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Diolch i’n Llywydd brenhinol
Yn Ebrill 2016, cynhaliwyd derbyniad yn Nhŷ’r
Llefarydd, Tŷ’r Cyffredin, ar gyfer mwy na 100 o
gefnogwyr, partneriaid a chyfeillion, yng nghwmni
Ei Mawrhydi’r Dywysoges Frenhinol. Ynghyd
â’n siaradwr brenhinol, clywodd y gwesteion
gan ofalwr ifanc, Charlotte, am beth mae’n ei
olygu i ofalu am ei mam, a’r gefnogaeth mae ei
theulu’n ei gael gan ei Phartner Ymddiriedolaeth
y Gofalwyr Lleol.
Yn Chwefror 2017, ymunodd Ei Mawrhydi
â chinio codi arian a drefnwyd gan Trevor
Hemmings CVO, un o’n His-lywyddion, gyda
nawdd y Park Lane Club.

Ei Mawrhydi Brenhinol yn
sgwrsio â gofalwr ifanc,
Charlotte, a’i mam
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Rhagarweiniad
Gwelwyd cryn lawer o newidiadau yn Ymddiriedolaeth y
Gofalwyr yn ystod 2016/17. Yng ngoleuni amgylchedd cyllidol
heriol, bu rhaid gwneud rhai penderfyniadau anodd tua diwedd
y flwyddyn. Golygodd hyn flaenoriaethu ein gweithgareddau
er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ateb gofynion allweddol
gofalwyr a Phartneriaid Rhwydwaith yn effeithlon ac o fewn
yr adnoddau oedd ar gael i ni. Fodd bynnag, wrth wneud y
penderfyniadau anodd hyn, mae gan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
fwy o sefydlogrwydd at yr hirdymor, a’i bod mewn sefyllfa i
ddarparu ar gyfer gofalwyr yn y blynyddoedd sydd i ddod.
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. Eleni, rydyn ni wedi cwblhau adolygiad o’n
hamgylchedd gweithredu presennol, gan nodi’r cyfleoedd sydd ar gael i ni
a’r bygythiadau i’n cynaladwyedd.
Helpodd ein hadolygiad i flaenoriaethu’r hyn sy’n bwysig i ofalwyr a’r
hyn sydd angen i ni ei wneud i ddarparu mwy o wasanaethau gyda llai o
adnoddau. Helpodd hyn hefyd i lunio Gwneud i Ofalwyr Gyfrif, Fframwaith
Strategol newydd cyffrous ar gyfer Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y
Gofalwyr, a lansiwyd yn ystod hydref 2016.
Hoffem ddiolch i Gail Scott-Spicer, ein Prif Weithredwr blaenorol, a adawodd
ym Mai 2017, am ei holl waith arwain ar ddatblygiad strategaeth Gwneud i
Ofalwyr Gyfrif.
Mae ein hadolygiad blynyddol yn edrych ar yr holl bethau rydyn ni wedi’u cyflawni eleni wrth i
ni ganolbwyntio ein gwaith ar amcanion y strategaeth newydd, sef canfod, cefnogi a sicrhau
cyfranogiad mwy o ofalwyr drwy wneud y canlynol:
Hyrwyddo achos gofalwyr.
Darparu gwasanaethau i ofalwyr ym mhob rhan o’r DU.
Creu partneriaethau trawsffurfiol.
Er mwyn cyflawni ein dyheadau ar gyfer gofalwyr, mae ein strategaeth yn cydnabod
pwysigrwydd cryfhau Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr drwy gynyddu ein cynaladwyedd
ac atgyfnerthu ein gallu.
Hoffem fynegi ein diolch i bawb sydd wedi ein cyllido, ac sydd wedi mynd ati gydol y flwyddyn i
ddangos eu cefnogaeth a helpu gwneud i ofalwyr gyfrif. Mae eich cymorth cyson wedi galluogi
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr i barhau i wneud gwahaniaeth i ofalwyr o bob oedran ledled y DU.

Giles Meyer
Prif Weithredwr dros-dro,
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
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Stuart Taylor
Cadeirydd, Ymddiriedolaeth y
Gofalwyr

Pwy ydym ni,
beth ydym yn ei wneud
Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn elusen fawr sy’n ymdrin â phopeth sy’n
ymwneud â gofalwyr. Rydym yn gweithio i wella cymorth, gwasanaethau
a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw â’r heriau o ofalu, yn ddi-dâl,
am aelod o’r teulu neu ffrind sy’n sâl, yn egwan, yn anabl neu sydd â
phroblemau iechyd meddwl neu sy’n gaeth i sylweddau.
Rydym yn gwneud hyn gyda rhwydwaith o bartneriaid annibynnol ledled y DU ag iddynt
sicrwydd ansawdd, a thrwy ddarparu grantiau i helpu gofalwyr i gael y cymorth ychwanegol
sydd ei angen i fyw eu bywydau eu hunain. Gyda’r Partneriaid Rhwydwaith lleol hyn, gallwn
gynnig cymorth i ofalwyr yn eu cartrefi drwy ddarparu rhywun i ofalu yn eu lle. Hefyd
cefnogaeth yn y gymuned ar ffurf gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol, cymorth
ymarferol a chyfleoedd i gael ambell seibiant haeddiannol. Rydym yn cynnig gwasanaethau
arbenigol i’r rheiny sy’n gofalu am bobl o bob oedran a chyflwr, ynghyd ag ystod o
weithgareddau grŵp a chefnogaeth wedi ei theilwra’n benodol i ddiwallu anghenion unigol.
Ni yw’r darparwyr gwasanaethau gofal mwyaf yn y DU. Yn 2016/17:
C
 yrhaeddom fwy na 509,900 o ofalwyr, gan gynnwys 23,162 o o ofalwyr ifanc.
G
 weithiom gyda rhwydwaith o 147 o Bartneriaid Rhwydwaith y Gofalwyr gwasanaethau lleol annibynnol ar gyfer gofalwyr o bob oedran, yn rhoi cymorth i
bobl ag unrhyw gyflwr.

Mae grant gan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn helpu
Reed i fynd i’r coleg
Roedd Reed yn 15 oed pan gafodd ei gyfeirio’n gyntaf at ei Bartner Ymddiriedolaeth
y Gofalwyr lleol. Roedd e’n gofalu am ei fam oedd yn camddefnyddio alcohol. Yn
fuan wedyn, bu farw ei fam a chafodd ei famgu ddeiagnosis am glefyd Alzheimer. Hefyd,
datblygodd ei dad gyflwr iechyd meddwl yn
ogystal â phroblem alcohol. Roedd Reed yn
gofalu am ei dad a’u fam-gu, ynghyd â cheisio
ymdopi â cholli ei fam.
Pan ddaeth yn amlwg na allai tad Reed weithio
bellach, teimlodd Reed na fyddai’n gallu
fforddio mynd i’r coleg. Diolch i brosiect wedi’i
gyllido gennym ni, roedd modd i Reed gwrdd yn
rheolaidd â’i weithiwr trawsnewid, a helpodd
Reed i ystyried yr hyn roedd am ei astudio ar ôl
gadael yr ysgol uwchradd. Aethant ati i gyflwyno
cais am fwrsariaeth i gwrdd â chostau teithio
Reed a’i offer ar gyfer y cwrs. Mae e bellach yn
astudio cwrs o’i ddewis yn y coleg.
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Dathlu pum mynedd o
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Pan ffurfiwyd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn 2012, ein huchelgais oedd
creu effaith, ac eleni, ymysg amryw o bethau eraill, rydym wedi llwyddo i
gyflawni’r canlynol:

Hyrwyddo gofalwyr
 ylanwadu ar bolisïau Llywodraethau Lloegr, yr Alban a Chymru parthed gofalwyr,
D
gan hyrwyddo hawliau gofalwyr yn Lloegr, yr Alban a Chymru.
Cynnal a chyhoeddi adolygiad o effaith y Ddeddf Gofalu ar ofalwyr, ar ôl blwyddyn,
yn Lloegr, oedd yn cynnwys cyflwyniadau llafar gan fwy na 600 o ofalwyr.
Cynnal ein hymgyrch Codi Llais dros Ofalwyr Hŷn, oedd â’r nod o godi
ymwybyddiaeth ynglŷn â’r heriau sy’n wynebu gofalwyr hŷn.
Cynnal Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc, un o blith y nifer o ffyrdd rydym
wedi parhau i godi proffil gofalwyr yn y cyfryngau.

Darparu gwasanaethau ledled y DU
Cyflwyno 1,284 o grantiau gwerth £449,032, a olygodd y bu modd i ni helpu 6,707
o ofalwyr i dderbyn y cymorth sydd ei angen ar y bobl maen nhw’n gofalu amdanynt.
Lansio ein gwefan newydd ar gyfer gofalwyr, sy’n haws i’w defnyddio – Carers.org –
gyda 439,347 o unigolion yn ymweld â hi yn ystod y flwyddyn.
Dal ati i gefnogi Partneriaid Rhwydwaith, gan gynnwys eu helpu nhw i sicrhau
cytundebau gwerth £21,385,000, gan sicrhau bod gwasanaethau safonol yn cael eu
darparu ar gyfer gofalwyr.

Creu partneriaethau trawsffurfiol
 arhau i ddatblygu partneriaethau â chyllidwyr hir-dymor, a derbyn rhoddion hael ar
P
gyfer ein gweithgareddau craidd gan y Cynllun Gerddi Cenedlaethol (£375,000) a
Sefydliad Pears (£200,000).
Dathlu ail flwyddyn ein partneriaeth â Grŵp Rank Cyf. Mae eu staff bellach wedi
llwyddo i godi £1.5m ar gyfer gofalwyr.

Helpu i wneud i ofalwyr gyfrif yn Lloegr, Gogledd
Iwerddon, yr Alban a Chymru
 echrau darparu gwasanaeth cynhwysfawr ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion yn ardal
D
Ddeheuol Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Gogledd Iwerddon.
Cynnal ein nawfed Ŵyl Gofalwyr Ifanc yr Alban, gan gasglu ynghyd mwy na 350 o
ofalwyr ifanc am benwythnos o seibiant a hwyl.
Llwyddo i ymestyn aelodaeth ein Triongl Gofal yn Lloegr. Mae 31 aelod o
ymddiriedolaethau iechyd meddwl y GIG bellach yn gweithio i sicrhau bod gofalwyr
yn bartneriaid cyfartal mewn gofalu.
Cyflwyno gwobr Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol am arfer da i 44 o ysgolion yn Lloegr, a
lansiwyd y cynllun yng Nghymru.
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Sut mae eich cyfraniadau
ariannol wedi ein helpu yn
2016/17 – uchafbwyntiau ein
hymdrechion codi arian
Daw 79% o’n hincwm ar ffurf y rhoddion gwirfoddol rydym yn eu derbyn
gan ein cefnogwyr. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu neu sydd wedi bod
wrthi’n codi arian i helpu gwneud i ofalwyr gyfrif eleni, gan gynnwys ein
cefnogwyr isod.

Derbyniwyd £500,000+ drwy haelioni
ein cefnogwyr hir-dymor
Galluogodd cyfraniadau ar gyfer ein gweithgareddau craidd gan y Cynllun Gerddi
Cenedlaethol (£375,000) a Sefydliad Pears (£200,000) i ni gyfeirio cyllid at le
oedd mwyaf ei angen.
Mae Ymddiriedolaeth Goffa Peter Westropp wedi mynd y filltir ychwanegol eto
eleni, gan godi £76,000 ar gyfer Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.

Rank yn codi £450,000 ar gyfer gofalwyr
Mae gweithwyr Grŵp Rank Cyf. (perchenogion Mecca Bingo a Grosvenor Casino)
wedi parhau i’n rhyfeddu, gan godi £450,000 eleni. Mae’r arian hwn wedi ein
galluogi ni i ddarparu grantiau Rank yn Gofalu i 1,800 o ofalwyr haeddiannol, gan
gynnwys grantiau i’w helpu i brynu eitemau hanfodol fel gwely neu oergell.

Cyllido newydd ar gyfer gofalwyr ifanc
Rydyn ni wedi derbyn y swm anhygoel o £120,000 gan Ymddiriedolaeth Plant
Thomas Cook ar gyfer ein gwaith gyda gofalwyr ifanc.

Cynorthwyo gofalwyr sydd am weithio
Mae grant o £2m o’r Gronfa Loteri Fawr a Chronfa Gymdeithasol Ewrop yn ein
galluogi i weithio gyda Phartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn
Llundain i wneud gwaith i ofalwyr Llundain yn realiti.

Cyllido ein gwaith yn y gwledydd datganoledig
Eleni, rydym wedi parhau i dderbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth yr Alban
i helpu ein rhaglenni craidd yn yr Alban. Yng Nghymru, roeddem yn falch iawn
i dderbyn cyllido am dair blynedd arall o Gronfa Trydydd Sector Gwasanaethau
Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, gan wella llesiant gofalwyr yng
Nghymru. Mae Sefydliad Waterloo hefyd wedi rhoi £60,000 dros gyfnod o dair
blynedd ar gyfer ein prosiect Mynd yn Uwch Cymru.
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Hyrwyddo gofalwyr
Mae gofalwyr di-dâl yn arbed £132bn i economi’r DU bob blwyddyn. Maent
hefyd yn ased sylweddol o fewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol,
yn bartneriaid ac yn arbenigwyr yn y ddarpariaeth gofal. Er mwyn gwella
ymwybyddiaeth, canfyddiad a chefnogaeth ar gyfer gofalwyr, eleni rydyn ni
wedi ceisio:
R
 hoi grym i ofalwyr, gan ddwyn sylw at eu pryderon fel mater iechyd
cyhoeddus allweddol.
Tynnu sylw penodol at werth cymdeithasol ac economaidd gofalu.
P
 wyso am safonau uchel mewn gwasanaethau lleol ar gyfer gofalwyr.
C
 eisio ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau cymdeithasol allweddol roi
sylw i ofalwyr.

Gweithio i ddylanwadu ar bolisïau llywodraethau
Rydym yn gweithio i ddylanwadu ar bolisïau llywodraethau 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:
 elpu gofalwyr a’u gwasanaethau i siarad
H
â chynrychiolwyr etholedig a llunwyr
penderfyniadau eraill, fel y gallant gynrychioli
Diolch o galon i’n holl
anghenion a gwasanaethau gofalwyr.
gefnogwyr am ein helpu ni
Cyflogi staff arbenigol, i sicrhau y caiff
i barhau i wella hawliau,
anghenion a llais gofalwyr eu hadlewyrchu
cefnogaeth a chydnabyddiaeth
mewn deddfwriaeth a pholisïau iechyd a
ar gyfer gofalwyr di-dâl.
gofal cymdeithasol ar lefel genedlaethol a
datganoledig.
Canfod yr hyn sy’n gweithio a rhannu’r ymchwil
a’r arfer hwn.
Canolbwyntio ar ofalwyr ag anghenion penodol
sydd angen cymorth ychwanegol i’w galluogi i gymryd rhan
mewn cymdeithas.

Siarad ar ran Gofalwyr Hŷn
Llwyddodd ein hymgyrch Siarad ar ran Gofalwyr Hŷn i ddwyn
sylw at yr heriau sy’n wynebu gofalwyr hŷn, yn arbennig yn
Lloegr. Diolch i Ymddiriedolaeth Dulverton ac Ymddiriedolaeth
Headley, dangosodd ein hadroddiad – Ymddeoliad wedi’i Ohirio
– yr heriau sylweddol sy’n wynebu gofalwyr a phwysigrwydd
cynllunio ar gyfer bod yn ofalwr pan fydd pobl yn hŷn. Rydym
wedi bod yn defnyddio ein hymgyrch i ddylanwadu ar bolisi
iechyd a gofal cymdeithasol a gwella canfyddiad y cyhoedd o
ofalwyr hŷn.
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Retirement on Hold
Supporting Older Carers

Rhoi sylw i’n neges yn y cyfryngau ac ar-lein
Eleni, rhoddwyd sylw i ofalwyr gan y cyfryngau unwaith yn rhagor. Rydym yn ddiolchgar
i’n Partneriaid Rhwydwaith am helpu i annog gofalwyr i rannu eu straeon.
 elpodd Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc i godi ymwybyddiaeth o’n gwaith,
H
diolch i sylw eang yn y cyfryngau a’r defnydd tactegol a llwyddiannus o gyfryngau
cymdeithasol. Hefyd atgyfnerthwyd ein perthynas â CBBC, a gynhaliodd ddau
ddiwrnod ar gyfer dros 40 o ofalwyr ifanc yn eu stiwdios ym Manceinion.
Gwelwyd hanes dau ofalwr ifanc yn rhaglen ddogfen CBBC Looking after Mum.
L lwyddodd ‘Deddf Gofal: Flwyddyn yn Ddiweddarach’ i sicrhau cyfweliadau yn y
cyfryngau, gan gynnwys BBC Breakfast.
Rhoddwyd sylw i straeon dau ofalwr ifanc yn This Morning ITV.
Rhoddodd ITV Cymru sylw i’n hymgyrch i roi cydnabyddiaeth i ofalwyr ar ffurflen UCAS.
Gwelwyd dwy eitem am ein hymgyrch Siarad ar ran Gofalwyr Hyn yn y Daily Express.
 rweiniodd ein stori codi arian Brecwast Gorau Prydain, am ofalwyr byth yn cael
A
seibiant, at gryn sylw yn y cyfryngau.

Hyfforddi gofalwyr ifanc
i rannu eu straeon
Eleni, diolch i gyllido gan Ymddiriedolaeth y
Frenhines, rydym wedi hyfforddi 40 o ofalwyr
ifanc i fod yn Llysgenhadon Cyfryngau ar gyfer
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, gan eu helpu nhw i
godi’r materion hynny sydd o bwys iddynt.

anhygoel hyn
“	Mwediae’rbodcyfleoedd
yn ddefnyddiol.
”
Becky, Llysgennad
Cyfryngau gofalwyr ifanc

Deddf Gofal ar gyfer gofalwyr:
Flwyddyn yn ddiweddarach
Cadeiriwyd ein hadolygiad o sut mae Deddf Gofal 2014
yn gweithio i ofalwyr gan y Gwir Anrh. Athro Paul Burstow.
Daeth y ddeddf i rym ar 1 Ebrill 2015; mae’n berthnasol i
Loegr ac mae’n rhoi hawliau newydd pwysig i ofalwyr di-dâl.
Derbyniodd y Comisiwn gyflwyniadau gan dros 600 o ofalwyr
a mwy na 200 o’r rheiny sy’n rhoi cymorth iddynt.

Lessons Learned, Next Steps

Canfu ein hadolygiad fod awdurdodau lleol yn ei chael yn
anodd gweithredu’r ddeddf ar ran gofalwyr. Serch hynny,
dangosodd ein hadroddiad fod rheswm i fod yn optimistaidd.
Rydym wedi rhannu ein canfyddiadau â rhanddeiliaid, gan
gynnwys llywodraeth genedlaethol a lleol, yr Adran Iechyd a’r GIG, gan eu hannog i
flaenoriaethu buddsoddiad yn y cymorth sydd ei angen i sicrhau bod hawliau cyfreithiol
gofalwyr yn cael eu cyflwyno’n llawn.

Rhoi cymorth i ofalwyr hŷn
Mae ein hymchwil yn dangos bod hanner y gofalwyr sy’n oedolion ifanc mewn colegau
a phrifysgolion yn cael anawsterau oherwydd eu rôl ofalu. Felly aethom ati i gefnogi
ymgyrch gan Carol, sy’n fyfyrwraig â chyfrifoldebau gofalu, yn galw am newid yn ffurflen
UCAS (cais am le mewn prifysgol), ac rydym yn falch dros ben y bydd UCAS yn rhoi
opsiwn i ymgeiswyr ddiffinio fel gofalwr o 2018 ymlaen.
Adolygiad Blynyddol Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2016/17
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Darparu gwasanaethau
ledled y DU
Rydym yn canolbwyntio ar helpu gofalwyr i ganfod y cymorth sydd ei angen
arnynt i fyw bywyd y tu hwnt i ofalu. Er mwyn darparu mwy o wasanaethau i
ofalwyr, a rheiny’n well gwasanaethau, ein nod yn ystod y flwyddyn oedd:
S
 icrhau bod gan Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr bresenoldeb
ledled y DU.
D
 arparu llwybr cyson at gymorth i ofalwyr ledled y DU.
C
 reu, darparu a hyrwyddo modelau gwasanaeth arloesol, sydd o fewn
cyrraedd.

Sylw yn y cyfryngau ledled y DU
Rydym wedi parhau i gael sylw eang gydol y flwyddyn, gan sicrhau cefnogaeth leol i ofalwyr
mewn sawl rhanbarth o’r DU, ac wedi croesawu aelodau newydd CLASP (Sir Gaerlŷr a
Rutland), Calderdale Carers a Carers in Hertfordshire.

Carers.org – ein gwefan ar gyfer gofalwyr
Ym Mehefin 2016, aeth ein gwefan ar ei newydd wedd yn fyw. Mae’r safle’n chwarae rôl
allweddol wrth godi ymwybyddiaeth, gan ddenu 439,347 o ymweliadau yn ystod y flwyddyn.
Diolch o galon i’n cefnogwyr hael sydd wedi gwneud y gwaith hwn yn bosib, gan gynnwys
Nabarro ac Ymddiriedolaeth Elusennol Teulu Chillag.

Ein gwasanaethau ar-lein
Mae ein gwasanaethau ar-lein i ofalwyr wedi parhau i ddarparu cymorth, ond gyda chyllido
ar gyfer y prosiectau’n dod i ben eleni, rydym wedi cyfeirio gofalwyr at ffynonellau eraill
ar gyfer canfod help. Rydym bellach yn canolbwyntio ar sicrhau bod cymorth lleol ar gael,
hyrwyddo hawliau a grantiau gofalwyr ac ymchwilio i sut gall mudiadau eraill roi cymorth i
ofalwyr ar-lein.

Cefnogaeth i’r proffesiynwyr sy’n gweithio gyda gofalwyr
Mae ein gwefan professionals.carers.org yn helpu i sicrhau bod gofalwyr yn derbyn y
cymorth sydd ei angen arnyn nhw gan y bobl sy’n eu helpu. Bu 38,546 o ymweliadau â’r
safle yn ystod y flwyddyn.

Gwasanaethau â sicrwydd ansawdd
ble bynnag y byddwch chi
Mae pob Partner Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn sicrhau ansawdd ei
wasanaethau drwy sicrhau Dyfarniad Ansawdd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr. Eleni,
rydym wedi bod yn adolygu’r broses hon a byddwn yn gwneud argymhellion parthed ein
hymagweddiad at ansawdd o 2018 ymlaen.

ADVANCE – mynd i’r afael â heriau lleol
Mae ei rhaglen Advance wedi golygu bod 65% o Brif Weithredwyr ein Partneriaid
Rhwydwaith yn Lloegr a Chymru’n gweithio gyda mentor busnes lefel uchel. Tua dechrau
2017 lansiwyd y rhaglen yn yr Alban. Rydym yn ddiolchgar i Sefydliad Pears a Sefydliad
Esmée Fairbairn am ddarparu cyllido a Phartneriaid Peridot am helpu i ganfod mentoriaid.
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Darparu safonau uchel yn ein gwasanaethau
Rydym yn cefnogi Partneriaid Rhwydwaith sy’n darparu gwasanaethau gofal a chymorth
wedi’u rheoleiddio ledled Lloegr a Chymru, drwy ddarparu fframwaith polisi unigryw fel
sail i’w gweithgareddau gofalu. Amcan y fframwaith yw hyrwyddo safonau uchel yn y
ddarpariaeth o wasanaethau, er mwyn caniatáu i ofalwyr gael seibiant ystyrlon o’u rôl ofalu.

Hyfforddi Partneriaid Rhwydwaith
Daeth dros 180 o gynrychiolwyr ynghyd ar gyfer ein cynhadledd i Bartneriaid Rhwydwaith,
oedd yn fforwm ar gyfer rhannu, arloesedd a dysgu. Mawr ddiolch i’n noddwyr; Ascot
Underwriting, Ecclesiastical Insurance a Sticky People.
Mae hyfforddiant Carers Star, sydd â’r nod o helpu Partneriaid Rhwydwaith i roi cymorth
unigol i ofalwyr, hefyd wedi cwblhau ei flwyddyn olaf, gan hyfforddi 190 o staff Partneriaid
Rhwydwaith. Mae Prif Weithredwyr Partneriaid Rhwydwaith sy’n darparu gofal wedi’i
reoleiddio hefyd wedi elwa o hyfforddiant, oedd yn cynnwys arweinyddiaeth effeithiol,
adnoddau dynol strategol a chyllid.

Tendrau llwyddiannus
Mae ein partneriaeth â Tender Management Community Services wedi golygu bod
Partneriaid Rhwydwaith eleni wedi sicrhau cytundebau gwerth £21,385,000, gan felly
sicrhau bod modd darparu mwy o wasanaethau o ansawdd uchel i ofalwyr.

Gwneud gwahaniaeth gyda grant Ymddiriedolaeth y
Gofalwyr
Gall gofalwyr o bob oed gael eu hunain mewn sefyllfa o fod â chyfrifoldebau gofalu newydd
neu rai ychwanegol sy’n effeithio ar eu gallu i dreulio amser gyda ffrindiau a theulu, cael
amser iddyn nhw eu hunain neu allu fforddio eitemau hanfodol. Mae ein grantiau’n gallu
darparu cymorth ariannol i ofalwyr er mwyn lleddfu rhywfaint ar yr heriau hynny.
Diolch i’n rhoddwyr hael, gan gynnwys Grŵp Rank Cyf.
Sefydliad Pears a Markel (UK) Ltd, eleni rydyn ni wedi:
helpu

derbyn

derbyn

£449,032
mewn grantiau.

1,284
o grantiau.

6,707

o ofalwyr i dderbyn
cymorth, gan gynnwys
1,259 o ofalwyr
ifanc rhwng 5 a 18 oed.

Mae ein grantiau i Bartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr hefyd wedi eu helpu
i gyllido gweithgareddau grŵp, gan alluogi gofalwyr i gymdeithasu a dysgu gan eraill mewn
sefyllfa gyffelyb.

Newid bywydau oedolion ifanc
sy’n gofalu
Diolch i gyllido parhaus gan y Co-op, rydym wedi darparu
cymorth ariannol i brosiectau ar gyfer oedolion ifanc sy’n
gofalu. Mae’r rhain yn cael eu rhedeg gan Rwydwaith
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, ac maent wedi’u hanelu at
fynd i’r afael ag anghenion, dyheadau a chyfleoedd bywyd
gofalwyr rhwng 14 a 25 oed. Mae canran y gofalwyr ifanc
sydd mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant bron wedi
dyblu yn dilyn ymyriad gan ein prosiectau.

 ae fy ngweithiwr
“ Mcymorth
yno i wrando,
helpu a rhoi cyngor.
”
Oedolyn ifanc
sy’n gofalu

Adolygiad Blynyddol Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2016/17
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Creu partneriaethau
trawsffurfiol
Mae gweithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill yn ein helpu ni i gynyddu
cyfleoedd cyllido, datrys materion strategol allweddol a darparu cyfle i
ddatblygu gwasanaethau newydd. Eleni, y nod oedd:
C
 anolbwyntio ar ganfod a rhoi cymorth i grwpiau o ofalwyr oedd angen
cymorth ychwanegol neu arbenigol – gan roi sylw penodol i’r rheiny sy’n
gofalu am bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, gofalwyr hŷn, gan
gynnwys y rheiny sy’n gofalu am bobl sydd â dementia, gofalwyr ifanc ac
oedolion ifanc sy’n gofalu.
C
 reu cynghreiriau strategol er mwyn darparu gwasanaethau newydd ar
gyfer gofalwyr.

Adeiladu partneriaethau
Eleni, ymysg ein nifer fawr o bartneriaethau, rydym wedi gweithio gyda Gofalwyr y DU fel
rhan o Raglen Partneriaid Strategol Iechyd a Gofal y Sector Gwirfoddol i roi cymorth i’r Adran
Iechyd, y GIG yn Lloegr a Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Lloegr.
Rydym hefyd wedi ffurfio partneriaeth Supported Housing Alliance a Care Charts UK i
gynhyrchu arweiniad i Benderfyniadau Dementia’r Ddeddf Gallu Meddyliol ar gyfer y rheiny
sy’n gofalu am bobl sydd â dementia. Ariannwyd y canllawiau hyn gan yr Adran Iechyd.

Wythnos Gofalwyr 2016
Y thema ar gyfer Wythnos Gofalwyr 2016 oedd Adeiladu Cymunedau Cydnaws
â Gofalwyr. Fel un o saith partner swyddogol yr wythnos, fe helpon ni i godi
ymwybyddiaeth drwy sicrhau sylw ar BBC Llundain, BBC Manceinion a ITV Llundain.

Turn2us
Mae ein partneriaeth â’r elusen dlodi Turn2us wedi ein galluogi i fewnosod eu cyfrifydd
budd-daliadau ar ein gwefan. Mae’r teclyn poblogaidd hwn yn ei gwneud yn haws i ofalwyr
wybod pa fudd-daliadau maen nhw’n gymwys i’w hawlio, a faint allent ei gael. Hefyd,
rydym bellach yn bartner cydnabyddedig â Turn2us, sy’n galluogi Partneriaid Rhwydwaith i
helpu gofalwyr i gael gafael ar grantiau Turn2us.

Arweiniad i berthnasoedd ar gyfer gofalwyr
Llwyddodd ein partneriaeth ag arbenigwyr cyngor
ar berthnasoedd, OnePlusOne, i ddenu sylw gan
ofalwyr, y cyhoedd a’r cyfryngau.
Mae OnePlusOne wedi cynhyrchu arweiniad am
ddim ar gyfer gofalwyr, diolch i gyllido gan yr
Adran Gwaith a Phensiynau, sydd bellach wedi
cael ei gyhoeddi ar ein gwefan. Ar gyfartaledd,
mae 575 o bobl yn ymweld â’r arweiniad hwn bob
mis, sy’n llawer mwy na’r nifer a ddisgwyliwyd.
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Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc,
26 Ionawr 2017

Pan fydda

i’n hŷn dwi
Ar ran y 700,000 o ofalwyr ifanc sydd yn y DU, a diolch i
am fod yn
ddiffoddwr
gyllido gan Ymddiriedolaeth y Frenhines, llwyddwyd i sicrhau
tân
gwerth mwy nag £1m o sylw gan y cyfryngau ar Ddiwrnod
Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc, a llwyddwyd yn ein hamcan i
Helpwch ofalwyr
ifanc i gael eu
godi ymwybyddiaeth ynglŷn â gofalwyr ifanc.
swyddi delfrydol
Roedd ein thema - Pan Fydda i’n Hŷn - yn canolbwyntio
ar ein hymchwil diweddaraf, oedd yn awgrymu bod 73%
o ofalwyr ifanc yn methu ysgol, a bod traean yn gwneud
hynny’n rheolaidd. Rhoddodd BBC Breakfast, BBC Asian
Network, Newsround, Sky Sunrise, Channel 5, CBBC, First
News a’r Guardian ac eraill sylw i’r stori, a helpodd cryn lawer
o gyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb cynulleidfaoedd.
Cynhaliodd Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ddigwyddiadau lleol, gan hyrwyddo eu
gwasanaethau a chodi ymwybyddiaeth.
Bu’r diwrnod yn fodd i ni ffurfio cysylltiadau hir-dymor, gan gynnwys cyfarfod â’r Gweinidog
dros Iechyd a Gofal Cymunedol, David Mowat, a ddangosodd ei gefnogaeth drwy ymweld ag
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn Swydd Caer (ei etholaeth leol) a’r Gweinidog dros Blant, Ed
Timpson, a wnaeth ffilm a rannwyd yn eang am yr hyn oedd e am fod pan fyddai’n hŷn.
Mae bron hanner o ofalwyr ifanc yn ei
chael hi’n anodd cwblhau eu gwaith
cartref ar amser oherwydd eu rôl gofalu
Dangoswch eich cefnogaeth
#DiwrnodYmwybyddiaethGofalwyrIfanc

26 Ionawr 2017
Carers.org/YCAD

Gwybodaeth bellach
matter.carers.org
babble.carers.org

Dilynwch ni ar Twitter
@CarersTrust
@YoungerCarers
@CarersTrustWal
@CarersTrustScot

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (1145181) ac yn yr Alban (SC042870).
Cofrestrwyd fel cwmni cyfyngedig drwy warant yn Lloegr a Chymru rhif 7697170. Swyddfa gofrestredig: 32–36 Stryd
Loman, Llundain SE1 0EH. © Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2017. Defnyddir modelau ar gyfer ein holl luniau llyfrgell.

Darparu gwasanaethau
newydd ar gyfer gofalwyr
yn Llundain

 ae fy ymgynghorydd
“ Mpersonol
ar gyflogaeth yn rhoi

Gan weithio mewn partneriaeth
llawer o gymorth i mi ac mae Working for Carers
â 24 o Bartneriaid Rhwydwaith
wedi bod yn fy helpu i chwilio
ar draws Llundain, lansiwyd ein
am swyddi ac ysgrifennu
prosiect tair-blynedd Gweithio
CV. Ers i mi ddiweddaru
dros Ofalwyr, gyda chyllido ar y
fy CV gyda chymorth fy
cyd o £2m o’r Gronfa Loteri Fawr
ymgynghorydd, dwi wedi cael
a Chronfa Gymdeithasol Ewrop.
ymatebion mwy cadarnhaol i
Bydd Gweithio dros Ofalwyr
fy ngheisiadau am swydd.
yn darparu 1,250 o ofalwyr a
Cyn-ofalwr
chyn-ofalwyr sy’n 25 oed neu’n
hŷn â mynediad i gymorth unwrth-un a hefyd gan gyfoedion,
hyfforddiant, gwirfoddoli a chyflogwyr lleol i’w helpu i ddatblygu sgiliau fydd yn eu helpu
i symud tuag at gyflogaeth. Rydym hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr i hyrwyddo arferion
cydnaws â gofalwyr yn y gweithle. Dechreuodd gwaith uniongyrchol â gofalwyr yn Chwefror
2017, ac erbyn diwedd Mawrth, roedd 63 o gyfranogwyr eisoes wedi cofrestru.
Employment and training
advice for unpaid carers aged
25 and over living in London.
• One-to-one advice and support.
• Workshops and group
sessions.

• Employment, volunteering
and training opportunities.

”

To find out more

Carers.org/workingforcarers

Building Better Opportunities: Funding will support projects in England that tackle poverty and
promote social inclusion. The programme is run by The Carers Trust Network and is jointly funded
by the Big Lottery Fund and the European Social Fund.
© Carers Trust 2017. Image copyright www.123RF.com
Carers Trust is a registered charity in England and Wales (1145181) and in Scotland (SC042870). Registered as a company limited by
guarantee in England and Wales No. 7697170. Registered office: 32–36 Loman Street, London SE1 0EH.

Mynd i’r afael â bwlio
Diolch i gyllido gan Sefydliad Openwork a Sefydliad Elusennol Doris Pacey, rydym wedi
gweithio gyda Phartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr Devon Carers i
ddatblygu adnoddau newydd. Gellir defnyddio’r rhain gan wasanaethau ieuenctid ac
ysgolion ledled y DU i wella’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer gofalwyr ifanc, yn arbennig i
leihau bwlio.

Ymwybyddiaeth Dementia gyda Fferyllfa Rowlands
Ymunodd cadwyn Fferyllfa Rowlands â ni i helpu cyfeirio gofalwyr at gymorth
yn ystod eu hymgyrch Ymwybyddiaeth Dementia yn 2016.

Adolygiad Blynyddol Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2016/17
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Gwneud i ofalwyr gyfrif
yn Lloegr
Rhoi i ofalwyr ifanc yn yr ysgol yr help sydd ei angen
arnyn nhw
Eleni, rydym wedi parhau i gynnal rhaglen Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol, menter a ariennir
gan Ymddiriedolaeth y Frenhines a’r Gronfa Loteri Fawr. Mae’r rhaglen yn caniatáu i
ysgolion adnabod a chynnig cymorth i ofalwyr ifanc, ac mae’n gwobrwyo arfer da. Mae
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn gweithio ar y cyd â phartneriaid Ffocws ar Ofalwyr Ifanc
Cymdeithas y Plant, gydag ysgolion, gwasanaethau ac awdurdodau lleol i rannu arfer da
a datblygu adnoddau a hyfforddiant ar gyfer ysgolion. Eleni gwobrwywyd 44 o ysgolion,
ac mae’r rhaglen wedi ennyn diddordeb mwy na 750 o ddarparwyr addysg.

Cynorthwyo gofalwyr sy’n gofalu am rywun sydd â
phroblemau iechyd meddwl
Diolch i’r GIG yn Lloegr a Chronfa Elusennol Green a Lilian F M Ainsworth a’r Teulu,
mae ein rhaglen Triongl Gofal wedi parhau i roi cymorth i ofalwyr gyfranogi’n llawn yn
y gofal mae’r person maen nhw’n gofalu amdano’n ei dderbyn gan y gwasanaethau
iechyd meddwl. Yn Lloegr, mae 31 o ymddiriedolaethau iechyd meddwl y GIG bellach
yn aelodau o’n cynllun Triongl Gofal. Maen nhw’n gweithio’n agos â grwpiau o ofalwyr a
mudiadau gofalwyr lleol i gynllunio a gweithredu’r Triongl Gofal.
Gan weithio gyda’r Coleg Nyrsio Brenhinol, lansiwyd ein fersiwn wedi’i ddiwygio o’r Triongl
Gofal ar gyfer Dementia. Mae’r canllawiau hyn yn galluogi proffesiynwyr i edrych ar sut gallan
nhw adnabod a rhoi cymorth i’r gofalwyr hynny sy’n edrych ar ôl bobl sydd â dementia.
Hefyd, diolch i gyllido drwy raglen Amser i Gael eich Clywed, cyhoeddywd adroddiad
ar sut gall y llywodraeth, y GIG ac awdurdodau lleol wella iechyd meddwl gofalwyr
ifanc. Fe’i lansiwyd mewn digwyddiad yn San Steffan.

Defnyddio pecyn cymorth y GIG yn Lloegr
Drwy brosiect Codi Llais Gofalwyr, a ariennir gan Comic Relief, lansiwyd ymgyrch i annog
grwpiau comisiynu clinigol yn Lloegr i ddefnyddio arbenigedd Partneriaid Rhwydwaith a
gofalwyr i weithredu pecyn cymorth i ofalwyr y GIG yn Lloegr.

Gwneud gwahaniaeth gyda grant
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Mae anawsterau teithio’n golygu y gall gofalwyr mewn ardaloedd gwledig fethu allan
ar y cyfle i gael cymorth. Galluogodd ein grant o £498 i Bartneriaid Rhwydwaith
Carers Northumberland i redeg digwyddiadau cymdeithasol a darparu trafnidiaeth i
sicrhau nad oedd gofalwyr gwledig yn cael eu hallgau o’u ciniawau a’u sesiynau celf
greadigol.
Yn Lloegr eleni, cyrhaeddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 454,744 o ofalwyr gan
gynnwys 20,597 o ofalwyr ifanc drwy Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr o
Bartneriaid Rhwydwaith annibynnol ag iddynt sicrwydd ansawdd.
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Gwneud i ofalwyr gyfrif
yng Ngogledd Iwerddon
Cyrraedd gofalwyr hŷn drwy Mind the Gap
Gyda chymorth ariannol gan y Loteri Fawr, mae ein rhaglen Mind the Gap wedi
cwblhau ei blwyddyn olaf ond un. Fe’i sefydlwyd i helpu 1,500 o ofalwyr dros
60 oed yng Ngogledd Iwerddon er mwyn gwella ansawdd eu bywydau. Fel y prif
bartner yn y fenter, gweithiom gyda sawl mudiad i gynnal y prosiect, gan gynwys
elusennau, ymddiriedolaethau iechyd a gofal cymdeithasol a Boots UK Cyf. Roedd
y gwasanaethau’n cynnwys clust i wrando, cyngor ar fudd-daliadau, arweiniad i reoli
tasgau gofalu ac eiriolaeth.

Gwneud gwahaniaeth i ofalwyr gyda Mind the Gap
 ywedodd 96% o ofalwyr bod y cymorth hwn wedi eu helpu i ymdopi â’u rôl ofalu.
D
Dywedodd 98% fod cael help drwy’r gwasanaeth wedi gwella ansawdd eu bywydau.

Darparu gwasanaeth cymorth i
oedolion sy’n gofalu
Eleni, roedd hi’n braf iawn cael y cytundeb ar
gyfer datblygu a gweithredu gwasanaeth cymorth
cynhwysfawr ar gyfer gofalwyr sy’n 18 oed a throsodd
yn ardal Ymddiriedolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol
y De.
Mae’r gwasanaeth yn canfod ac yn rhoi cymorth i
ofalwyr drwy gynnig asesiad gofalwr a gwasanaethau
sy’n cynnwys clust i wrando, arweiniad a chyfeirio,
gweithgareddau grŵp a rhaglenni hyfforddiant.

wedi bod yn wych.
“DydwM aei ddim
yn teimlo fy mod
i ar fy mhen fy hun bellach,
ac mae siarad â phobl sy’n
gwybod sut beth yw bod yn
ofalwr wedi helpu cryn lawer.
Mae wedi gwneud mawr.”
Gofalwr

”

Yn 2016/17 mae Gwasanaeth Cymorth Oedolion sy’n Gofalu wedi:
 ysylltu â 451 o ofalwyr newydd.
C
Gwneud 4,503 o gysylltiadau â gofalwyr oedd yn bodoli eisoes.

Gwneud gwahaniaeth gyda grant
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Mae Sheila yn 78 oed ac mae hi’n gofalu am ei mab 56 oed Peter, sy’n dioddef
o anhwylder deubegwn, iselder ac anhwylder obsesiynol cymhellol. Pan dorrodd
peiriant golchi Sheila, roedd rhaid iddi hi fynd â dillad i’r golchdy neu eu golchi
nhw â llaw. Ond roedd modd i ni roi grant o £300 iddi hi ar gyfer prynu golchwr/
sychwr newydd, sydd wedi helpu i leihau rhywfaint o’r straen.

Adolygiad Blynyddol Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2016/17
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Gwneud i ofalwyr gyfrif
yn yr Alban
Eleni, rydym wedi parhau i dderbyn cymorth ariannol gan Lywodraeth yr
Alban i helpu ein rhaglenni craidd yn yr Alban.

Dylanwadu ar bolisi

Yn ystod y flwyddyn, diolch i gyllido gan Ymddiriedolaeth Moffatt, rydym wedi bod
wrthi’n rhoi cymorth i ofalwyr a Phartneriaid Rhwydwaith i ymateb i ymgynghoriad
a chasglu eu barn ar sut fath o ganllawiau a meini prawf ar gyfer cymwysedd sydd
eu hangen wrth i Ddeddf Gofalwyr ddod i rym. Rydym hefyd yn eistedd ar Grŵp
Gweithrediad Llywodraeth yr Alban.

Rhoi cymorth i oedolion ifanc sy’n gofalu
 ae ein Gwobrau Mynd yn Uwch ar gyfer Myfyrwyr sy’n Ofalwyr yn helpu sefydliadau
M
addysg uwch i ddatblygu polisïau ac arferion sy’n mynd i wella’r cymorth sydd ar gael i
fyfyrwyr sy’n gofalu.
Roedd ein hadroddiad ar ymchwil Pobl Ifanc sy’n Gofalu ALLAN yn cynnwys
argymhellion ar sut orau i gynnig cefnogaeth i oedolion ifanc lesbiaidd, hoyw,
deurywiol a thrawsryweddol sy’n gofalu.
Mewn partneriaeth â’r fenter gymdeithasol Gwireddu Eich Potensial, rydym wedi
bod yn cynnig cyfleoedd i oedolion ifanc sy’n gofalu gael achrediad am wirfoddoli.

Gŵyl Pobl Ifanc sy’n Gofalu yn yr Alban

Daeth 350 o ofalwyr at ei gilydd ar gyfer Gŵyl 2016, diolch i gyllido gan Lywodraeth
yr Alban. Mae’r ŵyl yn rhoi seibiant iddyn nhw rhag gofalu, ynghyd â chyfle i gwrdd â
gofalwyr ifanc eraill, a dweud eu dweud ar y materion hynny sy’n effeithio arnyn nhw, yn
ogystal â chael tipyn o hwyl.

Gofalwyr fel partneriaid cyfartal mewn iechyd meddwl

Mae ein hymagweddiad at gynnwys gofalwyr fel partneriaid cyfartal mewn iechyd
meddwl yn golygu bod byrddau iechyd ledled yr Alban yn cydnabod y manteision sy’n
perthyn i fabwysiadu’r Triongl Gofal. Yn ogystal â hyn, mae ein gwaith gyda Swyddfa’r
Comisiynydd Plant a Phobl Ifanc yn yr Alban wedi cynhyrchu ymchwil ynglŷn ag iechyd
meddwl pobl ifanc, sydd wedi cael derbyniad cadarnhaol.
Mae fferyllfeydd mewn sefyllfa ddelfrydol i ganfod gofalwyr sydd o bosib angen
cymorth. Hyfforddwyd mwy na 80 o fferyllfeydd i adnabod gofalwyr drwy ein Prosiect
Fferyllfeydd Cydnaws â Gofalwyr.

Gwneud gwahaniaeth gyda grant
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr

Golygodd ein grant o £500 i Bartneriaid Rhwydwaith Helensburgh & Lomond Carers
y gallai ddarparu rhaglen hyfforddiant ffitrwydd 12-wythnos ar gyfer oedolion sy’n
gofalu. Hefyd helpodd y cwrs i adeiladu hyder a phendantrwydd gofalwyr drwy
gyflwyno technegau ymwybyddiaeth o deimladau pobl eraill a therapi ymddygiad
gwybyddol.
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Yn yr Alban, cyrhaeddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 22,794 o ofalwyr gan
gynnwys 1,536 o ofalwyr ifanc drwy Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr o
Bartneriaid Rhwydwaith annibynnol ag iddynt sicrwydd ansawdd.

Gwneud i ofalwyr gyfrif
yng Nghymru
Eleni, roedd hi’n braf iawn cael gwerth tair blynedd o gyllido pellach o
Gronfa Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Trydydd Sector Lywodraeth
Cymru, gan well llesiant gofalwyr yng Nghymru.

Dylanwadu ar Lywodraeth Cymru

Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yng Nghymru wedi parhau i ddylanwadu’n gadarnhaol
ar Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu, gwella a chraffu ar bolisïau sy’n adnabod
ac yn rhoi cymorth i ofalwyr yng Nghymru. Yn 2016/17 ni oedd yn arwain yr alwad
am fwy o fuddsoddiad mewn gwyliau byr a gofal yn ystod seibiannau o’r fath ar gyfer
gofalwyr, ynghyd â rôl werthfawr gwasanaethau trydydd sector lleol mewn cynnig
cefnogaeth i ofalwyr. Hefyd ymagweddiad mwy strategol at adnabod gofalwyr yn yr
ysgolion ac mewn addysg yn gyffredinol. Yn ogystal â hyn, rydym yn parhau i weithio’n
agos â Llywodraeth Cymru i ddylanwadu ar y Strategaeth Gofalwyr ar ei newydd wedd
sydd i’w chyhoeddi yn 2017.
Rydym wedi bod yn gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd i ganfod lleoliadau gwaith ar
gyfer myfyrwyr fferylliaeth â Phartneriaid Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ar
draws De Cymru. Ar ôl dysgu am faterion sy’n effeithio ar ofalwyr, byddant yn gallu
rhoi cymorth i ofalwyr yn y gymuned fel fferyllyddion cymwysedig.

Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol
Fel rhan o’n rhaglen Gofalwyr Ifanc yn yr Ysgol yng Nghymru, cyhoeddwyd fersiwn Cymru
o’r pecyn cymorth, a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â Chymdeithas y Plant, sy’n helpu
staff ysgolion i adnabod gofalwyr ifanc a chynnig cymorth iddyn nhw mewn ffyrdd creadigol
ac uchelgeisiol.
Cynhaliwyd cynllun peilot â’r pecyn cymorth mewn wyth ysgol ledled Cymru, ac rydym
nawr yn gweithio gyda nhw i rannu’r hyn a ddysgwyd. Mawr ddiolch i Sefydliad Shaw am
ddarparu rhan o’r cyllido ar gyfer y prosiect hwn.

Myfyrwyr yn mynd yn uwch yng Nghymru
Diolch i rodd o £60,000 gan Sefydliad Waterloo dros gyfnod o dair blynedd, drwy ein
prosiect Mynd yn Uwch Cymru, rydym wedi gweithio gyda holl brifysgolion Cymru i’w
hannog nhw i fabwysiadu polisïau sy’n rhoi cefnogaeth i oedolion ifanc sy’n gofalu
mewn addysg uwch. Rydym hefyd wedi rhoi cymorth i oedolion ifanc sy’n gofalu i
wneud cais am le mewn prifysgolion a’u helpu nhw i aros yno.

Gwneud gwahaniaeth gyda grant
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr

Mae Clare yn 27 oed ac mae hi’n gofalu am ei mam sy’n dioddef o fibromyalgia a’i
brawd 16 oed sydd ag anhwylder sbectrwm awtistiaeth. Mae hi hefyd yn darparu
cryn lawer o gymorth emosiynol i’w pedwar brawd a chwaer arall. Defnyddiodd Clare
ein grant o £305 ar gyfer gwersi gyrru. Bydd gallu gyrru’n gwneud gofalu ychydig yn
haws, gan roi mwy o annibyniaeth iddi a bywyd y tu allan i ofalu.
Yng Nghymru eleni, cyrhaeddodd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 32,365 o
ofalwyr, gan gynnwys 1,029 o ofalwyr ifanc drwy Rwydwaith Ymddiriedolaeth y
Gofalwyr o Bartneriaid Rhwydwaith annibynnol ag iddynt sicrwydd ansawdd.
Adolygiad Blynyddol Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2016/17
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Tyfu’n gynaliadwy, cryfhau ein
galluoedd
Gan ddatblygu ar ein harbenigedd â’r sawl
sy’n gwneud polisïau a llywodraethau, mae
Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, sy’n
cynnwys Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a 147 o
aelodau’r Rhwydwaith Partneriaid a gaiff eu
rheoli’n annibynnol, mewn sefyllfa ddelfrydol i
hyrwyddo achos gofalwyr di-dâl yn y DU.
Mae gan ein rhwydwaith mawr ac eang bresenoldeb
mewn mwy na 80% o ardaloedd awdurdodau lleol,
yn ogystal â thraddodiad sy’n ymestyn yn ôl dros 40
mlynedd a grŵp staff o dros 7,000 o bobl. Golyga hyn fod
gennym ni’r cyrhaeddiad, yr arbenigedd a’r wybodaeth i
fynd i’r afael ag un o heriau mwyaf y DU.
Mae saith miliwn o ofalwyr di-dâl yn y DU heddiw (tua un o bob deg o bobl), a gallwn
ragweld y nifer hwn yn codi i ddeg miliwn erbyn 2030. Yn sgil llai o gyllido gan
lywodraeth ganolog a phrinder arian llywodraeth leol, mae mwy o angen nag erioed o’r
blaen am y gwasanaethau a ddarperir gan Rwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.
Yn ystod 2017/18, byddwn yn parhau i gynyddu ac amrywio ein cyllido a thrawsnewid
y ffyrdd rydym yn mynd ati i ddarparu gwasanaethau er mwyn cyrraedd mwy o ofalwyr
sydd mewn angen.
Ein hamcan yw sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn cyfrif a bod modd iddynt gael
mynediad i’r help sydd ei angen arnyn nhw i fyw eu bywydau.
Wrth i ni weithredu ein Fframwaith Strategol ar gyfer Gwneud i Ofalwyr Gyfri dros y pum
mlynedd nesaf, byddwn yn gwerthuso a mesur ein perfformiad er mwyn sicrhau bod
buddsoddiad yn Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn creu’r effaith angenrheidiol
i ofalwyr.
Credwn y byddwn yn cyflawni mwy ar ran gofalwyr drwy weithio’n fwy agos ar draws
Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, gan ddefnyddio ein maint, ein ffurf, ein sgiliau
a’n profiad i fynd i’r afael yn uniongyrchol â’r materion hyn gan greu newid parhaus.
Gallwch ein helpu ni i sicrhau erbyn 2021:
Bydd gan ofalwyr lais yn y penderfyniadau sydd bwysicaf iddyn nhw.
Caiff gwerth gofalwyr ei gydnabod fel rhan annatod o’r ddarpariaeth gofal.
Gall mwy o ofalwyr gael seibiant a gwasanaethau eraill sydd eu hangen arnynt yn
druenus.
Mae dyletswydd i ganfod gofalwyr o fewn pob gwasanaeth cyhoeddus wedi cael ei
gytuno.
Caiff Rhwydwaith Ymddiriedolaeth y Gofalwyr ei gynrychioli ym mhob rhan o’r DU.
Bydd y cynghreiriau strategol newydd yn darparu gwasanaethau effeithiol a newydd ar
gyfer gofalwyr.
Gyda’n gilydd, byddwn yn darparu gwell dyfodol i’r saith miliwn o ofalwyr sydd yn y DU
heddiw, a’r deg miliwn o ofalwyr fydd gennym yfory.

18

Sut aethom ati i godi
arian
Rhoddion (49%)
Grantiau gan y llywodraeth (23%)
Ewyllysiau (7%)
Gweithgareddau masnachu (9%)
Incwm buddsoddi (1%)
Ffioedd ac incwm gwerthiannau
eraill (2%)
Ffioedd aelodaeth (9%)

Cyfanswm y cyllid
2017 £
2,663,055
1,280,219
359,765
507,843
38,251
109,235
485,507
5,443,875

Aelodau staff Grŵp Rank
Cyf. yn dechrau ar Her Tri
Chopa Swydd Efrog ar gyfer
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr

Rhoddion (49%)
Grantiau gan y llywodraeth (23%)
Ewyllysiau (7%)
Gweithgareddau masnachu (9%)
Incwm buddsoddi (1%)
Ffioedd ac incwm gwerthiannau eraill (2%)
Ffioedd aelodaeth (9%)
Llwyddom i godi dros £5.4m i elwa bywydau gofalwyr yn 2016/17.
Crëwyd 79% o’n hincwm yn 2016/17 gan waith ein tîm codi arian, gan gynnwys
rhoddion ac ewyllysiau gan ymddiriedolaethau, y loteri, corfforaethau ac unigolion.

Ein haddewid codi arian
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. Gallwch ganfod
mwy am sut y bu i ni ofalu am ein rhoddwyr yn 2016/17 drwy fynd i
Carers.org/donating-carers-trust.
 r ein bod ni’n defnyddio asiantaethau i’n helpu â’n gweithgareddau codi arian,
E
dydyn ni byth yn rhoi pwysedd ar bobl i gyfrannu.
 ydyn ni ddim yn talu comisiwn i’r rheiny sy’n codi arian ar ein rhan i recriwtio
D
rhoddwyr newydd a dydyn ni ddim yn galw darpar roddwyr yn ddi-rybudd.
Dydyn ni ddim yn defnyddio pobl i godi arian ar y stryd.

Adolygiad Blynyddol Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2016/17
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Sut defnyddiom ein cyllid
er budd gofalwyr
[Usual info from Finance Director, due in Aug]

Cyfanswm y gwariant
2017 £
Cost creu incwm gwirfoddol (15%)
1,234,148
Costau creu incwm masnachu (6%)
493,486
Cefnogi twf a datblygiad datrysiadau i ofalwyr (31%)
2,421,265
Dylanwadu ar gymdeithas i wella bywydau gofalwyr (10%)
780,196
Gweithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu rhwydwaith cryf (27%)
2,141,745
Codi proffil gofalwyr a’u rôl ofalu ac ymwybyddiaeth ohonynt (11%)
897,580
7,968,420
C
 ost creu incwm gwirfoddol (15%)
Costau creu incwm masnachu (6%)
C
 efnogi twf a datblygiad datrysiadau i ofalwyr (31%)
D
 ylanwadu ar gymdeithas i wella bywydau gofalwyr
(10%)
G
 weithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu
rhwydwaith cryf (27%)
C
 odi proffil gofalwyr a’u rôl ofalu ac ymwybyddiaeth
ohonynt (11%)

Eleni, gwariom £7.9m. Cafodd 79% o hynny ei wario’n uniongyrchol ar ein
pedwar prif weithgaredd elusennol.
Mae bod yn atebol yn bwysig i ni:
Rydym yn cydymffurfio â safonau’r Rheoleiddiwr Codi Arian.
 ydym yn dilyn canllawiau arfer gorau ac mae gennym ni ein hymrwymiad ein
R
hunain at godi arian.
 ydym yn ystyried gwarchod data sy’n perthyn i’r rhoddwyr o ddifrif. Ni fyddwn
R
yn rhannu eich manylion â thrydydd parti heb eich caniatâd.
Mae ein Bwrdd Ymddiriedolwyr wedi ymrwymo i gefnogi ein hymdrechion codi
arian a sicrhau bod gennym ni’r prosesau angenrheidiol mewn lle i ddangos bod
ein dulliau’n cydymffurfio â’r rheolau newydd ar gyfer codi arian.

Rhodd arbennig
Rydym bob amser wrth ein bodd pan fydd rhywun yn dewis cofio Ymddiriedolaeth
y Gofalwyr yn eu hewyllys. Roeddem yn arbennig o ddiolchgar am gymynrodd o
£177,000 tuag at ein gwaith gyda gofalwyr ifanc eleni, sydd wedi caniatáu i ni
barhau â’n gwaith hanfodol yn y maes hwn.
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Sut rydym yn cynnal ein
gwaith
Cyfyngedig – ar gyfer gweithgareddau grantiau a phrosiectau (77%)
Cronfa anghyfyngedig gyffredinol (17%)
Cronfa ailbrisio (anghyfyngedig) (6%)

Cyfanswm y
cyllid 2017 £
1,820,261
385,216
147,071
2,352,548

C
 yfyngedig – ar gyfer gweithgareddau grantiau a
phrosiectau (77%)
C
 ronfa anghyfyngedig gyffredinol (17%)
C
 ronfa ailbrisio (anghyfyngedig) (6%)

Yn ystod y flwyddyn, rydym wedi defnyddio cronfeydd cyfyngedig a gariwyd ymlaen i
barhau i gyflawni prosiectau a rhaglenni. Canolbwynt ein gweithgareddau codi arian yw
creu cyllid a rhoddion newydd i gefnogi rhaglenni pellach.
Yn ystod ail hanner 2016-17, cafodd y sail costau ei ailstrwythuro a phrosesau cynllunio
eu cryfhau gan yr Ymddiriedolwyr i fynd i’r afael ag achosion y diffygion diweddar. Maent
wedi cadarnhau egwyddorion rheoli arian cadarn i sicrhau cynaladwyedd yn y dyfodol.
Cafodd £42k o’r gronfa ailbrisio ei dalu yng ngwanwyn 2017 ar ôl gwerthu
buddsoddiadau.

Dyfodol cynaliadwy
Yn dilyn y newidiadau a’r heriau sylweddol sydd wedi ein hwynebu eleni,
mae’n allweddol ein bod ni’n canolbwyntio ar ein cynaladwyedd ariannol. Er
mwyn gwireddu ein dyheadau ar gyfer gofalwyr, byddwn yn cryfhau Rhwydwaith
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr drwy dyfu’n gynaliadwy ac ymestyn ein gallu. Byddwn
yn sicrhau bod ein rhwydwaith darparwyr yn effeithiol, yn effeithlon ac yn cynnig y
gwerth gorau am arian i gomisiynwyr a chyllidwyr wrth ddarparu gwasanaethau y
gall gofalwyr ymddiried ynddynt.
Er mwyn tyfu’n gynaliadwy, byddwn:
Yn adeiladu ac yn cynnal mantais gystadlueol.
Yn darparu tystiolaeth ar draws pob gwasanaeth.
Yn sicrhau partneriaethau cyllido trawsnewidiol.
Yn amrywio ein ffynonellau cyllido.

Adolygiad Blynyddol Ymddiriedolaeth y Gofalwyr 2016/17
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Diolch

Rydym yn gwerthfawrogi pob £1 a gawn - pe bai hynny 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
Andrew Cozens CBE
Hilary Devey CBE
Trevor Hemmings CVO
Y Gwir Anrh. Yr Arglwydd
Mackay o Clashfern KT
Dr John Lowrie
Morrison OBE
Mrs Maureen Morrison
Andrew Robertson OBE
Y Fonesig Gillian Wagner
DBE

Ein Hymddiriedolwyr
Stuart Taylor – Cadeirydd
Patrick Healy – Is-gadeirydd
Mark Currie – Trysorydd
Gareth Howells
William McCormick
Tim Poole

Lynne Powrie
Veronica Stonor
Phillip White
ymddiswyddodd Mai 2017)
Dr Edward Wojakovski
MBPF

Cefnogwyr
corfforaethol
Amtico International
Ascot Underwriting Ltd
BGC Partners
Campus Living Villages
Charles Russell Speechlys
CLC World Resorts
& Hotels
Co-op
Deloitte
Entrust Support Services
Limited
Institute and Faculty
of Actuaries
Jockey Club, The
Markel (UK) Ltd

Mae ein Her Rhwng y Gerddi - annog pobl i
gerdded, rhedeg neu feicio rhwng eu gerddi
Cynllun Gerddi Cenedlaethol - wedi bod yn ddull
llawn hwyl o godi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr. Bu sawl aelod staff
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn cymryd rhan, gan
godi bron i £300, gan gynnwys pedwar ohonynt a
redodd 10k rhwng chwe gardd yn Llundain.
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Next plc
CMS Cameron McKenna
Nabarro Olswang LLP
Openwork Foundation, The
East Region, Operations
– Managed Services,
Ordnance Survey
Ecclesiastical Insurance
Pall-Ex Group
Park Lane Club
Rank Group plc, The
Sticky People
Tata Steel
Elusen Plant Thomas Cook
UK Power Networks
Watson Laurie Limited

Cefnogwyr unigol a
phrif roddwyr
Richard Burns
Cecil Rosen Foundation
CPF Trust
Gillian Fane
Zac Ghaffar

falch o weithio
“ Dwi’n
i Ymddiriedolaeth y
Gofalwyr, ac roedd cymryd
rhan yn yr her yn ffordd
arall o wneud.

”

Lou Flandrin,
Uwch Swyddog
Codi Arian Corfforaethol

Kevin Green
Sotirios Hassiakos
Anne D King
Sefydliad Elusennol Lake
House
Alan K MacLeod
Marie Macklin CBE
Dr John Lowrie Morrison
O&H Properties
Michael R Oliver OBE
Sefydliad Pears
Charles a Celia Randell
Sefydliad Reuben
Andrew O Robertson
Sefydliad Grŵp Scarborough
Silverbond Enterprises UK
Sefydliad TJH

Ymddiriedolaethau,
sefydliadau a
phartneriaethau
elusennol
Ymdiriedolaeth
Ymwybyddiaeth
Ymddiriedolaeth Band,
Y Gronfa Loteri Fawr Lloegr
Y Gronfa Loteri Fawr
Gogledd Iwerddon
Ymddiriedolaeth Elusennol
Bisgood
Ymddiriedolaeth Elusennol
Callendar
Ymddiriedolaeth Elusennol
Teulu Chillag
Comic Relief
Ymddiriedolaeth Elusennol
Constance Travis
Ymddiriedolaeth Gwestai
Crerar,
Sefydliad Cruden

Ymddiriedolaeth Donald
Forrester
Sefydliad Elusennol Doris
Pacey
Sefydliad Elizabeth
Frankland Moore a Star
Sefydliad Esmée Fairbairn
Cyfeillion Moorland Grange
Elusen Gwendoline a
Margaret Davies
Sefydliad Inchcape
Ymddiriedolaeth Inchrye
Sefydliad James Weir
Ymddiriedolaeth Elusennol
Javon
Ymddiriedolaeth Elusennol
Jennie S Gordon
Ymddiriedolaeth Jill Franklin
Elusen Goffa Kathleen
Hannay
Ymddiriedolaeth Elusennol
Len Thomson
Ymddiriedolaeth M & C
Ymddiriedolaeth Mainhouse
Ymddiriedolaeth Gristnogol
Marsh
Ymddiriedolaeth Elusennol
Martin Connell
Ymddiriedolaeth Mary
Moore
Ymddiriedolaeth Elusennol
Miss E C Hendry
Ymddiriedolaeth Elusennol
Moffat
Ymddiriedolaeth Mr & Mrs
JMB
Ymddiriedolaeth Elusennol
Mrs Gladys Row Fogo
Cynllun Gerddi
Cenedlaethol
Ymddiriedolaeth Elusennol

Maclay Murray & Spens
Ymddiriedolaeth Goffa
Peter Westropp
Ymddiriedolaeth Elusennol
y Dywysoges Anne,
Ymddiriedolaeth y
Frenhines
Ymddiriedolaeth Elusennol
Ruffield
Sefydliad Shaw
Ymddiriedolaeth Elusennol
Simon Gibson
Ymddiriedolaeth Elusennol
Souter
Cronfa Stichting Tuentje
Anna
Ymddiriedolaeth Elusennol
Sylvia Aitken
Ymddiriedolaeth Elusennol
Tennant Southpark
Sefydliad Waterloo

Llywodraeth
(CDHN) Rhwydwaith Iechyd
er Datblygiad Cymunedol
Adran Iechyd
Comisiwn Ewropeaidd
(Rhaglen Erasmus)
Cronfa Gymdeithasol Ewrop
GIG Lloegr
Llywodraeth yr Alban
Llywodraeth Cymru

Cymynwyr
Miss Pamela J
Hickman
Y diweddar Doreen Ethel
Tovey
Y diweddar Paul
Walentowicz

Hoffem ddiolch yn arbennig i’r holl ofalwyr sydd wedi ein helpu ni i godi arian.
Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cyfrannu drwy fynychu a siarad mewn
digwyddiadau neu drwy rannu ein barn â ni ar sut byddai gofalwyr yn elwa fwyaf
o’n prosiectau.
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