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Croeso i Hafan Wen  
Mae’r tîm yn Hafan Wen yn deall fod eich penderfyniad i dderbyn triniaeth ddadwenwyno yn un 
pwysig ac anodd iawn. Rydym yn gobeithio y gallwn gynnig amgylchedd cyfforddus a chefnogol 
er mwyn eich helpu i gyrraedd eich nod o fyw bywyd heb sylweddau.  

Ynglŷn â CAIS
Elusen gofrestredig yw CAIS ac mae’n un o brif gyflenwyr gwasanaethau cymorth personol y 
sector gwirfoddol yng Nghymru

Ein Gwerthoedd

Rydym yn cyflwyno cenhadaeth CAIS fel tîm, ac yn 
sail i hyn rydym yn rhannu set o werthoedd sy’n ein 
cynorthwyo i gael effaith gadarnhaol ar fywydau unigolion a 
chymdeithas:

Pobl   Byddwn yn grymuso pobl i gyrraedd eu nodau 
personol a phroffesiynol a chyflawni eu potensial

Gwrando   Rydym yn ymrwymedig i’n gwaith a’n 
cenhadaeth, byddwn yn gwrando ar ein defnyddwyr 
gwasanaeth a’n cwsmeriaid ac yn dysgu oddi wrthynt i 
sicrhau ein bod yn darparu’r gwasanaethau a’r cymorth 
cywir

Ansawdd   Byddwn yn ymdrechu i fodloni a rhagori ar 
ddisgwyliadau comisiynwyr, defnyddwyr gwasanaeth a 
chwsmeriaid

Partneriaeth   Byddwn yn parhau i ddatblygu 
partneriaethau gyda mudiadau sy’n rhannu ein 
gweledigaeth 

Cymuned   Rydym yn gwerthfawrogi a chefnogi’r rheini sy’n 
ein cynorthwyo’n wirfoddol. Byddwn yn ymdrechu i ddeall ac 
ateb anghenion y gwahanol gymunedau sy’n gofyn am ein 

gwasanaethau

Ein Nodau

Cefnogi a grymuso pobl i wneud newidiadau cadarnhaol 
i’w ffordd o fyw

Helpu pobl i wella eu lles corfforol ac emosiynol i fyw 
bywydau hapusach ac iachach

Ysbrydoli a chefnogi pobl i gyrraedd nodau personol a 
phroffesiynol

Rydym yn helpu pobl sy’n cael problemau â dibyniaeth, iechyd meddwl, cyflogaeth, troseddu a heriau eraill mewn bywyd, 
yn ogystal â chynnig cymorth a gwybodaeth i’w teuluoedd a ffrindiau, yn y gred y gall pobl newid a’u bod yn newid. Mae ein 
dewis eang o wasanaethau yn cynnwys triniaeth ac adsefydlu mewn cyfleusterau preswyl, cwnsela, mentora gan gymheiriaid, 
cymorth i gyn-filwyr, cefnogi pobl yn eu cartrefi, cynorthwyo pobl i ddychwelyd i’r gwaith neu addysg, gwaith grŵp ac 
ymyriadau cymhelliant eraill. Gallwn hefyd gynnig dewis cynhwysfawr o gyrsiau hyfforddi, ynghyd â hyfforddiant a chymorth 
i gyflogwyr. Rydym yn weithgar iawn ym maes ymyriadau cyflogaeth gan gynnwys datblygu ein mentrau cymdeithasol ein 
hunain. 

Ein Datganiad o Genhadaeth

Nod CAIS yw grymuso newidiadau cadarnhaol ym mywydau’r bobl a gaiff eu heffeithio gan ddibyniaeth, iechyd meddwl 
niweidiol, diweithdra, troseddu a heriau eraill bywyd trwy gynnig dewis o wasanaethau a chymorth a ddarperir gan staff a 
gwirfoddolwyr medrus a phrofiadol.
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Ynglŷn â Hafan Wen
Mae Hafan Wen yn uned ddadwenwyno bwrpasol i gleifion mewnol, a adeiladwyd yn 1997 ar 
safle Ysbyty Maelor Wrecsam. Mae’n darparu cymorth triniaeth glinigol a reolir yn feddygol i 
unigolion sy’n anelu at fyw bywyd heb sylweddau.

Arweinir y ddarpariaeth glinigol gan seiciatrydd ymgynghorol ac mae’r gwasanaeth yng ngofal nyrsys cymwysedig a thîm 
profiadol o weithwyr cymorth sy’n gweithio ddydd a nos. Caiff y rhaglen therapiwtig, sy’n rhoi cymorth i ddefnyddwyr 
gwasanaeth drwy’r broses ddadwenwyno, ei harwain gan dîm o weithwyr therapiwtig profiadol sy’n hwyluso amrywiaeth o 
ymyriadau seicogymdeithasol ar sail tystiolaeth, fel:

•	  therapi ymddygiad gwybyddol

•	  ymwybyddiaeth ofalgar

•	  therapi derbyn ac ymrwymo

Bwriad yr ymyriadau hyn yw grymuso newid ac ymgysylltu’r defnyddwyr gwasanaeth â’r rhaglen, gan adeiladu cyfalaf adferiad 
yn y broses.

Mae Hafan Wen yn cynnig gwasanaeth ymatebol, hyblyg, clinigol-effeithiol sy’n sicrhau canlyniadau cadarnhaol, gan 
gynnwys:

•	  dadwenwyno’n llwyr

•	  sefydlogrwydd

•	  gwell lles cyffredinol

•	  gwell cymhelliant

•	  gwell iechyd meddwl

•	  gwell iechyd corfforol

•	  gwell dealltwriaeth o’r hyn sy’n ysgogi dibyniaeth

•	  gwell sgiliau i atal neu reoli llithro yn ôl

•	  gwell dealltwriaeth o’r rhwydweithiau cymorth sydd ar gael i ddefnyddwyr gwasanaeth 

•	  gwell dealltwriaeth o’r broses o newid

•	  gwell hyder

•	  gwell ymwybyddiaeth o’r gymuned ehangach a’ch lle yn y gymuned honno

•	  gwell ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael i chi

•	  y gallu i ddatblygu amrywiaeth o strategaethau ymdopi i sicrhau adferiad parhaol ac ymwrthod
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Meini Prawf Derbyn a Gwrthod Derbyn  
Meini Prawf Derbyn

Caiff defnyddwyr gwasanaeth eu derbyn i Hafan Wen fel rhan o gynllun gofal parhaus a drefnwyd ochr yn ochr â thimau 
cymunedol. Bydd pob defnyddiwr gwasanaeth yn gwybod ei ddyddiad derbyn a bydd trefniadau wedi’u gwneud gan eu 
gweithwyr cymunedol i sicrhau eu bod yn cyrraedd yr uned yn ddiogel. Dim ond defnyddwyr sy’n cwrdd â’r meini prawf a ganlyn 
y gellir eu derbyn yn Hafan Wen:

•	  maent wedi’u hysgogi i ddadwenwyo ac i weithio at eu nodau a thargedau personol 

•	  maent yn barod i gadw at ein rheolau a’n disgwyliadau fel rhan o gontract triniaeth a gytunir

•	  mae ganddynt atgyfeiriad cynhwysfawr llawn a gyflwynwyd gan eu gweithiwr cymunedol cyn iddynt gael mynediad

•	  maent wedi derbyn cadarnhâd fod cyllid ar gael

Meini Prawf Gwrthod Derbyn

Ar sail ein meini prawf cymhwyster, ni fyddai’n bosibl i ni gynnig ein gwasanaethau i gleientiaid y nodwyd bod arnynt angen 
gwasanaethau meddygol neu iechyd meddwl yr ystyrir eu bod y tu hwnt i allu ein darpariaeth. Mae hyn yn cynnwys:

•	  defnyddwyr gwasanaeth â morbidrwydd seiciatrig llym neu sydd ar adrannau o’r Ddeddf Iechyd Meddwl

•	  defnyddwyr gwasanaeth â morbidrwydd corfforol difrifol

•	  defnyddwyr gwasanaeth sydd â pherygl uchel o drais

Ni ellir mechnïo defnyddwyr gwasanaeth i Hafan Wen.

Triniaeth Glinigol
Mae protocol dadwenwyno Hafan Wen, a ddatblygwyd ar y cyd â’r bwrdd comisiynu lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr (BIPBC), yn seiliedig ar ganllawiau cyfredol iechyd cyhoeddus a NICE. Caiff y protocol ei archwilio gan BIPBC, y 
rheolwr gwasanaeth a fferyllfa’r ysbyty, sy’n darparu meddyginiaeth i Hafan Wen. Mae’r seiciatrydd ymgynghorol a meddygon 
y gwasanaeth yn asesu pob defnyddiwr gwasanaeth yn unol â chanllawiau presgripsiynu BIPBC.

Bydd ein tîm staff yn adolygu diddyfnu meddygol bob dydd, ac yn ymgynghori gyda chi mewn perthynas â dos, graddfa 
lleihau’r dos ac unrhyw ffactorau eraill a fydd o gymorth i chi gwblhau eich proses ddadwenwyno yn gyfforddus a 
llwyddiannus. Mae hyn yn cynnwys monitro cyflyrau corfforol sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau a chyflyrau 
nad ydynt yn gysylltiedig â hynny. Lle bo hynny wedi ei nodi yn y dogfennau atgyfeirio neu yn dilyn ymgynghori gyda chi a’r 
gweithiwr a wnaeth eich atgyfeirio, gellir rhoi presgripsiwn am naltrexone, disulfiram neu acamprosate a dechrau ei gymryd 
cyn i chi adael y gwasanaeth.

Mae gan Hafan Wen gysylltiadau agos â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) gan olygu bod modd ymateb yn 
gyflym os bydd argyfwng seiciatrig llym neu argyfwng meddygol. Er na chânt eu defnyddio’n aml, mae agosrwydd yr uned 
at gyfleusterau seiciatrig a meddygol ar safle Ysbyty Maelor Wrecam a phrotocolau a gytunwyd yn sicrhau trosglwyddiadau 
effeithlon a di-dor pan fydd angen.

Cynllun Gofal
Mae’r tîm staff yn credu y gall bawb newid os byddant yn cael cyfle, lle ac amser priodol i wneud hynny.

Bydd eich tîm nyrsio a enwyd yn cael eu dynodi i chi ar ddechrau eich arhosiad. Bydd y tîm yn llunio cynllun gofal unigol gyda 
chi ar sail eich prif bryderon. Byddwch yn gallu cysylltu â’ch tîm nyrsio a enwyd drwy gydol eich arhosiad yn Hafan Wen. Os oes 
gennych unrhyw bryderon yn ymwneud â’ch nyrs a enwyd neu dîm, gallwch drafod eich pryderon gyda’r dirprwy reolwr neu’r 
rheolwr. 
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Meddyginiaeth
Bydd y tîm clinigol yn monitro eich triniaeth yn ofalus, a dosbarthir meddyginiaethau yn unol â chanllawiau clinigol. Yn 
Hafan Wen, rydym yn ceisio eich helpu i ddadwenwyno’n ddiogel, mor gyfforddus â phosibl, gan ganiatáu i chi barhau i 
fynychu cyfarfodydd grŵp a chymryd rhan mewn gweithgareddau eraill yn ystod eich arhosiad. Bydd y staff nyrsio yn ateb 
unrhyw gwestiynau sydd gennych ynglŷn â’ch meddyginiaeth. Yn ystod eich triniaeth bydd meddygon Hafan Wen yn cynnal 
adolygiadau rheolaidd i sicrhau eich bod yn gyfforddus a diogel. 

Amseroedd meddyginiaeth
8.00am — 9.00am

12.30pm — 1.30pm

5.30pm — 6.30pm

10.00pm — 11.00pm

Rhaglen Therapiwtig
Mae gweithio at adferiad hirdymor yn llywio pob agwedd ar y rhaglenni therapiwtig a ddarperir yn Hafan Wen. Rydym yn 
ystyried yr unigolyn cyfan wrth ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cleient ac ar adferiad, gan fynd i’r afael ag 
anghenion bio-seicogymdeithasol pob unigolyn.

Mae ymyriadau seicogymdeithasol yn chwarae rhan allweddol wrth drin anhwylderau yn ymwneud â’r defnydd o gyffuriau 
ac alcohol yn Hafan Wen. Defnyddir amrywiaeth o dechnegau a dulliau ar sail tystiolaeth — fel therapi gwella cymhelliant, 
therapi ymddygiad gwybyddol, ymwybyddiaeth ofalgar, therapi derbyn ac ymrwymo, mapio cyswllt-nodau, ac atal llithro yn ôl 
— gallwch ddatblygu amrywiaeth o strategaethau ymdopi i ymyrryd mewn ffordd sydd yn fwyaf addas ar gyfer eich anghenion 
unigol. 

Full Circle 
Mae Hafan Wen yn annog cydgymorth fel rhan o’r rhaglen adferiad ehangach. Gall defnyddwyr gwasanaeth Hafan Wen elwa 
ar wasanaeth eiriolaeth, cymorth ac arweiniad drwy gydol eu harhosiad, ar ffurf ein grŵp arbennig ar gyfer cyn-ddefnyddwyr 
y gwasanaeth, Full Circle. Yn unol â dull Hafan Wen o ganolbwyntio ar yr unigolyn, mae ymgysylltu â grwpiau cydgymorth yn 
creu’r cyfleoedd gorau posibl i gael adferiad parhaus.

Mae Full Circle yn cynnwys cyn-gleientiaid Hafan Wen sy’n weithgar mewn grwpiau adferiad yn y gymuned. Mae Full Circle 
hefyd yn gatalydd i ddefnyddwyr gwasanaeth gael mynediad at fwy o gydgymorth ar ffurf NA neu AA.

Mae Full Circle yn gweithio mewn partneriaeth gyda AVOW, TACT, Recovery Coaching, Newid Cam a Jigsaw.

Mae’r cyfuniad blaengar hwn o ymyriadau seicogymdeithasol a chydgymorth, ochr yn ochr â dadwenwyno meddygol, yn creu’r 
cyfleoedd gorau posibl i gael adferiad hirdymor parhaus.
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Amserlen Therapiwtig
Cynhelir cyfarfod boreuol ar gyfer pob defnyddiwr gwasanaeth a staff am 9.30am, lle byddwch yn derbyn trosolwg o’r 
trefniadau ar gyfer y diwrnod i ddod. 

Mae’r grwpiau yno i’ch helpu a disgwylir i chi fynychu’r sesiynau gorfodol ar yr amserlen. Rydym wedi ceisio gwneud y grwpiau 
mor ddiddorol â phosibl, yn y gobaith y byddwch yn dysgu pethau newydd amdanoch chi eich hun a chael ychydig o hwyl wrth 
wneud hynny.

Os ydych yn pryderu ynglŷn â’r grwpiau, neu os oes arnoch ofn mynd, gallwch ofyn i aelod staff roi mwy o wybodaeth i chi am y 
grwpiau a rhoi help i chi fynychu. 

Bydd cyfle i chi hefyd drafod pynciau’r gwaith grŵp, ac unrhyw faterion a godwyd, yn ystod sesiynau un-i-un gyda’r nyrs a 
enwyd.

Enghraifft o amserlen wythnosol 

Er mwyn rhoi syniad i chi o drefn eich diwrnod yn y gwasanaeth, dyma enghraifft o amserlen wythnos arferol. Mae rhai 
sesiynau grŵp yn orfodol a disgwylir i chi fod yn bresennol fel rhan o’ch rhaglen yn Hafan Wen.

LLUN MAWRTH MERCHER IAU GWENER SADWRN SUL

8am – 9am Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast Brecwast 

Bore 9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfarfod Tŷ 

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am -12 pm

Cyfrifiaduron a 
Therapi Celf 

Neu
Gweithgaredd 

Therapiwtig

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am – 12 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

9.30 am -10 am

Cyfarfod Bore

10 am –12 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

12 – 1pm Cinio Cinio Cinio Cinio Cinio Cinio Cinio

Prynhawn 1:30 – 3:30 pm

Grŵp Seico-
gymdeithasol

1:30 – 3:30 pm

Grŵp Seicogym-
deithasol

1:30-3:30 pm

Gweithgaredd 
dan arweiniad 

Mentor  
Cymheiriaid 
(Full Circle)

1:30-3:30 pm

Grŵp Addysgol

1:30-3:30 pm

Grŵp Addysgol
Neu

Hamdden

1:30-3:30 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

1:30-3:30 pm

1:i:1
Sesiynau gwaith 

allweddol

5 - 6 PM Te Te Te Te Te Te Te

Nos Campfa

Neu

Hamdden

Campfa

Neu

Hamdden

Cyfarfod 
Alcoholics

Anonymous
(AA)

Cyfarfod 
Narcotics 

Anonymous
(NA)

Campfa

Neu

Hamdden

Campfa

Neu

Hamdden

Campfa

Neu

Hamdden
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Amserlen Wythnosol

Cyfrifiaduron a Therapi Celf  

Yn cynnwys y celfyddydau creadigol, cerflunio, ysgrifennu creadigol, sgiliau 
cyfrifiadurol sylfaenol, a phaentio.

Gweithgareddau Therapiwtig  

yn cynnwys grŵp ymlacio, grŵp myfyrio, ymarferion meithrin hunan-barch a hyder.

Cyfarfod Tŷ

I drafod materion bob dydd yn y tŷ. Hefyd yn fforwm lle gall defnyddwyr gwasanaeth 
drafod materion yn ymwneud â’r ddarpariaeth gwasanaeth gyda’r tîm staff.

1:i:1 Sesiynau Gwaith Allweddol  

Sesiwn gwaith unigol a gynlluniwyd i fynd i’r afael ag anghenion a nodwyd yn eich 
cynllun gofal, ac a fydd hefyd yn ystyried datblygu strategaethau ymdopi.

Grŵp seicogymdeithasol 

Yn cynnig sesiynau manwl, cynhwysfawr sy’n canolbwyntio ar: 

•	  cydbwysedd o ran ffordd o fyw

•	  ymddygiad dinistriol

•	  trigeri / ysfeydd 

•	  syrffio’r trigeri

•	  lles meddyliol

•	  adferiad yn cynnwys mynd i’r afael â phatrymau meddwl

Gweithgaredd dan arweiniad Mentor Cymheiriaid  

Dan arweiniad Full Circle, mae’r sesiwn yn gyfle i sgwrsio gyda chyn-ddefnyddwyr 
gwasanaeth sydd wedi bod drwy’r un profiad â’r hyn rydych chi’n ei wynebu.

Grŵp Addysgol 

Yn cynnwys ysgrifennu CV, chwilio am swyddi, rheoli arian a chyllideb, addysg rhyw, a 
materion cyfoes.

Y Gampfa a Hamdden

Gallwch wella eich iechyd corfforol drwy fynd i’r gampfa gyda’n hyfforddwr gwirfoddol, 
neu gallwch ymlacio drwy chwarae gêm o bêl-fasged neu fwynhau cwmni eraill. 
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Cyfleusterau a Llety 
Mae Hafan Wen yn cydnabod yr angen am breifatrwydd a diogelwch i’n defnyddwyr 
gwasanaeth, yn enwedig ar adeg mor anodd a bregus. Er y byddwn yn goruchwylio 
pob agwedd ar ein gweithgareddau a therapïau, rhoddir lefel uchel o breifatrwydd a 
pharch i chi mewn amgylchedd glân, diogel a fydd o gymorth i’ch adferiad.

I lawer o bobl, un o’r agweddau pwysicaf ar eu harhosiad yw eu llety. Yn Hafan 
Wen, mae gan bob defnyddiwr gwasanaeth ei ystafell wely ei hun gyda chawod a 
thoiled en-suite. Mae’r ystafelloedd, sy’n cynnwys desg ysgrifennu, cwpwrdd dillad, 
a chypyrddau ar gyfer eich eiddo, yn fannau y gallwch fynd iddynt pan fydd angen 
preifatrwydd arnoch.

Cynlluniwyd cyfleusterau Hafan Wen yn ofalus a chânt eu huwchraddio yn barhaus 
i ateb anghenion amrywiol gwahanol grwpiau o gleientiaid. Mae’r nodweddion yn 
cynnwys:

•	  llety sy’n addas i’r anabl – lifftiau, seddau mewn cawodydd, cyflesterau ar  
 gyfer pobl â nam ar eu clyw

•	  prif adeilad sy’n hygyrch i bawb, gyda mynediad i gadeiriau olwyn

•	  lolfa ar gyfer menywod / dynion yn unig

•	  25 ystafell wely sengl en-suite 

Mae pedair lolfa i gyd, un ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth benywaidd yn unig, ac 
un ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth gwrywaidd yn unig, a dwy at ddefnydd pawb. 
Hefyd, yn Hafan Wen ceir cawodydd sy’n addas i’r anabl, lifft i’r llawr cyntaf, ac 
ystafell golchi dillad ar gyfer cleientiaid. Mae cegin fach ym mhob lolfa lle ceir popty 
meicro-don, cyfleusterau gwneud te a choffi ac ardal fwyta.

•	  ceginau bach yn y bedair lolfa

•	  ystafell golchi dillad

•	  ystafell ymlacio

•	  ystafell gelf a chyfrifiaduron

•	  ystafell hamdden

•	  ystafell gwaith grŵp

•	  campfa
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Ystafell Gyfrifiaduron a Chelf

Fel rhan o’r rhaglen therapiwtig yn Hafan Wen, mae cyfle i ddefnyddwyr gwasanaeth 
archwilio eu meddyliau, teimladau ac emosiynau drwy gyfrwng celf. Mae ein sesiynau 
celf yn ffordd o fynegi eich hun yn greadigol ac yn cynnig cyfle i hunanfyfyrio. 

Gallwch wneud modelau clai, peintio, darlunio a darganfod talentau cudd!

Gallwch ddefnyddio ein cyfrifiaduron i gadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu drwy 
e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol. Gallwch chwilio am gyfleoedd newydd o ran 
hyfforddiant pellach, cyflogaeth, neu ddatblygu hobïau a diddordebau. Peidiwch â 
phoeni os nad ydych yn gwybod sut i ddefnyddio cyfrifiaduron, gall ein tîm therapiwtig 
roi rhai gwersi sylfaenol a fydd o gymorth i chi ddechrau arni.

Gerddi

Lleolir Hafan Wen yng nghanol gerddi sefydledig, gan roi cyfle i gleientiaid gael amser 
iddynt hwy eu hunain neu fyfyrio wrth fwynhau’r ardd, y pwll a’r tir o amgylch. Mae 
preswylwyr yn aml yn gweld amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, gan gynnwys llwynogod, 
cwningod, moch daear, gwiwerod, a hwyaid.

Cegin

Mae gan Hafan Wen cegin fodern lle mae cogyddion profiadol yn gweithio saith diwrnod 
yr wythnos. Caiff y bwyd ei goginio’n ffres, a gwneir pob ymdrech i ddarparu bwydydd 
maethlon sy’n diwallu eich gofynion o ran deiet, dewisiadau personol a’ch helpu i gael 
adferiad cynt a mwy cyfforddus.

Garddio a’r Rhandiroedd  

Mae gennym dŷ gwydr bach ac rydym yn annog defnyddwyr gwasanaeth i roi cynnig ar 
dyfu planhigion a blodau i’w plannu yn yr ardd ar ôl iddynt gryfhau. Mae gennym ardd 
lysiau lle rydym yn tyfu perlysiau a chynnyrch ffres at ddefnydd ein cogydd proffesiynol 
yn ein cegin.

Y Gampfa / Cwrt Pêl-fasged  

Mae gennym gampfa sydd â’r holl offer at ddefnydd defnyddwyr gwasanaeth, er mwyn 
eich helpu i wella eich iechyd corfforol a gwneud i chi deimlo’n dda amdanoch chi eich 
hun. Hefyd, mae gennym gwrt pêl-fasged pob-tywydd lle gallwch gadw’n heini.

Os hoffech ddefnyddio’r gampfa gofynnwch wrth aelod staff. Ar ôl i’r meddyg roi 
caniatâd i chi ddefnyddio’r offer, bydd ein tiwtor ymarfer corff yn eich helpu i lunio 
cynllun ffitrwydd sy’n addas ar eich cyfer.

Cyn y gallwch ddefnyddio’r ystafell rhaid i chi gael:

1. caniatâd a llofnod y meddyg

2. esgidiau addas, e.e. trênyrs

3. cynllun ffitrwydd
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Rheolau Craidd
Ein rheolau craidd yw: 

•	  dim alcohol
•	  dim cyffuriau anghyfreithlon na chyffuriau nad ydynt ar bresgripsiwn 
•	  dim trais

Rhaid i bob defnyddiwr gwasanaeth a gaiff ei dderbyn ar gyfer triniaeth ddadwenwyno cyffuriau ac alcohol roi sampl wrin pan 
fydd yn cael ei dderbyn yn yr uned.

Efallai y bydd angen cymryd sampl arall o dan oruchwyliaeth ar ddisgresiwn y staff neu os byddant o’r farn bod cyffuriau 
anghyfreithlon yn cael eu defnyddio neu bod sampl wrin ffug wedi ei roi.

Bydd yn rhaid i chi adael os byddwch yn yfed alcohol, ysmygu cannabis neu yn cymryd unrhyw gyffuriau anghyfreithlon yn yr 
uned neu oddi ar y safle.

Caiff yr heddlu eu galw os byddwch yn bygwth neu’n defnyddio trais yn erbyn y staff neu ddefnyddwyr gwasanaeth eraill. Gall 
hyn arwain at eich rhyddhau a/neu eich erlyn, ac o bosibl eich gwahardd rhag defnyddio’r gwasanaeth yn  y dyfodol.

Efallai y gofynnir am brofion anadl ar ddisgresiwn y staff.

Ni ddylai defnyddwyr gwasanaeth adael tir yr uned. 

Prydau bwyd a bwydlenni
Er eich cyfleustod, bydd brecwast ar gael bob bore yn y lolfeydd. Darperir bwydlen yn y dderbynfa yn cynnwys y dewisiadau ar 
gyfer cinio a swper. Gellir darparu prydau llysieuol ac ar gyfer anghenion deietegol eraill. 

Amseroedd prydau:

Cinio   hanner dydd 

Te   5.00pm

Brechdanau  8.00pm ymlaen

Darperir brecwast hunanwasanaeth; gofynnwch i’r staff am 
rawnfwydydd a bara. 

Darperir prydau llysieuol ac phrydau ar gyfer anghenion 
deietegol eraill os gofynnir amdanynt. 
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Gadael yr uned yng nghwmni hebryngwr 
Rydym yn deall na fydd yn bosibl i rai defnyddwyr gwasanaeth gwblhau eu holl drefniadau ariannol neu roi trefn ar nwyddau 
personol angenrheidiol cyn cael eu derbyn i’r uned.

Yn yr amgylchiadau hyn gall staff Hafan Wen hebrwng defnyddwyr gwasanaeth o’r uned, am reswm penodol a gytunir ac ar 
amser priodol, at y dibenion a ganlyn yn unig: 

. mynd i’r swyddfa bost leol

. mynd i’r swyddfa fudd-daliadau leol, os oes angen

Cytunwyd ar y canllawiau hyn gan roi ystyriaeth i angen y claf, rheoli risg iechyd a diogelwch ac adnoddau staff. 

Gall staff brynu nwyddau hylendid personol ar ran defnyddwyr gwasanaeth. 

Anfonir amrywiaeth o bapurau newydd i Hafan Wen bob dydd.

Cadw mewn cysylltiad — Teuluoedd, Ffrindiau a Gofalwyr 
Gall dibyniaeth effeithio ar deuluoedd, gofalwyr ac eraill sy’n annwyl i ni. Gall cymhlethdodau yn ymwneud â dibyniaeth achosi 
rhwystredigaeth, dicter, clwyfo ac yn aml iawn teimladau o anobaith i anwyliaid. Gall CAIS ddarparu cymorth i deuluoedd a 
gofalwyr, ac ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddynt neu sydd gennych chi. Gall teuluoedd ac anwyliaid deimlo’n sicr y bydd y 
cleient yn derbyn y gofal gorau posibl.

Mae Hafan Wen yn deall pwysigrwydd cynnwys teuluoedd a gofalwyr yn eich adferiad. Pa un a oes gennych berthynas agos 
gyda’ch anwyliaid, neu os ydych yn dymuno ailadeiladu perthnasoedd, byddwn yn rhoi cymorth i chi.

Yn anffodus, oherwydd natur yr uned ac er mwyn i chi ganolbwyntio ar eich adferiad nid yw Hafan Wen yn caniatáu ymwelwyr. 
Fodd bynnag, os ydych yn dymuno ymweld â’ch plant gellir trefnu hyn a dylid gwneud trefniadau gyda’ch gweithiwr 
cymunedol. Bydd y canllawiau a ganlyn yn eich helpu i gadw mewn cysylltiad gyda’ch teuluoedd ac anwyliaid yn ystod eich 
arhosiad yn Hafan Wen:

Ffonio a Galwadau
Os hoffai eich teulu neu ffrindiau siarad gydag aelod staff ynglŷn â’ch gofal, gyda eich caniatâd, yna gallant ffonio (01978) 
313904. 

Os hoffai eich teulu neu ffrindiau siarad gyda chi yn uniongyrchol dylent wneud hynny drwy ffonio eich ffôn symudol neu ffôn 
talu Hafan Wen: (01978) 354693.

Llythyrau a Pharseli 

Gallwch anfon a derbyn cymaint o lythyrau ag yr ydych yn dymuno, ond byddwn yn agor pob llythyr a fydd yn cyrraedd yr uned 
er mwyn eich cadw chi a’r gwasanaeth yn ddiogel.
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Cyfrinachedd  
Mae CAIS yn gweithredu polisi cyfrinachedd cynhwysfawr sy’n diogelu cyfrinachedd defnyddwyr gwasanaeth a gweithwyr 
ill dau. Mae gan ddefnyddwyr gwasanaeth CAIS hawl i breifatrwydd a chyfrinachedd bob amser. Byddwn yn cyfleu hyn i 
ddefnyddwyr gwasanaeth yn ystod eu triniaeth a nodir hyn yn nogfennaeth y gwasanaeth. 

Bydd unrhyw faterion a gaiff eu codi/trafod gan ddefnyddwyr gwasanaeth gyda gweithwyr unigol CAIS yn aros yn gyfrinachol 
i’r gweithwyr sydd ynghlwm â’u gofal neu driniaeth, o fewn yr asiantaeth, ac eithrio pan dderbyniwyd caniatâd pendant a 
llofnod y defnyddiwr gwasanaeth i rannu gwybodaeth gydag asiantaethau eraill (h.y. contract tri-chornel).

Bydd pob trafodaeth grŵp yn gyfrinachol. Bydd unrhyw wybodaeth neu drafodaeth a gaiff ei rhannu’n wirfoddol yn y grwpiau 
hyn yn aros yn gyfrinachol i aelodau’r grwpiau a’r staff sy’n gysylltiedig. 

Caiff gwybodaeth gyfrinachol ei rhannu gydag asiantaethau eraill (h.y. heddlu, gwasanaethau cymdeithasol, ac ati) dim ond 
gyda chaniatâd pendant y defnyddiwr gwasanaeth, ac eithrio yn yr amgylchiadau a ganlyn:

•	  os bydd yn fater amddiffyn plant neu os bydd risg i blentyn,

•	  pan fydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith neu drwy orchymyn llys i CAIS wneud hynny, neu

•	  gellid cyfiawnhau datgelu’r wybodaeth er lles y cyhoedd (h.y. lle bydd angen datgelu’r wybodaeth er mwyn amddiffyn  
 y claf neu rywun arall rhag y risg o niwed).

Llwybr Atgyfeirio 
Mae Hafan Wen yn rheoli pob atgyfeiriad drwy reolwr masnachol CAIS, Leon Marsh. 

Cyfeiriad:  Clinig Driniaeth Hafan Wen, Giât 4, Watery Road, WRECSAM LL13 7NQ
Rhif ffôn:  01978 313 904 neu 07436 561 504
Ffacs:   01978 313 903
E-bost:  leon.marsh@cais.org.uk
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Deall a helpu eich hun ar eich taith i adferiad gyda chymorth 
Hafan Wen… safbwynt claf
Dwi’n defnyddio’r gair claf, ond wrth edrych yn ôl, dwi’n meddwl: ‘Oeddwn i’n debycach i westai?’
Ar ôl cyrraedd gwaelod sawl potel, roeddwn wedi cyrraedd gwaelod fy mywyd.
Rwyf wedi bod o dan ddylanwad rhywbeth neu’i gilydd ers fy mod yn wyth oed, roeddwn yn 
defnyddio fy nibyniaeth i ymdopi â bywyd a’r pethau o’m cwmpas — ond yn y pen draw fe 
gostiodd hynny’n ddrud i mi a chollais pob dim.

Roeddwn wedi clywed am Hafan Wen, rhai o’r straeon, rhai 
o brofiadau pobl; roeddwn wastad yn meddwl nad oedd yn 
addas i mi! Gallaf ymdopi â phethau, beth bynnag dydy’r 
pethau dwi’n eu gwneud ddim o fusnes i neb arall, ond 
roeddwn bob amser yn teimlo’n wael, yn drist, anhapus 
a blin! Roeddwn eisiau newid fy mywyd, rhoi cynnig ar 
rywbeth gwahanol, trio gofyn am yr help roedd ei angen 
arnaf efallai?

Un diwrnod meddyliais, dwi ddim yn mynd i wneud hyn 
byth eto! Felly wnes i ddim yfed am rai dyddiau gan feddwl 
y baswn yn medru rhoi’r gorau iddi ar fy mhen fy hun? Dydy 
hynna ddim yn wir o gwbl! Coeliwch fi! Fe wnes i wneud fy 
hun yn sâl wrth roi’r gorau iddi’n sydyn, fedrwch chi ddim 
jest rhoi’r gorau i’ch dibyniaeth ar eich pen eich hun! Roedd 
hynna’n agoriad llygad! Gofynnais am yr help a oedd ar 
gael!

Hafan Wen! Dwi ddim eisiau mynd i ffwrdd am wythnosau, 
beth fydd pobl yn ei feddwl? Beth fydd yn digwydd yno? 
Roedd gen i ofn! Fe wnes i ddyfeisio pob math o straeon yn 
fy mhen cyn mynd yno! Dwi’n mynd i gael fy nghloi mewn 
ystafell, efallai ei fod fel carchar, beth os fydda nhw’n fy 

nghadw i mewn? Beth os fydda nhw’n meddwl nad ydw i’n 
normal? Am ddyddiau wnes i ddim cysgu ac fe wnes i greu 
cymaint o straeon yn fy mhen roeddwn yn teimlo’n isel, ond 
yna gyda 3 diwrnod i fynd meddyliais iawn! Beth sydd gen 
i i’w golli? Dwi’n mynd yn wirion rwan efo’r math o fywyd 
dwi’n ei fyw!

Medi’r 10fed, y diwrnod cyn fy mhen-blwydd yn 46 oed, 
amser cyrraedd 10.00am, fe wnaeth fy mrawd-yng-
nghyfraith fy ngyrru yno, tawelwch llethol yn y car yr holl 
ffordd! Roedd pobl wedi dweud wrthyf nad oedd yn syniad 
da yfed cyn mynd i mewn gan eu bod yn rhoi prawf anadl 
i chi wrth gael eich derbyn, ond gan mod i’n meddwl y 
byddwn heb unrhyw sylweddau adeg fy mhen-blwydd fe 
ges i ‘un neu ddau’ y noson gynt er mwyn fy helpu i gysgu!

Pan gyrhaeddais roeddwn yn disgwyl 3 neu 4 o bobl mawr 
cryf, 8 troedfedd o daldra, â golwg flin ar eu hwynebau – 
digon i ddweud, dim chwarae o gwmpas yn fan hyn ngwas i!

Ond roeddwn yn hollol anghywirI! Diflanodd pob un o’r 
ofnau mewn tua 5 munud! 
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Rydych yn cael croeso a phaned, ac os ydych eisiau paned 
arall, gofynnwch!

Yna archwiliad, roeddwn yn falch iawn nad oeddwn 
wedi cael diod cyn mynd i mewn, oherwydd fe ges i fy 
meddyginiaeth yn fuan ar ôl cael fy nerbyn.

Yna i fy ystafell, ac roeddwn wedi fy mhlesio! Rydych yn 
cael eich goriad eich hun, gwely, bwrdd, cadair a chwpwrdd 
dillad a chawod en-suite. Ar ôl dadbacio fe es allan i’r 
ardal smygu, lle roedd tua dwsin o bobl yn tynnu coes 
ac yn chwerthin, ac roeddynt yn edrych yn hapus fod yna 
rywun newydd wedi cyrraedd! Ar ôl 2 funud roeddwn wedi 
anghofio enw pawb, ond doedd dim ots! Roeddem yn 
sgwrsio fel petai ni’n nabod ein gilydd ers blynyddoedd! 
Pawb yn yr un cwch! Dim ffys na ffwdan! Dyna be ydy o! 
Roeddwn yn teimlo’n iawn roeddwn yn hapus a doeddwn i 
ddim ar fy mhen fy hun.

O fewn awr rydych wedi dysgu ble mae pob dim, be sy’n 
digwydd, doeddwn i ddim yn nerfus ac roedd yr holl ofnau 
wedi diflannu! Cyn i mi fynd i mewn roeddwn yn meddwl 
y baswn yn eistedd yn fy ystafell yn darllen neu’n gwylio 
ffilmiau ar fy laptop! Ond roeddwn yn hollol anghywir 
am hynna hefyd! Roeddwn wrth fy modd yn sgwrsio gyda 
phawb, dim angen teimlo cywilydd yma, roedd pawb yno i 
wella!

Mae pawb yn cael gweithiwr allweddol, gallwch siarad 
gyda nhw unrhyw dro a does dim byd yn ormod o drafferth! 
Enw fy ngweithiwr i oedd Ceri, ac roedd yn wych, rhywun a 
fyddai’n siarad a chwerthin a gwneud yn siŵr eich bod yn 
iawn.

Mae nhw’n paratoi eich meddyginiaeth bob dydd, yr un 
amser bob dydd, felly rydych chi’n gwybod y byddwch yn 
iawn drwy’r dydd.

Gallwch fynd i ddau gyfarfod grŵp yr wythnos, N/A un 

noson ac A/A ar noson arall, ond ddim yn yr adeilad ei hun 
ond yn y ganolfan sydd ar y campws, ac mae’r cyhoedd yn 
mynd yno i siarad, felly os ydych yn mynd i’r cyfarfodydd hyn 
gallwch barhau yn ystod eich arhosiad, dydy nhw ddim yn 
orfodol.

Gallwch fynd â’ch ffôn symudol gyda chi; gallwch gael 
mynediad i’r rhyngrwyd drwy’r dydd.

O fewn 3 diwrnod roeddem ni yn treulio amser ar y soffas 
yn yr ystafell deledu yn gwylio ffilmiau, yn bwyta pizzas, 
Doritos a dips, ni? Fy ffrindiau newydd. Dwi’n meddwl bod 
tua 8 ohonom ar y noson ffilm gyntaf, ond fe wnaeth y 
niferoedd gynyddu bob dydd, fe wnaethom ni ordro pizza, 
ond mae’r bwyd yn yr uned heb ei ail! Bwyd gwesty go iawn. 

Os byddwch yn rhedeg allan o unrhyw beth, mae gennych 
ddau ddewis, mae siop fach ar agor bron bob dydd, ac mae 
staff a gwirfoddolwyr yn mynd i’r archfarchnad ar eich rhan 
a nôl beth bynnag rydych ei eisiau, neu gallwch dderbyn 
parseli gan eich teulu neu anwyliaid, bydd rhywun yn 
edrych ar y bocs pan fyddwch yn ei agor, ond dyna fo! 

Fe ges i focs gan fy nheulu yn llawn melysion, creision a 
siocled, ond wnaeth o ddim para’n hir ha ha, dywedodd 
un boi dwi’n caru nhw! Fe wnai ffeirio mars bar am becyn o 
scampi fries? I’r dim. Ar ôl bod yno am tua wythnos a bod 
yn lân, roeddwn yn dechrau teimlo rhyw wefr nad oeddwn 
wedi ei brofi am flynyddoedd! Gwefr naturiol! Dyna od!

Ond fe wnes i ddechrau teimlo braidd yn drist am ychydig 
ddyddiau! Roeddwn wedi cyfarfod pobl grêt ac roedd 
rhai ohonynt yn mynd adre! Fe wnes i gyfarfod pobl yn 
Hafan Wen a fydd yn ffrindiau am oes, yr ail reswm pam y 
dechreuais deimlo’n ddigalon? Mae hyn yn hollol hurt! Dwi 
ddim eisiau mynd adre, wel ddim eto beth bynnag? 

Ddim eisiau gadael? Pam felly? Doeddwn i ddim eisiau dod 
yma! 




