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CYFLWYNIAD GAN EIN
PRIF WEITHREDWR
Fel Llywydd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, rwyf wedi gwerthfawrogi’r
cyfleoedd a gefais yn y 12 mis diwethaf i siarad â gofalwyr a’r bobl sy’n eu
cefnogi. Ym mis Ebrill y llynedd, cefais gyfle i gyfarfod merch 16 oed fu’n
gofalu am ei mam. Gyda chyngor a chymorth gan Suffolk Family Carers, mae
athrawon yr unigolyn hon wedi'i helpu i wneud ei gwaith cartref yn rheolaidd,
trwy ddarparu sesiynau un-i-un ychwanegol. Hefyd, trwy allu mynd i glwb
gofalwyr ifanc bob mis, mae wedi derbyn y gefnogaeth mae hi ei hangen gan
gyfoedion, ac mae hefyd yn gallu cael hwyl gyda gofalwyr ifanc eraill.
Ym mis Chwefror eleni, bûm i weld Gwasanaeth Gofalwyr Camden yn
Llundain, lle y cefais gyfarfod gofalwyr o bob oed a chael cyfle i glywed am y
gwahanol ffyrdd y mae staff yn y gwasanaeth yn eu cefnogi. Yn anffodus, daeth
gwerth y gefnogaeth hon yn bwysicach fyth ym mis Mawrth wrth i wasanaethau
gofalwyr ledled gwledydd Prydain wynebu’r heriau a gynhyrchwyd gan
bandemig Coronafeirws. Gan fod gofalwyr yn aml yn darparu gofal ar gyfer
aelodau mwyaf bregus ein cymunedau, roedd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr,
ynghyd â’n rhwydwaith o wasanaethau lleol ledled gwledydd Prydain, yn
gyflym i addasu’r ffordd y mae’n darparu cymorth. Bydd Wythnos Gofalwyr
2020 yn arbennig o bwysig gan y bydd yn cynnig cyfle i gydnabod y gwaith y
mae gofalwyr yn ei wneud.
Trwy gydol y flwyddyn, mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi parhau i
wneud gwahaniaeth i ofalwyr, a hynny’n aml mewn ffyrdd newydd a blaengar.
Mae grantiau uniongyrchol, ynghyd â phrosiectau megis rhai sy’n mynd i’r afael
ag unigrwydd ymhlith gofalwyr hŷn neu gefnogi gofalwyr ifanc wrth iddynt
ddod yn oedolion, yn gwneud argraff, ynghyd â gwaith i wella’r ffordd y mae
iechyd, gofal cymdeithasol, addysg a gwasanaethau eraill yn darparu ar gyfer
gofalwyr.
Gan fod nifer y gofalwyr yn tyfu a mwy a mwy o alw am wasanaethau
i’w cefnogi yn y cyfnod eithriadol hwn, hoffwn ddiolch ichi am barhau i helpu’r
Ymddiriedolaeth Gofalwyr i ddiwallu anghenion gofalwyr.

Pan ymunais â’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr
yn Brif Weithredwr ym mis Rhagfyr 2019
cyflwynais gynllun 100-niwrnod i ymgysylltu a
gwrando ar ofalwyr, Partneriaid Rhwydwaith yr
Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ein budd-ddeiliaid a
staff.
Dros y misoedd mae ein timau wedi cyfarfod
llawer o bobl anhygoel, yn ofalwyr a phobl
sy’n gweithio’n galed i’w cefnogi. O’r herwydd,
ac er nad oeddem yn gwybod hynny ar y
pryd, bu’r cynllun hwn yn allweddol yn ein
helpu i ymateb yn gyflym i heriau pandemig
COVID-19. Er gwaetha’r heriau hynny, rydym
wedi gorffen y flwyddyn mewn sefyllfa gref
i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu clywed a’u
cefnogi pan maen nhw ei angen fwyaf.
Eleni, mae ein Cytundeb Partneriaeth gyda’n
123 Partner Rhwydwaith wedi’n galluogi i
weithio hyd yn oed yn agosach gyda’n gilydd
i ddatblygu a rhannu arfer da, a rhyngom i
gefnogi mwy na 438,000 o ofalwyr ar draws
gwledydd Prydain.

TRWY WEITHIO GYDA’R
RHWYDWAITH, RYDYM WEDI
DOSBARTHU DROS £1.6M
MEWN GRANTIAU.

arloesol gan gynnwys cyrraedd gofalwyr nad
ydynt yn defnyddio ein gwasanaethau yn aml.
Mae ein gwaith polisi a materion cyhoeddus
wedi cynnwys gweithio gyda gofalwyr a’n
Partneriaid Rhwydwaith i ddylanwadu ar
wneuthurwyr penderfyniadau a gwelsom
effaith hyn yn Lloegr, Yr Alban a Chymru ac
fe deimlwyd ein dylanwad ar draws meysydd
gofal cymdeithasol, iechyd ac addysg.
Mae ein gwaith codi ymwybyddiaeth wedi
parhau i dyfu, gan sicrhau bod mwy o ofalwyr
yn chwilio am gefnogaeth ac yn cael eu
hadnabod gan y sawl sy’n gweithio â nhw. Ond
ni fyddai dim o’r gwaith hwn yn bosib heb ein
partneriaid a’n harianwyr. Diolch i bawb sydd
wedi’n cefnogi a hoffwn gydnabod yn arbennig
ein cefnogwyr hirdymor Y Cynllun Gerddi
Cenedlaethol, The Rank Group Plc a Pears
Foundation. Mae eu harian craidd, ynghyd â’r
cyllid gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth
Yr Alban, wedi’n galluogi i barhau i ddatblygu
newid cynaliadwy a pharhaol i ofalwyr.
Gan fod mwy o angen eich help nac erioed
wrth inni wynebu blwyddyn heriol a chyffrous,
edrychwn ymlaen at weithio gyda chi i wneud
gwahaniaeth i fywydau mwy fyth o ofalwyr didâl ar draws gwledydd Prydain.

Caiff y grantiau hyn sy’n aml yn newid
bywydau eu cyflwyno’n uniongyrchol i ofalwyr
lle y mae fwyaf eu hangen.
Mae partneriaethau newydd a datblygol gyda’n
Partneriaid Rhwydwaith a budd-ddeiliaid eraill
wedi’n galluogi hefyd i gyflawni rhaglenni

Gareth Howells
Prif Weithredwr,
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr
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CREU NEWID GYDAG
YMDDIRIEDOLAETH
GOFALWYR
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr
yn elusen o bwys, gydag ac ar gyfer
gofalwyr. Gweithiwn i wella cefnogaeth,
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 trwy rwydwaith ledled
gwledydd Prydain o bartneriaid
annibynnol y sicrhawyd eu hansawdd a
thrwy ddarparu grantiau i helpu gofalwyr i
gael y cymorth ychwanegol sydd ei angen

DYLANWADU AR GYMDEITHAS
ER MWYN GWELLA BYWYDAU
GOFALWYR

arnynt i fyw eu bywydau eu hunain. Gyda’r
Partneriaid Rhwydwaith lleol hyn gallwn
gefnogi gofalwyr yn eu cartrefi trwy
ddarparu gofal amgen ac yn y gymuned
gyda gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth
emosiynol, cefnogaeth ymarferol a
chyfle i gael egwylion mawr eu hangen.
Cynigiwn wasanaethau arbenigol i
ofalwyr o bob oed a chyflwr ynghyd â
nifer o wasanaethau cymorth personol a
gweithgareddau grŵp gwahanol.
Ein gweledigaeth yw y gall gofalwyr
di-dâl dderbyn y gefnogaeth maen nhw
ei hangen i fyw eu bywydau.

NEWID Y TIRLUN AR
GYFER GOFALWYR
Mae ein Fframwaith
Strategol yn
amlinellu sut rydym
yn cynllunio i newid
y tirlun i ofalwyr
yng ngwledydd
Prydain erbyn 2021.
Mae’r adroddiad
hwn yn amlygu
effaith ein gwaith
yn 2019/2020 er
mwyn cyflawni’r
nodau a amlinellir
yn ein strategaeth.
Erbyn 2021
dywedasom
y byddem yn
adnabod, cefnogi
a chynnwys mwy
o ofalwyr trwy:
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ELENI, RHOESOM EIN
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Eiriol dros
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Mae gofalwyr a Phartneriaid Rhwydwaith yn dweud wrthym fod angen
inni sicrhau bod lleisiau gofalwyr yn cael eu clywed ar lefel genedlaethol ac y dylem
ddefnyddio hyn i ddylanwadu a cheisio creu newid ar ran gofalwyr.

Eleni rydym wedi canolbwyntio ar ymgyrchu ar faterion gofalwyr, gwrando ar ofalwyr a
Phartneriaid Rhwydwaith a sicrhau ein bod yn gallu creu newid gwirioneddol i ofalwyr.
Rydym hefyd yn datblygu dulliau newydd o gefnogi gofalwyr fydd yn cael eu profi a’u
hatgynhyrchu ar draws ein rhwydwaith, gan lywio ein gwaith polisi a
materion cyhoeddus.

Gofalwyr ifanc ar yr agenda
Yn y 12 mis diwethaf rydym wedi chwarae
rhan allweddol yn helpu gofalwyr ifanc i
gael eu clywed mewn seneddau ar draws
gwledydd Prydain. Rydym yn darparu cymorth
ysgrifenyddol i’r Grŵp Seneddol Trawsbleidiol
ar gyfer Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc
sy’n Ofalwyr. Bydd y llwyfan newydd hwn yn
annog gwell cefnogaeth, gwasanaethau a
chydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc ac oedolion
ifanc sy’n ofalwyr.
Mae gan ofalwyr ifanc yn
Yr Alban a Chymru lais
cryf hefyd yn Seneddau
Ieuenctid Yr Alban a Chymru.
Cefnogir dau aelod o’r
seneddau ieuenctid gan
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Yr
Alban ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru.

Llunio polisïau a gwasanaethau
Yn dilyn ein gwaith gyda Phartneriaid
Rhwydwaith a gofalwyr, rhoddodd
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru dystiolaeth
i Senedd Cymru ar sut ddylid gwella pethau i
ofalwyr a gwasanaethau i ofalwyr. O’r herwydd,
ymrwymodd Llywodraeth Cymru i lunio
Cynllun Gweithredu Strategol i Ofalwyr erbyn
y gwanwyn 2021. Arweiniodd Ymddiriedolaeth
Gofalwyr Cymru hefyd ar y gwaith
o ddatblygu Grŵp Ymgysylltu
cenedlaethol i gyfrannu at a llunio
polisïau Llywodraeth Cymru sy’n
effeithio ar ofalwyr.
Yn Yr Alban, fel aelod o’r Gweithgor Grant
Gofalwyr Ifanc, rydym wedi helpu llunio pob
agwedd ar y Grant Gofalwyr Ifanc newydd a
lansiwyd gan Lywodraeth Yr Alban yn yr hydref
2019.

Rhoi’r arfau i ofalwyr i ymgyrchu
Hyd yn hyn, bu dros 250 o ofalwyr ifanc ac

oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn rhan o brosiectau
lleol yn ymgyrchu ar eu hiechyd meddwl eu
hunain gyda’n rhaglen Fy Iechyd Meddwl I.
Pan ddaeth ein prosiect Codi Lleisiau
Gofalwyr i ben ym mis Gorffennaf
2019, roeddem wedi helpu bron i
1,000 o ofalwyr yn Lloegr i gymryd
rhan mewn ymgyrchoedd, gan fynd
heibio ein targed o 500.
Diolch i Comic Relief, gwnaethom
gysylltiad rhwng gofalwyr a gwneuthurwyr
penderfyniadau, cynhaliwyd gweithdai a
helpwyd gwasanaethau lleol i godi materion
allweddol.
Roedd ein hofferynnau hefyd yn ei gwneud yn
hawdd i ofalwyr gysylltu â’u hymgeisyddion lleol
yn y cyfnod yn arwain at yr etholiad cyffredinol a
gofyn iddynt addo eu cefnogaeth i ofalwyr.

Arweiniadau newydd i weithwyr
proffesiynol
Yn 2019 aethom ati i gyhoeddi tri arweiniad
newydd ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl
oedd yn gweithio gydag oedolion, plant a
phobl ifanc. Mae’r arweiniadau, a ddatblygwyd
yn Yr Alban gyda chymorth gan bartneriaethau
iechyd a gofal cymdeithasol a Llywodraeth Yr
Alban, ac yn Lloegr gyda chymorth gan GIG
Lloegr, yn adeiladu ar lwyddiant ein model
Triongl Gofal. Mae hyn yn annog defnyddwyr
gwasanaethau, gofalwyr a gweithwyr
iechyd i weithio gyda’i gilydd i wella llesiant
defnyddwyr gwasanaethau a’r ffordd y cânt eu
trin.
Yng Nghymru, buom yn gweithio gydag
awdurdodau lleol, byrddau iechyd a
Phartneriaid Rhwydwaith i ddatblygu
arweiniad a gymeradwywyd gan Lywodraeth
Cymru i wella’r gwaith o gomisiynu
gwasanaethau i ofalwyr.
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CEFNOGI’R GWAITH
O DDATBLYGU
ATEBION
AR GYFER
GOFALWYR
Cefnogaeth i ofalwyr
yng Ngogledd Iwerddon
Cefnogodd ein Gwasanaeth
Cefnogi Gofalwyr 1,000 o
ofalwyr yn ardal Southern
Health and Social Care Trust,
gan ddarparu cymorth ar
y ffôn i 329 o ofalwyr sy’n
oedolion oedd yn newydd i’r
gwasanaeth, gan fynd heibio
ein targed o 300.

Datrysiadau ar gyfer
gofalwyr ifanc yng
Nghymru
Mae ein rhaglen
‘hyfforddi’r hyfforddydd’
wedi cyflwyno hyfforddiant i
16 o ysgolion a phedwar
consortiwm addysg i
wella’r ddarpariaeth ar gyfer
gofalwyr ifanc, a bydd ein
prosiect i ddatblygu model Cerdyn
Adnabod Llywodraeth Cymru
ar gyfer Gofalwyr Ifanc yn helpu
gofalwyr ifanc i gael y gefnogaeth
sydd ei hangen arnynt gan weithwyr
proffesiynol.

Eiriol dros hawliau gofalwyr
ifanc yn Lloegr
Mae pump Partner Rhwydwaith wedi
hyfforddi 118 o Lysgenhadon ysgolion
i eiriol dros anghenion gofalwyr ifanc
mewn 69 o ysgolion – sy’n golygu fod
1,197 o ofalwyr ifanc wedi cael cymorth
ychwanegol.
Hefyd, mae ein prosiect ME-WE tair blynedd,
a gyflawnir gyda Phrifysgol Sussex, yn ein
helpu i gael gwell dealltwriaeth o anghenion
gofalwyr ifanc.
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Rhoi sylw i iechyd a
llesiant ar draws
gwledydd Prydain
Mae ein 20 prosiect unigrwydd
wedi helpu 398 o ofalwyr i fynd
i’r afael ag unigedd trwy grwpiau
cefnogi cymheiriaid, ac mae ein
rhaglen Llesiant a Chydnerthedd
ar gyfer oedolion ifanc sy’n
ofalwyr wedi cefnogi 1,302 o
bobl ifanc wrth iddynt ddod yn
oedolion, o gymharu â
tharged o 1,220.

Cefnogi gofalwyr mewn
addysg yn Yr Alban
Hyd yn hyn, mae 22 o’r 46
coleg a phrifysgol wedi
ymrwymo i gynnig ein
Dyfarniad Mynd Ymhellach/
Mynd yn Uwch sy’n ei gwneud
yn haws i brifysgolion a
cholegau Yr Alban gefnogi
myfyrwyr sy’n
ofalwyr. Mae ein hwb
adnoddau addysgol
newydd yn helpu
codi ymwybyddiaeth o ofalwyr
ifanc ac mae ein e-fodiwl yn
helpu staff colegau i gefnogi
myfyrwyr sy’n ofalwyr.

Gŵyl ar gyfer
gofalwyr ifanc yn
Yr Alban
Croesodd Gŵyl Gofalwyr
ifanc Yr Alban a drefnwyd
gennym yn 2019 dros 300 o
ofalwyr ifanc i fwynhau nifer
o weithgareddau gwahanol
dros gyfnod o dri diwrnod.

Byw’n iach yn Leeds
Hyd yn hyn, mae 43 o
ofalwyr wedi mwynhau
gweithgareddau llesiant gyda’n
prosiect byw’n iach a gefnogwyd
gan ein Partner Rhwydwaith
Carers Leeds.

Swyddi yn Llundain
Mae Working for Carers yn
gobeithio cefnogi 1,556 o
ofalwyr a chyn ofalwyr 25 oed
a throsodd yn Llundain i symud
tuag at gael gwaith (rhwng 20162022). Hyd yn hyn, gweithiodd
y prosiect gyda 875 o bobl a
chefnogodd 276 ohonynt i gael
gwaith neu gyfle hyfforddiant.
Caiff Working for Carers ei
ariannu gan Gronfa Gymdeithasol
Ewrop a Chronfa Gymunedol Y
Loteri Genedlaethol.

Paul [yn y canol] yn sgwrsio â chynrychiolwyr eraill mewn
digwyddiad i ddathlu partneriaeth Working for Carers

CEFNOGI GOFALWYR I
MEWN I SWYDD

M

ae Paul yn 55 ac mae’n byw yn Llundain gyda’i
bartner Joseph. Cafodd y ddau yrfaoedd
llwyddiannus, a bu Paul yn gweithio ym myd y
celfyddydau a’r cyfryngau. Ond pan fu farw mam
Joseph, fe’i cafodd yn anodd i ddygymod â’i
marwolaeth, ac yn 2012 cafodd ddiagnosis anhwylder
deubegynol a gorbryder. Rhoddodd Paul y gorau i
weithio er mwyn gofalu am Joseph yn llawn amser.
Am gyfnod hir, nid oedd Paul yn gweld ei hun yn
ofalydd i Joseph, ond yn y pendraw aeth i gyfarfod
grŵp cefnogi gofalwyr. Oddi yno, ymunodd â’n
prosiect Working for Carers a gyflwynwyd gan
Harrow Carers. Helpodd ei ymgynghorydd cyflogaeth
personol ef i ganolbwyntio ar i ba gyfeiriad yr oedd am
i’w yrfa fynd, a dangosodd iddo sut i ddiweddaru ei
CV a delio gyda bylchau a grëwyd gan ofalu. Wrth iddo
adennill ei hyder, penderfynodd Paul edrych ar sefydlu
ei fusnes ei hun. A chyda chymorth gan Working for
Carers, mae wrthi erbyn hyn yn ysgrifennu cynllun
busnes ac yn gwneud cais am grant.
Rwyf yn dechrau breuddwydio eto.
Roeddwn yn meddwl fod fy awch wedi
mynd, ond roedd y marwydos yn dal yno. Y
cyfan oedd ei angen oedd eu hailgynnau, a
dyna beth mae Working for Carers wedi fy
helpu i wneud.
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RHWYDWAITH
O GEFNOGAETH
MEWN
CYMUNEDAU
LLEOL

M

ae Lily yn 45 ac mae’n gofalu am ei gŵr Tom sy’n
dioddef o anhwylder straen ôl-drawmatig, epilepsi
a diabetes. Mae’n ei helpu i ymolchi a gwisgo, mae’n ei
gefnogi i fynd i apwyntiadau, yn rheoli’r gwaith papur, yn
gwneud yr holl waith tŷ ac yn gofalu am eu tri phlentyn.
Mae’r teulu ar incwm isel ac maen nhw’n byw ar y nesaf
peth i ddim heb unrhyw gynilion, sy’n golygu fod Lily’n
teimlo anobaith a straen diddiwedd. Mae Tom hefyd yn ei
deffro’n aml yn y nos gan fod rhaid iddo gael help i fynd i’r
tŷ bach, sy’n golygu mai’n anaml y mae Lily yn cael noson
dda o gwsg. Ar ben hynny, roedd y cwpl yn rhannu hen
wely oedd wedi torri a matres anghyfforddus. Ond gyda
chymorth ei Phartner Rhwydwaith lleol, roeddem wedi
gallu rhoi grant o £250 i Lily tuag at gost gwely newydd.
Bydd cael gwely newydd yn ein helpu i gysgu’n
fwy cyfforddus ac yn lleihau straen a blinder,
sy’n golygu y byddaf yn gallu dal ati i ofalu gyda
mwy o egni a thrugaredd oherwydd y cefais
noson dda o gwsg.

 WEITHIO GYDA PHARTNERIAID RHWYDWAITH
G
I DDATBLYGU RHWYDWAITH CRYF
Mae cefnogi gofalwyr fel Lily gyda grant yn un yn unig o’r ffyrdd rydym
yn gweithio gyda’n rhwydwaith o 123 Partner Rhwydwaith lleol i ddarparu
cefnogaeth hanfodol i ofalwyr o bob oed ar draws gwledydd Prydain.
Eleni, cynigiodd Partneriaid Rhwydwaith
wybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol,
cymorth ymarferol a seibiannau i fwy na
438,000 o ofalwyr, gan gynnwys mwy na
47,000 o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n
ofalwyr.

Mae 31 Partner Rhwydwaith hefyd yn
cynnig gwasanaethau rheoledig. Maen
nhw’n elwa o arbenigedd ein fframwaith
polisi arbenigol sy’n eu galluogi i ddarparu
gofal amgen sy’n cydymffurfio â gofynion y
Comisiwn Ansawdd Gofal ac Arolygiaeth Gofal
Cymru yng nghartref y gofalydd.

Diwallu anghenion sylfaenol gyda’n
grantiau

Adeiladu ar arfer gorau

Mae manteisio ar grantiau’r Ymddiriedolaeth
Gofalwyr yn galluogi Partneriaid Rhwydwaith i
ddarparu cyllid sy’n aml yn newid eu bywydau
i’r gofalwyr maen nhw’n eu cefnogi.
Diolch i’n rhoddwyr hael, yn
2019/20 rhoesom dros £1.6m
mewn grantiau gan gynnwys mwy
na £902k i gefnogi dros 9,200 o
ofalwyr ar draws gwledydd Prydain,
gan gynnwys 3,672 o ofalwyr ifanc
ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr.
Gyda grant gennym ni, roedd 1,939 o ofalwyr
wedi gallu cael seibiant o ofalu, prynu nwyddau
fel peiriant golchi neu ffwrn neu ddysgu sgiliau
newydd i’w helpu i reoli effaith bod yn ofalydd.
Cafodd 7,279 o ofalwyr eraill gyfle i gymryd
rhan mewn teithiau a gweithgareddau grŵp,
gan fwynhau’r cyfle i gael seibiant a gwneud
ffrindiau newydd.
Roedd ein trefn hyblyg o ddarparu grantiau
yn golygu ein bod ym mis Mawrth 2020
wedi ymateb yn gyflym trwy ddarparu Grant
Argyfwng i Ofalwyr er mwyn mynd i’r afael â’r
caledi a achoswyd gan COVID-19.

Sicrhau contractau
Mae Partneriaid Rhwydwaith yn gallu
defnyddio gwasanaethau Tender Management
Community Services – ein hasiantaeth
gymeradwy ar gyfer cymorth gyda thendro.

Ym mis Gorffennaf 2019 lansiwyd ein Hwb
Gwybodaeth sy’n ein galluogi i rannu arfer
gorau, adnoddau, arloesedd a gwybodaeth
gydag a rhwng Partneriaid Rhwydwaith.
Diolch i gefnogaeth gan chwaraewyr
Loteri Cod Post y Bobl, mae dros 700
o staff o bob rhan o wledydd Prydain
yn defnyddio’r Hwb er mwyn parhau i
ddatblygu cymorth effeithiol i ofalwyr,
gan fynd heibio ein targed o 250.
Trwy gydol y flwyddyn, rydym wedi helpu
Partneriaid Rhwydwaith i ddysgu oddi
wrth ei gilydd trwy gyfres o weithdai.
Roedd y materion a drafodwyd yn cynnwys
llywodraethiant da, mesur effaith, asesiad
ansawdd Elusen Ddibynadwy a rheoli
risgiau.

Sicrhau a gwella ansawdd
Eleni buom yn datblygu ein fframwaith
sicrhau a gwella ansawdd. Rydym yn ceisio
sicrhau bod yr holl Bartneriaid Rhwydwaith
yn gynaliadwy, cydymffurfiol a hyfyw, ac y
gall gofalwyr ymddiried ynom i ddarparu’r
gefnogaeth maen nhw ei hangen. Buom yn
arbrofi ein Dyfarniad Rhagoriaeth i Ofalwyr
gyda dau Bartner Rhwydwaith a bwriadwn
ei ehangu ar draws gweddill y rhwydwaith
yn Lloegr.

Er 2012, cefnogodd Bartneriaid
Rhwydwaith i sicrhau dros £175m mewn
refeniw o gontractau ar gyfer cefnogi
gofalwyr, wedi’i ariannu gan awdurdodau
lleol a grwpiau comisiynu clinigol.
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CODI YMWYBYDDIAETH O
OFALWYR A’R RÔL OFALU

M

ae Jade yn 17 oed ac mae’n gofalu am ei brawd
bach Bruce sydd ag awtistiaeth a’i mam sydd â
chyflwr iechyd meddwl. Mae Jade wrth ei bodd yn
mynd i’w grŵp gofalwyr ifanc lleol, a chan mai hwn yw’r
unig gyfle cymdeithasol a gaiff i gael saib o ofalu gwnaeth
wahaniaeth mawr i’w llesiant. Mae’n mwynhau’r celfyddydau
perfformio ac roedd wrth ei bodd pan gafodd ei grŵp y cyfle,
diolch i grant yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, i weld sioe Matilda.
Alla i ddim credu fy mod wedi gweld sioe go iawn.
Dydw i erioed wedi gallu mynd i un o’r blaen gan na
fyddai fy mrawd yn gallu ymdopi â sefyllfa o’r fath
ac ni allai fy mam fynd â fi heb fy mrawd.

Mae cymaint ag un plentyn a pherson ifanc o bob pump yng ngwledydd
Prydain yn ofalwyr ifanc fel Jade, ac mae codi ymwybyddiaeth ohonynt yn
un o’r nifer o ffyrdd a ddefnyddiwn i dynnu sylw at faterion gofalwyr.
Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc Gweithio gyda phartneriaid
Ym mis Ionawr, ar Ddiwrnod Ymwybyddiaeth
Gofalwyr Ifanc buom yn galw ar ddarparwyr
addysg i wneud mwy i fynd ati o ddifrif i
adnabod gofalwyr ifanc ac i sicrhau eu bod
yn cael y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth
maen nhw’n ei haeddu. Cafodd ein hymgyrch
Cyfrwch Fi Mewn! sylw helaeth ar y cyfryngau
ac roedd yn llwyddiant enfawr ar gyfryngau
cymdeithasol, a bu hyd yn oed yn trendio ar
Twitter. Roedd gwneuthurwyr penderfyniadau
hefyd wedi diolch i ofalwyr ifanc am bopeth a
wnânt.
Cafodd Cynnig Cynnar-yn-y-dydd yn galw
am fwy o gefnogaeth i ofalwyr ifanc ei
lofnodi gan 52 Aelod Seneddol.

Brand a gwefan newydd
Buom wrthi eleni yn diweddaru ein brand.
Cafodd ein delwedd newydd, a ddatblygwyd
gyda gofalwyr, Partneriaid Rhwydwaith a
chydweithwyr ar draws yr Ymddiriedolaeth
Gofalwyr, ei lansio ym mis Ebrill 2020.
Y tu ôl i’r llenni defnyddiwyd y brand newydd yn
ein gwefan Carers.org a chafodd ei chyfuno
gyda’n gwefan ar gyfer gweithwyr proffesiynol,
gan greu profiad diwnïo ar gyfer ymwelwyr i’r
dyfodol.
Yn ystod y flwyddyn, defnyddiodd
579,000 o bobl Carers.org
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Mae cydweithio â budd-ddeiliaid eraill yn
golygu y gallwn ddefnyddio ein harbenigedd ar
faterion gofalwyr mewn nifer o bartneriaethau
gwahanol. Yn ystod Wythnos Gofalwyr
2019 buom yn gweithio gyda saith elusen
arall a Phartneriaid Rhwydwaith i godi
ymwybyddiaeth o faterion gofalwyr ar draws
gwledydd Prydain.
Fel aelod o’r Disabled Children's Partnership
roeddem hefyd wedi ymuno ag ymgyrch Give it
Back i geisio cael mwy o gymorth i blant anabl
a’u teuluoedd.
Llofnododd mwy na 20,000
o bobl lythyr agored i’r
llywodraeth ynghylch y bwlch
ariannu o £434m yng ngofal
cymdeithasol plant.

Mwy o ddefnydd o gyfryngau
cymdeithasol
Gwelsom fwy o ddefnydd mewn
cyfryngau cymdeithasol eleni a chafodd
ein tudalen Instagram newydd ei lansio.
Gan fod argraffiadau ar Twitter wedi
dyblu bron, rydym wedi cysylltu mwy
fyth o ofalwyr gyda’n gwasanaethau,
annog ymgyrchwyr ac ymgysylltu â
chynulleidfaoedd newydd.

GAIR O DDIOLCH GAN
EIN CADEIRYDD
Yn y 12 mis diwethaf rydym wedi llwyddo i
ail-danio’r momentwm yn yr Ymddiriedolaeth
Gofalwyr wrth inni ehangu ein rhaglen grantiau,
penodi Prif Weithredwr newydd, datblygu brand
a gwefan ar eu newydd wedd, cynyddu ein
hymgysylltu gyda’n Partneriaid Rhwydwaith,
buddsoddi mwy yn ein pobl, gwneud mwy o
waith eiriol ar ran gofalwyr, parhau i ddenu
sgiliau newydd i’n Bwrdd a sicrhau gorged
ariannol ar gyfer y flwyddyn.
Gan fod COVID-19 wedi gwneud bywyd yn llawer
anoddach i ofalwyr, mae’r Ymddiriedolaeth
Gofalwyr wedi ymateb trwy neilltuo £1,000,000
o’n gweddillion anghyfyngedig i greu portffolio o
Gronfeydd newydd fydd yn helpu gofalwyr pan
mae eu hangen ar ei fwyaf. Rydym hefyd wedi
lansio apêl newydd sydd wedi golygu ein bod
wedi gallu dosbarthu gwerth dros £400,000 o
grantiau argyfwng i ofalwyr di-dâl a bwriadwn
godi rhagor o arian eleni.
Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi
ein gwaith eleni, ac yn enwedig felly ein
Llywydd, Ei Huchelder Brenhinol, Y Dywysoges
Frenhinol, ein His Lywyddion, yr Ymddiriedolwyr,
Partneriaid Rhwydwaith, rhoddwyr a’n
pwyllgorau codi arian. Edrychwn ymlaen at
weithio gyda phob un ohonoch eto dros y
flwyddyn nesaf.
Mae’r Ymddiriedolwyr a’r Uwch Dîm Rheoli wedi
ymrwymo i adeiladu ar ein partneriaethau,
darparu mwy o gefnogaeth a gwneud
gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau mwy o
ofalwyr dros y flwyddyn i ddod. Deallwn y bydd
effaith argyfwng COVID-19 yn galw am ffordd
newydd o weithio, ond rwyf yn credu y gallwn,
gyda’n gilydd, gyflawni hyn ar gyfer
gofalwyr a fydd angen ein
cefnogaeth fwy nac erioed eleni.

John McLean, OBE
Cadeirydd,
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Eleni edrychwn ymlaen at:
• Gyhoeddi ein cynllun strategol newydd.
• Darparu tair cronfa grantiau newydd
– ein Cronfa Argyfwng i Ofalwyr a’n
Cronfa Seibiant i Ofalwyr, a’n Cronfa
Arloesi’r Rhwydwaith i gefnogi
modelau gwasanaethau newydd a
gwella llesiant staff llawr gwlad.
• Ymglymiad strategol a gwaith materion
cyhoeddus gyda gwneuthurwyr
penderfyniadau er mwyn darparu
cefnogaeth i ofalwyr o bob oed a
chraffu yn ystod argyfwng COVID-19
ac wrth i’r gwarchae ddechrau llacio.
• Defnyddio gwybodaeth fusnes ac
ymchwil newydd er mwyn cefnogi
arloesedd, galluedd a chynaliadwyedd
wrth ddarparu gwasanaethau ar gyfer
gofalwyr.
• Gweithio mewn partneriaeth
gyda Phartneriaid Rhwydwaith a
budd-ddeiliaid i ddatblygu gwell
cydnabyddiaeth a chefnogaeth i
ofalwyr ac i ddatblygu gwasanaethau
i ddiwallu anghenion gofalwyr a’u
teuluoedd.
• Parhau ein rhaglen hyfforddi a dysgu
ar gyfer Partneriaid Rhwydwaith, gan
gynnwys ffyrdd newydd o weithio
er mwyn wynebu heriau pandemig
COVID-19 ac arwain ar sicrhau a gwella
ansawdd.
• Darparu cymorth uniongyrchol i
oedolion sy’n ofalwyr yn ardal y
Southern Health and Social Care Trust
yng Ngogledd Iwerddon.
• Cyflwyno datrysiadau ar gyfer
gofalwyr ifanc gan gynnwys y cerdyn
adnabod ar gyfer gofalwyr ifanc yng
Nghymru, canllawiau ar gyfer cefnogi
gofalwyr ifanc mewn ysgolion ac
addasu Gŵyl Gofalwyr ifanc Yr Alban.
• Defnyddio’r cyfryngau a chyfryngau
cymdeithasol i gyrraedd mwy o ofalwyr
a chodi ymwybyddiaeth o faterion
gofalwyr.
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ADOLYGIAD ARIANNOL

RYDYM YN EDRYCH
AR ÔL EICH
RHODDION YN
OFALUS

SUT Y CODWYD EIN HARIAN
Rhoddion

62%

(£3,738k)

Grantiau Llywodraeth
Cymynroddion

3%

27%

0.1%

Ffïoedd ac incwm
gwerthiannau eraill

1%

(£59k)

£6,003k

(£6k)

0.4%

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

Taliadau aelodaeth 6.5% (£391k)

SUT Y DEFNYDDIWYD EIN HARIAN
Dylanwadu ar
gymdeithas er mwyn
gwella bywydau gofalwyr

18%

8%

(£1,053k)

Costau
cynhyrchu incwm
masnachu

1%

(£68k)

Gweithio gyda
Phartneriaid Rhwydwaith
lleol i ddatblygu
rhwydwaith cryf

35%

(£2,011k)

Codi proffil ac
ymwybyddiaeth o
ofalwyr a’r rôl ofalu

32%

6%
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(£334k)

Cynhwyswch
eich cwmni

Cymerwch
ran mewn
digwyddiad
neu gosodwch
her codi arian
ichi’ch hun
Gwnewch rodd
– naill ai’n untro
neu’n rheolaidd

AC AM BOB £1
A WARIWN YN
CODI ARIAN,

(£462k)

Cefnogi’r gwaith
o ddatblygu
atebion ar gyfer
gofalwyr
(£1,827k)

yn cael ei wario’n uniongyrchol
ar weithgareddau
elusennol.

18c

(£29k)

Costau
cynhyrchu incwm
gwirfoddol

Gwnewch rodd –
naill ai’n untro neu’n
rheolaidd

82c

(£1,608k)

(£172k)

Gweithgareddau masnachu
Incwm buddsoddi

AM BOB £1 A
RODDWCH CHI, RYDYM
NI’N GOFALU FOD

HELPWCH
GEFNOGI YR

RYDYM YN CODI £5.25

£5,755k
Trwy wario arian ar godi arian rydym yn
codi mwy fyth o arian ar gyfer gofalwyr.
Mae ein costau gorbenion, ac eithrio
costau yn gysylltiedig â chodi arian, yn
cynrychioli 9.7% o’n holl gostau.

Cefnogwch
brosiect yr
Ymddiriedolaeth
Gofalwyr trwy
eich
ymddiriedolaeth
neu sefydliad
Darparwch
ar gyfer y
dyfodol gyda
chymynrodd

Cewch fwy o fanylion yn
Carers.org/support-us
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DIOLCH YN FAWR
Gair enfawr o ddiolch i’n holl gefnogwyr,
os rhoesoch amser, arian neu roddion.
Mae eich haelioni wedi’n helpu i wneud
gwahaniaeth enfawr i ofalwyr eleni ac i
gynllunio’n hyderus ar gyfer y flwyddyn
i ddod. Hoffem gyfeirio’n benodol at y
cefnogwyr hynny a wnaeth gyfraniad
ariannol arwyddocaol dros y 12 mis
diwethaf.

Loteri Cod Post y Bobl
Cefnogaeth gan Loteri Cod Post y Bobl

Cefnogwyr hirdymor
National Garden Scheme
Pears Foundation

Cefnogwyr corfforaethol
CLC World Resorts & Hotels
Deloitte
DW Support Services
Greggs Foundation, The
Jehu Property Group
Jockey Club, The
Legal & General
Markel (UK) Ltd
Next Plc
NHS Property Services Ltd
NRS Healthcare
Partick Thistle Football Club
PIECE Glasgow
Quilter Foundation, The
Rank Group Plc, The
Watson Laurie Limited

Cefnogwyr unigol a
chyfranwyr sylweddol

Natasha Mutch-Vidal (chwith), un o Ymddiriedolwyr yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr,
gyda chyfranwyr sylweddol Peter a Janet Winslow, yn cyfarch Ei Huchelder Brenhinol,
Y Dywysoges Frenhinol. Bu ein Llywydd brenhinol mewn cinio i ddiolch i rai o’n
cefnogwyr hiraf a mwyaf hael.
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Mary Bishop
Bruce Tollis Trust, The
Richard Burns
Cayo Foundation, The
Gillian Fane
Gosling Foundation, The
Kevin Green
Maggie and John Hine
John Lowrie Morrison, OBE and
Maureen Morrison
Peter Westropp Memorial Trust, The
Reuben Foundation, The
Rind Foundation, The
Andrew O Robertson, CBE
Scarborough Group Foundation/Sandra
and Kevin McCabe, The
TJH Foundation, The
Peter and Janet Winslow

Ymddiriedolaethau, sefydliadau
a phartneriaethau elusennol
Alchemy Foundation
Bupa UK Foundation
Corra Foundation, The
Dulverton Trust, The
Earlsmead Charitable Trust
Eranda Rothschild Foundation
Gwendoline & Margaret Davies Charity, The
Harebell Centenary Fund, The
Hick Charitable Trust, The
Hugh Fraser Foundation, The
Kathleen Hannay Memorial Charity, The
Jenour Foundation, The
M & C Trust, The
Moffat Charitable Trust
Mr & Mrs JMB Charitable Trust
Portrack Charitable Trust
Prince of Wales's Charitable Fund, The
Princess Anne’s Charities Trust, The
Robertson Trust, The
Scottish Funding Council
Shaw Foundation, The
Sobell Foundation, The
Stichting Teuntje Anna Fund
Waterloo Foundation, The

Llywodraeth
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
NHS England
Llywodraeth Yr Alban
Southern Health and Social Care Trust yng
Ngogledd Iwerddon
Llywodraeth Cymru

Cymynwyr
John Barclay
Janet Hill
Pamela Kinch
James McAdam
Ann Telford
John Young
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Y BOBL INNI
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Uned 101
164-180 Union Street
London SE1 0LH
T: 0300 772 9600
E: info@carers.org
www.carers.org
CarersTrust
CarersTrust
carers.trust
CarersTrust
Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr
10 Regent Place
Rugby CV21 2PN
T: 0203 821 1700

Dewch o hyd i Bartner Rhwydwaith Yr
Ymddiriedolaeth Gofalwyr sydd agosaf ichi i
gael cymorth lleol i ofalwyr trwy:
Ddefnyddio ein gwasanaeth Dewch o hyd i
gymorth yn eich ardal chi yn carers.org
Neu ffonio 0300 772 9600 Llun–Gwe, 9am–5pm.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Cymru
Transport House
1 Cathedral Road
Cardiff CF11 9HA
T: 0300 772 9702
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Yr Alban
Spaces, Tay House
300 Bath Street
Glasgow G2 4JR
T: 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,
Llundain SE1 0LH.

© Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 2020. Mae’r
lluniau ar dudalennau 1, 8, 10 ac 16 diolch i
istockphoto.com. Modelau sy’n ymddangos
yn yr holl luniau llyfrgell ac eithrio ar dudalen
7. Oherwydd natur sensitif ein gwaith rydym
wedi newid enwau’r gofalwyr a’r sawl y maent
yn gofalu amdanynt.

