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Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno 
gweledigaeth ar gyfer seibiannau creadigol 
a gyd-gynhyrchir gyda gofalwyr di-dâl a’r 
bobl maen nhw’n gofalu amdanynt ac sy’n 
adlewyrchu’r deilliannau personol maen 
nhw’n dymuno eu cyflawni. Gan ddechrau 
gyda diffiniad o seibiannau, mae’n mynd 
ymlaen i adnabod deuddeg egwyddor 
allweddol i’w defnyddio wrth gynllunio 
seibiannau i’r dyfodol a sut allent edrych yn 
ymarferol, gan ddefnyddio enghreifftiau o 
Gymru a rhannau eraill o wledydd Prydain. 
Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu’r 
bylchau gwybodaeth a’r heriau wrth roi’r 
egwyddorion ar waith. Nodir pedwar maes 
blaenoriaeth ar gyfer datblygu a buddsoddi 
gan Lywodraeth Cymru:

Mae’r meysydd blaenoriaeth wedi’u 
gwreiddio yn y ddeuddeg egwyddor 
allweddol ac fe’u datblygwyd ar sail 
ein dealltwriaeth o’r gronfa dystiolaeth 
berthnasol. Mae buddsoddi cyson yn 
hanfodol er mwyn gwireddu’r amcan polisi i 
gefnogi bywyd law yn llaw â gofalu.

Cyd-destun

Yng Nghymru y mae’r ganran uchaf o 
ofalwyr di-dâl yng ngwledydd Prydain a’r 
gyfran uchaf o ofalwyr di-dâl hŷn sy’n 
darparu mwy na hanner can awr o ofal 
bob wythnos (Social Care Institute for 
Excellence [SCIE], 2018). Cafodd yr heriau 
a’r boddhad y mae gofalwyr di-dâl yng 
Nghymru yn eu profi wrth ofalu am bobl a 
chanddynt anghenion gofal a chymorth 
cymhleth eu cofnodi’n helaeth (Burrows 
et al., 2021; SCIE, 2021). Gall seibiant o 
ofalu wneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
iechyd a llesiant gofalwyr di-dâl a’u gallu 
a’u parodrwydd i barhau yn y rôl ofalu 
(Roberts a Struckmeyer, 2018; Carers UK 
2021), yn enwedig felly pan mae seibiant yn 
cael ei gyfuno gyda mathau eraill o help a 
chefnogaeth (Brimblecombe et al., 2018). 
Mae gofalwyr di-dâl yn gyson yn dweud 
mai gallu cael mwy o seibiannau yw eu prif 
flaenoriaeth, a cheir tystiolaeth o hyn mewn 
adroddiad diweddar Breaks or Breakdown 
(Carers UK, 2021). Mae Llywodraeth Cymru 
yn cydnabod pwysigrwydd seibiannau 
rheolaidd a phriodol o ofalu (Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, 2019) ac mae cefnogi 
bywyd law yn llaw â gofalu yn un o bedair 
blaenoriaeth genedlaethol ar gyfer gofalwyr 
yn byw yng Nghymru (Strategaeth ar gyfer 
Gofalwyr Di-dâl, Llywodraeth Cymru, 2021).   

MAE SEIBIANT YN GWNEUD CYMAINT O 
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Er gwaetha’r ymrwymiad polisi hir sefydlog 
i gefnogi gofalwyr di-dâl yng Nghymru 
a rhannau eraill o wledydd Prydain, mae 
gofalwyr di-dâl yn dal i sôn am anawsterau 
wrth geisio trefnu seibiannau, diffyg 
hyblygrwydd yn y mathau o seibiannau 
sydd ar gael a chyfleoedd cyfyngedig i 
gymryd saib gyda’i gilydd (Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru, 2018; Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, 2019; Carers UK, 
2021). Mae gofalwyr di-dâl yn teimlo nad 
yw’r mathau o seibiannau sydd eu hangen 
arnynt yn cael digon o sylw yn ystod 
asesiad gofalydd (Carers UK, 2019). Maen 
nhw’n cyfeirio at anawsterau i gael gafael 
ar wybodaeth am seibiannau a heriau wrth 
gynllunio seibiannau wedi’u personoleiddio 
sy’n adlewyrchu eu hamgylchiadau unigryw 
(Shared Care Scotland, 2012; Carers 
UK, 2021). Mae anghyfatebiaeth rhwng 
dewisiadau ‘un maint i bawb’ traddodiadol 
a bywydau llawer o ofalwyr di-dâl a’r bobl 
maen nhw’n gofalu amdanynt. O’r herwydd, 
defnyddir cryn dipyn o adnoddau ar 
ddarpariaeth nad yw bob tro’n helpu pobl i 
gyflawni’r deilliannau llesiant maen nhw’n 
gobeithio amdanynt (O’Shea et al., 2020).  

Mae tystiolaeth a gyflwynwyd i ymchwiliad 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru i effaith 
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant (Cymru) 2014 o ran gofalwyr di-
dâl yn awgrymu fod y gwaith o gomisiynu 
seibiannau yn ffocysu ar bris yn hytrach nac 
ansawdd y seibiannau a gynigir (Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru, 2019). 
Ceir cydnabyddiaeth eang fod angen dulliau 
mwy creadigol, pwrpasol o gomisiynu a 
darparu seibiannau. Ceir ymrwymiad i roi 
llais ystyrlon i ofalwyr di-dâl a’r bobl maen 
nhw’n gofalu amdanynt o bob rhan o Gymru 
wrth gynllunio a datblygu seibiannau ac 
i ymgysylltu â sectorau allweddol, gan 
gynnwys lletygarwch a thwristiaeth, er 
mwyn edrych ar ba fathau o seibiannau 
ellid eu cynnig (Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru, 2019). Mae ymchwil wedi amlygu 
rôl newydd ddatblygol i gomisiynwyr yn 

hwyluswyr newid (Seddon et al., 2021).

Mae pandemig COVID wedi creu heriau 
ariannol, ymarferol ac emosiynol 
arwyddocaol i ofalwyr di-dâl ar draws 
Cymru (Burrows et al., 2021) ac mae wedi 
arwain at drawsnewidiad cyflym o’r ffyrdd 
y mae gofalwyr a’r bobl maen nhw’n gofalu 
amdanynt yn cael eu helpu i gymryd 
seibiannau. Cafodd dulliau creadigol o 
drefnu seibiannau eu datblygu yn ystod 
y cyfnod hwn, ac fe amlygir rhai ohonynt 
yn yr adroddiad hwn. Wrth i Gymru symud 
ymlaen, mae’n amserol meddwl am ba 
gyfeiriad ddylem ei gymryd, gan wybod 
fod y galw am seibiannau yn debygol o 
gynyddu a chan gofio ar yr un pryd am 
bryderon ynghylch fanteisio o’r newydd 
ar y cyfleoedd am seibiannau sydd ar gael 
mewn cymunedau lleol. Mae’r adroddiad 
hwn yn amlygu gwahanol fathau o 
seibiannau hyblyg, creadigol sy’n cefnogi a 
chynnal mewn ffordd ystyrlon ac effeithiol 
yr amrywiol berthnasoedd gofalu sy’n 
bodoli ledled Cymru.

Hoeau a seibiannau: beth yw eu 
hystyr?

Defnyddir llawer o dermau i ddisgrifio 
seibiannau o ofalu, gan gynnwys hoe, 
seibiannau, gofal adferol, amnewidiol a 
rhyddhaol. Y rhai mwyaf cyffredin yw gofal 
hoe a seibiannau. Y diffiniad o seibiant yw 
hoe o rywbeth sy’n annymunol. Mae fel 
arfer yn golygu fod rhywun a chanddynt 
anghenion gofal a chefnogaeth cymhleth 
yn cael eu cefnogi mewn lleoliadau’r tu 
allan i’r cartref ac yn cael eu gwahanu o’u 
gofalydd (er bod seibiant yn y cartref yn 
cael ei ddarparu weithiau). Er y gall mathau 
traddodiadol o seibiant fod yn llesol i rai 
teuluoedd ac mae’n sicr fod gwerth iddynt, 
mae hoe yn derm mwy a mwy dadleuol 
sy’n anneniadol i ofalwyr di-dâl (Rochira, 
2018; SCIE, 2018). Mae’r cysyniad o seibiant, 
fel ffordd o gefnogi teuluoedd a chynnal 
perthnasoedd gofalgar yn fwy derbyniol i 
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ofalwyr di-dâl a’r bobl maen nhw’n gofalu 
amdanynt (Bliss, 2006; Rochira, 2018).  Mae 
seibiannau yn gysylltiedig â newid ffocws 
o gefnogi gofalwyr di-dâl yn eu rôl ofalu i 
wella ansawdd bywyd i’r gofalydd di-dâl 
a’r person maen nhw’n gofalu amdanynt, 
gan gynnwys y posibilrwydd o gymryd 
saib gyda’i gilydd. Mae seibiannau yn 
gydnaws â’r ymrwymiad i ddatblygu dulliau 
wedi’u personoleiddio o gefnogi pobl i 
gyflawni’r pethau sydd bwysicaf iddynt. Gall 
seibiannau olygu pethau gwahanol i bobl 
wahanol (Carers UK, 2021). Mae’n bwysig 
cydnabod y rôl allweddol y mae seibiannau 
yn ei chyflawni yn galluogi gofalwyr di-
dâl i ymdopi a ffynnu o ddydd i ddydd. Yn 
aml iawn, mae seibiannau yn rhoi’r cyfle i 
ofalwyr di-dâl wneud pethau elfennol iawn 
fel mynd i apwyntiadau meddygol, torri eu 
gwallt a chymdeithasu gyda ffrindiau. Gall 
ac mae’n rhaid i’r gweithgareddau hyn, a’r 
seibiannau sy’n caniatáu iddynt ddigwydd, 
fod yn rhan o drefn bywyd arferol gofalwyr 
di-dâl ac ni ddylid eu hystyried yn ymyriad 
i osgoi argyfwng neu’n rhywbeth sy’n 
wahanol i drefn arferol bywyd.

Mae’r datganiad safbwynt gan Shared Care 
Scotland (2017) yn cynnig pwynt cyfeiriol 
defnyddiol wrth feddwl am nodweddion 
creiddiol seibiannau:

A short break is any form of 
service or assistance, which 
enables the carer(s) to have 
sufficient and regular periods 
away from their caring routines or 
responsibilities, with the purpose 
to support the caring relationship 
and promote the health and well-
being of the carer, the supported 
person and other family members 
affected by the caring situation. 

Gellir gweld enghreifftiau trwy ddilyn 
y ddolen ganlynol: https://www.
sharedcarescotland.org.uk/resources/
briefings/short-breaks-definition/

Defnyddir seibiannau yn yr adroddiad hwn i 
adlewyrchu’r hyn sy’n cael ei ystyried erbyn 
hyn yn derm mwy cadarnhaol a derbyniol. 

Fe’i defnyddir yn yr ystyr ehangaf, gan 
fod hynny’n helpu cefnogi dewis ac 
annog pobl i feddwl am wahanol fathau 
o seibiannau creadigol sy’n adlewyrchu 
natur unigryw perthnasoedd gofal. Wrth 
ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad hwn, 
a thrwy sgyrsiau gyda gofalwyr di-dâl, 
ymarferwyr a chomisiynwyr, awgrymir y 
diffiniad gweithiol canlynol o seibiannau 
gan ei fod yn gryno, wedi’i gyd-gynhyrchu, 
yn gynhwysol ac yn ffocysu ar ddeilliannau:

Unrhyw seibiant, sy’n cryfhau a/neu’n 
cynnal perthnasoedd gofal anffurfiol 
ac sy’n gwella llesiant gofalwyr a’r bobl 
maen nhw’n gofalu amdanynt

Gellir cyflawni hyn trwy wasanaeth, 
gweithgaredd neu eitem.

Yn ystod adolygiad o ofal seibiant, a 
gomisiynwyd gan Bartneriaeth Gofal 
Gorllewin Cymru (Andrews, 2019), bu 
gofalwyr di-dâl yn myfyrio ar yr angen am 
iaith glir i ddisgrifio seibiannau o ofalu. 
Cofnodir rhai o’u hawgrymiadau yma:

Toriad byr

Fy amser i

Newid byd

Rhywbeth 
ystyrlon 
i’r ddau 
ohonom

Noson allan 
gyda fy ngŵr

https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/briefings/short-breaks-definition/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/briefings/short-breaks-definition/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/briefings/short-breaks-definition/
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Tystiolaeth sy’n sail i’r 
adroddiad hwn 
Mae’r adroddiad hwn yn elwa o:

• Ymchwil cenedlaethol gan 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru i 
ddeall y ffordd y darperir seibiannau o 
safbwynt gofalwyr di-dâl, darparwyr a 
chomisiynwyr (Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru, 2018).

• Arbenigedd academaidd ac ymarferol, 
sy’n cynnwys canfyddiadau prosiect 
ymchwil gweithredol (Andrews et al., 
2015), gweithgarwch Rhwydwaith Cadw’n 
Iach De a Gorllewin Cymru (Thomas et al., 
2019), adolygiad rhanbarthol o seibiannau 
a gomisiynwyd gan Bartneriaeth Gofal 
Gorllewin Cymru (Andrews, 2019), ac 
adolygiad cwmpasu o’r dystiolaeth 
ryngwladol ar seibiannau (Seddon et al., 
2021). 

• Dau weminar Cymru gyfan, a drefnwyd 
gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, 
a thrafodaethau un ac un gyda budd-
ddeiliaid. 

Roedd Gweminar Un yn cynnwys 
cynrychiolwyr o’r sector statudol a’r trydydd 
sector, gan gynnwys unigolion mewn 
rolau strategol a gweithredol, yn ogystal â 
gofalwyr di-dâl. Edrychodd y gweminar ar:

• Egwyddorion allweddol wrth ddatblygu 
gwahanol fathau o seibiannau i’r dyfodol

• Heriau a chyfleoedd rhoi’r egwyddorion ar 
waith

• Enghreifftiau o arfer da a gwahanol 
fathau o seibiannau creadigol

Datblygwyd set o egwyddorion drafft 
ac fe’u danfonwyd at fynychwyr ymlaen 
llaw.  Roeddent yn seiliedig ar yr adolygiad 
cwmpasu (Seddon et al., 2021), yr 
adolygiad datblygu arfer (Andrews, 2019) 
ac ymchwil Cymru-gyfan a gynhaliwyd 
gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn 
2018.  Roedd yr egwyddorion drafft, a’r 
disgrifyddion cysylltiol, yn creu ffocws 
ar gyfer trafodaethau a gweithgareddau 
grwpiau er mwyn cytuno’r set o 12 
egwyddor allweddol a gyflwynir yn yr 
adroddiad hwn. Yn dilyn y gweminar cyntaf, 
cynhaliwyd cyfarfodydd un ac un gyda 
budd-ddeiliaid ar draws gwledydd Prydain 
i archwilio ffyrdd o roi’r egwyddorion 
allweddol ar waith ac i gytuno modelau 
ar gyfer cynnal y gwaith o ddarparu 
seibiannau yn y dyfodol. Trefnwyd 
Gweminar Dau i:

• Gyflwyno’r egwyddorion terfynol

• Cyflwyno ac ystyried y pedwar maes 
blaenoriaeth ar gyfer buddsoddi 

Gweledigaeth ar gyfer dyfodol 
seibiannau i ofalwyr di-dâl yng 
Nghymru: deuddeg egwyddor 
allweddol
Mae Tabl Un yn crynhoi’r deuddeg 
egwyddor allweddol a gyd-gynhyrchwyd 
gyda budd-ddeiliaid.  Mae’r egwyddorion 
hyn yn cofnodi’r weledigaeth ar gyfer 
seibiannau ar gyfer gofalwyr di-dâl, o bob 
oed yng Nghymru a’r bobl maen nhw’n 
gofalu amdanynt. Maent yn adlewyrchu 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
gydnabod, gwerthfawrogi a chefnogi 
gofalwyr di-dâl o bob oed i fyw’n dda ac i 
gyflawni deilliannau llesiant personol, fel y’u 
disgrifir yn y Strategaeth ar gyfer Gofalwyr 
Di-dâl (Llywodraeth Cymru, 2021). 

Ynghyd â phedair egwyddor genedlaethol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer gofalwyr di-
dâl, mae’r egwyddorion yn darparu ffocws 
ar gyfer gweithgareddau comisiynu a 
datblygu arfer i’r dyfodol.
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Egwyddor Disgrifydd

Gweld unigolion a ffocysu 
ar ba ddeilliannau 
personol sy’n bwysig i 
ofalwyr a’r bobl maen 
nhw’n gofalu amdanynt

Dechrau gyda sgwrs ‘beth sy’n bwysig’ fel bod: 
• Deilliannau seibiannau sydd bwysicaf i bobl yn cael 

sylw ystyrlon 
• Y sylw a roddir i wahanol fathau o seibiannau gyda 

phobl yn rhoi ystyriaeth i’r cynnig gweithredol, sef 
iaith, diwylliant ac amrywiaeth

Adeiladu ar gryfderau 
wrth gefnogi a chynnal 
perthnasoedd gofalgar

Yn ogystal ag adnabod anawsterau wrth ofalu, dylid 
edrych ar:
• Bethau sy’n rhoi boddhad wrth ofalu a ffyrdd 

cadarnhaol o ymdopi
• Sut all seibiannau helpu cefnogi’r rhain, gan gynnwys 

seibiannau a gymerir gyda’ch gilydd yn ogystal ag ar 
wahân

Bod yn sensitif i 
berthnasoedd gofalgar a 
gweithio tuag at wneud 
seibiannau yn brofiad 
cadarnhaol i bawb

I gymaint graddau ag y gallwch, gofalwch:
• Am lesiant rhyngddibynnol gofalwyr a’r bobl maen 

nhw’n gofalu amdanynt  
• Nad yw gofalwyr yn teimlo’n euog ac nad yw’’r bobl 

maen nhw’n gofalu amdanynt yn teimlo’n faich

Darparu gwybodaeth 
hygyrch ac amserol am y 
mathau o seibiannau sydd 
ar gael

Darparwch wybodaeth:
• Am wahanol fathau o seibiannau, gan gynnwys 

seibiannau a gymerir gyda’ch gilydd ac ar wahân, 
seibiannau wedi’u trefnu a seibiannau ar gyfer 
sefyllfaoedd brys

• Ar adeg pan mae ei angen, ar ffurfiau sy’n hygyrch a 
deniadol, ac, ar gyfer y gofalwyr ieuengaf, sy’n addas o 
ran oed

Cynnig dewis o seibiannau 
gyda chefnogaeth 
a help gyda gwneud 
penderfyniadau

• Cynigiwch gefnogaeth i helpu pobl i feddwl trwy’r 
gwahanol fathau o seibiannau sydd ar gael iddynt – 
peidiwch â rhoi rhestr iddynt

Darparu dewis personol, 
hyblyg ac ymatebol 
o seibiannau sy’n 
adlewyrchu’r amrywiaeth 
eang o blith gofalwyr

• Gofalwch fod pobl yn gallu derbyn mathau o 
seibiannau sy’n gyfleus o ran amser ac wedi’u 
personoleiddio, gan gynnwys seibiannau all eu cefnogi 
i fanteisio ar gyfleoedd gwaith am dâl, addysg/
hyfforddiant a hamdden pe baent yn dymuno

• Gofalwch fod y gwahanol fathau o seibiannau sydd 
ar gael yn cydnabod ffactorau pwysig ynghylch 
amrywiaeth a chynhwysiant, er enghraifft, oed, 
anabledd, iaith a diwylliant 

• Byddwch yn ymatebol os yw anghenion a dewisiadau 
pobl yn newid

Tabl Un: Deuddeg egwyddor 
allweddol ar gyfer seibiannau
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Adnabod a hyrwyddo 
dulliau creadigol o 
gomisiynu dewis o 
seibiannau a ariennir yn 
statudol ac yn ddi gost

Meddyliwch ‘y tu allan i’r blwch’ am:

• Ddulliau amgen o gomisiynu ac ariannu seibiannau, 
er enghraifft, trwy ddatblygu mentrau cymdeithasol, 
Taliadau Uniongyrchol unigol ac wedi’u cyfuno yn 
ogystal â dewisiadau digost

• Yr heriau a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â rhoi’r rhain ar 
waith

Adeiladu cysylltiadau 
gyda sectorau allweddol 
sy’n ymwneud â bywyd 
bob dydd ac nid gofal 
cymdeithasol ac iechyd 
yn unig

• Cynllunio seibiannau trwy gydweithio, er enghraifft, 
gyda lletygarwch, twristiaeth, celfyddydau, hamdden 
ac addysg

• Cryfhau’r cydweithio gyda gwasanaethau iechyd 
ar ddarparu seibiannau ar gyfer pobl a chanddynt 
anghenion cymhleth a’u gofalwyr

• Gweithio gyda gwasanaethau iechyd i fynd ati o ddifrif 
i adnabod gofalwyr sy’n debygol o’i chael yn anodd i 
fanteisio ar seibiannau oherwydd natur gymhleth y 
gofal maen nhw’n ei ddarparu

Hyrwyddo a chefnogi 
dewis o seibiannau 
creadigol yn y gymuned 
leol ac mewn cymunedau 
diddordebau

• Cefnogi’r gwaith o ddatblygu gwahanol fathau o 
seibiannau yn y gymuned leol i bobl, gan gynnwys 
cefnogaeth anffurfiol a micro-fentrau

• Gwreiddio creadigrwydd a diogelwch yn y seibiannau a 
gynigir wrth symud ymlaen o’r pandemig, gan gynnwys 
dewisiadau personol ac ar-lein

Meithrin datblygu proses 
o gyd-gefnogi

• Sicrhau y gall gofalwyr fanteisio ar/elwa o gefnogaeth 
gan gyd-ofalwyr

• Edrych ar ffyrdd o hwyluso hyn, gan gynnwys 
seibiannau ar y cyd, a ddarperir wyneb yn wyneb neu 
ar-lein

Sicrhau ansawdd y 
seibiannau a gynigir gan 
roi ffocws arbennig ar 
beth sy’n bwysig i ofalwyr 
a’r bobl maen nhw’n 
gofalu amdanynt

Datblygwch ffyrdd o sicrhau ansawdd sy’n:

• Ystyrlon

• Cefnogi dysgu a datblygiad pellach 

Cofnodi deilliannau o 
seibiannau i ofalwyr a’r 
bobl maen nhw’n gofalu 
amdanynt

• Ceisiwch adnabod ffyrdd o gofnodi deilliannau 
seibiannau yn effeithiol – boed yn ddeilliannau wedi’u 
cynllunio ac anfwriadol

• Gofalwch y defnyddir y wybodaeth hon wrth ddatblygu 
polisi ac arfer i’r dyfodol
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EGWYDDOR 1:
GWELD UNIGOLION A FFOCYSU AR 
BA DDEILLIANNAU PERSONOL SY’N 
BWYSIG I OFALWYR A’R BOBL MAEN 
NHW’N GOFALU AMDANYNT 

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 
• Mae natur unigryw perthnasoedd 

gofalgar, profiadau byw unigolion, eu 
hanghenion a’u dymuniadau o ran cael 
seibiant, yn cael ei gydnabod a’i gofnodi 
mewn sgyrsiau beth sy’n bwysig.  

• Wrth edrych ar anghenion seibiant pobl 
a’r mathau o seibiannau sydd ar gael, 
mae pobl yn cael eu cefnogi i feddwl 
‘y tu allan i’r blwch’ ac i ddatblygu’r 
hyder a’r hunanymwybyddiaeth i wneud 
dewisiadau ystyrlon ac effeithiol.  

• Wrth edrych ar y mathau o seibiannau 
sydd ar gael, mae pobl yn rhoi ystyriaeth i 
iaith, diwylliant ac amrywiaeth

• Mae’r deilliannau seibiant sydd bwysicaf i 
bobl yn cael sylw ystyrlon. 

Y rhan wirioneddol bwysig o’r anghenion dynol hynny yw cael 
eich sylwi, eich caru a’ch derbyn fel person. Ac rwy’n credu 
mai’r hyn sy’n amlwg o’r hyn y mae pobl yn ei ddweud yw… 
eich bod yn mynd yn dic mewn blwch… rhywbeth i ddelio ag ef 
yn hytrach na pherson ag anghenion go iawn.   

Dyfyniad  ofalydd:

© dglimages / Adobe Stock. 
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:   

• Grymuso pobl i esbonio beth sy’n 
bwysig iddyn nhw ac i wneud dewisiadau 
ystyrlon ac effeithiol

• Syniadau traddodiadol, gan weithwyr 
proffesiynol a gofalwyr, am beth mae 
seibiant yn ei olygu, sut a ble mae’n cael 
ei ddarparu

• Amharodrwydd i feddwl ‘y tu allan 
i’r blwch’ oherwydd yr ofn y bydd 
disgwyliadau pobl yn cael eu codi

• Dod o hyd i ffyrdd o gyflawni’r 
ymrwymiad, a amlinellir yn yr SSWBA, i roi 
mwy o ddewis, llais a rheolaeth i ofalwyr 
a’r sawl maen nhw’n gofalu amdanynt

• Dulliau ticio’r blwch o asesu 

• Y gwasanaeth yn cyfateb i’r arfer, sy’n 
golygu fod gofalwyr a’r sawl maen 
nhw’n eu cefnogi yn cael eu halinio 
gyda bwydlen benodedig o fathau o 
seibiannau sydd ar gael

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:   
Mae Blue MacAskill, sy’n artist ac 
ymarferydd creadigol o Bowys, yn 
cydweithio gyda Credu i ddefnyddio 
celfyddydau i hwyluso sgyrsiau creadigol 
am berthnasoedd gofalgar, anghenion 
a dymuniadau pobl o ran cael seibiant. 
Ynghyd â’r gwaith hwn, mae Credu trwy 
eu Prosiect Seibiant Creadigol, yn ceisio 
datblygu perthnasoedd cyd-gynhyrchu 
rhwng gofalwyr, ymarferwyr, comisiynwyr 
a darparwyr, i greu seibiannau pwrpasol, 
ystyrlon sy’n adlewyrchu beth sy’n bwysig 
i unigolion: https://www.carers.cymru/
creduprojects 

Mae Shared Care Scotland yn casglu 
a chyhoeddi storïau am seibiannau a 
ysgrifennir yng ngeiriau’r gofalwyr eu 
hunain. Mae storïau yn cynnig pwynt 
cyfeiriol i ysbrydoli sgyrsiau creadigol 
am seibiannau pwrpasol ac i amlygu’r 
effaith drawsnewidiol y gall y seibiannau 
hyn ei chael. Mae’r adnodd defnyddiol 
hwn yn dangos y gwahanol fathau o 
seibiannau sydd ar gael: https://www.
sharedcarescotland.org.uk/learning-
exchange/short-break-short-stories/ 

Shared Care Scotland Mae Shared 
Care Scotland wedi cynhyrchu Inspiring 
Breaks Toolkit i ysbrydoli syniadau newydd 
am seibiannau sy’n bodloni’r deilliannau 
sydd bwysicaf i bob:  https://www.
sharedcarescotland.org.uk/resources/
tools/inspiring-breaks-toolkit/ 

https://www.carers.cymru/creduprojects 
https://www.carers.cymru/creduprojects 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/learning-exchange/short-break-short-stories/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/learning-exchange/short-break-short-stories/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/learning-exchange/short-break-short-stories/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/tools/inspiring-breaks-toolkit/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/tools/inspiring-breaks-toolkit/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/tools/inspiring-breaks-toolkit/ 
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EGWYDDOR 2:
ADEILADU AR GRYFDERAU WRTH GEFNOGI A 
CHYNNAL PERTHNASOEDD GOFALGAR  

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol:   
• Mae’r cysylltiadau cynhenid rhwng 

gofalwyr a’r person maen nhw’n eu 
cefnogi yn cael eu cydnabod yn llawn

• Yn ogystal ag adnabod anawsterau 
wrth ofalu, rydym yn edrych ar yr hyn 
sy’n rhoi boddhad wrth ofalu a ffyrdd 
cadarnhaol o ymdopi ac ystyried sut all 
seibiant helpu cefnogi’r rhain.

• Rydym yn adnabod ffyrdd o adeiladu ar 
gryfderau ac adnoddau pobl.

• Rydym yn cydnabod y gall perthnasoedd 
gofalgar fod yn ddwyochrog eu natur.

• Rydym yn cydnabod y gallai gofalwyr 
fod eisiau seibiant o’r rôl ofalu ond nid 
oddi wrth y person maen nhw’n gofalu 
amdanynt - mae pobl yn cael eu cefnogi 
i gymryd seibiant gyda’i gilydd os ydynt 
yn dymuno.

• Mae seibiannau’n cael eu hystyried yn 
gam ataliol (nid adweithiol) hanfodol.

Rwyf wedi dod yn agosach at dad… mae rhai rhwystrau, 
os oeddent yno o gwbl, wedi diflannu… gwelais ei fod wedi 
caniatáu imi weld person llawnach tu ôl i’r hyn roeddwn 
i’n meddwl oedd yno, sy’n golygu y daethom yn llawer 
agosach.  

Dyfyniad  ofalydd:

© Carers Trust 2020.
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  

• Y term hoe a’i gysylltiad gyda lliniaru 
pethau sy’n annymunol a beichus. 

• Syniadau traddodiadol am seibiannau 
sy’n cynnwys gwasanaeth a gwahaniad.

• Dulliau adweithiol yn hytrach nac ataliol 
o gefnogi pobl a chanddynt anghenion 
gofal cymhleth a’u gofalwyr. 

• Rhagdybiaethau am barodrwydd 
gofalwyr a’u gallu i ofalu.

• Rhagdybiaethau am sut ddylai gofalwyr 
ddefnyddio eu seibiannau.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:   
E mwyn helpu pobl i baratoi ar gyfer 
Asesiad o Anghenion Gofalydd, 
mae Cyngor Abertawe yn darparu 
holiadur cyn-asesiad ar gyfer gofalwyr (yn 
seiliedig ar ymchwil) er mwyn iddynt 
fyfyrio ar eu rôl ofalu. Y bwriad yw eu 
helpu i ystyried y boddhad a gânt o ofalu a 
ffyrdd defnyddiol o reoli gofalu yn ogystal 
â’r anawsterau, sydd wedyn yn gallu cael 
ei ddefnyddio’n ffocws ar gyfer sgwrs 
gyda gweithiwr cymdeithasol neu berson 
arall: https://www.swansea.gov.uk/
CarersNeedsAssessment 

Dementia Adventure Mae Dementia 
Adventure yn helpu pobl ar draws 
gwledydd Prydain i fwynhau’r awyr agored 
a chysylltu â natur, gyda’u hunain a chyda’u 
cymuned. Maent yn cynnig seibiannau gyda 
chefnogaeth i bobl yn byw â dementia a’u 
teuluoedd, sy’n golygu y gallant gymryd 
seibiannau gyda’i gilydd.  Mae’n adeiladu 
ar gryfderau perthnasoedd gofalgar 
trwy i bobl gefnogi a mwynhau gyda’i 
gilydd: https://dementiaadventure.co.uk/
what-we-do/our-holidays/ 

https://www.swansea.gov.uk/CarersNeedsAssessment 
https://www.swansea.gov.uk/CarersNeedsAssessment 
https://dementiaadventure.co.uk/what-we-do/our-holidays/ 
https://dementiaadventure.co.uk/what-we-do/our-holidays/ 
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EGWYDDOR 3:
BOD YN SENSITIF I BERTHNASOEDD GOFALGAR 
A GWEITHIO TUAG AT WNEUD SEIBIANNAU YN 
BROFIAD CADARNHAOL I BAWB 

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 
• Mae llesiant rhyng-ddibynnol gofalwyr 

a’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt yn 
cael ei gydnabod.

• Mae gofalwyr yn cael eu cefnogi i 
gydnabod eu hangen am seibiant ac nid 
ydynt yn teimlo’n euog am hyn. Nid yw’r 
bobl maen nhw’n gofalu amdanynt yn 
teimlo’n faich.

• Mae’n cael ei dderbyn yn gyffredinol 
fod seibiannau effeithiol yn cynnwys 
profiadau cadarnhaol i’r gofalydd a’r sawl 
maen nhw’n gofalu amdanynt.

• Mae hanes y berthynas ofalu yn cael 
ei deall, gan gynnwys pa seibiannau 
allai fod wedi gweithio’n dda/ddim wedi 
gweithio’n dda yn y gorffennol.

Rwy’n gwybod fod angen seibiant arnon ni, ond rwyf 
wastad yn teimlo’n euog… unwaith rydyn ni wedi mynd 
a phopeth wedi setlo a mod i’n gwybod ei fod yn iawn, 
rwy’n ei fwynhau, ond mae’r gadael ei hun, mynd, gwneud 
rhywbeth, mae hynny’n anodd iawn.  

Dyfyniad  ofalydd:

© dglimages/ Adobe Stock.



13

Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:   

• Mae pobl yn cael amser a lle i wneud y 
pethau sy’n bwysig iddyn nhw, sy’n rhoi 
ystyr i’w bywydau neu sy’n hyrwyddo eu 
llesiant.

• Dylai gweithgareddau seibiant gynnig 
ymgysylltiad ystyrlon i bobl a chanddynt 
anghenion gofal a chefnogaeth 
cymhleth.

• Nid yw agweddau traddodiadol at risg ac 
asesiadau risg yn ddefnyddiol bob tro.

• Gall gwahaniaethu rhwng gofalwyr 
a phobl y gofelir amdanynt greu 
rhwystrau.

• Mae llawer o ofalwyr yn amharod i 
dderbyn cefnogaeth sydd yno ar eu 
cyfer.

• Efallai y bydd pobl ag anghenion 
cymorth yn anfodlon fod eu gofalydd yn 
cael seibiant.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:  
Mae TRIO yn wasanaeth gofal unigryw ar 
gyfer unrhyw un sy’n byw yng Ngogledd 
Cymru sy’n byw gyda dementia. Mae 
pobl yn cael eu paru gyda chydymaith 
gwasanaeth TRIO ar sail diddordebau 
tebyg, eu personoliaethau a beth maen 
nhw’n mwynhau ei wneud fwyaf. Yna 
bydd y cydymaith yn cefnogi’r bobl sy’n 
defnyddio’r gwasanaeth i fyw eu bywydau 
yn llawn:  http://psspeople.com/help-for-
professionals/social-care/trio 

Mae The Touch Trust yn cynnig profiadau 
celfyddydol cynhwysol yn seiliedig ar 
gyffwrdd i oedolion a phlant a chanddynt 
wahanol anghenion amlsynwyriadol, 
anableddau dysgu ac ASD.  Mae dull 
sy’n rhoi’r person yn gyntaf yn dathlu 
unigolyddiaeth gwesteion: https://www.
touchtrust.co.uk/ 

Mae The Life Changes Trust Get 
Outdoors Programme yn cynnig 
cyfleoedd i bobl sy’n byw â dementia 
a’u gofalwyr i fwynhau buddion treulio 
amser yn yr awyr agored gyda’i gilydd, er 
enghraifft, ail-fyw atgofion chwaraeon, 
gwneud atgofion newydd a mwynhau 
bywyd gwyllt. Dangosodd gwerthusiad 
diweddar o’r rhaglen, ‘Outside the Box,’ ei 
bod yn cynnig buddion amlwg i bobl sy’n 
byw â dementia a’u gofalwyr https://www.
lifechangestrust.org.uk/sites/default/
files/publication/files/OTB%20Final%20
Evaluation%20Report.pdf 

http://psspeople.com/help-for-professionals/social-care/trio 
http://psspeople.com/help-for-professionals/social-care/trio 
https://www.touchtrust.co.uk/ 
https://www.touchtrust.co.uk/ 
https://www.lifechangestrust.org.uk/sites/default/files/publication/files/OTB%20Final%20Evaluation%20Report.pdf 
https://www.lifechangestrust.org.uk/sites/default/files/publication/files/OTB%20Final%20Evaluation%20Report.pdf 
https://www.lifechangestrust.org.uk/sites/default/files/publication/files/OTB%20Final%20Evaluation%20Report.pdf 
https://www.lifechangestrust.org.uk/sites/default/files/publication/files/OTB%20Final%20Evaluation%20Report.pdf 
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EGWYDDOR 4: 
DARPARU GWYBODAETH HYGYRCH AC AMSEROL 
AM Y MATHAU O SEIBIANNAU SYDD AR GAEL

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol:
• Darperir gwybodaeth ar wahanol fathau 

o seibiannau, gan gynnwys seibiannau 
i’w cymryd gyda’i gilydd a seibiannau 
i’w cymryd ar wahân, seibiannau wedi’u 
trefnu a seibiannau adeg sefyllfaoedd 
brys.

• Mae gwybodaeth ar gael ar ffurfiau sy’n 
hygyrch, diddorol ac amserol. 

• Mae un pwynt cyswllt i ofalwyr sydd 
eisiau cymorth i drefnu seibiant.

• Ceir Hwb Gwybodaeth ac Arweiniad 
cenedlaethol yn cynnwys manylion am y 
mathau o seibiannau sy’n addas i ofalwyr, 
pobl ag anghenion gofal, ymarferwyr, 
comisiynwyr a darparwyr sy’n cynnwys 
casgliad o wybodaeth ac arwyddbyst a 
gytunwyd at fentrau cymunedol. 

• Mae gofalwyr yn gallu troi at adnodd 
wedi’i guradu.

Sut ydych chi’n cael gafael arni, y wybodaeth yma am 
seibiannau? Beth mae’n rhaid ichi wneud i gyrraedd 
sefyllfa lle gallwch dderbyn adnoddau go iawn?  

Dyfyniad  ofalydd:

© Carers Trust 2020
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  
• Nid yw rhai pobl yn ystyried eu hunain 

yn ofalwyr.

• Cefnogaeth i helpu pobl i ddeall y 
mathau o seibiannau allai fod ar gael 
iddynt a sut allent eu helpu yn eu 
hamgylchiadau. Mae angen i adnodd ar-
lein fod yn hwylus iawn, a bydd llawer o 
bobl eisiau trafod y dewisiadau sydd ar 
gael iddynt. 

• Argaeledd gwybodaeth amser a 
phriodol sy’n cofnodi’r gwahanol fathau 
o seibiannau sydd ar gael i bobl ac 
sy’n defnyddio’r potensial i feddwl yn 
greadigol er mwyn dod o hyd i fathau o 
seibiannau sydd wedi’u personoleiddio.

• Cadw gwybodaeth ar-lein yn gyfredol. 

• Gall cofnodi cyfleoedd lleol i gymryd 
seibiant, er enghraifft, ymuno â chôr neu 
glwb gwau, fod yn her.  

• Byddai angen i Hwb Gwybodaeth ac 
Arweiniad ddatblygu cysylltiadau cryfion 
gyda mudiadau o bob math ar draws 
Cymru, ac nid mudiadau yn gweithio ym 
meysydd iechyd a gofal cymdeithasol yn 
unig.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:     
Yn 2019 cynhaliodd Partneriaeth Gofal 
Gorllewin Cymru adolygiad o ofal seibiant 
gan newid y ffocws tuag at seibiannau 
mwy creadigol. Buont yn edrych ar ystod 
eang o fathau traddodiadol a newydd o 
seibiannau ac maent yn dal i archwilio 
a datblygu’r dewisiadau hyn: https://
drive.google.com/file/d/1ktxbOA2GM2_
ggaIkDFgFMuZOERttUcxV/
view?usp=sharing 

Mae Shared Care Scotland yn 
gyfrifol am Ganolfan Wybodaeth 
Seibiannau gyda chymorth cyllid gan 
Lywodraeth Yr Alban.  Nid yw’n argymell 
gwasanaeth penodol, ac nid yw’n asiant 
archebu ‘chwaith. Mae ar gael ar-lein ac 
ar y ffôn.  Ceir enghraifft o seibiannau ar 
gyfer plant a phobl ifanc yma: https://
www.sharedcarescotland.org.uk/
directory/4629/falkirk-tayavalla-short-
breaks/ 

Mae Shared Care Scotland wedi 
cyhoeddi canllaw arfer da ar ddatblygu 
canolfan seibiannau: https://www.
sharedcarescotland.org.uk/publications/
good-practice-guide-developing-short-
break-bureau/ 

https://drive.google.com/file/d/1ktxbOA2GM2_ggaIkDFgFMuZOERttUcxV/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1ktxbOA2GM2_ggaIkDFgFMuZOERttUcxV/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1ktxbOA2GM2_ggaIkDFgFMuZOERttUcxV/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1ktxbOA2GM2_ggaIkDFgFMuZOERttUcxV/view?usp=sharing 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/directory/4629/falkirk-tayavalla-short-breaks/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/directory/4629/falkirk-tayavalla-short-breaks/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/directory/4629/falkirk-tayavalla-short-breaks/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/directory/4629/falkirk-tayavalla-short-breaks/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/ 
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EGWYDDOR 5:
CYNNIG DEWIS O SEIBIANNAU GYDA 
CHEFNOGAETH A HELP GYDA GWNEUD 
PENDERFYNIADAU  

Pan mae’r person rydych yn ei g/charu yn cael diagnosis 
strôc neu drawiad ar y galon neu beth bynnag yw’r 
asesiad yn sydyn iawn, y peth olaf sydd gennych yw 
meddwl clir i wneud rhai o’r pethau yma. Gallech wneud y 
tro â chyfaill neu rywun i ddangos y ffordd.  

Dyfyniad  ofalydd:

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 

• Mae dewis ar ei ben ei hun yn gallu creu 
straen. Mae dewis gyda chefnogaeth yn 
gallu bod yn ddefnyddiol.

• Er mwyn cefnogi dewis rydym 
angen perthnasoedd, nid 
prosesau, dulliau, nid arfau. 

• Mae pobl yn cael cynnig cefnogaeth 
ddiduedd ar berthnasoedd i’w helpu 
i feddwl trwy’r mathau o seibiannau 
sydd ar gael iddyn nhw. Gallai Hwb 
Gwybodaeth ac Arweiniad fod o 
gymorth.

• Mae pobl wedi’u gwreiddio yn y 
gymuned, yn meddu ar wybodaeth ac 
arbenigedd (e.e. Cysylltwyr Cymunedol 
a Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr) yn 
darparu cyngor perthnasol ac amserol 
i helpu gofalwyr i wneud synnwyr o’r 
wybodaeth o’r mathau o seibiannau 
sydd ar gael iddyn nhw.

• Mae pobl sy’n darparu cefnogaeth gyda 
pherthnasoedd yn gallu troi at gorff 
helaeth o wybodaeth am y seibiannau 
sydd ar gael ac mae ganddynt y sgiliau 
gwrando sydd eu hangen.

© Carers Trust 2020.

• Mae seibiannau’n cael eu trafod a’u 
cyd-gynhyrchu gyda phobl er mwyn 
adlewyrchu beth sy’n bwysig iddyn nhw 
a beth sy’n bosib

• Mae mwy o ofalwyr yn gallu manteisio ar 
seibiannau.
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  
• Efallai na fydd pobl yn ei chael yn 

hawdd meddwl am eu hanghenion 
a’u deilliannau eu hunain a gwahanol 
ffyrdd o’u cyflawni. Gall rhestr o fathau 
gwahanol o seibiannau fod yn ormod 
iddynt.

• Weithiau nid yw sefydliadau yn rhoi 
digon o bwys ar werth siarad wrth 
iddynt ganolbwyntio ar ddarparu 
gwybodaeth. Mae angen iddynt wneud 
amser a lle i siarad, yn un ac un ac mewn 
grwpiau bychain.

• Nid yw pawb eisiau siarad, ac iddyn nhw 
mae angen canllawiau cam wrth gam 
ddylai fod ar gael ar-lein neu ar bapur.

• Ni ddylai ymarferwyr flaenoriaethu 
beth maen nhw’n meddwl sy’n briodol – 
hwyluso nid cyfarwyddo. 

• Mae angen herio’r canfyddiad fod rhaid 
i ofalwyr fynd trwy’r awdurdod lleol i 
drefnu seibiant.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:     
Mae gwasanaeth Pontio’r Bwlch, 
NEWCIS, yn darparu cefnogaeth gyda 
pherthnasoedd ar y ffôn ac yn bersonol. 
Maen nhw’n creu gofod myfyrgar er mwyn 
i ofalwyr allu siarad am a meddwl trwy’r 
mathau o seibiannau sydd ar gael iddyn 
nhw. https://drive.google.com/file/d/13cK
Qgo40hj1omQEslqmgA8rLK4T8Zbaa/view 

Cysylltwyr Cymunedol, Sir Benfro. Mae 
gofalwyr yn cael cymorth i ddefnyddio 
grwpiau cymorth a gweithgareddau diolch i 
sgyrsiau beth sy’n bwysig gyda Chysylltwyr 
Cymunedol. Heb y cymorth a’r anogaeth 
hon, ni fyddai ganddynt yr hyder i wneud 
hynny: https://connectpembrokeshire.
org.uk/community-connectors

Mae Inspiring Breaks Toolkit and 
Training Shared Care Scotland  yn helpu 
pobl i feddwl trwy’r mathau o seibiannau 
sydd ar gael iddyn nhw ac mae rhaglen 
hyfforddiant ar gyfer ymarferwyr i’w 
helpu i ddefnyddio’r teclyn: https://www.
sharedcarescotland.org.uk/wp-content/
uploads/2020/04/SCS_Inspiring_
Breaks_toolkit_proof_02.pdf 

https://connectpembrokeshire.org.uk/community-connectors
https://connectpembrokeshire.org.uk/community-connectors
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/SCS_Inspiring_Breaks_toolkit_proof_02.pdf 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/SCS_Inspiring_Breaks_toolkit_proof_02.pdf 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/SCS_Inspiring_Breaks_toolkit_proof_02.pdf 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/SCS_Inspiring_Breaks_toolkit_proof_02.pdf 
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EGWYDDOR 6:
DARPARU DEWIS PERSONOL, HYBLYG AC 
YMATEBOL O SEIBIANNAU SY’N ADLEWYRCHU’R 
AMRYWIAETH EANG O BLITH GOFALWYR

Dylai’r allwedd i’r drws fod ar ochr y gofalydd… 
ond mae’n ymddangos imi fod y clo ar ochr y 
gwasanaethau cymdeithasol… weithiau maen nhw’n 
datgloi’r drws, ond yn gyffredinol, maen nhw’n ceisio’n 
ffitio ni neu’r bobl rydyn ni’n gofalu amdanynt yn eu 
gwasanaethau nhw, ac nid fel arall. 

Dyfyniad  ofalydd:

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 

•  Mae pobl yn gallu manteisio ar fathau 
gwahanol o seibiannau amserol, wedi’u 
personoleiddio sy’n eu cefnogi i wneud 
beth sy’n bwysig iddyn nhw, gan 
gynnwys seibiannau all eu cefnogi i gael 
saib, cymryd swydd am dâl, addysg/
hyfforddiant a hamdden os mynnant. 

•  Mae’r dewis o seibiannau yn cydnabod 
ffactorau pwysig o ran amrywiaeth 
a chynhwysiant, er enghraifft, oed, 
anabledd, iaith a diwylliant. 

•  Mae seibiannau yn hyblyg ac yn ymateb 
wrth i anghenion a hoffterau newid. Er 
enghraifft, awydd rhiant ofalwyr i gymryd 
seibiant gyda’u plentyn pan mae ef/hi 
yn ifanc sy’n eu galluogi i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau cymunedol ac, 
wrth iddynt dyfu’n hŷn, seibiannau y 
gellir eu cymryd ar wahân.

•  Mae seibiannau’n mynd i’r afael â 
chyfnodau pan mae’r angen yn fawr.

•  Caiff micro fentrau a micro 
ddarparwyr, sy’n gallu cefnogi ystod 
eang o bobl i fanteisio ar seibiannau 
wedi’u personoleiddio, eu hannog 

© PackShot / Adobe Stock. 

•  Caiff y creadigrwydd a’r newid a welwyd 
yn ystod pandemig COVID 19 ei gynnal, 
ac fe fanteisir ar gyfleoedd i ail-adeiladu 
Cymru, gan roi ffocws ar lesiant pobl.
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn: 

• Goresgyn agweddau traddodiadol at 
gymhwysedd mewn gwasanaethau 
cymdeithasol sy’n aml yn eithrio pethau 
y tu allan i’r fwydlen wasanaethau 
bresennol

• Rhagdybiaethau fod rhaid i seibiannau 
ddigwydd oddi cartref a bod rhaid iddo 
olygu gwahanu’r gofalydd a’r person 
maen nhw’n gofalu amdanynt.

• Mae sefydliadau, gweithwyr proffesiynol 
ac unigolion yn ofni rhoi cynnig ar 
bethau newydd.

• Mae sefydliadau yn aml yn meddwl 
a gweithredu o fewn eu ffiniau eu 
hunain a gall fod yn heriol iddynt ddeall 
ac ymgysylltu â sefydliadau eraill a 
chymunedau lleol.

• Mae angen rhoi mwy o sylw i 
ddeilliannau seibiannau, sut bynnag 
maen nhw’n cael eu darparu, yn hytrach 
nac i sut maen nhw’n cael eu darparu.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:   
Mae Tŷ Hafan yn cydnabod y dylai 
seibiannau fod yn ddewis cadarnhaol, 
ac y dylid croesawu pwysigrwydd 
adeiladu perthnasoedd gyda theuluoedd 
unigol a darparu mathau pwrpasol o 
seibiannau: https://www.tyhafan.org/ 

Carers Outreach Service North Prynodd 
ac addasodd Gwasanaeth Allestyn 
Gofalwyr Gogledd Cymru ddwy garafán 
er mwyn i ofalwyr allu cymryd seibiannau 
gyda’r person maen nhw’n gofalu 
amdanynt:  https://www.carersoutreach.
org.uk/time_for_me.html 

Mae Clynfyw Care Farm yn cynnig ffordd 
amgen a heb stigma o ddarparu seibiannau 
ar gyfer pobl ag anableddau dysgu a 
heriau iechyd meddwl. Mae’n cynnig gofal 
a chefnogaeth o fewn cyd-destun bywyd 
fferm a chynaliadwyedd, yn hytrach nac 
iechyd neu ofal cymdeithasol: https://
www.clynfyw.co.uk/ 

https://www.tyhafan.org/ 
https://www.carersoutreach.org.uk/time_for_me.html
https://www.carersoutreach.org.uk/time_for_me.html
https://www.clynfyw.co.uk/
https://www.clynfyw.co.uk/
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EGWYDDOR 7:
ADNABOD A HYRWYDDO DULLIAU CREADIGOL O 
GOMISIYNU DEWIS O SEIBIANNAU A ARIENNIR YN 
STATUDOL AC AM GOST ISEL / YN DDI GOST    

Dywedais wrth y gwasanaethau cymdeithasol ‘Mae 
gen i arian yn y pot ar gyfer Taliadau Uniongyrchol. 
Alla i ddefnyddio hwnnw i dalu am y peth ‘ma sydd 
wedi codi?’ ac fe ddywedson nhw ‘Na, gan na ellir 
defnyddio Taliadau Uniongyrchol ar gyfer hynny.’ 

Dyfyniad  ofalydd:

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 

• Dylid cydnabod pwysigrwydd seibiannau 
a darparu cyllid cynaliadwy. 

• Dylid ffocysu ar ddeilliannau ac ar ffyrdd 
amrywiol o’u cyflawni, gan gynnwys 
dewisiadau wedi’u hariannu/cost isel/
dim cost gan ddefnyddio ystod eang o 
adnoddau. 

• Defnyddio dull cyd-gynhyrchu wrth 
gomisiynu, gan weithio’n agos â 
gofalwyr di-dâl, darparwyr presennol ac 
eraill posib 

• Cefnogi’r defnydd hyblyg o Daliadau 
Uniongyrchol, yn unigol a thrwy gyfuno 
cyllidebau   

• Cynnig cynlluniau taleb wedi’u rheoli’n 
lleol er mwyn cynnig seibiannau 
mwy hyblyg ac ymatebol, yn unol â 
dymuniadau gofalwyr di-dâl

• Dylai Llywodraeth Cymru gymryd 
agwedd strategol at gefnogi Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol ac 
awdurdodau lleol i gefnogi seibiannau 
- a’i arddangos mewn Datganiad 
Seibiannau.

• Dylai Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 
gymryd agwedd strategol at gefnogi 
seibiannau, a’i gyhoeddi mewn 
Datganiad Seibiannau.

© Robert Kneschke / Adobe Stock. 
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  

• Mae angen buddsoddiad a chefnogaeth 
i helpu sefydliadau sy’n gyfarwydd â 
darparu gwasanaethau amser a thasgau 
penodedig er mwyn eu galluogi i fod yn 
fwy hyblyg wrth gwrdd â’r galw.

• Gall paneli dyrannu adnoddau a 
systemau ariannol mewn awdurdodau 
lleol lethu creadigrwydd, os ydynt ond 
yn edrych ar y gwasanaethau sydd ar 
gael yn barod.

• Agweddau at risg – mae pryderon am 
bethau gwael yn digwydd yn gallu 
rhwystro pethau da rhag digwydd.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:     
Cyngor Sir y Fflint a Phontio’r 
Bwlch, NEWCIS. Mae gofalwyr di-dâl yn 
cael cod cyllideb seibiannau 6-mis ac 
yn ei wario yn ôl y galw, gan fanteisio ar 
wasanaethau nifer o ddarparwyr. Mae’r 
gwasanaeth arobryn hwn wedi arwain 
at seibiannau mwy effeithiol sydd wedi’u 
targedu fwy heb unrhyw gost ychwanegol 
i’r awdurdod lleol.

Defnydd Creadigol o Daliadau 
Uniongyrchol yng Ngogledd Cymru.  Mae 
Chris a Jayne Roberts, dyn â dementia a’i 
wraig sy’n gofalu amdano, yn cael seibiant 
trwy fynychu a rhoi cyflwyniadau mewn 
cynadleddau dementia. Mae ganddynt fan 
wersylla ac mae eu hawdurdod lleol yn rhoi 
Taliad Uniongyrchol iddynt a ddefnyddir i 
dalu am gostau teithio.

Mae Equate Land Base yn enghraifft 
ragorol o ffordd greadigol a chydweithredol 
o ddarparu seibiannau i riant ofalwyr 
a’u plant i fwynhau marchogaeth 
ceffylau: https://www.facebook.com/
EquateCIC/posts/2011785692444521  

Mae Shared Care Scotland yn cynnal 
y Gronfa Seibiannau ar ran y Sefydliadau 
Gofalwyr Cenedlaethol a Llywodraeth Yr 
Alban: https://www.sharedcarescotland.
org.uk/shortbreaksfund/  

Mae Shared Scotland hefyd wedi cyhoeddi 
canllaw Promoting Variety – Shaping 
Markets and Facilitating Choice in Short 
Breaks: https://www.sharedcarescotland.
org.uk/wp-content/uploads/2021/02/
SCS-Promoting-Variety-2020-WEB-GR-
EDIT.pdf  

https://www.facebook.com/EquateCIC/posts/2011785692444521  
https://www.facebook.com/EquateCIC/posts/2011785692444521  
https://www.sharedcarescotland.org.uk/shortbreaksfund/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/shortbreaksfund/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/SCS-Promoting-Variety-2020-WEB-GR-EDIT.pdf
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/SCS-Promoting-Variety-2020-WEB-GR-EDIT.pdf
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/SCS-Promoting-Variety-2020-WEB-GR-EDIT.pdf
https://www.sharedcarescotland.org.uk/wp-content/uploads/2021/02/SCS-Promoting-Variety-2020-WEB-GR-EDIT.pdf
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EGWYDDOR 8:
ADEILADU CYSYLLTIADAU GYDA SECTORAU 
ALLWEDDOL SY’N YMWNEUD Â BYWYD BOB 
DYDD AC NID GOFAL CYMDEITHASOL AC 
IECHYD YN UNIG 

Awgrymodd gweithiwr cymdeithasol newydd y 
gallem fynd i ffwrdd gyda’n gilydd a chael y gofal 
sydd ei angen arnom mewn gwesty – roedd yn 
rhyfeddod. 

Dyfyniad  ofalydd

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 

•  Caiff seibiannau eu cynllunio trwy 
gydweithio, er enghraifft, gyda 
lletygarwch, twristiaeth, celfyddydau, 
hamdden ac addysg. 

•  Ar gyfer pobl ag anghenion cymhleth 
ceir cydweithio cryf gyda gwasanaethau 
iechyd i sicrhau y gellir diwallu eu 
hanghenion yn ystod seibiant.

•  Mae Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 
yn hyrwyddo cydweithio cydlynol ac 
aml-sector wedi’i gysylltu â Datganiad 
Seibiant wedi’i gyhoeddi.

•  Mae Llywodraeth Cymru yn hyrwyddo 
cydweithio cydlynol ac aml-sector wedi’i 
gysylltu â Datganiad Seibiant wedi’i 
gyhoeddi. Dylai hynny gynnwys cyfeiriad 
at ariannu, comisiynu, canllawiau a 
pholisi sy’n gysylltiedig â seibiannau 
neu’n effeithio ar y ffordd y cânt eu 
darparu.

•  Mae cyfleoedd i fusnesau gysylltu 
â’u cymunedau lleol a chyflawni eu 
hymrwymiadau cyfrifoldeb cymdeithasol 
corfforaethol. 

•  Mae micro fentrau a micro ddarparwyr yn 
cynnig seibiannau creadigol.

© Carers Trust 2020.
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  

• Mae darparwyr twristiaeth a lletygarwch 
yn aml yn cysylltu anabledd gydag 
anabledd corfforol a mynediad i 
gadeiriau olwyn – mae angen cael 
rhaglen o addysg er mwyn ehangu eu 
dealltwriaeth i gefnogi gofalwyr a phobl 
ag anghenion amrywiol. 

• Yn aml iawn nid yw pobl sy’n gweithio 
yn y gwasanaethau cymdeithasol 
yn gwybod llawer am wasanaethau 
mewn sectorau eraill. Mae angen creu 
cyfleoedd i bobl o sectorau gwahanol 
siarad a meddwl gyda’i gilydd am sut all 
pawb elwa o feddwl creadigol.

• Yn aml, mae pobl a chanddynt yr 
anghenion mwyaf cymhleth angen 
rhai gwasanaethau iechyd, ond 
profiad llawer o ofalwyr yw nad yw 
gwasanaethau iechyd a gwasanaethau 
cymdeithasol yn aml yn gweithio’n dda 
gyda’i gilydd wrth ariannu a threfnu 
seibiannau.

• Cael sectorau ac eithrio gofal 
cymdeithasol i ymateb i agenda 
seibiannau.

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:     
Mae The Bluestone Resort yn Sir Benfro 
yn darparu llety am ddim i bobl yn byw â 
chyflyrau sy’n cyfyngu ar eu bywydau a’u 
gofalwyr di-dâl ac aelodau’r teulu: 
https://www.bluestonewales.com/ 

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn 
trefnu rhwydwaith ar-lein Economi Ym-
welwyr a Thwristiaeth. Mae aelodau’n 
awyddus i ehangu eu cefnogaeth i ofalwyr 
ac maent yn gweithio gyda Fforwm Cymru 
Gyfan ac eraill ar hyn: https://business-
wales.gov.wales/socialbusinesswales/ 

Yn ystod gwyliau’r Haf, mae Prifysgol St 
Andrews wedi darparu llety am ddim i 
ofalwyr ifanc er mwyn iddynt allu cael saib 
o ofalu mewn tref glan môr: https://vimeo.
com/340219865 

Mae The Holiday Homes Trust yn rhoi’r 
cyfle i deuluoedd fwynhau seibiannau a 
chreu atgofion hyfryd fydd yn parhau byth. 
Maent yn rhentu carafanau fforddiadwy, 
hygyrch gyda gostyngiad sylweddol mewn 
cyrchfannau seibiannau yng ngwledydd 
Prydain: https://www.holidayhomestrust.
info/ 

Mae Carefree yn trawsnewid llety gwag yn 
seibiannau i ofalwyr ac yn trefnu llwyfan 
llogi lle y gall partneriaid lletygarwch gy-
frannu seibiannau: 
https://carefreespace.org/  

Mae Llywodraeth Yr Alban wedi cefnogi 
Partneriaid Darparu Seibiannaeth cymerad-
wy sy’n cael eu cydlynu’n genedlaethol 
gan Shared Care Scotland. Mae seibian-
naeth ar gael ar ffurf ffransais cymdeitha-
sol: 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/
respitality/ 

https://www.bluestonewales.com/
https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/
https://businesswales.gov.wales/socialbusinesswales/
https://vimeo.com/340219865
https://vimeo.com/340219865
https://www.holidayhomestrust.info/
https://www.holidayhomestrust.info/
https://carefreespace.org/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/respitality/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/respitality/
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EGWYDDOR 9:
HYRWYDDO A CHEFNOGI DEWIS O SEIBIANNAU 
CREADIGOL YN Y GYMUNED LEOL AC MEWN 
CYMUNEDAU DIDDORDEBAU 

Roedd y gwasanaethau cymdeithasol yn ei chael yn 
anodd dod o hyd i rywun i ddod mewn i’n cartref fel y 
gallwn i fynd allan, ond soniais wrthynt am Jean, sy’n 
byw i fyny’r ffordd - arferai fod yn nyrs a gofynnais 
iddi a allai helpu, a dywedodd y gallai ac roedd 
hynny’n amlwg gan ein bod yn ei hadnabod. 

Dyfyniad  ofalydd:

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol:
• Mae seibiannau’n cael eu normaleiddio 

trwy feithrin cymunedau sy’n hwylus 
i ofalwyr lle y mae cymunedau lleol 
a’u trigolion yn cydnabod yr angen am 
seibiannau.

• Derbynnir nad yw bywyd law yn llaw â 
gofalu bob tro’n cyfateb i wasanaeth law 
yn llaw â gofalu.

• Mae’r gwaith o ddatblygu dewis o 
seibiannau mewn cymunedau lleol, gan 
gynnwys cefnogaeth anffurfiol a micro-
fentrau, yn cael ei gefnogi ac mae nifer 
fawr o bobl yn manteisio arnynt ac yn eu 
mwynhau.

• Mae llawer o seibiannau cymunedol yn 
hunanddigonol o ran llywodraethiant 
ac ariannu, heb fawr ddim dibyniaeth 
ar wasanaethau gofal cymdeithasol 
statudol.

• Caiff creadigrwydd a diogelwch eu 
gwreiddio yn y seibiannau fydd ar gael 
wrth symud ymlaen wedi’r pandemig, 
gan gynnwys dewisiadau personol ac 
ar-lein. 

• Efallai y bydd gan bobl fwy o ddiddordeb 
mewn cymunedau diddordeb, yn 
hytrach na’u cymunedau daearyddol 
lleol. Gall gwell cysylltedd ar-lein gefnogi 
pobl i gysylltu ag eraill sy’n rhannu eu 
diddordebau. 

• Mae cyfraniad posib gwasanaethau 
heb eu comisiynu megis bancio amser 
a gwirfoddoli cymunedol yn cael ei 
gydnabod.

© Daisy Daisy / Adobe Stock.
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  
• Nid yw comisiynwyr awdurdodau lleol a 

gweithwyr cymdeithasol yn gwybod bob 
tro beth sydd ar gael yn lleol, ond mewn 
sawl rhan o Gymru mae hyn yn cael ei 
oresgyn trwy fuddsoddi mewn Cysylltwyr 
Cymunedol a gwaith adeiladu capasiti 
cymunedau cysylltiol.

• Ac eithrio trwy Daliadau Uniongyrchol, 
nid yw awdurdodau lleol bob tro’n ei 
chael yn hawdd comisiynu micro-fentrau 
lleol, er bod hyn yn cael ei ddatblygu yng 
Nghyngor Sir y Fflint.  

• Mae dod o hyd i gymunedau diddordebau 
yn golygu fod rhaid i bobl sy’n cefnogi 
gofalwyr feddwl ac ymchwilio’n helaeth. 
Efallai y gallai gofalwyr gysylltu ar-lein 
gyda phobl sy’n rhannu eu diddordebau 
unrhyw le yn y byd.

• Mae’n rhaid inni ddysgu ac adeiladu ar 
yr enghreifftiau da o weithgareddau 
cymunedol ar-lein a ddatblygwyd yn 
ystod y pandemig. 

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:     
Mae Span Arts yng Nghymru yn un o nifer 
o fudiadau celfyddydol cymunedol sydd 
wedi datblygu gweithgareddau cymunedol 
ystyrlon ar-lein yn ystod pandemig Covid, 
sy’n cynnwys côr rhithiol: https://span-
arts.org.uk/ 

Mae DASH yn fudiad cymunedol 
yng Ngheredigion sy’n datblygu 
gweithgareddau yn y gymuned leol: https://
dashceredigion.org.uk/en/home/ 

https://span-arts.org.uk
https://span-arts.org.uk
https://dashceredigion.org.uk/en/home/
https://dashceredigion.org.uk/en/home/


26

EGWYDDOR 10:
MEITHRIN DATBLYGU PROSES O 
GYD-GEFNOGI   
  

Rwyf newydd greu o’n cwmpas ni, grŵp o ofalwyr, 
ac rwyf yn gwneud gwaith arwyddbyst, mewn ffordd 
fechan, bersonol, a bydd un yn dweud wrth un arall 
ac fe fyddan nhw’n dweud wrth eu ffrindiau, ac yna 
maen nhw’n dweud wrth rywun arall… ‘O, fe ddylet ti 
gael hyn ac arall’ ac mae hyn yn rhoi llais inni. 

Dyfyniad  ofalydd:

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 

• Mae gofalwyr yn aml yn elwa o 
gefnogaeth cyd ofalwyr, o ran rhoi 
a derbyn cefnogaeth emosiynol ac 
ymarferol yn ogystal â llais torfol 
cryfach.

• Mae’r ffocws yn symud o fuddsoddi 
i wneud pethau i bobl ac i roi’r arfau 
a’r adnoddau iddyn nhw wneud 
pethau iddynt eu hunain a datblygu 
eu rhwydweithiau eu hunain.

• Mae awdurdodau lleol a sefydliadau 
eraill yn ymgysylltu’n ystyrlon 
gyda grwpiau cyd-gefnogi i gyd-
gynhyrchu cynlluniau seibiannau a 
dewis o seibiannau

• Deuir o hyd i nifer o ffyrdd o hwyluso 
cyd-gefnogaeth, gan gynnwys 
seibiannau torfol, a ddarperir wyneb 
yn wyneb neu ar-lein.

• Mae gofalwyr mewn amgylchiadau 
tebyg yn cysylltu â’i gilydd i gynnig 

cefnogi ei gilydd trwy gyfnewid 
cartrefi a chylchoedd cefnogaeth.

• Mae pwysigrwydd cynnig digidol, a 
chynaliadwyedd y cynnig hwnnw, 
wedi’r pandemig, yn cael ei gydnabod. 
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  
• Ni ddylid rhagdybio fod cyd-gefnogaeth 

yn ddigost. Efallai y bydd angen 
cefnogaeth a chyllid cychwynnol a 
pharhaus.

• Efallai y bydd yr angen i ariannu 
seibiannau i grwpiau, gyda chyd-
gefnogaeth, yn her i drefniadau 
comisiynu ac ariannu awdurdodau lleol, 
gan eu bod yn canolbwyntio’n bennaf ar 
ariannu unigolion.  

• Gallai gofalwyr mewn amgylchiadau 
gwahanol fod angen lefelau gwahanol 
o help i feithrin a chynnal cyd-
gefnogaeth. Er enghraifft, gofalwyr hŷn 
sy’n cael anawsterau symud. 

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:    
Mae rhiant ofalwyr pobl ag anableddau 
dysgu yn Rhondda Cynon Taf wedi 
ffurfio’r Grapevine Peer Support Group.  
Maen nhw’n gweithio’n agos gyda’u 
hawdurdod lleol ar strategaeth a datblygu 
gwasanaethau ac osgoi’r perygl o gymryd 
rhan dim ond er mwyn gwneud trwy sicrhau 
y clywir ac yr ymatebir i lais torfol.  

Mae rhiant ofalwyr yn 
Grangetown Caerdydd wedi 
ffurfio CWTCH Together, cywaith 
cymunedol, sy’n cynnwys rhieni, gofalwyr 
a gwirfoddolwyr sy’n darparu cynllun 
chwarae i blant ag anableddau ac sy’n 
cynnig cyd-gefnogaeth. Mae’n cyfarfod ar 
foreau Sadwrn mewn canolfan chwarae i 
blant fyddai fel arall ar gau dros y Sul:  
https://care.wales.coop/case-studies/
cwtch-together/ 

Mae rhiant ofalwyr ym Mhen-y-bont ar 
Ogwr yn hoffi mynd i ffwrdd gyda’i gilydd 
a’u plant yn grŵp bach i Langrannog lle y 
gallant gefnogi ei gilydd.

Mae Matching Houses yn helpu pobl i 
adeiladu cysylltiadau gyda chyfoedion er 
mwyn cadw dewis a hyblygrwydd trwy 
gyfnewid llety/tai: 
https://www.matchinghouses.com/ 

https://care.wales.coop/case-studies/cwtch-together/
https://care.wales.coop/case-studies/cwtch-together/
https://www.matchinghouses.com/
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EGWYDDOR 11:
SICRHAU ANSAWDD Y SEIBIANNAU A GYNIGIR 
GAN ROI FFOCWS ARBENNIG AR BETH SY’N 
BWYSIG I OFALWYR A’R BOBL MAEN NHW’N 
GOFALU AMDANYNT

Oherwydd seibiannau a phopeth arall, os nad yw 
popeth yn ei le, yr angen i edrych ar fanylion, mae eich 
seibiant wedi mynd. Mae rhywbeth ar goll bob tro. Mae 
rhywbeth ar goll bob tro….mae’n rhaid i bopeth fod yn 
ei le ac os nad ydyw mae’n golygu na alla i ymlacio. 

Dyfyniad  ofalydd:

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol:

• Ceir cyfathrebu cryf ac effeithiol rhwng 
gofalwyr a darparwyr seibiannau – cyn, 
yn ystod ac ar ddiwedd unrhyw gyfnod 
seibiant

• Mae darparwyr seibiannau’n rhoi sylw i 
fanylion ac i beth sy’n bwysig  i ofalwyr 
a’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt.  

• Mae dulliau sicrhau ansawdd yn ystyrlon 
ac maent yn cefnogi dysgu a datblygu 
pellach megis Cyd-Ddylunio Seiliedig ar 
Brofiad ac arolygon yn edrych ar beth 
sy’n bwysig i ofalwyr a’r bobl maen 
nhw’n gofalu amdanynt.  

• Mae gofalwyr a’r bobl maen nhw’n 
gofalu amdanynt yn rhan o sefydlu 
dangosyddion ansawdd allweddol ar 
gyfer seibiannau ac mae’r dangosyddion 
hyn yn effeithio ar benderfyniadau 
comisiynu.

• Gall Hwb Gwybodaeth ac Arweiniad 
Cenedlaethol ar Seibiannau  fod yn 
llwyfan defnyddiol i gasglu storïau am 
seibiannau sy’n dangos effaith.

© Carers Trust 2020.
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:  
• Deall sut mae ansawdd yn edrych o 

safbwyntiau gofalwyr a’r bobl maen 
nhw’n gofalu amdanynt. 

• Datblygu camau sy’n ystyrlon ond heb 
fod yn rhy hir na chymhleth.  

• Annog a chefnogi datblygu diwylliannau 
sefydliadol sy’n canolbwyntio ar ddysgu 
(gwella) yn hytrach na thicio blychau 
(profi).

• Diffyg cysondeb o ran dulliau 
gwerthuso. 

• Troi camau sicrhau ansawdd yn 
gynllunio strategol. 

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:     
Mae rhaglen Datblygu Arfer sy’n Elwa 
o Dystiolaeth (DEEP) ym Mhrifysgol  
Abertawe wedi datblygu ffordd o gofnodi 
a dysgu o storïau byr o brofiad o’r enw  
‘Magic and Tragic Moments’. Ceir 
enghraifft o hyn o ran profiadau mewn 
cartrefi gofal i bobl hŷn yn: https://
www.dewis.wales/ResourceDirectory/
ViewResource.aspx?id=4614 

Datblygodd ymchwilwyr ym Mhrifysgol 
Efrog a phobl a gefnogwyd gan 
wasanaethau dydd arolwg sicrhau ansawdd 
syml ynghylch gofal seiliedig ar y person 
o’r enw PERCCI, sy’n cynnwys 6 chwestiwn 
am y gofal a’r gefnogaeth a ddarperir a 6 
am y gweithwyr gofal. Gellir ei lawr lwytho 
yn: https://www.percci.org/ 

https://www.dewis.wales/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=4614 
https://www.dewis.wales/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=4614 
https://www.dewis.wales/ResourceDirectory/ViewResource.aspx?id=4614 
https://www.percci.org/ 
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EGWYDDOR 12:
COFNODI DEILLIANNAU O SEIBIANNAU I 
OFALWYR A’R BOBL MAEN NHW’N GOFALU 
AMDANYNT 
  

Y seibiannau bach. Y pethau bach yw’r oll sydd 
ei angen. Mae’n golygu cymaint; mae’n gwneud 
gwahaniaeth mawr – y pethau bach fel gwneud 
fy ngwallt. Y pethau bach fel mynd i’r siop. Cynllun 
hyblyg sy’n rhoi cyfle imi wneud y pethau y galla i eu 
gwneud. Ie, y pethau bach, fel byw fy mywyd fy hun. 

Dyfyniad  ofalydd:

Sut mae’r egwyddor hon yn 
edrych yn ymarferol: 

•  Mae ffyrdd effeithiol o gofnodi deilliannau 
seibiannau wedi’u personoleiddio - yn 
ddeilliannau wedi’u cynllunio a damwein-
iol a defnyddir y wybodaeth hon wrth 
ddatblygu polisi ac arfer i’r dyfodol.

•  Defnyddir dull systematig yn seiliedig ar 
ddeilliannau wrth gynllunio seibiannau, 
yn seiliedig ar dystiolaeth o beth sy’n 
gweithio’n dda i ofalwyr a’r bobl maen 
nhw’n gofalu amdanynt. 

•  Mae pob Bwrdd Partneriaeth Rhanbart-
hol yn cyhoeddi Datganiad Seibiannau, a 
gyd-gynhyrchir gyda gofalwyr, mudiadau 
sy’n eu cynrychioli a chomisiynwyr, yn 
rhestru: hawliau gofalwyr; seibiannau 
posib a deilliannau a fwriedir.  

•  Gallai Dull Enillion Cymdeithasol ar 
Fuddsoddiad fod yn ddefnyddiol wrth 
edrych ar werth cymdeithasol ychwane-
gol seibiannau wedi’u personoleiddio. 

•  Ceir ffocws ar ddeilliannau ystyrlon, ac 
mae’r rhain yn cael eu mapio ar ffram-
weithiau perfformiad.

•  Mae dulliau gwerthuso blaengar sy’n 
cofnodi deilliannau yn cael eu profi a’u 
mireinio. Er enghraifft, y dull Newid Mwyaf 
Arwyddocaol. 

•  Mae seibiannau yn seiliedig ar gorff ca-
darn o dystiolaeth sy’n cysylltu academia, 
polisi ac arfer. 

© Carers Trust 2020.
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Heriau allweddol i’w 
harchwilio a’u goresgyn:   
• Mae cofnodi deilliannau personol sy’n 

ystyrlon yn gallu bod yn ddigon heriol 
ac nid yw dulliau gor gymhleth megis 
arf ASCOT yn tueddu bod yn ymarferol 
mewn arfer bob dydd, er y gallai weithio 
ar gyfer astudiaeth ymchwil.  

• Cydbwyso’r angen am fetrig a 
thystiolaeth ansoddol, gan gynnwys 
storïau, i’w defnyddio ar gyfer cynllunio 
a chomisiynu

• Sicrhau bod seibiannau yn cael eu 
cynnwys wrth weithredu’r Fframwaith 
Perfformiad a Gwella ar gyfer 
Gwasanaethau Cymdeithasol a mentrau 
strategol eraill. 

Enghreifftiau o sefyllfaoedd 
go iawn:     
Bu Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru yn rhan o raglen Inspiring Impact 
ledled gwledydd Prydain, fu’n edrych ar 
ddulliau gwerthuso sy’n ystyrlon ac yn 
canolbwyntio ar ddeilliannau: 

https://wcva.cymru/impact-evaluation/ 

https://www.inspiringimpact.org/ 

Mae Shared Care Scotland wedi 
datblygu Pecyn Gwerthuso Seibiannau i 
adnabod, o safbwyntiau allweddol, beth 
sy’n gweithio’n dda a pham: https://www.
sharedcarescotland.org.uk/resources/
tools/evaluation-toolkit/ 

Mae Shared Care Scotland yn 
trefnu Cyfnewidfa Gwybodaeth am 
Seibiannau er mwyn rhannu arfer 
da: https://www.sharedcarescotland.org.
uk/learning-exchange/ 

https://wcva.cymru/impact-evaluation
https://www.inspiringimpact.org
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/tools/evaluation-toolkit/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/tools/evaluation-toolkit/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/tools/evaluation-toolkit/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/learning-exchange/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/learning-exchange/ 
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Wedi disgrifio’r egwyddorion allweddol fydd 
yn sail i seibiannau a’r heriau a’r cyfleoedd 
mae’r rhain yn eu cyflwyno, gwnawn 
argymhellion i Lywodraeth Cymru i helpu 
pobl i gael  bywyd law yn llaw â gofalu.  
Nodwn bedwar maes blaenoriaeth ar gyfer 
datblygu (1) a buddsoddi (2,3,4):

Mae gwario ar seibiannau yn fuddsoddiad 
hanfodol ac mae angen newid os ydym 
yn mynd i ddarparu seibiannau yn unol â 
beth sy’n bwysig. Mae cynaliadwyedd yn 
hollbwysig; mae’r ysgogiad i wreiddio newid 
parhaol a buddsoddi mewn partneriaethau 
sefydlog ac effeithiol yn arwyddocaol, ac 
mae cryn awydd i roi cynnig ar bethau 
newydd. Mae tystiolaeth bendant hefyd 
o alw ac angen heb ei ddiwallu y gellid 
mynd i’r afael ag ef yn rhannol trwy wneud 
dim mwy nac ymestyn cyrhaeddiad a 
chynaliadwyedd gwasanaethau sydd eisoes 
mewn lle da i ddeall ac ymateb i anghenion 
unigol seibiannau gofalwyr di-dâl.

Datganiadau Rhanbarthol ar Seibiannau

Dylai Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol 
gyhoeddi eu Datganiad Seibiannau eu 
hunain sy’n cyflwyno eu gweledigaeth ar 
gyfer seibiannau a’u cynlluniau i wireddu 
hyn. Dylid cyd-gynhyrchu’r Datganiad 
Seibiannau gyda gofalwyr di-dâl a’r bobl 
maen nhw’n gofalu amdanynt, a dylai:

• Ffocysu ar ddeilliannau nid cael ei 
arwain gan wasanaethau (ac o’r herwydd 
nid ydym yn argymell y dylid ei alw’n 
ddatganiad gwasanaeth seibiannau).

• Bod yn seiliedig ar ddiffiniad bras o 
seibiannau ac ymrwymiad i ddarparu o 
fewn y 12 egwyddor arweiniol a amlinellir 
yn yr adroddiad hwn.

• Disgrifio hawliau gofalwyr di-dâl, 
eu cyfleoedd i gymryd seibiant a 
ffynonellau gwybodaeth am seibiannau.

• Amlygu’r gwahaniaeth y gall seibiant 
ei wneud, ac amlinellu’n glir fanteision 
cymryd seibiannau addas i ofalwyr 
di-dâl a’r bobl maen nhw’n gofalu 
amdanynt.

• Adnabod partneriaethau posib i 
gefnogi’r gwaith o ddatblygu dewis o 
seibiannau creadigol, gan gynnwys 
partneriaethau gyda sectorau megis 
iechyd, y celfyddydau a hamdden, 
addysg a dysgu gydol oes, twristiaeth, 
lletygarwch a’r amgylchedd.

• Cydnabod y rhan allweddol y mae 
gofalwyr di-dâl yn ei chwarae yn 
cynnal y sector iechyd a gofal 
cymdeithasol a manteision economaidd 
a chymdeithasol ehangach rhoi 
blaenoriaeth i ddarparu seibiannau.

ARGYMHELLION I LYWODRAETH CYMRU

1. Datganiadau Rhanbarthol ar 
Seibiannau sy’n adeiladu ar 
ac yn gysylltiedig â Datganiad 
Llywodraeth Cymru ar 
Seibiannau.

2. Hwb Gwybodaeth ac Arweiniad 
Cenedlaethol ar gyfer Seibiannau.

3. Menter Seibiannaeth 
Genedlaethol i Gymru.

4. Cronfa Seibiannau Genedlaethol.
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Dylai’r Datganiad Seibiannau  gysylltu â:

• Datganiad Seibiannau Cenedlaethol, 
gan Lywodraeth Cymru, yn cyflwyno eu 
gweledigaeth ar gyfer seibiannau a’u 
hymrwymiad i’w cyflawni yn ymarferol.

• Blaenoriaethau cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru ar gyfer gofalwyr di-
dâl ac esboniad o sut fyddant yn cael eu 
cyflawni.

• Y deilliannau llesiant a ddisgrifir yn y 
Fframwaith Deilliannau Cenedlaethol ac 
esboniad o sut gânt eu cyflawni.

• Y Fframwaith Perfformiad a Gwella 
Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol.

• Y 12 egwyddor ar gyfer seibiannau 
a amlinellir yn yr adroddiad hwn ac 
esboniad o sut gaiff yr egwyddorion hyn 
eu cyflawni yn ymarferol.

Siarter Gofalwyr Cymru.

Dylai Llywodraeth Cymru nodi’r isafswm 
gwybodaeth sy’n ofynnol er mwyn 
hyrwyddo cysondeb ar draws y rhanbarthau 
a lleihau amrywiaeth o ran cynnwys ac 
ansawdd y datganiad. Dylai Byrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol fod yn atebol 
am weithredu eu Datganiad Seibiannau a 
dylent adrodd yn flynyddol ar eu cynnydd 
yn cyflawni eu gweledigaeth ar gyfer 
seibiannau. Dylid rhannu’r wybodaeth hon 
gyda Grŵp Cynghori’r Gweinidog ar Ofalwyr 
ynghyd â gwybodaeth am y cynnydd 
a wnaeth Llywodraeth Cymru yn ôl y 
Datganiad Seibiannau Cenedlaethol. 

Yn Yr Alban, bu’n rhaid i awdurdodau lleol 
gynhyrchu Datganiad Seibiannau ers peth 
amser a cheir canllawiau defnyddiol ar 
wefan Shared Care Scotland: https://www.
sharedcarescotland.org.uk/resources/
carers-act-overview/making-a-
statement-guide-to-developing-a-short-
break-services-statement/ 

Hwb Gwybodaeth ac Arweiniad 
Cenedlaethol ar gyfer Seibiannau

Mae llais a rheolaeth yn egwyddorion 
allweddol yn Neddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant 2014, ac mae 
gwybodaeth ac arweiniad yn hanfodol 
er mwyn gwireddu llais a rheolaeth yn 
ymarferol.  Cynigiwn y dylid sefydlu Hwb 
Gwybodaeth ac Arweiniad Cenedlaethol 
ar Seibiannau , wedi’i ariannu gan 
Lywodraeth Cymru, sy’n hygyrch i ac yn 
gweithio i ystod eang o fudd-ddeiliaid, 
gan gynnwys gofalwyr di-dâl, pobl ag 
anghenion gofal a chefnogaeth cymhleth, 
ymarferwyr, comisiynwyr a darparwyr, Yn 
ogystal â chynnig cyfeiriadur chwiladwy 
o seibiannau gwahanol, dylai’r Hwb 
hwyluso sgyrsiau am seibiannau wedi’u 
personoleiddio, a helpu pobl i wneud 
cysylltiadau.  Gan gynnig dewis â 
chefnogaeth, dylai’r Hwb:

• Ddarparu canllawiau, gwybodaeth ac 
ysbrydoliaeth i gefnogi ymarferwyr i 
gael sgyrsiau beth sy’n bwysig ystyrlon 
ynghylch seibiannau.

• Amlygu’r ystod eang o seibiannau 
(wedi’u comisiynu a heb eu comisiynu) 
a darparu cyfleoedd i chwilio am fathau 
newydd o seibiannau sydd ‘y tu allan i’r 
blwch’, gan gynnwys gweithgareddau 
cymunedol all gynnig seibiannau 
ystyrlon a chyd-gefnogaeth.

• Ysbrydoli comisiynwyr a darparwyr i 
feddwl yn hyblyg a chreadigol am fathau 
gwahanol o seibiannau

• Cynnig llwyfan i bobl feddwl am 
seibiannau sy’n cyfateb i’w diddordebau.

• Cynnig cyngor a chymorth pwrpasol, 
naill ai ar-lein neu dros y ffôn

• Gwreiddio dynesiad beth sy’n bwysig ar 
draws pob pwynt cyswllt. 

• Casglu storïau a ffilmiau ysbrydoledig 
am seibiannau sy’n arddangos effaith 
gadarnhaol posib seibiant (wedi’i 
gymryd gyda’i gilydd neu ar wahân).

https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/resources/carers-act-overview/making-a-statement-guide-to-developing-a-short-break-services-statement/ 
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Hefyd, dylai’r Hwb:

• Fod yn hygyrch o ran iaith a fformat ac 
yn rhoi ystyriaeth i amrywiaeth.

• Cysylltu gyda llwyfannau eraill allai fod 
yn ddefnyddiol, megis DEWIS Cymru, a 
chyda mudiadau gofalwyr lleol ledled 
Cymru.

Mae gor-ragnodi seibiannau yn gallu llethu 
creadigrwydd (Shared Care Scotland, 
2020); felly, ni ddylai’r Hwb fod yn 
rhagnodol ynghylch y mathau o seibiannau 
ddylid eu darparu – dylid osgoi ‘bwydlen 
osod’ o seibiannau. 

Mae Shared Care Scotland wedi cyhoeddi 
canllawiau defnyddiol: https://www.
sharedcarescotland.org.uk/publications/
good-practice-guide-developing-short-
break-bureau/ 

Y cynnig seibiannaeth – Menter 
Seibiannaeth Genedlaethol i Gymru

Mae seibiannaeth sy’n cysylltu pobl 
gyda sectorau lletygarwch, twristiaeth 
a hamdden wedi ennill ei blwyf mewn 
sawl gwlad, gan gynnwys yn yr UDA ac 
yn Yr Alban. Ceir tystiolaeth lethol o’i 
effeithiolrwydd yn cefnogi pobl i fwynhau 
seibiant wedi’i bersonoleiddio ac yn cynnig 
buddion i ofalwyr di-dâl a’r bobl maen 
nhw’n gofalu amdanynt.  

Mae cryn frwdfrydedd dros ddatblygu 
Menter Seibiannaeth Genedlaethol i Gymru, 
gyda chymorth arian gan Lywodraeth 
Cymru, ac mae rhai enghreifftiau o arfer 
da yn dechrau ymddangos. Mae hynny’n 
cynnwys prosiect Break from the Routine 
Fforwm Cymru Gyfan, sy’n galluogi 
teuluoedd sy’n cefnogi unigolyn ag 
anabledd dysgu, i fwynhau seibiant ystyrlon 
o fewn diwydiant lletygarwch eu cymuned: 
http://www.forum.allwalesforum.org.uk/
break-from-the-routine-respite/

Cynigiwn y dylid sefydlu trefniant ffransais 
cymdeithasol lle:

• Y mae mudiadau gofalwyr lleol 
(partneriaid darparu cymeradwy) yn 
gweithio gyda busnesau lleol sy’n fodlon 
cyfrannu seibiant yn rhad ac am ddim 
ac maen nhw’n gweithredu’n frocer er 
mwyn cael y seibiant. Nid oes unrhyw 
bwysau ar y gofalydd di-dâl i drefnu’r 
seibiant eu hunain.

• Y mae mudiadau gofalwyr lleol yn cael 
eu cefnogi gan drefniadau cydlynu a 
rheoli cenedlaethol ar gyfer sicrhau 
ansawdd ac fe geir Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth.

• Nad oes unrhyw gostau i fudiadau 
gofalwyr gofrestru ar ei gyfer.

• Y mae’r broses ar gyfer cyfrannu 
seibiant yn syml.

• Mewn sefyllfaoedd lle y mae costau 
ychwanegol yn ormod, er enghraifft 
trafnidiaeth neu fwyd, mae cyllid wrth 
gefn ar gael i sicrhau y gall y seibiant 
ddigwydd ac er mwyn sicrhau bod pawb 
yn cael yr un cyfle i gael seibiant.

ttps://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/
ttps://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/
ttps://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/
ttps://www.sharedcarescotland.org.uk/publications/good-practice-guide-developing-short-break-bureau/
http://www.forum.allwalesforum.org.uk/break-from-the-routine-respite/
http://www.forum.allwalesforum.org.uk/break-from-the-routine-respite/
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Dylai’r cynnig seibiannaeth edrych am 
gysylltiadau posib gyda chynlluniau 
cydnabod ac adnabod gofalwyr lleol ar 
draws Cymru sy’n cynnig prisiau gostyngol i 
ofalwyr neu sy’n cynnig mynediad am ddim 
i rai lleoliadau.

Mae Shared Care Scotland wedi dadlau 
o blaid datblygu seibiannaeth yng 
ngwledydd Prydain gyda chymorth arian 
gan Lywodraeth Yr Alban.  Mae adnoddau 
defnyddiol ar wefan Shared Care Scotland:  
https://www.sharedcarescotland.org.uk/
respitality/about-us/ 

Cronfa Seibiannau Genedlaethol

Er mwyn sicrhau bod pobl yn gallu cael 
y seibiant iawn ar yr adeg iawn rydym yn 
argymell y dylid sefydlu Cronfa Seibiannau 
genedlaethol gyda chyllid hirdymor cyson 
gan Lywodraeth Cymru. Byddai angen 
sefydliad cydlynu cenedlaethol i reoli’r 
gronfa a gweithio gyda phartner darparu 
ymhob ardal awdurdod lleol yng Nghymru. 
Gallai hynny fod yn ganolfan gofalwyr neu 
fudiad trydydd sector sy’n cefnogi gofalwyr 
ifanc di-dâl ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr 
di-dâl.

Mae darparu cynlluniau micro grantiau 
a thalebau wedi bod yn llwyddiant yng 
Nghymru, gan gynnwys model arobryn 
Pontio’r Bwlch NEWCIS yng Ngogledd 
Cymru, lle y mae cynllun talebau wedi’i 
reoli (mae gofalwyr di-dâl yn cael cod 
cyllideb) yn cefnogi gofalwyr di-dâl i 
fanteisio ar seibiannau wedi’u targedu 
a’u personoleiddio mewn ffordd hyblyg: 
https://drive.google.com/file/d/13cKQgo4
0hj1omQEslqmgA8rLK4T8Zbaa/view

Mae’r Alban wedi cynnal Cronfa 
Seibiannau lwyddiannus ers peth amser. 
Ceir canllawiau ar weithredu eu Cronfa 
Seibiannau ar wefan Shared Care Scotland: 
https://www.sharedcarescotland.org.uk/
shortbreaksfund/

Edrych ymlaen

Yn ogystal â’r pedwar argymhelliad, 
amlygwn bwysigrwydd: 

Mae’r blaenoriaethau hyn ar gyfer 
datblygu arfer, yn seiliedig ar adolygiad o’r 
dystiolaeth ryngwladol a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar (Seddon et al., 2021) a’n gwaith 
cyson ni gyda budd-ddeiliaid yn allweddol 
i ddarparu seibiannau wedi’u ffocysu ar 
ddeilliannau ar gyfer poblogaeth amrywiol a 
gweithredu’r pedwar argymhelliad.

• Deall beth sy’n bwysig – 
adnabod a chynnig tystiolaeth 
o anghenion personol am 
seibiannau a’r deilliannau a 
fwriedir. 

• Cofnodi beth sy’n bwysig – 
deilliannau o seibiannau wedi’u 
personoleiddio. 

• Comisiynu, darparu ac 
ehangu seibiannau wedi’u 
personoleiddio i adlewyrchu  
beth sy’n bwysig.  

https://www.sharedcarescotland.org.uk/respitality/about-us/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/respitality/about-us/
https://drive.google.com/file/d/13cKQgo40hj1omQEslqmgA8rLK4T8Zbaa/view
https://drive.google.com/file/d/13cKQgo40hj1omQEslqmgA8rLK4T8Zbaa/view
https://www.sharedcarescotland.org.uk/shortbreaksfund/
https://www.sharedcarescotland.org.uk/shortbreaksfund/
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Deall beth sy’n bwysig – adnabod 
a chynnig tystiolaeth o anghenion 
personol am seibiannau a’r deilliannau 
a fwriedir  

Mae deall beth sy’n bwysig i ofalwyr di-
dâl a’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt 
yn allweddol er mwyn cael seibiannau 
effeithiol. Mae hyn yn cynnwys yr iaith 
a ddefnyddir i ddisgrifio’r mathau o 
seibiannau sydd ar gael. Mae edrych ar 
brosesau asesu a chynllunio cefnogaeth 
yn hanfodol ynghyd ag edrych ar eu 
heffeithiolrwydd yn cofnodi a chasglu 
tystiolaeth am anghenion seibiannau 
wedi’u personoleiddio a’r deilliannau a 
fwriedir. Gellid gwneud y gwaith hwn o 
fewn rhaglen ehangach o ddatblygu arfer 
ar asesiadau a chynllunio cefnogaeth 
ar ffurf sgyrsiau creadigol wedi’u cyd-
gynhyrchu er mwyn:

• Creu cyd-ddealltwriaeth o beth sy’n 
bwysig. 

• Hwyluso ffyrdd gwahanol o feddwl am 
beth sy’n gweithio i unigolion.

• Annog pobl i gymryd risgiau cadarnhaol 
sy’n cefnogi’r gwaith o adnabod 
seibiannau pwrpasol y gellid eu 
hystyried yn rhai’r ‘tu allan i’r blwch’.

• Hyrwyddo deilliannau llesiant 
cadarnhaol.

Bydd adnabod cymhlethdodau trin a 
thrafod hawliau, anghenion a dymuniadau 
gofalwyr  a’r bobl maen nhw’n gofalu 
amdanynt allai fod yn groes i’w gilydd, 
sy’n gallu digwydd weithiau wrth drafod 
seibiannau, yn bwysig.

Cofnodi beth sy’n bwysig – deilliannau 
o seibiannau wedi’u personoleiddio

Mae cofnodi a gwerthuso deilliannau o 
seibiannau yn creu heriau. Y prif wersi 
o wreiddio deilliannau mewn arfer yng 
Nghymru a’r Alban yw:

• Symud y ffocws o athreulio i gyfrannu 
wrth ystyried sut allai ffactorau 
gwahanol ddylanwadu ar ddeilliant i 
ofalydd di-dâl. 

• Rhoi pwyslais ar wella yn hytrach na 
phrofi.  

Mae Meaningful and Measurable Action 
Inquiry Project (Miller a Barrie, 2016) yn 
edrych ar sut orau i gofnodi a defnyddio 
data deilliannau personol, yn ystyried 
ansawdd y rhyngweithiadau sydd eu 
hangen i gynhyrchu data deilliannau 
cadarn, yn cofnodi arfer da wrth gofnodi 
deilliannau ac yn amlygu’r gwahaniaeth 
a wnaed trwy ffocysu ar ddeilliannau ar 
waith.

Mae astudiaeth ar waith i edrych ar werth 
Dull Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad 
er mwyn penderfynu beth yw’r gwerth 
cymdeithasol ychwanegol sy’n deillio o 
seibiannau creadigol. Mae cryn werth 
i ddull o’r fath.  Mae ymchwilwyr ym 
Mhrifysgol Bangor University yn gweithio 
gyda mudiad Shared Lives i adnabod pa 
elfennau o seibiannau sydd bwysicaf 
wrth gefnogi pobl i gyflawni deilliannau 
llesiant: http://dsdc.bangor.ac.uk/news/
research-into-alternatives-to-day-
centre-support-for-people-living-with-
dementia-44470

http://dsdc.bangor.ac.uk/news/research-into-alternatives-to-day-centre-support-for-people-living-with-dementia-44470
http://dsdc.bangor.ac.uk/news/research-into-alternatives-to-day-centre-support-for-people-living-with-dementia-44470
http://dsdc.bangor.ac.uk/news/research-into-alternatives-to-day-centre-support-for-people-living-with-dementia-44470
http://dsdc.bangor.ac.uk/news/research-into-alternatives-to-day-centre-support-for-people-living-with-dementia-44470
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Nodyn clo

Mae gofalu yn rôl wirfoddol. Wrth ddatblygu 
dewisiadau seibiant, dylem sicrhau nad 
yw gofalwyr di-dâl yn teimlo rheidrwydd 
i ddarparu gofal; ni ddylid cymryd yn 
ganiataol eu bod yn fodlon darparu gofal a 
pharhau yn eu rôl ofalu.

Mae’r angen i feithrin cymunedau gofalgar 
ar draws Cymru yn amlwg ac mae’n 
hanfodol fod holl bortffolios Llywodraeth 
Cymru yn ymrwymo i hynny os yw 
cyfleoedd ar gyfer seibiannau creadigol yn 
mynd i ffynnu. 

Comisiynu, darparu ac ehangu 
seibiannau wedi’u personoleiddio i 
adlewyrchu  beth sy’n bwysig 

Mae comisiynu ar gyfer deilliannau yn 
hanfodol ac mae’n bwysig ystyried:

• Rôl esblygol comisiynwyr fel hwyluswyr 
newid, trwy gynnull at ei gilydd 
ddarparwyr, pobl ag anghenion gofal 
cymhleth a gofalwyr di-dâl i lunio’r 
dewis o seibiannau i’r dyfodol.

• Yr ystod wahanol o ddarparwyr 
a’r dulliau gwahanol sy’n cynnig 
hyblygrwydd a dewis, gan gynnwys 
rhagnodi cymdeithasol, mentrau 
cymdeithasol, micro fentrau, 
cyweithfeydd gofal, cyweithfeydd 
cymunedol, grwpiau cymunedol 
a’r defnydd mwy hyblyg o daliadau 
uniongyrchol unigol ac wedi’u cronni.

• Sut orau i sefydlu a chynnal 
cysylltiadau gyda’r economi sylfaenol, 
gan gynnwys sectorau twristiaeth a 
lletygarwch, er enghraifft, gwneud 
cysylltiadau gyda Croeso Cymru ac UK 
Hospitality Cymru.

• Y dewis digidol a sut ellir ei symud 
ymlaen wedi’r pandemig.

• Dewisiadau am gost a di gost sy’n 
manteisio ar gyfraniad cymunedau lleol 
- er enghraifft, cynlluniau bancio amser 
a chymdogion da - nid yw seibiannau 
bob tro’n cyfateb i wasanaethau a 
gallant gynnwys gweithgareddau sy’n 
hunangynhaliol o ran llywodraethiant 
ac ariannu.

“Carers need

To be cared for, too

That’s why we need to 
know

What matters to you?

No assumptions

Nor painting with

Doom and gloom

We want to feel

The love in this room”

Darn allan o gerdd a ysgrifennwyd 
gan ofalwyr gyda Cheryl Beer 
mewn digwyddiad yn yr Hi Tide, 
Porthcawl ar y 29ain Medi 2017.
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