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Cyflwyniad y Cadeirydd 
Wedi bod yn ymddiriedolwr ar gyfer Mind Aberystwyth ers 2009, mae'n 
fraint wirioneddol i mi gael cadeirio'r Bwrdd Ymddiriedolwyr, gan olynu 
gwaith ardderchog fy rhagflaenydd Catrin Owen, a hoffwn ddiolch iddi am ei 
gwasanaeth ardderchog a'i hymroddiad i'n mudiad wrth iddi ymddeol fel 
ymddiriedolwr.   

Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i dalu teyrnged i Eurwen Booth, sydd 
wedi camu lawr fel ymddiriedolwr wedi 16 mlynedd. Roedd Eurwen yn un o 
aelodau sefydlol ein Bwrdd Ymddiriedolwyr pan i ni gychwyn nol yn 2005, a 
bu'n wyneb cyfarwydd i nifer o'r staff, gwirfoddolwyr ac aelodau dros y 
cyfnod hwn.  

Mae penodiad Jamie Jones-Mead yn Brif Weithredwr newydd hefyd yn cyd-
fynd ag apwyntiad pum ymddiriedolwr newydd mewn bwrdd sydd wedi tyfu 
ac adfywio. Mae hyn wedi cryfhau ein trefn llywodraeth yn sylweddol, ac 
wedi adnewyddu ein ymdeimlad o bwrpas wrth i ni wneud cynnydd yn dilyn 
yr heriau lu a ddaeth gyda phandemig Covid.   

Bu ymroddiad ac ymrwymiad ein staff dros y pandemig yn rhagorol, ac rydym 
oll nawr yn edrych i'r dyfodol yn hyderus wrth i ni ymdrechu i wasanaethu ein 
cymuned hyd eithaf ein gallu.   

 

Dylan Wilson-Lewis 

Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr  
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Neges gan y Prif Weithredwr 
Bu'r 16 mis diwethaf yn anodd iawn ar gyfer llawer ohonom ni ac am lu o resymau 
gwahanol.  

Ymunais gyda Mind Aberystwyth ym mis Ebrill 2021, ac o ganlyniad i'r cyfnod clo a 
ddaeth yn fuan wedyn, ni chefais gyfle i gwrdd 'yn y cnawd' â'r tîm nac unrhyw un 
o'r bobl sydd yn dibynnu ar wasanaethau Mind Aberystwyth. 

Er hynny, 'dwi wedi fy syfrdanu gan frwdfrydedd a phroffesiynoldeb y tîm dros y 
cyfnodau clo. Mae'r adborth gan y bobl sydd yn derbyn budd o wasanaethau'r 
elusen yn dangos ein bod wedi parhau i gael effaith hynod o bositif, er am ran 
helaeth o'r flwyddyn, iddi fod yn anodd cwrdd â phobl wyneb-yn-wyneb.  

Teimlaf yn freintiedig iawn i ymuno â Mind Aberystwyth mewn amser cyffrous, pan 
fyddwn yn ystyried sut fydd yr elusen yn datblygu dros y blynyddoedd nesaf, a'r 
hyn y byddwn yn canolbwyntio arno. 

Hoffwn gynnig fy niolch personol i'r holl arianwyr, cefnogwyr, partneriaid a 
defnyddwyr sydd wedi aros gyda ni dros y cyfnod diwethaf. Bu eich cefnogaeth yn 
amrhisiadwy, ac hebddo ni fyddem wedi medru cyflawni yr hyn a wnaethom.  

Mwynhewch ddarllen yr adroddiad!  

 

Jamie Jones-Mead 

Prif Weithredwr 
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Cyfathrebu a Hyfforddiant 
Gyda'r newid i ddarparu cymorth ar-lein yn unig dros 
gyfnod pandemig COVID 19, ni fu erioed yn bwysicach i 
fedru cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein. 
 

Hyfforddiant 
 

Darparwyd yr holl hyfforddiant ar-lein dros y flwyddyn ddiwethaf:  

 Darparwyd 15 sesiwn hyfforddi dros 45 awr (Cymorth Cymheiriaid, Golau Glas,  

 Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, Prosiect Cwmpasu Myfyrwyr Prifysgol 
Aberystwyth), 

 Derbyniodd bron at 150 o bobl fudd o'n hyfforddiant. 

 

 

Keeping you in Mind – ein cylchlythyr 
 

Rydym wedi cyhoeddi 17 argraffiad o Keeping You in Mind, ein cylchlythyr 
iechyd meddwl a lles ar gyfer Ceredigion,gan ei anfon i bartneriaid, 
rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth. Hoffem ddiolch i'r defnyddwyr 
gwasanaeth, staff, gwirfoddolwyr, ac ymddiriedolwyr am eu cyfraniadau a'u 
cefnogaeth parhaus. Dechreuodd y cylchlythyr fel modd o gadw mewn 
cysylltiad gyda defnyddwyr gwasanaeth dros gyfnod y pandemig, ac mae 
wedi dod yn ddull hanfodol i ni gyfathrebu ar hyd a lled Ceredigion. 

Rydym yn anfon llond llaw o gopïau caled allan yn y post i'n cysylltiadau sydd 
yn methu gweld y cylchlythyr ar-lein ac sydd yn ddefnyddwyr afreolaidd o 
gyfryngau cymdeithasol. Mae hyn wedi ein galluogi i gadw cyswllt gyda 
chynulleidfa ehangach. ehangach.  
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Y Fforwm – Cyrchu Barn Defnyddwyr Gwasanaeth  
 

Rydym yn falch iawn ein bod wedi croesawi Y Fforwm, grwp o ddefnyddwyr 
gwasanaeth sydd wedi adolygu a gwneud sylwadau ar wasanaethau, polisïau 
a chyhoeddiadau Mind Aberystwyth. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae 
aelodau wedi cynorthwyo datblygiad y cylchlythyr, gan gynnwys cyfranni 
erthyglau, gwella ein gweithdrefnau cwyno, mynychu'r Cyfarfod Blynyddol, 
ac wedi cynghori'r Tîm Rheoli a'r Bwrdd o'r hyn yr ydym yn ei wneud yn dda, 
yr hyn a ellid ei wella, a'r hyn y dylem ddarparu yn y  dyfodol. 

Hoffem ddiolch i'r holl aelodau presennol ac i'r rhai a fu'n cynorthwyo i 
sefydlu Y Fforwm yn 2019, am eu brwdfrydedd a'u barn di-lol, sydd wedi ein 
cynorthwyo i wella datblygiad, darpariaeth ac adolygiadau ein gwasanaeth. 

 

 

Social Medi Cyfryngau Cymdeithasol 
 

Mae gennym ni 1550 dilynwr a chyfartaledd o 150 ymweliad y mis ar ein dwy 
dudalen Facebook, Mind Aberystwyth ac Ochr yn Ochr Cymru ym Mind 
Aberystwyth. 
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Gweithgareddau & Lles  
Ym mis Mawrth 2020, ynghyd â'r rhan fwyaf o 
wasanaethau cefnogol, symudodd y Wasanaeth 
Gweithgareddau & Lles i gynnig cefnogaeth o bell ac ar-
lein.  

Wrth i gyswllt wyneb-yn-wyneb ddod i ben, roedd yn 
rhaid i Mind Aberystwyth newid i ddull newydd o weithio, 
a symudodd yr elusen yn gyflym i gynnig ymgysylltiadau 
wythnosol gyda defnyddwyr gwasanaeth.   
 

Dros y flwyddyn, bu yna gyfanswm o 2428 cyswllt unigol, gan gynnwys: 

221 grŵp 

2211 Sesiwn cefnogi lles   

6440 awr o gefnogaeth wedi ei ddarparu 

128 o bobl wedi derbyn cefnogaeth rheolaidd  

57 atgyfeiriad newydd gan gynnwys 31 gan fudiadau eraill yn y Drydydd Sector, 
25 hunan-gyfeiriad, ac 1 o Ofal Cynradd. 

248 defnyddiwr gwasanaeth wedi eu cyfeirio ymlaen i wasanaethau eraill.  

 

“Bu colled grwpiau Mind ar gychwyn y cyfnod clo yn achos ansefydlogrwydd  
ac unigedd mawr. Cefais gynnig galwad ffôn wythnosol gan weithiwr 
cefnogol... Roeddwn yn gwerthfawrogi'r cynnig, ac fe'i dderbyniais ef, [ond] 
teimlais yn ddigalon am yr hyn a fyddai'n medru ei gynnig... Er nad oes 
unrhyw beth yn medru dod yn agos i ddoethineb cyfun a chynhesrwydd 
cymuned... mewn rhai ffyrdd mae'r alwad wythnosol honno, gydag empathi, 
dirnadaeth, ysgafnder a hyder y gweithiwr cefnogol, wedi mynd y tu hwnt i'r 
mewnbwn a gefais gan y grwpiau.” 
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“Ar hap, daeth y cyfnod clo ar yr un amser â sefyllfa eithriadol o heriol yn fy 
mywyd i, a bu'r gefnogaeth un-i-un yna yn hollbwysig wrth helpu i mi ganfod 
ffordd drwyddo. 

Bu [Cefnogaeth Lles] yn wirioneddol gyfrifol am newid bywyd! Ac yn 
gefnogaeth i fywyd.” 

 

Symudodd lawer o'n grwpiau i gyfryngau ar-lein megis Facebook, Zoom, 
Moodle a Microsoft Teams.  

Bu hyn yn her ar gyfer hwyluswyr ein grwpiau a'r rhai sydd yn mynychu, ond 
cawsom siom ar yr ochr orau ar ein gallu i addasu, gan sylwi ar nifer o 
newidiadau positif:  

 Roeddem yn medru cyrraedd ymhellach, gan gefnogi unigolion o gyrion 
Machynlleth i orllewin Abertawe, a llawer o lefydd rhwng y ddau!  

 Roedd unigolion na fedrai fynychu o'r blaen, am nifer o resymau megis 
gwledigrwydd, trafnidiaeth a gorbryder, nawr yn medru cael mynediad i 
gefnogaeth.  

 Genedigaeth ein cylchlythyr Keeping You in Mind. 

 Roeddem yn medru elwa o'n prosiect newydd-orffenedig 'Reboot UK' a 
anelwyd at wella mynediad digidol a hyder gan gefnogi bobl gydag 
amrediad o sgiliau.   

Roeddem hefyd yn medru cyflwyno dau grŵp newydd: Ioga sydd yn 
Cydnabod Trawma, a grŵp cerdded (pan oedd y cyfyngiadau yn caniatáu).  

 

“Yn anffodus, fel y bu ar gyfer nifer o bobl,, 'dwi wedi cael profedigaethau yn 
ystod y cyfnod hwn, roedd yn help mawr i gael rhywun yr oeddwn yn adnabod i 
wrando arnaf a myfyrio ar fy emosiynau.” 
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Beth sy'n digwydd nawr? 

Cefnogaeth Lles 
 

O ganlyniad i lwyddiant ein sesiynau ymgysylltu lles, mae'n bleser gennym 
gynnig fersiwn newydd, datblygedig a strwythuredig o'r gefnogaeth hon.  

Mae cefnogaeth lles nawr yn cynnwys 12 sesiwn wythnosol. Yn ystod y 
sesiwn cyntaf bydd lles yr unigolyn yn cael ei asesu gan ddefnyddio graddfa 
les. Yna, bydd y gefnogaeth yn canolbwyntio ar ardaloedd a gytunir rhwng yr 
unigolyn a'r gweithiwr cefnogol, yn seiliedig ar ganlyniadau'r raddfa.  

Mae'r gefnogaeth hyn yn agored i adgyfeiriad gan unrhyw un, ac ar gyfer 
unigolion sydd:  

 Eisiau siarad gyda rhywun.  

 Wedi eu hynysu yn gymdeithasol. 

 Angen cefnogaeth i reoli eu iechyd meddwl. 

 Angen cefnogaeth i gael mynediad i wasanaethau Iechyd Meddwl.  

 Angen cefnogaeth i wella eu lles.  

 Angen cyrchu gwasanaethau arbenigol/rhwydweithiau cefnogaeth 

cymheiriaid.  

 Eisiau dysgu sgiliau newydd/cael mynediad i addysg.  

 Yn methu cael mynediad i wasanaethau eraill.  

 Ar rhestr aros ar gyfer gwasanaethau eraill. 

 
Bydd y gefnogaeth yn hyblyg gan weithio gyda'r cyfyngiadau, a'i ddarparu 
mewn modd sydd fwyaf hygyrch ar gyfer yr unigolyn.  
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Taro i Mewn 
 

O ganlyniad i'w lwyddiant, mae'r wasanaeth Taro i Mewn wedi parhau i weithredu 
ar-lein, ac mae nawr yn dychwelyd i ddarpariaeth wyneb-yn-wyneb hefyd.   .   
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Cefnogi Pobl  
 Er mwyn parhau i ddarparu cefnogaeth i'n defnyddwyr 
gwasanaeth, addaswyd ein gwasanaeth Cefnogi Pobl â 
Thenantiaeth i gynnig cefnogaeth rhithiol o gychwyn y 
cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth 2020. Rydym wedi bod 
yn cefnogi unigolion dros y ffôn a thrwy blatfformau 
fideo-gynadledda.   

Er i hyn fod yn heriol ar gyfer ein defnyddwyr 
gwasanaeth, rydym oll wedi cyd-dynnu er mwyn parhau 
gyda'r gwaith a chadw pobl yn ddiogel yn eu 
tenantiaethau. 
 

Bu yna gyfanswm o:   

 2608 sesiwn Cefnogi Tenantiaeth rhwng mis Ebrill 2020 a mis 
Mawrth 2021  

 2520 awr o gefnogaeth wedi ei ddarparu  

 27 adgyfeiriad newydd, gan gynnwys 2 o fudiadau eraill yn y 
Drydydd Sector, 6 hunan-gyfeiriad, 10 o Ofal Cynradd a cyfeiriwyd 
9 o wasanaethau eraill a ddarperir gan Mind Aberystwyth. 
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Beth sy'n digwydd nawr? 

Cefnogi Pobl  

Mae ein Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaethau yn darparu cefnogaeth un-i-un 
ar gyfer unigolion yng Ngheredigion gydag anghenion sydd yn gysylltiedig â 
thenantiaeth. Mae'r gefnogaeth wedi ei ddylunio i fod yn fyr-dymor ac yn 
darparu'r sgiliau sydd angen ar unigolion i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi ei 
hunain.   

Prif amcan ein cefnogaeth tenantiaeth yw i gynorthwyo pobl i fyw yn 
llwyddiannus mewn cartref sefydlog yn y gymuned.   

Hoffem rymuso pobl i fyw mor annibynnol â phosib. Gallai'r cymorth gynnwys 
help i wella sgiliau byw arferol, rhyngweithio cymdeithasol ac ymglymiad 
cymunedol, ond gan ganolbwyntio ar faterion sydd yn gysylltiedig â lletya.  

Mae'r unigolion yn gweithio ar gynllun cefnogaeth sydd yn seiliedig ar eu 
anghenion hwythau. Rydym yn seilio hyn ar raddfa ganlyniadau sydd yn 
cynorthwyo unigolion i adnabod y mannau lle mae angen cymorth arnynt. Yn 
aml, mae ein defnyddwyr gwasanaeth yn gweld bod gosod amcanion 
cyraeddadwy yn eu cynorthwyo i gadw ffocws a chyflawni canlyniadau 
positif.  

Mae'r gefnogaeth hyn yn agored i adgyfeiriad gan unrhyw un, ac ar gyfer 
unigolion sydd:  

 Yn byw yng Ngogledd Ceredigion 
 Angen cefnogaeth gyda materion o lety/tenantiaeth sydd hefyd yn 

effeithio ar eu iechyd meddwl  
 Angen cefnogaeth i reoli arian  
 Angen cefnogaeth i gael mynediad at wasanaethau eraill  
 Angen cymorth i ddatblygu sgiliau byw  
 Angen cymorth gyda bywyd dyddiol 
 Eisiau gwybodaeth ar wasanaethau perthnasol eraill  

Mae darparu cefnogaeth rithiol ar gyfer pobl Ceredigion wedi gweithio mor 
dda dros gyfnod y pandemig ac wedi ein galluogi i gefnogi mwy o bobl nac 
erioed. O ganlyniad i'r llwyddiant hwn, byddwn yn edrych ar ddarparu 
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cefnogaeth gymhlith yn y dyfodol er mwyn i bob unigolyn gael mynediad i'r 
gefnogaeth sydd fwyaf addas ar eu cyfer hwy.  

Bydd y gefnogaeth yn hyblyg gan weithio gyda'r cyfyngiadau a'i ddarparu 
mewn modd sydd fwyaf hygyrch ar gyfer yr unigolyn.  

Ariennir y wasanaeth hon dan nawdd grant Cefnogi Pobl mewn partneriaeth 
â Grŵp Pobl a Chyngor Sir Ceredigion. 

 

“ Nid yw'r geiriau 'amhrisiadwy' na 'anhepgor' yn cychwyn disgrifio'r 
gefnogaeth 'dwi wedi derbyn gan Mind. Bu fy anawsterau yn ddifrifol ac yn 
hirhoedlog ym mhell cyn Covid, ond bu'r feirws yn gyfrifol am ddwysáu 
sefyllfa oedd yn enbyd yn barod fel nad oeddwn yn gwybod pa ffordd i droi. 
Ni fedrais greu cysylltiad gyda'r gweithiwr cefnogol cyntaf i mi siarad gyda o 
Mind; 'dwi'n ei chael hi'n anodd i greu cysylltiadau, ond yna fe roddwyd 
gweithiwr newydd i mi a gwnaeth hynny wahaniaeth enfawr. Mae yna rai 
pethau y mae hi wedi gwneud ar fy nghyfer ond, yn bwysicach na hynny, mae 
yna bethau eraill mae ei chefnogaeth hi wedi fy ymrymuso i wneud fy hunan. 
Rhyngom ni rydym wedi cyflawni pethau fel cael apwyntiadau Meddyg Teulu, 
cael rhywun i ffitio ffwrn newydd, cael trydanwr i mewn, cwblhau cais ac apêl 
PIP, a chael rhyw drefn ar fy materion ariannol fel bod gennyf well gobaith o 
barhau i gadw trefn arnynt. 'Dwi'n methu canfod geiriau addas i ddisgrifio'r 
gefnogaeth emosiynol a gefais ganddi hefyd.  Mae'r rhan fwyaf o'm mywyd 
yn eithaf anodd a dweud y lleiaf ond mae medru ysgafnhau'r baich mewn 
amgylchedd gefnogol ac anfeirniadol, a chael cymorth i ddadglymu a threfnu 
fy meddwl, wedi helpu i mi ymdopi. Diolch i chi, fy ngweithiwr cefnogol a 
Mind, am fy nghadw i fynd gyda'r gefnogaeth anhepgor hwn.” 
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Monitro Gweithredol  
Mae Monitro Gweithredol yn wasanaeth ymyrraeth ac 
ymatal gynnar. Fe'i ddatblygwyd gan Mind gyda nawdd 
GGGC a Llywodraeth Cymru. Mae Monitro Gweithredol yn 
rhaglen hunan-ofal dan arweiniad, a ddarperir gan ein tîm 
o ymarferwyr dros y ffôn neu sgwrs fideo. Mae Mind 
Aberystwyth yn ei ddarparu ar gyfer trigolion Ceredigion 
sydd yn 18 mlwydd oed ac yn hŷn. 

 

 

Dywedodd 100% o'r rhai a ofynnwyd iddynt y byddent yn argymell y rhaglen 
Monitro Gweithredol i'w teuluoedd a'i ffrindiau.  

Rhwng mis Mehefin 2020 mis Mawrth 2021, roedd:  

 270 adgyfeiriad 

 216 o bobl wedi nodi canlyniadau positif, gydag eraill yn dewis peidio 
derbyn y cynnig o asesiad.  

 756 awr o gefnogaeth gan ymarferwyr 

 

“Roedd yn gymaint o help i mi, byddwn yn sicr yn ei argymell i rywun 
arall. Mae'n dda iawn cael y sgiliau hyn wrth symud ymlaen.” 

 

“'Dwi'n teimlo'r gorau 'dwi wedi ers blynyddoedd. Rydych chi wedi bod yn 
wych, a bu'n help mawr i mi. Mae wedi agor fy meddwl i bethau nad 
oeddwn yn mynd i'w gwneud fy hunan, ac yn fy marn i mae wedi bod yn 
brofiad hynod o werthfawr i mi.” 
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“Mae dyfalbarhad yr ymarferydd a'r galwadau wythnosol wedi gwneud 
gwahaniaeth sylweddol. Mae wedi fy ngorfodi i ystyried elfennau o'm hunan 
nad oeddwn wedi ystyried yn y gorffennol. Daeth y galwadau ffôn yn bwynt 
ffocws ar gyfer mewnwelediad. 'Dwi wedi meddwl llawer am y gorffennol, yn 
enwedig o ystyried hunan barch. 'Dwi'n ystyried hyn fel terfyn y cychwyn. 
Byddaf yn parhau i ganfod mwy am y technegau hyn.”  
 
 
 
 

Beth sy'n digwydd nawr? 
 
Rydym yn bwriadu parhau i ddarparu'r Rhaglen Monitro Gweithredol i 
oedolion. Gan weithio gyda Mind, hoffem gynnig Rhaglen Plant a Ieuenctid 
(11 – 18) yn y dyfodol. 
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Cefnogaeth Cymheiriaid  
Yn 2020/2021 fe wnaethom barhau gyda'n gwaith ar 
gefnogaeth cymheiriaid, a ddechreuodd gyda phrosiect 
hwb cefnogaeth cymheiriaid Ochr yn Ochr Cymru yn 2019 
a'n rhaglen gefnogaeth cymheiriaid ein hunain, sef 
Cefnogaeth Cymheiriaid Gofal, a fu'n canolbwyntio ar 
hunanladdiad a hunan-niweidio. Mae ein gwaith ar 
gefnogaeth cymheiriaid hyd-yn-hyn wedi canolbwyntio ar 
ddarparu hyfforddiant, cefnogaeth, rhwydweithio a 
nawdd cychwynnol i Fudiadau yn y Gymuned (CBOs) sydd 
yn darparu cefnogaeth cymheiriaid yn eu cymunedau..  
 

Gobaith 
 

 Mae Prosiect Cefnogi Cymheiriaid Gobaith, a gychwynnwyd yn 2020, yn 
brosiect hwb cefnogi cymheiriaid ar raddfa fechan, er mwyn darparu 
cefnogaeth wedi ei dargedi i nifer fach o grwpiau yng Ngorllewin Cymru. Yn 
ystod 2020, ynghyd â'n partneriaid Mind Sir Benfro a Mind Llanelli, rydym 
wedi llwyddo i ariannu, cefnogi, a hyfforddi dau grŵp cefnogi cymheiriaid 
newydd, y Pobl Art Group (Ceredigion) a Living in Suicides Shadow (Sir 
Benfro).. 

 

“O brofiad, roeddem yn gwybod cyn lleied o gymorth oedd ar gael ar gyfer pobl 
oedd wedi dioddef profedigaeth o ganlyniad i hunanladdiad. Roeddem eisiau 
helpu'r rhai oedd, heb fai arnynt hwy eu hunain, wedi cael eu hunain yn yr un 
sefyllfa. Wedi rhai misoedd, trwy MIND Aberystwyth, fe ddaethom i gysylltiad â 
S, a gollodd ei brawd i hunanladdiad. O ganlyniad i'n taith ein hunanin wrth 
geisio codi ymwybyddiaeth o hunanladdiad a'r stigma sydd yn perthyn iddo, fe 
sylweddolom nad oedd yna lawer o gefnogaeth ar gyfer teuluoedd a ffrindiau 
oedd yn galaru o ganlyniad i hunanladdiad.  Dyma'r rheswm i ni gychwyn grŵp 
cefnogi cymar-i-gymar.”   

 Buddiolwr o Brosiect Cefnogi Cymheiriaid Gobaith 



 

   

 18

Ochr yn Ochr Cymru   
O ganlyniad i'n darpariaeth o brosiect hwb cefnogi cymheiriaid Ochr yn Ochr Cymru, 
rydym wedi gweithio gydag ystod eang o grwpiau ac unigolion i ddarparu 
cefnogaeth, hyfforddiant, rhwydweithio a nawdd cychwynnol, a dyma'r canlyniadau: 

 

 76 Arweinydd Cymheiriaid wedi cofrestru gyda rhaglen Ochr yn Ochr Cymru yn 
2019 – 2020. 

 74 Mudiad yn y Gymuned (CBO) / Grŵp Cefnogi Cymheiriaid wedi mynychu o 
leiaf un digwyddiad, felly yn cynnwys 250 o bobl. 

 O leiaf 1,520 o bobl wedi eu cefnogi gan Arweinwyr Cymheiriaid a fu'n rhan o 
rhaglen Ochr yn Ochr Cymru.  

 Dros £12,500 wedi ei ddosrannu mewn grantiau bychain i Grwpiau Cefnogi 
Cymheiriaid / Mudiadau yn y Gymuned gan Mind Aberystwyth hyd-yn-hyn. 

 39 Grŵp Cefnogi Cymheiriaid / Mudiad yn y Gymuned wedi derbyn grant gan 
Mind Aberystwyth. 

 6 allan o 10 person a fu'n ymwneud â'r prosiect wedi nodi newid positif yn eu 
dealltwriaeth o gefnogi cymheiriaid. 

 9 allan o 10 wedi nodi cynnydd mewn hunanhyder sydd yn ganlyniad 
uniongyrchol o'r rhaglen.  

 Dywedodd 6 allan o 10 bod safon y gefnogaeth i gymheiriaid yr oeddent yn 
cynnig wedi gwella 

 Dywedodd 5 allan o 10 mae'r cyfle i rwydweithio oedd y darn gorau o'r 
digwyddiadau  

 Dywedodd 5 allan o 10 bod y rhaglen wedi helpu iddynt wella eu gwybodaeth, 
a byddai hyn yn eu helpu yn y dyfodol.. 
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Ymyraethau cynnar mewn 
Gorffwylledd 
Darperir y prosiect hwn mewn partneriaeth â Mind Sir Benfro a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda. Bwriedir iddo gefnogi unigolion yn eu cynlluniau i ddatblygu 
sgiliau fydd yn gwella hyder, hunan-barch a chyflogadwyedd.. 

 

Prosiect Cwmpasu 
Myfyrwyr 
Mae Prosiect Cwmpasu Myfyrwyr Mind Aberystwyth yn fenter 12 mis a 
ddarperir mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, y bwriad yw 
ymgysylltu gyda myfyrwyr yn lleol er mwyn canfod pa anghenion iechyd 
meddwl sydd yn mynd dan sylw ymysg y boblogaeth fyfyrwyr.  

Mae yna linynnau gwahanol i'r prosiect. Yn gyntaf, fe sefydlom Grŵp Llywio 
Myfyrwyr (GLlM) gyda gwirfoddolwyr o blith y myfyrwyr dan gadeiryddiaeth 
Gweithiwr Prosiect. Mae'r GLlM yn cyfarfod er mwyn trafod anghenion lles y 
myfyrwyr, rhannu syniadau, cynnig sylwadau ac adborth, cynorthwyo wrth 
redeg digwyddiadau neu trefnu hyfforddiant, ac er mwyn dylunio a threfnu 
gwasanaethau i'w profi.  

Yn ail, rydym wedi profi amrywiaeth o ymyraethau a gweithgareddau, gydag 
arweiniad gan y GLlM, megis sesiynau celf a chrefft, sesiynau chwarae 
cyfrifiadurol a sesiynau taro i mewn. Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi 
cychwyn profi sesiynau 'Paned a Sgwrs' un-wrth-un cyfyngedig, lle mae gan 
fyfyrwyr gyfle i drafod materion yn eu bywydau, boed yn y cyd-destun 
academaidd neu y tu hwnt iddo.   

Yn drydydd, gan ddefnyddio holiaduron, adborth ac astudiaethau achos, 
rydym yn casglu data fydd yn ein cynorthwyo wrth greu adroddiad terfynol 
ar yr hyn y mae myfyrwyr angen ac eisiau allan o wasanaeth iechyd meddwl 
lleol, gan adnabod meysydd o angen sydd heb eu diwallu a'r rhwystrau sydd 
yn atal unigolion rhag cael mynediad i gefnogaeth. Byddwn yn ysgrifennu'r 
adroddiad hwn ym mis Medi 2021. 
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Cyllid a chodi arian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae'r arian a dderbyniwn gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu 
rhai o'n gwasanaethau rheolaidd, gan gynnwys Gweithgareddau a 
Chefnogaeth Lles, ond mae hefyd yn sylfaenol bwysig i'n sefydliad gan ein 
galluogi i fuddsoddi mewn sgiliau staff ac amser i ddatblygu cyfleoedd am 
nawdd grantiau er mwyn rhedeg prosiectau penodol – megis Ochr yn Ochr 
Cymru – ac i godi arian o rhoddion a ffynonellau grantiau bychain.  

Mae'r arian a ddaw o ganlyniad i'n partneriaeth â Pobl, i ddarparu cefnogaeth 
tenantiaeth hyblyg, wedi ei dargedi at wasanaethau ar gyfer pobl sydd 
angen cefnogaeth benodol iawn, wedi ei deilwra ar eu cyfer. Mae'r arian hwn 
hefyd yn cynnal ein pwll o staff arbenigol, sydd yn ein galluogi i wneud o'r 
gorau o'r cyfleoedd prosiect sydd ar gael, ac i ychwanegu gwerth pellach i'r 
gefnogaeth sydd ar gynnig genym i'r nifer fwyaf o bobl posib.   

Mae dulliau newydd o godi arian yn dod i'r amlwg yn gyson, a'n bwriad yw i 
barhau i ddatblygu ein gallu i sicrhau nawdd fydd, yn ei dro, yn ein galluogi i 
gynnal a chynyddu ein cynnig o gymorth ar draws ein cymuned.   

Rydym yn ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth ariannol yr ydym wedi 
derbyn, o sefydliadau mawrion i unigolion yn anfon rhoddion neu gan roddi 

Prosiectau a 
ariennir gan 

grantiau
22%

Rhoddion 
a grantiau 

eraill
11%

Cyllid craidd 
gan y Bwrdd 

Iechyd
32%

Cyllid craidd 
gan Cymorth 

Tai
35%

Sut rydyn yn cael ein hariannu



 

   

 22 

arian mân yn ein tuniau casglu. Rydym yn enwedig o ddiolchgar i'r rhai sydd 
wedi dewis cofio am un o'i hanwyliaid a fu farw, gan wneud rhodd o arian er 
mwyn helpu eraill.  

Rydym yn ddiolchgar iawn o gefnogaeth rhaglen Enhance y Lloyds Bank 
Foundation, a fydd yn cefnogi ein gwaith dros y flwyddyn nesaf.  
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Y flwyddyn o'n blaenau 
Dros y cyfnod o newid ac adnewyddiad hwn, mae Mind Aberystwyth yn 
ystyried ein hamcanion a'n hunaniaeth wrth wynebu'r dyfodol.   

Bydd gan yr elusen strategaeth newydd yn ei le erbyn diwedd y flwyddyn, 
fydd yn galluogi Mind Aberystwyth i gychwyn ar gyfnod cyffrous newydd.  

Dros y flwyddyn nesaf hoffem:  

 Ddarparu a datblygu Gwasanaeth Cefnogi Lles o ansawdd uchel, sydd yn 
cynnwys cefnogi grwpiau ac unigolion yn unol ag anghenion ein defnyddwyr 
gwasanaeth.  

 Barhau i alluogi a grymuso pobl bregus sydd yn dioddef o anhwylder iechyd 
meddwl i fyw yn ein cymunedau yn annibynnol gan ddarparu cefnogaeth ar 
denantiaeth trwy raglen Cefnogi Pobl.  

 Archwilio parhad a darpariaeth y Wasanaeth Monitro Gweithredol dan arweiniad 
Mind.  

 Drawsffurfio'r gwasanaethau a'r prosesau mewnol er mwyn galluogi i 
ddefnyddwyr gwasanaeth gefnogi ei hunain yn annibynnol o Mind Aberystwyth.  

 Ddatblygu perthynas agosach gyda Mind yn Genedlaethol a chymdeithasau 
Mind lleol er mwyn lledaenu ein cyfathrebiadau a darparu prosiectau a 
gwasanaethau newydd.  

 Adeiladu ar ein cysylltiadau lleol gydag aelodau o'r gymuned a sefydliadau 
cymdeithasol er mwyn datblygu prosiectau a gwasanaethau ar y cyd.  

 Sicrhau bod y brandio Mind newydd yn bresennol yn ein holl waith, ac ystyried 
enw'r elusen.  

 Groesawi aelodau staff newydd i'r tîm.  

 Peilota cynnig 'hybrid' o wasanaethau a ellir eu darparu ar-lein ac o bell ynghyd â 
wyneb-yn-wyneb.  
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Partneriaid, cefnogwyr a 
llwybrau adgyfeirio 
Hoffem ddiolch i'n arianwyr a'n prif bartneriaid darpariaeth, yn 
enwedig: 

 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  

Grŵp Pobl  

Cyngor Sir Ceredigion  

Mind 

Charities Aid Foundation Coronavirus Emergency Fund 

Yr Edward Gostling Foundation 

Lloyds Bank Foundation 

Postcode Local Trust 

Sefydliad Cymunedol Cymru 
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Parhad Partneriaid, Cefnogwyr a llwybrau adgyfeirio... 
 
 
Cyfle Cymru Hafal Cymdeithas 

Gwasanaethau 
Gwirfoddol Powys 

Cymdeithas 
Gwasanaethau 
Gwirfoddol Sir Gâr 

Cymdeithas Mudiadau 
Gwirfoddol Ceredigion 

Gweithredu Dros Iechyd 
Meddwl Gorllewin Cymru 

Gwasanaeth cam-drin 
Domestig Gorllewin 
Cymru 

Hwb y Gymuned, 
Penparcau 

Mirus 

Mencap Ceredigion Ray Ceredigion Hwb Cymuned Borth 

Coed Lleol Area 43 Arts 4 Wellbeing 

Cyngor ar Bopeth 
Ceredigion  

Antur Cymru Enterprise Addysg Oedolion Cymru 

Prifysgol Aberystwyth  Radio Bronglais Abergem  

Castell Ventures   
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Gyda phob diolch i...... 

Ein Bwrdd Ymddiiredolwyr 

 

Ein Staff 
 

Aled Pritchard – Gweithiwr Cefnogol Alistair Thain –Gweithiwr Cefnogol 

Charlotte Aldred – Gweithiwr 
Cefnogol 

Emma Goldsmith – Rheolwr 
Cyfathrebu 

Gillian Styles – Rheolwr Cyllid Helen Jones – Gweithiwr Cefnogol 

Jamie Jones-Mead – Prif Weithredwr Kristy Blackwell – Rheolwr Lles a 
Chefnogi  

Lisa Humphreys – Rheolwr 
Cefnogaeth 

Megan Elias – Gweithiwr Cefnogol 

Rhodri Edwards – Gweithiwr Cefnogol Rob Allen – Rheolwr Gwasanaeth 

Sally Maclachlan – Gweithiwr 
Cefnogol  

Sarah Goodson – Gweithiwr Cefnogol 

Tarek Robertson – Rheolwr Datblygu 
Busnes a Chynaladwyedd  

Tyler – Gweithiwr Cefnogol 

Ingrid Pakkas – Gweithiwr Cefnogol Amy Dryburgh – Gweithiwr Cefnogol 
 

 
 
 
 

Dylan Wilson Jones - Chair Iva Dulkova  

Professor John Williams Katy Sinnett-Jones 

Mair Pugh-Jones - Treasurer Mark Pascoe  

Martin Dodd Naheed Kadherbai 

Nate Pidcock Sally Bathurst 
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Astudiaeth Achos i ddangos pwysigrwydd 
cefnogaeth Mind Aberystwyth 
Gan Megan (Aelod o Staff): 

Dros yr haf 'dwi wedi cael pleser mawr o groesawi aelodau 
fy Ngrŵp Celf yn ôl i sesiynau wyneb-yn-wyneb. Maent 
yn griw gwych, gyda rhai ohonynt wedi adnabod ei gilydd 
ers blynyddoedd, a 'dwi bob amser yn edrych ymlaen i 
dyddiau Mawrth yn eu cwmni.  

Sylweddolais yn fuan wedi i mi gychwyn hwyluso'r grŵp 
bod gan Grŵp Celf Mind Aberystwyth enw da haeddiannol 
am fod yn le croesawgar a diogel i rai sydd yn dioddef o 
ganlyniad i'w iechyd meddwl. Gallant gael saib a chreu 
celf tra'n derbyn cefnogaeth gan eraill sydd yn deall yr 
hyn maent yn ei wynebu. Mae deinameg y grŵp yn golygu 
bod y rhai sydd wedi bod yma yn hirach yn creu awyrgylch 
cyfarwydd a sefydlog sydd yn cynorthwyo i aelodau 
newydd ymgyffordduso a theimlo'n rhan o'r grŵp. 

'Dwi wedi gweld gwaith celf sydd weithiau yn fedrus 
iawn, ac yn aml yn brydferth a llawn mynegiant, ond gwir 
werth y Grwpiau Celf hyn ar ddyddiau Mawrth yw teimlo 
ansawdd y gefnogaeth empathig ymysg ein aelodau. Mae 
gorbryder cymdeithasol yn broblem anferth ar gyfer y 
rhan fwyaf o'n aelodau, ac yn aml mae'r grŵp yn fan lle 
mae pobl yn cefnogi ei gilydd wrth ddatrys materion sydd 
yn peri pryder iddynt. Yn aml mae yna ddagrau, weithiau 
mae yna ofn a gofid, ond nid yw chwerthin a chanu yn 
anghyfarwydd i'r grŵp chwaith.  

Hoffwn rannu ychydig o hanesion am unigolion ar y 
tudalennau nesaf: 
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Dros gyfyngiadau cymdeithasol llym pandemig Covid 19, buom yn rhedeg y grŵp ar 
Facebook, ac roedd yn fan bywiog lle buom yn cwrdd gan rannu celf a thrafod yr holl 
newidiadau echrydus yr ydym oll wedi profi dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf. Roedd 
yn lwyddiant, parhawyd y llinynnau cyswllt rhwng yr aelodau dros y cyfnodau 
caletaf, gan ddarparu llinyn bywyd i lawer.    Roedd y Gefnogaeth Lles a gynigwyd i 
bob aelod yn rhan o'n gwasanaeth dros y cyfnod hwn. Darparwyd hyn yn gyflym gan fy 
ngalluogi innau a gweithwyr cefnogol eraill i gynnig cefnogaeth un-i-un. Y fantais 
ychwanegol oedd iddo roddi cyfle i mi ddod i adnabod rhai o aelodau'r grŵp yn llawer 
gwell. Roedd yn gyfnod o drafferth mawr ar ein cyfer i gyd, a bydd yr amser a dreuliais 
yn trafod gyda chleientiaid o'm cegin yn brofiad bydd yn aros gyda mi yn wastad.   
Roedd yna rhyw radd o agosrywdd ac empathi uwch dan yr amgylchiadau yr 
oeddem oll yn profi ar y cyd, ac mae hyn wedi gadael argraff parhaol arnaf..  

Roedd un cleient, sydd wedi bod gyda ni ers blynyddoedd ac yn wir asgwrn cefn i'r 
Grŵp Celf, yn byw gyda neb ac yn eithriadol o ynysedig dros y cyfnod hwn. Nid oedd 
ganddo deulu yn gyfagos ac roedd yn eithriadol o fregus yn gorfforol, felly ni fedrodd 
gwrdd ag eraill tan yn ddiweddar iawn. Mae'n artist ac yn ffotograffydd anhygoel, 
arferai ddysgu celf a ffotograffiaeth i eraill hefyd, byddem yn sgwrsio ddwywaith yr 
wythnos am sut i gadw i fynd a pheidio rhoi mewn i ofn a'r her o ymdopi gyda phopeth. 
Roedd bob amser yn barchus ac yn ddiolchgar am y gefnogaeth yr oeddem yn medru 
cynnig iddo, a byddem yn aml yn siarad am ddychweliad y Grŵp Celf. Roedd celf, iddo 
ef, yn ddull o reoli'r breuddwydion a gweledigaethau ysgubol ac, yn aml, 
aflonyddol y mae'n eu cael, ac mae tanbeidrwydd yr hyn mae'n ei greu yn golygu nad 
yw yn medru ei greu adref ar ei ben ei hun. Felly, o ganlyniad i ddychwelyd i'r Grŵp 
Celf, daeth i ddal brws paent am y tro cyntaf mewn 15 mis! Ef oedd y cyntaf ar y rhestr 
er mwyn dychwelyd i'r grwpiau ac yn ôl ei arfer mae nawr yn eistedd, yn aml yn 
ddistaw, ac yn mwynhau ymddiddan y rhai o'i gwmpas. Bu'n gweithio'n galed i reoli ei 
iechyd meddwl am ddegawdau bellach, ac o ganlyniad mae yn aml ganddo eiriau 
caredig a chyngor i gynnig i aelodau mwy diweddar, yn enwedig mewn perthynas â 
dibyniaeth. Mae bod yn ôl yn y Grŵp Celf wyneb-yn-wyneb wedi golygu popeth i'r 
gwr yma  ac mae cael ei hiwmor da a'i bresenoldeb mwyn yn ôl yn yr ystafell wedi 
golygu llawer i nifer o rai eraill hefyd, lle mae yntau yn rhan o'u bywydau hwy. Nid oes 
gan bawb deulu i'w cefnogi, ac mae llawer o aelodau yn cael cyfeillgarwch yn anodd, 
felly mae'r Grŵp Celf yn darparu cymuned gefnogol ei hunan. 

Mae yna aelod arall o'r Grŵp Celf 'dwi'n teimlo sydd wedi gwneud cynnydd aruthrol 
ers iddi ddod atom ni gyntaf ychydig flynyddoedd yn ôl. Unwaith, mi ddywedodd 
wrthyf i ei bod wedi cymeryd misoedd iddi dyfu'r hyder i fynychu, ac unwaith iddi 
ymuno, ei bod yn aml yn teimlo wedi gorlethu ac angen cymryd saib. 'Dwi newydd 
gefnogi'r cleient yma drwy'r pandemig gyda Chefnogaeth Lles, a dod i'w hadnabod 
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dipyn yn well. Mae'n amlwg i mi bod yr unigolyn bregus yma wedi bod mewn sefyllfa o 
gam-drin yn y cartref ers blynyddoedd a gyda chefnogaeth cymuned Mind 
Aberystwyth, daeth nid yn unig i adael y sefyllfa yma ei hunan ond hefyd i 
gefnogi ei phlant wrth ddelio gydag ef a'r cyfathrebu anodd sydd yn parhau 
gyda'i hen bartner, gyda llawer o hyn wedi digwydd yn ystod y pandemig. Wrth 
gefnogi'r unigolyn yma, rydym trwy estyniad wedi medru cefnogi'r holl deulu. Mae ei 
phlant nawr yn ffynnu ac yn ymdopi'n dda yn yr ysgol. Mae hi'n pryderi am effaith ei 
hiechyd meddwl ar ei phlant, a buom yn trafod materion gofal plant gyda'n gilydd yn 
aml. Er hyn, mae angen iddi sylweddoli ei bod yn fam ardderchog, un o'r mwyaf hynod, 
sydd wedi dysgu i'w plant bod bywyd yn amherffaith ac yn llawn heriau, ond hefyd sut i 
oresgyn yr heriau hynny. Mae yna nifer o anawsterau yn wynebu'r cleient yma, ac mae 
hi'n cydnabod y bydd yn rhaid iddi wastad weithio'n galed i reoli ei hiechyd meddwl, 
ond mae hi wedi gwneud cymaint o gynnydd. Mae ei gweld yn ôl yn y Grŵp Celf, yn 
llawen a llawn bywyd ac yn mwynhau cefnogaeth yr aelodau eraill sydd wedi dod 
i'w hadnabod a'i derbyn yn fendigedig. Mae hi'n sicr yn rhoddi cymaint i'r sesiynau hyn 
ag y mae hi'n cael ganddynt. O fod yn ôl yn y grŵp, daeth i weld nad oedd angen y 
Gefnogaeth Lles arni bellach, gan wybod ei bod yn medru cadw unrhyw gwestiynau 
neu faterion tan y dydd Mawrth a gweithio arnynt gyda minnau ac eraill hefyd  

Yna, mae yna aelod o'r grŵp sydd wedi lansio ei phrosiect celf ei hun, gan greu doliau a 
chwningod ffabrig ar gyfer pawb arall... a'r aelod sydd dim ond yn eistedd a gweu gan 
synfyfyrio ar bopeth.... a'r aelod newydd sydd yn cael trafferthion gyda gorbryder 
fel bod troi lan bob wythnos yn lwyddiant yn ei hunan, ond mae'n parhau i ddod, gan 
dderbyn croeso cynnes gan y grŵp.... Pob un mor hapus i ddychwelyd, yn rhan o'u 
cymuned gymorth ei hunain. 

Dyma beth mae ein grwpiau yn ei wneud mor dda. Dod a phobl ynghyd, cynnig 
cefnogaeth rheolaidd a dibynadwy iddynt, a chyfeillgarwch eraill sydd yn 'debyg' iddynt 
hwy, a chyswllt gyda chefnogaeth iechyd meddwl proffesiynol os bydd angen. Mae 
Mind Aberystwyth nawr yn cynnig Cefnogaeth Lles i unrhyw un, beth bynnag fo 
eu hamgylchiadau, ac mae hefyd wedi ei werthfawrogi yn fawr gan gleientiaid. 
Nid yw'r rhan fwyaf o'm cleientiaid lles wedi gweld yr angen i barhau gyda'r gefnogaeth 
unwaith i'r grwpiau ailgychwyn, ond maent i gyd wedi dweud faint o lonyddwch 
meddwl sydd yn dod o wybod ei fod yno os byddant yn taro man gwael yn y dyfodol.. 

 

Mae Mind Aberystwyth wedi derbyn caniatâd i rannu'r hanesion hyn. 

Os ydych angen cefnogaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar 
info@mindaberystwyth.org.uk neu 01970 626225.  
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