
 

Gwasanaethau Ychwanegol y Trydydd Sector – Mehefin 

2020 

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

llinellau cymorth y trydydd sector yn ystod argyfwng Covid-19. Nid yw'n cynnwys 

siopa, addasiadau, tasgmyn, trafnidiaeth, llesiant emosiynol, camdriniaeth ddomestig 

a diogelu neu weithgareddau gan fod y rhain wedi'u cynnwys mewn cyfeiriaduron 

eraill.  

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 

Budd-daliadau/Cyfreithiol 

Action in Caerau and Ely: Cefnogaeth gymunedol a llinell gymorth yn cynnig 

cyngor, arweiniad a sgwrs gyfeillgar i unrhyw un sydd eu 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 gyda bwyd ac ynni. Ffoniwch ni ar 029 2000 3132. 

Canolfan Cyngor ar Bopeth Caerdydd a'r Fro: Roedd rhaid stopio mwyafrif y 

cyfarfodydd wyneb yn wyneb, ond mae'r gwasanaeth cynghori dal ar agor a gellir 

cysylltu â hwy ar 0300 3302119 

Race Equality First: yn helpu ac yn cefnogi nifer o'u buddiolwyr ledled Cymru gyda 

cheisiadau budd-daliadau, parseli bwyd, trefniadau prydau ysgol ac yn eu darparu 

gyda diweddariadau ar Covid-19, ynghyd â chadw llygad ar eu buddiolwyr mwyaf 

agored i niwed sy'n byw ar eu pennau eu hunain i sicrhau bod ganddynt y pethau 

sydd eu hangen arnynt a'u bod yn ddiogel a bod yr holl sefyllfa ddim yn eu llethu. Ar 

ben hynny, maen nhw'n darparu gwybodaeth ar sut i gadw'n iachus ac yn actif yn 

ystod y cyfyngiadau symud. E-bost info@raceequalityfirst.org.uk  

Riverside Advice: Yn cyflwyno gwasanaethau Hawliau Llesiant dros y ffôn. Gellir 

gwneud apwyntiad yn y modd arferol trwy ffonio 029 2034 1577 a byddwch yn cael 

dyddiad ac amser ar gyfer apwyntiad.  Gwefan https://riverside-advice.co.uk/  

Canolfan Gyfraith Speakeasy: Wedi stopio cyswllt wyneb yn wyneb gyda 

chleientiaid ond yn parhau i ddarparu cyngor cyfreithiol am ddim dros y ffôn ac ar e-

bost. Maen nhw hefyd yn dosbarthu talebau Banc Bwyd Caerdydd. E-bost 

simon.brown@speakeasy.cymru ffôn 029221 660787. 

https://www.c3sc.org.uk/communications/communications-doc-lib/covid-19-coronavirus-information-hub/directories-of-support-and-services
mailto:info@raceequalityfirst.org.uk
https://riverside-advice.co.uk/
mailto:simon.brown@speakeasy.cymru
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Cymdeithas Tai Unedig Cymru: Mae'r Tîm Cyngor Ariannol yn cefnogi pobl gyda 

cheisiadau a chyngor ar fudd-daliadau. Maen nhw wedi sefydlu cronfa galedi ar gyfer 

eu tenantiaid. E-bost tellmemore@unitedwelsh.com  

Gwasanaethau profedigaeth  

2 Wish Upon a Star: Yn cefnogi marwolaeth sydyn ymhlith plant ac oedolion ifanc. 

Ar hyn o bryd mae eu tîm o gwnselwyr a therapyddion yn darparu cefnogaeth dros y 

ffôn, negeseuon testun, e-bost a Skype.  E-bost info@2wishuponastar.org ffôn 

01443 853125 gwefan https://www.2wishuponastar.org/  

City Hospice: Yn darparu gwasanaethau profedigaeth ar gyfer pobl Caerdydd gyda 

galar a cholled. Ar gael ar gyfer teuluoedd y cleifion roedd tîm City Hospice yn gofalu 

amdanynt, maen nhw hefyd yn cynnig siarad â'r sawl sydd wedi dioddef profedigaeth 

os nad oedd eu hanwyliaid yn derbyn gofal gan City Hospice i weld a ydynt yn gallu 

helpu rhywun. Cynigir yr holl gefnogaeth dros y ffôn ac mae'r grwpiau profedigaeth 

wedi cael eu gohirio dros dro oherwydd Covid-19. Mae eu cwnselwyr hefyd yn 

cynnig cefnogaeth i deuluoedd ar sut i baratoi plant ar gyfer marwolaeth anwylyd a 

gallant gynnig cwnsela cyn profedigaeth i'r plentyn. Gwefan 

https://www.cityhospice.org.uk/patients-and-families/bereavement-service/ Ffôn 

02920 524 158. 

Concern Cymru: gwasanaeth cwnsela gan Gristnogion, mae gan yr holl gwnselwyr 

a'r seicotherapyddion gwirfoddol gymwysterau proffesiynol. Maen nhw'n darparu 

amrediad o gwnsela gan gynnwys profedigaeth. Am ragor o wybodaeth, ewch i'w 

gwefan https://concerncymru.co.uk/  

Gofal mewn Galar Cruse: Cefnogaeth yn parhau dros y ffôn yn lleol (hyd at 6 

sesiwn). Llinell gymorth genedlaethol 0808 808 1677 gwefannau 

www.cruse.org.uk/covid19 www.hopeagain.org.uk a www.cruse.org.uk/wales i ddod 

o hyd i'ch cangen agosaf.  

The Junction Caerdydd: Yn methu cynnig cefnogaeth wyneb yn wyneb ond yn 

parhau i ddarparu gwasanaethau cwnsela ar golli babi dros y ffôn neu ar alwad fideo 

lle bo'n bosib. E-bost info@thejunctioncardiff.org  

Marie Curie: Adnoddau ar-lein i helpu pobl ymdopi'n emosiynol yn ogystal ag yn 

ymarferol pan fo rhywun agos atynt yn marw 

https://www.mariecurie.org.uk/help/support/bereaved-family-

friends?gclid=EAIaIQobChMImYv_pNTc6QIVF_lRCh1mtA82EAAYASAAEgIAwfD_B

wE Mae eu llinell gefnogaeth ar gyfer unrhyw ymholiadau ar gael ar 0800 090 2309. 
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Cefnogaeth a gwasanaethau eraill 

Grŵp Cefnogaeth Canser y Fron Breastfriends Caerdydd a'r Fro: Fel arfer yn 

rhedeg cyfarfodydd cefnogaeth grŵp bob mis yn ogystal â chyfle i fynd am dro bob 

wythnos mewn parciau lleol. Mae Grŵp Caerdydd wedi sefydlu grŵp WhatsApp er 

mwyn cadw mewn cysylltiad. E-bost info@breastfriendscandv.org.uk  

Ymddiriedolaeth Afu Prydain: Wedi cychwyn cynnig cefnogaeth ar-lein a 

chefnogaeth ddigidol yn hytrach na chefnogaeth wyneb yn wyneb. E-bost 

sarah.lowther@britishlivertrust.org.uk  

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru: Mae Porth Gofalwyr Caerdydd a'r 

Fro yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr di-dâl ar draws y rhanbarth. 

Mae'r Porth ar gael dros y ffôn ac ar-lein ar hyn o bryd. Ffôn 029 2192 1024 e-bost 

gateway@ctsew.org.uk gwefan https://www.ctsew.org.uk/cardiff-and-the-vale-carers-

gateway  

Pobl yn Gyntaf Caerdydd: Galwad ffôn o leiaf unwaith yr wythnos i bobl gydag 

anabledd dysgu yng Nghaerdydd ac ar ein rhestr. Sgyrsiau fideo ar WhatsApp a 

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

Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gadw mewn cysylltiad. E-bost 

info@cardiffpeoplefirst.org.uk  

Church Army: Cefnogaeth breswyl 24 awr ar gyfer pobl ifanc ddigartref 16-21 

mlwydd oed. Cefnogaeth fel y bo'r angen ar gyfer pobl ifanc sy'n byw yn annibynnol 

yn y gymuned. E-bost sue.way@churcharmy.org  

City Hospice: Mae'r tîm clinigol (meddygon ymgynghorol, doctoriaid, nyrsys 

arbenigol, therapyddion galwedigaethol) yn parhau i ofalu am eu cleifion a'u 

teuluoedd yn eu cartrefi eu hunain neu mewn cartrefi gofal.  Nid yw'r gweithiwr 

cymdeithasol na'r gweithiwr hawliau llesiant yn ymweld â chleifion ond yn hytrach 

maen nhw'n gweithio'n bennaf dros y ffôn neu alwadau fideo. E-bost 

Andrew.wade@cityhospice.org.uk  

Cwtch Baby Bank: Yn darparu eitemau babanod i deuluoedd mewn argyfwng a 

thlodi trwy eu gweithiwr proffesiynol iechyd/gofal cymdeithasol. E-bost 

cwtchbabybank@gmail.com  

Celfyddydau Anabledd Cymru: cyfathrebu ar-lein a datblygu prosiectau celf i'w 

cyflwyno ar ôl y cyfyngiadau symud. Yn cefnogi aelodau anabl/artistiaid byddar 

ledled Cymru. E-bost post@dacymru.com  

The Dusty Shed: Grŵp WhatsApp i aelodau rannu'r hyn maen nhw'n gwneud ac i 

rannu gwybodaeth ar sut mae aelodau'n gallu cael mynediad at gefnogaeth gorfforol 

ac ariannol. Siopa hanfodol ar gyfer aelodau sydd mewn risg uchel neu sydd ag 

unrhyw symptomau ac sydd wedi dewis hunanynysu. E-bost 

dustyshedtrustees@gmail.com  

mailto:info@breastfriendscandv.org.uk
mailto:sarah.lowther@britishlivertrust.org.uk
mailto:gateway@ctsew.org.uk
https://www.ctsew.org.uk/cardiff-and-the-vale-carers-gateway
https://www.ctsew.org.uk/cardiff-and-the-vale-carers-gateway
mailto:info@cardiffpeoplefirst.org.uk
mailto:sue.way@churcharmy.org
mailto:Andrew.wade@cityhospice.org.uk
mailto:cwtchbabybank@gmail.com
mailto:post@dacymru.com
mailto:dustyshedtrustees@gmail.com
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FAN: Erbyn hyn mae 19 cyfarfod fideo ar-lein bob wythnos gyda chyfarfod bob dydd 

heblaw am ddydd Sul gan gynnwys un trwy gyfrwng y Gymraeg. Diben y cyfarfodydd 

yw darparu cyfleoedd i gwrdd mewn cyfeillgarwch ac i feithrin ysbryd cymunedol. E-

bost Janina.atfan@yahoo.com  

Friends of Animals Wales: Gofal seibiant am ddim ar gyfer anifeiliaid os yw 

perchnogion yn sâl, yn yr ysbyty ac ati, gan gynnwys talu biliau milfeddyg. Ailgartrefu 

anifeiliaid pan fo rhywun yn marw. Cynorthwyo gyda biliau bwyd a milfeddyg os oes 

angen. E-bost enquiries@friendsofanimalswales.org.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, ond maen nhw wedi bod yn addasu'r cynnig i ddarparu cynnwys ar-

lein ar gyfer yr ysgolion rydym yn gweithio gyda hwy https://hatw.co.uk/straight-up-

advice/  

Headway: Llinell gymorth dal ar agor i unrhyw un sydd angen cefnogaeth neu 

wybodaeth am niwed i’r ymennydd 0808 800 2244 e-bost helpline@headway.org.uk 

Mae fforwm ar-lein yr elusen HealthUnlocked yn gymuned ar-lein ar gyfer unrhyw un 

yr effeithir arnynt gan niwed i’r ymennydd. Gwefan 

https://www.headway.org.uk/supporting-you/coronavirus/  

Huggard: Mynediad cyfyngedig i'r ganolfan ddydd yn cynnig bwyd, golchdy, 

eiriolaeth, cyfnewid nodwyddau a llety dros nos. Ffôn 029 2064 2000 e-bost 

karenholbrook@huggard.org.uk  

I Can: Llinell gymorth ar agor dydd Llun i ddydd Mercher 9.30-16.30 am gwestiynau 

a phryderon am ddatblygiad lleferydd ac iaith plentyn 020 7843 2544 Mae Talking 

Point yn rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar rieni/gofalwyr ac ymarferwyr i helpu 

plant ddatblygu eu lleferydd, iaith a sgiliau cyfathrebu. Gwefan https://ican.org.uk/  

Inside Out Support Cymru: Cefnogi pobl gyda chollfarnau i mewn i addysg, 

hunangyflogaeth a chyflogaeth trwy gefnogaeth dros y ffôn ac ar e-bost. E-bost 

hello@insideout.wales ffôn 07394 743428. 

Cadwch Rhiwbeina'n Daclus: Fel grŵp casglu sbwriel, nid ydynt yn gallu cwrdd ar 

hyn o bryd ond mae rhai aelodau'n cyflawni gweithgareddau casglu sbwriel ar eu 

pennau eu hunain gan ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a defnyddio'r offer a 

oedd ganddynt eisoes.  

Elusen Ysbyty Plant Arch Noa:  darparu ariannu ar gyfer Arbenigwyr Chwarae 

sydd ar wardiau'r ysbyty plant. Yn darparu banc bwyd brys i rieni cleifion sydd yn yr 

ysbyty. Talu am iPads/llechi er mwyn i deuluoedd allu cadw mewn cysylltiad gan fod 

dim modd ymweld ar hyn o bryd. Mae ganddyn nhw gronfa seren/llesiant ar gyfer 

staff Ysbyty Plant Arch Noa ar gyfer Cymru a chronfa Sparkle ar gyfer llesiant 

cleifion a'u teuluoedd. Yn darparu peiriannau gwerthu i staff. E-bost 

kath@noahsarkcharity.org ffôn 029 2184 7310. 

mailto:Janina.atfan@yahoo.com
mailto:enquiries@friendsofanimalswales.org.uk
https://hatw.co.uk/straight-up-advice/
https://hatw.co.uk/straight-up-advice/
mailto:helpline@headway.org.uk
https://healthunlocked.com/headway
https://www.headway.org.uk/supporting-you/coronavirus/
mailto:karenholbrook@huggard.org.uk
https://ican.org.uk/
mailto:hello@insideout.wales
mailto:kath@noahsarkcharity.org
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ProMo Cymru: Llinell gymorth ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru yw Meic. 

Mae The Sprout yn darparu gwybodaeth ar-lein ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd. 

Mae Promo hefyd yn darparu cefnogaeth ddigidol ar gyfer y trydydd sector yng 

Nghymru. https://www.meiccymru.org/  

Cymuned Recovery Cymru: Cefnogaeth o bell i gyfoedion - sgyrsiau fideo ac ar y 

ffôn, grwpiau ar-lein (cefnogaeth strwythuredig a chaffis adferiad), atgyfeiriadau 

newydd, hyfforddiant adferiad, negeseuon testun, e-byst a chymuned ar gyfryngau 

cymdeithasol yn rhannu adnoddau.  Yn cynnig cymaint o'r gwasanaethau arferol â 

phosib ond 'o bell'. E-bost sarahvaile@recoverycymru.org.uk  

Achub y Plant: Grantiau brys ar gyfer teuluoedd ar fudd-daliadau neu yr effeithir 

arnynt gan gyfyngiadau symud Covid-19. Rhaid bod gan deuluoedd blentyn hyd at 6 

mlwydd oed yn byw yn y cartref. Grantiau hyd at werth £340 gan gynnwys eitemau 

cartref hanfodol, e-dalebau archfarchnad, talebau Argos, pecynnau dysgu 

blynyddoedd cynnar a rhoddion mewn da.  Y mudiadau partner atgyfeirio yw: 

ACE/Dusty Forge, Home Start, Cymorth Cynnar Cyngor Caerdydd ac Ymwelwyr 

Iechyd Bwrdd Iechyd y Brifysgol. E-bost r.mcdonald@savethechildren.org.uk  

Spinal Injuries Association: Gwybodaeth, eiriolaeth a chefnogaeth. Ffôn 0800 980 

0501 neu ewch i'w gwefan https://www.spinal.co.uk/  

Ymddiriedolaeth Terrence Higgins: Cwnsela, cefnogaeth gymdeithasol, mentora a 

gwiriadau llesiant, e-bost Karen.cameron@tht.org.uk  

Ymddiriedolaeth Elusennol Ambiwlans Awyr Cymru: Gwasanaethau meddygol 

brys hofrennydd 

Wild Thing Caerdydd: Yn darparu bwyd (gweler y cyfeiriadur siopa) ond hefyd yn 

gallu darparu clytiau babi, sychwyr a fformiwla. E-bost lauren@wildthingcardiff.com  

Prosiect Gofalwyr Ifanc: Ffôn, e-bost, cyfryngau cymdeithasol, cefnogaeth ar 

neges destun, dosbarthu bwyd a meddyginiaeth, cefnogaeth gyda llesiant emosiynol 

a chyfeirio. Talebau banc bwyd a gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol. E-bost 

Julie.griffiths@ymcacardiff.wales  

 

Manylion cyswllt 
Cynhyrchwyd y wybodaeth gan Gyngor Trydydd Sector Caerdydd. 3 Mehefin 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 

https://www.meiccymru.org/
mailto:sarahvaile@recoverycymru.org.uk
mailto:r.mcdonald@savethechildren.org.uk
https://www.spinal.co.uk/
mailto:Karen.cameron@tht.org.uk
mailto:lauren@wildthingcardiff.com
mailto:Julie.griffiths@ymcacardiff.wales
mailto:sarah.c@c3sc.org.uk
http://www.c3sc.org.uk/
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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.  


