
Eich helpu chi
Ein gwasanaethau



Kevin,  
Yr Adran 
Drafnidiaeth

“Roeddwn i wrth fy 
modd i gael eich help, 
oedd yn rhagori ar fy 
nisgwyliadau o gryn 
dipyn. Diolch yn fawr 
iawn ichi.”

Georgina,  
Yr Adran Cyfiawnder, 
Gogledd Iwerddon

“Doeddwn i erioed wedi 
mynd at yr Elusen o’r 
blaen – dyna oedd y dewis 
olaf ond dwi mor falch fy 
mod wedi cymryd y cam 
hwnnw. Roedd pawb yn 
barod i helpu ac yn peidio 
â barnu. Does dim 
cywilydd ynddi. Dyna yw 
diben yr Elusen!”

Mae’r llun o fodel, a newidiwyd yr enw i warchod manylion personol



Cymorth ariannol

Os ydych chi’n cael anawsterau ariannol oherwydd angen 
annisgwyl, neu os yw amgylchiadau’n ei gwneud yn arbennig o 
anodd ymdopi, mae’n bosibl y gallwn gynnig cymorth ariannol.

Byddech chi’n synnu beth rydyn ni’n ymdrin ag ef bob dydd, 
felly cysylltwch â ni.

Rhadffôn 0800 056 2424
www.foryoubyyou.org.uk



“Roeddwn i wastad wedi meddwl 
y byddwn i’n iawn yn ariannol, 
ond ar ôl i fy mhartner gael 
ei ddiswyddo, wnaethon ni 
ddisbyddu ein cynilion yn gynt 
nag oedden ni wedi disgwyl.

 “Nawr mae’r dyledion yn 
dechrau crynhoi. Mae fy 
mhartner yn cael trafferth i ddod 
o hyd i waith ac mae hyn yn rhoi 
straen ar ein perthynas.

 “Mae wedi mynd yn gylch 
seithug a dwi’n poeni y bydda i’n 
cael pwl arall o iselder.”

“Rwy’n gofalu am fy nhad ers nifer o 
flynyddoedd, ond yn ddiweddar aeth 
pethau’n waeth, oedd yn golygu y 
bu’n rhaid imi leihau f’oriau gwaith. 
Yn anffodus mae cost ei ofal wedi 
codi hefyd.

 “Mae angen cyfarpar arbenigol arno 
ond mae arian wedi mynd yn brin 
iawn gennyf i.

 “Mae’r holl sefyllfa’n dechrau cael 
effaith arnaf i ac rwy’n poeni y bydd 
rhaid imi gymryd absenoldeb salwch 
di-dâl oherwydd y straen.”



Cyngor am arian

Gofalu

Gallwn roi cyngor ichi am ddyledion neu gyllidebu. 
Rydyn ni’n cynnig y cyngor hwn ar y cyd â’n partneriaid, 
gyda’r nod o atal cylch diddiwedd dyledion.

Mae’n bosibl y gallwn helpu gyda rhai o’r costau sy’n 
gysylltiedig â’ch gwaith gofalu. Os ydych chi’n gweithio 
yn y gwasanaeth sifil, rydyn ni’n cynnig Pasbort Gofalwr, 
dogfen sy’n helpu i gyfleu’ch cyfrifoldebau gofalu’n well 
i’ch rheolwr.

Perthnasoedd

Iechyd meddwl
Gallwn gynnig sgwrs gefnogol ichi a dod o hyd i’r 
gwasanaeth a chymorth mwyaf priodol.

Mae ein partneriaeth gyda Relate yn caniatáu ichi drafod 
unrhyw broblemau sydd gennych â pherthnasoedd gydag 
un o gwnselwyr cymwys Relate. 



Sut i gysylltu â ni
Ffôn: 020 8240 2400
Trwy’r post: The Charity for Civil Servants, 5 Anne 
Boleyn’s Walk, Cheam, Sutton, SM3 8DY 

Gallwn hefyd helpu gyda:
• Profedigaeth
• Gofal preswyl
• Dementia
• Afiechyd hirdymor
• Argyfyngau  

The Civil Service Benevolent Fund. Cwmni cyfyngedig trwy warant 7286399.
Elusen wedi’i chofrestru yng Nghymru a Lloegr rhif 1136870, ac yn yr Alban SC041956.

Gwefan www.foryoubyyou.org.uk

Rhadffôn
0800 056 2424


