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Pwrpas y pecyn hwn yw cefnogi pobl ifanc i ymgyrchu a chodi ymwybyddiaeth am ofalwyr 
ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr a’r materion sy’n bwysig iddyn nhw.  

Mae llawer o awgrymiadau am sut allwch gynllunio a gweithredu i gefnogi nodau 
#YoungCarersActionDay. 

Sut bynnag rydych yn dewis cefnogi #YoungCarersActionDay, byddem yn 
falch iawn o glywed amdano! Rhowch wybod beth rydych yn ei wneud trwy 
e-bostio ycad@carers.org neu bostio ar Twitter @CarersTrust 
@CarersTrustScot @CarersTrustWal. 

Gallwch glywed y diweddaraf a chael mwy o syniadau ymgyrchu ar gyfer 
Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc trwy fynd i’n gwefan Carers.org/YCAD.

BETH RYDYM YN CEISIO’I GYFLAWNI 

Bwriad #YoungCarersActionDay 2022 yw Gweithredu ar Unigedd. Byddwn yn gweithio i sicrhau 
bod yr holl ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn cael y gefnogaeth a’r gwasanaethau 
maen nhw eu hangen i fyw bywydau llawn ac amrywiol law yn llaw â’u rolau gofalu. 

Pan fuon ni’n siarad â gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr, fe ddywedson nhw eu bod 
am i Ddiwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc roi sylw i’r unigedd y gallan nhw ei brofi. Roedden 
nhw’n dweud sut y gall cael y gefnogaeth iawn ar waith – megis seibiannau rheolaidd byr o 
ofalu – fod yn llesol, gan roi gwell cyfle o lwyddo ymhob rhan o’u bywydau. 

Rydym hefyd eisiau dathlu’r holl arfer da sy’n digwydd i alluogi pobl i gael cefnogaeth a 
gwasanaethau sy’n helpu atal unigedd ymhlith gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr. 

Mae Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc yn ddigwyddiad blynyddol a arweinir gan yr 
Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae’n codi ymwybyddiaeth ac yn galw am weithredu i gynyddu’r 
gefnogaeth sydd ar gael i bobl ifanc a chanddynt gyfrifoldebau gofalu. 

AM BETH FYDD YR YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR YN YMGYRCHU AR  
#YOUNGCARERSACTIONDAY? 

Pan fuon ni’n siarad â gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr, roedden nhw’n bendant fod 
rhaid i #YoungCarersActionDay ganolbwyntio ar sicrhau newid i ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr. 

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr wedi datblygu nifer o alwadau i weithredu ar gyfer Diwrnod 
Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2022.  

Un o’r prif rai yw gofyn i wneuthurwyr penderfyniadau ymrwymo i sicrhau y gall gofalwyr ifanc 
ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr fanteisio ar seibiannau. Mae’r rhain yn hanfodol er mwyn cynnig 
rhyddid mawr ei angen o gyfrifoldebau a gofynion bob dydd, yn ogystal â lleihau unigedd a 
hyrwyddo llesiant. Byddwn yn galw am fwy o fuddsoddi mewn seibiannau byr, er mwyn iddynt 
ddod yn hawl i bobl ifanc a chanddynt gyfrifoldebau gofalu. 

Er mwyn gwneud seibiannau yn realiti, mae’n rhaid gweithredu i gael gwared â rhwystrau 
sy’n atal gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr rhag gallu cymryd seibiannau. Gall 
y rhwystrau hyn gynnwys rhwystrau ariannol sy’n creu mwy o unigedd. Mae darparu 
cyfleusterau hamdden am ddim, teithio am ddim ar fysiau ac aelodaeth am ddim mewn 
clybiau ieuenctid a chwaraeon yn rhai o’r camau y gellid eu cymryd i helpu gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr i deimlo’n llai ynysig. Byddem yn falch iawn os gallech gefnogi ein 
gweithgareddau trwy gynllunio eich gweithredoedd a’ch gweithgareddau eich hun fel rhan o 
#YoungCarersActionDay a’u rhannu gyda ni. 
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SUT Y GALLWCH GYNLLUNIO GWEITHRED YMGYRCHU FEL 
RHAN O #YOUNGCARERSACTIONDAY  

Bydd llawer o ysgolion, colegau a gwasanaethau gofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr yn cynnal digwyddiadau arbennig i gofnodi Diwrnod 
Gweithredu Gofalwyr Ifanc 2022. Ac fe allwch chithau hefyd gymryd rhan mewn 
cymaint o ffyrdd gwahanol. 

Byddai’n wych os gallech rannu eich gweithgareddau ymgyrchu ar gyfryngau 
cymdeithasol a chyda’ch cyfeillion, perthnasau, athrawon a chydweithwyr. 
Rydym am i gymaint o bobl ag y bo modd ymuno â ni a gweithredu felly 
cadwch olwg ar @CarersTrust @CarersTrustScot @CarersTrustWal a 
#YoungCarersActionDay a’n helpu i ledu’r gair. 

Gallwch gynllunio eich camau ymgyrchu eich hun. Dwy ffordd y gallech wneud hyn yw: 

Mae’n bwysig cydnabod a dathlu pethau sy’n mynd yn dda neu’n gwneud 
gwahaniaeth cadarnhaol i fynd i’r afael ag unigedd gofalwyr ifanc. Gall rhannu’r 
wybodaeth hon annog mwy o bobl i wneud yr un peth. 

Un enghraifft fyddai: 

Ysgrifennu eich profiad o fod yn ofalydd ifanc yn yr ysgol 

Mae gan fy ysgol grŵp disgyblion sy’n ofalwyr ifanc sy’n cyfarfod unwaith yr wythnos dros 
yr awr ginio. Mae’n ein helpu i gysylltu â gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr eraill yn 
ein hysgol. Ac mae hefyd yn ein helpu i gynllunio ymgyrchoedd ymwybyddiaeth yn yr ysgol 
fel bod ein cyd-ddisgyblion a staff yr ysgol yn dod yn ymwybodol o ofalwyr ifanc ac oedolion 
ifanc sy’n ofalwyr. Mae’n rhoi cyfle hefyd inni gymryd golwg arall ar sut rydym yn gwneud yn 
yr ysgol. Rydym hefyd wedi gwahodd arweinydd y grŵp gofalwyr lleol i ddod i siarad â ni am y 
gefnogaeth y gallant ei chynnig. 

GWEITHRED 

Dathlwch lwyddiant eich ysgol ar gyfryngau cymdeithasol, a thagio ysgolion eraill a phobl fel 
gwleidyddion fel y gallant rannu eich enghraifft gadarnhaol. 

CANLYNIAD 

Mae mwy o ysgolion a cholegau yn ymwybodol o ffyrdd effeithiol o gefnogi gofalwyr ifanc ac 
oedolion ifanc sy’n ofalwyr i’w helpu i gymryd camau i leihau unigedd. 

1. RHANNU RHYWBETH
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Os ydych chi’n credu fod angen rhywbeth mae’n syniad da i weithio drwy’r 
camau canlynol: 

Disgrifiwch beth sy’n gorfod newid 

Gwell cefnogaeth yn yr ysgol er mwyn cydbwyso fy addysg a’m cyfrifoldebau gofalu. 

Esboniwch beth sydd wedi achosi’r broblem hon 

Nid yw pob athro ac athrawes yn ymwybodol o ofalwyr ifanc, na’r cyfrifoldebau sydd ganddynt 
ar ben eu gwaith ysgol. Nid yw rhai athrawon yn gwybod y gall ychydig iawn o hyblygrwydd, 
megis ymestyn dyddiad cau, wneud gwahaniaeth mawr. Mae rhai gofalwyr ifanc wedi dewis 
peidio mynd i’r ysgol yn hytrach na mynd heb fod wedi gorffen eu gwaith cartref. Gall hyn 
olygu fod gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn colli mwy fyth o addysg ac yn llusgo 
ar ei hôl hi - a gwneud iddynt deimlo’n ynysig o’u haddysg a’u cyfoedion. 

Penderfynwch sut ellir datrys y broblem

• Digwyddiadau codi ymwybyddiaeth mewn ysgolion, fel gwasanaethau neu hysbysfyrddau. 

• Ysgrifennu at y Pennaeth yn gofyn iddynt weithredu polisïau sy’n cefnogi gofalwyr ifanc 

a chynnal cyfarfod er mwyn i staff ddysgu mwy am sut i adnabod a chefnogi myfyrwyr a 
chanddynt gyfrifoldebau gofalu. 

• Gofyn i’ch Pennaeth neu gorff llywodraethol benodi Hyrwyddydd Gofalwyr yn yr ysgol i 
helpu gofalwyr ac athrawon i ddod o hyd i atebion gyda’i gilydd.

Ymchwiliwch pwy all wneud neu ddylanwadu ar y newid hwnnw

• Penaethiaid. 

• Llywodraethwyr Ysgol. 

• Cynghorau Myfyrwyr. 

Wedi ichi benderfynu beth rydych am ei wneud, gallwch benderfynu ar y ffordd orau o sicrhau 
bod eich neges yn cael ei chlywed. 

 

2. GOFYN I RYWUN WEITHREDU I DDATRYS PROBLEM 
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DWEUD EICH DWEUD

Creu cefnogaeth ar gyfer eich ymgyrch 

Pa gam bynnag a ddewiswch i gefnogi #YoungCarersActionDay, byddwch angen pobl i’ch 
cefnogi i helpu lledu eich neges a chreu’r galw am newid. 

Cefnogaeth cyd-ddisgyblion 

Mae cynnwys gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr eraill yn gallu bod yn effeithiol 
iawn. Trwy ddangos fod gennych nod sy’n cael ei rannu gan nifer o bobl, gallwch ddangos 
pam fod yr hyn rydych yn ei ddweud yn bwysig. Gall pobl eraill sy’n rhannu’r un nodau fod yn 
eiriolwyr cryf, bydd eich profiadau chi a’u storïau nhw yn gwneud eich ymgyrch yn gryfach. Er 
mwyn casglu cefnogaeth eich cyd-ddisgyblion gallwch:  

• Siarad â gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr rydych yn eu hadnabod.

• Siarad mewn grwpiau a gweithgareddau a drefnir ar gyfer gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr.

• Cynnal gwasanaeth yn yr ysgol. 

• Defnyddio #YoungCarersActionDay ar gyfryngau cymdeithasol i roi gwybod i bobl eraill 
beth rydych yn ei wneud a sut allant gymryd rhan. 

Cefnogaeth broffesiynol a gwleidyddol 

Mae cynnwys yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr neu wasanaethau gofalwyr yn eich ardal yn gallu 
cynnig llwyfannau lleol a chenedlaethol ichi dynnu sylw at eich neges. 

Gallwch ysgrifennu at grŵp cynllunio Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc trwy e-bostio 
ycad@carers.org neu ein tagio ni ar gyfryngau cymdeithasol @CarersTrust @CarersTrustScot 
@CarersTrustWal gan ddefnyddio #YoungCarersActionDay. 

Hefyd, gall cefnogaeth eich Aelod Seneddol (AS) lleol, Aelod o Senedd Yr Alban (MSP), Aelod o’r 
Senedd (AoS) neu Aelod o’r Cynulliad Deddfwriaethol (MLA) fod yn ddefnyddiol iawn. 

Darganfyddwch pwy sy’n eich cynrychioli:

• Senedd y DG: parliament.uk

• Senedd Yr Alban: parliament.scot 

• Y Senedd: senedd.assembly.wales 

• Cynulliad Gogledd Iwerddon: niassembly.gov.uk

Cysylltwch â nhw i ofyn am gyfarfod neu i ofyn iddynt gymryd cam penodol i gefnogi 
#YoungCarersActionDay. 

Byddwn yn darparu templedi llythyrau yn Carers.org/YCAD ond gallwch ysgrifennu eich 
llythyr eich hun gan ddefnyddio rhai o’r syniadau sydd i’w gweld yma. 
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MYND YN GREADIGOL AR GYFER #YOUNGCARERSACTIONDAY

Fe welwch lawer o adnoddau ar wefan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr Carers.org/YCAD i’ch 
helpu i gymryd rhan yn #YoungCarersActionDay. Mae llwyth o bethau creadigol y gallwch 
eu gwneud i gefnogi Diwrnod Gweithredu Gofalwyr Ifanc. Helpwch annog cymaint o bobl â 
phosib i weithredu i sicrhau bod yr holl ofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn cael y 
gefnogaeth maen nhw ei hangen i deimlo eu bod yn rhan o’u cymunedau. 

Posteri

Dyluniwch eich poster eich hun neu lawr lwythwch ein poster o Carers.org/YCAD . 

Mae posteri yn ffordd dda iawn o ddenu sylw pobl ac, os allwch chi wneud llawer o gopïau, 
gallwch gyrraedd cynulleidfa eang yn gyflym ac effeithlon iawn. Y pethau pwysicaf i’w 
hystyried wrth ddylunio poster yw: 

• Lleoliadau - Dylai gwybod ble rydych yn bwriadu arddangos eich posteri ddylanwadu ar y 
dyluniad a ddewiswch. Os ydynt yn mynd i gael eu rhoi ar hysbysfyrddau, ynghanol llawer o 
bosteri eraill, bydd angen iddynt wneud argraff. Gwnewch yn siŵr fod gennych ganiatâd a’i 
bod yn gyfreithlon i arddangos eich posteri ble bynnag y bwriadwch wneud hynny. 

• Gwybodaeth – Gofalwch fod gennych o leiaf eich prif nod neu’r digwyddiad rydych yn 
ei hyrwyddo ar eich poster. Efallai na fydd gennych ddigon o le i roi’r holl fanylion, ond os 
ydych wedi cyflwyno eich prif nod ac wedi dweud wrth bobl sut allant gael gwybod mwy 
mae hynny’n ddechrau da! 

• Cadw pethau’n glir - Er eich bod am i’ch posteri ddenu sylw a chael pobl i edrych arnynt, 
mae llawer o bosteri yn rhy gymhleth ac yn edrych yn ddryslyd. Ymhlith y camgymeriadau 
cyffredin y dylech eu hosgoi mae defnyddio gormod o ffontiau (fe fyddem ni’n eich 
cynghori i ddefnyddio un neu ddau yn unig) neu ffontiau sy’n anodd eu darllen, defnyddio 
lliwiau nad ydynt yn cyferbynnu’n dda (peidiwch defnyddio llythrennau melyn ar gefndir 
gwyn er enghraifft) a defnyddio delweddau sydd ddim yn berthnasol neu’n briodol i’ch 
neges. 

Llythyrau a thempledi llythyrau 

Os ydych eisiau cysylltu â gwleidydd, papur newyddion neu sefydliad i rannu eich neges, gall 
llythyrau fod yn arf nerthol. Gall un llythyr wedi’i ysgrifennu’n dda gyflwyno dadl gref, ac mae 
ffyrdd o gryfhau eich neges. 

Gallwch lofnodi eich llythyr yn bersonol a chael pobl a sefydliadau sy’n eich cefnogi i 
ychwanegu eu henwau hwythau. Neu gallwch greu templed (fersiwn o’r llythyr a bylchau i 
bobl lenwi eu manylion neu bersonoleiddio’r llythyr) a chael pobl i ddanfon eu copïau i mewn. 
Mae cael mwy o bobl i gymryd rhan, gyda’r naill ddewis neu’r llall, yn rhoi gwybod i’r bobl sy’n 
derbyn y llythyrau faint o gefnogaeth sydd gan eich gweithred ymgyrchu. Dyna pam y byddwn 
yn darparu templedi llythyrau ar Carers.org/YCAD.
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Pa ddewis bynnag a gymerwch, mae rhai pethau y dylech eu cofio wrth ysgrifennu llythyr:  

• Cyflwynwch eich nodau – Byddwch yn glir pam rydych yn ysgrifennu, dywedwch wrthynt 
pwy ydych chi ac am beth rydych yn gofyn.   

• Byddwch yn gadarn – Byddwch yn sicr beth rydych ei eisiau a chyfathrebwch hynny’n 
hyderus. Amlygwch y pethau sydd bwysicaf yn eich barn chi ac esboniwch beth sydd 
angen ei wneud.

• Gofynnwch gwestiynau – Os gallwch, geiriwch y pethau rydych eu heisiau ar ffurf 
cwestiynau. Mae cwestiwn yn fwy agored na galwad ac mae’n gwahodd trafodaeth bellach: 
“Allech chi roi gwybod imi beth yw eich cynlluniau i weithredu a rhoi terfyn ar unigedd 
gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n ofalwyr?”

• Gofynnwch am ymateb – Gofynnwch yn uniongyrchol am ymateb a chynhwyswch eich 
gwybodaeth gyswllt. 

• Byddwch yn gwrtais – Er y dylech fod yn gadarn wrth ofyn am eu cefnogaeth rydych yn 
fwy tebygol o fod yn llwyddiannus os ydych yn gwrtais a pharchus. 

Ymgyrchu digidol 

Os ydych dros 13 oed gallwch wneud a defnyddio cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i helpu 
lledu’r gair am #YoungCarersActionDay ac unrhyw ymgyrchu rydych yn ei wneud i’w gefnogi. 

Gall fod yn ddefnyddiol: 

• Defnyddio #YoungCarersActionDay a thagio @CarersTrust @CarersTrustScot @
CarersTrustWal i mewn. 

• Cadwch bethau’n gryno a phwrpasol. Disgrifiwch y mater dan sylw a’ch nod a dywedwch 
wrth bobl sut allent gymryd rhan. Gall diweddariadau Facebook fod yn hirach, ond oni bai 
fod gennych rywun yn rhannu eu stori bersonol i gefnogi eich ymgyrch dylech geisio ei 
gadw’n fyr a bachog a chanolbwyntio ar beth ddylid ei wneud. 

• Defnyddiwch ddelweddau - Mae’n syniad da defnyddio delweddau i dynnu sylw pobl. 
Gallent fod yn ffotograffau neu ddelweddau wedi’u creu, fel posteri a chardiau post digidol. 
Wrth baratoi ar gyfer #YoungCarersActionDay byddwch yn gallu lawr lwytho adnoddau 
digidol o Carers.org/YCAD i’ch helpu. 

• Defnyddiwch y cerdyn cyfryngau cymdeithasol rydyn ni wedi creu ar eich cyfer.  

• Defnyddiwch fideos - Mae fideos byr yn gallu bod yn help mawr i godi ymwybyddiaeth a 
chael pobl i ymuno â’r ymgyrch. Does dim angen llawer o offer drud i wneud rhywbeth 
fydd yn edrych yn dda ar gyfryngau cymdeithasol. Gall y rhan fwyaf o ffonau recordio 
fideo, ac mae golygyddion fideo syml, rhad ac am ddim yn rhan o’r feddalwedd ar rai ffonau 
neu maent ar gael mewn siopau apiau. Gallwch gynllunio, sgriptio a saethu eich fideos yn 
ofalus, neu gallech fodloni ar ffilmio rhywun yn siarad am #YoungCarersActionDay a sut 
i gymryd rhan. Mae’n bwysig iawn eich bod yn gwneud yn siŵr fod unrhyw un rydych yn 
tynnu llun ohonynt neu’n eu ffilmio yn cydsynio y gellir rhannu’r ddelwedd neu’r fideo ar-
lein. Os ydych eisiau ffilmio fideo i gefnogi #YoungCarersActionDay gallwch gysylltu ag 
ycad@carers.org  <mailto:ycad@carers.org>i gael help a chyngor. 

• Targedwch eich cynulleidfa – Ynghyd â defnyddio #YoungCarersActionDay, mae 
gwefannau cyfryngau cymdeithasol yn gadael ichi dagio defnyddwyr eraill yn eich 
negeseuon. Gallwch ddefnyddio hyn i ddanfon eich negeseuon at bobl rydych chi’n credu 
ddylai gefnogi #YoungCarersActionDay, fel eich AS/MSP/AoS/MLA er enghraifft. 
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• Cynlluniwch eich cynnwys - Oni bai eu bod yn trendio neu’n mynd yn feirol, (dod yn 
boblogaidd iawn a chael eu gweld a’u rhannu gan lawer o bobl) mae negeseuon cyfryngau 
cymdeithasol yn cael eu hanghofio’n weddol gyflym. Er mwyn gwneud yn siŵr fod pobl yn 
gweld eich neges, a’u bod yn cael eu hatgoffa ohoni’n rheolaidd, mae’n syniad da cynllunio 
i’w rhannu fwy nac unwaith.

DATHLWCH EICH LLWYDDIANT! 

Bydd cymryd rhan yn #YoungCarersActionDay yn eich helpu i ddatblygu ac arddangos y llu o 
sgiliau sydd gennych. Gall hon fod yn ffordd dda o fyfyrio ar eich cryfderau a gall eich helpu 
i siarad ag eraill am beth allen nhw ei wneud i helpu gofalwyr ifanc ac oedolion ifanc sy’n 
ofalwyr deimlo’n llai ynysig.

MWY O WYBODAETH

Os hoffech gael unrhyw help neu gefnogaeth gyda’ch ymgyrch Diwrnod Gweithredu Gofalwyr 
Ifanc: 

• Ewch i Carers.org/YCAD. 
• Ebost ycad@carers.org. 

Diolch ichi am gefnogi #YoungCarersActionDay 

© Ymddiriedolaeth Gofalwyr 2021. Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen gofrestredig yn 
Lloegr a Chymru (1145181) ac yn Yr Alban (SC042870). Cofrestrwyd yn gwmni cyfyngedig trwy 
warant yn Lloegr a Chymru Rhif 7697170. Swyddfa Gofrestredig: Ymddiriedolaeth Gofalwyr, 
Unit 101, 164-180 Union Street, Llundain SE1 0LH. Darluniau gan Eleanor Beer. 

Os ydych yn ofalydd ifanc neu’n oedolyn ifanc sy’n ofalydd sy’n methu mynd i 
weithgareddau cymdeithasol, dosbarthiadau ysgol neu gyfleoedd, neu os hoffech 

siarad â rhywun, mae cymorth ar gael ichi. Gallwch ddysgu mwy yn 
Carers.org/young-carer-support. 

Gallwch gael awgrymiadau ar ddiogelwch, cyngor ac adnoddau i’ch helpu i gadw’n 
ddiogel ar-lein o www.saferinternet.org.uk. 


