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Popeth rydych chi angen ei wybod am strôc

Gyda’n gilydd gallwn goncro strôc #StepOut
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Rydym yma i helpu
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Diolch yn fawr i chi am gamu allan 
dros y rhai sydd wedi goroesi strôc a’u 
teuluoedd. Mae pob cam wir yn gwneud 
gwahaniaeth. Os oes gennych unrhyw 
gwestiynau am y digwyddiad cysylltwch: 
 
Am ragor o wybodaeth 
Ar-lein: stroke.org.uk/stepout 
Ffôn: 0300 330 07 40    
Ebost: stepout@stroke.org.uk 

Rydym yn elusen ac yn dibynnu ar eich 
cefnogaeth chi i newid bywydau pobl 
sydd wedi eu heffeithio gan strôc a lleihau 
nifer y bobl sydd wedi eu taro gan y cyflwr 
erchyll hwn.
 
Helpwch ni i wneud gwahaniaeth heddiw.

facebook.com/TheStrokeAssociation
@TheStrokeAssoc

Diolch am benderfynu 
Step out  for Stroke

Mae Camu allan dros Strôc yn gyfle i’r rhai sydd wedi 
goroesi strôc, eu ffrindiau a’u teuluoedd gymryd 
rhan mewn taith gerdded gyda’i gilydd. Bydd pob 
cam y byddwch yn ei gymryd yn ein helpu i godi 
ymwybyddiaeth am strôc ac arian hanfodol ar gyfer y 
gwaith yr ydym yn ei wneud i gefnogi’r gymuned strôc.
Gobeithiwn mai eleni fydd ein blwyddyn fwyaf a’n blwyddyn orau 
erioed, felly anogwch eich ffrindiau a’ch teulu i gofrestru ac ymuno â 
chi ar y daith neu i ddod draw i’ch cefnogi. Rydym wedi cynnwys cardiau 
post fel y gallwch rannu manylion y digwyddiad yn hawdd.

Rydych yn ymuno â miloedd o bobl 
ledled y DU sy’n cerdded er mwyn 
gwneud gwahaniaeth i bawb sydd 
wedi eu heffeithio gan strôc. Mae’r 
arian y byddwch yn ei godi yn helpu i 
ddarparu cefnogaeth angenrheidiol 
i’r rhai sydd wedi goroesi strôc a’u 
hanwyliaid.
 
Cofiwch, gallwch gerdded ar gyflymdra sy’n 
addas i chi ac yn eich amser eich hunan. Gallwch 
chi benderfynu pa mor bell i fynd ac fe wnawn ni 
eich helpu i gyrraedd. Gallwch gerdded gam neu 
ddau neu filltir lawn. Rydych yn gwneud rhywbeth 
ardderchog i’n helpu ni i oresgyn strôc.

Dewch â’ch ffrindiau

Gyda’n gilydd gallwn goncro strôc
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Codi arian ar-lein
Mae’n hawdd i chi godi arian nawdd wrth ddefnyddio JustGiving. Pan 
fyddwch yn creu tudalen codi arian ar y we gallwch adael i bobl wybod 
eich bod yn camu allan drwy anfon e-bost atyn nhw gyda’r ddolen 
i’ch tudalen, neu drwy rannu’r ddolen ar Facebook neu Twitter.

 
 
 
Ewch i justgiving.com/stroke i greu eich tudalen am ddim. Bydd 
eich ffrindiau a’ch teulu yn gallu rhoi yn gyflym am yn ddiogel drwy 
ddefnyddio eu cardiau debyd neu gredyd a bydd yr arian yn dod yn 
syth atom ni.

Os oes gwell gennych, gallwch ddefnyddio’r ffurflen gais sydd wedi ei 
hamgáu. Gallwch gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar y 
ffurflen ei hunan.

Os ydych yn defnyddio JustGiving bydd eich arian yn 
cael ei anfon yn uniongyrchol atom ni.

I’r rhai hynny sy’n casglu arian noddi gan ddefnyddio’r ffurflen bapur, 
gofynnwn eich bod yn cyfnewid unrhyw arian parod am siec ac yn ei 
dychwelyd yn yr amlen amgaeedig heb fod yn hwyrach na mis ar ôl i chi 
gerdded. 
Peidiwch ag anfon arian parod na mynd ag arian gyda chi i’r digwyddiad.
Dylai sieciau fod yn daladwy i’r ‘Gymdeithas Strôc’ a dylech eu hanfon 
gyda’ch ffurflenni wedi eu cwblhau i’r cyfeiriad isod:
Step Out for Stroke, Stroke Association, 1 Sterling Business Park
Salthouse Road, Brackmills, Northampton NN4 7EX

Help Llaw a ChyngorMae’r ffaith eich bod 
yn codi arian yn gwneud 
gwahaniaeth mawr

Dychwelyd eich arian 
noddi

Ar y diwrnod:

• Cyrhaeddwch o leiaf 30 munud cyn 
dechrau’r daith gerdded.

• Peidiwch ag anghofio gwisgo eich 
crys T arbennig Camu allan dros 
strôc, a gynhwysir yn y pecyn hwn.

• Llenwch eich arwydd ‘Dw i’n camu 
allan dros...’ Tynnwch y papur a’i 
ludo ar eich crys t.

• Dewch â digon o ddŵr ar gyfer y 
daith.

• Efallai yr hoffech ddod â rhywbeth 
i’w fwyta neu hyd yn oed bicnic.

• Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas 
ac, os yw’n heulog, peidiwch ag 
anghofio eli haul.

Mwynhewch!
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Item code: A11AN36

Hyd yn hyn, a diolch i’n cefnogwyr, mae Step out 
for Stroke wedi codi dros £500,000. Yn 2017 rydym 
yn anelu at gynyddu’r cyfanswm anhygoel hwn a, 
gyda’ch cefnogaeth chi, gallwn ni fod yno ar gyfer 
mwy o’r bobl sydd ein hangen ledled y DU.

Cyn i chi gerdded:

• Dechreuwch gasglu arian noddi cyn gynted ag y gallwch; y mwyaf o 
amser sydd gennych y mwyaf o arian y byddwch yn ei godi.

• Gosodwch darged personol i chi eich hunan.
• Rhannwch y ffaith eich bod yn codi arian ar y cyfryngau 

cymdeithasol. Rhannwch y wybodaeth ddiweddaraf gyda’ch 
noddwyr ynglŷn â sut yr ydych yn dod ymlaen neu cofrestrwch gyda 
ni ar Facebook, Twitter ac Instagram, gan ddefnyddio #StepOut.

• Gofynnwch a wnaiff eich cyflogwr eich cefnogi chi trwy roi arian 
cyfatebol i chi neu eich gadael i gynnal digwyddiadau codi arian yn y 
gwaith.

• Gofynnwch i’ch noddwyr nodi eu manylion Cymorth Rhodd a chael 
• 25c yn ychwanegol ar gyfer bob £1 a godwch. 

Gair o gyngor: os yw’r swm o arian noddi ar eich ffurflen noddi yn 
uchel mae eraill yn dueddol o roi’r un faint!

 
 
Mae nifer o gyflogwyr yn cynnig 
cynlluniau codi arian cyfatebol, 
felly mae hi werth gofyn a yw eich 
cyflogwr chi’n cymryd rhan mewn 
cynllun fel hyn i gynyddu’r arian yr 
ydych wedi ei godi ar unwaith.

Mae Cymorth Rhodd yn ffordd arall 
dda o wneud i’r arian a godwch fynd 
ymhellach gan ei fod yn golygu y 
gallwn hawlio 25c yn ychwanegol 
yn ôl gan y llywodraeth am bob £1 
yr ydych yn ei godi gan gynyddu 
gwerth eich rhodd. Er mwyn 
casglu Cymorth Rhodd gan eich 
noddwyr, gofynnwch iddyn nhw roi’r 
wybodaeth ganlynol ar y ffurflen:

• 

• Rhif y tŷ a’r cod post
• Y dyddiad y gwnaethon nhw eich 

noddi chi
• Ticiwch y blwch Cymorth Rhodd
Os ydych yn talu treth incwm ar y 
gyfradd uwch neu ychwanegol ac 
yn dymuno derbyn y gostyngiad 
treth sy’n ddyledus i chi, rhaid i chi 
gynnwys eich holl roddion Cymorth 
Rhodd ar eich ffurflen dreth Hunan 
Asesiad neu ofyn i Gyllid a Thollau Ei 
Mawrhydi addasu eich cod treth.

Gofynnwch i’ch noddwyr nodi’r 
manylion eu hunain er mwyn 
cydymffurfio â gofynion Cyllid a 
Thollau ei Mawrhydi.

Sicrhau bod eich arian noddi werth hyd yn oed yn fwy


