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Angen siarad?  
Gallwch gael sgwrs gyfrinachol drwy ffonio'r Llinell Gymorth Strôc 
ar 0303 3033 100.

Efallai y bydd ein taflenni eraill yn ddefnyddiol i chi hefyd.  

 • Beth yw strôc?
 •  Sut i atal strôc
 • Pan fydd strôc yn digwydd
 • Bywyd ar ôl strôc
 • Llwybr adferiad

Mae gennym lawer mwy o wybodaeth ddefnyddiol. I archebu 
taflenni gwybodaeth a thaflenni ffeithiau, neu i gael rhagor o 
wybodaeth am strôc, ffoniwch 0303 3033 100, e-bostiwch  
info@stroke.org.uk neu ewch i’n gwefan yn stroke.org.uk. 

Elusen ydym ni. Rydym yn dibynnu ar eich cefnogaeth chi i newid 
bywydau.

Cynhyrchwyd gan Wasanaeth Gwybodaeth y Gymdeithas Strôc.  
I weld pa ddeunyddiau cyfeirio rydym wedi'u defnyddio, ewch i  
stroke.org.uk.

Ffoniwch ni ar 0115 871 3949 neu e-bostio quality@stroke.org.uk 
os ydych chi'n anhapus â ni mewn unrhyw ffordd. Byddwn yn hapus i 
drafod unrhyw broblemau a helpu i’w datrys.

 
 
Mae’r Gymdeithas Strôc wedi’i chofrestru fel elusen yng Nghymru a Lloegr (rhif 211015) ac yn yr Alban 
(SC037789). Mae wedi’i chofrestru hefyd yng Ngogledd Iwerddon (XT33805), Ynys Manaw (rhif 945) a 
Jersey (NPO 369).

Rydym yn cefnogi bywyd ar ôl strôc
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Cyflwyniad

Rydym yn deall bod cael strôc yn gallu cael 
effaith arswydus. Efallai y bydd arnoch chi ofn, 
ac y byddwch yn teimlo’n ddryslyd ac ar eich 
pen eich hun, p’un a yw wedi digwydd i chi neu i 
rywun agos atoch.

Rydym yma i’ch cefnogi chi gyda’ch adferiad. 
Os bydd angen cymorth arnoch chi yn y 
dyddiau cynnar ar ôl cael strôc, neu os byddwch 
yn wynebu sialensiau yn ddiweddarach, 
gallwn ni eich helpu chi a’ch teulu i ymdopi â’r 
newidiadau sy'n cael eu hachosi gan strôc. 

 “Y cyngor y byddwn 
i’n ei roi i unrhyw un 
yn fy sefyllfa i yw i 
beidio â mynd i banig, 
ac i fanteisio ar y 
cymorth sydd ar gael. 
Peidiwch â meddwl 
bod eich bywyd ar ben 
os cewch chi strôc.”  

Claire, un sydd wedi goroesi 
strôc

Cynnwys 

 •  Gwybodaeth a chefnogaeth – tudalen 4 

 •  Ein gwasanaethau – tudalen 6 

 • Clybiau strôc – tudalen 10

 • Grantiau Bywyd ar ôl Strôc – tudalen 11

 • Ymchwil – tudalen 12

 •  Gweithredu yn y maes – tudalen 13

 • Sut allwch chi helpu – tudalen 14
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“Mae’n wych gallu 
darparu gwasanaeth 
sy’n gwneud 
gwahaniaeth go 
iawn i bobl y mae 
strôc yn effeithio 
arnyn nhw. Mae’r 
rhai sy’n ffonio'n 
gwerthfawrogi’n 
fawr yr wybodaeth 
a’r cymorth yr ydym 
yn ei roi iddyn nhw.”  

Rheolwr Llinell Gymorth 
Strôc

Gwybodaeth a chefnogaeth

Os ydych chi wedi cael strôc, neu os ydych 
chi wedi cael eich effeithio gan strôc mewn 
unrhyw ffordd, bydd gennych lawer o 
gwestiynau am yr hyn sydd wedi digwydd a 
beth sy’n debygol o ddigwydd yn y dyfodol. 
Efallai y bydd angen gwybodaeth ymarferol 
arnoch chi neu rywun i siarad ag ef.

Llinell Gymorth Strôc
Byddwn yn gwrando arnoch chi ac yn ateb 
unrhyw gwestiynau sydd gennych chi. 
Gallwn helpu i egluro beth sy’n achosi strôc, 
sut y gallwch chi atal strôc rhag digwydd 
eto, a’r gwahanol effeithiau y gall strôc eu 
cael. Gallwn roi gwybodaeth ymarferol ichi 
ynglŷn ag ymdopi ar ôl cael strôc, a sut i gael 
y cymorth a’r gefnogaeth y mae arnoch eu 
hangen. Bydd unrhyw beth y byddwn yn 
siarad amdano’n gyfrinachol.

Gallwn hefyd sôn wrthych chi am 
wasanaethau lleol a chlybiau strôc, a’ch helpu 
chi i ddod o hyd i wasanaethau cymorth eraill 
yn eich ardal.

Sut i gysylltu â ni 

 • Ffoniwch ein llinell gymorth  ar  
0303 3033 100.

 • Os ydych yn defnyddio ffôn testun, deialwch   
18001 0303 3033 100.
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 • Rydym yn defnyddio’r Llinell Iaith, sy'n 
gadael ichi ffonio'r Llinell Gymorth Strôc gan 
ddefnyddio gwasanaeth cyfieithu di-dâl os 
nad Saesneg yw eich iaith gyntaf. 

 • E-bostiwch ni ar info@stroke.org.uk. 
 • Ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad canlynol 

- Stroke Information Service, Life after 
Stroke Centre, Church Lane, Bromsgrove, 
Worcestershire, B61 8RA.  

Ein gwefan
Mae digonedd o wybodaeth a chyngor 
defnyddiol am strôc ar gael ar ein gwefan yn 
stroke.org.uk.  

 • Darllenwch a lawrlwythwch ein holl daflenni 
a thaflenni gwybodaeth yn rhad ac am 
ddim. 

 • Ymunwch â TalkStroke – ein fforwm trafod 
ar-lein i bobl y mae strôc yn effeithio arnyn 
nhw. 

 • Darllenwch neu wrando ar brofiadau pobl 
eraill o strôc. 

Stroke News
Rydym yn cynhyrchu cylchgrawn rhad ac am 
ddim o’r enw Stroke News bob pedwar mis. 
Mae’n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol 
am strôc a’n gwaith. I danysgrifio, llenwch y 
ffurflen yng nghefn y daflen hon neu anfonwch 
e-bost at strokenews@stroke.org.uk. 
 

Wyddech chi ein 
bod yn cynnig 
amrywiaeth o 
gynnyrch defnyddiol 
ar gyfer pobl sydd 
wedi cael strôc, 
megis cymhorthion 
ar gyfer symud, 
yswiriant a larymau 
personol? 

Ewch i'n gwefan 
yn stroke.org.uk/ 
support/partners i 
weld yr ystod llawn, 
neu ffoniwch ein 
llinell gymorth i gael 
rhagor o wybodaeth.
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Ein gwasanaethau

Rydym yn deall sut 
y gall strôc newid 
eich bywyd dros 
nos. Rydym yma i'ch 
helpu chi i ymdopi â 
chanlyniadau strôc.

Ein Gwasanaethau Bywyd ar ôl Strôc 
Mae ein gwasanaethau yma i’ch helpu chi i 
gyrraedd eich nodau ar ôl cael strôc ac i roi 
cefnogaeth i chi ar y daith. 

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth  
Mae’n debyg y byddwch yn dod i gysylltiad 
â ni am y tro cyntaf drwy’n cydgysylltwyr 
gwybodaeth, cyngor a chymorth (sydd 
weithiau’n cael eu galw’n gydgysylltwyr 
cymorth i deuluoedd a gofalwyr). Maen nhw’n 
ymweld â wardiau ysbyty’n rheolaidd, neu 
efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio at un 
ohonyn nhw gan staff yr ysbyty. 

Mae’r gwasanaeth hwn yn eich helpu chi 
a’ch teulu i baratoi ar gyfer y newidiadau sy’n 
digwydd yn sgîl strôc. Gallan nhw ddarparu 
gwybodaeth ichi am strôc, cyngor ymarferol 
a chefnogaeth emosiynol.
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“Mae bod yn ofalwr 
yn gallu bod yn 
eithriadol o anodd. 
Mae siarad â phobl 
sydd mewn sefyllfa 
debyg yn help 
mawr.” 

Christine, gofalwr

Sut allwn ni helpu  
Efallai y bydd ein cydgysylltwyr gwybodaeth, 
cyngor a chymorth yn ymweld â chi yn yr 
ysbyty, ac ymweld â chi gartref ar ôl hynny. 
Maen nhw’n edrych ar eich anghenion chi, ac 
anghenion eich teulu, a gallent:  

 • eich helpu chi i ddeall effeithiau strôc 
 • dweud wrthych chi sut y gallwch gael 

cymorth gan wasanaethau iechyd, 
gwasanaethau cymdeithasol a mudiadau 
gwirfoddol 

 • eich rhoi chi mewn cysylltiad â grwpiau 
a gwasanaethau lleol, clybiau strôc neu 
grwpiau gofalwyr 

 • eich helpu chi i gael cymorth ariannol, a 
 • trefnu i’n gwirfoddolwyr hyfforddedig 

ymweld eto. 

Gallan nhw hefyd eich cyfeirio chi at ein 
gwasanaethau eraill. 

Gwasanaeth Cymorth Cyfathrebu  
Mae tua thraean o’r bobl sydd wedi cael 
strôc yn cael rhywfaint o anhawster gyda 
siarad, darllen neu ysgrifennu. Gelwir hyn 
yn affasia. Os nad ydych chi’n gallu mynegi 
eich anghenion, eich dymuniadau a’ch 
teimladau’n iawn, gall effeithio ar eich  
morâl, ac arafu’r broses adsefydlu. Mae  
hefyd yn beth rhwystredig iawn i chi a'r  
rheini sy'n agos atoch chi.
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Mae ein Gwasanaeth Cymorth Cyfathrebu yn 
gallu’ch helpu chi i ymdopi ag affasia. Bydd 
ein cydgysylltwyr a’n gwirfoddolwyr yn gallu 
gweithio gyda chi er mwyn gwella'ch hyder a 
helpu i sicrhau’r adferiad gorau posibl i chi.

Efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio at y 
gwasanaeth gan therapydd iaith a lleferydd, 
eich meddyg, neu gallwch gyfeirio eich hun 
hefyd.

Bydd ein cydgysylltydd yn ymweld â chi a’ch 
teulu i asesu eich anghenion, cael gwybod 
beth yw eich nodau a chytuno â chi beth y mae 
angen ichi ei wneud er mwyn cyflawni'r nodau 
hyn.

Gall ein gwasanaeth eich helpu chi i adfer eich 
sgiliau cyfathrebu drwy ymarfer eich sgiliau 
siarad, darllen ac ysgrifennu - yn dibynnu 
ar eich nodau. Gall hyn ddigwydd mewn 
gweithdai gyda phobl eraill sydd wedi cael 
strôc neu ymweliadau rheolaidd â’r cartref. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Doeddwn i ddim 
yn gallu symud ochr 
dde fy nghorff, a 
doeddwn i ddim yn 
gallu siarad. Gallwn 
ddarllen yn berffaith 
ond doeddwn i ddim 
yn gallu dweud gair 
syml fel ‘coffi’ hyd yn 
oed.”

David, un sydd wedi goroesi 
strôc

Ein gwasanaethau
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Os nad oes gennym 
wasanaeth yn eich 
ardal chi, cysylltwch 
â’n llinell gymorth. 
Gallwn ddweud 
wrthych chi am 
ffynonellau eraill 
o gymorth yn eich 
ardal.

Mae gwasanaethau eraill ar gael mewn rhai 
ardaloedd. 

 • Mae Atal Strôc yn gallu’ch helpu chi i 
newid eich ffordd o fyw a lleihau eich risg o 
gael strôc, drwy gynnig cymorth a chyngor 
ar bethau fel deiet ac ymarfer corff.  

 • Mae Ailalluogi a Chynhwysiant 
Cymdeithasol yn gallu’ch helpu chi i 
addasu i fywyd ar ôl strôc drwy gynnig 
ystod o wasanaethau o therapi celf i 
gymorth i bobl iau, neu drwy eich helpu i 
ddychwelyd i’r gwaith.  

 • Mae Cymorth i Ofalwyr yn darparu 
gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth grŵp a 
hyfforddiant i ofalwyr. 

Sut mae cysylltu â'n gwasanaethau?  
Efallai y byddwch yn cael eich cyfeirio at 
ein gwasanaethau gan staff yr ysbyty, eich 
meddyg teulu neu weithiwr cymdeithasol. 
Os nad ydych, gallwch gysylltu â ni’n 
uniongyrchol i weld a ydym yn cynnig 
gwasanaethau yn eich ardal chi drwy ffonio 
0303 3033 100. 

Mae ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim i 
bobl sydd wedi cael strôc a’u teuluoedd gan 
fod yr awdurdodau iechyd neu wasanaethau 
cymdeithasol lleol yn talu amdanynt. Yn 
anffodus, nid yw pob awdurdod yn talu am 
ein gwasanaethau, felly dim ond mewn rhai 
ardaloedd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd 
Iwerddon y maent ar gael.
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Mae clybiau strôc yn gyfle i bobl sydd wedi 
cael eu heffeithio gan strôc ddod at ei gilydd. 
Mae llawer o glybiau ar agor i bobl sydd 
wedi cael strôc a’u gofalwyr. Mae eraill yn 
cefnogi pobl sydd ag anghenion penodol fel 
anawsterau cyfathrebu. 

Drwy ddod at ei gilydd, mae’r aelodau’n cael 
cyfle i rannu profiadau gyda phobl eraill sydd 
wedi cael profiadau tebyg, a chymryd rhan 
mewn gweithgareddau a all helpu gyda’r 
broses wella barhaus. Ac yn bennaf oll, 
mae’r clybiau’n rhoi cymorth cymdeithasol 
hanfodol ac yn gwella’ch hyder i’ch helpu i 
barhau â bywyd ar ôl eich strôc.

Fel arfer mae'r clybiau’n cael eu rhedeg 
gan wirfoddolwyr ac mae cyfarfodydd 
rheolaidd yn cael eu cynnal mewn neuaddau 
a chanolfannau cymunedol. Mae pob 
clwb yn wahanol, ond mae'r rhan fwyaf yn 
cynnig gweithgareddau. Mae’r rhain yn 
gallu cynnwys unrhyw beth o siaradwyr, 
teithiau a dosbarthiadau celf i ymarfer sgiliau 
cyfathrebu a sesiynau ymarfer corff.

Mae grwpiau a 
chlybiau strôc yn 
darparu cymorth 
cymdeithasol 
ac ymarferol 
gwerthfawr. Gallant 
feithrin eich hyder 
a'ch helpu chi i wella. 

I gael gwybod a oes 
clwb strôc yn eich 
ardal chi:

• ffoniwch ein llinell 
gymorth ar 0303 
3033 100

• edrychwch am 
hysbysiadau yn 
y feddygfa neu’r 
llyfrgell leol, neu

• holwch eich 
meddyg teulu, 
gweithiwr 
cymdeithasol neu 
ymwelydd iechyd.

Clybiau strôc
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Grantiau Bywyd ar ôl Strôc

“Dw i’n ddiolchgar 
iawn i’r Gymdeithas 
Strôc am dalu am fy 
nghwrs gyrru. Mae 
wedi rhoi cymaint o 
ryddid i mi a does dim 
rhaid i mi ddibynnu ar 
fy mhlant i’m gyrru i 
lefydd.”

Dysgodd cyn yrrwr lori, 
Graham, sut i yrru cerbyd 
wedi’i addasu’n arbennig er 
mwyn cael ei drwydded yrru 
yn ôl ar ôl iddo gael strôc. 

Gall cymorth ariannol wneud gwahaniaeth 
mawr mewn cyfnod anodd ac ansicr iawn. 
Nod ein Grantiau Bywyd ar ôl Strôc yw gwella 
ansawdd eich bywyd os ydych chi wedi cael 
strôc. 

Un taliad yw’r grant, hyd at £200 fel arfer. 
Mae’r grant yn seiliedig ar brawf modd, sy’n 
golygu ei fod yn ystyried cyfanswm incwm a 
chynilion eich cartref. Gellir defnyddio’r arian 
lle mae ei angen fwyaf, er enghraifft i helpu 
tuag at: 

 •  eitemau hanfodol yn y cartref fel popty neu 
oergell 

 •  dodrefn fel gwely neu gadair gyfforddus 
 •  gwersi gyrru neu asesiad gyrru
 •  gwyliau yn y DU. 

I wneud cais am grant, mae angen ichi gael 
eich cyfeirio atom gan un o’n cydgysylltwyr 
gwybodaeth, cyngor a chymorth. Ffoniwch ein 
Llinell Gymorth Strôc ar 0303 3033 100 i weld 
a oes yna un yn eich ardal chi. 

Os nad oes gennym wasanaeth yn agos atoch 
chi, gofynnwch i’ch gweithiwr cymdeithasol 
neu unrhyw weithiwr gofal iechyd proffesiynol 
gysylltu â ni ac fe anfonwn ni’r pecyn cais atynt.
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Un o’n rolau pwysicaf yw ariannu a hybu 
ymchwil i atal strôc, triniaeth ar gyfer strôc, 
adsefydlu a gofal hirdymor. 

Mae’n hollbwysig datblygu therapïau a 
thriniaethau newydd i wneud yn siŵr fod pobl 
sy’n cael strôc yn cael yr adferiad gorau posibl. 

Gall ymchwil atal strociau ac achub bywydau. 
Mae'n ein helpu i ddeall beth sy’n achosi strôc 
er mwyn inni allu datblygu ffyrdd gwell o helpu 
pobl i leihau eu risg o gael strôc. 

Mae ymchwil hefyd yn rhoi’r dystiolaeth 
hanfodol sydd ei hangen arnom i argyhoeddi 
darparwyr gwasanaethau iechyd i wella’r 
gwasanaethau y maent yn eu cynnig i bobl 
sydd wedi cael strôc. 

Yn ogystal â'n rhaglen ymchwil ein hunain, 
rydym yn annog y Llywodraeth a grwpiau 
ariannu eraill i gynyddu eu gwariant ar ymchwil 
strôc. 

Rydym hefyd yn darparu arian ar gyfer nyrsys 
a therapyddion strôc i ddilyn gyrfa mewn 
ymchwil strôc. Mae hyn yn helpu i ddod â'r 
triniaethau gorau sydd ar gael i glinigau ac 
ysbytai. 

 “Mae’r ymchwil 
a ariennir gan y 
Gymdeithas Strôc 
wedi gwella’r broses 
adsefydlu ar ôl strôc 
yn enfawr ac mae 
gofal cleifion wedi 
gwella o ganlyniad.”  

Yr Athro Marion Walker, 
Prifysgol Nottingham 

Ymchwil 
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“Mae codi 
ymwybyddiaeth o’r 
ffactorau risg ar gyfer 
strôc yn hollbwysig 
er mwyn lleihau nifer 
yr achosion o strôc 
yn y DU.”  

Joe Korner, 
Cyfarwyddwr Cyfathrebu,
y Gymdeithas Strôc

Mae strôc yn fater iechyd difrifol y mae angen 
i fwy o bobl fod yn ymwybodol ohono. Mae 
hefyd yn bwysig bod gwell gwasanaethau ar 
gael i bobl y mae strôc wedi effeithio arnyn 
nhw, a bod help ar gael i’r rhai sydd ei angen.

Rydym yn ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth 
am strôc, i wneud yn siŵr fod pobl yn cael y 
driniaeth orau bosibl a'r holl gymorth sydd ei 
angen arnynt. 

Rydym hefyd yn gweithio gydag elusennau 
eraill i ddylanwadu ar y ffordd y mae deddfau’n 
cael eu llunio i helpu i wella bywydau pobl sydd 
wedi cael strôc. Yn ddiweddar, rydym wedi 
bod yn gweithio fel rhan o’r gynghrair Hardest 
Hit i atal rhagor o doriadau i'r budd-daliadau 
anabledd. 

Rydym hefyd yn gweithredu i gefnogi 
ymgyrchoedd lleol. Gallai hyn gynnwys 
amddiffyn gwasanaeth strôc lleol rhag cael 
ei derfynu neu hyfforddi ymgyrchwyr lleol 
ynghylch sut i lobïo eu haelod seneddol. 

Am ragor o wybodaeth neu i ddod yn rhan 
o'n cymuned strôc, ymunwch â ni heddiw yn 
stroke.org.uk/campaigns.

Gweithredu yn y maes
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Rydym yn dibynnu ar gymorth unigolion a 
chwmnïau, boed hynny drwy roddion ariannol, 
eich amser neu eich cyfranogiad. 

Gwnewch wahaniaeth heddiw drwy wneud 
cyfraniad ariannol.  

 • Gallai £10 roi cysur i bobl sy’n poeni’n 
ofnadwy am strôc.  

 • Gallai £50 ariannu ymchwil i driniaethau 
newydd a ffyrdd o atal strôc. 

I gael gwybod sut i wneud cyfraniad ewch i 
ddiwedd y daflen hon neu i’n gwefan. 

Trefnu Debyd Uniongyrchol  
Rydym yn dibynnu ar gymorth rheolaidd. Mae 
Debydau Uniongyrchol yn rhoi’r hyder i ni 
gynllunio ein gwaith ac yn helpu i dorri costau. 
I gael gwybod sut i gyfrannu’n rheolaidd at y 
Gymdeithas Strôc drwy Ddebyd Uniongyrchol, 
ewch i’n gwefan neu ffoniwch 0300 3300 740.

Sut allwch chi helpu

Gallwch ein helpu 
drwy:
• wneud cyfraniad
• dod yn un o 

gefnogwyr y 
Gymdeithas 
Strôc

• gwirfoddoli.
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Dod yn gefnogwr 

Gallwch ein cefnogi mewn sawl ffordd.

 • Gwirfoddoli gyda’n gwasanaethau Bywyd ar 
ôl Strôc. 

 • Rhannu’ch profiad o strôc er mwyn helpu 
pobl eraill. 

 • Ymuno â’n panel darllenwyr i’n helpu i wella 
ein cyhoeddiadau. 

 • Ymuno â’r Rhwydwaith Ymgyrchwyr yn 
stroke.org.uk/campaigns

 • Ymuno â’n grŵp Facebook yn  
www.facebook.com/TheStrokeAssociation

 • Dilyn ni ar Twitter yn  
www.twitter.com/TheStrokeAssoc.  

Helpu i godi arian 
Mae arnom bob amser angen gwirfoddolwyr i 
helpu â digwyddiadau. 

Cofio amdanom yn eich ewyllys
Mae rhoddion sy’n cael eu gadael i ni yn 
ewyllysiau ein cefnogwyr yn golygu y gallwn 
barhau i helpu pobl sydd wedi cael eu 
heffeithio gan strôc. 

I gael gwybod rhagor am unrhyw un o’r 
uchod, ewch i’n gwefan neu ffoniwch   
020 7566 0300.



Ar ôl ei llenwi, rhowch eich ffurflen mewn amlen a'i 
dychwelyd i'r cyfeiriad canlynol. 

 

 

FREEPOST RRZA-KCEU-UKSB
Y Gymdeithas Strôc/ 
Stroke Association
1 Sterling Business Park
Salthouse Road
Northampton  
NN4 7EX 
 

I gael rhagor o wybodaeth am roi cyfraniad ariannol neu 
rodd reolaidd, cysylltwch â'r tîm apeliadau ar  
0300 3300 740, e-bostio donate@stroke.org.uk neu 
ymweld â’n gwefan yn stroke.org.uk.



Enw:  

Cyfeiriad:

Cod post: 
 
Ffôn:

Anfonwch siec, yn daladwy i 
‘Stroke Association’, neu lenwi manylion eich 
cerdyn isod. Diolch ichi am eich cefnogaeth.

Tynnwch y swm gan ddefnyddio fy ngherdyn 
credyd/debyd.  
Math o gerdyn: 

  MasterCard   Visa                      
  Maestro    Cerdyn elusen 
 
Rhif y cerdyn:
                 
Cod diogelwch:*   (* Hwn ydy’r tri rhif olaf ar y 

stribyn llofnod ar gefn eich cerdyn.) 
 

Enw: 
(fel y mae’n ymddangos ar y cerdyn)

 
Dyddiad dechrau:   /    
Dyddiad y daw i ben:   /   

Llofnod: 
 
Dyddiad:   /  /    

Y swm yr hoffech ei 
gyfrannu: 

 £50
 £25
 £10
 Arall  
 (Rhowch y swm uchod.)
 
Cynyddu gwerth eich rhodd heb 
i hynny gostio ceiniog i chi
 
Ticiwch y blwch ac ysgrifennu’r 
dyddiad isod er mwyn inni allu 
hawlio’r dreth yr ydych eisoes 
wedi'i thalu ar eich rhodd. Drwy 
wneud hyn, gallwn dderbyn 25c 
yn ychwanegol am bob £1 yr 
ydych yn ei rhoi. Byddai rhodd o 
£10 yn rhoi £2.50 yn ychwanegol 
inni.

 Rwy’n drethdalwr yn y DU a 
hoffwn i'r Gymdeithas Strôc drin 
pob rhodd gennyf yn ystod y 
pedair blynedd diwethaf, a phob 
rhodd yn y dyfodol, fel rhoddion 
Cymorth Rhodd. Rwy’n deall ei 
bod yn rhaid imi fod wedi talu 
treth incwm neu dreth enillion 
cyfalaf sydd o leiaf gyfwerth â'r 
dreth y bydd pob elusen yn ei 
hawlio'n ôl ar fy rhoddion mewn 
unrhyw flwyddyn benodol. Rwy’n 
deall nad yw trethi megis TAW a'r 
dreth gyngor yn gymwys.
 
Dyddiad:          /           / 
 
Hoffem roi’r wybodaeth 
ddiweddaraf ichi am ein gwaith. 
Petai’n well gennych inni beidio 
â chysylltu â chi, ticiwch y blwch 
hwn.  

Os hoffech chi dderbyn 
gwybodaeth am ein gwaith dros 
yr e-bost, ysgrifennwch eich 
cyfeiriad e-bost isod

 
Os hoffech dderbyn copïau o’n 
cylchgrawn Stroke News am 
ddim, ticiwch y blwch hwn.    

Gwneud rhodd

Cymdeithas Strôc 

Mae'r Gymdeithas Strôc yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant, sydd wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr (Rhif 61274).
Swyddfa gofrestredig: Stroke Association House, 240 City Road, London, EC1V 2PR. Mae wedi'i chofrestru fel Elusen yng Nghymru a Lloegr (Rhif 
211015) ac yn yr Alban (SC037789). Mae hefyd wedi'i chofrestru yng Ngogledd Iwerddon (XT33805), Ynys Manaw (Rhif 945) a Jersey (NPO 369). 
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Ni yw’r Gymdeithas Strôc 
 
Rydym yn credu mewn bywyd ar ôl strôc. Dyna 
pam rydym yn rhoi cymorth i bobl sydd wedi 
goroesi strôc er mwyn iddynt wella cymaint ag y 
gallant. Dyna pam rydym yn ymgyrchu dros well 
gofal strôc. A dyna pam rydym yn ariannu ymchwil 
i driniaethau newydd a ffyrdd o atal strôc.

Rydym yma i chi. Cysylltwch â ni os hoffech 
wybod rhagor.

Llinell Gymorth Strôc: 0303 3033 100 
Gwefan: stroke.org.uk 
E-bost: info@stroke.org.uk 
Ffôn testun:18001 0303 3033 100


