GOFALWYR IFANC
ADNODDAU GWERSI
AR GYFER YSGOLION UWCHRADD

CYFLWYNIAD I
ADNODDAU GWERSI
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn darparu cefnogaeth, gwasanaethau a
chydnabyddiaeth i ofalwyr di-dâl yng Nghymru. Rydym yn darparu hyfforddiant a
gwybodaeth i ofalwyr a’r sawl sy’n gweithio â nhw, gan gynnwys pobl yn gweithio
mewn ysgolion, gofal cymdeithasol a gofal iechyd.
Rydym wedi cynhyrchu cyfres o adnoddau argraffadwy diddorol, hawdd eu defnyddio ar
gyfer athrawon ysgol cynradd ac uwchradd yng Nghymru. Eu bwriad yw helpu:

•
•

athrawon i ddeall sut all rolau gofalu effeithio ar ddysgu person ifanc;

•

disgyblion a chanddynt rôl ofalu i gael y gefnogaeth i barhau’n ddysgwyr hapus a
chymelledig; a

•

sicrhau bod gofalwyr ifanc yn cael cefnogaeth a chydnabyddiaeth mewn ysgolion.

ysgolion i gwrdd â’r argymhellion yn deillio o adolygiad thematig Estyn o ofalwyr ifanc
(Mai 2019);

Rydym wedi datblygu cynlluniau gwersi ac adnoddau cysylltiol i athrawon mewn ysgolion
cynradd ac uwchradd ar gyfer dysgwyr. Mae’r cynlluniau’n amlinellu dolenni i’r datganiadau
‘Beth sy’n Bwysig’ ar gyfer maes ‘Iechyd a Llesiant’ y Cwricwlwm newydd i Gymru. Mae’r
adnoddau yn cysylltu gyda rhifedd, llythrennedd a dysgu digidol. Byddant hefyd yn helpu
cefnogi cysylltiadau rhwng y cartref a’r ysgol a dysgu awyr agored. Fe’u cynlluniwyd i fod yn
hyblyg fel y gall athrawon addasu cyfarwyddiadau yn seiliedig ar allu pob dysgwr, ond fe’u
cynlluniwyd ar gyfer dysgwyr ym Mlwyddyn 3 a Blwyddyn 9. Gellir gweithio trwyddynt yn
annibynnol, gyda chyfoedion, fel dosbarth, neu gartref gydag oedolyn.

Rydym hefyd wedi cynhyrchu tair ffeithlen ar gyfer athrawon.
•

Gofalwyr ifanc a llesiant emosiynol.

•

Hawliau gofalwyr ifanc.

•

Arweiniad i weithio gyda gwasanaethau gofalwyr ifanc.

Datblygwyd ein hadnoddau trwy ymgynghori â gwasanaethau gofalwyr, gweithwyr
addysgu proffesiynol ac AEM Estyn. Lawr lwythwch nhw o wales@carers.org
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NODYN PWYSIG:
CYN ICHI DDECHRAU
Mae gofalwyr ifanc yn grŵp bregus, yn enwedig felly’r sawl sydd â rôl ofalu gartref ond sydd
heb ystyried eu bod yn ofalydd. Efallai nad ydynt yn sylweddoli fod eu bywyd nhw’n wahanol
i fywydau plant eraill, ac efallai nad yw teuluoedd yn gwybod am y gefnogaeth leol sydd ar
gael iddynt.
Dylech ymgyfarwyddo â pholisi eich ysgol ar ofalwyr ifanc (a’ch polisi amddiffyn plant
ehangach) cyn cychwyn y wers hon fel y gallwch ymateb yn briodol os datgelir unrhyw
wybodaeth ichi. Mae’n werth sôn hefyd ar ddechrau’r wers fod croeso i ddysgwyr ddod
atoch chi, neu at oedolyn y maent yn ymddiried ynddynt, os yw cynnwys y wers yn gwneud
iddynt deimlo’n annifyr.
Mae gan rai ysgolion arweinydd gofalwyr ifanc y gallwch siarad â nhw; weithiau, yr
arweinydd llesiant fydd hwn neu hon. Os nad ydych yn siwr, siaradwch â’ch pennaeth
cyn cychwyn y wers. Gallwch hefyd droi at eich awdurdod lleol i gael gwybodaeth am
gefnogaeth leol neu wasanaeth gofalwyr lleol.
Cofiwch y gallwch ddarllen ein ffeithlenni am ofalwyr ifanc, a ysgrifennwyd yn arbennig ar
gyfer athrawon i gefnogi eich dysgu. Lawr lwythwch nhw o carers.org/wales
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AMCANION
A NODAU DYSGU
Mae’r adnodd hwn, a’r cyflwyniad PowerPoint sy’n mynd gydag ef, yn rhoi’r hyblygrwydd ichi
baratoi a llunio gwersi sy’n addas ar gyfer eich dosbarth chi.
Wele isod restr o ddeilliannau y gallwch eu cyflawni trwy ddefnyddio’r adnoddau ond nid
yw’n rhestr hollgynhwysol.

AMCANION DYSGU

NODAU DYSGU

Helpu plant i ddeall fod rhai pobl
ifanc yn ofalwyr i aelodau’r teulu.

Gall dysgwyr ddiffinio ac esbonio beth yw
gofalydd ifanc.

Archwilio’r gwahanol dasgau y
gallai gofalydd ifanc eu cyflawni.

Mae’r dysgwyr yn gwybod pa dasgau y
mae gofalydd ifanc yn eu gwneud.

Archwilio sut all bod yn ofalydd
ifanc effeithio ar lesiant corfforol
person ifanc.

Mae dysgwyr yn gwybod fod profiadau
gofalwyr ifanc yn amrywiol iawn.

Archwilio sut all bod yn ofalydd
ifanc effeithio ar lesiant emosiynol
person ifanc.
Archwilio sut all bod yn ofalydd
ifanc wneud bywyd ysgol yn anodd.
Dysgu am effaith gofalu ar y teulu
cyfan, gan gynnwys eu ffordd o
fyw a’u hamgylchiadau ariannol.
Deall sut i fod yn gyfaill da i ofalydd
ifanc.
Rhoi’r hyder i ddisgyblion siarad
ag oedolyn maen nhw’n ymddiried
ynddo neu ynddi am eu rôl ofalu.

Mae dysgwyr yn gallu adnabod os ydyn
nhw neu rywun maen nhw’n ei adnabod
yn ofalydd ifanc.
Mae dysgwyr a chanddynt gyfrifoldebau
gofalu yn gwybod at bwy i droi i gael help.
Gall dysgwyr ddisgrifio’r heriau y mae
gofalwyr ifanc yn eu hwynebu yn yr ysgol.
Gall dysgwyr ddisgrifio effaith gadarnhaol
a negyddol gofalu.
Mae dysgwyr yn gwybod pa fath o
ymddygiad sy’n gwneud cyfaill da i
ofalydd ifanc.
Gall dysgwyr ddangos empathi at ofalwyr
ifanc.
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DOLENNI I’R CWRICWLWM
I GYMRU 2022
Datblygwyd ein hadnoddau er mwyn cydweddu â’r Cwricwlwm i Gymru 2022. Y Maes Dysgu
a Phrofiad sydd fwyaf addas i addysgu plant a phobl ifanc am ofalwyr ifanc yw maes Iechyd
a Llesiant.
Gall ein hadnoddau eich helpu i roi’r cyfle i ddisgyblion fod yn ddysgwyr uchelgeisiol, abl a’u
cefnogi i ddod yn ddinasyddion moesol a gwybodus. Mae dysgu am gyfrifoldebau dysgu yn
un ffordd o helpu pobl ifanc i deimlo’n hyderus a pharod i fyw bywydau boddhaus drostynt eu
hunain.
Ceir isod restr o ddeilliannau y gallwch eu diwallu gan ddefnyddio’r adnoddau. Lluniwyd yr
adnodd hwn gan ddefnyddio’r Cwricwlwm Drafft i Gymru, felly bydd angen ichi ofalu eich bod
yn ymwybodol o ddiweddariadau ers hynny.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 1:

Mae datblygu iechyd a llesiant corfforol yn cynnig manteision gydol oes.
Gallaf gynllunio a pharatoi amrywiol brydau maethlon a chytbwys gan ddefnyddio
cynhwysion syml a fforddiadwy.
Gallaf ddefnyddio fy ngwybodaeth am ddiet a maeth i wneud dewisiadau priodol sy’n
cael effaith gadarnhaol ar fy iechyd a llesiant.
Gallaf wneud dewisiadau dietegol priodol sy’n caniatáu imi gadw cydbwysedd egni
priodol.
Gallaf ddadansoddi’r newidiadau corfforol ac emosiynol sy’n digwydd pan rwyf yn
weithgar.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 2:

Mae profiadau bywyd yn effeithio ar ein teimladau, meddyliau a chyflwr
corfforol.
Gallaf roi sylw yn annibynnol i fy nghanfyddiadau, meddyliau a theimladau er mwyn
datblygu fy hunan-ymwybyddiaeth ymhellach.
Gallaf adnabod strategaethau gwahanol er mwyn rheoli fy emosiynau wrth ymateb i
nifer o brofiadau gwahanol.
Gallaf fyfyrio a dysgu o’r gorffennol er mwyn rhagweld a pharatoi fy hun ar gyfer
profiadau i’r dyfodol.
Gallaf ddeall gwerth gallu dangos empathi at eraill a sut mae hyn yn arwain at
weithredoedd sy’n drugarog a charedig.
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DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 3:

Mae’r penderfyniadau a wnawn yn effeithio ar ansawdd ein bywydau
a bywydau pobl eraill.
Gallaf ddefnyddio gwybodaeth o ffynonellau gwahanol, gan gynnwys dysgu o
brofiadau blaenorol, i wneud penderfyniadau sy’n cefnogi fy iechyd a llesiant i ac
eraill.
Gallaf roi ystyriaeth feirniadol i ffactorau perthnasol wrth wneud
penderfyniadau.
Gallaf ddefnyddio gwybodaeth i osod nodau personol a gweithio tuag atynt.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 4:

Mae sut rydym yn ymhel â gwahanol ddylanwadau cymdeithasol yn
lliwio pwy ydym ni a’n hiechyd a llesiant.
Gallaf ymgysylltu â grwpiau cymdeithasol gwahanol y tu hwnt i’r rhai yr wyf yn
gyfarwydd â nhw.

DATGANIAD BETH SY’N BWYSIG 5:

Mae perthnasoedd iach yn sylfaenol i’n hymdeimlad o berthyn a
llesiant.
Rwyf wedi datblygu dealltwriaeth o ddisgwyliadau ac anghenion ymddygiadau
iach mewn nifer o berthnasoedd gwahanol.
Rwyf wedi datblygu dealltwriaeth fod cysylltiad rhwng fy mherthnasoedd gyda
phobl eraill a’m hunaniaeth.
Gallaf ffurfio a chynnal perthnasoedd pwrpasol gyda chylch ehangach o bobl.
Gallaf ddangos empathi at deimladau pobl eraill ac addasu fy ymddygiad i
ymateb i hyn.
Gallaf arfer fy hawliau fy hun a pharchu hawliau pobl eraill.
Gallaf ddeall y gellir tarfu ar hawliau a gallaf weld pan mae hynny’n digwydd.
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GWEITHGAREDDAU
A THASGAU
TASG 1 DYSGU AMDANAF I
Mae’r daflen waith hon yn cyflwyno storïau
gofalwyr ifanc yng Nghymru. Rydym wedu
rhannu sut brofiad yw bywyd bob dydd i
bedwar person ifanc: James, Hope, Fiona ac
Oliver. Rydym hefyd wedi dangos sut gafodd
Beth a Kay eu cefnogi gan eu gwasanaeth
gofalwyr lleol. Gallwch ddefnyddio’r storïau
ym mha fodd bynnag y mynnwch. Gallwch
addasu’r iaith ar gyfer eich dosbarth os
oes angen. Dyma rai syniadau ar sut allech
ddefnyddio’r adnodd hwn.

•
•
•

•

Gofyn i ddysgwyr ymestyn y stori
a’i pherfformio i’r dosbarth—gan
archwilio’r emosiynau a’r heriau y
gallai’r gofalwyr ifanc eu hwynebu.
Gofyn i ddysgwyr ysgrifennu darn
ar gyfer dyddiadur neu adroddiad
newyddion lleol yn seiliedig ar y
wybodaeth a gyflwynwyd.
Ystyried sut all teuluoedd, cyfeillion,
ysgolion, awdurdodau lleol, clybiau
gofalwyr ifanc a Llywodraeth Cymru
gefnogi’r bobl ifanc sy’n ymddangos
yn y stori.
Ystyried effeithiau hirdymor gofalu.
Defnyddiwch y storïau i edrych ar
y mathau o ddyfodol y gallai pob
gofalydd ifanc eu cael - sut fyddai
eu deilliannau bywyd yn edrych
gyda chefnogaeth a hebddi? Gallai’r
gefnogaeth fod gan yr ysgol, cyfeillion
neu wasanaethau gofalwyr.

TASG 2 CERDYN
GOFALWYR IFANC
Pwrpas y gweithgaredd hwn yw helpu
dysgwyr i ddeall manteision cerdyn gofalwyr
ifanc mewn ysgolion a lleoliadau iechyd.
Mae’r paragraff yn amlinellu beth yw
cerdyn gofalwyr ifanc i ddysgwyr, all fod yn
gyfarwydd neu’n anghyfarwydd â’r cysyniad.
Gallwch ddefnyddio sylfaen hyn i osod
tasgau i ddysgwyr, allai gynnwys:

•
•
•

ysgrifennu llythyr at bennaeth eich
ysgol i’w perswadio nhw i gyflwyno
cerdyn gofalwyr ifanc trwy amlinellu’r
manteision;
creu fideo ar y cyfryngau
cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o
fanteision cerdyn gofalwyr ifanc; neu
gynnal dadl fel y gall dysgwyr
ddatblygu dadleuon dros ac yn erbyn
cyflwyno cerdyn gofalwyr ifanc mewn
ysgolion.

Gall pobl ifanc gynnal ymchwil ar-lein i
ddarganfod beth mae gofalwyr ifanc yn ei
feddwl am gardiau gofalwyr ifanc.
ON - Mae Llywodraeth Cymru wedi
ymrwymo i gyflwyno cerdyn adnabod
gofalwyr ifanc yng Nghymru. Mae
Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn
helpu gyda’r broses hon. Pwrpas y cerdyn
yw cefnogi’r gwaith o adnabod a chynnig
cymorth i ofalwyr ifanc yng Nghymru.
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GWEITHGAREDDAU
A THASGAU
TASG 3 FY NIDDORDEBAU
Mae’r dasg hon yn gyfle i siarad am ac
edrych ar weithgareddau y mae dysgwyr
yn eu mwynhau ac ystyried sut allai fod
yn anodd rhoi’r gorau i ddiddordebau pe
bai ganddynt dasgau gofalu oedd yn cael
blaenoriaeth. Gallwch ofyn i ddysgwyr roi
croes trwy ddau o’u diddordebau er mwyn
gwneud lle yn eu rhaglen ar gyfer eu tasg
ofalu.
Ond, mae’n bwysig nodi hefyd y gall llawer o
ofalwyr ifanc fwynhau eu tasgau gofalu a’u
bod yn hapus i gefnogi’r aelod o’u teulu.

TASG 4 MODRYB OFIDIAU
Mae’r dasg hon yn gyfle i arddangos
empathi. Bydd hefyd yn sicrhau y gall
dysgwyr sylweddoli pryd all gofalwyr ifanc
gymryd camau i ofalu am eu llesiant eu
hun, pryd y dylent gael cymorth gan deulu a
chyfeillion a phryd mae angen iddynt ddod
o hyd i gymorth allanol.

TASG 5 DYLUNIO POSTER
Mae codi ymwybyddiaeth am gyfrifoldebau
gofalu yn gallu helpu lleihau stigma
mewn ysgolion. Gall dysgwyr ddangos
eu dealltwriaeth o’r maes hwn trwy
gynhyrchu poster neu gynnwys cyfryngau
cymdeithasol i annog cyfoedion i godi llais
a chael cymorth os ydynt ei angen. Gallwch
gysylltu’r gweithgaredd hwn gyda Diwrnod
Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc hefyd.

TASG 6 DIWRNOD
YMWYBYDDIAETH GOFALWYR
IFANC
Mae codi ymwybyddiaeth am gyfrifoldebau
gofalu yn gallu helpu lleihau stigma
mewn ysgolion. Gall dysgwyr ddangos eu
dealltwriaeth o’r maes hwn trwy ysgrifennu
erthygl yn seiliedig ar yr hyn maent wedi’i
ddysgu.

TASG 7 PA GEFNOGAETH
SYDD AR GAEL
Mae treulio amser yn sicrhau bod
disgyblion yn gwybod ble i gael cymorth
a chefnogaeth yn bwysig. Rydym wedi
darparu rhestr o ffynonellau cymorth
posib ar eich cyfer. Gallwch ddefnyddio’r
wybodaeth hon mewn gwers i helpu
dysgwyr i:

•

wybod pwy yw’r oedolyn mwyaf priodol i
droi ato neu ati;

•

gwybod sut all asiantaethau gwahanol
ddarparu gwahanol fathau o gymorth; a

•

deall sut allant ymgyrchu i gael mwy
o gymorth i ofalwyr ifanc yn eu hysgol
e.e. sut mae penderfyniadau’n cael eu
gwneud yn yr ysgol, sut allant ddwyn
y mater i sylw’r cyngor ysgol neu
lywodraethwyr yr ysgol.
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TASG 1 DYSGU AMDANAF I
JAMES

HOPE

Mae James yn 12 ac yn byw gyda’i fam.
Bu farw ei dad pan oedd James yn fabi.
Cafodd ei fam ddiagnosis o Sglerosis
Ymledol ac mae’n aml yn ei chael yn anodd
i gerdded pellteroedd byr neu ddringo’r
grisiau. Mae’n casáu gweld ei fam mewn
poen ond nid yw’n hoffi dangos pa mor
anhapus y mae. Mae James yn cymryd
ei gyfrifoldeb o ddifrif ac mae’n helpu
gyda’r siopa, tasgau o gwmpas y tŷ ac
ymweliadau â’r meddyg.

Mae Hope, 15, yn helpu gofalu am ei
brawd Andy, sy’n 14. Mae Andy yn
defnyddio cadair olwyn ac mae ganddo
anableddau dysgu yn dilyn anaf i’r
ymennydd pan yn fabi. Mae cael Andy
ar ei fws ysgol bob bore yn anodd, yn
enwedig pan mae’n gwrthwynebu trwy
gnoi, poeri a chwifio ei freichiau.
Mae Hope yn helpu ei mam i gael Andy
ar y bws yn ddiogel, ac mae hynny’n
golygu ei bod yn aml yn cyrraedd yr
ysgol yn hwyr gan ei bod weithiau’n
colli ei bws ysgol. Er bod ysgol Hope yn
gwybod am ei chyfrifoldebau gofalu,
mae’n dal i gael ei chosbi am fod yn
hwyr a gall olygu ei bod yn cael ei
chadw i mewn yn rheolaidd.
Nid yw Hope yn mwynhau’r ysgol gan ei
bod yn cael ei bwlïo ynghylch ei brawd.
Mae ei chyfoedion yn ei herian a hyd yn
oed yn ei beio hi am ei anableddau, sy’n
gwneud i Hope deimlo’n ddiflas iawn.
Nid yw Hope yn gallu canolbwyntio
ar waith ysgol, mae’n teimlo’n unig ac
mae’n aml mewn helynt yn yr ysgol.
Hoffai Hope gael mwy o amser da gyda’i
mam – sy’n aml yn rhy brysur yn gofalu
am Andy.

FIONA
Mae Fiona yn 11 ac yn byw gyda’i mam
a’i dau frawd. Ysgarodd ei rhieni dair
blynedd yn ôl. Mae gan ei brawd iau,
Owen, anawsterau dysgu – nid yw’n
gallu canolbwyntio ar un peth, mae’n
ei chael yn anodd gwrando ar bobl
eraill neu eu cael i’w ddeall. Mae gan eu
mam swydd ran-amser ac mae’n jyglo
hynny gyda’i rôl ofalu. Pan mae Fiona
yn dod adref o’r ysgol, mae’n aml yn
gorfod gofalu am Owen tra bod ei mam
yn gwneud y gorchwylion neu’n rhoi ei
brawd arall i’r gwely.

OLIVER
Mae Oliver yn 13 ac mae’n byw gyda’i fam, ei dad, dau frawd a chwaer. Mae gan ei fam
gancr ac, ar ddyddiau gwael, mae’n ei chael yn anodd codi o’r gwely. Mae gan ei dad swydd
heriol sy’n aml yn golygu fod rhaid iddo adael y tŷ yn gynnar yn y bore. Gan mai Oliver yw’r
plentyn hynaf, pan mae ei dad i ffwrdd mae’n rhaid iddo gael ei frodyr a’i chwaer yn barod i
fynd i’r ysgol, sy’n cynnwys gwneud brecwastau a pharatoi ciniawau. Mae hefyd yn gorfod
gwneud gorchwylion yn y tŷ cyn i’r nyrs ddod, a chyn iddo fynd i’r ysgol.
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TASG 1 DYSGU AMDANAF I
BETH

KAY

Mae Beth yn gofalu am ei mam a’i chwaer
iau. Mae’n mynd i’r ysgol uwchradd leol
sy’n cychwyn am 8.20am. Mae Beth
yn aml yn mynd â’i chwaer iau I’r ysgol
gynradd, ac nid yw’r gatiau’n agor tan
8.45am. Mae hyn wedi golygu fod Beth
yn cyrraedd yr ysgol yn hwyr neu nad
yw’n mynd o gwbl.

Mae Kay yn y chweched dosbarth
yn astudio TG. Gan mai hi’n unig sy’n
gofalu am ei mam, mae ganddi rôl ofalu
sylweddol; darparu gofal personol
a chorfforol i’w mam, sy’n dioddef o
arthritis difrifol a materion iechyd
meddwl.

Mae gan Beth gyfrifoldeb hefyd am lesiant
emosiynol ei mam. Pan nad yw ei mam yn
teimlo’n dda, bydd Beth yn aros adref i’w
chefnogi a golyga hynny nad yw’n mynd I’r
ysgol eto.
Beth fu cyfraniad gwasanaeth gofalwyr
lleol Beth?
Esbonio rôl ofalu Beth i’r ysgol fel bod mwy
o gyfathrebu agored ac ymddiriedaeth,
yn ogystal â chytuno amserlen lai ar gyfer
Beth.
Cyfeiriwyd mam Beth at gynllun cyfeillio
er mwyn iddi allu derbyn cymorth am
ddiwrnod yr wythnos.
Erbyn hyn mae brodyr hŷn Beth hefyd yn
rhannu’r dasg o fynd â’r chwaer iau i’r ysgol
Mae Beth wedi bod ar weithgareddau
seibiant, gyda’r gwasanaeth cynghori yn yr
ysgol, ac ar weithdai a theithiau preswyl.

Cyn gadael am y coleg mae Kay yn gwneud
brecwast, yn helpu ei mam i ymolchi a
gwisgo ac yn paratoi brechdanau i’w gadael
ar gyfer cinio ei mam. Pan mae’n cyrraedd
adref, mae’n coginio’r pryd nos cyn cychwyn
ar ei gwaith cwrs ac adolygu ar gyfer yr
arholiadau fydd yn digwydd cyn bo hir.
Mae Kay yn ei chael yn anodd cyflwyno ei
haseiniadau mewn pryd oherwydd gofynion
ei rôl ofalu. Weithiau mae’n gorfod gadael
gwersi yn gynnar i fynd i apwyntiadau gyda’i
mam neu i fynd i’r fferyllfa. Mae Kay yn
dioddef gorbryder oherwydd yr angen i reoli
meddyginiaethau dyddiol ei mam. Mae Kay
hefyd yn dweud ei bod yn teimlo’n unig.
Beth fu cyfraniad gwasanaeth gofalwyr
lleol Kay?
Cyflwyno Kay i’r eiriolydd gofalwyr yn y
coleg, oedd yn gallu cefnogi Kay i ofyn am
newidiadau i ddyddiadau cyflwyno gwaith
neu anawsterau gyda mynd i wersi.
Cefnogodd y gwasanaeth gofalwyr lleol
Kay i drefnu fod meddyginiaethau yn cael
eu cyflenwi i’r tŷ a’u gweinyddu mewn
pecynnau swigod er mwyn lleddfu ei
gorbryder.
Bu Kay ar weithgaredd bowlio i ofalwyr ifanc
a chyfarfu ffrindiau newydd oedd o’r un
coleg.
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TASG 2 CERDYN GOFALWYR IFANC

Mewn rhai rhannau o Gymru, ac mewn rhai ysgolion, mae pobl ifanc yn
gallu defnyddio cerdyn gofalwyr ifanc. Mae hwn yn eu helpu i ddweud
wrth athro/athrawes, meddyg neu fferyllydd eu bod yn ofalydd ifanc. Mae
gofalwyr ifanc yn dweud wrthym nad ydynt eisiau adrodd eu stori neu
wybodaeth bersonol i oedolion sawl gwaith drosodd, ac felly mae cael
cerdyn gofalwyr ifanc yn help mawr iddynt gyfleu’r neges yn ddi-ffwdan.
Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn credu y dylai fod gan bob gofalydd
ifanc yng Nghymru gerdyn gofalydd ifanc gan y bydd yn eu helpu cael y
cymorth sydd ei angen arnynt. Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu bod wedi
ymrwymo i gyflwyno cardiau gofalwyr ifanc ar draws Cymru.
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TASG 3 FY NIDDORDEBAU
Mae diddordebau yn ffordd o
fwynhau ein hunain, cadw’n iach
a chymdeithasu. Dywed gofalwyr
ifanc eu bod yn colli’r cyfle i wneud
rhai gweithgareddau oherwydd eu
bod yn brysur yn gofalu.
Yn y pyramid, rhestrwch
saith diddordeb neu
weithgaredd rydych yn eu
mwynhau. Meddyliwch
am pam rydych yn eu
hoffi, sut maen nhw’n
eich helpu i ffurfio
eich hunaniaeth
a faint o amser
maen nhw’n ei
gymryd.

Yna, meddyliwch am bedair tasg y gallai gofalwyr ifanc orfod eu gwneud.
Ysgrifennwch nhw yn y petryalau.

Dewiswch bedwar o’r diddordebau a roesoch yn y pyramid a rhowch groes drwyddynt. Yn
hytrach, rhowch y tasgau rydych wedi’u hysgrifennu yn eu lle.
Meddyliwch am sut deimlad oedd cael gwared â’r gweithgareddau rydych yn eu mwynhau
o’ch rhestr. Meddyliwch am sut wnaethoch ddewis pa rai i gael gwared â nhw, a pha rai y
byddwch yn eu colli fwyaf. Beth fyddai’n digwydd pe bai chi’n ceisio ffitio eich diddordebau
a’ch tasgau i mewn?
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TASG 4 MODRYB OFIDIAU
Darllenwch y ddau lythyr yma ac ymatebwch i’r ddau ofalydd ifanc trwy gynnig
rhywfaint o gyngor. Maent yn seiliedig ar enghreifftiau gwirioneddol o broblemau a
gafodd gofalwyr ifanc. Beth allech chi ei ddweud i’w helpu?
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TASG 5 DYLUNIO POSTER

Dyluniwch boster ar gyfer gofalwyr ifanc i hyrwyddo llesiant da
Meddyliwch am yr heriau y mae gofalwyr ifanc yn eu hwynebu a sut allant eu
goresgyn. Gallwch:

•

ysgrifennu rhestr o gynghorion, neu fanylu ar un maes yn unig (e.e. meddwl
am faeth ar gyfer teulu prysur os oes angen help ar ofalydd ifanc gyda siopa a
pharatoi prydau dyddiol);

•
•
•
•

cynnal ymchwil ar-lein;
defnyddio dyfyniadau a phrofiadau uniongyrchol gan ofalwyr ifanc;
darganfod a allwch osod eich posteri yn yr ysgol; a
defnyddio eich gwybodaeth am sgiliau dylunio da, gan gofio fod poster da yn
drawiadol, gafaelgar ac yn cynnwys neges glir.

Ceir rhai syniadau ar
gyfer rhoi cychwyn
arni o dan y cerdyn
hwn wedi’u darlunio
gan Simone Lia ar
gyfer elusen oedd
yn rhagflaenydd
Ymddiriedolaeth
Gofalwyr Cymru.
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TASG 6 DIWRNOD YMWYBYDDIAETH
GOFALWYR IFANC
Cynhelir Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc bob mis
Ionawr er mwyn codi ymwybyddiaeth o ofalwyr ifanc.
Dychmygwch y gofynnir ichi ysgrifennu erthygl ar gyfer papur neu wefan yr ysgol am
Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc. Gofalwch eich bod yn cynnwys y canlynol.

•
•
•

Beth yw gofalydd ifanc a beth maen nhw’n wneud.

•

Pam ddylai pobl sylwi a chymryd rhan.

Effaith gofalu.
Pa weithgareddau a drefnwyd ar gyfer Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc (gallwch
eu gwneud i fyny).
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TASG 7 CEFNOGAETH LEOL
FFRINDIAU A THEULU

AWDURDOD LLEOL

Gall siarad yn agored am bryderon a
gofidiau helpu gofalwyr ifanc i deimlo fod
pobl yn gwrando arnynt ac yn eu deall.
Efallai y cyngir help, cyngor neu ateb nad
oeddent wedi’i ystyried o’r blaen.

O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol
a Llesiant (Cymru) 2014, mae gan
bob gofalydd yng Nghymru yr hawl i
gael Asesiad o Anghenion Gofalydd,
gan gynnwys gofalwyr ifanc. Mae
Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu fideo
fer am hyn yma: www.youtube.com/
watch?v=ITjccInFN_w

CEFNOGAETH YN YR YSGOL
Efallai y bydd gan ysgolion arweinydd
gofalwyr ifanc neu arweinydd llesiant.
Os nad ydynt yn siwr, gall disgyblion siarad
hefyd â’u hathro/hathrawes dosbarth,
pennaeth y flwyddyn neu’r nyrs ysgol. Mae
rhai ysgolion yn rhedeg clybiau gofalwyr
ifanc hefyd.

GWASANAETH GOFALWYR
LLEOL
Mae awdurdodau lleol ac elusennau ledled
Cymru sy’n cynnig gwasanaethau i ofalwyr
ifanc. Gallant gynnwys cynghori, clybiau a
theithiau a mathau eraill o gymorth. Bydd yr
awdurdod lleol yn gwybod beth sydd ar gael
ymhob ardal. Gall ysgolion helpu gofalwyr
ifanc a’u teulu i gysylltu â’r gwasanaeth
gofalwyr hefyd.

COMISIYNYDD PLANT CYMRU
Mae Sally Holland, y comisiynydd presennol,
yn hyrwyddo ac amddiffyn hawliau pob
plentyn. Cewch fwy o fanylion yma:
www.childcomwales.org.uk

GWEITHWYR IECHYD
Efallai y gall meddygfeydd teulu,
fferyllfeydd a gweithwyr iechyd eraill roi
cyngor ichi ar ba gymorth lleol sydd ar gael
hefyd.
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DIOLCH
Fe hoffem ddiolch i’r Gwasanaeth Cyrhaeddiad Addysg
(GCA), Consortiwm Canolbarth y De (CCD), Gwasanaeth
Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru (GwE) ac Ein
Rhanbarth ar Waith (ERW) am eu harweiniad a’u cefnogaeth
wrth ddatblygu adnoddau i gefnogi addysg pobl ifanc sydd â
chyfrifoldebau gofalu. Mae consortia addysg rhanbarthol wedi
bod yn bartneriaid hynod werthfawr wrth ddatblygu adnoddau
a’u rhoi ar brawf ac rydyn ni’n diolch o galon i Kath Bevan, Siriol
Burford, Dylan Williams a Sharon Williams.
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