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CROESO GAN GADEIRYDD CRONFA SEIBIANT AR GYFER 
GOFALWYR EI HUCHELDER BRENHINOL Y DYWYSOGES 
FRENHINOL 

Ar ôl gweithio’n agos gyda’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn Gadeirydd y Cynllun Gerddi Cened-
laethol am rai blynyddoedd, rwyf wastad wedi cael fy ysbrydoli a’m llonni gan yr holl waith sy’n 
cael ei wneud i gynnig cefnogaeth i ofalwyr di-dâl ar hyd a lled gwledydd Prydain. Pan ben-
derfynodd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gofnodi 70ain pen-blwydd ein Llywydd Ei Huchelder 
Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol trwy sefydlu cronfa newydd i gynnig seibiannau ar gyfer 
gofalwyr di-dâl, roeddwn wrth fy modd i gael cynnig y cyfle i Gadeirio’r fenter hon.

Gan nad oedd llawer o’r trefniadau cynnal ar gael yn ystod pandemig COVID-19 daeth yn bwys-
icach fyth fod gofalwyr di-dâl yn gallu cymryd hoe i ymlacio, myfyrio ac ail-wefru eu batris. 
Mae’r cyhoedd hefyd wedi datblygu dealltwriaeth ddofn o ba mor bwysig yw seibiannau dros y 
18 mis diwethaf. Mae’n addas iawn felly ein bod wedi lansio Cronfa Seibiant ar gyfer Gofalwyr 
Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol ym mis Mai 2021. Mae wedi taro tant pendant 
iawn gyda’r cyhoedd sy’n amlwg yn gallu uniaethu â’r angen.

Chwe mis wedi i’w Huchelder Brenhinol lansio’r gronfa, rydym yn falch iawn ein bod wedi codi 
mwy na £150,000. Mae’r arian hwn eisoes wedi darparu grantiau mawr eu hangen i roi seibiant 
i ofalwyr di-dâl o’u rôl ofalu. Mae 100% o’r rhoddion i’r Gronfa Seibiant yn mynd yn syth i dalu 
am gyfleoedd seibiant ar gyfer gofalwyr di-dâl. Er hynny mae gennym darged enfawr o’n blae-
nau o hyd. Ein bwriad yw codi £3m dros y tair blynedd nesaf fydd yn cynnig seibiant i 30,000 o 
ofalwyr di-dâl.

Dewch i ymuno â mi wrth inni fyfyrio ar ein llwyddiant hyd yn hyn, a’n dyheadau ar gyfer y 
dyfodol.

Martin McMillan, OBE
Cadeirydd yr Apêl
Cronfa Seibiant ar gyfer Gofalwyr Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol 



Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen o bwys, gydag ac ar gyfer gofalwyr. Gweithiwn i 
wella cefnogaeth, gwasanaethau a chydnabyddiaeth i unrhyw un sy’n byw gyda heriau gofalu, 
yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu gyfaill sy’n sâl/dost, eiddil, anabl neu sydd â phroblemau 
iechyd meddwl neu gaethineb.

Gwnawn hyn trwy rwydwaith ledled gwledydd Prydain o bartneriaid annibynnol y sicrhawyd 
eu hansawdd a thrwy ddarparu grantiau i helpu gofalwyr i gael y cymorth ychwanegol 
sydd ei angen arnynt i fyw eu bywydau eu hunain. Gyda’r Partneriaid Rhwydwaith lleol hyn 
gallwn gefnogi gofalwyr yn eu cartrefi trwy ddarparu gofal amgen ac yn y gymuned gyda 
gwybodaeth, cyngor, cefnogaeth emosiynol, cefnogaeth ymarferol a chyfle i gael egwylion 
mawr eu hangen. Cynigiwn wasanaethau arbenigol i ofalwyr o bob oed a chyflwr ynghyd â 
nifer o wasanaethau cymorth personol a gweithgareddau grŵp gwahanol.

Ein gweledigaeth yw y gall gofalwyr di-dâl dderbyn y gefnogaeth maen nhw ei hangen i fyw eu 
bywydau.

Trwy weithio gyda mwy na 120 o wasanaethau gofalwyr lleol ar draws Lloegr, Yr Alban a 
Chymru, gallwn ddarparu grantiau hollbwysig yn uniongyrchol i ofalwyr di-dâl. Gall ein 
Partneriaid Rhwydwaith adnabod y gofalwyr di-dâl hynny sydd fwyaf angen seibiant o ofalu a 
gwneud cais i’n Cronfa Seibiant am grant o hyd at £400 ar gyfer pob gofalydd di-dâl. 

Hefyd, gall Partneriaid Rhwydwaith ddarparu’r gofal amgen hanfodol fel y gall gofalwyr di-dâl 
fwynhau eu seibiannau yn llawn, gan wybod fod y person maen nhw’n gofalu amdanynt  yn 
cael gofal. Mae ein ffordd hyblyg o weithio, yn seiliedig ar beth mae gofalwyr di-dâl yn dweud 
wrthym maen nhw ei angen, yn golygu fod ein grantiau wedi talu am seibiannau o bob math, 
popeth o benwythnos i ffwrdd, diwrnod o bysgota, ymaelodi â champfa gyda chyfaill, gan dalu 
am holl gostau gofal amgen.

MWY AM YR YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR 

EIN PARTNERIAID RHWYDWAITH 

Dysgu a chysylltu, gyda sgil 
newydd

Mae Fiona yn gofalu am ei merch, 
Annie, y mae ganddi epilepsi ac 
anawsterau dysgu. Mae anghenion 
Annie mor gymhleth fel ei bod yn 
byw mewn cartref gofal erbyn hyn. 
Er hynny, mae Fiona yn dal i dreulio 
llawer o amser yn mynd i weld ei 
merch a’i chefnogi’n emosiynol.  

Mae Fiona wedi gweld ei bod yn 
gallu cysylltu â’i merch, a rhannu 
ei byd, trwy’r ffotograffau mae’n 
eu cymryd.  Roeddem wedi gallu 
cynnig grant o £131 i Fiona o’r 
Gronfa Seibiant ar gyfer cwrs 
ffotograffiaeth ar-lein. Mae’r cwrs 
yn rhoi’r cyfle i Fiona ddilyn un o’i 
diddordebau pennaf a chael amser 
iddi hi ei hun. Yn ei thro, mae hi’n 
parhau i rannu ei byd gyda’i merch.



CYMRYD SEIBIANT
Mae gofalwyr di-dâl yn dweud wrthym sut mae peidio cymryd hoe o’u rôl ofalu yn effeithio ar 
eu hiechyd meddyliol a chorfforol. 

• Mae ymchwil wedi dangos nad yw 42% o ofalwyr yn Lloegr wedi cymryd hoe o fwy na dau 
ddiwrnod ers iddynt ddechrau edrych ar ôl y person maen nhw’n gofalu amdanynt.

• Nid yw 72% o ofalwyr di-dâl yng Nghymru wedi gallu cymryd unrhyw fath o seibiannau 
o’u rôl ofalu ers dechrau’r pandemig tua blwyddyn a hanner yn ôl. Mae dros dri chwarter 
yn dweud eu bod wedi blino’n lân oherwydd y beichiau gofalu ychwanegol yn ystod y 
pandemig ac mae dau o bob pump yn dweud nad ydynt yn gallu rheoli eu rôl ofalu.

• Ar hyn o bryd, nid yw 25% o ofalwyr ifanc a 42% o oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn Yr Alban yn 
gallu cymryd unrhyw hoe o’u rôl ofalu.

Gan fod tua saith miliwn o ofalwyr di-dâl yng ngwledydd Prydain, gwyddom fod yna, yn fwy 
nac erioed, angen enfawr i ofalwyr di-dâl gael hoe. 

Mae’r pandemig wedi dwysáu llawer o’r heriau yr oedd gofalwyr di-dâl yn eu hwynebu yn 
barod. Mae wedi golygu cau neu leihau gwasanaethau seibiant i’r person maen nhw’n gofalu 
amdanynt, megis y rhai a ddarperir gan ganolfannau dydd neu ofal amgen yn y cartref. Nid 
yw gofalwyr di-dâl wedi gallu mwynhau cymaint o weithgareddau grŵp a chyda chyd ofalwyr 
sy’n cael eu trefnu gan wasanaethau lleol yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae llawer wedi bod 
yn gofalu am bobl sy’n cysgodi, sy’n golygu nad ydynt wedi gallu gadael eu cartrefi o gwbl. 
Gwyddom y bydd effaith coronafeirws ar ofalwyr di-dâl yn cael ei deimlo am gryn dipyn o 
amser eto.

Mae ein Cronfa Seibiant hyblyg yn golygu y gall gofalwyr di-dâl ddewis y math o seibiant maen 
nhw ei angen fwyaf, beth bynnag yw hwnnw.

Cerdded trwy’r flwyddyn gyda dillad 
diddos newydd 

Mae Sally yn gofalu am ei merch, Sophie, 
y mae ganddi amhariad cromosom. Mae 
Sophie angen cymorth gyda phob agwedd 
ar ei bywyd beunyddiol. Mae ganddi 
anymataliaeth ddwbl ac mae angen help 
gyda gofal personol, gwisgo a bwydo. Hefyd, 
gan nad yw Sophie yn ymwybodol o beryglon, 
mae’n rhaid iddi gael goruchwyliaeth un ac 
un i wneud yn siŵr ei bod yn aros yn ddiogel.

Trwy gydol y cyfnod clo, roedd Sophie yn 
mynd i gael gofal dydd fel y gallai ei mam a’i 
thad weithio. Fodd bynnag, roedd y cyfnod 
clo yn golygu nad oedd Sally a’i gŵr yn cael 
unrhyw gyfle i gael seibiant. Rhoddodd hyn 
straen enfawr ar eu perthynas.  

Mae Sally a’i gŵr yn mwynhau treulio’r 
ychydig seibiannau maen nhw’n eu cael 
yn cerdded gyda’i gilydd a bod yn yr awyr 
agored. Gyda’n grant o £300 o’r Gronfa 
Seibiant maen nhw wedi prynu dillad cerdded 
diddos newydd er mwyn sicrhau y gallant 
fynd allan, hyd yn oed mewn tywydd gwael.



GWNEUD GWAHANIAETH YN EIN CHWE MIS CYNTAF
Ers lansio Cronfa Seibiant ar gyfer Gofalwyr Ei Huchelder Brenhinol Y Dywysoges Frenhinol ym 
mis Mai 2021, rydym wedi codi £151,000 trwy roddion hael gan unigolion, ymddiriedolaethau a 
chorfforaethau. Rydym yn rhoi’r arian ar waith mewn tair ffordd:

• Trwy ein hymgyrch #TimeForMe, mae gofalwyr di-dâl yn derbyn grantiau o hyd at £400 
sy’n cael eu rhannu bob hyn a hyn fesul achos.

• Mae ein Cronfa Seibiant Cefnogi a Datblygu Gofalwyr yn rhoi cyfle i Bartneriaid Rhwydwaith 
yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr gynnig cymorth seibiant yn y gymuned neu mewn grwpiau 
megis gwasanaethau cyfeillio.

• Gall gofalwyr di-dâl sydd angen arian seibiant brys wneud cais hefyd trwy eu gwasanaeth 
gofalwyr lleol.

Mae’r gwasanaethau gofalwyr rydyn ni’n gweithio â nhw o gwmpas gwledydd Prydain yn 
gwneud eu penderfyniadau eu hunain ar y ffordd fwyaf effeithiol iddynt gefnogi gofalwyr 
di-dâl gyda gofal seibiant.

Mae’r Quarriers Carer Service yn Swydd Aberdeen yn defnyddio’r Gronfa Seibiant i ddatblygu 
bwydlen o egwylion yn cynnwys golff, teithiau ymweld, coginio, marchogaeth ceffylau, golff 
traed, gwylio dolffiniaid, bowlio, teithiau theatr a dyddiau  sba. Gall gofalwyr di-dâl sy’n awchu 
am seibiant fanteisio ar nifer o brofiadau gwahanol neu deithiau/digwyddiadau untro hirach 
trwy gydol y flwyddyn. Gan gydnabod pwysigrwydd hyblygrwydd, gall gofalwyr di-dâl ymuno 
â’r math o seibiant maen nhw eu heisiau ar adeg sy’n addas iddyn nhw.

Mae Caring for Carers at Improving Lives Plymouth yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i 
ofalwyr lleol sy’n methu gadael eu cartrefi trwy ddarparu tanysgrifiadau i wasanaethau megis 
cylchgronau ar-lein.

Er mwyn deall effaith y rhaglen, rydym yn mesur deilliannau i ofalwyr megis gwella llesiant 
corfforol neu feddyliol, lleihau ynysigrwydd a gwella gwytnwch ac optimistiaeth.

Gwella llesiant trwy ymaelodi â champfa 

Mae Ally yn fam sengl i bedwar mab, gan 
gynnwys Adam sy’n awtistig. Mae ei ymddygiad 
yn arbennig o heriol a gall fod yn anodd ei reoli 
gan y gall fod yn fygythiol a threisgar.

Trwy gydol y cyfnod clo, nid yw Adam ond wedi 
bod yn yr ysgol am un awr neu ddwy awr y dydd. 
Mae cyfnodau clo wedi bod yn arbennig o heriol 
i’r teulu gan nad yw neb wedi gallu ymweld â’u 
cartref ac maen nhw wedi methu ymweld â 
phobl eraill. Heb unrhyw help gan oedolion eraill, 
mae Ally wedi’i chael yn anodd iawn. Mae dod o 
hyd i amser iddi hi ei hun wedi bod yn anodd, a 
chafodd hyn effaith negyddol ar ei llesiant.

Roeddem wedi gallu defnyddio’r Gronfa Seibiant 
i gynnig £300 i Ally er mwyn ymaelodi â 
champfa. Wedi i gyfyngiadau’r cyfnod clo gael 
eu codi, mae Ally wedi bod yn mwynhau cael 
amser iddi hi ei hun a’r drefn y mae mynd i’r 
gampfa wedi’i rhoi iddi. 



Bydd £1m 
yn cyrraedd 

mwy na  

10,000 
o ofalwyr 

di-dâl

Bydd £2m 
yn cyrraedd 

mwy na  

20,000 
o ofalwyr 

di-dâl

Bydd £3m 
yn cyrraedd 

mwy na  

30,000 
o ofalwyr 

di-dâl

Helpwch ni i godi £3 miliwn i’n galluogi i gefnogi o 
leiaf 30,000 o ofalwyr di-dâl.

Bydd eich haelioni yn helpu gwneud gwahaniaeth 
amlwg i iechyd a llesiant miloedd yn rhagor o ofalwyr 
gwledydd Prydain.

Er mwyn cael gwybod mwy, cysylltwch â:

Philip Howell-Williams, Rheolwr Dyngarwch
Ebost: phowell-williams@carers.org
Ffôn: 07521871808
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