
Adolygiad Blynyddol yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr  
2018/19
Cynnig gwell dyfodol i 
ofalwyr y DG





Diolch i’n Llywydd brenhinol

Y gofalydd ifanc Tom yn cyfarfod Ei Huchelder 
Brenhinol, y Dywysoges Frenhinol, yn 
y llun gydag Yvonne Lamothe, ein cyn 
Uwch Reolydd Cysylltiadau Cyhoeddus a 
Chyfathrebu, a brawd Tom, Malachy

Ym mis Ebrill, pan gawsom dderbyniad ym 
mhresenoldeb Llywydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, 
Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol, roedd 
eisiau i’n gwesteion glywed am heriau bod yn ofalydd 
ifanc. Felly, dyma wahodd bachgen ifanc 14 oed, Tom, 
i amgylchedd hanesyddol Palas St James. Gwnaeth 
sgwrs ysbrydoledig Tom argraff fawr ar ein gwesteion.

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, roedd Partner 
Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr – 
Cymdeithas Gofalwyr Swydd Derby – wrth eu boddau 
yn croesawu ein Llywydd i’w swyddfeydd yn Ripley. 
Cafodd yr ymwelydd brenhinol gyfle i gyfarfod â 
gofalwyr, staff a gwirfoddolwyr a dadorchuddiodd 
blac i gofnodi 30 mlynedd cefnogaeth Cymdeithas 
Gofalwyr Swydd Derby i ofalwyr lleol.

“Cefais argraff mor dda wrth 
gyfarfod â’r Dywysoges Anne gan 
ei bod wedi dangos cydymdeimlad 
ac empathi mawr, roedd yn gwybod 
cymaint ag y byddai gofalydd yn ei 
wybod. Roedd yn ddiwrnod gwych!” 
Victor sy’n gofalu am ei wraig

Cynnwys

3

4  Cyflwyniad gan John 
McLean, OBE, Cadeirydd, 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr

6  Pwy ydym ni a beth rydym yn 
ei wneud

7 Ein heffaith mewn rhifau

8 Ein strategaeth

9 Eiriol dros ofalwyr

13  Darparu gwasanaethau i 
ofalwyr ymhob rhan o’r DG

17  Creu partneriaethau 
trawsnewidiol

21  Ein cynlluniau ar gyfer 
2019/20

22  Cael cefnogaeth a theimlo’n 
rhan

24 Ein cefnogwyr ymroddedig

25 Sut rydym yn codi ein harian

26  Sut rydym yn defnyddio ein 
harian er budd gofalwyr

27  Sut rydym yn cynnal ein 
gwaith

28 Cymryd rhan

29 Diolch yn fawr



Yn y flwyddyn ddiwethaf mae’r  
Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi parhau i 
wneud argraff ar fywydau gofalwyr  
di-dâl ar draws y DG a daeth momentwm 
o’r newydd yn deillio o newidiadau yn 
ein harweinyddiaeth a llywodraethiant a 
pharhad ein twf ariannol.

Yn ystod y flwyddyn datblygodd yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr gytundebau 
partneriaeth gyda 134 Partner Rhwydwaith 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr sy’n darparu 
gwasanaethau i ofalwyr lleol. Mae’r 
cytundebau wedi’n galluogi i gryfhau ein 
gwaith partneriaeth, arloesi ac arfer gorau, 
a chefnogwyd tua 450,000  o ofalwyr ledled 
y DG eleni, ac mae perthnasoedd newydd a 
datblygol wedi’n galluogi i gyrraedd mwy o 
ofalwyr.

Y Bwrdd a rheolwyr
Rydym wedi ceisio cyflwyno sgiliau ac 
arbenigedd newydd i’r Bwrdd, gan gynnwys 
mwy o sylw i fabwysiadu polisi ar amrywiaeth, 
gan gynnwys rhywedd, oed ac ethnigrwydd. 
Rydym wedi dechrau gweithredu’r Cod 
Llywodraethiant i Elusennau, yn seiliedig 
ar egwyddorion pwrpas sefydliadol ac 
effeithiolrwydd y bwrdd.

Cydweithio
Cawsom drafodaethau gyda Carers UK  i 
edrych ar ffyrdd y gallwn weithio’n agosach 

gyda’n gilydd, gan gydnabod y bydd cyfuno 
ein lleisiau yn cryfhau’r gwaith eiriol dros 
ofalwyr di-dâl yn y DG. Rydym wedi ysgrifennu 
llythyr agored at y Prif Weinidog yn tynnu 
sylw at bwysigrwydd diwygio a blaenoriaethu 
ein gofal cymdeithasol, a buom yn edrych 
ar ffyrdd o gydweithio ymhellach ar draws 
Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Cyllid
Yn 2018/19 mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
wedi parhau i gryfhau ei gweddillion ariannol 
yn dilyn cynnydd mewn incwm rhoddion a 
chymynroddion a thrwy leihau’r gwariant 
elusennol yn gyffredinol; creodd hyn warged 
cyffredinol o £1,398,731 ar gyfer y flwyddyn. 
Ein ffocws ar hyn o bryd yw penderfynu sut 
orau y gallwn ddefnyddio ein gwarged ‘untro’ 
er mwyn gwella bywydau gofalwyr.

Tîm staff
Yn ystod fy nghyfnod byr yn Gadeirydd, 
cefais fy nghalonogi’n fawr gan ymrwymiad 
ac angerdd fy nghydweithwyr ar draws yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Buont yn gwneud 
gwaith gwych. Ar ran fy nghydweithwyr ar y 
Bwrdd, hoffwn ddiolch i’m cydweithwyr staff 
am eu holl ymroddiad a gwaith caled yn 
ystod y flwyddyn.

Diolch
Hoffem ddiolch i bawb a gefnogodd ein 
gwaith eleni, ac yn enwedig felly ein Llywydd, 
Ei Huchelder Brenhinol, Y Dywysoges 
Frenhinol, am ei gwaith diflino yn eiriol 
dros ofalwyr, ein His Lywyddion, Partneriaid 
Rhwydwaith, rhoddwyr, ein pwyllgorau 
digwyddiadau codi arian a’n Hymddiriedolwyr 
am eu cefnogaeth barhaus a’r amser a 
roesant i helpu’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr i 
wneud gwahaniaeth.

 
John McLean, OBE, Cadeirydd, 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Cyflwyniad 
gan John McLean, OBE, Cadeirydd, 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
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Pwy ydym ni a 
beth rydym yn 
ei wneud

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen o bwys ar gyfer, gydag ac am 
ofalwyr. Gweithiwn i wella’r gefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth 
i unrhyw un sy’n byw gyda heriau gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu 
gyfaill sy’n sâl/dost, eiddil, anabl neu sydd â phroblemau iechyd meddwl neu 
gaethineb.

Gwnawn hyn gyda rhwydwaith ledled y DG o bartneriaid annibynnol y gwarantwyd eu 
hansawdd a thrwy ddarparu grantiau i helpu gofalwyr i gael y cymorth ychwanegol sydd 
ei angen arnynt i fyw eu bywydau. Gyda’r Partneriaid Rhwydwaith lleol hyn gallwn gefnogi 
gofalwyr yn eu cartrefi trwy ddarparu gofal amnewid, ac yn y gymuned gyda gwybodaeth, 
cyngor, cefnogaeth emosiynol, cymorth ymarferol a gallu manteisio ar egwylion mawr eu 
hangen. Cynigiwn wasanaethau arbenigol i ofalwyr pobl o bob oed a chyflwr ac ystod o 
gymorth wedi’i deilwra’n unigol a gweithgareddau grŵp. 

Ein gweledigaeth
Ein gweledigaeth yw y gall gofalwyr di-dâl gael yr help sydd ei angen arnynt i fyw eu 
bywydau.
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Ein heffaith 
mewn rhifau

Y cafodd tua
450,000 o ofalwyr, 
gan gynnwys mwy na
42,000 y o ofalwyr

eu cefnogi gan 134 o 
Bartneriaid Rhwydwaith.

Y daeth 270 o ofalwyr 
ifanc ynghyd yng Ngŵyl 
Gofalwyr Ifanc Yr Alban i 
gael hwyl a hoe.

Y cafodd

5,000
copi rhad ac am ddim 
o’n canllaw i ofalwyr 
pobl yn byw â dementia 
eu dosbarthu trwy 
fyrddau iechyd ledled 
Cymru.

Y rhoesom
£261,187
mewn grantiau er budd
4,636 o ofalwyr,
gan gynnwys 671
o ofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr.

Fod ein Gwasanaeth 
Cefnogi Gofalwyr wedi 
adnabod a chysylltu â 
mwy na 300 o ofalwyr 
newydd yng Ngogledd 
Iwerddon.

Fod bron i 1,000 o 
ofalwyr yn Lloegr wedi 
cymryd rhan mewn 
ymgyrchoedd diolch 
i’n prosiect Codi Llais 
Gofalwyr.

Fod 518,059
o bobl wedi mynd i
Carers.org, ein gwefan 
ar gyfer gofalwyr, gan 
ddod o hyd i wybodaeth 
ar bopeth o gymorth 
lleol i egwylion.

Fod Naw ardal bwrdd 
iechyd yn Yr Alban yn 
defnyddio Triongl Gofal yn 
eu gwasanaethau iechyd 
meddwl i oedolion.

Fod 150
o lysgenhadon gofalwyr 
ifanc ac mewn oed 
yn cael eu recriwtio, 
hyfforddi a’u mentora 
yn rhan o’n rhaglen 
Gofalwyr Ifanc mewn 
Ysgolion
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Mae ein gwaith yn 2018/19 yn golygu:



Ein strategaeth

Gwneud i Ofalwyr Gyfrif: Fframwaith Strategol Rhwydwaith 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Mae ein Fframwaith Strategol yn esbonio sut y bwriadwn newid y tirlun ar gyfer 
gofalwyr di-dâl y DG erbyn 2021. Mae’r Adolygiad Blynyddol hwn yn esbonio beth a 
wnaethom yn 2018/19 i gyflawni’r strategaeth honno.

Mae ein Fframwaith Strategol yn ceisio adnabod, cefnogi a chynnwys mwy o ofalwyr 
drwy:

Er mwyn cyflawni ein dyheadau ar gyfer gofalwyr rydym yn cryfhau Rhwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr trwy dyfu’n gynaliadwy a chryfhau ein galluoedd. Rydym yn sicrhau 
bod ein rhwydwaith darparwyr yn effeithiol, effeithlon a’i fod yn cynnig gwerth gorau i 
gomisiynwyr a chyllidwyr ac yn darparu gwasanaethau y gall gofalwyr ymddiried ynddynt.

Erbyn 2021, gyda’ch cefnogaeth:

● Bydd gwerth gofalwyr yn cael ei gydnabod yn ehangach.

● Byddwn wedi adnabod mwy o ofalwyr.

● Byddant yn derbyn mwy o gefnogaeth ac o ansawdd uwch.

Eiriol dros 
ofalwyr

Darparu 
gwasanaethau 
i ofalwyr ymhob 

rhan o’r DG

Creu 
partneriaethau 
trawsnewidiol
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Eiriol dros 
ofalwyr

Mae gofalwyr yn arbed dros 
£132bn y flwyddyn i’r wladwriaeth.

Mae gofalwyr yn ased o bwys mewn systemau iechyd a gofal cymdeithasol, yn 
bartneriaid wrth ddarparu gofal, ac yn arbenigwyr wrth ddarparu gofal. Yn ein Fframwaith 
Strategol dywedasom y byddwn yn:

● Grymuso gofalwyr, ac yn ceisio gwneud eu pryderon yn fater iechyd cyhoeddus o bwys.

● Amlygu gwerth cymdeithasol ac economaidd gofalu a’i wir gost i ofalwyr fel partneriaid 
wrth ddarparu gofal.

● Pwyso am safonau uchel mewn gwasanaethau lleol i ofalwyr, ac yn enwedig felly ofal 
seibiant ac egwylion i ofalwyr.

● Hyrwyddo’r angen i wasanaethau cyhoeddus allweddol fynd ati i adnabod gofalwyr. 

● Yn 2018/19 gwnaethom hynny trwy:

Cysylltu gofalwyr ifanc gyda 
gwneuthurwyr penderfyniadau

Ar draws y DG buom yn helpu gofalwyr ifanc i gyfarfod 
â gwneuthurwyr penderfyniadau a rhannu’r heriau maen 
nhw’n eu hwynebu.

Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr cafodd gofalwyr ifanc 
yng Nghymru gyfle i rannu eu barn gyda Huw Irranca-
Davies AC, y Gweinidog Plant a Gofal Cymdeithasol. 
Ar yr un diwrnod, cyhoeddodd ei fod wedi neilltuo 
arian ychwanegol i gefnogi gofalwyr a gofal yn agos 
i’w cartrefi, wedi inni fod yn galw am fuddsoddiad 
ychwanegol.

Llwyddasom hefyd i ddylanwadu ar Lywydd Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i neilltuo dau le etholedig yn 
Senedd Ieuenctid Cymru ar gyfer gofalwyr ifanc. Mae 
gennym rôl swyddogol yn ethol a chefnogi’r ddau aelod 
yma, gan barhau i sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu 
clywed.

Fel rhan o’n rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion, 
trefnasom de yn San Steffan. Dan nawdd Lucy  Allan AS  
galluogodd 16 gofalydd ifanc i rannu eu profiadau gyda 
26 Aelod Seneddol a gofyn iddynt addo eu cefnogaeth.

Ym mis Tachwedd 2018, 
croesawyd gofalwyr ifanc yn Yr 
Alban i Bute House, preswylfa 
Nicola Sturgeon, Prif Weinidog 
Yr Alban, ar gyfer Parti 
Nadolig. Helpodd y diwrnod 
arbennig hwn ddangos i 
ofalwyr ifanc faint mae’r Prif 
Weinidog yn eu gwerthfawrogi 
ac yn eu cydnabod.
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£132bn

“Roedd yn wych 
gweld y plant yn 
teimlo mor falch 
ohonynt eu hunain.” 
Gweithiwr Cymorth 
Gofalwyr



a Chanolfan Gofalwyr Blackpool, sy’n gweithio 
i sicrhau trosglwyddiad mwy esmwyth i ofalwyr 
ifanc o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd.
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“Dywedodd aelodau ein 
Fforwm Llais Gofalwyr 
Ifanc wrthym fod yr 
ymwybyddiaeth o’r effaith all 
gofalu gael ar iechyd meddwl 
yn dal yn isel – ni allant 
aros i godi ymwybyddiaeth a 
gwella’r gefnogaeth sydd ar 
gael drwy eu hymgyrch.” 
Rheolydd Gwasanaethau 
Gofalwyr Ifanc

Helpu gofalwyr a 
gwasanaethau i ddechrau 
ymgyrchu 
Buom yn cynnal dau brosiect yn Lloegr i 
ymrymuso gofalwyr i leisio eu pryderon a 
sicrhau bod eu llais yn cael ei glywed.

Codi Lleisiau Gofalwyr 
Codi Llais Gofalwyr yw ein prosiect tair 
blynedd sy’n cefnogi gofalwyr i ymgyrchu. 
Eleni bu’n parhau i helpu gofalwyr a 
gwasanaethau gofalwyr i siarad yn 
uniongyrchol â gwneuthurwyr penderfyniadau 
a chodi materion lleol. Diolch i arian Comic 
Relief a gwasanaethau gofalwyr, cafodd bron 
i 1,000 o ofalwyr gyfle i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ymgyrchu, bron i ddwywaith 
gymaint â’n targed gwreiddiol o 500. 

Fy Iechyd Meddwl
Fy Iechyd Meddwl yw ein cynllun i roi hyder a 
chyfleoedd i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr i ymgyrchu ynghylch eu hiechyd 
meddwl. Fe’i cefnogir gan nifer o arianwyr, 
gan gynnwys Simplyhealth a Peter a Janet 
Winslow. Rydym yn gobeithio ymgysylltu ag 
o leiaf 200 o bobl ifanc dros dair blynedd 
ac rydym yn rhagori ar ein targed, gan y 
cymerodd 126 ran yn 2018/19 yn unig.

Cymerodd pedwar Partner Rhwydwaith ran 
eleni, gan gynnwys Canolfan Gofalwyr Sutton 

Ym mis Ionawr lansiwyd ein hymgyrch 
#CareForMeToo, sy’n ceisio codi 
ymwybyddiaeth o iechyd meddwl a gwella’r 
cymorth i ofalwyr ifanc.

Cewch fwy o wybodaeth yn
Carers.org/careformetoo.

Dylanwadu ar bwyllgorau 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014 yn darparu hawliau 
a hawliadau newydd i ofalwyr, ond yn 
anffodus mae ein tystiolaeth yn dangos na 
weithredwyd llawer o’r hawliau hyn. Llwyddodd 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i ddylanwadu 
ar Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a 
Chwaraeon Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
i gynnal ymchwiliad i’r Ddeddf. Trefnasom i 
ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
i gyfarfod â’r pwyllgor, a pharhau i’w gefnogi 
i ddatblygu argymhellion cadarn ar gyfer 
Llywodraeth Cymru.

Gan adeiladu ar ein sesiwn dystiolaeth 
i ymchwiliad Pwyllgor Cyllid Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru i gost gofalu am 
boblogaeth sy’n heneiddio, helpodd 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru lywio 
argymhellion y Pwyllgor i Lywodraeth 
Cymru. Mae’r adroddiad terfynol yn gwneud 
argymhellion cryf am bwysigrwydd gwella 
ansawdd asesiadau o anghenion gofalwyr a 
galluogi mwy o bobl i fanteisio arnynt.

“Gweithdy gwirioneddol 
ysbrydoledig.” 
Gofalydd

Oherwydd ein gweithdai, 
dywedodd 95% o ofalwyr eu 
bod yn teimlo fod ganddynt 

“fwy o sgiliau a hyder i gynllunio 
ymgyrchoedd”.

95%



Gofalu fod anghenion gofalwyr 
yn cael eu hadlewyrchu mewn 
cynlluniau allweddol

Lansiodd yr Adran Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol y cynllun Gweithredu dros 
Ofalwyr mewn digwyddiad ym mis Mehefin. 
Mae’r cynllun yn seiliedig ar dystiolaeth  a 
gyflwynwyd gan Bartneriaid Rhwydwaith a 
6,000 o ofalwyr, ac mae’n amlinellu rhaglen 
waith draws-lywodraethol i gefnogi gofalwyr yn 
Lloegr.

Fel rhan o’n gwaith i sicrhau bod anghenion 
gofalwyr a Phartneriaid Rhwydwaith yn cael eu 
hadlewyrchu yng Nghynllun Hirdymor y GIG ar 
gyfer Lloegr, llwyddasom i sicrhau pedwar lle 
ar gyfer gofalwyr mewn digwyddiad ymgysylltu 
ym mis Hydref. Mae’r cynllun yn esbonio’r 
gwasanaethau a chymorth y mae’r GIG yn 
bwriadu eu darparu dros y ddeng mlynedd 
nesaf.
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“Roeddwn eisiau gwneud 
y gwahaniaeth, imi fy hun 
ond hefyd i’r holl ofalwyr
... sy’n gwneud cyfraniad 
arwyddocaol i’r GIG.”
Gofalydd

Codi proffil gofalwyr yn y 
cyfryngau
Roedd Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr 
Ifanc 2019 yn llwyddiant mawr yn cyflwyno’r 
ddadl dros ddarparu mwy o gefnogaeth 
i ofalwyr ifanc, gan roi sylw i’w hiechyd 
meddwl yn enwedig. Dangosodd sylw helaeth 
ar y cyfryngau, gan gynnwys cyfweliadau 
grymus gyda gofalwyr ifanc ar Channel 
4 News a BBC Radio 5 Live, gymaint y 
gall iechyd meddwl gofalydd ifanc gael ei 
effeithio gan y cyfrifoldeb a’u profiadau. 
Trwy weithgarwch helaeth ar y cyfryngau 
cymdeithasol ar y dydd, bu gofalwyr ifanc yn 
galw hefyd ar wneuthurwyr penderfyniadau i 
#CareForMeToo.

Cewch fwy o wybodaeth yn Carers.org/
young- carers-awareness-day-2019.

Cewch fwy o wybodaeth yn 
Carers.org/article/ triangle-care.

Annog colegau i gefnogi 
myfyrwyr sy’n ofalwyr

Eleni, lansiwyd dau becyn gwaith i annog 
colegau addysg bellach i wella eu gwaith yn 
adnabod a chefnogi myfyrwyr sy’n ofalwyr.

Caiff Pecyn Gwaith Going Further  
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Yr Alban ei ariannu 
gan Gyngor Cyllido Yr Alban. Mae naw coleg 
eisoes wedi ymrwymo i weithio tuag at wobr 
Going Further for Student Carers Award.

Cewch fwy o wybodaeth yn 
Carers.org/going- further-scotland.

Datblygwyd pecyn gwaith dwyieithog 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ar y 
cyd â’r Sefydliad Dysgu a Gwaith. Mae 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi 
gweithio hefyd gydag Estyn i sicrhau y 
gofynnir i’r holl sefydliadau addysg bellach 
am y cymorth a ddarparant i fyfyrwyr sy’n 
ofalwyr.

Lawr lwythwch y pecyn gwaith yn
https://professionals.carers.org.

Helpu cynnwys gofalwyr mewn 
penderfyniadau ar ofal a 
thriniaeth

Mae ein rhaglen Triongl Gofal yn cefnogi 
gofalwyr i chwarae rhan lawn yn y gofal y 
mae’r person y maent yn gofalu amdano/i yn 
ei dderbyn gan wasanaethau iechyd meddwl.

Eleni, mae arian gan GIG Lloegr wedi’n 
galluogi i werthuso Triongl Gofal yn Lloegr. 
Rydym hefyd wedi dechrau’r broses o 
drosglwyddo’r cynllun i Goleg Brenhinol y 
Nyrsys fel rhan o’n strategaeth i sicrhau ei 
fod yn parhau i gefnogi gofalwyr.

Mae gweithredu Deddf Gofalwyr (Yr Alban) 
2016 wedi golygu fod mwy o wasanaethau 
iechyd meddwl yn ymgymryd â’r Triongl Gofal 
yn Yr Alban. Bu gofalwyr yn rhan o ddarparu 
gwybodaeth ar gyfrinachedd a chyflwyno 
hyfforddiant mewn prosiect a arianwyd gan 
The Robertson Trust. 



12

Ar draws y DG, mae cymaint ag 
un plentyn a pherson ifanc o 
bob pump yn ofalwyr ifanc.



Darparu gwasanaethau i 
ofalwyr ymhob rhan o’r DG

“Mae cefnogaeth a llawer o wybodaeth yn 
yr ystafell. Trwy’r cysylltiadau a wnaed yn 
y cyfarfodydd hyn, roeddem yn gallu bod 
yn rhan o gais ar y cyd am arian. Mae dod 
yn aelod wedi’n galluogi hefyd i gynnig 
am grantiau i ofalwyr. Mae bod yn aelod 
rhwydwaith wedi bod yn brofiad cadarnhaol.”

Ruth McLennan, Rheolydd Care for 
Carers, Caeredin

Mae gofalwyr yn parhau i ddweud wrthym 
fod dod o hyd i gymorth yn gallu bod yn 
anodd, ei fod yn cymryd llawer o amser 
ac yn creu straen. Yn ein Fframwaith  
Strategol dywedasom y byddwn yn:
●  Sicrhau bod gan Rwydwaith yr 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr bresenoldeb 
ymhob rhan o’r DG.

●  Darparu llwybr cyson at ofal ar gyfer 
gofalwyr ymhob rhan o’r DG.

●  Creu, cyflwyno a hyrwyddo modelau 
gwasanaeth arloesol a graddadwy ar 
draws y DG.

Yn 2018/19 gwnaethom hyn trwy:

Cyrraedd tua 450,000 o 
ofalwyr trwy wasanaethau i 
ofalwyr yn y gymuned

Gyda 134 o Bartneriaid Rhwydwaith, mae 
gennym y rhwydwaith mwyaf o wasanaethau 
gofalwyr yn y DG. Cawsom gyfle eleni i 
groesawu ein haelod diweddaraf – Carers 
Matter Norfolk, sy’n wasanaeth ledled y sir i 
gefnogi gofalwyr 16 oed a throsodd.

Mae Partneriaid Rhwydwaith wedi parhau 
i ddarparu cyngor, gwybodaeth, arweiniad a 
chefnogaeth i ofalwyr ynghyd â gwasanaethau 
a reoleiddir gan y Comisiwn Ansawdd Gofal 
(CQC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) yn 
Lloegr a Chymru. Maent wedi cefnogi tua 
450,000 o ofalwyr, gan gynnwys mwy na 
42,000 o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr, gan roi cyfle iddynt gael hoe o ofalu, 
gofalu am eu hiechyd a’u llesiant eu hunain 
a deall eu hawliau. Maent hefyd wedi cefnogi 
gofalwyr i fynd mewn i fyd gwaith a chyda’r 
effaith wrth i’w rolau a pherthnasoedd newid.
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Cydweithio 
Mae Partneriaid Rhwydwaith yn cydnabod 
gwerth bod yn rhan o Rwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae’n eu galluogi 
i gynnig am grantiau,  yn creu cysylltiadau 
gyda gwneuthurwyr penderfyniadau, darparu 
gwybodaeth, rhaglenni i brofi arloesedd a 
pherthnasoedd broceriaid i gefnogi gwaith 
datblygu.

Yn ystod y flwyddyn datblygodd yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr gytundebau 
partneriaeth gyda Phartneriaid Rhwydwaith 
ar draws y DG. Roeddent yn amlinellu map 
ffordd uchelgeisiol ar gyfer y rhwydwaith i 
wella bywydau gofalwyr. Eleni, rydym eisoes 
wedi dechrau cyflawni hyn, gan gryfhau ein 
partneriaethau, arloesi a gwaith gwerth gorau.

Mae 1.4 miliwn o bobl yn 
Lloegr a Chymru yn treulio 50 

awr neu fwy yr wythnos yn 
gofalu. Mae hwn yn weithlu 

llawn-amser sy’n fwy nac un y 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

50+ 
awr

13

Cewch fwy o wybodaeth yn
Carers.org/our- work-locally.



Hwyluso dysgu a rhannu
Eleni, rydym wedi parhau i gynnig nifer o 
gyfleoedd gwahanol i sicrhau bod aelodau 
Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
yn dysgu a datblygu oddi wrth ei gilydd. 
Rydym wedi cynnal gweithdai ar feysydd 
yn cynnwys gwasanaethau rheoledig, 
datrysiadau digidol a chyfathrebu hyderus 
gyda’r cyfryngau, ynghyd â chefnogaeth un-i-
un a grwpiau cymorth cymheiriaid.

Yn ein cynhadledd Partneriaid 
Rhwydwaith ym mis Mawrth, croesawyd 
145 o gynrychiolwyr a gymerodd ran mewn 
trafodaethau am yr effaith ar ofalwyr, 
gwasanaethau a Phartneriaid Rhwydwait.

“Rydym yn falch o fod yn Bartner 
Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru. Mae mantais bod yn rhan o’r 
rhwydwaith yn amhrisiadwy! Gallwn 
fanteisio ar gefnogaeth a chyngor 
proffesiynol o’r radd flaenaf gan swyddfa 
Cymru, cefnogaeth cymheiriaid, rhannu 
arfer da, manteisio ar grantiau ar gyfer 
gofalwyr a chasgliad o bolisïau rhagorol 
ar gyfer ein gwasanaeth rheoledig, i enwi 
ychydig ymhlith llawer!”

Alison Harries, Prif Weithredydd, 
Gofal Crossroads Sir Gaerfyrddin yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
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Yn 2018/19 cyflwynodd yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
£261,187 mewn grantiau 
i gefnogi 4,636 o ofalwyr 
ledled y DG, gan gynnwys 

671 o ofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

Darparu gofal seibiant o 
ansawdd i ofalwyr
Mae llawer o Bartneriaid Rhwydwaith yn 
darparu gofal rheoledig – gan gefnogi 
gofalwyr i gael hoe gwerth ei gael o ofalu. 
Gan ddefnyddio ymgynghorwyr arbenigol, 
rhoddwn fframwaith polisi cadarn i Bartneriaid 
Rhwydwaith yn sail eu gweithgarwch gofal. 
Mae’r fframwaith yn galluogi Partneriaid 
Rhwydwaith i ddarparu eu gwasanaethau 
yn unol â gofynion CQC ac AGC ac mae’n 
cynnig gwaelodlin i’n galluogi i ddarparu 
gwasanaethau cydymffurfiol ac o ansawdd i 
ofalwyr a’r sawl y gofalant amdanynt.

£261,187

Sicrhau contractau i 
ddarparu gwasanaethau
Mae ein partneriaeth gyda Tender 
Management Community Services yn cynnig 
cymorth arbenigol i Bartneriaid Rhwydwaith 
wrth dendro am gontractau i ddarparu 
gwasanaethau i ofalwyr a’r sawl y gofalant 
amdanynt. Oherwydd ein gwaith, mae 
Partneriaid Rhwydwaith yn cael eu cydnabod 
a’u gwobrwyo trwy sicrhau contractau 
presennol a rhai newydd. Eleni, arweiniodd 
90% o’r holl dendrau a gyflwynwyd at 
ddyfarnu contractau.

Gwneud gwahaniaeth 
i ofalwyr gyda Grant yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Diolch i’n rhoddwyr hael, mae’r 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn darparu 
grantiau i helpu gofalwyr gael gwell 
ansawdd bywyd wrth iddynt ddarparu’r gofal 
maen nhw eisiau ei ddarparu.

Galluogodd ein grantiau i 1,331 o ofalwyr 
gael hoe o ofalu, prynu eitem hanfodol i’r 
cartref neu ddysgu sgil newydd.
Cafodd 3,305 o ofalwyr eraill gyfle i gymryd 
rhan mewn digwyddiadau a gweithgareddau 
grŵp, gan roi cyfleoedd iddynt gael seibiant 
o ofalu a chymdeithasu gyda gofalwyr eraill, 
creu clymau a chyfeillgarwch newydd.

Cewch fwy o wybodaeth yn Carers.org/ 
difference-carers-trust-grant-makes.

Dewch o hyd i’ch Partner 
Rhwydwaith agosaf yn Carers.org/
search/network- partners.
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Mae ein gwefan i ofalwyr – 
Carers.org – yn parhau i fod 

yn ffynhonnell wybodaeth 
ddefnyddiol. Cafodd 518,059 o 

ymwelwyr yn 2018/19 – cynnydd 
o 30% ers y llynedd – gan ddod 
o hyd i wybodaeth ar bopeth o 

gymorth lleol i egwylion.

Yn 2018/19 llwyddodd 
ein Gwasanaeth 
Cefnogi Gofalwyr i 
adnabod ac ymgysylltu 
â mwy na 300 o 
ofalwyr newydd yng 
Ngogledd Iwerddon.

518,059

I lawer o ofalwyr, gall grant bychan 
wneud gwahaniaeth mawr. Gofalwyr fel y 
wraig 59 oed Abia sy’n gofalu am ei mab 
30 oed, Abdel. Mae’n dioddef o iselder 
ac yn cael meddyliau hunan-laddiadol. 
Mae Abia yn poeni’n ddibaid am ei mab 
– nid yw’n gadael y tŷ, nid oes ganddo 
unrhyw gyfeillion ac nid yw’n dangos 
unrhyw awydd am fywyd.
Mae gofalu hefyd yn effeithio ar iechyd 
a llesiant Abia ei hun. Mae ganddi 
hithau hefyd hanes o iselder, yn ogystal 
ag arthritis, ac mae dan straen ac 
yn flinedig – sefyllfa nad yw’n cael ei 
helpu gan orfod cysgu mewn gwely sydd 
wedi torri. Er ei bod yn gweithio’n rhan-
amser, mae’r teulu’n ei chael yn anodd 
ar incwm isel. Helpodd ei Phartner 
Rhwydwaith lleol Abia i gynnig am grant 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr o £250 tuag 
at wely newydd.

Darparu gwasanaeth allestyn i 
ofalwyr yng Ngogledd Iwerddon
Diolch i’n contract gyda’r Southern Health 
and Social Care Trust yng Ngogledd 
Iwerddon, rydym yn darparu gwasanaeth 
cymorth allestyn i oedolion sy’n ofalwyr sy’n 
byw yn yr ardal.

Trwy ein digwyddiad ar Ddiwrnod 
Hawliau Gofalwyr cafodd 80 o ofalwyr 
gyngor a gwybodaeth. Mae hwn yn rhan 
yn unig o becyn o gymorth a gynigir gan y 
gwasanaeth, sy’n cynnwys llinell gymorth 
a gwasanaeth gwybodaeth, hyfforddiant a 
digwyddiadau cymdeithasol.

Er mwyn cael gwybod mwy, ewch i Carers.org/ 
carers-support-service-northern-ireland.

Sicrhau bod gofalwyr yn cael 
y wybodaeth sydd ei hangen 
arnynt

Denodd ein gwefan ar gyfer gweithwyr 
iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg 
yn gweithio gyda gofalwyr – https://
professionals.carers.org
– 40,245 o ddefnyddwyr i fanteisio ar y 
gwahanol adnoddau a phecynnau gwaith 
sydd ynddi.
Buom hefyd yn cychwyn ar y gwaith o loywi 
Carers.org. Gyda golwg newydd, gwell 
cynnwys a chynllun mwy eglur, rydym yn 
gobeithio cynnig profiad ar-lein gwell i’n holl 
ymwelwyr, gan roi iddyn nhw’r wybodaeth a 
chefnogaeth maen nhw eu hangen.

Cysylltu gofalwyr trwy 
gyfryngau cymdeithasol
Mae cyfryngau cymdeithasol yn dal i fod yn 
ffordd wych o roi gwybod i ofalwyr am ein 
gwasanaethau ac ymgyrchoedd, ac i gysylltu 
cynulleidfaoedd newydd gyda materion 
gofalwyr. Roeddem wrth ein boddau pan fu 
#YoungCarersAwarenessDay yn trendio 
trwy’r dydd ym mis Ionawr, gan godi lefelau 
uchel iawn o ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc 
a’r pwysau a wynebant.
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Creu partneriaethau 
trawsnewidiol
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Amcangyfrifir fod o leiaf 376,000 
o oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn y 
DG rhwng 16–25 oed.

Mae gweithio gydag eraill yn cynyddu’r tebygrwydd o gael arian, mae’n datrys materion 
strategol allweddol ac yn cynnig y cyfle i ddatblygu seiliau tystiolaeth ar gyfer ffyrdd 
newydd o ddarparu gwasanaethau y gellir eu datblygu a’u hatgynhyrchu. Yn ein 
Fframwaith Strategol dywedasom y byddwn yn:
●  Adeiladu partneriaethau gyda sefydliadau cenedlaethol, gan ganolbwyntio ar adnabod 

a chefnogi gofalwyr mewn grwpiau allweddol (gofalwyr yn gofalu am rywun a chanddynt 
faterion iechyd meddwl, gofalwyr hŷn, gofalwyr pobl â  dementia, gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr).

●  Adeiladu cynghreiriau strategol er mwyn darparu gwasanaethau newydd i ofalwyr. Yn 
2018/19 gwnaethom hyn trwy:

Gwella llesiant oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr

Ym mis Hydref 2018, gwnaethom lansio 
partneriaeth tair blynedd gyda The Quilter 
Foundation sy’n gobeithio codi dros £1.5m 
trwy arian a godir gan weithwyr Quilter Plc a 
rhoddion gan y sefydliad.

Mae’r bartneriaeth yn y DG yn 
canolbwyntio ar wella iechyd a llesiant 
2,200 o oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

Hyd yn hyn rydym wedi cyflwyno grantiau 
i helpu oedolion ifanc sy’n ofalwyr wireddu 
eu breuddwydion, gan gynnwys talu 
am wersi gyrru i 29 o bobl ifanc. Mae 
Partneriaid Rhwydwaith hefyd wedi cefnogi 
dros 380 o ofalwyr trwy grantiau ar gyfer 
gweithgareddau grŵp.

Cewch fwy o wybodaeth yn Carers.org/
how- you-can-support-us/carers-trust-
and- quilter-foundation-partnership.

Cynhyrchu arweiniad newydd 
ar gyfer gofalwyr dementia
Gyda mewnbwn gan ofalwyr a gweithwyr 
proffesiynol, aethom ati i ddatblygu’r 
arweiniad ymarferol dwyieithog cyntaf ar 
gyfer gofalwyr pobl yn byw â dementia yng 
Nghymru. Roedd cyllid gan Lywodraeth 
Cymru yn golygu y gallem ddarparu 5,000 o 
gopïau i fyrddau iechyd ledled Cymru.

“Arweiniad Gofalwyr i 
Dementia yw’r peth cyntaf 
y dylech ei ddarllen, ... i 
gychwyn yr hyn a fydd yn daith 
fydd yn newid bywydau.” 
Gofalydd
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Cefnogi gofalwyr i fynd i 
weithio 

Ar y cyd â dros 20 o Bartneriaid Rhwydwaith 
ar draws Llundain, Working for Carers 
yw ein prosiect i gefnogi gofalwyr a chyn 
ofalwyr i mewn i swydd. Gydag arian gan 
Gronfa  Gymdeithasol Ewrop a Chronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae ar 
ei drydydd blwyddyn erbyn hyn ac mae wedi 
sicrhau cyllid am dair blynedd arall. 

Cewch fwy o wybodaeth yn Carers.
org/workingforcarers.

Cefnogwyd y rhaglen hefyd gan weithwyr 
o Deloitte, a gododd fwy na £44,000 i 
ariannu grantiau i gefnogi gofalwyr yn 
Llundain i gael gwaith.

Darllenwch fwy yn Carers.org/
employee- volunteering.

Mynd i’r afael ag unigrwydd
Er mis Rhagfyr 2017, diolch i gefnogaeth 

gan chwaraewyr People’s Postcode Lottery, 
rydym wedi derbyn dros £1m i helpu 
darparu prosiectau ar gyfer gofalwyr gyda 
Phartneriaid Rhwydwaith lleol.

Defnyddiodd Newcastle Carers eu harian i 
sefydlu grŵp wythnosol ar gyfer menywod 

du a lleiafrifoedd ethnig yr oedd eu rolau 
gofalu wedi’u gwneud yn ynysig. Roedd 
y menywod yn gallu cael gafael ar help 
a chyngor yn ogystal â gwneud cyfeillion 
newydd.

Eleni, mae Dyfarniad Ychwanegol o 
£250,000, ar ben ein dyfarniad arferol o 
£400,000, yn ein galluogi i fynd i’r afael 
ag unigrwydd ac unigedd ymhlith gofalwyr. 
Rydym yn gobeithio cyrraedd 400+ o ofalwyr 
trwy 21 o grwpiau cefnogaeth cymheiriaid ar 
draws gwledydd Prydain erbyn diwedd 2019.

Cewch fwy o wybodaeth yn Carers.
org/peoples-postcode-lottery.

Cewch fwy o wybodaeth yn Carers.org/
wales/our-projects/active-young-carers.

Rhannu ein harbenigedd 
Ynghyd â chwe gwlad arall yn Ewrop, rydym 
wedi derbyn arian o gronfa Horizon 2020 yr 
Undeb Ewropeaidd i ddatblygu dealltwriaeth 
lawnach o anghenion gofalwyr ifanc 15–17 
oed ar draws  Ewrop.  Yn y DG, rydym yn 
gweithio gyda Phrifysgol Sussex i gyflawni’r 
prosiect tair blynedd hwn – o’r enw ME-WE. 
Eleni buom yn casglu data fydd yn creu rhan 
o’r corff tystiolaeth ar gyfer ffyrdd gwell o 
gefnogi iechyd a llesiant gofalwyr ifanc. 

Goresgyn rhwystrau ym myd 
chwaraeon
Diolch i arian gan Gronfa Gymunedol Cymru y 
Loteri Genedlaethol, creodd Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru brosiect newydd i fynd 
i’r afael â rhwystrau sy’n atal gofalwyr 
ifanc rhag cymryd rhan mewn chwaraeon. 
Mewn  partneriaeth â Gofal Crossroads Sir 
Gaerfyrddin, cefnogodd ein mini Olympiad 
18 o ofalwyr ifanc a’u teuluoedd i oresgyn y 
rhwystrau rhag bod yn weithredol.

Mae’r prosiect yn gwneud gwahaniaeth 
gwirioneddol i ofalwyr fel Heather, a 
dreuliodd flynyddoedd lawer yn gofalu 
am ei mab anabl ac a oedd yn nerfus 
ac ansicr am chwilio am waith. Ond 
gyda chefnogaeth gan ei Chynghorydd 
Personol daeth o hyd i swydd yn y GIG. 
Mae bron i draean y bobl fu ar y cynllun 
wedi cael swydd newydd neu wedi symud 
i mewn i addysg neu hyfforddiant ac mae 
dros hanner wedi ennill sgiliau a hyder 
newydd. 

Darllenwch fwy yn  Carers.org/wales.

Cyhoeddi Cerdyn Adnabod
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru i roi cerdyn 
adnabod cenedlaethol i ofalwyr ifanc fydd yn ei 
gwneud yn rhwyddach iddynt wneud eu hunain 
yn hysbys i weithwyr proffesiynol. Mae’n 
rhan o’n gwaith o godi ymwybyddiaeth gyda 
rhwydweithiau iechyd ac addysg ledled Cymru.
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Ymgyrchu gyda 
phartneriaid eraill
Trwy weithio gyda mudiadau eraill gallwn 
ymgyrchu’n fwy effeithiol ar faterion sydd 
o bwys i ofalwyr.

Partneriaeth Plant Anabl
Fel aelod o Bartneriaeth Plant Anabl, 
rydym yn ymgyrchu dros well gofal iechyd 
a chymdeithasol ar gyfer plant a phobl 
ifanc anabl a’u teuluoedd.

Eleni buom yn helpu hyrwyddo 
canlyniadau arolwg lle y dywedodd 75%  
o’r ymatebwyr fod ansawdd gwasanaethau 
iechyd i gefnogi teuluoedd yn cynnwys 
plant anabl wedi gwaethygu. Hefyd, 
gwnaethom ofyn i’n cefnogwyr ysgrifennu 
at eu Haelodau Seneddol am fwlch 
ariannu o £1.5bn ar gyfer gwasanaethau 
iechyd a gofal i blant anabl. 

Darllenwch fwy yn https://
disabledchildrenspartnership.org.uk/.

Cewch fwy o wybodaeth yn  
Carersweek.org/.

Cymerwch ran yn http://
careandsupportalliance.com/.

Y Gynghrair Gofal a Chymorth 
Rydym yn un o 80 elusen sy’n 
ymgyrchu dros fwy o arian ar gyfer gofal 
cymdeithasol. Ym mis Mehefin 2018 
llofnododd 12,851 o bobl lythyr agored 
at Jeremy Hunt AS yn gofyn iddo roi 
terfyn ar yr argyfwng gofal a gyflwynwyd 
i’r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 

Wythnos Gofalwyr
Fel un o saith elusen y tu cefn i Wythnos 
Gofalwyr – ymgyrch flynyddol i godi 
ymwybyddiaeth o ofalu – buom yn 
defnyddio wythnos 2018 i dynnu sylw 
at bwysigrwydd sicrhau bod gofalwyr yn 
gofalu am eu hiechyd a’u llesiant eu 
hunain.

Ynghyd â Phartneriaid Rhwydwaith, 
buom yn galw ar gymunedau, gweithwyr 
gofal iechyd, cyflogwyr a’r cyhoedd i helpu 
cysylltu gofalwyr gyda gwasanaethau 
iechyd a llesiant.

Mynd i’r afael â chaledi 
ariannol
Diolch i’n gwaith gyda’r elusen DG Turn2Us, 
mae Partneriaid Rhwydwaith yn helpu 
gofalwyr i dderbyn budd-daliadau, grantiau 
a chefnogaeth. Mae cyfrifiannell budd-
daliadau Turn2Us – sy’n ei gwneud yn 
haws i weithio allan am ba fudd-ddaliadau 
y dylech wneud cais – hefyd ar ein gwefan, 
ac eleni cafodd fwy na 48,000 o ymwelwyr.

Cefnogi gofalwyr ifanc mewn 
ysgolion
Eleni, gwnaethom lansio ail gam ein rhaglen 
Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion yn Lloegr. 
Diolch i gefnogaeth Simplyhealth a’r Eranda 
Rothschild Foundation, a thrwy weithio gyda 
Phartneriaid Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr, rydym yn anelu at hyfforddi a 
mentora 150 o ofalwyr ifanc ac oedolion yn 
llysgenhadon. Byddant yn gweithio gydag 
ysgolion lleol i wella’r gwaith o adnabod a 
chefnogi gofalwyr ifanc.

Ym mis Chwefror 2019, dywedodd 100% 
o’r mynychwyr yn ein digwyddiad dysgu 
ar gyfer 70 o gomisiynwyr awdurdodau lleol 
eu bod yn bwriadu gwneud mwy i adnabod 
a chefnogi gofalwyr ifanc yn eu hardal.

Ewch i Carers.org/young-carers-schools/

Ewch i Carers.org/benefits-calculator.

Gŵyl Gofalwyr Ifanc
Aeth ein Gŵyl Gofalwyr Ifanc Yr Alban ar 
y ffordd, gan ymweld ag Aviemore ym mis 
Gorffennaf a Fife ym mis Awst 2018. Diolch 
i arian gan Lywodraeth Yr Alban, cafodd 
270 o ofalwyr ifanc fwynhau seibiant llawn 
hwyl gyda gofalwyr ifanc eraill – rhan bwysig 
o’r ŵyl sy’n helpu gofalwyr ifanc i deimlo’n 
llai ar eu pennau eu hunain.
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Y gofalydd ifanc  Blake yn annerch Aelodau 
Seneddol yn San Steffan ym mis Mawrth 
2019. Aeth Blake ymlaen i dderbyn gwobr 
gan y Prif Weinidog am ei waith codi 
ymwybyddiaeth.



Trwy gyflawni ein Fframwaith Strategol Gwneud 
i Ofalwyr Gyfrif rydym yn anelu at wneud mwy 
i ofalwyr. Trwy weithio’n agosach ar draws 
Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, gallwn 
ddefnyddio ein maint, ffurf, sgiliau a phrofiad 
i roi sylw uniongyrchol i faterion gofalwyr a 
chreu newid parhaol. Bydd lansio Cytundeb 
Partneriaeth yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
yn 2018 a ffyrdd newydd o weithio gyda’r 
rhwydwaith yn sicrhau y gellir cyflawni’r gwaith 
hollbwysig o gefnogi gofalwyr, a sicrhau bod eu 
llais yn cael ei glywed ar y lefelau uchaf.

Eleni edrychwn ymlaen at:

Darparu gwasanaethau i ofalwyr 
ymhob rhan o’r DG
●  Datblygu ein fframwaith Sicrhau a Gwella 

Ansawdd, gan ofalu fod yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr a’r holl Bartneriaid Rhwydwaith yn 
gynaliadwy, cydymffurfiol a hyfyw, ac y daw 
Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
yn gyfystyr â’r cymorth o ansawdd y mae 
gofalwyr ei angen.

●  Cyflwyno rhaglen hyfforddiant a dysgu ar gyfer 
staff Partneriaid Rhwydwaith, gan gynnal nifer 
o weithdai rhanbarthol gwahanol trwy gydol y 
flwyddyn.

●  Datblygu’r Canolbwynt Gwybodaeth – 
llwyfan digidol fydd yn symleiddio a gwella 
cyfathrebu gydag ac ar draws Rhwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr, cefnogi cydweithio 
a galluogi arfer gorau, adnoddau ac arloesi 
i’w rhannu.

●  Creu’r Grwp Ymgynghorol ar Ddyfodol y 
Rhwydwaith. Bydd hyn yn gyrru’r gwaith o 
ddatblygu dulliau newydd o gefnogi gofalwyr 
fydd yn cael eu profi a’u hatgynhyrchu yn ein 
rhwydwaith. Bydd hefyd yn llywio gwaith polisi 
a materion cyhoeddus yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr.

●  Cyflwyno nifer o raglenni gwahanol ar gyfer 
gofalwyr yn ardal y Southern Health and 
Social  Care Trust yng Ngogledd Iwerddon, 
gan gynnwys hyrwyddo llesiant.

Ein cynlluniau ar gyfer 
2019/20
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●  Parhau i ddarparu grantiau ar gyfer gofalwyr 
diolch i’n rhoddwyr hael.

●  Cryfhau ein prosesau a systemau busnes 
er mwyn rhoi gwell cefnogaeth i’n rhaglenni 
i ofalwyr.

Eiriol dros ofalwyr
●  Ymgyrchoedd proffil uchel fel Diwrnod 

Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc a Wythnos 
Gofalwyr. Bydd ein hymgyrch hydref yn 
canolbwyntio ar faterion fydd yn effeithio ar 
ofalwyr a Phartneriaid Rhwydwaith.

●  Ein brand ar ei newydd wedd fydd yn ein 
galluogi i adrodd storïau gofalwyr gyda mwy 
o eglurder.

●  Gwefan ar ei newydd wedd fydd yn gwella 
profiad myfyrwyr ac yn eu helpu i ddod o 
hyd i wybodaeth mor gyflym a rhwydd ag 
y bo modd. Rydym eisiau sicrhau ein bod 
yn ymateb i bob gofalydd ac yn eu cefnogi, 
waeth beth yw eu hanghenion.

Creu partneriaethau trawsnewidiol
●  Ein Gŵyl Gofalwyr Ifanc Yr Alban a 

gynhaliwyd rhwng 31 Gorffennaf a 2 Awst 
2019, sy’n darparu cefnogaeth a seibiant 
mawr eu hangen i ofalwyr ifanc.

●  Cyflwyno’r cerdyn adnabod i ofalwyr ifanc 
yng Nghymru, fel y gallant gael yr help a’r 
gefnogaeth sydd eu hangen arnynt yn fwy 
hwylus, a heb stigma.

●  Parhau ein rhaglen Gweithio dros Ofalwyr, 
wrth inni adeiladu ar dair blynedd arall o 
ariannu.

●  Recriwtio, hyfforddi a mentora gofalwyr ifanc 
ac oedolion sy’n llysgenhadon ar gyfer ein 
prosiect Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion.

●  Parhau’r gwaith gyda’r Coleg Nyrsio 
Brenhinol i sicrhau dyfodol cynaliadwy ar 
gyfer Triongl Gofal a pharhau i gefnogi’r 
gwaith o ddarparu gwasanaethau ar draws 
Lloegr, Cymru a’r Alban.
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Cael cefnogaeth a 
theimlo’n rhan

Cysylltwch â’ch 
Partner  Rhwydwaith 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
agosaf i gael cymorth
Mae Partneriaid Rhwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn 
wasanaethau lleol ar gyfer gofalwyr 
o bob oed, gan gefnogi pobl gydag 
unrhyw gyflwr. Mae’r gwasanaethau 
maen nhw’n eu cynnig yn amrywio, ond 
gallant gynnwys:

●  Cefnogaeth emosiynol ac ymarferol, 
gan gynnwys darparu gofal yn y cartref 
i alluogi gofalwyr i gael hoe.

●  Gwasanaethau brys i ofalwyr sy’n 
cynnig cymorth mewn argyfwng.

●  Gwybodaeth a chyngor ar faterion fel 
budd-daliadau, grantiau, a chymorth 
arall sydd ar gael.

●  Rhoi llais i ofalwyr fel bod 
gwneuthurwyr penderfyniadau lleol yn 
gwrando arnynt.

●  Helpu gofalwyr i rannu profiadau 
trwy gymorth grŵp a gweithgareddau 
cymdeithasol.

●  Mynediad at addysg, hyfforddiant a 
swyddi.

●  Cefnogaeth arbenigol ar gyfer gofalwyr 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

Dewch o hyd i’ch Partner Rhwydwaith 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr trwy 
ddefnyddio ein teclyn Dewch o hyd i’ch 
gwasanaeth lleol yn Carers.org 
(unrhyw bryd) neu ffonio

0300 772 9600 
(Llun–Gwen, 9am–5pm).

Ewch ar-lein
Ewch i adran Help a chyngor ein gwefan 
Carers.org i ddod o hyd i wybodaeth, a 
chyfeirio pobl at sefydliadau eraill all 
helpu gofalwyr gydag:

●  Arian a budd-daliadau

●  Cael seibiant

●  Iechyd a llesiant

●  Mynd yma a thraw

●  Gweithio a dysgu

●  Cyfreithiol a hawliau

●  Cael Asesiad Gofalwyr

●  Sut i sgwrsio â gofalwyr ar-lein

●  Ble i gael gwybodaeth arbenigol ar 
gyfer gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr.

Cadwch gysylltiad gyda’r 
cyfryngau cymdeithasol
Mae gennym gyfrifon cyfryngau 
cymdeithasol ar Twitter, Facebook, 
Instagram, LinkedIn ac YouTube 
lle y gallwch gadw cysylltiad â’r 
holl newyddion diweddaraf gan yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
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Mae llawer o Bartneriaid 
Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn cynnal gweithgareddau 
a grwpiau sy’n rhoi cyfle i ofalwyr  
 gael hoe o ofalu a chyfle 
 i gysylltu â’u cyfoedion.
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Ein cefnogwyr 
ymroddedig

Diolch i bawb a’n helpodd ni i wneud 
gwahaniaeth i ofalwyr eleni. Rydym yn 
ddiolchgar am y rhoddion a’r gefnogaeth a 
gawn, ac rydym wedi ymrwymo i’w wario 
er mwyn cyflawni ar gyfer gofalwyr. Hoffem 
ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu 
haelioni a’u hymrwymiad parhaus i’n gwaith.

Cynllun Gerddi Cenedlaethol 
Mae’r Cynllun Gerddi Cenedlaethol yn agor 
3,500 o erddi i’r cyhoedd ac mae’r holl 
incwm yn mynd i’w elusennau sy’n elwa, 
gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. 
Mae rhodd hael o £400,000 tuag at ein 
gweithgareddau craidd gan y Cynllun Gerddi 
Cenedlaethol, ein cefnogwr hynaf, wedi’n 
galluogi i gyfeirio arian lle y mae fwyaf ei 
angen. 

Penblwyddi cefnogwyr
●  Eleni buom yn dathlu pumed penblwydd 

ein partneriaeth gyda’r Rank Group Plc. 
Cododd eu gweithwyr a’u cwsmeriaid dros  
£375,000  ar gyfer gofalwyr yn 2018/19, 
a’n galluogi i ddarparu grantiau i helpu tua  
1,500 o ofalwyr i brynu eitemau hanfodol. 
Mae eu cefnogaeth yn golygu ein bod erbyn 
hyn wedi cyrraedd dros 10,000 o ofalwyr 
trwy ein rhaglen grantiau bychain.

●  Cofnododd y Moffat Charitable Trust ei 
20fed blwyddyn o gefnogaeth yn 2018 
gyda rhodd terfynol o £65,000 ar gyfer ein 
gwaith yn Yr Alban. Dros y blynyddoedd, 
darparodd yr Ymddiriedolaeth fwy na £2.1m 
o gyllid i gefnogi gofalwyr ar draws y DG.

●  Dathlodd Markel (UK) Ltd dros 
ddeng mlynedd o bartneriaeth gyda’r  
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn 2018, ac 
maent wedi codi dros £230,000 tuag at ein 
grantiau ar gyfer gofalwyr.

Gair arbennig o ddiolch i:

●  Andrew Robertson, CBE sy’n un o’n 
cefnogwyr mwyaf ymroddedig, ac a 
roddodd filoedd o bunnoedd dros y 
blynyddoedd. Mae hefyd yn gweithio’n 
ddiflino fel ein His Lywydd i greu 
ymwybyddiaeth o’n gwaith.

●  Yr Is Lywyddion Dr John Lowrie 
Morrison, OBE a Maureen Morrison a 
fu’n ein cefnogi dros flynyddoedd lawer, 
Gwnaeth eu rhoddion argraff bwysig 
ar ein gallu i ddarparu cefnogaeth i 
ofalwyr ifanc ar draws y DG.

●  Mary Bishop, sydd unwaith eto wedi 
rhoi cefnogaeth hael i’n gwaith gyda 
gofalwyr.

●  A Peter a Janet Winslow sydd wedi 
cefnogi ein gwaith gyda gofalwyr ifanc.

Pears Foundation
Ers i’r Pears Foundation ddechrau gweithio 
gyda ni yn 2002, rhoddodd fwy nac £1.8m i 
gefnogi gofalwyr.
Mae hyblygrwydd yr arian a rodda yn arbennig 
o werthfawr. Ar hyn o bryd, mae rhan o’r 
arian yn anghyfyngedig, ac mae’r gweddill yn 
cefnogi ein gweithgarwch polisi yn Lloegr a 
grantiau i helpu gofalwyr sy’n wynebu caledi 
anghyffredin.
Yn 2018/19, elwodd mwy na 1,489 o ofalwyr 
ar draws y DG o grant oedd yn bosib diolch i 
arian y Pears Foundation.

Cewch fwy o wybodaeth am ein 
cefnogwyr ymroddedig yn Carers.org/
section/get-involved.



Ein haddewid codi arian
●  Credwn ei bod yn hanfodol ein bod yn glir ac agored am y ffordd y codwn ein harian 

a’r gwahanol ffyrdd sydd ar gael i bobl gefnogi ein gwaith. Derbyniwn roddion a 
grantiau gan nifer o bartneriaid corfforaethol, ymddiriedolaethau elusennol a 
sefydliadau, a Llywodraeth, yn ogystal â rhoddion dyngarol gan roddwyr sylweddol. 
Gall cefnogwyr unigol ymrwymo i wneud cyfraniad rheolaidd, cymryd rhan mewn 
digwyddiad her neu adael rhodd yn eu hewyllys.

●  Rydym yn gwneud ein holl waith codi arian ein hunain ac nid ydym yn defnyddio 
codwyr arian allanol na chyfranogwyr masnachol.

●  Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi cofrestru gyda’r Rheoleiddydd Codi Arian ac 
mae wedi ymrwymo i gadw at y cod Ymarfer Codi Arian. Ni dderbyniwyd unrhyw 
gwynion ffurfiol am ein gwaith codi arian yn ystod 2018/19. Parchwn breifatrwydd 
ein rhoddwyr ac fe gadwn eu data yn ddiogel.

●  Yn unol â chanllawiau’r Comisiwn Elusennau, Charity Fundraising: a Guide to 
Trustee Duties (CC20), mae gennym fframwaith i sicrhau llywodraethiant effeithiol 
o’n gweithgareddau codi arian. Cyflwynir adroddiadau rheolaidd i’n Pwyllgor Cyllid a 
Dibenion Cyffredinol a’n Bwrdd Ymddiriedolwyr ar berfformiad codi arian a’n dyfodol, 
i sicrhau bod ymddiriedolwyr yn deall a chael gwybod am ein gweithgareddau.

Sut rydym yn codi 
ein harian
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Cyfanswm arian  
2019 £

Rhoddion 3,661,609
Grantiau Llywodraeth 1,675,698
Cymynroddion 270,045
Gweithgareddau masnachu 443,327
Ffïoedd, gwerthiannau eraill ac 
incwm masnachu

102,287

Taliadau aelodaeth 422,595
6,575,561

  Rhoddion (56%)

  Grantiau Llywodraeth (25%)

  Cymynroddion (4%)

  Gweithgareddau masnachu (7%)

  Ffïoedd, gwerthiannau eraill ac incwm masnachu (2%)

  Taliadau aelodaeth (6%)

Mae’r data ar dudalennau 25–
27 yn seiliedig ar ein cyfrifon 
cyfnerthedig ar gyfer yr elusen 
a’n his-gwmni.
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Sut rydym yn defnyddio 
ein harian er budd 
gofalwyr

Rhoi egwyl hwyl i 
ofalwyr ifanc
Eleni, roeddem wedi llwyddo 
rhoi egwyl benwythnos i 30 
o ofalwyr ifanc o bob rhan o’r 
Alban mewn llety moethus 
yn Dunoon diolch i  nawdd 
hael gan Tom Morton yn 
Communicare 24/7.

“Roedd y llety, cyfleusterau, 
staff oll yn wych! Dywedodd un 
o’r bobl ifanc y siaradais â nhw 
y cawsant y ‘noson orau erioed’ 
yn ymlacio yn y bwthyn.” 
Gweithiwr cymorth gofalwyr ifanc

Cyfanswm gwariant 
2019 £

Costau cynhyrchu incwm gwirfoddol 1,032,592
Costau cynhyrchu incwm masnachu 442,938
Cefnogi twf a datblygiad datrysiadau i ofalwyr 1,335,417

Dylanwadu ar gymdeithas i wella bywydau gofalwyr 431,350
Gweithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu rhwydwaith cryf 1,737,048
Codi proffil ac ymwybyddiaeth o ofalwyr a’r rôl ofalu 206,225

5,185,570

   Costau cynhyrchu incwm gwirfoddol (20%)

  Costau cynhyrchu incwm masnachu (9%)

   Cefnogi twf a datblygiad datrysiadau i ofalwyr 
(26%)

   Dylanwadu ar gymdeithas i wella bywydau 
gofalwyr (8%)

    Gweithio gyda phartneriaid lleol i ddatblygu 
rhwydwaith cryf (33%)

   Codi proffil ac ymwybyddiaeth o ofalwyr a’r rôl 
ofalu (4%)



Sut rydym yn 
cynnal ein gwaith
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“Mae Carers in Bedfordshire yn falch o fod yn 
Bartner Rhwydwaith. Trwy weithio gyda’i gilydd ar 
draws y rhwydwaith, mae sefydliadau yn dysgu oddi 
wrth ei gilydd, gan adeiladu ar brofiad ei gilydd er 
mwyn gwella effeithiolrwydd gwaith pob un ohonom. 
Llwyddodd Carers in Bedfordshire i sicrhau grantiau 
trwy’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Rydym wedi datblygu 
partneriaethau a chyfleoedd newydd ar gyfer 
dysgu,  gan gynnwys dulliau amgen o weithio gydag 
awdurdodau lleol.”

Helen Satterthwaite, Prif Swyddog Gweithredol, 
Carers in Bedfordshire

Cyfanswm arian 
2019 £

Cyfyngedig – ar gyfer gweithgareddau grantiau a phrosiectau 1,798,124
Gweddillion cyffredinol cyfyngedig 1,683,793
Gweddillion ailbrisio (anghyfyngedig) 103,459

Gweddillion gwario dynodedig 500,000

4,085,376

   Cyfyngedig – ar gyfer gweithgareddau grantiau a  
phrosiectau (44%)

   Gweddillion cyffredinol cyfyngedig  (41%) 

   Gweddillion ailbrisio (anghyfyngedig) (3%) 

   Gweddillion gwario dynodedig (12%)
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Cymerwch ran

Gallwch wneud gwahaniaeth i ofalwyr mewn cymaint o ffyrdd gwahanol

Cymerwch ran mewn 
her codi arian.

Trefnu eich digwyddiad 
eich hun

Gwnewch rodd untro neu 
reolaidd neu rhowch drwy 

Payroll Giving.

Gwnewch wahaniaeth 
parhaol gyda chymynrodd

Cymryd rhan yn un 
o’n digwyddiadau.

Ariannwch brosiect 
gyda’ch ymddiriedolaeth 

neu sefydliad.

Ewch i Carers.org/section/get-involved, 
ebost fundraising@carers.org neu ffoniwch ni 
ar 0300 772 9600 i gael gwybod mwy.

Trwy gydol y flwyddyn mae llawer o bobl anhygoel wedi codi 
arian i ofalwyr. Cefnogwyr fel y gŵr 67 oed Richard Westropp 
a’i fab Edward, a seiclodd y 940 milltir o Land’s End i John 
O’Groats mewn dim ond deng niwrnod, gan godi bron i

£5,000 ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Hyd yn 
hyn, ynghyd â chyfeillion, teulu a chefnogwyr ffyddlon, 
cododd y Westropps bron i £200,000 ar gyfer y Peter 
Westropp Memorial Trust sy’n codi ei holl arian ar gyfer yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr.

Cerddodd y tîm tad a merch Paul a Sophie Howe, ynghyd â 
grŵp o gyfeillion, y Llwybr Rhyddid 60km ar draws mynyddoedd 
y Pyrenee ym mis Gorffennaf. Codasant £2,725 ar gyfer yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae ymroddiad ein holl roddwyr yn 
golygu y gall mwy fyth o ofalwyr yn y DG dderbyn cefnogaeth, 
help a chyngor.

Cynnwys eich 
cwmni



Diolch yn fawr!
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People’s Postcode Lottery
Cefnogaeth gan chwaraewyr y People’s
Postcode Lottery

Cefnogwyr corfforaethol
Ascot Underwriting Ltd
BGL Group
CLC World Resorts & Hotels
Communicare  24/7
Deloitte
Jockey Club, The
Legal & General
Markel (UK) Ltd
National Garden Scheme
Next Plc
NHS Property Services Ltd
Partick Thistle Football Club
Peter Westropp Memorial Trust, The
Quilter Foundation, The
Rank Group Plc, The
Simplyhealth
Tata Steel
Watson Laurie Limited
 

Cefnogwyr unigol a phrif noddwyr 
Mary Bishop
Bruce Tollis Trust, The
Richard Burns
Cayo Foundation, The
Gillian Fane
Gosling Foundation, The
Kevin Green
Dr John Lowrie Morrison, OBE
a Maureen Morrison
Pears Foundation
Philip Oppenheimer Foundation, The 
Reuben Foundation, The
Rind Foundation, The
Andrew O Robertson, CBE
Scarborough Group Foundation/Sandra
a Kevin McCabe, The
Suzette a Ronnie Shahmoon
Thompson Family Charitable Trust, The
TJH Foundation, The
Peter a Janet Winslow

Mae Ella yn 25 ac mae’n gofalu am ei mam a’i thad sy’n dioddef nifer o gyflyrau iechyd. 
Maent yn dibynnu ar Ella i ddiwallu eu hanghenion gofalu ac mae’n gorfod dibynnu 
ar Lwfans Gofalwyr i dalu am fwyd a thanwydd. Mae Ella yn breuddwydio am gychwyn 
ei busnes therapïau holistaidd ei hun. Diolch i grant o £199 gan Sefydliad Quilter 
llwyddodd i dalu am y cyrsiau mae eu hangen i roi ei busnes ar ei draed.

Gair mawr o ddiolch i bawb a roddodd mor hael gyda’u hamser a’u harian eleni. Mae 
eich teyrngarwch a’ch ymrwymiad yn ein helpu i wneud gwahaniaeth i ofalwyr ar 
draws y DG, bob dydd. 

Hoffem gyfeirio’n arbennig at y sawl a wnaeth rodd arwyddocaol inni eleni. Ni allem 
wneud ein gwaith hebddoch. Diolch yn fawr iawn. 
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Ymddiriedolaethau, sefydliadau a 
phartneriaethau elusennol 
Alchemy Foundation
Awareness Fund, The
Bill and Vera Chappell Charitable 
Foundation, The
Bupa UK Foundation
Comic Relief
Constance Travis Charitable Trust, The
Corra Foundation, The
Dulverton Trust, The
Earlsmead Charitable Trust
Elizabeth Frankland Moore and Star 
Foundation, The
Eranda Rothschild Foundation, The
Gwendoline & Margaret Davies Charity, The
Harebell Centenary Fund, The
Hick Charitable Trust, The
Jenour Foundation, The
Joan Strutt Charitable Trust
M & C Trust, The
Moffat Charitable Trust 
Cronfa Gymunedol Cymru Y Loteri 
Genedlaethol
Nominet Trust
Princess Anne’s Charities Trust, The
Robertson Trust, The
Rothera Charitable Settlement, The
Scottish Funding Council
Simon Gibson Charitable Trust
Sobell Foundation, The
Stichting Teuntje Anna Fund
Waterloo Foundation, The

Llywodraeth
Yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol
Rhaglen ERASMUS yr Undeb Ewropeaidd
Rhaglen ymchwil ac arloesedd Horizon 
2020 yr Undeb Ewropeaidd
GIG Lloegr
Llywodraeth Yr Alban
Southern Health and Social
Care Trust yng Ngogledd Iwerddon 
Llywodraeth Cymru

Cymynwyr
Alec Coleman                     
Mollie Corbett                 
Joyce Dudley                 
Lilian Van Hessche                     
William MacDonald      
Gillian Morley

Diolch i’n grant o £500, llwyddodd 
y gwasanaeth gofalwyr lleol Carers 
Leeds i drefnu dau ddigwyddiad ar gyfer 
Diwrnod Gofal Dementia Cenedlaethol: 
dawns te prynhawn ar gyfer gofalwyr 
pobl â dementia a’r bobl maen nhw’n 
gofalu amdanynt, a drama, The Purple 
List: A Gay Dementia Venture, sy’n 
dilyn bywydau Sam a Derek wrth i 
dementia Derek ddatblygu. Roedd y 
ddau ddigwyddiad yn llwyddiant mawr, 
a rhyngddynt croesawyd 120 o ofalwyr, 
pobl â dementia, a gweithwyr iechyd a 
gofal cymdeithasol.



Bu’r cystadleuydd rownd derfynol X 
Factor a Llysgennad Loteri People’s 
Postcode Danyl Johnson yn diddanu 
grŵp o ofalwyr gyda chefnogaeth gan 
Carers Trust Thames, a’r bobl y gofalant 
amdanynt, ym mis Awst 2018.
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Carers Trust 
Unit 101 
164–180 Union Street 
London SE1 0LH.

Ffôn: 0300 772 9600 
Ebost: info@carers.org 
Carers.org

   www.facebook.com/CarersTrust

  www.twitter.com/CarersTrust

 www.instagram.com/carers.trust

 www.youtube.com/user/CarersTrust

Carers Trust 
10 Regent Place 
Rugby CV21 2PN 
Ffôn: 01788 573653

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 
Transport House
1 Heol yr Eglwys Gadeiriol
Caerdydd CF11 9HA 
Ffôn: 0300 772 702
 
Carers Trust Scotland 
Spaces 
Tay House 
300 Bath Street 
Glasgow G2 4JR 
Ffôn: 0300 772 7701

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (1145181) 
ac yn Yr Alban (SC042870). Cofrestrwyd yn gwmni cyfyngedig trwy warant yn Lloegr 
a Chymru Rhif 7697170. Swyddfa gofrestredig: Carers Trust, Unit 101, 164-180 Union 
Street, London SE1 0LH.

© Carers Trust 2019. Defnyddiwyd modelau yn yr holl ffotograffau llyfrgell ac eithrio ar 
dudalennau 3, 4, 20, 28 a 31.

Oherwydd natur sensitif ein gwaith rydym wedi newid enw’r gofalwyr a’r sawl y gofalant 
amdanynt yn yr adolygiad blynyddol hwn ac eithrio ar dudalennau 3 ac 20.


