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Gwasanaeth Gamblo 2021-22
Mae Gwasanaeth Gamblo Ara yn rhoi cymorth i unrhyw un sy'n cael eu heffeithio gan niwed gamblo ar draws Cymru a'r De Orllewin.

Mae'r gwasanaeth yn cynnwys cwnsela ac adnoddau 1:1 am ddim i gamblwyr ac eraill yr effeithir arnynt. Rydym hefyd yn cyflwyno
prosiect i wella hygyrchedd BAME i driniaeth, prosiect cyfiawnder troseddol a rhaglen allgymorth ieuenctid.

"Roedd yr hyblygrwydd gyda sesiynau yn ddefnyddiol i mi gan ei fod yn cefnogi fy swydd. Roeddwn i'n teimlo fy mod
i'n deall ac yn gallu siarad ar fy nghyflymder".

 
"Roeddwn i'n teimlo bod y Cynghorydd Ara wedi fy nhrin mor dda ym mhob agwedd. Rwyf wedi dioddef gyda
dibyniaeth ers dros 25 mlynedd ac erioed wedi cael cwnselydd mor wych (ac rwyf wedi cael ychydig dros y

blynyddoedd) yn wraig wych iawn".

o gleientiaid yn argymell Gwasanaeth
Gamblo Ara i rywun arall.

 

o gleientiaid yn hynod fodlon neu'n fodlon
iawn ar y gwasanaeth a gawsant.

1,220
o gleientiaid sy

wedi derbyni
wybodaeth, cyngor,

arweiniad a
therapïau siarad.

Mae'r sgôr lles cyfartalog wedi gwella o 11 pwynt. Mae sgôr y Mynegai
Difrifoldeb Problem Gamblo Cyfartalog (PGSI) wedi gwella 15 pwynt. Mae
sgoriau o dan 3 yn dangos risg isel; sgoriau uwch yn dangos lefel uchel o
niwed gamblo.

Cyn triniaeth,
dywedodd

eu bod yn
teimlo'n dda.

Ar ôl
triniaeth,
dywedodd

 

eu bod yn
teimlo'n dda.
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Gwasanaeth Gamblo 2021-22
Cyflwynir rhaglen allgymorth Pobl Ifanc Ara mewn cydweithrediad â GamCare. Ein nod yw addysgu pobl ifanc a

gweithwyr proffesiynol fel y gallant ddeall y risgiau sy'n gysylltiedig â gamblo meithrin gwydnwch a gwybod ble i gael
help. Mae ein mentrau'n cynnwys gweithdai am ddim ac allgymorth i weithwyr addysg proffesiynol.

www.recovery4all.co.uk

o bobl ifanc yng Nghymru a'r De Orllewin
wedi cymryd rhan yn ein rhaglen i godi

ymwybyddiaeth o niwed gamblo a meithrin
gwydnwch.

6,475

cynnydd yn nifer y bobl ifanc a welwyd
ers 2020-21.

632%

"Diolch i chi a'r tîm am ddigwyddiad rhagorol y bore yma!
Roedd yn ddefnyddiol iawn ac yn llawn llawer o

wybodaeth. Roedd yr holl bynciau a siaradwyr gwahanol
yn cadw'r cyflymder i fynd yn dda iawn ac roedd yn llawn
gwybodaeth! Diolch am eich tystiolaeth bersonol hefyd,

roedd yn agor y llygad i weld pa mor eang y gall effeithiau
gamblo fod a sut y gall droellog mor gyflym. Gall unrhyw

un fod mewn perygl gwirioneddol iddo ddatblygu'n
broblem".

- Cleient Gweithdy o’r Digwyddiad Rhanbarthol

o weithwyr proffesiynol a addysgir yn ein
rhaglen ymwybyddiaeth gamblo.

Fe wnaethon ni
hyfforddi

gweithwyr
proffesiynol mewn

51 o sefydliadau
ieuenctid.

2,518


