
Helpu ein gilydd



“Dwi’n falch i fod yn Gadeirydd 
yr Elusen i Weision Sifil 
oherwydd ei bod yn gofalu am 
bobl ac yn eu gwarchod ar rai 
o’r adegau yn eu bywydau pan 
maen nhw’n fwyaf bregus.

Mae’r Elusen yma i gynorthwyo 
cymuned y Gwasanaeth Sifil pan 
fo bywyd yn anodd. Mae’n cael 
ei staffio gan bobl sydd wir yn 
malio am wneud gwahaniaeth, 
a thros y blynyddoedd mae wedi 
helpu pobl oedd yn cael trafferth 
ag unrhyw beth o gyfrifoldebau 
gofalu neu bryderon ynghylch 
arian i straen neu broblemau 
iechyd meddwl, ac oedd yn 
wynebu heriau’n amrywio o 
drais domestig i iselder ysbryd. 
Rydym ni bob amser yn chwilio 
am ffyrdd newydd i helpu.

Ond ni fyddai dim o hyn yn bosibl 
heb weision sifil eu hunain, 
oherwydd caiff y gwasanaethau 
mae’r Elusen yn eu darparu eu 
hariannu gan eich haelioni chi 
a’u cefnogi gan weision sifil sy’n 
gwirfoddoli i helpu.

Gyda’n gilydd mae’r effaith y 
gallwn ei chael ar fywydau pobl 
gyffredin yn anferth, felly dwi’n 
gobeithio y byddwch yn ymuno 
â ni heddiw i gefnogi gwaith yr 
Elusen mewn unrhyw ffordd a 
allwch.”

Sue Owen CB, 
Yr Ysgrifennydd Parhaol, 
Yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon
Cadeirydd, Yr Elusen i Weision Sifil

Gall yr Elusen i Weision Sifil eich helpu 
chi a’r rhai sy’n dibynnu arnoch yn 
ariannol pan fo angen. Allwch chi ein 
helpu ni nawr?



Yn fuan ar ôl genedigaeth eu ba-
ban newydd aeth Nathan a’i wraig 
i drafferthion ariannol. Erbyn id-
dyn nhw dalu’r rhent doedd dim 
ar ôl i brynu bwyd. Cynorthwyodd 
ein cymorth ariannol y teulu nes 
i’r budd-daliadau ddechrau a llen-
wi eu cypyrddau â bwyd.

“Roedd y rhyddhad yn enfawr; 
roedden ni wedi bod yn poeni 
y bydden ni’n mynd heb fwyd. 
Aethoch chi â phwysau anferth 
oddi ar ein hysgwyddau.”
Nathan
Y Weinyddiaeth Gyfiawnder, 
Cymru

Pan chwalodd priodas Kelvin, aeth 
yn ddigartref. Roedd yn byw gydag 
anhwylder straen ôl-drawmatig 
ac iselder ac roedd yn fregus. Ond 
yn ffodus fe’i rhoddwyd mewn 
cysylltiad â ni gan elusen arall. 
Cawsom ni Kelvin yn ôl ar ei draed 
a sicrhau to uwch ei ben.

“Gallu gwisgo ’sanau glân ac 
ymolchi; dyna rywbeth nad ydych 
chi’n ei werthfawrogi nes ichi ei 
golli. Alla i ddim diolch digon i’r 
Elusen.”
Kelvin
Y Weinyddiaeth Amddiffyn, 
Yr Alban



Cymorth Ariannol
Rydym yn helpu os oes gennych drafferthion ariannol ar ôl cael eich taro 
gan ddigwyddiad sydd wedi newid eich bywyd, fel profedigaeth, dileu 
swydd, chwalu perthynas neu salwch. Gallwn hyd yn oed roi cymorth 
ariannol ar gyfer pethau hanfodol i’r cartref.

Gweithredu ar frys mewn argyfwng
Gallwn gael arian ichi’n gyflym i dalu am eich anghenion uniongyrchol 
os bu damwain, llifogydd neu dân lle collwyd popeth.

Cymorth a Chyngor
Mae’r gweithwyr proffesiynol ar ein llinell gymorth yn rhoi toreth o 
wybodaeth a chymorth ar gyfer pa broblemau bynnag rydych chi neu’ch 
anwyliaid yn eu hwynebu.

Cyngor ar ddyledion
Gallwn gynnig cymorth a chyngor i’ch helpu i gael eich dyledion o dan 
reolaeth.

Perthnasoedd
Rydym yn cynnig gwasanaeth Sgwrsio Byw trwy Relate, gan roi cyfle 
ichi sgwrsio ar lein gyda chwnselydd cymwys.

Gofalu
Os oes gennych gyfrifoldebau gofalu gartref, gallwn roi gwybodaeth a 
chyngor ymarferol. Mae gennym y Pasbort Gofalwr, dogfen sy’n 
gallu’ch helpu i gyfleu’ch cyfrifoldebau gofalu’n well i’ch rheolwr.

Iechyd Meddwl
Gallwn helpu gweision sifil sy’n ymdopi â straen, gorbryder ac iselder. 
Gallwn hefyd helpu cydweithwyr a rheolwyr i’w cynorthwyo.

Gyda’ch cymorth chi, gallwn 
gynnig i chi, eich teulu agos a 
gweision sifil eraill:

Ewch i’n gwefan i gael diweddariadau rheolaidd a 
gwybodaeth am y gwasanaethau hyn a rhai eraill:           

           www.foryoubyyou.org.uk



Georgina,  
Yr Adran Cyfiawnder, 

Gogledd Iwerddon

Gadawyd Georgina yn fam 
sengl, i ymdopi ar ei phen ei 
hun â’r dyledion a achoswyd 
gan alcoholiaeth ei gwr.

“Roedd yn hollbwysig imi 
gadw to uwch ein pennau a 
rhyw fath o ddiogelwch i’m 
plant. Helpodd yr Elusen imi 
wneud hyn. Gallwn i 
ganolbwyntio ar y biliau 
hanfodol ac ar ein rhoi ni yn ôl 
ar ein traed.”

Mae’r lluniau o fodelau, a newidiwyd yr enwau i warchod manylion personol

Oherwydd salwch cysylltiedig â 
straen, ynghyd â sgoliosis, bu’n 
rhaid i Fiona gael amser i ffwrdd 
o’r gwaith. Gwelodd yn fuan nad 
oedd y tâl salwch yn ddigon i 
dalu ei biliau a’i rhent, er iddi fod 
yn ddarbodus.
“Roeddwn i bob amser wedi 
tybio y down i o hyd i’r arian 
o rywle, ond doedd dim arian 
yno.”
Bu modd inni gynorthwyo Fiona 
cyn iddi fynd i ddyled.
“Bydda i’n cofio hyn am weddill 
fy mywyd.”

Fiona,
Adran Gwaith a Phensiynau



BACK

Sut i gysylltu â ni
Mae’n hawdd cysylltu â ni dros y ffôn, trwy e-bost neu’r post neu dros y ffacs

Ffôn: 020 8240 2451

E-bost: supportercare@foryoubyyou.org.uk

Trwy’r post: The Charity for Civil Servants, 5 Anne Boleyn’s Walk, Cheam,  

Sutton, SM3 8DY  

Ffacs: 020 8240 2401

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

www.facebook.com/foryoubyyou

www.twitter.com/foryoubyyou



“Mae’r gwasanaethau a ddarperir gan yr 
Elusen o gymorth mawr ac yn syml eu 
cael. Pan wyddoch chi fod pobl yno i 
helpu ar adeg anodd, mae’n gysur mawr. 
Rwy’n ddiolchgar iawn am yr help a 
gafwyd ac i’r bobl garedig sy’n rhoi 
arian.”

 John, Y Weinyddiaeth Cyfiawnder

Os gwelwch yn dda, rhowch yn 
hael fel y gallwn barhau i 
gynorthwyo gweision sifil a’u 
teuluoedd pan fo angen.

Os byddwch chi 
neu’ch teulu byth 
angen ein 
cymorth, ffoniwch ein rhif rhadffôn 
0800 056 2424 neu ewch i’n gwefan                                   
www.foryoubyyou.org.uk



...helpu mwy na 996
 o bobl gyda chymorth

 lles meddyliol

...helpu 1,124
 o bobl gyda

Phasbort Gofalwr

Yn 2015 fe wnaethon ni ...

...alluogi 55 o bobl i
ailadeiladu eu bywydau

ar ol ffoi rhag
camdriniaeth ddomestig



Ffurflen Rhoddwr
(Printiwch mewn inc du)

Rwyf eisiau rhoi   £5           £8         neu £               .                (swm arall) bob mis

Gan ddechrau ar 1af o    

Rwy’n           rhoddwr newydd          rhoddwr presennol 

Gwybodaeth am wirfoddoli 
Ticiwch y blwch i gael manylion am wirfoddoli i helpu gyda gwaith yr Elusen i Weision Sifil

Llofnod deiliad y cyfrif

The Charity for Civil Servants, FREEPOST RTGX-HCAH-BUEZ, Sutton SM3 8DY

FOR OFFICE USE ONLY

Volunteer form issued

EVT

Total Donation  £                 .                  monthly 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

Cyfeiriad e-bost cartref*

Adran o’r Llywodraeth neu Sefydliad

Enw a chyfeiriad y banc/cymdeithas adeiladu

Enw(au) deiliad / deiliaid y cyfrif

Cod didoli’r gangen Rhif y cyfrif banc/cymdeithas adeiladu

Eich manylion chi (Rhaid i chi lofnodi isod i sicrhau y caiff eich rhodd ei phrosesu, mae’r meysydd gofynnol mewn melyn)

Eich gweithle

Manylion Debyd Uniongyrchol

Gallwch gynyddu gwerth eich rhodd 25% trwy wneud Datganiad Cymorth Rhodd. Ticiwch y blwch isod:
Rwyf eisiau i’r Elusen i Weision Sifil hawlio’r dreth yn ôl ar yr holl roddion y byddaf yn eu gwneud yn y dyfodol neu yr wyf wedi’u gwneud yn y 4 
blynedd diwethaf.

Rwy’n talu treth yn y Deyrnas Unedig ac yn deall os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth ar Enillion Cyfalaf na’r swm mewn Cymorth Rhodd 
a hawlir ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth honno, mai fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth.
Dylech roi gwybod i’r elusen os ydych eisiau canslo’r datganiad hwn / newid eich enw neu’ch cyfeiriad cartref / os nad ydych bellach yn talu treth 
ddigonol ar eich incwm a/neu enillion cyfalaf.

Cyfarwyddyd i’ch Banc neu Gymdeithas Adeiladu dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Cyfarwyddyd i’ch Banc 
neu Gymdeithas Adeiladu
Talwch i’r Elusen i Weision Sifil 
Ddebydau Uniongyrchol o’r cyfrif 
a nodir yn y cyfarwyddyd hwn 
yn ddarostyngedig i’r mesurau 
diogelwch a roddir gan y Gwarant 
Debyd Uniongyrchol. Rwy’n deall 
y caiff y cyfarwyddyd hwn aros 
gyda’r Elusen i Weision Sifil ac 
os felly y caiff y manylion eu 
trosglwyddo’n electronig i’m Banc/
Cymdeithas Adeiladu.

Service User Number 8  4  0  2  4  1

mis blwyddyn

Teitl

Rhif yswiriant gwladol

Enw cyntaf Blaenlythrennau eraill Cyfenw

Dyddiad geni

Cod post

Cod post

Cod post

Cyfeiriad cartref

Cyfeiriad cartref parhad

Rhif ffôn cartref Rhif ffôn symudol

Llofnod Dyddiad

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

*Hoffem anfon atoch negeseuon am ein gwaith a rhoi i chi gyfleoedd i’n helpu. Trwy roi’r manylion hyn i ni rydych yn cytuno i gael gohebiaeth oddi wrth yr 
Elusen i Weision Sifil. Os yw’n well gennych beidio â chael yr ohebiaeth hon, ticiwch y blychau canlynol
Post  Ffôn    E-bost    
Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau eraill y barnwn y byddech o bosibl yn cael eu gwaith yn ddiddorol – ni fyddwn yn datgelu’ch gwybodaeth heb eich 
caniatâd, bydd y negeseuon bob amser yn dod oddi wrthym ni, ond ticiwch yma os yw’n well gennych beidio â’u cael
Post    Ffôn    E-bost    

Rydym yn gwerthfawrogi’ch cefnogaeth i’r Elusen i Weision Sifil. I weld ein hysbysiad preifatrwydd llawn ewch i’n gwefan ar www.foryoubyyou.org.uk/privacystatement. 

Rwyf eisiau i’m rhodd gynyddu £                .               bob mis


