
 

 
Cyngres Strôc y DU, Cymru 

 

Dydd Mercher 15 Tachwedd 2017, gwesty’r Copthorne Caerdydd 
 

Cyfarfodydd llawn     Gweithdai 

 

Rhaglen un-dydd dros dro 
 

Amser Rhaglen 
 

Lleoliad 

9.00am – 
10.00am 

Cofrestru a lluniaeth Cyntedd 
Castell  

10.00am Cynhadledd yn agor – Anerchiad i groesawu  
 

Ystafell Castell 

10.05am Cyfarfod llawn 1:  
Ein Stori 
Trafodaethau sy’n ysbrydoli, gan bobl sy’n byw â strôc  
 

Ystafell Castell 

10.40am  Cyfarfod llawn 2:  
Cyflwyniad i’r Gymdeithas Strôc yng Nghymru a’r weledigaeth 
i’r dyfodol 
 

Ystafell Castell 

11.00am Lluniaeth 
 

Cyntedd 
Castell 

11.30am  Gweithdy 1  
 
a) Beth wnaeth gwleidyddion i ni erioed? 
Dysgwch am waith y Grŵp Trawsbleidiol ar Strôc yng Nghymru 
a sut gallwch gymryd rhan yn y gwaith.  
 
b) Byw gyda blinder 
Deall beth sydd yn achosi blinder a lludded, yr effaith mae’n 
cael ar fywydau pobl, a chyngor ar sut i’w reoli 
 
c) Deall y gyfundrefn fudd-daliadau 
Bydd y sesiwn hon yn cynnwys cyngor ymarferol ar ba 
gefnogaeth sydd ar gael, awgrymiadau ar gwblhau ffurflenni a 
mynychu asesiadau, a chyngor ar beth i wneud os hoffech neu 
os bydd angen i chi apelio penderfyniad.  
Nodwch os gwelwch yn dda: Sesiwn wybodaeth yw hon. Ni 
fydd modd i ni gynorthwyo ag achosion unigol.  
 

 
Ystafelloedd 
i’w cadarnhau 
 

12.30pm Cinio ac arddangosfa 
 
 

Bwyty Raglan 



 

1.45pm Gweithdai 2 
 
a) Effeithiau cudd strôc  
Byddwn yn trafod rhai o effeithiau cudd strôc, gan gynnwys 
traweffeithiau corfforol, gwybyddol, seicolegol a 
chymdeithasol. 
 
b) Hudoliaeth cerdd a rhythm 
Trafod sut gall cerddoriaeth, rhythm a symud y corff ysgogi’r 
ymennydd a gwella hwyliau, lleferydd a gweithredoedd 
gwybyddol ac ysgogol.  
 
c) Sut gall y Gymdeithas Strôc eich cynorthwyo chi 
Dysgwch mwy am waith y Gymdeithas a pha ymgyrchoedd a 
pholisïau yr ydym yn gweithio arnynt. Dewch i gael dweud eich 
dweud a helpwch lunio ein gwaith. 
 

 
Ystafelloedd 
i’w cadarnhau 
 

2.45pm  Lluniaeth  Cyntedd 
Castell  

3.15pm Cyfarfod llawn 3:  
Gall yr ymennydd ail-weiro ei hunan?   
 

Ystafell Castell 

3.55pm Clo 
 

Ystafell Castell 

4.00pm Ymadael 
 

 

 


