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Cynnwys



Mae UCM yn falch iawn o’u gwaith gyda Carers Trust ar yr 
adnodd hanfodol hwn sydd â’r nod o arwain prifysgolion i wella 
cymorth i myfyrwyr sy’n gofalu ar hyd a lled y DU.
Pan lansiwyd yr adroddiad Dysgu â Gofal gan UCM ym Medi 2013, sef y 
darn cenedlaethol cyntaf erioed o ymchwil i brofiadau myfyrwyr sy’n gofalu, 
darganfuwyd diffyg cefnogaeth a chymorth i fyfyrwyr sy’n gofalu. Mae myfyrwyr 
sy’n gofalu yn grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol ar gampysau ac er bod mwy 
na thri chwarter o’r rheiny a arolygwyd wedi egluro eu rôl gofalu i’r coleg neu 
brifysgol, adroddodd bron i hanner ohonynt (45%) nad oedd unrhyw un yno i roi 
cymorth iddynt er gwaethaf hyn.

Rydym yn credu bod dealltwriaeth well a mwy o ymwybyddiaeth o’r materion y 
mae’r grŵp bregus hwn yn eu hwynebu yn hanfodol i ddarparu cymorth effeithiol. 
Mae’n allweddol i lwyddiant gwneud addysg yn hygyrch i fyfyrwyr sy’n gofalu a 
gwneud sefydliadau yn sail gadarn o gymorth. Yn UCM, rydym yn gweithio tuag 
at wella cynrychiolaeth myfyrwyr sy’n gofalu mewn addysg trwy greu’r strwythurau 
i alluogi ymgyrchu effeithiol ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu a arweinir gan fyfyrwyr 
sy’n gofalu. Fodd bynnag, er mwyn cyflawni hyn, rhaid i ni adeiladu cysylltiadau 
cryf gyda phrifysgolion ac awdurdodau lleol i ddarparu cymorth a chefnogaeth 
gysylltiedig ar gyfer y grŵp bregus hwn o fyfyrwyr.

Byddwn yn annog pob sefydliad i weithredu yn ôl argymhellion a syniadau’r 
adnodd newydd hwn gan Carers Trust ac i weithio tuag at wasanaethau cymorth 
gwell i wella bywydau oedolion ifanc sy’n gofalu sydd yn cael mynediad i addysg.

Rosie Inman
Swyddog Menywod UCM Cymru
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Rhagair



Mae cyfleoedd oedolion ifanc sy’n gofalu yn aml yn gyfyngedig. Nid ydynt yn 
cael y cyfleoedd mewn bywyd y mae llawer o bobl ifanc a phlant yn cymryd 
yn ganiataol; mae eu haddysg yn aml yn cael ei thorri ardraws, mae eu 
cyflawniadau ar lefel TGAU yn is na llawer o’u cyfoedion, ac mae eu hopsiynau 
i astudio yn y brifysgol yn gyfyngedig oherwydd gofynion ymarferol ac emosiynol 
eu cyfrifoldebau gofalu. Er gwaethaf y rhwystrau hyn, mae effaith drawsnewidiol 
dysgu yn bwerus ac mae llawer o dystiolaeth o hyn.

Trwy eu hymgyrch Time to be Heard, mae Carers Trust wedi arwain y ffordd 
mewn cynyddu ymwybyddiaeth o anghenion pobl ifanc sy’n gofalu a gwella’r 
cymorth y maent yn ei dderbyn gan wasanaethau.  Mae NIACE yn falch iawn o 
allu cefnogi’r adnodd hwn, sydd yn wir yn amlygu’r rôl hanfodol y mae’n rhaid i 
brifysgolion ei chwarae i alluogi i’r bobl ifanc arbennig hyn fyw bywydau llawn a 
gweithredol, ar eu taith tuag at fod yn oedolion.

NIACE

Os ydy pobl ifanc sy’n gofalu yn gwybod pa gymorth sydd ar gael yn y brifysgol, 
maent yn fwy tebygol o gael mynediad iddo. Mae’n bendant fod angen ar gyfer 
gweithiwr cymorth / cyllid yn y brifysgol i ddarparu cymorth hanfodol gyda’r 
newid anferth y mae oedolion ifanc sy’n gofalu yn ei wynebu wrth fynd i’r 
brifysgol.

Doeddwn i ddim yn meddwl y buaswn yn gallu mynd i’r brifysgol. Fodd bynnag, 
ar ôl gwybod y bydd fy rhieni yn gallu ymdopi a fy mod yn gallu dod adref ar 
benwythnosau – roedd hynny’n fy annog i fynd. Ond rydw i’n cyfaddef ei fod yn 
anodd iawn i fyw oddi cartref  a bod angen i Wasanaethau Myfyrwyr roi rhagor o 
gymorth i oedolion ifanc sy’n gofalu.

Rydw i’n gobeithio y bydd prifysgolion yn defnyddio’r adnodd hwn i’w galluogi 
i gael dealltwriaeth well o beth y mae oedolion ifanc sy’n gofalu yn ei wynebu 
a’r ffyrdd i’w cefnogi. Mae angen cymorth wedi’i deilwra ar oedolion ifanc sy’n 
gofalu, neu byddent byth yn mynd i’r prifysgolion a chael yr un profiadau a’u 
cyfoedion.

Alex, oedolyn ifanc sy’n gofalu
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Datganiadau o Gefnogaeth
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Mae hwn yn adnodd newydd gwych i helpu i gefnogi myfyrwyr sy’n gofalu yn y 
brifysgol. Mae bod â chyfrifoldebau gofalu, wrth weithio drwy’r brifysgol hefyd, 
yn golygu her anferth i lawer o fyfyrwyr. Bydd y cyngor hwn yn helpu i brifysgolion 
dargedu cymorth ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu – o sicrhau eu bod yn 
ymgeisio i astudio yn y lle cyntaf, i sicrhau eu bod yn manteisio i’r eithaf o’u 
profiad prifysgol.

Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr, Prifysgolion Cymru

Mae UCAS yn ymrwymedig i gefnogi dilyniant dysgwyr i gyd i addysg uwch, yn 
enwedig y rheiny o gefndir anfanteisiol. Rydym yn croesawu cyhoeddiad y pecyn 
cymorth hwn ac yn credu y byddai’n adnodd defnyddiol i ddarparwyr addysg uwch 
wrth iddynt geisio cefnogi pobl ifanc sy’n gofalu. 

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda Carers Trust yn y dyfodol i wella’r 
wybodaeth a chyngor rydym yn eu darparu ar gyfer pobl ifanc sy’n gofalu a 
darparwyr addysg uwch.

UCAS

Universities
Wales
Prifysgolion
Cymru
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Mae tua 370,000 o bobl sy’n gofalu yng Nghymru1 ac mae’r 
ffigur hwn yn cynyddu. Bydd tri o bob pump o bobl yn gofalu ar 
ryw adeg yn eu bywydau yn y DU. Amcangyfrifir y bydd y nifer o 
bobl sy’n gofalu erbyn 2030 wedi cynyddu o ryw 60% (Carers 
UK, 2001). Mae Cyfrifiad 2011 yn dangos fod mwy na 21,000 
o oedolion ifanc sy’n gofalu yng Nghymru rhwng 14 a 25oed, 
sydd yn rhoi cefnogaeth a chymorth i’w teuluoedd a’u ffrindiau. 
I berson ifanc gyda dyletswyddau gofalu, mae ceisio addasu 
i, thrwy a thu hwnt y brifysgol yn gallu bod yn heriol iawn ac yn 
rhwystr i rai.
Mae myfyrwyr â dyletswyddau gofalu yn cael eu cynnwys fel grŵp ‘anodd i 
gyrraedd’ yn ‘Ymagwedd Strategol i Ehangu Mynediad i Addysg Uwch 2013/14 
to 2015/16’ (Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, 2014), ac felly mae 
ymrwymiad trwy ehangu mynediad i ymgysylltu pobl sy’n gofalu a diogelu eu 
dilyniant i a thrwy ddysgu lefel uwch. Bydd Cefnogi Myfyrwyr â Chyfrifoldebau 
Gofalu yn cynyddu ymwybyddiaeth o’r grŵp penodol hwn o fyfyrwyr a’u 
hanghenion penodol gyda’r nod o gefnogi prifysgolion i fynd i’r afael â’r heriau y 
mae myfyrwyr sy’n gofalu yn eu hwynebu. Mae’r pecyn cymorth hwn yn tynnu at 
ei gilydd rai o’r arferion da y mae prifysgolion wedi dechrau eu datblygu yn barod, 
ac yn gwneud argymhellion ar sut y gall prifysgolion roi cymorth i fyfyrwyr gydol 
eu cylch bywyd fel myfyriwr. Mae hyn yn cynnwys ehangu mynediad, ymgeisio, 
mynediad a chymorth myfyrwyr tra bod myfyrwyr sy’n gofalu yn y brifysgol.

Trwy gydol yr adnodd hwn, mae termau gwahanol wedi cael eu defnyddio i 
ddisgrifio’r un grŵp o fyfyrwyr – oedolion ifanc sy’n gofalu, myfyrwyr sy’n gofalu 
a myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu. Mae’r term oedolyn ifanc sy’n gofalu 
wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer pob person ifanc rhwng 14 a 25 oed gyda 

1 Mae’r nifer ‘rydym wedi ei defnyddio yn amcangyfrif o’r nifer o bobl sy’n gofalu 
ar hyd y DU yn seiliedig ar ffigyrau’r Cyfrifiad. Mae’r nifer o bobl sy’n gofalu yn 
symudol a rhaid amcangyfrif hyn oherwydd y rhesymau canlynol: Gall pobl ddod 
yn ofalwyr ar unrhyw adeg. Gall pobl ofalu am gyfnod byr i roi cymorth i rywun 
yn dilyn damwain, ar ddiwedd eu bywyd neu yn ystod salwch, er enghraifft.  Nid 
yw pobl bob amser yn gweld eu hunain fel rhywun sy’n gofalu ac nid ydynt o 
reidrwydd yn cydnabod eu hanghenion eu hunain. Mae rhai pobl yn anfodlon 
cael label wedi ei osod arnynt.

Rhagarweiniad



Am Carers Trust Cymru
Mae Carers Trust Cymru yn rhan o Carers Trust, elusen fawr newydd ar 
gyfer, gydag ac am bobl sy’n gofalu. Rydym yn gweithio i wella cymorth, 
gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sydd yn byw â’r heriau o ofalu, 
heb dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind sydd yn sâl, egwan, anabl neu sydd â 
phroblemau iechyd meddwl neu’n gaeth i sylweddau.

Rydym yn gwneud hyn gyda Phartneriaid Rhwydwaith Cymru – rhwydwaith 
unigryw o 14 o ganolfannau annibynnol i bobl sy’n gofalu a chynlluniau 
Crossroads Care a 4 gwasanaeth i ofalwyr ifanc. Gyda’n gilydd rydym yn unedig 
gan weledigaeth ar y cyd ar gyfer pobl sy’n gofalu – i sicrhau bod gwybodaeth, 
cyngor a chymorth ymarferol gyda sicrwydd ansawdd ar gael i bawb sy’n gofalu 
ar hyd a lled Cymru.

Os bydd eich prifysgol chi yn hoffi hyrwyddo sut mae’n cefnogi myfyrwyr sy’n 
gofalu, gall Carers Trust ychwanegu eich manylion at y rhestr o Brifysgolion 
ar www.professionals. carers.org/study. Am ragor o wybodaeth ebostiwch: 
ycteam@carers.org.
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chyfrifoldebau gofalu. Mae’r adnodd hwn 
yn canolbwyntio’n benodol ar bobl ifanc 
sy’n gofalu, fodd bynnag, bydd llawer o’r 
profiadau a brofir gan fyfyrwyr hŷn sy’n 
gofalu yn debyg. Wrth ddatblygu dulliau 
o gefnogi oedolion ifanc sy’n gofalu, 
efallai y bydd prifysgolion yn hoffi 
ystyried pobl sy’n gofalu o bob oed – 
o ran myfyrwyr a staff.

Y gobaith yw y bydd yr adnodd hwn 
yn gyrru’r momentwm ymhellach ar 

gyfer cydnabod a chefnogi’r grŵp hwn o 
fyfyrwyr o fewn prifysgolion. Rydym yn gobeithio y bydd 

yn ysbrydoli ac o gymorth i brifysgolion ddatblygu eu dulliau eu hunain 
a bod yr arfer da sy’n cael ei weithredu eisoes yn dod yn fwy cyson ar 

draws addysg uwch. Bydd hyn yn sicrhau bod myfyrwyr sy’n gofalu am bobl 
eraill – sydd mewn llawer o achosion wedi trechu amgylchiadau anodd iawn ac 
sydd wedi datblygu sgiliau gwerthfawr – yn gallu cyflawni eu potensial a llwyddo.

Daniel Phelps, Rheolwr Prosiect a Datblygu, Carers Trust
Kieron Rees, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus, 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru

Mae’r cyhoeddiad hwn yn gosod gwaith i gefnogi myfyrwyr sy’n gofalu yng 
nghyd-destun polisi yng Nghymru ond hefyd yn tynnu astudiaethau achos  
perthnasol at ei gilydd o hyd a lled y DU gydag enghreifftiau o Cymru, yr 
Alban a Lloegr.
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Pwy yw oedolion ifanc sy’n gofalu?
Mae oedolion ifanc sy’n gofalu yn bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sydd yn gofalu, 
heb dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind gyda salwch neu anabledd, cyflwr iechyd 
meddwl neu broblem caethiwed.  Er nad oes unrhyw ffigurau union ar y nifer o 
oedolion ifanc sy’n gofalu yn y DU, mae ffigurau Cyfrifiad 2011 ar gyfer y DU yn 
dangos fod mwy na 375,000 o oedolion ifanc sy’n gofalu yn y DU rhwng 14 a 
25 oed, sydd yn rhoi cefnogaeth a chymorth i’w teuluoedd a’u ffrindiau.

Bydd ystod a graddfa’r gofal yn amrywio’n fawr ond gallai gynnwys:

l l Tasgau ymarferol, fel coginio, gwaith tŷ a siopa.
l l Gofal corfforol, fel helpu rhywun allan o’r gwely.
l l Gofal personol, fel helpu i rywun wisgo.
l l Helpu rhoi meddyginiaeth i rywun
l l Rheoli cyllid y teulu.
l l Casglu presgripsiynau a rheoli meddyginiaeth.
l l Helpu i rywun gyfathrebu
l l Edrych ar ôl brodyr a chwiorydd.
l l Rhoi cefnogaeth emosiynol.

Gall rhoi cefnogaeth emosiynol, yn enwedig pan fod gan y person sydd angen 
gofal broblemau iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau, fod yn heriol 
iawn, ac yn aml gall hyn olygu ysbeidiau gwasgaredig o ofalu cynyddol heb eu 
cynllunio sydd yn anodd iawn i’w cydbwyso gydag ymrwymiadau pob-dydd.

Pennod 1:
Oedolion ifanc sydd yn gofalu a chymorth 
ar hyd cylch bywyd myfyrwyr

Bydd y bennod hon yn:
  Amlinellu pwy yw oedolion ifanc sy’n gofalu.

   Amlygu heriau a wynebir gan oedolion ifanc sy’n gofalu a sut mae’r rhain 
yn effeithio ar eu haddysg.

   Gosod allan pwysigrwydd a gwerth cydnabod a chefnogi oedolion ifanc 
sy’n gofalu fel grŵp penodol (gan gynnwys  dyletswyddau dan Ddeddf  
Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014 i gefnogi pobl sy’n gofalu i 
gwrdd â’u deilliannau lles).

  Amlinellu sut y gellir cyllido cymorth ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu.



Cewch lawrlwytho’r ffeithlun hwn o wefan Bobl Broffesiynol y Carers Trust ar 
www.professionals.carers.org/sites/default/files/young_adult_carers_who_ 
are_they_final.pdf 
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Gall bod yn oedolyn 
ifanc sy’n gofalu gael 
effaith sylweddol ar y 
pethau sydd yn bwysig  
i dyfu i fyny
l  Gallai effeithio ar iechyd, bywyd cymdeithasol a hunan 

hyder pobl ifanc – roedd dros  50% yn adrodd problem 
iechyd meddwl.

l  Mae llawer yn cael problemau cydbwyso addysg, bywyd 
gwaith a’u rôl gofalu sydd yn gallu achosi pwysau a straen.

l  Dangosodd ymchwil diweddar ar oedolion ifanc sy’n 
gofalu nad oedd mewn addysg rhagor, mai cymwysterau 
TGAU gradd D-G oedd eu cymwysterau uchaf.

l  l Roedd 29% wedi rhoi’r gorau i’r coleg / y brifysgol 
oherwydd eu rôl gofalu. Mae hyn bedair gwaith yn fwy na’r 
ffigyrau ar gyfartaledd ar gyfer cyrsiau gradd.

Adnabod oedolion ifanc 
sy’n gofalu - Pwy ydyn 
nhw? Beth maen nhw’n 
ei wneud?
Pwy yw oedolion ifanc sy’n gofalu? 
Mae oedolion ifanc sy’n gofalu yn bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sydd 
yn gofalu, heb dâl, am ffrind neu aelod o’r teulu na fydd yn gallu 
ymdopi heb eu cymorth.

Dylai oedolion ifanc 
sy’n gofalu gael:
l  l Cefnogaeth sy’n rhoi’r un cyfleoedd 

iddynt â’u ffrindiau, fel eu bod yn gallu:
l  Mynd i’r ysgol, coleg neu brifysgol a chwblhau eu 

hastudiaethau
l  l Cael swydd
l  l Bod â bywyd cymdeithasol a bod yn annibynnol
l  l Cynnig cymorth i’r person y maent yn gofalu 

amdano/amdani.

Beth mae oedolion 
ifanc sy’n gofalu yn ei 
wneud?
l Tasgau ymarferol fel coginio, gwaith tŷ a siopa.
l l Gofal corfforol, fel helpu rhywun allan o’r gwely.
l l Cymorth emosiynol
l  l Gofal personol, fel helpu rhywun i 

wisgo neu fynd i’r tŷ bach.
l  Rheoli cyllid y teulu a chasglu 

presgripsiynau.
l l Helpu rhoi meddyginiaeth i rywun
l l Helpu i rywun gyfathrebu
l l Edrych ar ôl brodyr a chwiorydd.

Gwybodaeth a chymorth
www.youngercarersmatter.org   www.carers.org/timetobeheard   www.youngminds.org.uk

“Collais dros hanner fy oriau yn y 
gwaith oherwydd fy mod i’n gofalu 
am fy nhad. Ydy hynny’n deg?”

Faint o oedolion ifanc 
sy’n gofalu sydd yna?
l Mae dros 375,000 o oedolion ifanc sy’n gofalu yn y DU.
l  Maent yn debygol o fod yn yr ysgol, ybrifysgol 

a’r gweithle.
l Mae oedolion ifanc sy’n gofalu yn gofalu am rywun...
l l Â salwch neu anabledd
l l Â chyflwr iechyd meddwl
l l Sydd yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol

“Rydw i eisiau i’r coleg ddeall 
fod gen i gyfrifoldebau gofalu.”
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Ymchwil ar oedolion ifanc sy’n gofalu
Mae’r wybodaeth sydd ar gael ar oedolion ifanc sy’n gofalu yn y brifysgol 
yn gyfyngedig. Mae hyn yn aml oherwydd eu bod yn gudd, a gan nad yw 
gwasanaethau a chymorth yn gyffredinol yn cael eu targedu at y grŵp hwn. 
Roedd Carers Trust felly yn comisiynu Prifysgol Nottingham i wneud ymchwil i 
archwilio i brofiadau a dyheadau oedolion ifanc sy’n gofalu yng nghyd-destun 
yr ysgol, addysg bellach ac uwch, a’r gwaith. Roedd cyfanswm o 362 o bobl yn 
edrych ar yr arolwg; a dadansoddwyd ymatebion gan 295 o oedolion ifanc sy’n 
gofalu rhwng 14 a 25 oed. O’r 295 o oedolion ifanc sy’n gofalu hynny, roedd 61 
yn dal i fod yn yr ysgol,  roedd 101 mewn addysg bellach neu uwch ac roedd 
77 naill yn y gwaith neu ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) 
(Sempik, J a Becker, S, 2013, 2014 a 2014a).

Mae’r ymchwil hon yn rhan o ymgyrch ehangach sydd wedi’i lansio gan Carers 
Trust Cymru o’r enw Amser i gael eich Clywed Cymru; ymgyrch sydd yn rhoi llais 
i oedolion ifanc sy’n gofalu ddweud wrth bawb pwy ydynt, beth maent yn ei 
wneud a pham fod hyn yn bwysig (gweler www.carers.org/wales). Mae adroddiad 
Carers Trust yn tynnu ar gasgliadau ymchwil Prifysgol Nottingham ac yn gosod 
allan yr argymhellion allweddol i Lywodraeth a chyrff cyhoeddus ddiogelu dyfodol 
cadarnhaol  ar gyfer oedolion ifanc y DU sy’n gofalu (Alexander, C, 2014). Mae’r 
adnodd hwn i brifysgolion yn canolbwyntio ar beth y mae prifysgolion yn gallu 
gwneud i’w helpu gyda’r nod hwn.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn weithredol mewn gweithio 
gydag oedolion ifanc sy’n gofalu sydd mewn addysg ac yn 2014 cyhoeddwyd 
gwerthusiad o’i phrosiect ‘Mynediad i Addysg i Bobl sy’n Gofalu’. Casgliadau eu 
hymchwil oedd, o’r oedolion ifanc sy’n gofalu a oedd yn ymgysylltu â’r prosiect, 
roedd 78% heb brofiad AU blaenorol o gwbl a 62% wedi hawlio bwrsariaeth 
gofalu tuag at gost eu cyrsiau. Roedd darn ychwanegol o ymchwil ar y cyd 
gan UCMC a’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn darganfod bod gan tua 11% o 
fyfyrwyr rhan-amser yng Nghymru gyfrifoldebau gofalu a bod pobl sy’n gofalu yn 
fwy tebygol o golli elfennau ffurfiol o’u cwrs ac yn fwy tebygol o brofi gormod o 
bwysau o’u cwrs (UCMC a’r Brifysgol Agored yng Nghymru, 2014) .     

“Mae myfyrwyr ym mhob prifysgol yn cyfuno eu haddysg uwch â chyfrifoldebau 
gofalu. Bydd rhai o’r myfyrwyr hyn yn dychwelyd adref yn ddyddiol i ddarparu gofal 
rheolaidd; bydd eraill yn dychwelyd ar benwythnosau, ond yn ffonio adref bob dydd, 
gan ddarparu gofal o bellter. Mae’r bobl ifanc hyn sy’n gofalu’n wynebu rhwystrau 
penodol – o ran cyrraedd y brifysgol yn y lle cyntaf, ac yn gwneud y gorau o’u profiad 
a’u cyfleoedd yn y brifysgol. Mae  ein hymchwil yn dangos y bydd llawer yn cael 
problemau gyda’r gofynion croestynnol o ddysgu a gofalu a bydd rhai yn gorfod rhoi’r 
gorau i’w rhaglen gradd oherwydd y straen. Mae hyn yn golled bersonol arwyddocaol 
i oedolion ifanc sy’n gofalu a’u teuluoedd, a hefyd i’r system addysg uwch. Mae 
hyn wrth galon materion sy’n ymwneud â mynediad teg, cyfiawnder cymdeithasol, 
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Anghenion a heriau penodol
Oherwydd effaith eu profiadau gofalu, ystyrir oedolion ifanc sy’n gofalu fel 
agored i niwed, yn union fel grwpiau eraill o bobl ifanc fel rhai sy’n gadael 
gofal, rhai sy’n byw mewn ardaloedd o amddifadedd, neu sydd yn profi allgau 
cymdeithasol.  Gall y grwpiau hyn i gyd gael anawsterau a heriau tebyg wrth 
drosglwyddo’n llwyddiannus i addysg bellach neu uwch. Diffinnir grwpiau agored 
i niwed o fewn gofal iechyd a chymdeithasol fel rhai sydd angen ymyrraeth 
ffurfiol gan wasanaethau iechyd a chymdeithasol neu sydd angen cymorth gyda 
phrosesau gwneud penderfyniadau.

Nod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yw gwella lles 
pobl sy’n gofalu sydd angen cymorth gan roi dyletswydd statudol ar awdurdodau 
lleol i gefnogi pawb sy’n gofalu i gyrraedd eu deilliannau llesiant. Mae’r rhain yn 
cynnwys ‘addysg, hyfforddiant ac adloniant’. Yn debyg, yn yr asesiadau gofalu a 
amlinellir yn y Ddeddf, bydd angen i awdurdod lleol asesu p’un a yw person sy’n 
gofalu yn ‘cyfranogi mewn neu yn dymuno cyfranogi mewn addysg, hyfforddiant 
neu unrhyw weithgaredd adloniant arall.’

Rydym yn gwybod bod angen cymorth a chefnogaeth ychwanegol ar oedolion 
ifanc sy’n gofalu o ran pontio’n llwyddiannus i addysg bellach ac uwch a thra eu 
bod mewn addysg. Bwriad yr adnodd hwn yn galluogi prifysgolion i gefnogi hyn.

Cymorth wedi’i dargedu i oedolion ifanc sy’n gofalu
Gall yr anawsterau y mae oedolion ifanc sy’n gofalu yn eu profi o ganlyniad 
i’w rôl gofalu gael effaith negyddol arwyddocaol ar eu hiechyd a’u lles, eu 
perthnasau, addysg a’u gyrfa yn y dyfodol. Tra bod oedolion ifanc sy’n gofalu’n 
datblygu amrywiaeth o sgiliau, nodweddion a galluoedd cadarnhaol o ganlyniad 
i’w cyfrifoldebau gofalu, mae angen i deulu gael y cymorth angenrheidiol yn ei le 
fel nad oes angen i oedolion ifanc gyflawni rôl sydd yn ormodol ac yn niweidiol 
i’w deilliannau.

ehangu mynediad, cyfle addysgol a symudedd cymdeithasol. Mae angen i oedolion 
ifanc sy’n gofalu gael eu trin yn yr un modd, o ran cyrraedd y brifysgol ac yna cael 
profiad cadarnhaol sydd yn eu galluogi i ffynnu a llwyddo – yn union fel y byddwn yn 
gobeithio ac yn disgwyl i bob myfyriwr o bob cefndir. Mae’r adnodd hwn yn cynnig 
canllawiau, arfer da ac astudiaethau achos sydd yn rhoi ffordd ymlaen pwrpasol.“

Yr Athro Saul Becker, Dirprwy Is-ganghellor a Phennaeth Coleg y Gwyddorau 
Cymdeithasol, Prifysgol Birmingham a Joe Sempik, Cymrawd Ymchwil, Cyfadran y 
Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Nottingham  (awduron yr ymchwil Amser i gael 
eich Clywed).

Professor Saul Becker, Pro-Vice-Chancellor and Head of the College of Social 
Sciences, University of Birmingham and Joe Sempik, Research Fellow, Faculty of 
Social Sciences, The University of Nottingham (authors of the Time to be 
Heard research).
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Mae’r nifer o wasanaethau cymorth wedi’u neilltuo i bobl ifanc sy’n gofalu (y 
rheiny mewn ysgolion cynradd ac uwchradd) wedi cynyddu’n sylweddol dros 
y 15 blynedd diwethaf. Mae nifer o’r gwasanaethau hyn yn awr yn cynnig 
cymorth i’r teulu cyfan ac yn gweithio mewn ysgolion, yn ogystal â darparu 
cyfleoedd seibiant, cyfleoedd cymdeithasol a chymorth emosiynol. Ar y llaw 
arall, mae cymorth i oedolion ifanc sy’n gofalu wedi bod yn gyfyngedig neu 
yn hollol absennol. Fodd bynnag, mae’r absenoldeb hwn wedi’i gydnabod gan 
y Llywodraeth a’r sector gwirfoddol, ac mae hyn, gyda dealltwriaeth gynyddol 
o anghenion penodol y grŵp hwn wedi dechrau gyrru yn ddiweddar, yr angen 
i gynyddu gwasanaethau ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu. Er enghraifft, 
mae rhaglen o waith ‘About Time’ y Carers Trust, sydd wedi’i chyllido gan 
Elusen y Flwyddyn y Co-operative, yn cyllido trwy grant y datblygiad o dros 50 o 
brosiectau yn y DU sydd yn ymrwymedig i gefnogi oedolion ifanc sy’n gofalu wrth 
iddynt ddatblygu i fod yn oedolion. Gall prifysgolion felly dynnu ar arbenigedd 
gwasanaethau lleol i oedolion ifanc sy’n gofalu, a’r rheiny sydd yn y sector 
gwirfoddol i gadarnhau’r cymorth y maent yn ei ddarparu i oedolion ifanc sy’n 
gofalu.

Pam ei bod yn bwysig i’ch prifysgol gefnogi oedolion 
ifanc sy’n gofalu
Mae’n debygol fod nifer sylweddol o fyfyrwyr yn eich prifysgol yn ofalwyr; bydd 
rhai na fydd yn adnabyddus i wasanaethau, bydd rhai wedi dechrau gofalu yn 
ddiweddar a bydd rhai wedi bod yn gofalu am nifer o flynyddoedd. Mae’n bosib 
y bydd cyrraedd y brifysgol yn y lle cyntaf yn her enfawr oherwydd gall bod â 
chyfrifoldebau gofalu effeithio’n ddifrifol ar les a chyfleoedd bywyd oedolion ifanc 
sy’n gofalu yn y dyfodol.

Yn ôl adroddiad gan y Comisiwn Archwilio, roedd oedolion ifanc sy’n gofalu 
ddwy waith yn fwy tebygol o fod yn NEET am chwe mis neu fwy, na’u cyfoedion 
(Comisiwn Archwilio, 2010). Gall anfantais ddechrau yn gynnar, gyda 
chyrhaeddiad oedolion ifanc sy’n gofalu ar lefel TGAU yn is o lawer (yn gyfwerth 
â naw gradd yn is yn gyffredinol) na’u cyfoedion (Cymdeithas y Plant, 2013).

Mae llawer o oedolion ifanc sy’n gofalu yn cael problemau wrth wneud 
y penderfyniad am fynd i’r brifysgol a gadael y person y maent yn gofalu 
amdano/i. Mae llawer ohonynt yn dweud eu bod yn teimlo’n euog am 
drosglwyddo’r rôl gofalu ymlaen i’w brodyr a chwiorydd iau.  I rai oedolion ifanc 
sy’n gofalu, gall hyn fod yn ddigon i’w hatal rhag mynd i’r brifysgol, neu gyfyngu 
eu dewis o gwrs a phrifysgol er mwyn galluogi iddynt aros adref neu yn agos i’w 
cartref.

Mae ymchwil blaenorol (Becker, F and Becker, S, 2008) wedi dangos bod 
oedolion ifanc sy’n gofalu yn aml yn wynebu problemau yn y coleg neu’r 
brifysgol oherwydd eu rôl gofalu. Yn ôl yr ymchwil hwn, bydd rhai oedolion ifanc 
sy’n gofalu yn parhau i ofalu o bellter neu yn dychwelyd adref yn rheolaidd i 
helpu aelodau o’r teulu, ac o ganlyniad i hyn, gall eu profiad cyffredinol o fywyd 
prifysgol fod yn wahanol iawn i’w cyfoedion.
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Yn ôl ymchwil ar brofiadau oedolion ifanc sy’n gofalu yn y coleg a’r brifysgol 
(Sempik, J and Becker, S, 2014a) roedd 45 o’r 101 o oedolion ifanc sy’n gofalu 
a oedd yn ymateb yn adrodd bod ganddynt broblem iechyd meddwl, ac roedd 
129 o’r oedolion ifanc sy’n gofalu i gyd a oedd yn ymateb i’r arolwg (gyda 
maint y sampl gyfan yn 285) hefyd yn adrodd bod ganddynt broblem iechyd 
meddwl.  Tra bod hyn yn gallu bod yn ganlyniad i nifer o ffactorau, mae’n dwyn 
sylw at y ffaith fod y grŵp hwn o fyfyrwyr yn debygol o fod angen mwy o gymorth 
fel myfyrwyr. Yn ogystal â hyn, roedd 14 o’r 86 o oedolion ifanc sy’n gofalu a 
arolygwyd yn bryderus y bydd angen iddynt roi’r gorau i’r coleg neu brifysgol. 
Roedd gan y rheiny a oedd yn adrodd bod y coleg neu’r brifysgol yn anodd iddynt 
fwy o gyfrifoldebau gofalu na’r rheiny nad oedd yn adrodd hyn.

Perygl o roi’r gorau
Roedd ymchwil ar oedolion ifanc sy’n gofalu a chyflogaeth (Sempik, J and 
Becker, S, 2014) yn darganfod bod 11 o’r 38 o ymatebwyr a oedd wedi bod yn 
y coleg a’r brifysgol wedi rhoi’r gorau iddi oherwydd eu rôl gofalu. Tra bod hyn yn 
ganlyniad o sampl fach o oedolion ifanc sy’n gofalu, mae’r gyfradd hon bedair 
gwaith yn fwy na’r ffigurau cenedlaethol ar gyfartaledd ar gyfer cyrsiau gradd. 
Mae hyn yn adlewyrchu’r canlyniadau o astudiaeth o fyfyrwyr sy’n gofalu gan 
UCM a oedd yn datgelu bod dim ond 36% o fyfyrwyr sy’n gofalu yn teimlo eu bod 
yn gallu cydbwyso eu hymrwymiadau (fel y gwaith, astudio a theulu/perthnasau), 

Drwy ymateb i anghenion unigol oedolion ifanc sy’n gofalu, gall prifysgolion 
eu cefnogi i gyfranogi’n gyflawn yn eu cyrsiau ac mewn bywyd y prifysgol ac i 
gyrraedd eu potensial, wrth gydbwyso eu rolau gofalu.

o gymharu â 53% o fyfyrwyr heb gyfrifoldebau gofalu (UCM, 2013). Trwy sicrhau 
bod oedolion ifanc sy’n gofalu yn cael eu nodi, gellir rhoi cymorth i’r rheiny 
sydd yn fwy tebygol o roi’r gorau i’r brifysgol, neu sydd mewn perygl o beidio â 
chyflawni eu potensial, trwy ymyrraeth gynnar.

Mae gweithredu’r gefnogaeth sydd ei hangen gydol cylch bywyd myfyrwyr; 
o ehangu mynediad, ymgeisio, derbyn a chymorth myfyrwyr i drosglwyddo’n 
llwyddiannus i gyflogaeth neu astudio pellach, yn sicrhau bod cymorth ymarferol 
yn ei le. 
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Sut y gall prifysgolion gyllido’r cymorth y maent yn ei 
gynnig i oedolion ifanc sy’n gofalu
 

I brifysgolion sydd yn ymgysylltu â phobl ifanc neu oedolion ifanc sy’n gofalu trwy 
ehangu mynediad, gall costau gael eu cynnwys mewn gwariant cynllun ffïoedd 
gan fod gan brifysgolion hyblygrwydd i benderfynu pa grwpiau anodd eu cyrraedd 
i’w cynnwys.  Mae ffyrdd creadigol hefyd o ddenu cyllid allanol, neu gymorth 
mewn nwyddau, er enghraifft trwy brosiectau ar y cyd gydag awdurdodau lleol, 
grwpiau i bobl ifanc / oedolion ifanc sy’n gofalu neu gyda phrifysgolion a 
cholegau eraill.

Gweler gwefan CCAUC am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r hyn y gall cynlluniau 
ffïoedd eu cynnwys yn www.hefcw.ac.uk/publications/circulars/circulars_
cy.aspx.

 
Cronfeydd Dewisol
Mewn achos oedolion ifanc sy’n gofalu sydd yn profi caledi annisgwyl, gall 
prifysgolion ddarparu symiau nad ydynt yn ad-daladwy yn ôl disgresiwn o’u 
Cronfeydd Ariannol Wrth Gefn, cynllun a gyllidir gan Lywodraeth Cymru i ddarparu 
cymorth i’r rheiny sy’n profi caledi ariannol.  Mae potensial hefyd i sefydlu 
bwrsariaeth benodol ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu, neu sy’n cynnwys myfyrwyr 
sy’n gofalu yn y grwpiau sy’n cael eu targedu ar gyfer bwrsariaethau sydd yn 
bodoli eisoes (gweler Pennod 5: Darparu cymorth myfyrwyr i oedolion ifanc sy’n 
gofalu, ar gyfer enghreifftiau o fwrsariaethau myfyrwyr sy’n gofalu).

Cynlluniau Ffioedd
Drwy gynlluniau ffïoedd, a gymeradwyir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch 
Cymru (CCAUC), mae pob prifysgol sydd yn derbyn grant ffïoedd dysgu 
Llywodraeth Cymru yn amlinellu sydd y byddai’n buddsoddi’n ychwanegol 
i gefnogi cyfleoedd cyfartal ac i hyrwyddo addysg uwch. Mae buddsoddiad 
mewn cyfleoedd cyfartal yn cynnwys ‘buddsoddiad mewn ehangu mynediad’ 
(CCAUC, 2014). Mae buddsoddiad i gyfleoedd cyfartal yn cynnwys ‘buddsoddi 
i ehangu mynediad’. Mae Dull Strategol CCAUC i Ehangu Mynediad yn diffinio 
pobl sy’n gofalu yn benodol fel grŵp sydd yn anodd ei gyrraedd.
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Rhesymau ariannol a chymdeithasol i gefnogi oedolion 
ifanc sy’n gofalu
Mae rhesymau cymdeithasol ac ariannol cryf i brifysgolion sicrhau bod 
oedolion ifanc sy’n gofalu yn cael y cyfleodd gorau posib o gwblhau eu cwrs yn 
llwyddiannus.

‘Mae myfyrwyr sy’n gofalu yn gryf iawn eu cymhelliad ac yn ymroddedig iawn 
i’w cyrsiau, ond mae ganddynt fwy o galedi ariannol, lles gwaeth, ac mae eu 
hanghenion cymorth yn aml yn cael eu camddeall neu eu hanwybyddu gan eu 
sefydliadau’ (UCM, 2013).

Dylai targedu’r boblogaeth hon o faint sylweddol o bobl ifanc sydd yn oedolion 
ifanc sy’n gofalu, trwy gynlluniau ehangu mynediad ac Ymgyrraedd yn Ehangach, 
gynyddu’r niferoedd sydd yn ymgeisio ac yn cyrraedd y brifysgol. Unwaith eu bod 
yn y brifysgol, bydd cefnogi oedolion ifanc sy’n gofalu gyda chymorth priodol a 
phrydlon yn helpu i fynd yn groes i’r anfantais y maent yn ei wynebu oherwydd 
eu cyfrifoldebau gofalu, a darparu’r myfyrwyr hyn gyda’r cyfle gorau posib o 
gwblhau eu cyrsiau yn llwyddiannus. Yn ogystal â hyn, bydd cymorth yn helpu 
gyda chyfraddau dargadwedd cyffredinol ac yn lleihau’r tebygolrwydd o golli cyllid.

Canllawiau’r Llywodraeth
Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (sydd yn dod 
i rym ym mis Ebrill 2016) yn symleiddio, cadarnhau ac yn gwella deddfwriaeth 
sy’n bodoli eisoes, gan roi pobl sy’n gofalu ar dir cyfartal â’r bobl y maent yn 
gofalu amdanynt. Dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014, mae person sy’n gofalu yn ‘berson sy’n darparu neu sy’n bwriadu 
darparu gofal am oedolyn neu blentyn anabl’ .

Mae’r Ddeddf yn rhoi dyletswydd newydd ar awdurdodau lleol i sicrhau bod pobl 
sy’n gofalu yn derbyn asesiad ble mae’n ymddangos fod gan y person sy’n 
gofalu angen ar gyfer cymorth, heb ystyried safbwynt yr awdurdod o lefel y gofal 
sydd angen ar y person sy’n gofalu, na’u hadnoddau ariannol neu rai’r person y 
maent yn gofalu amdano/i. 

 Rhaid i’r asesiad ystyried p’un a yw’r person sy’n gofalu yn fodlon, ac yn 
gallu parhau i ofalu, ac ystyried os yw’r person sy’n gofalu yn gweithio, mewn 
hyfforddiant neu addysg, neu yn dymuno bod.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 hefyd yn rhoi 
dyletswydd ar awdurdodau lleol i hyrwyddo lles pobl sy’n gofalu sydd angen 
cymorth. Mae’r meysydd allweddol ble y gall cymorth wneud gwahaniaeth i 
ddeilliannau lles pobl yn cynnwys ‘addysg, hyfforddiant ac adloniant’.

Am ragor o wybodaeth ar Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 
2014 gweler www.wales.gov.uk/topics/health/socialcare/act/?lang=en . 
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Enghraifft o Ymrwymiad i Fyfyriwr sy’n Gofalu
Mae’r enghraifft o Ymrwymiad i Fyfyriwr sy’n Gofalu isod wedi’i datblygu i 
gynorthwyo prifysgolion i sefydlu a hyrwyddo cymorth i oedolion ifanc sy’n gofalu. 
Gellir ei defnyddio fel sylfaen i ddatblygu mecanweithiau polisi a chymorth a 
gellir ei chynnwys mewn llenyddiaeth hyrwyddo’r brifysgol.

Ymrwymiad i Fyfyrwyr sy’n Gofalu: Ymrwymiad i fyfyrwyr â 
chyfrifoldebau gofalu gydol eu cylch bywyd prifysgol
Mae [eich prifysgol] yn cydnabod y bydd gan nifer sylweddol o fyfyrwyr (yn 
ogystal â staff) gyfrifoldebau gofalu am aelod o’r teulu neu ffrind ac yn cydnabod 
yr heriau unigryw a wynebir gan y myfyrwyr hyn i gyrraedd y brifysgol a llwyddo 
mewn addysg uwch.

Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn, mae’r Brifysgol yn 
ceisio’n benodol i:

l  l Gefnogi myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu sy’n mynd i’r 
brifysgol drwy weithgareddau ehangu mynediad a/neu 
farchnata wedi’u targedu.  

l  l Monitro cyfranogiad gan oedolion ifanc sy’n gofalu mewn 
gweithgareddau ehangu mynediad a’r nifer sydd wedyn yn 
mynd i’r brifysgol.

l  l Cynyddu ymwybyddiaeth o anghenion y grŵp hwn o 
fyfyrwyr ymhlith aelodau staff perthnasol i gyd.

l  l Galluogi’r grŵp hwn o fyfyrwyr y wneud y gorau o’u 
hamser mewn addysg uwch, gan gynnwys cwblhau eu 
cyrsiau’n lllwyddiannus.

Pennod 2:
Sefydlu sylfaen ar gyfer cefnogi myfyrwyr 
sy’n gofalu

Bydd y bennod hon yn:
   Amlinellu enghraifft o ymrwymiad o ran cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n gofalu

   Darparu trosolwg i sut y gall prifysgolion sefydlu dull strwythuredig o 
gymorth i gefnogi oedolion ifanc sy’n gofalu.

   Darparu trosolwg o sut y gall prifysgolion gefnogi myfyrwyr unigol.

“Rydw i eisiau bod yn 
weithiwr cymdeithasol, 
felly mae’n hanfodol 
fy mod i’n mynd i’r 
brifysgol.”

Myfyriwr coleg 
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l  l Gweithio gydag UCMC ac undeb myfyrwyr y brifysgol ei hun i gefnogi iechyd a 
lles myfyrwyr sy’n gofalu.

l  l Gweithio gydag awdurdodau lleol i’w galluogi i gyflawni dyletswyddau 
cyfreithiol i oedolion ifanc sy’n gofalu dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Lles (Cymru) 2014.

l  l Gweithio gydag asiantaethau allanol eraill fel gwasanaethau pobl sy’n gofalu 
a gwasanaethau iechyd i gefnogi myfyrwyr sy’n gofalu.

Er mwyn cyflawni ei hymrwymiad i fyfyrwyr gyda chyfrifoldebau gofalu bydd [eich 
Prifysgol] yn ceisio gweithredu’r argymhellion a amlinellir yn Cefnogi Myfyrwyr â 
Chyfrifoldebau Gofalu (gweler y rhestr gyflawn o argymhellion yn Atodiad 1).

Datblygu polisi ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu
Byddai Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru’n annog i brifysgolion gael polisi 
clir ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu, naill ai ar ffurf polisi ar wahân neu drwy 
integreiddio myfyrwyr sy’n gofalu mewn polisïau sy’n bodoli eisoes (er enghraifft, 
polisïau Diogelu neu Gydraddoldeb ac Amrywioldeb), er mwyn darparu cymorth 
strwythuredig i fyfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu. Mae’n bwysig fod prifysgolion yn 
cynnig hyblygrwydd i oedolion ifanc sy’n gofalu fel eu bod yn gallu cydbwyso eu 
hastudiaethau â’u rôl gofalu.

Polisi Prifysgol Glasgow’s ar gyfer myfyrwyr â 
chyfrifoldebau gofalu
Mae gan Brifysgol Glasgow bolisi penodol ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu. 
Diffinnir myfyriwr sy’n gofalu fel:  ‘Unrhyw fyfyriwr presennol neu ddarpar 
fyfyriwr sydd â chyfrifoldeb unigol neu wedi’i rannu dros berthynas, ffrind agos 
neu gymydog am eu bod yn sal, yn anabl, â phroblemau iechyd meddwl, neu’n 
cael eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau’.

Mae’r polisi yn cynnwys datganiad y Brifysgol ar gymorth i fyfyrwyr sy’n gofalu, 
rolau a chyfrifoldebau staff, myfyrwyr a’r brifysgol, canllawiau i staff ar gefnogi 
myfyrwyr sy’n gofalu, a ffynonellau gwybodaeth a chymorth.

Am ragor o wybodaeth ar bolisi Prifysgol Glasgow gweler 
www.gla.ac.uk/media/media_199270_en.pdf

Prifysgol Salford – ‘We Care’: Polisi i Fyfyrwyr â 
Chyfrifoldebau Gofal
Ym mis Rhagfyr 2014, lansiwyd polisi ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu gan 
Brifysgol Salford. Mae’r polisi yn darparu canllawiau i staff a myfyrwyr ar y 
cymorth sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n cyfuno eu hastudiaethau â rôl gofalu.

Mae rhagor o wybodaeth ar y cymorth a ddarperir i fyfyrwyr sy’n gofalu sydd 
yn y polisi hwn ar gael ym Mhennod 5: Darparu cymorth myfyrwyr ar gyfer 
oedolion ifanc sy’n gofalu.
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Cynnwys myfyrwyr sy’n gofalu yng Nghynllun Ffïoedd 
eich prifysgol
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru hefyd yn annog prifysgolion i gynnwys 
myfyrwyr sy’n gofalu yn eu cynllun ffïoedd fel bod y myfyrwyr hyn yn cael eu 
cynnwys yn ffurfiol mewn gweithgareddau ehangu mynediad. Mae’r enghraifft 
isod yn dangos sut mae Prifysgol Caerwynt yn cynnwys myfyrwyr sy’n gofalu yn ei 
Chytundeb Mynediad.

Gwaith y Brifysgol Agored yng Nghymru â myfyrwyr sy’n gofalu
Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi bod yn gweithio gyda myfyrwyr sy’n 
gofalu ers 2010. Roedd pum prif gainc í’r prosiect gwreiddiol:

1. Datblygu gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu yn benodol.

2. Gweithio gyda grwpiau a rhwydweithiau pobl sy’n gofalu i ddosbarthu 
gwybodaeth.

3. Gweithio mewn partneriaeth uniongyrchol gyda nifer llai o grwpiau pobl sy’n 
gofalu i gydfynd â’u rhaglenni dysgu anffurfiol a darparu cymorth gwell trwy 
sesiynau blasu a chlybiau astudio wyneb yn wyneb.

4. Datblygu rhaglen fwrsariaeth i helpu gyda chost ffïoedd cyrsiau ar gyfer 
myfyrwyr sy’n gofalu nad oedd yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol arall.

5. Rhannu arfer da yn fewnol yn y brifysgol ac yn allanol i’r sector ehangach.

Mae adroddiad ar y prosiect gwreiddiol hwn ar gael ar www.open.ac.uk/wales/ 
sites/www.open.ac.uk.wales/files/files/ecms/wales-pa/web-content/carers- 
project-evaluation-2014- ENG.pdf

Cytundeb Mynediad Prifysgol Caerwynt
Mae Cytundeb Mynediad Prifysgol Caerwynt 2015–16 yn datgan yr 
ymrwymiad blaenoriaeth canlynol o fewn ei hymagweddiad strategol tuag at 
fynediad:

‘I weithio gyda Gwasanaethau Plant Swydd Hampshire, Ymddiriedolaeth y 
Gofalwyr, Cymdeithas y Plant a gyda phrosiectau’r sector wirfoddol i gryfhau 
hyder, dyheadau a chynnydd pobl ifanc sy’n gofalu.’

Mae’r cynllun gwerthuso yn cynnwys ymrwymiad i fonitro’r nifer o gyfranogwyr 
ehangu mynediad sydd yn oedolion ifanc sy’n gofalu.

Mae’r adran gydraddoldeb ac amrywioldeb yn gwneud yr ymrwymiad canlynol:

‘Roeddem yn fwriadol yn mynd ati i recriwtio amrywiaeth fawr o Genhadon 
Myfyrwyr AU, yn cynnwys rhai dynion (sydd heb gynrychiolaeth ddigonol yn y 
brifysgol), y rheiny sydd ag anableddau, myfyrwyr o gefndir mewn gofal, pobl 
ifanc sy’n gofalu, myfyrwyr o grwpiau ethnig lleiafrifol a myfyrwyr hŷn.’
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Fframwaith 1: Model ar gyfer sefydlu fframwaith o gymorth
l  l Cydnabod yr heriau a wynebir gan fyfyrwyr sy’n gofalu a datblygu ymrwymiad lefel 

uwch.

l  l Penodi arweinydd / eiriolwr prifysgol i gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n gofalu.

l   l Targedu pobl ifanc sy’n gofalu / oedolion ifanc sy’n gofalu trwy weithgaredd 
ehangu mynediad.

l  l Sicrhau bod y staff perthnasol yn ymwybodol o’r materion hyn a sut mae’r 
brifysgol yn gallu cefnogi’r grŵp hwn.

l  l Sicrhau bod systemau cymorth yn cael eu hyrwyddo a’u bod yn hygyrch i fyfyrwyr 
sy’n gofalu.

Fframwaith 2: Model ar gyfer gweithio gyda myfyrwyr sy’n gofalu
l l Adnabod myfyrwyr y brifysgol sy’n gofalu.

l l Sefydlu a gweithredu cyfranogaeth staff a phoffesiynolwyr eraill.

l l Lle bo angen, chwilio am gymorth ychwanegol i’r myfyriwr gan wasanaethau lleol.

Modelau yn unig yw’r rhain, felly gellir eu haddasu yn ôl anghenion a strwythur 
eich prifysgol, ond y gobaith yw y gallant fod yn ganllaw i’r math o weithredoedd, 
darpariaethau a gwasanaethau y cewch osod mewn lle, er mwyn cefnogi myfyrwyr 
yn eich prifysgol sydd â chyfrifoldebau gofalu.

Fframweithiau Model
Er mwyn helpu prifysgolion i weithredu’r Ymrwymiad i Fyfyrwyr sy’n Gofalu uchod. 
Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr wedi datblygu fframweithiau model ar gyfer 
gweithredu ymagweddiad wedi ei strwythuro tuag at gefnogi myfyrwyr sy’n gofalu

Cynllun Ffioedd Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cynnwys ‘pobl ifanc sy’n gofalu’ 
fel grŵp sydd wedi’i enwi yn benodol yn eu cynllun ffïoedd ar gyfer ‘pecyn 
bwrsariaeth a chymorth cynhwysfawr i hyrwyddo a diogelu mynediad teg i 
Addysg Uwch’. 

Mae’r Brifysgol yn cynnal gweithgareddau ehangu mynediad cyn-mynediad 
ac mae ymyriadau yn cael eu canolbwyntio ar y grŵp hwn er mwyn cydnabod 
rhai o’r heriau y mae’r bobl ifanc hyn yn gallu eu hwynebu wrth fynd i’r afael 
ag addysg. Mae cysylltiadau yn cael eu sefydlu â gwasanaethau Pobl Ifanc 
sy’n Gofalu ar draws y rhanbarth ac mae staff perthnasol yn cael eu hannog i 
ddilyn y rhaglen E-Ddysgu ar fod yn ymwybodol o bobl ifanc sy’n gofalu.  Mae 
hyfforddiant ar fynediad cyd-destunol ar hyn o bryd yn cael ei gynnal ar gyfer 
Tiwtoriaid Mynediad ar draws y Brifysgol ac mae Pecyn Adnoddau Ymarfer 
Da ar gyfer Tiwtoriaid Mynediad wedi cael ei gynhyrchu. Caiff Pobl Ifanc sy’n 
Gofalu eu nodi o fewn yr hyfforddiant a’r pecyn adnoddau.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.uwtsd.ac.uk/community/widening-access/in-
house-widening-access/
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Model ar gyfer sefydlu fframwaith o gymorth

Cyfnod cyntaf: Cofrestru a gweledigaeth

l  l Cydnabod a deall pwysigrwydd cefnogi oedolion ifanc sy’n gofalu, wedi’i adlewyrchu a’i 
hyrwyddo gan ymrwymiad gan y brifysgol i’r grŵp hwn.

l  l Cynnwys pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu yng nghynllun ffïoedd y brifysgol.

Ail gyfnod: Cyflwyno arweinydd/eiriolwr prifysgol a thîm ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu 

l  l Penodi arweinydd/eiriolwr prifysgol i weithio ar hyd adrannau a darparu system wedi ei 
chydlynu ar gyfer myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu.

l  l Penodi tîm, lle bo’n briodol, i weithio ar y cyd ag arweinydd/eiriolwr y brifysgol.

Trydydd Cyfnod: Systemau ymwybyddiaeth a chymorth

Pumed cyfnod: Monitro ac adolygu ymrwymiad, polisi, darpariaeth a chynlluniau gweithredu.

Datblygu polisi neu 
ganllawiau oedolion ifanc sy’n 
gofalu unigol, lle bo’n briodol.

Datblygu cynllun gweithredu 
ar gyfer:

Hyfforddiant ymwybyddiaeth ar 
gyfer pob aelod perthnasol o staff, 
i gynnwys tiwtoriaid personol, 
cymorth myfyrwyr, ehangu mynediad 
myfyrwyr a staff recriwtio/derbyn.

Sefydlu systemau cymorth

l    l Gwybodaeth ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu ar gael 
mewn prosbectws, yn ystod wythnos y glas ac mewn 
adnoddau prifysgol (er enghraifft y wefan a thaflenni).

l   l Cymorth ymarferol a bugeiliol ar gyfer oedolion ifanc 
sy’n gofalu trwy Wasanaethau Myfyrwyr ac Undeb y 
Myfyrwyr (yn cynnwys systemau cyfathrebu effeithiol).

l  l Cymorth ariannol ar gael i oedolion ifanc sy’n gofalu – 
gweler Pennod 5 am ragor o wybodaeth.

Hyfforddiant ymwybyddiaeth parhaus 
ar gyfer pob aelod perthnasol o staff 
sydd yn rhan o ddatblygiad personol.

Pedwerydd Cyfnod: Adnabod, cynnig cymorth a monitro oedolion ifanc sy’n gofalu

l l Cyfeiriwch at: Model ar gyfer gweithio gyda myfyrwyr sy’n gofalu.

Addasu polisïau/llenyddiaeth/gwefannau perthnasol 
eraill i gynnwys oedolion ifanc sy’n gofalu, gan gynnwys 
gweithgaredd ehangu mynediad.

Ehangu mynediad trwy waith gyda phartneriaid

Darganfod os oes gwasanaeth lleol ar gyfer oedolion ifanc 
sy’n gofalu sydd yn gallu cefnogi eich prifysgol ac ystyried 
gweithio gydag awdurdodau lleol, ysgolion, colegau a 
phrifysgolion eraill drwy ehangu mynediad.
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Model ar gyfer gweithio gyda myfyrwyr sy’n gofalu

Cyfnod 1: Adnabod myfyrwyr sy’n gofalu

Ymwybyddiaeth fod myfyriwr yn oedolyn ifanc sy’n gofalu trwy wybodaeth a ddarperir adeg ymgeisio (er 
enghraifft, mewn cyfeirnod, datganiad personol neu drwy gyswllt uniongyrchol ag ymgeisydd neu staff 
o’r ysgol/coleg), adeg cofrestru, neu drwy gyflwyno eu hunain i Wasanaethau Myfyrwyr neu diwtoriaid.

l   l Cynnwys cwestiwn i adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu ar ffurflen gofrestru / cofrestru arlein.

l   l Darparu gwybodaeth am gymorth ar gyfer oedolion ifanc sy’n 
gofalu ar ddiwrnodau agored, yn nerbynfa Gwasanaethau Myfyrwyr 
ac yn Undeb y Myfyrwyr

l   l Gosod negeseuon mewnrwyd ar ddechrau a gydol y flwyddyn i 
annog oedolion ifanc sy’n gofalu i wneud eu hunain yn adnabyddus i Wasanaethau Myfyrwyr.

Cyfnod 5: Sicrhau mentora parhaus

Gall sefyllfaoedd myfyrwyr a theuluoedd newid yn gyflym. Mae mentora parhaus ffurfiol ac 
anffurfiol felly yn bwysig.

Lle bo’n briodol, cymryd 
cam i ddiogelu’r unigolyn.

l  l Defnyddio dull aml-asiantaeth ar y cyd, er enghraifft gyda gwasanaeth oedolion ifanc sy’n 
gofalu, gwasanaeth oedolion sy’n gofalu, gwasanaeth cwnsela.  Bydd gwasanaethau pobl sy’n 
gofalu hefyd yn gallu rhoi cymorth gydag asesu anghenion y myfyriwr yng nghyd-destun eu 
gofalu, a lle bo angen, dechrau gweithredu cymorth ar gyfer eu teulu.

I gynnig cefnogaeth i deulu’r myfyriwr: (bydd cymorth gwell i deulu’r myfyriwr yn helpu’r myfyriwr)

l l Helpu i’r myfyriwr gael mynediad i gymorth i’w deulu:

   l  Gofal cymdeithasol oedolion. l  Gwasanaethau Iechyd.  l  Gwasanaethau Pobl sy’n Gofalu.
l  l Cefnogi myfyriwr i ofyn am asesiad o’u hanghenion fel person sy’n gofalu gan eu hawdurdod 

lleol. (Dylai asesiad edrych ar anghenion y teulu cyfan, gan gynnwys unrhyw frodyr a chwiorydd 
sydd yn gofalu).

Cyfnod 3: Dechrau gweithredu systemau 
cymorth prifysgol
l Dysgu a chymorth hyblyg.
l Cynllun personol.
l Cymorth â gwaith cwrs/arholiadau.
l Grŵp cymorth cyfoedion.
l Cymdeithas yr oedolion ifanc sy’n gofalu.
l Staff i siarad â/cwnsela.
l Cynllun brys neu argyfwng.
l  Gwasanaeth cyngor gyrfaoedd i gefnogi’r 
trosglwyddo ar ôl y brifysgol.

Cyfnod 2: Sefydlu cyfranogiad staff a 
phroffesiynolwyr eraill

Er enghraifft:
l  l Arweinydd/eiriolwr prifysgol ar ran yr 

oedolion ifanc sy’n gofalu.
l l Tiwtor personol.
l l Mentor / cynrychiolwyr myfyrwyr
l l Undeb y Myfyrwyr.
l  l Cynghorwyr myfyrwyr.
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Argymhellion
l   l Datblygu a hyrwyddo ymrwymiad ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu

l   l Datblygu polisi ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu neu integreiddio’r 
ymrwymiadau i oedolion ifanc sy’n gofalu i mewn i bolisïau sy’n bodoli eisoes

l   l Cyflwyno tîm hyrwyddo gan y brifysgol ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu, â’r 
rôl o weithredu polisi gofalwyr

l   l Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o oedolion ifanc sy’n gofalu ar gyfer pob 
aelod staff perthnasol, gan gynnwys tiwtoriaid personol, cymorth i fyfyrwyr a 
staff ehangu mynediad a recriwtio/derbyn

l   l Cynnwys oedolion ifanc sy’n ofalwyr y eich Cynllun Ffioedd ac ehangu 
mynediad

l   l Gweithio gydag awdurdodau lleol i’w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau 
cyfreithiol parthed oedolion ifanc sy’n gofalu dan Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles 2014

l   l Cynnwys cefnogaeth eich prifysgol ar gyfer gofalwyr yn strategaeth eich 
awdurdod lleol ar gyfer gofalwyr a gofalwyr ifanc
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Pennod 3:
Cyrraedd pobl ifanc sy’n gofalu trwy 
ehangu mynediad

Bydd y bennod hon yn:
   Amlinellu rhwystrau i fynd i’r brifysgol a brofir gan oedolion ifanc sy’n 

gofalu.

   Amlygu pwysigrwydd targedu pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu trwy 
ehangu mynediad.

   Cyflwyno astudiaethau achos lle mae ehangu cyfranogiad / mynediad mewn 
rhai prifysgolion eisoes yn targedu pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu.

   Dangos gwerth gwaith partneriaeth gyda gwasanaethau lleol ar gyfer pobl 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu.

Rhwystrau i gyrraedd y brifysgol
Er gwaethaf y ffaith bod oedolion ifanc sy’n gofalu 
yn aml dan anfantais addysgol o oedran ifanc, 
gyda chyraeddiadau sylweddol is ar lefel TGAU 
na’u cyfoedion. Yn ôl ymchwil a gynhaliwyd gan 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr (Sempik, J a Becker, S, 
2013) roedd 44 allan o 52 o oedolion ifanc sy’n 
gofalu a ymatebodd i’r arolwg yn bwriadu mynd i’r 
brifysgol neu’r coleg.

Fodd bynnag, er gwaethaf canfyddiadau’r ymchwil 
hwn fod y mwyafrif o oedolion ifanc sy’n gofalu yn 
bwriadu mynd i’r brifysgol neu’r coleg, nid yw llawer 
o oedolion ifanc sy’n gofalu yn meddwl fod hyn yn 
opsiwn. Yn ôl yr un ymchwil, roedd:

l  24% o’r oedolion ifanc sy’n gofalu a arolygwyd 
yn meddwl nad oeddent yn gallu fforddio mynd i’r 
coleg neu’r brifysgol, ac roedd 41% yn ansicr os 
byddent yn gallu fforddio mynd.

l  l Dim ond 13 o’r 49 o oedolion ifanc sy’n gofalu oedd yn gwybod eu bod yn gallu 
cael cymorth ariannol drwy ysgoloriaeth, tra bod 31% yn credu nad oeddent ac 
roedd 43% yn ansicr.

l   l Roedd llai na hanner (27 o’r 59 o oedolion ifanc sy’n gofalu) yn meddwl eu bod 
wedi derbyn cyngor gyrfaoedd da a dim ond 11 o’r 58 o ymatebwyr oedd yn credu 
bod eu rôl gofalu yn cael ei ystyried.Mae oedolion ifanc sy’n gofalu yn aml yn son 

“Mae angen mwy o gymorth 
fel ein bod yn gallu gwella ein 
hunain heb boeni’n gyson am 
y person rydym yn ei ofalu 
amdano oherwydd gall hyn 
gymryd drosodd ac effeithio ar 
ein hiechyd a’n lles, ynghyd â’n 
dyheadau.”

Myfyriwr coleg
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am deimladau o euogrwydd am adael y cartref 
ac weithiau mae’r pwysau emosiynol a’r gofynion 
mae rhai teuluoedd yn eu gosod ar oedolion 
ifanc sy’n gofalu yn ei gwneud yn anodd gadael 
(Becker, F a Becker, S, 2008).

Mae Rachel yn 19 oed ac yn unig blentyn mewn teulu rhiant sengl. Hi 
yw’r prif berson sy’n gofalu am ei mam sydd yn wael iawn ac yn cael anawsterau 
i weithio oherwydd ei hiechyd corfforol a meddyliol. Mae Rachel yn y coleg ar 
hyn o bryd ac yn gobeithio mynd i’r brifysgol, ond mae hi’n wynebu llawer o 
heriau i gyrraedd y brifysgol:

 “Rydw i wrth fy modd i allu edrych ar ôl fy mam a gwneud gwahaniaeth, ond nid 
yw llawer o bobl yn deall pa mor anodd yn gorfforol ac yn feddyliol y gallai hyn fod, 
ac mae hyn wedi arwain ata’ i’n teimlo fy mod i’n cael fy mychanu yn yr ysgol a’r 
coleg.

Yn aml, dwi ar ddihun yn ystod y nos gan fod mam yn llawn cynnwrf i gyd yn 
sgrechian ac yn gweiddi felly dwi’n gorfod ei llonyddu. Mae’r diffyg cwsg, ynghyd 
â phryderon ariannol ac addysgol, a’r ffaith nad yw’r athrawon yn deall fy sefyllfa, 
yn arwain at lawer o straen sydd yn aml wedi gwneud i mi deimlo’n dost iawn 
ac achosi meigryn, sydd yn rhywbeth y mae llawer o bobl yn camddeall i fod yn 
ben tost yn unig. Mae hyn wedi bod yn anodd iawn yn fy sefyllfa i, oherwydd mae 
pethau wedi troi’n anoddach fyth i mi gartref – mae teimlo’n dost wedi golygu fy 
mod i’n bellach ar ei hôl hi gyda gwaith tŷ a gwaith ysgol sydd wedi troi’n gylch 
cythreulig.

Rydw i eisiau bod yn weithiwr cymdeithasol felly mae’n hanfodol fy mod i’n 
mynychu’r brifysgol. Mae llawer o bobl yn colli allan ar y dyfodol y byddent yn gallu 
ei gael ac yn ei haeddu oherwydd bod angen iddynt ddarparu ar gyfer a helpu eu 
teuluoedd yn awr. Rhaid i lawer ohonynt edrych ar y presennol yn unig a beth fydd 
yn eu helpu i ymdopi ar hyn o bryd, hyd yn oed os bydd mynd i addysg uwch yn eu 
helpu nhw a’u teuluoedd yn yr hir dymor.

Rydw i’n poeni am sut y bydd mam pan fyddaf yn gadael, ac os bydd y bobl sy’n 
cael eu penodi i’w helpu yn cwrdd â’i hanghenion ac yn amyneddgar â hi a.y.b. ac 
os bydd digon o gyllid i ofalu amdani’n ddigonol.”

“Weithiau dwi’n teimlo’n 
hunanol am gael dyheadau ond 
yn y pen draw, dwi’n gwybod fy 
mod i’n gwneud rhywbeth da, 
ond mae’n frwydr i hyd yn oed 
cyrraedd y pwynt yna a gwybod, 
tra fy mod i yno [yn y brifysgol] 
fod mam yn ddiogel.”

Myfyriwr coleg
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Mae Adam yn astudio yn y brifysgol. Mae’n gofalu am ei fam sy’n 
fyddar. Roedd Adam yn gorfod ystyried pethau wrth fynychu’r brifysgol nad 
yw myfyrwyr eraill yn gorfod meddwl amdanynt:

“Roeddwn i’n sicrhau nad oeddwn yn rhy bell o gartref, fel fy mod i’n gallu dod 
adref ar unrhyw adeg os oedd problem y buaswn yn gallu helpu ag ef. Ers i fy 
chwaer fynd i’r brifysgol, rydw i wedi dechrau mynd adref yn amlach am nad yw 
hi yno i helpu mam yn ddyddiol.

Rydw i wedi gorfod dod adref yn amlach na llawer o fyfyrwyr eraill. Nid yw 
rhai yn mynd adref yn ystod y tymor o gwbl. Rydw i’n ceisio mynd adref bob 
tair wythnos o leiaf, ac weithiau’n amlach na hynny. Dydw i heb ddioddef yn 
ormodol o wneud hyn, gan fy mod i wedi parhau i gynnal marciau uchel yn 
ystod fy amser yn y brifysgol. Fodd bynnag, wnes i symud prifysgol ar ôl fy 
mlwyddyn gyntaf – rhywbeth a oedd efallai yn cael ei ddylanwadu gan orfod 
dychwelyd adref yn aml.”

Graddiodd Vanessa gyda gradd 2:1 o’r brifysgol. Mae anhwylder 
affeithiol deubegwn ar ei mam ac mae hi wedi bod yn gofalu amdani ers iddi 
fod yn 13 oed.

Roedd y pethau yr oedd Vanessa yn gorfod eu hystyried wrth fynychu’r brifysgol 
yn wahanol i rai ei chyfoedion oedd heb gyfrifoldebau gofalu. Roedd cynghorwr 
hyd yn oed yn awgrymu na ddylai hi fynd i’r brifysgol oherwydd ei rôl gofalu:

“Pan oeddwn yn 16 oed, roeddwn yn gweld cynghorwr proffesiynol, a oedd yn 
gwybod am y cymorth yr oeddwn yn rhoi i fy mam. Dywedodd hi na fuaswn yn 
gallu mynd i’r brifysgol oherwydd y cyfrifoldeb hwn – ac i beidio â hyd yn oed 
meddwl am wneud hynny! Wnes i ddim mynd i’w gweld hi eto; wnes i sicrhau fy 
mod i’n realistig, ac yn gadarnhaol am y sefyllfa.

Felly, er fy mod i’n angerddol am wyddoniaeth, pan oeddwn yn darganfod bod 
y cyrsiau gradd hyn yn gofyn am nifer fawr o oriau yn y dosbarth, penderfynais 
wneud Llenyddiaeth Saesneg er mwyn gallu treulio mwy o amser gartref.  
Hefyd dewisais fynychu prifysgol yn agos at gartref. Mae fy llwyddiant hefyd 
oherwydd fy mod i’n lwcus i gael cyngor da pan oedd ei angen. Nid oedd hyn 
yn digwydd oherwydd bod systemau yn eu lle i fy helpu.”

Hoffai Vanessa gael mwy o gydnabyddiaeth gan brifysgolion:

“Mae’r mwyafrif o bobl sy’n gofalu yn gweld eu rôl gofalu fel ‘normal’. I mi, 
fel y person sy’n gofalu am fy mam, rydw i’n gallu edrych yn ôl a gweld nad 
oedd hwn yn ‘normal’ o gwbl. Roedd gwrthdroi’r rôl o riant a phlentyn yn anodd 
iawn i fi a mam. Roedd anwiredd arall yr oeddwn yn ei gredu, sef ei fod yn 
gywilyddus. Buaswn yn hoffi i brifysgolion ddangos parch tuag at bobl sy’n 
gofalu, yn lle gweld gofalu fel ‘mater cartref arall’’.
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Mae’r rhwystrau hyn – canfyddedig a gwirioneddol – a brofir gan oedolion ifanc 
sy’n gofalu yn amlygu’r pwysigrwydd o brifysgolion yn targedu’r grŵp penodol hwn 
drwy weithgareddau ehangu mynediad a sicrhau nad yw cyfrifoldebau gofalu yn 
atal y bobl ifanc hyn rhag cael dyheadau a chyrraedd y brifysgol.

Dros y tudalennau nesaf mae nifer o astudiaethau achos sydd yn gosod allan 
mentrau ehangu mynediad sydd eisoes mewn lle mewn prifysgolion ar hyd a 
lled y wlad. Mae’r astudiaethau achos yn edrych ar bum maes o waith ehangu 
mynediad y mae prifysgolion yn gallu cyfranogi ynddynt:

1. Gwaith partneriaeth rhwng prifysgol a gwasanaeth lleol i bobl sy’n gofalu.

2. Ehangu mynediad drwy gyfranogi mewn digwyddiadau a gwyliau.

3.  Digwyddiadau ehangu mynediad y brifysgol a rhaglenni sy’n targedu pobl ifanc 
ac oedolion ifanc sy’n gofalu.

4. Cydweithredu rhwng prifysgolion.

5. Ymgysylltu myfyrwyr prifysgol presennol mewn gweithgareddau mynediad.
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Gwaith partneriaeth rhwng prifysgol a gwasanaeth 
lleol i bobl sy’n gofalu
Mae gan lawer o ardaloedd wasanaeth ar gyfer naill ai pobl ifanc sy’n 
gofalu, oedolion ifanc sy’n gofalu neu oedolion sy’n gofalu. Gwasanaethau 
sector gwirfoddol yw’r mwyafrif ohonynt, tra bod eraill yn cael eu cynnal gan 
awdurdodau lleol. Mae datblygu trefniadau partneriaeth â’r gwasanaethau hyn 
yn ffordd ddefnyddiol o ddatblygu gweithgareddau ehangu mynediad a chysylltu 
myfyrwyr â chymorth penodol ar eu cyfer.

Cysylltiadau ffurfiol rhwng Prifysgol Caerwynt a 
Phrosiect Pobl Ifanc sy’n Gofalu Caerwynt
Cafodd Prifysgol Caerwynt ei chysylltu’n ffurfiol â Phrosiect Pobl Ifanc sy’n 
Gofalu Caerwynt yn 2010. Mae Prosiect Pobl Ifanc sy’n Gofalu Caerwynt yn 
elusen leol lwyddiannus sydd yn cefnogi pobl ifanc sy’n gofalu rhwng  8 ac 
17 oed. Yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth am bobl ifanc sy’n gofalu a’u 
teuluoedd a chynnig gweithgareddau drwy nosweithiau clwb a chymdeithasol, 
nod arall y prosiect yw helpu i bobl ifanc sy’n gofalu i gael mynediad i gymorth 
i’w helpu i lwyddo mewn addysg.

Yn ogystal â chyfranogi mewn ehangu mynediad parhaus yn nosweithiau clwb 
y prosiect, mae’r brifysgol yn cynnal diwrnodau blasu a digwyddiad preswyl 
blynyddol ar gyfer pobl ifanc sy’n gofalu o Brosiect Pobl Ifanc sy’n Gofalu 
Caerwynt. Mae hyn yn awr wedi ehangu i gynnwys cyfranogwyr o brosiectau 
pobl ifanc sy’n gofalu ar hyd a lled Swydd Hampshire. Yn 2014, cafodd 
y prosiect ei wobrwyo â Gwobr Seren y Gymuned am y tro cyntaf mewn 
seremoni graddio.  Yn ogystal â chydnabod gwaith Prosiect Pobl Ifanc sy’n 
Gofalu Caerwynt, roedd y Wobr hefyd yn cynnwys rhodd gan y brifysgol.

Mae rhai o’r bobl ifanc a oedd yn cyfranogi mewn ehangu mynediad y brifysgol 
rhwng 2010 a 2012 erbyn hyn yn astudio yn llwyddiannus yn y brifysgol.

Am ragor o wybodaeth am y gwaith partneriaeth hwn gweler tudalen gwefan 
neilltuedig Prifysgol Caerwynt ar ehangu mynediad ar gyfer oedolion ifanc 
sy’n gofalu:

www.winchester.ac.uk/aboutus/communityengagement/
wideningparticipation/young-adult-carers/Pages/Young-Adult-Carers.aspx

Defnyddio STROBE i ddilyn hynt ymgeiswyr
Gwasanaeth a gynigir gan UCAS yw STROBE sydd yn caniatau i ddarparwyr 
gweithgareddau ehangu mynediad ac allgymorth i ddilyn hynt eu cyfranogwyr 
(gyda’u caniatâd) i system ymgeisio UCAS. Mae STROBE yn cymryd 
gwybodaeth ar lefel unigol am gyfranogwyr ar weithgareddau fel hyn ac yn 
adrodd eu deilliannau cylch ymgeisio ar lefel grynswth. 

Mae gan STROBE hefyd gyfleuster i adrodd ar wahân ar gyfer is-grwpiau 
gwahanol, er enghraifft pobl sy’n gofalu. 
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Gwaith Prifysgol Brunel gyda Phobl Ifanc sy’n Gofalu 
Hillingdon
Mae Swyddfa Ehangu Mynediad Prifysgol Brunel, Llundain, wedi bod yn 
gweithio gyda Phobl Ifanc sy’n Gofalu Hillingdon, Partner Rhwydwaith o 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, ers mis Mai 2009. Mae’r brifysgol yn cydnabod 
bod pobl ifanc sy’n gofalu yn aml yn ysgwyddo cyfrifoldebau sylweddol sydd 
yn effeithio ar eu cyrhaeddiad addysgol a’r tebygolrwydd o’u symud ymlaen 
i’r brifysgol. Nodir felly eu bod yn haeddu cymorth ychwanegol i’w hannog i 
gyflawni eu potensial ac maent yn gymwys ar gyfer cymorth gan ddyraniad 
Cyfle Myfyrwyr drwy Ehangu Mynediad sydd wedi’i ddatganoli i sefydliadau 
addysg uwch gan HEFCE.

Mae pobl ifanc sy’n gofalu wedi cymryd rhan mewn rhaglen breswyl dau-
ddiwrnod y brifysgol bob blwyddyn am bum mlynedd i wella sgiliau, cynyddu 
dyheadau a rhoi mewnwelediad i fywyd prifysgol. Mae’r rhaglen wedi cynnwys 
mewnbwn gan yr awdurdod lleol sydd wedi cynnal sesiwn wybodaeth, cyngor 
a chyfarwyddyd a gyflwynir gan Gynghorydd Cymorth Ieuenctid o Rith-Ysgol 
Hillingdon.

Gwaith Partneriaeth Prifysgol Rhydychen
Mae Rhaglen Gwmpawd Prifysgol Rhydychen wedi arwain at berthynas agos 
gyda thîm Pobl fanc sy’n Gofalu Cyngor Sir Rhydychen, Prosiect Pobl Ifanc 
sy’n gofalu Spurgeon, ysgolion gwladol ac amrywiaeth o bartneriaethau 
eraill. Yn ogystal â darparu cyfarwyddyd yn ystod camau cynllunio’r rhaglen 
Gwmpawd, mae timau Cyngor Sir Rhydychen a Phrosiect Spurgeon yn mynd 
ati i gyfeirio cyfranogwyr at y rhaglen ac yn darparu cymorth a gwybodaeth 
yn ystod gweithgareddau ar gyfer rhieni a myfyrwyr lle bo’n briodol. Erbyn 
hyn, mae Safon Ysgolion Pobl Ifanc sy’n Gofalu yn golygu bod angen i 
ysgolion ddangos eu bod yn ceisio cyflwyno pobl ifanc sy’n gofalu i’r Rhaglen 
Gwmpawd.  Mae’r Tîm Cwmpawd hefyd wedi bod yn cyfranogi yn y sesiwn 
hyfforddiant gofal bugeiliol ar gyfer Prosiect Cyrhaeddiad Cyngor Swydd 
Rydychen sydd wedi bod yn ddull effeithiol o gynyddu proffil pobl oedran 
ysgol sy’n gofalu yn Swydd Rydychen.
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Canolfan Pobl sy’n Gofalu Caerefrog a Phrifysgol St 
John Caerefrog yn gweithio gyda’i gilydd
Canolfan Pobl sy’n Gofalu Caerefrog – Partner Rhwydwaith o Ymddiriedolaeth 
y Gofalwyr – yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sy’n gofalu, oedolion ifanc sy’n 
gofalu ac oedolion sy’n gofalu.

Yn 2012, cysylltodd Gweithiwr Oedolion Ifanc sy’n Gofalu a Swyddog 
Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant yng Nghanolfan Pobl sy’n Gofalu Caerefrog 
â cholegau a phrifysgolion lleol i gryfhau gwaith partneriaeth. Dechreuwyd 
hyn gan oedolion ifanc sy’n gofalu yn datgelu rhai o’r problemau yr oeddent 
yn eu hwynebu yn y brifysgol. Roedd enghreifftiau yn cynnwys:

l   Un oedolyn ifanc sy’n gofalu yn colli llawer o’i blwyddyn gyntaf oherwydd ei 
bod yn gorfod teithio adref bob wythnos i ofalu am ei mam.  Aeth yr oedolyn 
ifanc sy’n gofalu at ei thiwtor academaidd am gymorth a chyngor ac i ofyn 
a fyddai hi’n cael ail-sefyll y flwyddyn gyntaf. Roedd y tiwtor yn ei hannog i 
roi’r gorau i’r brifysgol gan ei fod yn afrealistig iddi gwblhau gradd a gofalu 
am ei mam. Ymyrrodd Canolfan Pobl sy’n Gofalu Caerefrog drwy gysylltu â’r 
tiwtor i egluro am ei rôl gofalu, y cymorth a oedd angen arni, a bod yn eiriol 
ar ran yr oedolyn ifanc sy’n gofalu.  Yna cytunodd y brifysgol i adael iddi ail-
sefyll ei blwyddyn gyntaf.

l   Dau o oedolion ifanc sy’n gofalu yn rhoi’r gorau i’r brifysgol oherwydd 
rolau gofalu sylweddol a ddim yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth gan eu 
prifysgol.

Fel rhan o’r gwaith partneriaeth, mae gan Ganolfan Pobl sy’n Gofalu 
Caerefrog stondin yn Ffair y Glas Prifysgol St John. Y nod yw cynyddu 
ymwybyddiaeth o bobl sy’n gofalu’n ddi-dâl, hysbysu myfyrwyr bod 
gwasanaeth cymorth lleol iddynt lle bo’i angen a recriwtio gwirfoddolwyr 
myfyrwyr i weithio gydag oedolion ifanc sy’n gofalu ar y prosiect.  Mae nifer 
o wirfoddolwyr wedi cael eu recriwtio a daeth pump o oedolion ifanc sy’n 
gofalu ymlaen i ddweud eu bod yn gofalu ac fe’u cofrestrwyd yn syth gyda 
Chanolfan Pobl sy’n Gofalu Caerefrog.  Dywedodd un oedolyn ifanc sy’n 
gofalu na fyddai wedi gwybod am y gwasanaeth os nad oeddent wedi bod yn 
Ffair y Glas.

Mae Canolfan Pobl sy’n Gofalu Caerefrog hefyd wedi cynnal stondinau 
gwybodaeth ym Mhrifysgol St John gydol y flwyddyn i gyd-fynd ag Wythnos 
Pobl sy’n Gofalu a Diwrnod Hawliau Pobl sy’n Gofalu, gan fynychu ffeiriau 
prifysgol a oedd yn digwydd eisoes yn ystod Wythnos Iechyd a Lles. 
Canlyniad annisgwyl o hyn oedd bod nifer o aelodau o staff o’r brifysgol hefyd 
wedi datgelu eu bod yn bobl sy’n gofalu ac wedi cofrestru eu hunain i gael 
cymorth gan y gwasanaeth.
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Ehangu Mynediad trwy gyfranogi mewn digwyddiadau a 
gwyliau
Gall cyfranogiad mewn digwyddiadau a gwyliau gan eich prifysgol gynnwys 
cefnogi digwyddiad sy’n digwydd eisoes a gynhelir gan drydydd parti, neu gynnig 
cynnal digwyddiad ar gyfer corff allanol, fel elusen. Gall y brifysgol ymgysylltu 
mewn allgymorth gwerthfawr drwy gynnal sesiynau a gweithdai sydd wedi’u 
cynllunio i hyrwyddo cyfleoedd addysg uwch.

Gŵyl Genedlaethol Pobl Ifanc sy’n Gofalu
Am y ddwy flynedd ddiwethaf, mae staff a myfyrwyr sy’n gofalu o Brifysgol 
Caerwynt, Prifysgol Rhydychen a Phrifysgol Southampton wedi cefnogi Gŵyl 
Genedlaethol Pobl Ifanc sy’n Gofalu yn YMCA Fairthorne Manor.  Mae’r 
prifysgolion wedi darparu gweithgareddau gan gynnwys cystadleuaeth 
‘Dylunio Myfyriwr’, ysgrifennu straeon byr, a’r gêm Seren Myfyrwyr, ac wedi 
rhoi gwybodaeth am gyfleoedd ar gyfer symud ymlaen i mewn addysg uwch. 
Gan weithio’n agos â Chymdeithas y Plant, mae’r gweithgaredd hwn wedi 
rhoi’r cyfle i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o bobl ifanc sy’n gofalu o 6 oed i 
fyny a’u cyflwyno i’r cysyniad o addysg uwch mewn cyd-destun hamddenol.

Cynyddu Ymwybyddiaeth o ddigwyddiad PoblIfanc 
sy’n Gofalu
Mae Prifysgol Caerwynt yn gweithio’n glòs â Chyngor Sir Hampshire, 
Cymdeithas y Plant, Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a Chynghrair Pobl Ifanc sy’n 
Gofalu Hampshire. Ym mis Ionawr 2014, mewn partneriaeth â’r asiantaethau 
hyn, a dan arweiniad Cyngor Sir Hampshire, cynhaliodd y brifysgol 
gynhadledd yn dwyn y teitl: Cynyddu Ymwybyddiaeth o Bobl Ifanc sy’n Gofalu. 
Mynychwyd y gynhadledd hon gan 40 o aelodau staff o golegau, ysgolion, a 
phrosiectau pobl ifanc sy’n gofalu. Roedd y gynhadledd yn cynnwys gweithdy 
a gyflwynwyd gan y brifysgol, gyda chyfraniadau gan ddau oedolyn ifanc sy’n 
gofalu, oedd yn is-raddedigion o’r brifysgol.

“O safbwynt y brifysgol, roedd y digwyddiad yn fuddiol iawn. Roedd yn 
cadarnhau ein perthynas â phartneriaid ac yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr rannu eu 
profiadau (a oedd hefyd yn cynyddu eu hyder). Yn bwysicaf, roedd yn annog 
colegau lleol i nodi a chefnogi oedolion ifanc sy’n gofalu, yn enwedig wrth 
ymgeisio am le yn y brifysgol.”

Dr Terri Sandison, Cyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes a Datblygu Staff, Prifysgol 
Caerwynt.
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Digwyddiad Amser i Gael eich Clywed Oedolion Ifanc 
sy’n Gofalu
Ym mis Mehefin 2014, daeth Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a Phrifysgol 
Nottingham â 125 o oedolion ifanc sy’n gofalu at ei gilydd o bob rhan o’r 
DU, gan roi’r cyfle iddynt brofi addysg uwch a hefyd cael eu lleisiau wedi eu 
clywed gan y bobl sy’n gwneud penderfyniadau ac yn ffurfio barn. Roedd y 
digwyddiad hefyd yn darparu gwybodaeth ar addysg bellach ac yn chwalu’r 
mythau am fynediad i’r coleg a’r brifysgol. Hefyd mynychwyd y digwyddiad 
gan 44 o weithwyr cymorth, 33 o Genhadon Myfyrwyr a 33 o lunwyr 
penderfyniadau.

Derbyniodd y sesiynau, a gyflwynwyd gan ddarlithwyr Prifysgol Nottingham, 
a’r amrywiaeth eang o gyfleoedd yr oedd Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn eu 
cynnig i oedolion ifanc sy’n gofalu, i gael eu lleisiau wedi eu clywed, adborth 
gwych. Dywedodd 95% o oedolion ifanc sy’n gofalu eu bod wedi dod yn 
ymwybodol o gyfleoedd newydd a gwybodaeth newydd a defnyddiol i’w helpu.  
Roedd 92% ohonynt eu bod yn teimlo bod eu llais wedi cael ei glywed a’u 
bod wedi cynyddu eu dyheadau ar gyfer y dyfodol.

Mae’r daflen wybodaeth ar gyfer y digwyddiad hwn ar gael ar www.e-activist.
com/ea- campaign/action.retrievefile.do?ea_fileid=40942 ac mae Adroddiad 
y Digwyddiad ar gael ar www.professionals.carers.org/nottingham.

Digwyddiadau a rhaglenni ehangu mynediad prifysgol 
i dargedu pobl ifanc sy’n gofalu ac oedolion ifanc sy’n 
gofalu
Yn ogystal â chyfranogi mewn neu gynnal digwyddiadau ar gyfer pobl ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n gofalu, gall prifysgolion hefyd gynnal eu digwyddiadau eu hunain 
gydag a thrwy bartneriaethau Ymgyrraedd yn Ehangach, fel rhaglenni preswyl ar 
gyfer pobl ifanc sy’n gofalu a diwrnodau gweithgaredd i ehangu allgymorth.
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Cwmpawd Prifysgol Rhydychen: Rhaglen Pobl Ifanc 
sy’n Gofalu
Yn 2009, dechreuodd Prifysgol Rhydychen Raglen Gwmpawd sydd yn targedu 
myfyrwyr ym Mlwyddyn 10 ac 11 sydd â chyfrifoldebau gofalu gartref.  Nod 
y rhaglen yw cynyddu dyheadau a chyrhaeddiad addysgol drwy amrywiaeth o 
weithgareddau ymgysylltu sydd yn galluogi i gyfranogwyr adeiladu eu hyder, 
adnabod eu sgiliau ac ymgyfarwyddo â diwylliant addysg uwch.

Yn 2010-11 roedd Cyngor Sir Rhydychen yn gweithio gyda 73 o bobl ifanc 
sy’n gofalu ac roedd naw ohonynt yn gyfranogwyr Cwmpawd. O’r cyfranogwyr 
hyn, llwyddodd dros 50% ohonynt i gael pump TGAU gradd A*–C, o gymharu 
â 37% nad oedd yn gyfranogwyr Cwmpawd a oedd yn cyflawni’r un lefel o 
lwyddiant.

Am ragor o wybodaeth am y Rhaglen Gwmpawd gweler www.static.carers. 
org/files/widening-participation-in-higher-education-for-young-carers-6656. 
pdf a www.ox.ac.uk/local-community/outreach-and-education/widening- 
participation/our-wp-programmes/compass-young-carers-programme.

Mae Charlie yn astudio ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae e’n gofalu am ei 
frawd.  Oherwydd ei rôl gofalu daeth Charlie yn rhan o Raglen Gwmpawd 
Rhydychen pan oedd yn yr ysgol uwchradd.  Roedd y rhaglen yn fuddiol iawn i 
Charlie ac yn agor ei lygaid i’r posibiliadau a oedd ar gael iddo:

“Cymerais ran yn y rhaglen Gwmpawd ym mlwyddyn 11.  Cyn Cwmpawd 
roeddwn yn gwybod fy mod i eisiau aros yn yr ysgol i wneud fy lefelau A, ond 
nid oeddwn wedi ystyried ymgeisio i Rydychen o gwbl. Roeddwn i’n meddwl y 
buaswn yn debygol o fynd i’r brifysgol, ond doeddwn i ddim hyd yn oed yn sicr 
o beth oeddwn i eisiau ei wneud na beth fyddai’n bosib, a doedd dim syniad 
gen i o ran ble i astudio.  Roedd y rhaglen Gwmpawd yn wych o ran gwneud 
i mi feddwl am yr opsiynau a oedd ar gael i mi, rhai nad oeddwn wedi eu 
hystyried, nid yn unig Prifysgol Rhydychen, ond hefyd llwybrau gyrfa eraill, 
fel prentisiaethau. Rydw i hefyd yn meddwl fod y profiad cyfan o ymweld â 
Rhydychen, gweld rhai o’r colegau a chwrdd â myfyrwyr presennol, hefyd yn 
bwysig gan ei fod yn gwneud i bethau ymddangos yn fwy real i mi, a bod hwn 
yn rhywbeth y mae myfyrwyr yn dewis ei wneud, a bod dim rheswm i mi beidio 
â cheisio gwneud yr un peth.”

Roedd y rhaglen hefyd yn rhoi sgiliau ymarferol i Charlie a oedd yn ei helpu 
pan ddaeth yn adeg i ymgeisio am le yn y brifysgol:

“Ar y pryd [ym mlwyddyn 11], roedd ymgeisio i Rydychen neu unrhyw brifysgol 
arall yn rhywbeth ar gyfer y dyfodol, felly nid oeddwn wedi edrych ar y broses 
ymgeisio yn ei gyfanrwydd. Fodd bynnag, roedd Cwmpawd yn fy ngwneud yn 
ymwybodol y buaswn yn gorfod ysgrifennu datganiad personol ble bynnag 
yr oeddwn yn ymgeisio amdano, ac yn helpu i mi ddeall sut i ysgrifennu un, 
ac roeddem hefyd yn gweithio ar ymarfer cyfweliadau. Roedd y sesiynau hyn 
yn fuddiol iawn i mi adeg ymgeisio, oherwydd cyn Cwmpawd, nid oedd gen i 
unrhyw brofiad o’r naill na’r llall.”
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Diwrnodau gweithgaredd Pobl Ifanc sy’n Gofalu ym 
Mhrifysgol St John Efrog
Cynhaliwyd dau ddiwrnod gweithgaredd Pobl Ifanc sy’n Gofalu gan Brifysgol 
St John Caerefrog ar ei champws yn ystod haf 2014 – roedd un ar gyfer 
pobl ifanc sy’n gofalu rhwng 8 ac 13 oed, ac roedd y llall ar gyfer oedolion 
ifanc sy’n gofalu rhwng 14 a 19 oed. Bu’r bobl ifanc yn cymryd rhan mewn 
amrywiaeth o weithgareddau cynyddu dyheadau, mynd ar daith o’r campws 
ac yn cymryd rhan mewn sesiynau blasu pwnc-benodol. Mae’r brifysgol yn 
bwriadu cynnal rhagor o’r digwyddiadau hyn yn y dyfodol ac yn yr hir dymor yn 
meddwl am ddigwyddiad preswyl penodol i bobl ifanc sy’n gofalu.

Mae pobl ifanc sy’n gofalu yn cael eu cynnwys yng ngrwpiau targed y 
brifysgol ar gyfer gwaith ehangu mynediad a’i Hysgol Haf flynyddol.  Mae’r 
brifysgol ar hyn o bryd yn mynychu ac yn cynnal sesiynau ehangu mynediad 
wedi’u targedu at glybiau ieuenctid ar gyfer pobl ifanc groenddu, Asiaidd 
ac o leiafrifoedd ethnig, yn ogystal â phlant sydd mewn gofal, gyda’r nod o 
gynyddu eu cyfranogiad drwy fynychu rhai o’r clybiau ieuenctid i bobl ifanc 
sy’n gofalu yn y dyfodol.

Mae Prifysgol St John Caerefrog, Prifysgol Efrog a Phrifysgol Hull wedi sefydlu 
partneriaeth newydd i weithio gyda phobl ifanc sy’n gofalu mewn ffordd 
gydweithredol. Mae hyn yn cynnwys Prifysgol Hull yn cynnal cwrs preswyl 
tri diwrnod ar gyfer 50 o bobl ifanc sy’n gofalu gydag ymweliadau hanner 
diwrnod â Phrifysgol Caerefrog a Phrifysgol St John Caerefrog.

Cwrs Preswyl Pobl Ifanc sy’n Gofalu Caerwynt
Am y tair blynedd ddiwethaf, mae Prifysgol Caerwynt wedi cynnal cwrs 
preswyl dwy noson/tri diwrnod ar gyfer pobl ifanc sy’n gofalu. Dechreuodd 
hyn fel menter ar y cyd â Phrosiect Pobl Ifanc sy’n Gofalu Caerwynt, pan 
ddechreuodd yr elusen a’r brifysgol weithio â’i gilydd, ond mae hyn yn awr 
wedi ymestyn i bob prosiect pobl ifanc sy’n gofalu ar hyd a lled Hampshire. 
Mynychodd 32 o bobl ifanc o 14 oed ac yn hŷn sy’n gofalu’r cwrs preswyl 
yn 2014, a oedd yn cynnwys ymweliad â Phrifysgol y Celfyddydau Creadigol 
yn Farnham. Yn 2013, ymunodd pobl ifanc sy’n gofalu o raglen Gwmpawd 
Prifysgol Rhydychen â’r cwrs preswyl am un diwrnod.

Mae’r rhaglenni blynyddol yn ddiduedd, a phob blwyddyn maent yn cynnwys 
cymysgedd o weithgareddau hwyl, adeiladu hyder, sesiynau blasu prifysgol a 
gwybodaeth am addysg uwch. Yn 2014, mynychodd amrywiaeth eang o staff 
o adrannau Gwasanaethau Proffesiynol y Brifysgol y sesiwn ar y diwrnod 
olaf ar gyfer ‘rhwydweithio cyflym’ fel bod cyfranogwyr yn gallu dysgu am eu 
gwahanol lwybrau gyrfa a’u rolau presennol.

Gweler Atodiad 3 ar gyfer amserlen Cwrs Preswyl Pobl Ifanc sy’n Gofalu 
2014.
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Cydweithrediad rhwng prifysgolion
Mae prifysgolion o bob rhan o’r wlad yn ffurfio partneriaethau cydweithredol 
i ehangu cyrhaeddiad eu rhaglenni ehangu mynediad. Prif ffocws y rhain yw 
ysgolion a cholegau, ond mae gan y mwyafrif is-grwpiau hefyd neu rwydweithiau 
cysylltiedig i gynnig cefnogaeth i grwpiau penodol, fel plant sy’n derbyn gofal 
neu ddysgwyr hŵn. Drwy gynnwys pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n gofalu yng 
nghwmpas y partneriaethau cydweithredol hyn, gellir cyrraedd mwy o bobl ifanc 
ac oedolion ifanc sy’n gofalu mewn gweithgareddau ehangu mynediad.

Ymgysylltu â myfyrwyr prifysgol presennol mewn 
gweithgareddau ehangu mynediad
Mae ymgysylltu myfyrwyr sy’n gofalu mewn gweithgareddau ehangu mynediad 
trwy waith llysgenhadon / mentoriaid yn fuddiol i’r bobl ifanc sy’n gofalu ac 
oedolion ifanc sy’n gofalu sydd yn cael cymorth gan rywun sydd yn deall yn 
bersonol yr heriau y maent yn eu hwynebu.  Mae myfyrwyr sy’n gofalu hefyd yn 
elwa o gael y cyfle i weithio gyda myfyrwyr eraill sydd â chyfrifoldebau gofalu a 
datblygu sgiliau newydd i ychwanegu at eu CV.

Grŵp prifysgolion Hampshire yn cefnogi plant a 
phobl ifanc bregus
Mae gan Grŵp Ehangu Mynediad Prifysgolion Hampshire (HUWPG) (Prifysgol 
Portsmouth, Prifysgol Southampton, Prifysgol Solent Southampton a 
Phrifysgol Caerwynt) is-grŵp Plant a Phobl Ifanc Bregus. Y diffiniad o’r grŵp 
a dargedir yw ‘plant sydd yn byw mewn gofal, pobl ifanc sy’n gofalu, pobl 
sy’n gadael gofal (hyd at 25 oed) a phlant ffoaduriaid a cheiswyr lloches’.  
Nodau’r grŵp yw:
a)  Casglu gwybodaeth a rhannu ymarfer gorau mewn hyrwyddo opsiynau 

addysg uwch i blant a phobl ifanc bregus, eu teuluoedd a’r ymarferwyr 
sydd yn gweithio gyda nhw.

b)  Gweithio mewn partneriaeth i hwyluso datblygiad addysg uwch ar gyfer 
plant a phobl ifanc bregus.

â’r amcanion canlynol:
a)  I ddatblygu rhwydwaith effeithiol ar gyfer staff ar draws partneriaid 

HUWPG.
b) I ddatblygu rhwydwaith effeithiol â chyrff allanol perthnasol.
c)  I hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o’r cymorth a’r cyfleoedd sydd ar gael 

mewn addysg uwch i blant a phobl ifanc bregus.
d)  I gydweithredu a chyfrannu at ddigwyddiadau a dargedir at blant a phobl 

ifanc bregus, eu teuluoedd neu ymarferwyr sydd yn gweithio gyda nhw.
Trwy gyfarfodydd rheolaidd, mae’r grŵp yn nodi nifer o weithgareddau bob 
blwyddyn iddynt gyfrannu atynt, ac sydd yn ymwneud ag un o’r grwpiau a 
dargedir, fel arfer yn gweithio gyda phartneriaid allanol fel awdurdodau neu 
elusennau lleol.
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Cenhadon Addysg Uwch Prifysgol 
Caerwynt
Mae Prifysgol Caerwynt yn cyflogi myfyrwyr fel 
Llysgenhadon Addysg Uwch i weithio gyda’r Tîm 
Ehangu Mynediad, i gynnal gweithgareddau 
ehangu mynediad ar gyfer pobl ifanc a dargedir 
(yn cynnwys pobl ifanc sy’n gofalu). Wrth ddewis 
pa fyfyrwyr i’w cyflogi, mae’r brifysgol yn edrych 
yn benodol am ymgeiswyr â chefndiroedd heb 

gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch. Yn 2014, roedd saith o Lysgenhadon 
wedi bod yn bobl ifanc sy’n gofalu. Mae nifer o fanteision i hyn ar i’r brifysgol ac i’r 
myfyrwyr eu hunain:

l   l Mae myfyrwyr sydd wedi bod yn bobl ifanc sy’n gofalu yn darparu mewnbwn 
arbenigol i ehangu mynediad ymhlith phobl ifanc sy’n gofalu mewn ysgolion, 
rhannu’r profiadau y cawsant yn yr ysgol/coleg ac egluro sut beth yw bywyd 
yn y brifysgol. Maent yn deall yr heriau a’r pwysedd sydd yn rhan o hyn ac yn 
gallu helpu pobl ifanc sy’n gofalu i ddeall sut mae eu profiad gofalu yn gallu 
bod yn fanteisiol o ran meithrin sgiliau byw’n annibynnol, rheoli amser a hunan-
ddisgyblaeth – yr union nodweddion sydd eu hangen ar is-raddedigion da.

l   l Mae myfyrwyr yn elwa llawer o fod yn Llysgenhadon:

       Maent yn datblygu sgiliau newydd a gwybodaeth i ychwanegu at eu CV.

       Gallant ddarganfod cyfeiriad gyrfa newydd o bosib, drwy eu profiad o weithio gyda 
phobl ifanc dan anfantais (nid pobl ifanc sy’n gofalu yn unig).

       Mae ganddynt ffrwd arall o incwm o rôl sy’n gallu cydfynd yn hyblyg â’u 
hamserlenni.

Mae myfyrwyr sydd yn gweithio fel Llysgenhadon Addysg Uwch ym Mhrifysgol 
Caerwynt wedi gweithio gyda’r Tîm Ehangu Mynediad drwy fynychu nosweithiau 
clwb ym mhrosiectau pobl ifanc sy’n gofalu. Weithiau mae hyn i’r diben o ddarparu 
gwybodaeth gyffredinol am addysg uwch drwy weithgareddau hwyl fel cwisiau 
a gemau, neu i gael trafodaeth am lwybrau i’r brifysgol. Ar adegau eraill maent 
wedi herio grwpiau pobl ifanc sy’n gofalu i her gyllido a choginio – â’r nod o rannu 
gwybodaeth am fyw’n annibynnol yn y brifysgol ac yn rhannol i adeiladu hunan-barch 
a hyder pobl ifanc sy’n gofalu trwy ddangos iddynt y sgiliau sydd ganddynt eisoes 
yn sgil eu rolau gofalu. Yn ystod gweithgareddau fel y rhain mae llawer o gyfleoedd 
ar gyfer sgyrsiau anffurfiol mewn cyd-destun ansefydliadol, gan annog trafodaeth 
agored am bryderon a chwestiynau. Mae ymweliadau â nosweithiau clwb hefyd yn 
gyfle i ddwyn sylw at ddigwyddiadau sydd ar y gorwel yn y brifysgol, fel y digwyddiad 
preswyl blynyddol i bobl ifanc sy’n gofalu a diwrnodau blasu.

Am ragor o wybodaeth am Lysgenhadon Addysg Uwch gweler www.winchester. 
ac.uk/aboutus/communityengagement/wideningparticipation/hea/Pages/Higher- 
Education-Ambassadors-hea.aspx.
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“Un o’r manteision o fod yn oedolyn ifanc sy’n 
gofalu yw ei fod wedi helpu i mi gael gwaith fel 
Llysgennad yn y brifysgol. Mae hyn wedi bod 
yn help mawr i mi gyda hyder a datblygu sgiliau 
personol fel siarad yn gyhoeddus. Hefyd, trwy’r 
swydd rydw i wedi cwrdd â phobl ifanc eraill sy’n 
gofalu yn y brifysgol sydd erbyn hyn yn ffrindiau 
da. Y peth mwyaf cadarnhaol rydw i wedi ei gael 
o’r brifysgol yw hyder. Mae’r cyfleoedd sydd yn awr 
ar gael i mi yn ddiddiwedd sydd wedi helpu i mi 
ddatblygu fy sgiliau a hyd yn oed ehangu fy CV.”

Llysgennad Addysg Uwch

Cynllun Mentora Pobl sy’n Gofalu Prifysgol 
Gorllewin Lloegr
Mae Prifysgol Gorllewin Lloegr wedi dod yn bartneriaid â Chanolfan Gymorth 
Pobl sy’n Gofalu (Bryste a De Swydd Gaerloyw) ac ysgolion lleol i gyflwyno 
cynllun mentora i bobl ifanc sy’n gofalu o oedran ysgol gynradd i ysgol 
uwchradd.  Dechreuodd y cynllun, a gyllidwyd gan y brifysgol, yn 2010 gyda’r 
nod o gynyddu ymwybyddiaeth pobl ifanc sy’n gofalu o’r cyfleoedd addysg uwch 
sydd ar gael iddynt a’u dyheadau, a hefyd darparu cymorth ymarferol i wella eu 
cyrhaeddiad.

O ran y bobl ifanc sy’n gofalu, mae’r cynllun wedi nodi’r canlynol: “Mae’r 
prosiect mentora wedi ymgysylltu’n weithredol â nifer o bobl ifanc sy’n gofalu 
sydd mewn perygl sylweddol o beidio â chyflawni eu potensial addysgol, ac 
mae’n profi’n llwyddiannus mewn cynyddu ymwybyddiaeth a dyheadau pobl 
ifanc sy’n gofalu i ymgysylltu a datblygu yn eu haddysg. Mae hyn hefyd wedi 
cael effaith gadarnhaol ar sut y mae pobl ifanc sy’n gofalu yn gweld eu hunain 
fel dysgwyr – gyda’r potensial i symud ymlaen i addysg bellach ac uwch.”

Mae’r cynllun hefyd wedi sylwi deilliannau cadarnhaol ar gyfer y mentoriaid eu 
hunain: “I rai, mae hyn wedi galluogi cydnabyddiaeth o’u hunain fel pobl ifanc 
sy’n gofalu. Mae’r prosiect hefyd wedi helpu i fentoriaid ddatblygu eu sgiliau 
eu hunain, eu helpu i feddwl am opsiynau gyrfa at y dyfodol, wedi atgyfnerthu 
eu teimladau o berthyn yn y brifysgol a helpu i leihau teimladau o unigrwydd.”

Am ragor o wybodaeth am y cynllun mentora hwn, gan gynnwys awgrymiadau 
ar sut i ddechrau cynllun mentora ar gyfer pobl ifanc sy’n gofalu, gweler www.
static.carers. org/files/uni-of-west-england-proof2-6731.pdf
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Argymhellion
l   l Cynnal digwyddiadau ehangu mynediad wedi eu targedu ar gyfer gofalwyr ifanc 

megis diwrnodau agored neu ddigwyddiadau preswyl.

l   l Annog ysgolion i nodi pwy sy’n ofalwyr ifanc a’u hannog i fynychu digwyddiadau 
ehangu mynediad yn ogystal â grwpiau ehangu mynediad eraill wedi eu targedu.

l   l Datblygu gwybodaeth sy’n hyrwyddo cefnogaeth i oedolion ifanc sy’n gofalu yn 
eich prifysgol.

l   l Datblygu gwaith partneriaeth rhwng eich prifysgol a gwasanaethau lleol ar gyfer 
gofalwyr ifanc neu oedolion ifanc sy’n gofalu.

l   l Monitro’r nifer o fyfyrwyr sy’n mynd i mewn i’r brifysgol sydd â chyfrifoldebau 
gofalu drwy weithgareddau ehangu mynediad a / neu farchnata.

Awgrymiadau pellach
l  l Sefydlu rhaglen hyfforddiant sgiliau wedi ei thargedu at annog, rhoi grym a 

chynyddu dyheadau addysg a gyrfa gofalwyr ifanc, yn ogystal â’u darparu â 
sgiliau perthnasol.

l  l Sefydlu rhaglen lle mae myfyrwyr cyfredol yn gweithredu fel llysgenhadon / 
mentoriaid myfyrwyr sy’n gofalu i estyn allan i ysgolion, colegau a gwasanaethau 
gofalwyr ifanc neu oedolion ifanc sy’n gofalu.

l  l Trefnu mynediad i ofalwyr ifanc / oedolion ifanc sy’n gofalu i gyfleusterau eich 
prifysgol, megis cyfleusterau chwaraeon.

l  l Cynnal digwyddiadau wedi eu targedu at ehangu cyfranogiad ar gyfer myfyrwyr 
hŵn sy’n gofalu, efallai drwy weithio gyda gwasanaethau lleol ar gyfer gofalwyr.
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Adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu yn y broses 
ymgeisio a derbyn
Gall adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu fod yn anodd. Dengys ymchwil fod 
llawer yn dewis peidio â datgelu eu bod nhw’n oedolion ifanc sy’n gofalu am 
eu bod nhw’n credu “nad oes diben”, “ofynnodd neb”, ‘doedden nhw ddim yn 
gwybod “wrth bwy i ddweud” neu roedden nhw’n “dymuno 
ei gadw’n breifat” (Sempik, J and Becker, S, 2014a). 
Drwy adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu yn ystod 
y broses ymgeisio a derbyn, mae myfyrwyr yn fwy 
tebygol o ddatgelu bod ganddynt gyfrifoldebau a gellir 
darparu cymorth addas o ddechrau cyfnod oedolion 
ifanc sy’n gofalu yn y brifysgol. Gellir defnyddio dulliau 
eraill i ddatgelu, fel annog oedolion ifanc sy’n gofalu i 
ddatgelu’r cyfrifoldeb hwn yn eu datganiad personol.

Yn bwysicach, dylai gwasanaethau cymorth fod yn 
hygyrch a dylid eu hyrwyddo fel bod oedolion ifanc sy’n 
gofalu’n teimlo fel bod diben mewn rhoi gwybod i’r 
staff. Os nad yw cymorth addas yn dilyn ar ôl i fyfyriwr 
ddatgelu ei gyfrifoldebau gofalu, nid oes diben ei 
ddatgelu yn y lle cyntaf. 

Pennod 4:
Cynorthwyo oedolion ifanc sy’n gofalu 
drwy’r broses ymgeisio a derbyn

Bydd y bennod hon yn:
   Annog prifysgolion i weithredu’r darpariaethau i adnabod oedolion ifanc 

sy’n gofalu yn ystod y broses ymgeisio a derbyn.

    Amlygu sut gall rhoi cyngor ar greu datganiad personol i oedolion ifanc 
sy’n gofalu eu hannog nhw i ddatgelu eu cyfrifoldebau gofalu.

   Amlygu sut gall cynlluniau derbyn hyblyg fod yn bwysig i oedolion ifanc 
sy’n gofalu.

“Hefyd byddai’n ddefnyddiol 
iawn i gael ... ffordd o 
ddangos eich bod chi’n 
ofalwr yn ystod y broses 
ymgeisio neu gofrestru. 
Byddai hyn yn golygu bod 
staff eisoes yn ymwybodol 
ac ni fyddai rhaid i chi 
esbonio sawl gwaith.”

Myfyriwr prifysgol
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Isod, mae nifer o astudiaethau o achos sy’n gosod allan mentrau sydd eisoes 
yn bodoli mewn prifysgolion ar draws y wlad sydd â’r nod o gynnig cefnogaeth i 
fyfyrwyr sy’n gofalu trwy’r broses ymgeisio a derbyn.

Mae Fran yn astudio ym Mhrifysgol Caerwynt ac yn gobeithio gwneud 
gradd Meistr. Mae hi wedi bod yn gofalu am ei brawd, sydd ag awtistiaeth, 
ers ei bod yn 11 oed. Mae Fran am i brifysgolion sicrhau y caiff unrhyw un 
sy’n gofalu am rywun ei gydnabod o’r cychwyn cyntaf:

“O ran cynyddu cymorth yn y brifysgol, mae rhaid sicrhau y caiff unrhyw un sy’n 
gofalu am rywun ei gydnabod o’r dechrau fel gall y brifysgol sicrhau nad ydynt ar 
eu pen eu hunain a’u bod nhw’n gwybod, os oes angen, fod wastad rhywun yno!

Wrth ddechrau yn y brifysgol, ni ddatgelais fy mod i’n gofalu am rywun ar fy 
ffurflen gais i’r brifysgol, gan fy mod i’n meddwl nad oedd ei angen ac, i fod 
yn onest, ‘doeddwn i ddim am ei ddefnyddio fel esgus. Serch hynny, ers i mi 
ddweud wrth rywun yn y brifysgol, mae’r cymorth dwi wedi ei gael wedi fy helpu 
gymaint. Hoffwn fod wedi dweud rhywbeth ar y dechrau a dwi’n argymell datgelu 
hyn ar y ffurflen gais gan fod cymaint o gymorth neu gyfleoedd y gallwch chi 
fanteisio arnyn nhw drwy wneud hyn.”

Yn ôl Prifysgol Rhydychen, nid oes llawer o’i myfyrwyr yn datgelu eu statws 
gofalu, er bod y Tîm Ehangu Cyfranogiad wedi sylwi ar newid yn y cwpl 
o flynyddoedd diwethaf, ac yn ceisio mynd i’r afael â hyn drwy siarad ag 
athrawon a’r darpar ymgeiswyr ac annog oedolion ifanc sy’n gofalu i ddatgan 
yr wybodaeth hon yn eu ceisiadau.

Cyngor ar greu datganiad personol
O ganlyniad i gymryd cyfrifoldebau gofalu, bydd oedolion ifanc sy’n gofalu 
yn aml yn datblygu sawl sgìl bywyd fydd o werth sylweddol i brifysgolion a 
chyflogwyr fel sgiliau rheoli amser a threfnu, hunan-ddisgyblu a gwydnwch. 
Serch hynny, nid yw oedolion ifanc sy’n gofalu ac yn cyflwyno cais am y brifysgol 
yn sylweddoli bod ganddynt y sgiliau hyn, nid ydynt yn 
ymwybodol o sut byddent o werth i brifysgolion 
neu maen nhw’n petruso cyn rhannu eu bod 
nhw’n ofalwyr o gwbl. Gall prifysgolion, fodd 
bynnag, annog myfyrwyr i ddatgelu bod ganddynt 
gyfrifoldebau gofalu yn eu ffurflen gais ac yn eu 
datganiad personol. Gellid cyfathrebu hyn drwy 
weithgareddau ehangu mynediad, llenyddiaeth 
berthnasol ac adnoddau ar-lein, neu drwy staff 
perthnasol yn cyfathrebu hyn i’r darpar fyfyrwyr.

“Daw gofalwyr â sgiliau 
wedi’u datblygu eisoes 
fel lefelau uchel o 
aeddfedrwydd ac empathi.”

Graddedig o’r brifysgol
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Hyblygrwydd o ran anghenion mynediad ar gyfer oedolion 
ifanc sy’n gofalu
Mae Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yn annog prifysgolion i gael trefniadau mynediad 
hyblyg mewn lle er mwyn i oedolion ifanc sy’n gofalu gydnabod y gall cael 
cyfrifoldebau gofalu effeithio ar gyrhaeddiad, trwy amser a gollwyd yn yr ysgol, 
neu drwy amgylchiadau eithriadol eraill sydd y tu hwnt i reolaeth yr oedolyn ifanc 
sy’n gofalu. Canfu ymchwil gan Gymdeithas y Plant fod un ym mhob 12 gofalwr 
ifanc yn gofalu am fwy na 15 awr yr wythnos ac mae tua un mewn 20 yn methu’r 
ysgol o achos eu cyfrifoldebau gofalu (Cymdeithas y Plant, 2013). Canfu hefyd 
fod gan ofalwyr ifanc gyrhaeddiad addysgol cryn llai ar lefel TGAU, sy’n gywerth â 
naw gradd is na’u cyfoedion; dyna’r gwahaniaeth rhwng nau B a naw C.

Cyngor Ymddiriedolaeth Gofalwyr ar ddatganiadau 
personol i oedolion ifanc sy’n gofalu
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi datblygu cyngor ar ddatganiadau 
personol, sy’n cynnwys ffilm fer ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu. Gweler 
gwefan Matter www.matter.carers.org/ post/873. Gallai eich prifysgol helpu 
drwy dywys darpar fyfyrwyr i’r ddolen hon yn eich prosbectws neu adnoddau 
eraill eich prifysgol.

Trefniannau derbyn hygyrch ym Mhrifysgol Nottingham
Mae Prifysgol Nottingham yn defnyddio marciau arholiad i flaenoriaethu’r 
rheiny sy’n ymgeisio am ei chyrsiau, ond caiff ffactorau eraill eu hystyried 
hefyd. Mae’r brifysgol yn cydnabod bod rhai amgylchiadau addysgol a 
phersonol yn effeithio ar gyrhaeddiad, gan gynnwys:

l   l Bod yn gyfrifol am ofal hirdymor aelod o’r teulu sy’n sâl neu sydd ag 
anabledd.

l   l Cael cyfrifoldebau teulu neu waith dyddiol.

Os mae ymgeiswyr yn datgelu’r amgylchiadau hyn, mae’r brifysgol yn eu 
hystyried wrth asesu eu potensial academaidd. Mae’r hyn sy’n digwydd i’r 
ymgeiswyr yn dibynnu ar ba gwrs maen nhw wedi gwneud cais amdano, gan 
fod i wahanol gyrsiau anghenion gwahanol ac efallai bydd rhai cyrsiau’n gofyn 
am gymwysterau is ar sail yr wybodaeth hon. Mae ffeil ffeithiau pob cwrs 
ym mhrosbectws ar-lein y brifysgol yn cadarnhau os yw cwrs yn amrywio ei 
gynnig.

Gweler www.nottingham.ac.uk/ugstudy/applying/ourpolicies.aspx am 
fwy o wybodaeth.
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Argymhellion
l   l Adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu yn ystod y broses ymgeisio a derbyn.

l   l Cynnig hyblygrwydd o ran anghenion mynediad ar gyfer oedolion ifanc sy’n 
gofalu.

l   l Darparu gwybodaeth a chyngor i’r ymgeiswyr sy’n gofalu mewn diwrnodau 
agored ac ym mhrosbectws ac ar wefan eich prifysgol.

Awgrymiadau pellach
l   l Darparu cyngor ar ddatganiadau personol i oedolion ifanc sy’n gofalu ym 

mhrosbectws eich prifysgol a sicrhau bod staff y ceisiadau a derbyniadau wedi’u 
hyfforddi i ddelio ag unrhyw ymholiad.

l   l Defnyddio’r broses a amlinellwyd yn y siart llif ym Mhennod 2 i helpu adnabod 
oedolion ifanc sy’n gofalu yn ystod y broses ymgeisio a derbyn.

l   l Darparu manylion y bobl berthnasol i oedolion ifanc sy’n gofalu gysylltu â nhw 
yn eich prifysgol ac ym mhrosbectws eich prifysgol.
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Ymagweddiad teulu cyfan
Caiff yr ymagweddiad teulu cyfan tuag at gynnig 
cefnogaeth i oedolion ifanc sy’n gofalu ei dderbyn, 
yn gyffredinol, fel rhywbeth sy’n hanfodol bwysig 
mewn lleihau cyfrifoldebau gofalu. Drwy’n gyntaf asesu anghenion cefnogaeth 
y person sydd angen gofal a darparu’r gefnogaeth i gwrdd â’r anghenion hyn, 
dylai hyn helpu’n sylweddol mewn lleihau cyfrifoldebau gofalu amhriodol. 

Mae sicrhau bod cefnogaeth effeithiol ar gael i 
oedolion ifanc sy’n gofalu yn y brifysgol yn golygu 
nid yn unig gosod nifer o drefniadau mewn lle ar 
gyfer y myfyrwyr eu hunain, ond hefyd bod y staff 
perthnasol yn ymwybodol o’r sefyllfa ac yn deall 
y materion sy’n ymwneud â bod yn fyfyriwr ac yn 
ofalwr.

Yn y bennod hon mae nifer o astudiaethau 
o achos sy’n gosod allan profiadau personol 
myfyrwyr sy’n gofalu, yn ogystal â mentrau sydd 
eisoes yn bodoli mewn prifysgolion ar draws y 
wlad sydd â’r nod o gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr 
sy’n gofalu tra byddant yn y brifysgol. Mae yma 
hefyd syniadau ac awgrymiadau ar gyfer darparu 
myfyrwyr sy’n gofalu â’r gefnogaeth maent eu 
hangen.

Pennod 5:
Darparu cefnogaeth myfyrwyr i oedolion 
ifanc sy’n gofalu

Bydd y bennod hon yn:
   Amlinellu pam ei bod yn bwysig ei gwneud yn haws canfod oedolion ifanc 

sy’n gofalu a darparu enghreifftiau o sut mae prifysgolion yn gwneud hyn.

   Darparu enghreifftiau o gefnogaeth i fyfyrwyr sydd ar gael eisoes mewn 
prifysgolion.

   Dwyn sylw at bwysigrwydd hyfforddiant i staff perthnasol ar faterion 
gofalwyr ac anghenion penodol myfyrwyr sy’n oedolion ifanc â 
chyfrifoldebau gofalu.

“Mae Gwasanaethau Myfyrwyr 
yng Nghaerwynt wedi bod 
yn anhygoel! Ers i mi gael fy 
nghydnabod fel oedolyn ifanc 
sy’n gofalu, rwyf wedi cael 
cefnogaeth gan gynnwys newid 
dyddiadau ar gyfer cyflwyno 
gwaith pan oedd angen hynny. 
Rwyf hefyd wedi cael mynediad 
i fwrsariaethau, cwnsela a 
chymorth lles arall maent yn ei 
gynnig, os ydw i ei angen”.

Myfyriwr prifysgol
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Lle mae myfyrwyr wedi symud i ffwrdd i’r brifysgol, gallai hyn fod wedi arwain at y 
person sydd angen gofal yn cael eu gadael heb y gefnogaeth maent ei hangen. 
Felly, mae gan gynorthwyo a chyfeirio myfyrwyr sy’n gofalu at ble y gallant fynd 
am y gefnogaeth sydd ei hangen ar eu teuluoedd y potensial i newid y sefyllfa’n 
sylweddol i’r myfyrwyr hynny. Gall myfyrwyr neu eu teuluoedd fynd at eu hawdurdod 
lleol yn uniongyrchol, neu wasanaeth lleol ar gyfer gofalwyr a phobl ifanc sy’n 
gofalu, am gefnogaeth.

Gweler model A am weithio gyda myfyrwyr sy’n gofalu ym Mhennod 2.

Adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu
Mae yno lawer o ofalwyr o bob oedran nad ydynt erioed wedi cydnabod eu 
bod yn ofalwyr i wasanaeth cefnogaeth na phroffesiynwr. Mae llawer yn dewis 
peidio rhannu eu sefyllfa bersonol, efallai oherwydd eu bod yn ofni y byddai 
gwasanaethau’n ymyrryd, neu am resymau diwylliannol, neu efallai oherwydd 
nad ydynt wedi gweld manteision mewn cydnabod eu bod yn ofalwyr. I rai, gofalu 
am eraill yw eu dull o fyw, ac nid ydynt yn meddwl amdanynt eu hunain fel 
gofalwyr.

Nid yw myfyrwyr sy’n gofalu, sydd heb eu cydnabod gan y brifysgol, yn gallu 
manteisio ar y gydnabyddiaeth a’r gefnogaeth sydd ar gael iddyn nhw a’u 
teuluoedd. Gall cynnig cefnogaeth i ofalwr fod yn hanfodol bwysig o ran eu helpu 
i gynnal eu hiechyd a’u lles eu hunain a chaniatáu iddynt i barhau â’u cwrs yn y 
brifysgol. Mae felly’n bwysig bod prifysgolion yn creu cyfleoedd a fydd yn hwyluso 
bywyd i fyfyrwyr sy’n hunan-ddiffinio fel gofalwyr, fel y gallant gael mynediad i’r 
gefnogaeth sydd ar gael o fewn a thu allan y brifysgol.
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Cysylltydd a enwir yng Ngwasanaethau Myfyrwyr 
Prifysgol John Moores
Cam allweddol mewn datblygu pecyn cyfannol o gefnogaeth ar gyfer Oedolion 
Ifanc sy’n Gofalu yw dethol aelod o staff Gwasanaethau Myfyrwyr i weithredu 
fel prif bwynt cyswllt ar gyfer myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu, cyn mynd 
i’r brifysgol a gydol eu cyfnod yn y sefydliad. Mae Prifysgol John Moores 
Lerpwl wedi datblygu rôl Cydlynydd Cefnogaeth i Fyfyrwyr (Grwpiau Bregus) 
o fewn y Gwasanaeth Cyngor i Fyfyrwyr a Lles, i ddarparu lefel arbenigol 
o wybodaeth, cyngor ac arweiniad o amgylch materion sy’n benodol i 
oedolion ifanc sy’n gofalu, sy’n astudio mewn addysg uwch. Mae’r Cydlynydd 
Cefnogaeth i Fyfyrwyr yn gweithio gyda myfyrwyr unigol i ddatblygu pecyn 
cefnogaeth wedi ei deilwra’n benodol ar eu cyfer, a all gynnwys:

l   l Cyngor ar gyllido myfyrwyr (gan gynnwys mynediad i ffynonellau cyllido 
ychwanegol megis bwrsariaethau, ysgoloriaethau a chronfeydd caledi).

l   l Nodi’r sgiliau astudio sydd eu hangen.

l   l Mynediad i lety myfyrwyr priodol.

l   l Mentor/cyfaill, yn ôl y galw.

l  Cyfeirio unigolion at wasanaethau eraill o fewn y brifysgol (gan gynnwys 
Cyngor Gyrfaoedd ac Undeb y Myfyrwyr).

Ynghyd â hyn, mae’r Cydlynydd Cefnogaeth i Fyfyrwyr yn gweithredu fel cyswllt 
rhwng y myfyriwr a’u cartref/ysgol/cyfadran i sicrhau cyfathrebu effeithiol o 
anghenion y myfyriwr a sut y gall y rhain effeithio ar eu hastudiaethau. Gydol 
amser y myfyriwr yn y brifysgol, caiff eu pecyn o gefnogaeth ei adolygu a’i 
ddiweddaru’n rheolaidd i adlewyrchu gofynion eu cwrs a’u cyfrifoldebau gofalu.

Hunan-adnabyddiaeth ac asesiad o anghenion - 
partneriaeth Prifysgol John Moores Lerpwl 
â Barnardo’s
Caiff gwasanaethau cefnogaeth i oedolion ifanc sy’n gofalu yn Lerpwl eu 
cydlynu gan fudiad Gweithredu Lleol Barnardos gyda Phrosiect Gofalwyr 
Ifanc. Mae Barnardo’s wedi datblygu rhwydwaith o sefydliadau addysg bellach 
ac uwch lleol, gan gynnwys Prifysgol John Moores, sy’n cwrdd yn rheolaidd i 
drafod materion sy’n perthyn i gynnydd a chefnogaeth ar gyfer oedolion ifanc 
sy’n gofalu yn Lerpwl.

Drwy brosesau hunan-asesiad a chefnogaeth Barnardo’s, caiff oedolion 
ifanc sy’n gofalu eu hadnabod a’u cyfeirio at y gwasanaethau cefnogaeth 
perthnasol yn eu coleg neu brifysgol. Mae’r rhwydwaith hefyd yn hwyluso 
cyfeirio myfyrwyr sy’n gofalu ymlaen, ond sydd eto i gael mynediad i 
gefnogaeth drwy Barnardo’s. Mae manylion cysylltu ar gyfer Barnado’s ar 
gael ar-lein ac mae copïau o’u deunydd cyhoeddusrwydd ar gael o amgylch 
campws y brifysgol.
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Polisi Prifysgol Salford ar gyfer adnabod a chefnogi 
myfyrwyr â chyfrifoldebau gofalu
Ym Mhrifysgol Salford, gall myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu gofrestru eu 
hunain fel gofalwyr, gan roi mynediad iddynt i’r gefnogaeth sydd ar gael ar eu 
cyfer o fewn y brifysgol a thrwy asiantaethau allanol.

Mae yno Gydlynydd Bywyd Myfyrwyr sy’n Ofalwyr a fydd yn llunio Cynllun 
Cefnogaeth i Ofalwyr â’r myfyriwr sy’n ofalwr. Mae’r Cynllun Cefnogaeth i 
Ofalwyr yn darparu hyblygrwydd parthed dyddiadau cyflwyno gwaith, cyswllt â 
thiwtoriaid a phresenoldeb mewn darlithoedd a.y.b.

Mae’r polisi hefyd yn darparu arweiniad i fathau eraill o gefnogaeth i fyfyrwyr, 
megis y gweithdrefnau sydd i’w dilyn mewn achosion o amgylchiadau 
personol sy’n tarfu ar astudiaethau. Mae hefyd yn cyfeirio unigolion at yr 
ystod eang o wasanaethau sydd ar gael, megis cwnsela a chymorth o ran 
anabledd, cyngor i ddysgwyr a chefnogaeth ariannol. Ynghyd â hyn, mae 
tudalen benodol ar y we ar gyfer myfyrwyr sy’n ofalwyr (www.advice.salford.
ac.uk/page/carers).

Wythnosau’r Glas a Lles
Gall dechrau yn y brifysgol fod yn gyfnod heriol i unrhyw fyfyriwr, ond i’r myfyrwyr 
hynny sydd â chyfrifoldebau gofalu, gall mynychu digwyddiadau yn ystod Wythnos 
y Glas fod yn arbennig o anodd. Gall gweithio gydag Undeb Myfyrwyr eich prifysgol 
i drefnu rhaglen o ddigwyddiadau (cymdeithasol a bugeiliol) sy’n hygyrch i fyfyrwyr 
â chyfrifoldebau gofalu, fod yn bwysig o ran sicrhau trosglwyddiad hwylus i fywyd 
prifysgol i fyfyriwr sydd â chyfrifoldebau gofalu.

Mae Lisa yn astudio yn y brifysgol. Mae hi wedi bod yn gofalu am 
ei brawd ers ei bod hi’n wyth oed. Roedd y penderfyniad i astudio mewn 
prifysgol i ffwrdd o’i chartref yn un anodd i Lisa oherwydd ei chyfrifoldebau 
gofalu, ond gwnaeth stondin yn ei Ffair y Glas bopeth ychydig yn haws:

“Ar ôl symud i mewn i’r neuaddau yn fy mhrifysgol, roedd cymaint o bethau’n 
digwydd fel bod yr ychydig wythnosau cyntaf yn ddigon hawdd, ond rai 
wythnosau’n ddiweddarach, pan oedd popeth wedi tawelu, dechreuodd pethau 
fynd yn fwy anodd. Ar y dechrau, roeddwn yn teimlo’n euog nad oeddwn i 
gartref, a phe bai unrhyw beth yn digwydd tra fy mod i i ffwrdd, doeddwn i 
ddim yn gallu bod yno i helpu. Ar ben hyn i gyd, roeddwn i hefyd wedi colli 
rhwydwaith gefnogaeth fy nheulu, canolfan y gofalwyr leol a ffrindiau oedd yn 
deall fy amgylchiadau. Serch hynny, yn ystod Ffair y Glas, roeddwn i wedi gweld 
stondin y ganolfan leol y gofalwyr ac roeddwn i wedi rhoi fy manylion iddynt. Fe 
gysyllton nhw â fi wrth i bethau ddechrau mynd yn anodd, ac roeddynt yn gefn i 
mi gan fy helpu i ddod dros y cyfnod anodd hwn.”
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Trefnu cefnogaeth gan gyfoedion
Mae boreau coffi a sesiynau galw-heibio yn fordd ardderchog o alluogi myfyrwyr 
newydd i gwrdd â myfyrwyr eraill a datblygu rhwydweithiau cefnogaeth anffurfiol 
ymysg cyfoedion a rhannu profiadau.

Annog cefnogaeth ehangach
Mae digwyddiadau cenedlaethol megis Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd, ynghyd 
ag ymgyrchoedd mewn prifysgolion unigol fel Wythnos Genedlaethol Arian 
Myfyrwyr a Wythnos Lles Myfyrwyr, hefyd yn darparu cyfleoedd i ymgysylltu 
myfyrwyr â gwasanaethau cefnogaeth i fyfyrwyr ac asiantaethau allanol megis 
gwasanaethau lleol ar gyfer gofalwyr.

Cynnwys oedolion ifanc sy’n gofalu mewn areithiau 
sefydlu ym Mhrifysgol Caerwynt.
Yn ystod Wythnos Groeso Prifysgol Caerwynt, mae’r tîm Gwasanaethau 
Myfyrwyr yn rhoi cyflwyniad i fyfyrwyr newydd, yn cynnwys anogaeth i’r rheiny 
sy’n perthyn i grwpiau na chânt eu cynrychioli’n gyfartal i ymgeisio i fod yn 
Llysgenhadon Addysg Uwch. Dangosir sleid sy’n cynnwys y cefndiroedd hynny 
mae’r Brifysgol yn awyddus i recriwtio o’u plith. Mae’r rhestr hon yn cynnwys 
gofalwyr ifanc.

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr hefyd yn cynnig cwrdd â myfyrwyr i ganfod 
os ydynt am gael unrhyw gefnogaeth benodol, neu os hoffent sefydlu grŵp 
cefnogaeth cyfoedion gyda myfyrwyr o gefndiroedd cyffelyb.

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr sy’n ofalwyr
Gwybodaeth gychwynnol
Mae darparu gwybodaeth ynglŷn â’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr 
sy’n gofalu yn hanfodol mewn annog myfyrwyr i gydnabod eu bod yn ofalwyr 
ac i geisio cymorth. Gall hyn fod drwy lenyddiaeth wedi ei chynnwys yng 
ngwybodaeth sefydlu eich prifysgol (ar lefel y brifysgol ac ar lefel rhaglen 
astudio) drwy gynnwys gwybodaeth am wasanaethau cyngor ac arweiniad i 
fyfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu, yn ogystal â gwasanaethau cymorth 
cyffredinol i fyfyrwyr. Yn ystod yr wythnos sefydlu, gellir cynnal digwyddiadau 
lle gall myfyrwyr gwrdd â staff Gwasanaethau Myfyrwyr am gyngor ynglŷn ag 
anghenion penodol megis cyllido, llety a chyngor academaidd; gall hyn hefyd fod 
o gymorth i hwyluso’r broses o drosglwyddo i’r brifysgol.
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Porth gwybodaeth
Mae adnoddau arbenigol ar y we sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol i fyfyrwyr 
sydd â chyfrifoldebau gofalu yn ddefnyddiol mewn sicrhau bod gan fyfyrwyr a 
staff wybodaeth glir a chyson ynglŷn â’r mathau o gefnogaeth sydd ar gael yn 
benodol ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu. Mae’r canlynol yn enghreifftiau o’r 
math o wybodaeth a allai gael eu cynnwys ar dudalen Gwasanaethau Myfyrwyr 
ar y we:

l   l Ymrwymiad y brifysgol i fyfyrwyr sy’n gofalu a dolenni at unrhyw bolisïau 
perthnasol sydd gan y brifysgol.

l   l Gwybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael yn y brifysgol - i’r rheiny sy’n 
ymgeisio am le a’r rheiny sydd eisoes yn fyfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu.

l   l Cyfeirio myfyrwyr at ffynonellau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad o fewn y 
brifysgol ac yn allanol.

l   l Manylion cysylltu’r aelod staff sydd â chyfrifoldeb penodol dros fyfyrwyr sydd â 
chyfrifoldebau gofalu.

l   l Dolenni at Undeb y Myfyrwyr a grwpiau myfyrwyr cysylltiedig.

l   l Dolenni at wasanaethau cefnogaeth lleol, gan gynnwys gwasanaeth gofalwyr 
lleol neu wasanaeth oedolion ifanc sy’n gofalu.

l   l Adnoddau fideo sy’n codi ymwybyddiaeth ynglŷn ag oedolion ifanc sy’n gofalu 
a’r gefnogaeth sydd ar gael.

Adnoddau Prifysgol De Montfort ar y we ar gyfer 
oedolion ifanc sy’n gofalu
Mae gan Brifysgol De Montfort yng Nghaerlŷr dudalen benodol ar y we ar 
gyfer myfyrwyr sy’n gofalu sy’n cynnwys nifer o’r awgrymiadau hyn, gweler 
www.dmu.ac.uk/ dmu-students/the-student-gateway/adjusting-to-student-
life/student-carers.aspx.
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Gwasanaeth ar-lein Ymddiriedolaeth Gofalwyr ar gyfer 
oedolion ifanc sy’n gofalu - Matter
Mae Matter yn wasanaeth ar-lein ar gyfer oedolion ifanc rhwng 16 a 25 sy’n 
gofalu. Fe’i datblygwyd yn dilyn ymchwil trylwyr i anghenion penodol y grŵp 
oedran yma o amgylch materion megis byw’n annibynnol, gadael y cartref, 
canfod gwaith a chyfleodd ar gyfer addysg uwch. Mae’r ffocws ar fynediad 
cyflym a chyfleus i’r safle, a fwriadwyd ar gyfer ffonau symudol a chyfrifiaduron 
tabled, yn galluogi oedolion ifanc i osod lluniau, diweddaru eu statws, gofyn 
am help a rhannu eu syniadau a’u sylwadau o ble bynnag y byddant.

Mae Matter hefyd yn cynnwys toreth o wybodaeth ar gyfer oedolion ifanc 
sy’n gofalu, gan gynnwys gwybodaeth wedi ei theilwra’n benodol ar gyfer y 
rheiny sy’n ystyried ymgeisio am le mewn prifysgol a chyngor ar ddatganiadau 
personol (www.matter.carers.org/users/carers-trust-tips). Gellir cael 
mynediad i adran cwestiwn ac ateb y Brifysgol ar y safle yn www.matter.
carers.org/post/749.

Buasem yn annog pob prifysgol i rannu gwefan Matter â myfyrwyr cyfredol 
yn ogystal â darpar fyfyrwyr sy’n oedolion ifanc sy’n gofalu, gan y gall hyn 
ddarparu cymorth ychwanegol, yn arbennig os nad oes yno wasanaeth lleol ar 
gyfer gofalwyr yn gyfleus i’ch prifysgol, gweler www.matter.carers.org/.

Fforwm Gofalwyr Prifysgol Salford
Nododd ymgynghoriad gan y brifysgol â myfyrwyr sy’n gofalu angen am le 
ar y we fel y gallai gofalwyr ddarparu cefnogaeth i ofalwyr eraill. Felly, aeth 
y brifysgol ati i greu Fforwm Gofalwyr; fforwm ar-lein lle gall gofalwyr yn y 
brifysgol rannu eu profiadau a chynnig cefnogaeth i’w gilydd, gweler www.
wecare.usonline.org.uk.

Cefnogaeth a gwybodaeth bellach ar-lein ar gyfer oedolion ifanc 
sy’n gofalu
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Bwrsariaeth Prifysgol Sheffield ar gyfer oedolion 
ifanc sy’n gofalu
Mae Prifysgol Sheffield yn cynnwys cynllun bwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr 
mewn pump o feysydd; mae un o’r rhain yn targedu oedolion ifanc sy’n 
gofalu. Mae’r fwrsariaeth yn cynnig £4,500 y flwyddyn i fyfyrwyr sy’n ‘gofalu 
am aelod o’u teulu sy’n sal neu’n anabl’ beth bynnag fo lefel eu hincwm 
teuluol neu ble maent yn byw.

Am fwy o wybodaeth am y fwrsariaeth yma, gweler www.sheffield.ac.uk/
undergraduate/finance/fees/2015/sheffield-bursary.

Prifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant - Bwrsariaeth 
Gofalwyr Ifanc
Mae gan y brifysgol fwrsariaeth o hyd at £1,000 ar gyfer myfyrwyr sydd wedi 
‘cofrestru fel gofalwyr ifanc ar gyfer aelod o’r teulu’ yn y DU a’r UE.

Am fwy o wybodaeth am y fwrsariaeth yma, gweler www.uwtsd.ac.uk/cy/
bwrsariaethau/.

Cefnogaeth ariannol ar gyfer 
myfyrwyr sy’n gofalu
Mae’r rheolau sy’n perthyn i gymhwyster myfyrwyr i 
fudd-daliadau yn gymhleth, mewn gwirionedd ychydig 
iawn o fyfyrwyr llawn-amser fydd yn gallu hawlio budd-
daliadau ychwanegol parthed eu rôl gofalu. Byddai 
o fantais pe bai’r staff perthnasol yn eich prifysgol 
yn derbyn hyfforddiant priodol ar y berthynas rhwng 
cyllido statudol ar gyfer myfyrwyr a’r system fudd-
daliadau ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu. Byddai hyn 
yn caniatáu iddynt i gynnal asesiad cychwynnol o 
gymwyster myfyriwr i gyllido, neu gyfeirio myfyrwyr at 

wasanaeth gofalwyr lleol neu Cyngor Ar 
Bopeth am gefnogaeth yn hyn o beth.

Mae ceisiadau am arian o gronfeydd 
caledi’n darparu cyfle ardderchog 
i ganfod myfyrwyr cyfredol sydd â 
chyfrifoldebau gofalu. Mae blwch y 
gellir gosod tic ynddo ar ffurflenni 
cais am arian o gronfeydd caledi yn 
galluogi sefydliadau i ganfod cymorth 
ariannol ychwanegol priodol megis 
ysgoloriaethau penodol, bwrsariaethau 
ac arian dewisol o gronfeydd caledi.

“Roeddwn yn ffodus iawn yn y 
brifysgol lle astudiais i, roedd 
blwch y gallech osod tic ynddo 
ar y ffurflen gais am fwrsariaeth i 
nodi fod mod i’n ofalwr, a helpodd 
hynny i mi gael mwy o arian.”

Graddedig o brifysgol

“Rwyf wedi ei chael yn anodd 
cadw trefn ar fy arian, gan fy mod 
yn wynebu’r gost ychwanegol o 
deithio’n ôl adref, ac nid wyf wedi 
bod yn gymwys i dderbyn unrhyw 
arian gan y brifysgol.”

Myfyriwr prifysgol
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Cred Adam, sy’n fyfyriwr â chyfrifoldebau gofalu, y gellir gwneud 
mwy i sicrhau bod oedolion ifanc sy’n gofalu’n derbyn y cymorth ariannol 
ychwanegol maent ei angen i gwrdd â’u costau, megis teithio ychwanegol:

“Mae fy mhrifysgol eisoes yn cynnal gwiriad ariannol o bob myfyriwr, ond nid 
yw hyn yn rhoi ystyriaeth i fyfyrwyr sy’n gofalu, er gwaethaf y ffaith eu bod 
yn cynnig cymorth ariannol i’r bobl hyn. Efallai y buaswn wedi derbyn mwy o 
gymorth pe bai’r gwiriad yma’n cynnwys gofalwyr, gan nad oeddwn i’n gwybod 
fod cymorth ar gael iddynt nes i mi chwilio amdano fy hun eleni (fy nhrydedd 
flwyddyn).”

Ond gyda chymorth canolfan gofalwyr lleol, y gobaith yw y bydd Adam yn 
derbyn y cymorth ariannol mae ei angen gan ei brifysgol yn ei flwyddyn olaf:

“Rwyf yn obeithiol y byddaf yn derbyn cymorth ariannol gan fy mhrifysgol eleni. 
Dydw i ddim wedi edrych i mewn i hyn o’r blaen, ac mae’n debyg y buaswn 
wedi bod yn gymwys, ond dylai hyn helpu gyda chostau teithio a.y.b. Rwyf 
yn mynd drwy gamau cyntaf cofrestru gyda fy nghanolfan gofalwyr lleol, ond 
maent eisoes wedi gallu fy helpu i sicrhau cymorth ariannol gan fy mhrifysgol.”

Ysgoloriaeth ôl-raddedig Prifysgol Caerwynt
Mae gan Brifysgol Caerwynt Gynllun Ysgoloriaeth Mynediad Ôl-raddedig 
(PASS) sydd â’r amcan strategol o estyn allan at grwpiau nad ydynt yn 
draddodiadol yn cael eu cynrychioli mewn addysg uwch.

Mae’r ysgoloriaeth yn darparu gostyngiad o 20% ar ffioedd dysgu ar gyfer 
nifer o grwpiau, gan gynnwys unrhyw un sy’n ‘gofalu am aelod o’r teulu sydd 
â salwch neu anabledd hir-dymor’.

Cynnwys oedolion ifanc sy’n gofalu mewn 
darpariaethau ar gyfer amgylchiadau arbennig
Mae prifysgolion, ar y cyfan, yn fodlon cwrdd â gofynion myfyrwyr sydd, am 
resymau gwirioneddol, yn methu cwrdd ag ymrwymiadau eu hastudiaethau 
megis cyflwyno gwaith ar amser penodol a mynychu arholiadau a 
darlithoedd. Bydd gan bob prifysgol bolisïau yn gosod allan sut y dylai 
myfyriwr wneud cais i gael amgylchiadau arbennig wedi eu cymryd i 
ystyriaeth. Yr hyn sy’n digwydd fel arfer yw y bydd gofyn i fyfyrwyr sydd â 
chyfrifoldebau gofalu fynd i weld cynghorydd yn yr adran Gwasanaethau 
Myfyrwyr, neu i drafod eu hamgylchiadau â’u tiwtor personol. Mae’n bwysig 
bod oedolion ifanc sy’n gofalu’n cydnabod y gallai eu cyfrifoldebau gofalu 
gyfrif fel amgylchiadau arbennig, fel y gallant gael y gefnogaeth maent 
ei hangen. Dylai fod gan diwtoriaid ac aelodau staff perthnasol eraill 
ddealltwriaeth o’r effaith a gaiff bod yn ofalwr ar astudio, er enghraifft gallai 
argyfwng teuluol annisgwyl effeithio ar gyflwyno gwaith ar amser ac ar 
bresenoldeb.
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Sicrhau hyfforddiant i aelodau staff perthnasol ar faterion 
gofalwyr a chyfathrebu rhwng staff
Lle mae aelodau staff perthnasol yn ymwybodol ac yn deall yr anawsterau sy’n 
wynebu myfyrwyr sy’n gofalu, gallant fynd ati i ganfod y myfyrwyr hyn a threfnu 
cymorth ar eu cyfer. Mae’n bwysig fod yr aelodau staff hyn yn ymwybodol o ba 
gymorth y gall oedolion ifanc sy’n gofalu gael mynediad iddo, o fewn a thu allan i’r 
brifysgol a sut y gallant gael gafael ar gymorth o’r fath.

I fyfyrwyr sydd ar leoliad gwaith, megis y rheiny sy’n gwneud ymarfer dysgu, gall 
fod o gymorth i brifysgolion gynnig cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n gofalu drwy drefnu 
lleoliadau gwaith mor agos i gartref â phosib, gan felly leihau eu hamser teithio, a 
all fod yn arwyddocaol oherwydd eu cyfrifoldebau gartref.

Amgylchiadau arbennig ym Mhrifysgol Caerwynt
Mae Prifysgol Caerwynt yn cydnabod bod pethau’n digwydd weithiau sydd 
tu hwnt i bwysedd cyffredin bywyd, ac mae’n ceisio cynnig cyfle i fyfyrwyr 
gyrraedd yr hyn y gellid ei ystyried i fod eu safon normal o waith academaidd. 
Diffinnir amgylchiadau arbennig fel a ganlyn: ‘Amgylchiadau sy’n anghyffredin 
a thu hwnt i reolaeth y myfyriwr, sy’n ei h/atal rhag perfformio mewn 
asesiadau ar y lefel y disgwylid ganddynt neu i’r safon angenrheidiol.’

Mae’r polisi’n rhestru enghreifftiau o amgylchiadau arbennig dilys, ac mae’r 
rhain yn cynnwys ‘amgylchiadau personol/teulu/gwaith negyddol sylweddol’. 
Mae angen i fyfyrwyr gwblhau ffurflen gyffredin, fel arfer gyda chymorth 
Gwasanaethau Myfyrwyr, a fydd yn galluogi i’w sefyllfa gael ei chymryd i 
ystyriaeth. Os ystyrir hynny i fod yn angenrheidiol, gellir ymestyn dyddiadau 
ar gyfer cyflwyno gwaith neu gellir gosod mesurau cefnogaeth eraill mewn lle, 
gan gynnwys hysbysu darlithwyr ynglŷn â’r amgylchiadau (gyda chydsyniad y 
myfyriwr).
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Briffio blynyddol ar faterion oedolion ifanc sy’n gofalu 
ym Mhrifysgol Rhydychen
Mae’r Tîm Ehangu Cyfranogiad ym Mhrifysgol Rhydychen yn cynnal sesiwn 
briffio blynyddol ar gyfer eu Swyddfa Derbyn Israddedigion (gan gynnwys y 
rheiny sy’n gweithio yn y ganolfan Gwybodaeth Derbyn) i drafod eu gwaith 
ar ehangu cyfranogiad. Gall hyn gynnwys gwybodaeth benodol ar oedolion 
ifanc sy’n gofalu a’r cwestiynau a gallant eu holi, neu’r gefnogaeth maent ei 
hangen wrth ymgeisio am le ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae’r rhan fwyaf o 
staff Derbyn Israddedigion yn mynychu’r sesiwn hon, ynghyd â rhai aelodau 
staff yr adrannau a’r coleg. Mae’r Tîm Derbyn yn aml yn cyfeirio galwadau 
ynglŷn â materion oedolion ifanc sy’n gofalu at y Tîm Ehangu Mynediad os 
nad ydynt yn sicr sut i ymdrin â nhw.

Caiff y Llysgenhadon Myfyrwyr a’r 
gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda’r 
Brifysgol hefyd eu briffio ar weithio 
gyda, a chynnig cefnogaeth i, grwpiau 
bregus penodol (gan gynnwys oedolion 
ifanc sy’n gofalu), ac mae rhan o’r 
hyfforddiant yma’n cynnwys cynorthwyo 
unrhyw gyfoedion o blith corff y myfyrwyr 
a all ddatgelu gwybodaeth ar fod yn 
ofalwr iddynt, gan gynnwys eu cyfeirio 
tuag at gefnogaeth o fewn y coleg/
brifysgol yn gyffredinol.

Canllawiau ar gyfer tiwtoriaid 
personol sy’n gweithio gyda 
myfyrwyr sy’n oedolion ifanc 
sy’n gofalu 
Dylai tiwtoriaid personol fod yn ymwybodol 
fod bod â chyfrifoldebau gofalu gartref yn fater 
arwyddocaol tu allan i’r amgylchedd dysgu ac 
addysgu, a all o bosib effeithio ar allu myfyriwr i 
fwrw ymlaen a chwblhau eu hastudiaethau.

Lle mae tiwtoriaid personol yn gweithio’n 
glòs mewn sefyllfa un-i-un â myfyrwyr sydd â 
chyfrifoldebau gofalu, a lle maent yn deall eu 
hamgylchiadau a’u hanghenion penodol, byddant 
yn gallu gweithio gyda hwy mewn ffordd fwy hyblyg 
a chynorthwyo myfyrwyr i lwyddo’n academaidd. 
Mae’n bosib na fydd myfyrwyr eisiau, nac yn 
teimlo y gallant, ddatgelu eu rôl gofalu mewn 
sesiynau tiwtora personol, felly byddant angen y 
lle a’r cyfle i wneud hynny’n gyfrinachol.

“Yn nhermau cynyddu’r 
gefnogaeth yn y brifysgol ... 
mae’n bwysig sicrhau bod gan 
y darlithwyr ddealltwriaeth dda 
o oedolyn ifanc sy’n gofalu, 
wedyn os oes rhywbeth yn 
mynd o chwith, ‘does dim rhaid 
i’r unigolyn esbonio pam y bu 
iddynt fethu darlith a.y.b.”

Myfyriwr prifysgol
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Mae’n bosib na fydd rhai myfyrwyr sy’n gofalu angen cefnogaeth ychwanegol, 
neu eu bod yn awyddus i sicrhau na fydd eu cyfrifoldebau gofalu’n effeithio ar eu 
hastudiaethau neu ar eu perthynas a’u cyfathrebu â myfyrwyr eraill ac aelodau 
staff. Bydd eraill angen cefnogaeth benodol i’w helpu i ymdopi a chydbwyso 
eu hastudiaethau â’u cyfrifoldebau gofalu. Er nad rôl tiwtoriaid personol yw 
cynghori myfyrwyr sy’n gofalu ar faterion iechyd a gofal cymdeithasol (tu allan 
i’r amgylchedd dysgu ac addysgu), gall tiwtoriaid personol gynnig cefnogaeth 
angenrheidiol a phriodol parthed rheoli eu hastudiaethau tra byddant yn y 
brifysgol.

Mae argymhellion gan Athrofa Genedlaethol Addysg Barhaus i Oedolion (NIACE) 
(Aylward, N, 2009) yn awgrymu, yn eu mynediad i a chyfranogiad mewn addysg, 
fod oedolion ifanc sy’n dysgu angen darpariaeth hyblyg, trefniadau sensitif, a 
chefnogaeth gyfannol ac effeithiol gan ystod o wahanol ffynonellau.

Dylai tiwtoriaid personol sy’n gweithio ar sail un-i-un â myfyrwyr sy’n gofalu felly 
geisio:

l  l Cydnabod oherwydd eu cyfrifoldebau gofalu, na fydd oedolion ifanc sy’n 
gofalu bob amser yn gallu mynychu darlithoedd, seminarau neu weithdai’n 
rheolaidd nac yn brydlon - mae angen ymagweddiad mwy hyblyg sydd ddim yn 
cosbi myfyrwyr o’r fath am fethu mynychu sesiynau neu am gyrraedd yn hwyr.

l  l Cydnabod y gall oedolion ifanc sy’n gofalu fod angen cefnogaeth ychwanegol 
â’u hastudiaethau, er enghraifft ymestyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwaith 
cwrs neu amser ychwanegol mewn arholiadau. Bydd angen ymagweddiad 
mwy hyblyg sy’n cydnabod fod gan oedolion ifanc sy’n gofalu gyfrifoldebau 
ychwanegol a all effeithio ar eu gallu i gwrdd â dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno 
gwaith ac ymrwymiadau academaidd eraill.

l  l Cydnabod y gall oedolion ifanc sy’n gofalu fod angen amser ychwanegol 
mewn sesiynau tiwtora personol i drafod eu hanghenion yn gyfrinachol â 
rhywun y gallant ymddiried ynddynt.

l  l Mae angen hyfforddiant a dealltwriaeth ynglŷn ag effaith gofalu ar fywydau 
plant a phobl ifanc o ran trosglwyddo i addysg uwch.

l  l Bod yn ymwybodol y gall rhai myfyrwyr ddewis datgelu eu cyfrifoldebau gofalu, 
tra bod eraill yn dewis peidio. Serch hynny, maent angen y lle a’r cyfleoedd i 
wneud hynny’n gyfrinachol.

l  l Deall pan fo myfyrwyr yn datgelu cyfrifoldebau gofalu, mae’n dal i fod yn bosib 
y byddant eisiau i’r wybodaeth hon gael ei thrin yn gyfrinachol.

l  l Gofyn i fyfyrwyr sydd wedi datgelu eu cyfrifoldebau gofalu os ydynt yn fodlon i’r 
wybodaeth hon gael ei rhannu ag aelodau staff neu fudiadau eraill perthnasol 
lle bo angen gwneud hynny.

l  l Bod yn sensitif wrth reoli datgeliadau o’r fath.

l  l Holi myfyrwyr ynglŷn â’r math o gefnogaeth maent ei hangen er mwyn ymdopi 
â’u hastudiaethau ochr-yn-ochr â’u cyfrifoldebau gofalu.
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Mae Lisa yn fyfyriwr sy’n gofalu, a thra bu yn y brifysgol cafodd 
brofiadau cymysg o ran cefnogaeth gan y sefydliad, a hoffai weld pob 
prifysgol yn sefydlu gwasanaethau cefnogaeth penodol ar gyfer myfyrwyr 
sy’n gofalu, ynghyd â ffyrdd o’u hadnabod wrth gofrestru:

“Rwyf wedi cael profiadau da a gwael gyda staff y brifysgol. Pan ddywedais 
wrth fy nhiwtor yn wreiddiol fy mod i’r gofalwr, dywedodd nad oedd hi’n meddwl 
fod llawer o bwynt i mi fod yn y brifysgol, gan fa fuaswn i’n gallu ymdopi; nid 
oedd hi o unrhyw gymorth y tro cyntaf y bu angen i mi gael estyniad.

Dywedwyd wrthaf i nad oedd bod yn ofalwr yn cyfrif fel amgylchiadau arbennig 
a fy mod i’n union yr un fath â myfyriwr sydd â phlant. Ar y dechrau, roeddwn 
yn gofidio’n arw, gan gredu y byddai rhaid i mi efallai adael y cwrs, serch hynny 
yn y pen draw, fe es i at Undeb y Myfyrwyr lle cefais gymorth i gael yr estyniad 
roeddwn i ei angen drwy siarad â phennaeth fy rhaglen. Ers hynny, dydw i ddim 
yn mynd at fy nhiwtor academaidd, rwyf yn mynd yn syth at bennaeth fy rhaglen 
sydd wastad yn barod i helpu, ac mae’n deall fy sefyllfa.

Rwyf yn falch iawn fod gen i aelod staff sy’n deall fy sefyllfa ac y gallaf siarad 
â nhw pan fydd gen i broblemau, serch hynny buasai wedi bod yn llawer haws 
pe bai gan y staff i gyd ddealltwriaeth dda o sefyllfa gofalwyr. Hefyd byddai’n 
ddefnyddiol iawn cael gwasanaethau cefnogaeth penodol i ofalwyr o fewn y 
brifysgol, a hefyd modd i chi dangos eich bod chi’n ofalwr yn ystod y broses 
ymgeisio neu gofrestru. Byddai hyn yn golygu bod staff eisoes yn ymwybodol 
ac ni fyddai rhaid i chi esbonio sawl gwaith.”

Argymhellion
l  l Darparu hyfforddiant i staff perthnasol ar faterion gofalwyr ac anghenion 
penodol myfyrwyr sy’n gofalu.

l  l Sicrhau bod tiwtoriaid personol yn ymwybodol o ofalwyr a pha fathau o 
gefnogaeth ac ymagweddiadau hyblyg ellir eu cynnig.

l  l Darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion ariannol i oedolion ifanc sy’n gofalu.

l  l Rhoi cyhoeddusrwydd a hyrwyddo cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n gofalu mewn 
nifer o ffyrdd, gan gynnwys drwy fewnrwyd, gwefan, gohebiaeth fewnol, 
prosbectws a llenyddiaeth arall y brifysgol (llawlyfr myfyrwyr), undeb y myfyrwyr a 
Gwasanaethau Myfyrwyr.

l  l Rhoi myfyrwyr sy’n gofalu mewn cysylltiad ag unigolion, mudiadau neu gyrff 
o fewn a thu allan i’r brifysgol, lle bo angen hynny, a fydd yn gallu cynnig 
cefnogaeth - o fewn prifysgolion, gall y rhain gynnwys Cefnogaeth i Fyfyrwyr, 
cwnsela a gwasanaethau anabledd, gwasanaethau ehangu mynediad ac 
Undeb y Myfyrwyr. Gallant hefyd gynnwys mudiadau tu allan y brifysgol megis 
gwasanaethau lleol neu genedlaethol ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu neu 
wasanaethau ieuenctid.
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l  l Darparu cyfleoedd parhaus ar gyfer adnabod myfyrwyr sy’n gofalu ac annog 
hunan-adnabyddiaeth, gan gynnwys drwy’r system diwtora personol.

l  l Gweithio gyda’ch undeb myfyrwyr i amddiffyn lles myfyrwyr sy’n gofalu.

l  l Sicrhau pan gynhelir asesiadau / dadansoddiad o gydraddoldeb, bod 
camwahaniaethu anuniongyrchol yn erbyn myfyrwyr sy’n gofalu’n cael ei 
ystyried.

Awgrymiadau pellach
l   l Cefnogi’r broses drosglwyddo o’r coleg / 

chweched dosbarth i’r brifysgol ar gyfer oedolyn 
ifanc sy’n gofalu, er enghraifft drwy gyhoeddi a 
hyrwyddo cymorth i oedolion ifanc sy’n gofalu yn 
ystod Wythnos y Glas / Wythnosau Lles.

l   l Gweithredu cynllun mentoriaid myfyrwyr / 
cynrychiolwyr myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr newydd 
sy’n ofalwyr.

l   l Cynnwys materion sy’n perthyn i fyfyrwyr 
sy’n gofalu o fewn hyfforddiant a datblygiad 
cydraddoldeb ac amrywioldeb ar gyfer aelodau 
staff perthnasol eich prifysgol .

l   l Sefydlu bwrsariaeth yn benodol ar gyfer 
myfyrwyr sy’n gofalu.

“Rwyf yn ofalwr sydd â gradd. 
Mae hynny’n golygu bod pobl 
yn fy ystyried i fod yn ‘stori o 
lwyddiant’. Nid felly ddylai hi fod. 
Yn gyntaf, oherwydd bod gan 
bawb yr hawl i’r addysg maent 
ei heisiau. Yn ail, oherwydd 
roedd fy amser yn yr ysgol a’r 
brifysgol yn frwydr ddiddiwedd 
- dim ond wrth edrych yn ôl y 
buaswn i’n disgrifio’r profiad fel 
un llwyddiannus.”
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Atodlenni

Argymhelliad/Awgrym Gweithredwyd (✔)
1. Sefydlu sylfaen ar gyfer cefnogi myfyrwyr sy’n gofalu
Datblygu a hyrwyddo ymrwymiad i oedolion ifanc sy’n gofalu
Datblygu polisi ar gyfer oedolion ifanc sy’n gofalu neu 
integreiddio’r ymrwymiadau i oedolion ifanc sy’n gofalu i 
mewn i bolisïau sy’n bodoli eisoes
Cyflwyno tîm wedi ei hyrwyddo gan y brifysgol ar gyfer oedolion 
ifanc sy’n gofalu, â’r rôl o weithredu polisi ar gyfer gofalwyr
Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth o oedolion ifanc sy’n 
gofalu ar gyfer pob aelod staff perthnasol, gan gynnwys 
tiwtoriaid personol, cymorth i fyfyrwyr a staff ehangu 
mynediad a recriwtio/derbyn
Cynnwys oedolion ifanc sy’n ofalwyr y eich Cynllun Ffioedd 
ac ehangu mynediad
Gweithio gydag awdurdodau lleol i’w galluogi i gyflawni eu 
dyletswyddau cyfreithiol parthed oedolion ifanc sy’n gofalu 
dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 2014
Cynnwys cefnogaeth eich prifysgol ar gyfer gofalwyr yn 
strategaeth eich awdurdod lleol ar gyfer gofalwyr a gofalwyr 
ifanc
2. Cyrraedd oedolion ifanc sy’n gofalu drwy ehangu mynediad
Cynnal digwyddiadau ehangu mynediad wedi eu targedu 
ar gyfer gofalwyr ifanc megis diwrnodau agored neu 
ddigwyddiadau preswyl
Annog ysgolion i nodi pwy sy’n ofalwyr ifanc a’u hannog 
i fynychu digwyddiadau ehangu mynediad yn ogystal â 
grwpiau ehangu mynediad eraill wedi eu tragedu
Datblygu gwybodaeth sy’n hyrwyddo cefnogaeth i oedolion 
ifanc sy’n gofalu yn eich prifysgol
Datblygu gwaith partneriaeth rhwng eich prifysgol a 
gwasanaethau lleol ar gyfer gofalwyr ifanc neu oedolion 
ifanc sy’n gofalu
Monitro’r nifer o fyfyrwyr sy’n mynd i mewn i’r brifysgol 
sydd â chyfrifoldebau gofalu drwy weithgareddau ehangu 
mynediad a / neu farchnata
Awgrymiadau pellach
Sefydlu rhaglen hyfforddiant sgiliau wedi ei thargedu at 
annog, rhoi grym a chynyddu dyheadau am addysg a gyrfa 
gofalwyr ifanc, yn ogystal â’u darparu â sgiliau perthnasol

Atodlen 1: Restr wirio hunan-asesiad ar gyfer cynnig 
cymorth i fyfyrwyr sy’n gofalu
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Argymhelliad/Awgrym Gweithredwyd (✔)
Sefydlu rhaglen lle mae myfyrwyr cyfredol yn gweithredu 
fel llysgenhadon / mentoriaid myfyrwyr sy’n gofalu i estyn 
allan i ysgolion, colegau a gwasanaethau gofalwyr ifanc neu 
oedolion ifanc sy’n gofalu
Trefnu mynediad i ofalwyr ifanc / oedolion ofanc sy’n gofalu 
i gyfleusterau eich prifysgol, megis cyfleusterau chwaraeon
Cynnal digwyddiadau wedi eu targedu at ehangu cyfranogiad 
ar gyfer myfyrwyr hŷn sy’n gofalu, efallai drwy weithio gyda 
gwasanaethau lleol ar gyfer gofalwyr
3. Cynorthwyo oedolion ifanc sy’n gofalu drwy’r broses ymgeisio a derbyn
Adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu yn ystod y broses 
ymgeisio a derbyn
Cynnig hyblygrwydd o ran anghenion mynediad ar gyfer 
oedolion ifanc sy’n gofalu
Cynnwys oedolion ifanc sy’n gofalu yng nghynllun ‘compact’ 
eich prifysgol (i gynnwys er enghraifft, digwyddiadau preswyl, 
aseiniadau dysgu, sefydlu unigolion cyn dechrau’r cwrs)
Darparu gwybodaeth a chyngor i ymgeiswyr sy’n gofalu 
mewn diwrnodau agored ac ym mhrosbectws a gwefan eich 
prifysgol
Awgrymiadau pellach
Darparu cyngor ar ddatganiadau personol i oedolion ifanc 
sy’n gofalu ym mhrosbectws eich prifysgol a sicrhau bod 
staff ceisiadau a derbyniadau wedi’u hyfforddi i ymdrin ag 
unrhyw ymholiad
Defnyddio’r broses a amlinellwyd yn y siart llif ym Mhennod 
2 i helpu adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu yn ystod y 
broses ymgeisio a derbyn
Darparu manylion y bobl berthnasol yn eich sefydliad i 
oedolion ifanc sy’n gofalu er mwyn iddynt allu cysylltu â 
nhw, ym mhrosbectws eich prifysgol
4. Darparu cefnogaeth myfyrwyr i oedolion ifanc sy’n gofalu 
Darparu hyfforddiant i staff perthnasol ar faterion gofalwyr 
ac anghenion penodol myfyrwyr sy’n gofalu
Sicrhau bod tiwtoriaid personol yn ymwybodol o ofalwyr a 
pha fathau o gefnogaeth ac ymagweddiadau hyblyg ellir eu 
cynnig
Darparu gwybodaeth a chyngor ar faterion ariannol i 
oedolion ifanc sy’n gofalu
Rhoi cyhoeddusrwydd a hyrwyddo cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n 
gofalu mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys drwy fewnrwyd, 
gwefan, gohebiaeth fewnol, prosbectws a llenyddiaeth 
arall y brifysgol (llawlyfr myfyrwyr), undeb y myfyrwyr a 
Gwasanaethau Myfyrwyr
Darparu cyfleoedd parhaus ar gyfer adnabod myfyrwyr sy’n 
gofalu ac annog hunan-adnabyddiaeth, gan gynnwys drwy’r 
system diwtora personol
Gweithio gyda’ch Undeb Myfyrwyr i amddiffyn lles myfyrwyr 
sy’n gofalu



58

Argymhelliad/Awgrym Gweithredwyd (✔)
Sicrhau pan gynhelir asesiadau / dadansoddiad o 
gydraddoldeb, bod camwahaniaethu anuniongyrchol yn 
erbyn myfyrwyr sy’n gofalu’n cael ei ystyried
Awgrymiadau pellach
Cefnogi’r broses drosglwyddo o’r coleg / chweched 
dosbarth i’r brifysgol ar gyfer oedolyn ifanc sy’n gofalu, er 
enghraifft drwy gyhoeddi a hyrwyddo cymorth i oedolion 
ifanc sy’n gofalu yn ystod Wythnos y Glas / Wythnosau Lles
Gweithredu cynllun mentoriaid myfyrwyr / cynrychiolwyr 
myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr newydd sy’n ofalwyr
Cynnwys materion sy’n perthyn i fyfyrwyr sy’n gofalu o fewn 
hyfforddiant a datblygiad cydraddoldeb ac amrywioldeb ar 
gyfer aelodau staff perthnasol eich prifysgol
Sefydlu bwrsariaeth yn benodol ar gyfer myfyrwyr sy’n gofalu
5. Arall
Adnabod oedolion ifanc sy’n gofalu gydol cyfnod myfyriwr 
yn y brifysgol: ehangu cyfranogiad, ceisiadau, derbyn a 
chefnogaeth i fyfyrwyr
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Mae gêm ar-lein Ymddiriedaeth y Gofalwyr ‘Life in a Spin’ yn annog pobl i feddwl 
am fod mewn sefyllfa oedolyn ifanc sy’n gofalu. Gallwch gael mynediad i’r gêm 
ar-lein yn: www.lifeinaspin.org/intro

Mae’r Really Useful Book of Learning and Earning for Young 
Adult Carers (NIACE) wedi ei anelu at oedolion ifanc 
sy’n gofalu yn Lloegr. Mae’n llawn gwybodaeth ynglŷn ag 
edrych ar ôl eich iechyd a’ch lles, chwilio am swydd, tai, 
gwasanaethau iechyd, dysgu, gweithio a gwirfoddoli, a rheoli 
arian. Mae’r llyfr hefyd yn cynnwys gweithgareddau i helpu 
darllenwyr i feddwl yn bositif, adnabod sgiliau a bylchau 
mewn sgiliau, ynghyd â chynllun gweithredu. Mae’n adnodd 
cynhwysfawr sy’n cyfeirio at wefannau a llinellau-cymorth 
am fwy o wybodaeth. Gweler www.shop.niace.org.uk/ruble-
yac-2014.html.

Mae ffeithlun Oedolion Ifanc sy’n Gofalu, a gynhyrchwyd 
gan Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, yn cynnwys ystadegau a 
gwybodaeth allweddol ar oedolion ifanc sy’n gofalu. Gweler 
www.professionals.carers.org/sites/default/files/young_adult_
carers_who_are_they_final.pdf.

Mae ffilm Ymddiriedolaeth y Gofalwyr Time to Be Heard ynglŷn ag 
oedolion ifanc sy’n gofalu yn cynnwys barn oedolion ifanc sy’n 
gofalu ac yn darparu mwy o wybodaeth ynglŷn ag ymgyrch Time to 
Be Heard. Gweler www.carers.org/timetobeheard

Atodlen 2: Adnoddau defnyddiol
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Atodlen 3: Amserlen ar gyfer Cwrs Preswyl Gofalwyr 
Ifanc 2014 ym Mhrifysgol Caerwynt

Dydd Llun 7 Ebrill Dydd Mawrth 8 Ebrill Dydd Mercher 9 Ebrill
10.30 Cyrraedd 08.30 Brecwast 08.30 Brecwast
11.00 Rhagarweiniad 

(amlinelliad o’r 
rhaglen)

09.00 Peli straen 09.00 Symud allan o 
Neuaddau

11.25 Tori’r ia a 
chanfod 
eich ffordd o 
gwmpas

09.30 Gweithdy 
straen a 
phryder

09.30 Gweithdy 
rhwydweithio 
cyflym a 
dyheadau. 
Datganiadau 
personol

12.45 CINIO 10.45 Toriad – 
ymweliad â 
siop yr UM

11.30 Her timoedd / 
Cystadleuaeth 
rownderi 
(Gwerthusiad)

1.30 Gweithdy 
hunan-
amddiffyniad

11.15 Teithio i 
Brifysgol y 
Celfyddydau 
Creadigol

12.30 CINIO BWFFE

3.30 Symud i 
mewn i 
Neuaddau

12.30 Diwrnod PCC 
- Croeso, 
cinio a thaith 
o amgylch y 
safle. Cyfle 
i flasu’r 
Celfyddydau 
Creadigol

1.00 Ymadael

4.00 Paratoi 
ar gyfer 
gweithgar- 
eddau 
min-nos

4.15 Her Cyllidebu 
a Choginio

4.30 Teithio’n ôl 
i Brifysgol 
Caerwynt

6.00 Cinio
7.00 Decopatch

10.00 Ymlacio ac 
amlinellu 
diwrnod 2

9.00 Noson ffilm

11.00 Diffodd y 
golau

11.30 Diffodd y 
golau
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