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Ailadeiladu bywydau ar ôl strôc

Cylchlythyr Camau 
Cymunedol
Gwanwyn 2022

Rhagymadrodd

Croeso i’n cylchlythyr Camau 
Cymunedol olaf lle y byddwn yn 
edrych yn ôl ar ein cyflawniadau dros 
y pedair blynedd diwethaf, a hefyd 
yn dweud wrthych am ein cynlluniau 
cyffrous ar gyfer y dyfodol. 

Dechreuodd y prosiect Camau 
Cymunedol, a ariannir gan y Loteri 
Genedlaethol, ym mis Ebrill, 2018 a bydd 
yn gorffen ar yr 31ain o Fawrth, 2022.

Dros y pedair blynedd diwethaf, 
creodd Camau Cymunedol 
wasanaethau cymorth i bobl yr 
effeithiwyd arnynt gan strôc mewn 
cymunedau ledled Cymru. Gweithiodd 
tîm Camau Cymunedol â sefydliadau 
sy’n bartneriaid i sicrhau bod 
gweithgareddau penodedig wedi’u 
cynnig i oroeswyr strôc a’u gofalwyr.  
Cynhaliodd y tîm weithgareddau 
llwyddiannus wyneb yn wyneb 
a gwnaethant addasu’u ffordd o 
weithio’n gyflym ar ddechrau 2020 pan 
darodd y pandemig. Sicrhaodd ffyrdd 
newydd ac arloesol o weithio fod y 
prosiect yn parhau ag ond y tarfu lleiaf 
ar raglenni wythnosol, er bod y ffordd 
o ddarparu sesiynau wedi newid o fod 
wyneb yn wyneb i rithiol dros nos.

India - Fy nhaith
 
Ymunais â’r Gymdeithas Strôc yn ôl yn 2018, fel 
Cynorthwyydd prosiect Camau Cymunedol, ac rwyf yn 
cwmpasu Cymru gyfan yn fy rôl. Ers ymuno, rwyf wedi 
gwneud fy ngorau i weithio’n galed ar bob prosiect 
y gallaf. Rwyf wrth fy modd o wneud yr hyn rwyf yn 
ei wneud; rwyf yn hoffi gwneud gwahaniaeth lle y 
gallaf. Rwyf wrth fy modd dysgu am eich storïau a’ch 
gwylio’n ailadeiladu’ch bywydau. 
  
Yn ystod fy nghyfnod yma, rwyf wedi cymryd rhan 
mewn gweithgareddau niferus o Resolution Run i 
dwrnameintiau golff, ac rwyf wedi mwynhau pob 
munud ohono! (wel, bron bob munud).
  
Yn ystod fy amser hamdden, fe fyddwch yn aml yn fy 
nghanfod yn sw Gaer, yn rhedeg o gwmpas yn ceisio 
gweld fy hoff anifeiliaid. Rwyf yn hoffi amgylchynu fy 
hun â natur, a gellir fy nghanfod yn rheolaidd mewn 
mannau agored yn mynd am dro gyda fy nghi.  Rwyf 
yn berson eitha’ creadigol, a thueddaf i feddwl mewn 
ffordd anhraddodiadol. Mae fy nghreadigrwydd 
wedi fy arwain i ddechrau ar hobïau anarferol yn 
ddiweddar, fel gwneud tedi bêrs a mowldio siocled.    
    
Rwyf yn caru beth rwyf yn ei wneud ac rwyf yn llawn 
cyffro am y dyfodol. Gobeithiaf fy mod wedi gwneud 
newid fydd yn para. Bydd y gwersi a’r gwerthoedd y 
mae’r Gymdeithas Strôc wedi’u haddysgu imi yn aros 
gyda mi ar hyd fy oes. Mae cariad, cydymdeimlad, 
a’r gallu i ddeall pobl eraill yn hanfodol i hyrwyddo 
adferiad. Gallaf ond gobeithio eich bod i gyd wedi 
mwynhau’r prosiect Camau Cymunedol cymaint ag 
y gwnes i! A dymunaf y gorau oll ichi wrth ichi fynd 
ymlaen, a gallaf ond gobeithio y bydd ein llwybrau’n 
croesi eto!
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Myfyrio ar y pedair blynedd diwethaf

Mae Camau Cymunedol wedi galluogi goroeswyr 
strôc a’u gofalwyr i gymryd rhan mewn ystod eang 
o weithgareddau, yn cynnwys golff, bowliau, hwylio, 
therapi celf a dosbarthiadau gwneud lluniau, pysgota, 
sesiynau canu a dawnsio, sefydlu caffis a grwpiau 
newydd, a recriwtio gwirfoddolwyr newydd. Mae’r 
prosiect hefyd wedi’n galluogi i godi ymwybyddiaeth o 
strôc ledled Cymru.

Mae ein partneriaid dros y pedair blynedd diwethaf 
yn cynnwys: 
 • Golff Cymru
 • Bowls Cymru
 • Sailability
 • Rubicon Dance – sesiynau Symudiad i Fiwsig
 • Goldies Cymru – sesiynau Canu a Gwenu
 • Interact – actorion proffesiynol yn adrodd storïau
 • Parkinsons UK, Headway a sefydliadau niwrolegol 

eraill i greu a chyflenwi caffis niwro a sesiynau Boccia.
 • Arts Care Gofal Celf.

Yn 2020 – 21, tarodd pandemig Covid, a thros nos 
newidiodd tîm Camau Cymunedol eu ffyrdd o weithio.  
Daeth y pandemig ag ansicrwydd a heriau gydag ef 
i bawb, ond roedd tîm Camau Cymunedol yn gyflym 
i ymateb, a gwnaethant ddatblygu ffyrdd newydd ac 
arloesol o gyflenwi cymorth a gwasanaethau newydd i 
oroeswyr strôc ledled Cymru. Daeth sesiynau rhithiol yn 
bethau arferol, a dechreuodd sesiynau Zoom o ddifri’.  
Gweithiodd y tîm yn agos â grwpiau, clybiau, caffis, 
partneriaid presennol, yn ogystal â phartneriaid newydd 
i sefydlu sesiynau ar-lein.  

Daeth Ability Net yn bartner, gan weithio â goroeswyr 
strôc a gofalwyr i roi sylw i rai o’r materion sy’n 
ymwneud ag allgáu digidol y gwnaethom eu nodi yn 
gynnar yn y pandemig. Cyflwynodd swyddogion Camau 
Cymunedol ein buddiolwyr i ymwybyddiaeth ofalgar, 
therapi celf, bowls rhithiol, sesiynau dysgu Cymraeg, yn 
ogystal â sefydlu grŵp iaith Gymraeg, gwersi Sbaeneg, 
ymarfer corff tra’n eistedd a sesiynau ysgrifennu 
creadigol. Gwnaethant gynorthwyo’n côr, grwpiau a 
chlybiau i gyfarfod ar-lein a gwnaethant sefydlu grwpiau 
newydd, rhithiol, drwy Gymru gyfan. 

Llynedd, cynhaliom Ysblennydd Tymhorol i ddathlu’n 
gwaith ers dechreuad y pandemig, a gwnaethom hefyd 
gynnal cystadleuaeth ffotograffiaeth. 
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Taith fy mhrosiect

Helô, Colin Evans ydw i, Swyddog 
Gwirfoddoli a Camau Cymunedol 
Gogledd Cymru. Dyma grynodeb 
o fy rhan yn ein prosiect Camau 
Cymunedol. 
 

Ymunais â’r Gymdeithas Strôc ddiwedd mis 
Ebrill 2018, ar ddechrau’r prosiect. Ar ôl cwblhau 
rhaglen gynhwysfawr o hyfforddiant ar bob 
agwedd o Strôc, ei hachosion, ei heffeithiau 
a gwella, cymorth gwirfoddoli a defnyddio’n 
system monitro defnyddwyr ein gwasanaeth 
CRM, roeddwn yn barod i ddechrau!    
 
Yn gychwynnol, gwnes ymweld â’r holl grwpiau 
a chaffis Strôc yn fy ardal i gyflwyno fy hun, i 
siarad ag aelodau a gwirfoddolwyr ac i egluro 
sut y byddai Camau Cymunedol yn gweithio. 
 
Cyfarfûm â’n Cydgysylltwyr i drafod y system 
ar gyfer atgyfeiriadau sy’n porthi i mewn i’r 
prosiect.  Mynychais gyfarfodydd rhwydweithio 
rhanbarthol niferus a siaradais am sut y byddai 
pethau’n gweithio a’r hyn roeddem yn amcanu at 
ei gyflawni.
 
Fel y gwellodd y tywydd, gwnaethom ddechrau 
trefnu rhai gweithgareddau ar gyfer goroeswyr 
Strôc yn seiliedig ar yr hyn roedd pobl wedi 
mynegi diddordeb ynddo. Roedd y rhain yn 
gychwynnol yn cynnwys golf a bowls. 
 
Dechreuodd atgyfeiriadau gyrraedd yn gyflym.  
Dilynais bob un o’r rhain gydag ymweliadau 
â’r cartref i amlinellu’r cymorth sydd ar gael, 
yn ogystal â grwpiau a gweithgareddau yn eu 
hardal. O ganlyniad, mynychodd llawer o bobl 
y gweithgareddau, a dechreuodd y grwpiau 
cefnogaeth gan gymheiriaid dderbyn aelodau 
newydd. Roeddem hefyd yn gallu sefydlu a 
gweithredu cyfarfodydd anffurfiol yn null caffi.     
 
Gwnaeth y gweithgareddau hyn ehangu i 
gynnwys Therapi Celf, pysgota, yn ogystal â’r 
sesiynau golff a bowls oedd yn dal i barhau.  
Parheais i gysylltu â’r amrywiol grwpiau i 
gynorthwyo’r gwirfoddolwyr a’r aelodau. 
 

Yna, ym mis Mawrth 2020, newidiodd popeth!  
Arweiniodd dechreuad pandemig Covid a’r 
cyfyngiadau cysylltiedig at atal llawer o’n 
grwpiau a’n gweithgareddau lle’r arferid cyfarfod 
yn bersonol. Symudodd pob darpariaeth yn 
gyflym i leoliad ar-lein gan ddefnyddio Zoom. 
 
Cydweithiodd y 4 swyddog i gyd i ddatblygu 
rhaglen Cymru gyfan o ddigwyddiadau, 
tiwtorialau, grwpiau a gweithgareddau i gadw 
pobl mewn cysylltiad. Cynigiai’r gweithgareddau 
ddewis amrywiol o bynciau, yn cynnwys Ymarfer 
corff wrth Eistedd, Symud i Gerddoriaeth, 
Arlunio, Côr, Rhith-Fowlio, Dysgwyr Sbaeneg, 
Dysgwyr Cymraeg a grŵp Siarad Cymraeg.   
 
Yn haf 2021, pan laciodd y cyfyngiadau, ail-
agorodd llawer o’r grwpiau. Fodd bynnag, 
gwnaethom barhau i gynnig gwasanaeth model 
cymysg, yn cynnwys cynorthwyo’r grwpiau oedd 
newydd ailagor a pharhau i ddarparu cymorth 
ar-lein.  
 
Yn ddi-os, bu’r prosiect Camau Cymunedol 
yn llwyddiant mawr. Mae nifer enfawr o bobl 
wedi gallu ennill buddion pendant ac wedi 
gallu cael at gefnogaeth gan gymheiriaid, wedi 
ailddechrau ar weithgareddau roeddynt yn arfer 
â’u mwynhau ac wedi adennill hyder a gollwyd.

Ar lefel bersonol, mae wedi bod yn hynod o 
foddhaus ac yn bleser personol mawr o fod yn 
gysylltiedig â Camau Cymunedol a bod yn gallu 
bod â rhan yn nhaith adferiad ein goroeswyr 
strôc, a’u hanwyliaid.  
 
Ar ôl y project, er bod y dyfodol uniongyrchol 
gyda sefyllfa Covid yn dal i fod yn ansicr, 
gobeithiwn y bydd y grwpiau a’r gweithgareddau 
y mae pobl ar hyn o bryd yn eu mwynhau 
yn parhau â’u momentwm ac yn parhau i roi 
cyfleoedd am gefnogaeth gan gymheiriaid i 
oroeswyr strôc.   
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Cafodd Tyge strôc anferth yn 53 mlwydd 
oed, a’i gadawodd yn methu â cherdded neu 
ddefnyddio’i fraich yn llwyr. Ar adeg ei strôc, 
roedd yn gweithio ac yn byw gyda’i wraig a’i 
ddau o blant.  Pan ddeffrodd mewn ysbyty, 
roedd hyn oll wedi newid, ac roedd Tyge i bob 
diben wedi’i adael yn ddigartref. Newidiodd 
ei fywyd yn gyfan gwbl. Ar ôl arhosiad 
maith iawn mewn ysbyty, gyda chymorth ei 
gydgysylltydd strôc lleol (Nicola) roedd yn 
gallu symud i fflat gan y cyngor. Tra bod hyn 
yn gychwynnol wedi bod yn rhyddhad mawr, 
daeth hi’n amlwg yn o fuan bod y fflat yn 
eitha’ ynysig. Ni welai Tyge enaid. Dyna pa 
bryd y daeth yn hysbys i’r gwasanaeth Camau 
Cymunedol.   

Gwnaeth Lauren annog Tyge i ymgysylltu â 
gweithgareddau lleol ond yn gychwynnol, 
roedd trafnidiaeth yn rhwystr, a dilynwyd 
hynny gan y cyfyngiadau symud. Trodd yr 
hyn a allasai wedi bod yn brofiad negyddol 
iawn yn gadarnhaol i Tyge. Roedd bob amser 
yn ddeheuig iawn â thechnoleg, ac felly 
pan ddechreuodd y tîm gyflenwi sesiynau 
strôc ar-lein, dechreuodd gymryd rhan. Mae 
wedi dod yn aelod allweddol mewn grŵp i 
oroeswyr strôc o oed gweithio, a gwnaeth ei 
bositifrwydd godi ysbryd eraill ac roeddynt yn 
ei ystyried yn ysbrydoliaeth.   
 

Er iddo fwynhau’r sesiynau Zoom, roedd yn 
dal i deimlo’n ynysig, ac felly gwnaethom ei 
atgyfeirio i’n gwasanaeth Yma I Chi (Here For 
You), a olygai y cafodd ei baru â gwirfoddolwr 
oedd yn rhoi galwad ffôn iddo bob wythnos.  
Roedd pethau’n gwella ac yn y diwedd, 
gallodd sicrhau lle mewn cyfadeilad byw â 
chymorth.    

Aeth Tyge o fod yn byw ar ei ben ei hun i 
gael 102 o gyfeillion fflatiau i rannu bywyd 
â nhw! Cymerai ran mewn o leiaf tri sesiwn 
Zoom yr wythnos, a phenderfynodd fod arno 
eisiau rhoi rhywbeth yn ôl drwy ddod yn 
Wirfoddolwr Cyfeillio ar y Ffôn i’r gwasanaeth 
Yma I Chi. Pan wnaeth yr elusen Age 
Connects hysbysebu’u Gwobrau Blynyddol, ni 
phetrusodd Lauren cyn enwebu Tyge ar gyfer 
Gwobr Datblygiad Personol. Roedd Tyge yn 
enillydd rhanbarthol ac roedd yn gyfan gwbl 
ar ben ei ddigon! Dywedodd: “Roeddwn yn 
teimlo mor fawr fy mraint ac yn ostyngedig 
gan mai y fi oedd yr enillydd dros fy ardal leol.  
Rwyf yn parhau i deimlo bod yr hyn rwyf yn ei 
wneud yn gwneud gwahaniaeth.” 

Mae Tyge yn awr yn Arweinydd Tîm 
Gwirfoddol yn y gwasanaeth Yma I Chi.  
Adfyd? Mae wedi’i wynebu i gyd ac wedi 
cyrraedd yr ochr arall, ac yma yn y Gymdeithas 
Strôc rydym ni oll yn anhygoel falch ohono! 

Mae goroeswr strôc yn ennill gwobr leol
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Bowlio ymlaen yn dda  
yn Ne Sir Benfro   

Yn haf 2021, cysylltwyd â’r prosiect Camau 
Cymunedol gan Peter Llewellyn, gwirfoddolwr 
ymrwymedig iawn sy’n rhedeg Canolfan 
Gymunedol Hubberston a Hakin ger 
Aberdaugleddau. Caiff y Ganolfan ei defnyddio’n 
wirioneddol dda gan bob sector o’r gymuned, 
ond sylweddolodd Peter fod ychydig o grwpiau 
wedi rhoi’r gorau i gyfarfod oherwydd y 
pandemig, a chredai y byddai’n gyfle da i sefydlu 
rhyw fath o sesiynau bowls mat byr ar gyfer 
goroeswyr strôc.

Cysylltodd Peter ag Amanda Cox, swyddog 
Camau Cymunedol dros Dde-orllewin Cymru, ac 
roedd Amanda yn gallu cysylltu â’n partneriaid 
yn Bowls Cymru, a oedd eisoes wedi sefydlu 
cynlluniau bowls llwyddiannus mewn rhannau 
eraill o Gymru. Cytunwyd y byddai sesiwn blasu 
i’w ddilyn gan 7 o sesiynau bowls wythnosol yn 
cael eu cynnal ym mis Hydref ar foreau Gwener.

Canfuwyd hyfforddwr bowls gwirfoddol lleol 
drwy’r Gymdeithas Bowls Mat Byrion, ac aeth  
Amanda a Peter ati i roi cyhoeddusrwydd 
i’r sesiynau, drwy gysylltiadau lleol Peter a 
chysylltiadau Amanda yn y Gymdeithas Strôc a’r 
Cynllun Rhyddhau â Chymorth Cynnar. Roedd y 
sesiwn blasu’n llwyddiant mawr, gydag wyth o 
oroeswyr strôc yn mynychu a phedwar gofalwr. 

Ers hynny, aeth y sesiynau o nerth i nerth, gyda 
nifer o aelodau newydd yn ymuno wrth i’r gair 
ledaenu. Mae’n grŵp cefnogol iawn ac mae pobl 
bob amser yn cael sgwrs, yn chwerthin ac yn 
cael paned o de, yn ogystal â bowlio.   

Ffurfiwyd cyfeillgarwch ac fe gaiff gofalwyr y 
cyfle i gael sgwrs ac i gynorthwyo’i gilydd. Mae 
amryw o aelodau’n teithio pellteroedd mawr 
i fynychu, y pellaf yn ddeugain milltir, gan fod 
yna gyn lleied o gyfleoedd i oroeswyr strôc yng 
nghefn gwlad De-orllewin Cymru. 

Mae Bowls Cymru wedi parhau i gefnogi’r 
sesiynau yn ariannol, ac maent wedi dod 
yn ddigwyddiad partneriaeth gymunedol 
gwirioneddol. Daw aelodau’r clwb bowls 
cymunedol lleol i gynorthwyo’r goroeswyr strôc 
yn wirfoddol ac i helpu gyda’r lluniaeth. Mae 
aelodau’r grŵp Sied Dynion yn y ganolfan yn 
ddigon caredig i osod y matiau ac i’w cadw ar 
ddiwedd y sesiwn.    

Y peth gorau un, mae’r goroeswyr strôc yn 
gwirioneddol fwynhau mynd allan a chwarae 
bowls. Mae aelodau wedi bwrw’r sylw: “Rwyf yn 
ei fwynhau’n llwyr. Mae’n mynd â mi yn ôl ddeg 
mlynedd ar hugain” ac “Mae fy ngŵr mor falch 
ei fod yn llwyddo i reoli’r pren.  Mae’i strôc wedi 
gwirioneddol effeithio ar ei gydgysylltu.” Mae 
bowls yn gêm wych i bobl gymryd rhan ynddi, 
beth bynnag y bo’u hanabledd. Dywedodd 
Amanda Cox: “Cefnogi’r cynllun hwn fu gwir 
uchafbwynt fy mlwyddyn.  Mae wedi bod yn 
llwyddiannus iawn ar gynifer o lefelau. Mae’n 
wych gweld goroeswyr strôc yn mynd allan ac 
yn mwynhau’u hunain. Hoffwn ddiolch i bawb a’i 
gwnaeth yn gymaint o lwyddiant.”  
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Mae’r prosiect hefyd wedi gweld creu fforwm 
ymgyrchoedd. Ymgyrchu yw holl hanfod cam tri 
y prosiect.   

Fel sefydliad, mae arnom eisiau galluogi pobl yr 
effeithir arnynt gan strôc i ddweud wrth lunwyr 
penderfyniadau am y materion sy’n bwysig 
iddynt, a gwnaeth y prosiect hwn ein galluogi 
i sefydlu fforwm i edrych ar y materion sy’n 
wynebu goroeswyr strôc, a gweithiodd y tîm â’r 
fforwm ymgyrchoedd i weithredu’n gadarnhaol 
ar y materion hyn.   

Cyfarfu’r fforwm a daeth hi’n amlwg yn gyflym 
bod diffyg gwybodaeth wrth ymadael ag ysbyty 
yn destun pryder i oroeswyr strôc. Gweithiodd 
y fforwm â chymorth y Camau Cymunedol a’r 
tîm Ymgyrchoedd i ysgrifennu llythyr a anfonyd 
at holl Brif Weithredwyr byrddau iechyd ledled 

Cymru, yn gofyn iddynt ddarparu gwybodaeth 
benodedig am bob un claf strôc, yn cynnwys 
manylion cysylltu perthnasol, cyngor am 
feddyginiaethau, a gwybodaeth am strôc a 
ddaliwyd ar y ddogfen Fy Nghofnod Strôc a 
ddatblygwyd gan y Gymdeithas Strôc.  

Caiff aelodau’r fforwm ymgyrchoedd hefyd 
eu hannog yn weithredol i gymryd rhan yn ein 
gwaith ymgyrchu ehangach, gan anfon e-byst 
at eu Haelodau o’r Senedd, cwblhau arolygon 
a rhannu gwybodaeth â’u rhwydweithiau mwy 
cyffredinol.  

Bydd ein perthynas â’r fforwm sydd newydd 
ei sefydlu yn parhau i’r dyfodol a byddwn yn 
parhau i weithio gyda nhw i ganfod materion y 
gallwn weithredu arnynt i wella’r daith strôc i 
bob goroeswr strôc a gofalwyr yng Nghymru.

Fforwm ymgyrchoedd
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Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi 
bod yn edrych tuag at y dyfodol, a’n hamcanion 
pennaf wrth fynd ymlaen fydd adeiladu ar yr hyn 
rydym wedi’i ddysgu oddi wrth brosiect y Camau 
Cymunedol a pharhau â’n gwaith cymunedol yng 
Nghymru. Mae ceisiadau cyllido wedi’u hanfon 
at y Grŵp Gweithredu ar Strôc yng Nghymru ac 
at Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ac 
rwyf wrth fy modd o ddweud ein bod wedi bod 
yn llwyddiannus yn ein cynigion am gyllid. 

Gan edrych tuag at y dyfodol, bydd gennym 
brosiect newydd o’r enw prosiect y Camau Nesaf. 
 
Ariannir prosiect y Camau Nesaf am dair 
blynedd, a bydd yna un swyddog prosiect yn 
gweithio ar y prosiect ledled Cymru. 

Bydd rôl Swyddog y Camau Nesaf yn golygu 
gwella’r rhwydwaith cymorth yn y gymuned ar 
gyfer goroeswyr strôc a gofalwyr ledled Cymru.  
Bydd hyn yn cynnwys sefydlu gweithgareddau 
yn seiliedig ar grwpiau, a gynlluniwyd i ddod â 
phobl yr effeithir arnynt gan strôc ynghyd i rannu 
profiadau, i ddysgu sgiliau newydd/ail-ganfod 
hen sgiliau, i adfer hyder ac i ail-ymgysylltu â 
bywyd cymunedol.  

Bydd Swyddog y Camau Nesaf yn gweithio â 
phartneriaid sefydledig, yn ogystal ag yn canfod 
partneriaid newydd i ddarparu gweithgareddau 

yn seiliedig ar anghenion canfyddadwy 
buddiolwyr.

Bydd gweithgareddau’n cefnogi adferiad 
corfforol, emosiynol a gwybyddol, hyrwyddo 
gwelliannau ledled ystod o feysydd, yn cynnwys 
cryfder corfforol, deheurwydd, cydbwysedd, 
symudiad, lleferydd a chyfathrebu, iechyd a lles 
emosiynol.  

Defnyddir ymagwedd gymysg, cyfuniad o 
fod wyneb yn wyneb ac yn rhithiol, i dyfu’n 
gweithgareddau yng Nghymru. 

Bydd mwy o fanylion yn cael eu darparu maes 
o law ond am y tro, cofiwch barhau i ymgysylltu 
â ni a chofiwch barhau i gysylltu â’n cyfeiriad 
e-bost yn Camau Cymunedol   
CommunityStepsWales@stroke.org.uk

A gaf gymryd y cyfle hwn i ddiolch i dîm Camau 
Cymunedol, ein buddiolwyr, ein gwirfoddolwyr, 
aelodau a threfnwyr grwpiau a chlybiau, ein 
partneriaid allanol, y Loteri Genedlaethol ac 
amrywiol gydweithwyr yn y Gymdeithas Strôc 
am eu holl gefnogaeth dros y pedair blynedd 
diwethaf, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda 
chi eto yn y dyfodol agos.

Llinos 

Beth sydd nesaf?

mailto:%3cCommunityStepsWales@stroke.org.uk
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Diolch

Ar ran y Tîm Camau Cymunedol, hoffem 
gymryd y cyfle hwn i ddweud diolch yn fawr 
iawn i bawb a gymerodd ran. Mae hi wedi bod 
yn gorwynt o bedair blynedd ond mae pob 
un ohonoch wedi helpu i wneud y prosiect y 
llwyddiant y mae wedi bod.    

Yn unigol, rydym wedi profi llawer o 
uchafbwyntiau, ond fel tîm teimlwn mai cael 
effaith gadarnhaol ar daith adferiad pobl oedd 
yr uchafbwynt mwyaf ohonynt oll. Ni fyddai’r 
un o’r llwyddiannau wedi bod yn bosibl heb ein 
gwirfoddolwyr bendigedig, y sefydliadau sy’n 
bartneriaid inni a’r rheiny sydd wedi cymryd 
yr amser i gyfeirio buddiolwyr at Camau 
Cymunedol. 

Rhoddir ein diolchiadau mwyaf i’r goroeswyr 
strôc a gofalwyr sydd wedi cymryd rhan mewn 
cynifer o wahanol weithgareddau, gan ddangos 
gwir ddewrder, penderfyniad a chryfder. O 
hwylio i ymwybyddiaeth ofalgar gyda llawer 
iawn mwy rhyngddynt, rydym wedi gwir 
fwynhau’ch gweld yn tyfu. 

Diolchiadau anferth,

Amanda, Colin, India, Lauren & Llinos     


