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Cylchlythyr y Gaeaf 2022

Croeso i rifyn y gaeaf  o’n cylchlythyr lle byddwn yn eich diweddaru ar yr hyn y mae’r Cysylltwyr Cymunedol 
wedi bod yn ei wneud.

Rôl y Cysylltydd Cymunedol yw mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol drwy ddarparu 
gwybodaeth, cyngor a chymorth i bobl sy’n byw yn ardal Casnewydd. Mae cysylltwyr yn rhoi cyngor wyneb 
yn wyneb yn ogystal â thros y ffôn, drwy e-bost neu’r post.

Os hoffech gael gwybodaeth neu gyngor, neu os oes diddordeb gennych mewn ymuno â grŵp, cysylltwch 
â ni.
E-bost: community.connectors@newport.gov.uk  Rhif  ffôn: 01633 235650  
Gwefan: www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Community-connectors/Community-Connectors.aspx 
a llenwch ffurflen yn gofyn am wybodaeth.

Y Newyddion Diweddaraf

Cysylltwyr Cymunedol 
Casnewydd

Allan yn y gymuned
Rydym wedi bod yn brysur yn 
gweithredu allan yn y gymuned dros 
y misoedd diwethaf.  Ym mis Awst 
fe wnaethom fynychu’r digwyddiad 
Teuluoedd yn Caru Casnewydd a 
drefnwyd gan GAVO ac ymgyrch rhieni 
a gofalwyr yr Undeb yn Tesco ym 
mis Mai.

Cawsom gyfarfod ag aelodau’r 
cyhoedd a gweithwyr proffesiynol a 
darparwyd gwybodaeth a chyngor ar 
grwpiau a gwasanaethau 
cymunedol lleol. 
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Achrediad Uwch Cyfeillgar 
i Ofalwyr 
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ymrwymo 
i ddarparu gwasanaeth da i ofalwyr di-dâl ac yn 
ddiweddar mae ein timau Gwasanaethau Oedolion 
wedi cyflawni Achrediad Uwch Cyfeillgar i Ofalwyr. 

Fe wnaeth panel annibynnol werthuso sut rydym 
yn cefnogi gofalwyr di-dâl gan nodi bod ‘llawer ar 
gael’ i ofalwyr di-dâl yng Nghasnewydd. Dywedodd 
y panel fod llawlyfr gofalwyr y cyngor a bwletinau 
Rhwydwaith Gofalwyr yn adnodd gwych sy’n galluogi 
gofalwyr di-dâl i gael gafael ar wybodaeth mewn 
un lle.

Cynhaliwyd seremoni gyflwyno yn ein Caffi Gofalwyr 
yn ystod yr haf  ac fe fydd plac Cyfeillgar i Ofalwyr yn 
cael ei arddangos yn falch yn y Ganolfan Ddinesig.

www.newport.gov.uk/cysylltwyrcymunedol

Os ydych yn ofalwr di-dâl ac am fwy o wybodaeth 
am y cymorth y gallem ei gynnig i chi, cysylltwch â 
thîm y Cysylltwyr Cymunedol.

Gallwch hefyd fynd i www.newport.gov.uk/gofalwyr   

Cyfarfodydd Rhwydwaith 
Gofalwyr 
Mae cyfarfodydd cyhoeddus i ofalwyr di-dâl wedi 
ailgychwyn oherwydd y galw mawr ar ôl seibiant 
sylweddol yn sgil pandemig COVID-19. Nod y 
cyfarfodydd, a fydd yn cael eu cynnal 3 gwaith y 
flwyddyn, yw darparu gwybodaeth i ofalwyr di-dâl a’r 
cyfle i gwrdd â gweithwyr proffesiynol profiadol. 

Ymunodd Geraint o The Money Partnership ac 
Amanda o dîm Therapi Galwedigaethol Cymunedol 
Cyngor Dinas Casnewydd â ni ar gyfer y cyfarfod 
cyntaf  ym mis Medi. 

Dysgodd gofalwyr di-dâl am sut i ddiogelu eu cyllid 
yn y dyfodol a sut y gall technoleg helpu i gefnogi 
annibyniaeth a diogelwch. Bwriedir cynnal y cyfarfod 
nesaf  ym mis Ionawr 2023.

Os hoffech dderbyn gwahoddiad i’r cyfarfodydd, 
e-fwletinau misol a gwybodaeth reolaidd, gallwch 
gofrestru ar gyfer Rhwydwaith 
Gofalwyr Casnewydd.

Cysylltwch â thîm y Cysylltwyr Cymunedol i gael 
gwybod mwy.
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Fy Iechyd y Gaeaf Hwn
Os oes gennych chi gyflwr iechyd corfforol neu feddyliol hirdymor, gall y cynllun 
hwn eich helpu chi a’ch gofalwr i roi gwybodaeth glir i staff iechyd a gofal a allai 
fod angen ymweld â’ch cartref  mewn argyfwng. 

Bydd Fy Iechyd y Gaeaf  Hwn yn rhannu rhywfaint o wybodaeth sylfaenol gyda 
staff iechyd a gofal sy’n gwneud ymweliad gartref  am:
•   eich cyflwr 
•   y cymorth yr ydych yn ei dderbyn
•   y cyngor yr ydych wedi ei gael
•   eich manylion cyswllt cymorth iechyd a gofal allweddol 

Ar ôl cwblhau’r cynllun iechyd, gallwch ei arddangos lle gall staff iechyd a gofal 
sy’n ymweld ei weld yn hawdd.  

Gallwch lawrlwytho templed Fy Iechyd y Gaeaf  Hwn drwy fynd i 
https://111.wales.nhs.uk/livewell/lifestylewellbeing/winterhealthplan 

Windrush a theyrnged i’r Frenhines Elizabeth II
Ffurfiodd dau grŵp cymunedol bartneriaeth i ddathlu “Windrush 2022”. Cafodd Active Angels a 
Mynedd Clwb eu hariannu gan Lywodraeth Cymru drwy Cysylltiadau Hiliol Cymru ac roedd yn 
cynnwys sawl agwedd ar genhedlaeth Windrush. 

Gwnaed hyn drwy flasu bwyd Caribïaidd, canu, dawnsio, sgyrsiau a hefyd disgo distaw.

Yn dilyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth II talodd y digwyddiad deyrnged i’r rôl chwaraeodd y 
Frenhines wrth anrhydeddu cenhedlaeth Windrush. 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:
info@activeangelsgroup.co.uk neu clwbmynedd@gmail.com

Fel arall, gallwch e-bostio SixGoals.UrgentAndEmergencyCare@gov.wales am gael pecyn wedi’i 
anfon atoch yn y post. Os nad yw hyn yn opsiwn i chi, cysylltwch â’r tîm Cysylltwyr Cymunedol a gallant 
e-bostio ar eich rhan.
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Mis Hanes Pobl Dduon
Ym mis Hydref  2022 roedd hi’n fis Hanes Pobl 
Dduon ac fe’i dathlwyd yn Amgueddfa Werin Cymru 
Sain Ffagan, Caerdydd. 

Mae’r digwyddiad blynyddol yn dathlu diwylliant, 
cyfraniadau a chyflawniadau pobl dduon yn y DU ac 
ar draws y byd. Ymunodd dros 80 o bobl o gefndir 
lleiafrifoedd ethnig Casnewydd â rhai eraill o bob 
rhan o Gymru.

Eleni, mae Hanes Pobl Dduon Cymru yn lansio Hanes 
Pobl Dduon 365, sy’n rhaglen blwyddyn o hyd â’r nod 
o barhau i weithredu i helpu i fynd i’r afael â hiliaeth a 
sicrhau bod hanes pobl dduon yn cael ei archwilio a’i 
siarad amdano drwy’r flwyddyn.

www.newport.gov.uk/cysylltwyrcymunedol

Gŵyl Gymreig Yemenïaidd
Ym mis Awst, dathlodd pobl o bob cefndir ail Ŵyl 
Gymreig Yemenïaidd Cymdeithas Cymuned 
Yemenïaidd Casnewydd. 

Gyda chefnogaeth y Loteri Genedlaethol, cafodd yr 
ŵyl - a lansiwyd am y tro cyntaf  yn 2021 - ei chynnal 
yng nghlwb rygbi Pill Harriers yng Nghasnewydd. 
Roedd yn cynnwys bwyd, cerddoriaeth fyw gan Gôr 
Meibion Cil-y-coed a Grŵp Cerddorol Yemenïaidd, 
gyda phobl ifanc leol yn gwirfoddoli i helpu.

Mae’r Gymdeithas yn ymwneud â phrosiectau eraill 
fel helpu pobl oedrannus gyda garddio, banc bwyd 
gydag eitemau bwyd priodol diwylliannol a gweithdai 
gyda phobl ifanc a fforymau ieuenctid. 

I gael rhagor o wybodaeth am y Gymdeithas ffoniwch 
07918 905209 neu e-bostio nyca1264@gmail.com 

Am fwy o wybodaeth ewch i 
BlackHistoryWales.org.uk  
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Gwybodaeth am gostau byw
Ni ddylai neb orfod dewis rhwng gwres a bwyta. Os ydych chi’n dioddef  
effaith y cynnydd presennol yng nghostau byw ewch i dudalen we Cysylltwyr 
Cymunedol - www.newport.gov.uk/cysylltwyrcymunedol lle gallwch ddod o 
hyd i gyfeiriadur o’r gefnogaeth sydd ar gael.  
Os hoffech gopi o’r cyfeiriadur, cysylltwch â’r Cysylltwyr Cymunedol.

ASDA- Mentrau ‘Winter Warmer’
Trwy gydol mis Tachwedd a Rhagfyr mae ASDA yn cynnig cyfle i bobl 60 oed a hŷn 
fwynhau cawl, rholyn o fara a the a choffi diderfyn am £1 yn unig mewn caffis dethol. 

Gweler y rhestr o’r siopau sy’n cymryd rhan drwy fynd i 
https://corporate.asda.com/20221006/
1-meal-deal-for-oaps-is-part-of-our-new-winter-warmer-initiatives 

Dysgwch sut i fyw’n 
ddigidol gyda hyfforddiant 
sgiliau digidol
Ydych chi’n adnabod rhywun sydd am wella’i sgiliau 
digidol? Mae cwrs sgiliau digidol hanfodol Cyngor 
Dinas Casnewydd yn berffaith i’r rhai sy’n awyddus i 
ddatblygu’r sgiliau i ddefnyddio’r rhyngrwyd i wneud 
pethau fel siopa, sgwrsio, dod o hyd i wybodaeth a 
syrffio’r we yn ddiogel.

I fynegi eich diddordeb, e-bostiwch 
sam.ali@newport.gov.uk neu 
samantha.turnbull@newport.gov.uk neu 
ffoniwch/anfonwch neges destun i 07796 793241

Food Cycle Casnewydd
Unwaith yr wythnos mae Food Cycle yn 
defnyddio’r gegin yn Nhŷ Cymunedol y Maendy, lle 
mae gwirfoddolwyr yn coginio
bwyd ffres dros ben sydd wedi ei roi.

Mae’r prydau tri chwrs yn hollol rhad ac am ddim 
i unrhyw un a hoffai un, heb unrhyw atgyfeiriad 
angenrheidiol.  Trwy ddefnyddio bwyd a roddwyd, 
a fyddai fel arall yn cael ei wastraffu, mae’r prydau 
hefyd yn gynaliadwy.

Mae gwirfoddolwyr lleol yn creu awyrgylch cynnes 
a chroesawgar fel y gall pobl sgwrsio â’i gilydd yn 
gyfforddus dros bryd o fwyd a rennir – bwyd i’r corff 
a’r meddwl.

Bydd ein gwesteiwyr gwirfoddol yn siarad â 
gwesteion sydd â diddordeb ynghylch syniadau syml 
am ryseitiau a pharatoi llysiau.  

Mae Food Cycle hefyd yn cynnal gwasanaeth ‘gwirio 
a sgwrsio’ am ddim dros y ffôn i unrhyw un a hoffai 
gael gwybod am wasanaethau lleol eraill, neu ar gyfer 
unrhyw un a hoffai gael clonc yn unig. 

Mae’r tîm yn frwd dros leihau unigedd cymdeithasol 
ac adeiladu ymdeimlad o gymuned yn ogystal 
â llenwi boliau yn y bôn!

https://corporate.asda.com/20221006/1-meal-deal-for-oaps-is-part-of-our-new-winter-warmer-initiatives
https://corporate.asda.com/20221006/1-meal-deal-for-oaps-is-part-of-our-new-winter-warmer-initiatives
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Mae’r Caffi Clonc yn ôl!
Ar ôl seibiant yn sgil y pandemig, mae’r caffi 
sgwrsio yn ôl.  Dewch draw am baned a sgwrs gyda 
Chysylltwr Cymunedol, a chael gwybod am y grwpiau 
a gweithgareddau cymunedol sydd ar gael yn eich 
ardal, a hyd yn oed cwrdd â ffrindiau newydd efallai!

Mae’r Caffi Clonc yn cael ei gynnal ar y dydd 
Mercher cyntaf  o bob mis yn Theatr Glan yr Afon, 
Casnewydd, rhwng 10am a 12pm.

www.newport.gov.uk/cysylltwyrcymunedol

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 
01633 235650 neu e-bostiwch 
community.connectors@newport.gov.uk

Cyflwyno ein Cyfeiriadur newydd o Grwpiau Cymunedol
Cyn bo hir byddwn yn cyflwyno cyfeiriadur newydd o grwpiau cymunedol fydd yn llawn gwybodaeth 
ddefnyddiol am y gefnogaeth a’r cyngor sydd ar gael yng Nghasnewydd. Bydd y wybodaeth yn cynnwys: 
grwpiau cymunedol, cefnogaeth i ofalwyr, grwpiau i bobl ifanc, grwpiau iechyd a grwpiau cymorth. 
 
I gael rhagor o wybodaeth am y cyfeiriadur, e-bostiwch community.connectors@newport.gov.uk neu 
ffoniwch 01633 235650


