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Cawsom ein gorfodi gan bandemig COVID-19 
i addasu ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn yn 
gyflym, ond trwy anwesu ffordd newydd o 
weithio llwyddwyd i barhau i gynnig 
gwasanaethau a chefnogaeth o ansawdd i 
ofalwyr di-dâl. Cynyddodd ein refeniw i bron 
i £10m – tyst i’n heffeithlonrwydd parhaus a’r 
ymddiriedaeth a roddir yn ein gallu i gyrraedd 
gofalwyr mewn angen.  

LLWYDDASOM I YMESTYN EIN 
CYRHAEDDIAD AC ERBYN 
HYN GWASANAETHWN 
81% O LOEGR, YR ALBAN A 
CHYMRU.
Daeth manteision bod yn rhan o Rwydwaith 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr ehangach yn amlwg 
iawn. Trwy weithio gyda phartneriaid ar draws 
gwledydd Prydain, gyda’n gilydd cyraeddasom 
858,286 o ofalwyr di-dâl o bob oed a 
dderbyniodd grantiau gwerth £4,377,823. 

Mae ein gwaith codi ymwybyddiaeth a’n dylanwad 
wedi golygu fod anghenion gofalwyr di-dâl yn 
parhau i gael eu cydnabod, ac rydym wedi cynnal 
astudiaethau pwysig o ofal cymdeithasol ac effaith 
coronafeirws ar ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr. Aethom ati i gomisiynu dadansoddiad 
o’n sefyllfa o ran cydraddoldeb, amrywiaeth a 
chynhwysiant i’n helpu i adnabod meysydd lle 
y gallwn wneud gwelliannau fel rhan o’r gwaith 
o gyrraedd mwy o ofalwyr di-dâl sy’n cael eu 
tangynrychioli ymhlith defnyddwyr gwasanaethau.

Rydym wedi parhau i gryfhau ein llywodraethiant 
gan gynnwys croesawu pump Ymddiriedolydd 
newydd ac atgyfnerthu ein Byrddau Ymgynghorol 
mewn tair gwlad. Roeddem yn falch hefyd o 
benodi’r Dr Saul Becker yn Llysgennad. Diolchwn 
i’r ymddiriedolwyr a staff y dywedwyd ffarwel 
wrthynt eleni. 

Trwy ein strategaeth gynaliadwyedd rydym 
wedi cyrraedd sefyllfa ariannol gref. Rydym wedi 
cynyddu’n sylweddol ein buddsoddiad i gefnogi’r 
gwaith o dyfu a datblygu atebion ar gyfer gofalwyr 
di-dâl ac i weithio i ddatblygu rhwydwaith 
cryfach, ac rydym wedi cynyddu’n sylweddol 
werth y grantiau a ddosbarthwyd gennym. Diolch 
i bawb – pob cefnogwr unigol, sefydliad a busnes 
philanthropig – sydd wedi’n cefnogi.

Hoffwn ddiolch hefyd i’m cydweithwyr yn yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr am y dycnwch a’r 
proffesiynoldeb a ddangoswyd ganddynt mewn 
blwyddyn heriol. 

Bydd y flwyddyn o’n blaenau yn parhau i gynnig 
heriau, ac yn fwy nac erioed mae angen inni barhau 
â’n gwaith i gyrraedd a chefnogi mwy o ofalwyr 
di-dâl. Gyda’ch help chi rydym yn hyderus y gallwn 
weithredu ein cynlluniau i’w cefnogi wrth iddynt 
adfer ac ail-adeiladu wedi 
effeithiau’r pandemig.

John McLean, OBE  
Cadeirydd, Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
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YMDDIRIEDOLAETH 
GOFALWYR – Y BOBL INNI  
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen bwysig ar gyfer, gydag ac am ofalwyr. Gweithiwn 
i wella’r gefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw gyda’r heriau 
o ofalu, 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 gwledydd Prydain o bartneriaid annibynnol 
ansawdd-warantedig a thrwy ddarparu grantiau i helpu gofalwyr di-dâl i gael yr help 
ychwanegol maen nhw ei angen i fyw eu bywyd eu hunain. Gyda’r Partneriaid Rhwydwaith 
lleol hyn gallwn gefnogi gofalwyr di-dâl yn eu cartrefi trwy ddarparu gofal amnewid; ac 
yn y gymuned gyda gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol, help ymarferol a gallu 
manteisio ar egwylion mawr eu hangen. Rydym yn cynnig gwasanaethau arbenigol i 
ofalwyr di-dâl pobl o bob oed a chyflwr ac ystod o weithgareddau cefnogaeth a grŵp 
wedi’u teilwra’n arbennig.

Cyflawni mwy dros ofalwyr di-dâl
Yn 2016 cyflwynasom Fframwaith Strategol pum mlynedd oedd yn dangos sut roeddem 
yn gobeithio cyflawni mwy dros ofalwyr di-dâl. Mae’r strategaeth honno wedi parhau’n 
ganolog i’n gwaith yn 2020-2021 ac mae ein Hadroddiad Effaith yn amlygu’r gwahaniaeth a 
wnaethom i ofalwyr di-dâl eleni trwy: 

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

Gweithio gyda’n 
Rhwydwaith i 
ddatblygu rhaglenni 
trawsnewidiol.

Dylanwadu 
a chodi 
ymwybyddiaeth.

EIN GWELEDIGAETH YW 
BOD GOFALWYR DI-DÂL 
YN CYFRIF AC Y GALLANT 
GAEL GAFAEL AR YR HELP 
MAEN NHW EI ANGEN I 
FYW EU BYWYDAU. 
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HELPU GOFALWYR 
DI-DÂL I GYSYLLTU’N 
DDIGIDOL 
Mae COVID-19 yn golygu y bu Asma, sy’n 20 oed 
ac sy’n gofalu am ei mam, wedi bod yn ceisio 
ynysu cymaint ag y gall i’w chysgodi. Gan fod ei 
ffôn symudol wedi torri, a chan na allai fforddio 
Wi-Fi na’i ddefnyddio yn y llyfrgell na’r caffi lleol, 
roedd Asma yn cael ei gwahanu fwy a mwy oddi 
wrth ei ffrindiau ac yn methu cynnig am swyddi.

Dywedodd Asma wrth ei gweithiwr cymorth, a’i 
helpodd i wneud cais am grant Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr, “Mae problemau iechyd Mam 
yn golygu ei bod yn aml yn gweiddi ac yn 
rhwystredig, mae’n ddiflas iawn. Mae’n anodd 
iawn inni yn ariannol. Byddai’r grant hwn yn 
fy helpu gyda phopeth yn llythrennol – yn 
syml iawn gallwn gael help.”

Roeddwn wedi gallu cynnig grant o £300 i Asma 
ar gyfer ffôn symudol a dongle. Ar ôl cael y grant 
roedd Asma wedi gallu cynnig ar-lein am waith 
mewn archfarchnad ac fe gafodd y swydd, gan 
roi profiadau newydd iddi y gallai eu defnyddio 
yn ei gyrfa yn y dyfodol. Hefyd, ysbrydolodd 
y grant ddiddordebau newydd gan ei fod yn 
golygu y gallai ddysgu syniadau coluro a phobi 
ar YouTube yn y cyfnodau clo. Cymerodd ran 
hefyd mewn grŵp cefnogaeth gydag oedolion 
ifanc eraill sy’n ofalwyr. Ni fyddai dim o hynny 
wedi bod yn bosib heb gyswllt â’r rhyngrwyd.

OHERWYDD COVID 
FU PETHAU DDIM YN 
HAWDD. ROEDD CAEL 
Y CYMORTH HWN YN 
GWNEUD GWAHANIAETH 
MAWR IMI. PAN DRAWODD 
Y PANDEMIG ROEDDWN 
YN TEIMLO FOD FY 
MREUDDWYDION WEDI’U 
CHWALU GAN FOD FY 
NGHYNLLUNIAU I GYD 
WEDI MYND. ROEDD 
GALLU CYFATHREBU YN 
FY HELPU RHOI’R HOLL 
BETHAU HYN YN ÔL AT EI 
GILYDD ETO.

    5



6  

EIN HEFFAITH MEWN RHIFAU 
Cyrhaeddodd Rhwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
858,286  o ofalwyr di-dâl 
oedd wedi cofrestru gyda’u 
gwasanaethau.
Roedd hyn yn cynnwys 
cefnogaeth uniongyrchol (ar-lein, 
ar y ffôn neu’n bersonol) i 429,195 
o ofalwyr di-dâl, gan gynnwys 
54,362 o ofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
ledled gwledydd Prydain.

Erbyn hyn mae Partneriaid 
Rhwydwaith yn cyrraedd 
gofalwyr di-dâl yn 81% o’r 
holl ardaloedd awdurdodau 
lleol yng ngwledydd 
Prydain (cynnydd o 5% ers 
y flwyddyn gynt).

Rhoddwyd £567,239 yn 
uniongyrchol i 2,160 o ofalwyr di-
dâl. Roedd hyn yn cynnwys 1,314 o 
grantiau tuag at nwyddau tŷ a 300 
o grantiau tuag at ofal seibiant.

Derbyniodd 1,933 o ofalwyr di-dâl 
mewn angen dybryd yn ystod y 
pandemig grant Cronfa Argyfwng 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr hyd 
at £300.

Helpodd ein cyflenwadau o 
307,000 o eitemau PPE rhad ac 
am ddim 20 Partner Rhwydwaith 
yng Nghymru a Lloegr i barhau i 
gefnogi gofalwyr di-dâl yn ddiogel.

Cymerodd 2,000+  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 coronafeirws.

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

Roedd cynnydd o 51% mewn 
gweithgarwch ar Twitter ar 
Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr 
Ifanc yn golygu fod mwy o bobl wedi 
dysgu fod gofalwyr ifanc angen 
cefnogaeth i wireddu eu dyheadau.

Er ein bod wedi gallu gwneud gwahaniaeth i lawer o ofalwyr di-dâl eleni, mae ein 
hymchwil yn dangos fod angen cynyddol am gymorth. Dyna pam, yn y flwyddyn i ddod,   
y byddwn yn rhoi ffocws allweddol ar effaith COVID-19 ar ofalwyr di-dâl.

mewn grantiau ar draws gwledydd 
Prydain i gefnogi gofalwyr di-dâl.

Derbyniodd dros 1,000 o 
ofalwyr di-dâl gefnogaeth 
ffôn neu gyfeirio 
gan ein Gwasanaeth 
Cefnogi Gofalwyr yng 
Ngogledd Iwerddon.

81%

Rhoddwyd 

£4,377,823
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RHWYDWAITH YR 
YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR 
Mae Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cynnwys 123* 
Partner Rhwydwaith ar draws Lloegr, Yr Alban a Chymru, gan ddarparu 
gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth  emosiynol, help ymarferol ac 
egwylion i ofalwyr di-dâl.

Mae David Trumper, Prif Weithredwr Canolfan Gofalwyr Caerfaddon 
& Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf, yn cydnabod sut mae bod yn rhan 
o’n Rhwydwaith yn helpu ei sefydliad i greu effaith fwy ar gyfer 
gofalwyr di-dâl.

“Mae bod yn aelod o Rwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn cynnig 
manteision arwyddocaol ar gyfer 
ein sefydliad.

“Ar lefel ymarferol, roeddem wedi gallu 
helpu 30 o ofalwyr di-dâl i gael grant 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr, oedd wedi darparu 
arian hollbwysig ar eu cyfer trwy bandemig 
COVID-19. Roeddem hefyd wedi gallu cael 
gafael ar arian ein hunain i gefnogi gofalwyr 
ifanc gyda’u llesiant trwy’r cyfnod hwn, 
yn ogystal â derbyn nifer o grantiau yn y 
blynyddoedd diwethaf.

“Ond mae bod yn aelod yn llawer mwy na 
pherthynas ariannol. Mae crynhoi profiad 
mudiadau cefnogi gofalwyr at ei gilydd yn 
rhoi’r gallu inni ddysgu a rhannu mewn ffordd 
na allem wneud pe na bai’r Rhwydwaith 
yno. Rydym wedi elwa o weminarau a 
rhannu adnoddau trwy Hwb Gwybodaeth 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn ogystal â 
gallu cael gafael ar ddata ac ystadegau yn 
rhwyddach.

“Mae esboniadau polisi rheolaidd yn helpu 
rhoi syniad inni o’r agenda cenedlaethol ar 
gyfer gofalwyr di-dâl. Mae hyn wedi’n galluogi 
i gynllunio ac addasu ein gwasanaethau 
yn llawer cyflymach a mwy effeithiol. Mae 
brand yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr hefyd yn 
ychwanegu gwerth pan rydym yn siarad â 
chyllidwyr a chomisiynwyr.

MAE DOD Â PHROFIAD 
MUDIADAU SY’N CEFNOGI 
GOFALWYR AT EI GILYDD YN 
RHOI’R GALLU INNI DDYSGU 
A RHANNU MEWN FFORDD 
NA FYDDAI’N BOSIB HEB Y 
RHWYDWAITH.

   7

“Ac rydym wedi gallu gwneud cysylltiadau 
gyda Phartneriaid Rhwydwaith eraill ar daith 
ddigidol debyg i’n taith ni er mwyn rhannu 
cefnogaeth a dysgu – hyd yn oed y rhai sydd 
350 milltir i ffwrdd!  Fyddai hynny ddim yn 
digwydd heb Rwydwaith yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yr ydym yn falch o fod yn aelod 
ohono.”

*123 ar 31 Awst 2021; 119 ar 31 Mawrth 2021.
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Cefnogaeth leol ar gyfer gofalwyr di-dâl

Effaith ein grantiau ar draws gwledydd Prydain 
Rhoddwyd £4,377,823 mewn grantiau ar draws gwledydd Prydain i gefnogi 
33,744  o ofalwyr di-dâl.

Erbyn hyn mae 4,407 o 
staff a 4,390 o wirfoddolwyr 
yn Rhwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
yn cefnogi gofalwyr di-dâl ar 
draws gwledydd Prydain.

Erbyn hyn mae 
Partneriaid Rhwydwaith 
yn cyrraedd gofalwyr 
di-dâl mewn 81% o’r holl 
ardaloedd awdurdodau 
lleol yng ngwledydd 
Prydain (cynnydd o 5% 
ers y flwyddyn flaenorol).

Lloegr

Gogledd 
Iwerddon

Yr Alban

Cymru

314 o beiriannau 
golchi a sychwyr

266 o welyau 
a dillad gwely

238 o wyliau 
a seibiannau 
rhag gofalu

195 o wersi a 
phrofion gyrru

69 o gyrsiau/
hyfforddiant 
datblygu sgiliau

206 o nwyddau 
a gwasanaethau 
yn cefnogi 
cynhwysiant digidol

GWEITHIO GYDA’N RHWYDWAITH 
I DDATBLYGU RHAGLENNI 
TRAWSNEWIDIOL 

RHODDWYD £567,239 YN UNIONGYRCHOL I 2,160 O OFALWYR 
DI-DÂL GAN GYNNWYS GRANTIAU TUAG AT BRYNU:

Gofalwyr di-dâl a gefnogwyd Grantiau a roddwyd

22,901 £2,611,731.19

£7,313.0039

£252,017.853,627 

£1,506,760.967,177

Eleni, cyrhaeddodd Rhwydwaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
858,286 o ofalwyr di-dâl oedd wedi cofrestru gyda’u 
gwasanaethau.

Roedd hyn yn cynnwys cefnogaeth uniongyrchol (ar-lein, ar y 
ffôn neu’n bersonol) i 429,195 o ofalwyr di-dâl, gan gynnwys 
54,362 o ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr ledled 
gwledydd Prydain. Gwelsom:

   Gynnydd o 69% yn nifer yr  oedolion ifanc sy’n ofalwyr yr 
ymgysylltwyd â nhw, o gymharu â’r flwyddyn gynt.

   Cynnydd o 13% yn nifer y gofalwyr di-dâl a gefnogwyd o 
gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.

   Cynnydd o 4% yn nifer y gofalwyr oed gwaith (cyfanswm o 
201,098).
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Gwasanaeth o ansawdd
Derbyniodd 93,535 o ofalwyr di-dâl 
wasanaethau gan ein 28 aelod a reoleiddiwyd 
gan y Care Quality Commission neu 
Arolygiaeth Gofal Cymru, gan gynnwys gofal 
amnewid yn y cartref.

Cytunodd 79% o’r 471 gofalydd di-dâl yn 
ein harolwg adborth peilot fod cael gafael ar 
wasanaethau gan eu Partner Rhwydwaith 
lleol wedi gwella ansawdd eu bywydau. Mae 
datblygu ein gwobr ansawdd ein hunain 
yn arwain at fwy o wasanaethau ansawdd-
warantedig ar gyfer gofalwyr di-dâl.

Dysgu a rhannu 
Mae gweithwyr proffesiynol Partneriaid 
Rhwydwaith yn darparu mwy ar gyfer 
gofalwyr di-dâl trwy rannu arfer gorau, 
mewnwelediadau ac arbenigedd.

Erbyn hyn mae 600+ o aelodau’r 
Rhwydwaith yn derbyn y wybodaeth 
maen nhw ei hangen i gefnogi 

 gofalwyr di-dâl ar ein Hwb Gwybodaeth. 

Clywodd 151 o gynrychiolwyr gan 40 o 
siaradwyr yn ein cynhadledd ar-lein.

Trafododd ein fforymau a’n 21 
gweminar bopeth o ddiogelu llesiant 
staff i reoli risg.

Gwaith partneriaeth 
DERBYNIODD 123* 
O BARTNERIAID 
RHWYDWAITH GRANTIAU 
GWERTH CYFANSWM O 
£3,529,233.48 

Elwodd bron i 2,000 o ofalwyr di-dâl a 
mwy na 160  o staff o’n Cronfa Arloesi, gan 
helpu Partneriaid Rhwydwaith i ddod o hyd 
i ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau 
a chefnogi’r staff sy’n eu darparu.

Manteisiodd 6,698 o ofalwyr 
di-dâl ar egwylion a seibiannau 
diolch i £500,000 gan yr Adran ar 
gyfer Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a 
Chwaraeon (DCMS) a’r Pears Foundation, 
trwy 47 prosiect a gyflawnwyd gyda 
Phartneriaid Rhwydwaith ar draws Lloegr.

Dywedodd 70% o’r 416 gofalydd di-dâl 
a lanwodd ein harolwg adborth eu bod yn 
teimlo’n hapusach ar ôl cymryd rhan yn 
ein rhaglen Cysylltu Cymunedau, Cysylltu 
Gofalwyr. Trwy grant Cronfa Unigrwydd 
o £650,000 gan y DCMS, rhoddodd y 
prosiect gymorth i 9,363  o ofalwyr di-dâl 
oedd yn wynebu’r risg fwyaf o fod yn unig.

Mae 87% o’r cyfranogwyr a arolygwyd hyd 
yn hyn wedi gwella eu hyder ar ôl cymryd 
rhan yn ein prosiect Gweithio dros Ofalwyr 
yn Llundain. Mae’n cael ei ariannu gan 
Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Chronfa 
Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mynychodd 424 o staff Partneriaid 
Rhwydwaith bedwar gweithdy codi 
ymwybyddiaeth fel rhan o’n gwaith 
i gyrraedd mwy o ofalwyr di-dâl 
sy’n cael eu tangynrychioli ymhlith 
defnyddwyr ein gwasanaethau.

Ymateb i COVID-19
Derbyniodd 1,933 o ofalwyr di-dâl ag 
angen  brys grant Cronfa Argyfwng yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr o hyd at £300 
rhwng Mai a Gorffennaf 2020.

Cefnogwyd 6,444 o ofalwyr di-dâl mewn 
caledi yng Nghymru gan Bartneriaid 
Rhwydwaith diolch i fuddsoddiad o 
£1.25m gan Lywodraeth Cymru.

Helpodd ein cyflenwadau 
o 307,000 o eitemau PPE 
rhad ac am ddim 20 Partner 
Rhwydwaith i barhau i gefnogi 
gofalwyr di-dâl yn ddiogel.

*123 ar 31 Awst 2021; 119 ar 31 Mawrth 2021.
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Cefnogi gofalwyr ifanc
Mae 60% o awdurdodau lleol 
yng Nghymru eisoes wedi lansio’r 
Cerdyn Adnabod Gofalwyr Ifanc. 
Buom yn flaenllaw yn ei ddatblygu fel rhan 
o gynllun gan  Lywodraeth Cymru i gefnogi 
gofalwyr ifanc.

Derbyniodd 45 o wasanaethau gofalwyr 
ifanc grant i ddarparu seibiant i 3,009 o 
ofalwyr ifanc fel dewis i Ŵyl Gofalwyr Ifanc 
Yr Alban. Hefyd, cofrestrodd 118 o bobl ar 
gyfer ein Gŵyl ar-lein.

Mae 70+ o weithwyr ieuenctid proffesiynol 
wedi’n helpu i ddatblygu ein hadnoddau teulu 
cyfan ar gyfer gofalwyr ifanc, eu teuluoedd 
a’r bobl sy’n eu cefnogi yn Yr Alban.

Mae 68 o ofalwyr ifanc wedi datblygu eu 
gwytnwch a’u llesiant trwy ein prosiect 
FI-CHI, a gyflawnwyd ar y cyd â Phrifysgol 
Sussex.

Gwneud gwahaniaeth 
mewn ysgolion
Mae 322 o Lysgenhadon Gofalwyr Ifanc 
mewn Ysgolion wedi’u hyfforddi yn helpu 
169 o ysgolion a cholegau yn Lloegr i gefnogi 
gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr.

Defnyddiwyd ein Hwb Addysg Ddigidol 2,219 
o weithiau ac mae’n helpu ysgolion ar draws 
Yr Alban i gefnogi gofalwyr ifanc.

Gwella profiad myfyrwyr
Roedd 47% o ofalwyr sy’n 
fyfyrwyr yn ei chael yn anodd mynd i 
ddosbarthiadau yn ôl ein hymchwil yn Yr Alban. 
Dangosodd fod llawer yn ei chael yn anodd ac 
rydym yn defnyddio’r ymchwil yn ein gwaith ar 
wella profiad myfyrwyr.
Mae 11 prifysgol a chwe choleg yn Yr Alban 
wedi derbyn ein gwobr Ymestyn yn Ehangach/
Mynd Ymhellach, sy’n eu galluogi i gynnig mwy 
o gymorth i fyfyrwyr sy’n ofalwyr.
Mae pob un o’r naw prifysgol yng Nghymru 
wedi gweithio mewn partneriaeth i roi systemau 
ar waith i gynnig mwy o gefnogaeth i fyfyrwyr 
sy’n ofalwyr. Rydym hefyd wedi lansio Canllaw 
Prifysgolion newydd i Ofalwyr yng Nghymru.

BYDD STAFF Y BRIFYSGOL . . . 
YN GWNEUD POPETH A ALLANT I’W 
WNEUD YCHYDIG YN RHWYDDACH.
Gofalydd di-dâl yn y brifysgol

CEFNOGI’R GWAITH O DDATBLYGU 
ATEBION AR GYFER GOFALWYR DI-DÂL
Gall unrhyw un ddod yn ofalydd di-dâl ar unrhyw adeg yn eu bywydau, a dyna pam 
rydym yn datblygu atebion sy’n diwallu anghenion penodol gofalwyr di-dâl wrth i’w 
hamgylchiadau newid.

Cefnogi oedolion sy’n ofalwyr
Derbyniodd 1,000+ o oedolion sy’n ofalwyr 
gymorth gan ein gwasanaeth yng Ngogledd 
Iwerddon. Hefyd, cymerodd 200+ o ofalwyr 
ran yn ein gweithgareddau.

MAE’R CWRS YN ANHYGOEL! 
RWYF WEDI DECHRAU NEWID BWYD 
A GWTHIO FY HUN I GYMRYD MWY O 
AMSER IMI FY HUN.
Gofalydd di-dâl

Roedd 69% o’r cyfranogwyr a arolygwyd wedi 
cael gwaith cyson am 26 allan o 32 wythnos 
ers gadael ein prosiect Gweithio dros Ofalwyr 
yn Llundain. 
Dywedodd 100% o’r 83 gofalydd di-dâl a 
roddodd adborth ar ddiwedd ein prosiect 
byw’n iach fod eu hiechyd meddwl wedi gwella. 
Cymerodd 293 ran yn y cynllun a drefnwyd 
gan Carers Leeds.
Cafodd 2,000 copi o’n canllaw dwyieithog 
newydd ar gyfer teuluoedd a chyfeillion 
sy’n gofalu am rywun â dementia eu 
dosbarthu trwy ein Rhwydwaith a 
phartneriaid Age Cymru.
Mae ein hadnoddau Methu Gofalu Mwyach yn 
helpu gweithwyr proffesiynol i gefnogi rhieni 
hŷn sy’n ofalwyr a gofalwyr sy’n heneiddio i 
baratoi ar gyfer dyfodol pan maen nhw’n llai abl 
neu’n methu darparu gofal.
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CEFNOGI’R GWAITH O DDATBLYGU 
ATEBION AR GYFER GOFALWYR DI-DÂL

WRTH EDRYCH ARNAF 
FY HUN YN AWR, GALLAF 
SIARAD AM YR HYN SYDD 
AR FY MEDDWL A BETH 
RWYF YN TEIMLO SYDD 
ANGEN EI DDWEUD.

YSBRYDOLI 
NEWID 
Hyd yn hyn, mae ein prosiectau a ariennir gan y 
Quilter Foundation, wedi helpu 1,649 o oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr i wneud newidiadau cadarnhaol 
yn eu taith at fod yn oedolion. Mae cyfranogwyr wedi 
dangos gwelliannau arwyddocaol yn eu llesiant ac o 
ran teimlo’n llai unig trwy wirfoddoli ac oherwydd y 
cymorth cyflogadwyedd a’r grantiau a gawsant.

Daeth Celina, sy’n byw yn Wiltshire, yn ofalydd ifanc 
i’w mam pan oedd yn ferch ifanc. Erbyn hyn mae 
hi’n 23, ac mae hefyd yn cefnogi ei phum brawd 
a chwaer iau a gweithio’n llawn amser. Ymunodd 
Celina â deg oedolyn ifanc arall sy’n ofalwyr ar 
Grŵp Llywio Quilter, ac ar ôl cael cefnogaeth 
gan wirfoddolwyr Quilter a’i Phartner Rwydwaith 
lleol, roedd wrth ei bodd pan gafodd swydd ei 
breuddwydion, sef nyrs filfeddygol.

“�Rwyf�wrth�fy�modd�gyda�phopeth�am�Grŵp�Llywio�
Quilter!�Roedd�cyfarfod�gofalwyr�ifanc�eraill�oedd�
mewn�sefyllfa�ofalu�debyg�imi�yn�dda.�Dydy�fy�
ffrindiau�ddim�yn�deall�fy�sefyllfa,�sy’n�gallu�bod�yn�
heriol�iawn.�Yn�wreiddiol,�doedd�gen�i�mo’r�hyder�i�
ddweud�fy�mod�yn�ofalydd,�ond�ar�ôl�bod�yn�rhan�o�
grŵp�Quilter�a�chyda�fy�nghanolfan�leol,�mae�wedi�
gwneud�imi�deimlo’n�fwy�hyderus�yn�siarad�am�
bwy�ydw�i.

“�Helpodd�y�gwirfoddolwyr�gyda�fy�nghwrs�coleg�
...�dydw�i�ddim�yn�credu�y�byddwn�wedi�cael�y�
graddau�heb�gefnogaeth�a�gwnaeth�imi�deimlo’n�
hyderus�a�bod�gen�i�gefnogaeth.”

11
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DYLANWADU A 
CHODI YMWYBYDDIAETH  
Blaenoriaethu gofalwyr 
di-dal yn y pandemig
Trwy gydol argyfwng COVID-19 mae ein 
dylanwad gyda gwneuthurwyr 
penderfyniadau allweddol, gan 
gynnwys llywodraethau, wedi 
golygu fod gofalwyr di-dâl:

  Wedi’n gweld yn gwneud llywodraethau yn 
atebol am ddiogelu a blaenoriaethu hawliau 
ac anghenion gofalwyr di-dal. Roedd hyn yn 
cynnwys cyhoeddi datganiad cyhoeddus yn 
gofyn i Aelodau Seneddol addo cefnogaeth ar 
ran y darpar Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar 
Ofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr. 
Llwyddasom hefyd i sicrhau Ymchwiliad gan 
un o Bwyllgorau Senedd Cymru ar effaith 
COVID-19 ar ofalwyr di-dâl a Strategaeth 
Gofalwyr, Cynllun Cyflawni a Siarter 
Gofalwyr Llywodraeth Cymru.

  Wedi cael gwrandawiad i’w lleisiau.  
Buom yn cefnogi oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr yn Yr Alban a Chymru i 
roi gwybod i wleidyddion am effaith y pandemig.

  Wedi derbyn addysg – gwnaethom sicrhau lle 
gofalwyr ifanc yn y rhestr o ddysgwyr bregus 
yn Lloegr a Chymru a datblygu canllawiau 
COVID-19 ar gyfer ysgolion a cholegau.

  Erbyn hyn yn gallu manteisio ar wasanaeth 
ymatebwyr gwirfoddol y GIG yn Lloegr, er 
mwyn cael help gyda thasgau fel siopa.

  Yn elwa o’n gwaith codi ymwybyddiaeth 
gyda gweithwyr proffesiynol yng 
Nghymru a’r Alban.

  Wedi llwyddo cael pobl i ddeall eu 
problemau gyda siopa a meddyginiaethau. 
Roedd hyn yn cynnwys ein hymgyrch 
#Supermarkets4Change yn Yr Alban, gwaith 
gyda’r ‘pedair archfarchnad fawr’ ac adnoddau 
mewn fferyllfeydd i’w gwneud yn fwy hwylus i 
bobl allu cael meddyginiaethau yng Nghymru.

  Wedi gallu defnyddio llythyr ar 
bapur y GIG yn Lloegr i 
esbonio pam fod angen 
iddynt fod allan yn 
ystod cyfnod clo.

  Yn elwa o gyllid i helpu gwasanaethau yn Yr 
Alban i ddarparu cymorth o bell.

  Yn cael mwy o gyfleoedd i gael profion 
COVID-19, a PPE ar gyfer gweithwyr 
cymorth gofal a gofalwyr.

  Wedi cael eu cynnwys yng nham un grŵp 
blaenoriaeth chwech ar gyfer brechlyn 
COVID-19.

  Wedi derbyn taliad Tâl Atodol Lwfans Gofalwyr 
Coronafeirws yn Yr Alban.

  Wedi elwa o’n gwaith gydag elusennau 
eraill yn ystod Wythnos Gofalwyr, a chyda 
Phartneriaeth Plant Anabl a’r Gynghrair Gofal 
a Chefnogaeth, i flaenoriaethu 
anghenion gofalwyr di-dâl.

Ymgysylltu digidol
Mae ein brand estynedig a’n 
strategaeth ddigidol yn helpu 
gofalwyr di-dâl i ddod o hyd i wybodaeth. 
Rydym wedi dyblu cyfran y bobl sy’n 
defnyddio ein gwefan trwy gyfryngau 
cymdeithasol a gwelsom gynnydd o 45% 
mewn ymgysylltiadau ar Twitter.

Fy Iechyd Meddwl
Bu 281 gofalydd ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn 
Lloegr yn ymgyrchu gyda’n 
prosiect Fy Iechyd Meddwl, gan helpu 
sicrhau bod gan weithwyr proffesiynol 
iechyd, addysg a gofal cymdeithasol well 
dealltwriaeth o’u hanghenion.

Triongl Gofal
Mae 50% o’r 14 bwrdd iechyd 
yn Yr Alban, a 21 ymddiriedolaeth 
iechyd meddwl yn Lloegr wedi 
mabwysiadu ein model Triongl Gofal. 
Mae’n annog defnyddwyr gwasanaethau 
a chanddynt broblem iechyd meddwl, 
gofalwyr di-dâl a gweithwyr proffesiynol 
i weithio gyda’i gilydd i wella llesiant 
defnyddwyr gwasanaethau.
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Cefnogi arloesedd, 
galluedd a 
chynaliadwyedd   
Mae ein hymchwil wedi’n helpu ni i 
ganolbwyntio ein gwaith dylanwadu 
lle mae ei angen fwyaf eleni. Roedd y 
sylw helaeth a roddwyd i’r canlyniadau 
ar y cyfryngau, gan gynnwys 
newyddion Cenedlaethol ITV,  wedi codi 
ymwybyddiaeth  yn ystod y pandemig.

   Cymerodd dros 2,000 o ofalwyr 
di-dal ran yn ein harolwg gofal 
cymdeithasol, a ddangosodd nad 
yw 64% o ofalwyr di-dâl yn cael 
digon o gefnogaeth gan y system gofal 
cymdeithasol. Mae’r canlyniadau wedi 
cefnogi ein galwad ar lywodraeth y 
DG i symud tuag at ddiwygio cyllido 
gofal cymdeithasol digonol, diogel a 
chynaliadwy.

   Ymatebodd bron i 1,000 gofalydd 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
i’n harolwg am effaith coronafeirws, 
ac roedd 69% yn teimlo llai o 
gysylltiad ag eraill ers y pandemig. 
Mae’r canlyniadau wedi’n helpu i 
ddatblygu gwasanaethau er mwyn 
cefnogi’r grŵp hwn o ofalwyr 
di-dâl a dylanwadu ar wneuthurwyr 
penderfyniadau i greu newid.

RWYF YN GWEITHIO AR 
HYN O BRYD OND RWYF YN 
GORFOD RHOI’R GORAU IDDI 
GAN NA ALLAF FFORDDIO 
GOFALU A GWEITHIO MWYACH 
– MAE’N DIFETHA FY IECHYD. 
BYDD YN GWNEUD CAWL O’N 
SEFYLLFA ARIANNOL, OND 
DOES GEN I DDIM DEWIS.
Gofalydd gwrywaidd 55–64 oed a 
gymerodd ran yn ein harolwg gofal 
cymdeithasol

Ymunodd deg gofalydd ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr â’n Grŵp 
Llywio ar gyfer ein diwrnod gweithredu ym 
mis Mawrth. Fe’u helpodd ni i ddatblygu’r 
thema – Diogelu Dyfodol Gofalwyr ifanc 
– a chamau oedd yn cynnwys galw 
ar gyflogwyr i gydnabod eu sgiliau, a 
gwneuthurwyr penderfyniadau i roi sylw i 
addysg, cyflogadwyedd ac iechyd.

Llofnododd 20 o Aelodau 
Seneddol ar draws y pleidiau Gynnig 
Cynnar-Yn-Y-Dydd yn galw ar bob Aelod 
Seneddol i weithio gyda’i gilydd i ddiogelu 
dyfodol gofalwyr ifanc.

Tynnodd wyth gofalydd ifanc sylw 
at bwysigrwydd chwilio am gymorth yn 
ystod ein Huwchgynhadledd Ddwyochrog 
rhwng Gweinidogion Yr Alban a Chymru.

Cynyddodd sylw ar y cyfryngau ac ar 
gyfryngau cymdeithasol ymwybyddiaeth 
o ofalwyr ifanc a’r cymorth maen nhw ei 
angen i gyflawni eu nodau. Buom yn 
trendio ar Twitter, cynyddodd 
lefelau ymgysylltu 51%, a chawsom 
13,499 o negeseuon Instagram.

Anogodd gwaith creadigol gofalwyr ifanc 
ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr bron i 
7,000 ymweliad ar ein gwe dudalennau 
Diwrnod Gweithredu Gofalwyr ifanc.

RWYF YN FALCH OHONOM 
FEL GRŴP OHERWYDD Y 
DAETHOM OLL AT EIN GILYDD, 
NID OEDDEM YN ADNABOD EIN 
GILYDD,   A CHREU RHYWBETH 
ANHYGOEL AC ERBYN HYN 
RYDYM YN FFRINDIAU.
Aelod o’r Grŵp Llywio

Diwrnod 
Gweithredu 
Gofalwyr Ifanc 
2021 



14  

ADOLYGIAD ARIANNOL

SUT WNAETHOM GODI EIN HARIAN

SUT WNAETHOM DDEFNYDDIO EIN HARIAN

Rhoddion�� 

51.8%   (£5,139,606) 

Grantiau�Llywodraeth��� 

41.5%   (£4,115,606) 

Cymynroddion�  

2.9%   (£286,538) 

Taliadau�aelodaeth�ac�incwm�arall�  

3.8%   (£376,134) 

Costau�cynhyrchu 
rhoddion�a�chymynroddion� 

10% (£1,007,508)

Cefnogi�datblygu�atebion 
i�ofalwyr  

32% (£3,008,105)

Dylanwadu�a�chodi 
ymwybyddiaeth� 

7% (£694,264)

Gweithio�gyda’n�rhwydwaith�i�
ddatblygu�rhaglenni�trawsnewidiol� 

51% (£4,848,663)

£9,558k

£9,918k
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RYDYM YN GOFALU 
FOD EICH RHODDION 
YN CAEL EU GWARIO’N 
OFALUS 

Gynnwys eich 
cwmni

Cymerwch ran yn 
Carers.org/support-us

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

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

Gwneud rhodd 
– naill ai’n untro 
neu’n rheolaidd

Cefnogi gofalwyr 
di-dâl trwy eich 
ymddiriedolaeth 
neu sefydliad

Darparu 
ar gyfer y 
dyfodol gyda 
chymynrodd

91c 
yn�cael�ei�wario’n�uniongyrchol�ar�
weithgareddau�elusennol.

AM BOB £1 A RODDWCH, 
FE OFALWN NI FOD

9c 
yn�cael�ei�wario�
ar�godi�arian�
er�mwyn�cadw�
mater gofalu a 
gofalwyr�ar�flaen�
meddyliau�pobl.

NI YW’R 
BOBL ICHI

AC AM BOB £1 A 
WARIWN I GODI 
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 
yn gysylltiedig 
â chodi arian, yn 
cynrychioli 10.6% 
o’n holl gostau

RYDYM YN 
CODI £11.39

15
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HELPU 
GOFALWYR 
DI-DÂL I BRYNU 
HANFODION 
BOB DYDD
Eleni, roedd 30% o’r gofalwyr di-
dâl a gefnogwyd gan Rwydwaith yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn wrywaidd. 
Gan fod 42% o’r gofalwyr di-dâl yng 
ngwledydd Prydain yn ddynion, gwyddom 
fod gennym fwy o waith i’w wneud i 
sicrhau ein bod yn diwallu eu hanghenion. 
Bydd ein rhaglen banerlong Gwneud i 
Ofalwyr Gyfrif yn ein galluogi i ddod o hyd 
i well ffyrdd o’u cefnogi.

“�Doedd�y�gofalydd�ddim�yn�gwybod�
fod�yna�fudiadau�ar�gael�sy’n�cefnogi�
gofalwyr�fel�ef�cyn�iddo�gofrestru’n�
ofalydd,�ac�roedd�wedi�dal�ati�heb�
wybod�ble�i�droi.�Mae’n�hynod�
ddiolchgar�am�yr�help�y�bydd�y�grant�
yn�ei�gynnig.”

Gweithiwr Gwybodaeth a Chyngor a 
helpodd ofalydd di-dâl i wneud cais am 
grant Ymddiriedolaeth Gofalwyr o £300 
ar gyfer oer-rewgell newydd.

AETH Y GOFALYDD YN 
DDIGON EMOSIYNOL 
PAN RODDAIS WYBOD 
IDDO AM Y WOBR, 
MAE’N DDYN BALCH 
IAWN SYDD WEDI 
MAGU EI DDAU FAB 
AR EI BEN EI HUN AC 
SYDD ERIOED WEDI 
GOFYN AM HELP.

16  
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Hyd yn oed cyn y 
pandemig, nid oedd llawer 
o ofalwyr di-dâl yn cael y 
gefnogaeth na’r 
gydnabyddiaeth roedden 
nhw eu hangen. Fel y 
gwyddom o’n gwaith ar draws gwledydd 
Prydain, gan gynnwys gyda Phartneriaid 
Rhwydwaith, mae’r flwyddyn ddiwethaf 
hon wedi ychwanegu at yr heriau y mae 
gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu.

Dyna pam yr ydym wedi ymrwymo i 
fod yn uchelgeisiol ac arloesol yn ein 
gwaith, a pham y byddwn yn parhau i 
geisio sicrhau bod pob gofalydd di-dâl 
ar draws gwledydd Prydain yn cael eu 
gwerthfawrogi, eu cydnabod a’u cefnogi 
o ddifrif. Byddwn yn gwneud hyn trwy:

CEFNOGI GOFALWYR DI-DÂL 
YN Y FLWYDDYN NESAF

Bydd trefn digidol yn gyntaf, gan 
adeiladu ar ddatblygiad ein pobl, ein 
cynaliadwyedd a’n brand, a chreu 
partneriaethau newydd yn allweddol 
i gyflawni ein cynlluniau. Mae ein 
blaenoriaethau strategol yn cynnwys:

   Gweithio gyda phartneriaid i ddarparu 
rhaglenni cymorth strategol sy’n 
arwain y sector ar gyfer gofalwyr di-
dâl, ar oedrannau a chyfnodau gofalu 
gwahanol. Mae hynny’n cynnwys 
Gwneud i Ofalwyr Gyfrif, a ariennir gan 
Gronfa Cymorth COVID-19. Bydd £5.8m 
gan Gymdeithas Yswirwyr Prydain yn 
helpu cefnogi 36,560 o ofalwyr di-dâl o 
grwpiau wedi’u tangynrychioli.

   Datblygu gweledigaeth strategol ar 
gyfer 2022 a thu hwnt.

   Lansio Cronfa Egwylion i Ofalwyr Ei 
Huchelder Brenhinol y Dywysoges 
Frenhinol, i roi seibiant i filoedd yn 
rhagor o ofalwyr di-dâl rhag gofalu. 
Rydym yn anelu at godi £3m erbyn 
2023-24.

   Datblygu rhaglen ymglymiad gofalwyr 
newydd i’n galluogi i wreiddio ein polisi 
ac arfer ym mhrofiad bywyd gofalwyr 
di-dâl.

   Tyfu ein gwaith polisi a materion 
allanol er mwyn dylanwadu ar farnau 
gwleidyddol a chyhoeddus a sicrhau 
ein bod yn arwain ar waith llunio polisi a 
dylanwadu strategol.

   Adolygu a chryfhau ein gallu effeithio 
cymdeithasol a’r agenda tystiolaeth  a 
dysgu, fel y gallwn arddangos yn well  
effaith gyffredinol ein gwaith dros y 
tymor byr, canolig a hirach.

Rydym yn barod i wneud mwy fyth dros y 
flwyddyn nesaf i gefnogi gofalwyr di-dâl. 
Gyda’ch cymorth chi, byddwn yn parhau i 
wneud gwahaniaeth gwirioneddol.
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Eiriol ar ran, a cheisio creu 
newid cadarnhaol ar gyfer 
gofalwyr di-dâl gan gynnwys 
diwygio gofal cymdeithasol.

Gweithio mewn 
partneriaeth ag eraill 
i sicrhau y gallwn gefnogi 
gofalwyr di-dâl sydd ein 
hangen fwyaf.

Bydd ein gwaith yn 
canolbwyntio ar seibiannau 
ac egwylion, iechyd meddwl 
a llesiant, a chymorth 
ariannol fydd yn rhoi ffocws  
ar gefnogi gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr a 
gofalwyr o leiafrifoedd ethnig.
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GAIR O DDIOLCH I’N CEFNOGWYR    

Cawsom ein llethu eleni gan haelioni ein cefnogwyr a’r awch a ddangosoch i 
wneud gwahaniaeth i ofalwyr di-dâl. Er gwaetha’r anawsterau a wynebodd 
llawer ohonoch, rydych er hynny wedi dod o hyd i’r amser a’r egni i ddeall fod 
eleni wedi creu heriau digynsail i ofalwyr di-dâl.

Hoffem ddiolch i bawb a’n cefnogodd, boed trwy gymryd rhan yn ein 
hapeliadau, gwneud cyfraniad rheolaidd, addo rhodd yn eich ewyllys, neu 
ymuno mewn heriau codi arian gartref a chyda cydweithwyr.

Hoffem hefyd roi gair arbennig o ddiolch i’n Llywydd, Ei Huchelder Brenhinol 
y Dywysoges Frenhinol, ein His Lywyddion, Llysgenhadon, Ymddiriedolwyr. 
Partneriaid Rhwydwaith, a’n pwyllgorau codi arian. Rydym hefyd mor ddiolchgar 
am eich ymrwymiad parhaus i ofalwyr di-dâl wrth inni symud ymlaen.

RHODDODD YMDEIMLAD 
O ARWEINYDDIAETH IMI, 
RHODDODD GYFLEOEDD 
IMI . AC MEWN FFORDD, 
RWYF YN TEIMLO FEL 
PE BAWN WEDI DOD YN 
RHYWUN ALL ARWAIN, 
FEL YR ATHRAWON AC 
OEDOLION A CHREU 
CYFLEOEDD NEWYDD I 
OFALWYR IFANC.
Gofalydd ifanc a gymerodd ran 
yn ein prosiect Fy Iechyd Meddwl

18  
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Cefnogwyr corfforaethol
Acadian Asset Management (UK) Limited
Alpha Solutions
Anna Mason London
Association of British Insurers
Bloom & Wild
Cadent
Gap Property Services (Leicester) Limited
Jehu Property Group 
Knight Frank LLP
Markel (UK) Ltd
National Garden Scheme 
Next Plc
NHS Property Services Ltd 
NRS Healthcare
Quilter Foundation, The 
Rank Group Plc, The 
Rixo  
Smartbox
Virgin Media
Watson Laurie Limited

Cefnogwyr unigol a phrif gyfranwyr
Mary Bishop
George Bowie
Bruce Tollis Trust, The 
Richard Burns
Cayo Foundation, The
David a Linda Fish
Jane Kilpatrick
Graham Leslie
John Lowrie Morrison, OBE a Maureen 
Morrison
Pears Foundation
Peter Westropp Memorial Trust, The
Reuben Foundation, The 
Rind Foundation, The 
Andrew O Robertson, CBE 
Michael Rutterford
Scarborough Group Foundation/Sandra a 
Kevin McCabe, The 
Ashley Storrie a Janey Godley
TJH Foundation, The 
Peter a Janet Winslow

Cymynwyr
Kathleen Boughton 
Gerald Brown 
Prudence Gentry
Mary Louise Sambrook
Irene Scott 
John Westropp
Rosemary Williamson
Valerie Jean Wilson

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

Ymddiriedolaethau, sefydliadau a 
phartneriaethau elusennol
Bupa UK Foundation
Chillag Family Charitable Trust, The 
City Bridge Trust
Y Sefydliad Cymunedol yng Nghymru
Corra Foundation 
Covid-19 Support Fund
Dulverton Trust, The
Earlsmead Charitable Trust, The 
Eranda Rothschild Foundation 
Gannochy Trust, The
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
Loteri Cymru
M & C Trust, The
Mr & Mrs JMB Charitable Trust
Peter Sowerby Foundation, The 
Portrack Charitable Trust
Cronfa Elusennol Tywysog Cymru 
Princess Anne’s Charities Trust, The
Robertson Trust, The
Shaw Foundation, The
Simon Gibson Charitable Trust, The
Sobell Foundation, The 
Stichting Teuntje Anna Fund 
Waterloo Foundation, The

Llywodraeth
Yr Adran dros Ddigidol, Diwylliant, Cyfryngau 
a Chwaraeon
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
Llywodraeth Yr Alban
Southern Health and Social Care Trust yng 
Ngogledd Iwerddon 
Llywodraeth Cymru
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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.

© Ymddiriedolaeth Gofalwyr 2021. Mae’r 
lluniau ar bob tudalen ac eithrio tudalen 
3 diolch i istockphoto.com. Modelau sy’n 
ymddangos yn yr holl luniau llyfrgell ac eithrio 
ar dudalen 3. Oherwydd natur sensitif ein 
gwaith rydym wedi newid enwau’r gofalwyr 
a’r sawl y maent yn gofalu amdanynt.

Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
10 Regent Place  
Rugby CV21 2PN

Ff: 0203 821 1700

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 SY’N CAEL 
YMDDIRIEDAETH GOFALWYR

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

Chwilio am gymorth lleol yn Carers.org
Neu ffonio 0300 772 9600 Llun - Gwener, 9am–5pm.

Yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Uned 101 
164-180 Union Street  
Llundain SE1 0LH

Ff: 0300 772 9600
E: info@carers.org
www.carers.org
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