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Cyflwyniad

Mae Age Connects Cymru yn fenter gymdeithasol sy'n
cynnwys chwe mudiad Age Connects lleol, annibynnol
gyda dros 40 mlynedd o brofiad o gefnogi pobl hŷn a'u
gofalwyr yng Nghymru. Gyda'n gilydd, mae ein
haelodau yn cefnogi tua 45,000 o gleientiaid o fewn 11
o'r 22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Y chwe sefydliad a'u hardaloedd gweithredu yw:

”Cafodd fy ngŵr a finnau
chwe mis gwael iawn...
cafodd pethau eu rhoi
mewn trefn un wrth un.
Alla i ddim dweud
wrthych ba mor
ddiolchgar yr ydyn ni,
mae wedi gwneud ein
bywyd yn gymaint mwy
cysurus. Mae fy ngŵr
gymaint yn well a rydyn
ni'n awr yn edrych
ymlaen at y dyfodol.”
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Rydym yn gweithredu yn rhai o'r ardaloedd
mwyaf cymdeithasol ac economaidd amddifadus
yng Nghymru. Felly, mae'n hollbwysig fod yr hyn
a wnawn ac a ddywedwn yn adlewyrchu heriau'r
rhai sydd yn yr angen mwyaf. Rydym yn
cymryd rhan mewn cymunedau lleol, yn
darparu gwasanaethau, gyda hanes hir a
phrofiad o weithio gyda phobl hŷn i ddeall
yr heriau sy’n eu hwynebu.

Ein nod yw rhoi'r cymorth, y gefnogaeth a'r
gwasanaethau y mae pobl 50 oed a throsodd
yng Nghymru eu heisiau i gael bywyd iachach,
mwy egnïol ac annibynnol. Mae Age Connects
Wales wedi ymrwymo i gydweithio i helpu newid
barn cymdeithas ar oedran, i un lle caiff bod yn
hŷn ei ystyried fel cam bywyd mor werthfawr ac
mor bwysig ag unrhyw un arall. Rydym yn
barod i herio agweddau diwylliannol a
sefydliadol i bobl hŷn yng Nghymru.

Rydym yn fodlon bod yn gadarn wrth
ddadlau’n gadarnhaol am y lle yn ein
cymdeithas ar gyfer pobl hŷn. Drwy
ddefnyddio ein llais ar y cyd a thrwy gydlynu
gyda'n gwasanaethau i'n cleientiaid, mae Age
Connects Cymru yn gryfach. Rydym yn awr yn
falch i gyflwyno amrywiaeth eang o wasanaethau
fydd yn diwallu anghenion ein cleientiaid, ac yn
bwysig yn sefyll ysgwydd wrth ysgwydd i siarad
ar ran defnyddwyr ein gwasanaethau i symbylu
newid drostynt er gwell.

Fodd bwysig, mae'n bwysig fod pob un o'n chwe
rhan yn parhau'n annibynnol a gyda'r gymunedol
yn greiddiol iddynt. Bydd pob sefydliad yn parhau
i ganolbwyntio eu hymdrechion ar ddarparu
gwasanaethau lleol rhagorol ar gyfer pobl hŷn yn
eu hardaloedd lleol - ond gyda'n gilydd mae
gennym y gallu i sefyll fel un gan ein bod yn
gweithio gyda llywodraeth, awdurdodau lleol,
elusennau a sefydliadau eraill i wella
gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn yng Nghymru.
Rydym yn datblygu sefydliad sy’n cydweithio
gydag eraill tra hefyd yn cefnogi gwirfoddoli
o fewn a thu allan i Age Connects Cymru.

Mae cynrychiolaeth mewn fforymau a grwpiau
rhanddeiliaid niferus yn sicrhau ein bod yn
wybodus ac yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i
wella bywydau pobl hŷn. Cynlluniwyd
gwasanaethau aelodau Age Connects Cymru
gyda, ac ar gyfer pobl hŷn drwy gysylltu gyda
gofalwyr, gwirfoddolwyr, comisiynwyr
gwasanaethau a gweithwyr proffesiynol iechyd a
gofal cymdeithasol. Rydym yn ymwneud â
datblygu rôl sy’n mynd tu hwnt i fater
iechyd a gofal cymdeithasol i un sy’n
edrych sut y gall pobl hŷn gael mynediad i
wybodaeth, beth yw eu profiadau o
wasanaethau a sut mae sefydliadau yn
effeithio ar eu bywydau.
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”Mae gwirfoddoli wedi fy helpu i

gael profiad gwerthfawr a newid

fy ngyrfa.”
”Rwy'n mwynhau'r amser rwyf
allan gyda'r defnyddwyr
gwasanaeth. Mae clywed eu
straeon a phrofiadau eu
bywydau yn wych ac mae
dysgu am eu bywydau nhw yn
cyfoethogi fy mywyd i.”
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Felly beth mae Age Connects yn ei wneud?

I gael mwy o wybodaeth ar unrhyw un o'n
gwasanaethau a/neu restr o wasanaethau
daearyddol penodol a gaiff eu darparu gan
sefydliadau lleol Age Connects, cysylltwch â ni os
gwelwch yn dda.

LLINELL GYMORTH: 0845 305 4134
E-bost: enquiries@ageconnectswales.org.uk 

www.ageconnectswales.org.uk 

”Dydi hi ddim yn ein

trin ni fel hen bobl -

ac mae hynny'n 

braf iawn.”

Gwybodaeth a Chyngor Annibynnol
Mae'r gwasanaeth cyfrinachol yma'n cynnig
ystod eang o wybodaeth a chyngor i helpu pobl i
fyw'n annibynnol, aros yn eu cartrefi eu hunain a
chynyddu eu hincwm.

Eiriolaeth Annibynnol
Bydd ein staff a'n gwirfoddolwyr yn helpu gyda
gwahanol faterion eiriolaeth, yn cynnwys
materion diogelu yn ymwneud â chamdriniaeth
neu esgeulustod.

Gwirfoddoli
Mae gwirfoddoli yn hanfodol i aelodau Age
Connects Wales a gallwn gynnig dewis eang o
gyfleoedd. Ar hyn o bryd mae gennym dros 570
o wirfoddolwyr unigol ledled Cymru ac ni ellir
gorbwysleisio eu gwerth. Y llynedd yn unig,
ymroddodd gwirfoddolwyr Age Connects Cymru
tua 118,500 awr o gefnogaeth, sy'n rhoi gwerth
economaidd mewn da i dros £1.6 miliwn.

Cyfeillachu
Nod ein gwasanaeth cyfeillachu yw gostwng
unigrwydd ar gyfer rhai heb fawr neu ddim
rhwydweithiau cymdeithasol. Mae cynlluniau
cyfeillachu grwpiau a arweinir gan wirfoddolwyr
yn annog ffurfio grwpiau cyfeillgarwch a chynnig
cefnogaeth barhaus i'w gilydd. Rydym yn darparu
gwasanaeth cyfeillachu ffôn ar gyfer rhai na all
gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol.

Torri Ewinedd 
Mae'r gwasanaeth cyfleus hwn ar gael am bris
mewn gwahanol leoliadau allgymorth, gydag
ymweliadau cartref ar gyfer rhai gyda
phroblemau symud.

Gweithgareddau
Cyflwynwn amrywiaeth o weithgareddau
hunangynhaliol sy'n gwella iechyd a lles corfforol
ac emosiynol. Mae'r rhaglenni hyn yn cynnwys
adeiladu sgiliau, gwirfoddoli, dysgu,
gweithgareddau corfforol a chymdeithasol sy'n
cadw pobl wedi'u cysylltu yn eu cymuned ac yn
eu helpu i barhau'n annibynnol. Caiff
gweithgareddau eu darparu drwy raglen
strwythuredig neu maent yn galluogi cyfranogwyr
i fynegi eu 'Llais a'u Dewis' drwy ymgynghoriad
defnyddwyr gwasanaeth. Caiff rhaglenni eu
cyflwyno drwy nifer o sianeli sy'n cynnwys
canolfannau Age Connects Cymru, cyfleusterau
cymunedol, unedau dydd, clybiau min nos a
chartrefi preswyl.

Edrych i’r dyfodol
Mae mesurau garw i dorri costau ledled y
trydydd sector wedi arwain at ostyngiadau
enfawr yn y cyllid/adnoddau sydd ar gael, a daw
ar amser pan mae tueddiadau ac ystadegau
demograffig yn dangos angen mawr am well
datrysiadau i bobl hŷn. Bu nifer y bobl hŷn sy'n
byw yng Nghymru yn cynyddu am y 25 mlynedd
ddiwethaf ac erbyn 2020 bydd bron 700,000 o
bobl dros 65 oed. Mae gallu Age Connects
Cymru i weithio ar draws y wlad gyda'r rhai sy'n
rhannu ein nodau ac amcanion yn sicrhau y
gallwn ymateb i'r angen cynyddol am
wasanaethau a chefnogaeth, ac ar yr un pryd yn
cymryd mesurau i ymgyrchu a dylanwadu i wella
bywydau pobl hŷn yng Nghymru. 


