
Diolch i gefnogaeth barhaus gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gofalwyr di-dâl ledled Cymru,
mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn falch o gynnig cyfle i fudiadau Trydydd Sector gymryd rhan
mewn rhaglen newydd sy’n anelu at ddarparu ystod o gyfleoedd seibiannau byr ar gyfer
gofalwyr di-dâl yn ystod 2023/2024 a 2024/25. Mae Amser yn anelu at roi’r cyfle i ofalwyr di-dâl
gymryd peth amser iddyn nhw’u hunain i gael seibiant, fel y gallant gynnal eu rolau gofalu yn
fwy effeithiol.

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr  yn gwahodd mudiadau Trydydd Sector i gyflwyno cynigion ar
sut i ddefnyddio arian Amser i gefnogi gofalwyr di-dâl o bob oed ac o gymunedau amrywiol
ledled Cymru. Dylai cynigion ganolbwyntio ar gefnogi cydnerthedd a llesiant gofalwyr a thrwy
hynny gynaliadwyedd perthynas ofalu’r gofalydd. Mae Amser yn gobeithio ariannu dewisiadau
seibiannau byr personol, hyblyg a chreadigol ar gyfer gofalwyr sydd eu hangen fwyaf.

At ddibenion y rhaglen hon, y diffiniad o Seibiant Byr yw:

CANLLAWIAU RHAGLEN AMSER

Trosolwg

Gan roi ffocws cryf ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, bydd Amser yn sicrhau bod
cefnogaeth ar gael i ofalwyr di-dâl yn eu holl amrywiaeth ar draws Cymru, gan gynnwys y rhai o
gymunedau a dan gynrychiolir megis gofalwyr gwrywaidd, gofalwyr o gymunedau LGBTQ+ a
lleiafrifoedd ethnig.

Bydd arian yn cael ei ddosbarthu yn dilyn asesiad fydd yn edrych ar dystiolaeth o anghenion
gofalwyr di-dâl, y ceisiadau sy’n gweddu orau i nodau a deilliannau’r rhaglen a’r gallu i ddarparu.
Byddwn hefyd yn cynnal archwiliad diwydrwydd dyladwy arferol ar fudiadau sy’n gwneud cais.
Byddwn yn ceisio dosbarthu’r arian mewn ffordd sy’n sicrhau gwasgariad daearyddol ac sy’n
diwallu anghenion yr ystod o ofalwyr ar draws Cymru.

Unrhyw seibiant, sy’n cryfhau a/neu’n cynnal perthnasoedd gofalu anffurfiol ac sy’n
gwella llesiant gofalwyr a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Gellir gwneud hynny trwy
wasanaeth, gweithgaredd neu eitem.
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Un flwyddyn (2023/24) neu
Ddwy flynedd (2023/24 a 2024/25). 

Gall mudiadau gynnig am un grant yn y cylch ariannu cyntaf ond gallant gynnig darparu mathau
gwahanol o seibiannau yn targedu cymunedau gofalwyr gwahanol a/neu leoliadau daearyddol o
fewn yr un cais hwnnw. 

Mae gan ymgeisyddion y cyfle i gynnig am arian dros:

Sylwer: caiff nifer cyfyngedig o grantiau dwy flynedd eu dyfarnu i sicrhau bod digon o arian ar
gael i ymateb i anghenion datblygol trwy gydol y cyfnod ariannu. Fe fydd cyfle i fudiadau a
arianwyd am flwyddyn wneud cais am gylch o arian. Mae hyn yn rhoi cyfle i fudiadau arbrofi
syniadau newydd a diwygio prosiectau ar sail yr hyn a ddysgwyd yn y flwyddyn gyntaf.

Mae grantiau ar gael rhwng £5,000 a £100,000 y flwyddyn: fodd bynnag, mae angen i
ymgeisyddion sicrhau eu bod yn gwneud cais am lefel realistig o arian, gan ystyried maint y
mudiad, y trosiant blynyddol, profiad blaenorol o lwyddo i reoli lefel y grant y gofynnwyd amdano
a’r gallu i gyflawni’r prosiect.

Yr arian sydd ar gael

Amserlenni
Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw: 10am Dydd Llun 6 Chwefror 2023. 

Gobeithiwn roi penderfyniadau ariannu dangosol erbyn diwedd mis Mawrth 2023; fodd bynnag,
bydd hyn yn dibynnu ar nifer a chymhlethdod y ceisiadau a dderbyniwyd. Bydd mudiadau a
wnaeth gais yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i’r amserlen hon.

Darparu mwy o seibiannau byr ar gyfer mwy o ofalwyr di-dâl 
Darparu dewis o seibiannau personol, hyblyg ac ymatebol ar gyfer gofalwyr di-dâl
Blaenoriaethu a thargedu seibiannau byr at ofalwyr di-dâl sydd eu hangen fwyaf.

Amcan Amser

Erbyn mis Mawrth 2025 bydd Amser wedi galluogi dros 14,000 o ofalwyr di-dâl ledled Cymru i
gael seibiant byr.

Nodau Amser

Prif nodau rhaglen Amser yw:

Cymerir y nodau hyn o’r 12 Egwyddor Allweddol a restrir yn y gwaith ymchwil ‘Pa Wahaniaeth y
mae Seibiant yn ei Wneud: Gweledigaeth ar gyfer Dyfodol Seibiannau Byr i Ofalwyr di-dâl yng
Nghymru’ a byddant yn sail ac arweiniad i’r broses o ddyrannu arian.

Gwybodaeth am y Rhaglen
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Mae’r adran hon yn cynnwys canllawiau ar beth i’w gynnwys mewn adrannau gwahanol o’ch
ffurflen gais.

Adran 1: Manylion cyswllt
Rhowch fanylion cyswllt person sydd wedi bod yn rhan o ddatblygu’r cais ac allai ateb unrhyw
ymholiadau ynghylch y cynnig. Os yw’n gais partneriaeth, gofynnir ichi roi manylion cyswllt y
partner arweiniol (mae’n rhaid iddo fod yn fudiad Trydydd Sector) ac enw mudiad a statws
cyfreithiol (e.e. elusen, grŵp cymunedol, awdurdod lleol) partneriaid eraill sy’n rhan o gyflawni
eich prosiect.

Gofynnir hefyd ichi ddarparu manylion cyswllt aelod dynodedig priodol o staff sy’n rheoli eich
cyllid ac y gellir cysylltu â nhw i ateb unrhyw ymholiadau ariannol.

Bydd llesiant gofalwyr a’r sawl maen nhw’n gofalu amdanynt yn gwella
Bydd gofalwyr yn fwy cydnerth ac abl i gynnal y berthynas ofalu
Bydd y Trydydd Sector yn fwy abl i ddarparu seibiannau ataliol, ymatebol i ofalwyr di-dâl

Trwy ddarpariaeth leol, mae rhaglen Amser yn gobeithio cyflawni’r tri deilliant canlynol ar gyfer
gofalwyr di-dâl ledled Cymru: 

1.
2.
3.

Elusennau cofrestredig
Cwmnïau cyfyngedig trwy warant (nid ar gyfer elw)
Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus
Cydweithfeydd
Mentrau cymdeithasol
Grwpiau cyfansoddedig (cymunedol) (nid ar gyfer elw) 
Cwmnïau Buddiant Cymunedol, cyfyngedig trwy warant (nid ar gyfer elw) 

Mae Amser yn agored i fudiadau Trydydd Sector gan gynnwys:

Ni fydd ceisiadau oddi wrth Gyrff Statudol/Cyhoeddus neu ofalwyr unigol yn cael eu hystyried. 

Nid ar gyfer elw.
Wedi bod yn weithredol am o leiaf 12 mis ac yn gallu darparu casgliad o gyfrifon blynyddol
wedi’u llofnodi (wedi’u harchwilio neu eu dilysu yn unol â’r rheoliadau)
Yn meddu ar rymoedd i weithredu/darparu cefnogaeth i ofalwyr yng Nghymru fel y nodwyd
yn eu dogfennau llywodraethu a gyhoeddwyd
Wedi profi y gallant gefnogi gofalwyr neu weithio mewn partneriaeth gyda mudiad y mae
ganddo brofiad o gefnogi gofalwyr. 

Ni fyddwn ond yn derbyn ceisiadau oddi wrth fudiadau a grwpiau Trydydd Sector sydd:

Deilliannau’r Rhaglen

Cymhwysedd 

Prif Feini Prawf Cymhwysedd

Canllawiau Gwneud cais
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Adran 2: Mwy am eich mudiad
Mae’r adran hon o’r cais yn gofyn am wybodaeth i egluro eich gweledigaeth, cenhadaeth,
gwerthoedd, sefyllfa ariannol, lefelau staffio, y safonau ansawdd sydd gennych ac endid
cyfreithiol eich mudiad. Caiff ymarferiad diwydrwydd dyladwy yn archwilio pob un o’r meysydd
hyn ei gwblhau fel rhan o’r broses asesu.

Rydym hefyd yn awyddus i wybod am y gwasanaethau rydych yn eu darparu ar hyn o bryd a’r
gwaith a wnaethoch i gefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru, ac yn enwedig felly yn ardaloedd yr
awdurdodau lleol y bwriadwch eu targedu fel y nodwyd yn y cais.

Rhaid darparu hefyd gopïau/dolenni i’r prif bolisïau a gweithdrefnau wrth ichi gyflwyno eich
ffurflen gais. Bydd methu darparu’r dogfennau hyn yn golygu y caiff eich cais ei wrthod. 

Adran 3: Cynnig prosiect
Dylech roi enw i’ch prosiect. Os yw eich cais yn llwyddiannus, caiff y teitl hwn ei ddefnyddio at
ddibenion marchnata i’r dyfodol.

Crynodeb o’r prosiect
Darparwch grynodeb byr (uchafswm 100 gair) o’r hyn y bwriadwch ei ddarparu ar gyfer gofalwyr
yn ystod eich prosiect. Dylai’r crynodeb hwn gynnig eglurhad o ba grwpiau cymunedau gofalwyr
fydd yn cael eu cefnogi, y seibiannau byr fydd yn cael eu darparu, ymhle y caiff y prosiect ei
gyflwyno e.e., awdurdod lleol neu ward benodol. Er enghraifft: 

Cyrraedd gofalwyr
Mae’r adran hon yn rhoi cyfle ichi roi gwybod inni am y cymunedau gofalwyr di-dâl rydych yn eu
targedu ynghyd â’u horiau gofalu. Rhowch amcangyfrif o gyfanswm y gofalwyr di-dâl yr ydych
yn disgwyl iddynt elwa o gyflwyno eich prosiect, faint allai fod yn newydd i’ch mudiad, faint o’r
cyfanswm yr ydych yn disgwyl iddynt fod yn ofalwyr ifanc dan 18 ac oedolion sy’n ofalwyr dros
18 oed. Dywedwch hefyd pa ofalwyr eraill rydych yn disgwyl y byddant yn elwa o’ch prosiect. 

Pobl yn derbyn gofal
Ar gyfer y bobl sy’n derbyn gofal fydd yn elwa’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’r ffaith fod
eu gofalydd yn cael seibiant, nodwch y cyflwr/cyflyrau y maent yn byw â nhw. I fod yn glir, gallai
person yn derbyn gofal elwa’n uniongyrchol trwy fynd ar y seibiant gyda’r gofalydd neu elwa’n
anuniongyrchol gan y bydd y gofalydd yn dod yn ôl wedi’u hadfywio ar ôl cael seibiant. Dylech
ddefnyddio’r dewis ‘Arall’ i ychwanegu cyflyrau eraill y gall pobl sy’n derbyn gofal fod yn eu profi,
neu os nad yw’r wybodaeth honno gennych rhowch groes yn y blwch ‘ddim yn gwybod’.

Crynodeb o’r seibiannau byr
Rhowch awgrym o’r mathau o seibiannau byr yr ydych yn bwriadu eu darparu trwy eich prosiect.
Gallwch ychwanegu categorïau eraill os yn briodol.

“Bydd prosiect ‘Cymerwch Hoe’ yn cefnogi gofalwyr di-dâl gwrywaidd o gymunedau
lleiafrifoedd ethnig yng Nghaerdydd i fynd i ddosbarthiadau iechyd a llesiant bob
pythefnos. Bydd gofalwyr yn gallu manteisio hefyd ar gynllun micro grantiau fydd yn
darparu arian i dalu am gyfleoedd seibiannau byr gyda chyfeillion neu deulu er mwyn
cynnal eu hiechyd a llesiant.”
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Ddarparu mwy o fanylion am y gweithgareddau y bwriadwch eu trefnu e.e. Mae tair elfen i’n
prosiect a bwriadwn:

Drefnu 10 penwythnos i ffwrdd i ofalwyr ar eu pen eu hunain (manylwch ar beth allai’r
rhain gynnwys)
Darparu micro grantiau i gefnogi 50 o ofalwyr a’r person sy’n derbyn gofal ar gyfer….
(rhowch fanylion am y mathau o seibiannau)
Cynnal 26 grŵp cefnogaeth cymheiriaid bob pythefnos ar gyfer gofalwyr hŷn o’r
gymuned LGBTQ+ fydd yn cynnwys …… (rhowch fanylion os gwelwch yn dda) 

Esboniwch a rhowch dystiolaeth am y rheswm/rhesymau dros dargedu’r grwpiau
cymunedau gofalwyr a nodwyd e.e. 

Esboniwch sut ddarganfuwyd yr angen am y gweithgareddau y bwriadwch eu cynnal e.e.                  

Nodwch pwy fydd yn gyfrifol am gyflwyno’r prosiect e.e.

Gwybodaeth fanwl am y prosiect
Mae’r adran nesaf yn rhoi cyfle ichi ddarparu mwy o fanylion am eich prosiect arfaethedig.
Gofynnir ichi:

    mae gennym ganran uchel o ofalwyr di-dâl Tsieineaidd yn ein hardal, ond mae       
    tangynrychiolaeth ohonynt o ran y nifer sy’n derbyn gwasanaethau
 

         Dangosodd ein hymgynghoriad blynyddol â gofalwyr awydd amlwg am deithiau  
          grwpiau gyda’r person sy’n derbyn gofal, cynhaliwyd y dosbarth Pilates wythnosol ers 
          tair blynedd ac mae 20 gofalydd yn dod iddo’n rheolaidd ac mae’r arian yn dod i ben.

          bydd Gweithiwr Cymorth, dau wirfoddolydd a staff sesiynol achlysurol yn cynnal y 
          grŵp cefnogaeth cymheiriaid bob pythefnos ar gyfer gofalwyr pobl â dementia.

Marchnata
Gofynnir ichi amlinellu sut fyddwch yn mynd ati i hyrwyddo eich prosiect a’r amserlen ar gyfer
gwneud hynny. Rhowch fanylion unrhyw fudiadau eraill y byddwch yn gweithio mewn
partneriaeth â nhw er mwyn cyrraedd y cymunedau gofalwyr rydych yn eu targedu. Byddem yn
falch iawn o gael gwybod sut fyddwch yn sicrhau y gall gofalwyr o grwpiau/cymunedau sydd
wedi’u tangynrychioli fanteisio ar eich prosiect. e.e. 

    rydym yn bwriadu cynnal sesiynau ymwybyddiaeth gofalwyr rheolaidd gydag 
    arweinyddion ffydd penodol a grwpiau cymuned LGBTQ+ er mwyn cynhyrchu 
    atgyfeiriadau ar gyfer seibiannau byr.
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Costau staff a chyflogi: Costau staff a gweithwyr sesiynol, cyfraniadau YG a phensiynau,
treuliau teithio staff y prosiect, costau hyfforddiant a recriwtio
Costau gwirfoddolwyr: Costau teithio, treuliau, costau hyfforddiant
Costau gweithgareddau: Cost darparu’r seibiannau y bwriadwch eu trefnu e.e. seibiannau
preswyl i ffwrdd, costau grwpiau cefnogi cymheiriaid, costau cynllun micro grantiau
Costau rhedeg y prosiect: Unrhyw gostau fydd yn cefnogi darparu seibiannau byr yn
uniongyrchol e.e. gwybodaeth farchnata, llogi lleoliadau, lluniaeth
Costau rheoli: Costau uniongyrchol yn gysylltiedig â chefnogi’r staff, gweithwyr sesiynol
neu wirfoddolwyr fydd yn darparu eich prosiect e.e. costau goruchwyliaeth
Gorbenion: Costau trefnu anuniongyrchol fydd yn cefnogi’r gwaith o gynnal eich prosiect
e.e. cyfraniad tuag at gostau Cyllid, Gweinyddu ac Adnoddau Dynol, yswiriant ac ati. Dylech
gofio na ddylai hynny fod yn fwy na 10% o gyfanswm costau eich prosiect e.e. Cyfanswm
costau prosiect £50,000 yr uchafswm a ganiateir ar gyfer gorbenion £5,000

Ardaloedd ariannu
Dylech restru’r ardaloedd awdurdodau lleol y caiff arian y prosiect ei dargedu atynt a lle y bydd
gofalwyr yn elwa.

Partner fudiadau
Os ydych yn cyflwyno cais partneriaeth, gofynnir ichi amlinellu beth fydd partner fudiadau yn ei
gyfrannu i helpu gyda darparu eich prosiect arfaethedig. E.e., 

    bydd mudiad X yn hwyluso 12 grŵp cefnogi cymheiriaid ar gyfer gofalwyr pobl a 
    chanddynt faterion camddefnyddio sylweddau. 

Asesiad risg
Gofynnir ichi nodi’r prif risgiau allai fod yn rhwystr wrth geisio cyflwyno eich prosiect o fewn y
cyfnod amser a gynigir a pha gamau allech chi eu cymryd i leihau’r tebygrwydd fod y risgiau’n
digwydd. E.e. 

    Risg cyffredin yw absenoldebau staff heb eu cynllunio, ac er mwyn paratoi ar gyfer y risg 
    hwn gallai fod gennych gofrestr o weithwyr sesiynol allai gynnal weithgareddau ar fyr 
    rybudd.

Adran 4: Deilliannau
Gofynnir ichi esbonio sut fydd eich prosiect arfaethedig yn mynd i’r afael â deilliannau’r rhaglen.
Esboniwch yn glir sut fydd y gweithgareddau y bwriadwch eu cynnal yn gwella llesiant a
chydnerthedd gofalwyr.

Adran 5: Cyllideb (dylech lenwi’r Daenlen Gyllideb ar wahân yn Excel)
Gofynnir ichi ddarparu manylion gwariant ar gyfer cyfnod cynnal eich prosiect, e.e. Ar gyfer
prosiectau blwyddyn o 1 Ebrill 2023 i 31 Mawrth 2024 neu brosiectau dwy flynedd o 1 Ebrill 2023
i 31 Mawrth 2025. Dylech gynnwys manylion yr holl gostau sy’n gysylltiedig â’r eitemau canlynol
yn eich cyllideb:
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Costau’r seibiannau byr eu hunain e.e. gweithgareddau, teithio, llety dros nos, costau
mynediad i atyniadau neu gyfleusterau ac ati
Cost gofal amgen fyddai’n galluogi seibiant byr i ddigwydd
Costau staff contract/parhaol e.e. cyflogau, cyfraniadau pensiwn ac Yswiriant Gwladol,
costau teithio a chynhaliaeth staff. Gall hyn gynnwys staff sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at
ddarparu’r prosiect 
Costau staff sesiynol e.e.  cyflogau, cyfraniadau pensiwn ac Yswiriant Gwladol, costau
teithio a chynhaliaeth staff sesiynol 
Costau gwirfoddolwyr e.e. treuliau teithio 
Hyfforddiant ar gyfer staff neu wirfoddolwyr
Costau trafnidiaeth ar gyfer staff neu wirfoddolwyr 
Offer sydd ei angen ar gyfer darparu’r prosiect 
Offer neu gelfi swyddfa sydd eu hangen er mwyn darparu’r prosiect 
Cynllun micro grantiau y gall gofalwyr wneud cais uniongyrchol iddo ar gyfer seibiant byr
Cyfran briodol a rhesymol o gostau swyddfa yn uniongyrchol gysylltiedig â’r prosiect e.e.
golau, gwres, rhent, papurach, costau postio ac ati
Cyfran briodol a rhesymol o gostau/gorbenion anuniongyrchol (y costau hynny sy’n
angenrheidiol er mwyn i’r mudiad allu gweithredu ond nad ydynt yn gysylltiedig ag un
prosiect yn benodol). Fel arfer, maent yn cynnwys rheolaeth gyffredinol, costau gweinyddu 
 a chefnogi ac adeiladau ar gyfer y mudiad yn ei grynswth. Dylai ymgeisyddion allu
cyfiawnhau’r costau hyn ac esbonio sut fyddant yn helpu gyda darparu seibiannau byr.  
 Gellir cynnwys costau/gorbenion anuniongyrchol hyd at uchafswm o 10% o gyfanswm
costau’r prosiect.

Ar gyfer ceisiadau Partneriaeth (dylech lenwi tab dau ar y Daenlen Gyllideb ar Excel).
Os ydych yn cyflwyno cais partneriaeth sy’n cynnwys gwneud unrhyw daliadau ariannol i fudiad
arall, dylech amlinellu’r swm fydd yn cael ei dalu a manylu ar y gwaith a wneir am y taliad hwn.

Ffynonellau ariannu eraill (dylech lenwi tab tri ar y Daenlen Gyllideb ar Excel).
Os ydych wedi gwneud cais i unrhyw gyllidydd arall am arian ar gyfer eich prosiect dylech roi
manylion am ba gyllidydd, faint y gofynnwyd amdano, pryd ydych yn disgwyl penderfyniad a
manylion am beth rydych wedi gofyn amdano. Gofynnir hefyd ichi ddarparu gwybodaeth am
unrhyw ffynonellau ariannu eraill fydd yn cyfrannu at eich prosiect e.e. rhoddion lleol.

Costau cymwys 
Bydd arian Amser yn cefnogi’r costau cyflawni prosiect canlynol:
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Unrhyw gostau a ddigwyddodd y tu allan i’r flwyddyn ariannol y rhoddwyd y grant ar ei
chyfer 
Costau sy’n cael eu hariannu trwy incwm neu adnoddau eraill (ariannu dwbl)
Darparu gwasanaethau sy’n gyfrifoldeb statudol (gwasanaethau y mae gan awdurdodau
lleol/Byrddau Iechyd gyfrifoldeb cyfreithiol i’w darparu)
Ar gyfer prynu neu adnewyddu eitemau cyfalaf mawr, megis cerbydau neu adeiladau 
Ar gyfer ad-daliadau dyledion
Cyllid fydd yn cael ei ail-ddosbarthu i fudiadau eraill ar gyfer darparu gwasanaethau e.e.
ariannu mudiad corfforedig sy’n ceisio cael gafael ar arian er mwyn ei roi i chwaer fudiad
anghorfforedig. 

Costau anghymwys  
Ni fydd Amser yn ariannu’r canlynol:

Atodiad Un: Amserlen gweithgarwch
Gofynnir ichi lenwi’r tabl gweithgarwch yn manylu ar yr amserlen ar gyfer cyflawni’r prosiect gan
gynnwys cerrig milltir allweddol, deilliannau a’r gwariant chwarterol a fwriedir. e.e.

Mis Cerrig milltir a deilliannau seibiannau gofalwyr
Cyfanswm y gwariant
chwarterol a fwriedir

Ebrill
Cwblhau datblygu’r prosiect
Dosbarthu cynllun marchnata
Sefydlu systemau monitro

£12,500Mai
10 seibiant byr wedi’u darparu
Cynnal pedwar grŵp cefnogi cymheiriaid ar gyfer
gofalwyr pobl â dementia

Mehefin
20 seibiant byr wedi’u darparu
Cynnal pedwar grŵp cefnogi cymheiriaid ar gyfer
gofalwyr pobl â dementia 
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Atodiad Dau: Amserlen gweithgarwch
Os ydych yn gwneud cais am grant dwy flynedd, gofynnir ichi lenwi’r amserlen ar gyfer
cyflawni’r prosiect yn y tabl a ddarperir, gan gynnwys cerrig milltir allweddol, deilliannau a’r
gwariant chwarterol a fwriedir.



Adroddiad cyrhaeddiad a gwariant chwarterol ar-lein trwy Survey Monkey 
Adroddiad naratif chwe-misol lle y gellir cofnodi’r llwyddiannau, heriau, effaith, astudiaethau
enghreifftiol, dyfyniadau a materion perthnasol eraill 

Monitro a gwerthuso
Bydd cyflwyno gwybodaeth fonitro reolaidd yn allweddol er mwyn mesur cyrhaeddiad ac effaith
ar gyfer gofalwyr di-dâl a dangos tystiolaeth o werth am arian. Mae’n gyfle hefyd i gasglu data
demograffaidd a chasglu mewnwelediadau oddi wrth ofalwyr eu hunain, gan amlygu effaith,
angen a chyfrannu at y cyfeiriad strategol i’r dyfodol.

Mae awgrym o’r math o gyflwyniadau monitro y gofynnwyd amdanynt yn y gorffennol yn
cynnwys llenwi:

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio’n agos gyda gwerthusydd allanol fydd yn darparu
cyngor a chefnogaeth ar ddatblygu templedi monitro a theclynnau mesur effaith a ddefnyddir ar
gyfer y rhaglen hon wedi derbyn yr arian.

Cynhelir cyfarfod rhaglen unwaith y cyflwynwyd yr arian i gadarnhau disgwyliadau monitro,
taliadau ac ymateb i unrhyw ymholiadau.

Cynhelir cyfarfodydd rhaglen trwy gydol 2023 i gasglu adborth, rhannu arfer effeithiol,
manteisio ar gefnogaeth cymheiriaid a chasglu’r hyn a ddysgwyd. Caiff dyddiadau’r cyfarfodydd
hyn eu rhannu yn gynnar yn y cyfnod ariannu.

Camau nesaf
Ar ôl llenwi ceisiadau, dylech eu danfon trwy e-bost at: shortbreakswales@carers.org erbyn
10am Dydd Llun 6 Chwefror 2023.

Os yn llwyddiannus, ac wedi egluro unrhyw ymholiadau a chael e-bost yn cadarnhau eich bod yn
derbyn y grant, caiff Cytundeb Grant ei gyflwyno trwy DocuSign fydd yn gorfod cael ei lofnodi
gan ddau lofnodydd awdurdodedig yn eich mudiad. Byddwch hefyd yn gorfod llenwi ‘Ffurflen
Cyflenwyr Newydd’. Wedi derbyn y wybodaeth hon, bydd rhandaliad cyntaf eich grant yn cael ei
wneud trwy drosglwyddiad BACS. 

Bydd taliadau grant dilynol yn cael eu gwneud ar yr amod y derbynnir adroddiadau  monitro
boddhaol.

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y rhaglen hon, dylech ddanfon e-bost at
shortbreakswales@carers.org ac fe ymatebwn o fewn dau ddiwrnod gwaith.
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