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NiYma o Hyd

Mae’r gân wladgarol Gymreig gan Dafydd Iwan - Yma o Hyd sy’n canmol
goroesiad cenedl y Cymry dros y canrifoedd yn parhau i gael i’w glywed yn
aml ym Mharc y Sgarlets yn Llanelli a’r Cae Ras yn Wrecsam.

Wel nid wyf yn honni mai fi yw Dafydd Iwan, ac er mai dim ond pedair blynedd a hanner
sydd wedi mynd heibio - rwy’n falch o ddweud, er gwaethaf pawb a phopeth fod cynllun
Newid Cam dal yma, diolch i arian grant, llu o roddion a chyfraniadau cyhoeddus a
dyfalbarhad mentoriaid cyfoedion Newid Cam. Ymhell wedi i’w gyrfaoedd milwrol ddod
i ben, mae ein mentoriaid yn parhau i gerdded y daith, gan gefnogi cyn-filwyr sydd â
phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau er mwyn eu cynorthwyo i
ailgydio a bod yn rhan o’u cymunedau.
Ein bwriad o’r cychwyn cyntaf oedd ymgorffori ein methodoleg mentora cymheiriaid i
wasanaethau sydd eisoes yn bodoli, a’i integreiddio i mewn i wasanaethau prif ffrwd, gan
gadw y cysyniad allweddol ac unigryw o gymorth cyn-filwyr i gyn-filwyr. Fel y gwelwch
yn y cylchlythyr, mae hyn wedi cael ei gyflawni i ryw raddau yng Ngogledd Cymru - ond
mae dyfodol y gwasanaeth yng Nghanolbarth a De Cymru yn parhau i fod yn ansicr.
Felly, yn ychwanegol i’r newyddion cadarnhaol â rennir gyda chi fan hyn, mae mentoriaid
cyfoedion Newid Cam wedi mynd ati i gynhyrchu fideo sydd, yn fy marn i, yn crynhoi
popeth am yr hyn mae Newid Cam yn sefyll amdano. Ar ôl treulio llawer o amser gyda’r
mentoriaid, gallaf eich sicrhau bod y ffilm yn dod o’r galon
ac rwyf yn eich annog i gymryd munud neu ddwy o’ch
diwrnod i weld ffrwyth eu llafur. Cliciwch yma neu
ewch i changestepwales.co.uk/?p=1474 –
rhannwch yn eang ymhlith eich rhwydweithiau
proffesiynol a chymdeithasol os gwelwch yn dda!
Rwy’n gobeithio y byddwch yn mwynhau’r
cylchlythyr ac yn parhau i gefnogi’r hyn y mae
Newid Cam yn ei wneud i fywydau cyn-filwyr yng
Nghymru.
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Cymorth
cydgysylltiedig
gwirioneddol i
gyn-filwyr
Bydd partneriaeth arloesol newydd rhwng
Newid Cam a Chyn-filwyr y GIG yng Nghymru yn
helpu cyn-filwyr milwrol i gael triniaeth iechyd
meddwl hanfodol a chefnogaeth – diolch i gyllid
newydd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
Bydd y cydweithio arloesol yn gweld mentoriaid
cymheiriaid profiadol yn gweithio ochr yn ochr â
therapyddion seicolegol arbenigol er mwyn cefnogi
cyn-bersonél y lluoedd sydd angen triniaeth er mwyn
delio gyda rhai o’u profiadau oedd ynghlwm gyda’u
hamser tra’n gwasanaethu, neu wrth addasu i fywyd sifil.
Byddant hefyd yn helpu cyn-filwyr i gael mynediad i
gefnogaeth gymdeithasol yn eu cymunedau, lle bo’r
angen.
Mae’r bartneriaeth yn cael ei ganmol fel gwasanaeth
gwir cydgysylltiedig, sy’n tynnu darparwyr gofal iechyd
ac yn un o brosiectau cyn-filwyr mwyaf blaenllaw Cymru
ynghyd – a bydd yn ariannu dau fentor medrus ac
ymroddedig newydd i wasanaethu’r chwe sir yn
Gogledd Cymru.

Cyn-filwyr i Gyn-Filwyr
Bydd mentoriaid Newid Camyn helpu cyn-bersonél
rhai o’r gwasanaethau i baratoi ar gyfer eu triniaeth, eu
cefnogi drwy’r driniaeth, a chynnig arweiniad wedi’i
deilwra pellach iddynt wedyn.
Mae disgwyl y bydd eu hymdrechion yn helpu i leihau
faint o amser mae cyn-filwyr yn ei dreulio ar restrau
aros, tra hefyd yn caniatáu therapyddion cyn-filwyr
penodedig GIG Cymru i weithio gyda mwy o bobl, yn
y gobaith o sicrhau gwell canlyniadau.
Dywedodd cyfarwyddwr Newid Cam Geraint Jones bod
mwy na 1,200 o gyn-filwyr a’u teuluoedd ledled Cymru
wedi derbyn cefnogaeth gan fodel effeithiol mentora
cyn-filwr i gyn-filwr Newid Cam ers i’r rhaglen gael ei
lansio yn 2014.
“Mae ein dulliau wedi dibynnu bob amser ar y
brawdgarwch a’r cyfeillgarwch sy’n bodoli rhwng
cyn-filwyr eraill, ac ar y gwerth sy’n cael ei roi ar
ddulliau mentora cyfoedion er mwyn helpu
cyn-aelodau o’r lluoedd i gael gafael ar y cymorth
sydd ei angen arnynt” meddai.
“Ond rydym yn gwybod y gall fod yn anodd i ddod o
hyd i’r gefnogaeth sydd ar gael, felly rydym yn falch o

allu cyhoeddi’r cydweithio hwn yng Ngogledd Cymru –
ac yn gobeithio y gall y model gyfrannu yn ehangach at
y sector cefnofagaeth cyn-filwyr yn ehangach ar draws
Cymru.”
Dywedodd cyfarwyddwr Cyn-filwyr GIG Cymru Dr Neil
J Kitchiner bod Newid Cam wedi bod yn bartner
hir-sefydlog a gwerthfawr wrth wella iechyd meddwl
cyn-filwyr.
“Yn sydyn iawn fe gydnabyddwyd Newid Cam fel y
brif elusen y gallai ein therapyddion cyn-filwyr
atgyfeirio cleifion ati am gymorth gyda phroblemau
seico-gymdeithasol drwy eu model cymorth
cymheiriaid,” meddai.
“I gydnabod model cymorth cyfoedion trawiadol ac
effeithiol Newid Cam, rydym wedi ymgyrchu i sicrhau
cyllid i ymgorffori mentor cyfoedion ym mhob un o’n
byrddau iechyd Prifysgol i weithio gyda’n therapyddion,
ac rwyf wrth fy modd bod BIPBC wedi mynd â hyn
ymlaen gyda chynllun peilot blwyddyn o hyd.
“Bydd Newid Cam a Cyn-filwyr GIG Cymru yn adeiladu
ar waith model gwasanaeth cyn-filwyr GIG yr Alban ar y
pwynt Cyswllt Cyntaf gyda Cyn-filwyr, sydd â
chefnogwyr cyfoedion wedi’u yn ran o’u gwasanaethau.
“Rwy’n hyderus y bydd y cynllun peilot hwn yn
cynhyrchu data cymhellol fydd yn ein galluogi ni i wella
a newid y ffordd mae mentoriaid cymheiriaid Newid
Cam yn gweithio o fewn VNHSW ac felly dod â gwerth
ychwanegol i’r gwasanaeth a gynigir i gyn-filwyr.”

Dychwelyd
Dywedodd Cadeirydd BIPBC a Fforwm Lluoedd Arfog
Gogledd Cymru, Dr Peter Higson ei fod yn “falch iawn”
bod y bwrdd iechyd wedi gallu cefnogi’r prosiect
newydd.
“Mae’r cydweithio hwn yn golygu y bydd y therapi
seicolegol arbenigol y mae gwasanaeth cefnogi
Cyn-filwyr GIG Cymru yn darparu yn awr yn cael ei ategu
gan gymorth unigol a phersonol er mwyn helpu sicrhau
bod manteision y therapi
hwn yn cael eu cynnal
yn y tymor hir,”
meddai Dr Higson.
“Bydd adborth gan
y cyn-filwyr sydd
wedi gwneud
defnydd o’r
gwasanaeth newydd
yn ystod y flwyddyn
yn amhrisiadwy wrth i
ni ystyried ei ddyfodol.”

Cwrdd â’r mentoriaid ...
Bydd MIKE BELLFIELD cael ei leoli yng
Nghaffi’r ‘Troop’ yn Llandudno, a bydd
yn cynnwys ardaloedd Ynys Môn,
Gwynedd a Chonwy.
Gwasanaethodd gyda’r Periannwyr
Brenhinol am 18 mlynedd, ac mae wedi
dioddef o PTSD ac iselder ers gadael y
Fyddin yn 2000.
“Rwyf wedi gweld llawer o bobl ar goll,
pobl nad oeddent am dderbyn triniaeth,
ond nad oeddent chwaith yn gwybod ble i
droi na sut i ddelio â phethau,” meddai.
“Roedd fy mhrofiad o Cyn-filwyr GIG
Cymru yn wyrthiol wrth ddod o hyd i
ffyrdd o ddelio â fy symptomau.

Bydd KEVIN HACKETT yn gweithio yn
ardaloedd Wrecsam, Sir y Fflint a Sir
Ddinbych o Ysbyty Maelor Wrecsam.
Treuliodd 12 mlynedd yn y Llynges
Frenhinol, gan ymuno â thaith rhyddhad y
Falklands ym 1982, a gadawodd y fyddin
ym 1991. Ers hynny mae Kevin wedi
gweithio fel trydanwr a heddwas.
“Dyma be dwi wedi bod yn anelu tuag
ato - tua pedair blynedd yn ôl i dechreuais
sylwi ar waith Newid Cam mewn dalfeydd,
ac yna penderfynais y byddwn i hefyd yn
hoffi gweithio yn y maes hwn,” meddai
Kevin.

“Roedd y driniaeth a gefais yn wych, ond
roedd cymaint mwy o gwestiynau yr oedd
angen i mi eu holi. “
Dywedodd Mike ei fod yn edrych ymlaen
at yr her o helpu cyn-filwyr i oresgyn eu
hofnau wrth ofyn am help.
“Gyda’r profiad sydd gennyf, byddaf yn
gallu eistedd i lawr gyda nhw, a’u tywys
nhw trwy’r broses a’u mentora drwy’r
holl beth,” meddai. “Gall fod yn anodd i
agor fyny - ond gall mentoriaid ei wneud
yn haws drwy rannu eu profiad personol
nhw.
“Mae’r prosiect hwn yn rhoi’r cyfle
hwnnw.”

“Mae gen i ffrindiau a wasanaethodd yn
ystod y Falklands sydd wedi cael trafferth
gadael y lluoedd. Mae rhai ohonynt wedi
cael diagnosis o PTSD.
“Pan fyddwch chi yn y lluoedd, yr ydych yn
byw bywyd disgyblaethol tu hwnt - ond
wedyn pan fyddwch yn gadael mae’r drefn
ddyddiol y daethoch i’w hadnabod mor
dda yn diflannu.”
“Ni fydd anghenion pawb yr un fath, ond
mae hyn yn ddull cydgysylltiedig priodol
lle gallwn rannu gwybodaeth ac helpu ‘r
bechgyn a’r merched sydd angen help llaw
i godi nôl ar eu traed.”

Lleolir Kevin yn Ysbyty Wrecsam
Maelor

Uchafbwyntiau eraill

Diolch i gefnogaeth
gan ‘Disrupt Outdoor’
roeddem yn gallu
cyrraedd y sgrin fawr
gydag ymgyrch
hysbysebion codi
arian mewn lleoliadau
amlwg yng nghanol
Caerdydd
Daeth partneriaid,
cydweithwyr a’r
gweinidog iechyd
Rebecca Evans AC
ynghyd i lansiad
ymgyrch yr elusen
iechyd meddwl Hafal GRYMOEDD dros NEWID
yng Nghaerdydd

Mike (tu blaen) yn y llun gyda (o’r chwith
i’r dde) therapyddion Cyn-filwyr GIG
Cymru Mark Birkill a Karen Hawkings,
a rheolwr prosiect Newid Cam ar gyfer
gogledd Cymru, Naomii Oakley

Ein bod yn gweithio
gyda chwmni golchi
ceir Urban Car Spa, sy’n
cyflogi nifer o gyn-filwyr
yn ei gangen yng
Nghaerdydd. Bydd yr
elw o werthu’r sticeri yn
mynd yn uniongyrchol
at Newid Cam.

Gyda chefnogaeth BT
Cymru, arian y Loteri
Fawr a Chymunedau
Digidol Cymru,
cynorthwyodd ein
prosiect Cynhwysiant
Digidol arobryn i
gyn-filwyr fynd ar-lein

Haelrhodd i
ariannumentoryng
Nghanolbarth
Cymruamflwyddyn
Mae Newid Cam wedi derbyn hwb ariannol o
£10,000 gan gronfa â sefydlwyd er cof am gyn-filwr
a gollodd ei fywyd tra’n gwasanaethu.
Richard Hunt, o’r Fenni, oedd y 200fed milwr ym
Mhrydain i gael ei ladd yn ystod y rhyfel yn Afghanistan
pan fu farw o ganlyniad i anafiadau mewn ffrwydrad yn
nhalaith Helmand yn 2009.
Sefydlwyd Cronfa’r ‘Welsh Warrior — Cronfa Richard
Hunt gan deulu y cyn aelod 2il Fataliwn y Cymry
Brenhinol i godi arian ar gyfer cyn wasanaethwyr
Cymreig â anafwyd, ac i deuluoedd y rhai a gollodd eu
bywydau yn ystod y gwrthdaro yn Affganistan ac Irac.
Mae bellach yn mynd i gael ei ddirwyn i ben — gyda’i
gronfeydd wrth gefn i gael ei rannu rhwng y Gatrawd
Frenhinol Gymreig, Cyn-filwyr gyda Chŵn a Newid
Cam, i’w ddefnyddio i gefnogi milwyr Cymreig â
anafwyd a’u teuluoedd.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Geraint Jones y byddai’r
arian yn helpu i gynnal gwasanaeth hanfodol Newid Cam
drwy ariannu swydd mentora cymheiriaid rhan-amser a
leolir yn Aberhonddu ar gyfer y flwyddyn i ddod.
“Bydd y rhodd caredig hwn yn ein helpu i barhau i
gynnig gwasanaeth mentora cymheiriaid effeithiol
cyn-filwyr i gyn-filwyr ledled Cymru,” meddai. “Hoffwn
fynegi ein diolch diffuant i’r ymddiriedolwyr ac i deulu’r
Hunt am eu cefnogaeth.”
Dywedodd ymddiriedolwr y Gronfa — Hugh Candler,
bod yr elusen yn falch y byddai’r arian yn parhau i gynnig
cefnogaeth i gyn-filwyr milwrol mewn angen nawr bod
gweithgareddau ‘Welsh Warrior’ wedi dod i ben.
“Mae’n wych cael y cyfle i helpu Newid Cam,” meddai.
“Rwy’n gwybod bod y sefydliad yn gwneud y math o
waith yr ydym am ei weld yn digwydd wrth gefnogi
cyn-filwyr yng Nghymru.”

Bydd ARIANNU CYFAMOD gan y Lleng Brydeinig
Frenhinol yn helpu partneriaeth dan arweiniad Newid
Cam wrth gyflwyno gwasanaethau newydd ar gyfer
cyn-filwyr hŷn.

Bydd GERDDI AR DRAWS Gogledd Cymru yn cael eu
hadfywio gan wirfoddolwyr sy’n gyn-filwyr diolch i
gyllid gan bŵer gwynt ar y môr.

Bydd cyn-filwyr hŷn Newid Cam sydd wedi eu hail
gomisiynu yn gweithio gyda phartneriaid yn yr elusen
iechyd meddwl Hafal, Age Connects a Kaleidoscope i
gyflawni’r prosiect yng Nghonwy, Sir Ddinbych ac
ardaloedd yn awdurdod lleol Caerdydd.

Mae grant o Fferm Wynt ar y Môr Gwastadeddau’r Rhyl,
oddi ar arfordir Gogledd Cymru, yn cefnogi cydlynydd
rhan amser, a fydd yn goruchwylio’r gwaith garddio ar
draws Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint.

Bydd yn darparu gwasanaeth ffôn, digidol a wyneb yn
wyneb er mwyn cyfeillio gyda chyn-filwyr hŷn, yn
ogystal ag adnoddau hunan-gymorth, a chodi
ymwybyddiaeth o anghenion cyn-filwyr hŷn mewn
cymunedau ar draws y tair ardal.
Mae’r prosiect yn adeiladu ar lwyddiant y cynllun
blaenorol - y Cynllun Cyn-filwyr Hŷn, a oedd yn dangos
sut mae ymgysylltu â gwasanaethau cymorth yn cael
ei hybu gan mentora cyfoedion sy’n cydnabod yn
benodol y cefndir milwrol sydd gan gyfranogwyr.

Mae cefnogaeth Cronfa Gymunedol Gwynt ar y Môr
Gwastadeddau Rhyl RWE Innogy, yn caniatáu i
wirfoddolwyr sy’n gyn-filwyr gefnogi cyn-filwyr eraill
yn y gymuned drwy dacluso’u gerddi.
Bydd cyfranogwyr hefyd yn magu sgiliau
cyflogadwyedd pwysig, adeiladu hyder a
hunan-barch, ac yn elwa ar y cyfeillgarwch a’r
brawdgarwch a gynigir. Bydd y cynllun yn adeiladu
ar lwyddiant Garddio Newid Cam sydd eisoes wedi
adnewyddu mannau agored mewn ysbytai a chartrefi
ar draws yr ardal.

‘Mae’r uniad anysgrifenedig rhwng personél
milwrol yn profi ei werth unwaith eto ...’
Rwyf WEDI BOD gyda Newid Cam ers ychydig dros
dair blynedd - cyn ymuno â’r sefydliad roeddwn yn
gweithio i’r Gwasanaeth Carchardai am 28 mlynedd,
a chyn hynny roeddwn yn y Fyddin am 14 mlynedd.
Ond yr wyf bob amser wedi ystyried fy hun fel cyn-filwr yn
gyntaf ac yn bennaf. Mae un peth yn sicr; pan fyddwch
yn gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, dydych chi byth
yr un person ag yr oeddech chi cyn ymuno. I’r mwyafrif
helaeth o bobl, mae hyn yn nodwedd gadarnhaol, ac
yn un sy’n gadael argraff parhaol ar ein heneidiau.
Fel sefydliad, mae Newid Cam yn defnyddio’r ffaith
hon i gyfathrebu gydag, ac estyn allan at gyn-filwyr.
Mae llawer o’n cleientiaid wedi ceisio cael help yn y
gorffennol, ond yn anffodus wedi dod i’r casgliad bod y
bobl yr oeddynt yn siarad gyda nhw jyst ddim yn deall.
Fel cyn-filwyr a mentoriaid Newid Cam, mae gennym
ddealltwriaeth o’r problemau a wynebir gan gyn-filwyr
wrth drosglwyddo o fywyd milwrol i un sifil.
Bydd unrhyw un y tu allan i’r teulu milwrol yn aml yn
dweud ein bod yn siarad mewn iaith wahanol. Ond
mae cael cynnig ‘brew’ neu ‘wet’ yn hytrach na ‘phaned’
yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i gyn-filwr sy’n
chwilio am hygrededd yn ei fentor - a gall helpu i
adeiladu cysylltiad sy’n caniatáu iddo ymddiried yn y
mentor.

Rydym hefyd wedi bod yn rhan o nifer o brosiectau
gwirfoddoli, cymdeithasol a therapeutic â gynlluniwyd
i helpu cyn-filwyr i integreiddio.
Dydy hunan-glod ddim argymhelliad da meddai nhw,
felly roedd yn chwistrelliad hynod bositif yn y fraich
i ddarllen Call to Mind: Adroddiad Cymru o’r Forces
in Mind Trust. Roedd llawer o feysydd lle cawsom ein
cydnabod am natur y cymorth rydym yn ei gynnig i
gyn-filwyr.

Estyn bag tywod
Mae cyfleoedd galw i fewn ar draws Cymru yn cynnig
lle i gyn-filwyr gwrdd â phobl eraill sydd o’r un anian
a chyfnewid profiadau tra’n ‘estyn bag tywod’, ‘siglo’r
goleuni’ a ‘chymryd llymaid o ‘wet’ gyda ‘banjo’ bacwn.
Ond yr hyn sy’n wir yn digwydd yma yw ymgysylltiad
digymell a mymwpyol, gan roi cyfle i lawer rannu
strategaethau ymdopi - yn enwedig pan fyddant yn
cael trafferth gyda’r newid i fywyd sifil.
Yma, mae’r uniad anysgrifenedig rhwng personél
milwrol yn profi ei werth unwaith eto. Un o’r elfennau
mwy adnabyddus o fywyd milwrol yw hiwmor y
crocbren, a ddefnyddir fel arfer i helpu i leddfu sefyllfa
anodd neu sefyllfa lle mae bywydau mewn perygl.
Mae’r hiwmor yn fyw ac yn iach yn ein sesiynau galw
heibio, gyda’r gystadleuaeth rhyng-wasanaeth yr un
mor ffraeth ag erioed.
Rydym wedi datblygu partneriaethau gwych gyda
Heddlu De Cymru, Adain ‘Endeavour’ yng Ngharchar y
Parc, Cyn-filwyr GIG Cymru, Clwb Pêl-droed Dinas
Abertawe, Barnados a Cefnogaeth Pontio Personél
Milwrol (STOMP).

Mae’n galonogol derbyn y math hyn o gefnogaeth gan
rywun y tu allan i’n sefydliad ein hun. Nid yw hyn yn
golygu y gallwn laesu dwylo, ond mae yn rhoi llwyfan
gwych i ni barhau â’n gwaith wrth fynd ati i ffurfio
partneriaethau mwy effeithiol.
Rydym yn gobeithio y gallwn wthio ymlaen a pharhau
i ddarparu’r cymorth gorau posibl ochr yn ochr ag eraill
ar gyfer cyn-filwyr y mae angen cymorth arnynt ar hyd
a lled Cymru.
Steve Stokoe, Rheolwr Prosiect De Cymru

“...fi yw Newid Cam”
Mae MENTORIAID CYFOEDION
o Newid Cam wedi mynd o flaen
y camera er mwyn hyrwyddo’r
gwasanaeth mewn fideo
newydd pwerus.
Mae’r cynhyrchiad, a grëwyd gan
Green Valley Films o Dredegar, yn
dangos aelodau o’n tîm ar leoliad
yn y Bannau Brycheiniog ac yng
Nghastell Caernarfon.
Fesul llinell, mae mentoriaid a
gwirfoddolwyr yn defnyddio’r
ffilm i rannu eu profiadau ac yn
tynnu sylw at y cyfraniad a wneir
yn ystod eu hamser yn y Lluoedd
Arfog.

Ysgrifennodd y mentor o Gaerdydd
Mae cerdd â gafodd ei hysgrifennu’n a’r Fro, Dave Ireland y gerdd caled
arbennig yn cloi gyda galwad i gefnogi ei neges yma, ac roedd yn un o 11
ein hymgyrch drwy wneud cyfraniad o bobl a gymerodd ran yn y ffilm.
i ‘Newid Cam - gan orffen gyda’r ple: Dywedodd fod y profiad wedi ei
“... y cyfan dwi’n gofyn amdano yw “atgoffa yn fawr” o werth Newid
bod rhywun yn edrych ar fy ôl i”.
Cam i gyn-filwyr yng Nghymru.

Cliciwch fan hyn neu ewch at
changestepwales.co.uk/?p=1474
i wylio’r ffilm!

Fersiwn o ADDASIAD arbennig
o gân Nancy Sinatra These Boots
Are Made for Walking oedd y
trac sain â ddefnyddiwyd ar ein
fideo hyrwyddo cyntaf.

Rhannodd y MENTOR Kevin
Bogdan ei brofiadau o
ail-integreiddio i fywyd sifil fel
rhan o bartneriaeth gyda Heddlu
De Cymru.

Erbyn hyn mae wedi cael ei wylio
dros 1,000 o weithiau ar YouTube,
ond fe’i ddangoswyd am y tro
cyntaf yn nathliad Newid Cam
yng Nghaerdydd yn hwyr yn 2015
-— gan ddod â’r gynulleidfa ar eu
traed.
Cliciwch yma: bit.ly/2tl9ief

Cyrhaeddodd pêl-droedwyr
oedd yn gyn-filwyr hŷn o
Gastell-nedd Port Talbot y
sgrin fach pan ymwelodd criw
camera ag un o’u sesiynau
ymarfer ym mis Rhagfyr.
Gweithiodd y cyfranogwyr ochr yn
ochr âg Ymddiriedolaeth Gymunedol
CPD Dinas Abertawe i gymryd rhan
mewn pêl-droed cerdded – gydag
adroddiad gan y prosiect Gronfa
Lles Cyfamod y Lluoedd Arfog.
Gwyliwch yma: forces.tv/03097302

Bu cwmni Crefft Media o Ynys
Môn hefyd wrthi yn ffilmio
deunydd ychwanegol i ni.

Cynhyrchwyd y fideo pwerus –
sy’n amlinellu rhai o’r heriau a
wynebodd Kevin wrth adael y
Fyddin – fel cymorth hyfforddi ar
gyfer y llu, i helpu swyddogion a
staff ddeall y cymorth sydd ar gael.
Gwyliwch dystiolaeth Kevin:
changestepwales.co.uk/about/

Croeso cynnes Llandudno ar gyfer
Diwrnod y Lluoedd Arfog 2018
MAE CHANGE STEP yn edrych
ymlaen at chwarae rhan fawr yn y
dathliadau pan ddaw Diwrnod y
Lluoedd Arfog y DU i Landudno yr
haf nesaf.

partneriaid a a sefydliadau cyn-filwyr
eraill. “Rydym eisoes yn paratoi i
groesawu’r sector milwrol a
chyn-filwyr ehangach, ac i ddangos
sut mae ein dull cydgefnogaeth
wedi helpu cyn-filwyr yng Nghymru
i wella eu sefyllfa,” meddai Mr Jones.

Cyhoeddodd Gweinidog Amddiffyn
yr Iarll Howe y byddai’r digwyddiad
cenedlaethol pwysig yn dod i Gymru
am yr ail dro yn dilyn rhandaliad
llwyddiannus 2017 yn Lerpwl.
Dywedodd cyfarwyddwr Newid
Cam Geraint Jones, sydd â’i
bencadlys yn Llandudno, y byddai’n
defnyddio’r cyfle fel “ffenestr siop” i
arddangos grym ein dull mentora
arloesol cyn filwyr hŷn i gyn-filwyr
hŷn.

Yr haf hwn, mae mentoriaid a
gwirfoddolwyr Newid Cam wedi
cymryd rhan mewn dathliadau
Diwrnod y Lluoedd Arfog yng
Nghaerffili a Chaernarfon, gan
gyfarfod aelodau o’r cyhoedd,

“Byddwn yn chwarae rhan mor llawn
ag y gallwn ni yn Niwrnod y Lluoedd
Arfog 2018, ac yn dangos bod Newid
Cam yn helpu i newid bywydau y
rhai sydd mewn angen yn sylweddol.”
Mae Newid Cam eisoes yn mwynhau
perthynas waith agos yn Llandudno, drwy
fenter gymdeithasol caffi thema filwrol
Troop a nifer o ddigwyddiadau eraill.

Bydd taith beic hir Major yn codi miloeddo
bunnoedd ar y ffordd yn ôl i Gibraltar
Bydd y CYN uwchgapten yn y fyddin a’i wraig sydd
hefyd yn hoffi beicio yn pedlo 2,300km drwy Ffrainc a
Sbaen i godi arian gwerthfawr i Newid Cam.
Mae Jonathan ac Amanda Barnett, o Aberhonddu,
wedi rhoi dim ond pedair wythnos i’w hunain i seiclo o
Cherbourg yng ngogledd Ffrainc i Graig Gibraltar ym
mhen deheuol Sbaen yn ddiweddarach y mis hwn.
Bydd y cwpl yn gwneud tua 100km y dydd ar gefn y
beiciau yng ngwres haf Iberia, ac yn gobeithio codi
cyfanswm o £5,000 i gefnogi ein gwasanaeth mentora

cymheiriaid cyn-filwyr-hŷn i gyn-filwyr hŷn. Treuliodd
Jonathan, sy’n cael ei adnabod fel Barney, 17 mlynedd
yng Nghatrawd Frenhinol Cymru, a gyfunwyd yn
ddiweddarach lunio’r Cymry Brenhinol.
Mae gan Gibraltar le arbennig yng nghalonnau Barney ac
Amanda, oherwydd i’r cwpwl gael eu lleoli yno am ddwy
flynedd tua 20 mlynedd yn ôl. Fe benderfynodd y ddau
gefnodi Newid Cam oherwydd record ymgyrch Cymru
gyfan o ymyriadau effeithiol.
“Mae’r gwasanaeth milwrol yn bendant yn eich gwaed, ac
o amgylch Aberhonddu fe gewch eich atgoffa yn gyson o
hynny,” meddai Barney.
“Dros y blynyddoedd diwethaf, yn Afghanistan ac mewn
mannau eraill – rydym yn adnabod rhai bechgyn sydd wedi
cael eu hanafu, ac felly yn teimlo bod yn rhaid i ni wneud
rhywbeth i helpu.”
Diolchodd cyfarwyddwr Geraint Jones y Barnetts am eu
hymdrechion yn y cyfrwy. “Rydym wedi ein syfrdanu gan
garedigrwydd Barney ac Amanda ac yn dymuno pob lwc
iddyn nhw ar eu taith,” meddai.
I ddysgu mwy am her feicio Barney a Amanda ac i
gyfrannu at Newid Cam cliciwch yma neu ewch at visit
justgiving.com/c2g2017

Y Lleng yn cefnogi cymorth ar
gyfer cyn-filwyr mewn argyfwng
Bydd CYLLID GAN y Lleng Frenhinol Brydeinig yn
gweld rhai o’r prif cyn-filwyr hŷn yn cefnogi
gwasanaeth Newid Cam i ddarparu cymorth
hanfodol i gyn aelodau o’r lluoedd sydd mewn
argyfwng ar draws Cymru.

“Mae rhwystrau i gael mynediad yn aml yn arwain
at rwystredigaeth, dicter ac unigedd - ond bydd y
gefnogaeth hon yn galluogi Newid Cam i helpu’r
cyn-filwyr hŷn hynny sydd ar hyn o bryd yn syrthio
rhwng dwy stôl y gwasanaethau eraill.

Mae cefnogaeth gan raglen Grantiau Allanol y Lleng,
yn caniatáu i Newid Cam recriwtio mentoriaid rheoli
argyfwng pwrpasol i weithio ar hyd a lled y wlad.

“Mae ein record yn dangos ein bod yn darparu
cefnogaeth ymatebol, hyblyg a chyfannol gan cyn-filwyr
hŷn i gyn-filwyr hŷn, yn ôl yr angen. Wrth wneud hynny,
rydym yn lleddfu’r pwysau ar yr heddlu, gwasanaethau
iechyd a gwasanaethau statudol ac anstatudol eraill.”

Mae’n galluogi Newid Cam i barhau i ddarparu
ymyriadau effeithiol gyda llawer o’n cyn-filwyr mwyaf
bregus - yn ddynion a merched. Dros y pedair blynedd
diwethaf, mae’r gwasanaeth wedi datblygu cryn
arbenigedd o ran nodi a chynorthwyo cyn-filwyr gydag
iechyd meddwl a materion cysylltiedig, gan gynnwys
ynysu cymdeithasol, problemau tai, a dibyniaeth ar
alcohol a sylweddau eraill.

Croesawgar iawn
Dywedodd cyfarwyddwr Newid Cam Geraint Jones bod
yr hwb ariannol yn amserol tu hwnt – ac yn hwb enfawr
– a’i groesewir.
“Bydd y gefnogaeth hon gan y Lleng Brydeinig
Frenhinol yn galluogi mentoriaid rheoli argyfwng
ymroddedig i ddarparu cefnogaeth gan gymheiriaid i
gyn-filwyr hŷn yng Nghymru, yn enwedig i gyn-filwyr
hŷn sy’n methu â chael mynediad i wasanaethau raill
o ganlyniad i faterion iechyd meddwl a chamddefnyddio
sylweddau meddwl sy’n cyd-ddigwydd, ac urhyw
broblemau seicolegol a chymdeithasol csylltiedig,”
meddai.

Lles
Mae rhaglen Grantiau Allanol y Lleng yn darparu cyllid
grant i sefydliadau sy’n rhannu ei nod o ddiogelu lles
cymuned y Lluoedd Arfog. Yn 2015-16, dyfarnodd y
rhaglen Grantiau Allanol 98 o grantiau gwerth
cyfanswm o fwy na £4 miliwn.
“Mae’n gallu bod yn anodd iawn i gyn-filwyr mewn
argyfwng estyn allan ac ymgysylltu â gwasanaethau”
meddai Ant Metcalfe, Rheolwr Ardal Cymru y Lleng
Brydeinig Frenhinol. “Mae’r prosiect cymunedol yn
helpu cyn-filwyr hŷn i bontio’r bwlch rhwng cefnogaeth
ac helpu pobl i reoli eu bywydau unwaith eto.
“Bydd y mentoriaid yn darparu
cyfeillgarwch a chefnogaeth
ymarferol, gan ychwanegu
gwerth i’w hadferiad, ac
ymgysylltu sy’n diwallu
anghenion unigol y cyn-filwyr
hŷn.”

Mae CAIS Cyf yn gwmni cofrestredig yng Nghymru a Lloegr
Swyddfa Gofrestredig: 12 Sgwâr y Drindod, Llandudno, LL30 2RA
Rhif Cofrestru: 2751104 Rhif Elusen: 1039386

Mae Newid Cam yn brosiect gan CAIS sydd ar waith ar draws Gymru
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