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Yn gweithio gyda gofalwyr, cleifion 
a’r trydydd sector i  wella 
gwasanaethau iechyd meddwl.  

Mae cavamh yn fudiad amberél sy’n 
gweithio gyda phobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl, eu 
gofalwyr a mudiadau trydydd sector sydd 

â diddordeb yn y maes. Rydym ni’n 

gweithio ar draws Caerdydd a Bro 
Morgannwg.  

Beth rydym ni’n ei wneud: 

Gwybodaeth  
Darparu a rhannu gwybodaeth berthnasol 
trwy ein: 

 Safle we – www.cavamh.org.uk – lle 
mae newyddion, digwyddiadau a 
gwybodaeth ac sydd hefyd yn gartref 
i’n cyfeirlyfr cynhwysfawr o 
wasanaethau iechyd meddwl.  

 Cyfeirlyfrau, e.e ‘Directions’, sef 
canllaw ynglŷn â gofal a 
gwasanaethau iechyd meddwl pobl 
hŷn; Cyfeirlyfr Gwasanaethau Iechyd 
Meddwl— cyfeirlyfr o holl 
wasanaethau iechyd meddwl 
Caerdydd a’r Fro  

 Cylchlythyrau - ’Involvement News’; 
’Network News’ a ‘Sefyll News.’ 

Hyfforddiant 
Darparu a hybu hyfforddiant perthnasol 
trwy raglenni hyfforddi blynyddol. Mae’r 
rhain wedi eu hanelu at weithwyr y 
trydydd sector a phobl sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl.  

Rhwydweithio 
Cefnogi a hwyluso rhwydweithio trwy’r:  

 Fforwm Iechyd Meddwl  

 Y Grŵp Gofalwyr 

 Fforwm Iechyd Meddwl Pobl Hŷn y 
Fro 

 

 Rhwydwaith Gefnogi’r Cynrychiolwyr  

Lleisio Barn:  
Dylanwadu ar y ffordd y caiff 
gwasanaethau iechyd meddwl eu 
cynllunio a’u darparu drwy:  

 Fod yn ddolen gyswllt rhwng 
gofalwyr, y trydydd sector, pobl sy’n 
defnyddio gwasanaethau a’r rhai sy’n 
eu comisiynnu, eu dylunio a’u 
darparu.  

 Cyd-drefnu a hwyluso cyfarfodydd 
ymgynghori a digwyddiadau.   

Datblygiad  

 Rhoi cefnogaeth a chyngor nawdd  i 
fudiadau’r trydydd sector, cleifion a 
grwpiau gofalu. 

 Adnabod gofynion a bylchau mewn 
gwasanaethau.  

 Helpu mentrau i ddatblygu.  

Hyrwyddo Iechyd Meddwl 
Trwy gydlynu cyfraniad y sector 
gwirfoddol at Ddiwrnod Iechyd Meddwl y 
Byd, a threfnu hyfforddiant 
ymwybyddiaeth iechyd meddwl.  

 

 

 

 

Fforwm Iechyd Meddwl Caerdydd a’r 

Fro - Gweithio gyda’r trydydd sector  

Rydym ni’n cefnogi’r trydydd sector yn 
benodol trwy’r Fforwm Iechyd Meddwl - y 
rhwydwaith ar gyfer unrhyw grŵp trydydd 
sector sydd â diddordeb mewn iechyd 
meddwl ac sy’n gweithio yng Nghaerdydd 
a Bro Morgannwg. Rydym ni’n cynnig y 
canlynol drwy gyfrwng y fforwm: 

Cyfarfodydd fforwm misol er mwyn trafod 
digwyddiadau, rhannu newyddion ac arfer 
da ac i roi llais cryf i’r trydydd sector er 



mwyn dylanwadu ar y ffordd y caiff 
gwasanaethau eu cynllunio a’u darparu,  

 grwpiau diddordeb ar gyfer rhannu 
gwybodaeth a rhoi syniadau ar waith, 

 rhaglen hyfforddi flynyddol, 

 gweithdai datblygu, 

 newyddion diweddaraf, cylchlythyrau  

Yn ogystal â -  gwasanaeth datblygu a 
gwybodaeth i’n haelodau. 

 

Gwella gwasanaethau iechyd 
meddwl drwy fanteisio ar 
arbenigrwydd y rhai sy’n eu 
defnyddio  

Cafodd y prosiect Sefyll ei sefydlu gan 
cavamh er mwyn rhoi cyfle i bobl sy’n 
defnyddio gwasanaeth iechyd meddwl 
oedolion leisio eu barn ar sut mae’r 
gwasanaethau hyn yn cael eu rhedeg, eu 
cynllunio a’u datblygu 

Lleisio barn  - trefnu digwyddiadau, 
cynadleddau a gweithdai i ddod â chleifion 
at ei gilydd er mwyn rannu sylwadau a 
phrofiadau mewn awyrgylch cartrefol a 
chyfeillgar 

Gwybodaeth - rannu gwybodaeth am yr 
hyn sy’n digwydd yn y maes iechyd 
meddwl yn lleol drwy anfon postiadau 
misol am ddigwyddiadau, newyddion a 
chyfleoedd i gymryd rhan  

Recriwtio - hyfforddi pobl sy’n 
defnyddio’n gwasanaethau i fod ar baneli 

cyfweld ochr yn ochr â gweithwyr 

proffesiynol iechyd meddwl er mwyn 
penderfynu pwy ddylai weithio gyda 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  

Bod yn ddolen gyswllt rhwng y bobl 
sy’n defnyddio gwasanaethau a’r rhai 
sy’n eu comisiynu, eu cynllunio a’u 
darparu - mae cleifion yn dylanwadu ar 
y ffordd y caiff gwasanaethau eu datblygu 
drwy gasglu sylwadau gan gleientiaid 
eraill a’u rhannu mewn cyfarfodydd 
cynllunio gyda’r bwrdd iechyd, y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Sector 
Gwirfoddol  

Hyfforddiant – darparu a hyrwyddo 
hyfforddiant i gleifion fel y gall pobl ddysgu 
sgiliau newydd neu adfywio hen rai. 
Bwriad ein cyrsiau yw rhoi i bobl yr offer, y 
technegau a’r hyder sydd eu hangen 
arnyn nhw i ddylanwadu ar y ffordd y caiff 
gwasanaethau eu datblygu a’u darparu.   

 

Cyfle i ofalwyr a chleientiaid fynegi 
barn ar wasanaethau iechyd meddwl 
pobl hŷn  

Mae Nexus yn  un o brosiectau eraill 
cavamh. Cafodd ei sefydlu er mwyn rhoi 
llais i bobl hŷn sy’n defnyddio 
gwasanaethau iechyd meddwl a’u 
gofalwyr anffurfiol ynghylch sut mae’r 
gwasanaethau hyn yn cael eu rhedeg, eu 
cynllunio a’u datblygu.  

Mae’r Gweithwyr Datblygu yn defnyddio 
sawl ffordd wahanol o gynnwys pobl yn y 
gwaith yma. Maen nhw’n hyblyg iawn ac 
yn fodlon ymdrin â phethau fel bo angen. 
Mae’r cylchlythyr ‘Involvment News’ sy’n 
ymddangos bob deufis yn llawn 
gwybodaeth am y gwahanol gyfleoedd 
sydd yna i gyfrannu at y gwaith.  Ar ben 
hynny, mae’r cyfeirlyfr ‘Cyfarwyddiadau— 
Canllaw i Iechyd Meddwl Pobl Hŷn‘ hefyd 
yn rhoi cyngor ymarferol a chefnogaeth 
ddefnyddiol i’r rheini sy’n gofalu am bobl 

hŷn sydd ag anghenion iechyd meddwl.  



Cysylltwch â ni 
cavamh 
84 Glebe Street  
Penarth 
CF64 1EF 
 
029 2022 2000 

www.cavamh.org.uk 
 
mail@cavamh.org.uk 

sefyll@cavamh.org.uk 

nexus@cavamh.org.uk 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

Cyngor Caerdydd 

Cyngor Bro Morgannwg 

Mae’r Prosiect yn derbyn nawdd gan:  

Dilynwch ni — 

Sefyll a cavamh ar Trydar 

 

Sefyll a Nexus Involvement ar 
Facebook 
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