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E 
rs i effeithiau cymdeithasol ac iechyd pandemig byd-eang Covid 19 ddod i’r amlwg ym 

mis Mawrth 2020, mae Mind Conwy wedi cyflwyno newidiadau sylfaenol yn 

gysylltiedig â’r pandemig neu beidio, er mwyn parhau i gyflenwi gwasanaethau i’r bobl 

hynny y mae problemau iechyd meddwl yn effeithio arnynt. 
 

Mae hyn wedi golygu adolygiad cynhwysfawr o’n hathroniaeth ar gyfer cyflenwi gwasanaethau. 

Yn y gorffennol roedd ein gwasanaethau yn canolbwyntio ar ardal Llandudno yn bennaf, ond yn 

ystod y pandemig gwnaethom symud i lwyfannau ar-lein a digidol gan ein galluogi ni i ymestyn 

ymhellach a rhoi cymorth i bobl ar draws Sir Conwy. 
 

Oherwydd y cyfyngiadau clo mae ein staff wedi gweithio o’r cartref yn bennaf, gan ddarparu 

gwasanaethau cymorth ar-lein a dros y ffôn ac mae hyn yn golygu eu bod wedi cyrraedd llawer 

mwy o bobl nag o’r blaen. 
 

Mae Staff a Gwirfoddolwyr bellach yn dychwelyd i’r gweithle, ac rydym yn ailddechrau 

cyflwyno nifer o fentrau newydd i oedolion a phobl ifanc ar draws Sir Conwy. Gallwn yn awr 

edrych ymlaen i’r dyfodol yn hyderus, gan weithio gyda Mind yn genedlaethol, ein 

cymdeithasau Mind lleol a phartneriaid statudol a gwirfoddol eraill, gan barhau i wella’r 

cymorth sydd ar gael i’n cymunedau. 
 

Mae’n rhaid i mi ddiolch i’n Prif Swyddog Gweithredol, Denise, ei staff a’r gwirfoddolwyr am eu 

hymdrechion diflino yn ystod yr argyfwng. Diolch yn fawr hefyd i’n criw o Ymddiriedolwyr 

gwirfoddol sydd wedi mynd y filltir ychwanegol i gynnig eu cymorth a doethineb i’r elusen yn 

ystod 2020 a 2021. 
 

Robin Holden 

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr 

17 Tachwedd 2021 
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M 
ae hi wedi bod yn flwyddyn hynod o brysur a 

heriol ond gyda thîm o staff a 

gwirfoddolwyr ymroddgar, mae Mind Conwy 

wedi ymateb i’r her. Roedd yn flwyddyn o dwf a newid 

i’r sefydliad. Gwnaethom gynyddu nifer ein staff, 

ehangu ein dewis o wasanaethau i roi cymorth i’r nifer 

cynyddol o bobl sy’n dymuno cael cymorth, ac addasu 

i’r her o gyflenwi gwasanaethau yn ddigidol. 

 

Gwnaethom ganolbwyntio ar greu cysylltiadau â 

sefydliadau a chymunedau eraill er mwyn ein helpu i 

gynnig cymorth gwell i bobl. 

 

Nid yw Covid wedi dod i ben ac o ganlyniad i’r 

pandemig mae angen ein cymorth a chefnogaeth ar 

nifer cynyddol o bobl felly byddwn yn parhau i addasu 

a newid i ateb y galw hwnnw. 

 

Denise Roberts 

Prif Swyddog Gweithredol 
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Sefydliadol Gwasanaethau 
Cipolwg o’r materion 
yn ymwneud â Covid  

Cyflwynwyd systemau TG newydd 
i ddarparu gwasanaethau yn 
rhithiol, gan gynnwys GloCom, 
Teams a Zoom. 

Cyflwynwyd trefniadau ymsefydlu 
a hyfforddiant rhithiol i staff. 

Penodwyd staff newydd gan 
gynnwys: Gweithwyr Hwb, 
Ymarferwyr Monitro Gweithredol, 
Cwnselwyr, Swyddog Cymorth 
Busnes a Hyfforddwr i ateb y 
cynnydd yn y galw. 

Cyflwynwyd cronfa ddata 
Lamplight newydd. 

Sefydlwyd Un Pwynt Mynediad 
(SPOA) ar gyfer atgyfeiriadau ac 
ymholiadau. 

Sefydlwyd gwasanaeth cwnsela 
newydd dros y ffôn. 

Sefydlwyd ein hwb rhithiol a 
chynigiwyd galwadau cymorth 
rheolaidd. 

Lansiwyd ein gwasanaeth Monitro 
Gweithredol. 

Daethom ym gyfrifol am 
wasanaeth gwirfoddol Fedra’i a 
chyflwyno gwasanaeth cyfeillio. 

Ailfodelwyd grwpiau i’w darparu 
ar-lein. 

Newid sefyllfa. 

Colli aelod o’r teulu neu ffrind. 

Cyfyngiadau yn ymwneud ag 
angladdau ac ymweliadau ysbytai. 

Baich ar ofalwyr yn sgil colli 
rhwydweithiau cymorth. 

Genedigaeth – ddim yn bosibl i 
bartneriaid fod yn bresennol. 

Unigedd – ddim yn gallu gweld 
aelodau o’r teulu yn enwedig yn 
ystod y cyfnod clo yng Nghymru, 
ddim yn gallu mynychu grwpiau. 

Colli swyddi neu arian o ganlyniad i’r 
cyfnod clo. 

Cymorth iechyd meddwl arferol 
ddim ar gael. 

Pryderon am gael llawdriniaeth neu 
aros yn yr ysbyty. 

Trefn arferol bywyd yn diflannu. 

Teimlo’n gaeth. 
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Hwb Cymunedol Fedra’i  

           Mae’r cymorth wedi fy helpu i ddechrau  
           camu allan o le tywyll iawn ac mae wedi 
rhoi’r cryfder i mi ddechrau ymladd yn ôl 
ac edrych ymlaen at ddyddiau gwell.  

Roedd pobl yn barod i wrando arnaf 
a chynnig cymorth gwych i mi yn 
ystod amser anodd dros ben.  

Dyfodol yr Hwb Cymunedol  

Mae’r newid hwn yn ein dull o weithio wedi golygu ein bod 
wedi gallu cael gwared â llawer o’r rhwystrau blaenorol a 
chyrraedd llawer mwy o bobl. 

Er mwyn ymateb i’r newid, rydym wedi adolygu ein 
cynlluniau gwreiddiol i sefydlu un hwb neu ganolfan a 
byddwn yn cynnal hybiau symudol mewn lleoliadau 
cymunedol ar draws Sir Conwy i ddod â’r gwasanaeth i’r 
cleientiaid a gwella hygyrchedd. 

Darparwyd cymorth ar gyfer y Materion Iechyd Meddwl canlynol : Iselder  Gorbryder  

Unigedd ac unigrwydd  Diffyg hunan-barch  Problemau Cysgu  Straen  Meddyliau hunan-laddol 

M ae ein Hwb Cymunedol Fedra’i yn darparu cymorth 

buan, hawdd ei gael i bobl sy’n cael trafferthion 

iechyd meddwl a lles. 

Sefydlwyd yr Hwb ar ddechrau 2020 i gynnig gwasanaeth 

galw heibio yn Llandudno. Fodd bynnag, yn sgil lledaeniad 

COVID roedd yn rhaid aildrefnu’r dull o gyflwyno 

gwasanaethau a gwnaethom newid i gynnig cymorth yn 

rhithiol, naill ai ar-lein neu dros y ffôn. Yn sgil cynnydd 

enfawr yn nifer yr atgyfeiriadau yn ystod y pandemig, yr 

Hwb Cymunedol yw pwynt cyswllt cyntaf pobl o bob rhan 

o’r sir â Mind Conwy. 

Os nad yw pobl yn gwybod ble i ddod o hyd i gymorth, neu 

maent yn chwilio am wybodaeth neu’n dymuno defnyddio 

un o’n gwasanaethau, gallant gysylltu â’n Cysylltwyr 

Fedra’i a fydd yn esbonio beth sydd ar gael ac yn helpu’r 

cleient i ddod o hyd i’r ateb gorau i symud ymlaen. Os na 

allwn gynnig gwasanaethau addas, yna bydd ein Cysylltwyr 

yn cyfeirio’r cleientiaid at asiantaethau a sefydliadau eraill i 

sicrhau y gallant dderbyn y cymorth mae ei angen arnynt.  
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Monitro Gweithredol  

Darparwyd cymorth ar gyfer y Materion Iechyd Meddwl canlynol:  Gorbryder  Meddyliau anodd, beirniadol 

Iselder  Diffyg hunan-barch  Cwsg gwael  Diffyg cymhelliant  Rheoli dicter  Colled  Straen  Unigedd 

M ae Monitro Gweithredol yn wasanaeth hunan-gymorth 

dan arweiniad, chwe wythnos o hyd, a’i nod yw cefnogi 

pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl isel neu gymedrol. 

Drwy gynnig cymorth a thechnegau dros y ffôn, ynghyd â 

llyfrynnau gwybodaeth, mae’n helpu’r cyfranogwyr i ddatblygu 

strategaethau ymdopi fel y gallant reoli eu sefyllfa yn well. 

Yn ystod y pandemig, ymunodd Mind Conwy â chymdeithasau 

Mind lleol eraill ar draws Cymru i gyflwyno gwasanaeth Monitro 

Gweithredol a gafodd ei addasu fel bod modd ei gynnig dros y 

ffôn neu ar-lein yn hytrach na wyneb yn wyneb. 

Yn sgil cyflwyno Monitro Gweithredol gwelwyd cynnydd yn 

nifer yr atgyfeiriadau a’r gallu i gyrraedd pobl ar draws Sir 

Conwy a darparwyd cymorth yr oedd gwirioneddol ei angen gan 

alluogi pobl i barhau i dderbyn gwasanaeth er gwaethaf y 

cyfyngiadau. 

Dyma’r union beth roedd ei angen arnaf, ac 
roedd yn hawdd iawn siarad â’r ymarferwyr. 

Roedden nhw’n gwrando’n dda ac yn cynnig 
arweiniad heb fod yn ymwthgar. Cymorth 
iechyd meddwl gwych ag empathi hefyd. 

 Mae’r cymorth a gefais wedi fy helpu   
 i deimlo’n fwy optimistaidd am fy 

nyfodol a’m targedau … fe wnes i ddysgu 
dulliau a thechnegau ymdopi gwahanol 
sydd wedi bod yn ddefnyddiol yn fy mywyd 
bob dydd, yn enwedig y technegau 
anadlu.  

Dywedodd 

86% 
o bobl fod eu hiselder wedi gwella ar 
ôl derbyn cymorth Monitro 
Gweithredol  

o bobl fod eu gorbryder wedi gwella 

ar ôl derbyn cymorth Monitro 
Gweithredol 

Dywedodd 

86% 

o bobl fod eu lles wedi gwella ar ôl 
derbyn cymorth Monitro Gweithredol 

Dywedodd 

93% 
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Darparwyd cymorth ar gyfer y Materion Iechyd Meddwl canlynol: Cyflyrau iechyd meddwl wedi’u 

diagnosio  Profedigaeth  Gorbryder yn ymwneud â COVID  Materion yn ymwneud â chyd-berthnasoedd/

teuluoedd  Gorbryder iechyd  OCD  Newid i’r drefn arferol, colli hunaniaeth neu swydd 

Cwnsela  

N od ein gwasanaeth cwnsela yw cynnig cefnogaeth, 

gwrando a chreu lle diogel fel y gall y cleient drafod 

materion yn ei fywyd a dod o hyd i ffordd ymlaen.   

Roedd yn rhaid i’n gwasanaeth Cwnsela newid yn llwyr 

mewn ymateb i’r cyfnod clo, gan nad oedd yn bosibl cynnig 

cwnsela wyneb yn wyneb.  

Fodd bynnag, yn sgil derbyn arian Covid hanfodol rydym 

wedi gallu cyflogi rhagor o gwnselwyr i ymdopi â’r galw 

cynyddol am y gwasanaeth hwn. Mae’r arian hwn hefyd 

wedi ein galluogi i gynnig hyfforddiant hanfodol i’r 

cwnselwyr fel y gallant weithio’n effeithiol dros y ffôn ac 

ar-lein. Felly, erbyn mis Ebrill 2020 roeddem wedi sefydlu 

gwasanaeth cwnsela rhithiol newydd llwyddiannus. 

            Roeddwn i’n pryderu braidd ynglŷn â siarad  

            gyda rhywun dros y ffôn, ond gwnaeth [fy 

nghwnselydd] wneud i mi deimlo’n gyfforddus ac ar 

ôl amser byr fe wnes i anghofio ein bod yn 

cael sesiwn dros y ffôn. 

             Ym mis Ebrill 2020 gadewais yr ysbyty ar ôl  

             bod yno am bythefnos yn dioddef o Covid. 

Roedd fy mhecyn gofal yn cynnwys sesiynau dros y 

ffôn gyda chwnselydd o Mind Conwy. Yn ogystal â 

chynnig cymorth i ymdopi â sgil-effeithiau Covid, 

mae hyn wedi fy helpu i ddod i delerau â phethau 

eraill a oedd yn creu problemau yn fy mywyd. 

Roedd y sesiynau yn achubiaeth. 

             Mae’n braf cael rhywun i wrando arnoch heb  

             farnu. Rhywun sy’n barod i wrando ar 

yr hyn rydych chi’n ei ddweud a chynnig 

cefnogaeth. 
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Hyfforddiant 

Y n ystod 2020-2021 gwnaethom ddatblygu ein hwb 

hyfforddiant, gan fuddsoddi i gynnig hyfforddiant 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl mewn ymateb i argyfwng 

Covid. Rydym wedi cynllunio cyrsiau sydd wedi’u hanelu at 

bobl sy’n gweithio o’r cartref i helpu eu hiechyd meddwl. 

 

Yn ystod y cyfnod hwn gwnaethom lwyddo i gynnal y 

cyrsiau canlynol: 

 6 chwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl  

 3 chwrs Pum Ffordd at Les  

 4 cwrs Pum Ffordd at Les yn benodol ar gyfer Coleg 

Llandrillo  

            Roeddwn yn meddwl nad oedd  

            gen i unrhyw stigma o ran 

siarad â rhywun sy’n wynebu 

problemau iechyd meddwl ond 

gwnaeth y cwrs hwn wneud i mi 

sylweddoli na fyddwn i wedi gofyn 

cwestiynau uniongyrchol am feddyliau 

hunan-laddol o’r blaen, ond byddwn 

yn barod i wneud hynny rwan. 

            Cefais fy siomi ar yr  

            ochr orau, oherwydd 

roeddwn yn meddwl y 

byddai’r cwrs yn trafod iechyd 

meddwl sylfaenol ond roedd 

yn llawer mwy manwl na’r 

disgwyl ac fe wnes i 

ddysgu llawer, a hynny 

o wahanol agweddau. 

            Mae’n rhoi rhywbeth fel  

            Pum Ffordd mewn 

persbectif a’r ffaith y gall fod yn 

syml ac o fewn cyrraedd pawb. 

Mae’n beth da i bobl wthio eu 

hunain, rhoi cynnig ar rywbeth 

newydd a theimlo eu bod nhw 

wedi cyflawni rhywbeth, ni waeth 

pa mor syml/bach ydyw. 

Diolch yn fawr. 
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Dywedodd 
85% 

o bobl fod eu 
hiselder wedi gwella 
ar ôl derbyn cymorth 

gan yr hwb  

Dywedodd 
85% 

o bobl fod eu 
gorbryder wedi gwella 

ar ôl derbyn cymorth 
gan yr hwb 

Dywedodd 

89% 
o bobl fod eu 

lles wedi gwella 

ar ôl derbyn cymorth 
gan yr hwb  

Gwnaethom 
ddarparu  

819 awr 
o gwnsela 
yn ystod y 

cyfnod hwn 

Dywedodd 
100% 
o’r cyfranogwyr 

fod y cwrs 5 Ffordd 

at Les 

yn wych 

Cyfeiriwyd 
248 
o bobl at y 

gwasanaeth 

cwnsela  

Dywedodd 
90% 

o’r cleientiaid fod y 
gwasanaeth wedi 

bodloni eu 

hanghenion 

Rydym wedi 

cyrraedd pobl 

ym mhob un bron 
(heblaw 2) o 

ardaloedd cod 

post Sir Conwy 

Dywedodd 
80% 

o ddefnyddwyr gwasan-
aeth y byddent yn ar-

gymell gwasanaethau 

Mind Conwy i 
ffrindiau a 

theulu 

Roedd 
80% 

o ddefnyddwyr 
gwasanaeth yn credu bod 

y gwasanaeth wedi eu 

helpu i ddatrys 

materion yn eu 
bywydau 

Dywedodd 
99% 

o ddefnyddwyr gwasanaethau 
cwnsela Mind Conwy y 
byddent yn debygol o 

ddefnyddio gwasanaethau 

eraill Mind Conwy, 
petai angen 

Roedd 
95% 

o ddefnyddwyr gwasanaeth 
yn credu y byddent yn 

debygol o ddefnyddio 

gwasanaethau Mind 

Conwy eto, 
petai angen 
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Gwerthusiad  

R oeddem yn awyddus i fesur ein perfformiad a derbyn adborth gan 

ein defnyddwyr gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwn. Rydym wedi 

sefydlu system adborth newydd, sy’n ei gwneud yn haws i bobl sydd 

wedi defnyddio ein gwasanaeth i ddweud eu barn. 

 

Yr hyn wnaethom ni 

 Anfonwyd ffurflenni adborth at bawb a oedd wedi defnyddio ein 

gwasanaethau, naill ai yn electronig neu drwy’r post 

 Roedd cyfle i rai pobl siarad ag aelod staff a llenwi’r ffurflen dros y 

ffôn os oeddynt yn dymuno gwneud hynny 

 Rhoddwyd y ffurflen gyswllt ar y wefan i annog adborth ar-lein. 

 

Yr hyn ddywedodd pobl wrthym ni 

Roedd pobl yn hoffi 

hyblygrwydd y 

gwasanaeth cwnsela 

ffôn / digidol ac yn awyddus i 

weld hyn yn parhau. Roedd cynnig 

dewis o ran y dull o dderbyn 

gwasanaeth cwnsela yn bwysig 

iawn a byddwn yn parhau i wneud 

hyn. 

 
Mwy o wasanaethau wyneb 

yn wyneb – rydym eisiau cynnig 

gwasanaethau wyneb yn wyneb 

unwaith yn rhagor, os bydd 

cyfyngiadau Covid yn caniatáu. Rydym 

yn gweithio’n galed i sefydlu ein 

Hybiau Cymunedol ar draws Conwy a 

chynnig grwpiau wyneb yn wyneb fel 

Mamau sy’n Bwysig, Fy 

Nghenhedlaeth a Byw Bywyd yn 

Llawn. 

 
Cynnig Gwasanaethau i 

Bobl Iau – Mae datblygu ein 

gwasanaethau i bobl iau yn 

flaenoriaeth allweddol. Rydym 

wedi cael arian i ddatblygu Monitro 

Gweithredol ar gyfer Pobl Ifanc, 

cwnsela, a Grwpiau. Mae hwn yn 

faes datblygiad allweddol i ni yn 

2021. 

 
Mwy o sesiynau 

cwnsela ac amser 

ymateb cynt – 

rydym wedi ehangu ein 

cynnig cwnsela, wedi 

recriwtio dau gwnselydd 

newydd ac wedi 

cyflwyno cwnselwyr sy’n 

fyfyrwyr. 
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Atgyfeiriadau  

R ydym wedi darparu cymorth i ddefnyddwyr gwasanaeth o ardal 

ehangach nag erioed o’r blaen. Yn y gorffennol, roedd y rhan 

fwyaf o’n defnyddwyr gwasanaeth yn dod o ardal Llandudno, sef 

lleoliad ein swyddfa. Dros y 12 mis diwethaf, rydym wedi cyrraedd 

pobl o bron iawn pob ardal cod post (heblaw 2) yn Sir Conwy (mae’r 

ddwy ardal hyn yn rhai gwledig iawn). 

Rydym wedi cynnig cymorth i bobl rhwng 16 a 92 oed, ynghyd â rhai 

pobl iau yn ein rôl fel Gweithiwr Lles Teuluoedd. 

Roedd y rhan fwyaf o’r bobl a gafodd gymorth dros y 12 mis 

diwethaf o’r grwpiau oedran gwaith. Mae llai na 10% o’r 

defnyddwyr gwasanaeth yn 65 oed a throsodd. Mae tua 15% o’r 

defnyddwyr gwasanaeth o dan 25 oed. 

Llwybrau Atgyfeirio 

 Hunan-gyfeirio 

 Meddygon teulu 

 Timau Iechyd 
Meddwl 
Cymunedol 

 Gweithwyr Teulu 

 Mind yn 
genedlaethol 

Darparwyd cymorth ar 

gyfer y Materion Iechyd 

Cymdeithasol canlynol 

 Dyledion 

 Tai 

 Iechyd corfforol 

 Materion gwaith 

 Tor-perthynas 
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Diolch i chi  

Noddwyr 

 Sefydliad Steve Morgan 

 Sefydliad Cymunedol Cymru 

 Sefydliad Banc Lloyds 

 Gwobrau i Bawb 

 Sefydliad Garfield Weston 

 Sefydliad Moondance 

 Ymddiriedolaeth Cod Post y 
Bobl 

 Rhaglen ‘Headlining Mental 
Health’ Media Trust 

 Cronfa Cymunedau Lleol y 
Co-Op 

Diolch i’r bobl ganlynol am ein 

helpu i wella ein hymgysylltiad  

 Simon Wynne a’r gwirfoddolwyr 
yn Bayside Radio – sylw ar y 
radio, gwaith marchnata a 
chyhoeddusrwydd, cynulleidfa 
newydd 

 Estelle Nock – y Cylchlythyr a 
gwaith marchnata cynnar 

 Michael Markie – gwirfoddolwr 
TG, gwaith graffeg a rheoli’r 
wefan 

 Linda Tavernor – Sied 
Ieuenctied Abergele, Itaca, ac 
Ysgol Emrys ap Iwan 

 Cat Whitehouse a’r tîm yn 
Media Trust 

Cymdeithasau Mind lleol y 

gwnaethom gysylltu â nhw er 

mwyn datblygu a gwella 

ymgysylltiad  

 Leeds Mind (cymorth 
cymheiriaid) 

 Burton and District Mind 
(gwasanaeth cwnsela a 
chynhyrchu incwm) 

 Hull and East Yorkshire Mind 
(marchnata a 
chyhoeddusrwydd) – Diolch yn 
arbennig i Jack Moore am 
gymorth â gwaith recriwtio, 
mentora ac adnoddau 

 Wirral Mind (Buddsoddiad 
Eiddo) 

 Mind Gogledd ddwyrain Cymru 
(Hyfforddiant cynhyrchu incwm) 

 Mind Dyffryn Clwyd (tendr 
Monitro Gweithredol ar y cyd) 


