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Cefndir

Mae ein profi ad yn dangos bod 
Cyn-fi lwyr sy’n gwneud y newid 
anodd hwnnw yn ôl i fywyd 
sifi laidd yn gwneud cynnydd gwell 
pan fyddant yn cael cymorth gan 
bobl sy’n deall bywyd yn y lluoedd 
arfog a’r heriau maent yn eu 
hwynebu. Gall problemau gynnwys 
Anhwylder Straen Wedi Trawma, 
salwch meddwl a chorfforol, 
dibyniaethau, problemau gyda 
dyledion, cydberthnasau’n chwalu 
a dod o hyd i yrfa newydd. 

Ein Dull Gweithredu

Mae pob preswylydd yn llunio 
cynllun cymorth gyda’i weithiwr 
allweddol, yn seiliedig ar ei 
anghenion unigol. Mae preswylwyr 
yn cymryd eu tro i wneud gwaith 
ty a choginio prydau cymunedol, 
sy’n helpu i feithrin ymdeimlad o 
gyfeillgarwch ac atal unigrwydd. 

  

Rydym yn darparu’r canlynol:

• Llety o ansawdd da 
• Cymorth gweithiwr allweddol 
• Cyfeiriadau at wasanaethau 

iechyd ac asiantaethau eraill 
• Help i ddod o hyd i gyfl ogaeth, 

hyfforddiant a gwaith 
gwirfoddol 

• Help gyda phroblemau cyffuriau 
ac alcohol 

• Cartrefi  symud ymlaen sydd 
â lefel is o gymorth fel y cam 
nesaf tuag at annibyniaeth 

• Cyfeillion gwirfoddol sy’n rhoi 
cymorth parhaus.

Ers 2009, mae Alabaré wedi 
helpu dros 300 o gyn-fi lwyr 
a’u teuluoedd.  Erbyn hyn mae 
gennym 100+ o welyau sydd 
wedi’u neilltuo i gynorthwyo 
Cyn-fi lwyr, gyda chynlluniau i 
ehangu.

Cartrefi  i Gyn-fi lwyr
Ein nod yw rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith Cyn-fi lwyr 
drwy ddarparu llety a chymorth i’w galluogi i ddychwelyd yn 
llwyddiannus i fywyd sifi laidd.

         Yn ystod fy nghyfnod  
 yma, rwyf wedi cael pob 
math o help: o wasanaethau 
i ddod o hyd i waith i ddysgu 
sgiliau newydd, a chael fy nhywys 
i’r cyfeiriad cywir er mwyn symud 
ymlaen mewn bywyd.  Mae fy 
Nghartref i Gyn-fi lwyr yn lle 
caredig, cynnes a gofalgar.

         Yn ystod fy nghyfnod  
 yma, rwyf wedi cael pob 

ˆ



Cymerwch ran!
Ffôn: 01722 322882

fundraising@alabare.co.uk
neu llenwch y ffurfl en drosodd

Llun clawr Hawlfraint y Goron a ddefnyddir wedi’i thrwyddedu o dan Drwydded Llywodraeth Agored f1.0. Lluniau 
eraill Alabaré a giant peach © 2014. Mae Canolfannau Gofal Cristnogol Alabaré yn gwmni cyfyngedig drwy warant, 
ac yn masnachu dan yr enw Gofal a Chymorth Cristnogol Alabaré. Rhif Cofrestredig yn Lloegr 2604011. Rhif Elusen 
Gofrestredig 1006504.

Sut allai helpu?

Rhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth, ewch i’n 
gwefan: www.alabare.co.uk

Hoffwch ni ar facebook
facebook.com/alabare.uk

Dilynwch ni ar twitter
@AlabareUK

Codi arian
O weithgareddau chwaraeon i 
nosweithiau cymdeithasol, mae 
llawer o ffyrdd y gallwch godi arian 
ar gyfer Cartrefi  i Gyn-fi lwyr.

• Arwerthiannau
• Gweithgareddau her 
• Nosweithiau cwis
• Teithiau beicio
• Ffeiriau crefftau
• Marathonau zumba
• Sioeau talent
• Gwerthiannau cacennau
• Cyngherddau
• Teithiau cerdded

a llawer mwy...

give.net
Mae’n gyfl ym ac yn hawdd creu 
tudalen codi arian ar gyfer eich 
digwyddiad noddedig!
Neu gallwch roi yn 
give.net/walesveterans

Gwirfoddoli
Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr 
i helpu gyda chasgliadau a 
digwyddiadau ar ein diwrnod 
ffl agiau, neu i ‘fabwysiadu tun’ 
mewn siop leol neu archfarchnad.  
P’un a allwch roi awr yr wythnos 
neu awr y fl wyddyn, byddem yn 
falch o glywed gennych!

Gofynnwch am Becyn odi Arian 
- mae’n llawn ysbrydoliaeth a 
chyngor ymarferol ar gynnal 

digwyddiadau ac mae ganddo 
fanylion am eich Swyddog Codi 

Arian lleol. 

Lawrlwytho ar:
www.alabare.co.uk



Dychwelwch at: Freepost RLTL-ZKXG-UYAG, Alabaré Fundraising, 
Riverside House, 2 Watt Road, Salisbury SP2 7UD

  Hoffwn gefnogi Cartrefi  i Gyn-fi lwyr

Enw:

Cyfeiriad:

Cod post:   Ffôn:

E-bost:

 Hoffwn roi cymorth rhodd.
Rwy’n cadarnhau fy mod wedi talu neu y byddaf yn talu swm o Dreth Incwm a/neu 
Dreth Enillion Cyfalaf am bob blwyddyn dreth (rhwng 6 Ebrill a 5 Ebrill) sydd o leiaf 
yn hafal i’r swm o dreth y bydd yr holl elusennau neu Glybiau Chwaraeon Amatur 
Cymunedol (CASCs) y byddaf yn rhoi iddynt yn ei hawlio ar fy rhoddion ar gyfer y 
fl wyddyn dreth honno (25c o dreth ar bob £1 a roddir ar hyn o bryd).  Rwy’n deall nad 
yw trethi eraill megis TAW na’r Dreth Gyngor yn gymwys.

Llofnod:    Dyddiad:

 Amgaeaf siec yn daladwy i Homes for Veterans

 Codwch dâl o £           ar fy ngherdyn visa/mastercard/maestro
Enw ar y cerdyn:

Rhif y cerdyn:    
Dyddiad dechrau: /   Dyddiad dod i ben: / 
Cod 3-digid: 

Hoffem anfon newyddion rheolaidd a’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau 
codi arian atoch drwy e-bost.  Ticiwch os nad ydych am gael yr e-byst hyn.

 Anfonwch wybodaeth ataf am wirfoddoli

CYFRANNWCH

GWIRFODDOLI

Fy manylion

Nodiadau:

CF cod:


