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LINC CYMUNEDOL MÔN

amdanom ni
Mae Linc Cymunedol Môn yn wasanaeth Presgripsiynu
Cymdeithasol ar gyfer pobl sy'n byw ar Ynys Môn. Mae'r
gwasanaeth gyda thîm o Gydlynwyr Asedau Lleol a fydd ar gael i
gynnig cymorth os ydych yn profi un o'r canlynol:
Teimlo'n ynysig yn gymdeithasol
Eisiau gwella iechyd corfforol
Diffyg hyder
Angen dod o hyd i gymorth ymarferol a gwybodaeth er mwyn
gwella eich sefyllfa.
Fel tîm, rydym yn dilyn y 5 ffordd at lesiant fel modd o annog pobl i
wneud dewisiadau gwell o ran llesiant. Mae'r llyfryn hwn
yn dangos sut rydym yn defnyddio'r 5 ffordd at
lesiant bob dydd.

01248 725 745
Linc@medrwnmon.org

Lyndsey
Fi yw arweinydd y Prosiect.
Rwy'n gyfrifol am gydlynu'r
prosiect, cynrychioli'r

Y
STAFF

prosiect yn lleol a
rhanbarthol, a hysbysu
partneriaid. Rwy'n mwynhau
gweithio gyda'r tîm a dod o
hyd i gyfleoedd newydd ar

Bethan

gyfer y prosiect.

Rwyf wedi gweithio yn Medrwn
Môn ers dros 15 mlynedd mewn

Sian

gwahanol swyddi. Ar hyn o bryd,
rwy'n Swyddog Cefnogi i'r Linc
Cymunedol ac yn gyfrifol am

Fel Swyddog Datblygu Linc
Cymunedol Môn dwi’n paratoi a
rhannu gwybodaeth gyda’r
cyhoedd a phartneriaid am waith
Linc Cymunedol Môn. Byddaf yn
rhannu gwybodaeth hefyd am
wasanaethau sydd ar gael i hybu
lles a iechyd pobol - drwy ein EFwletinau, y cyfryngau
cymdeithasol a’n gwefan - ac yn
hyrwyddo’r gwaith mae ein
Cydlynwyr Asedau Lleol yn ei
wneud ar Ynys Môn.

ddarparu gwasanaeth llinell
gymorth Linc Cymunedol Môn i
ddefnyddwyr, a sicrhau bod y
gwasanaeth yn cael ei ddarparu
i'r safon uchaf yn unol ag ethos,
gwerthoedd a nodau Medrwn
Môn. Rwy'n gyfrifol am ateb
galwadau a dderbynnir drwy
linell gymorth Linc Cymunedol
Môn, derbyn atgyfeiriadau gan
asiantaethau ac anfon yr
atgyfeiriadau hynny ymlaen i'r
Cydlynwyr Asedau Lleol.

Awen
Ers blwyddyn a hanner, rwyf wedi
gweithio gyda Linc Cymunedol
Môn fel Cydlynydd Teulu a
Chymuned. Rwy'n gweithio gyda
phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd i
ddeall beth sy'n bwysig iddyn nhw,

Veronica

dysgu am eu diddordebau a'u
hannog nhw i ddefnyddio grwpiau
lleol, rhwydweithiau cefnogi a
gweithgareddau cymunedol.
Mae'n bwysig iawn i mi fy mod yn
gallu helpu eraill i gyrraedd eu
nodau a chyflawni pethau na
wyddant eu bod yn gallu eu
cyflawni o'r blaen

Rwyf wedi gweithio fel
Cydlynydd Asedau Lleol ers 4
blynedd. Rwyf yn lwcus fy mod
wedi’i fy lleoli yn Hwb Gwelfor
yng Nghaergybi. Rwyf wedi fy
ngeni a fy magu yng
Nghaergybi ac wedi gweithio
rhan fwyaf o fy ngyrfa mewn
maes datblygiad cymuned,
felly rwyf yn adnabod yr ardal
a’r bobl yn dda iawn. Rwyf yn

Sheree
Rwy'n gweithio fel Cydlynydd
Asedau Lleol ers 4 mlynedd.
Rwy'n gallu siarad Cymraeg a
Saesneg. Rwy'n gweithio yn
ardal Llangefni, Benllech a
Moelfre. Rwy'n mwynhau
gweithio gyda phobl i'w
cysylltu nhw gyda grwpiau
cymunedol, yn enwedig
grwpiau cerdd a dawns.

mwynhau cyfarfod a chefnogi
pobl er mwyn eu galluogi i
gyflawni eu nod mewn bywyd.

Anne

Ceren

Ers blwyddyn a hanner, rwyf wedi
gweithio gyda Linc Cymunedol

Rwy'n gweithio fel Cydlynydd

Môn fel Cydlynydd Teulu a

Asedau Lleol i Medrwn Môn ers 2

Chymuned. Rwy'n gweithio gyda

flynedd. Rwy'n ymdrin ag ardal

phlant, pobl ifanc a'u teuluoedd i

Talybolion yn Ynys Môn. Rwy'n

ddeall beth sy'n bwysig iddyn nhw,

mwynhau'r gwaith rwy'n ei wneud

dysgu am eu diddordebau a'u

yn fawr iawn. Mae gwylio taith

hannog nhw i ddefnyddio grwpiau

bob unigolyn yn werth chweil, a'u

lleol, rhwydweithiau cefnogi a

gweld nhw'n dod yn fwy

gweithgareddau cymunedol.

annibynnol o fewn eu cymuned.

Mae'n bwysig iawn i mi fy mod yn

Rwy'n mwynhau dod i adnabod

gallu helpu eraill i gyrraedd eu

pobl, ac adeiladu cysylltiadau

nodau a chyflawni pethau na

proffesiynol cadarnhaol er mwyn i

wyddant eu bod yn gallu eu

ni allu gweithio gyda'n gilydd i

cyflawni o'r blaen.

gyflawni eu nodau mewn bywyd.

Jay
Rwyf wedi bod yn Gydlynydd Asedau lleol ers 3 mlynedd. Rwyf wedi
fy lleoli yn ardal Llanfairpwll a Porthaethwy. Rwyf wrth fy modd
cyfarfod a chefnogi pobl newydd i wneud newidiadau positif yn eu
bywydau, nid yn unig eu bywydau ei hunain, ond eraill o’u cwmpas.
Mae bod yn rhan o’r gymuned yn rhoi pwrpas i rywun ac yn aml iawn
dim ond gwthiad i’r cyfeiriad cywir sydd rhaid cael. Ers gweithio yn
Medrwn Môn rwyf wedi cyfarfod â phobl arbennig iawn. Rwyf wedi
derbyn swydd newydd gyda’r gwasanaeth Ambiwlans ac fe fyddaf
yn gadael fy swydd Fis Mehefin.
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Rhoi

Sut ydych chi'n teimlo heddiw?
Edrychwch trwy'r straeon hyn, a yw
unrhyw un ohonyn nhw'n realit i chi?

BOD YN SYLWGAR
Gall atgoffa eich hun i 'dalu sylw' gryfhau ac ehangu ymwybyddiaeth.
Mae astudiaethau wedi dangos bod llwyddo i fod yn ymwybodol o'r hyn
sy'n digwydd o'ch cwmpas yn cael effaith gadarnhaol ar eich llesiant, a
gall 'byw i'r foment' helpu i gefnogi eich blaenoriaethau mewn bywyd.
Mae mwy o ymwybyddiaeth hefyd yn rhoi hwb i'ch hunan-ddealltwriaeth,
a'ch galluogi chi i wneud dewisiadau cadarnhaol yn seiliedig ar eich
gwerthoedd ac ysgogiadau eich hun.

Treuliwch amser yn mwynhau'r foment a'r amgylchedd o'ch cwmpas chi.

Dyma rai syniadau:
Prynwch blanhigyn ar gyfer eich man gweithio
Neilltuwch ddiwrnod i 'roi trefn ar yr anhrefn'
Talwch sylw i'r ffordd mae eich ffrindiau neu eich teulu yn teimlo
neu'n ymddwyn
Defnyddiwch lwybr gwahanol wrth fynd i gerdded neu ar eich ffordd
i'r gwaith, neu adref
Ewch am ginio i rywle newydd

Stori John
Cefndir
Rwy'n wirfoddolwr mewn

Problemau

siop elusen leol, ond roedd

Rwy'n byw ar fy mhen fy hun ac

yn rhaid i'r siop gau yn

roeddwn eisiau diddanu fy hun.

ystod y pandemig, ac nid

Rwy'n mwynhau siarad â phobl ac

oedd gennyf unrhyw beth

roeddwn yn colli gweithio yn y

i'w wneud. I gadw fy hun

siop. Mae gennyf ychydig o

yn actif ac yn iach

broblemau iechyd, felly mae

dechreuais gerdded llwybr

cerdded yn fy nghadw i'n actif.

yr arfordir.

Roedd y diwrnodau'n teimlo'n hir
pan roeddwn gartref, ac roeddwn
wirioneddol angen rhywbeth i'w
wneud.

Cefnogaeth
Sylweddolais fod criw o ddynion yn
gweithio ar ddarn o dîr ger y ganolfan
gymunedol ar un o'r llwybrau roeddwn
yn ei ddefnyddio. Siaradais â nhw, a
chefais fy nghyflwyno i Veronica, a

ŵp Men's Sheds yn

eglurodd fod gr

cwrdd yno. Nid oeddwn erioed wedi
sylweddoli ar yr ardd hon o'r blaen, ac
nid oeddwn yn gwybod unrhyw beth am
Men's Sheds. Penderfynais y byddwn yn
hoffi ymuno â nhw.

Newid
Mae talu sylw i'r hyn sy'n digwydd o'i
amgylch wedi agor llygaid John i'r
hyn sydd ar gael yn y gymuned mae'n
byw ynddi.

ŵp o bobl

"Mae bod yn rhan o gr

gyda'r un diddordebau a hobïau â mi
wedi fy helpu yn fwy na all unrhyw
Mae wedi agor pennod newydd yn fy mywyd.
Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd, ac
mae'n rhywbeth y gallaf ganolbwyntio arno,
ac yn gyfle i ddysgu sgiliau newydd a rhannu
ychydig o fy sgiliau fy hun.

eiriau egluro"
.

"Mae bod yn rhan o fy
nghymuned wedi gwneud i mi
sylweddoli pa mor lwcus ydw i
i fyw o fewn cymuned
gefnogol"
"

Roeddwn wedi clywed am Linc wrth weithio gyda
Gorwel. Cysylltais â nhw am fy mod wedi profi
problemau gydag iechyd meddwl, ac rwy'n
dioddef o dymer isel. Ar ôl cysylltu â Linc, cefais
gefnogaeth gan Sheree, a rhoddodd fi mewn

ŵp cymunedol i gwrdd â phobl

cysylltiad â gr

newydd a chodi fy hwyliau. Yn ystod y cyfnod clo,
dirywiodd fy iechyd meddwl. Roeddwn wedi colli
cysylltiadau gyda phawb, ac nid yw bod ar ben
fy hun yn beth da i mi. Roeddwn yn unig iawn.

ŵp cymunedol yr oeddwn yn ei

Roedd y gr

fynychu yn parhau i gynnal cyfarfodydd ar-lein,
ond nid oedd gennyf gyfrifiadur, nac yn deallt
sut i ddefnyddio un, felly nid oeddwn yn gallu ymuno.Cefais gymorth
gan Sheree i gael i-pad gan y Cyngor, a chefais wers ar sut i'w
ddefnyddio gyda gwirfoddolwr. Roedd yn braf cael gweld fy ffrindiau
eto, er bod popeth ar-lein. Rwyf hefyd wedi gallu cysylltu â hen
ffrindiau roeddwn wedi colli cysylltiad â nhw drwy facebook.
Cefais hefyd fy annog i helpu pobl yn y gymuned oedd yn gwarchod eu
hunain, a chasglu eu neges. Wrth helpu pobl, teimlais fy mod o
ddefnydd, ac fe'm cadwodd yn brysur.
Gwnaeth Sheree fy rhoi mewn cysylltiad â pherson arall yn yr ardal
oedd hefyd yn teimlo'n isel yn ystod y cyfnod clo. Fe aethom i feicio ar
draws Ynys Môn, ac roeddwn wedi anghofio'r teimlad braf o fod allan
gyda ffrind, yn edmygu pa mor hardd yw Ynys Môn

stori
Georgina
CEFNDIR

Derbyniodd Link alwad ffôn gan Tele Care am Georgina,
a oedd yn gwbl fyddar. Roedd Georgina wedi torri ei
theclyn cymorth clyw, felly ni allai gyfathrebu dros y ffôn.
Roedd hi’n byw ar ei phen ei hun ac nid oedd ganddi
unrhyw ffrindiau na theulu i’w helpu.

DAN SYLW

Roedd Georgina yn cael trafferth cael slot dosbarthu bwyd ar-lein
ac nid oedd ganddi fwyd. Roedd hi’n hollol anymwybodol o’r
Pandemig COVID gan nad oedd ganddi deledu na chyswllt gydag
unrhyw un y tu hwnt i’w chartref.

CANLYNIAD
Aeth Sheree a gwirfoddolwr i ymweld â
Georgina. Gan gyfathrebu trwy
ysgrifennu, gwnaethom gefnogi
Georgina i gael cymorth clyw trwy’r
Meddyg Teulu, a gwnaethom drefnu
slotiau wythnosol ar gyfer siopa. Mae
Georgina hefyd bellach yn cael
galwadau cadw cysylltiad wythnosol, i roi
gwybod iddi beth sy’n newid gyda
COVID.

"Byddaf yn ddiolchgar i
Sheree a Viv am yr holl
help rwyf wedi ei
dderbyn am byth. Rwyf
yn gwybod beth sy’n
digwydd rwan”

CYSYLLTU
Mae tystiolaeth gadarn yn dangos bod teimlo'n agos at eraill, a
chael eich gwerthfawrogi ganddynt, yn angen sylfaenol mewn
pobl, ac mae'n ein helpu ni i deimlo'n dda yn y byd. Mae'n
amlwg bod cysylltiadau cymdeithasol yn bwysig iawn ar gyfer
hyrwyddo llesiant a helpu i wella iechyd meddwl i bobl o bob
oed.

Gyda hyn mewn golwg, ceisiwch wneud rhywbeth gwahanol
a datblygu cysylltiad.
• Siaradwch â rhywun yn hytrach nag anfon e-bost
• Siaradwch â rhywun newydd
• Holwch sut benwythnos mae rhywun wedi'i gael, a
gwrandewch yn astud ar eu hateb
• Treuliwch bum munud yn gofyn i rywun sut maen nhw'n teimlo
• Rhannwch gâr gyda chydweithiwr i'r gwaith, neu rannu'r daith
gartref gyda nhw.

Stori Nancy

Cefndir
Mae Nancy yn 81 oed.
Cysylltodd â Linc am ei bod
hi'n unig ac eisiau ailgysylltu â'i chymuned, ac
ymuno â grwpiau lleol.

Problemau
Nid oedd gan Nancy hunan hyder.
Roedd ganddi broblemau iechyd
yn cynnwys glawcoma, arthritis a
symudedd gwael. Nid oedd Nancy
yn gallu gyrru i gymryd rhan mewn
grwpiau'n annibynnol, ac nid oedd
ganddi ffrindiau na theulu i'w
danfon hi. Teimlai nad oedd

Cefngaeth

ganddi gefnogaeth.

Cafodd Ceren sgwrs gyda Nancy a
chynllunio yr hyn yr hoffai Nancy ei wneud.
Gwnaeth Ceren annog Nancy i fynychu bore
coffi lleol, ac fe aeth Ceren gyda hi, hyd nes
iddi gael yr hyder i fynd ar ei phen ei hun.
Gwnaeth hefyd helpu Nancy i gael cymorth

ŷ e.e. glanhawr,

ychwanegol o gwmpas y t

help i siopa etc. a darparu gwybodaeth iddi
ynghylch llwybrau/diwrnodau ac
amseroedd bysys, er mwyn iddi fynd o
gwmpas yr ardal.

Canlyniad
Mae Nancy bellach yn mynychu
bore coffi lleol yn wythnosol
Mae hi wedi gwneud ffrindiau
newydd, sy'n ymweld â hi'n
rheolaidd

'Mae gennyf fwy o hyder, rwyf
bellach yn rhoi colur ymlaen,
rhywbeth nad wyf wedi ei wneud
ers blynyddoedd.'

Mae hi'n cael cinio gyda'i
ffrindiau.
Mae Nancy wedi magu hyder ac
yn edrych ymlaen at wneud
pethau

Stori Catherine
Mae Catherine yn rhiant sengl i 3 o blant, a chafodd
ei hatgyfeirio i'r prosiect drwy'r Tîm Iechyd Meddwl
Cymunedol. Mae ei phlentyn hynaf yn yr ysgol, ond
mae hi wedi bod yn wynebu rhwystrau gyda'i iechyd
meddwl, ac wedi cael trafferth i lenwi ei hamser
gyda'r plant ieuengaf. Mae Catherine wedi bod yn
teimlo'n unig ac ynysig iawn ar ôl genedigaeth ei
phlentyn ieuengaf yn ystod y cyfnod clo. Nid oes
ganddi lawer o ffrindiau'n lleol sydd â phlant yr un
oed, ac mae'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i
weithgareddau lle gallai gwrdd â phobl yn yr un
sefyllfa â hi. Rhoddwyd Catherine mewn cysylltiad ag
Awen. Drwy weithio gydag Awen, ac edrych ar yr
opsiynau oedd ar gael iddi, penderfynodd Catherine y
byddai cymryd rhan mewn grwpiau synhwyro/tylino i
fabanod yn rhoi cyfle iddi dreulio amser gyda'i baban
a dod i adnabod mamau lleol eraill. Mae Catherine
wedi cymryd rhan yn y grwpiau tylino i fabanod ac
mae'n mwynhau dod i adnabod rhieni eraill. Ar ôl y
cyfnod clo, hoffai Catherine gymryd rhan mewn
gweithgareddau awyr agored megis teithiau cerdded

ŵp babanod a sesiynau

cymdeithasol gyda gr

coedwriaeth ar gyfer y teulu cyfan. Mae Catherine
bellach yn fwy hyderus oherwydd bod
gweithgareddau lleol ac ar-lein ar gael fydd yn ei
helpu hi i godi ei hwyliau, cynnig rhywbeth iddi ei
wneud gyda'i phlant, cwrdd â phobl newydd a
datblygu ei hyder.

‘'Diolch am eich holl gefnogaeth. Rwyf wedi teimlo'n
unig iawn yn ystod y cyfnod clo....Rwy'n edrych
ymlaen at gymryd rhan yn y grwpiau babanod a
chwrdd â mamau newydd eraill sydd wedi teimlo'n
unig ers rhoi genedigaeth'’

stori
linda
CEFNDIR
Cysylltais â Linc Gymunedol Môn ar ôl cael gwybodaeth amdanynt gan
Wasanaethau Cymdeithasol Ynys Môn . Roeddwn yn byw yn Lloegr yn wreiddiol

ŵr. Yn dilyn colli fy ngŵr, roeddwn yn byw mewn tŷ 4 llofft
mawr ar fy mhen fy hun, gan fod fy merch a'i gŵr wedi symud i Ynys Môn.
gyda fy niweddar

Symudais i Ynys Môn i fod yn agosach atyn nhw gan fod fy iechyd meddwl a
chyffredinol wedi dirywio'n aruthrol.

YR HYN A WNAETHOM
Lluniodd Jay restr o weithgareddau yn yr ardal, a dywedodd wrthyf am y
ganolfan gymunedol leol. Roeddwn yn nerfus ynghylch cwrdd â phobl newydd i

ŵp a chefais

ddechrau, felly gofynnais i Jay ddod gyda mi. Fe aethom i'r gr

gwrdd â 6 o ferched lleol a ddywedodd wrthyf fod clwb cinio yn cael ei gynnal
bob wythnos yn y neuadd bentref. Roeddwn yn nerfus iawn mynychu. Nid
oeddwn ddigon hyderus mynychu fy hun y tro cyntaf, felly fe ddaeth Jay gyda
mi fel cefnogaeth.

CANLYNIAD
Mae cyfarfod a sgwrsio gyda
phobl newydd wedi gwneud
gwahaniaeth yn fy mywyd.
Rwyf yn colli fy ffrindiau
gartref, ond bellach wedi
gwneud rhai newydd yma.

" Dwi ddim yn teimlo
mor unig rwan ac yn
teimlo'n 21 eto! Dwi
heb chwerthin
cymaint mewn
blynyddoedd!''

BOD YN FYWIOG
Mae gweithgaredd corfforol rheolaidd wedi'i gysylltu â gwella iselder a
gorbryder dros bob gr

ŵp

oed.

Mae ymarfer corff yn allweddol ar gyfer arafu problemau cof sy'n gysylltiedig
ag oed, ac ar gyfer hyrwyddo llesiant.
Fodd bynnag, nid oes yn rhaid iddo fod yn heriol i chi deimlo'n dda - gall
gweithgareddau llai egnïol, fel cerdded, fod yr un mor fuddiol o ran annog
cymdeithasu yn ogystal â darparu lefel o ymarfer corff. Beth am wneud
ymarfer corff heddiw?
Dyma rai syniadau:
• Defnyddio'r grisiau yn hytrach na lifft
• Ewch am dro dros amser cinio
• Cerddwch i'r gwaith - gyda chydweithiwr efallai - er mwyn i chi ddatblygu
'cysylltiad' hefyd
• Dewch oddi ar y bws un stop ynghynt na'r arfer a cherdded rhan olaf eich
taith i'r gwaith
• Trefnwch weithgaredd yn ymwneud â chwaraeon gyda'r gwaith
• Ciciwch bêl yn y parc
• Gwnewch 'ymarferion hawdd', megis ymestyn, cyn i chi fynd i'r gwaith yn y
bore
• Cerddwch at ddesg rhywun yn hytrach na ffonio neu anfon e-bost.

Stori Huw
Cefndir
Mae Huw yn fachgen 14 oed, sy'n

ŷ

byw gyda'i fam a'i frawd h n, a
chafodd ei atgyfeirio atom ni

Problemau

drwy'r Hwb Cymorth Cynnar. Mae
Huw wedi cael profiad o deulu yn
gwahanu, ac wedi gweld
camddefnyddio sylweddau

Nid oedd Huw yn mynd i'r ysgol, ac
mae wedi gwrthod cymorth
pellach gyda'i addysg.
Mae ei hunan hyder yn isel, ac nid

gartref.

oes ganddo ddiddordeb mewn
cymryd rhan mewn
gweithgareddau neu glybiau lleol.

Cefnogaeth
Dechreuodd Huw weithio gydag Awen,
ond nid oedd yn gyfforddus i ddechrau.
Gyda digon o anogaeth a chefnogaeth,
dechreuodd rannu ei syniadau ei hun ar
gyfer ei gymuned, ac edrych ar osod
nodau iddo'i hun; ar ôl ychydig o amser,
dechreuodd helpu gr

ŵp o bobl ifanc i

sefydlu prosiect cymunedol newydd
oedd yn cael ei arwain gan
bobl ifanc

Canlyniad
Dechreuodd Huw sylweddoli ar ei
allu ei hun, a magu hyder.
Dechreuodd gymryd rhan mewn
gweithgareddau corfforol a
chymdeithasol yn ei gymuned leol,
a mwynhau treulio amser gyda'i
ffrindiau newydd. Manteisiodd Huw

"Dwi'n teimlo'n fwy
hyderus i roi cynnig ar
bethau newydd nag o'r
blaen""

hefyd ar y rhaglen addysg
ieuenctid.

Stori
Julie

'Rwy'n teimlo'n llawer mwy
hyderus, ac rwy'n fwy actif
nag o'r blaen!'

Rwy'n byw ar fy mhen fy hun. Mae gennyf broblemau
iechyd meddwl, ac mae hynny'n cynnwys goresgyn
canser, problemau gyda'm cof, arthritis, strôc rhai
blynyddoedd yn ôl a gorbryder dwys. Mae'r holl
broblemau iechyd uchod wedi bod yn ffactor mawr
yn fy mywyd, ac maent wedi chwalu fy hyder i gyd
dros y blynyddoedd diwethaf.
Rwy'n cael dyddiau da a drwg gan fod fy
mhroblemau cof yn amrywio o un wythnos i'r llall, felly
mae'n anodd parhau â thasgau bob dydd a
chyfathrebu. Y brif broblem oedd gwella fy hyder,

ŷa

am ei fod yn isel iawn. Roeddwn eisiau gadael y t
chymryd camau bach at fwynhau y pethau mewn

bywyd roeddwn yn eu mwynhau cyn fy salwch. Ar ôl
sgwrsio gyda'm Therapydd Galwedigaethol, cytunais
i wneud atgyfeiriad â Linc, a chefais fy rhoi dan ofal
Ceren.
Soniais wrth Ceren y byddwn yn mwynhau ymuno â
gweithgareddau cymunedol i gwrdd â phobl
newydd, gyda'r gobaith o wneud ffrindiau. Cawsom
sgwrs am wneud trefniadau i mi fynychu clwb cinio
lleol, a gwirfoddoli mewn cartref gofal lleol, gan
gynorthwyo gyda gweithgareddau. Ar ôl gwneud
ymholiadau, cychwynnais fynychu'r clwb cinio yn
wythnosol. Rwyf wedi gwneud ffrindiau newydd rwy'n
cwrdd yn rheolaidd â nhw y tu allan i'r clwb. Rwyf
hefyd yn gwirfoddoli unwaith bob wythnos mewn
cartref gofal ac yn helpu gyda gweithgareddau
canu a dawnsio.
Rwy'n cadw mewn cysylltiad â Ceren, ac yn ei
diweddaru hi'n aml ynghylch fy nhaith a sut mae fy
hyder wedi datblygu'n sylweddol yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf

stori
david
CEFNDIR
Collodd David ei wraig yn ôl yn 2019, ar ôl brwydr fer gyda chanser.
Roedd ei wraig yn golygu popeth iddo, ac fe addawodd iddi y
byddai'n ymweld â hi yn y fynwent bob wythnos. Fodd bynnag,
roedd angen i rhywyn i'w helpu i gerdded at y bedd ei hun.
Teimlodd ei fod yn straen i rywun arall ei gynorthwyo dros y
glaswellt at y garreg fedd, ac felly fe ffoniodd Linc i gael cymorth,

BETH
WNAETHOM NI
"Dirywiodd fy iechyd. Roeddwn yn simsan ar fy nhraed, a chafodd

ŷ

fy iselder y gorau ohonof. Doeddwn i ddim eisiau gadal y t .
Roeddwn mewn sefyllfa anodd iawn heb ffordd allan"

CANLYNIAD

Cafodd David gefnogaeth gan Jay, a
rhoddodd ychydig a anogaeth iddo

" Byddaf bob amser y
diolchgar i Jay a'r

ŷ

adael y t . Fe aeth Jay ag ef at y

gwirfoddolwyr am y cymorth

garreg fedd bob wythnos, nes ei fod

maent wedi ei roi i mi dros y

yn gallu cael gwirfoddolwr i'w

blynyddoedd. Rydych yn

gynorthwyo â hyn. Cadodd hyn galon

bobl arbenig iawn, ac yn

ŷ

David, a'i annog i barahau i adael y t

ffrindiau gwych"

DAL ATI I
DDYSGU
Mae dysgu drwy gydol bywyd yn helpu i fagu hunan hyder, ac yn annog
pobl i gymdeithasu a byw bywyd actif.
Credir bod cael y cyfle i gymryd rhan mewn gwaith neu weithgareddau
addysgiadol yn helpu i gael gwared ar iselder mewn pobl h

ŷn,

a chodi eu

hwyliau.
Mae gosod nodau, sy'n aml yn rhan o ddysgu mewn oedolion yn benodol,
wedi cael ei gysylltu â lefelau llesiant uwch.
Beth am ddysgu rhywbeth newydd heddiw? Dyma rai syniadau:

Dysgu

rhywbeth

am

eich

ffrindiau

neu

eich

ffrindiau

yn

y

gwaith
Cofrestru i gymryd rhan mewn dosbarth
Darllen y newyddion neu lyfr
Dechrau clwb llyfrau
Gwneud croeseiriau neu bosau Sudoku
Gwneud

gwaith

ymchwil

erioed
Dysgu gair newydd.

ar

rywbeth

rydych

wedi

pendroni

yn

ei

gylch

Stori Lowri
Mae Lowri yn 16 oed ac
yn byw gyda'i mam.
Cafodd ei hatgyfeirio
drwy'r Hwb Cymorth
Cynnar. Roedd hi eisiau

Roedd Lowri newydd

cefnogaeth gydag

adael yr ysgol ac yn

addysg bellach, ac roedd

teimlo'n unig. Roedd

hi'n teimlo'n unig. Nid

hi'n colli ei ffrindiau, ac

oedd Lowri a'i mam yn

yn poeni am sut i gael

mwynhau byw mewn

cyllid a chludiant er

ardal wledig.

mwyn mynychu
sefydliad addysg
bellach.

Gweithiodd Anne gyda Lowri a'i
mam ar y canlynol:
Roedd Lowri eisiau mynd i'r coleg
a gwneud ffrindiau newydd.
Roedd gan ei mam ddiddordeb
mewn gwirfoddoli.
Roedd y ddwy eisiau pori drwy
opsiynau tai am eu bod nhw'n
teimlo'n ynysig.

Cafodd Lowri le ar gwrs celf. Gwnaethom drefnu
tocyn bws, cyllid ar gyfer deunyddiau a lwfans
cinio. Mae Lowri hefyd wedi cael gwaith rhan

Roedd ei mam eisiau tynnu sylw at
y problemau ynghylch tacluso a

ŷ

rhoi gwell trefn ar y t .

amser.
Mae ei mam yn gwirfoddoli mewn siop elusen ac
yn defnyddio'r bws ar ei phen ei hun.
Cwblhawyd cais tai er mwyn iddynt symud i ardal
arall.
Byddant yn ailgylchu ac yn defnyddio’r casgliadau
gwastraff wythnosol.
Bydd y ddwy yn cymryd rhan yng
ngweithgareddau'r Hwb Cymunedol, os y

'DIOLCH,

DOEDDWN

GWYBOD
RWY'N

BLE

CAEL

FFURFLENNI

I

I

DDIM

DDECHRAU,

TRAFFERTH
A

YN

SIARAD

PHOBL'

GYDA
HEFO

dymunant.
'Diolch, doedd gen i ddim syniad lle i gychwyn.
Mae cwblhau ffurflenni a siarad â phobl yn anodd
i mi'
.

"Diolch,dwi ddim yn
gwybod beth fyddwn i
wedi`i wneud heb
gefnogaeth gan Anne"

Mae Gwen yn byw gyda'i mam, ei brodyr a'i chwiorydd, a
chawsant eu hatgyfeirio drwy'r Hwb Cymorth Cynnar.
Cafodd Anne gwrdd â Gwen a'i mam, a chael sgwrs am
beth fydden nhw'n hoffi ei wneud, a sut allai eu cefnogi
nhw i gyrraedd eu nodau.
Roedd Gwen eisiau cael profiad o drin gwallt.
Ysgrifenasom lythyr at salon a roddodd gyfle iddi fynd yno
ar ôl bod yn yr ysgol yn ystod yr wythnos.
Mae gan ei mam gyflwr iechyd tymor hir, ac roedd hi
eisiau cwrdd ag eraill oedd yn deall y profiad roedd hi'n ei
wynebu. Dysgodd Anne fod yr hwb cymunedol lleol yn
cynnal gr

ŵp cefnogi bob pythefnos, ac roedd ei Mam yn

hapus iawn i'w fynychu. Roedd ei Mam hefyd yn poeni am
ei sefyllfa ariannol, a threfnwyd apwyntiad iddi gyda
chanolfan O'Toole a chafodd gymorth gyda hawlio taliad
annibyniaeth personol. Roedd ei Mam hefyd angen offer
yn y cartref i'w chefnogi hi gyda'i symudedd, a darparwyd
yr offer hyn ar ôl gwneud cysylltiadau gyda'r tîm Therapi
Galwedigaethol. Roedd hi wedi colli'r hyder i yrru, ac yn
poeni am fod yn rhy bell oddi wrth y car wrth fynd allan.
Wrth weithio gydag Anne, ymgeisiodd ei Mam am
drwydded parcio anabl, a chychwyn gyrru unwaith eto.
Roedd Gwen a'i chwaer yn bodloni'r meini prawf fel
gofalwyr ifanc, a derbyniasant gymorth gan Homestart.
Gwnaed atgyfeiriad teuluol i gael cymorth a chefnogaeth

ŵp

pellach er mwyn i'r plentyn ieuengaf allu mynychu gr
chwarae.

Derbyniodd Gwen becyn garddio teuluol, a gwnaethant
fwynhau ei gwblhau gyda'i gilydd fel teulu.

dysgu gyda'n
Gillydd
CEFNDIR

ŵp Men's Sheds yn Llangefni

Mae nifer o aelodau o'n gr

wedi bod gartref heb fawr ddim i'w wneud yn ystod y
cyfnod clo. Roedd John, un o'r aelodau, yn wneuthurwr
awyrennau model ac eisiau rhannu ei sgiliau gydag
aelodau eraill.

BETH
WNAETHOM

ŵp Men's Sheds â Linc, a gofyn a oedd unrhyw

Cysylltodd gr

gyllid ar gael i brynu citiau awyrennau model i'w dosbarthu
i'r aelodau. Dosbarthwyd y citiau gan Sheree, a lluniodd
John diwtorial cam wrth gam ar-lein.

CANLYNIAD
Dosbarthwyd 11 o gitiau i aelodau, a
chwblhawyd bob un. Cafodd y dynion
fwynhad mawr yn creu'r modelau. Am

"Nid wyf wedi

fod ganddynt fwy na digon o awyrennau

cwblhau cit ers i mi

model, maen nhw bellach yn bwriadu

fod yn fachgen

ŵp

gweithio gyda'r seiri coed o fewn y gr
i greu maes awyr i arddangos yr

ifanc, ac rwyf wedi
bod eisiau gwneud

awyrennau. "Mae gweithio fel tîm a
rhannu a dysgu sgiliau yn wych".

un yn iawn erioed"

RHOI
Mae cymryd rhan mewn bywyd cymdeithasol a chymunedol wedi
denu llawer o sylw gan y rhai sy'n ymchwilio i lesiant pobl. Mae
pobl sy'n dangos mwy o ddiddordeb mewn helpu eraill yn fwy
tebygol o ystyried eu bod yn hapus.
Mae ymchwil i gamau gweithredu sy'n hyrwyddo hapusrwydd wedi
dangos bod cyflawni gweithred o garedigrwydd unwaith yr
wythnos dros chwe wythnos yn creu cynnydd uniongyrchol mewn
llesiant.
Gall helpu eraill fod yn werth chweil, ac mae'n creu cysylltiadau
gyda'r bobl o'ch cwmpas chi.
Gwnewch rywbeth caredig i ffrind, neu ddieithryn. Diolchwch i
rywun, gwenwch, neu defnyddiwch eich amser i wirfoddoli neu i
helpu rhywun. Ymunwch â gr

ŵp

cymunedol, ac edrychwch yn

allanol, yn ogystal ag edrych yn fewnol ac yn bersonol.
Byddwch yn garedig â chi eich hun pan rydych angen seibiant,
neu angen amser i wneud pethau sy'n dod â llawenydd i chi.

"Yn ddiolchgar o
gael pwrpas a
rôl i'w chwarae”
Cychwynnais wirfoddoli wrth i
gyfyngiadau'r cyfnod clo
ddechrau, ac yn fuan wedi hynny,

ŵr a'm merch yn gallu

roedd fy ng

ymuno hefyd. Gwnaethom gasglu
a dosbarthu presgripsiynau o
amgylch ardal Benllech a Moelfre,
a byddwn yn cael sgwrs gyda'r
rhan fwyf o'r bobl roeddem yn eu
helpu, gan gadw pellter diogel.
Roedd pawb yn gwerthfawrogi'n

gwaith yn fawr, yn enwedig yn ystod y dyddiau cyntaf, pan
nad oedd nifer o bobl a oedd yn gwarchod eu hunain yn
gwybod sut roeddynt yn mynd i ymdopi. Roedd gan un dyn
cyfeillgar hobi yn cerfio anifeiliaid pren, a chawsom ddryw
hyfryd ganddo, ac erbyn heddiw mae'n cael lle arbennig
iawn yn ein cartref. Yn ogystal, mae pob un ohonom wedi
teimlo'n ddiolchgar i gael pwrpas a rhan i'w chwarae o ran
helpu'r gymuned i wynebu'r cyfnod clo ar y cyd yn ystod y
misoedd anarferol diwethaf.

Mae'n braf iawn
gweld rhywun yn
gwenu' ”

Sylweddolais fod gennyf amser
ychwanegol ar ôl ymddeol. Nid oeddwn
eisiau ymlacio bob dydd, a diflasu. Rwy'n
mwynhau bod gyda phobl, a'u helpu nhw.
Felly penderfynais helpu eraill sy'n llai
ffodus na mi, sy'n cael trafferth i adael y t

ŷ

a theithio o amgylch yr ardal. Mae
Canolfan Gymunedol Gwelfor bellach yn
rhan sylweddol o'm bywyd. Llwyddodd
Veronica, y cydlynydd, i fy nghyflwyno i
aelodau'r clwb cinio. Rwyf bellach yn
gwirfoddoli gyda nhw bob wythnos.Rwyf
hefyd yn rhan o'r gr

ŵp crefftau, ac rwyf

wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd
yno, a dysgu sawl peth newydd. Rwyf hefyd
yn rhan o bwyllgor sy'n ystyriol o Ddementia
yng Nghaergybi. Mae'r gr

ŵp yn codi

ymwybyddiaeth am ddementia, ac rydym yn
codi arian yn lleol. Yn ystod y pandemig,
rwyf wedi parhau i wirfoddoli yn y
gymuned. Rwy'n rhan o'r tîm gofal bugeiliol
ac rwy'n ffonio pobl sy'n gwarchod eu
hunain neu'n byw ar eu pen eu hunain.
Rwy'n mwynhau helpu pobl, mae'n braf
iawn gweld rhywun yn gwenu, a gallaf fynd
i'r gwely ar ddiwedd y dydd yn teimlo'n
hapus fy mod wedi gwella diwrnod rhywun.

stori
Wendy
CEFNDIR
Collodd Wendy ei g

ŵr yn ddiweddar, ac roedd angen arni

rywbeth i'w chadw hi'n brysur. Ymddeolodd ychydig
flynyddoedd yn ôl, ac roedd hi'n arfer gofalu am ei hwyrion
a'i hwyresau. Mae nhw bellach wedi tyfu, ac nid ydynt
angen cymaint o gymorth gan eu nain.

PROBLEMAU
Roedd Wendy yn teimlo nad oedd ganddi bwrpas ac yn
eithaf unig. Gwelodd boster oedd yn chwilio am yrrwr
cymunedol. Roedd ganddi amser i sbario, a phenderfynodd
y byddai'n hoffi rhoi cynnig arni. Cysylltodd â Linc
Cymunedol Môn i gael mwy o wybodaeth.

NEWID
Mae Wendy yn teimlo'n hapus ac yn
gyflawn. Mae'n mwynhau gyrru,

"Mae gennyf bwrpas

cwrdd â phobl newydd a mynd

mewn bywyd nawr,

ŷ

allan o'r t . Mae'n mwynhau
cefnogi pobl, mynd â nhw i siopa, i'r
salon gwallt, apwyntiadau gyda'r
Meddyg ac yn yr ysbyty.

ac rwy'n teimlo fy
mod yn cyfrannu
rhywbeth i'r
gymuned"
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