preifat neu i unrhyw
denantiaid cymdeithasau tai.
Ffoniwch: 01239 712 000 E-bost:- Ann.Harris@wwha.co.uk

Diogelwch rhag tân
yn y Cartref
Mae diffoddwyr tân a staff diogelwch rhag tân yn y gymened yn medru ymweld â chartrefi i roi
cyngor ar ddiogelwch rhag tân yn y cartref, a gallant gyflenwi a gosod larymau mwg yn rhad ac
am ddim. Os teimlwch yr hoffech chi fwy o gyngor, neu os ydych yn gofidio am beryglon tân
penodol yn eich cartref, yna ffoniwch ni ar 0800 169 1234. Yn ogystal â hyn gallwch lenwi ffurflen
ar-lein. Gallwch ofyn am archwiliad o’ch tŷ chi, neu i ffrind/perthynas sy’n dibynnu arnoch chi,
fodd bynnag bydd angen i chi gael caniatâd y person os nad ydych yn gyfrifol am y person
hwnnw.
Y gobaith yw y bydd y gwasanaeth hwn yn lleihau’r nifer o farwolaethau an anafiadau o ganlyniad
i danau damweiniol.
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Gwasanaeth Gwybodaeth
i Ofalwyr
Mae Gofalwyr yn darparu gofal am ddim drwy ofalu ar ôl aelodau’r teulu, ffrindiau neu
bartneriaid sy’n sâl, yn fregus, yn anabl, neu’n byw gyda phroblemau iechyd meddwl,
cyffuriau neu alcohol. Ydych chi’n Ofalwr neu Ofalwr Ifanc?
Ymunwch â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i gael:








cylchgrawn y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr rheolaidd;
gwybodaeth ddefnyddiol a fydd yn cael ei theilwra i ateb eich gofynion chi am
bethau fel gwasanaethau, cymorth, deddfwriaeth ac ati:
gwybodaeth am y Fforwm Gofalwyr sy’n cwrdd yn rheolaidd i roi cymorth, i rannu
gwybodaeth ac i feithrin cyfeillgarwch;
gwybodaeth am ddigwyddiadau i Ofalwyr;
gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi perthnasol;
gwybodaeth am ymgynghoriadau ar faterion lleol a chenedlaethol – eich cyfle chi i
leisio’ch barn ar faterion sy’n effeithio ar Ofalwyr.

Os hoffech chi ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr i gael y manteision a restrir
uchod, cysylltwch â’r Uned Gofalwyr dros y ffôn, drwy e-bost neu drwy lythyr. Gallwch ymuno â’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr AM DDIM.
Uned Gofalwyr
Gwasanaethau Cymdeithasol
Cyngor Sir Ceredigion
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE
Ffôn: 01970 633564
Ebost: unedgofalwyr@ceredigion.gov.uk
Gwefan: www.ceredigion.gov.uk/carers
________________________________________________________________________

Y Rhifyn Nesaf...
Cofiwch gadw llygad allan am y rhifyn nesaf o Gylchlythyr i'r 50+ Heneiddio'n Dda yng
Ngheredigion. Os hoffech gynnwys unrhyw beth yn y rhifyn nesaf, neu os hoffech gael unrhyw
wybodaeth bellach, cysylltwch â: ceredigion50@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545
572151.
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