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Beth yw Rhaglen Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion? 
Mae gan Siarter Iechyd Meddwl y
Prifysgolion weledigaeth. Mae am i bob
prifysgol fabwysiadu agwedd benodol at
iechyd meddwl – agwedd prifysgol-gyfan
– lle mae’r brifysgol drwyddi draw yn hybu
iechyd meddwl a lles pob aelod o gymuned
y brifysgol.
Yn 2019, cyhoeddodd Student Minds
fframwaith Siarter Iechyd Meddwl y
Prifysgolion. Datblygwyd y fframwaith ar y
cyd â miloedd o staff a myfyrwyr, yn ogystal
â chyrff blaenllaw yn y byd addysg uwch.
Mae’n darparu cyfres o egwyddorion, sy'n
seiliedig ar dystiolaeth, i helpu prifysgolion
i roi arferion da ar waith wrth hybu iechyd
meddwl a lles drwy’r brifysgol i gyd.
Rydym yn sylweddoli pa mor bwysig yw
dod â chymunedau prifysgolion at ei
gilydd i ddysgu gan y naill a’r llall a dathlu
arferion rhagorol er mwyn cefnogi a
hybu gwelliannau parhaus. Mae Rhaglen
y Siarter yn dwyn ynghyd brifysgolion
sydd wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod
iechyd meddwl a lles yn flaenoriaeth drwy'r
brifysgol i gyd, i rannu arferion ac i sicrhau
newid mewn diwylliant. Gall aelodau wneud
cais am Ddyfarniad y Siarter hefyd, sy'n
cydnabod prifysgolion sy'n dangos arferion
o’r radd flaenaf.
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“Roedd Prifysgol Hartpury yn falch
iawn o gael ei dewis i fod yn rhan o
gynllun peilot Siarter Iechyd Meddwl
y Prifysgolion, yn enwedig gan ei
bod yn brifysgol eithaf newydd yn
y sector. Rhoddodd y cynllun peilot
fframwaith i ni, a chyfle i ni ein hunain
adlewyrchu ar ein harferion iechyd
meddwl ac ar y gwasanaethau cymorth
oedd ar gael i staff a myfyrwyr.
Roedd y dull cyfannol o weithio, a
hwnnw wedi’i wreiddio yn themâu'r
Siarter, yn ein galluogi i ddadansoddi
effaith iechyd meddwl, nid dim ond o
safbwynt ein gwasanaethau cymorth,
ond o safbwynt addysgu a dysgu,
gwaith ymchwil, llety myfyrwyr a’r
amgylchedd ffisegol. Roedd hynny’n
fanteisiol tu hwnt. Erbyn hyn, rydym
yn gwybod beth yw arferion da a pha
feysydd sydd angen eu datblygu. Mae
gennym hefyd gynllun gweithredu
i wneud yn siŵr ein bod yn gwneud
cynnydd ar ein siwrnai i sicrhau bod
iechyd meddwl cymuned Hartpury yn
parhau i fod yn flaenoriaeth hollbwysig
i’r sefydliad.”
Lesley Worsfold, Is-bennaeth
Adnoddau, Prifysgol Hartpury

Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion

Pam ymuno â Rhaglen Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion? 
Gall ymrwymo i agwedd prifysgol-gyfan at iechyd meddwl a lles arwain at bob math o
fanteision i’ch prifysgol, gan gynnwys:
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Gwell canlyniadau
iechyd meddwl a lles
i fyfyrwyr a staff

Gwelliannau o ran
recriwtio myfyrwyr
a’u cadw, boddhad,
dilyniant, cyrhaeddiad
a chyflogadwyedd

Staff yn perfformio’n
well, llai o absenoldeb
oherwydd salwch, llai o
drosiant staff a lefelau
creadigrwydd gwell

Bodloni gofynion
deddfwriaeth iechyd a
diogelwch, cydraddoldeb,
cyflogaeth a defnyddwyr, a
chyrff cyllido rheoleiddiol
ac Addysg Uwch

Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion

Beth sy'n Bwysig											

Cydweithio

Grymuso

Mae'r Siarter yn rhoi pwyslais
ar gydweithio, gan gynorthwyo
cymunedau prifysgolion i ddod at ei
gilydd i ddeall yn well beth yw arferion
da, a gwybod pa gamau y gallant eu
cymryd i wella pethau. Ein bwriad yw
creu cymuned sy'n dangos parch, yn
gefnogol ac yn gynhwysol i bawb.

Prif nod y Siarter yw grymuso
cymunedau prifysgolion i wella eu ffyrdd
o weithio. Nid yw hyn yn golygu nad
yw’r Dyfarniad yn bwysig. Wedi dweud
hynny, mae’n bwysicach fod prifysgolion
yn deall sut gallant wella a dal ati i wella,
yn hytrach na dim ond anelu at gael
Dyfarniad. Rydym hefyd yn awyddus i
roi’r grym i staff a myfyrwyr prifysgolion
wneud yn siŵr bod eu safbwyntiau a’u
profiadau’n rhan ganolog o Raglen y
Siarter a’r Dyfarniad.

Dangos Dewrder
Mae’r Siarter am fod yn uchelgeisiol
ac am ymestyn y prifysgolion sy'n
rhan ohoni. Bydd angen i gymunedau
prifysgolion fod yn ddewr a chydnabod
gwendidau, gan herio arferion a gwthio
ffiniau er mwyn sicrhau gwelliannau.
Gwyddom fod prifysgolion yn wynebu
sawl her sylweddol ym maes iechyd
meddwl, ond dim ond drwy greu
cyfleoedd i brifysgolion fod yn agored
ac yn onest am yr heriau hyn y gallwn
sicrhau gwelliannau go iawn.
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Arloesi
Mae’r Siarter wedi cael ei chynllunio
mewn ffordd sy'n defnyddio tystiolaeth
ac arbenigedd i hwyluso dysgu ar y cyd,
archwilio a rhannu arferion da. Bydd
dysgu o Raglen y Siarter a’r Dyfarniad
yn helpu prifysgolion ym mhob rhan o’r
sector i ddatblygu ac i dyfu.

Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion

Amlinelliad o Raglen y Siarter					

			

Nod Rhaglen y Siarter yw cynorthwyo staff ym mhob rhan o’r brifysgol i ddeall, dangos a
rhannu arferion da – a chymryd camau i wella eu ffordd o wneud pethau. Mae’n rhoi’r gallu i
brifysgolion weithio tuag at agwedd prifysgol-gyfan, a thuag at Ddyfarniad y Siarter, mewn
ffordd sy'n briodol iddyn nhw.

Bydd aelodau’r rhaglen yn gallu:

Bod yn rhan o rwydwaith rhannu arferion
ledled y DU, lle mae cefnogaeth ar gael
gan gymheiriaid
Gellir cysylltu â staff a myfyrwyr o
brifysgolion eraill sy'n aelodau ac yn ceisio
mynd ati fel prifysgol gyfan i rannu dysg,
arferion ac arloesedd.
Cael mynediad at ddigwyddiadau sy'n
rhoi cyfle i rannu arferion
Bydd y prifysgolion sy'n aelodau’n
cael nifer o leoedd di-dâl i staff mewn
pedwar digwyddiad rhannu arferion bob
blwyddyn. Bydd y digwyddiadau'n dwyn
ynghyd arbenigwyr a staff perthnasol
o’r prifysgolion hynny, gan roi cyfle i
rannu arferion da wrth weithio tuag at
gyflawni egwyddorion y Siarter. Bydd
y digwyddiadau’n seiliedig ar themâu
penodol yn y Siarter lle mae aelodau'r
rhaglen wedi nodi anghenion datblygu.
Eleni, roedd y digwyddiadau'n cynnwys
“Beth yw gwasanaethau cymorth sydd
wedi’u rheoli'n dda yn glinigol?”, ‘Cydgynhyrchu gyda myfyrwyr” a “Lles staff”.
Cael Mynediad at Adnoddau a Gweithdai
Ar-lein ar gyfer Dyfarniad y Siarter
Gall staff y prifysgolion sy'n aelodau
gael mynediad at weithdai byw ar-lein
lle gallant gysylltu ag eraill sy'n gweithio
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tuag at y Dyfarniad, yn ogystal â hyb o
adnoddau a fideos ar-lein i’ch helpu i
ddysgu mwy am fframwaith y Siarter ac i
baratoi at y Dyfarniad. Mae’r gweithdai'n
rhoi sylw i’r themâu canlynol: Cyflwyniad i
Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion, Creu
Agwedd Prifysgol-gyfan, Rôl Myfyrwyr yn
y Dyfarniad, Paratoi eich Hunanasesiad,
Paratoi at yr Ymweliad â'r Safle a Rhoi
Adborth y Tîm Asesu ar Waith.
Cysylltu â Thîm Siarter Student Minds
Gellir trefnu i gael dau gyfarfod adolygu
cynnydd blynyddol gydag aelod o dîm
Siarter Student Minds, lle bydd cyfle i chi
bwyso a mesur cynnydd eich prifysgol
wrth gyflawni Dyfarniad y Siarter, rhannu
dysg a chreu cynllun ar gyfer gweithio
tuag at y Dyfarniad.
Cyflwyno Cais ar gyfer Dyfarniad Siarter
Iechyd Meddwl y Prifysgolion
Mae’r rhaglen yn galluogi prifysgolion
i weithio tuag at Ddyfarniad y Siarter
mewn ffordd sy'n addas iddyn nhw ac yn
briodol o ran amser. Gyda’r ymroddiad
y mae’n rhaid ei gael, dylai aelodau’r
rhaglen fod yn barod i gyflwyno cais am
achrediad Dyfarniad y Siarter o fewn tair
blynedd i ymuno â’r rhaglen. Mae rhagor o
wybodaeth am y Dyfarniad ar dudalen 7.

Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion

Dyfarniad y Siarter 							 			
Cynllun achredu gwirfoddol ar gyfer aelodau Rhaglen y Siarter yw Dyfarniad Siarter Iechyd
Meddwl y Prifysgolion. Mae’n dod â phrifysgolion a thimau asesu'r Siarter at ei gilydd
er mwyn asesu cynnydd y brifysgol wrth gyflawni’r egwyddorion arfer da a amlinellir yn
fframwaith y Siarter, cydnabod ffyrdd gwych o ymdrin ag iechyd meddwl myfyrwyr a staff, a
dangos ymrwymiad at gynnydd parhaus.

Sut mae’n gweithio?
Hunanasesu
Mae’r brifysgol yn cyflwyno
gwybodaeth a thystiolaeth
ysgrifenedig am y sefydliad a sut
mae’n ymdrin â’r egwyddorion arfer
da ym mhob un o ddeunaw thema’r
Siarter, er mwyn helpu i weld pa
feysydd sydd angen eu datblygu
ac adnabod arferion rhagorol.
Bydd cynrychiolwyr myfyrwyr
hefyd yn cael cyfle i gyflwyno eu
safbwyntiau hwythau am waith y
brifysgol yn hyn o beth.
Asesiad gan gymheiriaid
Bydd cais y brifysgol yn cael ei
werthuso gan dîm o 3 asesydd sydd
ag arbenigedd clinigol, academaidd
a strategol, yn ogystal ag asesydd
sy'n fyfyriwr.
Ymweliad â’r safle
Bydd y Tîm Asesu yn ymweld
â’r brifysgol i siarad â’r staff a'r
myfyrwyr er mwyn gallu deall yn
well sut mae dulliau’r brifysgol yn
gweithio yn eu cyd-destun, gan
weithio gyda’r brifysgol i ddod o
hyd i gryfderau, enghreifftiau o
arferion rhagorol a meysydd i’w
datblygu.
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Adroddiad ar welliannau
Byddwn yn paratoi adroddiad wedi'i
deilwra’n arbennig ar gyfer y brifysgol a
fydd yn rhoi awgrymiadau ar sut i wella
pethau. Bydd yn tynnu sylw at arferion
rhagorol ac yn rhoi argymhellion ar gyfer
datblygiadau pellach yn erbyn pob un o
themâu’r Siarter.
Cydnabyddiaeth
Byddwn yn asesu pa mor llwyddiannus oedd
y brifysgol wrth weithio tuag at gyflawni’r
egwyddorion arfer da, ac a yw’r cynnydd
a wnaed hyd yma, ei hymwybyddiaeth
wirioneddol a’i chynlluniau ar gyfer y dyfodol
yn golygu ei bod yn haeddu Dyfarniad y
Siarter, Dyfarniad gyda Theilyngdod neu
Ddyfarniad gyda Rhagoriaeth. Bydd y rheini
sydd wedi llwyddo i gael y Dyfarniad yn cael
cydnabyddiaeth gyhoeddus o arfer rhagorol
ym maes iechyd meddwl mewn prifysgolion,
yn cael defnyddio logo’r Siarter ac yn cael
eu henwi ar wefan y Siarter.
Gwelliannau
Bydd y brifysgol yn gallu cael mynediad
at gynllun gweithredu ar-lein a fydd yn ei
helpu i wneud gwelliannau parhaus. Bob
pum mlynedd, bydd modd i’r brifysgol
wneud cais am ailasesiad er mwyn cael
Dyfarniad lefel uwch.
Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion

Dyfarniad y Siarter 							 			
Canlyniadau
Dyfarniad - Mae’r brifysgol yn gwneud cynnydd da wrth gyflawni’r egwyddorion
arfer da yn y rhan fwyaf o’r themâu, gan gynnwys Gwasanaethau Cymorth, Risg a
Rhannu Gwybodaeth. Mae enghreifftiau o arfer da yn dechrau cael eu sefydlu mewn
strategaethau, polisïau ac arferion ym mhob rhan o’r brifysgol. Nid oes unrhyw risgiau i
iechyd meddwl staff na myfyrwyr.

Dyfarniad gyda Theilyngdod - Yn ogystal â’r uchod, mae’r brifysgol wedi datblygu
trefniadau da i roi sylw i egwyddorion arfer da mewn nifer o themâu gwahanol, ac
mae’n gwneud cynnydd da wrth sefydlu hyn oll mewn strategaethau, polisïau ac
arferion drwy’r rhan fwyaf o’r brifysgol.

Dyfarniad gyda Rhagoriaeth - Yn ogystal â’r uchod, mae’n amlwg bod y brifysgol
yn mynd ati’n strategol fel prifysgol gyfan i roi sylw i iechyd meddwl a lles, ac mae’n
bodloni’r egwyddorion arfer da mewn nifer o themâu neu'n rhagori arnynt. Gellir
gweld enghreifftiau o arferion rhagorol sy'n amlwg yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd
meddwl a lles, ac a fyddai'n gallu bod yn fanteisiol i’r sector drwyddo draw.

Dyfarniad gydag amodau - Mae nifer o themâu sydd angen sylw er mwyn gwneud
mwy o gynnydd i gyflawni’r egwyddorion arfer da a/ neu’n achosi risg i iechyd
meddwl a lles staff a myfyrwyr, gyda thystiolaeth y gellir rhoi sylw i hyn o fewn 12
mis.

Dim Dyfarniad - TMae nifer o themâu sydd angen sylw er mwyn gwneud mwy o
gynnydd i gyflawni’r egwyddorion arfer da a/ neu’n achosi risg i iechyd meddwl a lles
staff a myfyrwyr, a rhagwelir y bydd yn cymryd dros 12 mis i roi sylw i’r rhain.
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Beth a ddisgwylir gan aelodau'r rhaglen?
Mae holl weithgareddau’r rhaglen yn
ddewisol; mae croeso i'r prifysgolion sy'n
aelodau roi sylw i’r elfennau sydd fwyaf
buddiol iddyn nhw. Nid oes angen ymrwymo
i gyflawni Dyfarniad y Siarter o fewn cyfnod
penodol, ac rydym yn barod i ddilyn eich
arweiniad chi ar yr hyn rydych chi’n meddwl
y gallwch ei gyflawni. Fodd bynnag, gyda’r
ymrwymiad gofynnol, ni ddylai gymryd mwy
na thair blynedd i baratoi i gyflwyno cais am
Ddyfarniad.
Mae’n bwysig cydnabod bod angen llawer
iawn o ymrwymiad, ymroddiad ac arweiniad
o bob rhan o’r sefydliad er mwyn cael
agwedd prifysgol-gyfan go iawn. Bydd y
manteision a gewch yn cyfateb i lefel eich
ymrwymiad i'r rhaglen a’ch gwaith i wella
arferion. Ar ôl gwneud cais i ymuno â’r
rhaglen (mae rhagor o fanylion ar dudalen
11), bydd angen i arweinwyr y brifysgol
ddangos bod y sefydliad wedi ymrwymo i
weithio tuag at egwyddorion Siarter Iechyd
Meddwl y Prifysgolion. Bydd hyn yn cynnwys
ymrwymiad i roi cyfle i sgyrsiau strategol
ddigwydd ar draws y brifysgol a gwneud yn
siŵr bod staff yn cael amser, cyfleoedd a
chefnogaeth i allu adlewyrchu ar eu harferion
a’u gwella.

Pwy fydd yn rhan o’r gwaith?
Each member university will be required to
Bydd angen i bob prifysgol roi enw cyswllt
1 neu 2 aelod o staff ac 1 prif fyfyriwr a fydd
yn gyfrifol am arwain a chydlynu cyfraniad y
brifysgol yn y rhaglen. Byddem yn argymell
enwebu: aelod o staff sydd â chyfrifoldeb
strategol dros agwedd prifysgol-gyfan y
brifysgol at iechyd meddwl; un aelod o staff
mewn rôl weinyddol neu gydlynol ac; un
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myfyriwr a enwebwyd gan Undeb y Myfyrwyr
neu gorff cyfatebol.
Wedi dweud hyn, mae gan bob aelod o staff
ran i’w chwarae i sicrhau agwedd prifysgolgyfan, a bydd angen ymrwymiad staff o bob
rhan o’r sefydliad ar gyfer hyn, yn enwedig
y rhai sydd â rôl allweddol yn arwain neu’n
gwneud gwaith mewn meysydd sy'n rhan
o 18 thema’r Siarter. Mae gweithgareddau’r
rhaglen ar agor i unrhyw aelodau o staff a
myfyrwyr ar draws y sefydliad sy'n teimlo
eu bod yn berthnasol iddynt neu y gallent
fod o fudd iddynt. Byddem yn annog staff
sydd ddim mor gyfarwydd â chynlluniau
lles ac iechyd meddwl i gymryd rhan yn y
rhaglen. Er mwyn sicrhau’r llwyddiant mwyaf
wrth ymwneud â’r Dyfarniad, bydd staff o
bob rhan o’r brifysgol yn cefnogi'r broses
hunanasesu ac yn cael eu gwahodd i baneli a
grwpiau ffocws gyda’r timau asesu.

Cymhwysedd
•
•

•

Mae’n rhaid i’r brifysgol fod yn sefydliad
addysg uwch yn y DU
Mae'n rhaid i’r brifysgol gyflwyno llythyr
wedi’i lofnodi gan yr Is-Ganghellor
neu unigolyn cyfatebol yn y brifysgol i
ddangos ymrwymiad
Mae’n rhaid i'r brifysgol fod yn gorff sy'n
dyfarnu graddau

Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion

Ffioedd 													
Mae model ffioedd ar gyfer Rhaglen y Siarter
a’r Dyfarniad. Mae ffi flynyddol ar gyfer y
rhaglen, ac un ffi i'w thalu yn y flwyddyn
academaidd pan fydd y brifysgol yn
cyflwyno ei chais am Ddyfarniad y Siarter.
Elusen yw Student Minds, ac nid gwneud
elw yw ei nod. Dim ond i dalu costau llawn
y gwaith o gyflwyno a datblygu Rhaglen y
Siarter y bydd y ffioedd yn cael eu defnyddio,
a hynny er budd y prifysgolion sy'n cymryd
rhan.
Gan fod y Siarter yn seiliedig ar fodel sy'n
rhoi pwyslais ar ‘agwedd prifysgol-gyfan’,
rydym yn disgwyl i’r costau gael eu talu'n
ganolog gan y prifysgolion, nid gan y
Gwasanaethau Myfyrwyr yn unig. Bydd
angen i arweinwyr y prifysgolion gadarnhau
bod y costau wedi’u hadfer yn ganolog

yn y llythyr cefnogi wrth wneud cais (mae
rhagor o fanylion ar dudalen 11).
Er mwyn gwneud yn siŵr bod pob sefydliad
yn gallu cael budd o'r rhaglen, rydym wedi
rhoi’r ffioedd mewn bandiau gwahanol, felly
bydd y ffi y bydd angen i brifysgol ei thalu
yn cyfateb i’w maint. Defnyddir niferoedd
myfyrwyr (ar sail FTE ym mhob blwyddyn
academaidd) i ddiffinio maint. Os nad ydych
yn siŵr pa fand sy'n berthnasol i chi, bydd
tîm Student Minds yn fwy na pharod i roi
cyngor i chi.
Mae’r tabl isod yn dangos y bandiau ffioedd
ar gyfer tanysgrifio i'r rhaglen bob blwyddyn,
yn ogystal â’r costau asesu ar gyfer y
Dyfarniad ym mlwyddyn academaidd 20222023*.

Band

Nifer y myfyrwyr –
FTE

Ffi'r Dyfarniad (+TAW)

Ffi tanysgrifiad blynyddol i’r
Rhaglen (+TAW)

1

0 – 2.5k

£5,410

£2,164

2

2.5k – 5k

£8,115

£2,164

3

5k – 10k

£10,820

£2,705.5

4

10k – 20k

£13,525

£2,975

5

More than 20k

£16,230

£3,246

Tabl: Ffioedd Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion (Medi 2022–Awst 2023)
*Mae’n debygol y bydd ffioedd yn cynyddu bob blwyddyn yn unol â chwyddiant. Byddwn
yn defnyddio % RPI yn y mis Chwefror cyn y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio
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Sut i ymgeisio

							 			

Mae ceisiadau ar gyfer blwyddyn
academaidd 2022-2023 ar agor tan fis
Gorffennaf 2022.
Dylai aelodau newydd y rhaglen lenwi’r
ffurflen gais ar-lein, gan roi gwybodaeth am
eich prifysgol a phrif unigolyn cyswllt.
Bydd angen i chi hefyd lanlwytho llythyr
cefnogi, wedi’i ysgrifennu ar bapur pennawd
gan Is-Ganghellor eich sefydliad, neu
swyddog cyfatebol.
Bydd y llythyr yn cadarnhau:
•
•
•
•

Ymrwymiad y sefydliad ar y lefel uchaf i
weithio i sicrhau agwedd prifysgol-gyfan
tuag at iechyd meddwl a lles
Ymrwymiad i weithio tuag at yr
egwyddorion arfer da yn fframwaith
Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion
Ymrwymiad i gefnogi gweithredu ar bob
lefel
Y bydd ffioedd y Rhaglen a’r Dyfarniad yn
cael eu talu’n ganolog gan y brifysgol

“Roedd Prifysgol Galedonaidd Glasgow
yn falch iawn o’r cyfle i fod yn rhan o
gynllun peilot Siarter Iechyd Meddwl y
Myfyrwyr gyda Student Minds, a oedd
yn brofiad cadarnhaol a chynhyrchiol
iawn i ni. Roedd y cyfarfodydd gyda’r
Tîm Asesu yn golegol ac yn rhoi
pwyslais ar welliannau, ac roedd yr
adroddiad a’r argymhellion yn fuddiol
tu hwnt. Rydym yn edrych ymlaen i
weithio ar yr argymhellion a’r hyn a
ddysgwyd gan Student Minds er mwyn
gwella agwedd ein cymuned gyfan at
les ac iechyd meddwl staff a myfyrwyr,
ac i rannu ein harferion gorau ninnau
gyda’r sector.”
Yr Athro Pamela Gillies, Is-Ganghellor
a Phennaeth, Prifysgol Galedonaidd
Glasgow

Dylai aelodau presennol y rhaglen anfon
e-bost at charter@studentminds.org.uk i
ailgofrestru.
Pan fyddwn wedi derbyn eich cais, byddwn
yn anfon rhagor o wybodaeth atoch am
fod yn aelod o Siarter Iechyd Meddwl y
Prifysgolion.
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Siarter Iechyd Meddwl y Prifysgolion

Student Minds yw’r brif elusen iechyd meddwl ar gyfer myfyrwyr yn y DU.
Rydym yn grymuso myfyrwyr ac aelodau o gymunedau prifysgolion i ddatblygu'r
wybodaeth, yr hyder a’r sgiliau sydd eu hangen i ofalu am eu hiechyd meddwl eu
hunain, i gefnogi eraill ac i sicrhau newid. Rydym yn hyfforddi myfyrwyr a staff
mewn prifysgolion ar draws y DU i gyflwyno ymyriadau cymorth gan gymheiriaid,
dan arweiniad myfyrwyr, yn ogystal â gweithdai ac ymgyrchoedd sy'n seiliedig ar
ymchwil. Drwy gydweithio ar draws sectorau, rydym yn rhannu arfer gorau ac yn
gwneud yn siŵr bod llais y myfyriwr yn dylanwadu ar benderfyniadau am Iechyd
meddwl myfyrwyr.
Gyda’n gilydd, byddwn yn trawsnewid iechyd meddwl myfyrwyr fel bod pawb yn
y sector addysg uwch yn gallu ffynnu.

Ewch i’n gwefan:
universitymentalhealthcharter.org.uk
Neu anfonwch e-bost:
charter@studentminds.org.uk
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