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Sjlrkeg

Mae’n wir anrhydedd cael ysgrifennu’r neges 
hon fel Cadeirydd newydd Ymddiriedolwyr 
Cerrig Camu Gogledd Cymru. Y peth cyntaf 
y mae’n rhaid i mi ei wneud yw dweud 
diolch wrth Jennie Henderson, y Cadeirydd 
blaenorol sydd wedi bod yn ymwneud â 
Cherrig Camu ers y cychwyn cyntaf, ym 1984, 
ac a wnaeth waith rhagorol fel Cadeirydd yr 
Ymddiriedolwyr. Rwy’n falch iawn bod Jennie 
yn parhau i chwarae rhan weithredol gyda 
Cherrig Camu yn rôl yr Is-gadeirydd ac mae 
wedi bod yn amhrisiadwy i mi wrth imi fynd i’r 
afael â rôl y Cadeirydd.

Ers dod yn rhan o Gerrig Camu, rwyf wedi cael 
sioc ar raddfa problem Cam-drin Rhywiol mewn 
Plentyndod, ac na dderbyniodd cymaint o 
ddioddefwyr y gefnogaeth, neu nad oeddent yn 
teimlo eu bod yn gallu gofyn am y gefnogaeth, 
am yr hyn y maent wedi mynd drwyddo, tan 
yn llawer hwyrach mewn bywyd. Am faich 
ofnadwy y mae’r bobl hyn wedi’i chario, a 
pham fod ein Helusen mor arbennig wrth eu 
helpu i wynebu o’r diwedd y problemau hyn. 
Ar fy ymweliadau â’n swyddfeydd yn Wrecsam, 
rwy’n gwneud pwynt o ddarllen y sylwadau 
adborth oddi wrth ein defnyddwyr gwasanaeth, 
ac maent yn ddiymhongar ac yn ysbrydoledig. 
Am wahaniaeth anhygoel y gall yr elusen 
fach hon ei wneud wrth helpu i drawsnewid 
bywydau.

Rwy’n falch o ddarparu’r adroddiad 
blynyddol ar gyfer y flwyddyn 2019-2020 
mewn blwyddyn sydd wedi bod yn flwyddyn 
lwyddiannus arall i’r elusen, er gwaethaf 
wynebu nifer o heriau sylweddol. Rydym yn 
parhau i weld twf yn y lefelau atgyfeirio, 
gyda mwy o bobl nag erioed yn gofyn am 
ein gwasanaethau. Mae hyn yn rhoi straen ar 
Gyllid a Phrosesau Sefydliadol yn yr elusen. 

Fodd bynnag, mae’n bleser gennyf adrodd 
ein bod wedi parhau i ddiwallu’r anghenion 
ychwanegol hyn ac rydym wedi gweld cynnydd 
yn y bobl sy’n ymgysylltu â Sesiynau Cwnsela 
a’n mentrau Camau Nesaf a Sgiliau Hanfodol.

Wrth gwrs digwyddodd diwedd ein blwyddyn 
ariannol bron yr un pryd â dechrau’r cyfnod 
clo Covid-19, a’r holl broblemau ychwanegol 
a ddaeth yn sgil hyn. Er y bydd yr effaith lawn 
yn cael ei hadlewyrchu’n fwy yn adroddiad 
y flwyddyn nesaf, gallaf gynghori, trwy waith 
rhagorol y Rheolwyr, Staff a Chynghorwyr, 
ein bod yn parhau i gynnal lefel uchel o 
gefnogaeth trwy gydol y cyfnod anodd hwn.

Wrth gwrs, ni ellid fod wedi cyflawni’r holl 
waith gwych y mae Cerrig Camu yn ei wneud 
heb gefnogaeth anhygoel ein rheolwyr, staff, 
gwirfoddolwyr, cwnselwyr, ymddiriedolwyr, 
comisiynwyr a phob cefnogwr arall. Rydyn ni’n 
dibynnu’n fawr ar ewyllys da pobl, busnesau 
ac adrannau llywodraeth Gogledd Cymru i allu 
darparu’r gwasanaeth gwerthfawr rydyn ni’n ei 
wneud, ac i bob un ohonoch rydw i’n diolch o 
waelod fy nghalon.

Rhaid i’m sylw olaf 
fod i’r Goroeswyr 
sydd wedi dangos y 
dewrder i ddod ymlaen 
a chymryd y cam cyntaf 
hwnnw. Chi yw’r gwir 
arwyr, ac edrychaf 
ymlaen at weld Cerrig 
Camu yn parhau i 
gefnogi mwy a mwy o 
bobl am flynyddoedd i 
ddod.

Paul Gordon

Parhau i Drawsnewid Bywydau
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WEddol

PwY wNAEThON NI EU cEfNOgI A sUT?

“Yr unig beth rwy’n 
difaru yw nad oeddwn 
wedi cael cwnsela gyda 

Cherrig Camu yn gynharach 
yn fy mywyd. Fodd bynnag, rwy’n 

ddiolchgar rwyf wedi derbyn 
cymaint o gymorth nawr. Rwy’n 

teimlo, ar ôl mwy na 15 mlynedd 
o unigedd yr wyf nawr yn gallu 
cymdeithasu a gwneud y pethau 

cyffredin y mae’r rhan fwyaf 
o bobl yn cymryd 

yn ganiataol.”

“Rwy’n teimlo’n 
“Rhydd” i fyw fy mwyd 

nawr. Nid wyf bellach yn 
cario cyfrinach a oedd yn 

pwyso arnaf. Gallaf yn 
awr fod yn onest gyda fy 

ngwraig, heb gario 
cywilydd cyfrinachol 

ac euogrwydd.”

“Pan ddes i i Gerrig 
Camu roeddwn i’n 

anhapus, unig, yn casáu 
fy hun ac roedd cywilydd 
arna i. Gyda’ch help chi, 

rwyf wedi dod yn fwy positif 
ac yn teimlo’n hapusach. 

Nid fy mai i oedd y pethau 
a ddigwyddodd i mi 

ac rwy’n gwybod 
hynny nawr.”

cAmAU cYNTAf

180 
MANTEISIodd Pobl AR Y CYNNIG 
MEWN PARTNERIAETH â’R llINEll 

GYMoRTH lIvE FEAR FREE

cEfNOgAETh YchwANEgOL

Kayley, Myfyriwr y Flwyddyn 
Sgiliau Hanfodol Coleg Cambria. 

Pam, Tiwtor oedolion y Flwyddyn am ei 
gwaith gyda’r Grŵp Sgiliau Hanfodol

20 
TEUlU WEdI CAEl CEFNoGAETH 

YCHWANEGol 1-1

1
AN-

NEUAIdd

5,696
SESIYNAU 
CWNSElA

cAmAU NEsAf

52 
WEdI dEFNYddIo EIN 

GWEITHGAREddAU 
Grŵp GoroeSWyr 

CAMAU NESAF

26 
GWEITHGAREddAU 
CAMAU NESAF A 

ddARPARWYd GAN 
GYNNWYS THERAPI 

CEFFYlAU

20 
UNIGolIoN WEdI 
CoFRESTRU MEWN 
doSbARTHIAdAU 
AddYSG SGIlIAU 

HANFodol

36 
WEdI PASIo, 

1 WEdI CoFRESTRU 
YN Y bRIFYSGol

40 
PlANT dEFNYddWYR GWASANAETH 
WEdI CAEl ANRHEGIoN NAdolIG

Dyfyniadau cleientiaid Dywedon Nhw

Therapi Ceffylau



Fe ddAthlom ein 35 pen-blwydd

gwEIThIO gYDA’N gILYDD 
DULL UN Tîm

diwrnod hyfforddiant gyda stop it now

hoFFem estyn ein DiolCh i:

Chwe awdurdod lleol Gogledd Cymru a’r 
Bwrdd Iechyd mewn partneriaeth, y 

Weinyddiaeth Gyfiawnder, Llywodraeth 
Cymru, Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a 

Throsedd, Sefydliad Banc Lloyds a’n holl 
gasglwyr arian a’n cefnogwyr. 
mae eich cefnogaeth yn gwneud 

gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl, 
diolch. 

CeRRig CAmu, tîm gogledd CymRu

 sesiynAu estyn AllAn AC ymwybyddiAeth

32 
SESIYNAU A 

GYFlWYNWYd

sesiwn estyn allan gyda 
myFyRwyR Coleg llAndRillo

279 
Pobl A GYRHAE 

ddWYd

19 gwiRFoddolwR yn CyFRAnnu 420 AwR o’u 
hAmseR, sgiliAu A CheFnogAeth, AmhRisiAdwy

Mentoriaid  Cyfiethwyr  Gweinyddol  Debynnydd

  ymddiriedolwyr  Codwyr arian  Cyfryngau Cymdeitha
sol

eDRyCh tua’R DyFoDol:
Lansio ein cyfryngau cymdeithasol newydd, cydweithio, 
Camau Cyntaf, Prosiectau Camau Nesaf a lansio ein 
menter Camu Tuag At Les. Hyfforddiant ac ymwybyddiaeth 
a chwnsela a chymorth parhaus i oroeswyr, gan ddarparu 
gwasanaeth proffesiynol ledled Gogledd Cymru.

yR elusen DDethol o’R FlwyDDyn 
Coop Wrecsam, Tesco Wrecsam ac elusen ddethol 
Maer Wrecsam.
I’n cefnogi, ewch i 
www.steppingstonesnorthwales.co.uk

Crefftau a 
chefnogaeth hel 

pres gan CAtheRine 
gan hel £720.00

CACen ddAthlu A wnAed 
gAn FyFyRwyR Coleg CAmbRiA


