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Yn 2015/16, gweithiom tuag at bedwar amcan gweithredol i’n helpu i 
wireddu ein gweledigaeth ar gyfer y saith miliwn o ofalwyr di-dâl sydd yn y DU:

 Cyrraedd mwy o ofalwyr y DU. 

  Sicrhau canlyniadau cadarnhaol ar gyfer gofalwyr y DU. 

  Sefydlu rhwydwaith cynaliadwy i gynorthwyo gofalwyr y DU.

  Bod yn fudiad cynaliadwy, effeithlon a gaiff ei weithredu’n dda.

Eleni, rydym wedi llwyddo i gyrraedd mwy o ofalwyr y DU drwy sefydlu ein 
gwasanaethau ar-lein a’u datblygu’n barhaus. Mae’r cyfryngau cymdeithasol a’n 
gwaith â’r cyfryngau’n parhau i fod yn arf pwysig o ran codi ymwybyddiaeth. Mae 
Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr o wasanaethau gofalwyr wedi bod yn 
allweddol mewn cyrraedd gofalwyr; felly hefyd ein prosiectau gofal sylfaenol a’n 
gwaith gyda gofalwyr hŷn.

Mae ein defnydd o grantiau wedi rhoi cyfle ni sicrhau amryw o ddeilliannau cadarnhaol yn 
uniongyrchol i ofalwyr, yn ogystal â darparu arian sefydlu ar gyfer gweithgareddau a gwasanaethau 
newydd. Mae ein gwaith polisi ac ymgyrchu’n sicrhau bod materion gofalwyr yn cael eu dwyn i sylw’r 
rheiny sy’n llunio penderfyniadau.

Mae ein gwaith i gynnal Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn parhau i ddarparu hyfforddiant, 
adnoddau a’n cynllun mentora ADVANCE, ynghyd â chryfhau sicrwydd ansawdd a llywodraethiant da.

Eleni, rydym hefyd wedi bod y gweithio ar ddatblygu mudiad cynaliadwy a chyflwyno mesurau 
effeithlonrwydd pellach, dan arweiniad ein tîm o staff penodedig.

Yn ystod y flwyddyn, rydym hefyd wedi bod yn gweithio tuag at ddatblygu Fframwaith Strategol a fydd 
yn caniatáu i ni weithio mewn ffyrdd mwy ffederal ledled y DU, sy’n golygu y gallwn ni wneud mwy i 
ofalwyr, a hynny am lai.

Ar ôl tair blynedd a hanner fel Cadeirydd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, (ac wyth mlynedd fel 
ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol er Gofalwyr) hoffem ddiolch o galon i Andrew 
Cozens CBE, sy’n ildio’i rôl fel Cadeirydd fis Medi, ac o’r bwrdd fis Mawrth. Mae Andrew wedi 
goruchwylio twf a llwyddiant sylweddol yn ystod ei gyfnod fel Cadeirydd. Bydd yn parhau i gynnal ei 
berthynas hir dymor â’r elusen yn ei rôl newydd fel Is-lywydd.

Hoffem ddiolch i’n holl gefnogwyr sy’n gwneud ein gwaith yn bosib - rydych chi i gyd yn gwneud i 
ofalwyr gyfri.

Gail Scott-Spicer 
Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr

Rhagarweiniad 
gan y Prif Weithredwr a’r 
Cadeirydd 

Stuart Taylor 
Cadeirydd, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
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Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn elusen fawr sy’n ymdrin â phopeth 
sy’n ymwneud â gofalwyr. Rydym yn gweithio i wella’r cymorth, y 
gwasanaethau a’r gydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw â heriau 
gofalu’n ddi-dâl am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n egwan, yn anabl neu 
sydd â phroblemau iechyd meddwl neu’n gaeth i sylweddau.

Rydym yn gwneud hyn gyda rhwydwaith o bartneriaid annibynnol â 
sicrwydd ansawdd, sy’n gweithredu ledled y DU, drwy ein gwasanaethau 
ar-lein unigryw a thrwy ddarparu grantiau i helpu gofalwyr i gael y 
cymorth ychwanegol sydd ei angen arnynt i fyw eu bywydau eu hunain. 
Gyda’r Partneriaid Rhwydwaith hyn yn eu hardaloedd lleol, gallwn gynnig 
cymorth i ofalwyr yn eu cartrefi drwy ddarparu gofalwyr i gymryd eu 
lle, ac yn y gymuned gyda gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol, 
cymorth ymarferol a chyfle i gael seibiant haeddiannol. Rydym yn 
cynnig gwasanaethau arbenigol ar gyfer y rheiny sy’n gofalu am bobl o 
bob oedran a chyflwr, ynghyd ag ystod o weithgareddau cymorth wedi’i 
deilwra’n unigol a gweithgareddau grŵp.

Mae gennym weledigaeth lle mae gofalwyr di-dâl yn gallu cael mynediad 
i’r cymorth sydd ei angen arnynt i fyw eu bywydau.

Mae Rhwydwaith 
Ymddiriedolaeth 
y Gofalwyr yn 
darparu ystod 
o wasanaethau 
cymunedol i roi 
seibiant i ofalwyr.

Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, 
pwy ydym ni, beth ydym yn ei wneud

Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yw’r darparydd gwasanaethau cynhwysfawr 
i ofalwyr mwyaf yn y DU. Yn 2015/16 cyrhaeddwyd mwy na 527,000 o 
ofalwyr, gan gynnwys dros:

Mae’r 150 o Bartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn 
wasanaethau lleol annibynnol ar gyfer gofalwyr o bob oedran, sy’n rhoi 
cymorth i bobl ag unrhyw gyflwr. Mae 95 o Bartneriaid Rhwydwaith hefyd 
yn cynnig gwasanaethau ar gyfer gofalwyr ifanc.

Disgwylir i bob Partner Rhwydwaith fod wedi ennill Gwobr Ansawdd, a 
gaiff ond ei chyflwyno yn dilyn asesiad trylwyr mewnol ac allanol o’u 
gwasanaethau. Pryd bynnag mae gofalwyr yn gweld ein marc Sicrwydd 
Ansawdd, byddant yn gwybod eu bod yn cael gwasanaeth o safon y mae 
modd iddynt ymddiried ynddo ble bynnag maent yn y DU.

25,300
o ofalwyr ifanc.

514,860
o ofalwyr a gaiff eu cynorthwyo 
gan ein gwasanaethau ar-lein
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Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn dibynnu bron yn gyfangwbl ar roddion a 
grantiau gan ein cefnogwyr. Llynedd, diolch i’ch cefnogaeth hael, llwyddwyd 
i godi £7.211m i gynorthwyo ein gwaith. Daeth yr arian hwn o amrywiaeth 
eang o ffynonellau, gan gynnwys rhoddion gwirfoddol, anrhegion sylweddol, 
ymddiriedolaethau a chronfeydd elusennol a Llywodraeth ganolog.

Heb eich cefnogaeth, ni allem wneud y gwaith rydym yn ei wneud, ac rydym 
yn eithriadol o ddiolchgar am bob rhodd rydym yn ei dderbyn.

Bydd tri o bob pump ohonom yn ymgymryd â rôl gofalu ar ryw adeg yn ein 
bywyd. Gall bod yn ofalwr newid eich bywyd a gall ddigwydd dros nos.

Mae Fframwaith Strategol newydd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ar gyfer y pum 
mlynedd nesaf yn uchelgeisiol ei amcanion i gynnig cymorth i fwy o’r nifer 
cynyddol o ofalwyr di-dâl sydd yn y DU.

Byddwn angen eich cymorth i weithredu’r strategaeth honno erbyn 2021. 
Gyda’ch cymorth, byddwn yn creu mwy o effaith i ofalwyr, hefyd:

 Caiff gwerth gofalwyr ei gydnabod yn ehangach. 

 Bydd mwy o ofalwyr wedi cael eu canfod. 

 Byddant yn cael rhagor o gymorth, a hwnnw’n well cymorth 

Mae sawl ffordd y gallwch gefnogi Ymddiriedolaeth y Gofalwyr. Am fwy o 
wybodaeth, ewch i Carers.org/section/get-involved neu cysylltwch â ni’n 
uniongyrchol ar fundraising@carers.org.

Mae gofalwyr di-dâl 
yn arbed £132bn 
i’r wladwriaeth bob 
blwyddyn. Eto i 
gyd, ychydig iawn o 
gydnabyddiaeth a 
roddir iddynt am eu 
rôl, ac mae llawer 
ohonynt yn gorfod 
ymdopi heb unrhyw 
gymorth.

Sut allwch chi
wneud i ofalwyr gyfri  

Am bob £1 fyddwch chi’n 
ei rhoi, caiff  

81c  
ei gwario’n uniongyrchol ar 
weithgareddau elusennol
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Mae ein holl gefnogwyr yn chwarae rôl allweddol yn ein mudiad. Rydym yn 
hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi’n helpu i wneud i ofalwyr gyfri eleni. 

Dyma rai o’r ffyrdd rydych chi wedi dangos bod gofalwyr yn bwysig i chi. 
Mae cyllido digyfyngiad a chraidd yn rhoi hyblygrwydd hanfodol i ni sy’n 
ein galluogi i ymateb yn gyflymach pan welwn yr angen. Mae ein partner 
hir dymor Sefydliad Pears wedi adnewyddu ei gefnogaeth am ddwy flynedd 
arall, gan gynnig £200,000 y flwyddyn. Hefyd cynyddodd y Cynllun Gardd 
Cenedlaethol ei gefnogaeth yn 2015, gyda rhodd digyfyng o £400,000. 
Mae cyllido craidd yn ariannu ein gwasanaethau hanfodol i ofalwyr, fel 
bod modd i ni ddefnyddio buddsoddiadau eraill i ddatblygu ac ymestyn ein 
gwasanaethau i helpu mwy o ofalwyr.

Llwyddodd Ymddiriedolaeth Goffa Peter Westropp i godi dros £40,000 yn 
ystod y flwyddyn drwy drefnu a chymryd rhan mewn amryw o ddigwyddiadau 
codi arian megis beicio o ogledd i dde Fietnam.

Roeddem yn ffodus i gael presenoldeb ein Llywydd, ei Mawrhydi’r 
Dywysoges Frenhinol, mewn dau ginio codi arian. Cynhaliodd John McGlynn 
a Marie Macklin CBE ginio yn Glasgow, a chodwyd £25,000 ar gyfer 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, a chynhaliodd Kevin Green ginio yn Claridge’s, 
lle codwyd £50,000.

Derbyniwyd grant o £30,000 tuag at un o’n rhaglenni craidd - Triongl Gofal, 
sy’n cynnig cymorth i bobl â phroblemau iechyd meddwl, gan Sefydliad 
Elusennol y Seiri Rhyddion (Elusen Fawr y Seiri Rhyddion).

Hefyd ffurfiwyd partneriaeth newydd â Greggs Plc fel rhan o’n menter codi 
arian newydd, Brecwast Gorau Prydain. Noddodd Greggs yr ymgyrch gyda 
rhodd o £50,000.

Cyrhaeddodd ein partneriaeth â Grŵp Rank Cyf y garreg filltir £1m yn ei hail 
flwyddyn, diolch i waith codi arian ardderchog gan y staff.

Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar i’n partner Olswang LLP, cwmni cyfreithwyr 
rhyngwladol TMT. Roedd yn anrhydedd ennill gwobr am fod y Bartneriaeth 
Orau yn y Sector Cyfreithiol yng Ngwobrau Elusennau Busnes y Trydydd 
Sector yn 2016. Llwyddodd y bartneriaeth i nid yn unig godi’r swm 
anhygoel o £105,000, ond hefyd darparu cyngor cyfreithiol hanfodol   
pro bono i Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ac 11 Partner Rhwydwaith.

Mawr neu fach, mae eich cyfraniadau i gyd yn gwneud gwahaniaeth.

Diolch o galon
– rhai o uchafbwyntiau codi arian eleni 

Helpodd y cerddor 
Oritsé ni i ddathlu 
gyda thimoedd o 
Mecca a Grosvenor 
Thanet.

O’r chwith i’r dde: 
Lisa Bisson, Rheolwr 
Cyfrifoldeb Corfforaethol 
yn Olswang; Gail Scott- 
Spicer, Prif Weithredwr 
Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr; a’r cyflwynydd 
Julia Hartley Brewer.
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Cyrraedd mwy o ofalwyr ar-lein 
Eleni, rydym wedi parhau i gyrraedd a chynnig cymorth i nifer cynyddol o 
ofalwyr ar-lein. Gyda chefnogaeth hael gan Ymddiriedolaeth y Frenhines ac 
Elusen y Flwyddyn y Co-operative, mae mwyfwy o ofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n gofalu’n cymryd rhan yn ein cymunedau ar-lein - Babble a 
Matter. 

Fel rhan o’n strategaeth i gyrraedd a chynnig cefnogaeth i fwy o ofalwyr 
drwy ein gwasanaethau cymorth a gwybodaeth a’n gwasanaethau ar-lein, 
eleni dechreuwyd ar y broses ail-gynllunio ein prif wefan ar gyfer gofalwyr, 
Carers.org, i greu safle ymatebol, hygyrch a symudol, sy’n canolbwyntio 
ar ofalwyr - diolch i gyllid gan Nabarro a sawl ymddiriedolaeth a sefydliad. 
Roedd y prosiect hwn yn seiliedig ar gyfnod o ddarganfod, pan gynhaliwyd 
ymgynghoriadau â rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys gofalwyr o bob 
oedran a phrofiad gofalu.

Hefyd recriwtiwyd Swyddog Gwybodaeth i ddiweddaru ac ymestyn ein 
cymorth a’n gwybodaeth i ofalwyr, a chynhaliwyd adolygiad cynhwysfawr o 
gynnwys y safle er mwyn sicrhau ei bod yn ateb gofynion a disgwyliadau.

Cyrraedd mwy o ofalwyr drwy gyfryngau cymdeithasol
Mae cyfryngau cymdeithasol yn parhau i fod yn ddull effeithiol iawn o 
gyrraedd nifer cynyddol o ofalwyr:

  Mae nifer y bobl sy’n hoffi ein tudalen Facebook wedi cynyddu 56% 
(i 8,280).

  Ar Twitter, rydym wedi cyrraedd 29,393 o ddilynwyr, cynnydd o 38% ar 
y flwyddyn flaenorol.

  Dyblodd y nifer sy’n dilyn ein cyfrif Twitter ar gyfer ein gofalwyr iau 
i dros 1,000.

Cyrraedd  
mwy o ofalwyr y DU

Carers.org  
(ar gyfer oedolion 

sy’n gofalu)

645,899  
o ymwelwyr

(513,174 unigryw).

Babble (ar gyfer 
gofalwyr

ifanc dan 18 oed)

39,392 o 
ymwelwyr
(26,743 unigryw).

Matter (ar gyfer 
oedolion ifanc rhwng 

16 a 25 oed sy’n 
gofalu)

15,474 o 
ymwelwyr

(7,803 unigryw).
Ein 
e-gylchlythyron
Gall ymwelwyr 
â’n gwefannau 
danysgrifio i 
e-gylchlythyron 
misol gennym 
am newyddion 
wedi’u targedu 
a gwybodaeth ar 
gyfer gofalwyr. Caiff 
y rhain eu hanfon 
at 7,626 o ofalwyr 
a 1,644 o ofalwyr 
ifanc.
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Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc
Nod ein Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc ar 28 Ionawr oedd 
codi proffil gofalwyr ifanc a sicrhau eu bod yn cael y cymorth sydd ei 
angen arnynt. Diolch i gyllid gan Elusen y Flwyddyn y Co-operative ac 
Ymddiriedolaeth y Frenhines, llwyddodd ein gweithgareddau a’r sylw a 
gafwyd yn y cyfryngau i sicrhau bod y diwrnod yn llwyddiant ysgubol ac 
roedd gofalwyr ifanc wedi’u cynnwys ym mhob cam o’r trefniadau. Roedd 
cyfryngau cymdeithasol yn llwyddiant mawr - gwelwyd ein taranfollt gan dros 
ddwy filiwn o bobl.

Cyrraedd gofalwyr drwy’r cyfryngau
Eleni, rydym wedi parhau i godi proffil gofalwyr drwy’r sylw a roddwyd i ni yn y 
cyfryngau.

Hoffem ddiolch i’r holl Bartneriaid Rhwydwaith a gofalwyr a’n helpodd i 
adrodd straeon gofalwyr ar raglen Lorraine ar ITV, rhaglen Jeremy Vine 
ar Radio 2 a newyddion amser cinio ITV, ymysg eraill, yn ystod Wythnos 
Gofalwyr.

Llwyddodd ein hymgyrch godi arian Brecwast Gorau Prydain i danio dychymyg 
newyddiadurwyr, gyda stori am ofalwyr byth yn cael cyfle am seibiant. 
Rhoddwyd sylw i hyn ar sawl rhaglen, gan gynnwys Good Morning Britain, 
London Live, rhanbarthau ITV, Sky News, cylchgrawn Hello!, y Daily Mirror a 
mwy na 300 o orsafoedd radio. Cafwyd eitemau nodwedd yng nghylchgrawn 
Reveal am 13 wythnos. Mae hyn yn gyfystyr â gwerth £822,000 o hysbysebu 
masnachol.

Hefyd rhoddwyd sylw i adroddiad Dads Care Too yn y Daily Mirror a’r Big 
Issue.

Ymddangosodd gofalwr ifanc a’i theulu ar This Morning ar Ddiwrnod Hawliau 
Gofalwyr, a gyda chefnogaeth Oritsé, rhoddwyd sylw ledled y DU gyfan i 
gefnogaeth Rank i Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.

Hefyd rhoddwyd cryn lawer o sylw’n lleol i ymweliad ei Mawrhydi’r Dywysoges 
Frenhinol â Chanolfan Gofalwyr Greenwich.

Gweithio gyda Barclays i gyrraedd gofalwyr
Diolch i gefnogaeth gan Barclays, gwelwyd ymgyrch hysbysebu yn ystod 
yr haf oedd yn dwyn sylw at waith Barclays ac Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 
mewn cynnig cymorth i ofalwyr. Yn ogystal â’r hysbyseb hwn, cyhoeddwyd 
erthygl yn y Telegraph, a’n helpodd i hyrwyddo gofalu ac Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr i dros 25 miliwn o bobl. Hefyd cynhaliodd Barclays fforymau lleol 
ar gyfer gofalwyr, lle gallai gofalwyr gael gwybod mwy am yr opsiynau a 
oedd ar gael iddynt i helpu â materion ariannol.

Gweithio â phroffesiynwyr iechyd
Gall proffesiynwyr iechyd chwarae rôl sylweddol o ran cynnig cymorth i ofalwyr, 
ac rydym wedi parhau i weithio gyda darparwyr gofal sylfaenol, gan gynnwys y 
rheiny sy’n darparu cymorth i ofalwyr sy’n edrych ar ôl pobl â dementia.

Mae ein ffilm fer ynglŷn 
â methu allan wedi 
cael ei dangos mewn 
ysgolion a meddygfeydd 
teulu.

Eleni, lansiwyd arweiniad 
ar gyfer proffesiynwyr 
ynglŷn â sut i gynnig 
cymorth i’r rheiny 
sy’n gofalu am bobl â 
dementia, yn ogystal 
â chanllawiau ar gyfer 
gofalwyr

Carers Road Map 
A Guide for Carers of People 
with Dementia

 Legal and financial issues

Residential care 

Changing behaviour 

Em
otional support

 Care options
D

iagnosis
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Sicrhau deilliannau cadarnhaol ar lawr gwlad
Mae gofalwyr dan bwysedd aruthrol, felly mae’n hanfodol bwysig i’w llesiant 
eu bod yn cael amser i ffwrdd o’r straen dyddiol a ddaw yn sgil gofalu. Mae 
Partneriaid Rhwydwaith yn darparu ystod o wasanaethau, gan gynnwys ambell 
seibiant byr er mwyn caniatáu i ofalwyr gael amser i anadlu cyn ail-afael yn yr 
heriau sy’n eu hwynebu.

Targedu cymorth at ofalwyr unigol
Gyda chymorth ymroddedig ein prif gyllidwyr grant, The Rank Group Plc, ynghyd â 
chyllidwyr eraill gan gynnyws Pears Foundation, Comic Relief, Markel (UK) Limited 
a’r Jill Franklin Trust, bu modd i ni roddi grantiau o £1,890,943 i gynorthwyo 
gofalwyr ledled y DU yn uniongyrchol.  

Mae hyn yn cynnwys cyfanswm grantiau o £422,989.20 a gyflwynwyd i Bartneriaid 
Rhwydwaith er mwyn rhoi cymorth i ofalwyr unigol a chynnal gweithgareddau ar 
gyfer grwpiau bach o ofalwyr. Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn rheoli ystod 
o raglenni sydd â’r nod o gwrdd ag anghenion amrywiol gofalwyr, megis prynu 
cyfarpar hanfodol i’w cartref, gan gynnwys ffyrnau a matresi. Eleni, derbyniwyd 
bron i 1,300 o geisiadau, a gyda chymorth ein cyllidwyr, helpwyd 68% o’r rheiny a 
ymgeisiodd, gyda 2,066 o ofalwyr yn derbyn cymorth.

Gwerthuso effeithiolrwydd ein dyfarnu grantiau
Pan fyddwn ni’n dyfarnu grantiau i’n Partneriaid Rhwydwaith, gofynnir iddynt 
fonitro deilliannau eu prosiectau fel y gallwn fesur y gwahaniaeth mae 
ein grantiau’n ei wneud i fywydau gofalwyr. Eleni, comisiynwyd arf ar gyfer 
dadansoddi cost a budd, sy’n dangos pam mae buddsoddi mewn cymorth i 
oedolion ifanc sy’n gofalu yn gwneud synnwyr ariannol hir dymor.

Triongl Gofal
Mae ein rhaglen Triongl Gofal yn helpu i sicrhau bod gwasanaethau iechyd yn cwrdd 
â’u cyfrifoldebau i ofalwyr sy’n edrych ar ôl pobl â phroblemau iechyd meddwl.

Yn Lloegr, diolch i gyllid gan Sefydliad Elusennol y Seiri Rhyddion, mae gennym 
adnoddau newydd i helpu ymddiriedolaethau iechyd meddwl i sicrhau bod gofalwyr 
yn cael eu hadnabod, eu cynnwys a’u cefnogi. Mae 28 ymddiriedolaeth yn gweithio 
i weithredu’r rhaglen yn eu gwasanaethau, a gyda chefnogaeth y GIG yn Lloegr, mae 
gennym bellach yr adnoddau ar gyfer gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu.

Yn yr Alban, mae Llywodraeth yr Alban yn ein helpu i weithredu’r Triongl Gofal 
yn ardaloedd naw bwrdd iechyd, ac rydym yn gweithio gyda mudiadau megis 
Rhwydwaith Adferiad yr Alban i alluogi mwy o gymorth i ofalwyr, a hwnnw’n well 
cymorth.

Yng Nghymru, rydym yn gweithio gyda dau fwrdd iechyd i sicrhau bod gofalwyr yn 
cael eu hadnabod a’u cefnogi yn y ddarpariaeth o wasanaethau.

Sicrhau
canlyniadau cadarnhaol ar gyfer y 
saith miliwn o ofalwyr sydd yn y DU

Heb gefnogaeth 
y ganolfan, 
fyddwn i ddim yn 
mynd i’r brifysgol 
a chanfod fy 
llwybr.”
Oedolyn ifanc sy’n 
gofalu

Mae dod o hyd i’r 
ganolfan gofalwyr 
(gan nyrs ar y 
ward) wedi bod yn 
wych. Doedd gen 
i ddim syniad fy 
mod i’n gymwys i 
dderbyn hanner yr 
hyn dwi’n ei gael 
nawr.”.”
Gofalwr
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Cyflwyno deilliannau cadarnhaol ar-lein 
Mae ein tri gwasanaeth ar-lein – Carers 
Space, Matter a Babble – yn darparu 
gwasanaeth ymatebol i ofalwyr bob diwrnod 
y flwyddyn. Caiff gwasanaethau eu gyrru 
gan aelodau o’r gymuned sy’n gallu rhannu 
profiadau, cyrchu gwybodaeth a chyngor a 
ffurfio cyfeillgarwch hanfodol â gofalwyr eraill.

Mae gweithio gyda phartneriaid yn hanfodol 
mewn codi ymwybyddiaeth ynglŷn â materion 
gofalwyr a chasglu ynghyd yr arbenigedd 
perthnasol ar gyfer ein gwasanaethau ar-lein. 

Mae ein gwaith gyda Sefydliad Tinder a’i rwydwaith o ganolfannau ar-lein yn 
y DU yn helpu ei staff i adnabod gofalwyr ac i roi cymorth iddynt.

Gwaith polisi sy’n gwneud gwahaniaeth i ofalwyr
Rydym yn gweithio i ddylanwadu ar bolisïau’r Llywodraeth drwy sicrhau eu 
bod yn deall yr hyn sydd angen gweithio’n wahanol i ofalwyr, a’r Partneriaid 
Rhwydwaith sy’n darparu’r gwasanaethau lleol hanfodol sydd o gymorth i 
ofalwyr. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys:

  Cynnig cymorth i ofalwyr a’u gwasanaethau i siarad â chynrychiolwyr 
etholedig, yn ogystal â darparu tystiolaeth i’r rheiny sy’n gwneud 
penderfyniadau. 

  Cyflogi staff arbenigol, wedi’u cyllido gan lywodraethau cenedlaethol 
yn Lloegr, Cymru a’r Alban, yn ogystal â rhoddwyr eraill, i sicrhau y 
caiff anghenion a llais gofalwyr eu hadlewyrchu mewn deddfwriaeth 
a pholisïau iechyd a gofal cymdeithasol ar lefel genedlaethol a 
datganoledig.

  Cynorthwyo Partneriaid Rhwydwaith i ymgysylltu â datblygiadau lleol 
a chenedlaethol fel y gallant gynrychioli anghenion a gwasanaethau 
gofalwyr.

  Cael gwybod yr hyn sy’n gweithio a rhannu’r ymchwil a’r arfer hwn.

  Canolbwyntio ar grwpiau o ofalwyr ag anghenion penodol sydd angen 
cymorth ychwanegol i’w galluogi i gymryd rhan mewn cymdeithas. 

Helpu oedolion ifanc sy’n gofalu i gyflawni deilliannau cadarnhaol
Diolch i gyllido gan Elusen y Flwyddyn y Co-operative, rydym wedi 
cynorthwyo miloedd o oedolion ifanc sy’n gofalu i ymgyrchu dros well 
cydnabyddiaeth a chymorth. Roedd hyn yn cynnwys:

 Sicrhau bod gwell cymorth ar gael i ofalwyr yn y brifysgol.

  Sicrhau bod yr Adran Addysg yn darparu canllawiau eglurach i golegau yn 
Lloegr ar ganfod a rhoi cymorth i fyfyrwyr sy’n gofalu. 

  Cynorthwyo oedolion ifanc sy’n gofalu i godi eu llais dros well cymorth 
iechyd meddwl yn eu hardal leol.

Mae’n chwa o 
awyr iach canfod 
mudiad sy’n 
treulio cymaint o 
amser yn helpu 
pobl, fel sy’n 
amlwg yn digwydd 
yma.”
Gofalwr

Atebodd ein llinell-
gymorth e-bost 

1,819 
o ymholiadau gan ofalwyr 

eleni, yn ymwneud ag 
arian, iechyd meddwl, a llu 

o bethau eraill.
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Un o’n swyddogaethau allweddol yw cynorthwyo Partneriaid Rhwydwaith i ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel, y gellir ymddiried ynddynt, i ofalwyr a’r bobl maent 
yn edrych ar eu hôl. Mae bod yn rhan o Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn 
rhoi mynediad i ystod o raglenni a gwasanaethau. 

Masnachu drwy Fentrau Gofalwyr Cyf
Mae ein cangen fasnachol, Mentrau Gofalwyr, yn darparu cynnyrch a 
gwasanaethau wedi’u dewis yn arbennig ar gyfer Rhwydwaith Ymddiriedolaeth 
y Gofalwyr, megis yswiriant, pecynnau gofal, eitemau ar gyfer codi arian a 
phensiynau. Mae ein cyd-drafodaethau canolog yn sicrhau prisio cystadleuol. 
Mae ein gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn darparu gwasanaeth cyflym 
i Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, gan sicrhau bod pob aelod staff 
newydd yn cael gwiriad am record droseddol, er mwyn iddynt ddechrau gweithio 
cynted â phosib.

Hyfforddi Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Dosbarthiadau meistr
Eleni, rydym wedi darparu ystod o ddosbarthiadau meistr. Llwyddodd y rhain 
i ddarparu Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr â gwybodaeth arbenigol, 
sgiliau a chyngor ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol, recriwtio staff gofalu, 
tendrau TAW, cydymffurfiad cyllidol, codi arian, asesiadau statudol i ofalwyr a 
gweithgaredd menter cymdeithasol.

Seren Gofalwyr
Mae Seren Gofalwyr yn arf cyfannol a 
chydweithredol a fwriadwyd i’w ddefnyddio 
mewn gwasanaethau sy’n rhoi cymorth i 
ofalwyr, ar sail un i un, dros gyfnod o amser. 
Yn ystod y flwyddyn, llwyddodd ein tîm o 
hyfforddwyr i gynorthwyo dros 80 o Bartneriaid 
Rhwydwaith, gan gynnwys 649 o’u staff, i 
ddefnyddio Seren Gofalwyr.

Dod â Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr at ei gilydd
Daeth 184 o gynrychiolwyr o Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ynghyd ar 
gyfer Cynhadledd Partneriaid Rhwydwaith 2015, gan rannu arferion gorau ac 
ymagweddau blaengar at gynaladwyedd. Gwnaed y gorau o’r gweithdai a’r ardal 
arddangos er mwyn rhannu a dysgu.

Fframwaith ar gyfer safonau ansawdd gofal
Rydym yn cynorthwyo Partneriaid Rhwydwaith yn Lloegr a Chymru i ddarparu 
gwasanaethau gofal personol, wedi’u rheoleiddio gan y Comisiwn Ansawdd 
Gofal a’r Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru. Mae 
ein fframweithiau rheolaeth gofal a’n polisi Adnoddau Dynol yn sicrhau bod pob 
gwasanaeth yn cwrdd â’r un safonau uchel. Eleni, dechreuodd rhaglen ddatblygiad 
edrych ar ymestyn y gwasanaeth hwn a sicrhau ei fod yn parhau i gefnogi 
Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.

Sefydlu  
rhwydwaith cynaliadwy

Syniadau gwych 
i fynd gyda 
ni a helpu i 
ddatblygu ein 
strategaeth 
recriwtio.”
Partneriaid 
Rhwydwaith

Mae dros 268
o broffesiynwyr o Rwydwaith 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 
wedi elwa o’n hyfforddiant 

dosbarth meistr.
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Ymwelwyd â’n safle 
i Broffesiynwyr 
50,219 gwaith 
(39,937 ymweliad 
unigryw) yn ystod y 
flwyddyn.

Gan weithio mewn 
partneriaeth â 
Phartneriaid Rhwydwaith 
Gofalwyr Lewisham, diolch 
i gyllido gan Sefydliad 
Openwork a Sefydliad 
Elusennol Doris Pacey, 
rydym wedi datblygu 
canllawiau newydd ar 
gyfer proffesiynwyr, gan 
gynnig cymorth i ofalwyr 
ifanc rhwng 5 ac 8 oed.

Gwobr Ansawdd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Mae pob Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn sicrhau 
ansawdd y mudiad a’r gwasanaethau y mae’n eu darparu ar gyfer gofalwyr 
a’r bobl maent yn gofalu amdanynt, drwy gwblhau Gwobr Ansawdd 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr. Mae hyn yn cyfuno’r defnydd o fesur sicrwydd 
ansawdd allanol a’n safonau mewnol. Golyga ein bod ni wastad yn mesur 
ein hunain yn erbyn safonau’r diwydiant a osodwyd gan y Comisiwn 
Elusennau a Swyddfa Rheolydd Elusennau’r Alban, er enghraifft.

ADVANCE – mynd i’r afael â heriau lleol
Mae ein Rhaglen Advance wedi golygu bod 65% o Brif Weithredwyr 
Partneriaid Rhwydwaith yn Lloegr a Chymru’n gweithio gyda mentor busnes 
lefel uchel i fynd i’r afael ag anghenion a heriau lleol. Mae ymchwil gan 
y rhaglen wedi dwyn sylw at yr heriau sy’n wynebu Prif Weithredwyr wrth 
arwain eu gwasanaethau drwy gyfnodau cyllidol anodd ac ansicr, wrth i’r 
pwysedd ar staff a gwasanaethau gynyddu’n sylweddol Rydym yn ddiolchgar 
i Sefydliad Pears a Sefydliad Esmée Fairbairn am eu cefnogaeth, ac i 
Bartneriaid Peridot am ein helpu i ganfod mentoriaid o safon uchel i’n 
cynorthwyo i gynllunio ein lansiad a’n cynlluniau ar gyfer ymestyn yn yr 
Alban yn 2017.

Dadlau ar ran Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi dadlau ochr yn ochr â nifer o fudiadau 
gwirfoddol eraill am well cyllido ar gyfer gofal cymdeithasol, gan sicrhau 
bod llais gofalwyr yn cael ei glywed ar bob lefel y Llywodraeth. O ganlyniad 
i’n gwaith ar y cyd ag eraill yn y sector, cyflwynodd y cyn Ganghellor 
George Osborne archebiant gofal cymdeithasol o 2% i helpu cyllido gofal 
cymdeithasol i oedolion.

Ffurfio sail i Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Mae cyllido gan Ymddiriedolaeth y Frenhines wedi helpu ein gwefan ar 
gyfer proffesiynwyr sy’n gweithio gyda gofalwyr i fynd o nerth i nerth, gyda 
chyfoeth o adnoddau, adroddiadau, pecynnau cymorth a chanllawiau, a 
gaiff eu diweddaru’n rheolaidd. Mae https://professionals.carers.org yn 
adnodd gwerthfawr ar gyfer pawb sy’n dod i gyswllt â gofalwyr drwy eu 
gwaith ym maes iechyd, addysg neu ofal cymdeithasol.

Supporting Young 
Carers Aged 5–8
A Resource for  
Professionals Working  
with Younger Carers 
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Yn Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, rydym wastad yn edrych ar ffyrdd o 
gynyddu ein cynaladwyedd a’n heffeithlonrwydd. 

Gwneud Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn un o’r mannau 
gorau i weithio
Rydym am sicrhau bod Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn lle gwych i weithio 
ynddo, felly rydym wedi mynd ati unwaith eto eleni i gymryd rhan yn yr arolwg 
a gynhelir gan Best Companies. Rydym yn falch o gyrraedd statws ‘Un i Wylio 
Allan Amdano’ ac rydym yn gobeithio gwella o flwyddyn i flwyddyn. Credwn y gall 
mesur, cydnabod a gwella lefelau ymgysylltiad gweithwyr ein helpu ni i ddarparu 
gwell gwasanaethau i Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ac i ofalwyr.

Dangos ein hymrwymiad i bobl anabl
Yn ystod y flwyddyn, daethom yn gyflogwr ‘Two Ticks’ 
- Positif am Bobl Anabl (cyfeirir at hyn bellach fel 

Cyflogwr Hyderus am Anabledd). Golyga hyn ein bod ni wedi ymrwymo i 
weithredu mewn sawl ffordd i roi cymorth i bobl anabl mewn recriwtio a 
chyflogaeth fel rhan o’n hymrwymiad i gynyddu amrywioldeb ein gweithlu.

Blaenoriaethu diogelwch gofalwyr
Yn dilyn recriwtio a hyfforddi Swyddogion Diogelu Penodedig o blith ein 
staff, rydym wedi sicrhau bod ein holl weithlu’n gwybod sut i ymdopi 
ag unrhyw ddigwyddiad diogelu a all ddod i’w sylw. Rydym hefyd wedi 
cyflwyno gweithdrefnau newydd ar gyfer rheoli risg. Mae hyn yn sicrhau 
bod Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn lle diogel i ofalwyr o bob oedran sy’n 
defnyddio ein gwasanaethau

Sicrhau cynaladwyedd ariannol hirdymor
Yn ystod y flwyddyn hon, edrychwyd ar bob agwedd o’n gwariant a nodwyd 
meysydd lle gellid gwneud arbedion, yn bennaf drwy ddefnyddio technoleg i 
leihau costau teithio, sefydlu patrymau gweithio hyblyg a thrwy gyd-drafod â 
chyflenwyr - y nod yw arbed £100,000 o fewn dwy flynedd.

Gwella effeithlonrwydd codi arian
Mae ailstrwythuro a buddsoddi eleni’n golygu y bu modd i ni fod yn fwy 
effeithlon nag erioed o’r blaen yn ein hymdrechion i godi arian a chreu 
portffolio incwm mwy amrywiol. Mae’r newidiadau hyn eisoes wedi 
arwain ar well perfformiad mewn codi arian drwy sicrhau partneriaethau 
corfforaethol newydd a gwell ymgysylltiad â chefnogwyr allweddol.

Adeiladu ein sail marchnata gyda CarerSmart
CarerSmart yw ein clwb buddion ar-lein ar gyfer gofalwyr a phobl sydd ag 
anghenion gofal. Mae’n cynnig buddion gwych, disgowntiau a chyngor, a 
gallwch ymuno am ddim yn Carersmart.org. Mae’r clwb hefyd yn rhan o’n 
cynnig i Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a chyllidwyr, ac mae’n ein 
helpu i amrywio ein sail gwsmeriaid.

Adeiladu   
a sustainable  
efficient organisation

Rydym wedi ymrwymo 
i fuddsoddi yn ein 
staff a datblygu 
eu potensial. Er 
ein bod ni’n cyflogi 
staff o’r safon 
orau, rhai ohonynt 
yn gweithredu ar 
y lefelau uchaf 
gyda’r Llywodraeth, 
ar draws y sector 
cyhoeddus ac ar 
fyrddau cwmnïoedd 
y FTSE 100, nid 
oes unrhyw un o’r 
rhain yn cael eu talu 
dros £100,000 y 
flwyddyn. Gan weithio 
ar draws Rhwydwaith 
Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr, mae ein 
staff yn gweithio gyda 
chyfanswm trosiant o 
fwy na £164m, staff 
o 7,000 a 5,500 o 
wirfoddolwyr. 
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Mae bod yn dryloyw’n bwysig i ni
Rydym yn gwerthfawrogi pob ceiniog a roddir i ni, gan weithio ar y sail bod ein rhoddwyr yn 
ymddiried ynom i wario’r arian yma’n effeithiol. Rydym yn falch o’r ffaith ein bod yn fudiad agos 
atoch, a gallwch ofyn i ni am wybodaeth ynglŷn â sut rydym yn gwario ein harian unrhyw bryd.

Mae bod yn atebol yn bwysig i ni

✓  Rydym yn dilyn canllawiau arfer gorau fel y gosodir gan y Sefydliad Codi Arian a’r Bwrdd 
Safonau ar gyfer Codi Arian. Dyma ddau o’r mudiadau allweddol sy’n rheoleiddio codi arian 
yn y DU.

✓  Rydym yn croesawu’r addewid o reolau newydd ar gyfer diogelu codi arian.

✓  Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn cymryd amddiffyn data ynglŷn â rhoddwyr o ddifrif. 
Golyga hyn na fyddwn byth yn rhoi eich manylion i drydydd parti heb eich caniatâd

Gofalu am ein rhoddwyr

Mae gwario eich rhoddion yn ofalus yn bwysig i ni
Am bob £1 rydych chi’n ei rhoddi: 

£   –  Caiff 81c ei wario’n uniongyrchol 
ar weithgareddau elusennol.

£    –  Caiff 18c ei wario ar godi arian i 
gadw gofalu a gofalwyr ym mlaen 
meddyliau pobl. 

£    –  Caiff ychydig dros 1c ei 
wario ar gostau llywodraethu.

Ac am bob £1 rydyn ni’n ei 
gwario ar godi arian, rydyn ni’n 
codi £5.17. Trwy wario arian ar 
godi arian, rydym yn creu hyd 
yn oed mwy o arian ar gyfer 
gofalwyr.

Dydyn ni byth yn rhoi 
pwysedd ar bobl i 
gyfrannu. Er ein bod 
yn defnyddio 
asiantaethau i’n helpu 
â’n gweithgareddau
codi arian

✗ Dydyn ni ddim
yn talu comisiwn
i’r rheiny sy’n codi 
arian i recriwtio 
rhoddwyr newydd

✗ Dydyn ni 
ddim yn ffonio 
darpar roddwyr yn 
ddi-rybudd

✗ Dydyn ni ddim 
yn defnyddio pobl 
i godi arian ar y 
stryd

Diolch am wneud i ofalwyr gyfri.
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Gweithredu deddfau newydd ar gyfer gofalwyr
Mae ein gwaith eleni wedi canolbwyntio ar sut mae’r Ddeddf Gofalu’n 
gweithio ar ran oedolion sy’n gofalu. Diolch i gyllido gan Sefydliad Pears, 
rydym wedi cynnal ymchwil a ganfu sut mae awdurdodau lleol yn atal 
anghenion gofalwyr rhag mynd yn waeth, ac os ydynt yn codi tâl ar ofalwyr 
am y gefnogaeth maent yn ei chael. Rydym hefyd wedi dechrau adolygiad 
sylweddol o sut mae’r Ddeddf Gofal yn gweithio i ofalwyr, ar ôl blwyddyn.

Codi materion gofalwyr gydag ASau
Fe weithiom yn galed i sicrhau bod darpar ymgeiswyr y pleidiau ac ASau 
newydd yn gwybod am faterion gofalwyr a’r hyn oedd angen ei newid iddynt 
yn y senedd newydd.

Cynorthwyo gofalwyr ifanc yn yr ysgol
Diolch i gyllido gan Ymddiriedolaeth y Frenhines a’r Gronfa Loteri Fawr, mae 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a phartneriaid Gofalwyr Ifanc mewn Ffocws 
Cymdeithas y Plant wedi ymestyn rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn ysgolion yn 
sylweddol er mwyn gwella’r gefnogaeth sydd ar gael i ofalwyr ifanc mewn 
ysgolion. A hithau bellach yn cyrraedd dros 1,250 o broffesiynwyr yn y 
sector, mae’r rhaglen wedi creu effeithiau a deilliannau cadarnhaol i ofalwyr 
ifanc. Gall ysgolion sydd â diddordeb ganfod mwy yn www.carers.org/
young-carers-schools.

Creu newid sylweddol i ofalwyr ifanc a’u teuluoedd 
Llwyddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, mewn partneriaeth â Chymdeithas 
y Plant i gynnal prosiect blwyddyn wedi’i gyllido gan yr Adran Addysg, i 
gynorthwyo awdurdodau lleol y Lloegr i weithredu’r dyletswyddau sy’n 
ofynnol dan Ddeddf Gofal 2014 a Deddf Plant a Theuluoedd 2014 
parthed gofalwyr ifanc a’u teuluoedd. Caiff yr hyn a ddysgwyd o’r prosiect 
ei rannu yn www.makingastepchange.info. 

Grantiau ar gyfer gofalwyr
Dyfarnwyd grant o £500 i’r Partner Rhwydwaith CARES Sandwell i gynnal 
cwrs ysgrifennu creadigol a chwrs celf pensil a phastel ar gyfer 20 o 
ofalwyr. Gall gweithgareddau creadigol helpu gofalwyr i gynnal iechyd 
meddwl da a chodi eu hunan-werth, a bu modd i’r rheiny a gymerodd ran i 
ymlacio a threulio amser i ffwrdd o’u cyfrifoldebau gofalu.

Yn Lloegr, cyrhaeddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 452,820 o ofalwyr 
gan gynnwys 22,613 o ofalwyr ifanc, drwy Rwydwaith Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr o Bartneriaid Rhwydwaith annibynnol ag iddynt sicrwydd ansawdd. 

Ein gwaith
yn Lloegr

They often learn lots 
of skills because they 
look after someone.
But sometimes they:
•  Feel tired, sad or 

worried.
•  Want a break or some 

fun.
• Miss school.
• Find school difficult.

 If you look after 
someone at home 
you should have 
someone at school 
to talk to.  

A pupil 
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If you help look after 
someone at home, 
don’t miss out.
Talk to:

Lots of 
children look 
after someone 
at home who is 
ill or disabled 

Dwi wedi 
mwynhau’r cwrs 
hwn yn fawr iawn, 
ac mae wedi fy 
helpu i fynegi fy 
nheimladau a 
gollwng cryn lawer 
o densiwn sydd 
wedi cronni..”
Gofalwr
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Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yng Ngogledd Iwerddon wedi parhau i greu 
effaith gadarnhaol ar fywydau gofalwyr.

Cynorthwyo gofalwyr hŷn
Mae rhaglen ‘Mind the Gap’, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr, wedi rhoi 
cymorth i 541 o ofalwyr dros 60 oed yn ystod y flwyddyn, gyda chyngor a 
gwybodaeth. Mae hyn wedi cynnwys ein gwasanaeth ffôn ‘Dydd Da Gofalwr 
Da’, sydd wedi darparu clust i wrando gyda galwadau rheolaidd i 120 o 
ofalwyr.

Gweithio gydag oedolion ifanc sy’n gofalu
Hefyd eleni, lansiwyd ein gwasanaeth Oedolion Ifanc sy’n Gofalu, ac mae 
dros 50 o oedolion ifanc sy’n gofalu wedi derbyn cymorth drwy fenter 
‘Amser i Gael eich Clywed’ Partner Rhwydwaith Gofalwyr Newry a Mourne.

Gweithio mewn partneriaeth
Mae ein gwaith mewn partneriaeth â Boots wedi’n galluogi ni i redeg 
cyrsiau iechyd a llesiant wedi’u cyllido gan Rwydwaith Iechyd Datblygiad 
Cymunedol. 

Mae gofalwyr yn aml yn ymwneud â rheoli meddyginiaeth ar gyfer y 
sawl maen nhw’n gofalu amdano. Felly, gyda chymorth gan Fferyllfa 
Gymunedol Gogledd Iwerddon, rydym wedi dosbarthu ein Canllawiau Rheoli 
Meddyginiaethau ar gyfer Gofalwyr i bob fferyllfa yn y dalaith. Mae ein 
cynllun peilot yn Ballymoney hefyd wedi bod yn cynnig cymorth i ofalwyr pan 
ddaw yn amser i’r claf gael ei ryddhau o’r ysbyty.

Dylanwadu ar newid
Mae creu newid mwy hir dymor yn allweddol, ac rydym yn gweithio gyda 
Gofalwyr Gogledd Iwerddon tuag at gynllun lobïo ar bolisi. Rydym hefyd yn 
gweithio gydag Aelodau’r Cynulliad Deddfu (MLA) i gynorthwyo gofalwyr drwy’r 
Pwyllgor Iechyd.

Fel aelod o Hosbis Iwerddon Gyfan a’r Gweithgor Gofal Lliniarol, argymhellom 
well cymorth i ofalwyr yn eu hadroddiad ‘Gadewch i ni Siarad’.

Grantiau ar gyfer gofalwyr
Mae Audrey yn 30 ac mae’n gofalu am ei thri o blant dan 12 oed, sy’n 
cael eu heffeithio gan ystod o gyflyrau, gan gynnwys anabledd dysgu ac 
awtistiaeth. Mae Audrey hefyd yn gofalu am ei gŵr sy’n dioddef o iselder a 
gorbryder. Roedd Audrey angen seibiant yn druenus, felly golygodd ein grant 
o £330 ei bod yn bosib iddi hi a’i gŵr dreulio amser gyda’i gilydd, heb y 
plant. 

Yng Ngogledd Iwerddon, cyrhaeddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 
285 o ofalwyr eleni gan gynnwys 125 o ofalwyr ifanc drwy Rwydwaith 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr. 

Ein gwaith 
yng Ngogledd Iwerddon

Bydd ein cytundebau 
tair-blynedd gydag 
Ymddiriedolaethau 
Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol Belffast 
a’r Deheubarth yn ein 
galluogi i ddarparu 
gwybodaeth, cyngor a 
chefnogaeth i ofalwyr 
sy’n 18 oed ac yn hŷn

Dwi’n teimlo’n 
gwbl wag a 
blinedig, gan fy 
mod i wedi bod yn 
gofalu am bawb 
arall.””
Audrey
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Cyn fy Ngŵyl 
gyntaf, roeddwn 
i’n nerfus dros 
ben. Helpodd yr 
Ŵyl i mi fod yn 
fwy hyderus; es 
i i’r Ŵyl fel un 
person, a des 
i’n ôl fel person 
arall.”
Gofalwr ifanc

Ymgyrchu llwydiannus
Mae ymgysylltiad seneddol wedi cynnwys ymgyrchu llwyddiannus dros 
welliannau i Ddeddf Gofalwyr (Yr Alban), sy’n cydnabod pwysigrwydd 
cyfranogiad gofalwyr, ymgysylltiad â phob plaid wleidyddol yn ystod ymgyrch 
etholiadol 2016, a bod Llywodraeth yr Alban yn mabwysiadu blaenoriaethau 
ein maniffesto etholiadol ynglŷn â chymorth ariannol i ofalwyr. 

Amser i Gael eich Clywed - Oedolion Ifanc sy’n Gofalu
Cynhaliwyd Uwch-gynhadledd gyntaf Oedolion Ifanc sy’n Gofalu yr Alban 
yng Ngorffennaf, lle casglwyd ynghyd dros 100 o oedolion ifanc rhwng 16 a 
25 sy’n gofalu. Roedd yr Uwch-gynhadledd yn cynnwys sesiynau ar addasu 
i fywyd yn y brifysgol, ac roedd yn gyfle i ofalwyr gwrdd â gofalwyr eraill a 
chael seibiant haeddiannol. Roedd y digwyddiad yn llwyfan ar gyfer lansio 
ymgyrch newydd ‘Going Higher’ yn yr Alban, sy’n gofyn i bob prifysgol ganfod 
a chynnig cymorth i fyfyrwyr sy’n ofalwyr, a hynny cyn gynted â phosib.

Mabwysiadu Triongl Gofal yn Ynysoedd y Shetland
Un o’r rhanbarthau diweddaraf i gydnabod manteision mabwysiadu Triongl 
Gofal oedd Ynysoedd y Shetland. Cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau
gyda’r GIG yn Shetland a Fforwm Gofalwyr Iechyd Meddwl. Maen nhw 
bellach yn gweithio gyda ni i sicrhau bod gofalwyr o bob oed, sy’n edrych ar 
ôl pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, yn cael eu gweld fel partneriaid 
hanfodol gyda defnyddwyr gwasanaethau a staff.

Gŵyl Pobl Ifanc sy’n Gofalu yn yr Alban
Eleni, daeth tua 600 o ofalwyr ifanc ynghyd o bob rhan o’r Alban. Mae’r Ŵyl 
yn darparu llwyfan i ofalwyr ifanc rannu eu profiadau a’r effaith gaiff gofalu 
arnynt, yn ogystal ag awgrymu newidiadau a allai wella’u bywydau. Mae 
hefyd yn darparu gofalwyr ifanc â seibiant hanfodol o’u cyfrifoldebau gofalu, 
yn ogystal â chyfle i gwrdd â phobl ifanc eraill, ac wrth gwrs i gael hwyl.

Grantiau ar gyfer gofalwyr
Mae Bhavna yn 29 ac mae’n gofalu am ei mab naw oed, Amrit, 
sy’n dioddef o anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw, sensitifrwydd 
synhwyraidd ac mae’n cael anhawster cysgu. Er gwaethaf y 
gofynion hyn, mae Bhavna yn cychwyn ar gwrs prifysgol mewn 
Nyrsio Iechyd Meddwl, felly rydym wedi cyflwyno grant o £400 
iddi ar gyfer costau cyfarpar i’w helpu i gyflawni ei huchelgais. 

Yn yr Alban eleni, cyrhaeddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 30,823 
o ofalwyr gan gynnwys 1,694 o ofalwyr ifanc, drwy Rwydwaith 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr o Bartneriaid Rhwydwaith annibynnol ag iddynt 
sicrwydd ansawdd. 

Ein gwaith  
yn yr Alban
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Yng nghynhadledd 
Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru 
eleni, lansiwyd ein 
canllawiau ar gyfer 
comisiynwyr iechyd a 
gofal cymdeithasol er 
mwyn iddynt gomisiynu 
gwasanaethau gwell a 
mwy effeithiol i ofalwyr

Sicrhau addewidion etholiadol
Gweithiodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn ddiflino yn y cyfnod a 
arweiniodd at etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016, gan sicrhau 
addewidion i ofalwyr ym maniffesto pob plaid. Ymgynghorwyd â gofalwyr ar 
ein blaenoriaethau yn ystod yr ymgyrch, a galluogwyd gofalwyr i siarad yn 
uniongyrchol â gwleidyddion ar sawl achlysur.

Lleisiau oedolion ifanc sy’n gofalu’n cael eu clywed
Eleni, cyhoeddwyd adroddiad Amser i Gael Ein Clywed Cymru ar brofiadau 
oedolion ifanc sy’n gofalu o addysg, gydag argymhellion ar gyfer ysgolion, 
prifysgolion a’r Llywodraeth i wella ymwybyddiaeth o oedolion ifanc sy’n 
gofalu a’r cymorth sydd ar gael iddynt. Lansiwyd yr adroddiad yn y Senedd, 
gyda’r Gweinidog Addysg a Sgiliau. 

Hefyd cynhaliwyd y cyfarfod mwyaf erioed o oedolion ifanc yng Nghymru 
sy’n gofalu, lle rhoddwyd cyfle i bobl ifanc gael profiad o fywyd yn y brifysgol 
drostynt eu hunain, a chael cyngor unigol ar ymgeisio a llwyddo yn y 
brifysgol. Hefyd trefnwyd nifer o gyfleoedd i leisiau oedolion ifanc sy’n 
gofalu gael eu clywed yn y cyfryngau.

Rheolaeth meddyginiaethau i ofalwyr
Lansiwyd ymgyrch gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Fferyllfa Gymunedol 
Cymru i osod ein cyhoeddiad Rheoli Meddyginiaethau ym mhob fferyllfa 
yng Nghymru. Rydym hefyd wedi parhau i adeiladu perthynas â’r Ysgol 
Fferylliaeth ym Mhrifysgol Caerdydd i godi ymwybyddiaeth.

Cyllido i ddarparu mwy ar gyfer gofalwyr
Yn ystod y flwyddyn, llwyddodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i sicrhau 
tair blynedd ychwanegol o gyllido gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo a 
datblygu gwasanaethau gofalwyr, cymorth i ofalwyr drwy fferyllfeydd ac i 
weithio gydag oedolion ifanc sy’n gofalu, a’r rheiny sy’n gofalu am bobl â 
dementia.

Grantiau ar gyfer gofalwyr
Galluogwyd Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr De 
Ddwyrain Cymru i gynnal cyfres o sesiynau ar ymwybyddiaeth 
iechyd meddwl drwy ein grant o £500. Mynychodd 15 o ofalwyr 
bob sesiwn, gan adael â gwell dealltwriaeth o iechyd a salwch 
meddwl. Hefyd dysgodd y garfan hon o ofalwyr ifanc fwy am edrych 
ar ôl eu hiechyd emosiynol a’u llesiant eu hunain, yn ogystal 
â chynnig cymorth i rywun sydd â phroblem iechyd meddwl.

Yng Nghymru, cyrhaeddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 25,739 o ofalwyr 
gan gynnwys 910 o ofalwyr ifanc a, drwy Rwydwaith Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr o Bartneriaid Rhwydwaith annibynnol ag iddynt sicrwydd ansawdd.

Ein gwaith 
yng Nghymru 

Dwi’n teimlo’n 
gyffrous ynglŷn â 
mynd i’r brifysgol 
nawr, o gofio fy mod 
i braidd yn nerfus 
o’r blaen.” ”
Oedolyn ifanc sy’n 
gofalu

Investing in Carers,  

Investing to Save

Key Principles for Health and  

Social Care Commissioners

Buddsoddi mewn Gofalwyr, Buddsoddi i Arbed
Egwyddorion Allweddol ar gyfer Comisiynwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol
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Mae Jeanette yn 73 mlwydd oed ac yn gyn nyrs seiciatrig; mae’n gofalu am 
ei merch Cathrine sy’n 48.

Mae gan Cathrine gyflwr Down’s, epilepsi a hypothyroidism. Mae hefyd yn 
drwm ei chlyw a chafodd ddiagnosis am ddementia ddeng mlynedd yn ôl, felly 
mae Jeanette wedi gofalu amdani gydol ei hoes. Tan yn ddiweddar, roedd 
Jeanette hefyd yn gofalu am ei gŵr, ond yn anffodus bu farw oherwydd ei 
gyflwr vascular dementia.

Mae diwrnod Jeanette yn dechrau’n gynnar gan fod rhaid iddi helpu ei merch 
i godi a mynd i’r toiled. Wedyn mae’n paratoi ei brecwast, meddyginiaeth a 
diod, ac mae’n parhau i edrych ar ôl anghenion ei merch gydol y diwrnod.

Mae ymddygiad Cathrine yn gyfnewidiol iawn ac mae’n fwy heriol fyth ers iddi 
ddatblygu dementia. Golyga hyn bod rhaid iddi hi a’i mam fyw a chysgu ar y 
llawr gwaelod gan nad yw Cathrine yn fodlon mynd i fyny’r grisiau. Hyd yn oed 
yn ystod y nos, mae Jeanette fel arfer yn codi sawl gwaith i ofalu am Cathrine.

Dros y blynyddoedd, mae Jeanette wedi datblygu ei phroblemau iechyd 
ac anableddau ei hun, ac mae hyn yn gwneud mynd allan gyda’i gilydd yn 
anodd iawn. Mae unrhyw daith yn golygu cryn lawer o gynllunio a chymorth 
ychwanegol.

Mae gweithwyr cymorth gofal yn galw heibio am 20 munud bob bore a nos i 
helpu ymolchi a gwisgo/dadwisgo Catherine. Er bod Jeanette wedi cael cynnig 
seibiant o’i chyfrifoldebau gofalu, ers marwolaeth ei gŵr, does ganddi neb i 
fwynhau’r amser yma gyda nhw: “Y peth anoddaf am fod yn ofalwr erbyn hyn 
yw’r unigrwydd. Mae’r adegau mae’r rhan fwyaf ohonom yn edrych ymlaen atyn 
nhw, megis penwythnosau a gŵyl y banc, yn arbennig o anodd.”

Er bod Cathrine yn mynd i ganolfan dydd ddwywaith yr wythnos, yn anffodus 
does dim staff yno sydd wedi’u hyfforddi i roi cymorth i bobl sydd ag 
anableddau dysgu a dementia. Mae Jeanette hefyd wedi bod yn aros am 12 
mis am adolygiad gan weithiwr cymdeithasol, fydd yn ei helpu i baratoi at y 
dyfodol.

Mae Jeanette yn croesawu’r cymorth mae hi’n ei gael gan ein gwasanaeth ar-
lein ar gyfer gofalwyr - Carers Space - lle mae’n cwrdd â gofalwyr eraill heb hyd 
yn oed orfod gadael ei chartref. Fel mae hi’n dweud: “Mae fel pe bai rhywun 
yn taflu rhaff i mi. Dwi wrth fy modd, mae’n help i dorri ar yr unigrwydd, a dwi’n 
edrych ymlaen at ambell sgwrs. Rhowch gynnig ar hyn, byddwch yn gweld fod 
pawb yn groesawus a chefnogol.”

Cewch wybod mwy ynglŷn â’n gwasanaeth ar-lein i ofalwyr o bob oedran yn 
yr adolygiad blynyddol hwn. 

Gofalu  
24 awr y dydd, saith diwrnod 
yr wythnos

A bod yn onest, 
buaswn yn hoffi 
pe bai rhywun yn 
galw i ofyn sut 
ydw i o bryd i’w 
gilydd.”
Jeanette

Mae Cathrine yn mynd i 
ganolfan ofal ddwywaith 
yr wythnos.



21

Eleni, rydym wedi bod yn gweithio gyda gofalwyr, Partneriaid Rhwydwaith, 
adrannau’r Llywodraeth, cyllidwyr, comisiynwyr a rhoddwyr i ddeall sut 
gallwn ni greu mwy o effaith i ofalwyr gydag adnoddau sy’n prinháu. Rydym 
hefyd yn canolbwyntio ar y strwythurau y byddai angen i ni weithredu o fewn 
iddynt i gyflawni hynny. Rydym wedi cwblhau adolygiad o’n hamgylchedd 
gweithredu presennol, gan nodi’r cyfleoedd sydd ar gael i ni a’r bygythiadau 
i’n cynaladwyedd.

Mae Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr cryf ac egnïol yn hanfodol 
i ddarparu’r cymorth a’r eiriolaeth sydd eu hangen ar ofalwyr er mwyn 
iddynt barhau i ofalu. Gyda gwerth £132bn o arbedion yn cael eu darparu i 
economi’r DU bob blwyddyn gan ofalwyr di-dâl, fu cymorth i ofalwyr erioed 
yn bwysicach. Mae ein hadolygiad wedi’n helpu ni i flaenoriaethu’r hyn sy’n 
bwysig i ofalwyr a’r hyn sydd angen i ni ei wneud i ddarparu mwy am lai. Mae 
hefyd wedi’n helpu ni i lunio Fframwaith Strategol newydd ar gyfer Rhwydwaith 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, fydd yn llywio ein gwasanaethau dros y pum 
mlynedd nesaf.

Ein hamcanion strategol

Nod ein strategaeth yw canfod, cefnogi a hwyluso cyfranogiad mwy o 
ofalwyr, ynghyd â chryfhau ein rhwydwaith er mwyn gallu gwneud hynny.

Er mwyn canfod, cefnogi ac annog cyfranogiad mwy o ofalwyr, byddwn yn:

  Hyrwyddo gofalwyr.

  Darparu gwasanaethau i ofalwyr ym mhob rhan o’r DU.

  Creu partneriaethau trawsffurfiol.

Er mwyn gwireddu ein dyheadau ar gyfer gofalwyr, byddwn yn cryfhau 
Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr drwy:

  Cynyddu cynaladwyedd.

  Cryfhau ein medrau.

Wrth i ni symud ymlaen, byddwn yn anelu at weithio mewn aliniad agosach, 
gan wneud y defnydd gorau o’r ffaith ein bod yn gweithredu’n genedlaethol, 
ledled y DU ac yn lleol, gan adeiladu ar yr arbenigedd a’r proffil sydd gennym 
eisoes ar draws pob rhan o Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.

Byddwn yn dechrau gweithredu’r Fframwaith Strategol newydd hwn yn 
ystod 2016/17 gyda’r nod o weithio fel un mudiad erbyn 2021. Caiff y 
Fframwaith ei fabwysiadu ar draws pob rhan o’r DU, a’i addasu’n lleol i gwrdd 
ag amgylchiadau arbennig, fframweithiau deddfwriaethol a threfniadau 

Gwneud i Ofalwyr Gyfri 
Fframwaith Strategol Rhwydwaith 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr

Ein gweledigaeth
Mae gofalwyr di-dâl 
yn cyfri a gallant gael 
mynediad i’r help 
maent ei angen i fyw 
eu bywydau

Ein cenhadaeth
Canfod, cefnogi a 
sicrhau cyfranogiad 
gofalwyr di-dâl y DU 
drwy weithredu, a thrwy 
darparu cymorth a 
chyngor.
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comisiynu. Bydd gweithredu’r strategaethau yn y Fframwaith hwn yn 
sicrhau y byddwn ni wedi newid y dirwedd i ofalwyr erbyn 2021:

 Caiff gwerth gofalwyr ei gydnabod yn ehangach.

 Bydd mwy o ofalwyr wedi cael eu canfod.

 Byddant yn derbyn mwy o gymorth, a hwnnw’n well cymorth.

Credwn ein bod ni’n uchelgeisiol ar ran gofalwyr. Drwy weithio gyda’n 
gilydd o fewn y Fframwaith hwn, a gyda chefnogaeth barhaus ein 
cyllidwyr a’n rhoddwyr, byddwn yn darparu gwell dyfodol i’r saith miliwn 
o ofalwyr sydd yn y DU heddiw, a’r deg miliwn o ofalwyr fydd yn y 
dyfodol.

Hyrwyddo 
gofalwyr

Canfod, cefnogi a 
sicrhau cyfranogiad 

mwy o ofalwyr

Darparu 
gwasanaethau 

ledled y DU

Datblygu 
partneriaethau 

newydd

Gwneud i Ofalwyr Gyfri  
Fframwaith Strategol Rhwydwaith 

Ymdiriedolaeth y Gofalwyr

Tyfu’n 
gynaliadwy Cryfhau ein 

medrau
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Sut aethom ati
i godi ein harian
 

Ymunodd amryw o’n 
staff, gan gynnwys Neil 
Westcott, ein Rheolwr 
Codi Arian a Chronfa 
Ddata, yn Ras Siôn 
Corn Llundain, i godi 
arian ar gyfer gofalwyr.

Llwyddwyd i godi £7.9m er mwyn gwella bywyd gofalwyr yn 2015/16. 
Mae hwn yn gynnydd o 20% o’i gymharu â 2014/15. Er gwaethaf y 
cwymp disgwyliedig yn y cyllid gan y Llywodraeth fel rhan o’i thoriadau 
cyni, mae’r cynnydd mewn rhoddion corfforaethol ac incwm drwy 
ewyllysiau wedi llenwi’r bwlch hwn. 

Daeth 84% o’n hincwm yn 2015/16 yn sgil gwaith ein tîm codi arian, 
gan gynnwys rhoddion gan ymddiriedolaethau a’r loteri, rhoddion 
corfforaethol ac unigol, ac ewyllysiau. Mae mentrau cyllido aml-flwyddyn 
gyda phartneriaid corfforaethol yn parhau i fod yn un o’n meysydd 
mwyaf llwyddiannus o ran codi arian. Hefyd gwelwyd cynnydd sylweddol 
yn ein hincwm o ewyllysiau (bu cynnydd o £1.3m o gymharu â ffigwr 
2014/15).

Rhoddion (48.1%)

Grantiau gan y Llywodraeth (10.8%)

Cytundebau gan y Llywodraeth (5.5%)

Arain o Ewyllysiau (18.1%)

Incwm o gynnal digwyddiadau (1.5%)

Gweithgareddau masnachol (6.4%)

Incwm o fuddsoddiadau (0.9%)

Ffioedd ac incwm o werthiannau eraill 
(1.7%)

Ffioedd aelodaeth (7.0%)

Cyfanswm cyllid 
(2016) £

Rhoddion 3,796,074
Grantiau gan y Llywodraeth 852,595
Cytundebau gan y Llywodraeth 436,000
Arian o Ewyllysiau 1,422,398
Incwm digwyddiadau 116,635
Gweithgareddau masnachol 500,842
Incwm o fuddsoddiadau 70,319
Ffioedd a gwerthiannau eraill 134,144
Ffioedd aelodaeth  548,293

7,877,300



Gwneud i Ofalwyr Gyfri: Ymddiriedolaeth y Gofalwyr,
Adolygiad Blynyddol 2015-2016 Edrych Ymlaen ym Mlwyddyn Pedwar24

Sut defnyddiom ni
ein harian er budd gofalwyr

Eleni, gwariom £8.95m – gwariwyd 80.5% 
o hyn yn uniongyrchol ar ein pedwar prif 
weithgaredd elusennol.

Mae’r swm a wariwyd (£8.9m o’i gymharu â 
£9.1m) yn gyson â’r ffigyrau a wariwyd dros 
y tair blynedd ddiwethaf, gyda’r canran o 
wariant ar weithgareddau elusennol yn aros 
yn weddol gyson.

Cyfanswm y 
gwariant (2016) £

Costau creu incwm gwirfoddol 1,187,997
Costau masnachu 561,343
Cynorthwyo cynnydd a datblygiad mewn 

datrysiadau i ofalwyr 
2,884,496

Dylanwadu ar gymdeithas i wella bywyd 
gofalwyr 

1,097,912

Gweithio gyda phartneriaid lleol i 
ddatblygu rhwydwaith cryf

2,124,856

Codi proffil ac ymwybyddiaeth o ofalwyr 
a’r rôl gofalu

1,089,833

8,946,437

Costau creu incwm gwirfoddol 
(13.3%)

Costau creu incwm masnachol 
(6.2%)

Cynorthwyo cynnydd a datblygiad 
datrysiadau i ofalwyr (32.2%)

Dylanwadu ar gymdeithas i wella 
bywyd gofalwyr (12.3%)

Gweithio gyda phartneriaid lleol i 
ddatblygu rhwydwaith cryf (23.8%)

Codi proffil ac ymwybyddiaeth o 
ofalwyr a’r rôl gofalu (12.2%)
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Sut rydym yn cynnal 
ein gwaith

Fel un o gefnogwyr 
elusen Wythnos 
Gofalwyr, aethom ati 
ym Mehefin i godi 
ymwybyddiaeth ynglŷn 
ag anghenion gofalwyr, 
canfod gofalwyr cudd 
a sicrhau y gallant 
gael gafael ar y 
cymorth maent ei 
angen. Rydym hefyd 
yn cydnabod bod 
gofalwyr angen help 
a chefnogaeth bob 
dydd o’r flwyddyn, a 
bod rhaid i’n rôl ni 
mewn cynnig cymorth 
iddynt barhau gydol y 
flwyddyn.

Mae lefel ein cronfeydd wrth gefn yn parhau i leihau bob blwyddyn (yn 
2015/16 roedd y cyfanswm £1.125m yn is na ffigyrau 2014/15). Y 
prif reswm am hynny yw cyllido grant parhaus a gwariant prosiect sy’n 
perthyn i’n partneriaeth Elusen y Flwyddyn â’r Co-operative yn 2013. 
Ac eithrio hyn, mae ein bwlch ariannol yn parhau i ddisgyn o ganlyniad 
i incwm uwch yn sgil codi arian, a’r ffaith ein bod yn parhau i edrych ar 
ffyrdd o gadw ein costau mor isel â phosib. Mae lefel gyffredinol ein 
cronfeydd arian wrth gefn yn parhau i fod, ar y cyfan, yn unol â’n polisi 
cronfeydd wrth gefn.

Cyfanswm cyllid 
(2016) £

Cyfyngedig – ar gyfer gweithgareddau 
grant a phrosiectau 

1,641,340

Cyfyngedig – prosiectau/grant Elusen 
y Flwyddyn y Co-operative 

1,286,118

Cyfyngedig – ar gyfer gweithgareddau 
uniongyrchol 

535,374

Digyfyngiad cyffredinol 1,146,044
Wedi’i neilltuo ac eraill 229,220

4,838,096

Cyfyngedig – ar gyfer gweithgareddau 
grant a phrosiectau (34%)

Cyfyngedig – Prosiectau/grantiau 
Elusen y Flwyddyn y Co-operative (27%)

Cyfyngedig – ar gyfer gweithgareddau 
uniongyrchol (11%)

Arian cyffredinol wrth gefn heb 
gyfyngiadau (24%)

Wedi’i neilltuo ac eraill (4%)
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Diolch

Rydym yn gwerthfawrogi pob £1 y byddwn yn ei derbyn - os yw ar ffurf rhodd syml, rhodd mewn 
ewyllys neu’n deillio o ymdrechion codi arian ein nifer fawr o gefnogwyr. Hoffem ddiolch yn arbennig 
i’r bobl a’r mudiadau canlynol. 

Ein Llywydd
Ein Mawrhydi, 
Y Dywysoges Frenhinol

Ein His-lywyddion
Hilary Devey CBE Trevor 
Hemmings CVO Yr Arglwydd 
James Mackay KT

Dr John Lowrie Morrison OBE a 
Mrs Maureen Morrison

Andrew Robertson OBE Dame 
Gillian Wagner DBE

Ein Hymddiriedolwyr
Andrew Cozens – Cadeirydd 
(ymddiswyddodd fel Cadeirydd 
ym Medi 2015 ac o’r bwrdd ym 
Mawrth 2016)
Stuart Taylor, Cadeirydd (o fis 
Medi 2015)
Patrick Healy – Is-gadeirydd 
Mark Currie – Trysorydd 
Lynne Powrie – Ymddiriedolwr
(ail-benodwyd ym Medi 2015)
Martin Morris – Ymddiriedolwr

(ymddiswyddodd ym Mawrth 
2016)
Dr Edward Wojakovski MBPF –
Ymddiriedolwr
Robin Foster – Ymddiriedolwr
(ymddiswyddodd ym Medi 
2015)
Tim Poole – Ymddiriedolwr
(penodwyd ym Medi 2015)
Veronica Stonor – 
Ymddiriedolwr (penodwyd ym 
Medi 2015)
William McCormick – 
Ymddiriedolwr

 
Cefnogwyr corfforaethol
Ascot Underwriting Ltd
Bunzl Plc
Co-operative, The
Drug Analyst Ltd
Greggs Plc
Cymdeithas Dai Linc-Cymru
Markel (UK) Limited
Nabarro
Next Plc
Olswang LLP
Sefydliad Openwork
Grŵp Pall-Ex
Grŵp Rank Plc, 
Table Art
UK Power Networks
Watson Laurie Limited

 
Cefnogwyr unigol
a rhoddwyr sylweddol
Richard Burns
Stephen J Clark
Ymddiriedolaeth CPF
Gillian Fane
Zac Ghaffar
Kevin Green
Ymddiriedolaeth Holroyd 2000 
Hywel John
Ymddiriedolaeth Elusennol 
Loftus
Marie Macklin CBE
Alan K MacLeod
John McGlynn
Dr John Lowrie Morrison OBE
Michael R Oliver
Sefydliad Pears
Sefydliad Reuben
Alan Revie
James Smillie
Sefydliad TJH
Peter Winslow

Ymddiriedolaethau, 
sefydliadau a 
phartneriaethau elusennol
Ymddiriedolaeth Elusennol 
AMW
Awareness Trust, The
Ymddiriedolaeth Elusennol 
Balcome
Ymddiriedolaeth Band

Mae ein Llywydd, ein 
His-lywyddion a’n 
holl ymddiriedolwyr 
yn gwirfoddoli eu 
hamser, sy’n golygu 
nad ydynt yn cael eu 
talu am eu gwaith.
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Sefydliad Betty Lawes
Cronfa Loteri Fawr Lloegr
Cronfa Loteri Fawr Gogledd Iwerddon 
Cronfa Cecil Rosen
Ymddiriedolaeth Elusennol Teulu 
Chillag
CHK Charities Limited
Classic Lodges
Comic Relief
Ymddiriedolaeth Elusennol 
Constance Travis
Ymddiriedolaeth Elusennol CPF
Ymddiriedolaeth Crerar Hotels
Ymddiriedolaeth Donald Forrester
Ymddiriedolaeth Elusennol Doris 
Pacey
Ymddiriedolaeth Elusennol Dr 
Robert Mairs
Ymddiriedolaeth Dulverton
Ymddiriedolaeth Endrick
Sefydliad Esmée Fairbairn
Elusen Fawr y Seiri Rhyddion
Sefydliad Gosling
Ymddiriedolaeth Elusennol Harvey
Ymddiriedolaeth Miss I F Headley
Sefydliad Hugh Fraser
Ymddiriedolaeth J & J R Wilson
Ymddiriedolaeth Elusennol Javon
Ymddiriedolaeth Jill Franklin
Elusen Goffa Kathleen Hannay 
Ymddiriedolaeth M & C
Ymddiriedolaeth Mainhouse
Ymddiriedolaeth Marsh Christian
Ymddiriedolaeth Elusennol Martin 
Connell
Ymddiriedolaeth Mary Moore
Ymddiriedolaeth Elusennol Moffat

Sefydliad Gofal Moston
Cynllun Gerddi Cenedlaethol
Ymddiriedolaeth Goffa Peter 
Westropp
Ymddiriedolaeth Elusennol PF
Ymdiriedolaeth Elusennol Portrack
Ymddiriedolaeth Elusennol y 
Dywysoges Anne
Ymddiriedolaeth y Frenhines
Sefydliad Richard Lawes
Ymddiriedolaeth Elusennol Robert 
Barr
Ymddiriedolaeth Elusennol Ruffield
Sefydliad Grŵp Scarborough
Slaughter a May
Sefydliad Elusennol Sobell
Ymddiriedolaeth Elusennol Souter
Ymddiriedolaeth Elusennol 
Stevenston
Cronfa Stichting Tuentje Anna
Cronfa 1949 Ymddiriedolaeth Triongl
Sefydliad Waterloo

 
Y Llywodraeth
(CDHN) Rhwydwaith Iechyd er 
Datblygiad Cymunedol
Yr Adran Addysg
Yr Adran Iechyd
Y GIG yn Lloegr
Llywodraeth yr Alban
Llywodraeth Cymru

Cymynwyr
Y diweddar Christine Kathleen Fraser
Y diweddar Miss Valerie Twining

Pan gafodd ein mam 
ddiagnosis am gancr, 
bu rhaid i mi adael 
y brifysgol am ddwy 
flynedd i ofalu amdani. 
Roeddwn yn teimlo’n 
unig ac mewn dyfroedd 
dyfnion. Yn anffodus, 
bu farw ein mam, 
Mona, yn 2006 ond 
fe’n hysbrydolwyd i a fy 
mrawd gan ei dewrder, 
a phenderfynom fynd 
benben mewn ras o 
amgylch Hyde Park. 
Gwnaethom hyn wedi’n 
gwisgo fel uwch-arwyr – 
Batman Vs Superman – 
a llwyddom i godi £745. 
Roeddem am godi 
ymwybyddiaeth ynglŷn 
â gofalwyr, gan mai nhw 
yw’r gwir arwyr. 

Zac Ghaffar
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