


Beth yw Nexus? 

Nexus – mae Nexus yn cynnwys 
pobl sy'n defnyddio gwasanaethau 
iechyd meddwl pobl hŷn a'u 
gofalwyr i gael llais yn y ffordd y 
mae'r gwasanaethau hynny yn cael 
eu cynllunio, eu rhedeg a'u 
datblygu, yn lleol ac yn 
genedlaethol. Ei nod yw defnyddio 
eu barn yn seiliedig ar brofiad i 
newid ffyrdd o weithio er gwell. 

Pam cymryd rhan? 

Mae'r gwybodaeth rydym yn 
derbyn  gan ddefnyddwyr 
gwasanaethau a gofalwyr yn 
golygu bod y gwasanaethau yn dod 
yn fwy addas i anghenion y rhai 
sy'n eu defnyddio ac, drwy 
oblygiad, eu gwneud yn fwy 
llwyddiannus. Mae hefyd yn 
dangos bod eu barn yn bwysig ac 
yn cael eu gweithredu. Mae 
gennym ddiddordeb hefyd yn yr 
hyn sydd gan cyn-ofalwyr i'w 
ddweud. 

Mae'r manteision i chi'n bersonol 
yn cynnwys: gwneud gwahaniaeth i  

 
 

 
 
 
 
 

 

chi eich hun ac i eraill yn y dyfodol, 
gan ennill ddealltwriaeth o 
wasanaethau ac adeiladu hyder 
wrth siarad allan, rhoi rhywbeth yn 
ôl, yn rhoi teimlad o 'gyfeillgarwch' 
a gwneud ffrindiau newydd gyda 
defnyddwyr gwasanaethau a 
gofalwyr eraill. 

Mae Nexus yma i'ch helpu i 
gydlynu a'ch cefnogi i wneud hyn. 
Beth bynnag y gallwch gynnig, 
bach neu mawr,  gall fod yn 
ddefnyddiol. 

Ffyrdd o gymryd rhan 

• derbyn gwybodaeth am yr hyn 
sy'n digwydd ym maes iechyd 
meddwl - ymunwch â'n rhestr 
bostio i dderbyn gwybodaeth 
reolaidd am newyddion, 
digwyddiadau a chyfleoedd. 

• Rhannwch eich barn - gallai hyn 
fod wrth ysgrifennu erthygl ar gyfer 
y Newyddlen Cynnwys ** neu 
ysgrifennu mewn â mater ynghylch 
a gwasanaethau. Gall hyn gael ei 
wneud trwy llaw, e-bost neu drwy 
ddulliau arall fel Adrodd Stori 
Ddigidol neu defnyddio ein safle 
Facebook. 

• Grŵp Cynnwys Gofalwyr - 
mynychu cyfarfod grŵp 
gweithredu unwaith bob dau fis 
sy'n canolbwyntio ar symud 
ymlaen ar faterion a godwyd gan 
ofalwyr. Siarad â chynrychiolwyr 



gofalwyr i fedru dweud eich barn i 
ddarparwyr ar gyfer gweithredu 
gwell gwasanaeth. 

• Dod yn aelod o Banel Recriwtio - 
Cyfle i gael eu hyfforddi a chymryd 
rhan wrth ddewis staff iechyd 
meddwl ar bob lefel. 

• Hyfforddiant - Dysgu sgiliau 
newydd neu adnewyddu hen rai. 
Mae ein cyrsiau yn anelu at roi'r 
offer, technegau a hyder i 
ddylanwadu ar ddatblygu a 
chyflwyno gwasanaethau i chi. 

• Grŵp Arfog Cyn-filwyr y Lluoedd 
- Canolbwyntio ar anghenion 
iechyd meddwl y grŵp yma yn 
lleol. 

• Grwpiau Pwnc Penodol – mae 
gwasanaethau newydd bob amser 
yn cael eu cynllunio a'u datblygu 
mae eraill yn newid dros amser ac 
mae angen eu mireinio. 

• Cysylltwch â ni os hoffech fwy o 
wybodaeth am bynciau gwaith 
cyfredol neu os oes gennych 
ddiddordeb arbennig mewn maes 
penodol o wasanaethau. 

Beth mae defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr wedi ei ddweud am 

Nexus 

"Mae Nexus yn darparu cyfleoedd inni ymgysylltu â / siarad / wynebu 

sefydliadau statudol -   rheoli eu chynllunwyr, eu harweinwyr,  gweithwyr 

rheng flaen timoedd  gweithredol  - ac yn cynnig cefnogaeth, beirniadaeth, 

syniadau heb ofni canlyniadau."  

"Maen rhaid i ofalwyr cael llais ac mae Nexus yn eu hannog i'w ddefnyddio 

ac y maent yn darparu gofalwyr cymorth i alluogi gofalwyr i wneud hyn."  

"Mae annibyniaeth Nexus yn caniatáu rhyddid meddwl a lleferydd - mae'n 

rhoi grym i unigolion i eirio eu meddyliau. Mae'n caniatáu i bethau gael eu 

dweud.  Mae'n galluogi gofalwyr i siarad ar ran y rhai y maent yn gofalu 

amdanynt - y rhai y maent yn caru."  



Cysylltwch 
â ni 
T: 029 2022 2000 

E: nexus@cavamh.org.uk 

www.cavamh.org.uk 

Dilynwch Nexus ar 

Nexus 

Oasis Cardiff
69b Splott Road
Splott
Cardiff, CF24 2BW 

Mae Nexus yn cael ei reoli gan Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a'r Fro 

Rhif Elusen: 1148312 / Rhif Cwmni: 8000094. 

Mae Cavamh yn derbyn cyllid gan BIP Caerdydd a'r Fro, Cyngor Caerdydd a 

Chyngor Bro Morgannwg. 

I weld ein cwynion a gweithdrefnau cyfrinachedd ewch I www.cavamh.org.uk/

about/policies 


