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Mae Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc yn codi 
ymwybyddiaeth am ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr, yr heriau a wynebant a’r gefnogaeth maen nhw  
ei hangen.

Mae’r pecyn gweithgareddau hwn ar gyfer gofalwyr ifanc 
a’u ffrindiau er mwyn iddynt allu gweithredu ar y materion 
sy’n bwysig iddyn nhw ar gyfer Diwrnod Gweithredu 
Gofalwyr Ifanc #YoungCarersActionDay. 

Gallai gael ei ddefnyddio hefyd gan weithwyr proffesiynol 
sy’n gweithio gyda gofalwyr ifanc, fel gweithwyr cymorth 
ac athrawon.

Mae mwy o fanylion yn: Carers.org/YCAD.

Rhowch wybod inni sut rydych yn 
gweithredu ar Ddiwrnod Gweithredu 
Gofalwyr Ifanc trwy e-bost 
youngcarers@carers.org  
neu ar Twitter @CarersTrust  
@CarersTrustScot  
@CarersTrustWal

http://Carers.org/YCAD
mailto:youngcarers%40carers.org?subject=
http://www.twitter.com/CarersTrust
http://www.twitter.com/CarersTrustScot
http://www.twitter.com/CarersTrustWal
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Beth yw Diwrnod Gweithredu  
Gofalwyr Ifanc?

Ar gyfer Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2023, 
rydym eisiau GWNEUD AMSER I OFALWYR IFANC.
Dywedodd gofalwyr ifanc wrthym mai iechyd a llesiant yw’r 
flaenoriaeth bwysicaf iddyn nhw. Maen nhw am weld gweithredu  
a mwy o amser yn cael ei roi i:

Pam mae gwneud amser i ofalwyr 
ifanc mor bwysig? 
Clywsom gan ofalwyr ifanc y gall oedolyn yn cymryd 
ychydig bach o amser – deng munud hyd yn oed – 
wneud gwahaniaeth mawr.

Y rheswm am hynny yw y gallai gwrando ar ofalydd ifanc 
a gofyn y cwestiynau iawn eu helpu i gael y cymorth 
hollbwysig maen nhw gymaint ei angen.

Gall hyn wneud cymaint o wahaniaeth i’w hiechyd a llesiant.

Pwrpas y pecyn gweithgareddau hwn yw helpu pobl ifanc i wneud ambell 
weithred deng munud fydd yn GWNEUD AMSER I OFALWYR IFANC.

Fwy o arian ar 
gyfer gofalwyr 
ifanc a’r 
gwasanaethau 
maen nhw’n eu 
defnyddio

Gwell 
cefnogaeth 
yn yr ysgol

Mwy o 
seibiannau a 
gweithgareddau 
hwyl

Gallu derbyn 
mwy o 
gefnogaeth 
cynghori
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Cymerwch ddeng munud i…  
siarad â ffrind

Dechreuwch sgwrs am Ddiwrnod Gweithredu 
Gofalwyr Ifanc gyda rhywun rydych yn  
ymddiried ynddynt.
Gallai hynny fod yn ffrind, 
athro/athrawes, cydweithiwr 
neu rywun arall pwysig yn 
eich bywyd.

Dywedwch wrthynt 
pwy yw gofalwyr ifanc a 
pham rydych eisiau codi 
ymwybyddiaeth ar Ddiwrnod 
Gweithredu Gofalwyr Ifanc.

Meddyliwch am gynllun 
ar sut allwch weithio 
gyda’ch gilydd i godi 
ymwybyddiaeth:

• Os ydych yn ofalydd ifanc 
mewn addysg, gallech 
roi sgwrs i’ch dosbarth, 
gwasanaeth ysgol neu fforwm myfyrwyr.

• Os ydych yn oedolyn ifanc sy’n ofalydd mewn swydd,  
gallech wneud cyflwyniad i’ch cydweithwyr.

GWEITHGAREDD 1

Os ydych yn ofalydd ifanc, yn oedolyn ifanc sy’n 
ofalydd neu’n ffrind, dyma rai syniadau ar sut 
allwch weithredu ar gyfer Diwrnod Gweithredu 
Gofalwyr Ifanc #YoungCarersActionDay
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GWEITHGAREDD 2

Cymerwch ddeng munud i…  
arddangos poster

Lawr lwythwch ein poster 
(https://carers.org/young-
carers-action-day-2023/
resources-2023) i godi 
ymwybyddiaeth o Ddiwrnod 
Gweithredu Gofalwyr Ifanc

• Printiwch gopi o’r poster – ewch i’ch llyfrgell leol 
neu gofynnwch i’ch gwasanaeth gofalwyr.

• Dewch o hyd i le i’w arddangos – ar hysbysfwrdd 
eich ysgol neu goleg, yn eich meddygfa deulu  
neu yn eich man gwaith. Gofalwch eich bod yn  
cael caniatâd!

• Ewch yn ddigidol ac arbedwch bapur - holwch  
a oes cylchlythyr ysgol, coleg neu gymunedol  
y gallech gynnwys yr wybodaeth ynddo.

Os oes gennych fwy na  
10 munud, beth am greu  
eich poster eich hun?
Dyluniwch boster sy’n rhoi gwybod  
i bobl pryd mae Diwrnod Gweithredu 
Gofalwyr Ifanc a beth allant wneud 
i gefnogi gofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr.

Ydych chi’n ofalydd ifanc neu’n adnabod gofalydd ifanc? 

Cymerwch ran yn Niwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc!

Dysgwch fwy am Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc  

2023 a sut fyddwn yn gwneud amser i ofalwyr ifanc:

• Ewch i Carers.org/YCAD lle y gallwch  

lawr lwytho ein pecyn gweithgareddau  

a dod o hyd i lwyth o syniadau hwyl am  

weithgareddau y gallwch eu gwneud i weithredu.

#YoungCarersActionDay

Cofiwch y dyddiad!

Bydd YCAD 2023

ar 15 Mawrth

DIWRNOD GWEITHREDU 

GOFALWYR IFANC 2023 
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Cymerwch ddeng munud i…  

rannu neges cyfryngau 

cymdeithasol

Crëwch ymgyrch cyfryngau cymdeithasol 

i godi ymwybyddiaeth.

@CarersTrust
Carers Trust

Ar y Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifa
nc hwn 

gwnewch amser i o
falwyr ifa

nc - gall hyd yn 

oed sgwrs deng munud wneud cymaint o 

wahaniaeth #YoungCarersActionDay

10:20AM  •  Mawr 15, 2023

Tagiwch ni pan bostiwch ar Twitter neu Instagram 

 @CarersTrust @CarersTrustScot @CarersTrustWal

 @
carers.trust @ycscotland

Syniadau defnyddiol

• Defnyddiwch hashnod #YoungCarersActionDay

• Tagiwch bobl i gael eu sylw

• Cadwch y neges yn fyr a phwrpasol

• Defnyddiwch ddelweddau neu fideo

• Rhannwch fwy nac unwaith

• Chwiliwch am negeseuon a graffeg awgrymedig  

ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yn carers.org/ycad

GWEITHGAREDD 3

© Ymddiriedolaeth Gofalwyr 2022 - mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn  

elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (1145181) ac yn Yr Alban (SC042870).  

Cofrestrwyd yn gwmni cyfyngedig trwy warant yn Lloegr a Chymru Rhif 7697170.  

Swyddfa Gofrestredig: Carers Trust, Unit 10 Regent Place, Rugby, CV21 2PN.
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Pwy yw gofalwyr ifanc? 

Mae gofalwyr ifanc yn 

darparu gofal i rywun yn 

eu teulu neu ffrind sy’n 

sâl/dost, anabl neu y mae 

ganddynt broblem iechyd 

meddwl neu gaethineb.

https://carers.org/young-carers-action-day-2023/resources-2023
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Cymerwch ddeng munud i…  
rannu neges cyfryngau 
cymdeithasol

Crëwch ymgyrch cyfryngau cymdeithasol 
i godi ymwybyddiaeth.

@CarersTrust
Carers Trust

Ar y Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc hwn 
gwnewch amser i ofalwyr ifanc - gall hyd yn 
oed sgwrs deng munud wneud cymaint o 
wahaniaeth #YoungCarersActionDay

10:20AM  •  Mawr 15, 2023

Tagiwch ni pan bostiwch ar Twitter neu Instagram 

 @CarersTrust @CarersTrustScot @CarersTrustWal

 @carers.trust @ycscotland

Syniadau defnyddiol

• Defnyddiwch hashnod #YoungCarersActionDay

• Tagiwch bobl i gael eu sylw

• Cadwch y neges yn fyr a phwrpasol

• Defnyddiwch ddelweddau neu fideo

• Rhannwch fwy nac unwaith

• Chwiliwch am negeseuon a graffeg awgrymedig  
ar gyfer cyfryngau cymdeithasol yn carers.org/ycad

GWEITHGAREDD 3

http://www.twitter.com/CarersTrust
http://www.twitter.com/CarersTrustScot
http://www.twitter.com/CarersTrustWal
http://www.instagram.com/carers.trust
http://www.instagram.com/ycscotland
http://carers.org/ycad
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GWEITHGAREDD 4

Cymerwch ddeng munud i… 
gysylltu â gwleidydd

Ysgrifennwch lythyr neu e-bost at eich  
AS/AoS/MSP/MLA i roi gwybod iddynt am 
Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2023:

• Dywedwch wrthynt beth sydd angen ei newid 
i wella iechyd a llesiant gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr

• Beth am ofyn a fyddent yn fodlon 
ymweld â’ch gwasanaeth gofalwyr, 
ysgol neu grŵp ieuenctid? Gofynnwch 
i’ch gweithiwr cymorth helpu gyda hyn

• Ddim yn siŵr â phwy ddylech 
gysylltu? Mwy o fanylion yma:

• Senedd y DU

• Senedd yr Alban 

• Senedd  

• Cynulliad Gogledd Iwerddon 

Byddwch yn glir - Dywedwch wrthynt pwy ydych a beth rydych  
yn gofyn amdano. 

Byddwch yn bendant - Esboniwch pam a beth sydd angen  
ei wneud.

Gofynnwch gwestiynau - “Allwch chi roi gwybod imi os gwelwch 
yn dda pa gynlluniau sydd gennych i weithredu i…?”

Gofynnwch am ymateb - Gofynnwch iddynt 
ysgrifennu yn ôl a chynhwyswch eich gwybodaeth 
gyswllt.

Byddwch yn gwrtais – Rydych yn fwy  
tebygol o gael eu cefnogaeth os ydych yn  
gwrtais a pharchus.

I ddod o hyd i dempled ar gyfer llythyr i gysylltu â’ch 
gwleidydd, ewch i carers.org/ycad-resources yn 
gynnar yn 2023.

https://members.parliament.uk/FindYourMP
https://www.parliament.scot/msps
https://senedd.wales/find-a-member-of-the-senedd/
https://www.theyworkforyou.com/ni/
http://carers.org/ycad-resources
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