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Ein heffaith hyd yn hyn  
 Mae 42 o oroeswyr strôc wedi cyrchu cymorth 

cyfoedion am y tro cyntaf, ac mae 7 o grwpiau 
newydd wedi cael eu creu 

 Mae 117 o bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan 
strôc wedi cymryd rhan mewn gweithgareddau 
cymunedol 

 Mae 6 sefydliad wedi derbyn Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth o Strôc 

 Mae 10 cyfle newydd i wirfoddoli wedi cael eu creu 

 

Cryfach Gyda’n Gilydd  
Yng ngogledd Cymru a Phowys, rydym ni’n gweithio gyda Parkinson’s UK, Headway a sefydliadau 
niwrolegol eraill i greu a chyflwyno caffis niwro - cyfleoedd i gael cymorth cyfoedion ar gyfer pobl 
sydd wedi cael eu heffeithio gan gyflyrau niwrolegol.  Mae rhai o’r grwpiau hyn hefyd yn cyflwyno 
sesiynau Boccia i ddarparu cyfleoedd hamdden ac ymarfer corff, a chystadleuaeth gyfeillgar.   
 
Yn ne a gorllewin Cymru (ac yn ehangu’n raddol i ogledd Cymru), rydym ni’n gweithio gyda Goldies 
Cymru i hyrwyddo eu sesiynau  Canu a Gwenu (Sing and Smile) (a chaiff rhai ohonynt eu cefnogi 
gan Gronfa Cymunedol y Loteri Cenedlaethol) mewn cymunedau lleol – cyfleoedd i gael paned a 
chanu rhai o ganeuon poblogaidd yr 1950au, yr 1960au a’r 1970au, heb boeni am allu a dawn.   
 
Yng Nghaerdydd a’r Fro, rydym ni’n gweithio gyda Rubicon Dance i gyflwyno sesiynau blasu Symud 
i Gerddoriaeth (Movement to Music) mewn cymunedau lleol. Mae rhaglen hirdymor o sesiynau 
wrthi’n cael ei chynllunio i ddechrau ym mis Medi. 
 

 

 

 

Cyflwyniad 
Mae Camau Cymunedol y Gymdeithas Strôc yn dechrau ar ei ail flwyddyn, ac mae’n bryd dathlu 
popeth sydd wedi cael ei gyflawni hyd yn hyn ledled Cymru, a’r effaith y mae’r prosiect wedi’i chael 
ar fywydau pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc. 

Mae hefyd yn bryd edrych tua’r dyfodol a sut mae’r prosiect yn mynd i barhau i gefnogi pobl trwy 
gyfleoedd cymorth cyfoedion, cyrchu gweithgareddau cymunedol, a sicrhau bod llais y bobl sy’n cael 
eu heffeithio gan strôc, yn cael ei glywed gan wneuthurwyr penderfyniadau, a datblygwyr 
gwasanaethau ledled y wlad.   
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Gweithio gyda Golff Cymru 
Dechreuom weithio gyda Golff Cymru cyn i Camau Cymunedol ddechrau, yn peilota cyfleoedd i bobl 
sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc, i ymgysylltu â sesiynau Newydd i Golff / Yn ôl i Golff (New 2 
Golf/Back 2 Golf) mewn clybiau golff lleol.  Pan ddechreuodd ein swyddogion yn eu gwaith, 
rhoddodd fwy o allu i ni gyflwyno sesiynau ledled Cymru. Hyd yn hyn, rydym ni wedi gweithio 
gyda’n gilydd i gyflwyno 15 rhaglen 12 wythnos o hyd, ac amcangyfrifir bod 80% o’r cyfranogwyr 
wedi parhau i chwarae golff wedi hynny. 
 
Mae sylwadau o’n ffurflenni adborth am y gweithgareddau yn amlygu buddion cymryd rhan: 
'Pan gefais strôc, roeddwn i’n meddwl mai dim ond fi oedd e. Mae chwarae golff wedi helpu i 
ddangos i mi fod pobl eraill hefyd, a gallaf wneud pethau o hyd'. 

'Roeddwn i wedi chwarae o’r blaen, ac mae wedi rhoi’r hyder i mi chwarae eto, ac wedi helpu 
gyda’m cydbwysedd hefyd.' 

Rydym ni’n ystyried bwydo profiadau’r cyfranogwyr i mewn i ymchwil ledled y DU, dan arweiniad 
allanol, i fuddion golff ar gyfer iechyd a lles. 

Gwirfoddoli 
Mae ein gwirfoddolwyr yn allweddol i redeg ein cyfleoedd cymorth cyfoedion, helpu i gyflwyno 
gweithgareddau a, fel Ken, codi ymwybyddiaeth o strôc a’r Gymdeithas Strôc ymhlith y cyhoedd, 
cyflogwyr, darparwyr gweithgareddau, a sefydliadau eraill.  

Dyma rai o’r rolau cyfredol sydd ar gael: 
 Llysgenhadon strôc ledled Cymru 
 Cefnogwyr Grwpiau Strôc yng Nghaerffili, Aberdâr, Abertawe, Blaenau Gwent, Y Barri, 

Merthyr Tudful, Powys a Sir Ddinbych  
 Gwirfoddolwyr ‘Fy Nghanllaw Strôc’ ledled Cymru  
 Cefnogwyr gweithgareddau yn Sir Ddinbych (bowls), Wrecsam (cerddoriaeth), a Chaerdydd 

a’r Fro (ymarfer corff). 

Rydyn ni’n hapus i drafod y rhain a’n cyfleoedd gwirfoddoli eraill gyda chi, i ddod o hyd i rywbeth 
sy’n addas ar gyfer eich sgiliau a’ch diddordebau – cysylltwch â ni. 

 Gwneud sefydliadau’n ymwybodol o strôc 
Mae Ken Nazareth, Llysgennad Strôc Gwirfoddol a 
goroeswr strôc, yn cyflwyno sesiynau Ymwybyddiaeth o 
Strôc i sefydliadau yn ei ardal leol. “Rwy’n mwynhau 
siarad ag aelodau o’r cyhoedd i gynyddu ymwybyddiaeth 
o beth yw strôc a’r effaith y mae’n ei chael. Rydw i eisiau 
helpu’r sefydliad a roddodd help a chymorth i mi pan 
roeddwn i ei angen ar ôl fy strôc.” 
 
Yn ddiweddar, cyflwynodd Ken sesiwn i Golff Cymru. 
“Crëwyd argraff ar y staff gan onestrwydd a dewrder Ken 
wrth rannu ei stori. Ni allen ni fod wedi cael cipolwg 
gwell ar ymdrechion a buddugoliaethau bod yn oroeswr 
strôc. Roedd ei gyfraniad yn amhrisiadwy.” 
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Gwneud beth rydych chi’n ei fwynhau unwaith eto 
I rai, gall y cam cyntaf yn ôl i’r gymuned ar ôl strôc gynnwys mynd i’n cyfarfodydd coffi a gynhelir yn 
Llandudno, Prestatyn, Aberdâr a Merthyr Tudful - cyfle i gyfarfod â phobl eraill sy’n gwybod sut 
rydych chi’n teimlo. Mae’r rhain yn meithrin hyder pobl er mwyn iddyn nhw allu crychu cyfleoedd a 
gweithgareddau lleol eraill.   
 
Mae rhai eraill eisiau dechrau cymryd rhan mewn gweithgareddau ar unwaith. Mae grŵp o bedwar o 
oroeswyr strôc wedi bod yn dod at ei gilydd ar gyfer rhaglen o sesiynau tennis yn Wrecsam dros 
wyth wythnos, i weithio gyda dau hyfforddwr sydd wedi’u helpu i addasu eu techneg yn sgil effeithiau 
eu strôc.  Mae pob un ohonynt wedi adrodd cynnydd mewn hyder a lles, a byddant yn parhau i 
gyfarfod fel ffrindiau, a chwarae tennis gyda’i gilydd yn y dyfodol. 
 

Ydych chi'n adnabod rhywun a allai elwa o'r prosiect hwn? 
Os ydych chi’n adnabod, neu’n gweithio gyda goroeswr strôc, ei ofalwr neu aelodau o’i deulu, gallent 
elwa ar: 

 Gymorth cyfoedion; 
 Help i gyrchu gweithgareddau cymunedol; 
 Sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed yn lleol. 

Anfonwch neges e-bost at CommunityStepsWales@stroke.org.uk i dderbyn ffurflen atgyfeirio. Llenwch 
y ffurflen a’i dychwelyd at y Swyddog priodol, a fydd yn cysylltu â’r cleient i amlygu ei anghenion a sut 
gall y eu bodloni. 
 

 

I ddod... 
 Nofio yn Sir Fynwy 
 Cerdded ym Mhowys 
 Hwylio ym Mhenarth 
 Bowls ym Mhrestatyn a Llandudno 
 Golff ym Mhorthmadog, Llangefni, Sir Drefaldwyn, 

Sir Fynwy, Aberdâr ac Abertawe 
 Symud i Gerddoriaeth yng Nghaerdydd 

Cysylltwch i ddarganfod mwy am y cyfleoedd hyn ac 
unrhyw gymorth arall y gallwn ei gynnig. 

 

Brushstrokes 
Cynhaliwyd arddangosfa’n ddiweddar i ddathlu gwaith pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan strôc 
yng nghanolbarth gogledd Cymru, sydd wedi bod yn cymryd rhan yn ein prosiect  ‘Brushstrokes Art 
Therapy’. Mynychodd dros 70 o bobl yr arddangosfa deuddydd a gynhaliwyd yn adeilad rhyfeddol 
Porth Eirias ym Mae Colwyn, sy’n edrych dros Gwynt y Môr, a’u cyllid nhw alluogodd cynnal y 
prosiect. 
 
Mynychodd 15 o bobl y sesiynau a gynhaliwyd yn Llandudno, Abergele a Phrestatyn dros y flwyddyn 
ddiwethaf, a chynhyrchu’r gwaith a arddangoswyd ar ffurf amrywiaeth o gyfryngau, i adlewyrchi eu 
hemosiynau a’u teimladau ar ôl strôc. Nid nod therapi celf yw cynyddu dawn a gallu, ond helpu pobl i 
fynegi eu hunain pan nad yw geiriau bob amser yn bosibl. Mae’r prosiect hefyd wedi creu 
cyfeillgarwch parhaol a chymorth cyfoedion rhwng y goroeswyr strôc a’r gofalwyr a gymerodd ran. 

mailto:CommunityStepsWales@stroke.org.uk


Am ragor o wybodaeth am y prosiect 
cysylltwch â: 
CommunityStepsWales@stroke.org.uk  
neu 01745 508531 
 

Canolbwyntio ar.........Lauren Heath, Swyddog Camau Cymunedol, De Ddwyrain 
Cymru 
Dechreuodd Lauren weithio i’r Gymdeithas Strôc yn 2016 fel Cydlynydd Cymorth y Gymdeithas Strôc 
ar gyfer Prosiect Phoenix yn Sir Fynwy; prosiect unigryw â’r nod o gynnig cymorth cyfathrebu a 
chymorth yn ôl i’r gwaith tymor hwy ar gyfer goroeswyr strôc oedran gweithio. Cyn hyn, roedd hi’n 
gweithio ar brosiectau i leihau unigedd cymdeithasol mewn sefydliadau eraill. 

Bellach yn gyfrifol am lawer o dde-ddwyrain Cymru, mae calendr Lauren yn llawn dop o 
weithgareddau a chyfleoedd y mae’n eu hwyluso ar gyfer pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan 
strôc ar draws yr ardal boblog hon. Ac mae’n barod i ymuno ei hun!   

 

Yn 2017, rhedodd Lauren ei hanner marathon cyntaf, wedi’i hannog gan y ffaith ei bod hi eisiau rhoi 
rhywbeth i’r bobl y mae wedi’u cefnogi yn y Gymdeithas Strôc. Ym mis Hydref bob blwyddyn, mae’n 
defnyddio ei sgiliau fel pobydd i gymryd rhan yn  ‘Rhoi Help Llaw’. Mae Lauren yn hoffi lledaenu’r 
hwyl borffor, gan wisgo gwisg ffansi a wigiau doniol ar unrhyw gyfle! 

 

 

Dyma aelodau eraill y tîm Camau Cymunedol 

Swydd Wag 
Swyddog Camau 
Cymunedol  
De Orllewin Cymru 

Colin Evans 
Swyddog Camau 
Cymunedol  
Gogledd Cymru 

India Percival 
Cynorthwyydd 
Camau 
Cymunedol 

Caroline Byrt 
Swyddog Camau 
Cymunedol  
Canolbarth Cymru 

“Mae fy swydd yn caniatáu i mi roi cynnig ar lu o 
weithgareddau gwahanol y byddwn i fel arfer 
yn ceisio eu hosgoi, gan gynnwys hwylio, golff, 
a saethu hyd yn oed! Os galla’ i gymryd rhan, 
gall unrhyw un!”   


