Her
Amgylchynu
Cymru

Cymerwch Gam Mawr
o amgylch Cymru

Pecyn Codi Arian

1-30 Medi 2022
Helpwch ni i wneud camau breision
tuag at Gymru oed gyfeillgar

Mewn partneriaeth â:

2

3

Her Amgylchynu Cymru

Cynnwys

Dinbych-y-pysgod – De-orllewin Cymru

Archwiliwch lwybrau arfordirol prydferth
Troediwch lwybrau hanesyddol Clawdd Off
Ymunwch â Cham Mawr Age Cymru
I greu Cymru oed gyfeillgar

Cymerwch Gam Mawr o
amgylch Cymru

4

Waw, mae hynny cyn belled â...

7

Sut mae’ch ymdrechion
codi arian yn gwneud
gwahaniaeth

8

Mae galwad gyfeillio
yn gwneud byd o
wahaniaeth

10

Pa mor bell fydda i’n cerdded
/ rhedeg / seiclo?

12

Eich pecyn codi arian

13

Oeddech chi’n gwybod?

14

Llwybr swyddogol ein taith

15

Cefndir Age Cymru

16

Y eithiau

17

Gair gan ein 			
Prif Weithredwr

18

5

Her Amgylchynu Cymru

Y mis Medi hwn, byddwch yn heini ac yn iach
wrth fwynhau ein golygfeydd godidog a
chymerwch Gam Mawr o amgylch Cymru.
Gosodwch nod unigol i’ch hun gan wybod y
byddwch yn cyfrannu at ein her i gerdded,
rhedeg neu feicio o amgylch cylchedd Cymru.

iliwn o gamau ym
mis Medi 2022

Waw

Aberystwyth - Ceredigion, Cymru

mae hynny cyn Cbelled
â...
AS-GWE

Medi

CAERDYDD
CAS-GWENT
CAERFYRDDIN
RHUFAIN
ABERTAWE
DINBYCH-Y-PYSGOD
PENFRO
ABERGWAUN

siŵr, gydag ymdrechion pawb yn cael eu rhoi at ei
gilydd, y gallwn ni gyfl wni’r nod!

DD
Y
D

RHUFA
IN

CAERDYDD
2 filiwn o gam u neu 1,047 o fillti oedd,
CAS-GWENT
mae cerdded o amgylch Cymru yn cyfateb
CAERFYRDDIN
yn fras i’r pellter cerdded o:
RHUFAIN
• Gaerdydd i Rufain
ABERTAWE
• Abertawe i Oslo
DINBYCH-Y-PYSGOD
PENFRO
• Wrecsam i Fienna
ABERGWAUN
• Casnewydd i Fonaco
ABERTEIFI
• Hwl ordd i Brâg
ABERYSTWYTH
nod yw cyfl wni’r targed drwy
-GW
ASEin
DDgyfuno holl
CABERMAW
E
Y
D
gamau (neu fillti oedd) y cerddwyr
i gyrraedd 2
PORTHMADOG
filiwn o gam u. Mae hynny’n cyfateb i daith gyfan
YNYSMÔN
o amgylch Cymru ar Lwybr Arfordir Cymru a Llwybr
BANGOR
Clawdd Offa
YRHYL
Efallai ei fod yn edrych yn hurt, ond rydyn ni’n

NT

Y cyfan rydym yn ei ofyn yw eich bod yn
cofnodi cyfanswm eich camau neu eich
milltiroedd ac yn eu nodi ar ein porth ar-lein
neu’n cwblhau ein cynllunydd camau dyddiol
ac yn anfon eich cyfanswm atom.

Dwy

NT

Bydd cymryd rhan yn Y Cam Mawr yn ein
helpu i frwydro yn erbyn unigrwydd cynyddol
ymysg pobl hŷn, i fod yn rhan o’n hymgyrch
codi arian mwyaf erioed ac i ddathlu
harddwch Cymru. Cerddwch ar hyd Llwybr
Arfordir bendigedig Cymru, o dde i ogledd
Cymru ac yna tua’r de ar hyd Llwybr Clawdd
Offa. Gallwch ddewis gwneud eich camau
gartref neu wrth gerdded o amgylch yr ardd.
Sut bynnag y byddwch yn cymryd rhan,
byddwch yn gwneud gwahaniaeth sylweddol.

Ein Targed

CAER

Cymerwch
Gam Mawr o
amgylch Cymru

CAER
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Sut mae’ch ymdrechion codi
arian yn gwneud gwahaniaeth
Bydd y cyfraniadau a gewch drwy gael eich noddi yn
mynd yn uniongyrchol i ariannu dau o’n prif wasanaethau
pwysicafi bobl hŷn. Mae’r ddau wasanaeth yn ddibynnol ar
gyfraniadau ac ymdrechion codi arian i’w cynnal.

1. Cyngor Age Cymru
Yn y flwyddyn 2020-21, deliodd Age Cymru â mwy na 31,500 o ymholiadau,
drwy ein gwasanaeth di-dâl, cyfrinachol a diduedd sy’n darparu gwybodaeth
a chyngor amhrisiadwy i bobl hŷn ynglŷn â’u hawliau mewn perthynas â
rhychwant o faterion y daw pobl hŷn ar eu traws.
• Mae un o bob tri o’r galwadau i Gyngor
• Mae un o bob tri o’r galwadau i Gyngor
Age Cymru yn ymwneud ag arian a buddAge Cymru yn gysylltiedig â gofal .
daliadau ac rydym yn fwyfwy pryderus
Mae darpariaeth gofal i oedolion yn y
bod y nifer o bobl hŷn sy’n byw mewn tlodi
gymuned, gofal cartref a gofal seibiant yn
yng Nghymru yn cynyddu
lleihau blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae pobl
hŷn yn dweud wrthym am anawsterau
• Gall arian fod yn dynn: Mae 120,000 o
wrth geisio cael asesiadau ar gyfer gofal a
bensiynwyr yng Nghymru yn byw mewn
chanfod y gofal a chymorth cywir
tlodi
• Amcangyfrifi bod 80,000 o aelwydydd
yng Nghymru sy’n gymwys i dderbyn
Credyd Pensiwn ddim yn ei hawlio

• Mae’r traean olaf o’n galwadau yn
ymwneud â phob math o faterion y gall
fod angen cymorth ar bobl hŷn gyda nhw.

“Bydd hyn yn newid ein bywydau, mae hyn fwy o fudd nag oedden
ni’n meddwla oedd yn bosib. Diolch yn fawr iawn.”
“Diolch yn fawr iawn am y wybodaeth roddoch chi i ni, mae’n
hynod ddefnyddiol a gobeithio y gall helpu i wneud pethau’n haws
i Mam a Dad.”

Ynys Môn – Gogledd-orllewin Cymru

2. Gwasanaethau cyfeillio Age Cymru
Mae ein gwasanaeth arloesol dan arweiniad gwirfoddolwyr yn
darparu cyfeillgarwch a chefnogaeth wythnosol allweddol i bobl sy’n
byw ar eu pennau eu hunain. Mae codi arian yn ein helpu i gynnal ein
gwasanaethau hollbwysig.
Y llynedd, gwnaeth ein tîm bendigedig fwy nag 11,629 o alwadau
cyfeillio i dros 550 o bobl hŷn ledled Cymru.
• Dywed 220,000 o bobl hŷn yng Nghymru eu bod wedi teimlo’n
unig yn ystod eu blynyddoedd hŷn
• Bydd 100,000 o bobl dros 65 oed yng Nghymru yn siarad â thri
neu lai o bobl bob wythnos
• Dywed 330,000 o bobl hŷn yng Nghymru y byddai ychydig
funudau o sgwrsio yn gwneud byd o wahaniaeth i’w hwythnos.
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Mae galwad
gyfeillio yn gwneud
byd o wahaniaeth
Beth mae pobl yn ei ddweud wrthym am
wasanaeth Age Cymru

“Rydyn ni wedi ennill ffrind a
rhywun y gallwn ni ymddiried
ynddo. Helen sy’n onio fel
arfer ac mae ganddi lais mor
siriol ac mae hi’n ffrind erbyn
hyn. Mae’n rhywbeth rydyn
ni’n edrych ymlaen ato bob
wythnos, mae’n rhoi gwybod i
ni bod ots gan rywun ac mae’n
pwysleisio pa mor bwysig ydy’r
gwasanaeth yma.”

“Yr unigrwydd ydy’r peth mawr; oherwydd y
cyfnod clo, mae llawer ohonom wedi colli ein
hyder ac yn teimlo nad ydyn ni’n gallu gwneud
pethau. Mae’r sgyrsiau wythnosol gyda Susie a
Fiona, sy’n gwneud i mi chwerthin, wedi fy helpu
i adennill ychydig o hyder ac i beidio â theimlo
mor unig.”
A Gwirfoddolwr:

Prestatyn – Gogledd Cymru

“Ces i hwyl garw ar fod yn gyfaill mewn angen,.... Mae’r
llawenydd yn ei lais pan fydd yn deall mai fi s dd yno
yn gwbl amlwg. Mae’n gwneud i mi deimlo’n dda fy mod
wedi ei wneud mor hapus drwy dderbyn galwad. Mae’n
isel iawn ei ysbryd weithiau nes i ni ddechrau sgwrsio,
gallwch chi deimlo ei hwyliau’n newid. Rydyn ni’n cael
hwyl yn y pen draw bob tro. Mae’n gwneud i mi deimlo
bod cyfaill mewn angen mor werthfawr.” Richard
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Pa mor bell bydda i’n cerdded /
rhedeg / seiclo?
Mater i chi ydy hynny yn gyfan gwbl gan fod croeso i bob
cyfraniad. Er enghrai t, gallech chi gael pobl i’ch noddi
chi fesul milltir (2,000 o gamau), a phan fyddwch chi wedi
cwblhau eich milltir (neu fwy!) anfonwch eich cyfanswm atom
ni er mwyn cyfrannu at gamau cyfunol Tîm y Cam Mawr.
Gan mai digwyddiad rhithiol ydy hwn, gallwch chi gyfrif eich camau neu’ch
milltiroedd ble bynnag ho ech chi - ar felin draed, o gwmpas yr ardd, yn
eich cymuned neu yng nghefn gwlad, unrhyw le o gwbl.
Wrth gwrs, gallech chi benderfynu cerdded, rhedeg neu hyd yn oed seiclo
ar Lwybr Arfordir Cymru neu Lwybr Clawdd Offa go i wn, ac mae hynny’n
iawn, cyn belled â’ch bod chi’n cofnodi eich camau/milltiroedd ac yn anfon
y cyfanswm atom ni.

Byddwch yn cael

m
crys-t digwyddiad a
ddim unwaith y
byddwch wedi
cyrraedd £50 mewn
rhoddion.

Rhannwch eich cynnydd hefyd ar y cyfryngau cymdeithasol,
gan ddefnyddio’r hashnod #CamMawrAgeCymru i helpu i
ledu’r gair a denu cyfraniadau i’r achos hollbwysig hwn.

#CamMawrAgeCymru

Diolch i chi am eich diddordeb mewn cymryd rhan yng Ngham
Mawr Age Cymru. Os nad ydych chi wedi cofrestru eisoes i gymryd
rhan, sicrhewch eich bod yn ymuno drwy glicio ar ‘cofrestru’ isod.

Cofrestru
TELERAU AC AMODAU
Rhaid i rai dan 16 oed sy’n cymryd rhan fod yng nghwmni
oedolyn
Llangollen - Sir Ddinbych, Cymru

Digwyddiad rhithiol ydy hwn ac felly rhaid i chi gymryd
cyfrifoldeb am eich diogelwch a dilyn canllawiau lleol a’r
llywodraeth ar adeg y digwyddiad. Rydych yn cymryd rhan ar
eich risg eich hun yn gyfan gwbl.
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Oeddech
chi’n
gwybod?
Gallai £10
a godir gael ei ddefnyddio
i ateb cais am gyngor gan
unigolyn hŷn

Gallai £15
gefnogi galwadau cyfeillio
i ddau o bobl hŷn i ddau o
bobl hŷn
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Llwybr swyddogol ein taith
Bydd ein llwybr rhithiol swyddogol yn mynd â ni gyda’r cloc o amgylch Cymru ar hyd
dau o lwybrau gorau’r byd: Llwybr Arfordir Cymru a Llwybr Clawdd Offa
Gyda’i gilydd, mae’r llwybrau hyn yn ffur o taith gyfl wn o 1,024 o fillti oedd o
amgylch Cymru. Byddwn yn cofnodi Cynnydd Tîm y Cam Mawr ar hyd y trywydd hwn
drwy gydol mis Hydref ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi drwy’r cyfryngau
cymdeithasol a’n gwefan ar gyfer Y Cam Mawr.

1. Llwybr Arfordir Cymru

2. Llwybr Clawdd Off

Cyfanswm hyd = 870 milltir

Cyfanswm hyd = 177 milltir

2021 ydy hanner canmlwyddiant Llwybr
Clawdd Offa a agorw d ar 10 Gor ennaf
1971. Mae’n 177 milltir/285 km o
hyd. Cafodd ei enwi ar ôl Y Clawdd a
adeiladwyd gan y Brenin Offa yn yr 8fed
ganrif i nodi ffin ymru ac mae’n dilyn y
Clawdd i raddau helaeth. Mae’n cysylltu
Prestatyn yn y gogledd â Chlogwyni
Sedbury ger Cas-gwent.

Cymru ydy’r unig wlad yn y byd sydd
â llwybr parhaus wedi’i arwyddo o
amgylch ei holl arfordir. Agorwyd
Llwybr Arfordir Cymru yn 2008, ac
mae’n 870 milltir/1,400 cilomedr o hyd
: llwybrarfordircymru.gov.uk

: offasdy e.org.uk

1. Cas-gwent: Castell Cas-gwent
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2. Caerdydd: Castell Caerdydd
13

3. Abertawe: Pont y Bae Copr
4. Caerfyrddin: Boat House Dylan Thomas
5. Dinbych-y-Pysgod: Harbwr Dinbych-y-Pysgod

11

6. Penfro: Y Shinc
15

7. Abergwaun: Wal yr Harbwr
10

8. Aberteifi: Ca tell Abertei
9. Aberystwyth: Traeth y Gogledd
10. Abermaw: Traeth Abermaw
11. Porthmadog: Y Cob
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9

12. Ynys Môn: Traeth Llanddwyn
13. Bangor: Cloc Mckee
15. Y Trallwng: Castell Powis

7

16. Canolfan Clawdd Off
17. Y Gelli Gandryll: Tŵr y Cloc
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14. Y Rhyl: Tŵr Awyr y Rhyl
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Ynglŷn ag Age Cymru
Mae Age Cymru yn Gweithredu Ledled Cymru
Mae Partneriaeth Age Cymru yn cynnwys Age
Cymru, yr elusen genedlaethol ar gyfer pobl hŷn yng
Nghymru a’r pum partner Age Cymru lleol:
• Age Cymru

• Age Cymru Gwynedd a Môn

• Age Cymru Dyfed

• Age Cymru Powys

• Age Cymru Gwent • Age Cymru Gorllewin Morgannwg

Herio unigrwydd yng Nghymru
Mae Covid-19 wedi tynnu sylw at broblem unigrwydd ymhlith pobl hŷn,
ond roedd llawer o’r bobl y mae Age Cymru yn gweithio gyda nhw eisoes
yn unig ac mae llawer yn parhau i fod wedi’u hynysu ac yn unig hyd yn oed
wedi diwedd y cyfnod clo. Drwy’r Cam Mawr, rydych chi’n ein helpu ni i
fynd i’r afael â’r materion hyn drwy godi arian ar gyfer ein gwasanaethau.

Y eithiau

21%

Yng Nghymru, mae 21% o bobl 60-64 oed yn byw ar eu pen
eu hunain, gan godi i 60% o bobl dros 85 oed ac mae 91,000
o bobl hŷn yng Nghymru yn disgrifio eu hunain el pobl sy’n
unig yn gyson.

Os na fyddwn yn delio â hyn, bydd problemau unigrwydd pobl hŷn yn
gwaethygu gan fod poblogaeth Cymru yn heneiddio, ac mae hynny’n sicr
o olygu y bydd mwy o bobl yn byw ar eu pennau eu hunain.

Erbyn

2030,

lai na degawd i ffw dd, rhagwelir y bydd mwy na 1,008,000
o bobl hŷn yng Nghymru, sef 33% o’r holl boblogaeth!
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Gair gan ein

Prif Weithredwr
Rydym yn credu o ddifrif y gall Cymru ddod yn
genedl oed gyfeillgar!
Rwy’n hynod falch o’r cymorth a’r gefnogaeth y mae tîm
sta a gwirfoddolwyr Age Cymru’n ei darparu i bobl hŷn
ledled Cymru.

“Gobeithiwn i chi fwynhau eich taith gerdded,
boed yn daith rithiol neu wirioneddol, ar Lwybr
Arfordir Cymru. Pa un ai a ydych yn llwyddo
i gerdded milltir neu hyd y llwybr sy’n 870 o
fillti oedd, cymryd rhan sy’n bwysig. Pob lwc!”
Tîm Llwybr Arfordir Cymru

Gofynnwn i chi ddod yn rhan o’r tîm ehangach hwnnw
drwy ein helpu i godi arian er mwyn sicrhau bod ein
gwasanaethau yn dal yno i bobl hŷn pan fyddant ein
hangen fwyaf.
Gall eich cefnogaeth wneud gwahaniaeth.
Dyma ein hymdrech codi arian fwyaf erioed ledled Cymru
ac ni fu mwy o’i hangen erioed. Diolch am ein helpu i greu
Cymru oed gyfeillgar.

Victoria Lloyd
Prif Weithredwr - Age Cymru

Abaty Tyndyrn - Tyndyrn, Cymru

Age Cymru
Llawr Gwaelod Tŷ Mariners,
Llys Trident,
Heol East Moors,
Caerdydd
CF24 5TD
Ffn: 029 2043 1555

Gwefan: www.agecymru.org.uk

Mae Age Cymru yn elusen gofrestredig 1128436. Cwmni cyfyngedig
drwy warant ac wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr 6837284
Cyfeiriad swyddfa gofrestredig: Llawr Gwaelod, Tŷ Mariners, Llys
Trident, Heol East Moors, Caerdydd CF24 5TD. © Age Cymru 2022

