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Wythnos 
Ymwybyddiaeth 
Dying Matters: 

2-6 Mai 2022 

Diolch am gefnogi 
Wythnos Ymwybyddiaeth 
Dying Matters 2022. Gan 
adeiladu ar lwyddiant 
2021, rydyn ni’n edrych ar 
yr hyn mae’n ei olygu i 
fod mewn lle da pan 
fyddwn ni’n marw.

Ynglŷn â Dying Matters
Mae Dying Matters yn credu mewn diwylliant agored sy’n siarad am farwolaeth,  
lle mae pobl yn teimlo eu bod yn gallu cefnogi a gwrando ar y rhai sy’n cynllunio  
ar gyfer diwedd eu hoes, y rhai sy’n marw a’r rhai sydd mewn profedigaeth. Mae’r 
ffaith nad yw cymdeithas yn gallu bod yn agored am hyn wedi effeithio ar ansawdd 
ac ystod y gwasanaethau cymorth a gofal sydd ar gael i gleifion a theuluoedd. 
Mae hefyd wedi effeithio ar ein gallu i farw sut a ble bydden ni’n dymuno.

Rydyn ni am dorri’r stigma, herio rhagdybiaethau a normaleiddio bod yn agored 
yn gyhoeddus am farwolaeth, marw a phrofedigaeth. Dysgwch fwy →

Cyflwyniad

Mae’n bwysig ein bod ni i gyd yn gwybod beth mae’n  
ei olygu i ni a’n hanwyliaid i fod mewn lle da i farw –  
yn gorfforol, yn emosiynol, yn ariannol, yn ysbrydol ac  
yn fwy na dim, gyda’r gofal a’r cymorth cywir.

Serch hynny, rydyn ni’n gwybod bod pobl yn marw ar 
hyn o bryd heb y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn 
nhw. Ers dechrau’r pandemig, amcangyfrifir bod bron  
i 70,000 o bobl wedi marw yn eu cartrefi heb fynediad 
at ofal arbenigol. Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi 
gwaethygu’r broblem yma’n fwy nag erioed.

Drwy siarad, rydyn ni’n gwybod y gallwn newid y sgwrs 
am farwolaeth. Drwy ddod ynghyd, gallwn ddangos  
i arweinwyr gwleidyddol a gofal iechyd beth sydd ei 
angen i wneud gofal diwedd oes yn hygyrch i bawb 
ledled gwledydd Prydain. Dyna pam mae eich 
cefnogaeth chi, a’r hyn rydych chi’n ei wneud yn eich 
cymunedau, yn hanfodol.

Gadewch i ni siarad am farwolaeth a galar, a’n 
cynlluniau ar gyfer diwedd oes, fel bod pawb yn gallu 
marw mewn lle da, waeth pwy ydyn nhw.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters yn gyfle  
i chi annog eich ffrindiau, eich cydweithwyr a’r gymuned  
i ymuno ag ymgyrch Dying Matters – i ddechrau siarad 
am farwolaeth a marw, ac i alw am ofal diwedd oes i 
bawb. →  
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Sut gallwch chi   
gymryd rhan
Yn ystod Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters, gofynnwn i chi:

Ysgrifennu at eich Aelod Seneddol
Rydyn ni’n gwybod nad pawb sy’n cael y gofal diwedd oes maen 
nhw’n ei haeddu. Helpwch ni i ddangos i’n harweinwyr gwleidyddol 
beth sydd ei angen i wneud gofal diwedd oes yn hygyrch i bawb 
ledled Prydain, waeth pwy ydyn nhw.

Gweithredwch gyda ni heddiw ac ysgrifennwch at eich AS →
Gadewch i ni annog ASau i siarad am farwolaeth a marw hefyd –  
a gweithredu – fel bod modd i bawb farw mewn lle da.  

Cynnal eich digwyddiad eich hunan
Mae’n bwysicach nag erioed ein bod ni’n dod at ein gilydd i siarad am 
farwolaeth, marw a galar. Gallwch gynnal eich digwyddiad rhithwir 
neu wyneb yn wyneb, neu chwilio am beth sy’n digwydd yn eich ardal.

Ydych chi’n trefnu digwyddiad? 
Sicrhewch eich bod chi’n cofrestru eich digwyddiad nawr →
Eisiau cymryd rhan? 
Gweld beth sy’n digwydd yn ystod yr wythnos →

Lledaenwch y gair
Does dim ffordd gywir nac anghywir o alaru, ac mae pawb yn ei brofi 
mewn ffordd wahanol. Gall rhannu straeon helpu i greu gofodau  
i bobl siarad yn agored, ystyried profiadau, a chefnogi ei gilydd.

Byddwn ni’n rhannu straeon ar-lein: 

Ein gwefan →    Facebook →    Twitter →    Instagram →

Ymunwch â’r ymgyrch
Allwn ni ddim gwneud hyn ar ein pennau ein hunain. Mae angen  
i chi godi eich llais ac ymuno â’r ymgyrch er mwyn gwneud yn siŵr 
fod pobl o bob oed mewn lle da pan fyddan nhw’n marw.

Ychwanegwch eich enw heddiw →
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Sut i ddisgrifio Wythnos 
Ymwybyddiaeth Dying Matters

Dyma’r prif negeseuon: fersiwn hir
Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters, 2-6 Mai, yw ein cyfle i annog ein cymuned i siarad  
am farw a galar.

Rydyn ni eisiau i bawb fod mewn lle da pan fyddan nhw’n marw – yn gorfforol, yn emosiynol,  
yn ysbrydol, ac yn fwy na dim, gyda’r gofal a’r gefnogaeth gywir.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gwybod bod pobl yn marw heb y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw.  
Ers dechrau’r pandemig, amcangyfrifir bod bron i 70,000 o bobl wedi marw yn eu cartrefi heb fynediad 
at ofal arbenigol. Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi gwaethygu’r broblem yma’n fwy nag erioed.

Rydyn ni’n gwybod mai drwy siarad, a thrwy rannu straeon, y gallwn ni newid y sgwrs am farwolaeth. 
Pan fyddwn ni’n siarad am farw a galar, rydyn ni’n dileu’r tabŵ a’r stigma sydd wedi bod yn gysylltiedig 
â’r pynciau yma am yn llawer yn rhy hir. Gallwn ni hefyd ddeall yn well beth sy’n digwydd yn ein 
cymunedau, fel bod arweinwyr gwleidyddol a gofal iechyd yn gwybod beth sydd ei angen i wneud 
gofal diwedd oes yn hygyrch i bawb ym Mhrydain. 

Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters yw ein cyfle i ymuno ag ymgyrch Dying Matters – i ddechrau 
siarad am farwolaeth a marw, ac i alw am ofal diwedd oes i bawb. →
Beth am siarad am farwolaeth a galar, a’n cynlluniau ar gyfer diwedd oes, fel bod pawb yn gallu 
marw mewn lle da, waeth pwy ydyn nhw.

Eich galwad i weithredu
Beth am siarad am farw a marwolaeth 
fel bod modd i bawb farw mewn lle 
da, waeth pwy ydyn nhw. Ymunwch  
ag ymgyrch Dying Matters heddiw. →

Negeseuon allweddol: fersiwn byr
Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters, 2-6 Mai, 
yw ein cyfle i annog ein cymuned i siarad am farw  
a galar. Rydyn ni eisiau i bawb fod mewn lle da pan 
fyddan nhw’n marw – beth bynnag mae hynny’n ei 
olygu iddyn nhw.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gwybod bod pobl yn marw heb 
y gefnogaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Rydyn ni’n 
gwybod mai drwy siarad a rhannu straeon y gallwn  
ni ddileu’r tabŵ a’r stigma sy’n gysylltiedig â’r pynciau 
yma. Gallwn ni hefyd ddeall yn well beth sy’n digwydd 
yn ein cymunedau, fel bod arweinwyr gwleidyddol a 
gofal iechyd yn gwybod beth sydd ei angen i wneud 
gofal diwedd oes yn hygyrch i bawb.

Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters yw ein cyfle  
i ddechrau siarad am farwolaeth a marw, i rannu 
straeon, ac i alw am ofal diwedd oes i bawb. 
Ymunwch ag ymgyrch Dying Matters heddiw. →
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Deunyddiau

Cofiwch gynnwys @DyingMatters a’r hashnodau #InAGoodPlace neu #DMAW22 yn eich negeseuon

Bydd yr adnoddau yma’n eich helpu i siarad am Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters 
ar eich sianeli. Mae modd lawrlwytho’r holl adnoddau yma. 

Maen nhw hefyd ar gael ar wefan Dying Matters →

Graffigau cyfryngau cymdeithasol →

Delweddau cyfryngau cymdeithasol →

Penynnau cyfryngau cymdeithasol →

Logos Dying Matters → Templed o ddatganiad i’r wasg →
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Adnoddau

Gwybodaeth am Dying Matters a threfnu digwyddiad

Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters → Dyma ble dewch chi o hyd i’r holl wybodaeth 
a’r diweddariadau am Wythnos Ymwybyddiaeth Dying Matters. Cadwch y dudalen yma  
i gael y wybodaeth ddiweddaraf am beth sy’n digwydd a sut i gofrestru eich digwyddiad.

Trefnu digwyddiad → Ydych chi am gynnal digwyddiad Dying Matters ond ddim yn  
siŵr ble i ddechrau? Mae’r dudalen yma’n cynnwys cyngor defnyddiol ar sut i fynd ati.

Adnoddau → Mae llawer o adnoddau gan Dying Matters i’ch helpu i ddechrau siarad  
a chynllunio ar gyfer eich marwolaeth, gan gynnwys taflenni a phodlediadau.
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Taflenni i’w lawrlwytho

Mae 5 taflen ganddon ni y gallwch chi eu lawrlwytho, gan gynnwys:

Adnoddau

Pethau i’w 
gwneud cyn  
i chi farw: 
Sut i ddechrau 
meddwl am beth 
rydych chi ei eisiau 
ar ddiwedd oes, a 
dechrau cynllunio.

Cefnogi 
profedigaeth: 
Gall fod yn anodd 
gwybod beth  
i’w ddweud neu  
ei wneud pan 
fyddwch chi’n 
cefnogi rhywun 
mewn 
profedigaeth. 
Mae’r daflen yma’n 
llawn cyngor 
defnyddiol am sut i 
helpu’ch hunan ac 
eraill yn y sefyllfa 
anodd yma.

Gadewch i ni 
siarad am farw: 
Dydy siarad am 
farw ddim yn 
gwneud iddo 
ddigwydd, ond 
mae’n dal i deimlo 
fel tabŵ. Bydd y 
daflen yma yn 
helpu i oresgyn y 
rhwystrau hynny a 
hwyluso trafodaeth 
am rywbeth sy’n 
anochel. 

Siarad am farw 
gyda phobl 
sydd â 
dementia: 
Dydy siarad am 
farw ddim yn 
hawdd, ond gall 
fod yn anoddach 
os ydych chi’n 
cefnogi rhywun 
sydd â dementia. 
Mae’r daflen yma 
wedi’i chynllunio 
i’ch cefnogi chi 
drwy’r sgyrsiau 
hynny ac i 
ddechrau siarad a 
chynllunio’n gynt 
gyda’ch anwyliaid. 

Siarad am farw 
gyda phlant: 
Allwn ni ddim 
amddiffyn plant 
rhag marwolaeth. 
Bydd y daflen 
yma’n eich helpu  
i siarad â phlant  
er mwyn lleddfu 
unrhyw ofnau neu 
gamsyniadau sydd 
ganddyn nhw am 
farwolaeth a marw. 

Beth i’w ddisgwyl pan fydd rhywun agos atoch chi’n marw:  
Os ydych chi’n gofalu am rywun sydd ar ddiwedd eu hoes, neu sy’n agosáu at 
ddiwedd eu hoes, gallai’r wybodaeth yma fod yn ddefnyddiol i chi. Mae wedi’i 
chynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer beth i’w ddisgwyl yn ystod dyddiau ac oriau 
olaf bywyd rhywun. Darllen mwy →
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Adnoddau

Cyngor a chymorth

Mae Ataloss yn cynnig cymorth i bobl sydd mewn profedigaeth. Mae’n cynnwys teclyn 
chwilio am gymorth lleol, gwasanaeth sgwrsio mewn galar, penwythnosau cymorth a 
gweithgareddau Grablife, cymorth mewn profedigaeth i ddynion, a chymorth i bobl ifanc.
ataloss.org

Mae Child Bereavement UK yn darparu gwybodaeth a chymorth (gan gynnwys llinell 
gymorth) pan fydd baban neu blentyn o unrhyw oedran wedi marw neu yn marw, a phan 
fydd plentyn yn wynebu profedigaeth. 
childbereavementuk.org

Rhaglen cymorth yn y gweithle Hospice UK yw Compassionate Employers sy’n helpu 
sefydliadau a’u gweithwyr i feithrin diwylliant agored a thosturiol a chefnogi staff drwy 
alar, dyletswyddau gofal, neu salwch sy’n cyfyngu ar fywyd.
www.hospiceuk.org/compassionate-employers

Elusen Brydeinig sy’n darparu cymorth, cyngor a gwybodaeth i blant, pobl ifanc ac 
oedolion pan fydd rhywun yn marw yw Cruse Bereavement Care.
cruse.org.uk

Mae The Good Grief Festival yn gymuned anhygoel o bobl sy’n siarad am alar mewn 
ffordd ffres a gonest, gyda sgyrsiau rhithwir, gweithdai, a gweminarau a gynhelir mewn 
gwyliau ar-lein drwy’r flwyddyn.
goodgrieffest.com 

Mae teclyn cynllunio ymlaen llaw Hospice UK, a ddatblygwyd gyda’r arbenigwr gofal 
lliniarol Kathryn Mannix ac eraill, yn eich tywys gam wrth gam i feddwl am eich 
gwerthoedd a’r pethau sydd fwyaf pwysig i chi mewn bywyd ac wrth farw. Bydd yn egluro 
rhai o’r penderfyniadau allai fod o’ch blaen o ran triniaethau, ac yn gofyn i chi ystyried ai 
hyd eich bywyd, neu ansawdd y ffordd rydych chi’n byw, sydd bwysicaf i chi:
hospiceuk.org/latest-from-hospice-uk/new-planning-ahead-tool-launched

Mae canllaw Hospice UK i ofal diwedd oes yn rhoi arweiniad clir a chryno am yr hyn 
dylech ei ddisgwyl, beth i’w ofyn, a ble allwch chi gael cefnogaeth pan fyddwch chi neu 
anwylyn yn wynebu diwedd oes.
hospiceuk.org/information-and-support/your-guide-hospice-and-end-life-care 

Parhau → 
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Cymorth a chyngor (parhad)

Mae Llinell Gymorth Marie Curie yn darparu cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl sydd 
mewn profedigaeth, p’un a ddigwyddodd y brofedigaeth yn ddiweddar neu beth amser 
yn ôl. Gallwch gael cymorth parhaus gan wirfoddolwr profedigaeth hefyd.
Llinell Gymorth: 0800 090 2309
Gwybodaeth a chymorth ar-lein: mariecurie.org.uk/support 
Llyfrynnau ac adnoddau, gan gynnwys fersiynau hawdd eu darllen:  
mariecurie.org.uk/publications

Sands yw’r brif elusen marw-enedigaeth a marwolaethau newydd-anedig ym Mhrydain. 
Pwrpas Sands yw lleihau nifer y babanod sy’n marw a sicrhau bod unrhyw un sy’n dioddef 
yn sgil marwolaeth baban yn cael y gofal a’r cymorth gorau posib am gymaint o amser  
ag sydd ei angen arnyn nhw.
sands.org.uk

Mae elusen Sue Ryder yn cefnogi pobl sy’n byw gyda salwch angheuol, cyflwr niwrolegol 
neu sydd wedi colli rhywun.
sueryder.org

Sefydliad WAY (Gweddw ac Ifanc) yw’r unig elusen ledled gwledydd Prydain ar gyfer 
dynion a menywod o dan 50 oed pan fyddan nhw’n colli partner. Grŵp cymorth i 
gyfoedion yw hwn sy’n cael ei gynnal gan rwydwaith o wirfoddolwyr sydd wedi cael 
profedigaeth yn ifanc. Mae’n cynnal gweithgareddau a grwpiau cymorth i bobl sy’n 
ymdopi â galar.
widowedandyoung.org.uk 

Elusen profedigaeth i blant yw Winston’s Wish sy’n cynnig cymorth ac arweiniad arbenigol 
i blant mewn profedigaeth, eu teuluoedd a gweithwyr proffesiynol.
08088 020 021 
winstonswish.org.uk
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Caiff Dying Matters ei arwain gan Hospice UK.
© Hospice UK 2022. Cwmni cyfyngedig drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr, Rhif 2751549.  
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I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: 
hospiceuk.org/dyingmatters

    dyingmatters


