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Croeso i’n hadroddiad 

blynyddol  
Age Cymru Gwynedd a Môn yn cyrraedd y safon!  

 Eleni rydym yn falch o gael cydnabyddiaeth a chyrraedd Safon  
Ansawdd Elusennau Age UK (CQS) a hefyd y Safon Ansawdd Cynghori (AQS) 
sy'n  cydnabod safon uchel ein perfformiad fel sefydliad.   
  

Caiff y Safon CQS ei asesu'n allanol a'i ddyfarnu i aelodau o rwydwaith Age 
UK sydd wedi dangos eu bod wedi'u llywodraethu a’u rheoli yn dda; eu bod 
gyda cyfeiriad a strategaeth glir; a’u bod wedi ymrwymo i sicrhau lles a  
diogelwch pobl hŷn, eu staff a gwirfoddolwyr.   
  

Caiff y Safon AQS ei ddyfarnu i sefydliadau sydd yn darparu cyngor i’r 
cyhoedd ar  faterion llesiant cymdeithasol.  Er mwyn cwrdd â’r safon rhaid i 
sefydliadau brofi eu bod yn cael ei reoli yn effeithiol ac yn cyflogi  
swyddogion sydd gyda’r sgiliau a’r wybodaeth er mwyn cwrdd ag anghenion 
eu  cleientiaid. 
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Cynnwys  
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Adroddiad y Prif Swyddog 
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Y Bwrdd Ymddiriedolwyr 
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Nôd ac amcanion yr elusen  
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Arian wrth gefn 
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Cyngor a Gwybodaeth  

A wyddoch chi?   

 

Darparwn gyngor  

arbenigol ar pob elfen o 

gyngor a gwybodaeth 

mewn perthynas â 

heneiddio.  Mae hwn 

drwy’r ffôn, arlein drwy 

ein gwefan ac ebost, yn 

ogystal â sesiynau galw 

mewn. 

 

 
 

Mae ein Tîm Cyngor a 

Gwybodaeth yn darparu 

dau brif wasanaeth sef 

cyngor budd-daliadau a 

chyllid .  Bydd rhain yn  

sicrhau incwm 

ychwanegol i bobl a 

gwneud arbedion, gan 

arwain at well ddyfodol 

yn ariannol. 

 
 

 

Mae’r gwasanaeth  

Cyllid Iach wedi ei anelu 

tuag at gefnogi ac  

annog unigolion ym 

mlynyddoedd hwyr o 

fywyd i fod â gwell gallu 

a sgiliau i adolygu a 

delio gyda’u materion 

ariannol personol. 

 

01286 685919 
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Cyswllt wedi ei weud 

1,632 o weithiau ar gyfer y 

gwasanaeth Cyngor a 

Gwybodaeth, gyda’r 

mwyafrif dros y ffôn a  

thrwy ymweliadau   

gartref. 

 

 

 

 

Mae Bathodynnau Parcio 

Glas i’r anabl yn hanfodol 

i rai pobl gan sicrhau 

modd cynnal eu  

hannibyniaeth, mynychu 

gweithgareddau o ddydd i 

ddydd  meguis mynd i’r  

siop a mynychu  

apwyntiadau meddygol.  

01286 685919 
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Eiriolaeth   

A wyddoch chi?  

 

Mae eiriolaeth yn broses o 

gefnogi a galluogi pobl i: 

Fynegi eu barn a'u  

pryderon.  Cael mynediad i 

wybodaeth a gwasanae-

thau. Amddiffyn a 

hyrwyddo eu hawliau a'u 

cyfrifoldebau. Archwilio 

dewisiadau ac  

opsiynau. 
 

 
 

 
M  

Mae eiriolwr yn 

rhywun sy'n darparu  

cymorth eiriolaeth pan 

fydd ei angen arnoch.  Gall  

eiriolwr eich helpu i gael  

mynediad i wybodaeth 

sydd ei hangen arnoch neu 

fynd gyda chi i  

gyfarfodydd neu  

gyfweliadau, mewn rôl 

gefnogol. 

 

Rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019 

 

 

01286 685922 
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Rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019 



12  

A wyddoch chi?  
 

Rydym yn darparu  

llawer o wasanaethau  

dan ein gwasanaeth 

gofal, wedi  ei  

deilwra i ddiwallu  

anghenion unigolyn.  

Gan gychwyn gyda 

gwasnaeth glanhau  

domestig.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rydym hefyd yn darparu 

gwasanaethau 

ychwanegol megis Gofal 

Dydd, Gofal Traed a 

Chlybiau Cinio. 
 

Nid yn unig y darperir  

cymorth ymarferol drwy’r 

gwasanaethau hyn, ond 

maent hefyd yn mynd  i’r 

afael â threchu 

unigrwydd ac ynysu 

cymdeithasol. 

Gwasanaethau Gofal  

01286 685911 
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Gwasanaethau Gofal  
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Gall unrhyw un sydd yn  

derbyn budd-dal fanteisio ar   

y Cynllun Siopa.   

Darperir cymorth gyda siopa  

wythnosol am fwyd; 

rhywbeth all fod yn anodd 

wrth i ni fynd yn hŷn.   
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Cynllun Siopa Brynsiencyn 
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Cyfleon cymdeithasu  

A wyddoch chi?  

 

 

Rydym wedi trefnu  

neu gefnogi sawl  

digwyddiad  

cymdeithasol  

mewn amryw o  

leoliadau ar draws  

Gwynedd ac Ynys Môn.  

 

 

O drefnu blodau i gadw'n 

heini, neu dim ond galw 

heibio am baned a  

chacen!  

 

Edrychwch ar ein gwefan am  fanylion Canolfan  yn eich ardal 

01286 808732 
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Rydym yn rhedeg caffis 

sy'n cynnig awyrgylch 

hamddenol a  

chyfeillgar. 

Fe’u lleolir  mewn  

ardaloedd hygyrch sydd 

â chysylltiadau  

trafnidiaeth cyhoeddus 

cyfagos. 
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Bod yn greadigol  
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A wyddoch chi?  
 

Darperir cefnogaeth i grwpiau a hefyd ar sail un i un i rai sydd ar gychwyn

 01286 808732 
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Men’s Shed  

Caernarfon yn 

mynd o nerth i 

nerth 

Mae gennym  bellach 

22 o aelodau wedi 

ymuno â’r Shed. 

924 o bresenoldebau 

rhwng Ebrill 2018 ac 

Mawrth 2019. 

Rhai o griw Men’s Shed Caernarfon gyda mainc oedd angen  

ychydig o lafur cariad ganddynt.                                                                       
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Mae derbyn grantiau gan Age Cymru a Chegin y Gymuned wedi  
ein galluogi i godi Tŷ Gwydr i dyfu cynnyrch ein hunain.  



22  

Yn y Gymuned  

A wyddoch chi?  

 

Darpariaeth ‘Pryd 
Adref’ yn yr ardal 
leol 

Ydych chi'n cael 

trafferth siopa neu 

fynd allan i 

gymdeithasu? A 

hoffech dderbyn 

prydau bwyd maethlon 

yn   rheolaidd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

01286 808732 
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Rydym wedi cynnal 4 
Fforwm Pobl Hŷn ar Ynys 
Môn yn ystod 2018-19, 
gyda oddeutu 50 o  
unigolion yn bresennol 
ym mhob fforwm.  
 
 
 
 
 
 
 
Rydym yn rhedeg 4 siop 
wedi eu lleoli yn:  
  
 Caernarfon 
 Blaenau Ffestiniog  
 Llangefni  
 Porthmadog  

A wyddoch chi? 01286 685921 
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Eich cyfraniad chi  
A wyddoch chi?  

 

Mae gennym 91 o  
wirfoddolwyr wedi cofrestru 
gyda ni ar hyn o bryd, yn  
cynorthwyo gyda gwaith o 
ddydd i ddydd o redeg yr 
elusen. 

Maent yn darparu 10,992  
o oriau gwirfoddoli y  
flwyddyn!  

01286 808732 
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CYNLLUNIO I’R DYFODOL 

 

Mae ein Gwasanaeth Cynllunio 

i’r Dyfodol ar gyfer pobl 50 

oed a throsodd sydd yn 

wynebu sefyllfa  arwyddocaol 

mewn bywyd. 

 

Gwasanaethau newydd ar gyfer 2019 
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www.agecymru.org.uk/gwyneddamon                        01286 677711 

 

 


