
 

Cylchlythyr Ymwybyddiaeth o Gofalwyr 

Crynodeb 

Yn y cylchlythyr hwn:   

• Beth yw Ymwybyddiaeth o Ofalwyr?  

• Gweithgaredd Wythnos Gofalwyr yn y Senedd Myfyrio ar gyflwyno Hyfforddiant 
Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Medi 2021 – Mawrth 2022  

• Sut olwg sydd ar gydgynhyrchu gyda gofalwyr?  

• Ein cynlluniau eleni – Cymerwch Ran!  

• Hyfforddiant 



Beth yw Ymwybyddiaeth o Ofalwyr? 

 

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru a Gofalwyr Cymru yn gweithio mewn partneriaeth i gyflawni 

prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru o’r enw ‘Carer Aware’ (Carer Aware Project - Carers UK). 

Gyda’n gilydd, ein nod yw trawsnewid y gydnabyddiaeth, y parch a’r gefnogaeth y mae gofalwyr di-
dâl yn eu derbyn mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol. 

https://www.carersuk.org/wales/policy-resources-for-professionals/prosiect-ymwybyddiaeth-o-gofalwyr/beth-yw-r-prosiect-ymwybyddiaeth-o-gofalwyr


Gweithgaredd Wythnos Gofalwyr yn y Senedd 

 

I nodi Wythnos Gofalwyr (6-12 Mehefin), cynhaliodd y prosiect Carer Aware sesiwn friffio arbennig 

yn y bore i Aelodau’r Senedd glywed am y prosiect, gwaith hanfodol gofalwyr di -dâl fel rhan o’r 

system gofal cymdeithasol ac iechyd a’r fenter wych. -gweithrediad rydym wedi'i gael gan 

gydweithwyr Gofal Cymdeithasol ac Iechyd i gydgynhyrchu'r adnoddau a gynhyrchwyd ar gyfer y 

prosiect.  Roeddem yn falch iawn o gael ymgysylltiad trawsbleidiol a diddordeb gwirioneddol yn y 
modd y mae'r prosiect yn dylanwadu'n gadarnhaol ar fywydau gofalwyr a gweithwyr proffesiynol.  

 

Myfyrio ar gyflwyno Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Medi 2021 – Awst 

2022 
 

Cyflwyno Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Medi 2021 – Awst 2022  

 Mae’r prosiect cyfan yn cael ei arwain gan ysbryd o gydgynhyrchu sy ’n dod â gofalwyr di-dâl, 

gweithwyr cymdeithasol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol at ei gilydd i gael sgyrsiau agored, 



gonest am sut i wella eu cydberthnasau.  Yn ystod blwyddyn dau rydym wedi bod yn cyflwyno 

hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol yn seiliedig ar yr egwyddorion arfer da a nodwyd yn ystod y 

grwpiau ffocws gyda gofalwyr a gweithwyr cymdeithasol yn y flwyddyn gyntaf. Mae'r hyfforddiant 

wedi'i gymeradwyo gan Gofal Cymdeithasol Cymru a Chymdeithas Gweithwyr Cymdeithasol Prydain 
ac mae'n cyfrif tuag at 'Ddatblygiad Ymarfer Parhaus' gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol.   

Ym mis Medi, fe wnaethom gyflwyno sesiwn hyfforddi beilot gyda gweithwyr gofal cymdeithasol 

proffesiynol i gael adborth cyn i'r prif gyflwyniad ddechrau ym mis Hydref. O ddiwedd mis Hydref, 

gwnaethom gyflwyno 9 sesiwn hyfforddi ar-lein ar draws Cymru i 243 o weithwyr gofal cymdeithasol 

proffesiynol o 19 ardal awdurdod lleol, gan ddangos ehangder yr hyfforddiant ledled Cymru.  Mae ’r 

hyfforddiant yn ymdrin ag ymwybyddiaeth sylfaenol o ofalwyr, crynodeb o hawliau gofalwyr, 

dyletswyddau statudol awdurdodau lleol, a’r elfennau y dylid eu hystyried yn arfer da wrth 
gyfathrebu â gofalwyr a/neu eu hasesu.  

Cyflwynwyd yr hyfforddiant hwn yn llawn o fis Ebrill 2022 ac mae ’n cynnwys sesiwn ar-lein 90 

munud. I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru ar gyfer sesiynau sydd i ddod, gweler adran 

hyfforddiant y cylchlythyr.  Mae elfennau rhyngweithiol i ’r hyfforddiant i gasglu gwybodaeth 

allweddol am rwystrau i weithredu’r Ddeddf yn effeithiol yn ogystal â cheisio dod o hyd i 

enghreifftiau o arfer da o sut y gall awdurdodau lleol ddiwallu anghenion gofalwyr ar draws y 22 

ardal awdurdod lleol yng Nghymru. 

 

Bathodyn digidol a chorfforol Gofalwr Ymwybodol ar gyfer y rhai sy'n cwblhau'r hyfforddiant   

Mae bathodyn digidol Ymwybyddiaeth o Ofalwr wedi'i greu ar gyfer y rhai sydd wedi mynychu'r 

hyfforddiant. Gellir arddangos hwn ar e-byst a'i ddefnyddio fel tystiolaeth ar gyfer 'Datblygiad 

Ymarfer Parhaus' gweithiwr cymdeithasol. Rydym hefyd yn anfon bathodyn corfforol i'w wisgo wrth 
gwrdd â chleientiaid i ddangos bod yr ymarferydd gofal cymdeithasol wedi derbyn yr hyfforddiant.  

 

. 



Darganfod Mwy am y prosiect 

Rydym yn cynnal digwyddiadau ledled Cymru i drafod ein dysgu o'r prosiect Ymwybyddiaeth o 
Ofalwyr ac i barhau i ddatblygu'r hyfforddiant hwn wrth symud ymlaen.   

Ym mis Medi, rydym yn cynnal digwyddiadau i aelodau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a 

Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol i drafod darganfyddiadau'r prosiect.   

Y digwyddiadau hyn yw:    

• De Cymru: Dydd Llun 12fed Medi, 9.45-1, Future Inn,  

• Caerdydd Gogledd Cymru: Iau 15 Medi, 9.45-1,  

• Venue Cymru, Llandudno Canolbarth Cymru: Dydd Gwener 16 Medi, 9.45-1, Gwesty'r 
Metropole, Llandrindod  

I fynychu’r digwyddiadau rhad ac am ddim hyn, cliciwch ar y ddolen hon: 

https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-learning-from-unpaid-carers-and-social-workers-

tickets-379134149447 

Ym mis Tachwedd, rydym yn cynnal y digwyddiadau hyn ar gyfer gweithwyr gofal cymdeithasol 

proffesiynol. Bydd y digwyddiadau hyn yn dilyn fformiwla debyg ac yn rhoi cyfle i chi ychwanegu eich 
dysgu a'ch meddyliau. Bydd y digwyddiadau hyn yn:   

• Gogledd Cymru: Dydd Mawrth 22 Tachwedd, 9.45-1,  

• Canolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno De Cymru: Dydd Mercher 23 Tachwedd, 9.45-1, 

Future Inn, Caerdydd  

I fynychu’r digwyddiadau rhad ac am ddim hyn, cliciwch ar y ddolen hon: 
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-learning-from-the-project-tickets-398800592307 

Sut olwg sydd ar gydgynhyrchu gyda gofalwyr? 
Beth yw cyd-gynhyrchu? 

 

Agwedd at wasanaethau cyhoeddus sy'n galluogi'r rhai sy'n darparu a'r rhai sy'n derbyn 

gwasanaethau i gydweithio mewn perthnasoedd cyfartal, dwyochrog. Yn ganolog i hyn mae 

ymrwymiad i ganolbwyntio ar fywydau pobl yn hytrach na systemau, i adeiladu perthna soedd a 
rhwydweithiau gwych, ac i alluogi pobl i greu newid.    

Un o nodau allweddol y prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr yw annog datblygiad gwasanaethau trwy 

gydgynhyrchu gyda gofalwyr a chymunedau. Rhai enghreifftiau o brosiectau cyd-gynhyrchu yn y 
gorffennol:  

https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-learning-from-the-project-tickets-398800592307


  - symleiddio cynllun taliadau uniongyrchol Cyngor Gwynedd fel ei fod yn hyblyg, yn bersonol ac yn 
hawdd ei addasu wrth i amgylchiadau newid; 

- cyd-ddylunio gwasanaethau Canolfan Ganser Maggie, Abertawe gan gynnwys cleifion, gofalwyr, 

penseiri, dylunwyr, y GIG a’r trydydd sector i greu gwasanaeth sy’n cwrdd â’r gofynion. anghenion 
cyfannol cleifion a gofalwyr;   

 - gofalwyr yn meddwl am ateb i’r angen am gymorth yn ystod camau cynnar y daith dementia gyda 

Cherdyn Cynhalwyr Cefnogi Dementia Sir Benfro.   Dyma rai enghreifftiau o brosiectau cyd-

gynhyrchu posibl yn y dyfodol:  

  - helpu gofalwyr i nodi eu hunain i gael cymorth;   - dechrau cynnwys gofalwyr wrth ddatblygu 
cynllun gofal y person y gofelir amdano;  

  - cyd-ddylunio datrysiad cymorth i ofalwyr pobl â chyflwr penodol.   

 Gweler ein gwefan am ragor o fanylion am y prosiectau hyn yn y gorffennol, ynghyd â manylion yr 

hyfforddiant a chymorth rhad ac am ddim a gynigiwn i'r rhai sydd â diddordeb ym manteision 

cydgynhyrchu ar gyfer prosiectau'r sector iechyd yn y dyfodol. 

Carer Aware Resources for Professionals| Carers Trust Wales  

Ein cynlluniau eleni – Cymerwch Ran! 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r meysydd hyn, neu i rannu eich barn: 

dzilkha@carers.org      

Rhyddhau o'r ysbyty   

Un o'n themâu allweddol dros y flwyddyn i ddod fydd arfer da ar weithio gyda gofalwyr sy'n cael eu 

rhyddhau o'r ysbyty. Yn ddiweddar rydym wedi cynnal grwpiau ffocws gyda gofalwyr di -dâl a gyda 

gweithwyr proffesiynol sy’n ymwneud â rhyddhau cleifion o’r ysbyty / llif cleifion. Os ydych yn 

weithiwr proffesiynol y mae eich swydd yn cynnwys gweithio ar ryddhau o ’r ysbyty, byddem wrth 

ein bodd yn clywed gennych, boed hynny’n rhan o drafodaethau grŵp ffocws yn y dyfodol neu’n 
sgwrs unigol yn unig.     

Dod yn ‘Ymwybyddiaeth Gofalwr’    

Mae ein hyfforddiant am ddim i weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn digwydd bob mis. Ymunwch â 

ni am un o’r sesiynau hyn, ac anogwch gydweithwyr i ymuno, fel bod ein gwasanaethau iechyd yn 

dod yn fwyfwy ‘Ymwybyddol o Ofalwyr’. Mae'r rhain yn sesiynau cyfranogol sy'n cyfrannu at eich 
oriau DPP, ac mae'r materion a godir gan weithwyr proffesiynol yn llywio ein gwaith ehangach.      

Fideos gofalwyr    

Mae gweithwyr proffesiynol wedi dweud wrthym fod fideos byr yn dangos gofalwyr yn siarad am eu 

profiadau yn ffordd ddefnyddiol a hygyrch o gefnogi dysgu ar gyfer staff sydd ag amser cyfyngedig 

iawn. Mae'r fideos cyntaf ar gael nawr ar ein sianel YouTubeAr y cyfan rydym yn debygol o gael 

cymysgedd: rhai sy'n cynnwys dim ond un gofalwr yn siarad yn fanwl am eu profiad, rhai sy'n 

cynnwys gofalwyr lluosog yn siarad am bwnc penodol. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich 

adborth amdanynt a hefyd eich syniadau am ba bynciau pellach a fyddai ’n ddefnyddiol i chi neu’ch 
timau.      

Cydgynhyrchu gwasanaethau gyda gofalwyr    

https://carers.org/carer-aware-project/resources


Mae'r gwaith hwn i barhau drwy'r flwyddyn hon, ond mae'n canolbwyntio ar dair prif thema: Asesiad 

Cof, CROMS (Mesurau Canlyniad a Adroddir gan Ofalwyr), Rhyddhau o'r Ysbyty. Os yw eich gwaith yn 

ymwneud ag unrhyw un o’r meysydd hyn ac yr hoffech wybod mwy am yr hyn rydym yn ei wneud, 
neu os oes gennych arbenigedd y byddech yn fodlon ei rannu, cysylltwch â ni. 

 

Hyfforddiant 

Sesiynau hyfforddi sydd ar ddod   

Wrth i ni symud i gyfnod hyfforddi 2022-2023, rydym wedi trefnu ystod o ddyddiadau cwrs gwahanol 

y gall gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol unigol eu mynychu. Rydym hefyd wedi addasu ’r 

cwrs hyfforddi mewn ymateb i adborth a dderbyniwyd yn ystod cyflwyniad hyfforddiant y llynedd.  

Hyd yn hyn, rydym wedi darparu hyfforddiant i 243 o weithwyr cymdeithasol o 19 awdurdod lleol 

gwahanol a byddem wrth ein bodd yn gweld cymaint ohonoch â phosibl yn ymuno â ni.   

Mae amserlen hyfforddi eleni wedi'i phennu tan fis Mawrth 2023 fel y gall Gweithwyr Proffesiynol 
Gofal Cymdeithasol gofrestru ar gyfer yr hyfforddiant drwy ddilyn y dolenni atodedig: 

Sesiynau hyfforddi Saesneg - https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-training-for-social-
workers-tickets-239059723067 

Sesiynau hyfforddiant iaith Gymraeg - https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ymwybodol-o-

ofalwyr-ar-gyfer-gweithwyr-cymdeithaso-tickets-205583424557  

 

Hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd proffesiynol   

Rydym wedi cynnal pedwar o’r gweithdai 1 awr ar-lein hyn hyd yn hyn, gyda rhywfaint o adborth 

defnyddiol iawn gan fynychwyr. Mae ’r hyfforddiant yn ymdrin ag adnabod gofalwyr di-dâl, hawliau 

gofalwyr, profiadau gofalwyr o wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ynghyd ag awgrymiadau a 

ffynonellau gwybodaeth i staff iechyd.   

Yr adborth gan gyfranogwyr yw ei fod yn gwella eu gwybodaeth a’u hyder o ran gallu gweithio gyda 

gofalwyr – i gefnogi’r gofalwyr eu hunain ac o ran sut mae ’n cynorthwyo staff i ddarparu gofal i ’r 

cleifion. Roedd rhai cyfranogwyr hefyd yn teimlo’n dawel eu meddwl nad oes angen iddynt wybod yr 

holl atebion: weithiau mae gofalwyr yn gwerthfawrogi’n fawr dim ond cydnabyddiaeth o’u rôl; 

adegau eraill, mae cyfeirio at wasanaethau cymorth i ofalwyr wedi bod yn ddefnyddiol iawn (mae’r 

https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-training-for-social-workers-tickets-239059723067
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-training-for-social-workers-tickets-239059723067
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ymwybodol-o-ofalwyr-ar-gyfer-gweithwyr-cymdeithaso-tickets-205583424557
https://www.eventbrite.co.uk/e/hyfforddiant-ymwybodol-o-ofalwyr-ar-gyfer-gweithwyr-cymdeithaso-tickets-205583424557


hyfforddiant yn rhoi awgrymiadau ar ble i gyfeirio ato hyd yn oed os nad ydych chi ’n gwybod pa 
wasanaethau lleol sydd ar gael).   

Mae’r hyfforddiant yn cynnwys fideos byr o ofalwyr yn siarad am eu bywydau a’u rhyngweithio â 

gwasanaethau, ac rydym hefyd yn rhannu sylwadau rydym wedi ’u clywed gan ofalwyr yn 

uniongyrchol.  Rydym yn cynnal sesiynau ar-lein rhad ac am ddim bob mis dros y flwyddyn nesaf, neu, 
gallwch ofyn am sesiwn bwrpasol am ddim i ’ch sefydliad ar amser sy’n gyfleus i chi. 

Carer Aware -Training & Events | Carers Trust WalesHyfforddiant a Digwyddiadau - Carers Trust 

Hyfforddiant newydd i ofalwyr 

Hyfforddiant i Ofalwyr ar sut i gael y gorau o asesiad   

Fel rhan o'r prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr, eleni byddwn yn cyflwyno sesiynau hyfforddi i 

ofalwyr, yn seiliedig ar yr egwyddorion arfer da ar sut y gallant weithio gyda gweithwyr cymdeithasol 
i gael y gorau o'r broses asesu.   

Byddwn yn gorchuddio  Hawliau cyfreithiol gofalwyr a gynhwysir yn Neddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant Cymru Beth ddylai gofalwyr ei wneud i baratoi ar gyfer asesiad Sut y gallant 

gyfathrebu'n well i gael y gorau o'r broses sgwrsio ac asesu Syniadau ac awgrymiadau ar brosesau 

sy'n ymwneud â rhyddhau o'r ysbyty, trosglwyddo o wasanaethau plant i wasanaethau oedolion a 

pharatoi ar gyfer gofal diwedd oes.  

Os ydych chi'n adnabod unrhyw ofalwyr a fyddai'n elwa o'r hyfforddiant hwn yn eich barn chi, 

gallwch eu cyfeirio i gofrestru trwy ddilyn y ddolen yma - https://www.eventbrite.co.uk/e/how-to-

get-the-best- tocynnau-asesiad-anghenion-a-gweithiwr cymdeithasol-allan-o-eich-gofalwyr-

338124097277 

Os oes gennych chi unrhyw adborth, sylwadau neu gwestiynau am y prosiect Carer Aware neu’r 
cylchlythyr hwn, gadewch i ni Na drwy gysylltu â careraware@carerswales.org 

https://carers.org/carer-aware-project/training-events
https://carers.org/carer-aware-project/training-events
mailto:careraware@carerswales.org

