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Mae’r gweithgareddau / cyrsiau hyn am ddim i bobl sy’n byw yn Sir y Fflint 
ac sydd wedi eu heffeithio gan iechyd meddwl, yn ogystal â’u gofalwyr. 
I gyrchu’r sesiynau hyn mae angen i chi archebu ar 
ddefnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth gyswllt ar waelod y dudalen 
oni nodir yn wahanol ar wybodaeth y cwrs.

Mae dysgu a chysylltu ag eraill yn ffactorau pwysig wrth fynnu lles yn 
ein bywydau a chynnal hynny. Mae’r holl weithgareddau a’r cyrsiau sydd 
wedi’u rhestru yn y llyfryn hwn wedi’u cynllunio i’ch helpu i wella eich 
lles wrth gwrdd â ffrindiau newydd, gan ddatblygu hyder a dysgu sgiliau 
newydd. Darperir y gweithgareddau gan “Bartneriaeth Hyfforddiant Sir y 
Fflint”, sef Gwasanaethau Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru, Cyngor Sir 
y Fflint, Mind Sir y Fflint, KIM Inspire, Unllais a Chyngor Gwirfoddol Lleol 
Sir y Fflint. 
Fy enw i yw Karen Griffith a fi yw’r gweithiwr cefnogi hyfforddi, mae croeso 
i chi gysylltu â fi ar y rhifau isod neu ar e-bost a byddwn yn hapus i drafod 
eich dewisiadau â chi, archebu cwrs/gweithgaredd ar eich cyfer neu 
drefnu cymorth i’ch helpu i’w mynychu

Find out more ...
ffon neu tecst: 07776452471
Ebost: info@flintshirewellbeing.org.uk
www.flintshirewellbeing.org.uk

Dyma’r Haf!

awn ni!!

mailto:info@flintshirewellbeing.org.uk
www.flintshirewellbeing.org.uk


3

Contents

Sesiwn Basged Grog   / Ofalgar

Celcio

Crochenwaith i Ddechreuwyr   

Dyddiaduron Celf
Ofalgar

SAFE (Self Advocacy For Empowerment)

Cyrsiau North East Wales Mind

FLVC
KIM - Knowledge, Inspiration, Motivation

Aura Leisure & Libraries

Coleg Cambria
Blodau gyda Unllais

Sesiwn Celf Hylifol / Celf Llosgliw
Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Gefn Gwlad

Gweithdai GIG

Grwpiau Talacre

6

4

7

5

8

9

10

11

12

27

15

37

42

43

50

13

21

25

23

Gweithdai Dyfrlliw

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar

I CAN Mental Health
Awareness Training

I CAN Mental Health Awareness Training provides an
overview of common mental health problems as well as 

best practice guidance on how to listen, give helpful
advice, signpost to support services, and look after 

your own mental health and wellbeing

Available free of charge to individuals, employers and 
community groups who would like a better understanding 

of how to support people with mental health problems

For further information or to register your interest, please contact
 

Volunteering opportunities

bcu.getinvolved@wales.nhs.uk

Meinir Evans on 07792235580

Zoom gyda Unllais

www.flintshirewellbeing.org.uk
Y cyfan yn dibynnu ar gyfyngiadau llywodraeth Cymru ynghylch a all 
cyrsiau redeg dan do. (Gweler tudalennau 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 a 14)
Os na, gellir eu rhedeg yn yr awyr agored yn y tywydd Tyfu
caniatáu.

www.flintshirewellbeing.org.uk
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Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar

Date:      Mawrth Mai 4ydd, 11eg, 18eg, 25ain
Time:      11.00yb - 12.00yp 
Venue:    Zoom
   

Ydych chi’n byw gyda phoen, salwch, neu straen?  Neu a hoffech chi 
wybod mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar? Mae Ymwybyddiaeth Ofal-
gar yn ymwneud â’r hyn yr ydym yn canolbwyntio ein sylw arno. Fe 
all ein cynorthwyo i weld yn glir beth sy’n digwydd yn ein bywydau ac 
mae’n rhoi offer i ni i dderbyn pethau fel y maent, i ddod yn sylwedy-
dd i’n meddyliau a chymryd rheolaeth unwaith eto.  Beth bynnag fo 
amgylchiadau ein bywyd, gallwn ddysgu ymateb iddynt mewn modd 
mwy tawel a chreadigol.  Symudiadau ar gyfer Lles.
Bydd taflenni gwybodaeth wythnosol yn cael eu darparu gyda dulliau 
o ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar rhwng y sesiynau wythnosol.

 

My zoom ID is 962 449 1016
Password is 123456

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar

Date:      Mawrth Mai 4ydd, 11eg, 18eg, 25ain
Time:      11.00yb - 12.00yp 
Venue:    Zoom
   

Bydd y tiwtor yn cyflwyno technegau gwahanol ymhob sesiwn er 
mwyn meithrin y sgiliau angenrheidiol i baentio’n hyderus a 
hamddenol.
Mae croeso i ddechreuwyr a’r rhai sydd am wella eu sgiliau – mwyn-
hau dysgu yw’r nod.

 

Oherwydd lleoedd cyfyngedig efallai mai dim ond 1 o’r 4 y gallwch chi 
eu mynychu sesiynau.

Gweithdai Dyfrlliw - sut i beintio gan 
ddefnyddio dyfrlliw. 

Date:          Iau Mai 27ain, Mehefin 3ydd, 10fed
Time:          10.00yb - 12.00yp
Venue:        Growing Places
   

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Ofalgar

Sesiwn Basged Grog  

Date:      Mawrth Mehefin 8fed, 15eg, 22ain, 29ain 
  Gorffennaf 6ed, 13eg
Time:      11.00yb - 12.00yp 
Venue:    Zoom

Date:      Mawrth Mehefin 1af, 
Time:      10.00yb - 11.30yb & 12.30yp - 2.00yp 
Venue:    Growing Places
   

Ydych chi’n byw gyda phoen, salwch, neu straen?  Neu a hoffech chi 
wybod mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar? Mae Ymwybyddiaeth Ofal-
gar yn ymwneud â’r hyn yr ydym yn canolbwyntio ein sylw arno. Fe 
all ein cynorthwyo i weld yn glir beth sy’n digwydd yn ein bywydau ac 
mae’n rhoi offer i ni i dderbyn pethau fel y maent, i ddod yn sylwedy-
dd i’n meddyliau a chymryd rheolaeth unwaith eto.  Beth bynnag fo 
amgylchiadau ein bywyd, gallwn ddysgu ymateb iddynt mewn modd 
mwy tawel a chreadigol.  Symudiadau ar gyfer Lles.
Bydd taflenni gwybodaeth wythnosol yn cael eu darparu gyda dulliau 
o ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar rhwng y sesiynau wythnosol.
My zoom ID is 962 449 1016
Password is 123456

Dewch i ddysgu sut i greu basged grog hardd neu 
blannwr bychan. 
Cyfle i greu arddangosfa hardd a lliwgar i fywi-
ogi unrhyw ofod.  Bydd ein arbenigwr garddio, 
Jeanette, yn dangos sut i wneud y basgedi neu’r 
planwyr gwych yma, yna gallwch gael tro ar wneud rhai eich hunan. 
Darperir yr holl ddeunyddiau. 

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint

Bydd ffi fach o £8 i’r rheiny sydd am fynd 
a’u basged/plannwr gartref.  Os dewch 
â’ch basged eich hunan y ffi fydd £5. 
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Ofalgar

Sesiwn Basged Grog  

Date:      Mawrth Mehefin 8fed, 15eg, 22ain, 29ain 
  Gorffennaf 6ed, 13eg
Time:      11.00yb - 12.00yp 
Venue:    Zoom

Date:      Mawrth Mehefin 1af, 
Time:      10.00yb - 11.30yb & 12.30yp - 2.00yp 
Venue:    Growing Places
   

Celcio

Sut i gefnogi rhywun sy’n 
celcio 

Oes gennych chi broblem gyda chelcio cymhellol ac eisiau gwybod 
mwy?  Dewch i’n sesiwn ble byddwn yn trafod: 
Beth sy’n sbarduno ymddygiad celcio 
Gwahaniaeth yn y modd y mae celcwyr yn prosesu gwybodaeth 
(sut mae’r ymennydd yn gweithio) 
Awgrymiadau er mwyn newid 

Ydych chi’n adnabod rhywun sy’n cael 
trafferth gyda phroblemau celcio ac eisiau 
eu cefnogi yn eu sefyllfa bresennol? 
Mae celcio yn salwch anodd i fyw gydag ef 
a’i drin – mae hefyd yn anodd i deulu a ffrin-
diau ddeall.  Dewch draw i’n sesiwn i ddysgu 
mwy am sut mae’r broblem yn tarddu yn yr 
ymennydd a sut y gallwch helpu pobl i helpu eu hunain 

Date:        Gwener Mehefin 4ydd, 
Time:       12.30yp - 4.00yp
Venue:      Shotton TBC

Date:        Gwener Mehefin 11eg 
Time:       12.30yp - 4.00yp
Venue:      Shotton TBC

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint

Crochenwaith i Ddechreuwyr   

DIM ANGEN PROFIAD NA DAWN ARTISTIG! 

Byddwch yn dysgu technegau ffurfio slab (un o’r 3 o dechnegau 
craidd ar gyfer crochenwaith â llaw) 
*Rholio slabiau cyfartal o glai 
*Cymhwyso patrymau a gweadau gan ddefnyddio eitemau arferol y 
tŷ 
*Uno slabiau clai (gan ddefnyddio techneg croes linellu a llithro) 
Ar ddiwedd wythnos un fe fyddwch wedi creu plac enw clai crai 
neu fatiau diod.  Bydd y clai angen wythnos i sychu (ac os yn 
berthnasol, ei ffwrndanio) cyn y gellir ei beintio. 
Wythnos Dau:
 Fe fyddwch yn dysgu technegau peintio gwahanol i fywiogi’r dyl-
uniadau o’r wythnos flaenorol.  Bydd eich gwaith yn cael ei adael i 
sychu (neu ei ffwrndanio os yn berthnasol). 
Wythnos Tri:
Fe fyddwch yn mireinio eich gwaith (os yn ofynnol ar gyfer gwaith 
heb ei ffwrndanio) a’i gasglu i fynd gartref.  Fe gawn baned a sgwrs 
cyn i chi fynd â’ch gwaith gartref. 

Date:          Mawrth Gorffennaf 6ed, 13eg, 20ain
Time:  12.30yp - 2.30yp
Venue: Growing Places
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Date:

Time:
Venue:

Mawrth Gorffennaf 20ain, 27ain, 
Awst 3ydd, 10fed, 17eg 24ain 31fed
1.00yp - 3.00yp
Shotton TBC

Dyddiaduron Celf 

Ydych chi’n caru lliw? Oes gennych chi ddiddordeb mewn delwed-
dau? Ydych chi’n mwynhau gwneud pethau?
Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i weithgaredd cadw dyddiadur 
celf fel ffordd o archwilio eich creadigrwydd.  Nid oes angen i chi 
allu tynnu llun – wir wan os ydych yn mwynhau addurno’r goeden 
Nadolig yna gall y cwrs hwn fod ar eich cyfer chi.
Byddwch angen dod â llyfr i gadw eich dyddiadur ynddo, a dyma 
eich llyfr chi i’w gadw.
Gall fod yn llyfr wedi’i lunio’n arbennig h.y. eich dyddiadur personol 
eich hun neu gallwch brynu llyfr diddorol mewn siop elusen i’w ‘aild-
defnyddio’. 
Gorau oll yn faint A5 neu fwy gyda chlawr caled a phapur cymharol 
drwm. 

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Ofalgar

Date:      Mawrth Gorffennaf 27ain, Awst 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain
Time:      11.00yb - 12.00yp 
Venue:    Shotton TBC
   

Ydych chi’n byw gyda phoen, salwch, neu straen?  Neu a hoffech chi 
wybod mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar? Mae Ymwybyddiaeth Ofal-
gar yn ymwneud â’r hyn yr ydym yn canolbwyntio ein sylw arno. Fe 
all ein cynorthwyo i weld yn glir beth sy’n digwydd yn ein bywydau ac 
mae’n rhoi offer i ni i dderbyn pethau fel y maent, i ddod yn sylwedy-
dd i’n meddyliau a chymryd rheolaeth unwaith eto.  Beth bynnag fo 
amgylchiadau ein bywyd, gallwn ddysgu ymateb iddynt mewn modd 
mwy tawel a chreadigol.  Symudiadau ar gyfer Lles.
Bydd taflenni gwybodaeth wythnosol yn cael eu darparu gyda dulliau 
o ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar rhwng y sesiynau wythnosol.

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Ofalgar

Date:      Mawrth Gorffennaf 27ain, Awst 3ydd, 10fed, 17eg, 24ain
Time:      11.00yb - 12.00yp 
Venue:    Shotton TBC
   

Celf Llosgliw

Date:      Iau Awst 26ain
Time:      10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp 
Venue:    Growing Places
   

Yn y sesiwn hon byddwch yn dysgu sut i 
gyflawni darn o gelf eich hun drwy ddef-
nyddio paent acrylig a thechneg o’r enw 
‘Dutch pour’.
Darperir yr holl ddeunyddiau. 
Dim angen unrhyw brofiad dim ond eich 
dychymyg. 
Dydi paent acrylig ddim yn golchi i ffwrdd oddi ar ddillad felly 
gwisgwch hen ddillad a dewch â ffedog gyda chi. 

Dyma dechneg lle mae cŵyr gwenyn lliw 
yn cael ei doddi ar dwlsyn gwres a’i daenu 
ar hyd cerdyn arbennig i greu llun pryd-
ferth. 
Darperir yr holl ddeunyddiau, dim angen 
sgiliau dim ond eich dychymyg. 

Sesiwn Celf Hylifol

Date:          Iau  Awst 5ed,
Time:  10.00yb - 11.30yb - 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Gefn Gwlad

Cyflwyniad - Cyfarfod a Chyfarch  
Dydd Mawrth 1af Mehefin – 11.30yb– 12.30 yp. - Growing Places

Date:      Dydd Mawrth Mehefin 8fed 10yb - 2yp Parc Gwepre
  Dydd Mawrth Mehefin 15eg 10yb - 2yp TBC
  Dydd Mawrth Mehefin 22ain 10yb - 2yp TBC
  

Ydych chi erioed wedi ystyried dysgu am y Cod Cefn Gwlad?  Ydych 
chi’n gwybod enwau’r coed a’r adar yr ydych yn eu gweld wrth fynd 
am dro? 
Bydd y teithiau ysgafn hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu am natur a 
chysylltu â’r awyr agored, dan arweiniad arweinydd cymwys a gyda 
sgyrsiau gan Geidwaid Sir y Fflint. 
Bydd yr holl deithiau cerdded ar gyflymder ysgafn ac am hyd at 4 awr, 
gydag egwyl ar gyfer cinio.  Bydd y teithiau yn cychwyn am 10am ac 
yn gorffen erbyn 2pm. Bydd disgwyl i’r holl gyfranogwyr wneud eu 
trefniadau eu hunain i gyrraedd y lleoliad a dychwelyd gartref.  Bydd y 
daith gyntaf ym Mharc Gwepra, gyda’r holl leoliadau eraill yn cael eu 
cytuno pan fyddwn yn cwrdd. 
Mae’r cwrs yn un achrededig a bydd llyfryn gwaith i’w lenwi ar ôl pob 
taith. 
 Uchafswm o chwe pherson ar bob taith.

Dewch â chinio a diod 
gyda chi.  Mae siaced 
sy’n dal dŵr (trowsus dal 
dŵr os oes gennych rai), 
esgidiau cerdded da yn 
hanfodol. 
Fe’ch cynghorir i ddod 
â sach teithio bychan i 
gario eich eitemau. 

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint



13

Cyflwyniad i Ymwybyddiaeth o Gefn Gwlad

Cyflwyniad - Cyfarfod a Chyfarch  
Dydd Mawrth 1af Mehefin – 11.30yb– 12.30 yp. - Growing Places

Date:      Dydd Mawrth Mehefin 8fed 10yb - 2yp Parc Gwepre
  Dydd Mawrth Mehefin 15eg 10yb - 2yp TBC
  Dydd Mawrth Mehefin 22ain 10yb - 2yp TBC
  

Dewch i gael hwyl a bod yn greadigol a 
chreu rhywbeth hyfryd i fynd adref gyda 
chi ar ddiwedd y sesiwn!
Rhowch gynnig ar lapio tusw o flodau a 
chreu trefniant blodau. 
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn 
blodau yna dewch draw i ddysgu sgiliau 
newydd!

Ymunwch â ni i greu eich tusw o flodau eich hun a 
dysgu rhywfaint am pa flodau a deiliach yw’r rhai 
gorau i’w defnyddio i greu tusw hardd i chi eich 
hun, neu fel anrheg. 
Oes gennych chi ddiddordeb mewn blodau ac 
a hoffech ehangu eich gwybodaeth am flodau a 
mynd â rhywbeth rydych chi wedi’i greu adref gyda 
chi?
Yna dewch draw i gael hwyl a dysgu sgiliau 
newydd!

Gweithdy Blodeuwriaeth i Ddechreuwyr 
(2 sesiwn - Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael - 4) 

Creu eich TUSW eich hun – 
adnabod eich blodau! (2 Sesiwn)

Date:          Dydd Iau Mai 13eg
Time:  10.00yb - 11.30yb & 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Date:          Dydd Iau Mehefin 17eg
Time:  10.00yb - 11.30yb & 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Y gost fydd £5 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.
Gellir ad-dalu costau teithio.

Y gost fydd £5 y pen i dalu 
am gostau’r deunyddiau.
Gellir ad-dalu costau teithio.

Darperir y cwrs hwn gan Unllais & Speaking OUT
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Gweithdy trefniant Bwrdd Tymhorol. Dewch 
draw ar gyfer sesiwn ddifyr, creadigol a hamd-
denol. Cewch gyfle i greu eitem hyfryd fel hon i 
fynd adref gyda chi ar ddiwedd y sesiwn! 

Ymunwch â ni i greu trefniant hardd o 
flodau mewn bocs. Cyfle i ddysgu sgiliau 
newydd, cwrdd â phobl newydd a chael 
hwyl mewn grŵp hamddenol a chyfeillgar.                                     

Creu Addurniadau Tymhorol 
(2 sesiwn - Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael - 4)  

Blodau mewn BOCS 
(2 sesiwn - Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael - 4)   

Date:          Dydd Iau Gorffenaf 1af
Time:  10.00yb - 11.30yb & 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Date:          Dydd Iau Gorffenaf 15eg
Time:  10.00yb - 11.30yb & 12.00yp - 1.30yp
Venue: Growing Places

Y gost fydd £7.50 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.

Y gost fydd £7.50 y pen i dalu am 
gostau’r deunyddiau.
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Darperir y cwrs hwn gan Coleg Cambria
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Darperir y cwrs hwn gan Coleg Cambria
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Darperir y cwrs hwn gan Coleg Cambria
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Darperir y cwrs hwn gan Coleg Cambria
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www.cambria.ac.uk | 0300 30 30 007

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost atom: 
skillsforadults@cambria.ac.uk

Ho�ech chi ddysgu sut i ddefnyddio 
Cyfrifiadur yn hyderus?

Mae gennym ni’r cyrsiau ar eich cyfer chi!

Ho�ech chi ddysgu sut i ddefnyddio 
Cyfrifiadur yn hyderus?

Mae gennym ni’r cyrsiau ar eich cyfer chi!

Cyrsiau Cyfrifiadur 
i Ddechreuwyr

Defnyddio Cyfrifiadur am y Tro Cyntaf 
Cwrs 6 wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sydd ag 
ychydig iawn neu ddim profiad o ddefnyddio 
cyfrifiadur. Ar y cwrs, byddwch yn dysgu sgiliau 
digidol fel defnyddio'r bysellfwrdd, teipio dogfennau, 
anfon negeseuon e-bost a gwneud galwadau fideo. 
Byddwch yn defnyddio gliniadur, cyfrifiadur personol 
neu Chromebook yn ystod y cwrs hwn*. Ar ôl i chi 
gwblhau’r cwrs, efallai byddech yn dymuno symud 
ymlaen i’n cwrs Mynediad Sgiliau Digidol Hanfodol 
Lefel 3, i wella'ch sgiliau ymhellach.

Sgiliau Digidol Hanfodol Mynediad Lefel 3
Cwrs 13 Wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddysgwyr sydd 
eisoes â rhywfaint o sgiliau digidol sylfaenol. Ar y 
cwrs byddwch yn datblygu eich sgiliau digidol ar 
gyfer bywyd a byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno 
i sgiliau digidol ar gyfer gwaith. Byddwch yn ymdrin 
â phethau fel diogelwch ar-lein, chwilio am 
wybodaeth ar y rhyngrwyd, siopa ar-lein, llenwi 
�urflenni ar-lein, sgiliau prosesu geiriau a defnyddio 
e-bost. Byddwch yn defnyddio gliniadur,  cyfrifiadur 
personol neu Chromebook yn ystod y cwrs hwn*.

Defnyddio Cyfrifiadur Tabled 
Cwrs 10 wythnos 

Cafodd y cwrs hwn ei anelu at ddysgwyr y mae 
angen rhagor o hyder arnyn nhw gyda defnyddio 
cyfrifiadur tabled. Byddwch yn dysgu sgiliau digidol 
newydd fel newid y gosodiadau ar dabled, 
defnyddio tabled i chwilio am wybodaeth ar-lein, 
defnyddio e-bost, siopa ar-lein, llenwi �urflenni 
ar-lein a lawrlwytho a defnyddio gwahanol apiau. 
Byddwch hefyd yn dysgu am ddiogelwch ar-lein.

*Bydd croeso i ddysgwyr ddod â’u dyfeisiau eu hunain neu 
ddefnyddio dyfais y coleg yn ystod y cwrs.

Efallai bydd yn bosibl cael cymhwyster cydnabyddedig ar rai 
o’r cyrsiau.

Darperir y cwrs hwn gan Coleg Cambria
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I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch 01978 
267369 neu anfonwch e-bost 
at heather.williams@cambria.ac.uk	
  

Darperir y cwrs hwn gan Coleg Cambria
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Ar y traeth
Dydd Mawrth 7fed Medi 2021 10yb i 3yp
• Bydd y sesiwn hwn yn cynnwys taith ryngweithiol o’r Parlwr Du 

a chwilio’r draethlin, sgwrs arbenigol ar wahanol fathau o gerrig 
cyn sesiwn ymwybyddiaeth ofalgar, chwilio am eitemau penodol 
(cerrig, cregyn ac ati).

• Unwaith i ni gasglu eitemau, byddwn yn creu darnau o gelf ar y 
traeth gyda’r hyn wnaethom ni ddarganfod.

GRWPIAU TALACRE X 3

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Yn y Glofa 
Dydd Mercher 22ain Medi 2021– 10yb i 3yp 
• Bydd y sesiwn hwn yn cynnwys 

taith ryngweithiol o’r Parlwr Du a 
chwilio’r draethlin, sgwrs arbenigol 
ar wahanol fathau o gerrig cyn ses-
iwn ymwybyddiaeth ofalgar, chwilio 
am eitemau penodol (cerrig, cregyn 
ac ati).

• Unwaith i ni gasglu eitemau,        
byddwn yn creu darnau o gelf ar y traeth gyda’r hyn wnaethom 
ni ddarganfod.

Edrych ar y Natur o’n cwmpas
Dydd Iau 16eg Medi 2021 10yb i 3yp
• Bydd y sesiwn hon yn cynnig cyfle i archwilio’r prosiectau     

cadwraeth a’r bywyd gwyllt a ffawna yn y warchodfa natur a’r 
twyni. Bydd ein harweinydd yn dod o hyd i drychfilod y tywod, 
llyffaint, madfallod, a chreaduriaid cyffredin eraill gan ddod a 
nhw i ddangos i’n haelodau.

• Yn y prynhawn, byddwn yn mynd ar helfa wyau i ddarganfod y 
rhywogaethau sy’n dodwy yma. Bydd y samplau rydym yn eu 
casglu yn dod yn ddata ar gyfer rhan o brosiect ymchwil cad-
wraeth sy’n digwydd.

• Byddwn hefyd yn hel sbwriel – ‘pigo plastig’ a ‘hel pelennig’ yn 
y grŵp. 
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Siarad â Gweithwyr Proffesiynol  
Hyfforddiant ZOOM

Cyfathrebu’n Dda 
Hyfforddiant ZOOM

Mae’r sesiwn hon wedi’i dylunio i gefnogi unigolion i gwrdd â 
gweithwyr proffesiynol mewn modd effeithiol a hyderus, trwy edrych 
ar sut i baratoi ar gyfer y cyfarfod hwnnw yn y ffordd orau.
Mae’r cwrs yn cynnwys edrych ar
• Nodi pwy yw’r ‘bobl broffesiynol’ hyn?
• Pam ein bod ni’n ei chael hi’n anodd siarad yn hyderus â   
 gweithwyr proffesiynol o bosibl
• Cyfathrebu a rhai technegau defnyddiol i’w defnyddio.
 Sut gallwn baratoi ar gyfer y trafodaethau hynny

Cyfathrebu a Gwrando yw rhai o’r sgiliau pwysicaf y gallwch eu 
dysgu.  Gall pa mor dda rydych chi’n gwrando a chyfathrebu gael 
effaith fawr ar bob agwedd ar eich bywyd bob dydd.  
 Bydd y sesiwn hon yn eich galluogi chi i:

• Gael dealltwriaeth well o ffactorau sy’n effeithio ar gyfathrebu a   
  gwrando.
• Bod yn ymwybodol o effaith cyfathrebu dieiriau.
• Ymarfer technegau cyfathrebu a gwrando syml.

Date:          Dydd Mawrth Mai 11eg
Time:  10.00yb - 11.30yb 

Date:          Dydd Mawrth Mai 25ain
Time:  10.00yb - 11.30yb

Darperir y cwrs hwn gan Unllais
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Hunan-Eiriolaeth  
hyfforddiant ZOOM

Mewn bywyd, rydym i gyd yn disgwyl cael dealltwriaeth, parch, a 
bod pobl yn cymryd ein barn o ddifrif.
Rydym hefyd yn cydnabod rhwystrau, ac wedi dod ar eu traws, wrth 
i ni geisio hunan-eirioli.
Bydd y sesiwn fer hon yn eich helpu i hunan-eirioli a defnyddio 
adnoddau cefnogol i:

• Benderfynu beth sydd ei eisiau arnoch,
• Datblygu a chyflawni cynllun i’ch helpu i’w gael a 
• Eich galluogi i gymryd rheolaeth dros eich iechyd da a lles

Date:          Dydd Mawrth Mehefin 24ain
Time:  10.00yb - 11.30yb 

Darperir y cwrs hwn gan Unllais
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North East Wales Mind activities 
http://www.newmind.org.uk/events-calendar

Darperir y cwrs hwn gan North East Wales Mind 

Y Grŵp 
Grŵp Rheoli Emosiynol a Pherthnasoedd Newydd 

Yn aml, mae anawsterau gydag emosiynau cryf neu ddiagnosis o anhwylder personoliaeth yn 
dod â stigma a gwahaniaethu ac ychydig o gymorth ymarferol.  Ac eto, mae'r teimladau a 
arweiniodd rhywun i geisio cefnogaeth yn y lle cyntaf yn real iawn a gallant fod yn anodd eu rheoli, gan 
achosi problemau gyda pherthnasoedd, unigedd, teimladau o gefnu a gofid mawr.   

Mae hwn yn grŵp cymorth wythnosol newydd i bobl sy'n byw yn Sir y Fflint a fyddai'n hoffi darganfod 
mwy am sut mae emosiynau ac ymddygiadau yn effeithio arnynt eu hunain ac eraill.  Bydd cyfle i 
ddysgu technegau hunanreoli newydd ac i weithio ar gael perthnasoedd iachach.  Bydd yn helpu pobl i 
deimlo mwy o reolaeth, ac yn magu hunanhyder a hunan-barch. 

Pryd: bob dydd Mercher yn dechrau ym mis Ebrill              

Ble: ar-lein (gall ddechrau cyfarfod yn bersonol unwaith y bydd y cyfyngiadau'n cael eu llacio) 

Amser: 1pm i 2.30pm 

Lleoedd cyfyngedig ar gael.   

Cyswllt: flinthub@newmind.org.uk 

http://www.newmind.org.uk/events


28 Darperir y cwrs hwn gan North East Wales Mind



29Darperir y cwrs hwn gan North East Wales Mind 

 

Fflint  FFIGURAU TADAU 
Ydych chi'n rhoddwr gofal gwrywaidd sy'n 
byw yn Sir y Fflint? Hoffech chi fod yn rhan o 
raglen 5 wythnos sy'n edrych ar ffyrdd o 
sicrhau lles cadarnhaol? Bydd hwyluswyr 
medrus yn cynnig amserlen wythnosol i 
gynnwys: perthynas â phartneriaid a phlant, 
maeth, siaradwyr grŵp a gwybodaeth am 
awgrymiadau rhianta, awgrymiadau a 
thriciau a lles iechyd meddwl a lles 
emosiynol. 
 
Mae'r grŵp yn cynnig cyfle i rannu syniadau 
a barn gyda dynion eraill, i geisio gwneud 
synnwyr o'r pethau anodd yr ydym i gyd yn 
eu profi ar hyn o bryd.   
Pan 
DYDD MERCHER Ebrill/Mai 2021  
BOB DYDD MERCHER AM 5 WYTHNOS 
11AM I 12.30PM  
Lle 
AR ZOOM– anfonir gwahoddiad a dyddiadau  
ar ôl cofrestru gyda ni. 
Cysylltwch â ni i ymuno,  
ar yr e-bost neu'r rhif gyferbyn. 
NODWEDDION • Hwyluswyr medrus, 

AR GYFER PWY Y MAE? 
TADAU, WYRION, 
TADAU MAETH, LLYS-
DADAU, TADAU 
DISGWYLIEDIG, 
GWARCHEIDWAD 
UNRHYW OFALWR 
GWRYWAIDD 
BETH MAE'N EI 
GOSTIO? 
Dim byd, Nada. 
Mae mynediad yn 
rhad ac am ddim ac 
trefnu yn ystod y 
cyswllt cychwynnol. 
CYSYLLTWCH Â NI: 
flinthub@newmind. 
org.uk 
 
Tel: 01352 974430 
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Byw Bywyd i’r Eithaf 
 

Teimlo’n fwy hapus, cysgu’n well 
cyflawni mwy a theimlo’n fwy hyderus 

 

10 pheth 
sydd yn 

gwneud i chi 
deimlo’n fwy 

hapus ar 
unwaith Y pethau 

rydych 
chi’n eu 
gwneud 
sydd yn 
chwarae 
ar eich 

meddyliau 

Pam fod 
popeth 

yn mynd 
o’i le 

 

Sut i 
drwsio 
bron 

popeth 

Pam 
ydw 
i’n 

teimlo 
mor 
isel 

z 

Does gen i 
ddim 

amynedd 
gwneud 
unrhyw 

beth 
 

Mewn dim ond wyth sesiwn ddymunol gall y cwrs yma wneud gwahaniaeth 
i'ch bywyd.  
 
Gyda help llyfr bach AM DDIM a chyfarwyddwyd arbenigol ym mhob 
sesiwn, byddwch yn gallu rhoi trefn ar eich teimladau pan fyddwch wedi 
cael llond bol, yn poeni neu'n teimlo'n isel a byddwch yn dysgu sgiliau 
newydd fydd yn eich cynorthwyo i fynd i'r afael â theimladau anodd a heriau 
bywyd.  
 
Bydd yr 8 sesiwn yn dechrau ar Ionawr 2021 dros Zoom. 
 
Mae sesiynau un i un ar gael drwy drefniant. 
 
Contact:  
Claire Murray 
Claire.murray@newmind.org.uk 
01352 974430  
07878 113599 

 
 

12 awr y 
gallai 
newid 
eich 

bywyd 

8 sesiwn 
gyfeillg

ar 
 

 

Ydych 
chi’n 

ddigon 
cryf i 

gadw eich 
pwyll? 
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Mindfulness  Based  Cognitive  Therapy  (MBCT)  

Free  8  Week  Online  Mindfulness  Course  
  

Mindfulness is a proven and effective intervention for those seeking to improve their 
mental health and wellbeing. This 8 week course will give you an understanding of, 

and a range of tools to manage stress, depression and anxiety. The course will 
introduce you to a range of mindfulness practices, and regular home practice will 

build upon taught skills and help you develop new coping mechanisms. 
 

 To find out if this is an appropriate course for you, please contact: 
  
  

P ar a bl  on 0 30 0 7 77  2 25 7 or  em ail  a sk@ pa r abl.or g .  
 

S tart s  Tu esday 26  Jan uary 2021  6. 00 –  8. 00 pm  
 

An  as sessment  on Z oom  wil l  b e ar r a nged  ind ivid ua ll y with  y ou w eek beginn ing:  
18  Ja nua r y 20 21  

 
	   	  

	  
To book contact Parabl on 0300 777 2257 

	   	  

Darperir y cwrs hwn gan North East Wales Mind 

Bydd y cwrs ar-lein 8 wythnos hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o, ac 
ystod o offer i reoli straen, iselder ysbryd a phryder.

13eg Ebrill – 15eg Mehefin  Dim Sesiwn Dydd Mawrth 1af  Mehefin
6.00 yh – 8.00 yh

Am fwy o wybodaeth galwch 01352 974430 neu ebostiwch
enquiries@newmind.org.uk

Therapi Gwybyddol Ymwybyddiaeth Ofalgar
Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar Ar-lein 8 Wythnos Am Ddim

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ymyrraeth effeithiol a brofwyd 
i’r rhai sydd eisiau gwella eu iechyd meddwl a’u lles. Bydd y cwrs 8 
wythnos hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o amrywiaeth o adnoddau 
i reoli straen, iselder a gor-bryder. Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i 
amrywiaeth o ymarferion ymwybyddiaeth ofalgar a bydd ymarfer 
rheolaidd yn y cartref yn datblygu’r sgiliau a dysgwyd a’ch helpu i 

ddatblygu ffordd newydd o ddygymod.
I ganfod os yw hwn yn gwrs priodol i chi, yna cysylltwch â:

Parabl ar 0300 777 2257 neu anfonwch e-bost ask@parabl.org.

mailto:enquiries@newmind.org.uk
mailto:ask@parabl.org
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Free 6 Week Online Stress Management Course 
 

NE Wales Mind’s Online Stress Management Skills course is designed to 
help people understand and manage stresses in their life. It’s for you if 

you’re struggling with mild stress and anxiety.  It’s based on proven 
Cognitive Behavioural Techniques. 

What will you learn? • What stress is and why it happens • How to 
pinpoint the causes and effects of stress in your life • How to break the 
vicious cycle of stressful thinking using   proven Cognitive Behavioural 

Techniques • Practical ideas and tools to manage stress • Simple 
relaxation techniques • How sleep, diet and exercise can help 

Stress management is aimed at those with mild to moderate levels of 
distress. To find out if the course might be right for you please contact  

Parabl on 0300 777 2257. 
 

Starts Thursday 7th January 2021 6.30 pm -7.30 pm. 
 

“The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over 
another.”     William James 

 
 

 
 

To book contact Parabl on 0300 777 2257 

  

 

Darperir y cwrs hwn gan North East Wales Mind

Cwrs Rheoli Straen 7 Wythnos Am Ddim (ar-lein)
Cynlluniwyd Cwrs Sgiliau Rheoli Straen Mind Gogledd Ddwyrain Cymru i 
helpu pobl i ddeall a rheoli straen yn eu bywydau. Mae’n addas ar eich cyfer 

chi os ydych chi’n teimlo gorbryder a straen cymedrol. Mae’n seiliedig ar 
dechnegau ymddygiad gwybyddol a brofwyd. 

Beth fyddwch chi’n ei ddysgu? 
• Beth yw straen a pham ei fod yn digwydd 

• Sut i adnabod achos ac effaith straen yn eich bywyd 
• Sut i dorri’r cylch dieflig o feddwl dan straen yn defnyddio technegau ym-

ddygiadol gwybyddol a brofwyd
• Syniadau ymarferol a dulliau rheoli straen 

• Technegau ymlacio syml 
• Sut y gall cysgu, diet ac ymarfer corff helpu

Anelir y cwrs rheoli straen at unigolion sydd â lefelau ysgafn a 
chymedrol o drallod. I ddarganfod a yw’r cwrs yn addas i chi 

cysylltwch â Parabl ar 0300 777 2257.

  

 

  

 

 
 
 

Free 6 Week Online Stress Management Course 
 

NE Wales Mind’s Online Stress Management Skills course is designed to 
help people understand and manage stresses in their life. It’s for you if 

you’re struggling with mild stress and anxiety.  It’s based on proven 
Cognitive Behavioural Techniques. 

What will you learn? • What stress is and why it happens • How to 
pinpoint the causes and effects of stress in your life • How to break the 
vicious cycle of stressful thinking using   proven Cognitive Behavioural 

Techniques • Practical ideas and tools to manage stress • Simple 
relaxation techniques • How sleep, diet and exercise can help 

Stress management is aimed at those with mild to moderate levels of 
distress. To find out if the course might be right for you please contact  

Parabl on 0300 777 2257. 
 

Starts Thursday 7th January 2021 6.30 pm -7.30 pm. 
 

“The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over 
another.”     William James 

 
 

 
 

To book contact Parabl on 0300 777 2257 

  

 

Cwrs ar-lein 7 wythnos wedi’i gynllunio i helpu pobl i ddeall a
rheoli straen yn eu bywyd

Ebrill 6ed – Mai 18eg noswerthau Fawrth 6.30yh – 7.30 yh
Mehefin 1af – Gorffennaf 13eg Noswerthau Fawrth 6.30yh – 7.30yh

Am fwy o wybodaeth  galwch 01352 974430 neu ebostiwch 
enquiries@newmind.org.uk

mailto:enquiries@newmind.org.uk
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Mind Gogledd Ddwyrain 
Cymru  
Y Ganolfan Les 
23b Ffordd Caer 
Yr Wyddgrug, CH7 1EG 
 

newmind.org.uk 
 
 

 

Dewch i fwynhau symudiadau llyfn ac ymlacio i gael bywyd 
hapusach a thawelach.  Yn addas ar gyfer bob oed a gallu, 
gan gynnwys dechreuwyr.   
 
Sesiwn ioga gymunedol 
 

Ffoniwch 01352 97 44 30 i gael rhagor o fanylion, neu 
anfonwch e-bost at Claire.murray@newmind.org.uk. 

 

Ar ddydd Gwener 10.30am – 11.30am dros Zoom 

‘Amser i’  
ymlacio gyda Ioga 
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Grŵp Darllen Zoom 
Mind Gogledd Ddwyrain 
Cymru bob yn ail ddydd 
Gwener 1.30pm – 
2.30pm – yn dechrau 
ar 1 Mai am 1.30pm. 

Os ydych chi’n mwynhau 
trosedd, rhamant, straeon 
byrion, barddoniaeth, llyfrau 
coginio neu lawlyfrau ceir, 
rydym eisiau i chi rannu'r hyn 
rydych yn ei ddarllen yn 
ystod y cyfnod hwn, neu eich 
hen ffefryn.  
 
Dewiswch rywbeth a dewch 
ag o i’r sesiwn neu gallwch 
ymuno i weld beth mae bobl 
eraill yn ei ddarllen. 
Edrychwn ymlaen at eich 
gweld chi yno. 
 
Anfonwch e-bost i mi er 
mwyn i mi eich gwahodd i’r 
grŵp - 
steph.walsh@newmind.org.uk  
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Gweithgared-
dau Zoom 

Disgrifiad Dyddiadau 
ac 

amseroedd
Cysylltwch am fanylion

Sgwrs galw 
heibio

Sesiwn hamddenol 
lle rydyn ni’n cael
ynghyd â bragu a 

sgwrsio am fywyd yn
cyffredinol.

dydd Mawrth 
1.00yp 1 awr

steph.walsh@newmind.org.uk
01352 974430

Cwis Cwis amrywiol gyda 
llawer o drafod a 

dadlau am y cwesti-
ynau a’r atebion.

Dydd Mercher 
Hanner dydd 

am hanner awr

steph.walsh@newmind.org.uk
01352 974430

Cadeirydd ioga Tawelu ac ymlaciol 
iawn

sesiwn i bawb
galluoedd.

Gofalwch amdanoch 
eich hun a gadewch 
i’r hyfforddwr wybod 
a oes gennych un-

rhyw bethau penodol 
y mae’n rhaid i chi 
fod yn ofalus yn eu 

cylch.

Dydd Mercher 
1.30yp 1 awr steph.walsh@newmind.org.uk

01352 974430

Sgwrs galw 
heibio

Sesiwn hamddenol 
lle rydyn ni’n cael
ynghyd â bragu a 

sgwrsio am fywyd yn
cyffredinol.

Dydd Iau 2yp 
 1 awr

steph.walsh@newmind.org.uk
01352 974430

mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
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Gweithgared-
dau Zoom 

Disgrifiad Dyddiadau 
ac 

amseroedd

Cysylltwch am fanylion

Crefft Ffocws crefft gwaha-
nol, bob wythnos.
Trafodaeth ac ard-
dangosiad a chrefft 
ymarferol. Mae rhai 

pobl yn dod â’u 
gweithgaredd eu 
hunain ac mae’n 

eithaf tawelu sgwrsio 
wrth i ni weithio gy-
da’n gilydd. Rydym 

bob amser yn chwilio 
am bobl sy’n barod 
i rannu eu syniadau 

crefft eu hunain i 
ysbrydoli eraill.

Dydd Gwener 
1.30yp bob yn 

ail wythnos
- Ffoniwch neu 

e-bostiwch 
os ydych chi 
am wirio pa 

wythnos rydyn 
ni arni.

Neu gwiriwch y 
ar-lein
calendr

http://www.
newmind.org.
uk/events-cal-

endar

steph.walsh@newmind.org.uk
01352 974430

Darllen Mae pobl yn dod â
pa bynnag lyfrau er-
thyglau neu bynciau 

ydyn nhw
diddordeb ynddo 

bryd hynny a thrafod 
yr hyn sydd wedi 
dal eu dychymyg. 
Peth yn darllen yn 
uchel ond mae hyn 

yn ddewisol. Nid oes 
angen i chi ddod â 
llyfr neu bwnc hyd 

yn oed os nad ydych 
chi eisiau, gallwch 
ymuno a gwran-
do ar yr hyn sydd 
gan bobl eraill i’w 

ddweud. Mae pawb 
sy’n mynychu wedi 
cael eu hysbrydoli i 
ddarganfod mwy am 
rywbeth neu ddarllen 

llyfr a awgrymwyd 
gan eraill yn y grŵp. 
Cymysgedd amrywi-
ol o goginio, garddio, 
barddoniaeth, byw-
graffiadau, dyfynia-
dau ysbrydoledig

Dydd Gwener 
1.30pm bob yn 

ail wythnos
Ffoniwch neu 

e-bostiwch 
os ydych chi 
am wirio pa 

wythnos rydyn 
ni arni.

Neu gwiriwch y 
calendr ar-lein

http://www.
newmind.org.
uk/events-cal-

endar

steph.walsh@newmind.org.uk
01352 974430

http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
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Gweithgared-
dau Zoom 

Disgrifiad Dyddiadau 
ac 

amseroedd

Cysylltwch am fanylion

Crefft Ffocws crefft gwaha-
nol, bob wythnos.
Trafodaeth ac ard-
dangosiad a chrefft 
ymarferol. Mae rhai 

pobl yn dod â’u 
gweithgaredd eu 
hunain ac mae’n 

eithaf tawelu sgwrsio 
wrth i ni weithio gy-
da’n gilydd. Rydym 

bob amser yn chwilio 
am bobl sy’n barod 
i rannu eu syniadau 

crefft eu hunain i 
ysbrydoli eraill.

Dydd Gwener 
1.30yp bob yn 

ail wythnos
- Ffoniwch neu 

e-bostiwch 
os ydych chi 
am wirio pa 

wythnos rydyn 
ni arni.

Neu gwiriwch y 
ar-lein
calendr

http://www.
newmind.org.
uk/events-cal-

endar

steph.walsh@newmind.org.uk
01352 974430

Darllen Mae pobl yn dod â
pa bynnag lyfrau er-
thyglau neu bynciau 

ydyn nhw
diddordeb ynddo 

bryd hynny a thrafod 
yr hyn sydd wedi 
dal eu dychymyg. 
Peth yn darllen yn 
uchel ond mae hyn 

yn ddewisol. Nid oes 
angen i chi ddod â 
llyfr neu bwnc hyd 

yn oed os nad ydych 
chi eisiau, gallwch 
ymuno a gwran-
do ar yr hyn sydd 
gan bobl eraill i’w 

ddweud. Mae pawb 
sy’n mynychu wedi 
cael eu hysbrydoli i 

ddarganfod mwy am 
rywbeth neu ddarllen 

llyfr a awgrymwyd 
gan eraill yn y grŵp. 
Cymysgedd amrywi-
ol o goginio, garddio, 
barddoniaeth, byw-
graffiadau, dyfynia-
dau ysbrydoledig

Dydd Gwener 
1.30pm bob yn 

ail wythnos
Ffoniwch neu 

e-bostiwch 
os ydych chi 
am wirio pa 

wythnos rydyn 
ni arni.

Neu gwiriwch y 
calendr ar-lein

http://www.
newmind.org.
uk/events-cal-

endar

steph.walsh@newmind.org.uk
01352 974430

Dewch i feithrin eich hyder i fynegi eich barn. Newidiwch eich bywyd er gwell. 
Dysgwch am eich hawliau a lle i gael cymorth a chefnogaeth. Gallwch ddewis 
cymaint o gyrsiau ag yr ystyriwch yn ddefnyddiol i chi. Mae pob sesiwn wedi’i 

chynllunio i wneud gwahaniaeth er gwell. Mae’r rhaglen SAFE ar gael i ddefnyd-
dwyr gwasanaeth, i ofalwyr ac i unrhyw un sydd â phryderon iechyd meddwl.

Mae rhai cyrsiau hefyd yn agored i staff a gwirfoddolwyr.

CYFRINACHOL, ANNIBYNNOL AC AM DDIM!
GALL UN SYNIAD CADARNHAOL YN Y BORE WNEUD EICH 

DIWRNOD CYFAN YN UN DA! 

Bydd pob sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein drwy ddefnyddio Micro-
soft Teams. (Bydd cymorth yn cael ei roi dros y ffôn i chi gael gosod 
pethau). Bydd arnoch angen cyfrifiadur/gliniadur, neu fe allwch law-
rlwytho’r ap Microsoft Teams ar eich iPad/dyfais llechen neu ffôn 
symudol. Bydd sesiynau’n digwydd bob dydd Mawrth am 11:15am, 

bob dydd Mercher am 11:15am.
Byddwch ond yn mynychu un diwrnod yr wythnos

Mae pob sesiwn yn rhedeg am tua 1 awr, gyda’r dewis i aros ymlaen ar y 
diwedd am rywfaint o ymarferion ymlacio neu anadlu.

Hunan-eiriolaeth i Ymrymuso
SGILIAU I CHI GAEL EICH CLYWED!

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services North East Wales

http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
http://www.newmind.org.uk/events
mailto:steph.walsh@newmind.org.uk
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Gwthio’ch hun.

Mae camu allan o’ch ardal gysurus yn ffordd 
dda o fagu eich hyder a lles. Yn y sesiwn hon, 
byddwch yn dysgu am y gwahanol haenau sydd 
mewn ardal gysurus a sut i gamu allan o’ch ardal 
chi yn ofalus ac yn llwyddiannus, gyda thechnegau y gallwch eu 
defnyddio am oes.
Beth am ddod draw a dar-
ganfod beth fydd yn aros 
amdanoch y tu allan i’ch 
ardal gysurus chi! 

Rhif Wythnos Wythnos 1
Dyddiad 
ac Amser

Mawr 11eg Mai 2021
11:15 - 12:15yp 

Dyddiad 
ac Amser

Merch 12eg Mai 2021
1:15 - 2:15yp

Meddwl yn wahanol a 
sut i’w reoli. 

Rhif Wythnos Wythnos 2
Dyddiad
ac Amser

Tues 18th May 2021 
11:15 - 12:15pm 

Dyddiad
ac Amser

Wed 19th May 2021
1:15 - 2:15pm

 “Globaleiddio, codi bwganod, meddwl du a gwyn, ofn 
methiant ac ymddiheuro am bopeth”. 
A yw hyn yn swnio’n gyfarwydd? Os ydy o, dyma’r 
sesiwn i chi. 
Rydym i gyd yn meddwl 
yn y ffordd yma ar ryw 
adeg yn ein bywydau, 
ond gallwn ddysgu i 
reoli’r ffordd yma o feddwl 
os ydym yn gwybod 
pam ei fod yn digwydd a 
gyda’r offer cywir i gadw’r 
meddyliau hyn draw. Beth am ddod draw a darganfod sut i gadw’r 
meddyliau gwahanol hyn o dan reolaeth, gyda strategaethau defnyddi-
ol SAFE. 
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Gwthio’ch hun.

Meddwl yn wahanol a 
sut i’w reoli. 

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services North East Wales

Camu o’r ymylon gan 
feddwl yn rhesymegol 
This session will be run over 2 weeks 
Pan fyddwch yn deall pam, bydd y 
strategaethau y byddwch yn eu dysgu ar y cwrs 
yn eich cynorthwyo i feddwl yn rhesymegol ac yn 
gadarnhaol i fyw bywyd sy’n fwy cadarnhaol a chyflawn. 

Rhif Wythnos Wythnos 3 Wythnos 4
Dyddiad 
ac Amser

Mawr 25ain May 2021 
11:15 - 12:15yp 

Mawr 1af Mehefin 
2021
11:15 - 12:15yp

Dyddiad 
ac Amser

Merch 26ain May 
2021
1:15 - 2:15yp

Merch 2il Mehefin 
2021
1:15 - 2:15yp

Pryder cymdeithasol o’r tu 
fewn (SAW)

Ydych chi’n debyg i’r gath 
fach yn y llun hwn? Os 
ydych chi, dyma’r sesiwn 
i chi. 
Dewch i weld pam rydych 
chi’n teimlo fel hyn. Cewch 
gyngor am beth alwch chi 

ei wneud i’ch helpu eich hun mewn sefyllfaoedd 
cymdeithasol, a sut i leihau pryder cymdeithasol 
yn y dyfodol. 

Rhif Wythnos Wythnos 5
Dyddiad 
ac Amser

Mawr 8fed, 15eg 
Mehefin  2021                          
11:15 - 12:15yp 

Dyddian 
ac Amser

Merch 9fed, 16eg 
Mehefin 2021
1:15 - 2:15yp
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Blociau Adeiladu i Fagu 
Hyder 
Cwrs i fagu hyder yn hamddenol iawn gyda 
llawer o gymorth. Dull 
‘dim pwysau’ a fydd yn 
eich helpu i ddod o hyd 
i ffyrdd o feithrin eich 
hyder... Yn enwedig os 
nad ydych wedi arfer 
ymwneud â phobl mewn 
grŵp.  

Rhif Wythnos Wythnos 7
Dyddiad 
ac Amser

Mawr 13eg 
Gorffennaf 2021
11:15 - 12:15yp  

Dyddiad 
ac Amser

Merch 14eg 
Gorffennaf 2021
1:15 - 2:15yp

Egwyl tair-wythnos 

Hunan-ofal a fi (SCAM)  

Pan fyddwn ni’n cael trafferth gyda’n hiechyd 
meddwl, un o’r pethau cyntaf i ddioddef yw ein 
hunanofal. Rydym yn rhoi’r gorau i falio am sut 
rydym ni’n edrych; mae’n ymdrech fawr i fynd 
i’r gawod, a gallwn fod yn treulio llai a llai o 
amser i ni ein hunain gael ymlacio. Felly pam mae hyn? Sut allwn 
ni gael trefn ar ein bywydau? Dewch atom ni at Microsoft Teams a 
darganfod yr atebion i’r cwestiynau hyn a mwy. Mae gennym nifer o 
awgrymiadau gwych ar gyfer hunan-ofal i bawb.  

Rhif Wythnos Wythnos 8 Wythnos 9
Dyddiad 
ac Amser

Mawr 20ain 
Gorffennaf 2021
11:15 - 12:15yp 

Mawr 27ain 
Gorffennaf 2021
11:15 - 12:15yp

Dyddiad 
ac Amser

Merch 21ain 
Gorffennaf 2021
1:15 - 2:15yp

Merch 28ain 
Gorffennaf 2021
1:15 - 2:15yp
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Credu ynoch chi eich hun

Dydy credu go iawn ynoch chi eich hun ddim yn 
dasg hawdd, yn enwedig pam fyddwch yn cael 
trafferth gyda’ch iechyd meddwl. Felly sut allwn 
ni wneud i hyn ddigwydd? 
Dewch atom ni i ddarganfod sut gellir gwneud hyn, a 
bydd eich bywyd yn dechrau newid er gwell. 

Rhif Wythnos Wythnos 10 Wythnos 11
Dyddiad 
ac Amser

Mawr 3ydd Awst 
2021
11:15 - 12:15yp   

Mawr 10fed Awst 
2021
11:15 - 12:15yp

Dyddiad 
ac Amser

Merch 4ydd Awst 
2021
1:15 - 2:15yp

Merch11fed Awst 
2021
1:15 - 2:15yp

Camu ymlaen gyda SAFE 

Ydych chi’n ei chael yn anodd mewn se-
fyllfaoedd newydd gyda phobl newydd lle mae’r 
sylw arnoch chi? Dewch i ddysgu sut i fagu 
hyder, rhoi cynnig ar bethau newydd ac ymu-
no â sgyrsiau y byddech wedi’u hosgoi yn y 
gorffennol. 
 
 

Rhif Wythnos Wythnos11
Dyddiad 
ac Amser

Mawr17eg Awst 2021
11:15 - 12:15yp

Dyddiad 
ac Amser

Merch18eg Awst 
2021
1:15 - 2:15yp
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ŵ

·

Ar ôl ei gwblhau'n llwyddiannus, bydd cyfranogwyr 16+ yn derbyn
achrediad. Bydd y rhai dan 16 oed yn derbyn tystysgrif cyfranogi.
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www.kim-inspire.org.uk

Croeso i Hyb Rhithwir KIM!
Fel y gwyddoch, mae ein hethos yn KIM yn ymwneud â chael pobl allan 

o gwmpas a bod yn weithgar yn y gymuned, sydd i’r gwrthwyneb i’r hyn y 
gofynnir inni ei wneud i gadw’n ddiogel ar hyn o bryd. Mae ein Rhith Hyb yn 
golygu y gallwn ddal i gael grwpiau gyda’n gilydd, rhannu syniadau, cadw 

mewn cysylltiad a pharhau i deimlo’n rhan o gymuned.
Rydym yn gwerthfawrogi y gall ymuno â grŵp deimlo ychydig yn frawychus 

os nad ydych wedi rhoi cynnig ar grŵp KIM o’r blaen. Rydym yn darparu 
rhai grwpiau ‘intro’ llai i’ch helpu i brofi offer a gweld un neu ddau o bobl i 
ddechrau. Cysylltwch â ni - byddwn yn ceisio ein gorau glas i’ch cefnogi.

I’r rhai heb fynediad i’r rhyngrwyd, gallwn gynnig cefnogaeth un i un dros y 
ffôn.

Os ydych chi’n 16+ ac â diddordeb yn yr hyn sydd gennym i’w gynnig, 
cysylltwch â ni ar 01352 872189 neu e-bostiwch info@kim-inspire.org.uk Os 
ydych chi’n 16+ ac â diddordeb yn yr hyn sydd gennym i’w gynnig, cysyllt-

wch â ni ymlaen

01352 872189 neu ebostiwch
info@kim-inspire.org.uk

http://kim-inspire.org.uk/kim-virtual-hub/>

www.kim-inspire.org.uk
kim-inspire.org.uk
kim-inspire.org.uk
http://kim-inspire.org.uk/kim
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Dyddiau Llun
CLWB LLYFR
11yb - 12yp

Cyfle cyffrous i ymuno â’n Clwb Llyfrau KIM newydd ar y cyd â Choleg Cam-
bria. Mae grwpiau llyfrau yn ffordd wych o rannu cariad at dda

straeon gydag eraill. Mae ein cloi cyfredol yn golygu na allwn ymgynnull yn 
bersonol i siarad llyfrau popeth, felly beth yw’r dewis arall? Mae yna un ateb 

yn unig: clwb llyfrau ar-lein!
Ymunwch â ni am sesiwn gychwynnol anffurfiol ddydd Mawrth 13eg Ebrill am 1: 

00yp.
Grŵp yn cychwyn ar y dydd Llun 19eg Ebrill yn Zoom.

SIOPA AR GYLLIDEB
11yb - 12yp

Un o’r pethau mwyaf cyffrous am fyw’n annibynnol yw eich bod chi’n gorfod 
stocio’ch oergell eich hun. Dim mwy yn cael gwybod beth i’w fwyta - hooray! Fodd 
bynnag, gyda phwer mawr daw cyfrifoldeb mawr, ac mae cyllidebu ar gyfer y siop 

wythnosol yn gyfrifoldeb gwirioneddol ac na ellir ei osgoi.

Dewch i ymuno â ni yn KIM yn y cwrs cyffrous hwn sy’n cael ei redeg gan Goleg 
Cambria i ddysgu popeth am gyllidebu a rheoli eich siop wythnosol.

Disgwylir iddo ddechrau ym mis Mai.
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DUNGEONS & DRAGONS
3:30yp - 5:00yp

Dyma lle rydyn ni’n defnyddio ein dychymyg a’n taflenni cym-
eriad ar Discord i gychwyn ar wahanol quests gan ddefnyddio 
mapiau ar-lein ac efelychydd pen bwrdd fel ein bwrdd ar gyfer 
gweledol sy’n gwneud i’r gêm ddod yn fyw. Mae’r grŵp D&D 
hefyd wedi addasu’r sesiwn i fformatau eraill fel X-Men fel y 
gallwch chi wir ymgolli yn y gêm. Mae croeso i chi ymuno ar 

unrhyw wythnos, nid oes angen gwybodaeth na sgiliau ...

ACT (ACCEPTANCE & 
COMMITMENT THERAPY) GROUP

1:30yp - 2:30yp

Gwella’ch Lles, Byw gyda Phwrpas. Hoffech chi stopio
cael trafferth gyda meddyliau a theimladau anodd? Bydd y cwrs 8 wythnos 
hwn yn eich helpu i gymryd camau tuag at ffyrdd newydd o feddwl. Byddwn 
yn dysgu sgiliau a strategaethau y profwyd yn wyddonol eu bod yn creu ne-
wid go iawn, yn seiliedig ar ACT (therapi derbyn ac ymrwymo). Os hoffech 

chi weithredu i wella’ch lles, cofrestrwch!
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Dyddiau Mercher
Intro Merched Wrecsam a Sir y Fflint

11yb - 12yp
Croeso a chefnogaeth i ferched sy’n newydd i KIM.

KIM 4 HER ZOOM
12:30yp - 1:30yp

Dyma lle rydyn ni’n treulio amser gyda’n gilydd yn trafod y newid-
iadau y gallwn ni eu gwneud i sut rydyn ni’n meddwl a’r hyn rydyn 
ni’n ei wneud yn ein bywydau bob dydd i wella ein hiechyd med-

dwl. Rydym yn rhannu gwahanol ddulliau,
strategaethau ac awgrymiadau ar gyfer rheoli ein lles, cynyddu 

ein hyder, cadw ein hunain yn brysur a datblygu sgiliau newydd ar 
gyfer dyfodol mwy cadarnhaol.

Dyddiau Mawrth
SESIYNAU UN I UN
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KIM 4 HIM ZOOM
2yp - 3yp

Byddwn yn parhau i edrych ar ffyrdd cadarnhaol y gallwn 
wella ein hiechyd meddwl yn ein ffordd gynnes a chynhwys-
ol arferol, gydag ychydig o hwyl ar hyd y ffordd. I unrhyw un 
o’n haelodau newydd sydd newydd ddechrau, rydym yn eich 
croesawu i KIM ac yn gobeithio y byddwch chi’n mwynhau’r 

gymuned gymaint ag yr ydym ni.

KIM YOUTH INTRO
3.30pm - 4.00pm

Welcome to KIM session on Zoom for newcomers to find 
their feet.

KIM YOUTH ZOOM
4yp - 5yp

Ein Chwyddo Lles ar gyfer pobl ifanc 16+. Wythnosol
cyfle i archwilio gyda’n gilydd, trwy sgwrsio a heriau, ffyrdd o 

wella eich iechyd meddwl a’ch lles.
Darganfyddwch eich cryfderau ac adeiladu arnyn nhw gyda 

chefnogaeth ein rhwydwaith ieuenctid.

Darperir grwpiau hwn gan KIM
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Dyddiau Iau
HANES CYMRU

10:30yb - 11.30yb

Dewch i ymuno â ni yn KIM i ddysgu popeth am hanes Cymru yn y 
cwrs achrededig hwn. O Gymru’r Oesoedd Canol i’r cestyll, llên gw-
erin a thraddodiadau. Cofrestrwch ac ymunwch am y cyfle cyffrous 

hwn i ddysgu am y wlad ysblennydd rydych chi’n byw ynddi.

CYRSIAU BYR POBL IFANC KIM
2yp - 3yp

Cyrsiau i Bobl Ifanc wedi’u hysbrydoli gan Bobl Ifanc!
Cyrsiau / gweithdai yw’r rhain sydd wedi’u cynllunio’n benodol i 

ddiwallu anghenion a nodwyd gan ein pobl ifanc mewn grwpiau neu 
sesiynau unigol.
Yn dod i fyny:

Adeiladu Perthynas Iach
Cymhelliant a Sut i’w Gael

Real vs Virtual World - Sut i gael cydbwysedd sy’n eich gwasanae-
thu CHI

Darperir grwpiau hwn gan KIM
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Dyddiau Gwener
CYSYLLTIADAU CYMUNEDOL CREADIGOL

10yb - 11:30yb
Bydd gan ein sesiynau creadigol ystod o weithgareddau cre-
adigol a chrefftus ar gael. Yn y grŵp hwn rydym yn anelu at 

ddysgu sgiliau newydd, datblygu dawn artistig a threulio peth 
amser yn mwynhau’r buddion niferus o fod yn greadigol. Bydd 

cymysgedd o
arddangosiadau, sesiynau gwybodaeth a digon o siawns i chi 

roi cynnig ar bethau newydd. Gobeithio y byddwch chi’n defny-
ddio’r sgiliau rydych chi’n eu dysgu ac yn datblygu’r syniadau 

rydyn ni’n eu rhannu i roi cynnig ar bethau gartref a chael myn-
ediad at grwpiau a digwyddiadau cymunedol eraill.
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TBC
HYFFORDDIANT, GWEITHDAI A LLYSOEDD BYR

Gwyliwch am weithgareddau newydd fel y mae cloi i lawr (gobeithio!) 
Yn caniatáu. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys Teithiau Cerdded a 

Sgyrsiau, Tenis Bownsio yn Ôl, Gardd To Ty Pawb, cyrsiau achrededig 
a hyfforddiant gwirfoddolwyr a llawer mwy.

SYLWCH:
RYDYM WEDI CYFLEOEDD CYFYNGEDIG YN Y FAM DUW I FAWR
GALW FELLY CYFLE I ENNILL CYN GYNTED Â PHOSIB I ARCHEBU 

EICH LLE.
Rydyn ni’n gwybod y gallai’r teimlad o ymuno fod ychydig yn frawychus 

os ydych chi
heb roi cynnig ar grŵp KIM o’r blaen. Peidiwch â phoeni - byddwn yn 
cwrdd â chi yn gyntaf ac rydym yma i’ch cefnogi. Gallwn hefyd eich 

cyflwyno i ddim ond un neu ddau o bobl i ddechrau os yw’n well gen-
nych. Rhowch wybod i ni a byddwn yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i 

ateb sy’n eich cefnogi i gael mynediad i’r Rhith Hyb.

Mae KIM yn cynnig cefnogaeth un i un wedi’i theilwra y tu allan i leoliad 
grŵp trwy alwad ffôn neu fideo. Byddwn yn gwneud ein gorau i drefnu 

a dyddiad ac amser sy’n addas i chi.

01352 872189
ebost - info@kim-inspire.org.uk

http://kim-inspire.org.uk/kim-virtual-hub/>

kim-inspire.org.uk
http://kim-inspire.org.uk/kim
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Aura

New Adult Community Learning Courses across Flintshire

Aura Leisure and Libraries and Deeside Community Trust are 
working together to offer a broad range of adult courses across 
Flintshire.  Fully funded by the Adult Community Learning grant, 
courses are available to anyone aged 19 or older who would like to 
learn a new skill, gain a qualification or improve their physical and 
mental wellbeing.
If your organisation or community group is working with adults who 
would benefit from adult learning, or if you would like to develop a 
volunteering programme, we can help.
If you’re interested in taking part in an adult learning funded 
course, keep a look out on the Aura Leisure & Libraries and the 
Deeside Community Trust Facebook pages for details. 

The types of courses on offer include:
•	 Zoom
•	 IT	Skills
•	 Family	History
•	 Photography
•	 Childcare
•	 Teaching	Assistant
•	 Food	Safety
•	 Manual	Handling
•	 Interview	Skills
•	 Art
•	 Craft
•	 Start	your	own	Business
•	 Physical	and	Mental	Wellbeing
•	 Upcycling

For	further	information	please	
contact either:
Susannah.hill@aura.wales	or	
info@deesidecommunitytrust.co.uk

Darperir y Gweithgareddau hyn gan Aura

mailto:Susannah.hill@aura.wales
mailto:info@deesidecommunitytrust.co.uk
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Aura Library online activities

Rhymetime - every Thursday afternoon 2pm
Storytime - every Friday afternoon 2pm
Babies and Books- every Friday 10.30am
Holiday craft sessions and special events
https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddAuraLibraries/

We also have a YouTube channel aura wales 
where people can watch our videos throughout the week

Interactive Zoom activities- for more information and to 
register email Susannah.Hill@aura.wales

2nd Tues of month 11am, 2nd Wed 7pm- Reading Friends Group
2nd Tues 7pm - Ffrindiau Darllen- Siarad Cymraeg (Welsh 
Language Reading Friends) 
2nd Wed 2pm - Ffrindiau Darllen- Dysgu Cymraeg (Welsh Learners 
Reading Friends)
2nd Tues 2pm - Family History Group
3rd Thurs 2pm and special sessions when possible - Rhymetime 
Group & Babies and Books sessions
Last Thurs 4pm - Children’s Reading  Group

Darperir y Gweithgareddau hyn gan Aura

https://www.facebook.com/LlyfrgelloeddAuraLibraries
mailto:Susannah.Hill@aura.wales
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Aura Leisure

Afon Spa

Buckley, Jade Jones Pavilion Flint and Mold Leisure Centres 
are now open for Gym, Fitness classes and Swimming.  
Online Fitness classes are also available. All sessions must 
be booked in advance. 
https://aura.wales/
https://aura.wales/fitness-class-programme/
Full information and how to book 
https://aura.wales/leisure/704-2/
Please contact a member of Aura’s Customer Services 
Team via telephone on 01352 704302 / 704316 (Mon – Fri, 8:30am 
-5:00pm) or book online 
https://leisurebookings.flintshire.gov.uk/LeisureBookings/mrmLogin.
aspx

If you feel like a bit of pampering or some stress relief then 
why not book in at our pop up beauty room at Jade Jones Pa-
vilion, Flint?  Treatments available include manicures and nail 
treatments, waxing, electrolysis, reflexology and massage.  
For more information call 01352 704280 or email 
afonspa@aura.wales

Darperir y Gweithgareddau hyn gan Aura

https://aura.wales
https://aura.wales/fitness
https://aura.wales/leisure/704
https://leisurebookings.flintshire.gov.uk/LeisureBookings/mrmLogin.aspx
https://leisurebookings.flintshire.gov.uk/LeisureBookings/mrmLogin.aspx
mailto:afonspa@aura.wales
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Cafodd y llyfryn yma ei greu gan  
Double Click Design and Print. 

Yr oriau agor yw 
dydd Mawrth – dydd Gwener 10yb – 4yp 

The lodge, Deeside Enterprise Centre,
Shotton, Deeside, CH5 1PP
Tel: 01244 846411  www.dcdesignprint.co.uk


