
Trosolwg

Gwasanaeth ailsefydlu ar gyfer dynion sydd â Salwch 

Meddwl a/neu Anhwylder Personoliaeth yw Tŷ Grosvenor. 

Nod y gwasanaeth yw rhoi i’r defnyddiwr y sgiliau 

angenrheidiol i fyw yn y gymuned a bod yn fwy annibynnol. 

Parthau Dymuniadau

Nodau’r Gwasanaeth
Ein hamcan yw gweithio mewn partneriaeth â 
defnyddiwr y gwasanaeth i lunio rhaglen o ofal sydd 
wedi’i dethol yn ofalus o’n dewislen Dymuniadau, sy’n 
rhoi dewis i’r defnyddiwr gwasanaeth ac yn ei rymuso 
i ddewis y nodau mae am eu cyflawni, gan y bydd pob 
un ohonynt yn ei baratoi i fod yn annibynnol. Mae’r 
ffordd gynhwysol hon o weithio yn sicrhau bod gan 
ddefnyddiwr y gwasanaeth berchnogaeth ar ei ofal, 
ac yn ei rymuso i reoli ei adferiad. 

Llwybr Dymuniadau 
Mae’r Llwybr Dymuniadau wedi cael ei ddatblygu gan 
Elysium i rymuso a chefnogi’r defnyddiwr gwasanaeth 
i gyrraedd ei nodau. Gan ganolbwyntio ar bum parth 
craidd mae’r defnyddiwr gwasanaeth a’r tîm clinigol 
yn llunio rhaglen unigryw o ofal sydd wedi’i theilwra’n 
benodol, â ffocws, ac â therfyn amser. Rydym bob 
amser yn canolbwyntio ar annibyniaeth a chymryd y 
cam nesaf ar hyd llwybr gofal.
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Beth gallwch chi ddisgwyl
Rydym ni’n defnyddio amrywiaeth o fesurau deilliant 
i fonitro cynnydd, gan gynnwys Recovery Star, Model 
Meddiant Dynol (MoHO) a dadansoddiad rheolaidd 
o ddigwyddiadau. Trwy fonitro cynnydd cleifion yn 
barhaus, rydym yn disgwyl gweld y canlynol;

• Gwelliannau o ran iechyd meddwl  
a symptomau cleifion

• Rheoli ymddygiad yn effeithiol

• Lleihau risg, er enghraifft rheoli ymddygiad 
caethiwus a hunan-niweidio

• Cynnal iechyd corfforol da

• Gwell hunan-barch a hunan-werth

• Gwell hunan-reolaeth ar iechyd meddwl

• Gwell sgiliau hunan-ofal a sgiliau bywyd beunyddiol

• Adeiladu rhwydweithiau cymdeithasol ystyrlon

• Ymgysylltu â lleoliadau gwaith

• Paratoi ar gyfer byw’n llwyddiannus yn y gymuned

Integreiddio i’r Gymuned a 
Pharatoi ar gyfer Rhyddhau 
Wrth dderbyn i Dŷ Grosvenor, mae ffocws ar baratoi 
ar gyfer rhyddhau. Mae defnyddwyr gwasanaeth yn 
dechrau eu taith ar un o’r wardiau cyn symud ymlaen 
i un o’r rhandai annibynnol lle byddant yn cael eu 
cefnogi i hunan-arlwyo, gweinyddu eu meddyginiaeth 
eu hunain, ymgysylltu â chyfleoedd galwedigaethol 
ac integreiddio’u hunain i’r gymuned leol cyn cael eu 
rhyddhau o’r gwasanaeth. 

Rhoddir pwyslais sylweddol ar gael mynediad i 
adnoddau prif ffrwd yn y gymuned leol a rhoi cyfle i 
ddefnyddwyr gwasanaeth ddatblygu sgiliau cymunedol 
cadarn. Mae’r gwasanaeth wedi’i leoli yn Wrecsam, yng 
Ngogledd Cymru, daith gerdded fer o ganol y dref, caffis 
a bwytai, cyfleusterau hamdden a cholegau lleol. 

Bydd mynd ati’n fwriadol i ddefnyddio’r adnodd 
cymunedol yn helpu defnyddwyr gwasanaeth i greu 
rhwydweithiau cymdeithasol y tu allan i’r gwasanaeth y 
gellir eu defnyddio adeg eu rhyddhau o’r gwasanaeth, 
gan leihau’r posibilrwydd o lithro’n ôl neu deimlo’n ynysig.

Yr Amgylchedd
Mae Tŷ Grosvenor yn darparu dwy ward fechan gydag 
ystafelloedd gwely ensuite. Mae ardal fwyta eang, lolfa, 
ac ardal hamdden gymunedol, sy’n cynnwys bwrdd pŵl. 
Mae dwy ystafell fawr aml-ddefnydd lle gall y cleifion 
ddefnyddio cyfrifiadur, mynychu gweithdai cyflogaeth 
neu gymryd rhan mewn therapi grŵp ac amser hamdden. 

Mae cegin ailsefydlu sydd wedi’i modelu ar gegin gartref, 
fel bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael cyfle i arlwyo ar 
eu cyfer eu hunain ac eraill. 

Ceir mynediad i ardd amgaeedig, ac mae parcio ar gael i 
ymwelwyr ar y safle a gerllaw.

Mae WiFi ar gael ym mhob rhan o’r adeilad, ac mae’r 
cleifion yn cael mynediad i dechnoleg fel adnodd dysgu, 
cymdeithasol a hamdden. 

Mae gan y ddwy ward adran argyfwng sy’n cynnwys 
ei hystafell wely ensuite a’i hardal fyw ei hun, fel bod 
cleifion yn gallu cael cymorth ychwanegol mewn 
amgylchedd â llai o ysgogiad os bydd angen. 

Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnig dau randy dwy 
ystafell wely lle gall cleifion ddatblygu eu sgiliau byw’n 
annibynnol ymhellach, gan baratoi ar gyfer byw yn y 
gymuned. Mae gan y rhandai eu drws blaen eu hunain, 
ac ynddynt mae ystafelloedd gwely ensuite, cegin, ardal 
fwyta a lolfa. Bydd y cleifion yn cael eu hannog i hunan-
arlwyo, gweinyddu eu meddyginiaeth eu hunain, ac 
ymgysylltu â’r cyfleoedd gwaith niferus gwirioneddol 
sydd ar gael o fewn y gwasanaeth ac yn y gymuned leol. 

Meini Prawf Derbyn
• Gwrywod dros 18 oed

• Diagnosis Iechyd Meddwl neu Anhwylder 
Personoliaeth 

• O bosib ag Anabledd Dysgu ysgafn

• Wedi’u cadw’n gaeth neu beidio o dan Ddeddf 
Iechyd Meddwl 1983 (Newidiwyd 2007)

• O bosib â hanes fforensig
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“ Mae adferiad yn bwysig.

Fydda i ddim yn edifar.

Rwy’n cael ymateb i’m hanghenion 

Gyda phob cam rwy’n ei gymryd.”

Cerdd gan un o ddefnyddwyr gwasanaeth Elysium Healthcare

Bydd taith fideo ar gael yn fuan – ewch i: www.elysiumhealthcare.co.uk

referrals@elysiumhealthcare.co.uk 
llinell atgyfeiriadau 24awr 01978 802800

I gael rhagor o wybodaeth, neu i  
drafod atgyfeiriad posibl, cysylltwch â


