
Galluogi Llwyddiant: 
Strategaeth i Greu Prifysgol sy’n Iach yn Feddyliol

Ein Huchelgais
Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i greu amgylchedd dysgu, gweithio a byw sy’n 
hybu eich iechyd meddwl, a lle gall pob aelod o gymuned y Brifysgol ffynnu.  

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â'n staff, ein myfyrwyr a'r gymuned ehangach i sicrhau bod cefnogi iechyd 
meddwl a lles cadarnhaol yn rhan annatod o bopeth a wnawn.

Ein nod o ddatblygu a chyhoeddi Galluogi Llwyddiant: Bwriad y Strategaeth ar gyfer creu Prifysgol sy’n Iach yn 
Feddyliol yw bod yn heriol ein huchelgeisiau, clir ein hagenda gweithredu ac yn realistig ein disgwyliadau.

Mae'r strategaeth yn cefnogi Y Ffordd Ymlaen 2018-23: Ail-lunio ymrwymiad COVID-19 i "sicrhau profiad 
myfyrwyr cyson o’r radd flaenaf i fyfyrwyr" a darparu gwasanaethau rhagorol i fyfyrwyr. Mae hefyd yn cefnogi ein 
hymrwymiad i wneud Prifysgol Caerdydd yn lle gwych i weithio.

   

 “Bydd oddeutu 1 o bob 4 person yn profi iechyd meddwl gwael, ac 
mae 75% o achosion o salwch meddwl hirdymor ymysg oedolion yn 
dechrau cyn 24 oed. Yn 2017, fe gadarnhaodd ymchwil annibynnol 
a gomisiynwyd gan Brifysgolion y DU y bu’r gyfran o fyfyrwyr addysg 
uwch sy’n datgan cyflwr iechyd meddwl i’w sefydliad wedi cynyddu bum 
gwaith yn uwch dros y ddegawd diwethaf.  Ym Mhrifysgol Caerdydd, 
rydym yn deall bod ein hagwedd tuag at iechyd meddwl a lles ein staff 
a’n myfyrwyr yn sail i lwyddiant.” 

Yr Athro Colin Riordan, Llywydd ac Is-Ganghellor



Ein Pum Blaenoriaeth
Rydym wedi datblygu Fframwaith 
'Stepchange' ar gyfer Prifysgolion y Deyrnas 
Unedig i ganolbwyntio ar bum blaenoriaeth 
ar gyfer Prifysgol Caerdydd. Dyma nhw: 

Diben
Byddwn yn gwella iechyd meddwl cymuned ein Prifysgol 
drwy feithrin diwylliant sy’n dosturiol, gwybodus ac 
ymatebol ym mhob agwedd ar ein gwaith. Byddwn yn 
coladu data ac adborth, ac yn eu dadansoddi er mwyn 
llywio gwelliannau i’n darpariaeth.

Byddwn yn gwneud hyn drwy drawsnewid y modd y mae 
aelodau o gymuned y Brifysgol yn ymdrin â'u 
hiechyd meddwl eu hunain ac iechyd meddwl pobl 
eraill. Bydd gan staff a myfyrwyr yr offer i wneud yn 
siŵr eu bod yn cael gwybodaeth well am sut i gynnal 
lles ac iechyd meddwl cadarnhaol, a sut i gefnogi 
pobl eraill a’u hatgyfeirio i'r cymorth priodol. Bydd 
hyrwyddo iechyd meddwl a lles cadarnhaol yn rhan 
o bob gweithgaredd, gyda staff a hyrwyddwyr sy’n 
fyfyrwyr wedi’u hyfforddi’n meithrin diwylliant cynhwysol 
a thosturiol ar draws cymuned y Brifysgol.  Bydd hyn 
yn llywio penderfyniadau i wella ein harferion a’n 
gwasanaethau.

Byddwn yn adeiladu ar raglenni lles staff cyfredol  i 
gynnal gweithdai ar amrywiaeth o faterion o straen, 
gwydnwch a chwsg i ymwybyddiaeth iechyd meddwl i 
reolwyr. Byddwn yn parhau i ymgorffori lles ym mhob 
un o raglenni rheoli ac arwain y Brifysgol ac yn annog 
a galluogi rheolwyr ac arweinwyr ar draws y Brifysgol i 
gynnal trafodaethau lles rheolaidd ac i gysylltu â’u staff 
yn aml.

Pobl
Bydd iechyd meddwl cadarnhaol a lles yn cael eu 
hystyried yn gyfrifoldeb ar bawb. Bydd ein harweinwyr, 
ein staff a’n myfyrwyr yn llywio ein hymagwedd.

Byddwn yn gwneud hyn drwy sicrhau bod ein 
harweinwyr a'n huwch reolwyr yn rhagweithiol wrth 
greu cymuned brifysgol iach o ran iechyd meddwl sy'n 
cefnogi myfyrwyr a staff. Bydd ein staff, ein myfyrwyr 
israddedig ac ôl-raddedig ac Undeb y Myfyrwyr yn 
llywio ein hymagwedd at feithrin cymuned sy'n iach yn 
feddyliol ac yn adferol yn y Brifysgol.

Byddwn yn cryfhau ein cyfnod ymsefydlu presennol 
i staff a myfyrwyr er mwyn rhoi cyflwyniad rhagorol i 
iechyd meddwl a lles. Byddwn yn adolygu sut rydym 
yn dathlu staff sy'n hyrwyddo ac yn arddangos iechyd 
meddwl da a byddwn yn dathlu myfyrwyr sy'n hyrwyddo 
ac yn arddangos iechyd meddwl cadarnhaol drwy ein 
gwobrau Dathlu Rhagoriaeth.

Cefndir
Mae ein strategaeth yn seiliedig ar ddull 
fframwaith 'Stepchange' y sector addysg uwch o 
ymdrin ag iechyd meddwl. Bu Prifysgol Caerdydd 
yn allweddol wrth ei ddatblygu.

Rydym yn cefnogi'r weledigaeth a nodir yn 
'Stepchange': "Mae addysg uwch yn trawsffurfio 
bywydau a chymunedau. Mae'r ffordd y mae 
prifysgolion yn deall ac yn ymagweddu at iechyd 
meddwl wrth wraidd y genhadaeth hon, gan 
gynnwys sut y gall myfyrwyr a staff ffynnu a 
gwireddu eu potensial yn ogystal â sut mae'r 
rhai sydd yn gofidio neu'n dioddef gyda salwch 
meddwl yn cael eu cefnogi."

Roedd Prifysgol Caerdydd yn un o dri safle peilot 
cychwynnol ar gyfer y fframwaith 'Stepchange'. 
Roedd yn rhan o brosiect sydd â'r nod o godi 
pwysigrwydd strategol lles meddyliol ar draws y 
sector addysg uwch drwy ymgysylltu ar draws y 
sector, gweithredu dulliau lleol a datblygu pecyn 
cymorth o adnoddau a chymorth i Brifysgolion. 
Daeth y bartneriaeth â Phrifysgol Gorllewin 
Lloegr, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Caerefrog, 
Universities UK a Student Minds ynghyd i brofi'r 
dull strategol a nodir yn fframwaith 'Stepchange'.

Daeth y prosiect i ben a chyhoeddwyd adroddiad 
ym mis Rhagfyr 2019. Mae'r strategaeth hon yn 
rhan o allbwn y prosiect. Fel rhan o'n hymrwymiad 
parhaus byddwn yn parhau i ddatblygu a gwella 
ein hymagwedd Prifysgol-gyfan at iechyd meddwl 
drwy’r camau gweithredu a'r cynlluniau sy'n rhan 
o'r strategaeth hon.

Galluogi Llwyddiant: Cefnogir Strategaeth ar gyfer  
Creu Prifysgol Iach o ran Iechyd Meddwl gan 
ein Strategaeth Pobl a'n Strategaeth Lles Staff 
arfaethedig, sy'n nodi ymrwymiad clir i feithrin 
"amgylchedd gwaith cynhwysol a chefnogol lle 
mae lles staff yn flaenoriaeth".

Ymgynghori ac ymgysylltu
Wrth ddatblygu Galluogi Llwyddiant: Strategaeth i 
Greu Prifysgol sy’n Iach yn Feddyliol, gwnaethom 
ymgynghori'n eang ar draws y Brifysgol, gan 
ymgysylltu â staff, myfyrwyr a rhanddeiliaid 
allanol. Gwnaethom hefyd ymgysylltu â'r Ganolfan 
Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl (NCMH) i 
ddatblygu astudiaeth garfan o sampl o'n myfyrwyr 
i helpu i lywio ein dealltwriaeth o angen. Byddwn 
yn parhau i weithio fel sefydliad cyfan i ddeall 
ble y gallwn ddatblygu a gwella’n dealltwriaeth o 
iechyd meddwl.



Partneriaeth
Bydd ein dull gweithredu yn seiliedig ar bartneriaethau 
cydweithredol gyda'n staff, ein myfyrwyr a'n 
gwasanaethau allanol, grwpiau ac elusennau er  
mwyn gallu cynnig gwasanaeth cyson ac integredig.

Byddwn yn gwneud hyn drwy ffurfio partneriaethau 
newydd a chryfhau partneriaethau sy'n bodoli eisoes. 
Caiff partneriaethau eu sefydlu neu eu datblygu 
ymhellach gydag asiantaethau, grwpiau, elusennau, 
ein staff a’n myfyrwyr i ganolbwyntio ar ein hymarfer 
a’n darpariaeth.

Rydym wedi sefydlu partneriaeth gyda'r Ganolfan 
Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl i gynnal 
astudiaeth hydredol o iechyd meddwl myfyrwyr.   
Mae hyn yn cynnwys ehangu ysgoloriaethau PhD yn y 
maes hwn. Byddwn hefyd yn datblygu partneriaethau 
a chytundebau ffurfiol gyda GIG Cymru i fynd i'r afael â 
bylchau yn y cymorth ar gyfer iechyd meddwl myfyrwyr 
ac i leoli iechyd meddwl myfyrwyr o fewn asiantaethau 
iechyd lleol.

Darpariaeth
Cefnogaeth i ddiwallu anghenion iechyd meddwl ein 
cymuned o fyfyrwyr a staff, gan ystyried arfer gorau o 
ran atal, ymyrryd yn gynnar, gwella trosglwyddiadau a 
mynd i'r afael â bod yn agored i niwed.

Byddwn yn gwneud hyn drwy greu dull amrywiol, 
hyblyg, priodol ac amserol o gefnogi staff 
 sy’n ymgymryd â gwaith bugeiliol gyda chymuned 
ein Prifysgol, gan ymateb i'n poblogaethau staff a 
myfyrwyr penodol.  Byddwn yn hyrwyddo lles ac iechyd 
meddwl cadarnhaol ac yn ymyrryd yn gynnar pan 
fydd gan bobl broblemau iechyd meddwl. Byddwn yn 
parhau i gefnogi staff a myfyrwyr sy’n profi problemau 
iechyd meddwl ac yn ymateb yn briodol, o fewn 
cylch gwaith darpariaeth ein gwasanaeth, i bryderon 
ynghylch unigolion sy’n agored i niwed.

Bydd y cwricwlwm a’r dull o gyflwyno’r rhaglen wedi'u 
cynllunio i fod yn gefnogol ac yn gynhwysol i unrhyw un 
sy’n cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl a bydd yn 
anelu at wella iechyd meddwl, lles a pherfformiad a 
chyrhaeddiad academaidd.

Lleoedd
Byddwn yn parhau i adolygu a gwella amgylcheddau 
ffisegol a rhithwir y Brifysgol er mwyn hyrwyddo 
diwylliant o les ac iechyd meddwl cadarnhaol.

Byddwn yn gwneud hyn drwy ystyried lles ac iechyd 
meddwl ein myfyrwyr a'n staff wrth ddatblygu ein 
hystâd a chynllunio gweithgareddau. Bydd ein 
hamgylchedd yn grymuso ein myfyrwyr i aeddfedu   
a ffynnu. Bydd yn hwyluso ymdeimlad o le, cartref a 
chymuned academaidd gan rymuso ymyrraeth gynnar 
i gefnogi staff a myfyrwyr gyda phroblemau iechyd 
meddwl. 

Byddwn yn defnyddio ein Canolfan Bywyd y Myfyrwyr 
newydd i sefydlu a datblygu canolfan ganolog o 
wasanaethau cymorth, gan gynnwys darpariaeth a 
gynigir gan bartneriaid allanol, i hybu iechyd meddwl  
a lles  i gymuned y myfyrwyr.

Ein Pum Blaenoriaeth, parhad


