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Siarad dros Strôc: 
Pecyn cymorth er mwyn ymgyrchu’n lleol
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Pecyn cymorth er mwyn ymgyrchu’n lleol
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Prosiect Siarad dros Strôc

Roedd y prosiect Siarad Dros Strôc yn rhan 
o’r Fenter Llais Cymunedol, a gefnogwyd gan 
Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent a’i 
ariannu gan y Loteri Fawr, o fis Ionawr
2014 hyd fis Mai 2017.

Ei amcanion oedd sicrhau bod gan fwy o bobl a 
effeithiwyd gan strôc y cyfle i fynegi eu barn am 
y gwasanaethau yr oeddent eu hangen, y gallu i 
ddylanwadu ar y gwasanaethau yr oeddent yn eu derbyn 
a theimlo’n gyffredinol eu bod yn cael eu cynnwys, eu 
bod yn llai ynysig ac yn cael eu gwerthfawrogi’n fwy. 

Cafodd y rhaglen ei rhannu’n ddau faes; Valley Voices, a 
oedd yn cynnwys Blaenau Gwent a Chaerffili, ac Engage, 
a oedd yn cynnwys Casnewydd a Sir Fynwy.

Yn y pecyn cymorth hwn yr ydym wedi casglu’r hyn a 
ddysgom a’n profiadau a gafwyd o’r prosiect er mwyn 
eich helpu chi i gynnal eich ymgyrchoedd eich hunain, a 
sicrhau bod llais eich cymuned yn cael ei glywed.

“  Os na ddywedwch chi 
unrhyw beth ac os na 
wnewch chi wthio’r mater, 
bydd dim byd yn digwydd.”

       -  Aelod o Siarad dros Strôc, Sir Fynwy
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Beth yw ymgyrchu?

Ystyr ymgyrchu yw 
gweithredu er mwyn newid 
polisi neu gyfraith.

Gall y newidiadau fod yn fach neu’n fawr, 
yn lleol, yn genedlaethol neu hyd yn oed 
yn rhyngwladol. Gallan nhw effeithio ar 
bawb, neu grŵp bach o bobl yn unig.

Mae ein hymgyrchoedd yn anelu at greu 
polisi neu newid yn y gyfraith a fydd o
fantais i bobl sydd wedi cael eu heffeithio 
gan strôc.

Rydym yn credu bod ymgyrchu’n hanfodol er 
mwyn cyflawni ein nod, sef byd
lle mae llai o achosion o strôc, lle mae pobl 
sy’n cael strôc yn cael y driniaeth
a’r gofal sydd eu hangen arnyn nhw, a lle 
chaiff pobl eu cefnogi i wella gymaint â
phosibl ar ôl strôc.

Gall yr ymgyrchu fod yn broffil uchel 
neu fe all gynnwys llythyrau syml a
chyfarfodydd, gan ddibynnu beth yw’r 
dacteg a’r ymagwedd orau i ddiwallu 
eich anghenion.

Pwy all fod yn ymgyrchydd?

Gall unrhyw un a phob un fod yn 
ymgyrchydd.

Y cwbl sydd ei angen arnoch chi yw’r awydd i 
newid ac ymroddiad.

Gall grŵp ymgyrchu, naill ai grŵp mawr 
neu grŵp bach, yn ogystal ag un
unigolyn llawn cymhelliant.

Ymgyrchoedd enwog:

• Make Poverty History - Oxfam

• Ymgyrch rhoi organau ‘Presumed Consent’ – Aren Cymru

• The Coalition for Equal Marriage
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Pam fod ymgyrchu’n lleol yn 
berthnasol i’r rhai sydd wedi 
goroesi strôc?

Caiff llawer o’r gwasanaethau y 
mae goroeswyr strôc yn
enwi fel y rhai mwyaf pwysig eu 
trefnu a’u darparu’n lleol.

Gallai hyn fod gan y cyngor lleol, y 
bwrdd iechyd lleol, neu
wasanaethau a ddarperir gan 
sefydliadau elusennol.

Gall ymgyrchoedd lleol:

•  herio a newid penderfyniadau er mwyn 
torri gwasanaethau y mae goroeswyr 
strôc a’u gofalwyr yn dibynnu arnynt

•  gwella gwasanaethau lleol nad ydynt yn 
diwallu anghenion goroeswyr strôc, er 
enghraifft bysiau nad ydynt yn hygyrch ar 
gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn

•  sicrhau bod darparwyr gwasanaeth 
lleol fel cynghorau a byrddau iechyd 
yn diwallu eu gofynion cyfreithiol, 
fel darparu newidiadau rhesymol ar
 gyfer y rhai sydd wedi goroesi strôc 
sydd ag anableddau yn unol â Deddf 
Cydraddoldeb 2010.

Pa bynnag newid sydd ei angen, mae 
ymgyrchu’n galluogi pobl i ddylanwadu ar
eu hardal leol, dadlau am newid angenrheidiol 
a thynnu sylw at eu hachos.
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Sut i ddefnyddio’r pecyn cymorth hwn

Yr ydym wedi rhannu’r broses 
ymgyrchu’n bum cam syml i
chi ddefnyddio fel canllaw wrth 
greu ymgyrch leol. Ar gyfer
pob un o’r camau, yr ydym wedi 
rhestru’r hyn y gallech chi
fod angen ei ystyried, unrhyw 
rwystrau neu broblemau y
gallech eu hwynebu (a sut i’w 
goresgyn) a rhai syniadau da i
sicrhau bod eich ymgyrchoedd 
mor effeithiol â phosibl.

Dyma’r pum cam:

1. Beth yw’r broblem?
2. Beth yw’r ateb?
3. Sut ydych chi’n mynd i newid pethau?
4. Gwireddu eich cynlluniau
5. Gorffen a dysgu gwersi

Mae’r pecyn cymorth hwn wedi ei gynllunio 
fel nad yw’n gorfod cael ei ddarllen ar
unwaith, ond yn lle hynny mae’n rhoi’r 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi ar 
bob cam o’ch hymgyrch.

Creadigrwydd yw’r allwedd i ymgyrch dda, 
felly gall fod syniadau neu ymagweddau
gennych na fyddant yn cael sylw yn y 
ddogfen hon. Fodd bynnag mae ein tîm
ymgyrchu yng Nghymru wastad wrth law i 
ddarparu cyngor felly e-bostiwch ni ar
info.cymru@stroke.org.uk.

Wrth ddatblygu ymgyrch, mae’n 
ddefnyddiol i ysgrifennu’n union beth 
rydych yn cynllunio’i wneud i sicrhau bod 
pawb sy’n gysylltiedig yn glir ar beth sy’n 
digwydd. I’ch helpu chi â hyn, rydym wedi 
cynnwys ffurflen gynllunio ddefnyddiol yn y 
pecyn cymorth hwn.
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Creodd Grŵp Siarad dros 
Strôc Caerffili restr o bedwar 
maes yr oedden nhw am gael 
dylanwad arnyn nhw:

• trafnidiaeth
• cau tai bach cyhoeddus
• mynediad i archfarchnadoedd
• gweithgareddau hamdden.

Yn benodol yr oedd y grŵp eisiau i 
archfarchnadoedd i wybod mwy am 
strôc a bod yn fwy hygyrch ar gyfer 
goroeswyr strôc, felly gweithiwyd yn 
uniongyrchol gyda’i siopau Asda a Tesco 
lleol i geisio gwella’r profiad siopa i’r rhai 
sydd wedi goroesi strôc. Cynllunion nhw 
eu pecyn hyfforddi eu hunain gyda rhestr 
o welliannau ac argymhellion
posibl, a chynnal sesiynau ar gyfer staff 
Asda a Tesco ar draws de Cymru.

Mae gan siop Asda Caerffili berthynas 
wych gyda’r Grŵp Siarad dros Strôc.
Gwrandawon nhw ar argymhellion y 
rhai sydd wedi goroesi strôc am well 
mynediad yn y caffi, ac maen nhw 
wedi gwahodd y grŵp i helpu i 
oruchwylio’r newidiadau. 

Trwy fod yn glir gyda’r archfarchnadoedd 
ynglŷn â’r problemau yr oeddent eisiau 
eu datrys, roedd y grŵp yn gallu cael 
sgyrsiau adeiladol ynglŷn â sut y gallen 
nhw wneud archfarchnadoedd yn fwy 
hygyrch a diwallu eu nodau ymgyrchu.

Esiampl: Gweithio gydag archfarchnadoedd yng Nghaerffili
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Cam 1: Beth yw’r broblem?

Mae angen i’ch ymgyrch adnabod 
beth yn union yw’r broblem, er
mwyn awgrymu sut y gellir ei 
goroesi.

Ymhlith yr enghreifftiau o 
broblemau allai effeithio ar y rhai
sydd wedi goroesi strôc mae:

• rhestrau aros hir am therapi lleferydd ac 
iaith

• awdurdodau lleol yn peidio gwneud 
asesiadau gofalwyr

• dim gwasanaethau bws mewn rhai trefi 
neu bentrefi

• cau tai bach cyhoeddus
• diffyg therapïau seicolegol ar gael
• toriadau i gwasanaethau strôc lleol
• sefydliadau yn methu darparu dogfennau 

mewn fformat y gellir ei ddefnyddio
• gan rywun ag affasia

Mae hi hefyd yn help i wybod pam fod y 
broblem yn digwydd. Er enghraifft, ydy hyn 
oherwydd diffyg cyllideb, dim digon o staff 
neu efallai ddiffyg dealltwriaeth o anghenion 
y rhai sydd wedi goroesi strôc?

Mae dealltwriaeth o beth yw’r broblem a 
pham ei fod yn digwydd yn help i chi ystyried 
sut y gellir datrys y broblem.

Os ydych yn ymgyrchu fel grŵp, gwnewch 
yn siŵr bod pawb yn cytuno ar beth 
yw’r broblem, fel bod pawb yn gwybod 
yn union pam eu bod nhw’n ymgyrchu. 
Trafododd Grŵp Siarad dros Strôc Sir Fynwy 
broblemau mewn cyfarfodydd pwyllgor, ac 
yna penderfynu ar ba rai yr oedden nhw’n eu 
hystyried fwyaf pwysig.

Gwnewch yn siŵr bod penderfyniadau eich 
grŵp wedi’u cofnodi’n gywir, er enghraifft 
yng nghofnodion y cyfarfod neu ffurflen 
trefnu ymgyrch, fel yr un sydd wedi’u 
chynnwys yn y pecyn hwn fel y gallwch fod 
yn glir amdano yn y dyfodol.
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Tystiolaeth
Mae angen tystiolaeth i gefnogi ymgyrch, 
fel gallwch arddangos beth yn union yw’r 
broblem a’r traw effaith mae’n cael ar y 
gymuned strôc. 

Er enghraifft, pe byddech yn ymgyrchu ar 
therapi lleferydd ac iaith, efallai y byddwch 
eisiau gwybod beth yw’r amser aros 
cyfartalog, a sut mae hyn yn cymharu 
â’r cyfartaledd ar draws y bwrdd iechyd, 
Cymru neu’r DU yn ei gyfanrwydd. Byddai 
tystiolaeth ynglŷn â pham fod therapi 
lleferydd ac iaith yn bwysig i’r rhai sydd wedi 
goroesi strôc hefyd yn gwneud eich ymgyrch 
yn gryfach.

Mae llawer o ffynonellau tystiolaeth ar gael, 
gan gynnwys yr esiamplau sydd wedi’u 
rhestru. Gallwch hefyd ofyn am wybodaeth 
gan ddefnyddio’r Ddeddf Rhyddid 
Gwybodaeth (gwelwch Atodiad 1 am fwy o 
wybodaeth).

•  Os ydych yn ymgyrchu fel grŵp mawr, 
gallai penodi Cadeirydd i’ch ymgyrch 
ar y dechrau hwyluso eich ymgyrch.

•  Sicrhewch fod popeth yr ydych yn 
ei wneud yn hygyrch i bawb. Efallai 
y bydd gan y rhai sydd wedi goroesi 
strôc anableddau ac efallai y bydd 
rhaid i chi ystyried sut y gellir eu 
cynnwys. Er enghraifft, os yw rhywun 
yn defnyddio cadair olwyn ac eisiau 
dod i gyfarfod efallai y bydd angen i chi 
drefnu lleoliad hygyrch.

•  Byddwch yn glir ac yn benodol pan 
yn adnabod y broblem. Peidiwch â 
phenderfynu nad yw gwasanaeth yn 
ddigon da heb reswm. Beth ynglŷn â’r 
gwasanaeth nad yw’n ddigon da?

•  Casglwch dystiolaeth i gryfhau              
eich dadl.

Syniadau:
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Cam 2: Beth yw’r ateb?

Pan yn ymgyrchu, mae’n bwysig 
bod yn glir ynglŷn â beth yn
union yr ydych yn gofyn amdano. 
Mae’n swnio’n syml, ond
mae’n gam y mae nifer o 
ymgyrchwyr yn ei gael yn anodd.

Os nad ydych yn glir ynglŷn â beth yw’r 
broblem, mae’n annhebygol bydd y bobl 
yr ydych yn ceisio dylanwadu yn deall eich 
safbwynt. Ceisiwch fod yn benodol ac 
osgowch ddefnyddio termau cyffredinol fel 
‘gwella’ neu ‘gwell’, sydd ddim yn ei wneud 
yn glir yn union sut yr ydych
eisiau i wasanaethau gwella.

Enghraifft: 
Dylech ymgyrchu am ‘lai o amseroedd 
aros ar gyfer therapi lleferydd ac iaith 
yn yr ardal leol

Peidiwch ymgyrchu am ’well therapi 
lleferydd ac iaith yn yr ardal leol’.

Mae hi hefyd yn bwysig bod yn realistig 
am beth yn union yw’r ateb. Mae ymgyrch 
i ddisodli gwasanaeth bws gwael gyda 
gwasanaeth monoreilffordd newydd 24 awr 
y dydd yn annhebygol o lwyddo, ond efallai 
byddai newidiadau i’r amserlenni bws.
• 

•  Byddwch yn glir am yr hyn yr ydych 
yn gofyn amdano fel gall pawb sy’n 
gysylltiedig ddeall pwrpas eich  
ymgyrch.

•  Defnyddiwch eich tystiolaeth i 
ddangos sut mae’r newidiadau yr 
ydych yn eu hargymell yn gwneud 
gwahaniaeth cadarnhaol. Os 
ydych yn defnyddio ystadegau, 
gallwch hefyd dadlau y gallai’ch                                      
ddatrysiadau gwella’r ystadegau 
presennol yn y dyfodol.

“Roedd nifer o’r trolïau 
anabl yn Tesco wedi torri 

felly roedden ni eisiau iddyn 
nhw wneud yn siŵr fod mwy 

ganddyn nhw oedd 
yn gweithio. 

Roeddem hefyd eisiau:
help i gael yr eitemau nad 

oedden ni’n gallu eu cyrraedd; 
gosod cyfleusterau

anabl yn ystafell newid y 
merched; ac i Tesco wneud y 

caffi yn fwy hygyrch.”

Aelod o Siarad dros Strôc, Caerffili

Syniadau
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Cam 3: Sut ydych chi’n mynd i newid pethau?

Mae’n hawdd mynd i hwyl wrth 
feddwl am ymgyrchoedd a
mynd i’r afael â gweithgaredd yn 
syth. Er bod ymagwedd fel
hyn yn ymddangos fel mwy o hwyl, 
mae’n hefyd yn llai tebygol
o fod yn effeithiol.

Mae angen cynllunio ymgyrch dda. Mae hyn 
yn eich caniatáu i feddwl am bob cam sydd
angen i chi ei gymryd a pha amser i wneud 
hynny. Gall fod yn hawdd i fethu camau 
a rhedeg allan o amser. Er enghraifft, os 
oes angen i weddill y tîm ymgyrchu weld 
taflen yr ydych wedi ei chreu, gallai gymryd 
wythnos i gael sylwadau gan bawb. Ydych chi 
wedi ystyried hyn? Beth am amser ar gyfer 
cyfieithu os ydych yn cyhoeddi yn y Gymraeg 
a’r Saesneg?

Mae hi hefyd yn ddefnyddiol i feddwl am 
arian. Gallai costau bod ynghlwm i ymgyrchu, 
fel argraffu, postio neu rentu ystafell. Pwy 
sy’n mynd i dalu am hyn? Allwch chi gael 
effaith debyg gyda dewisiadau rhatach?

Byddwch yn glir o’r cychwyn ar bwy sydd yn 
gyfrifol am ba weithredoedd yr ydych yn
bwriadu cymryd. Os oes deiseb ar y gweill, 
pwy sy’n gyfrifol am ysgrifennu ac argraffu’r
tudalennau? Pwy sy’n mynd i gasglu 
llofnodion? Pwy sy’n mynd i ddod â 
chlipfyrddau a pheniau?

Mae cynllunio yn eich galluogi i feddwl am 
y tactegau yr ydych am eu defnyddio ac os 
oes pobl neu sefydliadau eraill yr ydych am 
weithio gyda nhw. Gall cynllunio eich galluogi 
chi hefyd i feddwl am y broblemau neu’r 
peryglon a allai godi yn ystod eich ymgyrch.

Gweithio gydag eraill

Gall un person newid y byd ond mae’n 
haws gyda phobl eraill yn helpu.

Ar wahân i’r sawl sydd wedi eu cynnwys 
yn uniongyrchol yn eich ymgyrch, gall 
fod yn ddefnyddiol i feddwl pwy arall allai 
eich cefnogi chi a gofyn iddyn nhw bod yn 
rhan o’ch ymgyrch. Gallai hyn gynnwys 
elusennau neu sefydliadau gwirfoddol eraill, 
gwleidyddion lleol neu grwpiau cymunedol.

Er enghraifft, os oeddech chi’n ymgyrchu 
am well drafnidiaeth well a hygyrch ar gyfer 
yr ardal leol, gallech chi gysylltu â grwpiau 
anabledd lleol neu grwpiau rhieni hyd yn oed 
a allai fod yn wynebu’r un broblem.

Dylech hefyd weld a yw’r bobl yr ydych yn 
ceisio dylanwadu arnyn nhw eisiau bod yn 
rhan o bethau. Weithiau byddant yn gweld 
yr angen am newid a gallwch gyflawni mwy 
trwy weithio gyda nhw, na byddwch yn gallu 
gwneud petaent yn credu eich bod yn eu 
beirniadu nhw.
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• Os ydych yn gweithio gydag unigolyn 
arall, grŵp neu sefydliad, gwnewch 
yn siŵr bod pawb yn cytuno ar eu 
rôl nhw yn eich ymgyrch chi. Efallai 
y byddan nhw eisiau cefnogi eich 
ymgyrch heb fod yn rhan weithredol 
ohoni, neu efallai y byddan nhw 
eisiau bod yn rhan lawn o’r ymgyrch. 
Gwnewch yn siŵr bod pawb yn gytûn 
ar sut y gallan nhw helpu.

• Holwch y bobl yr ydych yn eisiau 
dylanwadu arnyn os ydyn nhw eisiau bod 
yn rhan o helpu i gynllunio’r ateb. Gall 
berthynas waith cadarnhaol helpu chi 
gyflawni mwy, a ni fydd angen ymgyrch 
lawn arnoch chi.

Tactegau

Wrth feddwl am sut i ymgyrchu mae 
nifer fawr o wahanol opsiynau ar gael, 
gan gynnwys ysgrifennu llythyrau, 
deisebau, protestiadau a champau i 
ddenu cyhoeddusrwydd.

Weithiau gall fod yn her i weithio mas 
beth yw’r opsiynau cywir i’ch ymgyrch, 
felly gall trafod a chynllunio fel grŵp bod 
yn ddefnyddiol.

Trafododd Grŵp Siarad Dros Strôc 
Caerffili sut y gallen nhw geisio dylanwadu 
ar archfarchnadoedd trwy siarad â’r 
Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent 
am eu syniadau.

Bydd gan bob math o dacteg ymgyrchu 
elfennau cadarnhaol a negyddol, bydd yn 
dibynnu ar y lefel o gefnogaeth sydd 
gennych a phwy yr ydych yn ceisio ei 
ddylanwadu. Ceisiwch feddwl am yr 
hyn fydd fwyaf effeithiol ar gyfer 
eich cynulleidfaoedd targed.

Mae rhai pethau eraill y 
gallwch chi feddwl amdanyn 
nhw wrth gynllunio:

•  Dechreuwch yn briodol – Os nad yw’r 
person yr ydych yn ceisio’i ddylanwadu yn 
ymwybodol o’r broblem, ni fyddan nhw’n 
rhy hapus os mai’r tro cyntaf iddyn nhw 
glywed am hyn yw pan fydd pobl yn dechrau 
protestio yn eu herbyn tu allan i’w swyddfa. 
Rhowch gyfle i bobl ddatrys y fater yn gyntaf. 
Gallech ddechrau gyda llythyr neu gyfarfod 
i amlygu’r broblem, ac yna cynllunio sut 
gallech gynyddu’r pwysau os nad oes neb           
yn gwrando arnoch chi

•  Adeiladwch fomentwm – Mae rhai tactegau 
ymgyrchu’n fwy tebygol o weithio’n well pan 
fyddwch wedi cael ychydig o gefnogaeth 
ar gyfer eich achos. Efallai na fydd cyfarfod 
cyhoeddus mawr yn gweithio os nad ydych 
yn gwybod a fydd unrhyw un yn mynychu, 
fodd bynnag gallai weithio’n dda pe byddech 
yn trefnu deiseb yn gyntaf a bod gennych 
fanylion y rhai sy’n cefnogi eich achos (ond 
byddwch yn ofalus o gyfreithiau diogelu data 
yn yr achos yma).

•  Byddwch yn adeiladol ac yn gwrtais – Bydd 
y tactegau y byddwch yn eu defnyddio 
yn helpu i osod tôn eich ymgyrch. Dylech 
osgoi ymosod ar wleidyddion unigol neu 
aelodau staff.

Syniadau:
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Cynllunio ar gyfer problemau

Bydd pethau’n mynd o le gyda hyd yn 
oed cynlluniau gorau’r byd, a byddwch yn 
wynebu problemau a heriau. Fodd bynnag, 
gall feddwl am beth allai fynd o’i le cyn i chi 
ddechrau  ymgyrchu helpu chi baratoi a 
sicrhau eich bod yn gwybod beth i’w wneud 
pe byddai’r problemau’n codi.

Meddyliwch am y risg o rywbeth yn digwydd 
a pha mor fawr y byddai effaith hyn ar eich
ymgyrch. Ni fyddai angen rhoi llawer o’ch 
sylw i rywbeth nad yw’n debygol o ddigwydd 
ac na fyddai’n broblem fawr o gwbl pe 
byddai’n digwydd. Er hynny, pe byddai 
tebygolrwydd uchel o broblem yn codi a 
fyddai’n achosi trafferthion mawr, byddai 
cynllun ar sut byddwch yn delio â
hyn yn flaenoriaeth.

Gallai effaith problem ymwneud ag arian 
(byddai’n costio i’w datrys), amser (gallai 
gymryd amser ychwanegol i’w ddatrys) neu 
gallai effeithio ar enw da (byddai’n niweidio 
delwedd pobl o’ch ymgyrch).

Er enghraifft, pan yn cynhyrchu taflenni 
neu ddeunydd i hyrwyddo cyfarfod neu 
ddigwyddiad, efallai byddech eisiau gosod 
rhywfaint o arian i’r neilltu rhag ofn bydd 
angen ail-argraffu’r wybodaeth am unrhyw 
reswm. Neu efallai byddech yn penderfynu 
casglu manylion cyswllt y bobl sydd â 
diddordeb mynychu, felly os oes newid 
annisgwyl i’r lleoliad neu’r amser, gallwch
rhoi wybod i bobl yn fuan.

•  Meddyliwch am y person yr ydych yn 
ceisio’i ddylanwadu a chynlluniwch 
eich ymgyrch o gwmpas yr hyn sy’n 
debygol o gael effaith ar y person 
hwn. Gallai hyn gynnwys dylanwadu 
ar rai o’r bobl sydd, yn eu tro, â’r 
gallu i ddylanwadu ar y person 
yr ydych yn ceisio cyrraedd, fel 
swyddogion cyngor.

Syniad:
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Esiampl: Costau parcio yn Sir Fynwy

Roedd gan Grŵp Siarad dros 
Strôc Sir Fynwy bryderon
am geisiadau’r cyngor i godi 
arian ar ddeilwyr bathodyn
glas am barcio mewn mannau 
penodol. Penderfynon nhw
dynnu sylw’r cyngor at y broblem 
a gofyn iddyn nhw beidio â
gweithredu’r newid.

Penderfynodd y grŵp ysgrifennu at y cyngor 
lleol, a dod â’r broblem i sylw sefydliadau 
eraill, a fyddai’n gallu ychwanegu eu llais nhw 
at yr ymgyrch er mwyn atal gweithredu’r 
taliadau hyn.

Ymchwiliodd y grŵp erthyglau ar y mater 
yn y wasg leol, a sylweddoli mai rhai 
ardaloedd yn unig yr ystyrid hwy yn 
‘gyfoethog’ fyddai’n cael eu heffeithio. 
Cytunodd y grŵp fod hyn yn annheg, gan fod 
pobl sydd wedi derbyn bathodyn glas wedi 
ei dderbyn ar sail y ffaith eu bod yn anabl nid 
oherwydd eu statws ariannol.

I ychwanegu pwysau i’w dadl. yr oedd y 
grŵp eisiau gwybodaeth am y costau i 
newid peiriannau tocynnau a’u gwneud 
yn fwy hygyrch i bawb, a pha mor hir y 
byddai’n ei gymryd i adennill unrhyw rai o’r 
costau. Gofynodd y grŵp hefyd a fyddai’r 
tocynnau’n gallu cael eu defnyddio ar 
draws y dref rhag ofn oeddent eisiau parcio 
mewn nifer o wahanol leoedd yn ystod 
un ymweliad, er mwyn cael mynediad i’r 
gwasanaethau oedd eu hangen arnynt. 
Cafodd y pwyntiau hyn eu hamlinellu yn eu 
llythyr at y cyngor a’r wasg leol.  

Tynnwyd sylw at y mater ar dudalen 
Facebook y grŵp. Fe’i codwyd hefyd mewn 
fforwm lleol a gynhaliwyd yn Siambr y 
Cyngor, a’i gyflwyno gerbron Aelodau’r 
Cynulliad a Chynghorwyr. Anfonodd 
sefydliadau eraill lythyrau o gefnogaeth yn 
cefnogi’r ymgyrch.

Roedd eu hymgyrch yn llwyddiannus 
ac o ganlyniad i’r gwaith, ni chyflwynwyd 
y taliadau.

Mae ymagwedd y Grŵp Siarad dros Strôc yn 
tynnu sylw at werth gweithio mewn
partneriaeth â sefydliadau eraill allai fod yn 
gefnogol i’r un achos, gan gynnwys
gwleidyddion. Mae’n dangos hefyd sut y gall 
tystiolaeth, fel cost y newidiadau, gael ei
defnyddio i gryfhau ymgyrch a dangos pam 
fod dadleuon yn ddilys.
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Cam 4: Gweithredu eich cynlluniau

Ar ôl digon o gynllunio a 
pharatoi mae hi bob amser yn 
gyffrous i ddechrau gweithredu 
eich cynlluniau. Erbyn y cyfnod 
hwn dylech chi fod yn gwybod 
beth rydych yn ei wneud ac yn 
barod i wynebu unrhyw beth. 
Fodd bynnag, mae dal ambell 
beth i’w gofio.

•  Mae hi’n ddefnyddiol cynnwys 
pobl a rhoi gwybodaeth iddyn nhw 
trwy gydol eich ymgyrch. Mae rhai 
ymgyrchoedd yn gyflym tra bod rhai 
eraill yn gallu cymryd amser hir. Mae 
cadw cofnod o bawb sydd wedi eich 
cefnogi yn golygu y gallwch chi ofyn 
iddyn nhw am help yn ddiweddarach 
os bydd angen.Mae rhoi gwybodaeth 
ddiweddar i bobl am yr hyn rydych 
yn ei wneud yn golygu eu bod yn 
teimlo eu bod yn cael eu cynnwys ac 
yn rhan o’r achos. Gall y cyfryngau 
cymdeithasol fod yn ffordd dda o 
wneud hyn gan ei fod yn rhad ac yn 
hawdd i’w ddefnyddio.

•  Ond byddwch yn ymwybodol o’r 
Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol! 
Os ydych yn cymryd gwybodaeth 
gyswllt pobl, sicrhewch eich bod yn 
cael eu caniatâd ar sail gwybodaeth,  
a’ch bod yn ei defnyddio yn y 
ffordd y dywedoch chi y byddech 
yn ei defnyddio yn unig. Am fwy o 
wybodaeth, ymwelwch â wefan y 
Comisiynydd Gwybodaeth -  
https://ico.org.uk. 
 
 

Am wybodaeth ar bolisi preifatrwydd 
y Gymdeithas Strôc, ymwelwch â 
stroke.org.uk/privacy.

•  Ceisiwch gynnwys y bobl yr ydych 
yn ceisio’u dylanwadu. Gallwch 
gyflawni mwy trwy weithio gyda 
phobl, yn hytrach na chael eich   
gweld yn bod yn feirniadol ohonynt.

•  Peidiwch â bod yn siomedig os na 
lwyddwch chi’n syth. Mae angen 
momentwm a phwysau parhaus ar 
ymgyrchoedd yn aml. Mae cael mwy 
nag un cam i ymgyrch yn gallu helpu  
i gyflawni hyn. 

•  Adolygwch eich cynlluniau i gyd 
yn gyson. You’ll need to respond to 
the people you’re trying to influence           
and might need to change your         
initial ideas.

•  Ni fydd pawb yn cytuno â  chi.                
Efallai y byddwch yn wynebu pobl a 
fydd naill ai ddim eisiau eich cefnogi 
neu sy’n elyniaethus am sawl reswm 
gwahanol. Peidiwch â chymryd hyn 
yn bersonol, a sicrhewch eich bod 
yn trin pobl sy’n anghytuno mewn  
modd cwrtais.

•  Gofynnwch am gefnogaeth pan 
fydd angen! Mae nifer o bobl gall 
ddarparu cefnogaeth, cyngor a 
chymorth, boed tîm y Gymdeithas 
Strôc neu bobl eraill sydd â diddordeb 
yn eich ymgyrch, felly os oes angen 
cymorth arnoch chi, gofynnwch.
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Cam 5: Gorffen a dysgu gwersi

Gobeithio y bydd eich ymgyrch     
yn gorffen yn llwyddiannus
ac y byddwch yn cyflawni’r 
newidiadau yr aethoch ati i’w
cyflawni. Os felly, da iawn!

Yn anffodus, ni fydd pob ymgyrch yn 
llwyddiannus ac weithiau, er gwaethaf eich 
ymdrechion gorau, efallai y bydd rhaid i chi 
ildio. Gall fod yn benderfyniad anodd i’w 
wneud, ond os ydych yn credu na fydd modd 
i chi gyflawni eich nod er gwaethaf popeth, 
yna does dim byd yn bod ar roi’r ffidil yn y to.

P’un ai yw’ch ymgyrch yn llwyddiannus neu 
beidio, mae hi’n bwysig sicrhau eich bod yn
diolch i bawb am eu gwaith a’u cefnogaeth. 
Gallwch hefyd geisio nodi unrhyw beth yr
ydych wedi ei ddysgu oddi wrth eich 
ymgyrch i rannu gydag eraill.

Os oes gennych grŵp ymrwymedig iawn, 
gallech hefyd weld a oes unrhyw beth arall y
mae pobl eisiau ymgyrchu yn ei gylch a 
chadw’r grŵp i fynd.

Hefyd, beth bynnag ddigwyddith, byddwch 
yn falch o’ch hun am y gwaith caled yr ydych
wedi ei wneud ac am sicrhau bod anghenion 
y rhai sydd wedi goroesi strôc yn cael eu
clywed a’u hystyried!

Mae pethau’n 
edrych yn ddu ac yna

rydych yn herio’r 
rheolwyr ac maen

nhw’n ildio.
Aelod o Siarad dros Strôc, 

Sir Fynwy
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Cymryd mwy o ran mewn ymgyrchu

Os ydych eisiau cymryd mwy o 
ran yng ymgyrchoedd y
Gymdeithas Strôc ar faterion 
cenedlaethol sy’n effeithio ar y
rhai sydd wedi goroesi strôc a’u 
gofalwyr, mae nifer o ffyrdd y
gallwch wneud hyn.

Ymunwch â’r Rhwydwaith Ymgyrchu,  
trwy’n gwefan: stroke.org.uk/webform/
join-campaigns-network 

Mae’r Rhwydwaith Ymgyrchu’n 
derbyn cylchlythyr misol sydd yn 
darparu gwybodaeth, diweddariadau a 
gweithredoedd gallwch wneud bydd o les i 
oroeswyr strôc ar draws y wlad.

Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant a 
chefnogaeth i bobl sydd â diddordeb yn 
ymgyrchu. A fwy o wybodaeth e-bostiwch:
campaigns@stroke.org.uk 

Ymgyrchu fel rhan o’r Gymdeithas Strôc

Os ydych yn defnyddio un o’n 
gwasanaethau neu’n mynychu un o’n 
grwpiau, efallai y byddwch am ymgyrchu       
fel rhan o’r grŵp hwnnw.

Mae croeso i grwpiau ymgyrchu fel rhan 
o’r Gymdeithas Strôc, ond mae’n rhaid 
iddyn nhw sicrhau eu bod yn gwneud 
hynny yn unol â’n polisïau a’n 
gwerthoedd ni.

Rhaid i unrhyw ymgyrch gan grŵp neu 
wasanaeth Cymdeithas Strôc fod yn 
gysylltiedig â strôc, gan gynnwys hawliau 
a gwellhad y rhai sy’n goroesi strôc. Rhaid 
i’ch ymgyrch fod yn niwtral o unrhyw blaid 
wleidyddol, yn unol â’n polisïau cytûn a 
pheidio a chynnwys unrhyw ‘weithredu 
uniongyrchol’ (sef gweithgarwch ymgyrchu 
a allai arwain at eich arestio).

Rydym wedi datblygu ‘Cytundeb 
Ymgyrchwyr’ sy’n rhoi manylion ynghylch 
beth yn union yw’r rheolau wrth ymgyrchu 
gyda’r Gymdeithas Strôc. Mae’n rhoi 
manylion hefyd am unrhyw reolau am 
ymgyrchu y tu allan i’r Gymdeithas Strôc 
mewn meysydd sy’n berthnasol i’n 
gwaith ni.

Rhaid i unrhyw un sy’n ymgyrchu fel rhan 
o’r Gymdeithas Strôc arwyddo’r Cytundeb
Ymgyrchydd. E-bostiwch 
campaigns@stroke.org am fwy o 
wybodaeth ac i ofyn am gopi o’r cytundeb. 
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Rhagor o wybodaeth

Change.org

Mae Change.org yn fenter gymdeithasol 
sy’n cynnal deisebau electronig ac yn 
caniatáu deisebwyr i rannu’u deiseb a 
chasglu llofnodion, yn ogystal ag ymgysylltu 
â’r bobl y maent yn ceisio’u dylanwadu.

Website: change.org 

Anabledd Cymru

Mae Anabledd Cymru’n sefydliad aelodaeth 
ar gyfer grwpiau anabledd ledled Cymru. 
Maent yn hyrwyddo hawliau, cydraddoldeb 
ac annibyniaeth pob person anabl ac yn 
ymgyrchu ar bob lefel.

Gwefan: disabilitywales.org 
Rhif ffôn: 029 2088 7325
E-bost: info@disabilitywales.org 

Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru – Pwyllgor Deisebau

Mae Pwyllgor Deisebau’r Cynulliad 
Cenedlaethol yn ffordd wych o dynnu sylw 
Aelodau Cynulliad at eich achos, ar yr amod 
ei fod yn ymwneud â maes sydd wedi ei 
ddatganoli i Gymru.

Gwefan: assembly.wales/cy/gethome/e-
petitions/Pages/e-petitions.aspx
Rhif ffôn: 0300 200 6565
E-bost: SeneddDeisebau@cynulliad.cymru

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru

Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru’n cefnogi ac yn gweithio gyda’r 
trydydd sector yng Nghymru. Maent yn 
darparu cyngor a hyfforddiant i elusennau 
a grwpiau trydydd sector, gan gynnwys 
gwybodaeth ar ymgyrchu.

Gwefan: wcva.org.uk
Rhif ffôn: 0800 2888 329
E-bost: help@wcva.org.uk
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Atodiad 1: Ffynonellau Tystiolaeth

InfoBase Cymru

Mae Infobase Cymru yn wefan Uned Data sy’n uno data am Gymru o lefel awdurdod lleol 
hyd at lefel leol – gan gynnwys ystod eang o ddata iechyd a gofal cymdeithasol. 
Gwefan: infobasecymru.net 

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol yw’r cynhyrchydd ystadegau swyddogol annibynnol mwyaf
a’r sefydliad ystadegol gwladol cydnabyddedig yn y DU.
Gwefan: ons.gov.uk 

Stats Wales

Mae StatsWales yn wasanaeth rhad ac am ddim sy’n eich caniatáu i weld, creu a lawrlwytho
tablau o ddata o Gymru.
Gwefan: statscymru.llyw.cymru

Rhaglen Archwilio Cenedlaethol Sentinel Stroke

Mae Rhaglen Archwilio Genedlaethol ar gyfer Strôc Sentinel (yn casglu data am
wasanaethau strôc o unedau strôc ac ystadegau ar fanylion ar berfformiad a graddio pob
gwasanaeth ym mhob ysbyty’n chwarterol.
Gwefan: strokeaudit.org/results/Clinical-audit/National-Results.aspx

Y Gymdeithas Strôc – Cyflwr y Genedl 2018

Mae adroddiad y Gymdeithas Strôc ‘Cyflwr y Genedl’ yn edrych ar nifer o wahanol ystadegau 
a gwybodaeth am strôc, gan gynnwys ystadegau ar gyfer Cymru a gweddill y DU Gwefan: 
stroke.org.uk/resources/state-nation-stroke-statistics

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru’n rhyddhau ei hystadegau ei hun ar ystod o bynciau sy’n berthnasol
i feysydd sydd wedi eu datganoli.
Gwefan: gov.wales/statistics-and-research

Defnyddio’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cynhyrchu canllaw ar sut i ysgrifennu Cais Rhyddid
Gwybodaeth, pryd i’w ddefnyddio a sut mae’n gweithio
Gwefan: ico.org.uk/for-the-public/official-information/ 
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Atodiad 2: Ffurflen cynllunio ymgyrch

Ffurflen Cynllunio Ymgyrch

Enw’r ymgyrch

Nod yr ymgyrch

Pwy sy’n rhan o’r ymgyrch?

Oes gan yr ymgyrch Gadeirydd neu
Bennaeth?
Os oes – pwy?

Oes gan yr ymgyrch unrhyw un arall
sydd â rôl benodol?
Os oes – pwy?

Pa faes mae’r ymgyrch yn ei 
gynnwys?

Beth yw’r broblem bresennol mae’r
ymgyrch yn anelu at ei datrys?

Beth yw’r ateb i’r broblem hon 
y mae’r ymgyrch yn anelu at ei 
datrys?

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ddangos pam fod problem a pham 
mai eich ateb chi yw’r datrysiad?

Pwy sydd angen i chi eu dylanwadu 
er mwyn datrys y broblem?

Oes unrhyw sefydliadau neu 
unigolion eraill y dylech eu cynnwys 
neu y dylech siarad â nhw am yr 
ymgyrch?
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Gweithrediadau Ymgyrch – Byddwch mor fanwl ag y gallwch!

Gweithrediad a
tharged dylanwad

Erbyn pryd? Pwy fydd yn gwneud
hyn?

Amcangyfrif o gost

Peryglon
Pa beryglon sydd
i’r ymgyrch?

Pa mor debygol yw 
hi i’r broblem hon 
ddigwydd?

Beth fyddai’r effaith Pa gamau allwch chi
eu cymryd i rwystro
hyn rhag digwydd neu
leihau’r effaith?
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Ni yw’r Gymdeithas Strôc

Rydym yn credu mewn bywyd ar ôl strôc. 
Dyna pam rydym yn cefnogi goroeswyr 
strôc i wneud yr adferiad gorau y gallant. 
Dyma pam rydym yn ymgyrchu dros well 
gofal strôc. A dyma pam rydym yn ariannu 
ymchwil i ddatblygu triniaethau newydd a
ffyrdd o atal strôc.

Rydym yma i chi.
Gyda’n gilydd gallwn drechu strôc.
Os hoffech wybod mwy, cysylltwch â ni.

Llinell Gymorth Strôc: 0303 3033 100
Gwefan: stroke.org.uk
E-bost: info@stroke.org.uk
O ffôn destun: 18001 0303 3033 100

Rydym ni’n elusen. Rydym ni’n dibynnu 
ar eich cymorth chi i newid bywydau pobl 
sydd wedi’u heffeithio gan strôc a lleihau’r 
niferoedd sydd wedi’u heffeithio gan y 
cyflwr hwn. 

Helpwch ni wneud gwahaniaeth heddiw. 

Gyda’n gilydd gallwn drechu strôc

facebook.com/StrokeAssociationWales
@StrokeWales
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