
 Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion! 

Cylchlythyr i’r 50+ yng Ngheredigion 

Croeso! i’r pedwyerydd rhifyn o ‘Heneiddio’n Croeso! i’r pedwyerydd rhifyn o ‘Heneiddio’n Croeso! i’r pedwyerydd rhifyn o ‘Heneiddio’n 

Dda yng Ngheredigion’, cylchlythyr i’r rhai hynny Dda yng Ngheredigion’, cylchlythyr i’r rhai hynny Dda yng Ngheredigion’, cylchlythyr i’r rhai hynny 

sydd dros 50 yng Ngheredigion. Bydd y sydd dros 50 yng Ngheredigion. Bydd y sydd dros 50 yng Ngheredigion. Bydd y 

cylchlythyron arcylchlythyron arcylchlythyron ar---lein yn llawn gwybodaeth       lein yn llawn gwybodaeth       lein yn llawn gwybodaeth       

defnyddiol a pherthnasol i sicirhau eich bod chi, defnyddiol a pherthnasol i sicirhau eich bod chi, defnyddiol a pherthnasol i sicirhau eich bod chi, 

fel y 50+ yng Ngheredigion, yn cael gwybod am fel y 50+ yng Ngheredigion, yn cael gwybod am fel y 50+ yng Ngheredigion, yn cael gwybod am 

y gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion a y gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion a y gweithgareddau, digwyddiadau, newyddion a 

materion amrywiol sy’n digwydd ar draws materion amrywiol sy’n digwydd ar draws materion amrywiol sy’n digwydd ar draws 

Ceredigion. Rydym yn croesawi unrhyw          Ceredigion. Rydym yn croesawi unrhyw          Ceredigion. Rydym yn croesawi unrhyw          

awgrymiadau ar gyfer erthyglau yr hoffech awgrymiadau ar gyfer erthyglau yr hoffech awgrymiadau ar gyfer erthyglau yr hoffech 

gweld yn cael eu cynnwys yn y rhifynnau nesaf, gweld yn cael eu cynnwys yn y rhifynnau nesaf, gweld yn cael eu cynnwys yn y rhifynnau nesaf, 

gan sicirhau fod y cylchlythyron yn berthnasol i gan sicirhau fod y cylchlythyron yn berthnasol i gan sicirhau fod y cylchlythyron yn berthnasol i 

bawb.bawb.bawb.   

Yn ogystal a bod ar gael arYn ogystal a bod ar gael arYn ogystal a bod ar gael ar---lein, bydd copïau lein, bydd copïau lein, bydd copïau 

papur o’r cylchlythyron ar gael yn llyfyrgelloedd, papur o’r cylchlythyron ar gael yn llyfyrgelloedd, papur o’r cylchlythyron ar gael yn llyfyrgelloedd, 

meddygfeydd a chanolfannau hamdden yng meddygfeydd a chanolfannau hamdden yng meddygfeydd a chanolfannau hamdden yng 

Ngheredigion.Ngheredigion.Ngheredigion.   

Am rhagor o wybodaeth, neu i awgrymu             Am rhagor o wybodaeth, neu i awgrymu             Am rhagor o wybodaeth, neu i awgrymu             

erthygl i’w gynnwys yn y dyfofol, cysylltwch â ni:erthygl i’w gynnwys yn y dyfofol, cysylltwch â ni:erthygl i’w gynnwys yn y dyfofol, cysylltwch â ni:   

EEE---bost: Ceredigion50@Ceredigion.gov.ukbost: Ceredigion50@Ceredigion.gov.ukbost: Ceredigion50@Ceredigion.gov.uk   

NeuNeuNeu   

Ffôn: 01545 572 105Ffôn: 01545 572 105Ffôn: 01545 572 105   

Os ydych am dderbyn copi electronig o’r Os ydych am dderbyn copi electronig o’r Os ydych am dderbyn copi electronig o’r 

cylchlythyr yn uniongyrchol drwy ecylchlythyr yn uniongyrchol drwy ecylchlythyr yn uniongyrchol drwy e---bost, bost, bost, 

cysylltwch a ni.cysylltwch a ni.cysylltwch a ni.   

Os ydych yn darllen y cylchlythyr ar eich     Os ydych yn darllen y cylchlythyr ar eich     Os ydych yn darllen y cylchlythyr ar eich     

cyfrifiadur, cliciwch ar y lluniau gyferbyn i fynd cyfrifiadur, cliciwch ar y lluniau gyferbyn i fynd cyfrifiadur, cliciwch ar y lluniau gyferbyn i fynd 

mewn i wefan Ceredigion 50+, Dewis neu      mewn i wefan Ceredigion 50+, Dewis neu      mewn i wefan Ceredigion 50+, Dewis neu      

Infoengine. Os ydych yn darllen copi papur, Infoengine. Os ydych yn darllen copi papur, Infoengine. Os ydych yn darllen copi papur, 

ewch i: ewch i: ewch i:    

http://www.ceredigion50.org.uk/cy/ :Gwefan 50+  http://www.ceredigion50.org.uk/cy/ :Gwefan 50+  http://www.ceredigion50.org.uk/cy/ :Gwefan 50+  

https://www.dewis.cymru/ : DEWIS              https://www.dewis.cymru/ : DEWIS              https://www.dewis.cymru/ : DEWIS              

https://infoengine.cymru/ : Infoenginehttps://infoengine.cymru/ : Infoenginehttps://infoengine.cymru/ : Infoengine   

Gair wrth ei’n Hyrwyddwr Pobl Hŷn Y        Gair wrth ei’n Hyrwyddwr Pobl Hŷn Y        Gair wrth ei’n Hyrwyddwr Pobl Hŷn Y        
Cynghorydd Catherine Hughes.Cynghorydd Catherine Hughes.Cynghorydd Catherine Hughes.   

Croeso i'r rhifyn     
diweddara o          
Heneiddio'n  Dda yng 
Ngheredigion. 

Prysuro mae    tymor 
y gaeaf yn ei flaen a           
gobeithio bod pawb 
yn cadw yn iach ac 
yn gynnes! Fel    
pencampwr Bobl Hŷn 
cefais y  frechiad influenza, rwy'n gobeithio 
bod sawl un ohonoch wedi cymryd y cyfle i'w 
gael er mwyn cadw yn iach. 

Mae'r Fforwm ar ei newydd wedd yn datblygu 
yn dda,ewch i'r wefan Ceredigion50+ am y 
newyddion diweddara.Os am wella eich      
sgiliau i ddefnyddio y wê, cysylltwch gyda    
Dysgu Bro Ceredigion am fwy o wybodaeth 
neu rwy'n siwr bydd Diane yn barod 
i’ch  helpu. 

Rydym yn byw yn yr oes ddigidol ac mae 
gwybodaeth eang iawn i'w gael ar y wê.Os 
ydych am wybodaeth am wasanaethau ewch i 
wefan Dewis Cymru,dyma'r lle i fynd os ydych 
angen gwybodaeth neu gyngor am eich    
llesiant.Gall Dewis Cymru eich helpu i feddwl 
a phenderfynu beth sy'n bwysig i chi.Yn 
ogystal a Dewis, mae Infoengine ar gael i 
cynnig cyfeiriadur o wasanaethau’r 3ydd   
Sector ac yn uchafbwyntio amryw o   
wasanaethau gwirfoddol a chymunedol sydd 
yn cynnig gwybodaeth a chymorth, fel eich 
bod chi yn medru gwneud y penderfyniad 
cywir.   

Rhifyn 4—Gwanwyn 2018 

http://www.ceredigion50.org.uk/cy/
https://www.dewis.cymru/
https://infoengine.cymru/


 Beth sydd wedi bod yn digwydd? 

Porth Y Gymuned  

Porth y Gymuned 
Gwasanaeth newydd a weithredir gan Cyngor Sir Ceredigion yw Porth y 

Gymuned.  

 

Bydd wedi ei ffurfio o staff hyfforddedig (Cysylltwyr Cymunedol), a fydd yn gallu 

cynorthwyo trigolion o bob oedran yng Ngheredigion, gan eu helpu i wneud 

cysylltiadau i gael cyfleoedd a chefnogaeth yn eu  hardal y gall gynnal neu 

wella eu lles. 

 

Bydd Porth y Gymuned yn galluogi pobl i gael sgwrs ‘Beth sy’n Bwysig’ gyda       

Chysylltwr Cymunedol, y gall wedyn eu helpu, a gweithio gyda’i gilydd i adnabod 

datrysiadau sydd wedi eu targedu i gwrdd â’u hanghenion.  

 

Bydd y Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi unigolion a’u  teuluoedd i gael cyngor a    

chefnogaeth a ddarperir gan y trydydd sector, yn ogystal â gwasanaethau a grwpiau yn 

eu cymunedau, megis grwpiau cymdeithasol a all gyfrannu tuag at eu lles. 

 

Cyfeiriadur ar-lein yw Dewis sydd ar gael i bawb, sydd yn manylu cyfleoedd,               

digwyddiadau a  gwasanaethau o fewn y cymuned.   Yn allweddol, mewn sefyllfa ble 

na all Dewis gael ei ddefnyddio gan drigolyn am unrhyw rheswm, megis cysylltiad 

gwan i’r rhyngrwyd, gall y  Cysylltwyr  Cymunedol  fod  o  gymorth. 

  

Arweinir Porth y Gymuned gan Dîm Lles y Gymuned o fewn Gwasanaethau Ffordd o 

Fyw. Disgwylir y bydd yn weithredol erbyn Ebrill 2018. Cysylltwch â ni ar                

01545 570881 neu e-bost porthygymuned@ceredigion.gov.uk 



Eich 50+! 

Grwp Cyfeillgarwch Aberystwyth 

“Mae cyfaill yn gyfaill bob amser…’ 
 
Mae grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth yn dal i 

lwyddo, gyda nifer o gwibdeithiau diwylliannol, 

cyflwyniadau diddordol, digwyddiadau, yn ogystal 

a’r grŵp celf poblogaidd. Hyd yn hyn, mae’r grŵp 

wedi ymweld a nifer o mannau, megis taith i St   

Fagan’s, Amgueddfa Byw y Gwlad Du, ‘Byd     

Cadbury’s’ a llawer mwy i ddod yn 2018!   

Cadwch lygad allan ar blog Grŵp Cyfeillgarwch  

Aberystwyth i weld beth sydd ‘mlaen gyda’r grŵp: 

http://aberystwythfriendhshipgroup.blogspot.co.uk/  

 

Newyddion Cyffroes! 

Mae gan GCA  Yswiriant Cyfrifoldeb Y Cyhoedd, 

ac felly maen’t yn medru defnyddio’r ystafell 

gymunedol yn Tesco’s Aberystwyth! 

 

Fydd Bore Coffi Tesco GCA yn dechrau am    

10:30– 12:30yh pob Dydd Gwener. Fydd rhain yn 

dechrau ar y 16 o Chwefror. 

Fydd Bore Coffi Celf a Chrefft GCA yn dechrau am 10:30-12:30 pob dydd Mawrth. Fydd rhain 

yn dechrau ar y 6ed o Fawrth. 

Fydd sesiwn dydd Mawrth yn canolbwyntio ar undrhywbeth I ymwneud a celf a chrefft, gwinio, 

brodwaith, gweu a.y.b. Fydd bore Gwener mwy anffirfiol, ac yn gyfle I cael clonc dros paned. 

Mae’r ystafell wedi’i archebu am 12 mis, 10:30-12:30 pob dydd Mawrth a dydd Gwener, heblaw 

pan mae gan GCA cyfarfodydd yn y Morlan. 

 

“Nod cyntaf Grŵp Cyfeillgarwch Aberystwyth yw i gynnig cyfeillgarwch a chymorth i’r   

aelodau i leddfu unigrwydd ac arwahaniad  ar draws Ceredigion. Y bwriad yw i sefydlu 

‘hwb’ sydd yn ciro fel calon gryf yng nghanol Aberystwyth, i wasanaethu ac i arlwyo ar 

gyfer anghenion pobl lleol y gymuned am chenedlaethau i ddod” 

http://aberystwythfriendhshipgroup.blogspot.co.uk/


Eich 50+! 

 

Y CULTURE VULTURES– Newyddion Da! 

Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn llwyddianus iawn i’r ‘Culture Vultures’ Mae nifer o aelodau newydd 

wedi ymuno â ni, ac er mwyn galluogi ei’n aelodau i fwynhau ei’n gweithgareddau, fe wnaethom cais 

ar gyfer cronfa arian i’r Loteri Fawr ac hefyd ‘Tesco Bags of Help’. Fe wnaethom synnu ei’n bod wedi 

bod yn llwyddianus, a chafodd y ddau cais ei derbyn! Derbyniwyd cyfanswm o £6000 ar gyfer teithiau 

drwy gydol y flwyddyn! Rydym wedi ymweld a’r ‘Attic Players’ yng Nghastell Newydd Emlyn yn barod, 

ar dechrau Mis Rhagfyr aethom i ‘Vincent Davies’ am taith siopa cyn Nadolig a chinio, ac ar y 15 o    

Rhagyr cafwyd ei’n cinio nadolig blynyddol yng Nghastell Aberteifi. Fe wnaeth pawb fwynhau! 

Fel arfer, fe wnaethom llogi bws mini gyda Tacsi’s Robin yn Aberteifi i chodi i fynni ei’n aelodau ai 

dychwelyd yn ddiogel yw cartrefi.  

Mae gyda ni rhaglen cyffroes ar gyfer rhan cyntaf y flwyddyn, gyda’g ambell i drip yn ystod yr haf i 

ymweld a Chastell Picton ar Gerddi Botanic. Pob Mis rydym yn ceisio trefnu noson allan i’r Mwldan yn 

Aberteifi neu i ymweld ar ‘Attic Players’  

Os ydych am rhagor o wybodaeth ynglŷn ar ‘Culture Vultures’ cysylltwch gyda ni ar 07538 706 423. 

Neu ebostiwch ni ar : ujs2011@hotmail.com.  

Eich 50+! 

mailto:ujs2011@hotmail.com


Eich 50+! 

U3A Aberystwyth 

Mae U3A Aberystwyth (Prifysgol Y Drydedd Oes” ond NID Prifysgol!) yn falch i groesawu 
undrhyw un sydd wedi ymddeol, ond nid yn ymddeol o bywyd! Mae gyda ni nifer o grwpiau 
diddorol ac bob amser yn falch i ychwanegu mwy. Mae yna cyfarfod misol ar gyfer      
cyflwyniadau a sesiynau o ansawdd uchel yn cael ei gynnal ar y trydydd dydd Iau o’r Mis. 
Am rhagor o wybodaeth, ac i gysylltu gyda’r U3A Aberystwyth ewch i  

https://u3asites.org.uk/aberystwyth 

Mae U3A Aberteifi yn rhan o symudiad byd eang, sydd yn dod a pobl sydd yn eu trydydd oes at 

eu gilydd i ddatblygu eu diddordebau ac i gario ymlaen i ddysgu mewn amgylchedd cyfeillgar ac 

anffurfiol. 

Os ydych am gwybod beth rydym yn feddwl drwy ddefnyddio’r term ‘trydydd oes’, dyma’r amser 

ar ol i chi orffen gweithio llawn amser, neu magi eich teulu ac mae’r amser gyda chi i ddilyn eich 

diddordebau neu ceisio rhywbeth newydd.   

Mae gan yr U3A ‘Brifysgol’ o aelodau sydd yn tynnu ar eu gwybodaeth a phrofiadau i addysgu ac 

i ddsygu wrth ei gilydd, ond does dim  cymhwysterau i pasio, mae’r cyfan er pleser! Mae dysgu 

yn gwobr ar ben ei hŷn! 

Wedi’i ffurfio dros 30 o flynyddoedd ynôl, mae nawr dros 1,000 o’r U3A yn y DU, gyda miloedd o 

grwpiau diddordeb rhyngddynt, ac mwy na 400,000 o aelodau yn genedlaethol, rydym yn tyfu pob 

dydd! 

Mae U3A Aberteifi yn cwrdd yn Neuadd gatholig yr Eglwys, North Road, Aberteifi, SA43 1LT am 

2y.h. ar y pedwerydd Dydd Iau pob Mis. Mae gyda ni siaradwr gwadd neu digwyddiad 

cymdeithasol yn y cyfarfod yma. 

Yn ogystal a hyn, mae gyda ni amryw o grwpiau diddordeb megis seryddiaeth, bywyd gwyllt, 

grŵp te prynhawn, ffotograffiaeth digidol, yr iwcalili, hanes lleol a llawer mwy. Mae rhain yn     

cymryd rhan mewn niferoedd o lleoliadau drwy gydol y mis. 

Fydd y tanysgrifiad blynyddol yn costi £16 a fydd yn cyfrani tuag at cyfarfodydd misol, ac ta faint 

o grwpiau diddordeb sydd yn cael ei ymuno gyda. Efallai fydd yna cost ychwanegol ar gyfer rhai 

or grwpiau diddordeb i dalu am llogi ystafell. 

Cysylltwch gyda’r Cadeirydd Helen Green drwy ei’n gwefan ar contact@ceredigionu3a.org.uk or 

come along and try a meeting for free. 

 

 

U3A Aberteifi 

https://u3asites.org.uk/aberystwyth


Eich 50+! 

Hwyl ac Hamdden-Theatre Felinfach. 

Sesiwn gymdeithasol i rai dros 50 oed yw Cymdeithas Hwyl ac Hamdden. Mae’r grŵp yn cwrdd bob    
prynhawn Mercher yn ystod y tymor rhwng 1.30 a 3.00 yn Theatr Felinfach ac mae’r sesiwn yn amrywio o 
wythnos i wythnos gyda nifer  o weithgareddau cyffrous , gan gynnwys cyflwyniadau gan siaradwyr gwadd 
a teithiau i lefydd diddorol, adloniant ysgafn a paned o de a chlonc ar y diwedd ! Mae ’na groeso mawr i 
unrhyw un i ymuno a ni. 
 
Am wybodaeth bellach cysylltwch â Teresa Price ar 01570470697 neu  

teresa.price@ceredigion.gov.uk 

Mae Gweithffyrdd+ bellach yn hollol weithredol yng 
Ngheredigion ac yn cymryd cyfeiriadau! 

 

Lleolir Tîm Ceredigion ym Min Y Mor, Aberaeron ac y mae eisoes yn gweithio gyda chyfranogwyr ac yn eu 
cynorthwyo i oresgyn rhywstrau i waith.  Drwy ddefnyddio ein mentoriaid personol rydym yn darparu ystod 
o gefnogaeth i'r rheiny sy'n chwilio am waith ac rydym yn medru talu am hyfforddiant, eich cynorthwyo  wrth 
chwilio am waith / ysgrifennu CV a threfnu swydd dros dro gyda chyflogwr lleol.  

 

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn cefnogaeth oddi wrth Gweithffyrdd + bydd yn rhaid i chi fod dros 25 
oed, yn ddiwaith am gyfnod hir / yn economaidd anweithgar ac meddu ar rwystrau cymhleth i waith (hynny 
yw, dim sgiliau neu ychydig o sgiliau yn unig, cyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar eich gwaith, cyfrifodleb gofal neu 
ofal plant, o gartref lle mae pawb yn ddiwaith neu o grŵp Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, neu dros 54 
oed)  

Os ydych chi'n gwybod am unrhyw un all fanteisio o'r gefnogaeth yma mae croeso i chi ein ffonio (01545 
574 193) yn ogystal ag ymweld â'r wefan am fwy o wybodaeth. 

www.workways.wales 

Gweithffyrdd + 

mailto:teresa.price@ceredigion.gov.uk
http://www.workways.wales


 Cymorth a Chefnogaeth 



 Cymorth a Chefnogaeth 

Cyllid Hyblygrwydd ECO 

(Rhwymedigaeth Cwmni Egni) 

 

Mae’r grant ar gael i bobl mewn tai preifat ar incwm isel, mewn tai sydd yn anodd i wresogi. Elfen 

newyd I’r gronfa yma yw’r Cyllid Hyblygrwydd Awdurdod Lleol. Mae’r cyngor wedi gosod y criteria ar 

gyfer pob eiddo sydd a’r cyfradd o F & G, fel ei bod yn gymwys, yn ogystal â rheina sydd yn dioddef o 

undrhyw gyflwr meddygol sydd yn gysylltiedig â chartrefi sydd yn annodd i wresogi mewn band E. Gall 

rheina sydd yn byw mewn cartrefi sydd yn anodd I wresogi  heb Tystysgrif  Perfformiad Ynni hefyd 

gwneud cais drwy llanw ffurflen a ddarparur gan Cyngor Sir Ceredigion : http://www.ceredigion.gov.uk/

preswyliwr/tai/gwybodaeth-a-chymorth-ariannol/cyllid-hyblygrwydd-eco/ 

Nod y cynllun yw gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn cartrefi nad ydynt yn effeithlon o ran def-
nydd o ynni ar hyn o bryd, a fydd yn ei dro’n lleihau biliau tanwydd y cartrefi hynny. 

Os yw eich cartref yn gymwys, mae hwn yn gyfle i gael gwelliannau posib megis system gwres canolog 
newydd, i uwchraddio’ch system wresogi bresennol a/neu gael mesurau insiwleiddio. Bydd Cyngor Sir 
Ceredigion yn pennu cymhwysedd cartrefi ar sail yr wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais, a bydd yn 
darparu datganiadau ar gyfer y rhai a allai elwa o’r gwelliannau. Mae’r cynllun wedi’i hysbysebu a 
darperir rhestr o’r cwmnïau a all gyflawni’r cynllun a gosod y mesurau effeithlonrwydd ynni o fewn car-
trefi cymwys yng Ngheredigion gyda’r datganiad, er mwyn ichi allu dewis pa sefydliad yr hoffech chi ei 
gael i gyflenwi’r cynllun. 

Mae cyllid ar gael i berchnogion meddianydd a thenantiaid rhentu preifat. I fod yn gymwys i gael 
cymhwysedd hyblyg yng Ngheredigion 

1. rhaid i’ch cartref fod yn aneffeithlon o ran ynni; a/neu 
2. mae deiliad/deiliaid yn agored i effeithiau byw mewn cartref oer 
 
Penderfynir hyn gan y meini prawf ar y Ffurflen Gais a bydd gofyn am ddatganiad wedi'i lofnodi gan yr 
ymgeisydd. Bydd yr Awdurdod Lleol yn cyhoeddi Datganiad wedi'i lofnodi i'r ymgeiswyr cymwys, a gal-
lant fynd â hwnnw i sefydliad o’u dewis nhw. 

Bydd y penderfyniad terfynol ynghylch a yw cartref yn derbyn mesur o dan gymhwysedd hyblyg neu 

ffrydiau ariannu ECO eraill yn cael eu gwneud gan y sefydliad yr ydych chi yn cysylltu â nhw. Nid yw 

cymhwyso a derbyn Datganiad gan Gyngor Sir Ceredigion yn gwarantu gosod unrhyw fesurau, oher-

wydd y cyflenwr fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol. 

Os ydych am rhagor o wybodaeth ynglyn ar cynllun, cysylltwch gyda’r Cyngor Sir ar 01545 572 185. 

 

 

http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2mKSlyq_aAhXCchQKHaDxBpQQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.itv.com%2Fnews%2Fwales%2Fupdate%2F2017-05-05%2Fceredigion-final-results-no-overall-control%2F&psig=AOv


 Cymorth a Chefnogaeth 

Buddsoddwyr Mewn Gofalwyr. 

Ydych chi’n gofalu ar ol ffrind, perthynas neu cymydog sydd 

yn sâl , yn fregus, anabl neu sydd yn brwydro gyda problemau 

iechyd meddwl neu problemau alcohol a chyffiriau? A fydde 

nhw yn gallu ymdopi heb eich help chi? 

Os ydych, rydych yn cael eich ystyried fel un or 370,000 o 

ofalwyr di-dal, o bob oedran yng Nghymru, sydd yn darparu 

97% or gofal yn y gymuned, ar gost sy’n gyfartal i tua £8     

billiwn. Heb cyfraniad y gofalwyr di-dal yma, ni fydde’r gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol yn medru ymdopi. 

Mae bod yn ofalwr yn gallu bod yn foddhaol iawn, ond gall hefyd fod yn heriol iawn. Mae     

gofalwyr yn derbyn nifer o profiadau gwahanol dros amser. Ar adegau, mae rhai amgylchiadau 

yn gallu fod yn llethol, ac yn cael effaith anferth ar iechyd a lles gofalwyr yn y tymor hir a tymor 

byr. 

Mae buddsoddu mewn iechyd a lles gofalwyr yn gwneud lles i bawb, y gofalwr, y person maen’t 

yn gofalu amdano, gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar poblogaedd eang. 

Nid yw’r rhai sydd yn gofalu am eraill yn gweld eu hunen fel gofalwyr, ac yn anymybodol fod 

yna amryw eang o help, cyngor a chymorth ar gael iddynt. Mae rhai yn ymwybodol or 

gwasanaethau sydd ar gael, ond yn amharod i ddefnyddio nhw am nifer o rhesymau.  

Mae gofalwyr sydd yn defnyddio’r gwybodaeth a chymorth sydd ar gael iddynt, bob amser yn 

falch eu bod nhw wedi ac yn meddwl yn aml pam na wnaethom yng nghynt. 

Mae’r cynllun buddosddwyr mewn gofalwyr yn darparu strwythur ac ymwybyddiaeth i staff o 

fewn meddygfeydd teuluol  ac nifer o leoliadau eraill er mwyn helpu nhw adnabod gofalwyr      

di-dal. Fydd hyn yn galluogi gofalwyr i fod yn ymwybodol or gwahanol mathau o cymorth sydd 

ar gael, ac i anog nhw i ddarganfod rhagor o wasanaethau os ydyn nhw am. 

Am rhagor o wybodaeth, gofynwch i’r staff yn eich meddygfa lleol ynglŷn a cofrestri fel gofalwr 

neu cysylltwch gyda: 

Gareth Jones, Swyddog Datblygu Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, Ceredigion: 

Gareth.jones@cavo.org.uk   



 Cymorth a Chefnogaeth 

Uned Gofalwyr Ceredigion. 

Mae Gofal a Chyngor yng Nghymru yn newid. 

Rydych yn cael eich ystyried fel gofalwr os ydych yn darparu gofal I ffrind neu aelod o’r teulu oherwydd sal-

wch, gwendid, anabledd, problem iechyd meddwl neu dibyniaeth na all ddod I ben heb eich cymorth. 

Hyd yn oed os ydw i yn perthynas, ffrind neu cymydog, rwyf dal yn cael fy adnabod fel gofalwr. 

Does dim oedran penodol i cael eich adnabod fel gofalwr 

Rwyf yn cael fy adnabod fel gofalwr heb gorfod profi fy mod yn darparu gofal yn ddyddiol.  

Rwyf yn ofalwr, beth mae hyn yn golygu I mi? 

 Rwyf yn derbyn y cwestiwn ‘beth sydd yn bwysig I mi?’. 

 Mae gen I lais cryf pan yn dewis beth sydd angen arnai I dderbyn iechyd a lles 

 Mae gen I yr un hawliau a’r unigolyn rwyf yn gofalu amdano I dderbyn assesiad ar gyfer cymorth 

 Mae’r assesiad yn edrych ar beth rwyf yn gallu neud, ac beth rwyf yn gallu neud gyda cymorth teulu a 

ffrindiau, ac yna trefnu cymorth tuag at y pethau nad wyf yn gallu neud. 

 Os yw’r assesiad yn cadarnhau fod gen I anghenion cymwysterol, mae gen I’r hawl I dderbyn cynllun 

cymorth fy hun sydd yn gosod allan beth mae’r awdurdod lleol yn mynd I neud I gyrraedd fy angheni-

on. 

Fydd gwasanaethau ar gael i gynnig y cymorth cywir ar yr amser cywir ac fydd rhagor o gwybodaeth a 

chyngor ar gael. Cofiwch mae gan gofalwyr hawliau cyfartal I derbyn assesiad ar gyfer cymorth. 

Os hoffech derbyn assesiad ar gyfer gwasanaeth oddi wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol ffoniwch: 01545 

574 000 

Am rhagor o wybodaeth ffoniwch Uned Gofalwyr Ceredigion : 01970 633564 

Asiantaethau eraill sydd yn cynnig cymorth ar gyfer gofalwyr 

 

 

Hafal Seibiant 01970 624 756 Y Groes Goch 01239 615 945 

Gweithredu I Blant 01437 761 330 (Gwasanaeth   

Gofalwyr Ifanc Ceredigion or 07843 643 012 
Croesffyrdd Hafal 01970 627 966 

Fforwm Gofalwyr 

Mae’r Fforwm yn cwrdd pob yn ail Mis ar gyfer cymorth, gwybodaeth a chwmni... 

21 o Fawrth 2018 Ystafell Ystwyth  Penmorfa  1:30—4:00yh  

16 Mai 2018 

18 Gorffenaf 2018 

19 Medi 2018 

30 Tachwedd 2018 

*Archebwch y Dyddiad! * 

Fydd wythnos y Gofalwyr yn 

dechrau ar y 11-18 o Fehefin 

eleni! 



 Cymorth a Chefnogaeth 

Gwirfoddoli ochr-wrth-ochr â phobol gyda        

Dementia yng Ngheredigion 

Mae elusen lleol yn chwilio am wirfoddolwyr ar gyfer gwasanaeth newydd i 

helpu pobl gyda Dementia i ddala ati i gwnued y pethau maen’t yn hoffi. Mae’r 

gwasanaeth ochr-wrth-ochr yn rhad ac am ddim gyda Cymdeithas Alzheimer’s. Mae’n cynnig 

gwasanaeth ochr wrth ochr i bobl gyda dementia, a gall fod yn teimlo’n unig, neu yn ffeindio hi yn anodd 

i adael eu cartrefi, i sicirhau eu bod nhw yn gallu parhau yn actif ac i deimlo fel rhan o’r gymuned. 

Darganfwyd mewn arolwg gan Cymdeithas Alzheimer’s fod 40% o bobl a oedd yn dioddef o Dementia 

yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon wedi teimlo’n unig yn ddiweddar (Dementia 2014) Mae yna 

tystiolaeth cryf yn dangos fod bodlonrwydd bywyd pobl hŷn yn chydberthyn yn positif gyda lefelau 

gweiddgaredd. Mae’n debyg fod gweithgareddau cymdeithasol a chymorth cymdeithasol yn berthnasol i 

gweithrediad ffisegol a gweithrediad gwybyddol gwell ac yn help i arafu dirywiad.  

Dywed Cherry Evans, Gwasanaeth Ochr-Wrth-Ochr Ceredigion: “Mae’r gwasanaeth newydd yma yn 

canolbwyntio ar galluogi pobl gyda Dementia i fyw bywydau llawn ac i barhau i gymryd rhan yn y 

gweithgareddau mae nhw bob amser wedi mwynhau, ac i ceisio rhai newydd” 

“Mae angen gwirfoddolwyr newydd i alluogi pobl sydd yn dioddef o Dementia i barhau i gwneud y 

gweithgareddau maen’t yn mwynhau.” 

“Drwy gwneud pethau megis, mynd am dro, mynd i’r pel-droed neu ymuno gyda dosbarthiadau gydai 

gilydd, mae ei’n gwirfoddolwyr yn cefnogi pobl gyda dementia i cymryd rhan mewn hobi newydd ac i 

fynd allan. Mae beth mae’r gwirfoddolwr yn gwneud yn dibynu yn hollol ar beth mae’r person gyda      

Dementia eisiau” 

“Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant y gwasanaeth yma, a gall amrywio o cynnig cymorth         

unwaith yr wythnos i unwaith bob pythefnos, ar amser sydd yn gweithio ir gwirfoddolwr ac i’r person 

gyda Dementia. Gall fod yn rhywbeth megis mynd am dro i’r parc, ymweld a caffi neu chlonc dros y ffôn, 

mae’n swnio yn syml, ond gall neud gwahaniaeth mawr i fywyd rhywun” Dyweddodd Cherry Evans. 

Fydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu er mwyn sicirhau fod gwirfoddolwyr yn gysurus i cyflenwir swydd. 

Mae gwirfoddoli yn cynnig cyfle gwych i ddysgu sgiliau newydd, rhannu eich hobi gyda’g eraill ac i      

wella eich CV. Yn ogystal a cynorthwyo person i fyw yn annibynol gyda Dementia.  

Os oes gyda chi diddordeb mewn fod yn gwirfoddolwr ochr-wrth-ochr neu os ydych am rhagor o 

wybodaeth, cysylltwch gyda Cherry Evans ar 07825 379 515 neu                                                              

e-bostiwch ar: cherry.evans@alzheimers.org.uk.  



 Cymorth a Chefnogaeth 

Cymdeithas Strôc 

Os ydych chi neu rhywun rydych yn ei adnabod wedi dioddef o strôc, darllenwch ymlaen i          

darganfod sut gallwch chi/ffrind neu perthynas elwa or gymdeithas strôc. 

Mae ei’n gwasanaeth yn cynnig gwybodaeth o annsawdd uchel, a chymorth ymarferol ar ol dioddef 

o strôc. Rydym yn dechrau gweithio gyda goroeswr strôc yn syth ar ol y digwyddiad, ac yn parhau i 

gynnig y cymorth mae pobl angen—o fewn y cartref ac yn ol mewn i’r gymuned 

Cysylltwch gyda Lisa Evans Cydlynnydd ‘Bywyd ar ol Strôc’, Ceredigion 

Ffôn: 07534214856 

E-bost: Lisa.evans@stroke.org.uk  

Gwefan: www.stroke.org.uk  

Gwasanaeth Siop Symudedd Aberystwyth… 

Mae’r Cymdeithas Gofal yn cynnig gwasanaeth siop symudedd ar 

gyfer ardal Aberystwyth, yn dod allan oi siop elusen, Rhif 27, Stryd 

Chalybeat. Mae’r cynllun yn darparu cadeiriau olwyn a sgwteru ar llog i undrhywun sydd angen 

help i fynd o amgylch y dref, ac mae’r gwasanaeth ar gael i bawb. Mae prisiau yn dechrau o £3 ar 

gyfer cadair olwyn a £6 ar gyfer sgwter, gall cyfarpar cael ei llogi am hanner diwrnod, diwrnodau 

cyfan neu dros nos am cyfnodau hirach. 

Mae’r siop ar agor 9:30-5:00y.h., Dydd Llun-Dydd Sadwrn a gallwch archebu cyfarpar neu gwneud 

ymholiadau drwy e-bostio shopmobility@carerssociety.org.uk neu ffoniwch 01970 617 176 

 

 

Un o’m gweithwyr yn 

arddangos un o’m 

scwteri! 

http://www.stroke.org.uk


Gwasanaeth Cymorth I Bobl Hŷn. 
Ar gael i: Pobl 50 mlwydd oed a drosodd yn byw yng 

Ngheredigion a Gogledd Sir Benfro. 

 

Gwasanaeth: Cymorth a Chyngor 

 

Cyswllt: Ann Harris, 01239 712 031/ 01239 71200  

E-bost-Ann.Harris@wwha.co.uk. 

 

Mae’r gwasanaeth yma ar gael beth bynnag fo’r ddeiliadaeth, os ydych yn rhentu neu yn berchen ar 
eich cartref eich hun.  Mae'n Swyddogion Llety â Chymorth yn darparu gwasanaeth cymorth sy'n       
gysylltiedig â thai ac y mae angen mawr amdano, ac mae'r mathau o gymorth a ddarparer fel a ganlyn: 
 

 rheoli'r gwaith o gynnal a chadw eich cartref 

 manteisio ar fudd-daliadau 

 cymryd rhan yn y gymuned 

 yn ystod cyfnodau o brofedigaeth 

 manteisio ar wasanaethau gofal 

 sefydlu systemau larwm neu dechnoleg gynorthwyol 

 cyngor ynghylch dewisiadau tai eraill 

 manteisio ar addasiadau ac offer 

 

Mae'r gwasanaeth cymorth hwn: 

 ar gael i unrhyw berson hŷn sy'n byw mewn unrhyw fath o ddeiliadaeth (meddiannydd sy'n        

berchennog neu rywun sy'n byw mewn llety rhent).  Yn ogystal, mae modd i ni drefnu ymweliadau 

i ysbytai/cartrefi preswyl yn ôl yr angen. 

 yn cael ei ddarparu am y cyfnod y bydd ei angen;  ni cheir terfyn amser tra bod anghenion      

cymorth wedi cael eu nodi 

 ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg;  pa un bynnag yw'r iaith sy'n cael ei ffafrio gan ddefnyddiwr y 

gwasanaeth. 

 yn gyfrinachol iawn. 

 am ddim. 

 
Derbynnir cyfeiriadau i'r gwasanaeth gan wasanaethau statudol, hunan-gyfeiriadau a chan asiantaethau 

o'r sector gwirfoddol.  Bydd Swyddogion Cymorth yn ymweld â chi yn eich cartref er mwyn asesu eich 

anghenion ac er mwyn gweld pa gymorth y byddai modd ei ddarparu.  Byddant yn darparu cymorth sy'n 

gysylltiedig â thai i chi nes y byddwch yn hapus bod eich anghenion wedi cael eu bodloni.  Mae modd i'r 

cymorth fod yn eich cartref neu mewn lleoliad o'ch dewis megis caffi neu ganolfan alw heibio. 

 Cymorth a Chefnogaeth 

mailto:Ann.Harris@wwha.co.uk
http://www.wwha.co.uk/


Cymorth a Chefnogaeth 

Yn cynnig seibiant i  gofalwyr 
Mae Clwb Seibiant Dydd Mawrth Groesffyrdd 

Hafal yn cynnig gofal a’g ansawdd ar gyfer 

pobl gyda Dementia a colled cof, ac hefyd 

seibiant yw gofalwyr. Am rhagor o wybodaeth 

ffoniwch: 01970 627 966.  

Celf  a chrefft, gemau a cwis, cerddoriaeth, gweithgareddau atgof, yn 

ogystal a’r cyfle i gwrdd a phobl newydd. * Am rhagor o wybodaeth ynglŷn a 

lleoliad y clwb seibiant, cysylltwch gyda’r swyddfa. 



Cymorth a Chefnogaeth 

Gwasanaethau’r Groes Goch ar gyfer Byw’n Annibynnol yng Ngheredigion  
 
Gwasanaeth i’r rhai sy’n Gofalu am Oedolion yng Ngheredigion. 
Mae’r Groes Goch yn rhoi cymorth i’r rhai sy’n gofalu’n ddi-dâl am aelod o’r teulu, ffrind neu bartner sy’n 
sâl, yn fregus neu’n anabl. 
 
Mae’r cymorth yn cynnwys: 
Cymorth un i un yn eu cartref eu hunain 
Gwybodaeth a Chyfeirio 
Atgyfeirio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Asesiadau Gofalwyr a Chylchlythyr y Sir 
Cofrestru â meddyg teulu (IiC) 
Atgyfeirio i asiantaethau trydydd sector eraill ar gyfer cymorth ychwanegol, gan gynnwys gwiriadau    
budd-dal, gwiriadau diogelwch yn y cartref ac ati. 
Codi ymwybyddiaeth o broblemau gofalwyr 
 
Grwpiau cefnogi gofalwyr 
Mae’r cyfarfodydd Grŵp Cefnogi bob mis yn cynnig cymorth i ofalwyr a gwahoddir siaradwyr iddynt yn 
gyson. Mae’r grwpiau’n cwrdd unwaith y mis yn ardaloedd Aberteifi, Aberaeron a Thregaron. 
 
Cyfleoedd hyfforddi i ofalwyr 
Mae’r Groes Goch yn rhoi hyfforddiant i ofalwyr, er mwyn eu cynorthwyo gyda’u gwaith o ofalu, yn y mey-
sydd canlynol: 
 

 Cymorth Cyntaf Pob Dydd (Y Groes Goch) Mae’r sesiynau hyn yn rhoi cyfle i ofalwyr fynd i’r afael â 
phroblemau penodol y gallent fod yn eu profi wrth ofalu. 

 Codi a Chario mewn partneriaeth â’r Awdurdod Lleol. (Gellir gwneud trefniadau I gynnal ymweliad ar 
y cyd â chartref y gofalwyr mewn amgylchiadau eithriadol) 
 
Gartref o’r Ysbyty - Partneriaeth 3ydd Sector Ceredigion  
Mae hwn yn wasanaeth lefel isel sy’n rhoi cymorth i bobl sy’n dod adref ar ôl bod yn yr ysbyty. Rhoddir 
cefnogaeth am hyd at chwe wythnos yn rhad ac am ddim ac mae’n darparu: 
Cymorth gyda gwaith tŷ ysgafn a golch 
Cymorth i siopa 
Casglu presgripsiynau 
Eich cludo chi i fynychu apwyntiadau meddygol dilynol 
 
Cymorth i gael mynediad at wasanaethau lleol eraill neu gymorth ychwanegol gan gynnwys: 
Gwybodaeth a Chyngor (Cyngor ar Bopeth ac Age Cymru) 
Cwmnïaeth (Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol) 
Mynediad at wasanaeth ymatebion cyflym i addasiadau bychain a gwiriadau diogelwch yn y cartref   
(Care and Repair Cymru) 
 
Cyfleoedd i wirfoddoli gyda’r Groes Goch – Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa Aberteifi. 
01239615945. 



Cymorth a Chefnogaeth 

Camau Cadarn Ceredigion 

Gall pobl llithro, bron heb feddwl, i fewn i 

sefyllfaoedd anodd. Gall cyfres bach o   

newidiadau bywyd  gyfuno dros amser a creu 

sefyllfaoedd personol trallodus ac anodd. Yn ogystal a hyn gall digwyddiadau dramatig 

cael effaith, megis salwch,  newidiadau mewn perthynas/perthynas yn gorffen neu 

partner yn marw. Mae plant yn tyfu i fynny ac yn symud i ffwrdd, neu yn brysur gyda 

bywydau ei hunen. 

Gall unigrwydd ac arwahaniad fod yr un mor wael i’n iechyd ni ag ysgmygu neu fod 

dros bwysau (Holt-Lunstad, 2015) Mae rhan fwyaf o bobl yn ffeindio hi’n anodd i  

gweithio ffordd allan pan mae’n digwydd iddyn nhw. 

Diolch byth felly fod y gwasanaeth Camau Cadarn ar gael, yn cael ei gynnig gan  

gwasanaeth Y Groes Goch Prydeinig ar  Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol. Mae 

gwasanaeth Camau Cadarn yn helpu pobl dros 50 mlwydd oed gyda chefnogaeth 

ymarferol ac emosiynol yn ogystal a cynnig cyngor, i alluogi pobl i fyw yn annibynol.   

Mae’r ddau sefydliad yn gweithio gydai gilydd, a gyda’r pobl maen’t yn ei helpu, i rhoi 

cynllun gweithred yn ei le, wedi’iseilio ar anghenion, heriau a diddordebau unigolion. 

Rydym yn helpu i ddatrys atebion ar gyfer trafnidiaeth  a chwilio mannau i fynd.      

Ambell waith, gall ond dangos opsyiynnau amrywiol fod yn ddigon, ar adegau eraill 

mae angen cwmni gwirfoddolwr ar unigolyn, i ddod dros y cam cyntaf brawychus yna. 

Yn aml iawn, mae hunan-hyder yn allweddol ar gyfer annibyniaeth, ac mae            

gwirfoddolwr Camau Cadarn wedi derbyn llwyddiant anferthol drwy helpu pobl i fyw 

bywydau actif a boddhaus unwaith eto. 

Mae gwasanaeth Camau Cadar ar gael am ddim yng Ngheredigion. Mae’r 8 wythnos 

cyntaf yn cynnwys help gan y Groes Goch Brydeinig, ac yna 12 mis ychwanegol gan y 

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a boed angen. Os ydych yn byw yng Ngheredigion, 

ac yn credu y gallwn ni helpu chi ail-gysylltu gyda’r gymuned a darganfod ffrindiau 

newydd, cysylltwch a ni ar: 01239 615 945. 

 



Beth sy’n Newydd? 

Helpwch y Llyfrgell Genedlaethol i ‘Ddatgloi Hanes Cuddiedig y Rhyfel 

Mawr’ 

Rydym angen eich cefnogaeth gyda prosiect newydd      
cyffrous fydd yn dod â rhan o dreftadaeth guddiedig y  
Rhyfel Byd Cyntaf sy'n cael ei chadw yn Llyfrgell Gen-
edlaethol Cymru (LlGC) yn fyw i bobl Cymru a'r byd. 

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar Gofnodion                      
Tribiwnlysoedd y Rhyfel Mawr Sir Aberteifi. Y rhain oedd y 
tribiwnlysoedd oedd yn ymdrin ag apeliadau yn erbyn    
gorfodaeth i fynd i’r rhyfel, am resymau personol,               
economaidd, moesol neu grefyddol. 

Yn 1921, gorchymynnodd y Llywodraeth y dylid dinistrio cofnodion y          
tribiwnlysoedd; serch hynny, goroesodd cofnodion Sir Aberteifi.  Erbyn hyn 
mae’r archif yn un hollol unigryw yng Nghymru, ac yn un o’r ychydig o’i 
math sy’n bodoli yn y Deyrnas Unedig.  

Ar hyn o bryd, mae staff y Llyfrgell yn ymweld â grwpiau yng Ngheredigion i 
roi tipyn o hanes y Cofnodion ac i hyfforddi pobl lleol ar sut  i ddefnyddio 
adnodd ar-lein, a ddatblygwyd yn ddiweddar gan LlGC, i drawsgrifio a   
mynegeio’r cofnodion fel bod modd eu chwilio yn ôl enw, cyfeiriad,       
dyddiad, ayb.  

Os hoffech i staff y Llyfrgell i ymweld â’ch grŵp, neu am ragor o wybodaeth, 
cysylltwch â Gwyneth:  

Ffôn: 01970 632991                          



Beth sy’n Newydd? 

Alcohol ac Heneiddio…. Ydych chi’n gwybod eich 

lwfans wythnosol argymelledig? 

Yn ol adroddiad gan y Rhaglen ‘Heneiddio’n Dda, Yfed yn Gall’ mae yna angen frys i 

weithredu er mwyn gostwng y niwed sydd yn gysylltiedig ag alcohol yn oedolion hŷn 

yn y DU. 

Mae’n debyg fod nifer o rhesymau i egluro pan fod pobl hŷn yn yfed, megis: teimlo’n isel neu yn unig, 
methu cysgu,  yfed i fod yn gymdeithasol – (er gall hyn fod o help i rhai unigolion), er mwyn ymlacio ac i 
anghofio am broblemau, yfed i lleddfu poen, newidiadu bywyd, megis ymddeol, gofalu am rhiant/      
partner/ gŵr/ gwraig, help i ymdopi gyda phrofedigaeth. 

Mae oedolion hŷn hefyd yn gwynebu peryglon sydd yn gysylltiedig ag alcohol sydd yn wahanol i’r rhai 
mae oedolion ifanc yn gwynebu. 

 Mae alcohol yn gallu cyflymu rhai cyflerau sydd yn gysylltiedig gyda Alcohol megis amhariad 

gwybyddol a chwympo.   

 Mae oedolion hŷn yn fwy tebygol i fod ar meddyginiaeth, rhai ar  chyfundrefn meddyginiaeth    

cymleth iawn. 

 Oherwydd hyn, mae cwympo ac anafiadau yn fwy debygol o ddigwydd, hyd yn oed ar ol ychydig 

bach o alcohol.  

 Yn ogystal a hyn, mae’n debyg fod nifer o bobl hŷn ddim yn derbyn y gwybodaeth cywir ynglŷn ag 

yfed yn ddiogel. 

Mae’r lwfans wythnosol yn argymell y na ddylsen ni yfed mwy na’g 14 uned yr wythnos. Mae hyn yn 

gyfartal i:  

X6 Gwydraid Gwîn (175ml,13%)    X6 Pein o Larger (568ml, 4%)   x14 25ml of Gwirodydd (10%) 

Am rhagor o wybodaeth ynglŷn ag yfed yn ddiogel, eich lwfans wythnosol argymelledig, unedau, a 

mwy, ewch i : ‘Alcohol Concern’: https://www.alcoholconcern.org.uk/who-we-are 

‘Drink Wise, Age Well: Alcohol Use and the Over 50s in the UK’ https://www.drinkwiseagewell.org.uk/

wp-content/uploads/2016/01/Drink-Wise-Age-Well-Alcohol-Use-and-the-over-50s-Report-2.pdf 

Os ydych yn gofidio am ffrind neu aelod or teulu all fod yn dioddef gyda problem yfed, allwch gysylltu 

â: DAN 24/7: Ffon:0808 808 2234 NEU tecstiwch DAN i : 81066  

https://www.alcoholconcern.org.uk/who-we-are
https://www.drinkwiseagewell.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/Drink-Wise-Age-Well-Alcohol-Use-and-the-over-50s-Report-2.pdf
https://www.drinkwiseagewell.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/Drink-Wise-Age-Well-Alcohol-Use-and-the-over-50s-Report-2.pdf


Beth sy’n Newydd? 

Diweddaraf Cymdeithas Alzheimers Cymru! 

Beth sy’n newydd?  Mae Cymdeithas yr Alzheimers wedi newid ei enw o 

‘Alzheimers Society Wales’ i ‘Alzheimers Society Cymru’  

Mae yna grŵp newydd i ofalwyr a fydd yn rhedeg yn Aberystwyth ar ddydd Llun 

cyntaf y Mis o 10.30-12.30.  Y lleoliad fydd Neuadd Gymunedol Waunfawr, 

Aberystwyth. 

Mae ei’n gwasanaeth ‘Befriending’ nawr wedi newid i ‘Ochr-wrth-ochr’ (Side by side). Gall ei’n gwirfoddolwyr 

nawr gweithio o 8y.b. hyd hwyr, ac dros y penwythnos.  Mae’r gwasanaeth yma ar gael i pobl gyda       

dementia, i alluogi nhw  i ail –gysylltu gydar gymuned, ei hobiaua a diddordebau. Os hoffech derbyn  

rhagor o wybodaeth ynglŷn ar gwasanaeth yma , cysylltwch â cherry.evans@alzheimers.org.uk 

  

Rhaglen Gwybodaeth a chefnogaeth gofalwyr (CRISP) 

Cyfres o weithdai yw’r rhaglen gwybodaeth a chefnogaeth gofalwyr (CRISP) ar gyfer pobl sydd yn gofalu am 

perthynas neu ffrind gyda dementia. Mae’n cynnig y cyfle i chi siarad mewn amgylchedd cyfeillgar a 

chyfrinachol ynglŷn a’ch profiadau a’r effaith maent yn cael arno chi. Nod y gweithdai yw i ddarparu 

gwybodaeth a chefnogaeth. Fydd pynciau yn cynnwys: 

Beth yw Dementia? 

Sut allwch cefnogi a gofalu am rhywun gyda Dementia. 

Y gwasanaethau cefnogaeth sydd ar gael. 

Cynllunio i’r dyfodol 

Ar hyn or bryd, rydym yn rhoi enwau ar rhestr aros, ac pan fydd gyda ni digon o bobl, fe fyddwn yn lawnsio 

dau gweithdy (un yn y gogledd ac un yn y de). Os hoffech eich enw ar y rhestr aros, e-bostiwch             

caroline.smith@alzheimers.org.uk neu ffoniwch: 01269 597411.  

Mae gyda ni hefyd Rhaglen or enw ‘Byw gyda Dementia’ 

Rhaglen 7 sesiwn yw hwn, wedi’i cynllunio ar gyfer pobl yn y camau cyntaf o dementia:  

Mae’n darparu cefnogaeth cynorthwyedig a phrofiadau dysgu cyfrannol. 

Cynnig gwybodaeth ac offer ymarferol, gan gynnwys y cyfle i ddeal mwy am dementia ynghŷd ag eraill gdya 

profiadau byw. 

Ar sail grŵp ar gyfer 8 person. Mae ganddo strwythur hyblug sydd yn gynorthwyedig mewn ymateb i     

anghenion personol y cyfranogwr. 

Pan fydd digon o diddordeb gyda ni ar gyfer y rhaglen yma, rydym yn gobeithio lawnsio un blwyddyn nesaf.  

Os hoffech ychwanegu eich enw ir rhestr aros, e-bostiwch caroline.smith@alzheimers.org.uk neu ffoniwch:    

01269 597411.  

LOGO NEWYDD! 

mailto:caroline.smith@alzheimers.org.uk
mailto:caroline.smith@alzheimers.org.uk


Yn Olaf….. 

Cofiwch I gadw llygad allan am y rhifyn nesaf o Gylchlythyr Heneiddio’n Dda yng   

Ngheredigion 50+. Os hoffech gynnwys unrhywbeth yn y rhifyn nesaf, am rhannu stori  

cyffroes neu os hoffech gael unrhyw wybodaeth bellach, cysylltwch a                           

ceredigion50@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 570 881 

Nodyn Ychwanegol—Troi dealldwriaeth mewn i weithred! 

Mae yna bellach nifer o Pencampwyr Dementia hyfforddedig yn ardal Ceredigion erbyn hyn. 

Maer gallu gan y pencampwyr yma i gynnal sesiynnau gwybodaeth cyfeillgarwch dementia, 

yn y gymuned i grwpiau ac sefydliadau amrywiol, mewn man gwaith neu i unigolion. Fydd y 

sesiwn gwybodaeth yn cynnig y cyfle i chi ddeall mwy ynglŷn a Dementia ac sut i helpu lledu’r 

dealldwriaeth hynny o fewn ei’n cymunedau a.y.b. drwy newid ei’n hagwedd tuag at           

Dementia. Ar diwedd y sesiwn a fydd yn para 45 munud—awr fyddwch yn derbyn bathodyn 

ac yn ysgrifennu ‘gweithred’ yn dangos sut rydych yn mynd I trroi eich dealldwriaeth newydd 

mewn I gweithred positif, I helpu a dangos cymorth tuag at rhywun sydd yn byw gyda         

dementia. I darganfod sesiwn, ac am rhagor o wybodaeth ewch i: https://

www.dementiafriends.org.uk/WEBArticle?page=what-is-a-friend#.WroMtU2WyUl  

Os nad ydych yn medru darganfod sesiwn lleol, cysylltwch gyda lindsay.jones@alzheimers.org.uk  

Cynllun Atgof Byw 
 
Yn ddiweddar, mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) wedi peilota cynllun newydd - ‘Atgof 
Byw’ - gyda wardiau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn, Bwrdd Iechyd Hywel Dda.  Nod y cynllun yw      
defnyddio casgliadau graffigol a chlyweledol LlGC (ffotograffau, ffilmiau, ffeiliau sain, ayb.) i ys-
gogi atgofion gan pobl hŷn, a’r rhai sy’n byw gyda dementia, er mwyn cychwyn sgwrs a rhannu 
stori.  Mae’r cynllun hefyd yn codi ymwybyddiaeth o’r cyfoeth o gasgliadau digidol sydd i’w gweld 
ar wefan y Llyfrgell – www.llgc.org.uk - ac y gellir eu defnyddio ar gyfer therapi’r cof.   
Deilliodd y cynllun o sgwrs dros baned rhwng gwirfoddolwyr LlGC sy’n gwirfoddoli ar gasgliad ffo-
tograffau Geoff Charles (ffotonewyddiadurwr yng ngogledd a chanolbarth Cymru o’r 1940au  
ymlaen, a fu’n cofnodi digwyddiadau cenedlaethol a lleol dros gyfnod o 40 mlynedd).  Roedd 
pawb yn gytun bod y ffotograffau yn dwyn atgofion personol a fyddai’n arwain at rannu storiau a 
phrofiadau.   
 
Ar hyn o bryd, mae’r Llyfrgell yn ymgynghori â chymdeithasau trwy Gymru sy’n gweithio gyda 
phobl hŷn i asesu eu diddordeb yn y cynllun ac i sefydlu pa            adnoddau fyddai eu hangen i’w 
ehangu.  Os bydd digon o dystiolaeth i gefnogi’r cynllun, bydd LlGC yn defnyddio’r ymatebion i’r 
ymgynghoriad yn sail i gais am gymorth i ariannu offer ac adnoddau. 
 
Os hoffech wybod mwy am y cynllun, cysylltwch â: 

mailto:lindsay.jones@alzheimers.org.uk
http://www.llgc.org.uk

