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‘NEWID CAM’ YN ENNILL MOMENTWM GYDA HWB ARIANNOL I GYN

 

Bydd cyn-filwyr y lluoedd arfog ledled Cymru sydd â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio 

sylweddau, ac aelodau o’u teuluoedd sy’n 

diolch i grant gwerth mwy na £1

arweiniad CAIS, yr elusen cyffuriau ac alcohol yn

 

Neilltuwyd £995,918 i ‘Newid Cam’

gyn-filwyr ar gyfer cyn-filwyr ers dechrau’r flwyddyn hon. A bydd 

cael ei lansio yn awr yng Ngogledd Cymru

LIBOR Llywodraeth y DU ar gyfer y 

 

Gan ddefnyddio fframwaith cenedlaethol 

mentoriaid cymheiriaid ‘Newid Cam’

Kaleidoscope yng Ngwent, TEDS yn Rhondda Cynon Taf, WCADA yn Ne Cymru, Cyswllt Contact yng 

Ngorllewin Cymru, a Drugaid yng Nghanolbarth Gorllewin 

Gogledd Cymru mewn partneriaeth â Chymdeithas y Mudiadau Gwirfoddol yn Wrecsam (AVOW) a’r 

elusen iechyd meddwl Mind. Cyllidir y ddau wasanaeth o fis Chwefror 2014 ymlaen am ddwy flynedd. 

 

Dywedodd Prif Weithredwr CAIS

Ngogledd Cymru. Nawr gallwn

gwasanaeth ledled Cymru gyfan i helpu cyn

gwlad ond sydd bellach, am resymau amrywiol, yn wynebu gofid mawr

 

“Yn aml iawn, mae cyn-filwyr yn teimlo eu bod 

cyn-filwyr eraill i fentora, oherwydd mae

profiadau. Mae perthnasau a gofalwyr

ato a dyna pam ein bod ni wrth ein bo

Mr Wolfendale. 

 

Ychwanegodd Mr Wolfendale: “

gwasanaethau y mae arnyn nhw eu hangen, yn bennaf am eu bod nhw wedi colli eu hunanhyder 

hyder yn y gymdeithas maen nhw’n byw ynddi

darparwyr eraill yn y sector elusennol a statudol yn hanfodol i lwyddiant y prosiect yma
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DATGANIAD NEWYDDION 

 

YN ENNILL MOMENTWM GYDA HWB ARIANNOL I GYN-FILWYR LEDLED 

CYMRU  

 

filwyr y lluoedd arfog ledled Cymru sydd â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio 

teuluoedd sy’n aml yn cael trafferth gofalu amdanynt, yn cael help llaw 

£1.4 miliwn gan y llywodraeth ar gyfer gwasanaeth ledled 

yr elusen cyffuriau ac alcohol yn Llandudno.   

Newid Cam’, sef gwasanaeth mentora cymheiriaid sy’n cael ei gyflwyno gan 

lwyr ers dechrau’r flwyddyn hon. A bydd ‘Listen In’, chwaer wasanaeth sy’n 

ledd Cymru i helpu teuluoedd a gofalwyr, yn cael £434,659 

Llywodraeth y DU ar gyfer y Lluoedd Arfog.   

cenedlaethol consortiwm Elusennau Cyffuriau ac Alcohol Cymru, bydd 

Newid Cam’ yn gweithio ochr yn ochr â CAIS yng Ngogledd Cymru, 

Kaleidoscope yng Ngwent, TEDS yn Rhondda Cynon Taf, WCADA yn Ne Cymru, Cyswllt Contact yng 

Ngorllewin Cymru, a Drugaid yng Nghanolbarth Gorllewin Cymru. Cyflwynir ‘Listen In’ gan CAIS ledled 

Gogledd Cymru mewn partneriaeth â Chymdeithas y Mudiadau Gwirfoddol yn Wrecsam (AVOW) a’r 

elusen iechyd meddwl Mind. Cyllidir y ddau wasanaeth o fis Chwefror 2014 ymlaen am ddwy flynedd. 

CAIS, Clive Wolfendale: “Mae Newid Cam yn werthfawr eisoes yng 

awr gallwn fynd ati i weithio’n frwd gydag elusennau partner er mwyn ehangu’r 

gwasanaeth ledled Cymru gyfan i helpu cyn-filwyr y lluoedd arfog sydd wedi rhoi cymaint dros eu 

gwlad ond sydd bellach, am resymau amrywiol, yn wynebu gofid mawr.” 

filwyr yn teimlo eu bod yn cael eu camddeall. Dyna pam ein bod 

i fentora, oherwydd maen nhw’n ffurfio cyswllt ar unwaith am eu bod 

ae perthnasau a gofalwyr, yn aml iawn, yn teimlo nad oes ganddyn nhw unrhyw un i droi 

ato a dyna pam ein bod ni wrth ein bodd yn lansio’r gwasanaeth newydd Listen In hefyd

Mr Wolfendale: “Mae cyn-filwyr ar eu colled yn aml iawn o ran 

gwasanaethau y mae arnyn nhw eu hangen, yn bennaf am eu bod nhw wedi colli eu hunanhyder 

hyder yn y gymdeithas maen nhw’n byw ynddi. Felly bydd gwaith partneriaeth

darparwyr eraill yn y sector elusennol a statudol yn hanfodol i lwyddiant y prosiect yma
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FILWYR LEDLED 

filwyr y lluoedd arfog ledled Cymru sydd â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio 

cael trafferth gofalu amdanynt, yn cael help llaw 

asanaeth ledled Cymru o dan 

gwasanaeth mentora cymheiriaid sy’n cael ei gyflwyno gan 

chwaer wasanaeth sy’n 

£434,659 gan Gronfa 

ac Alcohol Cymru, bydd 

yn gweithio ochr yn ochr â CAIS yng Ngogledd Cymru, 

Kaleidoscope yng Ngwent, TEDS yn Rhondda Cynon Taf, WCADA yn Ne Cymru, Cyswllt Contact yng 

Cymru. Cyflwynir ‘Listen In’ gan CAIS ledled 

Gogledd Cymru mewn partneriaeth â Chymdeithas y Mudiadau Gwirfoddol yn Wrecsam (AVOW) a’r 

elusen iechyd meddwl Mind. Cyllidir y ddau wasanaeth o fis Chwefror 2014 ymlaen am ddwy flynedd.  

yn werthfawr eisoes yng 

gydag elusennau partner er mwyn ehangu’r 

rhoi cymaint dros eu 

yna pam ein bod yn defnyddio 

unwaith am eu bod yn rhannu’r un 

yn teimlo nad oes ganddyn nhw unrhyw un i droi 

hefyd,” dywedodd 

d yn aml iawn o ran cael yr help a’r 

gwasanaethau y mae arnyn nhw eu hangen, yn bennaf am eu bod nhw wedi colli eu hunanhyder a 

elly bydd gwaith partneriaeth rhwng CAIS a 

darparwyr eraill yn y sector elusennol a statudol yn hanfodol i lwyddiant y prosiect yma.” 



Mae Newid Cam yn wasanaeth mentora cymheiriaid, sy’n darparu lles a chyngor dan arweiniad CAIS 

ar gyfer cyn-filwyr ac eraill o’r gwasanaethau brys golau glas sydd eisiau gwneud newidiadau 

cadarnhaol i’w bywydau. Mae’n cefnogi’r rhai sydd angen cymorth neu’n chwilio am help gyda 

phroblemau iechyd meddwl a seicolegol, fel unigrwydd, dicter, pryder, dryswch, gofid, diffyg 

hunanhyder a llawer o broblemau eraill sy’n codi o’r trawma neu’r straen eithriadol a wynebir ar 

ddyletswydd filwrol neu weithredol. Mae’r rhaglen yn cynnig cymorth, hyfforddiant a chyfleoedd 

addysgol, a hefyd gwasanaeth cwnsela a help i ddod oddi ar gyffuriau neu i roi’r gorau i alcohol lle bo 

angen.  Mae'r rhaglen wedi'i seilio ar wasanaeth mentora cymheiriaid Cymru gyfan Llywodraeth 

Cymru, a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. 

        

Mae Newid Cam yn cydweithio eisoes â Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyn-Filwyr Cymru Gyfan y GIG a’r 

Lleng Brydeinig Frenhinol er mwyn sicrhau gwasanaeth cynhwysfawr a phenodol i gyn-filwyr y lluoedd 

arfog. Bydd yn gweithio gydag Ysgol Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bangor a Phrosiect Gofal Galluogol a 

Holistaidd Prifysgol Caer ar gyfer cyn-filwyr.                                                    

 

Wrth i Newid Cam ehangu ledled Cymru yn ystod 2014, gall cyn-filwyr sy’n mentora cymheiriaid – 

mae pob un ohonynt wedi’u hyfforddi mewn mentora cymheiriaid i Lefel 2 BTEC o leiaf – wneud cais 

am swyddi cyflogedig fel arweinwyr timau a mynd ymlaen i recriwtio rhwydwaith ehangach o 

wirfoddolwyr mentora cymheiriaid, gan sefydlu gwasanaeth mwy cynhwysfawr fyth. Mae gan Newid 

Cam nod o gyrraedd 4,000 o gyn-filwyr rhwng 2014 a 2016. 

 

Bydd ei chwaer wasanaeth, Listen In, yn darparu Cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl pwrpasol i 

aelodau teuluoedd a gofalwyr y cyn-filwyr, fel bod ganddynt yr ymwybyddiaeth a’r sgiliau i adnabod 

arwyddion gofid meddwl yn eu hanwyliaid ac i sicrhau eu bod yn gwybod am y gefnogaeth ymarferol 

ac emosiynol sydd ar gael.  

 

Dywedodd rheolwr Newid Cam, Geraint Jones: “Bydd Listen In yn darparu gwybodaeth a sgiliau i 

aelodau’r teulu fel eu bod yn gallu adnabod unrhyw argyfwng mewn da bryd, a gweithredu’n 

effeithiol i gael y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen, hwyluso adferiad y claf a’i integreiddio ef neu hi 

yn ôl i fywyd mewn cymdeithas ac, yr un mor bwysig, rheoli eu hiechyd a’u lles eu hunain.” 

Dywedodd y Brigadydd Gerhard Wheeler CBE, noddwr milwrol Newid Cam: “Rydw i’n deall yn rhy dda 

yr her sy’n wynebu milwyr a’r problemau y mae llawer o gyn-filwyr yn dod ar eu traws wrth 

ddychwelyd i fyw bywyd cyffredin unwaith eto. Mae cyn-filwyr yn ymfalchïo yn y ffaith eu bod wedi 

gwasanaethu gyda’r fyddin ac mae llawer ohonyn nhw’n ei chael yn anodd gofyn am help. Dyna pam 

mae Newid Cam yn gweithio, oherwydd mae cyn-filwyr yn helpu eu cymheiriaid. Rydw i’n hynod falch 

o fod yn cefnogi’r fenter eithriadol bwysig ac angenrheidiol hon wrth iddi ehangu ledled Cymru.” 

 

Gall cyn-filwyr sydd eisiau defnyddio’r gwasanaeth, neu sydd eisiau gwneud cais am fod yn fentoriaid, 

gysylltu â Newid Cam ar 0845 06 121 12.  

 

Rydym yn chwilio yn awr am wirfoddolwyr i fentora cymheiriaid ledled Cymru a gellir cael rhagor o 

wybodaeth ar http://www.cais.co.uk/support-community.php?title=Change-Step 

 

 

NODIADAU I OLYGYDDION  

• Lansiwyd Newid Cam ym Marics Hightown, Wrecsam ar 31 Mai 2013. 

• Ei noddwr yw’r Brigadydd Gerhard Wheeler CBE, comander Brigad sy’n gwasanaethu yn 

y Fyddin ac a arferai fod gyda’r Ffiwsilwyr Cymreig Brenhinol (y gatrawd Gymreig 

Frenhinol erbyn hyn). Gweithredodd ei Fataliwn 1
af

 yn Irac. Yn ddiweddarach, bu’n 

ddirprwy gomander Tasglu Helmand yn Afghanistan. 

• Dewiswyd Newid Cam fel enw nid yn unig am ei fod yn orchymyn parêd y mae personél 

milwrol yn ei adnabod ond hefyd i adlewyrchu’r egwyddor o helpu cyn-filwyr i wneud 

newidiadau cadarnhaol i’w bywydau.               

• Mae’r GIG a’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn amcangyfrif bod rhwng 220,000 a 250,000 o 

gyn-filwyr yng Nghymru, gyda rhyw 4% – 10,000 efallai – yn debygol o ddioddef o ryw 

fath o drawma o ganlyniad i wasanaethu mewn ardal ymladd.                                

• Rydym yn gwybod bod canrannau uwch yn profi problemau iechyd meddwl ehangach, 

problemau gyda chamddefnyddio alcohol a sylweddau, digartrefedd a throseddu.                    



• Mae problemau iechyd meddwl sy’n codi o wasanaethu fel rhan o ymgyrchoedd yng 

Ngogledd Iwerddon a’r Falklands, ac ymgyrchoedd gweithredol eraill, yn dal i ddod i’r 

amlwg nawr, flynyddoedd yn ddiweddarach, ac mae miloedd yn rhagor o bersonél 

milwrol wedi gwasanaethu ers hynny yn Irac ac Afghanistan. 

• Mae mentora cymheiriaid yn ffurf ar fentora rhwng y mentor cymheiriaid sydd wedi byw 

drwy brofiad penodol - yn yr achos hwn, gwasanaeth milwrol - a’r sawl sy’n cael ei 

fentora, sy’n cael ei annog a’i gymell i wneud newidiadau cadarnhaol i’w iechyd a’i 

ffordd o fyw pan fo angen.    

• Mae mentora cymheiriaid yn gyfle i unigolion sydd wedi dioddef o brofiad bywyd 

penodol ddysgu oddi wrth y rhai sydd wedi adfer neu wella yn dilyn profiad yn union yr 

un fath.                  

• Mae mentora cymheiriaid yn darparu cefnogaeth, gwybodaeth, a chyfleoedd hamdden 

ac addysg, ac yn annog hunanymwybyddiaeth a hunanhyder ymhlith y rhai sy’n cael eu 

mentora. Hefyd, yn aml, bydd yn herio’r sawl sy’n cael ei fentora i feddwl mewn ffordd 

newydd a chamu allan o’r rhigol y mae ynddo.    


