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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

Am fwy of wybodaeth ...
Ffôn:  01244 831056 
Symudol neu Testun:07776452471
Ebost: karen.griffith@flintshire.gov.uk

Blwyddyn newydd, cyfle 

newydd, unigolyn newydd 
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Dyddiad: Mawrth Ion 7fed, 14eg, 21ain, 28ain 
  Chwef  4ydd & 11eg
Amser:  9.30yb - 11yb 
Lle:     St Ethelwold’s Church Hall Shotton

Cwrs Cyflwyniad i 
Ymwybyddiaeth Ofalgar 

Ydych chi’n byw gyda phoen, salwch, neu straen? Neu a hoffech chi 
wybod mwy am Ymwybyddiaeth Ofalgar? Mae Ymwybyddiaeth 
Ofalgar 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 
sylwedydd i’n meddyliau a chymryd rheolaeth unwaith eto. Beth 
bynnag fo amgylchiadau ein bywyd, gallwn ddysgu ymateb iddynt 
mewn modd tawelach a mwy creadigol. Dysgwch beth mae 
ymwybyddiaeth ofalgar yn ei olygu a chymrwch ran mewn ymarferion 
byr, trafodaethau a phrofwch ymwybyddiaeth ofalgar drwy symudiad 
gofalgar ar ffurf Symudiadau Tai Chi i hybu 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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Dyddiad: Mawrth Ion 7fed, 14eg, 21ain, 28ain 
  Chwef  4ydd & 11eg
Amser:  9.30yb - 11yb 
Lle:     St Ethelwold’s Church Hall Shotton

Dyddiad:  Mawrth Chwef 25ain, Mawrth 3ydd, 10fed, 
  17fed, 24ain, 31fed Ebrill 7fed
Amser:  9.30yb - 11.00yp  
Lle:   St Ethelwold’s Church Hall Shotton

Mae’r cwrs hwn wedi ei gynllunio fel dilyniant i’r cwrs Cyflwyniad i 
Ymwybyddiaeth Ofalgar. Mae’n fersiwn cryno o’r Cwrs Lleihau Straen 
Drwy Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBSR). Mae’n rhaglen grŵp chwe 
wythnos sy’n canolbwyntio ar dderbyn ymwybyddiaeth ofalgar yn 
gynyddol, sgiliau ymwybyddiaeth ofalgar drwy ymarfer yn wythnosol 
gyda’n gilydd ac ymarfer yn yr amser rhwng sesiynau. Mae 
trafodaethau mewn parau a thrafodaethau grŵp cyfan dewisol yn rhoi’r 
cyfle ar gyfer dysgu unigol a dysgu ar y cyd bob wythnos. Bydd 
cyfarwyddiadau ynglŷn â dulliau ffurfiol gyda deunyddiau yn cael eu 
darparu i barhau ag ymarfer dyddiol yn y cartref, mae’r rhain yn 
cynnwys recordiadau o’r technegau ffurfiol a thaflenni o’r cwrs. Bydd 
hanner awr olaf dewisol y sesiwn wythnosol yn ymwneud â chymryd 
rhan mewn Symudiad Ymwybyddiaeth Ofalgar ar ffurf Symudiadau Tai 
Chi ar gyfer Lles un ai yn eistedd neu’n sefyll.

Ymwybyddiaeth Ofalgar a Tai-chi

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Gweithdai Lluniau Dyfrlliw. Pedwar o 
sesiynau ynglŷn â phaentio lluniau 
dyfrlliw. Cyflwynir technegau newydd 
ymhob sesiwn er mwyn meithrin y 
sgiliau angenrheidiol i baentio’n hyderus a 
hamddenol. Mae croeso i ddechreuwyr a 
rhai sydd am wella eu sgiliau – mwynhau 
dysgu yw’r nod.

Yn y sesiynau hyn fe ddangosir i chi sut i:
Orchuddio ac addurno teisen sbwng a 
theisennau bach gyda phast siwgr.
Creu rhosyn syml
Modelu hawdd gyda phast 
siwgr
Blodau gwifrog syml 

Sesiynau Celf

Crefft siwgr i ddechreuwyr a’r rhai 
sydd am wella eu sgiliau

Dyddiad: Iau Chwefror 6ed, 13eg, 20ain
Amser:  10.00yb - 12.30yp
Lle:         St Ethelwolds, Shotton
   

Dyddiad:  Mercher Mawrth 4th, 11eg, 18eg, 25ain Apr 1af, 8fed, 
Amser:  10.00yb - 12.30yp
Lle:         St Ethelwolds, Shotton
   

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dyddiad:
Amser:
Lle:

Prosiect Celt

Mawrth Mawrth 3ydd, 10fed, 17eg, 2ain
1.30yp - 2.30yp
Llanfynydd

Dyma brosiect sy’n para 6 wythnos ac sy’n edrych ar ddysgu am 
geffylau a therapi i geffylau. Mae’n cynnwys rhyngweithio gyda 
cheffylau a cheffyl mecanyddol dynwaredol hefyd, gyda sgrin 
ryngweithiol lle gall y marchogwyr brofi symudiad y ceffyl mewn 
prawf dressage neu wrth garlamu ar hyd y traeth.

Nod y sesiynau hyn yw: 
Gwella cyfathrebu, hunanymwybyddiaeth, 

hyder, sgiliau tîm, dysgu am geffylau a therapi i geffylau a hyrwyddo lles. 
Byddwch yn dysgu am ofal sylfaenol i geffylau.

Os ydych chi’n croestorri wrth ddod i wirfoddoli yn Ysgol Marchogaeth Arbennig Clwyd 
mae gennym ni wahanol bethau gwahanol o sesiynau marchogaeth, cynnal a chadw 

cyffredinol yn ein siop elusennol neu yn y gegin. Byddem wrth ein bodd yn clywed 
gennych. Cysylltwch â ni ar 01352 770 446 i ddarganfod mwy.

Bydd cludiant yn cael ei ddarparu.

Dyddiad: Iau Chwefror 6ed, 13eg, 20ain
Amser:  10.00yb - 12.30yp
Lle:         St Ethelwolds, Shotton
   

Dyddiad:  Mercher Mawrth 4th, 11eg, 18eg, 25ain Apr 1af, 8fed, 
Amser:  10.00yb - 12.30yp
Lle:         St Ethelwolds, Shotton
   

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Yn y sesiwn hwn byddwch yn creu darn o 
gelf gan ddefnyddio paent acrylig a 
thechneg arllwys budr.
Arllwys Budr
techneg lle caiff yr holl liwiau eu 
hychwanegu i gwpan neu gynhwysy-
dd ar yr un pryd ac yna eu harllwys 
gyda’i gilydd i greu effaith arllwys acrylig. Nid oes angen unrhyw 
sgiliau a darperir yr holl ddeunyddiau. 

Dyddiad: Gwener Mawrth 6fed
Amser: 1.00yp - 3.00yp
Lle:  Growing Places

Celf Acrylig

Yn y sesiwn hwn fe fyddwch yn cymryd rhan 
mewn coginio’r ryseitiau isod.
Byddwch yn cael blasu’r bwyd y byddwch yn ei 
wneud a mynd ag ychydig adref.
Fe fyddwch yn derbyn y ryseitiau fel y gallwch eu hail-greu adref.
Nodwch os oes gennych unrhyw ofynion bwyd / alergeddau wrth arche-
bu lle ar y sesiwn os gwelwch yn ddafel y gallwn geisio addasu pan fo 
hynny’n bosibl. 
Cheesy Cajun brunch  Coq au vin 
Honey and Safron Chicken  Creole beef stir fry
Mushroom macaroni  Kapitan curry

Dyddiad: Gwener Mawrth13th, 20ain 27ain Ebrill 3ydd
Amser: 10.00yb - 12.00yp
Lle:  Rivertown Church, Shotton

Prydau Un Pot

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dysgwch dechnegau gwydr lliw tâp copr a chreu 
eich dyluniadau unigryw eich hunan. 
Byddwch yn dysgu sut i:- 
•  Dorri gwydr, rhygnu’r ymyl, gosod tâp   
 copr, rhoi  sodr a dod â’r darnau unigol at   
 ei gilydd.
• Creu a dylunio templedi ar gyfer eich dyluniadau.
• Rwy’n darparu offer, tâp copr, fflwcs, sodr a gwydr. 
Dewch draw i fwynhau bore hamddenol yn dysgu’r grefft gyffrous hon.

Dyddiad: Mawrth Mawrth 31fed, Ebrill 14eg
Amser: 10.00yb - 1.00yp
Lle:  Rhydymwyn Nature Reserve.

Gweithdai Gwydr Lliw yng Ngwarchodfa 
Natur Rhydymwyn

Taith gerdded Dyffryn 
Maes Glas 
Mae Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas yn safle 70 
acersy’n ymestyn o ffordd yr arfordir yr A548 ym Maes 
Glas i dref Treffynnon. Mae’r safle’n adlewyrchu hanes 
amrywiol a hir yr ardal. Mae’n cynnwys peth o’r dreftadaeth ddiwydian-
nol fwyaf sylweddol a chydgysylltiedig yng Ngogledd Cymru ac mae 
ganddo nifer nodedig o safleoedd hanesyddol, gan gynnwys saith hen-
eb restredig, yn ogystal ag amgueddfa o fewn ei ffiniau. Mae’r dirwedd a 
fu gynt yn un ddiwydiannol drom bellach yn cynnig teithiau cerdded braf 
drwy goetir. Mae gan y Dyffryn amrywiaeth eang o wahanol gynefinoedd 
a rhywogaethau o ffawna a fflora. Mae’r hen gronfeydd a chyrsiau dŵr 
bellach yn gartref i fywyd gwyllt.
Cysylltwch â ni  01352 714172, info@greenfieldvalley.com
Parc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas, Treffynnon, CH8 7GH
Dyddiad: Mawrth Ebrill 7fed
Amser: 10.00yb - 12.30yp
Lle:  Greenfield Valley

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dyddiad: Gwener Ebrill 17eg
Amser: 10.30yb - 11.30yb
Lle:  Gloucester Room, Enterprise Centre

Sgwrs ar Ddiogelwch Tân 

Mae Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yn dod draw i roi 
sgwrs ar ddiogelwch tân yn y cartref.
Os hoffech gyngor ar unrhyw ran o’r wybodaeth isod, 
dewch draw i’r sgwrs. Neu fe allwch gysylltu â nhw ynglŷn 
ag unrhyw ran o’r wybodaeth isod.

Os rydych yn byw yng Ngogledd Cymru, rydym ni’n cynnig gwasanaeth 
gosod larwm mwg AM DDIM. Bydd y gwiriad diogelwch yn y cartref hwn 
o gymorth i’ch cadw’n ddiogel rhag tân.
Mae’r gwiriad diogel ac iach sydd AM DDIM yn cymryd tua 30 munud 
a bydd yn cael ei drefnu ar gyfer amser sy’n gyfleus i chi. Bydd staff y 
gwasanaeth tân ac achub, sydd wedi eu hyfforddi’n llawn a sydd bob 
amser yn cario cerdyn adnabod yn;
• Darparu ac yn gosod synwyryddion mwg am ddim yn y 
 cartref all achub bywydau neu’n sicrhau fod eich larymau  
 presennol yn gweithio’n iawn
• Darparu cyngor ar sut i wneud eich cartref yn ddiogel rhag tân
• Eich helpu i baratoi cynllun dianc i’ch cynorthwyo chi a’ch teulu i  
 fynd allan o’r eiddo yn ddiogel mewn achos o dân
• Darparu offer arbenigol i bobl fyddar a phobl trwm eu clyw
• Asesu a ydych yn wynebu risg uchel ac a allech elwa o offer  
 arbenigol i’ch helpu i gadw yn ddiogel
Mae’r cyfan uchod yn RHAD AC AM DDIM a gallwch:
• Lenwi ffurflen ymholiad ar-lein
• Ein ffonio ar 0800 169 1234 neu 01978 367970 i drefnu 
 apwyntiad
• Anfon e-bost atom gan ddefnyddio 
 flintshire.wrexham@nwales-fireservice.org.uk <mailto:flintshire. 
 wrexham@nwales-fireservice.org.uk>
• Gall gweithredu heddiw wir olygu’r gwahaniaeth rhwng bywyd a  
 marwolaeth.

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dyddiad:
Amser:
Lle:

Dyddiad:
Amser:
Lle:

Llun Ebrill 20ain
1.00yp - 3.00yp
Gloucester Room, Enterprise Centre

Llun Ebrill 27ain
10.00yb - 12.00yp
St Ethelwolds, Shotton

Sgwrs Shelter Cymru

Dangos Sut i Greu Sudd Maethlon

Beth i’w wneud os ydych yn canfod eich hun yn wynebu’r 
bygythiad o ddigartrefedd – trosolwg cryno o Ddeddf Tai 
(Cymru) 2014.
Hawliau Tenantiaid yn y Sector Rhentu Preifat – mathau o 
denantiaeth, achosion o’u torri, hysbysiadau, dadfeiliadau, 
blaendaliadau.
Cwestiynau ynglŷn â lle i gael cymorth a phwy all roi cymorth.

Ysbrydoli pob oed i greu sudd a bwyta’n iachach. 
Gwneud bwyd yn hwyl!
Yn y sesiwn hwn fe fyddwn yn edrych ar fanteision llysiau a 
ffrwythau i iechyd fel dull naturiol i gynorthwyo i leddfu poen. 
Byddwn yn dangos beth i’w droi’n sudd a phrofi cymysged-
dau gwahanol.
Byddwn yn annog pobl i ddarllen labeli bwyd i leihau faint o 
halen a siwgr maent yn ei fwyta. Byddwn yn gweld sut mae 
bod y tu allan a thyfu eich bwyd eich hun yn gallu cynorthwyo 
gydag ymarfer corff rheolaidd.
Sut y gall bwyd effeithio ar dymer ac felly newid deiet i opsiynau iachach 
e.e. dim mwy o coke o’r siop bwyd cyflym ayb a newidiadau bach eraill y 
gallwch eu gwneud yn eich deiet i gynorthwyo gyda lles.

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dyddiad: Llun Ebrill 20ain 
Amser: 10.00yb - 11.30yb
Lle:  Flint Leisure Centre

Dyddiad: Chwefror
Amser: 10.00yb - 11.30yb
Lle:  TBC

Ffeltio nodwydd

Clwb Llyfrau 

Beth yw Ffeltio Nodwydd?
Ydych chi erioed wedi pen-
droni beth yw ffeltio nod-
wydd neu ydych chi wedi 
bod eisiau rhoi cynnig ar y 
grefft?
Yn ei hanfod proses yw hon 
o drawsnewid gwlân yn wrthrychau 3D gan ddefnyddio 
nodwydd bigog.
Yn y sesiwn hwn fe fyddwch yn gwneud darn tebyg i un o’r rhai uchod.
Caiff y deunyddiau i gyd eu darparu.

Os oes gennych awydd mynd allan i gyfarfod pobl 
newydd sydd âdiddordebau tebyg ac os ydych chi’n hoff o lyfrau yna-
pam na ddewch chi draw a rhoi cynnig ar ein sesiynau clwb llyfrau?
Beth yw Clwb llyfrau?
Grŵp darllen yw clwb llyfrau, sydd fel arfer yn cynnwys nifer o 
bobl sy’n darllen ac yn siarad am lyfrau wedi eu seilio ar bwnc neu 
restr ddarllen y cytunwyd arni.
Mae’n gyffredin i glybiau llyfrau ddewis llyfr penodol i’w ddarllen a’i
drafod ar yr un pryd.

Darperir y cwrs hwn gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Dyddiad: Mercher Mawrth 4ydd, 11eg, 18eg, 25ain & 
  Ebrill 2il 9fed
Amser: 1.00yp - 3.00yp
Lle:  St Ethelwolds, Shotton

Cofnodi Mewn Celf

Ydych chi’n caru lliwiau? Â diddordeb mewn darluniau? Ydych 
chi’n mwynhau gwneud pethau? Bydd y cwrs hwn yn eich 
cyflwyno i’r gweithgaredd o gofnodi mewn celf fel ffordd o 
archwilio’ch creadigrwydd. Does dim rhaid o gwbl i chi allu tynnu 
llun – wir, os ydych yn mwynhau addurno’r goeden Nadolig 
gallai’r cwrs hwn fod yn addas i chi. 
Bydd angen i chi ddod a llyfr er mwyn ysgrifennu ynddo, a’ch 
eiddo chi fydd hwn. Gall hwn fod wedi ei wneud yn bwrpasol e.e. 
eich dyddiadur personol, neu gallech brynu llyfr diddorol mewn 
siop elusen er mwyn ei ‘ailddefnyddio’. Dylai fod o faint A5 neu 
fwy gyda chlawr caled a phapur go drwchus.  

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



14 This course is provided by Betsi Cadwaladr
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I gadw lle neu am ragor o 
wybodaeth, cysylltwch â; 

Thîm Gwella Iechyd ar 
03000 859 625 

  

Rhaglen 8 wythnos 
am ddim, Syꞌn 

archwillio gwahanol 
ffyrdd i wella lles ac 

o leihau pryder. 
 

Archwilliwch o 
arddulliau meddwl, 
technegau newid 

ymddygiad a 
strategaethau 

ymlacio. 
 

Rhaglen nessaf yn 
rhedeg Dydd Llun 
10am-11:30 rhung 

Ionawr 13 – 2ail 

Mawrth 2020 

This course is provided by Betsi Cadwaladr
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27.01.2020 
 

 Manteision Gweithgaredd 
Corfforol - Sesiwn yn 
seiliedig ar drafodaeth sy'n 
tynnu sylw at y manteision 
o fod yn fwy actif,  yn 
ogystal â hysbysebu ystod 
o gyfleoedd lleol. 

 

20.01.2020 
 

 Bwyd a Hwyliau -      
Bydd y sesiwn hon yn 
trafod beth sy'n gwneud 
diet iach a chytbwys, a'r 
effaith gadarnhaol ar 
hwyliau.   

 

10.02.2020 
 

 Ymwybyddiaeth am 
Ddiodydd Egni - Sesiwn 
yn seiliedig ar drafodaeth 
a gweithgaredd sy'n 
tynnu sylw at sgil 
effeithiau yfed gormod o 
ddiodydd egni. Hefyd 
rydym yn trafod ble mae 
angen i ni gael ein hegni 
. 

 

24.02.2020 
 

 Ymlacio - Cyfle i roi 
cynnig ar dechnegau 
ymlacio ymarferol - 
anadlu, ymlacio'r 
cyhyrau a delweddu.  

13.01.2020 
 

 5 Ffordd at Les –  
Bydd y sesiwn hon yn 
trafod ffyrdd o wella eich 
lles. 
 

02.03.2020 

 Ymwybyddiaeth am 
Siwgr - Cynyddu eich 
gwybodaeth am siwgr 
mewn bwydydd a 
diodydd gwahanol.  
 

Blwyddyn Newydd Chi Newydd! 
Bydd pob sesiwn yn 1-2pm yn yr Ystafell Gymunedol yng nghanolfan Iechyd a Lles 
y Fflint. I archebu lle neu i gael mwy o wybodaeth cysylltwch â; Tîm Gwella Iechyd 

ar 03000 859 625 
 
   

This course is provided by Betsi Cadwaladr
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Gweithgareddau NEW Mind yn 2020

Cymdeithasu yn ein Galwad Heibio 
Dydd Sadwrn - 1yp - 4yp

Bob dydd Sadwrn trwy gydol y flwyddyn, mae’r Ganolfan 
Lles yn yr Wyddgrug yn croesawu pobl sydd am fwynhau’n 
cwmni da, te a choffi a chacen. Ar y galwad heibio, heblaw 
croeso cynnes a sgwrs, gallwch chi, os dymunwch, gymryd 

rhan mewn ioga, ymlacio, cwisiau a gemau bwrdd. 
Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth a chyngor y gall fod 

ei hangen arnoch am yr hyn sy’n digwydd yn Sir y Fflint.  

Prynhawn dydd Gwener
Diwedd yr wythnos Ymlacio -

Amgen Dydd Gwener 
yn dechrau Ionawr 2020

Gwener Crafty - 1.30yp - 3.30yp
Bob yn ail ddydd Gwener yn 2020

Drwy gydol y flwyddyn mae gennym “grŵp crefft” 
lle rydyn ni’n rhoi cynnig ar bethau newydd a hefyd 

hen ffefrynnau. Rydym yn paentio, tynnu, 
modelu, gwau a glud pethaugyda’i gilydd. Rydym 

yn gwneud darnau unigol ac yn gweithio ynghyd ar 
brosiectau ar y cyd i greu ein gwaith celf. Rydym 

hefyd yn yfed llawer o de ac yn mwynhau
y sgwrsio.

Darperir y cwrs hwn gan Mind Cymru Gogledd Ddwyrain
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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 yn teimlo gorbryder a straen 
cymedrol. Mae wedi ei selio ar Dechnegau Ymddygiad Gwybyddol 
a brofwyd. 
Beth fyddwch yn ei ddysgu?
· Beth yw straen a pham ei fod yn digwydd
· Sut i nodi achosion ac effeithiau straen yn eich bywyd
· Sut i dorri cylch dieflig meddwl am straen yn defnyddio   
 Technegau Ymddygiadol Gwybyddol a brofwyd
· Syniadau ymarferol a’r offer i reoli straen
· Technegau ymlacio syml
· Sut y gall cysgu, diet ac ymarfer corff helpu
Anelir rheoli straen at y rheiny sydd â lefelau ysgafn i gymhedrol o 
drallod nad ydynt yn derbyn gwasanaeth gan Dîm Iechyd Meddwl 
Cymunedol. Er mwyn darganfod os gallai’r cwrs fod yn addas i chi 
cysylltwch â  

Parabl on 0300 777 2257.

“Yr arf orau yn erbyn straen yw ein gallu 
i ddewis ein meddyliau”

     William James

Dyddiad:  Mercher Ion 15eg, 22ain, 29ain Chwef 5ed, 
  12eg, 19eg & 26ain
Amser:  6yh - 8yh
Lle:  Mold

Rheoli Straen

Darperir y cwrs hwn gan Mind Cymru Gogledd Ddwyrain
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Cwrs cynhyrchion Coedlan Camu 
Ymlaen – Camu Allan

 

Step Up – Step Out Coppice Products course 

 

 

 

Bodfari woodland skills centre  

 Feel Good Outside – Feel Good Inside  
 

Course Dates: 
Registration and Introductory Session on Tuesday 14th January 1pm– 3pm

In Grosvenor Hall, Grosvenor Street, Mold, CH7 1EJ 
 

THEN EVERY TUESDAY 21nd January – 10th March 
Transport provided from: 

 Holywell 9.00am, Connah’s Quay at 9.15 am and 9.30am at Mold 
 

Final moving on session Tuesday 17th March also at Grosvenor Hall 

On this Coppice Products Course, we will be spending time learning about the 
woodland.  Using traditional methods, we will work with wood taken directly from 

the trees to make simple tools eg: a spatula or mallet. 

We will also have the opportunity to make charcoal, a woven fence panel called a 
hurdle and hedge laying. 

Please confirm your place by Tuesday 7 January 2020 

Contact: Steph Walsh 01978 974430 or steph.walsh@newmind.org.uk 

 

Darperir y cwrs hwn gan Mind Cymru Gogledd Ddwyrain

Canolfan sgiliau coetir Bodfari 
Teimlo’n Dda Tu Allan – 
Teimlo’n Dda Tu Mewn 

Dyddiadau’r Cwrs 
Cofrestru a Sesiwn Gyflwyno 

ddydd Mawrth 14 Ionawr 1pm– 3pm
Yn Neuadd Grosvenor, Grosvenor Street, 

Yr Wyddgrug, CH7 1EJ
YNA BOB DYDD Mawrth 21 Ionawr – 10 Mawrth

Darperir cludiant o:
 Dreffynnon 9.00am, Cei Connah am 9.15am a 9.30am yn yr 

Wyddgrug
Sesiwn symud ymlaen olaf ddydd Mawrth 17 Mawrth yn Neu-

add Grosvenor

Ar y Cwrs Cynhyrchion Coedlan hwn, byddwn yn treulio amser yn dysgu 
am y coetir.  Drwy ddefnyddio dulliau traddodiadol, byddwn yn gweithio 

gyda choed a gymerwyd yn uniongyrchol o’r goedwig i greu offer syml ee: 
sbatwla neu ordd bren.

Bydd gennym gyfle hefyd i greu siarcol, panel ffens wedi’i blethu sy’n cael 
ei alw’n blygu clwyd a gwrych.

A wnewch chi gadarnhau eich lle erbyn dydd Mawrth 7 Ionawr 2020
Cysylltwch â: Steph Walsh 01978 974430 neu 

steph.walsh@newmind.org.uk
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Ymwybyddiaeth Ofalgar ar gyfer 
iselder (MBCT)

Mae’r cwrs ymwybyddiaeth ofalgar hwn sy’n wyth o wythnos o hyd 
wedi ei gynllunio ar gyfer pobl sydd wedi dioddef o iselder. Mae’n 
cyfuno technegau ymwybyddiaeth ofalgar megis myfyrdod, 
ymarferion anadlu ac ymestyn ag elfennau o therapi gwybyddol 
i helpu i dorri’r patrymau meddwl negyddol sy’n nodweddiadol o 
iselder rheolaidd.
Bydd MBCT yn eich dysgu i dalu sylw i’r foment bresennol, yn 
hytrach na phoeni am y gorffennol na’r dyfodol. Bydd o gymorth i 
chi ryddhau’r meddyliau negyddol sy’n gallu eich gyrru at iselder. 
Bydd yn eich gwneud yn fwy ymwybodol o’ch corff eich hun, gan 
eich cynorthwyo i adnabod arwyddion fod iselder ar y ffordd a 
cheisio atal pwl rhag cychwyn. 
Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer pobl sydd wedi cwblhau cwrs 
cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar neu gwrs ar-lein neu a hoffai 
ddatblygu eu harferion ymwybyddiaeth ofalgar ymhellach. Mae ar 
gyfer pobl sydd wedi cael tri phwl o iselder neu fwy yn y gorffennol, 
ond nad ydynt yn dioddef iselder dwfn ar hyn o bryd. 
Dim ond drwy Parabl y gellir archebu lle ar y cwrs hwn. Er mwyn 
darganfod os gallai’r cwrs fod yn addas i chi cysylltwch â 

Parabl ar 0300 777 2257 neu 
ebost: ask@parabl.org.

Dyddiad: Mawrth  Ion 7fed, 14eg, 21ain, 28ain 
  Chwef 4ydd, 11eg, 18eg, 25ain Mawrth 3ydd, 
Amser: 10.00yb - 12.00yp 
Lle:  Mold                                                                       

“Os ydych am goncro gorbryder bywyd, 
rhaid byw yn y foment” 
   Amit Ray

Darperir y cwrs hwn gan Mind Cymru Gogledd Ddwyrain
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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 27 Ionawr 2020 yng Nghanolfan Les Mind 
Gogledd Ddwyrain Cymru, yn Yr Wyddgrug rhwng 1pm a 3pm. Daw i ben ar 
16 Mawrth 2020. 
 
Contact:  
Steph Walshsteph.walsh@newmind.org.uk 
01352 974430 
07384 465770 

 
 

 

12 awr y 
gallai 
newid 
eich 

bywyd 

8 sesiwn 
gyfeillg

ar 
 

 

Ydych 
chi’n 

ddigon 
cryf i 

gadw eich 
pwyll? 

 

Darperir y cwrs hwn gan Mind Cymru Gogledd Ddwyrain
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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.   
 
Ffoniwch 01352 97 44 30 i gael rhagor o fanylion, anfonwch 
e-bost at enquiries@newmind.org.uk neu dewch draw i weld. 

 
Dydd Gwener 10:30am - 11:30am Eglwys Fethodistaidd 
yr Wyddgrug, Stryd Wrecsam CH7 1HQ 

‘Amser i’  
ymlacio gyda Ioga 

Darperir y cwrs hwn gan Mind Cymru Gogledd Ddwyrain
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Ystyr Cefnogaeth gan Gymheiriaid yw pan mae pobl yn 
defnyddio eu profiadau eu hunain i helpu ei gilydd. Gall 

ddigwydd ar sail un-i-un, ar-lein neu mewn grŵp. Gall gynnwys 
amrywiaeth o weithgareddau megis crefftau, cerdded, neu gwrdd 

am baned. 

Hyfforddiant a gweithdai am ddim
 

Digwyddiadau i gwrdd ag eraill a rhannu gwybodaeth 
 

Grantiau bychain hyd at £250 ar gyfer eich grŵp 

Cysylltwch â ni: 
E-bost: berni.durhamjones@newmind.org.uk

Rhif Ffôn: 01352 974430 / 07897300456

Cefnogaeth gan Gymheiriaid 
yn eich Cymuned 

Darperir y cwrs hwn gan Mind Cymru Gogledd Ddwyrain
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Dewch draw i gael bore o hwyl greadigol i gynnwys:

Gwneud Tyllau Botwm dwbl, gwneud trefniant blodeuol a 
gwneud bô.  Cam ymlaen o’r cwrs sylfaenol. 

Cewch wneud rhai pethau hyfryd i fynd adref efo chi ar ddiwedd 
y sesiwn! 

Trin Blodau i Ddechreuwyr Plws

Dyddiad:  Iau Ionawr 16eg
Amser:  10.00yb - 12.30yp
Lle:   Growing Places, Unit 4 Rowleys Drive, Shotton,  
  Shotton, Deeside, Flintshire, CH5 1PP
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Sgiliau Cyflwyno

Nod y cwrs hwn yw:
• Rhoi awgrymiadau ymarferol ynglŷn â siarad cyhoeddus
• Cyflwyno cyfranogwyr i amrywiaeth o ddulliau cyflwyno
• Cynghorion ar amseru a chynnal diddordeb
• Rhoi cyfle i ymarfer rhoi cyflwyniad

Amlinelliad o raglen am y diwrnod   
• Beth yw sgiliau cyflwyno?  
• 7 cam sylfaenol ar gyfer cyflwyno
• Beth i fod yn ymwybodol ohono
• Cyflwyniadau i drosglwyddo gwybodaeth
• Cynghorion gorau
• Dechrau
• Cynnal diddordeb
• Cofio beth i’w ddweud       
• Cymhorthion gweledol
• Delio ag ymyrwyr
• Sut i ddod â chyflwyniad i ben            

Ar ddiwedd y sesiwn fe ddisgwylir i’r holl gyfranogwyr gynllunio 
a thraddodi cyflwyniad byr o 5 munud i’r grŵp ar bwnc o’u dewis 
eu hunain.  Gallai cyflwyniadau fod ar hobi, rhywbeth rydych chi 
wedi’i wneud, rhywle y buoch chi ynddo, gwrthrych etc.

Gellir ad-dalu costau teithio.  Fe ddarperir lluniaeth ysgafn a chinio.

This course is provided by Unllais

Dyddiad:  Mawrth Chwefror 11eg
Amser:  10.00yb - 3.30yp
Lle:   Room 32 , Deeside Enterprise Centre
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Fe fyddwn ni i gyd yn dod ar draws sefyllfaoedd anodd ar ryw 
adeg yn ein bywyd.  Bydd y cwrs yn tynnu ar eich profiadau 
personol chi eich hun o fod mewn sefyllfaoedd anodd ac yn 
darparu cyngor a dulliau ymarferol i’ch helpu i ddelio’n 
gyfrinachol ac yn effeithiol â sefyllfaoedd anodd a rhai a allai fod 
â’r potensial o fod yn wrthdrawiadol.

Nod y cwrs hwn yw:
• Archwilio’r hyn y byddwn yn ei olygu â’r term ‘sefyllfaoedd  
 anodd’ a’r ffordd y byddan nhw’n effeithio arnom ni
• Archwilio gwrthdaro a pham y bydd yn digwydd
• Cynnig dulliau i ddelio â sefyllfaoedd anodd

Amlinell o’r rhaglen ar gyfer y dydd
• Beth fyddwn ni’n ei olygu â’r term ‘sefyllfaoedd anodd’?
• Sut fydd y sefyllfaoedd hyn yn gwneud i ni deimlo?
• Ofnau mewn sefyllfaoedd anodd
• Gwrthdaro – y rheswm y bydd yn digwydd a strategaethau  
 i ymdopi
• Sgiliau eraill ar gyfer ymdopi â sefyllfaoedd anodd
• Ymarfer dulliau

Gellir ad-dalu costau teithio.  Fe ddarperir lluniaeth ysgafn a chinio.

Delio â Sefyllfaoedd Anodd

Dyddiad:  Mawrth Chwefror 25ain
Amser:  10.00yb - 3.30yp
Lle:   Room 32 , Deeside Enterprise Centre

This course is provided by Unllais
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Siarad â Phobl Broffesiynol

Sesiwn hanner diwrnod i gefnogi unigolion i gyfarfod yn 
effeithiol ac yn hyderus â gweithwyr proffesiynol drwy ystyried y 
ffordd orau o baratoi ar gyfer y cyfarfod hwnnw.

Mae’r cwrs yn cynnwys ystyried
• Nodi pwy yw’r ‘gweithwyr proffesiynol’ hynny
• Y rheswm y gallai fod yn anodd i ni siarad yn gyfrinachol â  
 gweithwyr proffesiynol
• Cyfathrebu a rhai dulliau defnyddiol i’w defnyddio.
• Y ffordd y gallasem baratoi ar gyfer y trafodaethau hynny.

Gellir ad-dalu costau teithio.  

This course is provided by Unllais

Dyddiad:  Mercher Mawrth 25ain
Amser:  10.00yb - 12.30yp
Lle:   Room 32 , Deeside Enterprise Centre
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Gweithdy trefniant Bwrdd Tymhorol.  Dewch draw i gael sesiwn 
sy’n hwyl, yn greadigol ac yn ymlaciol.  Cewch wneud eitemau 
hyfryd fel y rhain i fynd adref efo chi ar ddiwedd y sesiwn! 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn blodau, yna dewch draw a dysgu rhai sgiliau 
newydd.

Gellir ad-dalu costau teithio.

Gwneud Addurniadau Tymhorol 

Dyddiad:  Mawrth Mawrth 26ain
Amser:  10.00yb - 12.30yp
Lle:   Growing Places

This course is provided by Unllais
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Dewch i feithrin eich hyder i fynegi eich barn. Newidiwch eich bywyd er gwell. 
Dysgwch am eich hawliau a ble i gael cymorth a chefnogaeth. Gallwch ddewis 
cymaint o gyrsiau ag y dymunwch. Mae pob sesiwn wedi’i gynllunio i wneud 

gwahaniaeth er gwell. Caiff y rhan fwyaf o gostau teithio eu talu’n ôl, a darperir 
lluniaeth a diod yn rhad ac am ddim. Mae’r rhaglen SAFE ar gael i ddefnyddwyr 

gwasanaeth, i ofalwyr ac i unrhyw un sydd â phryderon iechyd meddwl.
Mae rhai cyrsiau hefyd ar gyfer staff a gwirfoddolwyr.

CYFRINACHOL, ANNIBYNNOL AC AM DDIM 

GALL UN SYNIAD CADARNHAOL YN Y BORE WNEUD EICH DIWRNOD 

CYFAN YN UN DA! DIWRNOD CYFAN

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

Dyddiad:  Iau Ionawr 16eg & 23ain
Amser:  11.30yb - 2.30yp
Lle:    Deeside

Blociau Adeiladu i Fagu Hyder 

Cwrs dwy wythnos

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  

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Dyddiad:  Iau Ionawr 30fed
Amser:  11.30yb - 2.30yp
Lle:    Mold

Blociau Adeiladu ar gyfer SAFE

Mae’r sesiwn hwn yn debyg i’r 
un Blociau Adeiladu ar gyfer 
Magu Hyder, ond yn fwy 
addas i bobl sy’n gyfforddus 
wrth ymwneud â phobl mewn 
grŵp. Bydd yno lawer o 
gefnogaeth a defnyddir dull ‘dim 
pwysau’. 

Dyddiad:  Iau Chwefror 6ed
Amser:  11.30yb – 2.30yp
Lle:    Mold  

Pam fod gennym deimladau o fethiant – diffyg 
hyder – straen- gorbryder a gwylltineb?  Beth 
sy’n rheoli a chymell hyn?  Dysgwch sut y gall 
eich ymennydd beri problemau drwy feddwl ac 
ymddwyn yn negyddol a gosod rhwystrau i’ch 
atal rhag bod ar eich gorau. 
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. 

Camu o’r ymylon gan feddwl 
yn rhesymegol  

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Blociau Adeiladu ar gyfer SAFE

Camu o’r ymylon gan feddwl 
yn rhesymegol  

Dyddiad:  Mercher Chwefror 12eg & Iau 20ain
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Deeside

Dyddiad:  Mercher Chwefror 26ain
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Mold

Ail-labelu eich bywyd   

Pontio’r Bwlch Pryder 

Byddwn yn symud tuag at yr hyn yr ydym yn 
teimlo ein bod yn ei haeddu, os ydym eisiau 
bywyd gwych mae ein meddyliau a sut yr ydym 
yn gweld ein hunain yn cymell hyn, os oes 
gennym safbwyntiau neu labeli negyddol tuag 
atom yna mae angen diddymu’r rhain a gosod 
labeli cadarnhaol yn eu lle, dysgwch sut i 
ail-labelu eich bywyd gyda SAFE.  

Cwrs dwy wythnos
Mae byw gyda gorbryder yn anodd iawn.  Mae sut 
rydym yn teimlo yn gallu achosi llawer o broblemau 
fel:  
Diffyg chwant bwyd, problemau cysgu a thrafferth 
canolbwyntio. Bydd y sesiynau hyn yn eich helpu i 
ddeall BETH sy’n digwydd pan fyddwch yn 
orbryderus, PAM ein bod yn cael symptomau 
penodol a SUT i’w rheoli er mwyn bod y fersiwn 
gorau ohonoch chi’ch hun.     

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Dyddiad:  Iau Mawrth 5ed
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Deeside  

Dyddiad:  Iau Mawrth 12eg
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Mold

Nid ffeithiau yw meddyliau  

Pennog gyda phwn dyr asgwrn cefn ceffyl  

Ydych chi erioed wedi sylwi pa mor agos yw’r 
cysylltiad rhwng ein meddyliau, ein teimladau 
a’n hemosiynau a sut mae’n meddwl yn neidio 
i gasgliadau ac yn gwneud pob math o 
straeon i fyny am beth mae’n ei weld. 
Ffordd dda o ymdrin gyda’r straeon hyn yw 
cofio NID FFEITHIAU YW MEDDYLIAU! 

Ystyried pwysigrwydd peidio â gadael i 
straen a phryderon ddatblygu i bwynt a 
allai greu problemau.   
Dysgu strategaethau i greu meddwl 
rhesymegol. 

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Nid ffeithiau yw meddyliau  

Pennog gyda phwn dyr asgwrn cefn ceffyl  

Dyddiad:  Iau Mawrth 19fed
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Mold

Dyddiad:  Mercher Mawrth 25ain
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Deeside 

Gall ffiniau personol fod yn anodd.   
Yn naturiol rydym eisiau plesio pobl  ac nid ydym yn  
hoffi dweud na pan fydd rhywun yn gofyn am 
gymorth.  
Fodd bynnag, mae cael ffiniau personol SAFE yn 
bwysig i gynnal perthynas dda a chyfathrebu da.    

Beth am ddod draw a gweld beth yw eich ffiniau? 
 

Ffiniau Personol SAFE 

Deall Cadernid Emosiynol   

Nid yw cadernid emosiynol yn ymwneud â 
pheidio cael gofidion na pheidio mynd drwy 
ddigwyddiadau o straen mewn bywyd, mae’n 
ymwneud â gallu ymdopi gyda nhw yn well.    
Bydd y sesiwn hon yn rhoi sylw i beth yw 
cadernid emosiynol a beth y gallwn ei wneud 
i’n helpu i ddatblygu ein gallu i fedru 
‘bownsio’n ôl’ yn well.

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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Os ydych chi’n cael trafferth mewn se-
fyllfaoedd newydd lle mae pobl newydd 
yn canolbwyntio arnoch chi, dewch i 
ddysgu sut i fagu eich hyder, rhoi cynnig 
ar bethau newydd ac ymuno â sgyrsiau 
y byddech wedi’u hosgoi yn y gorffen-
nol.  

Y Lleidr a Mi

Camu ymlaen gyda SAFE  

Gall salwch meddwl fod yn llethol, mae fel 
lleidr sy’n araf ddwyn pethau oddi 
wrthych, gan gynnwys eich hyder a’ch 
hunan-barch, eich egni a’ch brwdfrydedd. 
Bydd y gweithdy defnyddiol yn edrych ar y 
lleidr yn ei holl ffurfiau ac yn eich 
cynorthwyo i wella eich strategaethau 
i’w rwystro. 

Dyddiad:  Iau Ebrill 2il
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Mold

Dyddiad:  Mercher Ebrill 8fed
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Deeside

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain



35

Y Lleidr a Mi

Camu ymlaen gyda SAFE  

Bydd y sesiwn adolygu yma’n ffordd braf o fyfyrio ynghylch y 
cynnydd yr ydym wedi ei wneud hyd yn hyn. Mae eich barn a’ch 
awgrymiadau yn werthfawr iawn i ni.  Byddwn yn eistedd i lawr 
gyda’n gilydd i sôn am yr hyn sydd wedi gweithio, beth y gallwn ei 
wella, a beth yr ydych yn credu y gellid ei wneud yn y dyfodol. 

Adolygu 

Dyddiad:  Iau Ebrill 16eg
Amser:  11.30yb - 2.30yp 
Lle:    Deeside

Darperir y cwrs hwn gan
Advocacy Services Cymru Gogledd Ddwyrain
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www.kim-inspire.org.uk

Croeso i KIM! 
Elusen wobredig sy’n rhoi cymorth iechyd meddwl proffesiynol, o ansawdd 
uchel, yn y gymuned. Mae ein gweithgareddau dan arweiniad grŵp wedi’u 
profi ac yn arloesol. Mae sesiynau KIM yn gyfeillgar, yn hwyl a bob amser yn 
canolbwyntio ar gynnydd a datblygiad unigol.

Rydym yn darparu ystod o wasanaethau iechyd meddwl o’r enw KIM 4 Her, 
KIM 4 Him a KIM Betweeners.  Manylion ar y dudalen nesaf; 
Gellir gael mynediad i’r gwasanaethau hyn drwy atgyfeiriad gan weithwyr 
allweddol neu’n uniongyrchol gan yr unigolyn. 

KIM 4 Her
Prosiect sefydledig ar gyfer merched sy’n gymdeithasol, llawn 
gwybodaeth ac yn meithrin hunanddibyniaeth drwy gyfuniad o leoedd 
newydd, pobl newydd a chyfleoedd llawn ysbrydoliaeth i unigolion ddysgu 
am eu hunain, eu hymatebion a’u 

KIM 4 Him
Prosiect arloesol a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer dynion.  Rydym yn 
cynorthwyo i leihau’r rhwystrau i ddynion sy’n ceisio cymorth, drwy fentora 
1-1 a gwaith grŵp sy’n seiliedig ar dîm. Os oes gennych ddiddordeb mewn 
ffotograffiaeth, diwrnodau â thema, Siediau Dynion, Star Wars, coginio, 
brecinio misol, a llawer mwy, yna cysylltwch â ni.

KIM Betweeners
yn benodol ar gyfer pobl ifanc sydd ag anawsterau gyda gorbryder 
cymdeithasol, iselder, hunan-niwed neu broblemau iechyd meddwl eraill. 
Rydym yn cynnig cefnogaeth 1-1 a gallwch gyfarfod eraill mewn grwpiau 
hwyliog sy’n ddiogel a chyfeillgar.

Gweithgareddau Cymunedol
Nid oes angen atgyfeiriad – galwch draw ☺ 
Rydym yn croesawu pawb i ddod draw ac ymuno yn ein gweithgareddau 
cymunedol. Mae’r rhain yn cynnwys ein Caffi Pop-yp Cwtch bob dydd 
Gwener, Sied Dynion Treffynnon a’r Ardal, a Chôr Cymunedol KIM, i gyd yn 
y Ganolfan. Mae digwyddiadau eraill yn cael eu rhoi ar ein gwefan a 
thudalen Facebook.
Mae’r tudalennau canlynol yn darparu gwybodaeth am wythnos KIM. 

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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Dydd Llun
GRŵP GARDDIO

KIM
Ymunwch â’r Grŵp garddio KIM,

Does dim rhaid i chi gael bysedd gwyrdd,
P’un a ydych chi’n ddechreuwr neu’n

arbenigwr, mae croeso i bawb.
Mae arnom angen pobl greadigol neu 

unrhyw un nad oes ots ganddynt gael eu 
bysedd yn fudr.

11.00yb-1.00yp
The Hub 

Park Lane 
Treffynnon 
CH8 7UR

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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Dydd Mawrth

Côr KIM 
Ydych chi fwy fel Jedward nag Adele? 

Dim problem – croeso i bob lefel!  
Dewch draw i roi cynnig arni gyda’r 

grŵp 

12:30yp-2:30yp
The Hub, 

Park Lane, 
Treffynnon 
CH8 7UR

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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Dydd Mercher

 Sied Pêl-droed 
Prosiect newydd gyda 

Chlwb Pêl-droed Treffynnon
Dewch draw os ydych chi’n 

credu eich bod yn ddefnyddiol
neu i gael paned a sgwrs 

1:00yp-3:00yp

Clwb Pêl-droed Treffynnon, 
Halkyn Road, 

Treffynnon 

Ffoniwch Dave os hoffech fynychu 

01352 872189 

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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am ddim

Dydd Iau
Bownsio’n ôl 

croeso i bawb o 
bob lefel gallu

12:30yp-2:30yp

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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am ddim

Dydd Gwener
Sied Dynion 

Dewch draw i gynorthwyo’r grŵp i gynnal a chadw’r
sied ar y safle neu gyda phrosiectau’r grŵp.

Diwrnod perffaith i gyfarfod staff a gwirfoddolwyr KIM.  
Dewch draw gyda chyfeillion, teulu neu weithiwr cefnogi. 

Croeso i bawb 

10yb-12yp
The Hub, 

Park Lane, 
Treffynnon 
CH8 7UR

Caffi Cymunedol 
Dewch draw i gael pryd 2 gwrs am £3.50

a chyfle i ddod i adnabod pawb! 

12yp-2yp
The Hub, 

Park Lane, 
Treffynnon 
CH8 7UR

Darperir y grwpiau yma gan KIM
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‘Camu Ymlaen i Wirfoddoli’

Darperir y cwrs yma gan FLVC

	

	

	

	

	

	

	

	

Young	People’s	Project	

16	–	25yrs		

Wednesday	5th,	12th,	26th	February	&	4th	March	2020	

OCN	Level	1	Voluntary	Work	Skills	Accreditation	

&	

Practical	Volunteering	taster	sessions	in	Flintshire	

For	more	information	and	booking	details:	

Debbie	Long	-	Volunteer	Development	Officer	
01352	744017	

Debbie.long@flvc.org.uk	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Gwirfoddoli

Ydych chi’n meddwl am wirfoddoli yn 
eich cymuned neu’r tu hwnt?

Prosiect Pobl Ifanc
16-25 oed

Achrediad Sgiliau Gwaith Gwirfoddol Lefel 1 Rhwydwaith y Coleg 
Agored

a
Sesiynau blasu gwaith gwirfoddol ymarferol yn Sir y Fflint

Am ragor o wybodaeth a manylion archebu:

Debbie Long - Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr
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‘Camu Ymlaen i Wirfoddoli’ ‘Camu Ymlaen i Wirfoddoli’

Darperir y cwrs yma gan FLVC

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

A	Supported	Volunteering	Programme	

For	adults	with	Learning	difficulties	and/or	Autism	
Spectrum	Conditions	

	

Thursday	6th,	13th,	27th	February,	5th,	12th,	17th	March	2020	

Contact:	debbie.long@flvc.org.uk	or	01352	744017	

Rhaglen Wirfoddoli gyda Chymorth
I oedolion sydd ag anawsterau 

dysgu a/neu gyflyrau ar y Sbectr-
wm Awtistiaeth
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Dydd Llun Creadigol
Croeso i bawb!

10.00am - 12.00pm
yn y  Gloucester Room, 

Deeside Enterprise Centre
Te a Bisgedi - 50c

celf a craftiau - £1.00
I gael rhagor o wubodaeth cysylltwch a:

Jeanette ar 01244 831056 neu
Steve ar 01244 810185

Grŵp Pel-droed
Dewch draw a chwarae pêl-droed

mewn hwyl a chyfeillgar
grŵp cefnogol ...

Bob Dydd Mercher @2pm-3pm
Deeside Leisure Centre,

Chester Road West
Queensferry,

Ch5 1SA
Cysylltwch a: Steve neu Mike

01244 810185

Pob gallu

hyfforddiant 
sgiliau

Cyfleoedd am 
gemau 

cyfeillgar

gwella eich 
ffitrwydd

Croeso i bawb!

Hwyl a bywiog

Mae’r grwpiau 

hyn ar gyfer pobl 

ifanc 18 oed a 

hŷn

Darperir y grwpiau yma gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint



45

Ydych chi wedi bod eisiau chwarae
 Dungeons & Dragons
ond heb ddod o hyd i grwp lleol?
Mae D&D Sir y Fflint yn grwp newydd
sy’n croesawu chwareuwyr newydd neu
brofiadol. Os hoffech wybod mwy yna
galwch heibio, neu dewch i wylio hyd yn oed!galwch heibio, neu dewch i wylio hyd yn oed!
Darparir llyniauth.
Felly pam nau?
O, a rhaid cofio dweud i 
fod am ddim!
Am fwy o wybodaeth cysylltwch
Dave Gawith ar 
01244 83105601244 831056

Darperir y grwpiau yma gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint

Bob Dydd Iau 12.00yp - 4.00yp
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Os ydych chi erioed wedi bod awydd 
profi rhywbeth newydd, dewch draw i roi 
cynnig arni mewn grŵp bach cyfeillgar. 

Nid oes pwysau i berfformio.
Mae hwn yn grŵp o bobl cyfeillgar sy’n 

hoffi canu a chwarae offerynnau.
Os oes gennych chi eich offeryn eich 

hun, dewch ag o.
Mae’n ffordd wych o gyfarfod pobl 

newydd mewn awyrgylch cyfeillgar a 
hamddenol.Dewch i gael hwyl!

Sylwadau gan bobl sy’n dod i’r grŵp:

Bob Dydd Iau 3pm - 5pm
@ Growing Places

Rydym yn cynal pump o sesiunau galw 
heibio bob wythnos ar draws Sir Y Fflint.
Caiff y sesiunau galw heibio eu hwyluso 
gan staff cymorth gysylltiadau Cymde-
ithasol sy’n un o wasanaethau cymorth 

Iechyd Meddwl Sir Y Fflint.
Mae’r sesiunau galw heibio ar agor 
i bawb. Maent yn cynnig lle diogel i 

boblgyfarfod a chael sgwrs dros baned 
a bisged.

Rydyn bob amser yn croesawu pobl 
newydd ac mae staff ar gael i gynig 

cymorth. Nid oes angen i chi gael eich 
atgyfeirio gan eich Meddyg neu’ch 

Cydgysylltiadd Gofal fellu mae croeso i 
chi alw draw.

Mae’r Awyrgylch yn hamddenol ac yn 
gyfredinol.

Dydd Llun-Neuadd Eglwys yr Hob, Yr Hob
1.30pm - 3.30pm

Dydd Mawrth-Chapelarts Eglwys stryd 
Tyddun, Yr Wyddgrug
10.30am - 12.30pm

Dydd Mercher-Eglwys Rivertown, Shotton
10.30am - 12.30pm

Dydd Gwener-Neuadd Eglwys yr Santes 
Fair, Y Fflint

10.30am - 12.30pm
Dydd Sadwrn-CAB, Cei Connah

10.30am - 12.30pm 
Y gost yw 50c y sesiwn sy’n cynwysyr holl

luniaeth a bisgedi. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a 
Chysylltiadau Cymdethasol ar 01244 810185

Sesiynau Galw Heibio - Cysylltiadau Cymdethasol

Darperir y grwpiau yma gan Wasanaethau 
Cymorth Iechyd Meddwl Cyngor Sir Y Fflint
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Bydd SAFE yn cynnal 8 cwrs ar wahân i fagu hyder a gwella lles. 
Bydd pob cwrs yn adeiladu ar yr un blaenorol er mwyn sicrhau bod 
negeseuon allweddol y cwrs yn cael eu dwyn ymlaen i’r grŵp nesaf 

er mwyn adeiladu ac ymestyn arnynt. 
Bydd y cwrs yn canolbwyntio’n benodol ar hyder, gwytnwch, pendant-

rwydd, meddwl yn gadarnhaol, gwella lles a ffiniau personol.
Mae’r cyrsiau hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn symud pobl 
ymlaen yn sylweddol, pan maent wedi cael trafferth gyda’u hiechyd 

meddwl i gyrraedd nodau uwch nag oeddent wedi’i ystyried o’r blaen. 
Bydd Cwrs Gwytnwch a Lles wyth wythnos yn cael ei gynnal yng 

nghanolfan Ican Fflint (Llyfrgell y Fflint) o 12 hanner dydd tan 2.30pm. 
Mae’r cwrs yn cael ei gynnal ar draws y dyddiadau canlynol.

Dydd Mawrth 4ydd Chwefror
Dydd Mawrth 11fed Chwefror
Dydd Mawrth 18eg Chwefror
Dydd Mawrth 25ain Chwefror
Dydd Mawrth 3ydd Mawrth
Dydd Mawrth 10fed Mawrth
Dydd Mawrth 17eg Mawrth
Dydd Mawrth 24ain Mawrth

Darperir y cwrs yma gan
Advocacy Services North East Wales
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Cwrs 10 wythnos AM DDIM 
yn dechrau 7 Ionawr 2020, 9am tan 12pm 
yng Nghanolfan Westwood Bwcle 
 
 
I gael gwybodaeth neu i archebu lle, anfonwch e-
bost at:heatherwilliams@cambria.ac.uk neu 
ffoniwch 01978 267338 
. 

 
Darperir y cwrs yma gan
Coleg Cambria
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Dosbarth am ddim yn dechrau 
ddydd Iau 9 Ionawr 2020 
9:30am tan 11:30am yng 
Nghanolfan Deulu Aston 
 

	

Cysylltwch â Heather Williams os oes gennych 
ddiddordeb: 
01978 267338 
Skillsforadults@cambria.ac.uk 
 

Darperir y cwrs yma gan
Coleg Cambria
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Gorau i chi - gorau i'r babi 

 
5 sesiwn hwyliod a chyfeillgar  

a all newid eich bywyd 
 

Gyda chymorth gan lyfr bychan a chanllawiau cefnogol ym mhob 
sesiwn, gall cyfranogwyr ddysgu sut i wella eu teimladau pan maent yn 
teimlo’n isel, ddiobaith a byddant yn dysgu sgiliau sy’n eu helpu i fynd i'r 
afael â phroblemau yn eu bywydau. Hyd yn oed pan maen nhw'n 
teimlo'n lluddedig. 
 

Byddant hefyd yn cwrdd â rhieni eraill ac yn cael digon o hwyl! 
Croeso i neiniau a theidiau a gofalwyr eraill. 
 

Bydd 5 sesiwn yn cychwyn ar 4 Mawrth 2020 yn y Fflint rhwng 
12.30pm a 2.30pm. Yn gorffen ar 1 Ebrill 2020. Bydd y lleoliad yn 
cael ei gadarnhau pan fyddwch chi'n cofrestru. (Rhaglen ‘Pum 
Ardal’ -  ‘Mwynhewch eich Babi’) 
 
Cyswllt: 
Steph Walsh 
steph.walsh@newmind.org.uk 
01352 974430  
07384 465770 

 

 

 
Magu 

agosatrwydd 
 

 

Pam ydw i’n 
teimlo fel 
rydw i? 

 

 
Cynllunio 

ar gyfer y 
dyfodol 

 

 
 

Edrych ar 
bethau’n 
wahanol 

 

Gwneud 
newidiadau 

positif 
 

Darperir y cwrs yma gan
Mind gogledd Ddwyrain Cymru
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Darperir y cwrs yma gan

Mind gogledd Ddwyrain Cymru

 

Yn y Fflint 12.20pm i 2.30pm ar 4 Chwefror 2020 
gan orffen ar 24 Mawrth 2020. Cadarnheir y 

lleoliad pan fyddwch yn cofrestru 

steph.walsh@newmind.org.uk  
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Darperir y cwrs yma gan
Aura

Taith gerdded 
a Sgwrs lles

Pafiliwn Jade Jones

cyfeillgar i gadeiriau olwyn 
a phramiau

Ymunwch â ni am dro y tu allan, 
nid oes angen unrhyw offer, 
gyda hyfforddwyr cymwys.
Diodydd poeth wedi hynny am £1.
(gellir ei ad-dalu gyda derbynneb dosbarth)

BOB DYDD MERCHER 
11.30YB - 12.30YP

Croeso i bawb - Sesiwn cyntaf am ddim
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                                               Mold Library 

Family History Group and  
Drop-in Family History Advice 

Now on the first Monday of every month 
3.30 – 5.00pm 

 
Connah’s Quay Library 

First Monday and Last Friday of the month  
2.30pm – 3.30pm  

To book in please call 01352 703730 
 

 
 

New with Aura Libraries 
Mold Library Local History Group  

& Drop-in Local History Advice Sessions 
Second Monday of every month 3.30 – 5.00pm  

Starting on Monday 9th December at Mold Library 
 
 
 

Darperir y cwrs yma gan
Aura

Llyfrgell yr Wyddgrug

Grŵp Hanes Teulu a Sesiwn Galw 
Heibio Cyngor ar Hanes Teulu

Nawr ar ddydd Llun cyntaf bob mis
3.30yp - 5.00yp

Llyfrgell Cei Connah

Dydd Llun cyntaf a dydd Gwener olaf 
y mis

2.30yp - 3.30yp

I archebu, ffoniwch 01352 703730

Newydd gyda Llyfrgelloedd Aura
Grŵp Hanes Lleol a Sesiwn Galw Heibio 

Cyngor ar Hanes Lleol Llyfrgell yr Wyddgrug
Ail ddydd Llun bob mis 3.30 – 5.00pm

Dechrau dydd Llun 9 Rhagfyr yn Llyfrgell yr 
Wyddgrug
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AURA	LLYFRGELLOEDD	
WYDDOCH	CHI	FOD	EICH	LLYFRGELL	YN	

CYNNIG	
eLYFRAU		eLYFRAU	LLAFAR	

eGYLCHGRONAU		eBAPURAU	NEWYDD	&	
EGOMICAU	
AM	DDIMM		

	

	

https://aura.cymru/llyfrgelloedd/	

	
Gweithgareddau	galw	heibio	ar	gyfer	yr	holl	deulu	

Dydd	Llun	

Llyfrgell	Brychdyn	 Gweu	a	Janglo	 	 	 	 	 10yb-	12yp		

Llyfrgell	Brychdyn	 ‘Learn	My	Way’	Cwrs	TG	Technoleg	Gwybodaeth		 10-11yb	

Llyfrgell	Bwcle	 Clwb	Lliwio	 	 	 	 																 2-3yp		

Llyfrgell	Glannau	Dyfrydwy	Amser	Rhigwm	 	 	 	 	 2yp		

Llyfrgell	Glannau	Dyfrydwy	‘Learn	My	Way’	Cwrs	TG	Technoleg	Gwybodaeth	3-4yp	

Llyfrgell	y	Fflint	 Amser	Stori	 	 	 	 	 	 10.30yb			

Llyfrgell	y	Fflint	 Ffrindiau	Darllen-	‘Chatabout’	 	 	 2-3yp		
(Misol)	

Llyfrgell	Treffynnon	 Clwb	Gwaith	Galw	Heibio	 	 	 	 12-2yp	

Llyfrgell	Treffynnon	 Amser	Stori	 	 	 	 	 	 2yp	

Llyfrgell	yr	Wyddgrug	 ‘Learn	My	Way’	Cwrs	TG	Technoleg	Gwybodaeth					10.30-12	yp	

Llyfrgell	yr	Wyddgrug	 Grŵp	Sgwrsio	Cymraeg	 	 	 	 2-3yp	

Dydd	Mawrth	

Llyfrgell	Bwcle	 Amser	Rhigwm	 	 	 	 									 10.30	yb	

Llyfrgell	Bwcle	 ‘Learn	My	Way’	Cwrs	TG	Technoleg	Gwybodaeth		 2-3yp	

Llyfrgell	Cei	Connah	 Amser	Rhigwm	 	 	 	 											 10.30	yb
	 	

Llyfrgell	y	Fflint	 Clwb	Gwaith	Galw	Heibio	 	 	 	 	1-3	yp	

Llyfrgell	Treffynnon	 Amser	Rhigwm	 	 	 	 	 		2yp		 	

Llyfrgell	Treffynnon	 Clwb	Arlunio	 	 	 	 																4-5yp		

	

Darperir y cwrs yma gan
Aura
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Gweithgareddau	galw	heibio	ar	gyfer	yr	holl	deulu	

Dydd	Mercher		

Llyfrgell	Brychdyn	 Gweu	a	Janglo	 	 	 	 	 2-4yp	

Llyfrgell	Brychdyn	 Amser	Rhigwm	 	 	 	 	 11.30yb	

Llyfrgell	Bwcle	 Grŵp	Sgwrsio	Cymraeg	 	 	 	 11-12	yb	

Llyfrgell	Bwcle	 Clwb	Jig-so	 	 	 	 																	 2-3yp	

Llyfrgell	Cei	Connah	 Clwb	Lliwio	 	 	 	 	 	 10-11yb	

Llyfrgell	Cei	Connah	 Clwb	Gwaith	Galw	Heibio	 	 	 	 1-3yp	

Llyfrgell	y	Fflint	 Gweu	a	Janglo	 	 	 	 	 9.30-11yb	

Llyfrgell	Treffynnon	 Grŵp	Sgwrsio	Cymraeg	 	 	 				9.30-10.30yb	

Llyfrgell	Treffynnon	 Gweu	a	Janglo	 	 	 	 	 2-4yp	

Llyfrgell	yr	Wyddgrug	 Ffrindiau	Darllen	 	 	 	 	2-3yp	(yr	Trydydd	
Dydd	Mercher	o	bob	mis)	

Dydd	Iau		

Llyfrgell	Brychdyn	 Grwp	Scrabble	 	 	 	 						2.15-4.15yp	

Llyfrgell	Bwcle	 Gweu	a	Janglo	 	 	 	 	 2-3yp	

Llyfrgell	Cei	Connah	 Amser	Rhigwm	 	 	 	 	 10.30yb		

Llyfrgell	Cei	Connah	 ‘Learn	My	Way’	Cwrs	TG	Technoleg	Gwybodaeth	 2.30-
3.30yp	

Llyfrgell	y	Fflint	 Grŵp	Sgwrsio	Cymraeg	 	 	 	 1-2yp	

Llyfrgell	y	Fflint	 ‘Learn	My	Way’	Cwrs	TG	Technoleg	Gwybodaeth	 2-3yp	

Llyfrgell	Treffynnon	 Grwp	Jig-so	 	 	 	 				 	 11-12yp	

Llyfrgell	yr	Wyddgrug	 Amser	Rhigwm	 	 	 	 	 2yp	

	

AURA	LLYFRGELLOEDD	
WYDDOCH	CHI	FOD	EICH	LLYFRGELL	YN	

CYNNIG	
eLYFRAU		eLYFRAU	LLAFAR	

eGYLCHGRONAU		eBAPURAU	NEWYDD	&	
EGOMICAU	
AM	DDIMM		

	

	

https://aura.cymru/llyfrgelloedd/	

	

Darperir y cwrs yma gan
Aura
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AURA	LLYFRGELLOEDD	
WYDDOCH	CHI	FOD	EICH	LLYFRGELL	YN	

CYNNIG	
eLYFRAU		eLYFRAU	LLAFAR	

eGYLCHGRONAU		eBAPURAU	NEWYDD	&	
EGOMICAU	
AM	DDIMM		

	

	

https://aura.cymru/llyfrgelloedd/	

	

Cafodd y llyfryn yma ei greu gan  
Double Click Design and Print. 

Yr oriau agor yw 
dydd Mawrth – dydd Gwener 10am – 4pm 

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

Gweithgareddau	galw	heibio	ar	gyfer	yr	holl	deulu	

Dydd	Gwener	

Llyfrgell	Bwcle	 Amser	Rhigwm	 	 	 														10.30yb	

Llyfrgell	y	Fflint	 Amser	Rhigwm	 	 	 	 													10.15yb		

Llyfrgell	yr	Wyddgrug	 ‘Learn	My	Way’	Cwrs	TG	Technoleg	Gwybodaeth		 11-12yp	

Llyfrgell	yr	Wyddgrug	 Amser	Stori	 	 	 	 	 	 	 2yp	

	

Dydd	Sadwrn	

Llyfrgell	Brychdyn	 Grwp	Jig-so	 	 	 	 	 	 10-12yp	

Llyfrgell	Brychdyn	 Grwp	Scrabble	 	 	 	 	 10-12yp	

Llyfrgell	Bwcle	 Gweithdy	Celf	Teulu		 	 	 	 10-12yp	

Llyfrgell	y	Fflint	 Grwp	darllen	oedolyn	ifanc	 	 	 				11-12yp	(bob	3	
wythnos)	

	


