
Mae Prosiect Newid  
yn cynnig cymorth 
cadarnhaol ynghylch 
llesiant ac iechyd  
meddwl i bobl ifanc  
16-25 mlwydd oed  
sydd â phrofiad o  
dderbyn gofal



Bydd y  
prosiect yn derbyn 
atgyfeiriadau gan:

l Bobl ifanc sy’n dymuno cael 

cymorth 

l Pobl sy’n agos at y bobl ifanc 

sy’n dymuno cael cymorth

l Gweithwyr proffesiynol sy’n 

gweithio gyda’r bobl ifanc sy’n 

dymuno cael cymorth

Os ydych chi’n anfodlon â’r gwasanaeth 

a gawsoch chi gan NYAS, mae gennych 

chi hawl i gyflwyno cwyn. I gael rhagor o 
wybodaeth, ffoniwch 0808 808 1001 neu 

trowch at www.nyas.net

Ffoniwch ein llinell gymorth 
ar  0808 808 1001
neu defnyddiwch ein ffurflen 
atgyfeirio ar-lein sydd ar gael yn 
www.nyas.net

       NYAS.yp           @NYASServices

Rydym ni’n gweithio gyda pobl ifanc:  
l	 Sy’n trosglwyddo o wasanaethau iechyd meddwl plant a’r 

glasoed i wasanaethau iechyd meddwl oedolion 

l	 Sy’n trosglwyddo o wasanaethau iechyd meddwl  
plant a’r glasoed i’r gymuned 

l	 Sy’n dymuno cael eu helpu i sicrhau cymorth  
gan wasanaethau iechyd meddwl 

l	 Sydd wedi cael cymorth gan wasanaethau  
iechyd meddwl ond mae arnyn nhw angen  
rhagor o gymorth i reoli eu hiechyd  
a’u llesiant eu hunain

Sut allwn ni helpu: 

l Rydym ni’n darparu gwybodaeth a chymorth 

annibynnol, i sicrhau fod pobl ifanc yn gallu 

ymdopi

l Mae pobl ifanc droi troi atom ni i siarad ac 

rydym ni’n gallu eu cefnogi nhw

l Rydym ni’n gwrando ar bobl ifanc ac yn 

sicrhau eu bod nhw’n cael y cymorth priodol 

l Rydym ni’n galluogi pobl ifanc i ddweud eu 

dweud ynghylch y cymorth y byddan nhw’n ei 

gael a chyfranogi mewn penderfyniadau sy’n 

ymwneud â’u gofal 

l Rydym ni’n helpu bobl ifanc i ddeall sut gallan 

nhw gynnal eu hiechyd meddwl a’u llesiant eu 

hunain

l Rydym ni’n cynnig cymorth un ac un mewn 

lleoliadau grŵp trwy gyfranogiad mewn 
prosiectau sy’n cael eu dewis gan y bobl ifanc

Bydd y cymorth ynghylch llesiant yn cael ei 

lywio gan y bobl ifanc. Byddan nhw’n cael eu 

cynorthwyo i ddeall gweithgareddau, adnoddau 

a thechnegau sy’n gallu gwella llesiant ac iechyd 

meddwl ac yn cael eu hannog i ganfod beth sy’n 

llwyddo iddyn nhw.
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