
Pecyn cymorth Does Dim 
Cywilydd mewn Rhannu



Cynnwys

1. Beth yw unigrwydd?

2. Sut ddylen ni siarad am unigrwydd?

3. Beth allaf i ei wneud fel rhan o Great Get Together y Gaeaf?

4. Edrych am gymorth arbenigol gydag unigrwydd?

Drwy gydol y pandemig, rydyn ni i gyd wedi dod yn fwy ymwybodol o 
unigrwydd a phwysigrwydd teimlo cyswllt gyda phobl eraill. Ond er ein bod 
i gyd yn profi unigrwydd ar adegau, dyw pawb ddim yn teimlo’n 
gyfforddus yn siarad amdano - ac mae angen i hynny newid. 

Fe wyddom fod mis Ionawr yn gallu bod yn gyfnod unig, ond mae hefyd yn 
adeg pan fydd llawer ohonon ni’n dewis camu allan o’n bywydau 
cyfforddus mewn rhyw ffordd – a dyna pam ei fod yn gyfle perffaith i fynd 
ati i wneud rhywbeth. Boed hynny’n golygu siarad am unigrwydd gyda 
rhywun sy’n agos atoch chi, neu drefnu digwyddiad sy’n annog cysylltiad, 
beth am ddod o hyd i ffordd i gymryd rhan yn Great Get Together y Gaeaf 
2022. 

Os nad ydych chi’n siŵr lle i ddechrau, neu beth i’w ddweud, peidiwch â 
phoeni! Rydyn ni yma i helpu. Bydd y pecyn cymorth hwn yn eich arwain 
drwy awgrymiadau a chyngor ar sut i gymryd rhan mewn ffordd sy’n 
teimlo’n iawn i chi. Gyda’n gilydd gadewch i ni ddangos nad oes cywilydd 
mewn rhannu.

Croeso

“Dwyf i ddim am fyw mewn 
gwlad lle mae miloedd o bobl yn 
byw bywydau unig, wedi’u 
hanghofio gan y gweddill 
ohonon ni.” 
Jo Cox



Mae unigrwydd yn emosiwn dynol normal, sy’n arwydd bod 
angen mwy o gyswllt cymdeithasol. Does dim angen i chi 
fod ar eich pen eich hun i deimlo’n unig – yn enwedig os 
ydych chi’n teimlo nad yw’r bobl o’ch cwmpas yn eich 
gweld chi, yn eich deall chi neu’n gofalu amdanoch chi.

Beth yw unigrwydd?1

Mae pobl o bob oed yn profi unigrwydd – yn wir, y grŵp mwyaf unig yn y DU yw 
pobl 16-24 oed. Ac er nad yw unigrwydd yn broblem iechyd meddwl, mae ymchwil 
yn dangos cysylltiad, gydag unigrwydd yn dwysau problemau fel gorbryder ac 
iselder (a’r ffordd arall). Er bod pawb yn gallu profi unigrwydd, rydyn ni i gyd yn ei 
brofi mewn ffordd wahanol, a gall ffactorau fel ein hoed, ethnigrwydd, rhywedd, 
crefydd, rhywioldeb, amgylchedd, iechyd, statws cyflogaeth a dosbarth 
cymdeithasol effeithio ar hyn.

o Newidiadau tymhorol 

o Symud i ffwrdd o gartref

o Dioddef profedigaeth

o Dechrau prifysgol/swydd newydd

o Dod yn rhiant newydd

o Mynd drwy dor-perthynas

Sut ddylen ni siarad am 
unigrwydd?2
Yn aml bydd pobl yn dweud bod rhywun yn ‘dioddef’ unigrwydd, neu 
fod unigrwydd yn rhywbeth rydyn ni’n ‘cyfaddef’ ein bod yn ei deimlo. Y 
gwir yw nad yw teimlo’n unig yn rhywbeth gwael, neu y dylen ni fod a 
chywilydd ohono, a dylen ni ddefnyddio iaith niwtral neu bositif wrth
siarad amdano.

Dioddef Profi

Cyfaddef ein bod yn teimlo’n unig Dweud wrth rywun

Gwella rhywun o’u hunigrwydd Sut allwn ni feithrin eich cysylltiadau?

https://www.marmaladetrust.org/talkingaboutloneliness


3 Beth allaf i ei wneud fel rhan o 
Great Get Together y Gaeaf?

Mae ffyrdd y gall unrhyw un gymryd rhan, ac ambell waith, y 
camau ‘lleiaf’ sy’n cael yr effaith fwyaf. Meddyliwch ‘sut ydw i’n 
teimlo ar hyn o bryd am siarad am unigrwydd?’ a 
defnyddiwch y raddfa isod i weld pa gam allech chi ei 
gymryd. Yna darllenwch ymlaen i gael cyngor ymarferol ar 
ddechrau arni.

Rhannwch eich profiad eich hun
gyda rhywun rydych chi’n
ymddiried ynddyn nhw.

Cysylltwch â rhywun yn eich bywyd
a allai fod yn teimlo’n unig - ffrind, 
aelod o’r teulu neu gymydog.

Dewch â phobl at ei gilydd i
siarad am unigrwydd. Gallai
eich Great Get Together y 
Gaeaf fod yn ddigwyddiad
cymunedol wedi’i drefnu, neu 
yn sgwrs anffurfiol – efallai
gyda phobl mewn clwb
rydych chi’n perthyn iddo, neu 
eich cydweithwyr.

Gall rhannu’r teimlad gyda rhywun arall wneud i chi deimlo’n gryfach a rheoli’r
sefyllfa. Does dim angen bod yn nerfus am ddechrau’r sgwrs, cofiwch eich bod 
yn siarad gyda rhywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw. Yn hytrach na
dweud ‘Rwy’n unig’ dywedwch ‘Rwy’n teimlo’n unig’ – mae hyn yn cydnabod ei
fod yn rhywbeth rydych chi’n ei brofi ar hyn o bryd, ond nad yw’n barhaol. Os
ydych chi’n anghyfforddus yn dweud eich bod yn teimlo’n unig, beth am 
rywbeth fel:



1 2 3

Weithiau dyw pobl ddim am ddweud eu bod nhw’n unig neu ddim am i neb 
arall sôn am y peth. Beth am ddweud rhywbeth fel:

Gallech chi hefyd feddwl am 
awgrymiadau o ddigwyddiadau
neu weithgareddau i ymuno â 
nhw – boed yn arddio
cymunedol, mynd i Parkrun neu 
ymuno â fforwm ar-lein am 
bwnc o ddiddordeb iddyn nhw.

‘Ydych chi’n meddwl y 
byddai’n dda i chi weld mwy
o bobl?’ fel ffordd i
ddechrau’r sgwrs.

Os hoffech chi gael rhestr wirio ar gyfer trefnu neu ddeunydd hyrwyddo, 
porwch drwy’r adnoddau i drefnwyr. Os nad ydych chi’n siŵr sut i annog pobl 
i gysylltu yn eich digwyddiad, edrychwch ar yr awgrymiadau ymarferol hyn 
gan Talking Taboos:

o Wrth roi cyhoeddusrwydd i’r 
digwyddiad, gallech chi 
ddweud bod croeso i bobl 
ddod yno ar ben eu hunain a 
nodi manylion cyswllt y 
trefnydd i bobl a allai deimlo’n 
nerfus am ddod

o Rhowch wybod i bobl mai 
pwrpas y digwyddiad yw i bobl 
ddod i nabod ei gilydd llawn 
cymaint â mynd am dro, 
mwynhau bwyd neu beth 
bynnag yw’r gweithgaredd 
arfaethedig.

o Cynigiwch y dewis i bobl 
ymuno am baned o de cyn y 
digwyddiad, neu aros am 
baned wedyn.

Cyn y digwyddiad

o Rhowch rywbeth i bobl dorri’r ia -
gallech roi bathodynnau enw a 
bathodyn mwy personol hefyd fel 
eu hoff fwyd neu le.

o Gofynnwch ymlaen llaw i rywun 
ddod i rannu eu stori o unigrwydd 
fel rhan o’r digwyddiad er mwyn 
annog pobl i deimlo ei bod yn 
ddiogel rhannu eu profiadau eu 
hunain. 

o Os yw’n ddigwyddiad mawr, 
gwnewch y rhyngweithio 
cymdeithasol yn fwy anffurfiol gyda 
grwpiau llai (3-4 person). Gallwch 
wneud hyn yn rhithwir hefyd gydag 
ystafelloedd ‘breakout’. 

o Ar y diwedd, rhowch wybod os oes 
unrhyw ddigwyddiadau eraill y gall 
pobl fynd iddyn nhw

Yn y digwyddiad

o Ystyriwch greu grŵp WhatsApp 
i bobl gysylltu â’i gilydd.

o Cysylltwch â phobl oedd wedi 
dweud y bydden nhw’n dod, 
ond na ddaeth, er mwyn eu 
gwahodd yn ôl i 
ddigwyddiadau yn y dyfodol.

Yn dilyn y digwyddiad

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NlvQ3q9SMlW2fTqJ1vpIZp9L_KtQuJ3e


I gael eich cyfeirio at gymorth a chyngor perthnasol i’ch
sefyllfa, defnyddiwch ein chatbot unigrwydd WhatsApp
drwy ychwanegu 07902 922908 at eich cysylltiadau
WhatsApp ac anfon neges “Hi”. 

Os oes angen siarad gyda rhywun ar frys, cysylltwch â’r
Samariaid ar eu llinell gymorth 24/7 drwy ffonio 116 123.

Edrych am gymorth arbenigol 
gydag unigrwydd?4

Cyfranwyr
Mae’r Great Get Together yn fenter gan y Jo Cox 
Foundation sy’n annog pobl ledled y wlad i wneud
cysylltiadau newydd a hyrwyddo neges Jo bod 
gennym fwy yn gyffredin gyda’n gilydd
#moreincommon. 

Mae Ymddiriedolaeth Marmalade yn elusen sy’n
codi ymwybyddiaeth o unigrwydd ac sy’n helpu
pobl i wneud cysylltiadau newydd. 

Mae Talking Taboos yn elusen sy’n gweithio i leihau
stigma problemau iechyd a chymdeithasol difrifol.

Cysylltwch
Ebostiwch ni:  hello@greatgettogether.org

@great_together @greatgettogether @greatgettogether

mailto:hello@greatgettogether.org

