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1 Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn

Byw’n annibynnol 
yn Cartrefi Conwy 

  
Yn yr adran hon byddwch yn cael 
gwybod am y gwasanaethau yr  
ydym yn eu cynnig a’r hyn na allwn  
ei gynnig, i’ch cynorthwyo i ddeall  
a chael y mwyaf o fyw yn ein  
cartrefi Byw’n Annibynnol. 

Mae gennym dîm o Gydlynwyr  
Byw’n Annibynnol, rydym yn eu 
galw’n ILC, ac maent wrth law i’ch 
cynorthwyo gyda’ch annibyniaeth. 

Eich llais, eich dewis

Cefnogaeth Cydlynydd  
Byw’n Annibynnol 

Mae tair lefel o gefnogaeth y 
gallwch eu dewis, yn dibynnu ar 
faint o gefnogaeth yr ydych ei 

hangen.  Nid ydych yn talu am y 
gwasanaeth hwn gan ei fod yn cael 
ei ariannu gan Grant Cefnogi Pobl 

Conwy*. 

* Roedd y wybodaeth hon yn gywir  
yn 2018 a gallai newid yn y dyfodol. 

Ar hyn o bryd, nid ydych yn talu am 
y gwasanaeth hwn gan fod Grant 
Cefnogi Pobl Conwy yn ariannu’r 
gost.  Ond gallai hyn newid yn 
y dyfodol ac os bydd yn newid 
byddwn yn rhoi gwybod i chi. 

Mae tair lefel o gefnogaeth y 
gallwn eu cynnig.  Byddwch yn 
gweld cost y gwasanaeth ar eich 
datganiadau rhent, ond nid oes 
angen i chi dalu am hyn. 

Lefel o 
gefnogaeth

Faint o 
gefnogaeth a 
ddarperir (fesul 
wythnos) 

Cysur Hyd at 20 munud 

Cysur a mwy Hyd at 40 munud

Cysur uwch Hyd at 1 awr 

Gallwch:
• Ddewis lefel y gwasanaeth sydd 

ei angen arnoch
• Bod yn rhan o’r penderfyniadau 

sy’n cael eu llunio am y 
gwasanaeth

• Derbyn gwasanaeth cyfrinachol. 
• Derbyn y gefnogaeth yr ydych 

ei hangen
• Derbyn profiad cadarnhaol a 

boddhaol
• Bod yn sicr o wasanaeth heb 

ragfarn
• Apelio neu wneud cwyn am y 

gwasanaeth 
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Mae’n rhaid i chi:
• Gytuno i gyfrannu at sefydlu  

eich cynllun cefnogaeth
• Trin ein staff, contractwyr a 

thenantiaid neu gymdogion  
eraill yn y modd yr hoffech 
chi gael eich trin.  Ni fyddwn 
yn goddef unrhyw ymddygiad 
ymosodol neu dreisgar

• Parchwch y berthynas 
broffesiynol sydd gennych 
gyda’ch ILC

• Sicrhewch eich bod yn talu  
eich rhent ar amser

Dyma beth y gall eich ILC roi 
cymorth ar ei gyfer: 
• Cefnogaeth emosiynol ac 

arweiniad
• Gwneud y dewisiadau cywir  

am y gefnogaeth sydd ei  
hangen arnoch a’ch  
cynorthwyo i gytuno ar gynllun 
sy’n diwallu eich anghenion

• Adrodd am atgyweiriadau a 
materion yn ymwneud â thai

• Rheoli gwaith papur pwysig
• Trefnu mynediad at wasanaethau 

eraill a chymorth proffesiynol
• Eich cynorthwyo i ddefnyddio’r 

offer yn eich cartref neu’r ardal 
gymunedol

• Mwynhau bywyd cymdeithasol 
gweithgar

• Aros yn ddiogel yn eich cartref 

• Canfod gweithgareddau 
cymdeithasol, gwirfoddoli, 
hyfforddiant a chyflogaeth sydd o 
ddiddordeb i chi

• Eich cefnogi mewn sefyllfaoedd o 
argyfwng fel casglu presgripsiwn 
neu siopa pan na allwch fynd allan 

Ond ni allant eich helpu gyda’r canlynol: 
• Cymorth o amgylch y tŷ fel 

coginio, glanhau neu olchi dillad 
• Siopa’n rheolaidd
• Talu ar eich rhan 
• Cynorthwyo gyda gofal personol 

fel cael bath 
• Rhoi eich meddyginiaeth i chi
• Cadw arian parod, llyfrau banc neu 

eitemau gwerthfawr ar eich rhan
• Mynd i’ch cartref i fwydo eich 

anifeiliaid anwes neu ofalu am eich 
planhigion pan na fyddwch adref 

Os ydych chi angen cyngor gydag 
unrhyw un o’r rhain, gall eich ILC roi 
cyngor ynglŷn â lle i gael cymorth fel 
hyn. 

http://www.cartreficonwy.org
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Gwasanaethau Rheoli Cynllun 
ILC 

Fel rhan o’u swydd, bydd eich ILC 
hefyd yn cyflawni gwiriadau eraill 
yn ac o amgylch eich eiddo i’ch 
cadw yn ddiogel a saff.  Mae hyn 
yn cynnwys gwiriadau diogelwch 
tân, profi larymau mewn ardaloedd 
cymunedol a chwilio am unrhyw 
atgyweiriadau a allai fod yn berygl 
yn yr ardal o amgylch eich cartref.  

Rydych yn talu am y gwasanaeth 
hwn fel rhan o’ch costau 
gwasanaeth, byddwn yn rhoi 
gwybod i chi bob blwyddyn beth 
fydd y gost.  Bydd Budd-dal Tai 
neu Elfen Tai Credyd Cynhwysol 
yn talu am y gost. 

Cymryd rhan 

Mae rhywbeth i’w wneud yn 
Cartrefi Conwy bob amser a 
byddwn yn eich annog i gymryd 
rhan.  Bydd eich ILC yn dweud 
wrthych beth sydd ar y gweill 
a sut y gallwch ymuno, gallant 
hefyd eich cynorthwyo i gyrraedd 
y lleoliadau.  

Gall eich Cydlynydd Byw’n 
Annibynnol ymweld bob dydd yn 
ystod yr wythnos (o ddydd Llun 
i ddydd Gwener), ond ddim ar 
benwythnosau na Gŵyl y Banc.  
Os ydych chi angen rhywun i 
ymweld â chi ar ddiwrnodau 
eraill gallwch drafod hyn gyda’ch 
ILC a byddant yn rhoi manylion 
asiantaeth arall i chi.  

Cofiwch gallwch gysylltu â Galw 
Gofal pan nad yw eich ILC gyda chi. 

Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn
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Beth sy’n digwydd os yw fy  
ILC yn absennol o’r gwaith? 
Os nad yw eich ILC yn eu gwaith, 
bydd y tîm yn gweithio gyda’i gilydd 
i sicrhau ein bod yn cysylltu â chi yn 
unol â’r cytundeb.  Efallai y byddwn 
yn eich ffonio yn lle ymweld â chi 
ond os oes unrhyw broblem, byddwn 
yn ymweld â chi.  
Bydd eich ILC yn rhoi gwybod 
ymlaen llaw am unrhyw wyliau sydd 
wedi’i gynllunio, byddant hefyd yn 
rhoi gwybod pwy fydd yn galw yn eu 
lle a bydd ganddynt gerdyn adnabod 
- cofiwch ofyn i’w weld os nad ydych 
yn eu hadnabod. 

Ystafell wely i westeion 
Os ydych chi’n denant yng 
Nghysgod y Gogarth yn Llandudno 
neu Faes Cwstennin yng Nghyffordd 
Llandudno, mae ystafell wely i 
westeion ar gael ar gyfer eich 
perthnasau a’ch ffrindiau am 
gyfnodau byr.  Byddwn yn rhoi 
blaenoriaeth i berthnasau a 
chyfeillion agos sy’n ymweld â 
thenant sy’n sâl.  
Mae dau wely sengl yn yr 
ystafelloedd i westeion ac ystafell 
ymolchi en-suite.  Mae cost am 
ddefnyddio’r ystafell, i  
gael rhagor o wybodaeth am y 
costau a’r argaeledd cysylltwch â’ch 
ILC neu Wasanaethau Cwsmer ar 
0300 124 0040.

Diogelwch 
Mae eich diogelwch yn bwysig i ni a thrwy 
weithio gyda’ch ILC sy’n cadw golwg ar yr 
ardal yn rheolaidd, gallwch chi gyfrannu 
at sicrhau eich bod chi a’ch cymdogion yn 
ddiogel.  Dyma sut y gallwch chi helpu: 
• Rhowch wybod i’ch ILC os ydych chi’n 

gweld neu glywed rhywbeth amheus.  Os 
ydych chi’n teimlo’n anniogel ar unrhyw 
adeg cysylltwch â Heddlu Gogledd 
Cymru ar 101 neu os yw’n argyfwng 999 

• Gallwch hefyd gysylltu â Galw Gofal ar 
unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos drwy 
bwyso eich larwm gwddf neu drwy  
ffonio 0845 123 6688

• Pan fyddwch yn mynd allan, sicrhewch 
eich bod yn cloi’r holl ddrysau a ffenestri 
ac yn mynd â’ch goriadau gyda chi

• Gwiriwch hunaniaeth unrhyw un sy’n 
galw i’ch cartref.  Mae holl weithwyr a 
chontractwyr Cartrefi Conwy yn cario 
cardiau adnabod sy’n dangos eu llun a’u 
cyflogwyr.  Bydd gan unrhyw ymwelwyr 
eraill megis gweithwyr yr awdurdod lleol, 
gwasanaethau cymdeithasol, nwy, trydan 
a’r bwrdd dŵr gardiau adnabod hefyd.  
Os nad oes ganddynt gerdyn adnabod, 
peidiwch â rhoi mynediad iddynt

• Os oes unrhyw un yn galw eich fflat 
drwy’r system intercom ac nad ydych 
yn gwybod pwy ydynt neu beth y maent 
ei eisiau, neu hyd yn oed os ydynt eisiau 
mynediad at rywun arall yn yr adeilad, ni 
ddylech roi mynediad iddynt 

http://www.cartreficonwy.org
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Iechyd a diogelwch
Mae iechyd a diogelwch ein 
preswylwyr sy’n byw yn ein 
cartrefi yn flaenoriaeth i 
Cartrefi Conwy. 

Mae eich ILC yn gyfrifol am eich 
cefnogaeth unigol.  Mae hyn 
yn cynnwys eich cynorthwyo i 
wirio eich offer diogelwch yn 
eich cartref bob mis.  Mae’n 
rhaid i chi adael iddynt wneud 
hyn neu brofi’r rhain eich 
hunain, a rhoi gwybod iddynt 
eich bod wedi gwneud hyn.  

Mae’r ILC hefyd yn gyfrifol am 
ddiogelwch yr ardal lle’r ydych 
yn byw.  Pan fo ardaloedd 
a rennir, megis lolfeydd a 
cheginau, bydd yr ILC yn sicrhau 
bod y diogelwch tân wedi’i 
ddiweddaru.  

Byddant yn rhoi gwybod am 
unrhyw ddamweiniau neu 
ddigwyddiadau a’u holrhain.  Os 
ydych yn darganfod rhywbeth 
sy’n anniogel neu wedi cael 
damwain neu ddigwyddiad, 
mae’n rhaid i chi roi gwybod 
i’ch ILC.  Bydd hyn yn ein 
cynorthwyo i atal damweiniau 
yn y dyfodol.  Noder - mae 
angen i holl fynedfeydd a 
llwybrau gadael a rennir fod yn 
glir bob amser. 

Os oes larwm tân cymunedol bydd yn 
cael ei brofi bob wythnos.  Bydd eich 
ILC yn rhoi gwybod i chi pa ddiwrnod 
y gwneir hyn yn y lle’r ydych yn byw.  
Bydd y larwm yn canu am gyfnod 
byr, ac nid oes angen i chi adael eich 
cartref.  Os nad yw’r larwm yn peidio 
ar ôl cyfnod byr, yna dylid ei drin fel 
larwm gwirioneddol a dylid dilyn y 
cyfarwyddiadau hyn: 

Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn

Beth i’w wneud 
os bydd yna dân

s bydd tân yn y hwyn yn ei h at
• EWCH ALLAN  a chau’r drws 

• �������� � ch��s�� d���dd � ��� ��ch hu�

• �����dd�wch � �r�s�au� PEIDIWCH � d����dd��’r ���

• Ffoniwch 999 ac arh�swch � �u a��a�� �� ���� �dd� wr�h �r ad���ad 

Os byddwch chi’n gweld neu’n cael clywed am 
dân an yddwch chi mewn man cymunedol

• EWCH ALLAN 
• �����dd�wch � �r�s�au� PEIDIWCH � d����dd��’r ���

• Ffoniwch 999 ac arh�swch � �u a��a�� �� ���� �dd� wrth yr 
adeilad   

Os byddwch chi’n gweld neu’n cael clywed am 
dân an yddwch chi yn eich at

• ARHOSWCH LLE’R YDYCH CHI
• �a�wch ��� drws 

• Ffoniwch 999

• �s �d�ch �� ������’� a������� ��u’� a�h�us� EWCH ALLAN 
�d����dd�wch � �r�s�au� PEIDIWCH � defnyddio�r li�) 

8
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Bydd eich ILC yn egluro mwy am 
ddiogelwch tân yn y lle’r ydych yn 
byw.  Mae aros yn ddiogel ac iach  
yn y man yr ydych yn byw yn 
bwysig ac rydym yn gweithio gyda 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd 
Cymru i sicrhau eich bod yn ddiogel 
ac yn iach yn eich cartref.  Yn ystod 
yr ymweliadau hyn maent yn gwirio  
i weld os oes risgiau diogelwch a  
allai arwain at dân neu achosi niwed 
pe baech yn llithro, baglu neu 
ddisgyn.  Byddant hefyd yn eich 
cynorthwyo i lunio cynllun  
diogelwch pe bai tân yn eich cartref. 

Ni chaniateir ysmygu mewn 
unrhyw ardal a rennir lle’r  

ydych yn byw. 

Os oes gennych chi bryderon am 
aros yn ddiogel ac iach yn eich 
cartref, neu eich bod eisiau rhagor o 
wybodaeth, siaradwch â’ch ILC. 

Rydym yn deall eich bod eisiau 
ychwanegu eitemau personol y tu 

allan i’ch drws ffrynt, neu eisiau 
storio eitemau personol mewn ardal 

a rennir.  Ond, os ydych chi’n byw 
mewn bloc o fflatiau neu mewn 

cartref gyda mynedfa a llwybrau 
gadael a rennir mae angen cadw’r 
rhain yn glir bob amser.  Y rheswm 
dros hyn yw lefel y risg o dân a gall 
eitemau personol achosi rhwystr 

mewn argyfwng.  Mae arwyddion ar y 
waliau i’ch atgoffa o hyn. 

Byddwn yn symud unrhyw eitemau 
a welwn yn yr ardaloedd hyn a’u 

storio’n ddiogel am 14 diwrnod.  Os 
nad ydych yn casglu eich eitemau 

o fewn 14 diwrnod, byddwn yn 
eu hailgylchu, eu gwaredu neu eu 

gwerthu.  Os ydym wedi mynd â’ch 
eitem ffoniwch 0300 124 0040 neu 

anfonwch e-bost at ymholiadau@
cartreficonwy.org i drefnu i gasglu 
eich eiddo.  Pan fyddwch yn casglu 
eich eitemau bydd angen i chi brofi 
eu bod yn eiddo i chi.  Os na allwch 

eu casglu eich hunan mae angen i chi 
roi gwybod i ni pwy sy’n eu casglu a 

bydd angen iddynt ddangos eu bod yn 
eiddo i chi.  Byddwn yn codi tâl am y 
gost o ddelio â’r eitemau.  Gobeithio 

eich bod yn deall mai’r rheswm yr 
ydym yn gwneud hyn yw er mwyn 
eich cadw’n ddiogel mewn tân neu 
mewn argyfwng arall.  Dywedwch 

wrthym os oes gennych chi unrhyw 
bryderon o ran storio eich eiddo. 

http://www.cartreficonwy.org
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Oddi cartref? 

Os ydych yn trefnu gwyliau neu 
am aros gyda chyfeillion neu deulu, 
rhowch wybod i’ch ILC a Galw Gofal.  
Hefyd os bydd angen i chi aros yn 
yr ysbyty, beth bynnag fo hyd eich 
arhosiad, mae’n bwysig eich bod yn 
rhoi gwybod i’ch ILC.  

Mae angen i chi roi gwybod i ni 
oherwydd efallai y bydd argyfwng ac 
mae angen i ni wybod eich bod yn 
ddiogel. 

Os na allwch gysylltu â’ch ILC am 
unrhyw reswm, gallwch bwyso larwm 
gwddf Galw Gofal a rhoi gwybod 
iddynt.  Byddant yn rhannu eich 
manylion gyda’r ILC. 

Peidiwch ag anghofio’r dyddiad yr 
ydych yn disgwyl dychwelyd er mwyn 
i ni allu parhau i’ch cefnogi.  Dyma rai 
pethau i’w hystyried cyn mynd: 

• Trefnu gofal unrhyw anifeiliaid 
anwes 

• Os yw’r tywydd yn oer, gadewch y 
gwres yn isel i osgoi byrstio pibelli 

• Sicrhewch fod yr holl ddrysau a 
ffenestri wedi’u cloi 

• Rhowch wybod i’ch cyfeillion 
a’ch teulu lle’r ydych yn mynd a 
gadewch fanylion cyswllt iddynt

Galw Gofal

Mae Galw Gofal yn wasanaeth  
24 awr 7 diwrnod yr wythnos a 
gellir ei ddefnyddio pan na ellir 
cysylltu â’ch Cydlynydd Byw’n 
Annibynnol (os oes gennych  
chi’r gwasanaeth hwn), megis  
fin nos, ar benwythnosau, gŵyl  
y banc ac mewn argyfwng. 

Gallwn osod Galw Gofal mewn 
unrhyw eiddo sydd â llinell dir  
sy’n gweithio.  Gellir ei osod 
gydag uned, larwm gwddf a 
chortyn tynnu, sy’n cysylltu  
eich cartref gyda Galw Gofal. 

Os ydych chi angen sylw brys ar 
unrhyw adeg o’r dydd neu’r nos, 
trwy dynnu cortyn neu bwyso 
eich larwm gwddf, byddwch yn 
cael ymateb i’ch cartref drwy 
system Galw Gofal.  Mae Galw 
Gofal eisoes wedi’i osod yn rhai 
o’n cartrefi Byw’n Annibynnol, 
felly cysylltwch â’ch Cydlynydd 
Byw’n Annibynnol i gael rhagor  
o wybodaeth. 

Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn
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Nid oes yn rhaid i chi sefyll 
yn ymyl y seinydd, bydd y 
gweithredwr yn gwybod eich 
bod yn galw am gymorth 
a bod gennych broblem.  
Efallai y byddant yn galw eich 
Cydlynydd Byw’n Annibynnol, 
y gwasanaethau brys neu eich 
perthynas agos i wirio eich 
lles.  Gallwch hefyd gysylltu â 
Galw Gofal drwy ffonio 0845 
2636603.

Mae larymau mwg wedi’u gosod 
ym mhob eiddo a byddant yn 
cysylltu â Galw Gofal os oes 
gennych chi’r gwasanaeth hwn.  
Bydd eich Cydlynydd Byw’n 
Annibynnol yn gwirio eich 
offer bob mis i sicrhau ei fod 
yn gweithio fel y dylai.  Gallwch 
wneud hyn eich hunan os yw’n 
well gennych, siaradwch â’ch 
Cydlynydd Byw’n Annibynnol. 

Storio Sgwter 

Os ydych yn ystyried prynu 
sgwter symudedd, siaradwch 
â’ch Cydlynydd Cymdogaeth 
neu Gydlynydd Byw’n 
Annibynnol yn gyntaf.  Mae 
pethau pwysig i’w hystyried fel 
lle i’w storio, mynediad hawdd a 
sut y byddwch yn ei wefru. 

Os oes gennych chi sgwter symudedd 
mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod yn ei 
storio mewn man diogel.  Ni ddylid ei 
adael heb oruchwyliaeth tra’n gwefru 
ac ni ddylid ei gadw mewn unrhyw 
ardaloedd cymunedol.  Cysylltwch 
â’ch Cydlynydd Cymdogaeth neu 
Gydlynydd Byw’n Annibynnol i drafod 
dulliau a lleoedd diogel i storio eich 
sgwter.  Nid oes yn rhaid i ni ddarparu 
storfa ar gyfer eich sgwter, ond 
mae’n rhaid i ni sicrhau eich bod yn ei 
storio’n ddiogel, felly cofiwch siarad 
â ni yn gyntaf.  Mewn rhai ardaloedd 
mae gennym nifer cyfyngedig o 
storfeydd ar gyfer sgwteri, dyma sut y 
dylid eu defnyddio’n ddiogel: 

Storfa Sgwter 
Cyfarwyddiadau Gweithredu 

1. Datgloi’r storfa a thynnu’r allwedd. 
2. Sicrhau nad oes neb yn sefyll o 

flaen y caead sy’n agor ac yna 
gweithredu’r botwm i fyny ar ochr 
yr uned.  Daliwch y botwm nes bo’r 
uned wedi agor i’r uchder gofynnol. 

3. Datgysylltwch gebl gwefru eich 
sgwter neu gadair olwyn. 

4. Sicrhewch nad oes cerddwyr yn 
agos, gyrrwch y sgwter am yn ôl 
allan o’r storfa yn ofalus. 

http://www.cartreficonwy.org
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5. Cadwch eich dwylo a’ch corff 
ymhell o’r caead a sicrhewch nad 
oes neb o flaen yr uned, pwyswch 
y botwm i lawr ar ochr yr uned.  
Gadewch i’r caead setlo’n llwyr 
cyn gollwng y botwm. 

6. Rhowch yr allwedd i mewn eto a 
chloi’r storfa.  Sicrhewch eich bod 
yn cau a chloi’r storfa bob tro pan 
nad ydych yn ei defnyddio. 

7. I ddychwelyd eich sgwter - 
dilynwch gamau 1 a 2. 

8. Gyrrwch y sgwter i mewn i’r 
storfa i’r man priodol. 

9. Cysylltwch y cebl gwefru i’ch 
sgwter os oes angen. 

10. Cadwch eich dwylo a’ch corff 
ymhell o’r caead a sicrhewch nad 
oes unrhyw un o flaen yr uned, 
dilynwch gamau 5 a 6. 

11. Ni ddylid storio eitemau / 
sylweddau fflamadwy yn yr uned. 

12. Ni ddylid diffodd y gwefrydd  
batri i’r uned storio.  Ni fydd  
y caead yn agor os yw’r  
gwefrydd wedi’i ddiffodd. 

Canolfannau a thai 
cymunedol yn Cartrefi Conwy

  
Canolfannau cymunedol
Mewn rhai ardaloedd mae  
canolfan neu dŷ cymunedol y gall 
tenantiaid ei archebu i’w  
ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau 
cymdeithasol, cyfarfodydd neu 
bartïon.  Efallai y bydd pobl eraill 
sy’n byw gerllaw yn cael eu  
gwahodd i weithgareddau ac 
mae rhai canolfannau yn cael eu 
defnyddio fel canolfan ar gyfer 
gweithgareddau a gynhelir gan 
sefydliadau eraill.  Efallai y bydd 
grwpiau a phwyllgorau addas yn 
llogi ystafelloedd.  Mae gennym 
ganolfannau cymunedol ym Mae 
Colwyn, Hen Golwyn, Llandrillo 
yn Rhos a Chyffordd Llandudno.  
Cysylltwch â’r Tîm Gwasanaeth 
Cwsmer i wirio argaeledd, 
cyfleusterau’r ganolfan a  
threfniadau archebu. 
Ceginau yn ein canolfannau 
cymunedol
Mae gan fwyafrif ein canolfannau 
cymunedol gyfleusterau cegin y 
gellir eu defnyddio os ydych chi’n 
defnyddio’r ganolfan gymunedol.  
Os ydych yn defnyddio canolfan 
gymunedol, gallwch ddefnyddio  
eu cegin hefyd.  

Gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn
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Os hoffech chi archebu canolfan 
gymunedol, cysylltwch ar 0300 
124 0040 i drefnu.  Mae polisi 
‘dim ysmygu’ yn berthnasol i’r 
holl ardaloedd cymunedol. 
Defnyddio cyfleusterau 
cymunedol 
Mae gennym nifer o gyfleusterau 
cymunedol , fodd bynnag mae’r 
rhain yn amrywio ym mhob 
adeilad. 
Ceginau Cymunedol 
Mae ceginau cymunedol ar gael 
i’w defnyddio gan denantiaid 
sy’n defnyddio’r ganolfan 
gymunedol neu’r lolfa.  Efallai 
y bydd sefydliadau eraill yn 
defnyddio’r ceginau  i drefnu  
gweithgareddau ar gyfer 
tenantiaid a phobl eraill.  Nid 
ydym yn darparu lluniaeth. 
Ystafelloedd golchi dillad 
Mae gan rai adeiladau ystafell 
golchi dillad gyda pheiriannau 
golchi dillad a sychwyr.  Mae’r 
rhain ar gyfer defnydd personol 
tenantiaid yn unig.  Mae’r holl 
ardaloedd a chyfleusterau 
cymunedol yn  ardaloedd “Dim 
Ysmygu”. 

Gweithgareddau pobl hŷn 

Mae’n hysbys os ydych yn cymryd 
rhan mewn gweithgareddau pan 
fyddwch yn hŷn neu’n byw ar eich 
pen eich hun, y bydd yn gymorth i yn 
aros yn iach.  Mae Cartrefi Conwy yn 
cydnabod pa mor bwysig yw hyn ar 
gyfer ein tenantiaid hŷn.  

Gyda chymorth ein Cydlynydd 
Ymgysylltu Pobl Hŷn mae sawl 
gweithgaredd wythnosol y gallwch 
gymryd rhan ynddynt megis Boreau 
Coffi, Clybiau Brecinio, Bingo, 
Grwpiau Cyfeillgarwch a Garddio 
ynghyd â chymorth i fynd ar-lein.  
Darllenwch ymlaen i weld rhai o’r 
gweithgareddau sydd gennym.  

Ond i gael gwybod beth sydd ymlaen 
yn eich ardal heddiw, siaradwch â’ch 
ILC neu ewch i’n gwefan. 

Awch at Fywyd 
Mae Awch at Fywyd yn cynorthwyo 
pobl hŷn i edrych ar eu bywyd bob 
dydd a pha newidiadau neu gamau 
bychan y gallant eu cyflawni i 
gynorthwyo i gadw eu hannibyniaeth 
a mwynhau ansawdd bywyd da. 

http://www.cartreficonwy.org
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Give Where You Live (GWYL)

Mae Give Where You Live yn gynllun 
gwirfoddoli lle bo pobl yn rhoi awr  o’u 
hamser i gynorthwyo rhywun  ac yn 
ennill awr o amser yn ôl.  Mae’r  
aelodau’n penderfynu beth maent yn 
gallu ei gynnig  ac mae amser pawb yn 
gyfartal beth bynnag fyddant yn  
ei wneud. 

Gall fod yn:
• Goginio 
• Siarad iaith 
• Chwarae offeryn
• Siopa
• Glanhau, smwddio 
• Torri gwair neu arddio
• Gwneud neges 
• Dysgu sgiliau newydd

Er enghraifft gall rhywun fynd i siopa  
ar ran aelodau eraill ac yna gallant 
wario eu credyd amser drwy gael  
aelod arall i dorri eu gwair. 

Mae Give Where You Live yn rhoi 
ymdeimlad cryfach o gymuned  
drwy uno pobl i ffurfio cysylltiadau  
a chyfeillgarwch newydd.  Mae  
hefyd yn hybu ymdeimlad o  
bwrpas sy’n gwella iechyd a lles. 

Men’s Sheds
Mae Men’s Sheds yn debyg 
i  siediau gardd - man i botsian, 
i ymarfer sgiliau ac  i fwynhau 
gwneud a thrwsio.  Y  gwahaniaeth 
yw yn eich sied  eich hun rydych 
yn aml yn gwneud hyn  ar eich pen 
eich hun lle bo Men’s Sheds yn 
darparu’r gwrthwyneb.  
Mae Men’s Sheds yn canolbwyntio 
ar wneud  cysylltiadau cymdeithasol 
a chyfeillgarwch,  rhannu’r hyn yr 
ydych yn ei wybod gydag  eraill.  
Mae Men’s Sheds yn gymorth i 
leihau  unigedd ac arwahanrwydd 
- ond yn fwy na hynny, maent 
yn hwyl!  Gallwch ganfod  Men’s 
Sheds ym Mae Colwyn,  Llanrwst a 
Llandudno, gofynnwch i’ch  ILC am 
ragor o fanylion. 

I wneud y mwyaf o’r man yr ydych 
yn byw, siaradwch â Chydlynydd 
Ymgysylltu Pobl Hŷn neu ILC i 
weld sut y gallwch gyfranogi. 
Gellir cysylltu â’r Cydlynydd 
Ymgysylltu Pobl Hŷn ar   
0300 124 0040. 
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