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Cyfeiriadur Gwasanaethau Lleol



Mae Age Connects Cymru yn fenter gymdeithasol sy’n cynnwys chwe sefydliad lleol ac
annibynnol Age Connects gyda dros 40 mlynedd o brofiad. Darparwn gefnogaeth yn 11 o’r
22 ardal awdurdod lleol yng Nghymru, gyda phob sefydliad yn darparu ein gwasanaethau
craidd. Mae gwasanaethau craidd yn cynnwys Gwybodaeth, Cyngor a Budd-daliadau
Lles, Cyfeillio, Eiriolaeth Annibynnol (gwahanol arbenigeddau), Rhaglen Weithgareddau,
Torri Ewinedd, Gwirfoddoli a Chynnyrch a Gwybodaeth Arbenigol advant~age. Yn
ogystal â’r gwasanaethau cyffredin hyn, mae pob sefydliad yn darparu gwasanaethau sy’n
benodol i’w hardal ddaearyddol eu hunain.

Age Connects Canol Gogledd Cymru (ACNWC)
•   Cyfeiriwr Cymunedol (Gwybodaeth a Chyngor)
•   Fforymau Hubbub (Ymgysylltu â’r Gymuned)
•   Cyfeillion Papur (Cefnogaeth Cartref)
•   Bytholwyrdd (Gwasanaeth Cymorth Dementia)
•   Codi Llais

Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru
(ACNEW)
•   Gwasanaeth Cefnogi Pobl Hŷn
•   Datrysiadau Cartref (Cymorth Cartref)
•   Ewyllysiau a Phŵer Atwrnai
•   Llogi Cyfleusterau Cyfarfod

Age Connects Morgannwg (ACM))
•   Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty
•   Gwasanaeth Cyfeillio
•   Gofal Sylfaenol (Gwasanaeth Cymorth
Dementia)

•   Cefnogi Pobl
•   Prosiect Torri Trwodd
•   Gwasanaeth Ysgrifennu Ewyllys

Age Connects Castell-nedd Port Talbot (ACNPT)
•   Link-AGE (Rhaglen Allgymorth)
•   Ciniawau Cymunedol (Rhaglen Allgymorth)
•   Cyfle am Glonc (Ymgysylltu â’r Gymuned)
•   Diogelwch Tân Cartref/Archwiliadau Ynni
•   Cymhorthfa Gyfreithiol (ysgrifennu ewyllysiau)
•   Llogi Cyfleusterau Cyfarfod

Age Connects Torfaen (ACT)
•   Cefnogi Pobl
•   Clybiau a Dosbarthiadau (Rhaglen Weithgaredd)
•   Gwasanaethau Cartref (Cymorth Cartref)
•   Cefnogaeth Cymuned Breifat (Cymorth Cartref)
•   Ystafell Iechyd
•   Cyfleusterau Cynhadledd ac Arlwyo Allanol

Age Connects Caerdydd a’r Fro (ACCV)
•   Heneiddio’n Dda (Rhaglen Gweithgareddau)
•   Eiriolaeth Canser a Phobl Hŷn (COPA)
•   Partneriaeth Iach ac Egnïol (Cyfeillio)
•   Cynlluniau Cymydog Da (Cyfeillio)
•   Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty
•   Diogelu (Gwasanaeth Cymorth Dementia)
•   Gwasanaeth Doeth am Arian



Gwybodaeth, Cyngor a Budd-daliadau Lles –
Gwasanaeth cyfrinachol yn cynnig amrywiaeth o
gefnogaeth i helpu pobl i gynyddu eu hincwm, byw’n
annibynnol a defnyddio gwasanaethau.

Eiriolaeth Annibynnol – Help gyda gwahanol faterion
eiriolaeth yn cynnwys materion diogelu yn ymwneud â
chamdriniaeth neu esgeulustod. Mae ACCV hefyd yn darparu
eiriolaeth ar gyfer pobl wedi effithio gan canser ac mae gan
ACNEW wasanaethau arbenigol ar gyfer dioddefwyr
camdriniaeth/troseddau casineb gyda chymorth i ganfod y
ffordd drwy’r system cyfiawnder troseddol.

Cyfeillio – Gwasanaethau i ostwng unigrwydd a
grymuso byw annibynnol. Mae cynlluniau’n annog ffurfio
grwpiau cyfeillgarwch ac yn cynnig cefnogaeth
gydfuddiannol a pharhaus. Mae cymorth ymarferol
megis siopa, cludiant a thasgau DIY bach (ACCV) a
chymorth arbenigol ar brofedigaeth (ACM) ar gael mewn
rhai ardaloedd. Gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn a
chyfeirio hefyd ar gael.

Torri Ewinedd –Mae’r gwasanaeth hwn, y codir tâl amdano,
ar gael mewn lleoliadau allgymorth ac ysbytai, gydag
ymweliadau cartref ar gael i’r rhai gyda phroblemau
symudedd.

Rhaglenni Gweithgaredd – Darparwn amrywiaeth o
weithgareddau hunangynhaliol sy’n annog a gwella
iechyd a lles corfforol ac emosiynol. Cyflwynir
gweithgareddau drwy raglen strwythuredig a/neu drwy
ymgynghori â defnyddwyr gwasanaeth mewn nifer o
wahanol leoliadau/sianeli.

Gwasanaeth Adre o’r Ysbyty – Cymorth hyblyg tymor
byr pan gaiff pobl fynd adre o’r ysbyty. Mae hyn yn
cynnwys gofal, siopa, gorchwylion domestig, paratoi
bwyd ac adeiladu hyder.

Codi Llais – Ar gael mewn cartrefi gofal preswyl i
adeiladu a chynnal hyder a hunan-barch.

Gwasanaeth Cymorth Dementia – Yn cynnwys
eiriolaeth cyfarwyddyd a heb gyfarwyddyd, cyngor a
diogelu. Mae ACNWC hefyd yn darparu garddwriaeth
gymdeithasol a therapiwtig.

Gwasanaeth Doeth am Arian – Helpu i gael cyllideb
gytbwys a delio gyda chost gynyddol byw bob dydd.

Rhaglen Allgymorth – Gweithio mewn cymunedau
anghysbell a gwledig i sefydlu gweithgareddau
hunangynhaliol, gostwng unigrwydd a sicrhau fod gan
bob person hŷn fynediad i wasanaethau. Mae ciniawau
cymunedol ar gael yng Ngwasanaeth Link-AGE ACNPT.

Gwasanaethau Cymorth Cartref – Gwasanaethau y
codir tâl amdanynt y gellir eu teilwra i anghenion unigol
a helpu gyda gwaith tŷ cyffredinol, glanhau, smwddio,
ymweliadau gyda chymorth a siopa. Gall Cyfeillion Papur
ACNWC ostwng post sbwriel a chydlynu dyddiaduron ac
apwyntiadau.

Cefnogi Pobl – Gwasanaethau fel y bo angen sy’n anelu
i helpu pobl i gynnal a gwella annibyniaeth ac ansawdd
bywyd. Mae cefnogaeth ar gael ar ystod eang o faterion
o dai, cynhwysiant cymdeithasol a llesiant i drin cyllid a
gohebiaeth.

Diogelwch Tân Cartref/Archwiliadau Effeithiolrwydd
Ynni – Darpariaeth archwiliadau am ddim ar gyfer pobl
risg uchel sy’n anelu i wella diogelwch a gostwng biliau
ynni gormodol.

Ysgrifennu Ewyllysiau a Phŵer Atwrnai – Mae
partneriaeth gyda chyfreithwyr annibynnol yn rhoi
gwasanaeth proffesiynol a dibynadwy. Apwyntiadau
cyfreithiol cyffredinol am ddim hefyd gan ACNPT.

Cyfleusterau Ystafelloedd Cynhadledd/Cyfarfod – Mae
gwahanol gyfleusterau ar gael i’w llogi yn amrywio o
ystafelloedd bach ar gyfer hyfforddiant i leoliadau mwy
ar gyfer cynadleddau.

Ystafell Iechyd – Salon harddwch gyda’r holl offer yn
cynnig dewis eang o gynnyrch, therapïau a thriniaethau.

Arlwyo Allanol – Gwasanaeth dosbarthu bwffes twym
ac oer ar gael i fusnesau neu unigolion.

Ymgysylltu â’r Cyhoedd – Cyfle i roi sylwadau ar
ansawdd ac ystod y gwasanaethau sydd ar gael. Ar
gyfer y rhai nad ydynt eisoes mewn cysylltiad, mae
Prosiect Torri Trwodd ACM a Cyfle am Glonc ACNPT yn
anelu i gynyddu eu hymgyfraniad a chyfranogiad.



Age Connects Cymru

Ffôn: 0845 305 4134
E-bost: enquiries@ageconnectswales.org.uk
Gwefan: www.ageconnectswales.org.uk
B@AgeConnectWales

Age Connects Caerdydd a’r Fro

Prif Swyddfa: 4 Tŷ Cleeve, Lambourne Crescent,
Llanisien, Caerdydd, CF14 5GP
Ffôn: 02922 400 029
E-bost: HAP@ageconnectscardiff.org.uk 
Gwefan: www.age-concern-cardiff.org.uk
B@ACCardiff

Age Connects Morgannwg

Prif Swyddfa: Tŷ Principality, Cefn 31 Stryd Taf,
Pontypridd, CF37 4TR
Ffôn: 01443 490650
E-bost: information@acmorgannwg.org.uk
Gwefan: www.acmorgannwg.org.uk
B@ACMorgannwg

Age Connects Castell-nedd Port Talbot

Prif Swyddfa: 37-38 Stryd Alfred, Castell Nedd,
Castell-nedd Port Talbot, SA11 1EH
Ffôn: 01639 617333
E-bost: info@acnpt.org.uk
Gwefan: www.acnpt.org.uk
B@AgeConnectsNPT

Age Connects Gogledd Ddwyrain Cymru

Prif Swyddfa: Tŷ Lewis, Stryd Swan, Y Fflint, CH6 5BP
Ffôn: 08450 549969
E-bost: info@acnew.org.uk
Gwefan: www.acnew.org.uk
B@agenewales

Age Connects Canol Gogledd Cymru

Prif Swyddfa: 15 Stryd y Bont, Dinbych,
Sir Ddinbych, LL16 3LF
Ffôn: 01745 816947
E-bost: enquiries@acnwc.org
Gwefan: www.ageconnectsnwc.org
B@AgeConnectsNWC

Age Connects Torfaen

Prif Swyddfa: Canolfan Widdershins, East Avenue,
Griffithstown, Pont-y-pŵl, NP4 5AB
Ffôn: 01495 769264
E-bost: widdershins@ageconnectstorfaen.org
Gwefan: www.ageconnectstorfaen.org
B@ageconnectstorf

Mae gennym dros 570 o wirfoddolwyr
gweithgar ledled Cymru. Y llynedd yn
unig fe wnaethant roi 118,000 awr o
gymorth (gwerth £1.6 miliwn).
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