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Cyflwyniad 

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn bodoli i wella’r gefnogaeth, gwasanaethau 
a chydnabyddiaeth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Gyda’n Partneriaid Rhwydwaith – 
gwasanaethau lleol sy’n darparu cefnogaeth i ofalwyr – rydym yn gweithio i sicrhau 
bod gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gael i ofalwyr ar draws y wlad. 
 
Yn ystod 2017-2018 cyrhaeddodd Rhwydwaith Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru 

dros 34,000 o ofalwyr, cyflogodd 480 o staff ac fe’i cefnogwyd gan 475 o 

wirfoddolwyr. 

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn darparu cefnogaeth ymarferol a 

gwybodaeth i ofalwyr a’r sawl sy’n gweithio gyda nhw, gan gynnwys ysgolion, 

gweithwyr cymdeithasol, nyrsys, fferyllwyr a ffisiotherapyddion. Rydym hefyd yn 

ceisio dylanwadu ar wneuthurwyr penderfyniadau, y cyfryngau a’r cyhoedd er mwyn 

hyrwyddo, amddiffyn a chydnabod y cyfraniad a wna gofalwyr, a’r gefnogaeth maen 

nhw’n ei haeddu. 

Pwrpas y ddogfen hon 

Bwriedir i’r ddogfen hon gael ei defnyddio gan Fyrddau Partneriaethau Rhanbarthol, 

Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol a mudiadau trydydd sector yng Nghymru er 

mwyn cefnogi’r gwaith o adnabod a chomisiynu gwasanaethau da ar gyfer gofalwyr 

di-dâl. 

Er mwyn datblygu’r canllaw hwn, gwnaeth Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ymchwil 

desg sylweddol, gan gynnwys dadansoddiad o gyhoeddiadau academaidd ac eraill o 

bwys. Rydym hefyd wedi gwneud ymchwil gweithredol, gan gynnwys cyfweliadau 

estynedig gyda gwasanaethau i ofalwyr ledled Cymru, er mwyn datblygu 

dealltwriaeth ddyfnach o beth sy’n gweithio’n dda. 

Trwy wneud y gwaith yma rydym wedi cytuno ar feini prawf seiliedig ar dystiolaeth y 

gellir eu defnyddio i ddeall ansawdd a phriodoldeb gwasanaethau i ofalwyr. Mae’r 

meini prawf hyn yn cydnabod, waeth pa fodel gwasanaeth a ddefnyddir, ei bod yn 

hanfodol fod pob gwasanaeth a gomisiynir i gefnogi gofalwyr: 

• Yn cyflawni cyfrifoldebau o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 

https://carers.org/country/carers-trust-wales-cymru
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• Cyflawni’r Amcanion Llesiant o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  

(Cymru) 2015 

• Cyflawni blaenoriaethau Gweinidogion ar gyfer gofalwyr 

• Adlewyrchu safbwyntiau, profiadau a blaenoriaethau gofalwyr yn ddigonol. 

 

Gwybodaeth gefndir 

Pwy yw gofalwyr ac effaith gofalu 

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn esbonio fod 

y term gofalydd yn berthnasol i unrhyw berson sy’n darparu neu’n bwriadu darparu 

gofal ar gyfer oedolyn neu blentyn anabl. 

Mae hyn yn cael gwared â gofynion blaenorol fod rhaid i unigolyn fod yn darparu 

llawer iawn o ofal yn rheolaidd er mwyn cael ei ystyried yn ofalydd. 

Mae’r mathau o ofal a chymorth a roddir gan ofalwyr yn amrywiol a gallent gynnwys: 

• Gofal personol 

• Tasgau o gwmpas y tŷ 

• Cefnogaeth emosiynol 

• Help gyda chyllid 

• Rheoli a mynd i apwyntiadau 

 

Mae cyfrifiad 2011 yn dangos fod mwy na 370,000 o ofalwr yng Nghymru, ac mae 

ffigyrau rhagfynegol gan Daffodil yn awgrymu fod y ffigyrau presennol yn debygol o 

fod yn agosach at 402,321. 

Bydd 3 pherson o bob 5 yng Nghymru yn dod yn ofalydd ar ryw adeg yn eu 

bywydau.  

Yn ôl cyfrifiad 2011, yng Nghymru y mae’r ganran uchaf o ofalwyr yn darparu mwy 

na 50 awr o ofal bob wythnos, ac mae’r ymchwil yn awgrymu eu bod ddwywaith yn 

fwy tebyg o adrodd am afiechyd na phobl nad ydynt yn darparu gofal. 

Manteision cefnogi gofalwyr yn effeithiol 

http://www.legislation.gov.uk/anaw/2014/4/pdfs/anaw_20140004_en.pdf
https://www.ons.gov.uk/census/2011census
http://www.daffodilcymru.org.uk/index.php?pageNo=1082&PHPSESSID=08joki8cqai86lai2abh3m3nr2&at=a&sc=1&loc=1
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Nid oes y fath beth â gofalydd nodweddiadol, ac nid yw llawer o ofalwyr yn disgrifio’u 

hunain yn ofalydd o gwbl; mae’n well ganddynt gael eu hystyried yn rhiant, cyfaill 

neu bartner. 

Mae’r gwaith y mae gofalwyr yn ei wneud o fudd amlwg i economi Cymru ac maent 

yn cyfrannu at leddfu’r pwysau ar awdurdodau lleol a GIG Cymru mewn hinsawdd 

ariannol heriol. 

Mae arbenigwyr yn barnu y cyfrannodd gofalwyr yng Nghymru yr hyn sy’n cyfateb i 

£8.1bn o ofal yn ystod 20151, sy’n llawer mwy na’r £1.7bn a wariwyd ledled Cymru ar 

ofal cymdeithasol yn ystod 2016-172. Tra bod darparu gofal di-dâl yn arbed i 

economi Cymru tua phedair gwaith y swm a werir ar yr holl fathau gwahanol o ofal 

cymdeithasol, nid yw hynny’n digwydd heb gost i’r gofalwyr. Mae digon o dystiolaeth 

o’r effaith andwyol ar iechyd, lles a sefyllfa ariannol gofalwyr, ac mae gofalwyr hŷn 

mewn mwy o berygl na gofalwyr iau3. Mae gan tua  65 y cant o ofalwyr hŷn – pobl 

rhwng 60 i 94 oed - broblem iechyd neu anabledd hirdymor eu hunain ac mae 68 y 

cant o ofalwyr yn dweud y cafodd bod yn ofalydd effaith andwyol ar eu hiechyd 

meddwl, a dywed traean ohonynt eu bod wedi canslo triniaeth neu lawdriniaeth ar 

gyfer eu hunain oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu4. 

Yn Lloegr, gweithiodd Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol gyda Baker Tilly i 

gyfrif yr ad-daliad cymdeithasol ar fuddsoddiad y gellir ei wneud pan mae Grwpiau 

Comisiynu Clinigol (GCCau) yn buddsoddi mewn gwasanaethau sy’n cefnogi 

gofalwyr. Mae’r astudiaeth yn dangos y gallai hyn gyfateb i arbediad o bron i £4 am 

bob £1 a fuddsoddir5. 

Mae Asesiad Effaith a gyhoeddwyd gan yr Adran Iechyd yn Lloegr ym mis Hydref 

2014 yn gwneud amcangyfrif o “fanteision iechyd arianedig” cymorth ychwanegol i 

ofalwyr. Mae hwn yn amcangyfrif y byddai gwariant ychwanegol ar gyfer Lloegr o 

£293 miliwn yn arbed £429 miliwn i gynghorau mewn costau darparu gofal 

amnewidiol ac yn creu “manteision iechyd arianedig” o £2.3 biliwn. Awgryma hyn, ar 

                                            

1 https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.546409!/file/Valuing-Carers-2015.pdf  
2 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Social-
Services/socialservicesrevenueGwariantsubjectiveanalysis-by-authority  
3 Mansell a Wilson 2009; Mullan et al 2011; O’Brien et al. 2012; Chapman 2014; Greenwood 
et al. 2017; Smith et al 2017 
4 http://record.assembly.wales/Committee/4621 
5 Carers Support, Royal College of General Practitioners (2015). 

https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.546409%21/file/Valuing-Carers-2015.pdf
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Social-Services/socialservicesrevenueexpendituresubjectiveanalysis-by-authority
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Local-Government/Finance/Revenue/Social-Services/socialservicesrevenueexpendituresubjectiveanalysis-by-authority
http://www.rcgp.org.uk/clinical-and-research/clinical-resources/carers-support.aspx
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ffurf cymhareb, y gallai pob punt a werid ar gefnogi gofalwyr arbed £1.47 i gynghorau 

ar gostau gofal amnewidiol ac arbed £7.88 i’r system iechyd yn gyffredinol6. 

Profwyd ers tro fod gwerth ataliol i wasanaethau i ofalwyr, o ran gofalu am les 

unigolion ac wrth osgoi costau ychwanegol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol. 

Er enghraifft, canfu astudiaeth hydredol o 100 o bobl a chanddynt dementia effaith 

warchodol 20-gwaith o gael gofalydd yn byw dan yr un to â pherson y gofelir 

amdano/i o ran atal neu oedi gorfod gosod pobl mewn gofal preswyl7.  

Er mwyn cynnal eu rôl ofalu, a’u hiechyd a llesiant eu hunain, mae gofalwyr 

gwahanol angen mathau gwahanol o gefnogaeth. 

Gall rhoi’r gefnogaeth iawn i ofalwyr olygu eu bod nhw yn elwa mewn sawl ffordd, 

ynghyd â’r bobl maen nhw’n gofalu amdanynt a’r mudiadau a gwasanaethau a 

ddefnyddiant. Er enghraifft: 

• mae cefnogi gofalwyr trwy ddarparu seibiannau a chefnogaeth emosiynol yn 

helpu rhwystro gorflinder ac yn cadw gofalwyr i ofalu am fwy o amser;  

• mae gweithio i annog gofalwyr i fynd i – neu barhau ym – myd addysg yn 

gwella eu llesiant emosiynol a’u cyflawniad personol yn ogystal ag ehangu eu 

dewisiadau o ran swyddi, addysg neu hyfforddiant i’r dyfodol;  

• mae cynnwys gofalwyr mewn triniaethau ysbyty a phenderfyniadau clinigol yn 

gwella cyfathrebu a chynllunio, sydd yn ei dro yn arwain at well deilliannau i’r 

claf a’r gofalydd. 

• mae cefnogaeth gymdeithasol trwy gefnogaeth emosiynol neu gan 

gymheiriaid yn golygu fod gofalwyr yn ymdopi’n well, ac mae’n lleihau effaith 

negyddol straen ac unigedd. 

Mae’n bwysig fod cylch gorchwyl gwasanaethau cymorth i ofalwyr yn golygu llawer 

mwy na dim ond eu galluogi i gefnogi’r person maen nhw’n gofalu amdano/i. Rhaid i 

gymorth, gwybodaeth a chyngor anelu at ofalu am iechyd, llesiant a chyfleoedd 

bywyd gofalwyr ynddynt eu hunain. 

Mae’n hanfodol cydnabod pwysigrwydd cadw gofalwyr yn iach a’u bod yn gallu 

gwneud mwy o’r pethau sy’n bwysig iddyn nhw. Mae’n bwysig hefyd fod 

                                            

6 Impact Assessment (Carers), Adran Iechyd (2014).  
7 Banerjee, S., Murray, J., Foley, B., Atkins, L., Schneider, J. a Mann, A (2003) Predictors of 
institutionalisation in people with dementia, Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 
2003, 74,1315–1316. 

http://www.legislation.gov.uk/ukia/2014/407/pdfs/ukia_20140407_en.pdf
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gwneuthurwyr penderfyniadau a chyrff cyhoeddus yn cydnabod fod methu rhoi 

cefnogaeth ddigonol i ofalwyr yn creu costau ychwanegol sylweddol ar adeg pan aiff 

eu rôl ofalu yn anghynaliadwy. Mae cefnogi gofalwyr yn iawn yn gam ataliol i’r 

gofalydd unigol ac o ran cynaliadwyedd gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 
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Gwasanaethau i ofalwyr yng Nghymru 

Gwasanaethau generig i ofalwyr yw mwyafrif llethol y gefnogaeth uniongyrchol sydd 

ar gael i ofalwyr yng Nghymru. Mae Rhwydwaith Gwasanaethau i Ofalwyr yr 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn unig yn cyrraedd mwy na 34,000 o ofalwyr ar draws 19 

o’r 22 awdurdod lleol. 

Mae’r modelau ar gyfer gwasanaethau i ofalwyr a welwyd ledled Cymru yn tueddu 

bod yn gymysgedd o ddarpariaeth mewn canolfannau, gwaith allgymorth a rhith 

gefnogaeth a ddarperir trwy wasanaeth gofalwyr annibynnol. Roedd union natur y 

modelau yn amrywiol yn ôl yr ardal ddaearyddol a wasanaethir. Mewn ardaloedd 

gwledig, er enghraifft, roedd cymorth allgymorth yn llawer mwy cyffredin. 

Mae’n amlwg fod y modelau hyn o wasanaethau hyblyg i ofalwyr wedi llwyddo i 

ddarparu canolbwynt ar gyfer gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, gan gynnig rhywle y 

gall gofalwyr fynd iddo (yn gorfforol mewn llawer o ardaloedd trefol) neu bwynt 

cyswllt i gael gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gan arbenigwyr gofal – boed yn 

uniongyrchol neu trwy wasanaethau y cânt eu cyfeirio atynt. 

Mae’n bwysig cydnabod fod gwasanaethau i ofalwyr yn cydlynu a hwyluso 

ymgysylltiad ehangach â gofalwyr gan gynnwys ar gyrff gwneud penderfyniadau a 

thrwy arferion cyd-gynhyrchu.  

Er bod gwasanaethau i ofalwyr yn cael eu cyllido’n bennaf gan gyrff statudol, 

dangosodd ein hymchwil yn glir eu bod yn denu symiau enfawr o arian ychwanegol 

trwy gronfeydd elusennol, gan ddatblygu ystod eang o bartneriaethau lleol a 

chenedlaethol sydd o fudd i ofalwyr lleol.  

Er gwaethaf hyn, nid yw cyllid statudol ar gyfer gwasanaethau i ofalwyr yn ddiogel. 

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau i ofalwyr, os nad y cyfan ohonynt, yn denu incwm 

ychwanegol trwy ffrydiau cyllido eraill. Mae’r rhain yn cynnwys: Cronfa’r Loteri Fawr, 

Ymddiriedolaethau Elusennol, cyrff rhoi grantiau ac, yn fwy diweddar, mentrau 

cymdeithasol. Mae’r capasiti sydd ei angen (yn amser ac adnoddau) i ddenu arian 

ychwanegol ac o fwy o ffynonellau – er mwyn lleddfu effeithiau’r toriadau i gyllid 

statudol ac i alluogi gwasanaethau i dyfu a diwallu anghenion a adnabuwyd yn lleol – 

yn gallu bod yn ddifrifol o anghymesur â’r enillion sy’n aml yn rhai byrdymor. 

Er hynny, mae lefel a dyfnder y cyngor, y gefnogaeth a’r wybodaeth sy’n cael eu 

darparu erbyn hyn gan wasanaethau i ofalwyr ledled Cymru yn arwyddocaol, ac mae 
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mudiadau’n gweithio mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau arbenigol yn ôl y 

galw.  

Mae’r gwasanaethau a gynigir gan wasanaethau i ofalwyr yn 

amrywio, ond gallant gynnwys: 

• Cymorth emosiynol ac ymarferol i ofalwyr, gan gynnwys therapïau holistaidd,  
cynghori ac ati 

• Galluogi gofalwyr i fanteisio ar ofal seibiant, naill ai gartref neu mewn ystod 
eang o leoliadau yn y gymuned, er mwyn i ofalwyr allu cymryd hoe 

• Gwasanaethau brys i ofalwyr sy’n cynnig cymorth a chefnogaeth mewn 
argyfwng 

• Gwaith allgymorth mewn meddygfeydd teulu, wardiau ysbytai ac ysgolion 

• Gwybodaeth a chyngor ar faterion megis budd-daliadau, grantiau a chymorth 
arall sydd ar gael 

• Rhoi llais i ofalwyr fel bod gwneuthurwyr penderfyniadau lleol yn gwrando 
arnynt 

• Helpu gofalwyr i rannu profiadau trwy gefnogaeth gan gymheiriaid a 
gweithgareddau cymdeithasol 

• Cynnig cyfleoedd i dderbyn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth 

• Cefnogi gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr trwy waith a chlybiau 
ataliol i’r teulu cyfan, gweithgareddau a mentora mewn ysgolion a cholegau 

 

Mae gan lawer o ddarparwyr wasanaethau galw heibio, ac maent hefyd yn cynnig 

cefnogaeth trwy waith allgymorth ac o hirbell ar y ffôn. Mae’r gwasanaethau hyn yn 

fedrus iawn yn darparu cefnogaeth a chyngor uniongyrchol neu’n cyfeirio pobl at 

asiantaethau perthnasol lle y mae angen arbenigeddau.  
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Adolygiad Llenyddiaeth – Cyfraniadau i ddiffinio 

arfer da 

Er bod y rhan fwyaf o wasanaethau i ofalwyr yng Nghymru yn gwerthuso effaith y 

gwasanaethau a ddarparant, mae eu dulliau monitro a gwerthuso a mesur effaith yn 

anghyson. Mae diffyg dull cyson o ddeall effeithiolrwydd gwasanaeth yn ei gwneud 

yn anodd i gael darlun clir o safonau cenedlaethol ar gyfer arfer da yn y llenyddiaeth 

a’r ymchwil sydd ar gael.   

Byddai dod o hyd i gorff cadarnach o dystiolaeth ar gyfer diffinio’r arferion mwyaf 

effeithiol a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau effeithiol i ofalwyr yn galw am 

adolygiad llenyddiaeth fyddai’n cwmpasu ymchwil yn y DG ac yn rhyngwladol, sydd y 

tu hwnt i rychwant yr adroddiad hwn.  Fodd bynnag, mae’r canfyddiadau thematig yn 

awgrymu rhai meini prawf cyffredin y gellir eu defnyddio wrth ystyried ansawdd a 

phriodoldeb gwasanaethau yng Nghymru. 

Yn 2017 cynhaliodd y Sefydliad Rhagoriaeth mewn Gofal Cymdeithasol (SCiE), ar 
ran Gofal Cymdeithasol Cymru, adolygiad cyflym o wasanaethau i ofalwyr yng 
Nghymru. Mae’r adroddiad Cymorth ataliol ar gyfer gofalwyr sy’n oedolion 
yng Nghymru: adolygiad cyflym yn cynnig cipolwg ar arfer presennol a 
materion gofalwyr. 
 
Yn yr un modd, amlinellodd ymchwil a wnaed gan Arolygiaeth Gofal Cymru (2017) i 

ymgysylltu â gofalwyr feysydd o arfer da sy’n cynnwys:  

• darparu ystod eang o ddarpariaeth hyblyg a chreadigol, gan gynnwys cyrsiau 

hyfforddiant 

• cynghori a thaliadau uniongyrchol er mwyn galluogi gofalwyr i wneud eu 

trefniadau eu hunain 

• gwasanaethau statudol yn mabwysiadu polisïau sy’n gweddu i ofalwyr er 

mwyn cefnogi gofalwyr maen nhw’n eu cyflogi a datblygu partneriaethau gyda 

chanolfannau gwaith i gefnogi gofalwyr i gael swydd 

Gwelsant hefyd fod llawer o awdurdodau lleol wedi datblygu mentrau llwyddiannus 

gyda byrddau iechyd a meddygfeydd teulu, sy’n aml yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer 

gofalwyr. Mae eraill wedi ymestyn hyn i wardiau ysbytai. 

Trywydd cyffredin trwy gydol ein hymchwil oedd yr angen am grwpiau cefnogi 

arbenigol, megis rhai ar gyfer iechyd meddwl, camddefnyddio sylweddau ac 

https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/Carers-Report.pdf
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/Carers-Report.pdf
https://careinspectorate.wales/sites/default/files/2018-03/170615carersen.pdf
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anableddau dysgu (ac yn enwedig felly rieni sy’n ofalwyr i blant ag anghenion 

cymhleth), nad ydynt ar gael i’r un graddau i ofalwyr ag y mae’r rhai ar gyfer pobl 

hŷn. Mae’n bwysig fod modelau gwasanaethau a chomisiynwyr yn cydnabod 

pwysigrwydd galluogi pobl i dderbyn gwasanaethau arbenigol priodol o fewn llwybr 

gofal a chefnogaeth integredig a hawdd ei ddeall. 

Yn 2007, roedd anghenion gofalwyr gweithiol yn Ynys Môn ac Abertawe yn destun 
adroddiad manwl yn edrych ar y galw cynyddol am ofal, nodweddion gofalwyr oed 
gweithio ac amgylchiadau’r gofalwyr hynny sy’n cyfuno eu rôl ofalu ddi-dâl gyda 
gwaith am dâl. 

Roedd rhai o ganfyddiadau pwysicaf yr arolwg yn dangos nad oedd y rhan fwyaf o 
ofalwyr wedi cael asesiad o’u hanghenion; roedd llawer ohonynt yn cefnogi rhywun 
nad oedd yn derbyn gwasanaethau, a dim ond chwarter oedd yn cael cefnogaeth 
ddigonol gan wasanaethau ffurfiol i’w galluogi i gyfuno gwaith a gofal. Er bod y 
pryderon hyn yn parhau’n real iawn i’r un aelod o bob naw o’r boblogaeth weithiol 
sydd hefyd yn ofalwyr, cafodd llawer o waith ei wneud ers hynny i godi 
ymwybyddiaeth. Datblygwyd rhai adnoddau rhagorol, gan gynnwys Best Practice 
guide For a Carer-Friendly Work Place gan Ganolfan Gofalwyr Abertawe. 

Mae Gofalwyr Cymru, trwy eu ffrwd waith Cyflogwyr i Ofalwyr, hefyd wedi cael eu 
hariannu’n ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i sefydlu Hwb Cyflogwyr i Ofalwyr 
Cymru. Mae’r hwb ar gael i gefnogi mudiadau yng Nghymru i fod yn fwy ystyriol o 
anghenion gofalwyr yn ogystal â darparu cyngor a gwybodaeth ar gyfer gofalwyr sy’n 
gweithio. 

Rhoddwyd sylw i arfer wrth ddiwallu anghenion gofalwyr mewn ardaloedd gwledig 

mewn adroddiad diweddar. Dywed yr adroddiad y bydd creu gweithwyr cyffredinol; 

gweithwyr proffesiynol rheng flaen a chanddynt y sgiliau a’r galluoedd i ofalu am 

anghenion iechyd a gofal cymdeithasol person yn cael effaith gadarnhaol ar ofalwyr. 

Mae’r ffordd hon o weithio yn cynnig y fantais o leihau nifer y gweithwyr proffesiynol 

o asiantaethau gwahanol sy’n gorfod galw sawl gwaith yng nghartref person (neu 

ganolfan gymunedol) am yr un rheswm. Mae hyn yn galw am flaengynllunio, 

hyfforddiant a pherthnasoedd gwaith agosach rhwng gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol, ond mae’n ffordd o ddiwallu anghenion cynyddol gofalwyr sy’n haeddu 

ystyriaeth bellach. Mae’n cynnig y potensial i leihau dyblygu ac i gynnig ffordd fwy 

diwnïad o ddarparu gwasanaethau. 

Cymru yw’r gyntaf o bedair cenedl y DG i ddarparu gwasanaethau Cysylltu Bywydau 
ar draws bron pob ardal Awdurdod Lleol, gan gynnig model gofal unigryw sy’n 
ymateb i ofalwyr Cysylltu Bywydau a’r bobl maen nhw’n eu cefnogi. Dangosodd 

http://www.sociology.leeds.ac.uk/assets/files/Circle/carers-uk-report-8-wales.pdf
http://www.swanseacarerscentre.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/Combining-Work-and-Care-Best-Practice-Guide-for-a-Carer-Friendly_Winter-2008final.qxd_1.pdf
http://www.swanseacarerscentre.org.uk/wp-content/uploads/2015/12/Combining-Work-and-Care-Best-Practice-Guide-for-a-Carer-Friendly_Winter-2008final.qxd_1.pdf
https://www.employersforcarers.org/images/documents/efc-wales-leaflet-eng.pdf
https://www.employersforcarers.org/images/documents/efc-wales-leaflet-eng.pdf
https://www.nhsconfed.org/-/media/Confederation/Files/Wales-Confed/Rural-Health-and-Care-Services-in-Wales.pdf
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Adroddiad Cyflwr y Genedl 2017 Cysylltu Bywydau Cymru fod bron i hanner y bobl 
oedd yn defnyddio Cysylltu Bywydau yng Nghymru yn 2015 - 2016 yn mwynhau 
seibiannau byr hyblyg, wedi’u personoleiddio a chymorth dydd yng nghartref 
gofalydd Cysylltu Bywydau. Nod y cynllun yw datblygu perthnasoedd go iawn, wrth 
i’r gofalydd Cysylltu Bywydau ddod yn ‘deulu estynedig’, gan alluogi pobl i gael eu 
cefnogi i fyw bywydau annibynnol, boddhaus ynghanol eu cymuned. Mae’r rhan 
fwyaf o bobl yn symud i mewn at eu gofalydd Cysylltu Bywydau, ond gellir 
defnyddio’r gwasanaeth i gefnogi pobl sy’n byw yn eu cartref eu hunain, ar ffurf 
cymorth dydd, yn seibiannau ar gyfer gofalwyr teulu di-dâl, yn ofal gartref o’r ysbyty 
ac yn garreg sarn i rywun sydd eisiau byw’n annibynnol. Yng Ngorllewin Cymru, 
cefnogodd cynllun Cysylltu Bywydau 162 o oedolion ac mae’n darparu mwy o 
seibiannau byr i bobl ag anableddau dysgu yn Sir Gaerfyrddin nac unrhyw 
ddarparydd arall. 
 
Yn draddodiadol, mae’r cynllun wedi canolbwyntio ar ddarparu cymorth i bobl ag 
anableddau dysgu, ond mae Adroddiad Cyflwr y Genedl 2017 Cysylltu Bywydau 
Cymru yn nodi sut y cawsant eu herio gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu 
gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn a phobl â dementia. Ym mis Medi 2016 agorodd 
Menter Iechyd arloesol newydd yn Ne Ddwyrain Cymru, a dilynwyd hynny’n fuan 
wedyn gan un arall yn y Gogledd Ddwyrain. Gan ddefnyddio Cyllid Gofal Integredig 
maen nhw’n cefnogi pobl hŷn yn dilyn cyfnodau o afiechyd a thriniaeth ysbyty.  
Cefnogir model Cysylltu Bywydau gan y Comisiynydd Pobl Hŷn a’i galwodd yn 
“ddewis pwysig arall yn lle model gofal traddodiadol”8. Mae’r model hefyd yn gallu 
cynnwys cymorth dydd a seibiannau byr, ynghyd â chymorth byw-i-mewn. 
 
Mae Cysylltu Bywydau yn adnodd y gellid gwneud llawer mwy o ddefnydd ohono 
gan ei fod yn cynnig cyfleoedd i ofalwyr, nid yn unig fel dewis seibiant hyblyg, ond 
hefyd fel model o gefnogaeth yn y gymuned.  
 
Triongl Gofal - Cafodd Triongl Gofal ei ddatblygu’n wreiddiol gan staff a gofalwyr er 

mwyn gwella ymgysylltiad gofalwyr â gwasanaethau cleifion preswyl aciwt a 

thriniaeth yn y cartref. Mae’r gwasanaeth, a grëwyd mewn partneriaeth â’r Uned 

Datblygu Iechyd Meddwl Genedlaethol, yn ceisio gwella cyfathrebu rhwng y sawl 

sy’n gofalu am bobl a chanddynt broblem iechyd meddwl a gweithwyr iechyd 

meddwl. Ers ei lansio yn 2010, cafodd y rhaglen ei haddasu i’w defnyddio ar draws 

                                            

8 Rochira, S., Adroddiad Cyflwr y Genedl 2017, Cysylltu Bywydau Cymru, t11. 

https://sharedlivesplus.org.uk/images/publications/Low_Res_Shared_Lives_Cymru__2017.pdf
https://sharedlivesplus.org.uk/images/publications/Low_Res_Shared_Lives_Cymru__2017.pdf
../../shatch/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XR3YEZFU/Integrated%20Care%20Funding
https://professionals.carers.org/sites/default/files/thetriangleofcare_guidetobestpracticeinmentalhealthcare_england_0.pdf
https://sharedlivesplus.org.uk/images/publications/Low_Res_Shared_Lives_Cymru__2017.pdf
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yr holl wasanaethau iechyd meddwl, yn hytrach na chleifion preswyl yn unig, ac 

mae’n cynnwys offeryn hunan-asesu cyffredinol yn ogystal â nodiadau arweiniol. 

Mae canllawiau arfer gorau ac arfau archwilio Triongl Gofal yn ceisio adeiladu ar yr 

arfer da sy’n bod yn barod er mwyn cydnabod a chynnwys gofalwyr yn bartneriaid 

mewn gofal. Mae’n cynnig safonau allweddol ac adnoddau i gefnogi darparwyr 

gwasanaethau iechyd meddwl os ydynt yn cael eu cynnwys yn eu harfer, polisïau a 

gweithdrefnau beunyddiol. Yng Nghymru, mae 50% o fyrddau iechyd wedi dangos 

diddordeb gwirioneddol mewn gweithredu model Triongl Gofal ac mae’r gefnogaeth 

yn tyfu mewn byrddau iechyd eraill ledled Cymru.  

Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a wnaeth fwyaf o waith ar gynnal peilot Triongl Gofal, 

a’r llynedd fe sefydlodd grŵp llywio i fynd â’r gwaith yn ei flaen, a chafodd peilot 

cychwynnol adborth cadarnhaol oddi wrth staff a gofalwyr. Bydd astudiaeth 

enghreifftiol yn edrych yn fanylach ar hyn yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. 

Yn 2018, gyda chefnogaeth gan yr RCN Foundation, cyhoeddodd Ymddiriedolaeth 

Gofalwyr Cymru Triongl Gofal, Cynnwys Gofalwyr: Canllaw i Arfer Gorau mewn 

Gofal Dementia, Argraffiad Cymru sy’n ceisio sicrhau patrwm cyson o gynnwys a 

chefnogi gofalwyr ar draws yr holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, waeth 

ble a phryd y mae person yn cael ei drin neu ei thrin. 

Mae Investing in Carers, Investing to Save, a gyhoeddwyd gan Ymddiriedolaeth 

Gofalwyr Cymru yn 2016, yn cyflwyno dadl gref dros gomisiynu da ar gyfer gofalwyr. 

Mae’n cymeradwyo nid yn unig y manteision ariannol i iechyd a gofal cymdeithasol 

trwy oedi wrth drosglwyddo gofal, derbyn pobl i ysbytai yn ddiangen a llai o angen 

am ofal preswyl, ond hefyd y manteision enfawr y mae cefnogi gofalwyr yn eu cynnig 

i ofalwyr eu hunain, ac ar eu hiechyd  meddwl a llesiant. 

Gofynnodd yr Adran Iechyd yn Lloegr i NICE ddatblygu canllawiau ar ddarparu 

cefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr9. Bydd y canllawiau hyn, sy’n berthnasol i Loegr a 

Chymru, yn cynnig argymhellion arfer da seiliedig-ar-weithredu, gyda’r bwriad o 

wella deilliannau a llesiant, cydnerthedd a phrofiad bywyd oedolion sy’n ofalwyr. 

Disgwylir i’r canllawiau gael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf 2019. 

Yn eu cynllun strategol 5 mlynedd, Gofal a chymorth yn y cartref yg Nghymru, 

mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi gosod y sylfaeni ar gyfer cydnabod a gwella 

bywydau llawer o bobl sydd angen gofal a chefnogaeth a’u gofalwyr. Mae’r 

                                            

9 Carers: provision of support for adult carers (2018), NICE Guideline. 

https://professionals.carers.org/node/21026
https://professionals.carers.org/node/21026
https://professionals.carers.org/node/21026
https://professionals.carers.org/node/21026
https://carers.org/sites/files/carerstrust/media/commissioning_wales_finallo.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10046
https://socialcare.wales/cms_assets/file-uploads/204-0217-SCW-ENG-5-year-strategic-plan-report_v11.pdf
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10046


 
 
 
 

 
15 

 
 

 
 
 
 
 
 

adroddiad yn cadarnhau yr hyn y mae llawer o ofalwyr yn ei ddweud wrthym: fod 

angen symleiddio systemau, fod angen iddynt weithio’n dda ac ymateb yn effeithlon i 

newidiadau yn yr hyn sy’n bwysig i bobl. Mae diffyg dewis yn y gofal a’r gefnogaeth 

sydd ar gael a gwasanaethau sy’n araf i ymateb i amgylchiadau newydd yn rhoi 

pwysau ar deuluoedd a gofalwyr. Mae deall yn llawn yr adnoddau sydd yn ein 

cymunedau a chefnogi cymunedau lleol i wneud yn fawr o’u cryfderau a’u 

cysylltiadau yn rhan hanfodol o greu datrysiad cynaliadwy i ofalwyr a’r sawl maen 

nhw’n gofalu amdanynt.  

Ar draws rhychwant eang o lenyddiaeth, mae pwysigrwydd gwaith integredig yn cael 

ei bwysleisio: 

'Integration' is about working together to achieve better 
outcomes. When integration works well, people using 
services and carers report high levels of satisfaction. 
Organisations providing services and professionals say it 
benefits them too. 

Sefydliad Rhagoriaeth mewn Gofal 

Cymdeithasol (SCIE) (2013) 

Mae SCIE wedi gwneud cryn dipyn o ymchwil i werth gwaith integredig.10 Cyfeiriant 

yn gyson at yr angen i weithio’n well ac yn fwy integredig er mwyn gallu darparu 

gofal o ansawdd uchel sy’n diwallu anghenion unigol pob gofalydd a’r person maen 

nhw’n gofalu amdano neu amdani. Nodant hefyd fod ffocws cynyddol ar ofal sy’n 

rhoi’r person yn gyntaf yn creu cyfleoedd i arbed costau i ddarparwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol yn hytrach na gwario cynyddol. Er gwaethaf gwerth gweithio’n fwy 

integredig y cyfeirir ato mewn ymchwil a llenyddiaeth, mae cyflawni hynny’n 

ymarferol yn gallu bod yn heriol. Canfu ymchwil ychwanegol11 oedd yn edrych ar rôl 

gofalwyr yn gydlynwyr gofal ynddynt eu hunain fod gofalwyr yn treulio cryn dipyn o 

amser yn gweithio’u ffordd trwy systemau cymhleth, gan ddarganfod eu hunain yn 

aml yn gyfrifol am gydlynu agwedd cymhleth a chysylltedig o ofal ar gyfer y 

person maen nhw’n gofalu amdano neu amdani. Mae’n amlwg fod gwasanaethau 

nad ydynt wedi cael eu hintegreiddio’n effeithiol yn gwneud yr heriau yn fwy fyth, 

gan roi pwysau ychwanegol ar ofalwyr. Casgliad yr ymchwil oedd, er y gall fod yn 

anodd integreiddio gofal, ei bod yn bwysig fod darparwyr gwasanaethau iechyd a 

                                            

10 https://www.scie.org.uk/publications/integratedworking/?dm_i=4o5 
11  Tsegai a Gamiz (2014) https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/JICA-04-
2014-0011 

../../Users/Downloads/%20Tsegai%20a


 
 
 
 

 
16 

 
 

 
 
 
 
 
 

gofal cymdeithasol yn gwella eu cyfathrebu er mwyn osgoi rhoi gormod o 

gyfrifoldeb a phwysau ar ofalwyr. 

Yn Lloegr, un ffordd o ddarparu gwasanaethau integredig ar gyfer gofalwyr yw 

datblygu Canolbwyntiau Gofalwyr. Daeth hyn i gael ei gydnabod12 yn arfer da gan 

ei fod yn galluogi gofalwyr i dderbyn cefnogaeth trwy un pwynt mynediad, gan olygu 

y gallai cynghorau cyflawni eu cyfrifoldebau statudol o dan adran 4 Deddf Gofal 

2014.  

Yng Nghymru, mae’r model o ddarparu gwasanaethau i ofalwyr yn parhau’n 

ddigyswllt i raddau helaeth, gan ddibynnu ar ewyllys da o fewn a rhwng y prif 

ddarparwyr gwasanaethau. Mae llawer o awdurdodau lleol yn defnyddio Un Pwynt 

Mynediad (SPoA) i helpu cyflawni cyfrifoldebau o dan Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Yn groes i’r model canolbwyntiau gofalwyr 

sy’n diwallu anghenion gofalwyr unigol, mae’r un pwyntiau mynediad yng Nghymru 

yn darparu mynediad uniongyrchol at wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i unrhyw 

berson a chanddo/i angen am wasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol. 

Mae Atodiad B yn darparu mwy o wybodaeth ar Ganolbwyntiau Gofalwyr yn Lloegr. 

Trwy gydol y llenyddiaeth, gwelir dro ar ôl tro fod cynnwys gofalwyr yn ganolog i 

ddatblygu a darparu gwasanaethau da:  

 There is a strong and widely held view that involving 
patients and carers in decisions about healthcare at both 
personal and strategic levels is fundamentally important to 
the improvement of iechyd a gofal cymdeithasol services, as 
well as being a basic right. 

A Good Practice Guide, 200713 
 

                                            

12 
http://moderngov.cheshireeast.gov.uk/documents/s59544/Integrated%20Carers%20Hu
b%20-%20report%20final.pdf 
13 The Princess Royal Trust for Carers and the Royal College of General Practitioners 
(2007), A Good Practice Guide: To highlight the needs of carers and carers’ health, ar gael 
yn 
https://www.networks.nhs.uk/nhs-networks/carer-support-in-primary 
care/documents/royal_college_gpsprtc_self-assessment_tool.pdf 

http://moderngov.cheshireeast.gov.uk/documents/s59544/Integrated%20Carers%20Hub%20-%20report%20final.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/23/contents/enacted
https://www.networks.nhs.uk/nhs-networks/carer-support-in-primary
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Mae’r llenyddiaeth yn dangos yn glir fod cryn werth mewn defnyddio ffordd teulu 

cyfan o weithio wrth gefnogi gofalwyr di-dâl.14 Bydd gwneud hynny’n llwyddiannus 

yn golygu:  ystyried sut all gofalwyr unigol, eu rhwydwaith cymorth a’r gymuned 

ehangach gyfrannu tuag at gyflawni’r deilliannau maen nhw’n anelu atynt ac a yw 

neu sut mae’r angen am ofal a chefnogaeth yn effeithio ar aelodau’r teulu neu eraill 

yn eu rhwydwaith cymorth.15 

O ystyried y themâu ar draws y llenyddiaeth a archwiliwyd, mae’n amlwg fod 

gwasanaethau integredig sy’n: osgoi dyblygu cysylltiadau proffesiynol, darparu 

seibiannau hyblyg, ymatebol yn seiliedig ar y gymuned trwy staff wedi’u hyfforddi’n 

dda sy’n rhoi’r person yn gyntaf, llwybr clir at y gofalydd i staff iechyd a gofal 

cymdeithasol ar lawr gwlad, cefnogaeth arbenigol integredig ar gyfer y sawl sy’n 

gofalu am rywun a chanddynt broblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio 

sylweddau a rhieni sy’n ofalwyr am blant ag anghenion cymhleth, oll yn gwneud 

cyfraniad cadarnhaol at ddeilliannau effeithiol i ofalwyr. 

Nid yw’r amrywiaeth o adnoddau lleol sydd ar gael yn aml yn cael eu defnyddio’n 

ddigonol. Gall rhoi i ofalwyr yr offerynnau i adnabod, gwella a buddsoddi yn eu 

llesiant eu hunain helpu creu cymuned fwy cadarn a chydnerth, fel y gall staff sydd 

wedi’u cysylltu a’u hyfforddi’n dda. Mae llawer o’r atebion ddaeth i’r golwg trwy ein 

hadolygiad llenyddiaeth yn cysylltu’n agos â’r hyn y mae gofalwyr wedi’i ddweud 

wrthym ni. Mae’n hanfodol fod comisiynwyr a darparwyr gwasanaethau yn ystyried yr 

ymchwil sydd ar gael a safbwyntiau a phrofiadau gofalwyr wrth gynllunio a llunio 

gwasanaethau i ofalwyr. 

 

 

 

                                            

14 Young carers: personalisation and whole family approaches. ADASS acd ADCS (2011) ar 
gael yn 
https://www.adass.org.uk/AdassMedia/stories/Young%20carers.personalisation%20w
hole%20family.print.11.pdf  Aldridge, J.(2018) Where are we now? Twenty-five years of 
research, policy and practice on young carers 
 

https://www.adass.org.uk/AdassMedia/stories/Young%20carers.personalisation%20whole%20family.print.11.pdf
https://www.adass.org.uk/AdassMedia/stories/Young%20carers.personalisation%20whole%20family.print.11.pdf
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Canllawiau arfer da 

Gan ddefnyddio’r adolygiad llenyddiaeth, cwmpasu gwasanaethau presennol a’n 

dealltwriaeth gynhwysfawr o wasanaethau i ofalwyr ledled Cymru, mae 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi adnabod 7 ffactor cyffredin sy’n cyfrannu at 

ddatblygu gwasanaethau da i ofalwyr. 

I helpu dangos dealltwriaeth o’r hyn sy’n gweithio wrth geisio mynd i’r afael ag 

anghenion gofalwyr, mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi adnabod 7 

egwyddor y gwyddom sy’n cyfrannu at ddatblygu gwasanaethau da i ofalwyr.  

 

1. Cynnwys gofalwyr yn y gwaith o gynllunio a datblygu darpariaeth i 

ddiwallu eu hanghenion – Mae gofalwyr yn arbenigwyr ar eu bywydau eu 

hunain ac maent yn ganolog i geisio adnabod beth fydd yn gwneud y 

gwahaniaeth mwyaf iddyn nhw a’r sawl maen nhw’n gofalu amdanynt. Mae’n 

hanfodol fod eu hymglymiad yn ystyrlon a’u bod yn cael cefnogaeth lawn i 

ymgysylltu’n effeithiol. 

 

2. Sylfaen ariannu amrywiol a chynaliadwy ar gyfer gwasanaethau i ofalwyr 

– Mae’r model hwn o ariannu yn sicrhau cysondeb a pharhad gwasanaethau i 

ofalwyr. Bydd hefyd yn cefnogi’r gwaith o ddarparu ystod amrywiol o 

wasanaethau sy’n allweddol i ddiwallu anghenion gofalwyr sy’n aml yn rhai 

cymhleth ac amrywiol. 

3. Pwynt cyswllt pendant er mwyn i ofalwyr a gweithwyr proffesiynol allu 

derbyn gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfredol – Dywed gofalwyr yn 

gyson, er gwaetha’r hawliau pendant a roddwyd iddynt o dan Ddeddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, y gall fod yn anodd 

cael gafael ar wybodaeth a chefnogaeth. Mae ein tystiolaeth yn dangos fod 

cael pwynt cyswllt amlwg a hwylus, boed hwnnw’n adeilad ffisegol, yn brif 

linell ffôn, yn weithiwr allgymorth neu’n gyfuniad o’r pethau hyn, yn allweddol i 

sicrhau bod gofalwyr yn gallu derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. 

Hefyd, mae’r gwasanaethau hyn yn hwyluso’r broses o glywed barn gofalwyr 

maen nhw’n eu cefnogi, gan helpu gwella ymgysylltiad, cynllunio a datblygu 

gwasanaethau. 
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4. Ffordd ragweithiol o adnabod a chefnogi pob gofalydd a chodi proffil 

gofalu ymhlith gweithwyr proffesiynol a chymunedau – Nid yw’r term 

gofalydd yn ddisgrifiad y mae pawb a chanddynt gyfrifoldebau gofalu yn 

uniaethu ag ef. Mae’n anoddach cyrraedd llawer o ofalwyr, ac mae’n 

hollbwysig felly y cymerir agwedd ragweithiol er mwyn estyn allan at ofalwyr 

a’r sawl sy’n gweithio gyda nhw er mwyn codi proffil gofalu, gwella’r broses 

o’u hadnabod a sicrhau mynediad rhwydd at asesiadau a chefnogaeth. 

5. Darpariaeth gyfartal ar draws yr ardal ddaearyddol a wasanaethir – Gall 

fod yn anoddach i ofalwyr mewn ardaloedd anghysbell neu wledig gael gafael 

ar gefnogaeth. Mae darpariaeth gyfartal yn allweddol er mwyn sicrhau bod 

pob gofalydd yn gallu derbyn y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt. Rhaid i 

wasanaethau addasu eu model i ddiwallu angen a rhaid i gomisiynwyr 

gynnwys costau ychwanegol ar gyfer darparu gwasanaethau mewn ardaloedd 

gwledig megis costau teithio ychwanegol ar gyfer gofal cartref neu seibiant. 

  

6. Gweithio gyda’i gilydd ac mewn partneriaeth – Rhaid i wasanaethau fynd 

ati o ddifrif i adnabod a datblygu partneriaethau a chydweithio gyda 

sefydliadau perthnasol a gwasanaethau sy’n bod yn barod er mwyn hyrwyddo 

ffordd gydlynol o weithio, lleihau dyblygu a hyrwyddo dewis. Rhaid datblygu 

llwybrau clir i sicrhau bod anghenion gofalwyr yn cael eu diwallu trwy’r 

gwasanaeth mwyaf priodol mewn ffordd ddi-drafferth.  

7. Gweithlu medrus a chymwys – Bydd buddsoddi mewn hyfforddiant addas a 
datblygu sgiliau ar gyfer yr holl staff perthnasol fydd yn ymgysylltu â gofalwyr 
ac yn eu cefnogi yn helpu gwella’r gwaith o adnabod gofalwyr ac ansawdd y 
gefnogaeth sydd ar gael iddynt. 
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Pwysigrwydd cyd-gynhyrchu a chydweithio 

rhanbarthol wrth ddatblygu gwasanaethau 

Er mwyn i wasanaethau fod yn effeithiol mae’n hanfodol eu bod yn cael eu cyd-

gynhyrchu gyda gofalwyr. Mae’n bwysig fod gofalwyr yn cael eu cefnogi fel cyfranwyr 

allweddol i’r gwaith o ddatblygu manylebau gwasanaethau a’u bod yn cael eu 

cynnwys mewn prosesau comisiynu. 

Mae’r Asesiad Cenedlaethol o Anghenion y Boblogaeth yn nodi fod rhaid gwneud 

gwelliannau i’r ffordd y cynhwysir gofalwyr wrth ddatblygu gwasanaethau. Dywedodd 

yr holl wasanaethau a holwyd wrth ddatblygu ein hastudiaethau enghreifftiol ei bod 

yn bwysig cynnwys gofalwyr wrth gynllunio a datblygu gwasanaethau. Fodd bynnag, 

mae’n bwysig nodi fod angen i ymgysylltiad fod yn ystyrlon a bod angen osgoi 

dyblygu, yn enwedig felly o ran ymgynghori. 

Er mwyn cydlynu ymgysylltiad gofalwyr mae’n bwysig adeiladu perthnasoedd cryf 

ymhob rhanbarth rhwng: 

• Gwasanaethau i ofalwyr 

• Cynrychiolwyr gofalwyr ar Fyrddau Partneriaethau Rhanbarthol, a grwpiau 

cysylltiol perthnasol sy’n eistedd oddi tanynt 

• Arweinwyr Gofalwyr mewn awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol 

• Partneriaethau Diogelwch Cymunedol 

• Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

• Mudiadau trydydd sector lleol a chenedlaethol sy’n cefnogi gofalwyr 

 

Ymhlith y dulliau cydnabyddedig o gynnwys gofalwyr wrth ddatblygu gwasanaethau 

a amlygwyd trwy ein hymchwil roedd: 

• Cynrychiolwyr gofalwyr ar baneli, byrddau neu grwpiau 

• Datblygu fforymau gofalwyr ac annog cysylltiadau cryfion rhwng darparwyr 

gwasanaethau, comisiynwyr a’r fforymau gofalwyr 

• Eiriolwyr neu hyrwyddwyr gofalwyr mewn gwasanaethau ac ar gyrff a byrddau 

gwneud gwasanaethau 

• Grwpiau ffocws i helpu lliwio natur gwasanaethau neu’r ffordd y’u darperir 

• Eu cynnwys mewn hyfforddiant i weithwyr llawr gwlad a gwneuthurwyr 

penderfyniadau 
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Mae’n bwysig cofio fod gofalwyr yn aml yn amser-dlawd. Hefyd, er eu bod yn 

arbenigwyr ar eu profiad o fywyd, efallai na fyddant yn gyfarwydd â chymryd rhan 

mewn ymgynghoriadau ffurfiol neu brosesau cyfarfodydd. Felly, mae ein hymchwil 

yn dangos fod rhaid cynllunio cyfleoedd ymgysylltu mewn ffordd sensitif a chan roi 

digon o amser, meddwl a buddsoddiad i gefnogi gofalwyr i ymgysylltu’n effeithiol. 

Mae rhai o’r arferion da cyffredin yn cynnwys: 

• Darparu gofal amgen  

• Ad-dalu treuliau  

• Bancio amser  

• Datblygu systemau cyfeillio a chyfleoedd ymgysylltu gofalydd-i-ofalydd 

• Cynnwys gofalwyr wrth ddatblygu adnoddau ymgynghori ac wrth osod 

agendâu ar gyfer cyfarfodydd ffurfiol 

• Dosbarthu papurau a chwestiynau cyn cyfarfodydd a digwyddiadau 

ymgynghori er mwyn cael adborth ac i roi amser i ofalwyr baratoi eu teimladau 

a’u hymatebion 

• Datblygu byrddau gofalwyr ‘cysgodol’ 

• Cynnal rhag-gyfarfodydd i roi gwybodaeth i ofalwyr a’u cefnogi i gymryd rhan 

yn effeithiol 

• Holi gofalwyr ynghylch lleoliadau addas ac amserau cyfarfod cyfleus 

• Cyfarfod â grwpiau o ofalwyr sy’n bod yn barod i leihau effaith rhannu eu barn 

ar eu hamser rhydd 

 

Datblygu Modelau Gwasanaeth o Ansawdd Uchel 

Mae’r adroddiad hwn yn dangos yn glir pa mor bwysig ydyw fod comisiynwyr yn deall 

ehangder anghenion gofalwyr a bod gwasanaethau’n cael eu darparu yn ôl safonau 

arfer gorau. 

Mae’n bwysig cydnabod y gwahanol fathau o ofalwyr, o ran eu hanghenion a’r 

rhwystrau a wynebant, a bod hynny’n cael ei adlewyrchu yn y mathau o 

wasanaethau a ddarperir. Mae’n hanfodol fod ystod o wasanaethau’n cael eu 

comisiynu sy’n cynnwys cysylltiadau â gwasanaethau arbenigol a generig. Rhaid eu 

darparu trwy fodelau gwasanaeth hyblyg sy’n gallu bod yn rhagweithiol wrth ddiwallu 

anghenion gofalwyr. Mae’n hanfodol, waeth pa fodel gwasanaethau a ddefnyddir, 

fod y gefnogaeth yn integredig, yn gydlynol ac yn hawdd ei ddeall i ofalwyr. 
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Hefyd, mae’n bwysig gwneud ymdrech i ddeall pa weithwyr sydd fwyaf tebygol o 

gyfarfod â theuluoedd a gofalwyr cyn iddynt gael eu nodi’n ffurfiol. Er mwyn gwella’r 

gwaith nodi cyn adegau o argyfwng, mae’n hanfodol fod cefnogaeth a hyfforddiant 

yn cael eu rhoi i staff priodol i sicrhau y gallant ddarparu cefnogaeth effeithiol a 

chyfeirio pobl at y gwasanaethau priodol. 

Er bod athrawon a gweithwyr meddygol yn debygol o gyfarfod â theuluoedd a 

gofalwyr, mae’n annhebyg fod nodi a chefnogi gofalwyr yn ganolog i’w rôl. Mae’n 

bwysig felly eu bod yn cael hyfforddiant a chanllawiau clir i’w galluogi i gyfeirio at 

wasanaethau priodol yn rhwydd ac effeithlon, waeth pa fodel gwasanaethau a 

ddefnyddir.  

Mae’n hanfodol hefyd fod yr holl wasanaethau yn mynd ati’n gyson i fonitro, 

gwerthuso a mireinio eu gwasanaethau i sicrhau eu bod yn cynnig deilliannau 

llwyddiannus i ofalwyr. 

Defnyddiwyd nifer o ddulliau gwahanol ar draws y gwasanaethau a arolygwyd 

gennym i fonitro a gwerthuso eu heffeithiolrwydd, gan gynnwys: 

• Cofnodi’r “pellter a deithiwyd” yn dilyn “sgwrs beth sy’n bwysig” neu “wrando 

myfyrgar” 

• Casglu adborth anecdotaidd yn cynnwys dyfyniadau 

• Ffurflenni gwerthuso, arolygon a holiaduron 

• Dadansoddiad o adroddiadau staff ac asesu yn ôl yr allbynnau disgwyliedig 

• The Carers Star 

• Ysgrifau portread ac astudiaethau enghreifftiol 

• Ad-daliad Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) 

Er hynny, ac ym mha ffurf bynnag y digwyddodd y monitro a’r gwerthuso ar gyfer 
gwasanaethau sy’n bod yn barod, rhaid defnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’u profiad 
wrth lunio gwasanaethau i’r dyfodol. Mae’n hanfodol fod gwasanaethau’n cael eu 
cynllunio a’u comisiynu gyda ffocws ar ddefnyddio dulliau y gellir dangos iddynt 
wneud y gwahaniaeth mwyaf posib i ofalwyr. 
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Enghreifftiau o arfer da 

 
Er mwyn datblygu dealltwriaeth o arfer effeithiol yng Nghymru, cynhaliasom ymchwil 
desg ynghyd â chyfweliadau estynedig gyda Phartneriaid Rhwydwaith 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru. Gwahoddwyd cyfraniadau hefyd oddi wrth 
arweinwyr gofalwyr pob Bwrdd Iechyd Lleol a thrwy Rwydwaith Dysgu a Gwella 
Swyddogion Gofalwyr (COLIN). 
 
Mae’n amlwg, trwy ddarparu eu gwasanaethau, prosiectau a chynlluniau craidd, fod  

gwasanaethau i ofalwyr yn parhau i arddangos cyfraniadau o bwys i gyflawni 

blaenoriaethau’r Gweinidog ar gyfer gofalwyr. Yn aml iawn, cafodd eu gwasanaethau 

eu comisiynu’n benodol i fodloni elfennau ataliol Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 

a Llesiant (Cymru) ac i gyflawni blaenoriaethau a sefydlwyd trwy Asesiadau o 

Anghenion y Boblogaeth.  

Gwelwyd hefyd fod partneriaeth ar draws nifer o wasanaethau sector cyhoeddus 

wedi cael effaith gadarnhaol ar ofalwyr.  

Nid yw’r enghreifftiau a geir yn y ddogfen hon yn rhestr hollgynhwysol o ddulliau 

arfer da sy’n cael eu defnyddio ledled Cymru. Mae llawer mwy o enghreifftiau 

penodol o brosiectau neu gynlluniau a fu’n effeithiol. Fodd bynnag,mae’r 

astudiaethau enghreifftiol isod yn cynnig darlun o’r mathau o drefniadau y gwelwyd 

iddynt gael effaith gadarnhaol ar brofiadau a deilliannau i ofalwyr. 

Ar gyfer yr adroddiad hwn cafodd y meysydd arfer da eu rhannu’n 11 categori: 
 

• Asesu 

• Gwybodaeth, cyngor a modelau o gefnogaeth 

• Seibiannau 

• Grymuso gofalwyr a rhoi gwerth i lais gofalwyr 

• Cefnogaeth i ofalwyr pobl â dementia 

• Cefnogaeth i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr 

• Cynlluniau adnabod a chydnabod 

• Trefniadau allgymorth o ysbytai a gwasanaethau mewn ysbytai 

• Ymarfer cyffredinol 

• Datblygu partneriaethau a gwybodaeth gweithwyr proffesiynol o 
anghenion gofalwyr 

• Hyfforddiant a gweithgareddau i ofalwyr 
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Asesu 
 

Asesiadau o Anghenion ofalwyr – Gwasanaeth Gwybodaeth i 
Ofalwyr Gogledd Ddwyrain Cymru (NEWCIS) 
 
Mabwysiadodd NEWCIS asesiad ‘beth sy’n bwysig’ ym mis Rhagfyr 2017 gyda’r 
bwriad o gynnig asesiad cyson o ofalwyr sy’n derbyn cefnogaeth trwy’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol a NEWCIS yn ogystal â darparu gwasanaethau yn ôl 
deilliannau newydd i wasanaethau i ofalwyr. 
 
Mae Awdurdod Lleol Sir y Fflint yn comisiynu’r gwasanaeth hwn, gan ariannu 1 
swyddog llesiant amser llawn (yn Sir y Fflint), ond mae arian gan y Loteri Fawr wedi 
golygu y gellid hyfforddi’r holl Swyddogion Llesiant i ddarparu Asesiadau o 
Anghenion Gofalwyr. 
 
Nod y gwasanaeth yw darparu asesiad statudol ar gyfer gofalwyr yn Sir y Fflint er 
mwyn eu cefnogi yn eu rôl ofalu. O fis Ebrill 2016 hyd at y presennol cynigiodd y 
gwasanaeth 807 o asesiadau a derbyniodd 585 o atgyfeiriadau, gan gwblhau 
cyfanswm o 298 o asesiadau.  
 
Cynhaliwyd dros 680 o ymweliadau cartref rhwng misoedd Mawrth a Medi 2017/18 a 
178 o gyfarfodydd un-i-un. Mae’r holl staff sy’n cynnal yr asesiadau wedi cymhwyso 
ar lefel 4 neu’n uwch ac maent yn derbyn goruchwyliaeth arfer myfyrgar rheolaidd 
gydag ymarferwyr gwaith cymdeithasol neu ofal cymdeithasol cofrestredig.  
 
Erbyn hyn mae’r gwasanaeth yn darparu asesiadau cymesur, sy’n golygu y gellir 
brysbennu yn ôl eu hanghenion: 

• Lefel 1, Gwybodaeth a Chefnogaeth (sy’n cyfrif am tua 21% o’r cysylltiadau);  

• Lefel 2 sef cefnogaeth ar y ffôn ac sy’n cyfrif am tua 50% o’r cysylltiadau);  

• Lefel 3 sef cefnogaeth wyneb i wyneb ac sy’n cyfrif am tua 13%  

• Lefel 4 sef gofalwyr yn methu parhau (2%).  
 

Mae Lefelau 1 a 2 yn darparu sgwrs Beth sy’n Bwysig ac mae Lefelau 3 a 4 yn 
arwain yn awtomatig at Asesiad o Anghenion Gofalwyr llawn.  
 
Trwy’r dull hwn, mae gofalwyr yn gallu derbyn gwybodaeth, cyngor, gwasanaeth 
cyfeirio ac asesiadau yn ddidrafferth. Dywed gofalwyr eu bod yn teimlo y cawsant eu 
grymuso i chwilio am gymorth i wella eu llesiant, ac roedd 80% o ofalwyr yn dweud 
fod y gefnogaeth 1 i 1 a gawsant yn rhagorol.  

https://www.newcis.org.uk/carers-assessments
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Mae galluogi staff o fudiad trydydd sector i gynnal Asesiad o Anghenion Gofalwyr 
wedi golygu fod gan ofalwyr ddewis o ran pwy sy’n cynnal yr asesiad. Gallai llawer o 
ofalwyr, yn enwedig felly’r rhai nad yw’r gwasanaethau cymdeithasol yn gwybod 
amdanynt neu’r sawl fu’n gysylltiedig â gwasanaethau statudol am beth amser, 
deimlo’n anghyfforddus am gael sgyrsiau gonest gyda gweithwyr cymdeithasol am 
nifer o resymau gwahanol. Yn benodol, gall rhieni sy’n ofalwyr deimlo’n 
anghyfforddus yn aml os mai‘r gweithiwr cymdeithasol a welant yw’r gweithiwr 
cymdeithasol a ddyrannwyd i’w plentyn. 
 
Mae’r dull hwn yn golygu fod gofalwyr yn derbyn asesiadau diduedd gydag 
ymarferwyr a chanddynt wybodaeth weithiol o gefnogaeth arbenigol a dealltwriaeth 
dda o anghenion gofalwyr. Gellid dweud mai’r gwahaniaeth allweddol, a’r pwysicaf 
mewn sawl ffordd, yw’r amser a neilltuir ar gyfer gofalwyr fel rhan o’r broses hon. 
Mae pob gweithiwr asesu gofalwyr yn cael hyd at 8 awr i gwblhau asesiad o’r 
dechrau i’r diwedd, gan gynnwys amser teithio.  
 
Soniodd llawer o ofalwyr eu bod yn teimlo’n llai bryderus yn dilyn asesiadau 
oherwydd y dewis o gefnogaeth a gynigiwyd wedi’r asesiadau, oedd yn cynnwys ond 
heb fod yn gyfyngedig i: seibiannau, eiriolaeth, cefnogi cydlynu gofal gyda gweithwyr 
eraill, darparu cyfleoedd addysgol/gwaith/hyfforddiant/gwirfoddoli a chefnogaeth gan 
ofalwyr eraill. 
 
Yn 2017/18 cofnododd y prosiect y deilliannau canlynol ar gyfer gofalwyr:  
 

• atal rhyddhau gohiriedig (1);  

• atal gofalydd rhag methu 
parhau (65);  

• cefnogaeth adeg argyfwng (74);  

• cynorthwyo gyda rhyddhau o’r 
ysbyty (1);  

• atal rhyddhau gohiriedig (1);  

• gwella llesiant gofalydd (52);  

• mynediad at grant gofalwyr 
(156);  

• cyfeirio at gau’r bwlch a/neu ofal 
seibiant (308);  

• cyngor adeg profedigaeth (4) 

 
Mae cael sgwrs agored a gonest gyda gofalwyr yn cymryd amser, sy’n aml yn 
rhywbeth nad yw ar gael i wasanaethau statudol. Golyga hynny fod y sgwrs yn cael 
cyfle i gychwyn o fan gwahanol, gan gymryd yr amser i ddarganfod a deall beth sy’n 
bwysig i’r gofalydd, beth maen nhw’n chwilio amdano o’r broses, yn hytrach na 
bodloni ar gynnig rhestr anhyblyg o ba gefnogaeth sydd ar gael. Y fantais arall yw ei 
fod yn osgoi unrhyw wyro tuag at ddiwallu anghenion y sawl y gofelir amdano neu 
amdani yn hytrach na chanolbwyntio ar anghenion y gofalydd. 
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Cyd Fframwaith Asesu – Cyngor Bwrdeistref Sirol Penybont ar 

Ogwr (CBSP) 

Mae CBSP wedi cydnabod yr angen am ymyriad cynnar16 i sicrhau: 

• Bod anawsterau plant, pobl ifanc a theuluoedd yn cael eu hadnabod cyn 

iddynt gyrraedd sefyllfa lle y mae datblygiad a llesiant plentyn mewn gwir 

berygl.  

• Wedi iddynt gael eu hadnabod yn gynnar, mae maint a natur y problemau hyn 

yn cael eu deall yn iawn ac fe gaiff cynllun ar gyfer cynnig cymorth ei 

ddatblygu trwy broses o asesu o ansawdd uchel, ac 

• Yna mae plant, pobl ifanc a theuluoedd yn cael cynnig y cymorth sydd ei 

angen arnynt, yn unol â’r asesiadau hynny, yn ei dderbyn, ac yna naill ai’n 

goresgyn eu hanawsterau neu maen nhw’n cael cynnig ac yn derbyn cymorth 

dros gyfnod hirach i helpu eu cefnogi. 

Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithwyr proffesiynol yn gweithio mewn ffordd 

integredig ac aml-asiantaethol ac yn darparu gwasanaethau yn y lleoliadau iawn yn 

seiliedig ar anghenion yr ardal leol. Er mwyn gwneud hyn yn bosib, mae gweithwyr 

proffesiynol yn defnyddio’r Cyd Fframwaith ar gyfer Asesu Teuluoedd (JAFF) i 

ddarparu ffordd un-model, un-broses o weithio a ddylai fod yn ganolog i’r holl 

asesiadau eraill. Golyga hynny y dylai unrhyw wasanaeth neu unigolyn sy’n cael 

gwybod fod un o anghenion plentyn heb ei ddiwallu weithredu neu geisio cymorth 

eraill, gan sicrhau bod gan bawb gyfrifoldeb i weithredu. 

Erbyn hyn defnyddir un ffurflen atgyfeirio ar gyfer asesiadau yn y rhanbarth, sy’n 

golygu fod a yw plentyn yn ofalydd ifanc yn cael sylw trwy gwestiwn penodol ar y 

ffurflen. Golyga hynny fod gwasanaethau’n llawer mwy cydlynol gan y gellir nodi 

materion sydd angen sylw, a phan gynhelir asesiadau o ofalwyr ifanc gellir nodi 

materion eraill, gan gynnwys cymorth ychwanegol allai helpu ysgafnhau’r baich ar y 

gofalydd ifanc. Gall gweithwyr proffesiynol perthnasol rannu gwybodaeth a gasglwyd 

yn ystod yr asesiad fel bod y gefnogaeth yn cael ei theilwra’n well. 

Pan mae angen ymateb aml-asiantaethol, mae angen ffurfio Tîm o Amgylch y Teulu 

(TAF). Mae TAF yn cynnull at ei gilydd ymarferwyr ar draws gwasanaethau 

                                            

16 
https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s1560/141008%20Early%20Interventio
n%20Prevention%20Strategy%20Appendix.pdf 

https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s1560/141008%20Early%20Intervention%20Prevention%20Strategy%20Appendix.pdf
https://democratic.bridgend.gov.uk/documents/s1560/141008%20Early%20Intervention%20Prevention%20Strategy%20Appendix.pdf
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gwahanol sy’n cydweithio i gydlynu a darparu pecyn integredig o gefnogaeth i 

ddiwallu’r anghenion a nodwyd yn ystod y broses asesu gyffredin. Mae’n bwysig 

hefyd fod y plentyn neu berson ifanc a’r rhieni yn cael eu cynnwys yn rhan o’r TAF.  

Er mwyn cefnogi’r strategaeth hon, un o'r camau a nodwyd oedd “Datblygu rhaglen o 

ymyriadau i ddiwallu anghenion gofalwyr ifanc” erbyn mis Mawrth 2015. 

Erbyn hyn defnyddir un ffurflen atgyfeirio ar gyfer asesiadau, sy’n golygu fod a yw 

plentyn yn ofalydd ifanc yn cael sylw trwy gwestiwn penodol ar y ffurflen. Golyga 

hynny fod gwasanaethau’n llawer mwy cydlynol gan y gellir nodi materion sydd 

angen sylw, a phan gynhelir asesiadau o ofalwyr ifanc gellir nodi materion eraill, gan 

gynnwys cymorth ychwanegol allai helpu ysgafnhau’r baich ar y gofalydd ifanc. Gall 

gweithwyr proffesiynol perthnasol rannu gwybodaeth a gasglwyd yn ystod yr asesiad 

fel bod y gefnogaeth yn cael ei theilwra’n well. 

 

Gwybodaeth, cyngor a modelau o gefnogaeth 
 
Uned Gofalwyr Ceredigion – Cydlynu model hwb ar gyfer 
gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth 
 

Mae’r Uned Gofalwyr yn cael ei lletya yn yr Awdurdod Lleol.  Mae gwaith yr Uned 

Gofalwyr yn rhan o Gynlluniau Busnes yr Awdurdod Lleol ar gyfer Gofal 

Cymdeithasol a Chyswllt Cwsmer ac mae’n adrodd trwy Adroddiad y Cyfarwyddwr 

Gwasanaethau Cymdeithasol yn ogystal â darparu Adroddiad Blynyddol yr Uned 

Gofalwyr i Bwyllgor Craffu Trosolwg o Gymunedau Iachach yr Awdurdod Lleol a’r 

Cabinet, ac fe’i cyflwynir i Arolygiaeth Gofal Cymru. 

 

Mae’r Uned Gofalwyr yn gweithredu’n Ganolbwynt Cydlynu ar gyfer partneriaid 

trydydd sector, statudol a chymunedol, ac mae’n darparu’r seilwaith Gwybodaeth, 

Cyngor a Chymorth (IAA) i alluogi partner fudiadau i ganolbwyntio ar ddarparu 

gwasanaeth a chefnogaeth 1-1 barhaus. Mae’r Uned yn darparu’r cymorth datblygu 

ar gyfer mentrau cydweithio a phartneriaeth. 

 

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnwys Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr, sy’n 

cydlynu’r gwaith o gyhoeddi’r Cylchgrawn Gofalwyr ac Aelodaeth Gofalwyr, datblygu 

a chydlynu adnoddau rhannu gwybodaeth, lletya’r Fforwm Gofalwyr, hwyluso 

Digwyddiadau Gofalwyr ar y cyd a’r Gynghrair Gofalwyr – grŵp darparwyr trydydd 
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sector a statudol a sefydlwyd yn 1999. Yn 2019 byddwn yn dathlu 20fed Pen-blwydd 

y Gynghrair Gofalwyr. 

 

Mae’r Uned Gofalwyr yn gweithredu’n bont rhwng yr holl asiantaethau ac mae’n 

cysylltu’n uniongyrchol â gofalwyr, gan ofalu fod gan yr Awdurdod Lleol 

ddealltwriaeth uniongyrchol o themâu a materion y gymuned gofalwyr a’i fod yn 

defnyddio’r wybodaeth hon wrth wneud gwelliannau i wasanaethau mewnol a 

chomisiynu cymorth yn allanol. Nodwyd fod y model yn arfer da yn arolygiadau 

Arolygiaeth Gofal Cymru. Caiff y Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr ei ariannu gan 

yr Awdurdod Lleol o fewn yr Uned Gofalwyr ac mae’n derbyn cyfraniad ychwanegol 

trwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 

sy’n ei alluogi i gyrraedd mwy o bobl h.y. danfonir y Cylchgrawn Gofalwyr at bob 

meddyg teulu o dan y Cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr a dylid darparu llwybr 

atgyfeirio ar gyfer pob gofalydd wrth iddynt gofrestru.   

 

Mae llwybr atgyfeirio’r Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yn cynnig cyswllt uniongyrchol i 

bwynt cyswllt y Porth Gofal Cymdeithasol (Porth Gofal) ac yna caiff y ffurflenni hyn 

eu brysbennu er mwyn derbyn Asesiadau o Anghenion Gofalwyr, Cardiau Argyfwng i 

Ofalwyr ac aelodaeth o’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr.  

Mae cyfrifoldebau trosfwaol yr Uned Gofalwyr yn cynnwys gweithio gyda Chomisiynu 

Gofal Cymdeithasol i fonitro’r gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd ac i annog 

mudiadau i gydweithio. Fel is grŵp y Gynghrair Gofalwyr, bu grŵp yn cydweithio dros 

y 12 mis diwethaf i nodi prosiectau posib ar gyfer ceisiadau ar y cyd neu brofi 

cysyniad. Cyflwynwyd cais i Gronfa Cymunedau Gofal y Gronfa Gofal Integredig er 

mwyn profi cysyniad Clybiau Coginio gyda gofalwyr yn dilyn cyfnod o ymchwil. 

Cychwynnodd y rhain yn yr hydref 2018. 

Oherwydd y pwyslais ar ddarparu gwasanaethau ar y cyd, eleni mae Comisiynu 
Gofal Cymdeithasol a’r Uned Gofalwyr wedi cefnogi’r gwaith o ddatblygu manyleb 
newydd ar gyfer cefnogi gofalwyr i gychwyn ym mis Ebrill 2019 fydd yn annog a 
phwysleisio cydweithio thwng mudiadau trydydd sector. 

 
Yn ogystal â’r Cylchgrawn Gofalwyr, Cylchlythyr y Fforwm Gofalwyr, mae’r 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr yn Uned Gofalwyr Ceredigion wedi datblygu 

Llyfryn Cynllunio ar gyfer Argyfyngau i Ofalwyr a Cherdyn Argyfwng i Ofalwyr sydd 

wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â gwasanaeth y Porth Gofal. 
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Cynhyrchwyd Ffeithlenni Gofalwyr ar y cyd â’r Fforwm Gofalwyr a chaiff pob 

datblygiad gwybodaeth newydd ei brofi gan aelodau’r Fforwm Gofalwyr. 

Un cyhoeddiad fu’n hollbwysig o ran llesiant emosiynol gofalwyr yw “Dywedwch ‘Dw 

i’n Iawn’…a’i Olygu".  Fe’i datblygwyd yng Ngheredigion rhwng yr Uned Gofalwyr a 

Iechyd Cyhoeddus Cymru. Erbyn hyn mae’n gyhoeddiad rhanbarthol ac mae ar fin 

cael ei ail-argraffu am y trydydd tro. 

Mewn digwyddiad ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr 2018 dywedodd un gofalydd: 

“Sylwais o’r cyhoeddiad a roesoch imi "Dywedwch ‘Dw i’n 
Iawn’…a’i Olygu" fod yna lyfrau diddorol yr hoffwn eu darllen.  
Mae’r cyhoeddiad yn amhrisiadwy ynddo’i hun. Gallwn 
uniaethu â phob un tudalen. O hyn ymlaen fe fydd y llyfr yna 
yn fy mag llaw. Mae’n offeryn gwych ynddo’i hun.” 

 

O dan y ffrwd waith ranbarthol ar Wybodaeth i Ofalwyr mae Ceredigion hefyd yn 
chwilio am gyfleoedd partneriaeth posib er mwyn gwneud defnydd helaethach ac 
ehangach o gyhoeddiadau dwyieithog cenedlaethol o ansawdd uchel sydd ar gael yn 
barod fel rhan o’r gwaith o ddarparu gwybodaeth i ofalwyr ar bynciau megis rheoli 
meddyginiaethau a rhyddhau cleifion o’r ysbyty. 

 
Mae’r Uned Gofalwyr yn arwain ac mae’n darparu’r cydlynu sirol ar gyfer cynllunio, 

hyrwyddo a lletya gyda phartneriaid.  Mae’r Uned Gofalwyr yn dosbarthu taflenni 

mewn ardal ddaearyddol benodol, a chyda chymorth gan yr Awdurdod Lleol mae’n 

arwain ar waith hyrwyddo yn y wasg a chyfryngau cymdeithasol ar ran partneriaid.  

Ym mis Tachwedd 2018 mynychwyd digwyddiad Diwrnod Hawliau Gofalwyr gan 65 

o ofalwyr, 8 unigolyn a gefnogwyd gan y gofalwyr, 25 gweithiwr proffesiynol, roedd 

gan 38 o fudiadau stondinau, cafwyd 3 gweithdy a chyflwynwyd 3 sgwrs. 

Ymateb gofalydd i’r Uned Gofalwyr:  

“Mae cymaint yr hoffwn ei ddweud wrthych am y Diwrnod 
Gofalwyr ddydd Gwener.  
 
“Yn gyntaf, doedd gen i ddim syniad fod cymaint o gymorth a 
chefnogaeth ar gael, ac y gallwn i gael llawer ohono. Roedd 
agor y drws yna fel rhuthr o liw ar ôl bod mewn lle tywyll 
iawn. Os cofiwch fe roesoch chi fag am ddim imi – dyna 
oedd y sbardun ar gyfer fy nagrau a’m emosiwn. Doedd neb 
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wedi rhoi dim imi ers misoedd a misoedd, a doeddwn i ddim 
yn sylweddoli pa mor unig ac ynysig roeddwn yn mynd. 
Rwy'n ei chael yn anodd gofyn am unrhyw help gan nad wyf 
erioed wedi gorfod gwneud. O’r diwrnod hwnnw ymlaen fe 
ddysgais gymaint, ac rwy'n sylweddoli erbyn hyn ei bod yn 
iawn imi ddweud fy mod eisiau help. Hyd yn oed os nad oes 
eu hangen syth, mae’n dda eu rhoi heibio ar gyfer ryw adeg 
yn y dyfodol. 
 
“Roedd cymaint o wybodaeth ar gael. Roeddwn angen y bag 
i gadw popeth yn ddiogel, a’r noson honno gosodais bopeth 
ar y gwely a mynd trwy lawer ohono. Gwych iawn. Chefais i 
ddim llawer o gwsg y noson honno, ond nid o droi a throsi a 
phoeni, ond oherwydd fod gwefr y diwrnod yn dal yn fyw.  
 
“Alla i ddim diolch digon i bawb am y diwrnod, a hynny o 
waelod fy nghalon.  
 
“Rwy’n teimlo’n fwy hyderus erbyn hyn i gamu ymlaen, 
gyda’r wybodaeth y gallaf ei defnyddio ar fy nghyfer fy hun a 
fy Mam. . .” 

 

Canolfan Gofalwyr Abertawe – Gwasanaeth Budd-daliadau Lles 
 
Mae Gwasanaeth Budd-daliadau Lles Canolfan Gofalwyr Abertawe yn cynnig 
apwyntiadau 1-1 i ofalwyr er mwyn darparu cyngor a chymorth arbenigol wrth wneud 
cais am fudd-daliadau neu grantiau. Mae hyn yn helpu gofalwyr i dalu’r costau 
ychwanegol sydd ynghlwm wrth ofalu, mae’n lleddfu pwysau ariannol ac yn helpu 
gofalwyr i barhau yn eu rôl ofalu. 
 

Efallai na fydd llawer o ofalwyr yn gwybod am y budd-daliadau a lwfansau 
llywodraeth y gallai fod ganddynt hawl i’w derbyn, nac am lawer o grantiau sydd ar 
gael. Dywed y gwasanaeth nad yw gwiriad budd-daliadau i sicrhau bod y gofalydd yn 
cael yr hyn sy’n ddyledus iddynt yn cymryd mwy na 10 munud, a’i fod yn gwbl 
gyfrinachol ac yn rhad ac am ddim. 
 
Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, cynhaliwyd 1,488 o wiriadau budd-daliadau 
lles a arweiniodd at lenwi 1,002 o ffurflenni budd-daliadau a chyfanswm o £3.1 
miliwn yn cael eu hawlio ar ran gofalwyr a’u teuluoedd. 
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Mae staff y Ganolfan hefyd yn cynghori a chynorthwyo gofalwyr i hawlio unrhyw 
grantiau allai fod yn ddyledus iddynt. Gall hyn wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau’r 
gofalydd a’r person y gofelir amdano neu amdani. 
 
Ymhlith yr enghreifftiau o grantiau y mae’r gwasanaeth wedi cefnogi gofalwyr i’w cael 
mae: 

• Arian i fynd yn ôl at hyfforddiant wedi bod yn ddiwaith am flynyddoedd lawer 
yn brif ofalydd 

• Bygi i alluogi oedolyn sy’n ofalydd i fynd â’i mab a chanddo awtistiaeth difrifol 
allan yn ddiogel 

• Cadair godi/lledorwedd i alluogi gofalydd i ymdopi wedi i’w gŵr gael ei 
ryddhau o’r ysbyty yn dilyn strôc drom 

• Peiriant golchi i ofalydd yn gofalu am aelod o’r teulu oedd yn dioddef 
anymataliaeth dwbl 

• Seibiannau ychwanegol i alluogi gofalydd i fynd i ddigwyddiadau teuluol 

• Costau symud i alluogi’r gofalydd a’r person y gofelir amdano neu amdani i 
symud i gartref mwy addas. 

• Arian i alluogi’r gofalydd i ddysgu Makaton i helpu cyfathrebu gyda’i mab 

• Rhewgell er mwyn galluogi gofalydd i swmp-brynu gan mai'n anaml y gallai 
adael ei chartref oherwydd ei rôl ofalu. 

 

Prosiect Llesiant Gofalwyr: NEWCIS 
 
Mae Prosiect Llesiant Gofalwyr NEWCIS yn enghraifft gref o brosiect partneriaeth 
sy’n cynnig gweithgareddau grŵp, digwyddiadau, seibiannau cymdeithasol, 
hyfforddiant a seibiannau byrdymor i ofalwyr mewn cyfleusterau gofal ychwanegol i 
ofalwyr ar draws Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Wrecsam.  
Mae gan y prosiect weithwyr achos pwrpasol o Cyngor ar Bopeth a Gwasanaeth 
Eiriolaeth Gogledd Ddwyrain Cymru (ASNEW). Mae’r gweithwyr achos hyn yn 
cynnig cyngor ac eiriolaeth ar fudd-daliadau i ofalwyr, ac mae’r prosiect hefyd yn 
cynnig gwasanaeth cynghori, i unigolion ac mewn sefyllfa grŵp. 
 
Mae gweithio gydag ASNEW a Chyngor ar Bopeth wedi golygu y gellir cynnig 
cefnogaeth a chyngor arbenigol i ofalwyr, yn arwain at gefnogaeth hwylus, ymatebol 
ac wedi’i thargedu ar adeg pan mae ei hangen arnynt. Un o ddeilliannau’r prosiect 
yw sicrhau bod gofalwyr yn fwy ymwybodol o’u hawliau, gan roi’r prif sylw i sicrhau 
eu bod yn derbyn cymaint o fudd-daliadau ac incwm ag sy’n ddyledus iddynt. Mae’r 
materion y rhoddwyd sylw iddynt fel rhan o bartneriaeth Cyngor ar Bopeth yn 
cynnwys: dyledion, cyngor ar fudd-daliadau a chymorth gyda chyllidebu. O fewn 6 
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mis eleni rhoddwyd sylw i a datryswyd 450 o faterion, ar gyfartaledd o tua 4 i bob  
gofalydd. 
 
Caiff y gweithwyr budd-daliadau lles yn Cyngor ar Bopeth eu hariannu gan y Loteri 
Fawr, ac felly hefyd y swyddi Eiriol dros Ofalwyr yn Wrecsam a Sir Ddinbych. Mae 
Sefydliad Banc Lloyds wedi ariannu’r swyddi yn Sir y Fflint. O’r gwaith gyda Chyngor 
ar Bopeth yn unig, roedd cyfanswm y budd-daliadau oedd heb eu hawlio ynghynt a 
lefel y dyledion a gafodd eu dileu i ofalwyr, yn y 6 mis rhwng Ebrill a Medi 2018, yn 
fwy na £133,000 a £118,000 yn eu tro. 
 
Mae llawer o ofalwyr yn wynebu pwysau ariannol oherwydd eu rôl ofalu, ac mae 
cymaint â 6 ymhob 10 wedi wynebu dyledion17. Fel yr amlinellwyd yn adroddiad y 
Caring and Family Finances Inquiry (2014) gall hyn arwain at galedi a dyledion 
ariannol parhaus, sy’n aml yn cael eu gwneud yn waeth oherwydd yr oedi yn cael y 
gefnogaeth a’r cyngor ariannol cywir. 
Mae’r prosiect hwn18 yn cynnig anadl einioes, ac mae cost ei ddarparu yn mwy na 
chael ei fantoli gan yr adenillion i ofalwyr, yn ariannol ac o ran eu llesiant personol.  
 

Pecyn Cefnogaeth i Ofalwyr – Castell-nedd Port Talbot 
 
Yn dilyn cyfres o ymgynghoriadau gyda gofalwyr, gwelodd Gwasanaeth Gofalwyr 
Castell-nedd Port Talbot fylchau yn y gwasanaethau a ddarperir a’r gefnogaeth i 
ofalwyr, gan gynnwys: 

• Rheoli straen ac agweddau eraill ar lesiant emosiynol 

• Gwasanaethau Cynghori 

• Gofal amgen ar gyfer eisteddiadau ad hoc a brys 

• Hyfforddiant Ymarferol 

• Seibiannau o’r rôl ofalu pan ellid cael gafael ar gefnogaeth gilyddol 
 
Dywedodd gofalwyr wrth Wasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot hefyd, er ei 
fod yn cael ei gydnabod y gallai gwasanaethau fod ar gael yn y gymuned, mai’r 
dewis gorau iddyn nhw oedd bod y Gwasanaeth Gofalwyr yn darparu’r 
gwasanaethau uchod. 

                                            

17 https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-debt/hidden-
issues-debt 
18 Cefnogir swyddi budd-daliadau lles gan y Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr, Canolfan 
Gofalwyr Abertawe a Chanolfan Gofalwyr Penybont ar Ogwr, a chafwyd enillion ariannol 
tebyg i ofalwyr 

https://www.carersuk.org/for-professionals/policy/policy-library/caring-family-finances-inquiry
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-debt/hidden-issues-debt
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-debt/hidden-issues-debt
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Cynhaliwyd sgyrsiau a gwaith cynllunio gyda phartner asiantaethau a chafwyd arian 
gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu rhoi pecyn o gefnogaeth i ofalwyr yn ei le. 
 
Cysyniad y ddarpariaeth yw sicrhau bod gan ofalwyr ddewis o ran y math o 
gefnogaeth sydd orau iddyn nhw a’u hanghenion pan mae ei hangen. Mae’r pecyn 
hwn yn cynnwys ac yn cydweddu gwasanaethau sydd ar gael yn barod. Cynigir 
Asesiad Gofalwyr i bob gofalydd, ond nid oes rhaid cael asesiad er mwyn gallu 
manteisio ar unrhyw un o’r gwasanaethau. 
 
Comisiynwyd y gwasanaethau canlynol gan Wasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port 
Talbot er mwyn darparu elfennau gwahanol o’r Pecyn Cefnogaeth: 

• Meddwl CNPT: - Gwasanaeth cynghori carlam a gweithdai ar lesiant 
emosiynol 

• Seren Support Services a Modern Care: - gofal amgen  

• Cyngor CNPT: - Hyfforddiant Codi a Chario (ni chodir tâl am hwn ond maent 
yn ei drefnu ar ran y bwrdd iechyd lleol) 

• Y Groes Goch: - Hyfforddiant Cymorth Cyntaf 
 
Profwyd fod y dull hwn yn fodel wasanaeth ar gyfer ymyriadau cynnar a gwaith 
ataliol, ond mae hefyd yn gost effeithiol. Mae’n effeithlon gan nad oes rhaid i’r 
gwasanaeth ddefnyddio adnoddau i gyflogi staff; nid yw’r arian ond yn talu am y 
gwasanaethau sydd eu hangen ar ofalwyr. Dywed y prosiect y bu’n fodel sy’n hawdd 
ei reoli ac arweiniodd at ddeilliannau rhagorol. 
 
Astudiaeth enghreifftiol 
Roedd disgwyl i wraig Gofalydd A gael ei rhyddhau o’r ysbyty. Trefnwyd fod y person 
y gofalwyd amdani yn derbyn gwasanaeth ailalluogi am 6 wythnos er mwyn asesu’r 
angen, oedd yn golygu nad oedd pecyn gofal wedi’i drefnu ar y pryd.  Aeth y 
gofalydd i deimlo’n ofidus gan fod ganddo ei apwyntiadau ei hun i fynd iddynt gydag 
ymgynghorydd (cyfanswm o 3), ac roedd yn amlwg na allai adael ei wraig ar ei phen 
ei hun am unrhyw gyfnod o amser. Llwyddodd y gweithiwr Cyswllt Iechyd o 
Wasanaeth Gofalwyr CNPT i gyfeirio’r gofalydd at y Gweithiwr Cymorth perthnasol, 
oedd wedyn yn gallu gofalu fod y gofal amgen yn cael ei drefnu. Derbyniodd Modern 
Care y cais a chynhaliodd eisteddiad 2 berson ar y 3 achlysur. Trefnwyd hyn o fewn 
2 ddiwrnod, heb orfod mynd trwy broses fiwrocrataidd a chynnwys y gwasanaethau 
cymdeithasol. Erbyn hyn mae Modern Care yn darparu gofal ar gyfer y gofalydd fel y 
gall roi sylw i’w anghenion iechyd ei hun a chael hoe o’i rôl ofalu am un diwrnod y 
mis, pan mae’n treulio amser gyda’i ŵyr.  
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Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy – dull integredig o ddatblygu 
gwasanaethau i ofalwyr 
 
Mae Cyngor Sir Fynwy yn credu fod gofalwyr yn bartner canolog wrth ddarparu 
gofal. Er bod y Cyngor yn cydnabod mai gan yr Awdurdod Lleol y mae’r ddyletswydd 
statudol i ddarparu asesiad gofalwyr, maent wedi rhoi blaenoriaeth i sicrhau bod 
cefnogaeth yn cael ei darparu i ofalwyr mewn ffordd effeithiol a phrydlon, trwy 
drefniant partneriaeth. Eu bwriad yw sicrhau y gall pob gofalydd dderbyn adnoddau 
yn yr un modd er mwyn iddynt allu cael eu bywyd eu hunain a pharhau i ddarparu 
gofal os ydynt yn dymuno gwneud hynny. 
 
Mae sawl haen i’r gefnogaeth a ddarperir i ofalwyr, sydd oll yn dod o dan yr hyn a 
elwir yn Brosiect Gofalwyr Sir Fynwy. Arweinir y Prosiect gan Reolydd Datblygu’r 
Gwasanaethau i Ofalwyr, Tîm Gofalwyr, Cyngor Sir Fynwy. Prosiect Gofalwyr Sir 
Fynwy yw’r corff ymbarél ar gyfer comisiynu darparwyr Tîm Gofalwyr, Grŵp 
Strategaeth Gofalwyr Sir Fynwy a gofalwyr i weithio gyda’i gilydd i ddarparu 
gwybodaeth, cyngor, digwyddiadau, hyfforddiant a chefnogaeth i’w gilydd, gofalwyr, 
gwasanaethau i ofalwyr, gofal cymdeithasol, iechyd a mudiadau eraill. Mae‘r 
deilliannau y mae Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy yn gweithio tuag atynt wedi cael eu 
cytuno gan ofalwyr a gofalwyr ifanc ac fe’u cyhoeddwyd yn Strategaeth Gofalwyr Sir 
Fynwy a Strategaeth Gofalwyr Ifanc Sir Fynwy.  
 
Mae Grŵp Strategaeth Gofalwyr Sir Fynwy yn darparu dull cydlynol ar gyfer 
gweithredu a chyflawni Strategaethau Gofalwyr Ifanc ac Oedolion sy’n Ofalwyr Sir 
Fynwy. Mae’r Grŵp yn llais i Ofalwyr Sir Fynwy trwy aelodaeth strategol ar draws 
gofal cymdeithasol, aelodau etholedig, gofalwyr, y trydydd sector ac iechyd.    
 
Mae’r Tîm Gofalwyr yn rheoli’r gwasanaethau a gomisiynir i ofalwyr, ac fe weithiant 
gyda darparwyr i sicrhau eu bod yn darparu gwasanaethau yn unol â Strategaeth 
Gofalwyr Sir Fynwy a’r Strategaeth Gofalwyr Ifanc.   
 
Erbyn hyn mae gan yr holl wasanaethau i ofalwyr Gytundebau Lefel Gwasanaeth  a 
ddatblygwyd gyda darparwyr i sicrhau eu bod yn cyflawni’r deilliant/deilliannau a 
nodwyd gan ofalwyr yn eu strategaethau. Cynllunir y gwaith o fonitro Cytundebau 
Lefel Gwasanaeth er mwyn adlewyrchu i ba raddau y mae systemau ar gyfer ceisio 
a derbyn cefnogaeth, ail-asesu angen a newidiadau yn yr amgylchiadau yn effeithiol 
i ofalwyr a’u bod yn y pendraw yn gofalu fod rhwystrau yn y system yn cael eu 
lleihau/dileu ar y cyd gan y darparydd, gwasanaethau cymdeithasol a’r comisiynydd.   
 



 
 
 
 

 
35 

 
 

 
 
 
 
 
 

Mae’r Tîm Gofalwyr, sef 3 Gweithiwr Cymorth a Gwybodaeth i Ofalwyr rhan-amser, 
yn gweithio ochr yn ochr â’r tri thîm gofal cymdeithasol ac iechyd integredig, gan 
gynnig cyngor ar asesiadau o anghenion gofalwyr. Cynhaliant asesiadau o 
anghenion gofalwyr pan nad yw’r tîm yn gallu gwneud (h.y. buddiannau croes pe 
bai’r tîm sy’n cefnogi’r person y gofelir amdano neu amdani yn cynnal yr asesiad, 
pan nad yw’r person y gofelir amdano neu amdani yn hysbys i’r gwasanaethau 
cymdeithasol neu os oes angen cynnal ymweliad ar y cyd gyda darparydd 
gwasanaeth i ofalwyr a chanddo/i wybodaeth arbenigol h.y. Hafal, iechyd meddwl).     
 
Mae Gweithwyr y Tîm Gofalwyr ynghlwm wrth feddygfeydd teulu yn eu hardal ac 
maent yn gweithio gyda meddygfeydd i ennill y Wobr Buddsoddwyr mewn Gofalwyr. 
Enillodd 1 meddygfa allan o 13 Wobr Efydd Buddsoddwyr mewn Gofal yn 2017, a 
hyd yn hyn yn 2018 mae meddygfa arall wedi ennill y wobr ac mae 6 arall yn 
gweithio tuag ati.    
 
Mae’r Tîm Gofalwyr yn gweithio’n agos iawn â Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol 
Gwent ac mae’r Cydlynydd Gofalwyr yn GAVO yn aelod o’r tîm gofalwyr. Mae’r 
Cydlynydd Gofalwyr yn trefnu’r Gronfa Ddata Gofalwyr ac mae’n cydlynu a threfnu 
digwyddiadau a hyfforddiant i ofalwyr. Nid oes rhaid i ofalwyr fod wedi cael asesiad o 
anghenion gofalwyr er mwyn cofrestru eu hunain, ac maent yn cael dau gylchlythyr y 
flwyddyn, hawl i fynd i ddigwyddiadau cymdeithasol rhad ac am ddim yn ystod 
Wythnos Gofalwyr, Diwrnod Hawliau Gofalwyr a digwyddiadau ar adegau eraill o’r 
flwyddyn, hyfforddiant rhad ac am ddim, gostyngiad ar aelodaeth hamdden a 
sesiynau mwytho a gwybodaeth i’w cefnogi fel gofalydd. Yn 2017 roedd 1104 o 
ofalwyr wedi cofrestru ar y gronfa ddata, a chafodd pob un ohonynt gylchlythyr a 
gwahoddiadau i hyfforddiant a digwyddiadau, a manteisiodd 299 o ofalwyr ar 
ddigwyddiadau a hyfforddiant.  Yn 2018 cododd y niferoedd a gofrestrodd i 1122.   
 
Bydd gofalwyr a gofrestrodd ar y gronfa ddata a gofalwyr ifanc yn gallu derbyn 
cymorth ariannol ar gyfer egwylion, seibiannau byr, nwyddau gwyn fydd yn eu helpu 
yn eu rôl ofalu, gwersi gyrru i’w helpu i ddod yn fwy symudol yn eu rôl ofalu, 
diddordebau personol a hyfforddiant addysgol.   
 
Mae’r Tîm Gofalwyr yn gweithio’n agos iawn â’r Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc ac 
mae’n darparu cyllid ar gyfer gweithgareddau, y Fforwm Gofalwyr Ifanc a nhw sy’n 
arwain ar ddatblygu a chyflawniad strategol y Strategaeth Gofalwyr Ifanc.   
 
Datblygodd y Tîm Gofalwyr lythyron i sicrhau bod y canolbwyntiau integredig, 
darparwyr a gomisiynwyd a meddygfeydd teulu sy’n gweithio tuag at Fuddsoddwyr 
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mewn Gofal neu wedi’i gyflawni yn gallu darparu gwybodaeth i ofalwyr, sy’n 
cynnwys: 
 

• Llawlyfr Gofalwyr Sir Fynwy 

• Y llyfryn Cynllunio Brys 

• Llythyron yn esbonio beth yw asesiad o anghenion gofalwyr, a hawl y 
gofalydd i ofyn am asesiad anghenion 

 
Mae gan ddarparwyr a gomisiynir a chanolbwyntiau integredig lythyron yn cynnig 
cefnogaeth i ofalydd os daw’r rôl ofalu i ben.  
 
Defnyddir Logo Prosiect Gofalwyr Sir Fynwy gan bartneriaethau ac mae’n dangos lle 
y mae un ar gael i ofalwyr. Mae’n galluogi pob partner i ddangos eu bod yn gweithio 
gyda’i gilydd yn Sir Fynwy dros ofalwyr.  Mae pob partner yn cael eu hystyried yn 
adnodd i ofalwyr, gweithwyr proffesiynol a’r Awdurdod Lleol ac maent yn esblygu ac 
addasu’n gyson sut maen nhw’n nodi, cydnabod a chefnogi gofalwyr a gofalwyr 
ifanc.  
 

Buddsoddwyr mewn Gofalwyr – Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a 

Cheredigion 

Mae’r cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr (IiC) yn gynllun sicrhau ansawdd sy’n 

cynnwys safonau thematig, prosesau archwilio ac ardystio a gwobrau sy’n cydnabod 

arfer gorau wrth adnabod a chefnogi gofalwyr.  

Fe’i cynlluniwyd i’w ddefnyddio ar draws ystod generig o leoliadau gan gynnwys: 

• Meddygfeydd teulu 

• Fferyllfeydd cymunedol 

• Ysgolion uwchradd 

• Ysbytai cymunedol 

• Wardiau, clinigau a thimau iechyd meddwl 

• Mudiadau trydydd sector 

• Canolfan Byd Gwaith 

• Prosiectau cymunedol 

Er mwyn dangos y cyrhaeddwyd y safonau caiff ffoldyr dystiolaeth ei llenwi. 

Ar lefel Efydd mae angen i’r lleoliad ddangos ymwybyddiaeth o faterion gofalwyr a 

gallu eu hadnabod, eu cefnogi a’u cyfeirio i’r mannau priodol. 
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Mae’r lefel Arian yn golygu fod rhaid i’r lleoliad gael ymrwymiad gweithredol i gynllun 

Buddsoddwyr mewn Gofalwyr, trwy ddatblygu dull rhagweithiol o gefnogi gofalwyr. 

Lle’n briodol, mae’n rhaid iddynt allu arddangos deilliannau. 

Mae’r lefel Aur yn golygu fod rhaid i’r lleoliad arddangos dealltwriaeth fanwl o faterion 

gofalwyr lle y gellir dweud fod y lleoliad wedi mynd trwy newid diwylliannol, wedi 

datblygu ymagwedd ochrol at gefnogi gofalwyr, ac arddangos deilliannau pendant.   

Bwriedir y cynllun ar gyfer unrhyw fudiad iechyd, gofal cymdeithasol, trydydd sector 

ac unrhyw fath arall o fudiad i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu hadnabod a’u cefnogi 

waeth beth yw eu hoed na’u cefndir.  Ar hyn o bryd mae 96 lleoliad wedi cyrraedd 

lefel Efydd, 5 ar lefel Arian a 60 arall yn gweithio ar eu lefel Efydd.   

  

Seibiannau 

Darparu seibiannau i ofalwyr a chanddynt angen iechyd byr dymor 
– Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 
 
Mae Gwasanaeth Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, 
darparydd gwasanaeth a gofrestrwyd gydag Arolygiaeth Gofal Cymru, wedi gweithio 
mewn partneriaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i ddarparu 
seibiannau byrdymor i ofalwyr a chanddynt angen iechyd byrdymor. Pwrpas cynllun 
o’r fath yw galluogi gofalwyr i barhau â’u rôl ofalu dros yr hirdymor. 
 
Mae’r gwasanaeth seibiant byrdymor ar gael i ofalwyr sy’n profi afiechyd neu pan 
mae ganddynt anghenion iechyd byrdymor penodol. 
 
Gall ‘anghenion iechyd’ fod yn amrywiol ac maent yn cynnwys: 

• Annwyd Cyffredin/Ffliw 

• Firysau 

• Cyflyrau hirdymor 

• Straen/Gorbryder 

• Gwella wedi llawdriniaeth 

• Mynd i apwyntiadau ysbyty a thriniaethau clinigol 
 
Mae Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru yn darparu gofal 
seibiant o ansawdd uchel am hyd at 12 wythnos y flwyddyn, gan ddarparu cymorth 
ataliol ac ymarferol i alluogi’r gofalydd i barhau neu ail-afael yn eu rôl ofalu. 
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Gwneir atgyfeiriadau gan staff GIG yn cynnwys: Cydlynydd Rhyddhau Cleifion, 
Rheolwyr Wardiau, Nyrsys Ardal, Nyrsys Seiciatrig Cymunedol, Nyrsys Ysgol, 
Ymwelwyr Iechyd. 
  
Comisiynwyd y gwasanaeth hwn gan y Bwrdd Iechyd gan ei bod yn amlwg fod llawer 
o ofalwyr a chanddynt anghenion iechyd yn methu parhau i ddarparu gofal i’w cyfaill 
neu aelod o’r teulu. Roedd hynny’n arwain at ymyriad diangen a chostus gan y 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Arbrofwyd y gwasanaeth hwn dros gyfnod o 12 mis, ac yn ystod y cyfnod hwnnw 
datblygwyd corff sylweddol o dystiolaeth o blaid parhau i ariannu’r gwasanaeth. 
 
Mae’r gwaith hwn wedi golygu y bu gofalwyr yn rhan o’r gwaith o gynllunio a 
darparu’r gwasanaethau sydd eu hangen arnynt. Mae’r broses wedi arwain at fwy o 
lwybrau cydweithredol rhwng gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol. 
 
Mae’r astudiaethau enghreifftiol canlynol yn cynnig tystiolaeth o’r dull hwn o weithio: 
 
Astudiaeth enghreifftiol 1 
Mae Mrs T yn 72 oed, mae’n gofalu am ei gŵr a symudasant i Wynedd  
wedi iddynt ymddeol, ac nid oes ganddynt unrhyw gefnogaeth deuluol yng Ngogledd 
Cymru. Nid yw Mrs T yn gallu symud o gwmpas yn rhwydd iawn gan fod angen dau 
glun newydd arni. 
 
Mae Mr T yn 73 ac yn dioddef o Glefyd Niwronau Motor, Diabetes, problemau’r 
galon, golwg gwael ac mae newydd ddatgymalu ei ysgwydd. Mae ei iechyd gwael 
wedi’i wneud yn ddibynnol iawn ar ei wraig ac roedd yn mynd yn fwy a mwy isel 
oherwydd ei ddisgwyliadau ohoni a’i phroblemau iechyd hi ei hun. 
 
Cafodd Mrs T apwyntiad i gael clun newydd, ond roedd yn bryderus iawn am sut allai 
ofalu am ei gŵr wedi iddi ddod adref. Aeth i weld ei meddyg teulu gyda’r bwriad o 
ganslo ei llawdriniaeth, ac fe gyfeiriodd ei meddyg teulu hi at Wasanaeth Gofal 
Crossroads Gogledd Cymru yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. 
 
Llwyddodd y gwasanaeth i helpu Mr a Mrs T gyda phob agwedd ar eu tasgau byw 
beunyddiol. Roedd y rhain yn cynnwys siopa, tasgau ysgafn yn y cartref, paratoi 
prydau bwyd a gofal personol i Mrs T. 
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Roedd gan Mr a Mrs T rif cyswllt rhag ofn fod argfwng yn digwydd, gan nad oedd 
ganddynt unrhyw gefnogaeth ac yn byw mewn ardal wledig. Yn ystod 12 wythnos y 
gwasanaeth, cafodd oriau’r gefnogaeth eu lleihau wrth i iechyd a symudedd Mrs T 
wella. 
 
Gyda’r gefnogaeth llwyddodd Mrs T i wella wedi ei llawdriniaeth ac fe gafodd Mr T 
aros adref. 
  
Heb y gefnogaeth hon ni fyddai Mrs T wedi cael ei chlun newydd.   
 
Astudiaeth enghreifftiol 2  
Mae Mr M yn 74 oed ac ef yw gofalydd ei wraig. Cafodd ddiagnosis cancr yn 
ddiweddar ac roedd yn cael triniaeth radiotherapi bob dydd. Dywedwyd wrtho y 
byddai’r driniaeth ddwys hon yn gwneud iddo deimlo’n flinedig ac yn sâl iawn.   
 
Mae Mrs M yn 82 oed ac mae wedi cael strôc. Roedd dau ofalydd yn ymweld â hi 
bedair gwaith y dydd i roi sylw i’w holl anghenion gofal. 
 
Gofynnodd Mr M am gymorth gan rywun i eistedd gyda’i wraig tra’i fod yn mynd i’r 
ysbyty i gael ei driniaeth ac i aros yn y cartref wedi iddo ddod yn ôl fel y gallai 
orffwys. 
 
Roedd Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru yn mynd i’w 
cartref am 7 awr y dydd am gyfanswm o 3 wythnos, tra bod Mr M yn cwblhau ei 
driniaeth ac yn teimlo’n well ynddo’i hun. 
 
Roedd Mr M yn gallu mynd i gael ei driniaeth radiotherapi gan wybod fod gan Mrs M 
gwmni a’i bod yn ddiogel, Roedd hefyd yn gallu gorffwys wedi iddo ddod adref ar ôl 
ei driniaeth. 
 
Roedd Mrs M yn gallu aros adref a pheidio gorfod cael ei rhoi mewn cartref nyrsio.  
 

Cau’r Bwlch, Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Gogledd Ddwyrain 
Cymru (NEWCIS) 
 
Lansiwyd Gwasanaeth Seibiant Cau’r Bwlch ym mis Ebrill 2013 yn gynllun prawf 
chwe mis a ariannwyd gan Gyngor Sir y Fflint ac erbyn hyn mae ar ei bumed 
flwyddyn. Pwrpas cynllun o’r fath yw symud o drefniadau seibiant traddodiadol oriau 
a dyddiau penodedig a chynnig gwasanaeth mwy hyblyg sy’n cynnig oriau seibiant i 
ofalwyr pan maen nhw eu hangen. Mae’r cynllun yn darparu hefyd ar gyfer cyfnodau 

ttps://www.newcis.org.uk/respite-scheme
ttps://www.newcis.org.uk/respite-scheme
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brys neu argyfwng, sy’n golygu y gellir darparu gwasanaethau hyblyg, priodol pan 
mae gofalwyr eu hangen fwyaf.  
 
Trwy symud o wasanaethau seibiant dydd traddodiadol ar ddyddiau ac oriau 
penodedig, mae gofalwyr yn cael y cyfle i fanteisio ar gefnogaeth seibiant hyblyg o 
un awr i ddiwrnod cyfan, neu ofal dros nos, sy’n cynnig trefniadau gofal ymatebol 
sy’n gweddu i anghenion unigolion ac yn lleihau’r perygl fod gofalydd yn methu. 
Mae’r cynllun hefyd yn galluogi mwy o ofalwyr i gael gofal seibiant nac o dan y drefn 
flaenorol, a hynny ar gost lawer is. Mae gofalwyr yn cael hawleb, yn dilyn asesiad o 
anghenion gofalydd, a gallant ddewis ei wario gyda nifer o ddarparwyr i ddarparu 
gofal seibiant ar yr adeg maen nhw fwyaf ei angen. 
 
Gall gofalwyr dderbyn rhwng 15-18 awr o ofal bob chwe mis, allai gynnwys hyd at 8 
awr o ofal dydd (gan gynnwys cinio). Yn 2016/17: derbyniodd 226 o ofalwyr ofal 
seibiant (cafodd rhai fwy nac un dyraniad) ac fe gymeradwywyd a dyrannwyd 334 o 
godau hawlebau seibiant gwerth £200, sy’n cyfateb i werth 14 awr o ofal seibiant.  
 
Yn 2017/18 (Mawrth i Fedi): derbyniodd 153 o ofalwyr ofal seibiant (cafodd rhai fwy 
nac un dyraniad) ac fe gymeradwywyd a dyrannwyd 153 o godau hawlebau seibiant 
gwerth £300, sy’n cyfateb i werth 20 awr o ofal seibiant.  
 

Mae’r cynllun yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn, a derbyniodd  
303 o ofalwyr ychwanegol y gwasanaeth yn y 10 mis 
diwethaf, am gost llawer is nac o’r blaen. Mae’r niferoedd yn 
dangos sut mae’r cynllun yn enghraifft wych o gydweithio 
gyda mudiad gwirfoddol i gynyddu cwmpas gwasanaeth a’i 
wneud yn fwy effeithlon. 

Cyngor Sir y Fflint (2018) 
 

Mewn gwerthusiad diweddar o’r cynllun roedd 93% o ofalwyr yn teimlo ei fod yn rhoi 
mwy o ddewis a hyblygrwydd iddynt pan roedd angen hoe neu seibiant arnynt,  
byddai 94% o ofalwyr yn argymell y darparydd a ddefnyddiwyd ganddynt, roedd 90% 
o ofalwyr yn teimlo fod y cynllun wedi gwella ansawdd eu bywyd ac roedd 86% o 
ofalwyr yn teimlo fod y gefnogaeth seibiant wedi helpu osgoi ymweliadau di-angen 
â’u meddyg teulu. 
 
Wrth ddatblygu’r cynllun rhoddwyd ystyriaeth i’r perygl y gallai’r gwasanaeth gael ei 
lethu gan sefyllfaoedd brys. Ni ddigwyddodd hynny, ac mae hyblygrwydd a 
llwyddiant gallu cadw gofalwyr yn eu cartrefi eu hunain wedi golygu y gellid 
gwreiddio’r gwasanaeth mewn trefniadau cyllid prif ffrwd.  
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Cost cyfartalog y gwasanaeth yw £272 y gofalydd, arbediad o £902 y flwyddyn y 
gofalydd ar y gwasanaeth blaenorol a gomisiynwyd. Erbyn hyn cafodd y gwasanaeth 
ei ehangu i Sir Ddinbych a Wrecsam. Mae gofalwyr yn gallu manteisio ar gefnogaeth 
hyblyg, ddychmyglon ac ymatebol o ansawdd, gan gynnwys adeg 
argyfwng/sefyllfaoedd brys, sy’n cynnig gwasanaeth sy’n rhoi mwy o sylw i’r person 
unigol. 
 

Seibiannau Carafan i Ofalwyr: Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr, 
Gogledd Orllewin Cymru 
 
Mae’r Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr yn cefnogi cymuned wledig eang yn 
cynnwys Ynys Môn, Conwy a Gwynedd. Gwelodd y gwasanaeth fod llawer o ofalwyr 
yn ei chael yn anodd i dalu am wyliau teuluol mawr eu hangen.  
 
Trwy brynu dwy garafan statig, a ariannwyd trwy gael grant cychwynnol o £75,000, 
mae Allgymorth Gofalwyr wedi datblygu cynllun sy’n eu galluogi i gynnig gwyliau 
fforddiadwy i ofalwyr a’r sawl maen nhw’n gofalu amdanynt. 
 
Mae gan ofalwyr a gofrestrodd â’r gwasanaeth y dewis o archebu nifer o ddyddiadau 
am brisiau gostyngol ar ddechrau pob tymor yn y safle yn Hafan y Môr, Pwllheli, ac 
mae lleoedd gwag wedyn ar gael i ofalwyr o ardaloedd eraill. Cynigir unrhyw leoedd 
sy’n weddill i’r cyhoedd am bris uwch.  
Hyd yn hyn bu’r carafannau’n llawn trwy gydol pob tymor. Wedi blwyddyn o fod ar 
gael, mae’r carafannau’n hunan-gynhaliol yn ariannol ac maent yn darparu incwm 
anghyfyngedig i gefnogi gwaith y gwasanaeth gofalwyr. 
 
Mae’r gwasanaeth seibiant carafan wedi galluogi nifer o ofalwyr i gael gwyliau a dal i 
allu mynd i apwyntiadau a thriniaethau ysbyty gan y gellir trefnu ambiwlans i’w 
casglu. Roedd hynny’n arbennig o wir ar gyfer gofalydd oedd yn cael cemotherapi. 
Mae’r seibiannau hefyd wedi galluogi gofalwyr i ‘brofi’ gwyliau, fu’n arbennig o 
ddefnyddiol i’r sawl sy’n gofalu am bobl gyda chyflyrau fel Dementia.  
 

Helpodd yr egwyl ni i fondio mwy fel teulu a byddwn yn 
dweud ei fod hyd yn oed wedi helpu agor llygaid y plant i 
weld beth rydw i’n ei wneud bob dydd fel gŵr/tad/gofalydd; 
maen nhw wedi bod yn helpu adref llawer mwy ers y gwyliau. 

Gofalydd 
 
Mae gwneud egwylion gwyliau yn fforddiadwy i ofalwyr yn gallu bod yn anadl einioes 
yn aml iawn. Efallai y bydd gallu llawer o ofalwyr i gael seibiant rhag gofalu yn 

http://carersoutreach.org.uk/downloads/newsletter/190218-the-carer-issue-85-spring-2018.pdf
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gyfyngedig neu y byddant yn cael eu cyfyngu gan y mathau o seibiannau sydd ar 
gael iddynt oherwydd eu rôl ofalu, yn enwedig felly’r sawl sy’n byw gyda rhywun a 
chanddynt anghenion cymhleth neu dementia.  
 
Mae cael llety sy’n hwylus hygyrch, wedi’i addasu ar gyfer anghenion gofal ac yn 
fforddiadwy yn gallu gwneud byd o wahaniaeth a chynnig newid byd dymunol iawn i 
ofalwyr a’u teuluoedd, gan greu ymdeimlad o normalrwydd. 
 
Un o’r teuluoedd a ddefnyddiodd y garafan oedd cwpl yr oedd y wraig yn gofalu am 
ei gŵr a chanddo Dementia. Hwn oedd y tro cyntaf iddi geisio mynd i ffwrdd ers i’w 
gŵr gael ei ddiagnosis. Er mai am 1 noson yn unig yr oedd y seibiant, roedd yn gyfle 
i’r cwpl brofi’r seibiant heb orfod poeni gormod am y costau na fyddent wedi rhoi 
cynnig arno fel arall. 
 
 

Cyllid seibiant i ofalwyr unigol – Cyngor Sir Ceredigion 
 
Trwy gyllid Seibiannau i Ofalwyr Llywodraeth Cymru eleni, cytunwyd y byddai Uned 

Gofalwyr Ceredigion yn hwyluso’r gwaith o ddatblygu cynllun Cronfa Gofalwyr 

Cyngor Sir Ceredigion bychan ar gyfer gofalwyr unigol a grwpiau o ofalwyr i wneud 

cais am “grant” bychan i ddiwallu deilliannau sy’n cefnogi gweithgareddau sy’n eu 

hannog i fyw eu bywyd eu hunain yn ogystal â gofalu.  Yn dilyn y broses fanwl i 

sicrhau bod gan Gyngor Sir Ceredigion system gadarn sy’n bodloni eu prosesau 

archwilio, aethant ati i lansio cynllun prawf ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr. 

Dros yr haf cynhaliodd Cyngor Sir Ceredigion weithdy ffocws gofal cymdeithasol i 

drafod parafedrau’r cynllun, a chyfarfu gyda Chaffael, Cyllid a Chomisiynu ac 

ymchwilio enghreifftiau o gynlluniau arfer da tebyg ledled gwledydd Prydain. 

Cynhaliwyd trafodaeth budd-ddeiliaid y Fforwm Gofalwyr am yr hyn yr oedd gofalwyr 

yn teimlo y dylai’r cynllun ei gefnogi. Hefyd, cynhaliodd yr Uned Gofalwyr drafodaeth 

budd-ddeiliaid y Gynghrair Gofalwyr ar y cynllun drafft. Yn dilyn hyn craffwyd ar y 

ddogfennaeth o safbwynt Caffael, ac mae Diogelu Data yn edrych ar y GDPR, a’r 

broses archwilio gydag Archwilwyr Mewnol. Lle bynnag y bo modd, ysgrifennwyd y 

ddogfennaeth o fewn egwyddorion Darllenadwyedd ar y defnydd o iaith.  

Mae ceisiadau i’r Gronfa wedi cychwyn yn barod, ac mae’r enghreifftiau’n adleisio 

ymchwil yr Uned Gofalwyr ar anghenion cefnogaeth a llesiant gofalwyr. 
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Fel rhan o’r broses hon mae Cyngor Sir Ceredigion wedi datblygu cynllun 

cefnogaeth prawf mewnol brys, cyfwng & thechnoleg o fewn y gwasanaeth Porth 

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd. Erbyn hyn mae pob gofalydd newydd yn cael eu 

brysbennu yn y cynllun hwn, a phan welir yr angen am gefnogaeth frys i osgoi 

argyfwng posib, bydd y cynllun hwn yn darparu cefnogaeth rhag ofn fod gofalydd yn 

methu. 

Pan mai dymuniad y gofalydd a defnyddiwr y gwasanaeth yw aros adref – bydd 
Cyngor Sir Ceredigion yn defnyddio’r gronfa hon i ddarparu Gwasanaeth Eistedd a 
Gwasanaeth Eistedd Nos am gyfnod o ddim mwy na 4 diwrnod/nos, er mwyn eu 
galluogi i drefnu gwasanaeth mwy priodol yn yr hirdymor.  Bydd Porth Gofal yn 
defnyddio’r Gronfa Frys ar gyfer unrhyw ofalydd mewn argyfwng. Bwriedir gwneud 
mwy o waith i archwilio gyda gofalwyr y defnydd o dechnoleg trwy dabledi i gynyddu 
eu rhwydwaith cefnogi a lleihau nifer y bobl sy’n cyrraedd argyfwng, gyda dolenni 
ychwanegol i Dewis, Info-engine, cysylltu â Phorth y Gymuned, a dolen i Porth Gofal 
er mwyn gallu derbyn cefnogaeth yn syth. Rhagwelir y bydd hyn yn darparu ymateb 
pwrpasol i ofalwyr i unrhyw faterion allai arwain at argyfwng.  Mae Ceredigion hefyd 
yn archwilio trwy’r Fforwm Gofalwyr yr hyn y byddai gofalwyr yn ei ystyried yn 
argyfwng personol ac yn chwilio am gefnogaeth i a ffyrdd o ddefnyddio’r arian i 
gefnogi hynny er mwyn annog syniadau cyd-gynhyrchu newydd. 
 

Cymorth penwythnos i ofalwyr plant a phobl ifanc ag anghenion 

cymhleth – Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir 

Gaerfyrddin 

Cafodd cefnogaeth i ofalwyr am blant a phobl ifanc yn byw ag anghenion cymhleth ei 

hariannu gan Gyngor Sir Caerfyrddin trwy Grant Gofal Seibiant Gofalwyr 

Llywodraeth Cymru. Yn anffodus, daeth y prosiect i ben yn ddiweddar oherwydd 

diffyg cyllid hirdymor. 

Darparodd y prosiect raglen o weithgareddau hwyl i blant a phobl ag anghenion 

cymhleth i alluogi gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n 

ofalwyr, i gael hoe o’u cyfrifoldebau gofalu. Cynhaliwyd y gweithgareddau bob dydd 

Sadwrn gan ddefnyddio un o adeiladau’r Awdurdod Lleol nad oedd yn cael ei 

ddefnyddio dros y Sul. 

Yn ystod dydd agored, dywedodd rhieni wrth Gofal Crossroads Sir Gaerfyrddin yr 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr mai’n anaml yr oeddent yn gadael eu cartrefi dros y Sul 

oherwydd cymhlethdod anghenion eu plant ynghyd â’u hofnau am ymateb a 
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sylwadau’r cyhoedd a’r stigma sydd ynghlwm wrth anableddau. Cyfaddefodd rhai 

nad oeddent yn trafferthu gwisgo ar benwythnosau gan eu bod yn gwybod na 

fyddent yn gallu gadael eu cartref.  

Cynigiodd y prosiect gefnogaeth werthfawr i ofalwyr trwy ddarparu cyfleoedd 

cymdeithasol mewn amgylchedd hwyliog ac ymlaciol gyda’r lefel iawn o ofal a 

chefnogaeth i’w plant. Dywedodd rhieni wrthym nad ydynt yn teimlo’n euog fod eu 

plentyn yng ngofal pobl eraill gan fod y plant yn edrych ymlaen at fynd oherwydd yr 

holl weithgareddau gwahanol sydd ar gael.  

Mae’r deilliannau i unigolion ag anghenion cymhleth yn cynnwys: 

• Mwy o gyswllt cymdeithasol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu eu sgiliau a’u hyder 
cymdeithasol 

• Gwella llesiant emosiynol unigolion trwy roi cyfle iddynt chwarae mewn 
amgylchedd diogel a chyfeillgar 

• Gwell cefnogaeth i alluogi plant ag anableddau i gymryd rhan mewn profiadau  

• Darparu llwyfan i blant ag anableddau i ddatblygu a chynnal cyfeillgarwch a 
chysylltiadau cymunedol.  

 
Mae’r deilliannau i’w gofalydd yn cynnwys: 
 

• Cydnabod eu cyfrifoldebau gofal a’u hawliau, yn ofalwyr, i gael eu bywyd eu 
hunain yn ogystal â gofalu 

• Llai o straen a gwella llesiant y teulu cyfan, gan gyfrannu felly at eu 
cydnerthedd a lleihau’r tebygrwydd fod eu perthnasoedd gofal yn chwalu 

• Lleihau unigedd ac unigrwydd cymdeithasol ymhlith gofalwyr, gan gynnwys  
gofalwyr ifanc/oedolion ifanc sy’n ofalwyr. 

Mae’r prosiect hwn wedi galluogi Gofal Crossroads Sir Gaerfyrddin yr 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr i adnabod yr angen i ddarparu cefnogaeth ychwanegol i’r 

grŵp hwn o ofalwyr a’r unigolion maen nhw’n gofalu amdanynt. Dywedodd llawer o 

ofalwyr eu bod yn galaru am y bywyd y dylai eu plant fod yn ei fyw, a’u bod yn cael 

arddegau eu plant yn gyfnod heriol iawn gan fod hwnnw’n gyfnod pan mae plant 

nodweddiadol yn datblygu eu hannibyniaeth.  

Astudiaeth enghreifftiol: 
Bu G, bachgen 14 oed a chanddo awtistiaeth dieiriau yn y diwrnod agored gyda’i fam 
oedd yn ei chael yn anodd gofalu amdano dros y Sul. Esboniodd yr hoffai iddo gael 
cyfleoedd cymdeithasol gyda’i gyfoedion, ond dywedodd na fyddai’n cymryd rhan 
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mewn gweithgareddau ac y byddai’n well ganddo fod ar ei ben ei hun gyda chymorth 
1:1. Gyda chefnogaeth, cynyddodd ei hyder, a chyn bo hir roedd yn cymryd rhan 
mewn gweithgareddau, gan gynnwys sioe lle yr arddangosodd yr holl blant y sgiliau 
syrcas roeddent wedi’u dysgu dros yr wythnosau blaenorol. Pan ofynnwyd iddo yn y 
clwb am ffrindiau, gofynnwyd iddo a oedd B a D (oedd yn cymryd rhan mewn 
gweithgaredd gydag ef ar y pryd) yn ffrindiau iddo? Nodiodd “ydynt” a gwenodd.  
 
I fam G, dywedodd fod gwybod ei fod yn cael hwyl gyda phlant eraill yr un oed ag ef 
wedi golygu ei bod wedi mwynhau’r seibiant. Esboniodd ei bod yn anodd iawn iddi 
ymlacio pan mae G mewn gofal seibiant gan ei bod yn poeni byth a beunydd am ei 
lesiant. Trwy i G allu mynd i’r clwb, roedd hi’n gallu cyfarfod â’i ffrindiau a threulio 
amser o ansawdd gyda’i mab 18 oed.  
 
 

Roedd y sylwadau gan rieni sy’n ofalwyr yn cynnwys: 

“Rydym wedi gallu treulio amser o ansawdd gyda’n merch 
naw oed gan ei bod yn aml yn cael ei hanwybyddu oherwydd 
cymhlethdod anghenion gofal ein mab.” 
 
“Mae’n ysu i fynd bob wythnos! Mae’n golygu y gallwn adael 
ein cartref dros y Sul gan y gwyddom fod ganddo rywle hwyl 
i fynd iddo lle y gall wneud ffrindiau. Mae mor braf ei weld yn 
hapus.” 
 
“Gofynnodd fy mhlentyn a oedd clwb yfory. Pan ddywedais 
oes, dywedodd ei bod yn gyffrous ac na allai aros i fynd. 
Dyma’r tro cyntaf imi ei chlywed yn dweud ei bod yn gyffrous 
ac yn edrych ymlaen at rywbeth.”  

 

Grymuso gofalwyr a rhoi gwerth i lais y gofalydd 
 

Triongl Gofal: Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, Gogledd Cymru  
 
Ym mis Mai 2017, trefnodd Swyddog Arweiniol Gofalwyr Bwrdd Iechyd Betsi 
Cadwaladr fod nifer o fudiadau gwahanol yn dod at ei gilydd i gytuno ffyrdd o 
adeiladu ar ddulliau presennol o adnabod a chefnogi gofalwyr. Rhyngddynt, 
cytunwyd i ddatblygu peilot ffurfiol o Triongl Gofal ar draws Gogledd Cymru. 
 

http://www.iwa.wales/click/2018/06/valuing-engaging-carers/
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Mae Triongl Gofal yn ddull a ddatblygwyd gan staff a gofalwyr i gael mwy o ofalwyr i 
fanteisio ar wasanaethau cleifion preswyl aciwt a thriniaeth yn y cartref. Mae’n 
cynnig safonau ac adnoddau allweddol i gefnogi darparwyr gwasanaethau iechyd 
meddwl y gellir eu hymgorffori yn eu harfer, polisïau a gweithdrefnau beunyddiol. 
 
Sefydlodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr grŵp gorchwyl a gorffen i 
gyflawni nifer o dasgau, gan gynnwys: 

• Mapio pa ddarpariaethau Triongl Gofal sydd ar gael ar hyn o bryd trwy 
wasanaethau iechyd meddwl ar draws y bwrdd iechyd yn ei grynswth 

• Gofyn am adborth gan weithwyr proffesiynol a gofalwyr am sut ellid gwella ac 
adeiladu ar y gwasanaethau hyn 

• Cefnogi, ehangu a safoni’r darpariaethau sydd gan y Bwrdd Iechyd yn barod 
ac edrych ar gyfleoedd i’r dyfodol i barhau i adeiladu ar hyn 

• Cyflwyno canfyddiadau i Benaethiaid Profiad Defnyddwyr Gwasanaethau ac 
Iechyd Meddwl, a chyfrannu yn y pendraw at waith y Grŵp Profiad Cleifion a’r 
Strategaeth Iechyd Meddwl 

  
Daeth grŵp gorchwyl a gorffen Triongl Gofal â nifer o weithwyr proffesiynol ac 
arbenigwyr o fudiadau at ei gilydd yn cynnwys: Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Hafal a Caniad (gwasanaeth wedi’i gomisiynu sy’n 
ceisio cynnig gwell iechyd a llesiant ar gyfer defnyddwyr gwasanaethau alcohol, 
cyffuriau ac iechyd meddwl, eu gofalwyr a’u cymunedau).  
  
Ers ei sefydlu, mae’r grŵp wedi cwblhau archwiliadau aml-ddisgyblaethol yn 
cynnwys gweithiwr iechyd proffesiynol, gofalydd a chynrychiolydd trydydd sector, ac 
fe gafwyd deilliannau cadarnhaol iawn. Gan ddefnyddio proses hunan-asesu Triongl 
Gofal, roedd yn amlwg o sgyrsiau cychwynnol gyda staff a gofalwyr fod angen 
gwella’r ymwybyddiaeth o anghenion gofalwyr, prosesau ymgysylltu a hyfforddiant i 
staff. 
  
Fel rhan o hyn, roedd Betsi Cadwaladr yn gallu adnabod yr angen i roi sylw o’r 
newydd i ddatblygu: 

• llwybrau pendant ar gyfer cynnwys ac ymgysylltu â gofalwyr 

• systemau i’w dilyn unwaith y cafodd gofalydd eu hadnabod i sicrhau eu bod 
yn derbyn y wybodaeth a’r gefnogaeth iawn 

• prosesau i sicrhau y cafwyd y cydsyniadau priodol ac y parchwyd 
cyfrinachedd a  

• dulliau cynhwysol o gynnwys gofalwyr yn y broses o gynllunio gofal a 
thriniaeth 

 

https://professionals.carers.org/working-mental-health-carers/triangle-care-mental-health
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Roedd Hafal a Caniad yn bartneriaid allweddol wrth gwblhau’r hunan-asesiadau a 
oedd, gan amlaf, yn cynnwys staff a gofalwyr.  
 
Defnyddiwyd nifer o ddulliau gwahanol i helpu lleddfu ofnau unrhyw staff wrth 
gwblhau hunan-asesiadau yn onest, sy’n allweddol i sicrhau bod y gefnogaeth a’r 
hyfforddiant cywir yn cael eu trefnu. Er enghraifft, roedd un uned yn annog gofalwyr i 
gwblhau’r archwiliad yn annibynnol er mwyn unioni unrhyw anghydbwysedd grym, ac 
roedd hynny’n help gyda safbwyntiau ond rhoddodd hefyd nifer o fewnwelediadau 
defnyddiol iawn. 
 
Mae’r Arweinydd Gofalwyr wedi trefnu hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer yr holl 
safleoedd peilot. Mae hyn wedi cynnwys cyfarfodydd gyda Rheolydd Ward a 
Hyrwyddydd Gofalwyr pob uned yn eu tro. Bu’r cyfarfodydd yn gynhyrchiol iawn a 
rhoesant gyfle i: 

• graffu ar y canfyddiadau o’r hunan-asesiadau 

• gymhwyso argymhellion ar sut i wella mewn rhai meysydd 

• drafod sut orau i wneud newidiadau i bolisi a gwaith papur er mwyn creu 
llwybr dilys i ofalwyr 

  
Darparwyd cefnogaeth, cyngor ac arweiniad rheolaidd gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Cymru o ran y ffordd o weithio, adolygiadau archwilio ac adnoddau Triongl Gofal 
ychwanegol. 
  
Trwy ymrwymo i ddull Triongl Gofal, llwyddodd Betsi Cadwaladr i gyflawni nifer o 
ddeilliannau gwahanol a gafodd effaith gadarnhaol ar staff, gofalwyr a’r sawl 
roeddent yn gofalu amdanynt, gan gynnwys 

• Llwybr unedig i ofalwyr o fewn gwasanaethau adsefydlu  

• Hyrwyddwyr Gofalwyr ymhob uned adsefydlu 

• Trefnu fod Rheolwyr Wardiau yn ymgysylltu â’r fenter a’u cynnwys ar bob lefel 

• Hyfforddi staff ar ymwybyddiaeth cyffredinol o ofalwyr a Triongl Gofal 

• Sefydlu Rhwydwaith Hyrwyddwyr Gofalwyr Unedau Adsefydlu. Arweinir hwn 
gan y Matron Fodern a’r Arweinydd Gofalwyr yn y Bwrdd Iechyd  

• Cafwyd cytundeb gan yr unedau i fabwysiadu ffurflen gydsynio ddiwygiedig a 
grëwyd gan un o’r Timau Triniaeth Cartref er mwyn casglu gwybodaeth 
fanylach am ofalwyr 

• Mae pob Uned Adsefydlu wedi perchnogi cynllun gweithredu Triongl Gofal ac 
maent yn ei ddiweddaru’n gyson i gynnwys yr hyn a gyflawnwyd 
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• Mae’r Unedau Adsefydlu wedi datblygu llythyr Croeso i Ofalwyr sy’n cynnwys 
gwybodaeth ar eu hawliau yn ofalwyr, sut i gael cefnogaeth a beth all gofalwyr 
ei ddisgwyl gan y gwasanaeth 

• Gwnaeth yr unedau ymrwymiad i wneud mân newidiadau i’r trefniadau derbyn 
er mwyn cynnwys adrannau ar wahân ar gyfer gofalwyr a pherthnasau agosaf  

• Gwnaed ymrwymiad i gofnodi gwybodaeth am ofalwyr yn nodiadau’r Cynllun 
Gofal a Thriniaeth ac yn rhan A Gwaith Papur y Mesur Iechyd Meddwl 

• Datblygwyd hysbysfyrddau yn yr unedau yn cynnwys gwybodaeth leol a 
rhanbarthol i ofalwyr 

• Mae’r gwasanaeth adsefydlu yn bwriadu newid llythyr y Cynllun Gofal a 
Thriniaeth er mwyn cynnwys annog gofalwyr i gyflwyno eu barn ar y slip 
dychwelyd neu drwy alwad ffôn os na allant ddod i’r cyfarfod. Bydd hyn yn 
safoni’r broses o gynnwys barn gofalwyr yn y cynllun hyd yn oed os na allant 
fod yn bresennol yn gorfforol. 

  
Er bod angen mwy o ddadansoddi, mae arwyddion cynnar a thystiolaeth 
anecdotaidd yn awgrymu fod llawer o staff a gofalwyr wedi elwa o gael mwy o 
gyfleoedd i gael trafodaethau agored a gonest. Hefyd, mae codi ymwybyddiaeth o 
pwy yw gofalwyr a chynnig darlun o’r hyn y gall gofalwyr ei gynnig, wedi helpu creu 
cyd-ddealltwriaeth rhwng gofalwyr a staff a dymchwel rhwystrau.  
  
Er y gall rhai o ddeilliannau gweithredu Triongl Gofal gymryd sawl blwyddyn i amlygu 
eu hunain, mae’n amlwg yn barod fod staff wrthi o ddifrif yn adnabod gofalwyr ac yn 
sicrhau eu bod yn cadw at y llwybr gofalwyr. Mae staff yn gyson yn datblygu eu 
llwybr gofalwyr lleol ac yn rhannu enghreifftiau o arfer da. Cafodd buddsoddiad yn y 
dull hwn o weithio effaith gadarnhaol ar bawb dan sylw, gan arddangos manteision 
niferus gwaith partneriaeth.  
 

Prosiect Cydnerthedd a Llesiant Cynhalwyr – Cydweithfa 
Canolbarth Cymru 
 
Mae Caring for the ‘Third Workforce’: Developing Resilience and Wellbeing 
with Carers yn amlinellu effaith y Prosiect Cydnerthedd a Llesiant Gofalwyr. Mae’r 
prosiect hwn yn seiliedig ar y Rhaglen Gydnerthedd a Llesiant wreiddiol, sy’n 
ymyriad gweithlu ar gyfer staff rheng flaen a oedd, oherwydd pwysau yn y gwaith, yn 
cael eu hystyried yn bobl oedd mewn perygl o ddioddef straen ac o golli stêm. 
Roedd y prosiect, a gomisiynwyd gan Gydweithfa Canolbarth Cymru a Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yn profi a allai’r rhaglen wedi’i haddasu roi sylw i 

http://www.midwalescollaborative.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1158/Paper%203%20Appx%20A%20A%20Resilience%20and%20Wellbeing%20Carers%20Report.pdf
http://www.midwalescollaborative.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/1158/Paper%203%20Appx%20A%20A%20Resilience%20and%20Wellbeing%20Carers%20Report.pdf
http://www.midwalescollaborative.wales.nhs.uk/home
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faterion oedd yn hysbys yn y gweithlu gofalwyr yn ymwneud ag unigedd, straen a 
hunaniaeth. Crëwyd ffilm fer am y prosiect hwn.  
 
Mae’r dull yn seiliedig ar dystiolaeth sy’n awgrymu fod gofalwyr yn cael eu 

heffeithio’n andwyol pan mae eu cydnerthedd a’u llesiant yn cael eu heffeithio. Gall 

yr effeithiau barhau’n gudd am beth amser. Gan fod yr arwyddion yn aml yn gronnol, 

gall gofalwyr fethu sylwi ar y dirywiad yn eu llesiant, gan olygu nad ydynt yn rhoi sylw 

i’w hiechyd neu lesiant hyd nes eu bod yn sâl/dost. 

Roedd y rhaglen wedi’i haddasu, a gyd-gynlluniwyd gyda gofalwyr, yn dangos 

gwelliannau amlwg o ran llesiant meddyliol, llai o bobl yn teimlo’n ynysig a 

mabwysiadu sgiliau sy’n parhau i fod yn ddefnyddiol. Trwy brosiect Cydnerthedd a 

Llesiant Gofalwyr, roedd yr awduron yn gallu dyfnhau eu dealltwriaeth o benodau 

allweddol yn statws iechyd a llesiant gofalwyr, a dod o hyd i ymyriadau anghlinigol er 

mwyn cynnal cydnerthedd a llesiant gofalwyr. 

Enghraifft o’r defnydd o arian ICF yng Ngheredigion yw ehangu Rhaglen 

Cydnerthedd a Llesiant Gofalwyr. Ariannwyd Cam 1 y prosiect: Gofalwyr yn y 

Gymuned gan Gydweithfa Canolbarth Cymru ac fe’i hwyluswyd gan Uned Gofalwyr 

Ceredigion a Buddsoddwyr mewn Gofalwyr. 

 

Gan adeiladu ar hyn, ariannwyd Cam 2 trwy gais llwyddiannus 17/18 ICF gan yr  

Uned Gofalwyr i gynnal Astudiaeth Hyfywedd gyda staff o weithlu Cyngor Sir 

Ceredigion a gofalwyr ifanc trwy’r rhaglen ar gyfer gofalwyr ifanc a gomisiynwyd gan 

Gweithredu dros Blant. 

 

Gweithiodd yr astudiaeth hon gyda gofalwyr yng ngweithlu Cyngor Sir Ceredigion a 

gofalwyr ifanc trwy wasanaeth gofalwyr ifanc a gomisiynwyd gan yr Awdurdod Lleol 

yn edrych ar addasu’r model sydd ei angen i ddiwallu anghenion gofalwyr sy’n 

gweithio a gofalwyr ifanc, ac i archwilio hyfywedd llunio model Hyfforddi’r 

Hyfforddydd.   

 

Roedd Cam 3 yn gais llwyddiannus arall am arian ICF yn 17/18 i hyrwyddo a 

chefnogi staff yn y Cyngor ac mewn ysgol uwchradd i gynnig eu hunain i hyfforddi’r 

garfan gyntaf o hyfforddwyr i gyflwyno rhaglenni Cydnerthedd a Llesiant Gofalwyr yn 

2019 o fewn Cyngor Sir Ceredigion ac Ysgol Penglais.   

 

http://www.grays-learning.co.uk/films-about-our-work/
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Mae’r gwaith o hyfforddi’r garfan gyntaf wedi’i orffen erbyn hyn, ac maent wedi 

cwblhau eu hasesiadau cyfoed. Bydd y garfan hon yn awr datblygu’r gwaith o 

gyflwyno’r rhaglen ar gyfer gofalwyr yng ngweithlu Cyngor Sir Ceredigion ac yn 

gweithredu’n hyrwyddwyr i godi ymwybyddiaeth, a bydd Ysgol Uwchradd Penglais 

yn cynnig cymorth llesiant i ofalwyr ifanc ac yn datblygu cysylltiadau trwy TAR. 

Bwriedir cynnal arddangosiad o waith y ddau grŵp ar ddiwedd y gwanwyn 2019. 

Cafodd ail a thrydydd cam y prosiect eu cyflawni ar ffurfiau hyfforddi’r hyfforddydd a 
hyfforddi’r hwylusydd, ac mae hyn yn creu cyfleoedd ychwanegol i sicrhau ad-daliad 
cynaliadwy ar y buddsoddiad i ddarparu’r rhaglen mewn sefydliadau dysgwyr i’r 
dyfodol. Y dull a ddefnyddiwyd oedd hyfforddi eraill i gyflwyno eu rhaglenni wedi’u 
haddasu eu hunain, ac ni chafodd pwrpas y rhaglenni ei gynllunio’n benodol i wella 
cydnerthedd a llesiant meddyliol, corfforol ac emosiynol dysgwyr. Fodd bynnag, 
dangosodd gwerthusiad o’r rhaglen ei bod wedi gwella llesiant meddyliol dysgwyr ac 
wedi creu newidiadau cadarnhaol yn bersonol ac i systemau. 

Cynhwyswyd gofalwyr yn holl gamau’r prosiect hwn. Maent hefyd wedi canolbwyntio 
ar sicrhau cynaliadwyedd trwy lwybrau dysgu cydnabyddedig sy’n galluogi gofalwyr 
ifanc i gael cydnabyddiaeth am eu dysgu, ac yn golygu fod staff yr ysgol a’r Cyngor 
yn ymhel â DPP sy’n eu galluogi i raeadru’r rhaglenni i’w sefydliadau eu hunain. 

Mae Ceredigion wedi defnyddio ymagwedd ragweithiol at lesiant corfforol, meddyliol 
ac emosiynol dysgwyr o bob oed; gan weithio ar y cyd ac yn gyd-gynhyrchiol gyda 
chynllunydd y rhaglen, Dr Dee Gray a dysgwyr i ddatblygu ac alinio’r rhaglen 
ryngwladol gydnabyddedig hon i ddiwallu anghenion lleol. 

Arweiniodd y ffordd hon o weithio at ganlyniadau ataliol gan ei bod yn galluogi 
dysgwyr i ddod yn rhagweithiol am eu cydnerthedd a’u llesiant eu hunain; mae’n 
gwella sgiliau’r gweithlu trwy gyfrannu at CPD mewn ffurf raeadrol gynaliadwy; 
mae’n rhoi sylw i ddeilliannau trwy adnabod a monitro newid personol a newid i 
systemau. 

Ceredigion hefyd yw’r sir pennu cyflymdra ar gyfer adrodd yn ôl ar Gynllun Cyflawni 

Grŵp Datblygu Gofalwyr Gorllewin Cymru ac i Fwrdd Partneriaeth Gofal Gorllewin 

Cymru ar y deilliannau, gyda golwg ar y potensial o ymestyn y rhaglenni ar draws y 

rhanbarth ymhen amser, efallai yn rhan o thema datblygiadau’r Gronfa Drawsnewid. 

Mae cais am raglen gymunedol arall yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd ar ffurf 

cywaith rhwng Cyngor Sir Ceredigion a chlwstwr meddygon teulu Gogledd 

Ceredigion. 
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Cyfeiriwyd at Raglen Cydnerthedd a Llesiant Gofalwyr yn enghraifft o arfer da ar 
Ganolbwynt SCIE Cymru ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru. 
 

Prosiect Trosiannol i Ofalwyr Dyma Ni: Canolfan Gofalwyr 
Abertawe 
 
Cyflwynwyd prosiect Dyma Ni, gydag arian gan y Loteri Fawr, yn Abertawe yn 2016. 
Bu’r prosiect yn cefnogi rhieni oedd yn ofalwyr i oedolion ifanc 14 – 25 oed a 
gweithiodd gyda darparwyr gwasanaethau i wella’r ddarpariaeth iechyd a gofal 
cymdeithasol i rieni sy’n ofalwyr. Cyfrannodd hyn at wneud gwasanaethau yn llawer 
mwy ymatebol, hygyrch a phriodol i’w hanghenion nhw a’u plant19. 
 
Rhoddodd Dyma Ni gefnogaeth eiriolaeth; sesiynau gwybodaeth  a hyfforddiant 
achrededig i rieni sy’n ofalwyr yn ogystal â chynnig sesiynau ar drosglwyddiad i 
ddarparwyr gwasanaethau. Y bwriad oedd gofalu fod rhieni sy’n ofalwyr yn cael mwy 
o wybodaeth a mwy o ran ym mywyd eu cymuned ac y byddent felly’n fwy abl i: 

• ddylanwadu ar bolisi a phenderfyniadau am wasanaethau sy’n effeithio arnyn 
nhw 

• weithio gyda darparwyr gwasanaethau i wella’r ddarpariaeth ar gyfer 
anghenion iechyd a gofal cymdeithasol rhieni sy’n ofalwyr, gan wneud 
gwasanaethau yn fwy atebol, hygyrch a phriodol i’w hanghenion 

• ofalu fod gan rieni sy’n ofalwyr lais a’u bod yn fwy abl i weithio gyda’i gilydd 
gyda darparwyr gwasanaethau i gynllunio, darparu a gwella gwasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol.  

 
Hefyd, datblygwyd pecyn dan arweiniad gofalwyr ar gyfer gweithwyr proffesiynol. 
 
Yn 2016 cwblhaodd nifer o ofalwyr gwrs hyfforddiant eiriolaeth cyfoed a chwblhau 
hyfforddiant ar Eiriolaeth Annibynnol Lefel 2 yn llwyddiannus. Er y daeth y prosiect i 
ben erbyn hyn, mae gofalwyr yn parhau i fynychu a chyfrannu at nifer o grwpiau 
cynllunio a strategaeth, gan gynnwys: Grŵp Strategaeth ASD, Grŵp Gweithredu 
Cyd-gynhyrchu, Grŵp Strategaeth Anabledd a’r Fforwm Darparwyr ar gyfer Plant a 
Phobl Ifanc.  
 
Mae Dyma Ni yn enghraifft ragorol o werth cefnogi gofalwyr i chwarae rhan 
weithredol yn cyd-gynhyrchu gwasanaethau. Cafodd y sgiliau a ddatblygwyd gan y 
gofalwyr trwy’r prosiect effaith gynaliadwy, gan barhau’r tu hwnt i ddiwedd y prosiect, 

                                            

19 https://www.scvs.org.uk/cv-dyma-ni-carers-transition-project 

https://www.scvs.org.uk/cv-dyma-ni-carers-transition-project
https://www.scvs.org.uk/cv-dyma-ni-carers-transition-project
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sy’n golygu fod llais rhieni sy’n ofalwyr i’w glywed wrth gynllunio gwasanaethau. 
Mae’r grŵp rhieni sy’n ofalwyr yn parhau i bwysleisio’r angen i gynnig dewisiadau i’w 
plant, ar ôl gadael addysg, ac maent yn gwneud ymchwil ar y dulliau a ddefnyddir 
mewn mannau eraill a’r ffordd fwyaf effeithiol o droi hynny’n realiti. 
 

Cefnogi gofalwyr pobl â dementia  
 

Gwasanaeth Cefnogi Dementia: Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr Gogledd Cymru 
 
Mae’r prosiect, a gomisiynwyd gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, yn cynnig 
cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl a’u gofalwyr ledled gogledd Cymru a gafodd 
ddiagnosis diweddar o dementia.  
 
Er mwyn darparu’r gefnogaeth hon, lleolwyd Cydlynwyr Gwasanaethau mewn 
clinigau cof ar draws gogledd Cymru, a buont yn gweithio’n agos â staff y 
gwasanaeth cof i ddarparu cefnogaeth amserol a hygyrch.  
 
Penodwyd arweinydd prosiect i roi sylw o’r newydd i symleiddio’r gefnogaeth ar 
draws y gwahanol ardaloedd i sicrhau y cynigir gwasanaeth mwy cyfartal ar draws y 
Gogledd. Erbyn hyn mae Cydlynwyr wedi’u cysylltu â gorllewin, dwyrain, canol 
Conwy a chanol Sir Ddinbych.  
 
Ers mis Hydref 2016 mae Cydlynwyr Gwasanaethau wedi derbyn atgyfeiriadau 
uniongyrchol oddi wrth amrywiol weithwyr proffesiynol yn cynnwys: Ymgynghorwyr / 
Meddygon Clinigau Cof, Nyrsys Cof, aelodau timau Therapi Galwedigaethol ac 
aelodau timau Iechyd Meddwl, gyda’r bwriad o sicrhau bod pobl claf a gafodd 
ddiagnosis dementia yn cael gwybodaeth a chefnogaeth os ydynt eu heisiau. 
 
Yn 7 mis cyntaf y prosiect cyfanswm yr atgyfeiriadau a dderbyniwyd oedd 396. Yn 
2017-18 cododd hynny i 791. Yn 2017-18, ar ôl gwneud y cysylltiad cychwynnol, 
derbyniodd 51% o’r unigolion a atgyfeiriwyd y cynnig o gael ymweliad cartref. 
Gwrthodwyd ymweliad gan eraill neu roeddent yn teimlo nad oedd angen unrhyw 
gefnogaeth arnynt ar y pryd. Yn y sefyllfaoedd hynny, danfonwyd gwybodaeth drwy’r 
post yn cynnwys manylion cyswllt y Cydlynydd Dementia fel y gallai’r unigolyn 
gysylltu eto yn y dyfodol os oeddent yn teimlo eu bod angen cymorth. 
 
Wrth i’r gwasanaeth ddatblygu daeth yn amlwg fod y Cydlynwyr Gwasanaethau 
Dementia yn allweddol i lwyddiant y gwasanaeth, ac o’r herwydd mae eu rolau wedi 

http://www.nwcrossroads.org.uk/dementia-support-service
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esblygu a’u horiau wedi cynyddu i ddiwallu anghenion unigolion sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth. 
Mae’r Cydlynwyr yn cynorthwyo mewn nifer o ffyrdd gwahanol gan gynnwys: 

• cynllunio ar gyfer y dyfodol 

• cefnogaeth emosiynol 

• cyngor ar arian a chyllid 

• cyfeirio pobl ymlaen 

• gwybodaeth am grwpiau gweithgareddau cymdeithasol 

• ymweliadau cartref 
 

Yn ogystal ag aseinio pob claf i un o’r Cydlynwyr Gwasanaethau, mae’r gwasanaeth 
hefyd yn cyflogi Gweithwyr Cefnogi Dementia sy’n gweithio mewn cymunedau ar 
draws y Gogledd. Rhan o’u rôl yw hwyluso grwpiau cefnogaeth gyfoed misol ‘Taith 
Ni’, lle y gall gofalwyr gael gwybodaeth a chyngor ar weithgareddau cymdeithasol, 
sut i gael therapi symbylu gwybyddol, rhwydweithiau cefnogaeth ehangach, gofal 
seibiant a digwyddiadau lleol. 
 
Mae cyfartaledd o  25 - 30 o unigolion yn mynd i bob Taith Ni ac mae’r niferoedd yn 
cynyddu. I’r sawl sy’n methu mynd i’r grwpiau trwy ddewis personol neu faterion 
symudedd, gall gweithwyr cefnogi gynnig Therapi Symbylu Gwybyddol gartref (8-12 
wythnos gan amlaf). 
 
Cyn y comisiynwyd y Gwasanaeth Cefnogi Dementia, roedd pobl â dementia yn cael 
eu diagnosis yn dilyn y broses asesu. Nid oeddent yn cael eu hadolygu am 3 – 6 mis 
oni bai y rhagnodwyd meddyginiaeth iddynt. Gall effaith y diagnosis ar yr unigolyn ac 
ar y person sy’n gofalu amdanynt, ymha gam bynnag y mae’r cyflwr, fod yn ddwys 
iawn. Ers mis Hydref 2016, cafodd pob person yng ngogledd Cymru sy’n cael 
diagnosis dementia y cyfle i gael ymweliad cartref cychwynnol, ac mae mwy o 
wybodaeth a chefnogaeth ar gael drwy’r prosiect. 
 
Dywedodd gofalwyr fod cael rhywun i eistedd a thrafod eu gofidiau a’u pryderon wedi 
cael effaith gadarnhaol iawn ar eu bywydau. Mae’r wybodaeth a roddir adeg y 
diagnosis yn gallu bod yn llethol. Mae cael rhywun yno all gefnogi gofalwyr i weld eu 
ffordd drwy’r holl wybodaeth a’i hidlo pan mae nhw ei hangen wedi bod yn fuddiol 
iawn. Mae’r cyfle i gyfarfod yn gymdeithasol yn un o gryfderau mawr y prosiect. Mae 
gofalwyr yn dweud fod yr agwedd gymdeithasol, cyfarfod â gofalwyr eraill sy’n mynd 
drwy’r un profiad wedi bod yn rymusol iawn ac mae wedi helpu lleddfu’r ymdeimlad o 
unigedd. 
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Daeth Karen heibio ar yr adeg iawn pan roedd pethau’n 
mynd yn gymhleth o ran lefel y gofal oedd ei angen arnom. 
Mae Mam a Dad yn awyddus i ddal ati i fyw yn eu cartref eu 
hunain ac roeddem oll eisiau eu helpu gyda hynny. Ond ar yr 
un pryd roeddem yn dechrau poeni mwy am eu diogelwch. 
Awgrymodd Karen rai syniadau sydd wedi’u helpu i gadw eu 
hannibyniaeth, ond hefyd i gael y cymorth yr oedd cymaint ei 
angen arnynt. 

Gofalydd, Gogledd Cymru 
 
Pan ddaeth Gwenno i’n gweld adref cawsom ein synnu o 
weld yr holl gymorth a chefnogaeth oedd ar gael inni. Rydym 
bob tro’n cael croeso yng nghyfarfodydd Taith Ni ac rydym 
wedi dysgu cymaint trwy gyfarfod â gofalwyr eraill a gwybod 
nad ydym ar ein pen ein hunain. Ni fyddem wedi ymdopi fel 
arall, dyna uchafbwynt ein hwythnos. 

Gofalydd, Gogledd Cymru 
 

Mae Crossroads wedi fy helpu trwy allu siarad amdano’n 
agored a dweud sut rwy’n teimlo yn y cyfarfodydd heb 
deimlo’n euog. 

Gofalydd, Gogledd Cymru 
 

Mae ymchwil, sydd wedi cynnwys yr Athro Bob Woods o Brifysgol Bangor yn dangos 
fod pobl â dementia a’u teuluoedd yn aml eisiau un pwynt cyswllt pan mae angen 
cefnogaeth arnynt neu os oedd problem ganddynt.  Mae’r gwasanaeth hwn yn 
cynnig un pwynt cyswllt fydd yn delio â’r broblem, naill ai trwy gyfeirio’r cleient at y 
bobl iawn neu ymyrryd eu hunain os oes angen. Mae’n cynnig tawelwch meddwl ac 
yn cael gwared â theimladau o unigrwydd a phanig.   
 

Cefnogaeth i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n 

ofalwyr 

Prosiect Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr – Gofal Crossroads 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin 
 
Mae prosiect oedolion ifanc sy’n ofalwyr Gofal Crossroads Sir Gaerfyrddin yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn darparu cefnogaeth i ofalwyr 16-25 oed. Trwy’r prosiect 

https://www.carmarthenshirecarers.org.uk/young-adult-carers/
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hwn, gall oedolion ifanc sy’n ofalwyr droi at weithiwr allweddol pwrpasol i gael 
cefnogaeth un-i-un gartref neu yn y gymuned a chynlluniau cefnogi wedi’u teilwra’n 
unigol trwy ddull seiliedig ar y teulu. Mae’r prosiect hefyd yn darparu gwybodaeth ar 
faterion gofalwyr, grwpiau sgiliau bywyd fel meithrin hyder, iechyd a llesiant, y cyfle i 
fanteisio ar wasanaethau eraill all gynnig cefnogaeth; help gyda cheisiadau grant am 
egwylion byr a bwrsariaethau a chefnogaeth gyfoed.  
 
Darperir cefnogaeth gyfoed trwy grwpiau ieuenctid bob pythefnos, teithiau misol a 
gweithdai dysgu sgiliau. Lansiwyd y prosiect yn gynllun prawf yn 2016 gan osod 
targed o 30 gofalydd, ond erbyn diwedd y cyfnod 18 mis roedd y gwasanaeth wedi 
gweithio gyda 112 o oedolion ifanc sy’n ofalwyr. 
 
Ariannwyd y prosiect yn wreiddiol trwy grant yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Ers mis 
Ebrill 2017 ariannwyd y prosiect gan Sefydliad Waterloo, Sefydliad Sobell a 
llwyddwyd i gael grantiau llai ar gyfer teithiau trwy Arian i Bawb a’r Grant Gofal 
Seibiant. Mae unrhyw fylchau ariannu yn cael eu llenwi ar hyn o bryd o weddillion 
Gofal Crossroads Sir Gaerfyrddin yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Erbyn hyn mae gan 
y gwasanaeth 180 o oedolion ifanc sy’n ofalwyr wedi’u cofrestru. Mae oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr wedi creu ffilm am eu profiadau, a soniant am nifer o fanteision o 
ddefnyddio’r gwasanaeth sy’n cynnwys cael amser i gymdeithasu, y buddiannau 
enfawr a gânt o’r gefnogaeth emosiynol ac yn bennaf oll cael amgylchedd sy’n 
gwneud iddynt deimlo’n ddiogel i fynegi eu hunain.  
 
Trwy ddarparu amgylchedd diogel, mae’r oedolion ifanc sy’n ofalwyr nid yn unig wedi 
cael cefnogaeth emosiynol a chymdeithasol, ond mae hefyd wedi rhoi llais iddynt. Yn 
2017 deisebodd y grŵp y Cynulliad Cenedlaethol ynghylch yr angen am fwy o 
hyblygrwydd i oedolion ifanc sy’n ofalwyr gyda’u Lwfans Cynhaliaeth Addysg, i’w 
gwneud yn fwy posib iddynt fynd i’r coleg. Buont hefyd yn deisebu’r Senedd yn 
Llundain i ddiwygio cyfyngiadau i’r Lwfans Gofalwyr sy’n golygu nad yw gofalwyr 
sydd mewn addysg am fwy na 21 awr yr wythnos yn gallu manteisio arno. 
Cefnogwyd yr oedolion ifanc sy’n ofalwyr i siarad mewn digwyddiadau am eu deiseb, 
a chymerasant ran mewn cyfweliadau teledu a radio, gan helpu adeiladu sgiliau a 
hyder. Mae rhagor o ddarllediadau, rhaglenni dogfen a storïau byrion yn cael eu 
ffilmio ar hyn o bryd, sydd eto yn rhoi llais i’r gofalwyr ifanc. 
 

Prosiect Sgiliau Bywyd Gofalwyr Ifanc – YMCA Caerdydd 
 
Bu elfen sgiliau bywyd prosiect gofalwyr ifanc YMCA Caerdydd ar waith er 2014. 
Gwelodd YMCA Caerdydd fod rhai gofalwyr ifanc yn ei chael yn anodd datblygu 
sgiliau bywyd megis hyder a sgiliau cymdeithasol. Trwy’r prosiect maent yn darparu 

https://vimeo.com/225214420
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gwaith datblygu sgiliau bywyd trwy nifer o ddulliau gwahanol, cefnogaeth 1-2-1, 
cyrsiau cefnogi, sesiynau grŵp a phrosiectau bychain. 
 
Mae’r cyrsiau a gweithgareddau grŵp maen nhw wedi’u darparu yn cynnwys 
gweithgareddau ar hyder, bwyta’n iach, perthnasoedd iach, sgiliau cyfweld a mwy. 
Mae’r rhain yn rhoi cyfle i ofalwyr ifanc archwilio meysydd y gallent fod yn cael 
trafferth â nhw ac yn sicrhau bod ganddynt sgiliau i’w cadw’n ddiogel ac yn iach a’u 
bod yn gwireddu a chyrraedd eu llawn botensial. 
 
Mae’r YMCA wedi datblygu fforwm ieuenctid gofalwyr ifanc o’r enw PAVE (rhoi llais i 
bawb) sy’n codi ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc ac yn gweithio ar brosiectau bychain 
i gefnogi’r gofalwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Maent wedi cynhyrchu Ap o’r 
enw ‘Starter Chef’ i helpu’r gofalwyr ifanc i goginio prydau rhad, iach gan fod rhai yn 
ymgymryd â’r rôl hon. 
 
Maent wedi creu 2 lyfryn, un ar gyfer gofalwyr ifanc i’w ddefnyddio mewn ysgolion ac 
un i’w ddefnyddio adref. Mae’r Canllaw Goroesi hefyd yn eu galluogi i gofnodi eu 
profiadau a’u cyflawniadau o gael bod ar y prosiect. Mae hefyd yn cynnwys 
gwybodaeth ar gyllidebu, rhywfaint o therapi lliw ac astudiaethau enghreifftiol o 
ofalwyr ifanc eraill. Gellir defnyddio llyfryn Help Llaw mewn ysgolion lle y gall 
gofalwyr ifanc gofnodi pam y buont yn hwyr neu’n methu gorffen gwaith cartref. 
Roedd aelodau PAVE eisiau datrys yr angen parhaus o orfod esbonio i bob athro 
neu athrawes, ac aethant ati i greu’r llyfryn hwn gyda’r bwriad o wella profiadau 
ysgol.  
 
Gan wybod y gallai gofalwyr ifanc dderbyn graddau is, mae’r YMCA hefyd yn cynnig 
achrediad trwy – Gwobrau Cyflawniad Pobl Ifanc, Get Cooking a chyrsiau Agored 
gydag Addysg Oedolion Cymru. 
 
Mae’r holl ofalwyr ifanc sy’n rhan o’r prosiect wedi datblygu sgiliau a hyder nid yn 
unig yn eu rôl ofalu ond iddyn nhw fel pobl ifanc. Bu’r prosiect sgiliau bywyd yn 
llwyddiant mawr, a chyda model cyd-gynhyrchu, mae’r gofalwyr ifanc wastad yn 
meddwl am syniadau newydd i wella’r gwasanaethau a’r gefnogaeth i eraill yng 
Nghaerdydd a Bro Morgannwg. 

 
Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion – Ymddiriedolaeth Gofalwyr De 
Ddwyrain Cymru 
 
Comisiynwyd Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru gan Bartneriaeth 
Caerdydd a’r Fro a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan i gynnal ymarferiad 

https://www.c3sc.org.uk/networks/networks-doc-lib/cardiff-health-social-care-network/network-meetings/june-2017/1777-draft-ycisa-cv/file
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cwmpasu er mwyn casglu gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer  
gofalwyr ifanc mewn ysgolion a phrofi hyfywedd defnyddio Rhaglen Gofalwyr Ifanc 
mewn Ysgolion20 i lunio cynllun gwobrau rhanbarthol. 
 
Gydag arian ychwanegol gan Bartneriaeth Caerdydd a’r Fro a Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Aneurin Bevan, cyflogodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru 
Weithiwr Datblygu Ysgolion i gefnogi’r ysgolion a chyflwyno Rhaglen Gofalwyr Ifanc  
mewn Ysgolion, gan ddarparu cefnogaeth a hyfforddiant i helpu ysgolion i gyrraedd 
lefel ‘Hanfodion’ yr hunan-asesiad.  
 
O’r 60 ysgol y cysylltwyd â nhw ar y cychwyn, danfonodd 56 yr arolwg gwreiddiol yn 
ôl, sy’n dangos fod ysgolion yn awyddus i ddatblygu eu polisïau, systemau a 
phrosesau i wella eu gallu i adnabod a chefnogi gofalwyr o fewn amgylchedd yr 
ysgol. Cysylltwyd â’r holl ysgolion a ymatebodd i’r arolwg gwreiddiol, a chynigiwyd 
cefnogaeth iddynt i weithio tuag at y rhaglen. 
Ar hyn o bryd, mae 34 ysgol uwchradd ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg a 
Gwent Fawr a 5 ysgol gynradd ar draws Gwent Fawr yn cymryd rhan yn Rhaglen 
Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion.  
 
Fel rhan o werthfawrogi llais gofalwyr mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain 
Cymru wedi recriwtio a hyfforddi nifer o ofalwyr ifanc o bedair sir i ffurfio Panel 
Adolygiad Cyfoed Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion. Mae hyn yn rhoi cyfle i’r ysgolion 
gyflwyno tystiolaeth o’u hunan-asesiadau i gael ei dilysu. 

 
Hyd yn hyn, mae 15 ysgol wedi cyflawni ‘hanfodion’ y Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn 
Ysgolion. Mae 1 ysgol ym Mro Morgannwg wedi cyflawni ‘Mwy na’r Hanfodion’. 
Mae’r ysgolion wedi cael plac hefyd i gydnabod eu cyflawniad.   
 

Mae deilliannau’r gwaith yng Nghaerdydd a’r Fro yn adleisio arbrawf cenedlaethol a 
gynhaliwyd mewn ysgolion prawf ledled Cymru yn 2017. Mae’r rhain yn cynnwys:  

• Cynnydd arwyddocaol o hyd at 1400% yn nifer y gofalwyr ifanc gafodd eu 
hadnabod  

• Gwell cyfathrebu a chysylltiadau gydag asiantaethau cymorth allanol megis 
gwasanaethau i ofalwyr ifanc 

• Codi ymwybyddiaeth a phroffil gofalwyr ifanc ymhlith athrawon a 
llywodraethwyr 

• Newidiadau i brosesau a phrotocolau ysgolion 

                                            

20 https://professionals.carers.org/Young-Carers-in-School-Wales 

https://professionals.carers.org/Young-Carers-in-School-Wales
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Mae’n bwysig nodi hefyd y cafodd y broses adolygiadau cyfoed effaith gadarnhaol ar 
y gofalwyr ifanc dan sylw. Mae’r gwahaniaeth a wnaeth i adolygwyr cyfoed gofalwyr 
ifanc yn cynnwys: gwella hyder, cydnabyddiaeth i’w sgiliau a’u rôl ofalu, eu barn a’u 
profiadau’n cael eu gwerthfawrogi, cael ymdeimlad o bwrpas ac ennill casgliad 
newydd o sgiliau. 
 
Gweithiodd 1 person ifanc gydag arweinydd gweithredol ei ysgol i lunio cyflwyniad a 
draddodir i ddisgyblion Blwyddyn 7 ac 8. Mae bod yn rhan o’r Panel Adolygiadau 
Cyfoed wedi rhoi ymdeimlad o berchnogaeth iddo o’i sefyllfa gartref a’r hyn sydd 
ganddo i’w gynnig yn ofalydd ifanc, ac mae wedi magu hyder i gyflwyno gwybodaeth 
i staff a myfyrwyr ar fod yn ofalydd ifanc.  

 
Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych (WCD) – gwasanaeth gofalwyr 
ifanc 
 
Mae WCD yn cynnig nifer o wasanaethau cefnogi i ofalwyr ifanc ar draws Wrecsam, 

Conwy a Chlwyd. Cofrestrwyd 965 o ofalwyr ifanc ar draws y rhanbarth, ac mae nifer 

yr atgyfeiriadau yn codi’n rheolaidd ac mae 81 gofalydd ifanc ar restr aros. Gall 

gofalwyr ifanc fanteisio ar 3 lefel o gefnogaeth: 

• Gofalwyr ifanc sy’n derbyn gwybodaeth trwy’r wefan, cylchlythyron, aelodau 

grŵp Facebook caeëdig ac ati, sy’n gwybod ble i droi os oes angen mwy o 

gefnogaeth. Mae cyfathrebu digidol yn ddigon i rai gofalwyr ifanc 

• Gofalwyr ifanc sydd wedi cofrestru’n aelodau gyda’r mudiad ond nad ydynt o 

reidrwydd yn mynychu grwpiau neu’n defnyddio gwasanaethau yn rheolaidd 

• Gofalwyr ifanc sy’n mynd ar brosiectau ac sy’n chwarae rhan fwy gweithgar 

yn y gwasanaeth, gan fynd ar deithiau, gweithgareddau a manteisio ar 

gefnogaeth 1 i 1 

Daw niferoedd da i grwpiau gofalwyr ifanc a cheir adborth da. Mae’r rhain yn cynnig 

cyfle da i ofalwyr ifanc ymlacio, cael cefnogaeth gan gyfoedion a mathau eraill o 

gefnogaeth. Mae’r mudiad hefyd yn darparu cefnogaeth 1 i 1 gan ei bod yn bwysig 

fod gofalwyr ifanc yn gwybod eu bod yno. Mae’r ffaith fod gofalwyr ifanc fel arfer yn 

dewis rhoi’r gorau i fynd i brosiect pan nad oes angen y gefnogaeth arnynt mwyach 

neu os ydynt yn cael eu cefnogi mewn ffordd arall yn cael ei weld yn ddatblygiad 

cadarnhaol. Caiff eu sefyllfa ei hadolygu ac yna cofnodir fod angen lefel is o 

gefnogaeth arnynt. Gan eu bod yn dal yn gofrestredig mae’n hawdd cynyddu lefel y 

gefnogaeth os yw anghenion y gofalydd ifanc yn newid, fel y gellir eu hail-asesu heb 

fynd ar restr aros.  
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Mae prinder trafnidiaeth yn gallu rhwystro gofalwyr ifanc rhag mynd i grwpiau os 

ydynt yn byw mewn ardal wledig neu os cynhelir y gweithgaredd mewn lleoliad 

gwledig. Darperir cludiant i/o brosiectau neu weithgareddau ar gyfer y sawl sydd ei 

angen pan fo hynny’n bosib, er enghraifft os yw oedolyn yn darparu gofal ac yn 

methu cludo’r gofalwyr ifanc.  

Defnyddir grŵp Facebook caeëdig i sicrhau bod oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn cael 

gwybod am weithgareddau a drefnwyd, fel y gall oedolion ifanc sy’n ofalwyr gymryd 

rhan os ydynt am wneud hynny. Mae cefnogaeth ar-lein hefyd ar gael i oedolion 

ifanc sy’n ofalwyr trwy Facebook. Gellir rhannu materion llesiant. 

Gellir cefnogi’r Gymraeg yn iaith gyntaf ac mae un prosiect wedi cofrestru teulu 

lleiafrif ethnig yn ddiweddar. Mae hynny’n golygu bod yn ymwybodol o anghenion 

deietegol a gofalu trefnu cyfieithydd ar y pryd os oes cyfarfod â’r teulu i sicrhau nad 

yw’r gofalwyr ifanc yn gorfod cyflawni’r rôl hon.  

Gwasanaethau mewnol i ofalwyr ifanc – Torfaen 
 
Mae gwasanaethau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ar gyfer gofalwyr ifanc yn 

cael eu rhedeg gan Weithiwr Cymdeithasol Gofalwyr Ifanc sy’n cynnal asesiadau o 

ofalwyr ifanc ac yn rheoli baich achosion o tua 80-100 o ofalwyr ifanc. Caiff y 

gofalwyr ifanc eu hasesu yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant (Cymru) 2014 ac mae gan bob gofalydd ifanc gynllun gofal a chefnogaeth 

sy’n cael ei adolygu o leiaf bob chwe mis.  

Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth 1 i 1 ac mae’n rhedeg grwpiau gofalwyr 

ifanc ar draws 3 ystod oed gyda chefnogaeth gweithwyr sesiynol. Mae gofalwyr ifanc 

hefyd yn mynychu clybiau a digwyddiadau sy’n cael eu rhedeg gan y Gwasanaethau 

Ieuenctid a gweithgareddau awdurdodau lleol yn ystod gwyliau ysgol. Golyga hyn y 

gall gofalwyr ifanc fanteisio ar gefnogaeth gyfoed ond gallant hefyd adeiladu  a 

chynnal perthnasoedd gyda phobl ifanc eraill nad oes ganddynt gyfrifoldebau gofal. 

Gellir darparu cefnogaeth i leihau effaith dyletswyddau gofalu ar addysg y gofalydd 

ifanc gan y gall Gweithiwr Cymdeithasol gofalwyr ifanc gysylltu â chydweithwyr 

mewn adrannau eraill. Mae gofalwyr ifanc yn manteisio ar gefnogaeth am gyhyd ag y 

mae ei angen i fyny at 18 oed, sy’n eu galluogi i adeiladu perthnasoedd hirdymor 

gyda gofalwyr ifanc eraill a staff cefnogi. 

Dywed Cyngor Sir Torfaen fod darparu’r gwasanaeth eu hunain yn cynnig sawl 

mantais: 
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• Cysondeb yn y gwasanaeth a ddarperir, gan na chafodd y gwasanaeth ei 

allanoli ac na chafodd rheolaeth ei throsglwyddo i ddarparwyr gwahanol yn 

dilyn tendrau. Mae swydd Gweithiwr Cymdeithasol Gofalwyr Ifanc yn un 

barhaol ac nid yw’n dibynnu ar gyllid allanol, sy’n golygu fod y gwasanaeth yn 

fwy cynaliadwy 

• Lle’n briodol, gall Gweithiwr Cymdeithasol Gofalwyr Ifanc gael mynediad at 

ddata sydd ym meddiant gweithwyr cymdeithasol eraill, cysylltwyr cymunedol 

neu swyddogion awdurdod lleol sy’n cyfrannu at gefnogi’r gofalydd ifanc neu 

eu teulu.  

• Mae’r cyfeiriadur ebost ar gael er mwyn gallu cysylltu gyda chydweithwyr 

mewn adrannau eraill. Mae hyn yn galluogi Gweithiwr Cymdeithasol Gofalwyr 

Ifanc i gysylltu’n ddidrafferth ag adrannau gwahanol, sy’n sicrhau y gall 

Gweithiwr Cymdeithasol Gofalwyr Ifanc wneud atgyfeiriadau a chynnal 

ymweliadau ar y cyd â’r gweithiwr sy’n cefnogi’r person y gofelir amdano neu 

amdani, sy’n golygu y gellir defnyddio dulliau ataliol seiliedig ar y teulu wrth 

gefnogi gofalwyr ifanc.  

• Gellir casglu data at ddibenion adrodd o un system unigol. 

• Nid oes unrhyw reidrwydd i adrodd yn ffurfiol ar gynnydd neu gyrraedd 

targedau fel y byddai rhaid pe bai’r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan 

fudiad allanol 

• Gall Gweithiwr Cymdeithasol Gofalwyr Ifanc wneud atgyfeiriadau i CAMHS 

neu wasanaeth arall os oedd angen cefnogaeth arbenigol ar y gofalydd ifanc. 

Gwasanaeth i Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr Abertawe – Canolfan 
Gofalwyr Abertawe 
 
Mae prosiect Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr Abertawe yn rhedeg clwb ieuenctid 

ddwywaith y mis er mwyn rhoi hoe i ofalwyr ifanc o’u rôl ofalu, sy’n cynnwys nifer o 

weithgareddau gwahanol, cefnogaeth 1-i-1 wedi’i theilwra a chefnogaeth gyfoed. 

Cefnogwyd dros 110 ers mis Medi 2015, ac mae 52 o oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn 

cael cefnogaeth weithredol gan y prosiect. Mae 12 oedolyn ifanc sy’n ofalwyr yn 

mynychu’r grŵp yn rheolaidd ac mae pob un ohonynt yn cael cefnogaeth un i un a 

chymorth gyda nifer o faterion gwahanol yn gysylltiedig â’u rôl ofalu, gan gynnwys 

addysg, arian, tai a chefnogaeth emosiynol.  

Mae’r prosiect hefyd yn darparu nifer o deithiau a gweithgareddau sy’n rhoi cyfle i 

oedolion ifanc sy’n ofalwyr fynd i amrywiol weithgareddau dan do ac awyr agored yn 
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seiliedig ar yr hyn y maent wedi gofyn amdano. Yn y gorffennol mae hyn wedi 

cynnwys cerdded ceunentydd, pledu paent, Winter Wonderland a gweithdy hyder a 

llesiant. Darperir cludiant lle y mae angen neu caiff pris tocynnau bws eu had-dalu. 

Ceir grŵp Facebook caeëdig er mwyn rhoi gwybod i oedolion ifanc sy’n ofalwyr beth 

sy’n digwydd a gall oedolion ifanc sy’n ofalwyr gael gwybodaeth a chefnogaeth trwy 

ffonio neu ddanfon neges at ffôn symudol penodedig. 

 

Cynlluniau adnabod a chydnabod 
 
Cerdyn ICare – Powys  
Mae Cerdyn iCare, a ddarperir gan Credu, yn cynnig cydnabyddiaeth i ofalwyr o bob oed 
ym Mhowys mewn lleoliadau gwahanol. I ofalwyr ifanc bu hyn yn ddefnyddiol hefyd 
mewn amgylcheddau addysg a gofal iechyd.  
 

Bu’r cynllun ar waith ers 5 mlynedd ac mae Credu yn nodi mai un o lwyddiannau 
penodol y cynllun yw gwell cydnabyddiaeth i ofalwyr ifanc mewn ysgolion. Yr unig beth a 
gyfyngodd ar ei lwyddiant yw’r capasiti i hyrwyddo’r cerdyn yn ehangach ac i weithio 
gyda mwy o weithwyr proffesiynol a mudiadau. 
 

Yn ogystal â chydnabyddiaeth, mae’r cynllun cerdyn yn cynnig buddion i ofalwyr trwy 
gynigion a gostyngiadau gan fusnesau lleol. Mae’r rhain yn cynnwys: ffitrwydd a 
hamdden, theatrau, iechyd a harddwch, bwyd a diod, dysgu a darganfod a siopa. 
Cafodd y gwaith o ddatblygu’r cerdyn ei arwain gan Gyngor Powys ac erbyn hyn mae’n 
rhan o’r fanyleb gontract sydd ganddynt gyda Credu. Fel rhan o’r fanyleb hon mae staff 
cymorth a gweithwyr allgymorth Credu yn cynnig y cerdyn i unrhyw un sydd wedi 
cofrestru gyda’r gwasanaeth.  
 

Mae’r cerdyn yn cynnwys gwybodaeth elfennol, gan gynnwys llun a dyddiad geni. Mae’n 
ddilys am 3 blynedd ac er mwyn ei adnewyddu mae’n rhaid i’r gofalydd ifanc ddarparu 
llun cyfredol a bod yn gofrestredig gyda’r gwasanaeth gofalwyr o hyd.  
 

Mae Credu yn awgrymu y gellid cael llawer mwy o bobl i gymryd y cerdyn pe bai amser 
ganddynt i’w hyrwyddo i weithwyr proffesiynol a gofalwyr. Ar hyn o bryd, mae mwy na 
hanner yr atgyfeiriadau i’r cynllun yn hunan-atgyfeiriadau ac mae Credu o’r farn, os 
gellid cael cydweithio agosach, yn enwedig felly gydag iechyd, y gellid cyfeirio mwy o 
ofalwyr at y gwasanaethau i ofalwyr i gael cerdyn adnabod. Byddai hwnnw’n gyfle 
defnyddiol hefyd i weithwyr cymorth drafod eu hanghenion yn fwy cyffredinol a sicrhau 
eu bod yn derbyn unrhyw gymorth arall sydd ei angen arnynt. 
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Mae gofalwyr yn gwerthfawrogi elfennau gwobrwyo a chydnabyddiaeth cerdyn iCare. Yn 
benodol, mae’r gostyngiadau ar wasanaethau hamdden yn helpu gwella gweithgarwch 
corfforol a lleihau unigedd ac unigrwydd ymhlith pobl sy’n gofalu. 
 

Cynlluniau allgymorth o ysbytai a seiliedig ar 

ysbytai 
 

Swyddog Cefnogi Gofalwyr21: Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr, 
Gogledd Orllewin Cymru 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Awdurdod Lleol Gwynedd wedi 
ariannu aelod staff allgymorth o’r Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr yn gweithio yn 
Ysbyty Gwynedd. Pwrpas y swydd hon yw helpu gofalwyr i wneud eu ffordd drwy’r 
broses ryddhau a sicrhau bod ganddynt y wybodaeth a’r gefnogaeth maen nhw eu 
hangen cyn ac wrth gael eu rhyddhau. 
Mae’r gwasanaeth ar gael i ofalwyr cleifion ac i ofalwyr sy’n gleifion. Mae’r gweithiwr 
allgymorth yn gweithio’n agos gyda thimau Gwasanaethau Cymdeithasol a 
gweithwyr iechyd i sicrhau bod gofalwyr yn cael eu hadnabod, eu bod yn rhan o 
brosesau gwneud penderfyniadau a’u bod yn hapus â’r cynlluniau rhyddhau. 
 
Un o brif lwyddiannau’r swydd hon yw’r ffaith yr enillodd ei blwyf yn wasanaeth 
amlwg o fewn y swyddfa llif cleifion. Mae bod yn rhan weithredol ac annatod o’r 
broses ryddhau wedi creu proses drosglwyddo gyflymach ac wedi golygu y cynigir 
cefnogaeth i ofalwyr heb orfod cael atgyfeiriad gan staff iechyd neu atgyfeiriadau un 
pwynt mynediad i’r Awdurdod Lleol.  
 
Cefnogir dros 400 o ofalwyr bob blwyddyn, a cheir tua 30 atgyfeiriad bob mis. 
Dangosodd gwerthusiad o’r dull fod: 
 

• 100% o ofalwyr yn teimlo fod ganddynt fwy o wybodaeth ar ôl yr ymyriad 

• 96% yn credu y bu’r gefnogaeth a gawsant yn ddefnyddiol 

• 81% yn credu y byddai’r gefnogaeth a gawsant yn eu helpu i allu parhau â’u 
rôl ofalu22.  

                                            

21 Mae swyddi tebyg yn gweithio ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 
mewn partneriaeth â Chanolfan Gofalwyr Penybont ar Ogwr, Canolfan Ofal Abertawe a 
Gwasanaeth Gofalwyr Castell-nedd Port Talbot 
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Mae sylwadau gan ofalwyr di-dâl yn amlygu pwysigrwydd y gwasanaeth a’r effaith a 
gafodd: 

 
Roeddwn ar ben fy nhennyn ac roedd TW yn gefn mawr, 
ymhell y tu hwnt i’w disgrifiad swydd. Trefnodd seibiant imi 
ac aeth i weld fy ngŵr ar y ward tra roeddwn i ffwrdd. Hebddi 
hi fyddwn i ddim wedi gallu mynd allan. Gan nad oes gen i 
unrhyw deulu yn lleol mae’r holl faich gofal arna i ac rydw i 
wir yn gwerthfawrogi’r cymorth a gefais. Mae dod yn ofalydd 
yn ddedfryd oes ac mae eich bywyd chi’n dod yn ail i 
anghenion pobl eraill.  

Gofalydd,Ysbyty 
Gwynedd 

 
 

Roedd y wybodaeth am ofal a dyfodol fy nhad yn rhagorol. 
Yn dilyn fy nghyfarfod gyda TW euthum i weld rhai cartrefi yn 
y cylch oedd yn broffesiynol iawn ac a roddodd y gofal gorau 
posib i fy nhad yn ystod wythnosau olaf ei fywyd. Esboniodd 
a chefnogodd TW fi i deimlo’n hyderus i wneud y 
penderfyniad iawn. 

Gofalydd, Ysbyty Gwynedd 
 

Mae rhyddhau o’r ysbyty yn parhau’n destun gofid a dryswch i lawer o ofalwyr. Un o 
lwyddiannau mawr y swydd hon yw bod gofalwyr yn cael eu hadnabod yn gynnar ac 
yn cael y cyngor, y gefnogaeth a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt. Rhan o’r 
llwyddiant hwnnw yw’r penderfyniad i osod y gweithiwr cefnogi gofalwyr yn y tîm 
rhyddhau. Mae hynny’n hwyluso trafod cynnar, mae’n cadw’r ffocws ar y gofalwyr ac 
mae’n weladwy. Mae gweithio o fewn tîm rhyddhau’r ysbyty yn golygu fod gofalwyr 
yn cael eu gweld o’r cychwyn cyntaf, boed yn gleifion preswyl neu’n ofalwyr am 
gleifion.  
 
Proses ac nid digwyddiad yw rhyddhau. Mae’n rhaid cynllunio ar ei gyfer ar y cyfle 
cyntaf ar draws y gwasanaethau cynradd, ysbyty a gofal cymdeithasol, er mwyn 

                                                                                                                                        

22 Cymerwyd o’r ymatebion gwerthuso blynyddol a ddarparwyd gan ofalwyr a gefnogwyd gan 
yr Hwylusydd Ysbyty 
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sicrhau bod unigolion a’u gofalwyr yn deall ac yn gallu cyfrannu at benderfyniadau ar 
gynllunio gofal.  
 
Gall teuluoedd a gofalwyr chwarae rhan arwyddocaol yn helpu oedolion ag 
anghenion gofal cymdeithasol i ddychwelyd adref wedi bod yn yr ysbyty. Mae’n 
bwysig felly eu bod yn rhan o benderfyniadau am gynllun rhyddhau’r person y maen 
nhw’n gofalu amdano neu amdani, os ydynt hwy a’r person y maen nhw’n gofalu 
amdano neu amdani yn cytuno, er mwyn darparu gwybodaeth am anghenion ac 
amgylchiadau’r person y tu hwnt i gyflyrau meddygol neu anghenion corfforol. 
Golyga hynny y gall cynllunio rhyddhau fod yn fwy cynhwysfawr ac y gall leihau’r 
tebygrwydd y bydd rhaid i’r person fynd yn ôl i’r ysbyty eto.  
 

Ymgyrch Egwyddorion John – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r 

Fro 

Ym mis Tachwedd 2014 sefydlodd Nicci Gerrard a Julia Jones John’s Campaign. 

Mae datganiad pwrpas syml yr ymgyrch yn datgan nid yn unig y dylai gofalwyr pobl 

yn byw â dementia gael yr hawl ond y dylid rhoi croeso iddynt gyfrannu at ofal y 

person y maen nhw’n gofalu amdano neu amdani.  

Er mwyn cydnabod y rôl bwysig y mae pob gofalydd yn ei chyflawni roedd Bwrdd 

Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro eisiau sicrhau bod pob gofalydd yn cael cystal 

gofal â’r hyn a roddir i bobl yn byw â dementia. Roedd y Bwrdd Iechyd yn deall hefyd 

y gall gofalwyr gael eu llethu’n llwyr ac na ddylid gwneud iddynt deimlo’n euog os 

ydynt yn dewis peidio ymweld am gyfnodau maith. 

Felly, penderfynwyd y byddai’r Bwrdd Iechyd yn ymrwymo i egwyddorion John’s 

Campaign a datblygu eu blaenoriaethau, egwyddorion ac addewidion eu hunain. 

Gwnaed y gwaith hwn gyda mewnbwn gan Fyrddau Clinigol, y Trydydd Sector a 

gofalwyr eu hunain, ac wedi ymgynghori datblygwyd ‘Pedair P’ y Bwrdd Iechyd a 

ymgorfforwyd mewn poster a thaflen fanylach, gan sicrhau bod yr egwyddorion a 

fabwysiadwyd yn gydnaws â ‘Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014’. Yr elfennau yw;  

1. Blaenoriaeth – adnabod gofalwyr yn gynnar 

2. Egwyddorion – rhoi llais i ofalwyr, a gofalu eu bod yn cael gwybodaeth ac y 

cyfathrebir â nhw 
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3. Ein Haddewidion – y gall gofalwyr barhau â’u rôl ofalu os ydynt yn dymuno 

hynny e.e. adeg prydau bwyd, gofal personol a rheoli meddyginiaethau ac ati. 

4. Yn olaf ofalwyr Da chi – parchwch breifatrwydd  cleifion eraill, materion ward 

a dywedwch wrthym os ydych angen ein help a’n cefnogaeth           

Oherwydd cymhlethdodau’r wardiau aciwt ac ar draws y Bwrdd Iechyd rhagwelir y 

gall gymryd peth amser i wreiddio egwyddorion yr ymgyrch ar bob ward. Felly, 

penderfynwyd profi’r ymgyrch mewn rhai ardaloedd er mwyn sicrhau bod y ‘Pedair 

P’ yn gweddu i’w pwrpas ac yn ymarferol ar lefel ward.  

Ym mis Chwefror 2018 lansiodd y Bwrdd Iechyd gynllun prawf sy’n golygu fod 

egwyddorion John’s Campaign yn cael eu profi mewn saith ardal, ar draws tri 

Bwrdd Clinigol, ym mhedwar o safleoedd y Bwrdd Iechyd. Enwebodd pob ardal 

aelodau staff, nyrs gofrestredig a gweithiwr cymorth gofal iechyd, i ddod yn 

arweinyddion Cefnogi Gofalwyr a chafodd y staff hyn hyfforddiant ymwybyddiaeth 

gofalwyr a rhoddwyd pecyn gwybodaeth iddynt.  

Mae’r ymgyrch yn ceisio codi ymwybyddiaeth o ofalwyr, gan gynnwys eu hadnabod 

yn gynnar, helpu’r Bwrdd Iechyd i ddeall profiad gofalwyr a bydd yn gwella corff 

gwybodaeth staff. Roedd y cynllun prawf yn llwyddiant a chafodd yr ymgyrch groeso 

gan staff ymhob ardal, a chafwyd cydnabyddiaeth o’r rôl allweddol y mae gofalwyr yn 

ei chyflawni. Ers gwerthuso’r prawf mae ail gam cyflwyno’r ymgyrch wedi cychwyn 

ac mae wyth ward arall wedi cynnig bod yn rhan o’r ymgyrch ac mae hyfforddi eu 

Harweinyddion Cefnogi Gofalwyr wedi cychwyn. 

 

Ymarfer Cyffredinol 
 

Hyfforddiant ac achrediad gofal cynradd – Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Cwm Taf 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi rhoi blaenoriaeth i ddatblygu a chyflwyno 
cynllun sy’n cefnogi meddygfeydd teulu i ddatblygu eu Hymwybyddiaeth Gofalwyr a 
ffyrdd o weithio i gefnogi gofalwyr.  
 
Mae Cwm Taf wrthi’n cyflwyno cynllun achredu gydag Agored Cymru mewn  
meddygfeydd teulu.  Mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys gofalu bod  
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hysbysfwrdd gofalwyr yn cael ei ddarparu a’i ddiweddaru ar gyfer cleifion a chofnodi  
pa gleifion sy’n ofalwyr.   
 
Mae gan bob meddygaeth deuluol Hyrwyddydd Gofalwyr sy’n bwynt cyswllt i gleifion 
a staff i’w cyfeirio at wasanaethau i ofalwyr.  Mae Hyrwyddwyr Gofalwyr yn derbyn 
gwybodaeth berthnasol ac amserol i’w dosbarthu trwy eu meddygaeth deuluol.          
 
Hyd yn hyn, mae’r Bwrdd Iechyd wedi recriwtio dros 400 o Hyrwyddwyr Gofalwyr ar 
draws y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol a’r trydydd sector, gan sicrhau bod 
Ymwybyddiaeth Gofalwyr yn cael ei wreiddio mewn adrannau a sefydliadau 
gwahanol. 
 
Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf stondinau gwybodaeth yn darparu  
gwybodaeth i ofalwyr yn Ysbyty Brenhinol Morgannwg, Ysbyty Tywysog  
Charles, Ysbyty Cwm Rhondda, Ysbyty Cwm Cynon a Pharc Iechyd Keir Hardie ar  
gyfer Diwrnod Hawliau Gofalwyr.   
 
Cafodd cleifion a staff yn y stondinau adnoddau megis llyfrynnau ‘Carers A to Z’ a  
gwybodaeth yn eu cyfeirio at fudiadau cymorth eraill. 
 
Mae hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gofalwyr yn cael ei ddarparu hefyd ar gyfer 
Hyrwyddwyr Hybu Iechyd mewn fferyllfeydd.   
 
Er mwyn cynorthwyo Hyrwyddwyr Gofalwyr, cynhyrchwyd taflenni i’w cefnogi i gael 
sgyrsiau ystyrlon gyda gofalwyr. 
 
Helpodd y dull hwn i godi proffil gofalwyr mewn nifer o amgylcheddau gofal iechyd ac 
i roi’r wybodaeth a’r arfau i weithwyr gofal iechyd i’w cefnogi’n briodol. 
 

Achrediad i Ofalwyr mewn Meddygfeydd Teulu a Lleoliadau Gofal 

Iechyd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

I lawer o oedolion sy’n ofalwyr, y lle cyntaf maen nhw’n cysylltu ag ef i gael help a 

chefnogaeth yw eu meddygaeth deuluol. Golyga hynny’n aml fod meddygon teulu a 

staff gofal cynradd eraill yn cyfarfod gofalwyr ymhell cyn i’r gwasanaethau 

cymdeithasol wneud. Felly, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi 

gweithio gyda Hyrwyddwyr Gofalwyr mewn meddygfeydd teulu i roi gwybodaeth 

berthnasol a chyfredol i staff a chleifion am eu hawliau ac am y gefnogaeth sydd ar 

gael iddynt fel gofalydd.   
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Er mwyn gwella mynediad at wasanaethau a chodi ymwybyddiaeth o ofalwyr ymhlith 

gwasanaethau cymunedol, gan arwain at eu hadnabod yn gynnar, yn 2015 

datblygodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mewn partneriaeth â’r ddau 

awdurdod lleol, Gynllun Achredu Meddygon Teulu i Ofalwyr. Mae’r cynllun wedi 

pennu meini prawf y mae angen i feddygfeydd teulu eu bodloni er mwyn cael 

cydnabyddiaeth am y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth a roddant i ofalwyr. 

Mae’r meini prawf yn cynnwys y bum brif thema fel a ganlyn: 
 

1. Deall - Aelodau staff penodedig fydd yn cymryd cyfrifoldeb am ddeall a mynd 

i’r afael ag anghenion gofalwyr 

2. Hysbysu – Codi ymwybyddiaeth ymhlith cydweithwyr a rhannu gwybodaeth 

am ofalwyr 

3. Adnabod – Trefnu fod gofalwyr yn cael eu hadnabod 

4. Gwrando – Trefnu fod gofalwyr yn cael gwrandawiad, yr ymgynghorir â nhw 

a’u bod yn cael amser a lle i siarad 

5. Cefnogi – Trefnu fod gofalwyr yn cael cefnogaeth a’u bod yn cael eu cyfeirio 

at adnoddau a gwasanaethau 

Mae’r wobr efydd/sylfaenol yn cynnwys y camau allweddol canlynol: 

• Neilltuo hyrwyddydd/aelod staff arweiniol i ddeall gofalwyr a’u hanghenion 

• Datblygu a chynnal hysbysfyrddau a gwybodaeth ar-lein ar faterion gofalwyr 
a’r gefnogaeth sydd ar gael iddynt 

• Rhoi trefniadau ar waith i adnabod gofalwyr 
 
Yn y tair blynedd diwethaf mae 42 meddygaeth deuluol wedi cymryd rhan yn y 
cynllun achredu, ac enillodd deg ar hugain ohonynt achrediad lefel efydd ar draws 
Caerdydd a’r Fro.  
 
Yn 2018 cytunwyd meini prawf lefel Arian y cynllun. Mae’r pwyslais ar y lefel hon ar 

arferion rhagweithiol i adnabod eu gofalwyr, edrych ar eu demograffeg a theilwra eu 

gwybodaeth i’r gynulleidfa, gan weithio gyda mudiadau trydydd sector a mabwysiadu 

ymagwedd meddygfa gyfan wrth roi hyfforddiant ymwybyddiaeth gofalwyr i staff. Hyd 

yn hyn, mae tair meddygaeth deuluol ar draws Caerdydd a’r Fro wedi ennill 

achrediad lefel arian.  

Yn ogystal â’r gwaith yn y meddygfeydd teulu, datblygwyd Achrediad Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol. Dewiswyd chwe maes ar draws lleoliadau iechyd a chymdeithasol ar 
gyfer y cynllun prawf, a chynhaliwyd cyfarfodydd i esbonio’r broses ac amlinellu 
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disgwyliadau. Mae’r meini prawf ar gyfer yr achrediad hwn yn gydnaws â gwobr 
Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion a themâu’r Cynllun Achredu Meddygon Teulu i 
Ofalwyr a ddefnyddir yn y rhanbarthol, er bod y ffocws ychydig yn wahanol. 

 
 

Datblygu partneriaethau a gwybodaeth a 

dealltwriaeth gweithwyr proffesiynol o anghenion 

gofalwyr 

 
Cefnogi gwaith partneriaeth – Ceredigion  
 
Hwylusodd a threfnodd yr Uned Gofalwyr yng Ngheredigion ddigwyddiad i ddod ag 

ymarferwyr o’r sector statudol a phartneriaid o’r trydydd sector at ei gilydd. 

Cynhaliwyd “Cwrdd â’r Darparydd Gwasanaethau – Digwyddiad Rhwydweithio 

Cyflym” ar gyfer gweithwyr proffesiynol cyn Diwrnod Hawliau Gofalwyr Tachwedd 

2016.  Roedd y digwyddiad yn ymdrech i gael pob sector i siarad â’i gilydd ac i fod 

yn ymwybodol o bwysigrwydd a dulliau o gefnogi gofalwyr wedi dyfodiad Deddf 

Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.   

 

Roedd dau brif grŵp yn bresennol: mudiadau neu brosiectau trydydd sector, a 

enwyd yn Ddarparwyr Gwasanaethau a siaradodd am y gwasanaethau maen nhw’n 

eu darparu yn y gymuned o’u stondin marchnad eu hunain. Roeddent yn cymell eu 

gwasanaethau i’r ail grŵp, sef y Gwrandawyr oedd yn cynnwys staff gofal 

cymdeithasol a gofal iechyd o Gyngor Sir Ceredigion a Hywel Dda yn ogystal â nifer 

o swyddogion eraill o Goleg Ceredigion ac un feddygaeth deuluol. Fformat y 

digwyddiad oedd gwib rwydweithio, a roddodd gyfle i’r Darparwyr Gwasanaethau 

wneud cyflwyniad 3 munud byr ar eu gwasanaethau neu brosiect i’r Gwrandawyr, 

oedd yn symud o gwmpas yr ystafell o un stondin i’r llall wrth i’r gloch seinio hyd nes 

y cafodd yr holl Wrandawyr y cyfle i glywed pob Darparydd Gwasanaethau yn yr 

ystafell.  

Daeth cyfanswm o 71 o bobl i’r digwyddiad, ac roedd 21 o fudiadau yn ‘gwerthu’ eu 

prosiectau i 38 Gwrandawydd ynghyd â threfnwyr y digwyddiad. Roedd yr adborth 

o’r digwyddiad yn gwbl gadarnhaol: 



 
 
 
 

 
69 

 
 

 
 
 
 
 
 

“Nifer o ddarparwyr gwasanaethau amrywiol. Cipolygon byr 
ond defnyddiol o’r gwasanaethau a gynigir. Gwybodaeth 
werthfawr all ac a fydd yn cael ei rhannu gyda defnyddwyr 
gwasanaethau a staff.” 

 

“Cael yr amser i gwrdd a chael gwybodaeth am yr holl 
wasanaethau sydd ar gael (yn hytrach na dim ond codi 
taflenni), gwybod â phwy i gysylltu os nad yn siwr.” 

 

“A ellir ei gynnal o leiaf bob yn ail flwyddyn? Mae’r 
wybodaeth hon am wasanaethau yn werthfawr imi wrth imi 
chwilio am y gefnogaeth fwyaf addas i unigolion.” 

 
Ariannwyd y digwyddiad trwy Gyllid Trawsnewidiol Rhanbarthol Gofalwyr.    

Mae cynlluniau i gynnal digwyddiad rhannu gwybodaeth tebyg yn 2019 ar y cyd â 
phartneriaid Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Thrydydd Sector.  

 
Hyfforddi Gweithwyr Gofalwyr Ifanc: Credu, Powys 
 
Comisiynwyd Cyflwyniad i Ddulliau Hyfforddi gyda Phobl Ifanc23 gan Wasanaeth 
Gofalwyr Powys (Credu erbyn hyn) ac fe’i hariannwyd gan yr Ymddiriedolaeth 
Gofalwyr yn 2016.  Gwelwyd fod ychwanegu hyfforddi at gasgliad sgiliau ymarferwyr 
wrth weithio gyda gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn ffordd addawol o 
wella ymgysylltu gyda gofalwyr ifanc a chynnig gwell deilliannau iddynt. 
 
Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys tri modiwl, a gyflwynwyd i saith staff dros 
gyfanswm o 3.5 diwrnod rhwng Ebrill a Mehefin 2016. Roedd y cwrs yn cynnwys tri 
modiwl: 
 

• Golygon newydd ar Ddatblygiad Pobl Ifanc, yn canolbwyntio ar ddatblygiad 
ymennydd arddegwyr a sut mae hynny’n effeithio ar gapasiti ac ymateb pobl 
ifanc i elfennau gwahanol o’u bywydau a sut all ymatebion effeithiol, gan 
gynnwys hyfforddiant, gefnogi, galluogi ac ymrymuso. 
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• Roedd cyflwyniad i Ymagweddau Hyfforddiant yn cynnwys cyflwyno model 
hyfforddi a chyflwr meddwl ac arfer y sgiliau allweddol sy’n cynnal yr 
ymagwedd mewn ffordd fyfyrgar, gefnogol.  

• Roedd cymhwyso’r ymagwedd hyfforddi ar gyfer gweithio gyda phobl ifanc yn 
canolbwyntio ar ddefnyddio ymagwedd hyfforddiant gyda phobl ifanc i gefnogi 
eu datblygiadau, dyheadau a nodau. 

 
Roedd y cwrs yn un arbennig, ac fe’i cynlluniwyd yn benodol ar gyfer staff yn cefnogi 
gofalwyr ifanc ac fe’i cyflwynwyd gan ddau hyfforddydd cymwysedig, profiadol oedd 
hefyd yn gyfarwydd iawn â hyfforddi staff gwaith ieuenctid a phobl ifanc dros gyfnod 
o flynyddoedd lawer. 
 
Dangosodd gwerthusiad dystiolaeth ddiymwad o effaith yr hyfforddiant hwn ar y saith 
person a’i derbyniodd, o gynyddu eu gwybodaeth am ddatblygiad pobl ifanc i wella 
eu hyder wrth ddefnyddio hyfforddiant yn ffordd o greu newid gwirioneddol. Mae’r 
hyfforddiant yn canolbwyntio ar gwestiynau allweddol i hoelio’r sgwrs a chefnogi 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr i lunio eu casgliadau eu hunain a chymryd rheolaeth. 
 

Rwyf wedi gweithio gyda phobl ifanc am 20+ mlynedd ond 
doedd gen i ddim syniad o ddifrif sut maen nhw’n gweithio. 
Dylai hwn fod yn hyfforddiant gorfodol i unrhyw un yn 
gweithio â phobl ifanc neu unrhyw un mewn rôl 
gefnogi/gynghori/gynnig arweiniad. 

Gweithiwr Gofalwyr Ifanc, Credu 
 

Mae’r cwrs hwn wedi fy helpu’n fawr i fyfyrio ar fy arfer fy 
hun. Rwyf yn teimlo’n fwy abl i weithio ar hyd yn oed y mater 
symlaf gan wybod yr egwyddorion hyfforddi i sicrhau gwell 
canlyniad. 

 

Gweithiwr Gofalwyr Ifanc, Credu 
 
Mae gweithwyr gofal oedolion ifanc wedi gweld newid yn ymateb gofalwyr ers 
dechrau defnyddio’r dull hwn ac maent wedi newid ffocws y gefnogaeth a’r ymyriad o 
fod yn ei wneud i i wneud gyda.  
 

Diolch am fy helpu i fynd i’r coleg. Rwyf wedi gwerthfawrogi’n 
fawr dod i siarad â chi yn yr ysgol pan oeddwn yn teimlo’n 
isel a diflas, fe helpoch chi fi i sylweddoli y gallwn fynd i 
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goleg celf os oeddwn eisiau a gweithio allan beth roedd 
angen imi’i wneud. Erbyn hyn rwyf yma ac rwyf wrth fy modd! 
Diolch eto. 

 

Gofalydd ifanc, Powys 
 

Mae Martine bob tro’n gofyn imi beth yr hoffwn siarad 
amdano ac yn cymryd yr amser i wrando. Mae bob tro’n 
gwenu ac yn hawdd iawn gwneud â hi ac yn fy helpu i feddwl 
am ddewisiadau i oresgyn rhai sefyllfaoedd. 

 

      Oedolyn Ifanc sy’n Ofalydd, Canol Powys 
 
Erbyn hyn mae’r cwrs yn rhan annatod o’r hyfforddiant ar gyfer gweithwyr Gofalwyr 
Ifanc ac fe’i cyflwynir yn rhan o swydd Arweinyddion Timau. 
 
Gwnaeth hyn wahaniaeth enfawr i’r ffordd y mae’r gwasanaeth yn gweithio, gan 
newid prif ffocws y gwaith o weithgareddau i wrando gweithredol a hyfforddiant 1 i 1 
mewn mwy o ddyfnder. Er bod cael y cyfle i wneud gweithgareddau cymdeithasol yn 
parhau’n rhan bwysig o’r rôl ac yn rhywbeth y mae oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn ei 
fwynhau, y gwerth ychwanegol gwirioneddol yw effaith hirdymor y meddylfryd 
hyfforddiant, sef fod gofalwyr ifanc yn cael eu cefnogi i herio credoau cyfyngol sydd 
wedi hen wreiddio ac yn eu tro yn codi eu dyheadau eu hunain fydd yn yr hirdymor, 
yn effeithio ar eu deilliannau bywyd a’u llesiant. 
 
 

Hyfforddiant a gweithgareddau i ofalwyr 
 

Sesiynau Blasu Hyfforddiant i ofalwyr – Cyngor Sir Ceredigion 
 
Trwy arian gan Lywodraeth Cymru rhoddodd Tîm Dysgu a Datblygu Cyngor Sir 

Ceredigion arian i Uned Gofalwyr Ceredigion i ddatblygu sesiynau blasu gyda 

gofalwyr yn unol ag amcanion prosiect llesiant a chydnerthedd gofalwyr. Pwrpas y 

cynllun hwn yw annog cyfleoedd “hyfforddiant“ llesiant, gan ymateb i’r ymchwil a 

gynhaliwyd gyda’r Uned Gofalwyr trwy’r Fforwm Gofalwyr a Chynghrair Gofalwyr.  

Mae’r prosiect yn darparu sesiynau megis Ymwybyddiaeth Ofalgar trwy baentio 

sidan, ymrymuso trwy Hunan Eiriolaeth a’r pecyn gwaith Hunan Eiriolaeth, Rheoli 
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Ymddygiadau Anodd a Rheoli Gwrthdaro. Mae digwyddiad cymdeithasol hefyd yn 

cael ei ddatblygu er mwyn lleihau effaith unigrwydd ac unigedd trwy ddod â gofalwyr 

a phobl y gofelir amdanynt at ei gilydd.  

Mae’r Uned Gofalwyr yn gweithio hefyd gyda myfyrwyr Lefel 1 Coleg Ceredigion ar y 

Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Gwyddor Iechyd) ar brosiect arbennig 

gyda’r Uned Gofalwyr – gan wneud gofalwyr yn rhan ganolog o’u ffocws a rhoi 

damcaniaeth yr hyn fuont yn ei ddysgu ar waith mewn cyd-destun iechyd a gofal 

cymdeithasol. Mae’r myfyrwyr wedi cynnal arolygon gyda gofalwyr yn nigwyddiad 

Diwrnod Hawliau Gofalwyr er mwyn gweld pa weithgaredd fyddai orau gan ofalwyr, 

ac maent wrthi erbyn hyn yn cynllunio’r gweithgaredd ar gyfer y digwyddiad yn y 

gwanwyn. 

Y disgwyl yw y darperir rhagor o sesiynau blasu gyda gofalwyr yn 2019/20 trwy’r 

bartneriaeth gydag Uned Dysgu a Datblygu Cyngor Sir Ceredigion. 

 

Prosiect Cariad, Canolfan Gofalwyr Abertawe, Abertawe 
 
Yn 2013 derbyniodd Canolfan Gofalwyr Abertawe arian oddi wrth y Loteri Fawr ar 
gyfer Prosiect Cariad. Parodd y prosiect am 3 blynedd ac fe gynhaliwyd nifer o 
weithgareddau oedd yn ceisio helpu gofalwyr i:  

• Feithrin hyder a sgiliau a dod o hyd i ffordd o gael rhywfaint o amser iddyn 
nhw’u hunain 

• Gostwng lefelau straen gofalwyr 

• Cwrdd â gofalwyr fel eu bod yn llai ynysig.  
 
Gweithiodd y prosiect gyda 731 o ofalwyr, cyflwynodd 314 o sesiynau hyfforddiant a 
darparodd 531 o therapïau holistig i helpu gofalwyr i ostwng eu lefelau straen, cael 
hoe o’u rôl ofalu a gwella eu rhwydweithiau cymdeithasol.  
 
Cefnogodd y prosiect y gwaith o ddatblygu 16 grŵp gofalwyr, ac mae 11 ohonynt yn 
dal i fynd ac fe recriwtiwyd 22 o wirfoddolwyr, ac mae 9 ohonynt yn dal wrthi. 
Gweithiodd y prosiect hefyd gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol, y Bwrdd Iechyd 
Lleol, Cymdeithas Alzheimer a Gofalwyr Cymru i gynnig y gwasanaeth gorau posib i 
ofalwyr.  
 
Gwelodd Canolfan Gofalwyr Abertawe hefyd y byddai staff mewn sefydliadau eraill 
yn elwa o gael gwell dealltwriaeth o’r heriau y mae gofalwyr yn eu hwynebu, ac o’r 

http://www.carpcollaborations.org/REPORTS/Swansea%20Carer%27s%20Centre_%20project%20cariad%20summary%20report.pdf


 
 
 
 

 
73 

 
 

 
 
 
 
 
 

herwydd darparodd sesiynau ymwybyddiaeth i 495 o bobl yn gweithio ym maes 
iechyd, gofal cymdeithasol, elusennau eraill a’r cyngor lleol. 
 
Mae monitro a gwerthuso adborth gofalwyr wedi dangos pa mor effeithiol fu’r 
prosiect o ran gwneud gwahaniaeth i fywydau gofalwyr. Roedd hyblygrwydd y 
seibiant ar gyfer gofal amgen yn allweddol er mwyn rhoi amser i ofalwyr fwynhau 
gweithgareddau. Roedd y cymorth cymheiriaid cilyddol hefyd yn amhrisiadwy i helpu 
gofalwyr i deimlo’n llai ynysig yn gymdeithasol. Comisiynwyd C.A.R.P Collaborations 
i gynnal gwerthusiad ffurfiol o’r prosiect, a chafwyd y canlyniadau hyn: Roedd yr holl 
gyfranogwyr yn mwynhau’r cyrsiau a’r therapïau holistig, ond fe welsant hefyd fod eu 
hymdeimlad o lesiant wedi gwella trwy gymryd rhan yng ngweithgareddau Cariad. 
Dywedodd 80% o’r bobl a gafodd hyfforddiant eu bod yn teimlo iddynt ennill hyder a 
hunan-barch o’r cyrsiau a’u bod wedi gwerthfawrogi’r cyfle i gael rhywfaint o amser 
“fi”.  

 
“Roeddech yn teimlo y cawsoch eich dilysu ar y cyrsiau, 
roedden nhw’n newid y ffordd roeddech yn gweld eich hun, 
fe welsoch fod gwerth ichi a bod yr hyn roeddech yn ei 
wneud yn waith pwysig.” 

 
Dywedodd tua 75% o’r cyfranogwyr fod eu lefelau straen wedi gostwng ar ôl cymryd 
rhan yn Prosiect Cariad. Roeddent hefyd yn sôn am ymdopi’n well, hyd yn oed wedi 
i’r hyfforddiant orffen. Dysgodd rhai cyfranogwyr awgrymiadau rheoli straen i aelodau 
eu teuluoedd ac fe welsant fod eu perthnasau gartref wedi gwella, 
 

“Rwyf wedi trosglwyddo’r technegau Ymwybyddiaeth Ofalgar 
sy’n gweddu i blant i’m merch ac mae’n helpu’r ddwy 
ohonom” 

 
“Pan rydych yn Ofalydd, mae’r hwyl yn dod i ben, ond erbyn 
hyn rwyf yn cael hwyl am y tro cyntaf mewn blynyddoedd ac 
mae hyn wedi helpu fy Nhad, mae gennym rywbeth i siarad 
amdano.” 

 
Mae cydbwyso gofalu gyda chyfrifoldebau eraill, megis gwaith a bywyd teuluol, yn 
gallu bod yn anodd ac mae gofalwyr yn aml yn dioddef lefelau uwch o straen ac 
unigrwydd, sy’n eu gwneud yn fwy tebygol o ddioddef gorbryder ac iselder. 
 
Mae Prosiect Cariad wedi arddangos rhai ffyrdd effeithiol o helpu gofalwyr i 
ddatblygu diddordebau newydd yn eu cymunedau. Aeth rhai ymlaen i wneud gwaith 
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gwirfoddol yn y Ganolfan Ofalwyr yn ogystal â mudiadau eraill. Mae eraill wedi 
manteisio ar gyfleoedd dysgu a diddordebau, ac mae ambell un oedd mewn sefyllfa i 
wneud gwaith cyflogedig wedi dod o hyd i swydd.  



 
 
 
 

 
75 

 
 

 
 
 
 
 
 

Atodiad A 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
 

Awdurdod Lleol: Ynys Môn 
 

Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 

oedolion sy’n ofalwyr) 

Gwasanaeth Gofal Crossroads yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 

(gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gofalwyr Ifanc Ynys Môn (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr 8-18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Wrecsam 
 

NEWCIS (cyngor, gwybodaeth, seibiant a chefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr) 

Gwasanaeth Gofal Crossroads yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 

(gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gofalwyr Ifanc WCD (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr dan 18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Sir Fflint 
 

NEWCIS (cyngor, gwybodaeth, seibiant a chefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr) 

Gwasanaeth Gofal Crossroads yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 

(gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gofalwyr Ifanc Sir Fflint (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr 5-18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Conwy 
 

Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 

oedolion sy’n ofalwyr) 

Gwasanaeth Gofal Crossroads yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 

(gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gofalwyr Ifanc WCD (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr dan 18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Sir Ddinbych 
 

NEWCIS (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr) 

http://carersoutreach.org.uk/
http://www.nwcrossroads.org.uk/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ynys-mon-young-carers/
https://www.newcis.org.uk/
http://www.nwcrossroads.org.uk/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ynys-mon-young-carers/
https://credu.cymru/for-you/meet-wcd/ycnw/
https://www.newcis.org.uk/
http://www.nwcrossroads.org.uk/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ynys-mon-young-carers/
http://carersoutreach.org.uk/
http://www.nwcrossroads.org.uk/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ynys-mon-young-carers/
https://credu.cymru/for-you/meet-wcd/ycnw/
https://www.newcis.org.uk/
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Gwasanaeth Gofal Crossroads yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 

(gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gofalwyr Ifanc WCD (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr o dan 18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Gwynedd 
 

Gwasanaeth Allgymorth i Ofalwyr (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 

oedolion sy’n ofalwyr) 

Gwasanaeth Gofal Crossroads yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru 

(gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gofalwyr Ifanc Gwynedd (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr 5-18 oed) 
 

Bwrdd Addysgu Prifysgol Powys 
 

Awdurdod Lleol: Powys 
 

Credu (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr a gofalwyr 

ifanc)  

Hafal Crossroads (gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 
 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
 

Awdurdod Lleol: Ceredigion 
 

Gwasanaeth Cefnogi Gofalwyr Ceredigion (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 

oedolion sy’n ofalwyr) 

Hafal Crossroads (gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 

ofalwyr 8-18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Sir Benfro 
 

Gwasanaeth Gwybodaeth & Chefnogaeth i Ofalwyr Sir Benfro (gwasanaeth 

gwybodaeth a chefnogaeth i oedolion sy’n ofalwyr) 

Hafal Crossroads (gofal a chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gweithredu dros Blant Gofalwyr Ifanc Sir Benfro (cyngor, gwybodaeth a 

chefnogaeth i ofalwyr 8-18 oed) 

http://www.nwcrossroads.org.uk/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ynys-mon-young-carers/
https://credu.cymru/for-you/meet-wcd/ycnw/
http://carersoutreach.org.uk/
http://www.nwcrossroads.org.uk/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ynys-mon-young-carers/
http://www.gwynedd-ni.org.uk/GwyneddNi/0-11/gn_0_11_dogfen.asp?cat=6298&doc=23311&Language=1&p=1&c=1
https://credu.cymru/
http://www.crossroadsmww.org.uk/services/respite-care/
https://www.ceredigion.gov.uk/media/2924/british-red-cross-ceredigion-carers-support-service.pdf
http://www.crossroadsmww.org.uk/services/respite-care/
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/RelatedDocuments/YoungCarersFactsheet.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/resident/social-care-wellbeing/support-for-carers/young-carers/
http://www.crossroadsmww.org.uk/pembrokeshire-carers-information-and-support-service/
http://www.crossroadsmww.org.uk/services/respite-care/
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/pembrokeshire-young-carers/
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  
 

Awdurdod Lleol: Torfaen 
 

Canolfan Ofalwyr Torfaen (oedolion sy’n ofalwyr) 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Torfaen (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 
ofalwyr 8-17 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Casnewydd 
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Age Cymru Gwent (gwasanaeth gofal seibiant) 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Casnewydd (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 

ofalwyr 8-25 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Blaenau Gwent 
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Prosiect Gofalwyr Ifanc (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr 8-25 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Sir Fynwy  
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Age Cymru Gwent (gwasanaeth gofal seibiant) 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr 8-18 

oed) 
 

Awdurdod Lleol: Caerffili 
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Barnardo’s Caerffili (cyngor, gwybodaeth a 

chefnogaeth i ofalwyr 7-18 oed) 
 

https://www.torfaen.gov.uk/en/HealthSocialCare/Caring-for-Someone/Carerssupportservice/Carers-support-services.aspx
http://www.ctsew.org.uk/about-us
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/RelatedDocuments/YoungCarersFactsheet.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/866/Young%20Carers%20Leaflet%20Torfaen.pdf
http://www.ctsew.org.uk/about-us
https://www.ageuk.org.uk/cymru/gwent/our-services/help-for-carers/
http://www.barnardos.org.uk/newport-young-carers-service/service-view.htm?id=174090426
http://www.barnardos.org.uk/newport-young-carers-service/service-view.htm?id=174090426
http://www.ctsew.org.uk/about-us
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/866/Young%20Carers%20Leaflet%20Blaenau%20Gwent.pdf
http://www.ctsew.org.uk/about-us
https://www.ageuk.org.uk/cymru/gwent/our-services/help-for-carers/
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/RelatedDocuments/YoungCarersFactsheet.pdf
http://www.ctsew.org.uk/about-us
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/RelatedDocuments/YoungCarersFactsheet.pdf
http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/documents/866/Young%20Carers%20Leaflet%20Caerphilly.pdf
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Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 
 

Awdurdod Lleol: Caerdydd 
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Prosiectau Gofalwyr Ifanc Dwyrain Caerdydd a Gorllewin Caerdydd (YMCA) 

cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr 7-18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Bro Morgannwg 
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio, gan gynnwys gwasanaeth gofal Dementia 

arbenigol) 

Prosiect Gofalwyr Ifanc Bro Morgannwg (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i 

ofalwyr 7-18 oed) 
 

 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 
 

Awdurdod Lleol: Merthyr Tudful 
 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gwybodaeth, 

cefnogaeth a gofal) 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Barnardo's Merthyr Tudful (cyngor, gwybodaeth a 

chefnogaeth i ofalwyr 8-18 oed) 
 

Awdurdod Lleol: Rhondda Cynon Taf 
 

Prosiect Cefnogi Gofalwyr RhCT (cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth i oedolion 

sy’n ofalwyr) 

Ymddiriedolaeth Gofalwyr De Ddwyrain Cymru (gwasanaethau gofal a 

chefnogaeth wedi’u rheoleiddio) 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Rhondda Cynon Taf (cyngor, gwybodaeth a 
chefnogaeth i ofalwyr hyd at 25 oed) 
 

 

 

http://www.ctsew.org.uk/about-us
http://www.ymcacardiff.wales/what-we-do/family-work/young-carers/
http://www.ctsew.org.uk/about-us
https://www.actionforchildren.org.uk/in-your-area/services/young-carers/ynys-mon-young-carers/
http://www.ctsew.org.uk/about-us
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/RelatedDocuments/YoungCarersFactsheet.pdf
http://www.barnardos.org.uk/merthyr-young-carers-service/service-view.htm?id=174423031
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/AdultsandOlderPeople/Caringforotherpeople/Areyouacarer.aspx
http://www.ctsew.org.uk/about-us
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ChildrenandFamilies/RelatedDocuments/YoungCarersFactsheet.pdf
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Atodiad B 

Canolbwynt Gofalwyr Richmond 

Gwasanaethau a ddarperir Deilliannau Cost darparu 

 
Mae Canolbwynt Gofalwyr 
Richmond yn darparu cefnogaeth 
gyffredinol ac arbenigol i oedolion sy’n 
ofalwyr a gofalwyr ifanc di-dâl. Arweinir 
y gwasanaeth gan Ganolfan Gofalwyr 
Richmond (RCC), ac mae 7 mudiad yn 
darparu gwasanaethau arbenigol trwy 
is-gontract yn y fwrdeistref. Mae’r 
gwasanaethau hyn yn cynnwys: 

• gwybodaeth a chyngor 

arbenigol (ar gyfer gofalwyr) 

• hyrwyddo cyfleoedd ymgysylltu 

• hyfforddiant ac addysg 

• cefnogaeth emosiynol anffurfiol 

(i grwpiau ac unigolion) 

• cyfleoedd i gael egwylion a 

chael amser hamdden 

• caffi gofal (ar gyfer gofalwyr a’r 

sawl y maent yn gofalu 

amdanynt sydd â dementia) 

• cefnogaeth, gwybodaeth ac 

egwylion penodol ar gyfer 

gofalwyr ifanc o dan 18 oed 

 
Adroddiad Effaith y 
Gwasanaeth 
Canolbwyntiau 
Gofalwyr 
 
Mae canlyniadau 
arolwg seiliedig ar 
ddeilliannau, a 
gynhaliwyd ym 
Mehefin/Gorffennaf 
2017, yn dangos 
darlun cadarnhaol 
iawn o brofiadau 
gofalwyr a’u 
canfyddiad o ba effaith 
neu wahaniaeth 
gafodd derbyn 
gwasanaethau gan 
fudiadau yn y 
Gwasanaeth 
Canolbwyntiau 
Gofalwyr arnynt: 
 
Roedd 96.3% yn 
teimlo eu bod yn cael 
eu cydnabod a’u 
gwerthfawrogi fel 
gofalydd 
 
Roedd 85.8% yn 
teimlo y cawsant eu 
cefnogi i gynnal/gwella 
eu hiechyd a llesiant 

 
Incwm 2016 
£608,045 
 
Gwariant 
£566,821 
 
Incwm Grantiau 
£155k 
 
Gwasanaethau’r 
Canolbwynt 
£455k 
 
Codi arian 
£2,300 

https://www.carersworcs.org.uk/worcestershire-integrated-carers-hub
https://www.richmondchs.org/what-is-the-carers-hub-service.html
https://www.richmondchs.org/what-is-the-carers-hub-service.html
https://www.richmondcarers.org/wp-content/uploads/2017/12/Hub-report-2017.pdf
https://www.richmondcarers.org/wp-content/uploads/2017/12/Hub-report-2017.pdf
https://www.richmondcarers.org/wp-content/uploads/2017/12/Hub-report-2017.pdf
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eu hunain 
 
Roedd 79.57% yn 
teimlo’n fwy abl i 
ymdopi â gofynion 
gofalu 
 

Strwythur a Phartneriaethau 

 
Arweinir y Gwasanaeth Canolbwyntiau Gofalwyr gan Ganolfan Gofalwyr Richmond 
a chaiff ei gomisiynu gan Fwrdeistref Llundain Richmond upon Thames a Grŵp 
Comisiynu Clinigol GIG Richmond.  
 
Mudiadau Partneriaid trwy Is-gontract: 

• Asiantaeth Cefnogaeth a Gofal Caethineb (ASCA) 

• Cymdeithas Alzheimer Richmond 

• Gwasanaethau Niwrolegol Integredig 
Richmond a Gofal Crossroads Kingston 

• Grace Advocacy 

• Grŵp Eiriolaeth Lleiafrifoedd Ethnig 
• Mind Bwrdeistref Richmond 

 

 

Canolbwynt Gofalwyr Birmingham 

Gwasanaethau a ddarperir Deilliannau Cost darparu 

 

Canolbwynt Gofalwyr Birmingham  

• Mae’r gwasanaeth yn 
cynnwys: 

• Llais i ofalwyr 

• Cymorth ariannol 

• Grantiau i ofalwyr 

• Hyfforddiant, effaith ar lesiant 

• Gwobr Mentrau Cymdeithasol 

• Gofalwyr mewn gwaith 

• Asesiadau o ofalwyr 

 
Cefnogir gan Gyngor 
Dinas Birmingham a CCG 
Birmingham a Solihull.  
Maent yn cydweithio ag 
16 o bartneriaid 
cymunedol. Mae mwy na 
292,000 o ofalwyr yn 
ardal Gorllewin 
Canolbarth Lloegr, ac 
mae 107,00 yn  
Birmingham. Ar hyn o 

 
Incwm 
£1,733,706 - 
CDB (76%); 
Grantiau Gofal 
Gwell (24%); 
Loteri Fawr 3% 
 
Gwariant 
£1,518,679 – 
Darpariaeth i 
ofalwyr gan 

http://www.richmondchs.org/what-is-the-carers-hub-service.html#ASCA
http://www.richmondchs.org/what-is-the-carers-hub-service.html#AS
http://www.richmondchs.org/what-is-the-carers-hub-service.html#INS
http://www.richmondchs.org/what-is-the-carers-hub-service.html#INS
http://www.richmondchs.org/what-is-the-carers-hub-service.html#CR
http://forwardcarers.org.uk/local-services/birmingham/
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• Egwylion byr i rieni sy’n ofalwyr 

• Gwasanaeth Ymateb Brys i 
Ofalwyr (CERS) a gwasanaeth 
eistedd wedi’i drefnu 

• Llinell gyngor a gwybodaeth 

• Grwpiau cefnogi 

• Gweithgareddau llesiant 
 

 

bryd mae Forward Carers 
yn cefnogi 5,000 trwy’r 
canolbwynt. 
 
Adolygiad Effaith 2017 
 
Derbyniodd Forward 
Carers Consortium 
gydnabyddiaeth 
genedlaethol am waith 
Canolbwynt Gofalwyr 
Birmingham, yng 
Ngwobrau Elusennau 
Busnes y Trydydd Sector 
2016 yn Llundain. 
 

Canmolwyd Forward 
Carers am eu gwaith yn 
rhoi mynediad i fwy na 
14,000 o ofalwyr teulu yn 
Birmingham at 
gefnogaeth rad ac am 
ddim, cymorth brys, 
egwylion seibiant mawr 
eu hangen, hyfforddiant 
hanfodol a digwyddiadau 
llesiant. Am bob £1 a 
wariwyd ar Forward 
Carers, mae’r 
gwasanaethau gofal 
cymdeithasol yn arbed 
£5.53. 
 

Yn 2017: aseswyd 2,232 
o ofalwyr; roedd 8 
gofalydd o bob 10 yn 
teimlo’n well ar ôl gweithio 
gyda’r gwasanaeth; ar 
gyfartaledd, gwellodd 
llesiant gofalwyr 7.5% ar 

bartneriaid 
(24%); Canolfan 
Gyswllt 
Canolbwynt 
Gofalwyr (19%); 
Gwasanaethau 
Ymateb Brys 
(19%); Costau 
craidd a 
chefnogaeth i 
brosiectau 
(17%) a 
phrosiectau 
Gwell Gofal 
(16%) 

https://forwardcarers.org.uk/wp-content/uploads/2018/04/FC-Impact-Review-2017.pdf
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draws pob pau; gwelwyd 
y gwelliannau mwyaf ym 
meysydd ‘teimlo fod 
cefnogaeth’ a ‘llesiant 
emosiynol’. 
 

Strwythur a Phartneriaethau 

 
Mae Forward Carers wedi cofrestru’n gonsortiwm cyfyngedig trwy warant. 
 
Tyfodd y consortiwm i gynnwys mwy nac 20 o gwmnïau nid er mwyn elw ac 
elusennau sy’n cynnwys Midland Mencap, Age Concern, a Health Exchange sy’n 
cefnogi mwy nac 16,000 o ofalwyr. 
 

 

Gwasanaeth Gofalwyr Hillingdon 

Gwasanaethau a ddarperir Deilliannau Cost darparu 

 

Mae Hillingdon Carers 

Partnership yn darparu nifer o 

wasanaethau trwy eu darparydd 

arweiniol Gwasanaeth Gofalwyr 

Hillingdon. Mae’r gwasanaethau 

hyn yn cynnwys: 

• Cyngor a gwybodaeth 

• Rhaglen iechyd i ofalwyr 

• Hyfforddiant i ofalwyr 

• Caffis gofalwyr 

• Gwasanaethau llesiant (gofal 

therapiwtig, therapïau 

cyflenwol, cynghori, 

therapïau siarad, cyrsiau 

celf) 

• Asesiadau o ofalwyr 

• Cymorth Dementia 

 

Adolygiad Blynyddol 

Gwella cyrhaeddiad, 
lleihau dyblygu a gwella’r 
gwaith o rannu 
gwybodaeth trwy: 

• rannu adnoddau  

• cydweithio’n agos 
a chael gwell 
dealltwriaeth o sut 
mae anghenion 
gofalwyr yn newid  

• gwneud cais 
llwyddiannus am 
fwy na £250,000 o 
arian ychwanegol 
ar gyfer 
prosiectau, clybiau 
a gwasanaethau 
newydd 

 
Incwm 2017 
£935,088.  
 
Gwariant £978, 
054 
 
Yn ystod  2016/17 
cafodd y mudiad 
ei ariannu’n 
bennaf gan 
Fwrdeistref 
Llundain 
Hillingdon – mae 
grantiau ac arian 
contractau gan y 
Cyngor yn cyfrif 
am tua 71% o’u 
hincwm 
 

https://forwardcarers.org.uk/local-services/birmingham/
http://www.hillingdoncarers.org.uk/123
http://www.hillingdoncarers.org.uk/123
file:///S:/Wales/Network%20Support/Cardiff%20&%20Vale%20Project%20with%20CTSEW/Refernece%20docs%20for%20hub%20models/Hillingdon%20Carers%20Annual%20Review%202017.pdf
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• Grwpiau Cefnogi Gofalwyr 

• Digwyddiadau a 

gweithgareddau 

Cyrhaeddiad: 

• Cefnogwyd bron i 
6,000 o oedolion 
sy’n ofalwyr a 
gofalwyr ifanc, a 
darparwyd mwy 
nac 8,000 o 
egwylion gofal 

• Adnabuwyd mwy 
o ‘ofalwyr cudd’ 
nac unrhyw 
fwrdeistref arall yn 
Llundain Fwyaf. 

 
Cyfrannodd 
gwirfoddolwyr 5,400 o 
oriau yn ystod 2016/17, 
sy’n cyfateb i £52k o 
amser wedi’i roi, yn 
seiliedig ar y cyflog byw 
yn Llundain, sef £9.75 yr 
awr 
 
Canran y gofalwyr a 
gyrhaeddwyd yw 23%, 
allan o gyfanswm o 
26,000 o ofalwyr  

 

Gweithgareddau 
elusennol 
Gwasanaethau 
wedi’u contractio – 
Cyngor 
Bwrdeistref ar 
gyfer 
gwasanaethau 
oedolion £410k 
(talwyd £164k i 
bartner fudiadau); 
 
Gwasanaethau 
YC £115k; CCG 
£18k;  
 
Ymddiriedolaeth 
Cymunedol £37k 
 
Grantiau’r Cyngor 
£140k 
 
Ymddiriedolaethau 
a grantiau eraill 
£98k 
 
Rhoddion a 
chymynroddion 
£112k 
 

Strwythur a Phartneriaethau 

 

Mae Gwasanaeth Gofalwyr Hillingdon wedi partneru gyda phedwar mudiad 

trydydd sector arall (Hillingdon Mind, Cymdeithas Alzheimer, Hosbis Harlington, 

Gofal Crossroads Ymddiriedolaeth Gofalwyr Thames Care) i greu Partneriaeth 

Gofalwyr Hillingdon.  

Mae’r partneriaid yn darparu gwasanaethau is-gontract arbenigol i ofalwyr yn 
Hillingdon sy’n cael eu cytuno’n ffurfiol trwy gontract Gwasanaethau Cyfunedig i 

http://www.hillingdoncarers.org.uk/123
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Ofalwyr. 
 
Lansiodd aelodau’r bartneriaeth, ynghyd â DASH, Gwmni Budd Cymunedol newydd 
(H4All) yn 2017. 
 

 

Canolbwynt Gofalwyr Integredig Dwyrain Swydd Caer 

Gwasanaethau a ddarperir Deilliannau Cost darparu 

 

Mae Canolbwynt Gofalwyr 

Integredig Dwyrain Swydd Caer yn 

darparu nifer o wasanaethau a 

gweithgareddau gwahanol, gan 

gynnwys: 

• Gweithiwr Cymorth pwrpasol 

ar gyfer gofalwyr yn arbenigo 

ar feysydd fel cefnogi gofalwyr 

ifanc, iechyd meddwl, 

dementia ac ethnigrwydd 

• Cefnogaeth 1-1 neu mewn 

grwpiau  

• Gofalwyr yn cefnogi ei gilydd 

• Cefnogaeth i gymryd egwyl 

• Gwybodaeth, cyngor ac 

arweiniad  

• Defnydd o linell CHAT 24 awr 

wedi’i staffio gan ofalwyr eraill  

• Cymorth i allu defnyddio 

gwasanaethau cymunedol, 

iechyd a llesiant 

• Cyfleoedd i fanteisio ar 

weithgareddau, hyfforddiant a 

chronfa byw’n dda 

 
Nid yw’r gwasanaeth 
ond wedi bodoli er mis 
Ebrill 2018 ac o’r 
herwydd nid oes 
unrhyw ddeilliannau ar 
gael ar hyn o bryd. 

 
Cafodd y 
Gwasanaeth 
Canolbwyntiau 
Gofalwyr ei 
dendro a’i 
gaffael gan 
Gyngor Dwyrain 
Swydd Caer yn 
Gomisiynydd 
Arweiniol a 
chaiff ei ariannu 
trwy’r Gronfa 
Gwell Gofal. 
 
Costau’r 
Canolbwynt 
(Cam 2) yw 
£780,000 y 
flwyddyn, sy’n 
cynnwys y 
Gronfa Byw’n 
Dda i Ofalwyr a’r 
gyllideb 
Gofalwyr Ifanc. 
Bydd Cam 2 yn 
gontract dwy 
flynedd o’r 1af 
Ebrill 2018 
(gyda’r dewis i 

http://dash.org.uk/
http://www.h4all.org.uk/
http://ncompassnorthwest.co.uk/what-we-do/carers-support
http://ncompassnorthwest.co.uk/what-we-do/carers-support
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ymestyn am 24 
mis). Cyfanswm 
gwerth y 
contract ar gyfer 
oes y contract (2 
flynedd, a’r 
dewis i ymestyn 
am 2 flynedd 
arall) fydd 
£3,120,000.  
 

Strwythur a Phartneriaethau 

 
Mae Canolbwynt Gofalwyr Integredig Dwyrain Swydd Caer yn cael ei ddarparu 
gan n-compass northwest, mewn partneriaeth â Child Action Northwest a 
Chymdeithas Alzheimer. Mae'r Canolbwynt Gofalwyr yn darparu un pwynt cyswllt 
ar gyfer pob gofalydd, gan gynnwys oedolion, rhieni a gofalwyr ifanc, ac mae’n 
gwella mynediad seiliedig ar y gymuned cynaliadwy (Spokes). Cytunwyd y model 
yn 2017 ac mae’n mynd i mewn i Gam 2 ar hyn o bryd. Mae’r tendr yn cynnwys 
trefnu’r Gronfa Byw’n Dda i Ofalwyr, Asesiadau i Ofalwyr a gwasanaeth Cynllunio 
Cefnogaeth. 
 

 

Canolbwyntiau Gofalwyr yn y Gymuned 

Gwasanaethau a ddarperir Deilliannau Cost darparu 

 

Mae Carers in Hertfordshire yn 

gweithredu nifer o ganolbwyntiau 

cymunedol i ofalwyr fel rhan o’u 

prosiect Cymunedau Gofalgar a 

ariennir gan y Loteri. 

 

Erbyn hyn mae 14 canolbwynt ar 

waith ar draws y rhanbarth, sy’n cael 

eu rhedeg gan wirfoddolwyr neu 

ofalwyr, a’r bwriad yw creu 19 erbyn 

 
Y prif ddeilliannau a 
adnabuwyd fel rhan o 
werthusiad allanol yw 
bod y Canolbwyntiau’n 
gwneud gwahaniaeth 
mesuradwy, cadarnhaol 
o ran gwella ansawdd 
bywyd gofalwyr a lleihau 
unigedd cymdeithasol. 
 
Daeth y prosiect yn ail 

 
Arian Loteri 
£200,000. 
 
Mae Carers in 
Hertfordshire yn 
derbyn arian 
craidd gan 
Gyngor Sir Swydd 
Hertford a’r GIG 
yn Swydd 
Hertford (Grwpiau 
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2019. 

 

Mae’r Canolbwyntiau Cefnogi 

Gofalwyr yn cynnig gwybodaeth a 

chefnogaeth emosiynol ac ymarferol i 

ofalwyr trwy gyfarfodydd grŵp misol 

sy’n cynnig gweithgareddau, gan 

gynnwys rhaglen o siaradwyr ac 

amser i sgwrsio. 

 

Gall gofalwyr drefnu apwyntiadau 1:1 

gyda Chynghorydd Cefnogi Gofalwyr 

Carers in Hertfordshire mewn rhai 

cyfarfodydd er mwyn cynllunio eu rôl 

ofalu.  

 

Hefyd, mae 13 o grwpiau gofalwyr 

dan ofal gofalwyr. Hefyd, bydd gan 

ardal pob canolbwynt Lysgenhadon 

Gwirfoddol fydd yn gyfrifol am helpu 

adnabod gofalwyr newydd a lledu’r 

gair am yr hyn sydd ar gael iddynt yn 

yr ardal. 

 

Rolau gwirfoddolwyr gweithredol a 

recriwtio. 

 

yng Ngwobrau Uchel 
Siryf Swydd Hertford ar 
gyfer eu gwaith a’r 
gefnogaeth a roddwyd i 
wirfoddolwyr. 

Comisiynu 
Clinigol) ac mae’n 
cael cefnogaeth 
ychwanegol trwy 
roddion a chan 
ymddiriedolaethau 
elusennol eraill. 

Strwythur a Phartneriaethau 

 
Mae Carers in Hertfordshire yn cyflogi 47 o staff a 200 o wirfoddolwyr 
 
Canolbwyntiau Cefnogi Gofalwyr + grwpiau gofalwyr dan ofal cymheiriaid 
 

 

http://www.carersinherts.org.uk/how-we-can-help/carer-services/carer-support-hubs
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