
 

Gwasanaethau Llesiant Emosiynol Trydydd Sector – Awst 

2020 

Mae'r cyfeiriadur byr hwn yn darparu gwybodaeth am wasanaethau, cefnogaeth a 

llinellau cymorth trydydd sector a all helpu gyda llesiant emosiynol yn ystod argyfwng 

Covid-19.  

Gall y rhain amrywio o bryd i'w gilydd a dibynnu ar staff a gwirfoddolwyr, ac mae'n 

bosib na fyddant yn gallu ymateb i bob cais am gefnogaeth.  

Bydd Cyngor Trydydd Sector Caerdydd yn darparu diweddariadau pellach pan 

fyddwn yn dod i wybod am wasanaethau. Mae cyfeiriaduron ar gyfer gwasanaethau 

penodol eraill hefyd ar gael ar wefan C3SC. 

Trydydd Sector 

Action in Caerau and Ely (ACE): Tra bod Dusty Forge ar gau i'r cyhoedd, mae 

ACE wedi ail-ffocysu ei adnoddau (staff a gwirfoddolwyr) i gynnig cymaint o 

gefnogaeth ag y gallwn ar gyfer y gymuned leol. Os oes angen cefnogaeth neu 

ychydig o sicrwydd cyfeillgar arnoch chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod, ffoniwch 

ni (02920 003132), anfonwch e-bost (info@aceplace.org) neu anfonwch neges ar 

Facebook.     Llinell gefnogaeth a chymorth cymunedol (02920 003132): Mae staff ar 

gael i gynnig cyngor ac arweiniad neu i gael sgwrs gyfeillgar gydag unrhyw un sydd 

ei hangen. Gall hyn gynnwys cyngor ar bryderon ariannol, cymorth gyda chais 

Cronfa Cymorth Dewisol (DAF), ymholiadau Credyd Cynhwysol/JSA/ESA, cymorth i 

gael mynediad at wasanaethau, cefnogaeth bwyd ac ynni, i enwi ond ychydig. 

Rhowch ganiad i ni os oes angen cefnogaeth arnoch.  

Cefnogaeth iechyd ac iechyd meddwl gymunedol: mae'r staff yn gweithredu 

gwasanaeth dros y ffôn, gan weithio gyda Chlystyrau Meddygon Teulu ar draws 

Caerdydd. Llinell Ffonio Ffrind: Mae ACE yn rhoi aelodau ynysedig o'r gymuned 

mewn cysylltiad â gwirfoddolwyr yn seiliedig ar eu diddordebau i helpu pobl i gadw 

mewn cysylltiad dros y ffôn. Ffoniwch 02920 003132 i gofrestru ar gyfer y 

gwasanaeth neu os hoffech wirfoddoli i gefnogi'r gwaith hwn, e-bostiwch ni ar 

info@aceplace.org  Darpariaeth gwaith ieuenctid: mae staff yn darparu cyngor 

gwaith ieuenctid ar-lein, ynghyd â chefnogaeth ar arweiniad i bobl ifanc ar Facebook 

(Cynnig Ieuenctid ACE);  Instagram (@aceyouth2019) ac e-bost 

(youth@aceplace.org).    Amrediad o weithgareddau ar-lein: trwy brosiectau cyfredol, 

gan gynnwys ACE Arts, CAER Heritage a phrosiect Working Well - edrychwch ar 

grwpiau Facebook y prosiectau neu ffoniwch ni am fanylion. Adnoddau dysgu yn y 

cartref: amrediad o weithgareddau i'r teulu - edrychwch ar y grwpiau Facebook neu 

ffoniwch ni am fanylion. Rydym wedi gosod blwch post y tu allan i Dusty Forge er 

mwyn i chi allu postio Cerdyn Caredigrwydd; darlun A4 neu neges i'w dosbarthu i'r 

sawl sydd eu hangen mwyaf. Os hoffech gymryd rhan, beth am bostio rhywbeth wrth 

i chi fynd allan am dro unwaith y dydd. Ffoniwch ni ar 02920 003132, anfonwch 

https://www.c3sc.org.uk/communications/communications-doc-lib/covid-19-coronavirus-information-hub/directories-of-support-and-services
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neges atom ar Facebook, e-bostiwch ni (info@aceplace.org)  Am sgwrs, i gael 

diweddariad neu i ddatblygu syniadau i helpu'r gymuned leol.  Cymerwch olwg ar 

dudalen ACE ar Facebook a'n gwefan www.aceplace.org, e-bost 

johnh@aceplace.org ffôn 029 29003132. 

Adferiad Recovery: Yn darparu cymorth trwy brosiectau ar gyfer y sawl sy'n adfer o 

gam-drin sylweddau a phroblemau iechyd meddwl.  

Stafell Fyw Caerdydd: Mae cwnsela 1 i 1 yn parhau yn ôl apwyntiad yn unig. 

Ffoniwch 07939043617 (a gadewch neges). Gwybodaeth hefyd ar gael am 

gyfarfodydd cefnogaeth grwpiau rhithwir ar-lein https://www.livingroom-cardiff.com/  

Hafal: Yn parhau i ddarparu cefnogaeth ar gyfer y sawl gydag afiechyd meddwl 

difrifol a'u teuluoedd i weithio tuag at adferiad. Maen nhw hefyd yn casglu barn eu 

cleientiaid am effaith y coronafeirws yng Nghymru. E-bost hafal@hafal.org ffôn 

01792 816600 gwefan https://www.hafal.org/in-your-area/cardiff/  

Age Connects: Bod yn Gyfaill i Rywun dros y Ffôn. E-bost 

matthew.coffin@ageconnectscardiff.org.uk  

Age Cymru: Wedi sefydlu gwasanaeth 'cadw llygad a sgwrsio' ar gyfer pobl 70 oed 

ac yn hŷn ledled Cymru sy'n byw ar eu pennau eu hunain i gael sgyrsiau rheolaidd 

ac i'w cefnogi i gael mynediad at wasanaethau lleol perthnasol os oes angen. Ar ben 

hynny, mae Llinell Gymorth Age Cymru hefyd ar gael, gyda mwy o staff ar gael ar 

hyn o bryd. Mae'r Llinell Gymorth yn gallu helpu pobl hŷn, eu teuluoedd, ffrindiau, 

gofalwyr neu weithwyr proffesiynol gydag unrhyw gyngor sydd ei angen arnynt. Ffôn 

08000 223444 

Cymdeithas Alzheimer's: I bawb yr effeithir arnynt gan ddementia. Os ydych yn 

byw gyda dementia neu'n pryderu am rywun gyda dementia, ffoniwch linell gymorth 

Dementia Connect ar 0333 150 3456. 

Amber Project: Yn parhau i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth sydd eisoes yn 

gysylltiedig â'r prosiect. Mae hefyd ganddyn nhw restr aros ar gyfer adeg pan fyddan 

nhw'n gallu darparu gwasanaethau eto i'r sawl sy'n hunan-niweidio. Gwefan 

https://www.amberproject.org.uk/  

Beat: Gwybodaeth am anhwylderau bwyta ar gael ar y wefan 

https://www.beateatingdisorders.org.uk/coronavirus Maen nhw dal i redeg eu Llinell 

Gymorth 0808 801 0677, Studentline 0808 801 0811 a Youthline 0808 801 0711 

sydd ar agor bob dydd, dydd Llun i ddydd Gwener 12-8pm ac ar benwythnosau a 

diwrnodau gŵyl y banc 4-8pm. Maen nhw hefyd yn rhedeg gwe-sgwrs ar y wefan 

https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services/helplines  

Cardiff and Vale Carers Gateway: Yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr 

di-dâl. Nod y gwasanaeth yw gwella ansawdd bywyd gofalwyr. Dydd Llun i ddydd 

Gwener 9am-5pm. Ffôn 029 2192 1024 e-bost gateway@ctsew.org.uk  

http://www.aceplace.org/
mailto:johnh@aceplace.org
https://www.livingroom-cardiff.com/
mailto:hafal@hafal.org
https://www.hafal.org/in-your-area/cardiff/
mailto:matthew.coffin@ageconnectscardiff.org.uk
https://www.amberproject.org.uk/
https://www.beateatingdisorders.org.uk/coronavirus
https://www.beateatingdisorders.org.uk/support-services/helplines
mailto:gateway@ctsew.org.uk
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Gweithredu Caerdydd a'r Fro dros Iechyd Meddwl: Gwybodaeth a chefnogaeth 

gan gynnwys taflen argyfwng ar gyfer y sawl sydd angen cefnogaeth frys. Maen 

nhw'n gallu argraffu copi o'r daflen argyfwng ar gyfer unrhyw hyn sydd eu hangen, i 

wneud cais am un, e-bostiwch linda@cavamh.org.uk neu ffoniwch 07522 914210. 

Mae hefyd ganddyn nhw amrediad o adnoddau a gwybodaeth ar eu gwefan am 

Wasanaethau Iechyd Meddwl ledled Caerdydd www.cavamh.org.uk 

Cardiff City FC Community Foundation: Gwasanaethau cefnogaeth addysg 7-19 

oed (dysgu o bell, Gwasanaethau ieuenctid 11-25 oed (gwaith ieuenctid o bell), 

Mynd i'r afael ag unigrwydd cymdeithasol, amryw grwpiau (galwadau ffôn a 

chynadledda fideo). E-bost info@cardiffcityfc.org.uk  

Cardiff Mind: Yn parhau i gyflwyno cefnogaeth i'r cleientiaid hynny sy'n cael eu 

cefnogi mewn llety â chymorth a chefnogaeth fel y bo'r angen dros y ffôn gan fwyaf. 

Yn datblygu ffyrdd o ddefnyddio Skype i ddarparu gweithgareddau penodol. Mae 

ganddynt nifer o staff ar gael i ddarparu cymorth a chefnogaeth dros y ffôn i bobl sy'n 

teimlo'n bryderus ac er nad ydynt yn gallu darparu cyngor ar COVID-19 yn benodol, 

mae'n bosib y byddant yn gallu helpu gyda'i effaith ar iechyd a llesiant meddwl. Ffôn 

029 2040 2040.  

Mae gwybodaeth ar reoli straen ar-lein ar gael ar y wefan http://www.cardiffmind.org/ 

Cardiff People First: Galwad ffôn o leiaf unwaith yr wythnos i bobl gydag anabledd 

dysgu yng Nghaerdydd ac ar eu rhestr. Sgyrsiau fideo ar WhatsApp a Messenger i 

bobl sy'n gallu eu defnyddio. Dosbarth celf ar Facebook (yn gweithio gyda ACE). 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram er mwyn cadw mewn cysylltiad. E-bost 

info@cardiffpeoplefirst.org.uk  

Change Grow Live (CGL): Cefnogaeth dros y ffôn, ar Zoom neu WhatsApp gyda 

gweithwyr allweddol sy'n cyflwyno'r Gwasanaeth Llesiant Emosiynol. E-bost 

SPOC@cgl.co.uk Ffôn 0800 008 6879 ac adnoddau ar gyfer rhieni a gweithwyr 

proffesiynol ar Covid-19 https://www.changegrowlive.org/advice-

info/coronavirus/people-under-21#family  

Childline: Yn parhau i ddarparu cymorth ar-lein a llinell gymorth dros y ffôn i blant a 

phobl ifanc dros y DU. Gwefan Childline hefyd gyda gwybodaeth, offer, byrddau 

negeseuon a gwasanaethau eraill. Gwefan www.childline.org.uk Ffôn 0800111. 

Cinnamon Trust: Y prif nod yw helpu pobl a'u hanifeiliaid anwes gyda'i gilydd trwy 

gynorthwyo gyda thasgau yn ymwneud ag anifeiliaid anwes megis cerdded cŵn. Am 

gymorth, ffoniwch ddydd Llun i ddydd Gwener 9am-5pm ffôn 01736 757900. 

Cruse Cardiff & Vale: Yn darparu cymorth dros y ffôn yn unig. Ar gael 9am-5pm 

dydd Llun a dydd Gwener a 9am-8pm dydd Mawrth i ddydd Iau. Ffôn 0808 8081677. 

Gwefannau www.hopeagain.org.uk a www.cruse.org.uk/wales  

 

http://www.cavamh.org.uk/system/resources/W1siZiIsIjIwMTYvMDgvMTYvMTJfMDNfNTlfMTQzX2NyaXNpc19sZWFmbGV0X2FtZW5kZWRfMTdKdW4yMDE2LnBkZiJdXQ/crisis%20leaflet%20amended%2017Jun2016.pdf
mailto:linda@cavamh.org.uk
http://www.cavamh.org.uk/
mailto:info@cardiffcityfc.org.uk
http://www.cardiffmind.org/
mailto:info@cardiffpeoplefirst.org.uk
mailto:SPOC@cgl.co.uk
https://www.changegrowlive.org/advice-info/coronavirus/people-under-21#family
https://www.changegrowlive.org/advice-info/coronavirus/people-under-21#family
http://www.childline.org.uk/
http://www.hopeagain.org.uk/
http://www.cruse.org.uk/wales
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Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC): Cyfathrebu ar-lein a datblygu prosiectau celf 

ar gyfer ar ôl y cyfyngiadau symud, gan gefnogi aelodau sydd 50+, artistiaid 

anabl/byddar ledled Cymru. E-bost ruth@dacymru.com ffôn 029 2055 1040 / 07726 

112784 

The Dusty Shed: Cynnal cyswllt gydag aelodau trwy WhatsApp. 

ElderFit: Wedi lansio ardal i aelodau er mwyn i bobl allu parhau gyda'u hymarferion 

yn eu cartrefi eu hunain, am ragor o wybodaeth ewch i'r wefan https://elderfit.co.uk/  

Ymarfer i Bawb Cymru: Yn darparu gweithgarwch adrodd straeon ar y we i wella 

iechyd meddwl pobl anabl.  

Food for Life: Gallwch gael sgwrs fyw ar eu tudalen Facebook rhwng 12 canol dydd 

a 4pm, pecynnau myfyrio am ddim i leddfu straen yn ystod cyfnod anodd ar gael i'r 

sawl â diddordeb ac yn teimlo y byddent yn buddio. Ffôn 07766299786.  

4Winds Cardiff: Mae'r ganolfan ar gau ond mae'r tîm yn gweithio o adref ac yn gallu 

cynnig dros y ffôn ac ar e-bost. E-bost contact@4winds.org.uk ffôn 029 2038 8144. 

Hafan Cymru – Men’s Sheds Cymru: Iechyd meddwl ac eiriolaeth llesiant dros y 

ffôn ac ar e-bost. E-bost peter.jones@hafancymru.co.uk  

Heads Above the Waves: Fel arfer yn cynnig gweithdai ysgol a hyfforddiant 

athrawon i gefnogi myfyrwyr sy'n hunan-niweidio/trafferthu gyda'u hiechyd meddwl 

yn gyffredinol. Ar hyn o bryd, rydym yn addasu'r cynnig hwn ac yn ei darparu fel 

cynnwys ar-lein ar gyfer yr ysgolion rydym yn gweithio gyda hwy.  

Horn Development Association CIC: Yn rhedeg gweithgareddau ieuenctid ar-lein 

o ganolfan ieuenctid a chymunedol Grangetown sy'n cynnwys astudio gwaith ysgol, 

prosiect cerddoriaeth, cystadleuaeth FIFA2020. Yn gweithio ar ddatblygu llyfryn o 

weithgareddau cymunedol ar-lein sy'n cyflwyno gêm fwrdd ar-lein gyda thasgau i'w 

cwblhau, ymarferion ffitrwydd dan do a bwyta'n iach. Gwefan www.hdacardiff.org e-

bost info@hdacardiff.org  

Innovate Trust: Wedi datblygu ap i gadw pobl mewn cysylltiad, dyma ddolen i 

erthygl Canolfan Cydweithredol Cymru gyda mwy o wybodaeth 

https://wales.coop/innovate-trust-develops-community-app-to-keep-people-

connected/ 

Kannada Enthusiasts Wales a Bhaktidham Wales: Cyngor, cwnsela dros y ffôn a 

chynnig o help gyda siopa a dosbarthu bwyd. E-bost rvsamsara@yahoo.co.uk  

The Junction Cardiff: Yn darparu cwnsela ar golli babi dros y ffôn neu ar sgwrs 

fideo. E-bost info@thejunctioncardiff.org  

Mentor Ring: Sesiynau ioga a salsa ar-lein a darparu e-fentora ar gyfer cleientiaid 

yn Waunadda, Butetown, Cyncoed, Trelái, Y Tyllgoed, Gogledd Llandaf, Llanisien, 

Pen-y-lan, Y Sblot a'r Eglwys Newydd. E-bost info@MentorRing.org.uk  

mailto:ruth@dacymru.com
https://elderfit.co.uk/
mailto:contact@4winds.org.uk
mailto:peter.jones@hafancymru.co.uk
http://www.hdacardiff.org/
mailto:info@hdacardiff.org
https://wales.coop/innovate-trust-develops-community-app-to-keep-people-connected/
https://wales.coop/innovate-trust-develops-community-app-to-keep-people-connected/
mailto:rvsamsara@yahoo.co.uk
mailto:info@thejunctioncardiff.org
mailto:info@MentorRing.org.uk
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Amgueddfa Caerdydd: Wedi darparu adnoddau ar-lein i'w lawrlwytho ar gyfer 

gwahanol grwpiau oedran o flynyddoedd cynnar i ddysgwyr hŷn. Gwybodaeth ar 

gael ar y wefan https://cardiffmuseum.com/cy/dysgu/fy-amgueddfa-i/  

New Pathways: Llinellau ffôn yn parhau i weithredu a darparu pwynt cyswllt ar gyfer 

cleientiaid a phartneriaid, apwyntiadau cwnsela ac eiriolaeth dros y ffôn a skype. 

Cadw llygad ar bobl, darparu adnoddau hunangymorth ac amrediad o gefnogaeth 

arall, e-bost enquiries@newpathways.org.uk ffôn 02920220390 

Elusen Ysbyty Plant Arch Noa:  Darparu ariannu ar gyfer arbenigwyr chwarae 

sydd ar wardiau'r ysbyty plant ar yr adeg hon. Talu am iPads/llechi er mwyn i 

deuluoedd allu cadw mewn cysylltiad gan fod dim modd ymweld ar hyn o bryd. Mae 

yna gronfa seren/llesiant ar gyfer staff a chronfa disgleirio ar gyfer llesiant cleifion a'u 

teuluoedd yn Ysbyty Arch Noa i Blant Cymru. E-bost kath@noahsarkcharity.org neu 

Ffôn 029 2184 7310. 

Papyrus: Atal hunanladdiad ifanc, llinell gymorth 0800 0684141 neu anfonwch 

neges destun at 07860 039967.  E-bost pat@papyrus-uk.org  

Ffederasiwn Rhieni: Cefnogaeth ar gyfer gofalwyr. Adnoddau gwybodaeth ar-lein 

sy'n cael eu diweddaru bob diwrnod https://www.parentsfed.org/  

Plattform: Gwybodaeth a chefnogaeth ar lesiant ar y wefan 

https://platfform.org/cy/wellbeing/your-wellbeing/ gan gynnwys gweithio o adref 

https://platfform.org/wellbeing/your-wellbeing/working-from-home-tips-for-your-

mental-health/ 

Prosiect Breathe: yn darparu cwnsela preifat dros y ffôn ac ar-lein, e-bost 

hello@breathe-uk.com neu ffôn 029 2044 0191 

Prosiect Dial: yn cefnogi pobl sy'n byw gyda dementia a'u gofalwyr yng Nghaerdydd 

a Bro Morgannwg, e-bost connect@platfform.org Mae gwefan Nad fi’n Angof yn 

cynnwys gwybodaeth am arddangosfa sydd wedi cael ei threfnu'n benodol i ddathlu'r 

bobl sy'n cymryd rhan yn Dial https://notforgotten.wales/ sy'n cynnwys adran benodol 

ar gefnogaeth yn ystod Covid-19 https://notforgotten.wales/coronavirus/ 

Meddwl am dy Feddwl: Cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant i bobl ifanc 16 i 25 

mlwydd oed sy'n cael ei darparu o bell. Mae fideos yn cael eu creu bob dydd ac yn 

cael eu rhannu ar gyfryngau cymdeithasol. Gwefan https://platfform.org/cy/  

Recovery Cymru: Cefnogaeth o bell i gyfoedion gan gynnwys grwpiau ar-lein 

(cefnogaeth strwythuredig a chaffis adferiad), hyfforddiant adferiad, dogfennau, e-

byst a chymuned ar gyfryngau cymdeithasol yn rhannu adnoddau. Maen nhw wedi 

ceisio cynnig popeth maen nhw fel arfer yn cynnig ond 'o bell'. E-bost 

sarahvaile@recoverycymru.org.uk  

Rubicon Dance: Cefnogaeth ar gyfer 2,000 o bobl sy'n arunig yn gymdeithasol er 

mwyn eu helpu i gynnal cyswllt cymdeithasol gyda'u cyfoedion yn eu grwpiau 

https://cardiffmuseum.com/learning-2/my-museum/
mailto:enquiries@newpathways.org.uk
mailto:kath@noahsarkcharity.org
mailto:pat@papyrus-uk.org
https://www.parentsfed.org/
https://platfform.org/wellbeing/your-wellbeing/
https://platfform.org/wellbeing/your-wellbeing/working-from-home-tips-for-your-mental-health/
https://platfform.org/wellbeing/your-wellbeing/working-from-home-tips-for-your-mental-health/
mailto:hello@breathe-uk.com
mailto:connect@platfform.org
https://notforgotten.wales/
https://notforgotten.wales/coronavirus/
https://platfform.org/
mailto:sarahvaile@recoverycymru.org.uk
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prosiect cyfredol yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau symud. Cyflwyno gweithgareddau 

ar-lein i bobl ifanc a rhedeg rhwydwaith sector cenedlaethol i gefnogi gweithwyr 

llawrydd a sefydliadau sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth.  

ProMo Cymru: Llinell gymorth Meic ar gyfer plant a phobl ifanc 

https://www.meiccymru.org/. Gwybodaeth ar-lein y Sprout ar gyfer pobl ifanc yng 

Nghaerdydd https://thesprout.co.uk/. I fod ar y rhestr bostio cliciwch yma. 

UCan Productions: Creu cynnwys ar gyfer gwefannau/Facebook. Rhedeg 

gweithdai rhyngweithiol gan ddefnyddio Zoom. Cynllun Bydi Ucan – cefnogi plant a 

phobl ifanc sydd wedi colli golwg naill ai ar y rhyngrwyd neu dros y ffôn. e-bost 

jane@ucanproductions.org Ffôn 07812051815 

Cymdeithas Tai Unedig Cymru: Mae Lles Cymunedol yn gwneud gwahaniaeth yng 

Nghaerdydd trwy ddarparu cyfleoedd i bobl oresgyn problemau sy'n effeithio ar eu 

hiechyd a'u llesiant. Trwy siarad â phobl am y cymorth sydd ei angen arnynt i fynd i'r 

afael â'r heriau sy'n eu hwynebu. Maen nhw'n eu helpu i adeiladu cysylltiadau, i 

gymdeithasu ac i rannu profiadau. Gall unrhyw un yng Nghaerdydd gyfeirio ei hun i 

ddefnyddio'r gwasanaethau ac maen nhw'n derbyn atgyfeiriadau gan fudiadau eraill 

trwy www.unitedwelsh.com/communitywellbeing 

Rheoli Straen a Gorbryder: Bydd tîm Cymdeithas Tai Unedig Cymru yn rhedeg y 

cyrsiau Rheoli Straen a Gorbryder o bell yn ystod y cyfnod hwn trwy Outlook Teams. 

Mae'r cwrs yn para tua 2 awr gydag egwyl fer yn y canol ac mae ar agor i unrhyw un 

18 oed neu'n hŷn sy'n byw yng Nghaerdydd. Nod y cwrs yw rhoi gwell dealltwriaeth i 

gyfranogwyr a darparu offer ymarferol ar sut i reoli ac ymdopi gyda straen a 

gorbryder. Bydd pecynnau gwybodaeth yn cael eu hanfon i'r holl gyfranogwyr ar ôl y 

cwrs er mwyn iddynt allu parhau i ymarfer y pethau a ddysgwyd ar y cwrs. I 

gofrestru, dilynwch y ddolen 

Eventbrite https://managingstressanxiety.eventbrite.co.uk Bydd y ddolen i'r sesiwn 

yn cael ei hanfon ar e-bost i'r cyfranogwyr y diwrnod cyn y sesiwn.  

Cwrs Magu Hyder: Mae'r cyrsiau hyn yn rhedeg dros 3 wythnos gyda sesiynau 1 awr 

bob wythnos. Nod y cwrs yw galluogi pobl i adnabod patrymau meddwl annefnyddiol 

a darparu offer i helpu magu hyder. Mae'r grwpiau'n fach, gan ddarparu awyrgylch 

diogel lle gall pobl ddysgu o'i gilydd a chefnogi eraill. Bydd y cyrsiau hyn yn cael eu 

rhoi ar Eventbrite pan fydd y dyddiadau wedi'u cadarnhau, ond gallwch e-

bostio CommunityWellbeing@unitedwelsh.com a byddant yn anfon manylion y cwrs 

nesaf atoch chi.  

Voices from Care Cymru: Yn darparu cynllun ymgysylltiad rhithwir ar gyfer pobl 

ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal yn ystod aflonyddwch Covid-19, gan 

gynnwys cadw llygad arnynt, cefnogaeth llesiant, sgyrsiau rhithwir, gwybodaeth a 

chyngor, sgyrsiau rhithwir unigol a chysylltu cymunedau. Mae gwybodaeth ar gael ar 

y wefan http://vfcc.org.uk/coronavirus/  

https://www.meiccymru.org/
https://thesprout.co.uk/
https://cymru.us16.list-manage.com/subscribe?u=7836803c2633a8c75483415c5&id=d287c19ef9
mailto:jane@ucanproductions.org
http://www.unitedwelsh.com/communitywellbeing
https://managingstressanxiety.eventbrite.co.uk/
mailto:CommunityWellbeing@unitedwelsh.com
http://vfcc.org.uk/coronavirus/
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Eglwys y Bedyddwyr Ffordd Woodville: Gwasanaethau'r eglwys ar-lein a 

chyfarfodydd gweddïo. Cefnogaeth fugeiliol ar gyfer aelodau. E-bost 

judy@woodybap.org.uk  

YogaMobility: Dosbarthiadau ioga cadair ar-lein ar gyfer ein grŵp anabl ar blatfform 

Zoom. Ffôn 029 2048 2673  

Cefnogaeth YMCA i Ofalwyr Ifanc: Cefnogaeth i ofalwyr ifanc dros y ffôn, ar 

negeseuon testun ac ar gyfryngau cymdeithasol. Cefnogaeth gyda llesiant 

emosiynol, cyfeirio a gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol. E-bost 

cardiffyoungcarers@ymcacardiff.wales / Julie.griffiths@ymcacardiff.wales  

Young Minds: Awgrymiadau, cyngor ac arweiniad ar y coronafeirws ac iechyd 

meddwl i bobl ifanc a rhieni https://youngminds.org.uk/find-help/looking-after-

yourself/coronavirus-and-mental-health/  

Ffynonellau Statudol 

Ymgyrch 'Sut Wyt ti?' Iechyd Cyhoeddus Cymru https://phw.nhs.wales/topics/latest-

information-on-novel-coronavirus-covid-19/coronavirus-resources/how-are-you-

doing-campaign/ 

Llywodraeth Cymru - Iach a Diogel https://gov.wales/safe-help  

Comisiynydd Plant Cymru - Hwb Gwybodaeth i Deuluoedd a Phlant 

https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/  

Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd https://www.cardifffamilies.co.uk/cy/  

Manylion cyswllt 
Cynhyrchwyd y wybodaeth gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. 14 Awst 2020 

E-bost: sarah.c@c3sc.org.uk gwefan www.c3sc.org.uk Twitter @C3SC 
 

Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) yw Cyngor Gwirfoddol Sirol (CVC) 

Caerdydd - y mudiad isadeiledd ymbarél ar gyfer y trydydd sector yn y ddinas. Rôl 

allweddol C3SC yw darparu cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth arbenigol i fudiadau 

trydydd sector lleol ar y materion sy'n effeithio arnynt - gan gynnwys gwirfoddoli, 

ariannu a threfn llywodraethu - ac i fod yn ddarparwyr gwybodaeth polisi. Rydym yn 

cefnogi rhwydweithiau ar themâu allweddol a meysydd o ddiddordeb, gyda'r nod o 

sicrhau bod gwneuthurwyr polisi a phenderfyniadau yn gallu cysylltu gyda grwpiau a 

mudiadau trydydd sector yng Nghaerdydd ynghyd â deall eu hanghenion.   

Nodwch fod y wybodaeth yn seiliedig ar wybodaeth a ddarparwyd i C3SC; ni 

chynhaliwyd unrhyw wiriadau na dilysiadau ychwanegol wrth gynhyrchu'r cyfeiriadur 

hwn. Mae'r wybodaeth yn gyfredol ar yr adeg o gyhoeddi. Mae'r grwpiau yn 

ymwybodol y bydd manylion am eu gwasanaethau a'r gefnogaeth a ddarperir 

ganddynt yn cael eu rhannu; lle mae grwpiau wedi gofyn i ni beidio â rhannu eu 

manylion cyswllt ar hyn o bryd, rydym wedi parchu eu dymuniadau.  

mailto:judy@woodybap.org.uk
mailto:cardiffyoungcarers@ymcacardiff.wales
mailto:Julie.griffiths@ymcacardiff.wales
https://youngminds.org.uk/find-help/looking-after-yourself/coronavirus-and-mental-health/
https://youngminds.org.uk/find-help/looking-after-yourself/coronavirus-and-mental-health/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/coronavirus-resources/how-are-you-doing-campaign/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/coronavirus-resources/how-are-you-doing-campaign/
https://phw.nhs.wales/topics/latest-information-on-novel-coronavirus-covid-19/coronavirus-resources/how-are-you-doing-campaign/
https://gov.wales/safe-help
https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/
https://www.cardifffamilies.co.uk/?utm_source=Twitter&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSignIn&utm_content=Cardiff%20Family%20Advice%20and%20Support
mailto:sarah.c@c3sc.org.uk
http://www.c3sc.org.uk/

