
1. Stopio am sgwrs: Mae pobl sy’n cael eu 
hunain yn ddigartref yn dweud mai un o’r 
pethau mwyaf anodd yw cael eu hanwybyddu 
a’u trin fel petaent yn anweledig. Cofiwch, 
felly, y tro nesaf y byddwch yn mynd heibio i 
rywun digartref - rhowch wên iddo neu iddi, 
gofynnwch sut mae pethau ac arhoswch am 
sgwrs gyfeillgar. Dangoswch empathi a rhowch 
amser i wrando.

2. Cyfrannu bwyd, diod a dillad: Cynigiwch fwyd, 
potel o dd r neu ddiod boeth i bobl sy’n cysgu 
allan. Gallech roi eich hen got, dillad, esgidiau 
a dillad gwely. Gallai pethau bach fel sanau, 
sgarffiau, hetiau a phecynnau o hancesi papur 
wneud bywyd ychydig yn fwy cysurus ar gyfer 
rhywun sy’n byw ar y stryd. Gallwch gyfrannu 
bwyd (pethau sy’n cadw) a dillad i’ch elusen 
leol ar gyfer y digartref, neu gyfrannu bwyd 
i’ch banc bwyd lleol. Ffoniwch loches leol ar 
gyfer y digartref i holi pa eitemau y mae arnynt 
fwyaf o’u hangen, yna trefnwch gasgliad neu 
ddigwyddiad codi arian yn eich eglwys neu eich 
cymuned. Mae rhai caffis hefyd yn gwerthu 
‘coffi cyfaill’ neu dalebau y gallwch eu rhoi i 
rywun sy’n ddigartref. 

3. Helpu eu c n: Os gwelwch rywun digartref 
y mae ganddo gi, gallech roi bwyd ci iddo 
(y math lle nad oes angen teclyn agor tun). 
Gallech helpu hefyd i’w rhoi mewn cysylltiad 
â Phrosiect Gobaith, sy’n cynnig triniaethau 
milfeddyg am ddim, fel triniaeth chwain a 
llyngyr, brechu ac ysbaddu. Ewch i  
www.dogstrusthopeproject.org.uk

4. Cysylltwch â’r bobl broffesiynol: Cysylltwch, 
gan ddefnyddio eu gwefan neu ap, â’r elusen 
StreetLink, a ariennir gan y Llywodraeth, a 

dywedwch wrthynt ym mhle, faint o’r gloch ac 
ar ba ddyddiad y gwelsoch rywun digartref. 
Wedyn bydd StreetLink yn ceisio cael hyd i’r 
unigolyn hwnnw a’i helpu i gael gwasanaethau 
fel prydau bwyd am ddim a lloches. Ewch i  
www.streetlink.org.uk/#

5. Technoleg: defnyddiwch eich ffôn clyfar neu 
ddyfais arall i lawrlwytho ‘apiau digartrefedd’ 
fel Next Meal (https://nextmeal.co.uk) er 
mwyn helpu unigolyn digartref i gael hyd 
i’r man agosaf lle cynigir bwyd am ddim a 
gwasanaethau eraill.

6. Gwirfoddolwch mewn prosiect digartrefedd: 
Ydych chi wedi ystyried gwirfoddoli i’ch elusen 
digartrefedd leol neu gegin gawl? Mae’n 
anhygoel o werthfawr ac yn rhywbeth sy’n 
rhoi boddhad. Neu chwaraewch eich rhan 
drwy helpu dosbarthiadau yn lleol sy’n dysgu 
sgiliau – gallech roi gwersi iaith, hyfforddiant 
cyfrifiadurol, gwersi cadw cyfrifon, celf a 
chrefft, dysgu am faeth neu ryw faes arall 
lle mae gennych sgiliau. Gallai dysgu sgiliau 
newydd fod o gymorth mawr i rywun sy’n 
ddigartref trwy ei alluogi i fagu hyder, cael ei 
urddas yn ôl, gwella ansawdd ei fywyd a chael 
hyd i swydd.

7. Addysgu ac Eirioli: Darllenwch ymhellach er 
mwyn gwybod mwy am y rhesymau pam y mae 
mwy o bobl yn mynd yn ddigartref –  
er enghraifft oherwydd prinder tai fforddiadwy. 
Mae gan y Cyd-dîm Materion Cyhoeddus  
(JPIT) adnoddau gwirioneddol dda yn  
www.jointpublicissues.org.uk/housing- 
and-homelessness. Mae Llywodraeth y DU 
wedi addo rhoi diwedd ar gysgu allan erbyn 
2027, ond mae’r Gynhadledd Fethodistaidd 
yn pwyso ar y Llywodraeth i wneud pethau’n 
gynt gan fod angen helpu pobl ddigartref yn 
ddi-oed. Ysgrifennwch at eich Aelod Cynulliad 
(neu trefnwch gyfarfod) a gofynnwch iddo/
iddi fynegi eich pryderon wrth y Gweinidog. 
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Ysgrifennwch at eich papur newydd lleol yngl n 
â digartrefedd yn eich ardal chi, gan awgrymu 
beth all pobl ei wneud i helpu.

8. Cronfa’r Genhadaeth ym Mhrydain: Trwy 
gyfrannu i’r gronfa hon, byddwch yn gwneud 
eich rhan i gefnogi prosiectau fel Canolfan 
Fethodistaidd Bryste sy’n helpu pobl 
ddigartref. Ewch i www.methodist.org.uk/
missioninbritainfund.
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