
ADEILADU CYMDEITHAS 
OFALGAR 
EIN STRATEGAETH 2022-2025



Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ddatblygu’r strategaeth hon. Er mwyn helpu llywio  
ein syniadau, cawsom gyswllt rheolaidd a thrylwyr gyda gofalwyr di-dâl, mudiadau 
gofalwyr lleol a budd-ddeiliaid eraill. Buom yn cydweithio hefyd gyda’n tîm staffio a  
Bwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Diolchwn yn arbennig i Oaks Consultancy am eu cefnogaeth trwy gydol y broses hon  
ac i’r Athro Saul Becker, Llysgennad yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, am ei arweiniad wrth 
ddatblygu’r strategaeth. 
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CYFLWYNIAD 
Cafodd ein strategaeth newydd ei datblygu yng nghyd-destun pandemig 
byd-eang sydd wedi troi byd gofalwyr di-dâl ben i waered ac argyfwng 
economaidd sy’n bygwth gwthio miliynau i mewn i beryglon ariannol.   

Nid yw sefyllfa gofalwyr di-dâl yn newydd, 
fodd bynnag. Amcangyfrifir fod tua saith 
miliwn o bobl yng ngwledydd Prydain 
heddiw sy’n cyflawni rôl gofalydd di-dâl,  
a chredir fod tua miliwn ohonynt o dan  
18 oed. Nid yw’r berthynas ofalu hon yn 
gwahaniaethu rhwng hen ac ifanc. Mae’n 
digwydd ymhob cymuned ac o fewn pob 
lleoliad diwylliannol a chymdeithasol-
economaidd. Mae gan unrhyw un ohonom 
debygolrwydd o 65% o ddod yn ofalydd  
i aelodau’r teulu neu gyfeillion agos ar  
ryw adeg yn ein bywydau yn oedolion.

Er gwaethaf hynny, mae bywyd gofalydd 
di-dâl yn aml yn un cuddiedig a gall fod  
yn galed. Yn wir, i rai mae eu perthnasoedd 
gofalu yn galw am ymrwymiad newid-
bywyd sy’n cael effaith andwyol ar 
ansawdd eu bywydau, iechyd, cyfranogiad 
a chyfleoedd eu hunain. 

Nid yw llawer o ofalwyr yn meddwl am  
eu hunain felly gan eu bod yn ystyried  
eu rôl yn rhan hanfodol o fywyd teuluol. 
Fodd bynnag, mae eu cyfraniad yn fater 
preifat ac yn fater allweddol i bolisi 
cymdeithasol. Yn wir, heb gyfraniad 
gofalwyr di-dâl, byddai ein system iechyd  
a gofal cymdeithasol yn dymchwel.

Cefnogir gofalwyr di-dâl gan rwydwaith 
cyfoethog ac amrywiol o fudiadau 
gofalwyr lleol. Mae gwreiddiau rhai 
ohonynt ym maes gofal trigiannol 
rheoledig; mae rhai yn rhedeg canolfannau 
gofalwyr cymunedol; ac mae eraill yn 
cynnig gwasanaethau cymorth arbenigol. 
Mae pob un ohonynt yn chwarae rôl 
hollbwysig yn ein cymdeithas. Er gwaethaf 
hynny, mae llawer yn cael trafferth ymdopi 
â nifer o faterion fel rhan o heriau 
ehangach sy’n wynebu gofal cymdeithasol.

Ein gweledigaeth yn yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr yw bod 
gofalwyr di-dâl yn cael eu clywed, eu gwerthfawrogi a’u 
bod yn gallu derbyn y cymorth, cyngor ac adnoddau maen 
nhw eu hangen i fyw bywyd llawn ar yr un pryd â gofalu.

Mae ffordd bell i fynd o hyd i gyrraedd y nod hon. Mae ein 
Strategaeth 2022-2025 yn ceisio trawsnewid y tirlun ar 
gyfer gofalwyr di-dâl a’r mudiadau gofalwyr lleol sy’n eu 
cefnogi. 

Mae gennym dair blynedd brysur o’n blaenau.
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EIN CYD-DESTUN 
Mae ein strategaeth ar gyfer 2022-2025 yn adeiladu ar bron 50 
mlynedd o brofiad o gefnogi gofalwyr di-dâl.

Daw hefyd ddeng mlynedd ar ôl uno Ymddiriedolaeth y Dywysoges Frenhinol ar gyfer 
Gofalwyr a Crossroads Care, dwy elusen arloesol ac uchel eu parch oedd yn cyrraedd 
calon cymunedau lleol. Gallwn fanteisio ar ffynnon ddofn o wybodaeth. Mae blynyddoedd 
o weithio mewn partneriaeth, casglu a dadansoddi tystiolaeth, dylanwadu ac arloesi wedi 
helpu’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ynghyd â’i rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol, i wneud 
gwahaniaeth rhyfeddol i fywydau gofalwyr di-dâl.  
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EIN GWAITH YN YSTOD 2020/21
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Y CYD-DESTUN AR GYFER GOFALWYR DI-DÂL
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Y CYD-DESTUN AR GYFER MUDIADAU GOFALWYR LLEOL
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EIN HUCHELGEISIAU 
Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr, ynghyd â’i rhwydwaith 
o fudiadau gofalwyr lleol, yn gweithio ar draws gwledydd 
Prydain i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl.  
Mae ein gwreiddiau yn ddwfn a’n huchelgeisiau yn fawr.  
Ni fyddwn yn rhoi’r gorau iddi nes: 
• Fod pob gofalydd yn gallu troi at fudiad gofalwyr lleol o ansawdd uchel

• Nad yw unrhyw ofalydd yn cael eu gwthio i dlodi neu’n cael eu rhoi dan anfanteision 
ariannol oherwydd eu rôl ofalu

• Fod pob gofalydd, waeth beth yw eu hamgylchiadau neu oed, yn gallu byw bywyd 
llawn law yn llaw â’u perthynas ofalu.

Mae ein gwaith, wrth inni geisio gwireddu’r uchelgais hwn,  
yn aml-weddog.  
Gyda’n gilydd, rydym yn:
• Darparu cefnogaeth ar gyfer yr hanfodion, boed hynny trwy grantiau, gofal seibiant, 

cyngor neu gymorth o ddydd i ddydd.

• Darparu rhaglenni sy’n seiliedig ar dystiolaeth ac sy’n cynhyrchu tystiolaeth  
sy’n cefnogi gofalwyr di-dâl i gael bywyd llawn y tu allan i’w perthynas ofalu.

• Ymgyrchu ac yn dylanwadu ar bolisi, gan roi llais i ofalwyr di-dâl a’r mudiadau  
sy’n eu cefnogi. 

Ar ben hyn, rydym a byddwn wastad yn fudiad gwerth am arian, ac mae’n hincwm  
i gyd yn cefnogi’n buddiolwyr yn y pen draw. 

Dros y tair blynedd nesaf, mae gennym nodau uchelgeisiol. 
Byddwn yn:
• Cynyddu nifer y gofalwyr di-dâl sy’n derbyn cefnogaeth o ansawdd trwyddom i o  

leiaf 1.5 miliwn, a chynyddu faint o bobl o grwpiau tangynrychioliedig sy’n manteisio  
ar ein cefnogaeth.

• Ehangu ein rhwydwaith lleol i sicrhau ein bod yn cwmpasu 100% o holl awdurdodau 
lleol gwledydd Prydain.

• Darparu budd mesuradwy i ofalwyr di-dâl a mudiadau gofalwyr lleol trwy ein gwaith 
polisi ac ymgyrchu.
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EIN STRATEGAETH 

EIN GWELEDIGAETH:   

‘MAE GOFALWYR DI-DÂL  
YN CAEL EU CLYWED A’U 
GWERTHFAWROGI,   
AC YN GALLU MANTEISIO AR 
GEFNOGAETH, CYNGOR AC 
ADNODDAU I’W GALLUOGI I 
FYW BYWYDAU LLAWN’

EIN CENHADAETH:  

‘GWEITHIWN I DRAWSNEWID 
BYWYDAU GOFALWYR  
DI-DÂL TRWY GYDWEITHIO, 
DYLANWADU, 
TYSTIOLAETHU AC 
ARLOESI’

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio i drawsnewid bywydau 
gofalwyr di-dâl. 
Rydym yn partneru gyda’n rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol i ddarparu arian a 
chefnogaeth, darparu rhaglenni arloesol yn seiliedig ar dystiolaeth, a chodi 
ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisi. Rydym mewn safle canolog i gefnogi mudiadau 
gofalwyr lleol i ddarparu gweithredu lleol, tra hefyd yn dylanwadu ar yr amgylchedd i 
ofalwyr di-dâl ledled gwledydd Prydain.

EIN GWERTHOEDD

MAE POBL YN 
YMDDIRIED YNOM
Gweithiwn fel partner 
dibynadwy, gan gydweithio 
ac adeiladu perthnasoedd 
gwirioneddol gyda gofalwyr 
di-dâl, mudiadau gofalwyr 
lleol a chefnogwyr i 
ddarparu’r gwasanaethau  
yr ydym yn eu haddo. 
Rydym yn ymddwyn gydag 
integriti, tryloywder ac yn 
gwerthfawrogi cyfraniad 
pawb i’n gwaith.

RYDYM YN 
GYNHWYSOL 
Rydym yn cydnabod ac yn 
rhoi gwerth ar wrando ar 
brofiadau amrywiol gofalwyr 
di-dâl, mudiadau gofalwyr 
lleol a chefnogwyr. Mae hyn 
yn ein helpu i ddiwallu 
anghenion gofalwyr di-dâl 
mewn ffyrdd newydd ac yn 
cynnig agwedd agored at 
gydweithio sy’n helpu llunio 
gwasanaethau gwirioneddol 
gynhwysol.

RYDYM YN DDEWR
Rydym yn codi ein llais,  
yn herio ac yn gweithredu 
pan welwn gyfle neu pan 
mae anghyfiawnder.  
Gyda gofalwyr di-dâl, 
mudiadau gofalwyr lleol  
a chefnogwyr, rydym yn 
feiddgar a chydweithiol 
wrth greu newid effeithiol 
ac yn arwain y ffordd i  
danio syniadau arloesol  
er mwyn gwella.
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Arwain ar greu 
a datblygu 

rhwydwaith 
partneriaeth dyfal, 

e�eithiol 
ac o ansawdd 

uchel yng 
ngwledydd Prydain 

Sicrhau y gellir 
diwallu anghenion 
amrywiol gofalwyr 
di-dâl ar yr adegau 
iawn ac yn y �yrdd 

iawn

Defnyddio ein rhaglenni, 
mewnweliadau ac 

e�eithiau ein gwaith 
gydag eraill i greu 

�ynhonnell tystiolaeth 
gyd-destunol gyfoethog 

ar sut i sicrhau 
deilliannau cadarnhaol 
ar gyfer gofalwyr di-dâl 

Tanio ein huchelgais 
a’n hawydd i 

weithredu er mwyn 
sicrhau bod ein 

gwaith yn gwneud y 
gwahaniaeth

Atgyfnerthu safle’r 
Ymddiriedolaeth 

Gofalwyr fel y 
mudiad i droi ato ar 

faterion polisi yn 
ymwneud â gofalwyr 

di-dâl a’r seilwaith 
lleol ar gyfer cefnogi 

gofalwyr ar draws 
gwledydd Prydain

Ceisio gwneud 
gwelliannau 

byrdymor a chreu 
newid hirdymor er 
mwyn trawsnewid 

deilliannau ar gyfer 
gofalwyr di-dâl

Gwella hygyrchedd 
ac argaeledd 

gwasanaethau i 
ofalwyr di-dâl trwy 
roi sylw penodol ar 

ddatrysiadau digidol 

Lleoli a hyrwyddo 
rhwydwaith yr 

Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn hwb 

arloesi 
cydnabyddedig 

PARTNER AR
GYFER TWF

TYSTIOLAETH
AR GYFER
EFFAITH

DYLANWADU I
GREU NEWID

ARLOESI I
DRAWSNEWID

GWEITHREDU LLEOL

MUDIADAU GOFALWYR LLEOL

BETH A WNAWN A PHAM RYDYM YN EI WNEUD

Rydym yn cydnabod fod ein gallu i wireddu ein huchelgeisiau yn dibynnu  
ar gael systemau gwych a staff anhygoel. I gyd-fynd â’r strategaeth hon, 
mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn datblygu cynllun sefydliadol sy’n ceisio 
sicrhau bod yr elusen yn gyflogydd heb ei ail, sy’n gwerthfawrogi a chefnogi 
amrywiaeth yn ei holl agweddau. Rydym hefyd yn sicrhau bod gennym 
systemau a phrosesau cadarn, ein bod yn gweithredu’n foesegol ymhob 
ffordd a’n bod yn rhoi sylw arbennig i ansawdd ym mhopeth a wnawn. 

Rydym yn cydnabod hefyd fod gwariant y sector cyhoeddus ac amgylcheddau codi  
arian elusennau yn debygol o fod yn heriol dros y tair blynedd nesaf. Adlewyrchir hynny  
yn ein cynlluniau.
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PARTNER AR GYFER TWF
Ni all ein heffaith ar gyfer gofalwyr di-dâl ond fod cystal â nerth ein 
rhwydwaith. Bydd partneriaethau’n parhau’n ganolog i’n ffordd o 
weithio, ac mae maint ein huchelgais yn galw am gynnydd yn eu lled  
a’u dyfnder. Dros y tair blynedd nesaf, byddwn yn chwilio am bob cyfle  
i gydweithio gyda mudiadau sy’n rhannu ein gwerthoedd er mwyn 
cynnig y gefnogaeth orau bosib a thynnu sylw at y newid cymdeithasol 
rydym yn ymgyrchu drosto. 

Wrth ddatblygu’r strategaeth hon, roeddem yn gwybod:

• Fod cynnydd yn y galw am gefnogaeth  
i ofalwyr di-dâl, gan fod nifer y gofalwyr 
di-dâl yn cynyddu, Hefyd, mae rhai 
grwpiau demograffaidd yn cael eu 
tangynrychioli ymhlith y rhai sy’n 
manteisio ar y gefnogaeth.

• Fod cymhlethdod amgylchiadau unigol 
yn cynyddu, o ran anghenion y sawl  
sy’n derbyn y gofal a’r sefyllfaoedd sy’n 
wynebu’r gofalwyr di-dâl eu hunain.

• Fod mudiadau gofalwyr lleol yn wynebu 
sefyllfa ariannol heriol, ac mae llawer  
o gomisiynwyr yn mynnu mwy am lai  
ac mae mwy o gystadleuaeth am gyllid 
anstatudol.

• Fod gofalwyr di-dâl yn dal i gael eu 
gorfodi i ddod o hyd i’w ffordd trwy 
dirlun rhyfeddol o ddarniog o 
wasanaethau lleol a chenedlaethol,  
ac mae mudiadau gofalwyr lleol yn 
cyflawni rôl hanfodol yn ceisio dod  
â gwasanaethau at ei gilydd.

“Mae angen sicrhau bod ymdrechion pob un ohonom yn digwydd mewn ffordd 
unedig a chydweithredol; mae angen i’r cyhoedd weld ein bod yn gweithio 
gyda’n gilydd.”  

“Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn darparu rhwydwaith anffurfiol sy’n 
ddefnyddiol iawn inni – gallwn gysylltu â’n gilydd a thrafod pethau, gweld beth 
mae mudiadau gofalwyr lleol eraill yn ei wneud, gofyn am gyngor ac ati. 
Byddai’n unig iawn arnom hebddynt.”

“Mae angen mwy o gydweithio gyda mudiadau trydydd sector lleol er mwyn 
datblygu cynnig cydlynol ar gyfer pobl wrth iddynt ail-ymddangos o’r 
pandemig.”
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Byddwn yn ymateb i’r 
dirwedd hon trwy gynyddu 
cryfder a chyrhaeddiad ein 
rhwydwaith o fudiadau 
gofalwyr lleol fel y gall: 

GALL POB GOFALYDD  
DI-DÂL SYDD ANGEN 
CYMORTH DDERBYN 
GWASANAETHAU LLEOL  
O ANSAWDD UCHEL 
WAETH YMHLE YNG 
NGWLEDYDD PRYDAIN 
MAEN NHW’N BYW

GELLIR CYFLAWNI 
ANGHENION AMRYWIOL 
GOFALWYR DI-DÂL AR  
YR ADEGAU IAWN AC  
YN Y FFYRDD IAWN

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:
• Ehangu ein rhwydwaith o fudiadau 

gofalwyr lleol i gwmpasu ardaloedd pob 
awdurdod lleol yng ngwledydd Prydain.

• Parhau i roi sylw i gryfhau ansawdd ein 
rhwydwaith i helpu mudiadau gofalwyr 
lleol i ddarparu gwasanaethau cyson, 
perthnasol a hygyrch.

• Gweithio i sicrhau bod ein holl bartner 
fudiadau gofalwyr lleol yn barnu fod ein 
cefnogaeth yn ‘dda’ neu’n ‘rhagorol’.

• Adolygu ac esblygu’r ffordd y datblygwn 
bartneriaethau ehangach er mwyn creu 
mudiad cydnabyddedig o fudiadau sy’n 
ategu at ac yn cryfhau ein gweledigaeth.

Bydd y ffordd y gweithiwn mewn 
partneriaeth yn golygu: 
• Helpu mudiadau gofalwyr lleol i chwilio 

am gyfleoedd i gydweithio a dysgu oddi 
wrth ei gilydd.

• Datblygu mwy o gynhyrchion a 
gwasanaethau ledled gwledydd Prydain 
fydd yn cefnogi mwy o ofalwyr di-dâl ac 
yn ychwanegu at wasanaethau 
mudiadau gofalwyr lleol. 

• Gwella proffil ein brand a’r 
ymwybyddiaeth ohono ar draws y 
sector trwy gydweithio gyda mudiadau 
sy’n rhannu ein gwerthoedd.
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TYSTIOLAETH  
AR GYFER EFFAITH 
Mae gwybodaeth a phrofiad ein rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol 
yn rhoi darlun pwysig a byw inni o fywydau a phryderon beunyddiol 
gofalwyr di-dâl ar draws gwledydd Prydain. Rydym yn gweithio gyda 
mudiadau gofalwyr lleol ar draws nifer fawr o wasanaethau a rhaglenni 
sy’n ceisio lleddfu caledi a chefnogi deilliannau cymdeithasol, addysgol 
ac economaidd cadarnhaol. Mae ein rhaglenni yn cefnogi gofalwyr  
di-dâl o bob oed a chyfnod, gan gynnwys gofalwyr o grwpiau 
tangynrychioledig. Mae ein profiad yn rhoi corff cyfoethog o 
dystiolaeth ar gyfer adnabod yr arferion sydd fwyaf tebygol o leddfu  
a lleihau anghyfartaleddau gydol oes yn deillio o ddarparu gofal.

Wrth ddatblygu’r strategaeth hon, roeddem yn gwybod:

• Fod bylchau pwysig yn y tirlun 
gwybodaeth o hyd. Mae angen i 
dystiolaeth a dysgu fod ar gael i ofalwyr 
di-dâl ar hyd pob cam o’r daith. Dylai hyn 
gynnwys lefel uwch o rannu arfer da ar 
draws pob un o bedair cenedl y DG. 

• Mae gan y data a gedwir gan yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr a’i 
phartneriaid lleol y potensial i fod y 
ffynhonnell fwyaf cynhwysfawr o ddata 
ar ofalwyr di-dâl y tu allan i’r Cyfrifiad.

• Mae awydd a rennir gan wneuthurwyr 
polisi, partneriaid sector cyhoeddus a 
mudiadau gofalwyr lleol am gorff 
cadarnach o dystiolaeth am y profiad  
o ofalu a sut ellir ei wella.

• Mae dangos deilliannau cadarnhaol  
i ofalwyr ac ad-daliad cymdeithasol  
ar fuddsoddiad yn elfen hollbwysig  
o achosion busnes mudiadau gofalwyr 
lleol i gomisiynwyr a chyllidwyr.

“Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn wych ar gyfer rhannu arfer gorau  
a chysylltu sgyrsiau rhanbarthol a chenedlaethol.”

“Mae gwir werth mewn cael eich clywed, i ofalwyr di-dâl a mudiad gofalwyr 
lleol, a bydd parhau’r sgyrsiau strategol hyn er mwyn datblygu’r dystiolaeth 
orau oll sydd ar gael yn allweddol er mwyn llwyddo i’r dyfodol.” 

“Pan rydym yn gwneud cais am arian, mae’n helpu ein bod yn rhan o rwydwaith 
mawr - mae cyllidwyr yn ein hadnabod ac mae ganddynt ffydd yn yr hyn rydym  
yn ei ddweud o ran cynnig tystiolaeth o’n hangen.”
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Wrth ymateb i’r tirlun hwn, 
byddwn yn:

DEFNYDDIO EIN RHAGLENNI, 
MEWNWELEDIADAU AC 
EFFEITHIAU EIN GWAITH 
GYDAG ERAILL I GREU 
FFYNHONNELL 
TYSTIOLAETH GYD-
DESTUNOL GYFOETHOG  
I’W DEFNYDDIO WRTH 
GYNLLUNIO A CHYFLWYNO 
EIN RHAGLENNI AC WRTH 
DDYLANWADU AR EIN 
GWAITH

ANELU’N GYSON AT 
UCHELGAIS AC AWCH YN 
EIN GWAITH, ER MWYN 
SICRHAU EI FOD YN 
GWNEUD GWAHANIAETH 
CADARNHAOL

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:
• Dod yn ganolfan arbenigedd, gan 

arddangos gwerthusiadau o raglenni, 
mewnwelediadau ac ymchwil ar 
brofiadau gofalwyr, ac amlygu beth sy’n 
gwneud gwahaniaeth i ofalwyr di-dâl a 
rhannu hyn gydag eraill.

• Cynllunio a chyflwyno portffolio 
rhaglenni ar draws gwledydd Prydain 
sy’n cynnig deilliannau cadarnhaol  
i ofalwyr di-dâl ar oedrannau a 
chyfnodau gwahanol o’u perthynas 
ofalu. 

• Datblygu a hyrwyddo dynesiad 
cyffredin at fesur effaith er mwyn 
sicrhau cyd-ddealltwriaeth o’n gwaith 
ac effaith ar y cyd.

Bydd ein hagwedd at dystiolaeth 
ac effaith yn cynnwys:
• Gwerthusiad a ffocws dysgu cryfach yn 

ein holl bartneriaethau a rhaglenni.

• Ymdrechion parhaus i wella Fframwaith 
Effaith yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr,  
a phrosiect peilot Eiriolwyr Effaith er 
mwyn cryfhau ein gallu i fesur effaith.

• Mentrau Newydd o fewn portffolio  
ein rhaglenni ‘Dyfodolau Gofalwyr 
Ifanc’ a ‘Sylw i Oedolion sy’n Ofalwyr’, 
gan gynnwys ail-lansio ‘Triongl Gofal’.

• Diweddaru’r astudiaeth ar Ad-daliad 
Cymdeithasol ar Fuddsoddiad o 
rwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr. 

• Tystiolaeth strategol a phartneriaethau 
dysgu gydag academia, sefydliadau 
iechyd, y sector cymdeithasol ehangach 
a thu hwnt.
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DYLANWADU I GREU NEWID 
Dywedodd gofalwyr di-dâl yng ngwledydd Prydain wrthym eu bod yn 
teimlo y cawsant eu hanwybyddu gan un llywodraeth ar ôl y llall. Ar ben 
hynny, mae mudiadau gofalwyr lleol yn rhy aml yn gweithio mewn 
amgylcheddau heriol iawn. Dyna pam rydym wedi ymrwymo i roi’r gwir i 
ddeiliaid grym, ymgysylltu gyda’r prif wneuthurwyr penderfyniadau a 
dylanwadwyr ar draws gwledydd Prydain er mwyn creu’r newidiadau 
sydd eu hangen i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl. 

Byddwn yn defnyddio pob cyfle i esbonio’r 
heriau y mae gofalwyr di-dâl yn eu 
hwynebu ac yn pwyso am y newidiadau 
polisi a’r gwelliannau i’r system fydd yn 
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Byddwn yn gweithio drwy’r amser i sicrhau 
bod lleisiau gofalwyr di-dâl yn cael eu 
clywed yn glir a bod gofalwyr di-dâl a’n 
rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol yn 
chwarae rhan uniongyrchol yn dylanwadu 
ar ein gwaith.

Wrth ddatblygu’r strategaeth 
hon, roeddem yn gwybod:
• Fod dylanwadu ar bolisi ar gyfer y DG 

gyfan a pholisi cenedlaethol datganoledig 
ar draws gwledydd Prydain yn allweddol 

er mwyn gosod y seiliau ar gyfer 
datblygiadau hirdymor a chynaliadwy 
yn y gefnogaeth i ofalwyr di-dâl.

• Hyd yn oed cyn y pandemig byd-eang 
a’r argyfwng costau byw, fod gofalwyr 
di-dâl yn wynebu anawsterau.

• Fod yr amgylchedd gweithredu lleol  
ar gyfer mudiadau gofalwyr yn arbennig 
o heriol, boed o ran yr amgylchedd 
comisiynu, costau gweithredol yn  
codi neu ymgysylltu â strwythurau  
GIG a gofal cymdeithasol sy’n esblygu.

• Ein bod mewn sefyllfa unigryw i wneud 
gwahaniaeth, gan weithio gyda’n 
rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol  
a gofalwyr di-dâl eu hunain. 

“Dylai’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr fod yn gryfach yn darparu llais cenedlaethol 
cysylltiedig, ar gyfer Lloegr, Yr Alban a Chymru yn eu tro, yn enwedig felly 
oherwydd y mewnwelediad a’r ymgysylltu lleol mae’n ei wneud.”

“Fel canolfan ofalwyr, mae’n bwysig y gallwn rwydweithio gyda’n gilydd  
a darparu arfau i gorff cenedlaethol sy’n gallu eu defnyddio i ddylanwadu  
ar y prif wneuthurwyr penderfyniadau.”

“Gyda’u hymwybyddiaeth genedlaethol, dylai’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr fod  
y llais cenedlaethol sy’n cynnwys yr holl leisiau lleol.”
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Wrth ymateb i’r tirlun hwn, 
byddwn yn: 

ATGYFNERTHU SAFLE’R 
YMDDIRIEDOLAETH 
GOFALWYR FEL Y MUDIAD  
I DROI ATO AR FATERION 
POLISI YN YMWNEUD Â 
GOFALWYR DI-DÂL A’R 
SEILWAITH LLEOL AR  
GYFER CEFNOGI GOFALWYR 
AR DRAWS GWLEDYDD 
PRYDAIN

CEISIO GWNEUD 
GWELLIANNAU BYRDYMOR  
A CHREU NEWID HIRDYMOR 
ER MWYN TRAWSNEWID 
DEILLIANNAU AR GYFER 
GOFALWYR DI-DÂL

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:
• Defnyddio mewnwelediad mudiadau 

gofalwyr lleol a gofalwyr di-dâl eu 
hunain er mwyn cynnig llais cenedlaethol, 
rhanbarthol a lleol clir ar anghenion 
gofalwyr di-dâl, gan weithio bob tro 
mewn ffordd sy’n anelu at atebion.

• Cydweithio i ddylanwadu ar 
benderfyniadau polisi yn ymwneud  
â’r amgylchedd gweithredol i fudiadau 
gofalwyr lleol er mwyn helpu sicrhau  
eu bod yn addas ar gyfer darparu 
gwasanaethau o ansawdd i ofalwyr 
di-dâl.

Bydd ein gwaith dylanwadu  
yn cynnwys:
• Defnyddio profiadau a pherthnasoedd 

ein rhwydwaith o fudiadau gofalwyr 
lleol i gryfhau effaith ymdrechion pob 
un ohonom.

• Ymgysylltu uniongyrchol gyda gofalwyr 
di-dâl, gan eu helpu i ddweud y gwir 
wrth bobl a chanddynt rym.

• Cydweithio gyda mudiadau eraill a 
thrydydd partïon er mwyn cyflwyno 
dadl fwy effeithiol dros newid.
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ARLOESI I DRAWSNEWID 
Gall gofalwyr di-dâl fod yn bobl o bob oed, demograffeg ac 
amgylchiadau economaidd. Fodd bynnag, gydag amser, rydym wedi 
dysgu nad yw rhai anghenion sylfaenol yn newid – yr angen am 
gefnogaeth ariannol, seibiannau byr, gwybodaeth ac arweiniad,  
help gyda’u hiechyd meddyliol a chorfforol eu hunain a chysylltedd 
cymdeithasol. Fodd bynnag, yr hyn sydd wedi newid gydag amser  
yw cyflymder technoleg – y symud at fyw a chefnogaeth ar-lein, a’r 
gofynion sy’n deillio o hynny o ran sgiliau ac adnoddau. Mae cyflymdra’r 
newid hwn yn creu her a chyfle, i ofalwyr di-dâl ond i fudiadau gofalwyr 
lleol hefyd.

Wrth ddatblygu’r strategaeth hon, roeddem yn gwybod:

• Y bu’r pandemig yn symbyliad i symud 
at fodelau darparu ar-lein a chyfunol ar 
gyfer mudiadau gofalwyr lleol, gan 
gefnogi pobl o bob oed a chyfnod 
gofalu. Bydd y cynnydd mewn 
cefnogaeth ddigidol yn rhan barhaol  
o’r tirlun cefnogi o hyn ymlaen.

• Fod dyfodiad cyfleoedd ar-lein yn llinell 
bywyd i lawer o ofalwyr di-dâl yn ystod 

cyfnodau clo. Fodd bynnag, mae llawer 
wedi methu cael digon o gefnogaeth  
i wneud yn fawr o’r cyfleoedd y mae’r 
oes ddigidol yn eu cynnig.

• Fod cyflymdra newid technolegol yn 
creu cyfleoedd newydd drwy’r amser. 
Mae’n fwy effeithiol manteisio ar y 
cyfleoedd hyn gyda’n gilydd, yn hytrach 
nac yn fudiadau unigol. 

“Mae arloesi yn golygu cost, sy’n golygu fod rhaid cyfrifo’r risg yn ofalus o gofio’r 
adnoddau cyfyngedig sydd gennym yn barod.”

“Bydd dyfodol cefnogaeth i ofalwyr yn fwy digidol. Cawsom gyfarfod oedd yn 
dangos nad ydym yn y byd hwnnw ar hyn o bryd. Rydym angen mewnbwn a 
chyfeiriad strategol gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr ar hyn.”

“Mae Covid wedi agor y drws ar lawer o gyfleoedd i ofalwyr dderbyn mwy o 
gefnogaeth. Ond rydym yn dal i weithredu fel pe bai ffiniau bwrdeistrefi yn waliau 
rhithiol. O hyn ymlaen mae angen inni fod yn well ar rannu adnoddau a mynd â 
gweithgareddau ar-lein.”
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Wrth ymateb i’r tirlun hwn, 
byddwn yn:   

GWELLA HYGYRCHEDD  
AC ARGAELEDD 
GWASANAETHAU I 
OFALWYR DI-DÂL TRWY  
ROI SYLW PENODOL I 
DDATRYSIADAU DIGIDOL

LLEOLI A HYRWYDDO 
RHWYDWAITH YR 
YMDDIRIEDOLAETH 
GOFALWYR YN HWB 
ARLOESI CYDNABYDDEDIG 

Er mwyn cyflawni hyn, byddwn yn:
• Defnyddio’r mewnwelediad a’r awydd 

am drawsnewid ar draws ein 
rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol i 
adnabod anghenion a phrofi syniadau.

• Rhannu atebion ymarferol ar draws 
partneriaid er mwyn gwreiddio 
trawsnewidiadau ar draws y sector. 

• Parhau i roi sylw i bartneriaethau arloesi 
er mwyn llunio a thanio atebion lleol ar 
raddfa’r DG gyfan.

Bydd ein gwaith arloesi  
yn cynnwys:
• Ymgysylltu gyda gofalwyr di-dâl a 

mudiadau gofalwyr lleol wrth dreialu a 
phrofi ein syniadau newydd, yn enwedig 
gwasanaethau digidol sy’n ategu at 
waith mudiadau gofalwyr lleol yn ein 
rhwydwaith.

• Cefnogi’r holl bartneriaid i addasu i ffyrdd 
newydd o weithio.

• Cefnogi gofalwyr di-dâl i ddatblygu eu 
sgiliau digidol, yn enwedig felly grwpiau  
y gwelwyd eu bod mewn mwy o berygl  
o gael eu ‘heithrio’n ddigidol’.

• Lle’n briodol, rhannu arloesiadau gyda 
gwneuthurwyr polisi er mwyn tanio 
trawsnewidiadau mwy hirdymor.

M
UDIA D A U G OFA

L
W

Y
R

 L
LEOLAR

LOESI I 

D
RA

W
SNEWID

GYFER E

FFA
IT

H

TYSTIOLAET
H

 A
R

 

DYLANWADU
 I 

GREU NEW
ID

G
Y

FER TWF

P
A

R
TNER AR 

C
A

EL E

U CLYWED A’U GWERTHFAW
RO

G
I 

M
A

N
T

E
IS

IO
 AR GEFNOGAETH, CYNGOR A

C A
D

N
O

D
D

A
U

19 – EIN STRATEGAETH 2022-2025



“FEL GOFALYDD, RYDYCH YN 
ABERTHU EICH GYRFA, YN 
OGYSTAL Â’CH CYFLEOEDD,  
I WNEUD BYWOLIAETH DDA  
A CHYNNIG SICRWYDD I’CH 
TEULU. 

NI DDYLAI FOD FELLY.”

Gofalwyr di-dâl yw asgwrn cefn ein cymdeithas ofalgar. 

Heb eu gwaith yn cefnogi aelodau’r teulu a chyfeillion, ni fyddai ein 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn gallu gweithredu. 

Fodd bynnag, mae gofalwyr di-dâl dan straen, ac felly hefyd  
y mudiadau gofalwyr lleol sy’n eu cefnogi.

HELPWCH NI I’W HELPU NHW. 
I ddysgu mwy cysylltwch ag info@carers.org

Ymddiriedolaeth 
Gowfalwyr  
(cyfeiriad cofrestredig)

10 Regent Place 
Rugby, CV21 2PN

T: 0203 821 1700

Ymddiriedolaeth 
Gowfalwyr  
(Swyddfa Llundain)

2-6 Boundary Row 
Llundain, SE1 8HP

T: 0300 772 9600

Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Cymru 
Transport House 
1 Cathedral Road 
Caerdydd, CF11 9HA

T: 0300 772 9702

Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Yr Alban
Spaces, Tay House 
300 Bath Street 
Glasgow, G2 4JR

T: 0300 772 7701

© Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen gofrestredig yn Lloegr a Chymru (1145181)  
ac yn yr Alban (SCO42870). Cofrestrwyd fel cwmni cyfyngedig drwy warant yn Lloegr a Chymru rhif 7697170.
Swyddfa gofrestredig: Ymddiriedolaeth Gowfalwyr, 10 Lle Rhaglaw, Rygbi, CV21 2PN. 
Lluniau ar bob tudalen trwy garedigrwydd Shutterstock. Pob llun llyfrgell wedi’u modelu gan fodelau.


