Helpu pobl i wneud
lle a hel atgofion

Care & Repair
Gofal a Thrwsio

Rwy’n teimlo ’mod i’n gallu
anadlu eto. Does gen i ddim
cywilydd na swildod wrth
wahodd pobl i mewn”
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Rhagair
Mae’n bleser gennym gyflwyno’n
hadroddiad effaith ar yr Attic Project,
gwasanaeth a ddechreuwyd 2
flynedd yn ôl gyda chyllid gan Gronfa
Gymunedol y Loteri Genedlaethol.
Rydym yn falch o’r bartneriaeth bedair-ffordd
newydd a ffurfiwyd gennym, yr hyn a gyflawnwyd,
a’r canlyniadau y mae’r Attic Project wedi eu
cyflenwi ar gyfer pobl hŷn ledled Caerdydd, Bro
Morgannwg a Chasnewydd.
Mae problemau creu annibendod a chronni
pethau yn dod yn llawer mwy amlwg. Mae
adroddiadau ar y cyfryngau radio a theledu yn
tynnu sylw cynyddol at sut y gall annibendod a
chronni pethau effeithio ar bobl fregus. Gall hyn
gael effaith negyddol sylweddol o ran diogelwch
tân, cynnydd mewn cwympo ac anafiadau, oedi
cyn cael gadael yr ysbyty, ac atal gwelliannau
cartref gwir angenrheidiol sy’n gallu gwneud
cartrefi pobl fregus yn gynhesach, yn addas i fyw
ynddyn nhw ac wedi eu haddasu’n briodol.
Mae’r adroddiad hwn yn dangos sut yr aeth yr
Attic Project i’r afael â’r materion hyn ar gyfer
cannoedd o bobl fregus, a hwyluso gwelliant
cyffredinol yng nghartrefi, iechyd a lles pobl.
Rydym yn disgrifio hefyd un o elfennau unigryw’r
Attic Project, gwasanaeth “hel atgofion” ble’r
ydym yn cymryd amser i siarad gyda chleientiaid
am yr atgofion sydd ynghlwm â’u hoff eitemau,
gan helpu pobl sy’n teimlo’n fregus ac yn unig i
deimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi ac yn llai
ynysig, a helpu i wella’u lles.
Rydym wedi dysgu llawer mewn dwy flynedd.
Mae mater annibendod a phentyrru pethau
yn gymhleth, ac mewn llawer achos mae’n
galw am weithredu ar y cyd rhwng gwahanol
asiantaethau ar draws Llywodraeth Leol, Iechyd,
y Gwasanaeth Tân, y trydydd sector ac eraill.
Mae hefyd angen arbenigedd wrth fynd i’r afael
â’r rhesymau seicolegol cymhleth sy’n gwneud
i bobl greu annibendod yn eu cartrefi, a’u bod
angen cymorth hirdymor mewn sawl achos.

Rydym wedi dysgu fod adeiladu perthynas rhwng
ein staff, gwirfoddolwyr a’n cleientiaid yn hanfodol
ac y gall dulliau ‘araf bach a phob yn dipyn’ ddod
â newidiadau gwell mewn ymddygiad yn y tymor
hir. Yn fwy na dim, rydym wedi dysgu fod hwn yn
wasanaeth hanfodol a all newid bywydau pobl
er gwell.
Mae’r Attic Project yn gweithio mewn tair sir,
ond mae gennym uchelgais gref i ehangu’r
gwasanaeth i rannau eraill o Gymru i helpu i
ddelio â’r angen heb ei ddiwallu sy’n gyffredin,
yn ein barn ni, ledled y wlad. Byddwn yn gweithio
dros ehangu a chynaladwyedd mewn
llawer ffordd
• A
 rchwilio pa ddulliau sy’n gweithio’n dda mewn
rhannau eraill o Brydain, a dysgu gan y rhain.
• D
 echrau sgyrsiau gyda gwasanaethau Tai.
Iechyd, Gofal Cymdeithasol, y Gwasanaeth
Tân a Chymdeithasau Tai ynghylch angen lleol
a chyd-ariannu gwasanaethau.
• D
 atblygu cynllun busnes ar gyfer creu busnes
cymdeithasol, ac archwilio llawer o wahanol
ddewisiadau ariannu, gan gynnwys gwaith
comisiwn, gwasanaeth y gall cleientiaid
a’u teuluoedd dalu amdano, cyllid grant, a
chymysgedd o’r rhain.
• G
 wneud ceisiadau am grant i
Ymddiriedolaethau, Sefydliadau a darparwyr
grant eraill.
Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau darllen
ei hadroddiad, ac y bydd yn eich ysbrydoli i i
gysylltu, i ddarganfod mwy ac archwilio sut i ddod
â’r gwasanaeth pwysig hwn i’ch ardal chi.

Chris Jones
Prif Weithredwr
Care & Repair Cymru
Y stori hyd yma
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Beth yw’r
Attic Project?
Mae’r Attic Project yn
gydbartneriaeth arloesol rhwng
Care & Repair Cymru a Chymru
Ddiogelach. Mae’n cael ei ariannu
gan Gronfa Gymunedol y Loteri
Genedlaethol am dair blynedd (Medi
2017- Awst 2020) ledled Caerdydd,
Casnewydd a Bro Morgannwg. Rydym
yn helpu pobl 50+ i wneud lle yn eu
cartrefi a rhannu atgofion am yr
eitemau maen nhw’n eu trysori.

Gwyddom fod pobl yn ei theimlo hi’n haws
gollwng gafael ar eu pethau pan fyddan nhw’n
mynd at achosion da. Byddwn yn helpu pobl
i roi’r eitemau nad ydyn nhw eu heisiau i
elusennau neu grwpiau cymunedol ar gyfer eu
hailddefnyddio. Mae’r gwasanaeth hwn yn lleihau
gwastraff tirlenwi a’n heffaith ar yr amgylchedd.

Gall pethau sy’n cronni mewn cartref greu
problem gynyddol i bobl hŷn sy’n fregus. Gall
gwneud lle yn y cartref:

Gall rhannu neu recordio straeon tu ôl i’r
pethau (albwm lluniau, blychau cof neu
straeon digidol) helpu pobl i deimlo’u bod yn
cael eu gwerthfawrogi a gall wella’u lles. Gall
cofnodi atgofion fod yn llesol i bobl sy’n gorfod
ymwahanu oddi wrth feddiannau pwysig neu i rai
sydd eisiau rhannu etifeddiaeth gyda theulu neu
gymuned. Gall hefyd helpu i leihau teimladau o
unigrwydd ac ynysu.

• leihau risg pobl o gwympo;
• galluogi rhyddhau pobl o’r ysbyty;
• lleihau’r straen wrth symud i gartref llai, a
• c hreu mynediad ar gyfer trwsio ac addasiadau
sy’n gwneud cartrefi yn ddiogel, cynnes
a hyfyw.
Mae cyngor a chymorth un-am-un yn helpu pobl
i wneud penderfyniadau ynglŷn â’u cartrefi a’u
heiddo yn gyfforddus heb frysio. Mae cefnogaeth
ymarferol yn helpu pobl i ddidoli, symud neu
aildrefnu eu pethau gan eu galluogi i
fyw’n annibynnol.

Mae’r eitemau yn ein meddiant yn rhan fawr
o’n hunaniaeth a gall eu didoli ddwyn llawer o
atgofion. Mae gwirfoddolwyr a hyfforddwyd mewn
hel atgofion yn cymryd amser i siarad gyda phobl
am yr atgofion ynghlwm wrth eu hoff bethau.

Mae’r Attic Project yn defnyddio dull sy’n rhoi
lle canolog i’r person i hwyluso datrysiadau tai
hanfodol ar gyfer pobl hŷn. Yn yr hirdymor mae’n
cadw pobl rhag gorfod mynd i’r ysbyty ac yn
hyrwyddo byw’n annibynnol. Mae hyn yn lleihau’r
pwysau ar Ofal Cymdeithasol a’n Gwasanaethau
Iechyd Gwladol. Mae’r prosiect yn lleihau’n
heffaith ar yr amgylchedd ac yn helpu pobl i fyw
bywydau mwy boddhaus yn eu cartrefi.

adborth

O’r cleientiaid a roddodd adborth ôl-gymorth i ni, roedd;

92% yn teimlo llai o straen
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Ein Partneriaid
Care & Repair Cymru yw’r corff cenedlaethol
ar gyfer Gofal a Thrwsio yng Nghymru. Rydym
yn cefnogi’r asiantaethau lleol i ddarparu
gwasanaethau ansawdd uchel sy’n sicrhau y gall
pobl hŷn fyw’n annibynnol yn eu cartrefi mewn tai
diogel, cynnes a hygyrch. Rydym yn pledio achos
pobl hŷn ac yn dylanwadu ar bolisi cenedlaethol.
Asiantaethau lleol yw Gofal a Thrwsio Caerdydd
a’r Fro a Gofal a Thrwsio Casnewydd a Bro
Morgannwg. Mae eu gwasanaethau’n amrywio
o helpu gyda gwelliannau mawr i gartrefi i
addasiadau bach, cyflym, atal codymau a
gwelliannau effeithlonrwydd ynni.
Mae Cymru Ddiogelach yn elusen sy’n gweithio
gyda dioddefwyr trais yn y cartref, treisio, camdrin rhywiol, cam-fanteisio a throseddau casineb.
Maen nhw’n cartrefu Radio Caerdydd ac yn dod
ag arbenigedd gwirfoddoli a thechnegau awdio
gweledol i’r bartneriaeth.

Mae’n Swyddog Datblygu Prosiect yn cydlynu’r
gwaith o ddatblygu, monitro a gwerthuso
prosiectau. Hi sy’n adrodd i’n cyllidwyr ac yn
arwain ar gynllunio cynaladwyedd y prosiect
i’r dyfodol.

Ein Cleientiaid
Mae’r rhan fwyaf o’n cleientiaid rhwng 60-79 oed
ac yn byw gydag anabledd. Mae ychydig dan
hanner y bobl sy’n cael eu cyfeirio atom yn dod
drwy’n gwasanaethau Gofal a Thrwsio craidd
neu’n ein ffonio’n uniongyrchol.
Mae tua 1 mewn 5 o’n cleientiaid yn cael eu
cyfeirio atom trwy ysbytai neu dimoedd iechyd
cymunedol ac ychydig dros 1 mewn 10 trwy
gyngor lleol.
Mae’r gweddill yn cael eu cyfeirio trwy’r
Sector Tai, y Trydydd Sector, Gwasanaethau
Cymdeithasol, gwasanaethau Iechyd Meddwl ac
Iechyd yr Amgylchedd.

Ein Tîm
Mae ein Gweithiwr Achos Attic Project
yn ymweld â phobl hŷn yn eu cartrefi.
Mae’n rhoi cyngor ac arweiniad ar
gymhennu ac yn gwneud trefniadau i
grefftwyr neu elusennau ddod i gasglu
eitemau nad yw’n cleientiaid
eu heisiau.
Mae’n Cydlynydd Prosiect Hel Atgofion yn
recriwtio a rheoli’n gwirfoddolwyr. Hi sy’n arwain
ar weithgareddau hel atgofion y prosiect, sy’n
helpu pobl i rannu a chofnodi eu hatgofion.
Mae gennym lawer o rolau gwirfoddoli o fewn y
prosiect. Bydd ein gwirfoddolwyr yn helpu pobl
i ddidoli eu pethau, helpu pobl i recordio eu
hatgofnion neu gefnogi ein tîm tu ôl i’r llenni yn
y swyddfa.
Y stori hyd yma
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Pam bod arnom angen
yr Attic Project?
Rydym wedi amlinellu isod sut y gall
pethau ym meddiant pobl fod yn
rhwystr i fyw’n annibynnol a pham fod
y gwasanaeth mor hanfodol i bobl hŷn
sy’n fregus.
Lleihau risg tân a chyfyngu difrod
Mae cael gormod o bethau yn eich cartref yn
cynyddu risg tân. Gall hyn ei gwneud hi’n anodd i
wasanaethau tân:
• gael mynediad i eiddo;
• dod o hyd i rai a anafwyd neu a laddwyd;
• dod o hyd offer diffodd nwy neu drydan; a
• ymladd tanau poethach am fod cymaint o
ddefnyddiau llosgadwy.
Gall gwasanaethau tân reoli tân yn yr ystafell
ble cyneuodd mewn 9 allan o 10 achos. Yng
nghartrefi pobl sy’n cronni pethau mae’r ffigwr yn
disgyn i 4 mewn 10 achos, gyda’r tân yn llawer
mwy tebygol o ymledu trwy’r cartref.

Atal cwympo yn y cartref
Mwyaf yn y byd o bethau sydd gennym, mwyaf
yw’r risg o lithro, baglu a chwympo. Mae’r
Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn awgrymu fod 1
mewn 3 o oedolion dros 65 oed a hanner y rhai
80+ yn cwympo o leiaf unwaith y flwyddyn. Gall
cwympo arwain at golli hyder ac annibyniaeth,
neu achosi anaf a mynd i’r ysbyty.
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Helping people reminisce and make space

Helpu ble mae oedi trosglwyddo gofal
Gall annibendod yn y cartref oedi neu atal pobl
rhag dychwelyd adref o ysbyty. Gall oedi gael
ei achosi gan yr angen i wneud y cartref yn
fwy hygyrch neu i wneud lle ar gyfer trwsio ac
addasiadau hanfodol. Mewn rhai achosion mae
pobl yn cael eu rhyddhau i gartrefi anaddas sy’n
creu cylch afiechyd gan arwain at fwy o gyfnodau
mewn ysbyty.
Mae pob un o’r 13 cynllun Gofal a Thrwsio
Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach yng Nghymru
wedi gweld oedi mewn rhyddhau o’r ysbyty yn
sgil annibendod yng nghartrefi cleifion. Yn ôl
amcangyfrif un ysbyty mae cymaint â 52 achos o
hyn mewn blwyddyn.
Amcangyfrifir fod oedi rhyddhau o ysbytai yn
costio £400 y gwely y dydd i’r GIG. Gall aros
mewn ysbyty yn hirach nag sydd angen gael
effaith wael ar ysbryd a symudedd person a
chynyddu risg cael haint yn yr ysbyty.

Llacio’r pwysau ar y Gwasanaeth
Iechyd Gwladol
Amcangyfrifir fod cwympo yn costio mwy na
£2.3 biliwn y flwyddyn i’r GIG. Yng Nghymru
mae damweiniau sy’n cael eu hachosi gan dai
gwael eu hansawdd yn costio £96 miliwn y
flwyddyn i’r GIG. Gall annibendod ohirio neu
rwystro gwelliannau hanfodol i gartrefi. Gallai
gwella’r tai gwaelaf leihau mwy na thraean ar y
niferoedd sy’n mynd i ysbytai a lleihau’r pwysau
ar wasanaethau iechyd.

Cadw cartrefi’n dwym
Mae biliau tanwydd uchel a chartrefi oer yn
cael effaith anghymesur ar bobl hŷn. Gall y
pethau sydd wedi eu cronni oedi neu atal trwsio
systemau cynhesu a mynediad i insiwleiddio
newydd. Mae gwresogi ac insiwleiddio digonol yn
lleihau risg gwaeledd, yn rhwystro marwolaethau
ychwanegol y gaeaf ac yn golygu y gall pobl fyw
mewn cartrefi cynnes.

Helpu pobl i symud i gartrefi llai o
Mae tua 5.5 miliwn o bobl hŷn ledled Prydain yn
awyddus i werthu eu cartrefi a symud i gartref llai
bob blwyddyn. Gall symud i le llai fod yn broses
sy’n llethu. Gall peidio â gwybod beth i’w wneud
â’u pethau achosi straen ac atal pobl rhag symud
i gartrefi mwy addas.

Roedd yn
teimlo fel petai
rhyw oleuni ar
ddiwedd y cyfan
ac rwy’n gallu
teimlo mwy o
hunan falchder”

Lleihau ynysu cymdeithasol
Mae llawer o bobl sy’n gofyn am help gan yr Attic
Project yn teimlo pryder, cywilydd neu’n methu
gwahodd pobl i’w cartrefi oherwydd bod gormod
o bethau yno. Gall hyn greu teimlad o ynysu
ac unigrwydd.
Mae mwy na 1 miliwn o bobl hŷn yn dweud eu
bod nhw’n teimlo’n unig drwy’r adeg neu’n aml.
Gall unigrwydd fod mor niweidiol i’n hiechyd ag
ysmygu 15 sigarét y dydd. Mae graddfa uchel
o unigrwydd yn ein gwneud ddwywaith mwy
tebygol o ddatblygu afiechyd Alzheimer. Gallwn
leihau unigrwydd trwy alluogi pobl i deimlo’n
gyfforddus ynghylch gwahodd pobl eraill i’w
cartrefi.

The story so far
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196 o bobl hŷn wedi
derbyn cyngor a
chefnogaeth
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41 o bobl wedi cael
cymorth gwirfoddolwr i
roi’r pethau yn eu cartref
mewn trefn

20 o bobl wedi cael
help i recordio
eu hatgofion

98 o wirfoddolwyr wedi
eu recriwtio

1250 o oriau gwirfoddoli
wedi eu cyfrannu
i’r prosiect

Cafodd tua 1690 bag
o bethau eu cludo o
gartrefi pobl hŷn

Cafodd 42% o eitemau
dieisiau eu hailgylchu,
ailddefnyddio neu eu
cyflwyno i elusennau

Codwyd ffigwr amcan
o £7,225 at achosion
da trwy gyfraniadau
elusennol

Aeth 52% o
eitemau dieisiau i
safle adfer ynni

Aeth 0% i
safleoedd tirlenwi
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Y gwahaniaeth mae’r Attic Project yn
ei wneud – yng ngeiriau’n cleientiaid
Jane, Cleient yr Attic Project
Roedd Jane angen llawdriniaeth i gael clun
newydd a chyfeiriwyd hi at yr Attic Project gan
ei Therapydd Galwedigaethol. Gwyddai Jane y
byddai angen defnyddio ffrâm gerdded a baglau
wrth iddi wella wedi’r driniaeth. Roedd angen
creu mwy o le yn ei hystafell fyw.
“Ar ôl symud i gartref llai, roeddwn yn dal i addo
i mi fy hun y byddwn i’n mynd trwy’r holl focsys,
ond roeddwn i’n gweithio amser llawn ac yn
hercian o gwmpas y tŷ gyda chlun ddrwg. Does
dim llawer o le i gadw pethau yn fy fflat felly
roedd pethau’n dal i gael eu symud o le i le”

Cael cefnogaeth
“Ar ôl imi gael fy nghyfeirio, ffoniodd rhywun o’r
Attic Project yn syth a dod i ymweld. Fe drefnon
nhw i grefftwr, Pat, symud bocsys i fy ardal storio
tu allan.”
“Roedd Pat yn hyfryd. Dim ond dyrnaid o bobl
ydw i wedi eu gadael i mewn i fy fflat oherwydd
mod i’n teimlo cywilydd. Doedd e ddim yn
beirniadu o gwbl.”

Adre o’r ysbyty
“Nawr mod i gartref, mae’n haws mynd drwy fy
mhethau. Rwy’n mynd drwy un bocs bob yn ail
ddiwrnod. Gan fod rhywun o’r Attic Project wedi
bod yn fy helpu, rwy’n cael y dewrder i adael i
bethau fynd.”

Gwella ansawdd bywyd
“Mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth.
Roedd y bocsys yn fy llethu a lladd fy ysbryd. Yn
gyffredinol, mae wedi gwella ansawdd fy mywyd
– mae’n swnio’n ystrydebol ond mae’n wir.”

O’r blaen

Ar ôl

“Fe symudodd e focsys i’r lle storio, mynd â
chabinet i ffwrdd, a gwneud lle i mi symud y
silffoedd lyfrau yn nes at y gegin. Tra bydda i’n
methu cyrraedd y silfeydd uchaf yn y gegin wrth i
mi wella fe ddefnyddia i’r silffoedd llyfrau
fel pantri”

adborth

O’r cleientiaid a roddodd adborth ôl-gymorth i ni, roedd;

74% yn teimlo’i bod yn haws symud o
gwmpas ac ymdopi yn eu cartref

The
Y stori
story
hydsoyma
far
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Linda, Cleient yr Attic Project
Wrth glirio cartref ei hewythr ar ôl iddo farw,
dechreuodd Linda feddwl am y dyfodol a sut
oedd hi’n dymuno rhyddhau lle ychwanegol yn ei
chartref ei hun.

Angen help llaw
“Roeddwn wedi clirio’r garej heb unrhyw broblem,
ond roeddwn angen help i wneud yr atig. Does
gen i ddim digon o symudiad yn fy mraich i basio
pethau i lawr o’r atig ar ôl imi dorri’r fraich y
llynedd, a dyw fy meibion ddim yn byw yn agos
iawn. Gall fod yn anodd cael y ddau ohonyn nhw
yma ar yr un adeg.”
“Pan ydych chi ar eich pen eich hun ac yn methu
gwneud y pethau ydych chi eisiau, mae
mor rhwystredig.”

Cael y gefnogaeth iawn
Trefnodd gweithiwr achos yr Attic Project i
grefftwyr ymweld â Linda a’i helpu gyda’r atig.
“Roeddwn i mor ddiolchgar pan ddywedon nhw y
bydden nhw’n dod ac yn gwneud hyn. Fe dynnon
nhw bopeth i lawr o’r atig, i lawr dwy res o risiau
ac i’r garej fe y byddwn i’n gallu tacluso popeth
yn fy amser fy hun.”
“Rydyn ni wedi byw yn y tŷ am 37 o flynyddoedd
ac mae pethau wedi bod lan yna mor hir
â hynny!”
“Rwy’n falch fod popeth yn glir ac mae’r tŷ’n fwy
diogel i mi nawr. Os oes llai o stwff rwy’n llai
tebygol o gwympo.”
“Rwy’n sôn am yr Attic Project wrth bawb rwy’n
cwrdd â nhw, rwy’n dweud ‘Rwy’n meddwl eu
bod nhw’n ardderchog, os ydych chi’n becso am
glirio’ch lle, ffoniwch nhw!’”
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Rwy’n meddwl
bod hwn yn
gynllun gwych”

Richard a Katharine,
Cleientiaid yr Attic Project
Ar ôl cael strôc yn 2015 a chyfres o broblemau
iechyd, roedd Richard yn yr ysbyty yn 77 oed
mewn uned gofal diwedd bywyd.
“Cyn y gallai Richard gael ei ryddhau o’r ysbyty,
roedd e angen ystafell wely lawr staer a lle i gael
ei gadair olwyn drwy’r gegin i’r ystafell fyw.”
“Roedd gyda ni lawer o bethau. Roedden nhw’n
rhoi llawer o gysur i ni ac roedden ni’n cadw
pethau ‘jest rhag ofn’. Roedd y stafelloedd yn
llawn dop at y nenfwd. Mae gen i anawsterau
iechyd fy hunan sy’n ei gwneud yn anodd i mi
symud, felly roedd clirio lle yn dasg enfawr.
Wyddwn i ddim ble i ddechrau.”

Cefnogaeth Anfeirniadol

Gallai Richard ddod adre’n ôl
“Ers imi gael y gwirfoddolwyr i mewn rwy’n
teimlo’n llawer mwy cyfforddus ynglŷn â gadael
pobl i ymweld. Mae wedi fy helpu i deimlo mod i’n
gallu tacluso ac rwy’n ceisio cael gwared â bag
bob dydd.”
“Mae cael Richard gartre’n golygu popeth i ni,
mae mor bwysig y bydd e’n gallu treulio’r amser
sydd ganddo ar ôl yng nghlydwch ei gartref ei
hun yng nghwmni ei deulu.”
“Heb yr Attic Project, fuasai Richard ddim wedi
gallu dychwelyd adre, mwy na thebyg y byddai
wedi mynd i gartref gofal. Dw i ddim yn meddwl y
gallwn i fod wedi gwneud hyn ar fy mhen fy hun.”

“Roeddwn i’n nerfus ynglŷn â gadael pobl i mewn
i’r tŷ ac yn becso beth fyddai pobl yn ei feddwl.
Roedd fy ngweithiwr achos yn deall a ddim yn
feirniadol, oedd yn gwneud imi deimlo’n
llawer tawelach.”
“Ces fy rhoi gyda phâr o wirfoddolwyr. Roedden
nhw’n ddoniol, fel cael ffrindiau’n galw i fy
ngweld. Roedd ganddyn nhw gymaint o empathi.
Doedden nhw ddim yn fy ngorfodi i daflu dim byd
allan, ond yn gwneud imi fod eisiau
gwneud hynny.”

O’r blaen

“Fe roddon ni 30 mwg o’r stafell gefn i loches ar
gyfer y digartref. Roedd gwybod fod pethau’n
mynd at achos da yn gwneud pethau’n haws.”

Ar ôl

Y stori hyd yma
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Rhannu atgofion trwy’r
Attic Project
Mae ein gwirfoddolwyr yn helpu
pobl i gadw’r atgofion sydd tu cefn
i’r pethau ry’n ni’n eu trysori. Mae’n
gwirfoddolwyr un-am-un a sesiynau
grŵp rheolaidd yn golygu y gall pobl
siarad am eu hatgofion gyda’i gilydd.
Gall pobl hŷn greu trysorfa fach o’u
hatgofion trwy recordiadau llais,
albwms lluniau neu flychau cofio. Yn y
ffordd yma gall pobl rannu eu straeon
gyda’u teulu neu eu cymuned.
Lulu y Ddol
“Roedd gen i fy nol pan oeddwn i’n chwe mis
oed. Gallwch weld ei bod hi mewn cyflwr braidd
yn druenus erbyn hyn. Ei henw, os ydw i’n cofio’n
iawn, oedd Lulu.”
“Roedd ganddi wallt cyrliog, tynn iawn nes i mi
ddisgyn i fath o ddŵr a daeth y cyrlau i gyd allan.
Dyma ni’n trio pyrm cartref ond wnaeth hynny
ddim gweithio, felly mae hi’n edrych brad yn ddilun erbyn hyn.”
“Prynodd fy nhad hi pan oeddwn i’n chwe mis
oed… Dywedodd fy mam wrth fy nhad “rwyt ti’n
mynd i ddychryn y babi” ond yn amlwg doedd y
babi ddim wedi dychryn… Fe dderbyniais i’r ddol
ac mae hi wedi bod gyda fi trwy’r
holl flynyddoedd.”

Lulu the doll

Pelen Canon
“Roedden ni’n dau’n ymddeol, David a fi. Dyma
ni’n meddwl, beth am i ni fynd o gwmpas ein
gwlad ni’n hunain a darganfod pethau nad
oedden ni wedi gallu rhoi amser iddyn nhw o’r
blaen, ac roedden ni’n dau wrth ein bodd
yn cerdded.”
“Roedd fy ngŵr wedi ei eni ychydig i’r gogledd o
Aberteifi, felly rydyn ni’n treulio llawer o amser
yno. Fe wnaethon ni Lwybr Arfordir Sir Benfro
oedd yn hyfryd gan ein bod ni’n mwynhau
cerdded. Roedd gyda ni gi bach hefyd.”
“Roedden ni’n cerdded o Gelron, yn hen lein ble
bydden nhw’n mynd â’r dur i lawr i’r dociau…
Rwy’n meddwl mai ar gledrau rheilffordd oedd
hynny, ac oherwydd mod i’n gwneud archeoleg
y dy dyma fi’n meddwl ‘o, beth yw’r darn yma o
haearn?’ felly dyma ni’n ei godi a dod ag e gartre.”
“Roedd gyda ni lond drâr o stwff… yma fy
menywod hyfryd, hyfryd oedd yn fy helpu i
dwtio… roedden ni’n mynd trwy’r drâr a dyma
nhw’n dweud ‘teimlwch hon, pelen canon yw hon’
a dywedais innau, ‘ie, dyna yw hi!“
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Un a gyfranogodd mewn
sesiwn grŵp

Un a gyfranogodd mewn sesiwn grŵp
“Rydych chi’n cofio pethau oeddech chi wedi’u
hanghofio, ac mae’n ffordd wych o gysylltu’ch
atgofion gyda’ch pethau - rhannu atgofion trwy’ch
trysorau cudd yw’r peth cywir i’w wneud”

Mr J Hellerman, cleient

Ann a Avril

“Daeth ag atgofion da yn ôl a ’ngwneud i’n hapus.
Pan fydd y recordiad yn gyflawn gallaf ei roi i fy
wyrion ac wyresau”

Ms D Pritchard, cleient
“Rwy’n mwynhau siarad gyda phobl, dwi ddim
yn cael cyfle’n aml i sôn am fy mhrofiadau yn y
rhyfel ac i rannu fy atgofion. Ar ôl y gweithdy rwyf
wedi cael fy hun yn siarad mwy am fy mhrofiadau
ac am Lulu. Mae pobl wedi bod yn gofyn am gael
eu clywed.”

Ms D Pritchard

Roedd fy
ngwirfoddolwr
yn anhygoel,
allwn i ddim bod
wedi gofyn am
berson gwell”
Y stori hyd yma
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Tu ôl i’r Attic Project mae tîm o
wirfoddolwyr trugarog ac ymroddgar
Kitti, Gwrfoddolwr Attic Project

Kitti

“Fy hoff adegau oedd y rheini pan gawson ni
hyd i hen ffotograffau oedd yn perthyn i’r cleient
oeddwn i’n ei helpu, a phan ddaeth e o hyd
i’w dystysgrif priodas. Rwy’n cofio’r ffordd y
goleuodd ei lygaid ac fe roddodd e’r fath wên
i mi. Fe wnes fwynhau pob eiliad o fy ngwaith
gydag e.
“Roedd y straeon glywais i mor ddiddorol.
Roeddwn i eisiau darganfod mwy amdano, ei lu o
anturiaethau a’r adegau arbennig yn ei fywyd.”

Jan, Gwirfoddolwr Attic Project
“Roeddwn i wedi fy nghyfareddu gan y syniad
wrth wraidd y prosiect. Mae wedi bodd yn gam
cadarnhaol iawn cael gwirfoddoli gydag ethos
mor werth chweil.”

Jan

“Fy hoff foment, sy’n swnio’n od, oedd y tro
hwnnw pan ganslwyd apwyntiad gyda gwraig
hyfryd ar gyfer trydydd ymweliad! Teimlo’r oedd
hi ei bod wedi cael ei hysbrydoli gan y broses ac
eisiau cwblhau’r rhan olaf ei hun. Fe sylweddolais
mor gryf a chadarnhaol oedd yr ymateb hwnnw,
helpu rhywun oedd yn meddwl ar y dechrau fod
hon yn dasg rhy fawr i’w hystyried.”

Georgina, Gwirfoddolwr Attic Project
“Y boddhad rwy’n ei gael wrth wirfoddoli yw ’mod
i’n gallu adeiladu perthynas gyda fy nghleientiaid.
Rwy’n gallu rhoi’r help maen nhw ei angen iddyn
nhw ond yn gadael iddyn nhw arwain y ffordd.
Wrth wneud hyn rwy’n teimlo fel petawn i’n rhoi
teimlad o fodlonrwydd iddyn nhw wrth inni fynd
trwy’r broses gyda’n gilydd.”
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Georgina

Crynodeb
o’r canlyniadau
Mae’r Attic Project wedi helpu pobl i;
• Fyw yn eu cartref eu hunain yn
hirach a’i gwneud yn haws symud i
gartref llai

Mae’r Attic Project yn lleihau’r risg o orfod mynd
i’r ysbyty ac yn lleihau’r pwysau ar wasanaethau
iechyd, tai ac awdurdodau lleol trwy;

“Mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth.
Roedd y bocsys yn fy llethu a lladd fy ysbryd. Yn
gyffredinol, mae wedi gwella ansawdd fy mywyd
– mae’n swnio’n ystrydebol ond mae’n wir.”

• L
 eihau risg pobl o gael tân neu
gwympo yn y cartref

• Dychwelyd adre yn gynt o’r ysbyty

• H
 yrwyddo mynediad i gymorth
iechyd meddwl cyn iddo
droi’n argyfwng

“Heb yr Attic Project, fuasai Richard ddim wedi
gallu dychwelyd adre, mwy na thebyg y byddai
wedi mynd i gartref gofal. Dw i ddim yn meddwl y
gallwn i fod wedi gwneud hyn ar fy mhen fy hun.”

• H
 elpu pobl i fyw mewn cartrefi
hygyrch sy’n ddiogel a chynnes

• Dysgu sgiliau cymhennu
“Helpodd fy ngwirfoddolwr fi i deimlo y gallwn glirio
pethau oedd yn pentyrru yn fy nghartref ac rwy’n
ceisio cael gwared â bag o bethau bob dydd.”

• Rhannu eu straeon a’u hatgofion

Yn ogystal â lleihau effaith pobl ar yr
amgylchedd trwy

• A
 lluogi cyfraniadau i elusennau a
grwpiau cymunedol
• Lleihau tirlenwi sbwriel

“Roedd yn hyfryd hel atgofion gyda phobl eraill ac
roedd yna gymaint o agweddau o fywydau pobl.
Roedd yn ddiwrnod ardderchog”

• Lleihau teimladau o unigrwydd
“Rwy’n teimlo ’mod i’n gallu anadlu eto. Does gen i
ddim cywilydd na swildod wrth wahodd pobl i mewn”

adborth

O’r cleientiaid a roddodd adborth ôl-gymorth i ni, roedd;

96% yn teimlo fod y gwasanaeth wedi
gwella’u hansawdd bywyd

Y stori hyd yma
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Yr hyn y gwnaetho
ei ddysgu
Yn y ddwy flynedd ddiwethaf rydym
wedi darparu cyfle i gyflwyno i
gyflenwi gwasanaeth unigryw ac
arloesol ac i ddysgu beth sy’n gweithio
orau. Yma rydym yn crynhoi’r hyn
ydym wedi ei ddysgu ynglŷn ag
anghenion pobl pan fydd y pethau
maen nhw wedi eu cronni yn eu
rhwystro rhag byw’n annibynnol.

Mae angen cymorth ychwanegol i bobl
gydag ymddygiadau celcian

Mae gan y bobl sydd fwyaf o angen y
gwasanaeth anghenion cymhleth

Mae llawer o bobl sy’n byw gyda’r cyflwr hwnnw
wedi eu cyfeirio at yr Attic Project. Does dim
digon o gefnogaeth ddigonol a phenodedig ar
gael i bobl sy’n byw gydag ymddygiad celcian
trwy lwybrau iechyd, gofal cymdeithasol a
thrydydd sector.

Mae ystod eang o bobl yn defnyddio’r Attic
Project i gael cefnogaeth. Mae rhai cleientiaid
eisiau cymorth tymor byr fel casglu pethau
unwaith yn unig neu help i ddod â phethau i lawr
o’r atig. Mae eraill yn teimlo’u bod yn cael eu
llethu gan yr holl bethau sydd wedi pentyrru drwy
bob ystafell yn eu cartref.
Mae’r rhan fwyaf o’r bobl sydd angen cefnogaeth
yn byw gyda chyfuniad o gyflyrau corfforol a
rhai iechyd meddwl. Gall hyn gynnwys iselder,
gorbryder, ymddygiad celcian, trawma a gafwyd
yn y gorffennol, profedigaethau diweddar, ynysu
cymdeithasol neu gyflyrau iechyd cyfyngol. Mae
angen neilltuo amser penodedig i gefnogi pobl
mewn ffordd dosturiol ac effeithiol. Gall hyn olygu
fod angen cymorth rheolaidd hirdymor i wneud
gwir argraff.
Mae’r prosiect wedi amlygu problem, na chafodd
digon o sylw, pobl fregus yn ein cymunedau.
Mae angen clir am wasanaethau fel yr Attic
Project. Rydym yn arbenigo mewn helpu
pobl fregus gyda’u pethau ac atal pobl rhag
gorfod byw mewn cartrefi anniogel. Gyda mwy
o adnoddau gallai’r Attic Project ymestyn y
gwasanaeth sy’n rhoi’r person yn gyntaf ar gyfer
nifer mwy o’r bobl sydd mewn mwyaf o angen.
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Amcangyfrifir fod anhwylder celcian yn effeithio
ar 2-6% o’r boblogaeth. Gall celcian arwain at
rwystro trwsio neu addasu’r cartref, atal rhyddhau
o’r ysbyty, a chynyddu’n sylweddol y risg o dân
yn y cartref. Dywed cymdeithasau tai fod cost o
£35,000 o leiaf am bob tenant gydag
anhwylder cronni.

Fe gynhalion ni gynllun peilot o gymorth
ymarferol i ddau o bobl gydag ymddygiad celcian
oedd wedi cyrraedd pwynt argyfwng. Roedd
y ddau gleient eisiau byw’n gyfforddus yn eu
cartref ac yn awyddus i’r pethau yn eu meddiant
gael eu symud oddi yno. I un fe bentyrrodd y
pethau eto cyn y gellid gwneud asesiad Therapi
Galwedigaethol. Rhwystrodd hyn fynediad ar
gyfer trwsio ac addasu hanfodol yn yr
ystafell ymolchi.
Nid yw symud pethau o’r cartref ynddo’i hun
yn fath cynaliadwy o gefnogaeth a dengys
tystiolaeth fod cael gwared â phethau trwy rym
yn cael effaith drawmatig. Mae angen cymorth
iechyd meddwl fel y gall pobl fynd i’r afael ag
ymddygiad ble maen nhw’n parhau i gelcian.
Derbyniodd un person therapi gwybyddol
ymddygiadol cyn cael cefnogaeth gan un o’n
gwirfoddolwyr. O ganlyniad roedden nhw’n
teimlo’n fwy abl i wneud newidiadau parhaol yn
eu cartref trwy’r prosiect.
Byddai cynyddu’n hadnoddau yn golygu y gallem
gynnwys pecyn cymorth mwy holistig. Gallai
hynny olygu ymgorffori hyfforddiant ychwanegol i
staff arbenigol a mynediad i grwpiau cymorth neu
therapïau i bobl gydag ymddygiad celcian.

Lleihau’r pwysau ar Awdurdodau Lleol, Mae’r Attic Project yn
Byrddau Iechyd a’r Gwasanaethau
wasanaeth unigryw
Cymdeithasol ledled Cymru
Mae ymgynghori gydag Awdurdodau Lleol
a sefydliadau tu hwnt i’n hardal wasanaeth
bresennol yn dangos angen clir am y prosiect
yng Nghwm Taf. Rydym yn rhagweld y byddai
siarad ag ardaloedd llywodraeth leol ledled
Cymru yn dangos patrwm cyffelyb o angen.
Esboniodd tîm Atal ac Ymyrryd yn Fuan Cyngor
Rhondda Cynon Taf fod “prosiect sy’n ymroi’n
benodol i fater celcian/cymhennu yn deall
nad mater o lanhau yn unig yw hyn ond bod y
gefnogaeth i iechyd meddwl y gall hyn ei olygu
yn rhywbeth o wir les i ni yn rhanbarth Cwm Taf”.
Adroddodd Bwrdd Iechyd Cwm Taf fod
rhyddhau cleifion bregus o’r ysbyty a hwythau
gyda phethau wedi eu cronni yn “ddigwyddiad
rheolaidd unwaith bob wythnos neu bythefnos” a
bod hynny’n arafu’r rhyddhau yn sylweddol”.

Mae yna ymwybyddiaeth gynyddol o effeithiau
niweidiol annibendod ar allu pobl hŷn i
heneiddio’n dda. Rydyn ni’n clywed yn aml, ar
wahân i’n hachos ni’n hunain, mai ychydig o
gefnogaeth benodedig, arbenigol a thrugarog
sydd ar gael i helpu pobl gyda’r pethau maen
nhw wedi eu cronni.
Mae cyfuniad o gymorth emosiynol ac ymarferol
yn ein gwneud ni’n unigryw. Gall cael yr amser i
siarad am yr atgofion sy’n cael eu sbarduno gan
bethau fod yn therapiwtig. Gall fod yn llesol i bobl
sydd angen gwahanu oddi wrth bethau pwysig
yn eu meddiant, neu i bobl y mae eu hanghenion
iechyd yn effeithio ar eu synnwyr hunaniaeth.
I bobl gyda dementia, mae’r effaith ar atgofion
hirdymor yn llai. Gall hel atgofion am y gorffennol
godi calonnau a chryfhau perthynas. Gall helpu
pobl i deimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u
parchu’n well oherwydd bod eraill yn gallu gweld
y person ac nid y dementia.
Dywedir fod dau o bob pump o bobl yn defnyddio
teledu fel eu prif gwmnïaeth. Gall rhannu atgofion
gydag eraill leihau teimladau o unigrwydd a helpu
pobl i deimlo’n fwy cysylltiedig.
Mae dwyn atgofion yn gosod yr Attic Project ar
wahân i wasanaethau eraill. Mae’r pwyslais cyfun
ar les pobl a diogelwch yn y cartref yn gwneud y
prosiect yn unigryw. Rydym yn gwella ansawdd
bywyd trwy helpu pobl i fyw bywydau mwy
boddhaus mewn cartrefi diogel, cynnes.
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Beth nesaf i’r
Attic Project?
Yn ei ddwy flynedd gyntaf, mae’r Attic Project cael effaith
sylweddol ar fywydau pobl hŷn sy’ fregus ledled Caerdydd,
Casnewydd a Bro Morgannwg. Bwriadwn adeiladu ar y llwyddiant
hwn. Ym mlwyddyn olaf ein cyllid Loteri, ein bwriad yw:
• P
 arhau i ddarparu cymorth tosturiol sy’n rhoi’r person yn gyntaf i bobl ar gyfer
trefnu eu pethau mewn ffordd sy’n lleihau’r nifer sy’n gorfod mynd i’r ysbyty ac yn
galluogi byw’n annibynnol yn eu cartrefi.
• P
 arhau i alluogi pobl i rannu atgofion pwysig eu bywydau i atal ynysu a helpu pobl i
deimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.
• C
 ynnal digwyddiadau hel atgofion yn lleol, a chyhoeddi atgofion a gasglwyd trwy’r
Attic Project.
• A
 rchwilio’r posibilrwydd o gynnal cynllun peilot ar gyfer grŵp cymorth i bobl sy’n
pentyrru pethau.
• Cyhoeddi adroddiad gwerthuso ar y gwasanaeth gydag Arad Research.
• H
 wyluso ymchwil a chyhoeddiadau mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Caerdydd
ar yr angen am wasanaethau twtio i bobl hŷn sy’n fregus.
• C
 ael gafael ar fwy o gyllid i barhau’r Attic Project yng Nghaerdydd, Casnewydd a
Bro Morgannwg

Ein gweledigaeth yw parhau’r Attic Project ledled Cymru. Rydym
wrthi’n archwilio posibiliadau ar gyfer comisiynu, cyllid grant a
menter gymdeithasol i barhau gwaith pwysig yr
Attic Project i’r dyfodol.

17 Helpu pobl i wneud lle a hel atgofion

Ffynonellau
Gwybodaeth
Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol ar gyfer y wybodaeth
ystadegol sy’n cael ei rhannu yn yr adroddiad hwn;
• Cymdeithas y Prif Swyddogion Tân (CFO)
• N
 ational Housing Federation - Hoarding: Key considerations and examples of
best practice
• N
 ational Institute for Health and Care Excellence (NICE) – falls in older people:
assessing risk and prevention
• www.nhs.uk/conditions/falls/
• www.data.gov.uk
• Iechyd Cyhoeddus Cymru – Pwyll Piau Hi
• Heneiddio’n Dda yng Nghymru - Atal Cwympiadau
• Bre – The cost of poor housing to the NHS
• NHS – 1000 Lives+ – reducing harm from falls
• Age Action Alliance – Warm Homes for Older People
• Age UK – Research reveals downsizing trend
• Age UK – Evidence Review: Loneliness in Later Life

Eisiau gwybod mwy?
Os oes gennych chi ddiddordeb yn y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu yn eich ardal,
neu’ch bod eisiau gwybod mwy, cysylltwch â:
Charlotte Powell, Swyddog Datblygu Prosiectau
Ffôn: 02920 107 580
E-bost: charlotte.powell@careandrepair.org.uk
Ewch i www.careandrepair.org.uk
Y stori hyd yma
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www.careandrepair.org.uk
ddod o hyd i ni ar

