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Luv2meetU  
Asiantaeth cyflwyno ffrindiau a 
chariadon ar gyfer oedeolion  
gydag anawsterau dysgu  
neu awtistiaeth
 



Beth ydy Luv2meetU?
Mae’n asiantaeth cyflwyno ffrindiau a chariadon ar gyfer  
oedolion gydag anawsterau dysgu neu awtistiaeth sy’n byw yn 
ardal Sir y Fflint.

Bydd Luv2meetU yn eich helpu i fentro  
allan i lefydd newydd a rhoi cynnig ar  
weithgareeddau newydd. Bydd yn gyfle ichi 
gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau 
newydd a chychwyn petrthnasau newydd  

os ydych chi’n dymuno gwneud hynny. 

Gall eich helpu i gadw’n heini a gwella’ch 
iechyd drwy gymryd rhan mewn ystod o 
weithgareddau hamdden fel cerdded, mynd 
i’r sinema, bowlio deg a nofio. 

Rydym yn cynnal digwyddiadau yn seiliedig 
ar adborth gan ein aelodau. Gallwch chi fod 
ynghlwm â’r gwaith trefnu gweithgareddau. 

Beth alla i ei wneud? 
Chi fydd yn gyfrifol am ddewis y digwyddiadau /  
gweithgareddau byddwch yn eu mynychu. 

Byddwn yn anfon calendr digwyddiadau pob mis. Yna gallwch chi 
ddewis pa ddigwyddiadau hoffech chi fynd iddyn nhw. 

Bydd cyfle ichi sgwrsio gydag 
aelodau eraill a thrafod pa fath o 
ddigwyddiadau hoffech chi  
gymryd rhan ynddyn nhw.  
Byddwn yn llunio’r calendr  
digwyddiadau ar sail eich  
dewisiadau chi a dewisiadau’r 
aelodau eraill.  

Pryd fyddwn ni’n cynnal y gweithgareddau?  
Bydd amser y digwyddiadau/gweithgareddau yn amrywio. Fe allan 
nhw fod yn ystod y dydd, gyda’r nos, ar ddyddiau’r wythnos neu ar 
benwythnosau er mwyn cynnig cymaint o ddewisiadau â phosib ichi. 

Faint ydy cost Luv2meetU?
Cost aelodaeth Luv2meetU fydd £10 y mis.

At hyn, byddwn yn codi £5 yr awr arnoch chi, 
sy’n talu am y staff a’r gwirfoddolwyr sy’n 
cefnogi’r aelodau yn y digwyddiad. 

Bydd y gost ichi yn dibynnu ar y nifer o  
oriau fyddwch chi’n eu treulio yn y  
digwyddiad a beth wnaethoch chi gymryd  
rhan ynddyn nhw. 

Bydd hefyd gofyn ichi dalu am y gweithgaredd 
ei hun. Gall hyn olygu bwyd a diod, tocynnau 

sinema neu gludiant i ac o’r digwyddiadau ac ati.  

Os oes angen cefnogaeth arnoch chi i deithio i ac o’r digwyddiadau, 
gallwn drafod y dewisiadau gallwch chi fanteisio arnyn nhw. 

Os oes angen cefnogaeth  
un-i-un arnoch chi, bydd  
angen ichi drefnu hyn a dod â  
gweithiwr cefnogol gyda chi. 
Yn anffodus does dim modd 
inni gynnig cefnogaeth o’r 
fath drwy Luv2meetU.  
Nod Luv2meetU ydy  
cynnig cefnogaeth 1-4  
mewn digwyddiadau. 
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Sut a phryd ydw i’n talu? 
Gallwch ein talu mewn nifer o ffyrdd:

1.  Yn defnyddio’ch Taliad Uniongyrchol neu Gyllideb Personol. 
Bydd Hft yn anfonebu’ch Awdurdod Lleol, Darparwr  
Cefnogaeth neu deulu/gofalwr i dderbyn y taliad hwn.

2.  Talu’n defnyddio’ch eich arian eich hun neu arian eich teulu / 
gofalwr. Gallwch dalu gydag arian parod, siec, trosglwyddiad 
banc neu orchymyn sefydlog. 

Bydd Hft yn eich anfonebu chi, y person priodol neu’r mudiad 
pob 4 wythnos. 

Mae Luv2meetU yn awyddus i ofalu fod modd i unrhyw un sy’n 
dymuno ymuno â ni wneud hynny. Os na allwch chi fforddio talu i 
ymuno, cysylltwch gyda ni i drafod sut gallwn ni eich helpu chi.  
 

Cysylltwch gyda ni
Os hoffech chi drafod hyn ymhellach neu os oes angen mwy 
o wybodaeth arnoch chi, ffoniwch: 01244 831290  
neu e-bostiwch: luv2meetu@hft.org.uk 
www.luv2meetu.com 


