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CYFLWYNIAD GAN EIN  
PRIF WEITHREDWR

Mae heriau parhaus y pandemig wedi 
dangos yn gliriach nac erioed werth yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr a’n gwaith gyda’n 
rhwydwaith DU gyfan o fudiadau gofalwyr 
lleol. Yn y flwyddyn ddiwethaf yn unig, 
gyda’n gilydd rydym wedi cyrraedd dros 
917,000 o ofalwyr di-dâl o bob oed trwy ein 
grantiau, rhaglenni a chymorth ehangach, 
gyda dros £4 miliwn yn cael ei ddosbarthu 
i dalu am nwyddau sylfaenol megis 
oergelloedd neu i dalu costau gofalwyr di-
dâl yn cael amser oddi wrth eu rôl gofalu.

Rydym hefyd wedi cyhoeddi ymchwil 
arloesol ar ofal cymdeithasol a’r diffyg 
parhaus o gefnogaeth i oedolion sy’n 
ofalwyr, ynghyd ag effaith COVID-19 sy’n 
dal i gael ei weld ar iechyd meddwl a 
llesiant gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr. Denodd yr ymchwil sylw 
helaeth ar y cyfryngau, ac fe’n helpodd i 
godi ymwybyddiaeth gyhoeddus o’r heriau 
y mae gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu ac i 
gael cefnogaeth gan wneuthurwyr polisi i’n 
gwaith i wneud gwahaniaeth gwirioneddol 
i’w bywydau.

Mewn cyfnod mwy a mwy ansicr, mae ein 
strategaeth gynaliadwyedd yn parhau i 
sicrhau bod ein sefyllfa ariannol yn gadarn. 
Golyga hynny y gallwn barhau i ddatblygu 
rhaglenni newydd blaengar a chyllid ar gyfer 
gofalwyr di-dâl. Yn y flwyddyn ddiwethaf 
aethom ati i lansio Cronfa Seibiant i Ofalwyr 
Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges 
Frenhinol sydd â’r nod o godi £3 miliwn 

dros dair blynedd, gan helpu gofalwyr di-
dâl blinedig i gael seibiant wedi’i ariannu’n 
iawn fel y gallant ail-wefru a pharhau i ofalu. 
Rydym hefyd wedi lansio Gwneud i Ofalwyr 
Gyfrif, rhaglen DU gyfan o 27 prosiect 
sydd â’r nod o gefnogi gofalwyr di-dâl o 
grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli i gyrchu 
gwasanaethau gofalwyr. 

Wrth edrych ymlaen, rydw i wrth fy modd 
bod yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn 
datblygu cynnwys gofalwyr ar draws holl 
feysydd ein gwaith i sicrhau bod popeth a 
wnawn yn seiliedig ar, ac yn cael ei lywio 
gan, lais a phrofiad gofalwyr di-dâl. Bydd 
y gwaith hwn yn ganolog i’n strategaeth 
2022-25 ynghyd â’n ffocws at helpu 
gwasanaethau gofalwyr lleol i ffynnu.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i bob unigolyn, 
ymddiriedolaeth a busnes sydd wedi’n 
galluogi i gefnogi gofalwyr di-dâl bregus 
trwy gydol y pandemig a nawr gyda’r 
argyfwng costau byw. Gyda’ch cymorth 
parhaus chi rydym yn hyderus y gallwn 
weithredu ar ein strategaeth newydd i greu 
newid go iawn yn y gefnogaeth i ofalwyr  
di-dâl a chreu cymdeithas fwy gofalgar.

Kirsty McHugh  
Prif Weithredwr,  
Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae COVID-19 wedi parhau i effeithio ar gymdeithas mewn 
ffyrdd na allem fod wedi’u dychmygu byth. Fel Llywydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, 
gwelais yr effaith frawychus ac anghymesur a gafodd ar ofalwyr teuluol di-dâl, yr oedd 
llawer ohonynt yn ei chael yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd ymhell cyn y pandemig.

Dangosodd ymchwil yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, a gyhoeddwyd ynghynt eleni, sut 
yr aeth bywyd hyd yn oed yn anoddach i ofalwyr di-dâl oherwydd y pandemig a chau 
cymaint o wasanaethau cymorth yn ystod cyfnodau clo. Erbyn hyn, mae llawer ohonynt 
yn wynebu caledi ariannol difrifol wrth i’r argyfwng costau byw ddechrau brathu. Ac 
mae llawer mwy wedi llwyr ymlâdd ar ôl gorfod ysgwyddo mwy fyth o gyfrifoldebau 
gofalu.

Dyna pam yr oeddwn mor falch o allu lansio Cronfa Seibiant i Ofalwyr Ei Huchelder 
Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol. Nod y Gronfa, a ddatblygwyd ac a reolir gan yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr, yw codi £3 miliwn dros y tair blynedd nesaf. Bydd yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cyfeirio’r arian hwnnw trwy ei gwasanaethau partneriaid 
lleol at tua 30,000 o ofalwyr di-dâl ar ffurf grantiau bychain. Bydd y grantiau yn 
hollbwysig, trwy helpu gofalwyr di-dâl i gymryd seibiant na fyddai gobaith iddynt ei 
fforddio fel arall.

Mae’r seibiannau hyn yn gwbl hanfodol ar gyfer gofalwyr sydd, yn aml heb hoe am 
flynyddoedd lawer, yn rhoi sylw a chymorth cyson i’r sawl y maent yn gofalu amdanynt. 
Mae’r seibiannau hyn yn hollbwysig os yw gofalwyr di-dâl yn mynd i allu ail-wefru a dal 
ati i ofalu am aelodau bregus o’u teuluoedd.

Daeth yr angen am y seibiannau hyn yn glir iawn yn fy sgyrsiau gyda gofalwyr di-dâl 
yn ystod ymweliad â Lincoln ar gyfer Dathliadau 30 Mlynedd Gofalwyr yn Gyntaf, un 
o Bartneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mawr obeithiaf y byddwch yn 
gallu gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau gofalwyr di-dâl trwy gefnogi Cronfa 
Seibiant i Ofalwyr Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol.
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HELPU 
GOFALWYR 
DI-DÂL GYDA 
GRANT 
Am fwy na deng mlynedd bu John yn 
gofalu am ei wraig sydd â dementia 
a nam ar ei synhwyrau. Mae hefyd yn 
ei chael yn anodd symud o gwmpas. 
Mae dementia yn gyflwr hirdymor, sy’n 
golygu fod rôl ofalu John yn rhoi llawer 
o straen arno - yn gorfforol a meddyliol. 
Am y flwyddyn ddiwethaf, cafodd 
ei gefnogi gan Wasanaeth Cefnogi 
Gofalwyr Aberdeen, un o Bartneriaid 
Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr. Gwelsant fod John yn ofalwr 
a fyddai’n elwa’n fawr o gael hoe o’i rôl 
ofalu ac ychydig o amser gwerthfawr 
iddo’i hun.

Dywedodd John wrth ei Gynghorydd 
Gofalwyr ei fod wrth ei fodd yn coginio 
ond nad oedd byth yn llwyddo i gael 
y toes yn hollol iawn. Felly, fe wnaeth 
helpu John i gael grant Cronfa Seibiant 
i Ofalwyr Y Dywysoges Frenhinol yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr fel y gallai 
fynd ar Brofiad Gwneud Pizza Jamie 
Oliver. Dywedodd y byddai mynd ar 
y cwrs yn “Rhoi hwb i’m llesiant 
corfforol a meddyliol trwy wneud 
rhywbeth rydw i wastad wedi bod 
eisiau ei wneud”. Ychwanegodd hefyd 
y byddai “..mwy o hyder yn y gegin yn 
help mawr gyda fy rôl ofalu”.

Gwnaeth grant yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr wahaniaeth mawr, a thalodd 
am Seibiant Stepen Drws John yn 
ogystal â threfnu gofal amgen i’w wraig 
fel y gallai John fwynhau’r diwrnod heb 
orfod poeni. “Mae fy ngwraig yn falch 
bod y cyfle hwn wedi dod ar gael ac 
mae’n hapus i’m gweld i’n mynd allan 
i wneud rhywbeth rwy’n fwynhau.” 
Roedd yn teimlo ei fod wedi dod yn ôl 
o’r gweithgaredd “yn teimlo’n llawer 
gwell ac yn barod i wneud gymaint ag 
y gallaf yn fy rôl ofalu.”

 Dychwelais o’m seibiant 
yn teimlo’n llawer gwell ac yn 
barod i wneud gymaint ag y 
gallaf yn fy rôl ofalu. 
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GYDA’N GILYDD CAWN 
YMDDIRIEDAETH GOFALWYR  
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio i drawsnewid bywydau 
gofalwyr di-dâl. Rydym yn partneru gyda’n rhwydwaith o fudiadau 
gofalwyr lleol i ddarparu cyllid a chefnogaeth, cyflwyno rhaglenni 
blaengar a seiliedig ar dystiolaeth a chodi ymwybyddiaeth a dylanwadu 
ar bolisi. Rydym mewn safle canolog i gefnogi mudiadau gofalwyr lleol i 
ddarparu cymorth lleol, tra hefyd yn dylanwadu ar yr amgylchedd ar gyfer 
gofalwyr di-dâl ledled y DU.

Cyflawni mwy ar gyfer gofalwyr di-dâl 
Yn 2016 cyflwynasom Fframwaith Strategol pum mlynedd oedd yn dangos sut roeddem yn 
gobeithio cyflawni mwy ar gyfer gofalwyr di-dâl. Eleni, 2021-22, yw blwyddyn olaf cyfnod 
y strategaeth honno ac mae ein Hadolygiad Blynyddol yn tynnu sylw at y gwahaniaeth a 
wnaethom i ofalwyr di-dâl yn ystod y flwyddyn trwy:

Gefnogi’r gwaith 
o ddatblygu 
atebion ar gyfer 
gofalwyr di-dâl.

Gweithio gyda’n 
rhwydwaith i 
ddatblygu rhaglenni 
trawsnewidiol.

Dylanwadu 
a chodi 
ymwybyddiaeth.

Bydd ein Hadolygiad Blynyddol nesaf yn adrodd ar y gwahaniaeth yr ydym wedi’i wneud 
i ofalwyr di-dâl ym mlwyddyn gyntaf ein strategaeth newydd ar gyfer 2022-2025:  
Adeiladu Cymdeithas Ofalgar.

 Ein gweledigaeth yw bod 
gofalwyr di-dâl yn cael eu 
clywed a’u gwerthfawrogi, 
ac y gallant dderbyn 
cefnogaeth, cyngor ac 
adnoddau i’w galluogi i  
fyw bywydau bodlon.

Rydym yn gweithio i 
drawsnewid bywydau 
gofalwyr di-dâl trwy 
gydweithio, dylanwadu, 
darparu tystiolaeth ac 
arloesi 
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EIN HEFFAITH MEWN RHIFAU 
Cyrhaeddodd Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 917,394 o 
ofalwyr di-dâl oedd wedi’u cofrestru gyda’i gwasanaethau, cynnydd 
gan 7% ar y flwyddyn flaenorol. Roedd hyn yn cynnwys cefnogi’n 
uniongyrchol (ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb) 456,089 o 
ofalwyr di-dâl (cynnydd gan 6% ar y flwyddyn flaenorol), gan gynnwys 
46,876 o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr ar draws y DU.

Wrth i’r argyfwng costau byw roi mwy fyth o straen ariannol ar ofalwyr di-dâl, rydym 
yn deall fod egwylion seibiant wedi’u hariannu yn fwyfwy pwysig. Dyna pam, yn y 
flwyddyn nesaf, mai un o’n prif flaenoriaethau fydd sicrhau bod gofalwyr di-dâl yn gallu 
cymryd y seibiannau maen nhw gymaint eu hangen, ond na allent fel arall eu fforddio.
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Dyfarnwyd £579,560 yn 
uniongyrchol i 2,429 o 
ofalwyr di-dâl. Roedd hyn yn 
cynnwys 1,239 o grantiau 
ar gyfer nwyddau hanfodol 
y cartref a 556 o grantiau ar 
gyfer seibiannau ac amser 
oddi wrth ofalu.

Mae’r Gronfa Cefnogi 
Gofalwyr yng Nghymru wedi 
dyfarnu mwy na £1 miliwn i 
helpu 5,385 o ofalwyr di-dâl. 

Mae Cronfa Seibiant i 
Ofalwyr Y Dywysoges 
Frenhinol wedi dyfarnu 
cyllid gwerth £96,799, gan 
gefnogi 673 o ofalwyr di-dâl 
hyd yma.

Cymerodd dros 1,500 o ofalwyr 
di-dâl ran yn ein harolwg gofal 
cymdeithasol.

Ymatebodd bron i 1,000 o ofalwyr 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr i’n harolwg am effaith 
COVID-19.

Cafodd canlyniadau ein hymchwil 
lawer o sylw ar y cyfryngau ac maent 
yn ein helpu i wneud ein gwaith 
dylanwadu lle y mae fwyaf ei angen.

Gwelwyd ein postiadau Twitter bron 
i 50,000 o weithiau ar Ddiwrnod 
Gweithredu Gofalwyr Ifanc, gan 
godi ymwybyddiaeth o’r unigedd a 
wynebir gan gymaint o ofalwyr ifanc 
ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

CEFNOGI A HELPU GOFALWYR 
TRWY COVID-19 
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 Hwn yw’r ail dro yn 
unig ers misoedd i ni 
gyfarfod wyneb yn wyneb 
oherwydd y pandemig. 
Rydym yn gwerthfawrogi 
ac yn mwynhau cyfarfod 
â’n gilydd fel grŵp. Gallwn 
rannu’r hyn yr ydym 
yn mynd trwyddo heb 
unrhyw embaras gan fod 
pawb yn deall beth mae’n 
ei olygu i fod yn ofalwr – 
mae pawb yn cefnogi ei 
gilydd.

Gall Ymddiriedolaeth Gofalwyr ond 
wneud gwahaniaeth i ofalwyr di-dâl 
diolch i’w rhwydwaith o 123 o fudiadau 
partner lleol sy’n darparu gwasanaethau 
ledled y DU. Defnyddir llawer o’r arian a 
godir gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr i 
ddarparu grantiau, sgiliau a hyfforddiant 
amhrisiadwy i ofalwyr trwy ein mudiadau 
partner. Mae’r grantiau a’r sgiliau hyn yn 
helpu i drawsnewid bywydau gofalwyr.

Pan gafwyd cyfnod clo yn y DU yn 2020, 
roedd Gofalwyr a Mwy Swydd Efrog yn ofni 
y byddai’n rhaid iddo gau ei raglen cefnogi 
gofalwyr. Roedd y rhaglen, a ariannwyd gan 
grantiau gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, 
yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau 
oedd yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd 
ymhlith gofalwyr oedrannus a oedd yn byw 
mewn ardaloedd anghysbell yng ngogledd 
Swydd Efrog. Gan ei fod yn benderfynol o 
gynnal y cyswllt gyda gofalwyr er gwaetha’r 
angen i hunanynysu, creodd Gofalwyr a Mwy 
Swydd Efrog gynllun i ddefnyddio arian yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr er mwyn helpu i 
arfogi a hyfforddi gofalwyr oedrannus i fynd 
ar-lein. Helpodd hyfforddiant tra’n cadw pellter 
cymdeithasol lawer o ofalwyr i fynd ar-lein 
am y tro cyntaf yn eu bywydau fel y gallent 

ymuno â’r sesiynau Zoom i gymryd rhan 
mewn dosbarthiadau celf a chyd-ganu 
ar Ddiwrnod VE. Roedd yr hyfforddiant a’r 
sesiynau Zoom wedi sicrhau nid yn unig 
bod y gofalwyr oedrannus hyn yn cadw 
cysylltiad er eu bod yn hunanynysu, ond 
eu bod hefyd yn gallu cadw cysylltiad â’u 
teuluoedd ehangach trwy alwadau fideo. 

Y llynedd, gweithiodd yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr gyda’i chyllidwr hirdymor, y 
Cynllun Gerddi Cenedlaethol, i agor rhai 
o’i erddi hyfryd ar gyfer ymweliadau am 
ddim, diogel o ran Covid, gan ofalwyr teuluol 
di-dâl. Buom yn gweithio gyda’n Partneriaid 
Rhwydwaith, gan gynnwys Gofalwyr a 
Mwy Swydd Efrog, i helpu gofalwyr di-dâl i 
gymryd seibiant mawr ei angen o’u rôl ofalu, 
mynd allan i’r awyr agored ac ail-gysylltu 
wyneb yn wyneb â gofalwyr eraill.

Helpodd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Gofalwyr a Mwy Swydd Efrog i drefnu 
ymweliad i erddi hyfryd Havoc Hall yng 
ngogledd Swydd Efrog. I lawer o’r gofalwyr 
roedd yn gyfle prin iawn i adael eu cartref a 
chymryd seibiant o’u rôl, gan roi rhywfaint o 
amser gwerthfawr iddynt eu hunain mewn 
man awyr agored prydferth. 

mewn grantiau ar draws y DU i 
gefnogi gofalwyr di-dâl.

Erbyn hyn mae’r Rhwydwaith yn cyrraedd   
o’r holl awdurdodau drwy 
gontractau awdurdod lleol 
ac iechyd.

Dyfarnwyd

https://carers.org/getting-a-break/paying-for-respite
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Cronfa  
Seibiant i  
Ofalwyr Ei 
Huchelder Brenhinol 
Y Dywysoges 
Frenhinol 
Ym mis Mai 
2021 lansiodd yr 
Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Gronfa 
Seibiant i Ofalwyr Ei 
Huchelder Brenhinol 
Y Dywysoges 
Frenhinol. Ers ei lansio, 
defnyddiwyd arian a 
godwyd trwy’r Gronfa 
Seibiant i ariannu 
Partneriaid Rhwydwaith 
yn yr Alban a Chymru 
i ddarparu gwahanol 
fathau o egwylion 
seibiant i ofalwyr trwy 
ddwy raglen, Cronfa 
Amser I MI! a’r Gronfa 
Cefnogi a Datblygu 
Seibiannau i Ofalwyr. 
Hyd yn hyn mae 7 o 
Bartneriaid Rhwydwaith 
yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr wedi derbyn 
cyfanswm o £96,799. 
Golygodd hynny bod 
673 o ofalwyr di-dâl 
wedi eu cefnogi hyd yma. 

Cronfa Cefnogi 
Gofalwyr yng 
Nghymru
Mae’r Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn gyfrifol 
am drefnu Cronfa 
Cefnogi Gofalwyr yng 
Nghymru, a ariennir 
gan Lywodraeth 
Cymru, sy’n cefnogi 
gofalwyr di-dâl sy’n 
wynebu caledi ariannol 
oherwydd eu rôl 
ofalu. Gan weithio 
gyda Phartneriaid 
Rhwydwaith yng 
Nghymru, mae’r gronfa 
eleni wedi rhoi dros £1 
miliwn i helpu 5,385 
o ofalwyr di-dâl yng 
Nghymru.

Cefnogaeth leol i ofalwyr di-dâl  
Ymgysylltodd Partneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn 
uniongyrchol gyda 456,089 o ofalwyr di-dâl, gan gynnwys mwy na 
46,876 o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr ar draws Cymru, 
Lloegr a’r Alban. Roedd hyn yn cynnwys:

Effaith ein grantiau ar draws y DU 
Diolch i gefnogaeth hirsefydledig a pharhaus rhoddwyr, gan 
gynnwys Rank PLC a Sefydliad Pears.

319  
o beiriannau 
golchi a 
sychu

556  
o wyliau a 
seibiannau heb 
orfod gofalu

83  
o gyrsiau 
/hyfforddiant 
datblygu sgiliau

116  
o gostau offer TG 
a band eang

GWEITHIO GYDA’N RHWYDWAITH 
I DDATBLYGU RHAGLENNI 
TRAWSNEWIDIOL

255  
o welyau a 
dillad gwely

276  
o wersi a 
phrofion gyrru

Gwreiddio ansawdd ar draws ein Rhwydwaith  
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi dosbarthu 
arolwg adborth peilot ar draws pedwar o’n Partneriaid 
Rhwydwaith ac 859 o ofalwyr. Roedd yr arolwg peilot yn 
ceisio cael adborth gan ofalwyr di-dâl ar y gwasanaethau 
roedden nhw’n eu defnyddio. Canfu’r arolwg fod 81% 
o ymatebwyr  wedi dweud eu bod yn fodlon fod y Partner fudiad 
yn deall eu hanghenion. Mae llwyddiant y peilot yn golygu y bydd 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn dosbarthu’r arolwg ar draws ei 
Rhwydwaith er mwyn cael gwell dealltwriaeth o brofiad gofalwyr wrth 
ddefnyddio gwasanaethau, ac o sut ellir gwella’r gwasanaethau hyn.

Cefnogi gofalwyr di-dâl o grwpiau sydd wedi’u 

tangynrychioli  
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio gyda 27 o’i 
Phartneriaid Rhwydwaith ar raglen Gwneud i Ofalwyr 
Gyfrif rhaglen sy’n canolbwyntio ar adnabod a chefnogi 
gofalwyr di-dâl o grwpiau sydd yn y gorffennol wedi’i chael yn anodd 
manteisio ar wasanaethau. Mae’r rhain yn cynnwys gofalwyr o 
leiafrifoedd ethnig, gofalwyr LHDTC+, dynion sy’n ofalwyr a gofalwyr 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr (yn enwedig felly mewn ardaloedd 
lle y mae gwasanaethau yn anghyson neu ddim ar gael o gwbl). 
Lansiwyd 27 prosiect ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban, ac roedd yn 
cynnwys gweithdai i adeiladu gallu partneriaid y rhaglen i gefnogi 
grwpiau o ofalwyr di-dâl sy’n cael eu tangynrychioli.

Gweithio i wneud ein cyfathrebu a’n deunyddiau yn 

fwy cynhwysol 
Diolch i arian gan chwaraewyr Loteri Cod Post y 
Bobl,  mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi gweithio 
gyda gofalwyr di-dâl o gymunedau sy’n cael eu 
tangynrychioli a chwech o’i Phartneriaid Rhwydwaith i 
ddatblygu Arweiniad i Gyfathrebu Cynhwysol. Rhoddodd grwpiau 
trafod o ddynion sy’n ofalwyr, gofalwyr LHDTC+ a gofalwyr o 
leiafrifoedd ethnig adborth ar ddetholiad o ddeunyddiau cyfathrebu 
presennol Partneriaid Rhwydwaith, gan gynnig adborth amhrisiadwy 
ar sut i wella cyfathrebu ac arferion marchnata a chael gwared â 
rhwystrau sy’n atal gofalwyr o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli 
rhag manteisio ar ein gwasanaethau. 

Rhannu gwybodaeth ar draws ein Rhwydwaith 
Mae dros 1,200 o weithwyr ar draws Rhwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi cofrestru ar gyfer 
defnyddio ein porth Hwb Gwybodaeth ar-lein sy’n 
rhannu newyddion ac enghreifftiau o arfer gorau 
ar draws y Rhwydwaith. Cafodd y porth  119,800 o 
ymweliadau gan 954 o wylwyr unigol. Ac yn y flwyddyn ddiwethaf 
sefydlodd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 52 o weminarau ar wahân neu 
ddigwyddiadau ar-lein eraill er mwyn caniatáu i Bartneriaid Rhwydwaith 
gyfarfod, rhannu arfer gorau a derbyn hyfforddiant i wella gwasanaethau.

Gwaith partneriaeth
o’n 123  
Bartneriaid  
Rhwydwaith 

Cyrchu 
grantiau gwerth 
cyfanswm o 

mewn grantiau ar draws y  
DU i gefnogi gofalwyr di-dâl.

186 
o ffyrnau 

156 
o oergelloedd/
rhewgelloedd 

Erbyn hyn mae’r 
Rhwydwaith yn 
cyrraedd 78.2% o’r 
holl awdurdodau drwy 
gontractau awdurdod 
lleol ac iechyd. 

   Cynnydd gan 67% yn ein 
cynrychiolaeth o gymunedau 
LHDTC+ ers llynedd. 

   Cefnogi 13,944 o ofalwyr ifanc 
dan 12 oed, 21,259 o ofalwyr 
ifanc rhwng 12-17 oed, ac 11,673 
o oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

yn fwy o ofalwyr di-dâl.

ar ffurf 2,429 o grantiau uniongyrchol, 
gan helpu gofalwyr i brynu:

Lloegr

Gogledd 
Iwerddon 

Yr Alban

Cymru

Y ffigurau ar gyfer gofalwyr di-dâl a 
gefnogir gan grantiau yn ôl rhanbarth yw: Grantiau a ddyfarnwyd

10,249 £2,260,683

£5,86523

£408,2885,421

£1,341,5845,989

Dyfarnwyd

Dyfarnwyd

https://carers.org/her-royal-highness-the-princess-royal-respite-fund-for-carers/respite-fund
https://carers.org/her-royal-highness-the-princess-royal-respite-fund-for-carers/respite-fund
https://carers.org/her-royal-highness-the-princess-royal-respite-fund-for-carers/respite-fund
https://carers.org/her-royal-highness-the-princess-royal-respite-fund-for-carers/respite-fund
https://carers.org/her-royal-highness-the-princess-royal-respite-fund-for-carers/respite-fund
https://carers.org/making-carers-count/making-carers-count
https://carers.org/making-carers-count/making-carers-count
https://carers.org/our-current-partnerships/peoples-postcode-lottery
https://carers.org/our-current-partnerships/peoples-postcode-lottery
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Gwella dealltwriaeth o  
ofalwyr ifanc yng Nghymru 
Gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, mae’r Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn cynorthwyo awdurdodau lleol i lansio’r Cerdyn 
Adnabod ar gyfer Gofalwyr Ifanc. Mae’r cynllun yn ceisio 
helpu gofalwyr ifanc i gael y gefnogaeth a’r cyngor sydd 
eu hangen arnynt, er mwyn gallu adnabod mwy o ofalwyr 
ifanc mewn lleoliadau ar draws pob un o’r  22 awdurdod 
lleol  yng Nghymru. Yn y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi 
cynhyrchu adnoddau i hyfforddi gweithwyr proffesiynol ar 
sut i adnabod gofalwyr ifanc yn well, a hwyluso cyfarfodydd 
a gweithdai rheolaidd gydag awdurdodau lleol i’w helpu i 
hyrwyddo’r cynllun Cerdyn Adnabod.

Trawsnewid profiadau gofalwyr o iechyd a 
gofal cymdeithasol yng Nghymru   
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio 
gyda Gofalwyr Cymru ar Brosiect Ymwybodol o 
Ofalwyr, menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru, 
sy’n trawsnewid a chyfoethogi profiad gofalwyr di-dâl o 
weithio gyda’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
ar ran y person maen nhw’n gofalu amdano/i. Yn y 
flwyddyn ddiwethaf rydym wedi cyhoeddi animeiddiadau 
a thaflenni ar gyfer gweithwyr proffesiynol ar hawliau 
cyfreithiol gofalwyr; wedi cyhoeddi canllawiau i ofalwyr ar 
fferyllfeydd cymunedol; wedi creu hyfforddiant ar gyfer 
staff y sector iechyd sydd wedi cael adborth rhagorol; wedi 
cefnogi gofalwyr i hunan-ffilmio eu profiadau o ddefnyddio 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 

Gweithio gyda theuluoedd i gefnogi  
gofalwyr di-dâl yn yr Alban    
Fel partneriaid yn y prosiect a ariannwyd gan 
Gyda’n Gilydd: Dull Teulu Cyfan ar gyfer Gofalwyr 
Ifanc, rydym wedi creu adnoddau i gefnogi 
gofalwyr ifanc a hwyluso deialog agored o 
fewn teuluoedd. Buom yn gweithio mewn partneriaeth â 
Chanolfan Ofalwyr Y Sort It yng Ngorllewin Swydd Dunbarton 
a Chanolfan Ofalwyr Stirling i gynnal gweithdai peilot teulu 
cyfan gyda 10 gofalwr ifanc a’u teuluoedd. Mae cardiau 
a phecynnau sgyrsiau rhyngweithiol yn helpu ymarferwyr 
i hwyluso’r sgyrsiau hyn. Rydym hefyd wedi datblygu cwrs 
hyfforddiant ar-lein sy’n cefnogi ymarferwyr, gan eu helpu i 
adeiladu dull teulu cyfan yn eu gwaith.

CEFNOGI’R GWAITH O DDATBLYGU 
ATEBION AR GYFER GOFALWYR DI-DÂL  
Gall unrhyw un fynd yn ofalwr di-dâl ar unrhyw adeg yn eu bywyd, a dyna 
pam rydym yn datblygu atebion ar gyfer eu hanghenion penodol nhw wrth 
i’w hamgylchiadau newid.

Gwella rhagolygon 
addysgol i ofalwyr 
ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr  
Cafodd COVID-19 a 
chyfnodau clo effaith 
ddifrifol ar iechyd meddwl a 
llesiant gofalwyr ifanc, ac fe 
amlygodd pa mor bwysig yw 
gwella’r drefn o adnabod a 
chefnogi gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
ym myd addysg. Trefnodd 
ein rhaglen Gofalwyr Ifanc 
mewn Ysgolion gynhadledd 
addysg ddigidol ar gyfer 191 
o weithwyr proffesiynol i 
rannu profiadau a deall sut 
allant roi gwell cefnogaeth 
i ofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr. 
Hyfforddodd ein cynllun 
arbrawf Mynd Ymhellach, 
Dringo’n Uwch ar gyfer 
Llysgenhadon 18 o oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr gyda 
sgiliau a hyder i allu cysylltu 
â’u colegau a’u prifysgolion 
i eiriol dros adnabod 
a chefnogi gofalwyr. 
Gweithiodd y Llysgenhadon 
gyda 15 o ddarparwyr 
Addysg Bellach ac Uwch i 
sicrhau bod 123 o oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr yn cael 
cefnogaeth ychwanegol 
gyda’u hastudiaethau. 
Byddwn yn lansio gwefan 
newydd yn cynnwys 
adnoddau Gofalwyr Ifanc yn 
yr Ysgol wedi’u diweddaru 
yn y flwyddyn academaidd 
newydd.
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Cefnogi gofalwyr di-dâl i symud  
yn agosach at swydd   
Gydag arian gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae ein rhaglen 
Gweithio i Ofalwyr yn cefnogi oedolion sy’n ofalwyr ar 
draws Llundain i symud yn agosach at gael gwaith. 
Mae’r rhaglen yn helpu gofalwyr di-dâl i gynyddu eu 
hyder ac mae’n eu cefnogi trwy weithgareddau fel 
ysgrifennu CV ac ymarfer cyfweliadau. Ers ei sefydlu yn 
2016, mae Gweithio i Ofalwyr  wedi mwy na dyblu ei 
darged o symud gofalwyr di-dâl a chyn ofalwyr di-dâl i 
mewn i waith, a dywedodd 83% o’r sawl a gymerodd ran 
fod ganddynt fwy o hyder ers ymuno â’r rhaglen.

Interniaethau am dâl ar gyfer 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr diolch i 
chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl 
Gydag arian gan Loteri Cod Post y Bobl, mae’r  
Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi datblygu rhaglen 
arloesol o interniaethau am dâl ar gyfer oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr sy’n awyddus i ddatblygu sgiliau a phrofiad 
yn y gweithle. Cwblhaodd pump oedolyn ifanc 
sy’n ofalwyr interniaethau gyda’r Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr rhwng mis Medi a mis Rhagfyr 2021, ac fe 
gynigir lle ychwanegol yn ystod yr haf 2022. Cafodd y 
model arloesol hwn ei gyd-gynllunio gydag oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr a bu’r adborth a gafwyd gan y garfan 
gyntaf o interniaid yn allweddol wrth ddatblygu’r 
rhaglen ymhellach.

Grymuso gofalwyr 
trwy feithrin eu hyder
Dewisodd Jaycee adael gyrfa 
nyrsio 30 mlynedd i ddod yn 
brif ofalydd i’w mam. Gyda 
chefnogaeth gan ganolfan 
ofalwyn Gofalwyr Wandsworth, 
gwirfoddolodd yn ystod y 
cyfnod clo i gynnal sesiynau 
ioga chwerthin ac ymlacio ar-
lein gyda gofalwyr yn y ganolfan 
a phenderfynodd fod hyn yn 
rhywbeth yr hoffai ei ddatblygu 
ymhellach. 

Rhoddodd Gofalwyr Wandsworth 
wybod i Jaycee am Gweithio 
i Ofalwyr a chofrestrodd 
gyda’r rhaglen ym mis Rhagfyr 
2021. Roedd gan Jaycee 
ddiddordeb mewn mynd yn 
hunangyflogedig, ond nid oedd 
yn gwybod sut i wneud lle iddo 
ynghyd â’i chyfrifoldebau gofalu, 
gan ei bod yn brin o hyder ac yn 
cael ei llethu gan y broses.

Bu mewn gweithdy “adeiladu 
eich hyder” oedd yn help mawr 
i hynny – trwy adnabod ei 
chryfderau, rhoi cefnogaeth 
emosiynol iddi a’i chysylltu 
gyda gofalwyr eraill oedd mewn 
sefyllfaoedd tebyg. Cafodd 
gyfarfodydd un ac un gyda 
chynghorydd a’i cefnogodd i 
gofrestru ei busnes a rheoli ei 
hamser a’i hegni. 

A hithau wedi’i harfogi gyda’r 
hunangred newydd a chasgliad 
o sgiliau, mae Jaycee erbyn 
hyn yn barod i adael y rhaglen 
Gweithio i Ofalwyr a mynd ati i 
gyflymu twf ei busnes menter 
gymdeithasol, Zen Laughter, 
a gwneud y gwaith mae’n ei 
fwynhau.
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Trawsnewid y Dyfodol i Ofalwyr Ifanc 
Tynnodd ein Partneriaid Rhwydwaith sy’n 
gweithio gydag oedolion ifanc sy’n ofalwyr sylw 
at y diffyg cyfleoedd ar gyfer gofalwyr ifanc i 
fanteisio ar gyfleoedd addysg, cyflogaeth a hyfforddiant. 
Felly, mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi lansio rhaglen 
uchelgeisiol ledled y DU er mwyn rhoi gwell cyfleoedd i 
ofalwyr ifanc ar adegau allweddol yn eu bywydau wrth 
iddynt ddatblygu’n oedolion ifanc. Er mwyn cyflawni 
hyn rydym wedi partneru gyda chyflogwyr gwych ar 
draws nifer o sectorau, gan gynnwys y siop flodau ar-
lein Bloom and Wild, rheolwyr cronfeydd pensiwn Quilter, 
y gwasanaeth sifil a Movement to Work – cyd-fenter o 
gyflogwyr sy’n cefnogi pobl ifanc i mewn i waith. Mae ein 
partneriaeth gyda’r Body Shop eisoes wedi golygu fod 12 
oedolyn ifanc sy’n ofalwyr wedi cael gwaith!

https://carers.org/around-the-uk-our-work-in-wales/young-carers-id-card-welsh
https://carers.org/around-the-uk-our-work-in-wales/young-carers-id-card-welsh
https://carers.org/prosiect-ymwybyddiaeth-o-gofalwyr/prosiect-ymwybyddiaeth-o-gofalwyr
https://carers.org/prosiect-ymwybyddiaeth-o-gofalwyr/prosiect-ymwybyddiaeth-o-gofalwyr
https://carers.org/young-carer-and-young-adult-carer-work-in-scotland/together-project#:~:text=Together%3A%20A%20Whole%20Family%20Approach%20for%20Young%20Carers,already%20do%20across%20Scotland%20in%20supporting%20young%20carers.
https://carers.org/young-carer-and-young-adult-carer-work-in-scotland/together-project#:~:text=Together%3A%20A%20Whole%20Family%20Approach%20for%20Young%20Carers,already%20do%20across%20Scotland%20in%20supporting%20young%20carers.
https://carers.org/how-your-school-can-support-young-carers/young-carers-in-schools
https://carers.org/how-your-school-can-support-young-carers/young-carers-in-schools
https://carers.org/the-working-for-carers-project/working-for-carers
https://carers.org/young-carers-futures-hub/young-carers-futures-hub-
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CODI YMWYBYDDIAETH 
A DYLANWADU  

Rhoi gofalwyr di-dâl yn 
ganolog i bopeth a wnawn   
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi ymrwymo i 
ddatblygu a gwreiddio cyfraniad gofalwyr ar draws holl 
feysydd ein gwaith. Mae hyn yn sicrhau bod popeth 
a wnawn yn seiliedig ar, ac yn cael ei lywio gan, lais a 
phrofiad gofalwyr. Gyda chefnogaeth gan Loteri Cod 
Post y Bobl aethom ati i gomisiynu adolygiad o sut allem 
drawsnewid y ffordd yr ydym yn cynnwys gofalwyr yn ein 
gwaith, ac mae’r casgliadau wedi helpu i lunio cynlluniau 
cyffrous yr ydym wedi’u datblygu fel rhan o’n strategaeth 
tair blynedd newydd.

Hwb i ofalwyr di-dâl yn yr 
Alban wrth i dâl atodol y 
gaeaf ddyblu  

Fel aelod o’r Grŵp Cynghori ar Fudd-
daliadau Gofalwyr yn yr Alban, mae’r 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi dadlau ers tro byd dros roi 
mwy o gefnogaeth ariannol i ofalwyr di-dâl, yn enwedig 
felly gan y bu’n rhaid i lawer dreulio mwy fyth o amser ar 
eu cyfrifoldebau gofalu yn ystod y cyfnod clo. Ymateb 
Aelodau Senedd yr Alban i hynny oedd pleidleisio’n 
unfrydol y llynedd i ddyblu’r taliad gaeaf o £230 y mae 
pob gofalwr di-dâl sy’n derbyn Lwfans Gofalwyr yn ei 
gael bob chwe mis. Mae’r taliad ychwanegol yn helpu tua 
91,000 o ofalwyr di-dâl. Wrth gyhoeddi’r taliad, dywedodd 
Llywodraeth yr Alban ei fod yn “gydnabyddiaeth o’r rôl 
mae gofalwyr yn ei chwarae yn ein cymdeithas” a’r 
“pwysau ychwanegol [arnynt] a achoswyd gan y 
pandemig”.
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Arolwg yn dangos diffyg 
cefnogaeth i ofalwyr di-
dâl a chaledi ariannol.

Cynhaliodd yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr arolwg gyda mwy na 
1,500 o ofalwyr di-dâl  y llynedd 
i asesu lefel y gefnogaeth maen 
nhw’n ei derbyn gan y system 
gofal cymdeithasol. Roedd y 
canfyddiadau’n frawychus. 
Roedd 86% o ymatebwyr yn 
cytuno bod eu hanghenion wedi 
cael eu hanwybyddu ers amser 
maith gan un llywodraeth ar 
ôl y llall. Canfu’r arolwg hefyd 
fod llawer yn cael eu gwthio i 
galedi ariannol difrifol oherwydd 
eu rôl ofalu. Dywedodd dros 
hanner nad oeddent yn derbyn 
y Lwfans Gofalwyr, a dywedodd 
48% y bu’n rhaid iddynt roi’r 
gorau i weithio er mwyn gofalu 
am aelod o’r teulu. Cynhwysir 
canfyddiadau’r arolwg a 
gafodd sylw helaeth ar y 
cyfryngau, gan gynnwys 
ar BBC Breakfast a Sky 
News, yn ein hadroddiad, 
Pushed to the Edge.

Datgelu effaith COVID-19  
ar ofalwyr di-dâl yn yr Alban 
Dangosodd ymchwil a gyhoeddwyd gan 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr y llynedd 
cymaint oedd effaith Coronafeirws ar ofalwyr di-dâl yn 
yr Alban. Dywedodd 90% o bawb a ymatebodd i arolwg 
eu bod wedi treulio mwy o amser yn gofalu oherwydd 
y pandemig. A dywedodd 82% na chawsant yr un 
egwyl seibiant ers dechrau’r pandemig. Wrth ymateb i’r 
arolwg, dywedodd y Gweinidog Iechyd Meddwl a Gofal 
Cymdeithasol, Kevin Stewart, fod Llywodraeth yr 
Alban wedi ymrwymo i barhau i “weithio’n agos 
gyda’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr a mudiadau gofal 
cymdeithasol i sicrhau bod gofalwyr yn parhau i 
dderbyn y gefnogaeth a’r gwasanaethau maen 
nhw’n dibynnu arnynt.”

Codi llais gofalwyr di-dâl yn  
ystod Wythnos Gofalwyr 

Cafodd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ynghyd â gofalwyr 
di-dâl a gefnogwyd gan Bartneriaid Rhwydwaith, 
gyfarfod gydag Aelodau Seneddol mewn digwyddiad 
galw heibio yn y Senedd yn ystod Wythnos Gofalwyr. 
Hefyd, bu gofalwyr mewn cyfarfodydd grŵp unigol  
gyda’r Gweinidog Gofal, y Gweinidog dros Bobl 
Anabl, Gweinidog Gofal yr Wrthblaid, ac Arweinydd y 
Democratiaid Rhyddfrydol. Roedd hwn yn gyfle gwych i 
ofalwyr di-dâl gael clust i’r hyn roeddent am ei ddweud. 

Diogelu hawliau gofalwyr ifanc yn 
yr Alban
Cefnogodd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
ddau ofalwr ifanc o’r Alban i fynychu cyfarfodydd misol 
ar weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar 
Hawliau’r Plentyn (UNCRC). Roedd y gofalwyr ifanc 
yn rhan o grŵp o’r enw Rights Right Now ac yn y 
cyfarfodydd buont yn rhannu eu barn ar hawliau 
pobl ifanc a beth fyddai gweithredu’r UNCRC yn 
ei olygu’n benodol i ofalwyr ifanc.  

Y Gynghrair Iechyd a Llesiant   
Fel rhan o’r gwaith ar y Bartneriaeth 
Gofalwyr, cyfeiriwyd at allbynnau ein 
prosiect Rhagnodi Cymdeithasol yn y Papur 
Gwyn ar Ofal Cymdeithasol. Mae’r adnoddau 
hyn yn cefnogi comisiynwyr a darparwyr gyda syniadau  
i helpu gofalwyr di-dâl i fanteisio ar Ragnodi Cymdeithasol 
a phwysigrwydd cefnogi gofalwyr di-dâl sy’n wynebu 
rhwystrau ychwanegol, gan arddangos arfer da ar 
draws gwahanol fudiadau Gwirfoddol, Cymunedol a 
Menter Gymdeithasol (VCSE), gan gynnwys Partneriaid 
Rhwydwaith. 

Llunio dyfodol seibiannau 
ar gyfer gofalwyr di-dâl 
yng Nghymru
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
wedi gweithio gyda Phrifysgolion 
Abertawe a Bangor ar Pa 
Wahaniaeth y Mae Seibiant 
yn ei Wneud, adroddiad a 
luniwyd i gyfrannu at y ffordd 
y mae Llywodraeth Cymru yn 
gweithredu Cronfa Egwylion Byr 
ar gyfer gofalwyr di-dâl. Cyd-
gynhyrchwyd yr adroddiad gyda 
gofalwyr di-dâl a’r bobl maen 
nhw’n eu cefnogi, ac amlinellodd y 
deilliannau maen nhw’n gobeithio 
eu gweld. Mae hefyd yn nodi 12 
egwyddor allweddol wrth edrych 
ar ffyrdd gwahanol o ddarparu 
egwylion byr a sut fyddent 
yn ymarferol. Derbyniwyd 
yr adroddiad y llynedd gan 
Grŵp Cynghori’r Gweinidog 
ar ofalwyr di-dâl yng 
Nghymru. 

Gofalwyr ifanc yn 
gofalu’n hirach ac yn 
teimlo’r straen
Mae canlyniadau arolwg a 
gyhoeddwyd ar gyfer Diwrnod 
Gweithredu Gofalwyr Ifanc  
yn dangos cynnydd mawr 
yng nghyfrifoldebau gofalwyr 
ifanc, a bod mwy nac un o bob 
tri yn teimlo ‘dan straen’, ‘yn 
bryderus’ ac yn ‘unig’. Roedd 
yr arolwg yn cyfeirio hefyd at 
brinder pryderus o gefnogaeth 
i ofalwyr ifanc. Dywedodd dros 
hanner y rheini a ymatebodd nad 
oedd ganddynt ‘byth’ rywun i 
siarad â nhw am gydbwyso eu 
cyfrifoldebau gofalu gyda gwaith 
ysgol, neu ‘ddim digon’. Cafodd 
ein hymchwil a’n hadroddiad, 
sy’n cynnwys argymhellion ar 
gyfer gwneuthurwyr polisi, sylw 
helaeth ar y cyfryngau.

Mae’r diffyg 
cefnogaeth ariannol 
yn rhoi’r straen 
mwyaf difrifol ar 
y teulu, pan mae 
digon o straen yn ein 
bywydau’n barod. 
Mae’n bosib mai 
diwedd y daith fydd 
gorfod gwerthu’r 
cartref teuluol. 

Creu dadl dros roi mwy o 
gefnogaeth i ofalwyr rhywun 
sy’n byw â dementia 
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi 
cynhyrchu Profiadau gofalwyr di-dal yn 
gofalu am rywun gyda dementia. Mae’r adroddiad yn 
defnyddio cyfweliadau gyda gofalwyr yn ystod y pandemig 
i dynnu sylw at y prif themâu a ddatblygodd yn ystod y 
cyfnod hwnnw megis adnabod gofalwyr a’r newidiadau 
yn y berthynas ofalu. Mae’n argymell cefnogaeth hyblyg, 
ystwyth a gwell trefn bartneriaeth rhwng gofalwyr di-
dâl a gwasanaethau statudol. Bydd y canfyddiadau’n 
cyfrannu at ddatblygu adnoddau newydd er mwyn codi 
ymwybyddiaeth ymhlith gwneuthurwyr polisi am yr angen 
am fwy o gefnogaeth i bobl sy’n gofalu am rywun yn byw â 
dementia a chyflyrau iechyd hirdymor eraill.  

 Mae’n anoddach nac y mae 
unrhyw un yn ddeall ac rwy’n 
teimlo mod i’n boddi. 

https://carers.org/news-and-media/news/post/169-over-90-of-adult-unpaid-carers-feel-ignored-by-the-government
https://carers.org/news-and-media/news/post/162-freedom-of-information-data-highlights-the-challenges-in-the-delivery-of-adult-carer-support-plans-and-young-carer-statements-in-scotland#:~:text=These%20findings%20are%20particularly%20important%20considering%20Carers%20Trust,any%20respite%20since%20the%20beginning%20of%20the%20pandemic.
https://carers.org/news-and-media/news/post/162-freedom-of-information-data-highlights-the-challenges-in-the-delivery-of-adult-carer-support-plans-and-young-carer-statements-in-scotland#:~:text=These%20findings%20are%20particularly%20important%20considering%20Carers%20Trust,any%20respite%20since%20the%20beginning%20of%20the%20pandemic.
https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
https://carers.org/downloads/wales-pdfs/carers-trust-road-to-respite-report.pdf
https://carers.org/news-and-media/news/post/174-young-carers-action-day-2022-taking-action-on-isolation
https://carers.org/news-and-media/news/post/174-young-carers-action-day-2022-taking-action-on-isolation
https://carers.org/news-and-media/news/post/174-young-carers-action-day-2022-taking-action-on-isolation
https://carers.org/resources/all-resources/138-experiences-of-unpaid-carers-caring-for-someone-with-dementia
https://carers.org/resources/all-resources/138-experiences-of-unpaid-carers-caring-for-someone-with-dementia
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ADOLYGIAD ARIANNOL

SUT WNAETHON NI GODI EIN HARIAN

Rhoddion 

61% (£5,655,074) 

Grantiau Llywodraethau    

29.7% (£2,761,408) 

Cymynroddion 

3% (£280,280) 

Taliadau aelodaeth ac incwm arall 

6.3% (£585,998) 

SUT WNAETHON NI DDEFNYDDIO EIN HARIAN

Costau cynhyrchu rhoddion  
a chymynroddion  

10.1% (£847,560)

Cefnogi’r gwaith o ddatblygu 
atebion i ofalwyr 

36.4% (£3,067,849)

Dylanwadu a chodi  
ymwybyddiaeth 

11.5% (£968,970)

Gweithio gyda’n rhwydwaith i 
ddatblygu rhaglenni trawsnewidiol 

42% (£3,538,688)

RYDYM YN EDRYCH  
AR ÔL EICH RHODDION  
YN OFALUS 

Gynnwys eich 
cwmni

Cymerwch ran yn   
Carers.org/support-us

Gallwch ein helpu i 
wneud gwahaniaeth i 
ofalwyr di-dâl trwy:

Cymryd rhan 
mewn digwyddiad 
neu osod her codi 
arian i chi’ch hun

Gwneud rhodd 
– naill ai rhodd 
untro neu un 
rheolaidd 

Cefnogi gofalwyr 
di-dâl trwy eich 
ymddiriedolaeth 
neu sefydliad

Darparu ar gyfer 
y dyfodol gyda 
chymynrodd

90c 
yn cael ei wario’n uniongyrchol 
ar weithgareddau elusennol. 

AM BOB £1 A RODDWCH 
CHI, RYDYM YN 
GWNEUD YN SIŴR BOD 

10c 
yn cael ei wario 
ar godi arian 
er mwyn cadw 
mater gofalu a 
gofalwyr ar flaen 
meddyliau pobl.

NI YW’R BOBL 
MAE GOFALWYR 
YN YMDDIRIED 
YNDDYNT

AC AM BOB £1  
A WARIWN YN 
CODI ARIAN,  

Trwy wario arian ar godi arian 
rydym yn codi mwy fyth o 
arian ar gyfer gofalwyr di-
dâl. Mae ein costau 
gorbenion, ac 
eithrio costau sy’n 
gysylltiedig â chodi 
arian, yn cyfateb i  
9.1% o’n holl gostau.

RYDYM 
YN CODI  
£10.26
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£9,283k

£8,423k

https://www.carers.org/support-us


CEFNOGI GOFALWYR DI-DÂL YN Y 
FLWYDDYN NESAF

  17

Mae ein blaenoriaethau 
strategol yn cynnwys :  
 
  Gweithredu ein gweledigaeth strategol 
newydd am y tair blynedd nesaf.

  Gweithio gyda’n rhwydwaith o 
fudiadau gofalwyr lleol i ddarparu 
cefnogaeth sy’n arwain y sector i 
nifer cynyddol o ofalwyr di-dâl o bob 
oed yn ogystal â gofalwyr di-dâl o 
grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli 
nad ydynt wedi gallu derbyn 
cefnogaeth yn y gorffennol.

  Lansio ein rhaglen newydd o waith 
cynnwys gofalwyr fydd yn gwneud 
lleisiau, a phrofiad bywyd, gofalwyr di-
dâl yn ganolog i’n gwaith polisi ac arfer.

  Ehangu Cronfa Seibiant i Ofalwyr Ei 
Huchelder Brenhinol Y Dywysoges 
Frenhinol er mwyn cynnig seibiant 
wedi’i ariannu i filoedd yn rhagor o 
ofalwyr di-dâl rhag cyfrifoldebau 
gofalu. Ein nod yw codi £3 miliwn 
erbyn 2023-24.

  Parhau i ehangu’r gwaith o 
gyfathrebu ein gwaith polisi a 
materion allanol er mwyn dylanwadu 
ar y farn gyhoeddus a gwleidyddol a 
sicrhau ein bod mewn sefyllfa i fod 
yn llais gofalwyr di-dâl mewn gwaith 
dylanwadu strategol.  

  Defnyddio ein rhaglenni a’n 
mewnwelediadau presennol er mwyn 
adeiladu corff cyfoethog o dystiolaeth 
i’w ddefnyddio i wella trefn rhaglenni 
a gwaith dylanwadu i’r dyfodol a’r 
ffordd y cânt eu cyflawni.

Ar adeg gynyddol ansicr, rydym wedi 
ymrwymo i ehangu cyrhaeddiad ein 
cefnogaeth i lawer mwy o ofalwyr dros 
y flwyddyn nesaf. Gyda’ch help chi, fe 
wnawn wahaniaeth mwy fyth i ofalwyr 
di-dâl. 

Ni fu erioed fwy o reswm i gefnogi gofalwyr 
di-dâl. Hyd yn oed cyn y pandemig, nid 
oeddent yn cael y gefnogaeth oedd ei hangen 
arnynt gan y system gofal cymdeithasol. 
Gwyddom o’n rhwydwaith o bartner fudiadau 
lleol bod Coronafeirws ond wedi gwaethygu’r 
heriau hynny, a bod llawer wedi aberthu eu 
hiechyd corfforol a’u llesiant meddyliol eu 
hunain i ddal ati i ofalu am aelodau’r teulu pan 
gaeodd gwasanaethau.

Ac er bod cymdeithas yn ail-agor wedi 
COVID-19, mae’n stori wahanol iawn i ofalwyr 
di-dâl. Ac erbyn hyn mae mwyafrif o ofalwyr 
yn gorfod wynebu argyfwng costau byw 
a’i effaith ar eu sefyllfaoedd ariannol, sydd 
eisoes wedi cael ergyd trwy orfod rhoi’r gorau 
i’w swydd oherwydd eu rôl ofalu.

Bydd ein gwaith yn canolbwyntio 
ar ddarparu seibiannau ac 
egwylion, cefnogaeth iechyd 
meddwl a llesiant yn ogystal ag 
ariannol fel y gall gofalwyr di-dâl 
fforddio’r hanfodion. Byddwn yn 
canolbwyntio ar ofalwyr ifanc, 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr a 
gofalwyr o grwpiau sydd wedi’u 
tangynrychioli.

Dyna pam ein bod wedi ymrwymo i 
strategaeth uchelgeisiol newydd 2022-
2025  “Adeiladu Cymdeithas Ofalgar”, sy’n anelu 
at: gynnydd gan 75%  yng nghyrhaeddiad ein 
cefnogaeth i 1.5 miliwn o ofalwyr di-dâl, a 
chynyddu’n arbennig nifer y gofalwyr  
di-dâl o gymunedau sy’n cael eu  
tangynrychioli sy’n defnyddio 
ein gwasanaethau; ehangu ein 
rhwydwaith lleol i sicrhau ein  
bod yn gwasanaethu 

o holl  
awdurdodau lleol y 

DU; ac ymgyrchu a dylanwadu ar 
bolisi, gan roi llais i ofalwyr di-dâl 
a’r mudiadau sy’n eu cefnogi.  

DARPARU SEIBIANT BYR O’R 
CYFRIFOLDEBAU

 Mae pobl yn feirniadol iawn 
heb unrhyw ddealltwriaeth 
wirioneddol o’r sefyllfa. Rwy’n 
colli’r cyfle i allu gweithio 
oherwydd yr argyfwng gofal yn 
y gwasanaethau cymdeithasol 
sy’n methu trefnu pecyn gofal 
ar ein cyfer. 

Mae cael seibiant yn hollbwysig i bobl fel 
Kati, 40, mam sengl o Wrecsam, sy’n gofalu 
am ei nain a’i thaid yn ogystal â gofalu am ei 
phedwar plentyn.

Mae nain a thaid Kati yn byw gyda nifer o 
gyflyrau iechyd gwanychol, gan gynnwys 
Alzheimer, dementia fasgwlaidd a chyflwr 
cefn dirywiol. Mae Kati yn treulio dwy i 
dair awr y dydd yn eu cartref, yn siopa am 
hanfodion a mynd â nhw i apwyntiadau 
meddygol.   

Yn ogystal â gofalu am ei phedwar plentyn 
ei hun, sy’n 10, 9, 6 a 2 oed, a rheoli ei 
chyflwr iechyd ei hun, ffibromyalgia, nid 
oes unrhyw syndod fod Kati yn teimlo wedi  
llwyr ymlâdd trwy’r amser. 

Mae’n aml yn teimlo’n euog am beidio 
treulio cymaint o amser ag yr hoffai gyda’i 
phlant.

Ar ddiwedd mis Mai 2022, cafodd Kati 
wyliau mawr ei angen gyda’i phlant, diolch i 
grant gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. 

Gwnaed y grant, a ddigwyddodd diolch i 
arian gan y Pears Foundation, yn dilyn cais 
gan Wasanaethau Gwybodaeth Gofalwyr 
Gogledd Ddwyrain Cymru. Roedd yn golygu 
fod Kati yn gallu cael gwyliau gwersylla yn 
Y Friog. Dywedodd ei bod yn hyfryd gallu 
cael hoe o’i chyfrifoldebau gofalu gyda’i 
phlant a’r ci, a chael rhywfaint o amser i ail-
wefru fel y gall barhau i ofalu. 
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DIOLCH I’N CEFNOGWYR    

Er gwaethaf holl anawsterau cyfnodau clo a chyfyngiadau Coronafeirws, rydych 
wedi dangos eich ymrwymiad parhaus i weithio gyda ni i wneud gwahaniaeth 
gwirioneddol a pharhaol i ofalwyr di-dâl. Cawsom ein llorio’n llwyr gan eich haelioni 
diflino, yn ogystal â’r ffyrdd cynyddol ddyfeisgar yr ydych wedi’u defnyddio i roi 
eich amser a’ch egni i barhau i godi arian.

Hoffem ddiolch yn ddiffuant iawn i bob un ohonoch, boed i chi gyfrannu i apêl, 
gwneud rhodd reolaidd, addo rhodd i ni yn eich ewyllys neu gymryd rhan mewn 
digwyddiad codi arian, yn fawr neu fach. Eich haelioni chi yw’r hyn sy’n ein galluogi 
i barhau i gefnogi gofalwyr di-dâl trwy’r cyfnodau anoddaf oll hyd yn oed.

Hoffem roi gair arbennig o ddiolch hefyd i’n Llywydd, Ei Huchelder Brenhinol 
Y Dywysoges Frenhinol; ein His Lywyddion, Llysgenhadon, Ymddiriedolwyr, 
Partneriaid Rhwydwaith a’n pwyllgorau codi arian. Rydym yn wirioneddol 
ddiolchgar am eich ymrwymiad parhaus i gefnogi gofalwyr di-dâl. 

Cefnogwyr corfforaethol

Association of British Insurers

Bloom & Wild

Cadent Gas

Jehu Property Group

Markel (UK) Ltd

Cynllun Gerddi Cenedlaethol

Next Plc

NHS Property Services Ltd

NRS Healthcare

The Quilter Foundation

The Rank Group PLC

Smartbox

Cefnogwyr unigol  
a phrif roddwyr

The Bruce Tollis Trust

Richard Burns

David a Linda Fish

John Lowrie Morrison, OBE  

a Maureen Morrison

Pears Foundation

The Peter Westropp Memorial Trust

The Reuben Foundation

The Rind Foundation

Andrew O Robertson, CBE

The Scarborough Group Foundation/Sandra 

a Kevin McCabe

The TJH Foundation

Peter a Janet Winslow

Cymynroddwyr

John Francis Barclay

Anne Bevan Parry

John Fitzgerald Sandford

Josephine Singer

Loteri Cod Post y Bobl

Cefnogaeth gan chwaraewyr Loteri Cod  
Post y Bobl
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Ymddiriedolaethau, sefydliadau a 
phartneriaethau elusennol

The Adrian Swire Charitable Trust

The Annette Duvollet Charitable Trust

Anthony Scholefield Foundation 

The Chillag Family Charitable Trust

City Bridge Trust

Corra Foundation

Covid-19 Support Fund

The Dulverton Trust

The Earlsmead Charitable Trust

The Gannochy Trust

Elusen Gwendoline & Margaret Davies   
The Harebell Centenary Fund

The Hugh Fraser Foundation

The Jenour Foundation

The M & C Trust

Mr & Mrs JMB Charitable Trust

The Margaret and David Walker Trust

Porta Pia 2012 Foundation

Portrack Charitable Trust

The Princess Anne’s Charities Trust

The Shaw Foundation

The Simon Gibson Charitable Trust

Stichting Teuntje Anna Fund

The Thomas Roberts Trust

Tudor Pritchard Charitable Foundation

The Waterloo Foundation

Weinstock Fund

Youth Futures Foundation

Llywodraeth
Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cronfa Gymdeithasol Ewrop 

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Rhaglen ERASMUS yr Undeb Ewropeaidd

Rhaglen ymchwil ac arloesedd Horizon 2020 
yr Undeb Ewropeaidd 

Llywodraeth yr Alban

Southern Health and Social Care Trust yng 
Ngogledd Iwerddon

Llywodraeth Cymru

 Rhoddodd ymdeimlad 
o arweinyddiaeth i mi, 
rhoddodd gyfleoedd i mi, 
ac mewn ffordd, rwy’n 
teimlo fy mod wedi dod 
yn rhywun all arwain, fel 
yr athrawon ac oedolion a 
chynnig cyfleoedd newydd 
i ofalwyr ifanc. 
Gofalwr ifanc a gymerodd ran  
yn ein prosiect Fy Iechyd Meddwl



20  

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen 
gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (1145181) 
ac yn Yr Alban (SC042870). Cofrestrwyd 
yn gwmni cyfyngedig trwy warant yng 
Nghymru a Lloegr Rhif 7697170. Swyddfa 
Gofrestredig: Carers Trust, 10 Regent Place, 
Rugby, CV21 2PN.

© Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 2022. Mae’r 
lluniau ar bob tudalen, ac eithrio tudalennau 3, 
5, 7, 11 ac 16 diolch i istockphoto.com. Modelau 
sy’n ymddangos yn yr holl luniau llyfrgell ac 
eithrio ar dudalennau 3, 5, 7, 11 ac 16.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
(swyddfa Llundain)
2-6 Boundary Row
London SE1 8HP

Ff: 0300 772 9600

Ymddiriedolaeth  
Gofalwyr Cymru 
Transport House 
1 Heol yr Eglwys Gadeiriol 
Caerdydd CF11 9HA

Ff: 0300 772 9702 

Ymddiriedolaeth  
Gofalwyr yr Alban 
Spaces, Tay House 
300 Bath Street 
Glasgow G2 4JR

Ff: 0300 772 7701

HELP, CEFNOGAETH A 
GWYBODAETH Y MAE GOFALWYR 
YN YMDDIRIED YNDDYNT

Dewch o hyd i Bartner Rhwydwaith Yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr sydd agosaf  
i chi i gael cymorth lleol i ofalwyr trwy: 

Chwilio am gefnogaeth leol yn Carers.org
Neu ffonio 0300 772 9600 Llun–Gwe, 9am–5pm.

Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr  
(cyfeiriad 
cofrestredig)
10 Regent Place
Rugby 
CV21 2PN 

Ff: 0203 821 1700
E: info@carers.org
www.carers.org

CarersTrust
CarersTrust
carers.trust
carers-trust

GYDA’N GILYDD CAWN 
YMDDIRIEDAETH 
GOFALWYR

https://www.facebook.com/carerstrust/
https://www.instagram.com/carers.trust/
https://twitter.com/CarersTrust
http://Carers.org
mailto:info@carers.org
http://www.carers.org
https://www.facebook.com/carerstrust/
https://twitter.com/CarersTrust
https://www.instagram.com/carers.trust/
https://www.linkedin.com/company/carers-trust
https://www.linkedin.com/company/carers-trust

