
Pwy sy’n Ofalwyr Ifanc?
Mae unrhyw un 25 oed neu iau sy’n 
gofalu am anwylyn- boed yn ff rind, yn 
aelod o’r teulu neu’n gymydog- sy’n byw 
ag anabledd, salwch neu gyfl wr cronig, 
neu sy’n gaeth i sylwedd, yn ofalwr ifanc, 
neu’n ofalwr sy’n oedolyn ifanc. Mae 
gofalwyr ifanc yn perff ormio amrywiaeth 
eang o dasgau, gan gynnwys gofal 
personol, helpu eu hanwylyn i gymryd 
meddyginiaeth, perff ormio tasgau o 
gwmpas y tŷ, fel glanhau neu reoli cyllid, 
i ddarparu cefnogaeth emosiynol. Nid yw 
pob gofalwr ifanc neu ofalwr sy’n oedolyn 
ifanc yn perff ormio’r un tasgau ac mae 
cyfrifoldebau’n amrywio o’r naill i’r llall. 
Ni fydd pob gofalwr ifanc neu ofalwr sy’n 
oedolyn ifanc yn ystyried eu hunain yn 
ofalwyr.

Beth ydy rhai o’r heriau sy’n 
wynebu gofalwyr ifanc?
Mae hi weithiau’n anodd i ofalwyr ifanc 
gael cydnabyddiaeth y gymdeithas o 
bwysigrwydd eu rôl- boed yn ff rindiau, 
yn deulu neu’n weithwyr proff esiynol y 
maen nhw’n dod ar eu traws trwy eu rôl 
ofalu. Er enghraiff t, efallai y bydd gofalwyr 
ifanc yn ei chael hi’n anodd cadw i fyny â 
gwaith ysgol ac, yn lle derbyn cefnogaeth 
briodol, mae pobl yn meddwl nad ydyn 
nhw’n gweithio’n ddigon caled. Fel y mae 
cyfrifoldebau gofalwyr ifanc yn amrywio’n 
fawr, mae’r heriau y maen nhw’n eu 
hwynebu’n amrywio hefyd- hyd yn oed 
pethau syml fel ei chael hi’n anodd cael 
unrhyw amser iddyn nhw eu hunain.
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Beth ydy’r Cerdyn Adnabod 
Gofalwyr Ifanc?

Cerdyn adnabod ledled Cymru ar gyfer 
gofalwyr ifanc dan 18 oed ydy’r Cerdyn 
Adnabod Gofalwyr Ifanc, neu’r YCID. Mae’n 
helpu i adnabod gofalwyr ifanc yn iawn ac 
yn eu helpu i dderbyn cefnogaeth briodol 
oddi wrth y gweithwyr proffesiynol y gallan 
nhw ddod ar eu traws yn eu rôl ofalu, fel 
fferyllwyr, meddygon ac athrawon. 
 

Sut mae gofalwr ifanc yn gallu 
derbyn y YCID?

Y cam cyntaf ydy gwirio a ydy’r cerdyn 
wedi’i lansio yn ardal y gofalwr ifanc. 
Gallwch chi wirio hyn yn hawdd trwy fynd i 
carers.org/ycid. 

Bydd y ffordd y mae gofalwr ifanc yn gallu 
derbyn y YCID yn dibynnu ar yr awdurdod 
lleol y mae’n byw ynddo. Gallwch chi 
ddefnyddio’r wefan uchod i gael gwybod pa 
awdurdodau lleol sydd eisoes wedi lansio’r 
cerdyn adnabod ac i gysylltu â’r partner 
rhwydwaith lleol i gael gwybod sut i gael 
gafael yn y YCID.

Sut alla’ i gefnogi’r Cerdyn 
Adnabod Gofalwyr Ifanc?

TY peth pwysicaf i’w wneud i helpu i 
gydnabod y YCID a gofalwyr ifanc yn fwy 
eang ydy deall bod amgylchiadau pob 
gofalwr ifanc yn wahanol ac nad ydyn nhw 
bob amser yn hawdd i’w hesbonio. Diben y 
cerdyn adnabod ydy cael gwared â’r angen 

i gael y sgyrsiau anghyfforddus hyn a helpu 
i symleiddio’r gefnogaeth sydd ar gael, fel 
ei bod yn fwy defnyddiol ac uniongyrchol. 
Dysgwch sut olwg sydd ar y YCID yn eich 
ardal leol a chadwch lygad yn agored am y 
logo cwmwl glas i’w adnabod. 

Efallai y bydd rhai gofalwyr ifanc yn dewis 
peidio â chael YCID- mae’n bwysig nad ydyn 
ni’n defnyddio’r YCID i gamwahaniaethu 
rhwng y rheini sydd â cherdyn a’r rheini 
sydd hebddo. Nid yw meddu ar YCID yn 
adlewyrchiad o bwysigrwydd rôl ofalu 
rhywun.
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Mae gofalwyr ifanc yn gallu 
defnyddio’r cerdyn i wneud pethau 
fel:

• Casglu meddyginiaethau o 
fferyllfeydd 

• Gofyn am help oddi wrth athrawon 
neu oedolion dibynadwy eraill

• Derbyn buddion a disgowntiau 
lleol, gan ddibynnu ar eu 
hawdurdod lleol


