
Cefnogaeth 
iechyd meddwl 
rhad ac am ddim 
i’ch siwtio chi
Gall Monitro Gweithredol 
eich helpu i ddeall a rheoli 
eich teimladau’n well mewn 
dim ond chwe wythnos.

Gallwn ni helpu gyda: 
• Phryder 
• Rheoli dicter
• Iselder
• Teimlo’n unig
• Galar a cholled
• Hunan-barch
• Stres

Aberystwyth



Beth yw Monitro 
Gweithredol?

Rhaglen chwe wythnos 
o hunan help gydag 
arweiniad yw Monitro 
Gweithredol.  Mae hynny’n 
golygu y byddwn ni’n rhoi’r 
deunyddiau i chi allu deall a 
rheoli eich teimladau’n well 
a byddwn ni’n eich ffonio’n 
rheolaidd i’ch cefnogi chi 
drwy’r broses.  

Ar gyfer pwy  
y mae? 

Os ydych chi’n byw yng 
Nghymru a thros 18 mlwydd 
oed, gallwch ymuno heddiw.  
Efallai eich bod yn teimlo fod 
pethau fel stres neu ddicter 
yn mynd yn drech na chi.  
Neu, efallai eich bod wedi 
cael deiagnosis o broblem 
iechyd meddwl ac eisiau rhoi 
prawf ar rywbeth arall ar 
y cyd â’ch triniaethau eraill.  
Gall Monitro Gweithredol 
helpu.  Cysylltwch â ni i 
ganfod a yw’n iawn i chi. 



Teimlo’n isel, o dan stres 
neu’n cael trafferth i reoli 
pethau yn eich bywyd? 

Ar ddiwedd y chwe 
wythnos byddwn yn 
adolygu, gyda’n gilydd,  
sut rydych chi’n teimlo  
ac yn trafod sut mae’r 
cwrs wedi helpu. Byddwn 
yn trafod beth nesaf ac 
a allai Mind eich helpu 
mewn ffyrdd eraill.  

O fewn wythnos, bydd 
un o’n tîm yn eich ffonio i 
drafod y problemau sydd 
gennych.  Os yw Monitro 
Gweithredol yn iawn i chi, 
byddwn yn cytuno ar raglen 
o gefnogaeth gyda’n gilydd.  
Gallai hyn gynnwys unrhyw 
un o’r canlynol:  

• Pryder
• Iselder
• Stres
• Teimlad o unigrwydd
• Rheoli tymer
• Hunan-barch

Byddwch yn derbyn 
pecyn yn y post neu drwy 
e-bost gyda’r holl offer a’r 
awgrymiadau y byddwch 
eu hangen i ddechrau arni. 

Ffoniwch neu e-bostiwch 
ni a holi ynghylch Monitro 
Gweithredol 

Bob wythnos, byddwn 
yn eich ffonio i drafod sut 
mae pethau’n mynd ac i roi 
unrhyw gefnogaeth i chi y 
gallech chi fod ei angen.  
Byddwch hefyd yn derbyn 
pecyn o ddefnyddiau newydd 
ar bwnc gwahanol. 

Sut mae Monitro Gweithredol yn gweithio
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Mind Aberystwyth 
The Cambria 
Marine Terrace 
Aberystwyth 
Ceredigion SY23 2AZ

T: 01970 626225
E: info@mindaberystwyth.org

I ddechrau Monitro Gweithredol, e-bostiwch neu ffoniwch ni.  

“Cyn dechrau, roeddwn i’n teimlo’n is nag erioed o’r 
blaen yn fy mywyd.  Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi 
bod yn ofnadwy.  Roedd y stres a phopeth arall oedd yn 
digwydd bron â’m torri.  Allwn i ddim gweld unrhyw 
ffordd allan o’r twll du.  Fe wnaeth siarad â’r ymarferwr 
wneud i mi deimlo’n llawer iawn gwell.  Mae Linda wedi 
bod yn wrandäwr da ac mae hi wedi rhoi cymaint o 
gynghorion da i mi.  Rwy’n gallu gweld fy ffordd ymlaen 
unwaith eto ac er fy mod yn gwybod fod 
gen i gryn dipyn i fynd cyn y bydd 
popeth wedi gwella, o leiaf rwy ar y 
ffordd.  Heb y gwasanaeth gwych 
hwn, wn i ddim ble byddwn i.”

Lucy*, De-ddwyrain Cymru

Mind Aberystwyth yn elusen gofrestredig rhif 1107182 
Mae Mind yn elusen gofrestredig rhif 219830

*Mae enw’r person wedi’i newid. 


