
Mind Aberystwyth – Prosiect Myfyrwyr  

Ymunwch â Rhwydwaith Gwirfoddoli Myfyrwyr Mind Aberystwyth a 
gwasanathu ar ein: 

Grŵp Llywio Myfyrwyr!  
Dros y flwyddyn nesaf bydd Mind Aberystwyth 

yn cydweithio gyda Phrifysgol Aberystwyth i weld 

sut y gallwn helpu myfyrwyr i reoli eu hiechyd 

meddwl. Byddwn yn siarad â myfyrwyr ynglŷn 

â’u hanghenion ac yn treialu gwasanaethau a 

gweithgareddau iechyd meddwl trwy gydol y 

flwyddyn, dan eich arweiniad chi - y myfyrwyr!  

Dyna pam rydyn ni'n gofyn am wirfoddolwyr i 

wasanaethu ar ein Grŵp Llywio Myfyrwyr. Bydd 

y grŵp hwn yn cyfarfod bob ychydig wythnosau, 

dan gadeiryddiaeth ein Gweithiwr Prosiect, a'r 

nod fydd cyfarwyddo pa weithgareddau rydym yn 

eu treialu, ein helpu i gasglu adborth ac arwain y 

prosiect yn gyffredinol o safbwynt myfyrwyr. 

Dyma gyfle gwych i 

unrhyw un sydd am 

wella eu CV, cwrdd â 

phobl newydd a 

chyfrannu at hyrwyddo 

iechyd meddwl yn y 

gymuned! 

Codwch eich llais dros 
fyfyrwyr, helpwch ni i 
ddatblygu gwasanaethau 
a rhoi diwedd ar stigma! 



• Ac unrhyw ffyrdd eraill rydych chi'n teimlo y gallwch 

chi helpu! 

• Mynychu cyfarfodydd bob ychydig wythnosau (byddwn yn anelu at fod 

yn hyblyg o ran amseroedd a dyddiadau) 

• Rhannu syniadau, sylwadau ac adborth ynghylch pa weithgareddau a chymorth y gallai 

myfyrwyr fod am eu gweld a chynllunio amserlen o weithgareddau i gyflawni hyn. 

• Helpu i gynllunio a dosbarthu cyfryngau Mind Aberystwyth i hyrwyddo iechyd meddwl a'n gwasanaethau i 

fyfyrwyr. 

• Ein helpu i gasglu adborth a syniadau gan y corff myfyrwyr yn ei gyfanrwydd 

• Helpu i gynllunio a chynnal sesiynau lles (digidol ac wyneb yn wyneb), fel gweithgareddau creadigol neu 

gymdeithasol (celf a chrefft, gemau ac ati) 

• Helpu i gynnal digwyddiadau (digidol ac wyneb yn 

wyneb). 

Bydd y gweithgareddau'n cynnwys: 

Sylwch nad yw'r prosiect hwn yn wasanaeth cynhwysfawr ynddo'i hun; er y byddwn yn treialu 

amrywiaeth o weithgareddau a gwasanaethau, bydd y capasiti'n gyfyngedig. Ein gobaith yw y bydd y 

gwaith a wnawn ar y prosiect hwn yn denu cyllid ar gyfer gwaith mwy cynhwysfawr. 

Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan! 

Os oes gennych ddiddordeb gyrrwch ebost i iinfo@mindaberystwyth.org 
neu rhowch alwad ar 
01970626225 neu negesu ein tudalen Facebook 
(https://www.facebook.com/MINDAberystwyth) 

(Noder: Oherwydd sefyllfa Covid-19, bydd angen cynnal cyfarfodydd drwy 

sgwrs fideo i ddechrau)  


