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I nifer o ofalwyr, efallai mai’r lle cyntaf y byddant 
yn cysylltu ag ef er mwyn cael help a chymorth yw 
eu Practis Meddyg Teulu.  Fel arfer, bydd Practisau 
Meddyg Teulu yn cael cyswllt gyda gofalwyr am gryn 
amser cyn y bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn 
cael cyswllt gyda nhw.  Ym mhob Practis Meddyg 
Teulu, ceir cofrestr gofalwyr ac yn y rhan fwyaf 
ohonynt, ceir pwynt cyswllt penodol, Hyrwyddwr 
Gofalwyr.  Mae’r gwaith wedi bod yn parhau gyda 
Hyrwyddwyr Gofalwyr mewn Practisau Meddyg Teulu 
er mwyn rhoi’r wybodaeth berthnasol ddiweddaraf i 
staff a chleifion ynghylch gofalu ac ar gyfer gofalwyr.   

Fel rhan o’r Mesur Strategaeth Gofalwyr (Cymru), mae 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyngor Dinas 
Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg wedi datblygu 
Cynllun Achredu Meddygon Teulu mewn perthynas â 
Gofalwyr.  Mae gan y cynllun set o feini prawf y bydd angen 
i Bractisau Meddygon Teulu eu cyflawni er mwyn sicrhau 
cydnabyddiaeth ar gyfer eu cymorth i ofalwyr a’u teuluoedd.

Gan bod y Cynllun Achredu Meddygon Teulu mewn 
perthynas â Gofalwyr wedi cychwyn erbyn hyn, bydd 
Practisau y maent yn cymryd rhan yn cael eu hasesu, 
a dyfarnir tystysgrif lefel Efydd i’r rhai sy’n gallu dangos 
tystiolaeth eu bod yn bodloni’r meini prawf.  Yna, bydd 

modd i’r Practisau weithio tuag at sicrhau’r wobr Arian os 
byddant yn dymuno gwneud hynny.  Bydd y dystysgrif lefel 
Efydd yn para dwy flynedd.  

Mae’n bleser gan Wasg Gofal gyhoeddi bod y saith Practis 
Meddyg Teulu canlynol yn y Fro wedi llwyddo i sicrhau’r 
Lefel Efydd:

Meddygfa Court Road;  Practice of Health;  Meddygfa 
Waterfront;  Meddygfa Ravenscourt;  Practis Meddygol 
Highlight Park, y maent oll yn y Barri, a Meddygfa 
Stanwell a Meddygfa Station Road ym Mhenarth.  Mae 
Clwstwr y Barri, sy’n cynnwys wyth Practis Meddyg 
Teulu, wedi ymrwymo i sicrhau Achrediad y Lefel 
Efydd.

Caiff mwy o Bractisau Meddyg Teulu yn y Barri ac ym 
Mhenarth eu hasesu cyn bo hir.  Cadwch olwg am y 
dystysgrif Efydd yn eich Practis Meddyg Teulu lleol!

Yn ogystal, mae’r cynlluniau wedi cychwyn 
i ddatblygu Cynllun Achredu tebyg gyda 
Fferyllfeydd.  Os ydych yn Bractis Meddyg Teulu 
sy’n dymuno cael eich ystyried am Achrediad Lefel 
Efydd, cysylltwch â James Livingstone, Swyddog 
Datblygu Gofalwyr, ar 01446 704604 neu anfonwch 
e-bost at CarersServices@valeofglamorgan.gov.uk

Gwasg Gofal
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Chwefror  2016

Clwstwr 
Meddygon 
Teulu Y Barri 
yn Arwain y 
Ffordd!!

Byddai o gymorth mawr i’r Tîm Gofalwyr pe byddai modd i chi roi eich cyfeiriad e-bost i ni os nad ydym 
wedi ei gael gennych yn barod.  A fyddai modd i chi anfon e-bost at Carersservices@valeofglamorgan.
gov.uk gan nodi’ch cyfeiriad e-bost diweddaraf, a bydd hyn yn ein galluogi i anfon gwybodaeth atoch am 
hyfforddiant, yn ogystal â Gwasg Gofal, yn fwy cyflym.

Stondin wybodaeth ym Meddygfa Court Road, Y Barri er mwyn hyrwyddo 
Wythnos Gofalwyr 2015
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Yn Scope, rydym yn darparu 
cymorth, gwybodaeth a chyngor am 
ddim i dros chwarter miliwn o bobl 
anabl a’u teuluoedd bob blwyddyn.

Ein llinell gymorth Rhadffôn 
genedlaethol yw’ch pwynt cyswllt 
cyntaf er mwyn cael gwybodaeth, 
cyngor a chymorth yn rhad ac am 

ddim am unrhyw agwedd ar fyw gydag anabledd.  
Ffoniwch ni ar 0808 800 3333 i gael gwybod sut y 
mae modd i ni helpu trwy eich cynorthwyo chi neu’r 
sawl yr ydych yn gofalu amdanynt.  Rydym yn cynnig 
cymorth ar gyfer pob grŵp oedran ac mae gennym 
wybodaeth sy’n ymwneud â byw gyda phob math 
o anableddau, gan gynnwys Cylchlythyr chwarterol 
Cyfleoedd Dydd Sili.

Am ragor o wybodaeth ac adnoddau 
defnyddiol, trowch at ein gwefan 
www.scope.org.uk sy’n llawn adnoddau defnyddiol 
iawn fel cyfleuster archwilio budd-daliadau, cyfleuster 
chwilio am grantiau, hawliau gofalwyr a gwybodaeth 
am bob agwedd ar fyw gydag anabledd.

Bydd tîm ein llinell gymorth yn darganfod yr hyn 
y bydd ei angen arnoch, a bydd modd iddynt 
eich cysylltu gyda phobl sy’n cynnig cymorth a 
gwybodaeth leol neu arbenigol.

Eich Gweithiwr Gwybodaeth a Chymorth lleol yw 
Olli Rees.  Mae modd cysylltu ag Olli trwy’r Linell 
Gymorth:  Rhadffôn 0808 800 3333 Cysylltwch â ni 
rhwng 9am a 5pm yn ystod yr wythnos.  Ar gau yn 
ystod gwyliau banc  E-bost helpline@scope.org.uk 

Scope – Estyn llaw i ofalwyr

Diweddariad am y Prosiect Gofalwyr Ifanc
Yn ystod mis Mai a Mehefin y 
llynedd, bu’r gofalwyr ifanc yn 
mynychu sesiynau celf a chrefft 
ym Mhier Penarth, a ariannwyd 
gan Blant mewn Angen.  Bu 
modd i nifer o’r grŵp hŷn wneud 
gwahanol greadigaethau megis 
powlenni a photiau clai a basgedi 
helyg.  Bu’r grŵp Iau cyfan yn creu 
darn o ddeunydd sidan crog, a 
arddangoswyd yn y pafiliwn yn ystod 
mis Rhagfyr ac Ionawr.  Lluniwyd y gwaith celf 
fesul cam, a bu modd i’r holl ofalwyr ifanc yn y 
grŵp iau gyfrannu at o leiaf un cam ohono.

Aethom â grŵp bach o’r gofalwyr ifanc a wnaeth 
gymryd rhan yn y gwaith creu i’w weld yn hongian 
yn y Pafiliwn yn yr arddangosfa.

Rydym oll wedi mwynhau gweithio mewn 
partneriaeth gyda Phier Penarth a Karen, y 
cydlynydd addysgol, sydd wedi galluogi’r gofalwyr 
ifanc i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a 
chrefft, therapi drama a chyn bo hir, byddant yn 
cael profiad o weithgarwch drymio Americanaidd 
hefyd.  Edrychwn ymlaen at gydweithio unwaith 
eto yn 2016.

Yn ogystal, rydym yn gweithio mewn partneriaeth 
gyda’r gwasanaeth ieuenctid, ac erbyn hyn, 
cynhelir clwb ieuenctid ar gyfer gofalwyr ifanc 
bob dydd Mercher yn YMCA y Barri.  Bydd ar 
agor rhwng 6.30pm a 8.30pm a bydd ar gyfer 

gofalwyr ifanc 11-18 oed.  Byddwn yn 
cynnig lle i’r gofalwyr ifanc i ymlacio, 
i gymdeithasu, i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau ac i gael hwyl!

Mae Carys Jenkins, Gweithiwr Prosiect 
Gofalwyr Ifanc amser llawn y Fro yn 
gweithio yn YMCA y Barri ac mae 
modd cysylltu â hi ar 07966 834506 
neu carys.jenkins@cardiffymca.
co.uk neu droi at wefan y Fro sef http://
www.valeofglamorgan.gov.uk/en/

living/social_care/adult_services/caring_for_
someone/Young-Carers.aspx 

Ar 28 Ionawr 2016, cynhaliwyd y Diwrnod 
Ymwybyddiaeth o Ofalwyr Ifanc.  Pennwyd y 
Diwrnod hwn gan yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
er mwyn helpu i godi proffil gofalwyr ifanc (hy y 
rhai dan 18 oed y maent yn gofalu am frawd neu 
chwaer anabl neu oedolyn dros 18 oed) ar draws 
y DU.  Yn y Fro, lansiwyd Arolwg Gofalwyr Ifanc 
a bydd yr arolwg byr hwn yn cael ei gynnal tan 
ddiwedd fis Chwefror 2016.  Mae modd gweld yr 
arolwg trwy droi at www.valeofglamorgan.gov.
uk/en/living/social_care/adult_services/caring_
for_someone/Young-Carers.aspx 

Lleolir “Time4Me” yn YMCA Y Barri – The 
Hub, ac mae modd cysylltu â’r Gweithwyr 
Prosiect Gofalwyr Ifanc ar 02920 465250 neu 
valeyoungcarers@cardiffymca.co.uk neu droi at 
y wefan www.cardiffymca.co.uk

www.scope.org.uk
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Cychwynnodd prosiect ‘Gwella’r mynediad i ofal ar 
ddiwedd oes ar gyfer Cymunedau Amrywiol Caerdydd 
a’r Fro’, a ariannir am dair blynedd gan y Gronfa 
Loteri Fawr, ar 4 Ionawr 2016.

Ei nod yw gwella mynediad a’r ymwybyddiaeth o 
wasanaethau Marie Curie ymhlith pobl mewn tri 
grŵp:  pobl y mae ganddynt ddementia, pobl y mae 
ganddynt anableddau dysgu a phobl y mae ganddynt 
safbwynt ynghylch credo crefyddol.

Mae amcanion y prosiect fel a ganlyn:

 ❖ Datblygu cysylltiadau a gwella’r cyfathrebu 
gyda sefydliadau mewn perthynas â Dementia, 
Anableddau Dysgu a Chrefydd yn ardal Caerdydd 
a’r Fro er mwyn sicrhau dealltwriaeth well o 
anghenion gofal ar ddiwedd oes a’r bylchau yn 
narpariaeth y gwasanaethau ar gyfer y grwpiau 
hyn.

 ❖ Nodi rhwystrau penodol sy’n atal ymwybyddiaeth 
o wasanaethau a mynediad ymhlith pobl y mae 
ganddynt Ddementia, Anableddau Dysgu ac y 

maent o gefndir Crefyddol yn y gymuned leol yng 
Nghaerdydd a’r Fro.

 ❖ Bydd y prosiect yn cynghori gwasanaethau Marie 
Curie yng Nghaerdydd a’r Fro am yr hyn a ddysgir 
er mwyn ymgodi mynediad i wasanaethau a 
chyfeirio at wasanaethau gofal iechyd neu ofal 
lliniarol perthnasol eraill.

 ❖ Bydd y prosiect yn gwneud gwaith uniongyrchol 
gyda phobl y mae ganddynt Ddementia, 
Anableddau Dysgu ac y maent yn dod o 
gefndir Crefyddol, a’u gofalwyr/teuluoedd, er 
mwyn cynnig cymorth a chyngor ynghylch 
gwasanaethau er mwyn sicrhau na fydd pobl yn 
teimlo mor ynysig, a thrwy wella eu rhwydweithiau 
cymdeithasol a chyflawni rôl eiriolwr/cyswllt rhwng 
y claf a/neu’r teulu a Gwasanaethau Marie Curie 
yng Nghaerdydd a’r Fro

Os hoffech gymryd rhan yn y prosiect neu os hoffech 
gael gwybod mwy, cysylltwch â Shameem Nawaz 
ar 02920 426025, e-bost Shameem.nawaz@
mariecurie.org.uk

Prosiect newydd sy’n gweithio gyda Chymunedau Amrywiol

Hyrwyddwyr Digidol 
yn dod i’r Adwy!
A ydych chi’n gyfarwydd gyda defnyddio I-Pad, 
Android, ffonau clyfar neu liniaduron?  Neu a ydych 
chi’n teimlo eich bod yn cael eich gadael ar ôl mewn 
byd sy’n gynyddol ddigidol?  A ydych chi’n ymwybodol 
o’r manteision niferus o gael eich cynnwys yn ddigidol 
mewn ffordd ddiogel?  A ydych chi’n ymwybodol o sut 
y gallwch fod yn ddiogel ar-lein?

Mae Hyrwyddwyr Digidol Fforwm Strategaeth 50+ 
Y Fro wedi bod yn cynorthwyo preswylwyr dros 50 
oed yn y Fro i ymgyfarwyddo â llechi a dyfeisiau 
symudol.  Mae modd cynnal y sesiynau gan 
ddefnyddio dyfeisiau a ddarparir gan yr hyrwyddwyr, 
felly mae modd i chi ddechrau o’r dechrau.  Fodd 
bynnag, os byddai’n well gennych, gallwch ddod 
â’ch dyfeisiau eich hun gyda chi er mwyn gwella 
eich sgiliau ymhellach.

Os hoffech gael rhywfaint o help a chyngor cyfeillgar 
am ddim ynghylch technoleg ddigidol, mae modd i 
chi gysylltu â’r Hyrwyddwyr Digidol trwy John Porter, 
Cydlynydd y Strategaeth Pobl Hŷn.  01446 709779

Hafal - 
Grwpiau 
Cymorth i Ofalwyr y Fro
Mae croeso i chi ymuno ag un o’n grwpiau 
cymorth i ofalwyr cyfeillgar a chyfarfod gofalwyr 
ac aelodau teuluol eraill y maent yn gofalu am 
anwyliaid y mae ganddynt gyflwr iechyd meddwl, 
mewn amgylchedd cefnogol ac ymlaciol.  Mae 
grŵp yn cyfarfod ar ddydd Mercher cyntaf y mis 
dan drefniant cylchdro ar draws Bro Morgannwg 
ym Mhenarth, Y Barri a’r Bont-faen.  Cynhelir 
y cyfarfod nesaf rhwng 10am a 12pm ar ddydd 
Mercher 2 Mawrth yng Nghaffi Bradley’s (ar safle 
yr hen sinema) 110 Broad Street, Y Barri.

Am wybodaeth bellach am hyn a Grwpiau eraill 
Hafal, cysylltwch â Julie ar: 07580 792168 neu 
anfonwch e-bost at julie.pickin@hafal.org  
www.hafal.org  

Mae modd gweld manylion yr holl grwpiau 
cymorth y maent yn cyfarfod ar draws y Fro ar 
Hysbysfwrdd Gofalwyr y Fro, trwy droi at  
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers
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Ystyr EPP yw Rhaglenni Addysg i Gleifion a 
Gofalwyr.  Cynhelir y cyrsiau am ddim gan GIG ac 
fe’u darparir gan eich Bwrdd Iechyd Lleol.

Os ydych yn Ofalwr ar gyfer ffrind neu berthynas 
ac os ydych yn adnabod unrhyw rai o’r symptomau 
canlynol:  Straen • blinder • poen • cyhyrau tynn • 
iselder • diffyg anadl • emosiynau anodd • gofid

Efallai y bydd gennych chi ddiddordeb mewn ymuno 
â grŵp am 2½ awr bob wythnos dros gyfnod o 6 
wythnos, neu Weithdy 2 awr unigol, er mwyn helpu 
gyda’r symptomau hyn.

Cynhelir y cyrsiau Iechyd a Lles Gofalwyr (6 
wythnos) nesaf ym: 

Mhenarth (Eglwys Albert Rd) gan gychwyn ar ddydd 
Iau 7 Ebrill tan 12 Mai 2016, rhwng 13.30pm a 
16.00pm

Clwb Rygbi Llanilltud Fawr gan gychwyn ar ddydd 
Mawrth 31 Mai 2016, rhwng 10am a 12.30pm

Mae o gymorth i ni gael gwybod faint o bobl fydd yn 

dod, felly a fyddech gystal ag archebu trwy ffonio: 
02920 335403 neu anfon E-bost: Carol.Young@
wales.nhs.uk neu anfon neges DESTUN at : 
07976 050178  Os nad ydych wedi archebu lle, ond 
rydych yn darganfod ar y diwrnod bod modd i chi 
ddod – ffoniwch i weld a yw’n cael ei gynnal o hyd a 
phiciwch heibio – byddem wrth ein bodd i’ch cyfarfod. 

A ydych chi’n rhedeg grŵp ar gyfer Gofalwyr neu 
a ydych chi’n mynychu grŵp ar gyfer Gofalwyr?  
A ydych chi’n cyfarfod yn rheolaidd? Gallwn 
drefnu ein bod yn cynnal Gweithdy ar gyfer eich 
grŵp, os oes gennych chi 8 o bobl neu fwy. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl 
hyfforddiant ar gyfer gofalwyr, trowch at 
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers a chliciwch ar 
y ddolen digwyddiadau a hyfforddiant.

Gweithdy newydd i Ofalwyr gan EPP

Byw gydag ADHD Cydweithio i 
oresgyn yr her...
Mae Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a 
Gorfywiogrwydd yn effeithio ar rhwng 2 a 5% o 
blant yn y DU.  Mae symptomau cyffredin ADHD yn 
cynnwys:

• methu canolbwyntio am gyfnod hir neu rywbeth 
arall yn tynnu eu sylw yn hawdd

• anesmwythder, bod yn aflonydd yn gyson neu 
fod yn orfywiog 

• bod yn fyrbwyll 

Oni bai bod hwn yn cael ei adnabod a’i drin, 
mae modd iddo amharu ar fywyd plentyn.  Mae 
Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro yn cynnal 
digwyddiad lle y byddwn yn cael cyflwyniadau gan y 
siaradwyr canlynol:

Sharifah Ahmed—ymchwilydd, Prifysgol Caerdydd 
– bydd yn esbonio sut y mae canfyddiadau ymchwil 
a gynhaliwyd yn ddiweddar wedi taflu goleuni ar 
gysylltiadau genetig gydag ADHD

Eleri Probert—Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro – sut y gallai Gwasanaeth Anhwylder Niwro 

Ddatblygiadol newydd GIG Cymru eich helpu chi

Marsi Kou - Byw gydag ADHD o bersbectif oedolyn

Carly Vella - (SNAP) cymorth gydag Addysg ac 
Ysgol

Dilynir y cyflwyniadau gan sesiwn lawn lle y bydd 
modd i ni drafod pa gymorth y mae ei angen ar 
deuluoedd a sut y mae modd i ni helpu i drefnu’r 
cymorth hwn.  Bydd gwybodaeth i deuluoedd ar gael 
ar y dydd.

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig, felly argymhellir 
eich bod yn archebu eich lle yn gynnar.  Lle parcio 
am ddim.  I archebu eich lle, cysylltwch ag  
admin@parentsfed.org neu ffoniwch 02920 
565917

Amser: 10.00 - 1.00pm
Dyddiad: Dydd Mercher 24 Chwefror 2016
Lleoliad: Clwb Hwylio Caerdydd, Windsor 

Esplanade, Caerdydd CF10 5BG
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Ar hyn o bryd, mae 366 o blant a phobl ifanc 
wedi’u cofrestru ar y Fynegai Anabledd
Os oes gan eich plentyn chi 
anghenion ychwanegol ac os nad 
ydych yn siŵr pa wasanaethau a 
gweithgareddau sydd ar gael i chi 
a’ch plentyn, beth am ymuno â’r 
Fynegai?

Byddwch yn cael ein cylchlythyr 
chwarterol ‘y fynegai’, sy’n llawn 
gwybodaeth am weithgareddau, 
cynlluniau chwarae, digwyddiadau, 
grwpiau, budd-daliadau a llawer mwy;  yn ogystal 
ag e-fwletinau rheolaidd.

Mae modd i chi gysylltu â Gweinyddwr y Fynegai 
hefyd os hoffech gael gwybodaeth benodol, er 
enghraifft clwb chwaraeon penodol sy’n gallu 
bodloni anghenion eich plentyn, neu os oes 
gennych chi ymholiad am addysg eich plentyn.

Yn ogystal, mae’r Fynegai yn ein galluogi i 
hysbysu adrannau o niferoedd y plant y mae 
ganddynt anghenion ychwanegol megis y 
gwasanaethau cymdeithasol, iechyd ac addysg, 
fel bod modd iddynt gynllunio eu gwasanaethau ar 

gyfer eich plentyn/plant mewn 
ffordd fwy effeithiol.

Mae’r Fynegai yn hollol 
gyfrinachol a gwirfoddol;  mae 

modd i chi lawrlwytho copi o Ffurflen Gofrestru 
y Fynegai Anabledd a chael gwybod mwy ar ein 
gwefan.  Yn ogystal, mae gennym hysbysfwrdd 
‘beth sydd ‘mlaen’ ar ein gwefan:     
www.valeofglamorgan.gov.uk/disabilityindex 

Neu cysylltwch â Julia Sky, Gweinyddwr y Fynegai 
ar 01446 704 736 neu anfonwch e-bost at  
disabilityindex@valeofglamorgan.gov.uk

Os nad ydych chi eisoes wedi gwneud hynny, 
rhowch eich cyfeiriad e-bost i ni, fel bod modd i ni 
anfon gwybodaeth atoch yn y dyfodol yn gyflym ac 
mewn ffordd effeithlon.

Cynlluniau Cyfeillio AdvantAGE Cyfeillgar 
yn dod i ben
Bydd prosiect cyfeillio AdvantAGE Cyfeillgar yn 
dod i ben ddiwedd fis Mawrth 2016.  Ariannwyd 
AdvantAGE Cyfeillgar gan y Loteri FAWR ers 
dros 4 blynedd ac fe’i sefydlwyd er mwyn lleihau 
unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol ac er 
mwyn meithrin hyder pobl 50+ oed y maent yn 
byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Darparwyd AdvantAGE Cyfeillgar, a reolwyd 
gan Wasanaethau Gwirfoddol Morgannwg gyda 
chymorth C3SC, gan Age Connects Caerdydd 
a’r Fro, Voluntary Concern Dinas Powys, 
Scope Cymru a Gwasanaethau Gwirfoddol 
Morgannwg.

Mae AdvantAGE Cyfeillgar wedi bod yn 
llwyddiant ysgubol, gan gael dros 1,330 o 
gyfeiriadau a darparu gweithgareddau grŵp neu 

gyfeillio 1-i-1 i 924 o fuddiolwyr.  Cynyddwyd 
gweithgarwch rhyngweithio cymdeithasol 60% 
o’r buddiolwyr, a nododd 76% o’r buddiolwyr 
bod eu hyder wedi cynyddu.

Mae cant saith deg pump o wirfoddolwyr wedi 
rhoi dros 11,500 awr o’u hamser.  Dywedodd 
Sandra Roberts, Rheolwr Prosiect AdvantAGE 
Cyfeillgar, ‘Pan gychwynnodd y prosiect ym mis 
Tachwedd 2011, nid oedd syniad gennym faint o 
bobl y byddent yn defnyddio ein gwasanaethau.  
Rhagorwyd ar ein holl dargedau ac unwaith eto, 
mae’r trydydd sector wedi dangos pa mor wych 
ydyw wrth ddarparu gwasanaethau y mae cryn 
angen amdanynt.’

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/disabilityindex
mailto:disabilityindex%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
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Recovery Cymru (RC) – Datblygu Cymorth 
Adfer ym Mro Morgannwg!
Ym mis Mawrth 2014, gwnaeth Gwasg Gofal rannu’r 
newyddion bod RC wedi sicrhau lle yn 232 Heol Holton, 
Y Barri.  Mae RC yn elusen gofrestredig ac yn gymuned 
adfer i bobl y maent yn goresgyn problemau sy’n ymwneud 
â chyffuriau, alcohol a chaethiwed.  Yn yr erthygl hon, mae 
Rachel Bayer yn rhoi diweddariad i Wasg Gofal am y Prosiect.

Mae Recovery Cymru yn gymuned hunan-gymorth lle y mae 
pobl yn helpu’i gilydd, ac mae ar gyfer pobl sy’n adfer ar 
ôl cael problemau cyffuriau neu alcohol eu hunain, neu ar 
gyfer y rhai y maent yn cynorthwyo un o’u hanwyliaid yng 
Nghaerdydd ac ar draws Bro Morgannwg gyfan.

Rydym yn datblygu grwpiau cymdeithasol a chymorth, 
gweithgareddau a rhwydweithiau cymdeithasol y maent yn 
cynnig cyfle i bobl fod yn rhan o gymuned go iawn.  Caiff ein 
gweithgareddau eu cynllunio a’u rhedeg gan bobl sy’n adfer 
neu y mae ganddynt brofiad o ofalu am un o’u hanwyliaid 
sydd â phroblemau cyffuriau a/neu alcohol.  Rydym yn 
cynnig awyrgylch yn ein canolfan sy’n hamddenol, sy’n 
gadarnhaol ac sy’n canolbwyntio ar adfer, heb farnu unrhyw 
un.  Mae modd i bobl “bicio i mewn” i RC ac ni fydd angen na 
gofyn cael cyfeiriad;  fodd bynnag, gofynnir i bawb y maent 
yn manteisio ar y ganolfan i beidio mynychu pan fyddant dan 
ddylanwad alcohol neu unrhyw sylweddau nad ydynt wedi 
cael eu rhoi dan bresgripsiwn.  (Sylwer bod modd iddynt 
fanteisio ar gymorth pan fyddant yn teimlo yn well).

Yn y ganolfan, mae modd i bobl fanteisio ar grwpiau 
cymorth ac ymuno â gweithgareddau crefft, cerddoriaeth 
a gweithgareddau cymdeithasol eraill.

Yn ogystal, rydym yn cynnig galwad ffôn reolaidd ac 
wedi’i chynllunio er mwyn cynnig cymorth i gymheiriaid, 
cyngor a chyfeillgarwch fel rhan o’n gwasanaeth cymorth 
adfer newydd dros y ffôn.  Mae hwn yn ddelfrydol i 

bobl y gallent ei chael hi’n anodd dod i’n canolfannau, 
yn enwedig y rhai y maent ymhellach i ffwrdd yng 
Ngorllewin y Fro ac yn ardaloedd gwledig y Fro, nad oes 
ganddynt unrhyw amwynderau trafnidiaeth.  Mae modd 
i’r gwasanaeth hwn fod yn hynod o werthfawr er mwyn 
cynorthwyo gofalwyr nad oes ganddynt unrhyw wybodaeth 
am y ffordd o ddarparu’r gofal gorau i’w hanwyliaid efallai.

Byddwn yn cael cyswllt cyson gydag EDAS* trwy gyfrwng 
cyfeiriad i’r gwasanaethau gennym ni neu byddan nhw yn 
gwneud cyfeiriad i raglen Olion Traed. 

Mae modd i chi droi atom a chael gwybod mwy amdano 
trwy gysylltu â’n canolfan ar:- Canolfan Adfer y Fro, 
232 Heol Holton, Y Barri, CF63 4HS 01446 734220 
rachelbayer@recoverycymru.org.uk 

* E-DAS - Mynediad i wasanaethau Cyffuriau ac Alcohol  
Mae’r gwasanaeth yn darparu cymorth ar gyfer:  Unigolion 
y maent yn dymuno rhoi sylw i’w defnydd eu hunain o 
alcohol neu gyffuriau, yn ogystal ag aelodau eu teulu a 
gofalwyr y maent yn chwilio am ganllawiau a chymorth. 
http://www.e-das.wales.nhs.uk/home

Mae Taith, gwasanaeth cyfnewid nodwyddau a ddarparir gan y 
Fenter Gostwng Troseddu (CRI), yn gysylltiedig ag E-DAS.  Yn 
ei hanfod, mae Taith yn wasanaeth lleihau niwed, sy’n gweithio 
gyda phobl y maent mewn argyfwng hefyd.  Yn ogystal, maent yn 
darparu gweithdai ynghylch alcohol a sylweddau, a grwpiau eraill.

Y rhif ar gyfer y ddau wasanaeth yw  0300 300 7000 
(dewiswch y gwasanaeth).

Am wybodaeth ynghylch cyrsiau hyfforddi, gan gynnwys 
cyrsiau codi a chario, ymwybyddiaeth o gymorth cyntaf a 
gofal sylfaenol ar gyfer meddyginiaethau yng Nghyngor 
Bro Morgannwg, cysylltwch â James Livingstone ar 01446 
704604 neu anfonwch e-bost at  CarersServices@
valeofglamorgan.gov.uk.

Cynhelir y cwrs nesaf ynghylch ymwybyddiaeth o Gymorth 
Cyntaf ar ddydd Iau 25 Chwefror a chynhelir y cwrs nesaf 
ynghylch Gofal Sylfaenol Meddyginiaethau ar ddydd Iau 3 

Mawrth 2016.  Sylwer ein bod yn dymuno i ofalwyr gysylltu 
â ni os oes ganddynt ddiddordeb mewn mynychu cwrs 
ynghylch bwyta’n iach.

A fyddech gystal â rhoi gwybod i ni os oes modd gwneud 
unrhyw beth i’ch helpu i fynychu’r cyrsiau hyfforddiant 
a drefnir ar gyfer gofalwyr.  Mae modd gweld yr holl 
hyfforddiant i ofalwyr trwy droi at: www.valeofglamorgan.
gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_
for_someone/events_and_training.aspx

Cyrsiau Hyfforddiant y Fro i Ofalwyr

mailto:rachelbayer%40recoverycymru.org.uk?subject=
http://www.e-das.wales.nhs.uk/home
mailto:CarersServices%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
mailto:CarersServices%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/events_and_training.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/events_and_training.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/events_and_training.aspx


Gwasg Gofal - Chwefror 2016

66

Gwasg Gofal - Chwefror 2016

7

O bryd i’w gilydd, bydd angen ychydig help ar 
bob un ohonom gyda gwaith trwsio bach, mân 
waith a’r mân dasgau trafferthus hynny y mae 
angen eu gwneud yn ein cartrefi.  Os ydych yn 
byw ym Mro Morgannwg ac os ydych yn ofalwr 
neu’n cael gofal anffurfiol gan berthynas, ffrind 
neu gymydog, gallai Gwasanaeth Tasgmon 
i Ofalwyr Caerdydd a’r Fro eich helpu chi i 
ddatrys y problemau hyn.

Mae’n Gwasanaeth Tasgmon i Ofalwyr yn 
cynorthwyo gofalwyr a’r bobl y maent yn 
gofalu amdanynt i drwsio, addasu a chynnal a 
chadw eu cartrefi, gan eu galluogi i fyw bywyd 
mor annibynnol ag y bo modd gyda mwy o 
ddiogelwch, cynhesrwydd ac esmwythdra.

Mae modd i ni helpu gofalwyr a’r bobl y maent 
yn gofalu amdanynt trwy wneud mân waith gan 
gynnwys:

Gwaith diogelwch fel gosod canllawiau, 
synwyryddion mwg neu synwyryddion CO, 
gosod cadwyni a thyllau sbecian ar ddrysau a 
gosod cloeon ar ddrysau a ffenestri

Gwaith amrywiol megis gosod rheiliau llenni, 
newid bylbiau golau neu llacio drysau

Ariannir ein gwasanaeth Tasgmon i Ofalwyr 
gan Gyngor Bro Morgannwg.  Mae’r llafur 
am ddim i ofalwyr a’r bobl y maent yn gofalu 
amdanynt, ond bydd yn rhaid talu am unrhyw 
ddeunyddiau a ddefnyddir.

Yn ystod 2014/15, gwnaeth ein Gwasanaeth 
Tasgmon i Ofalwyr gwblhau 219 o dasgau ar 

ran gofalwyr a’r bobl 
y maent yn gofalu 
amdanynt.  Roedd yr 
holl waith a gwblhawyd gennym o safon uchel.  
Mae adborth gan ofalwyr a’r bobl y maent yn 
gofalu amdanynt yn dangos tystiolaeth gyson 
o lefelau bodlonrwydd uchel gyda safon y 
gwaith a wnaethpwyd yn eu cartrefi a gyda 
safon y gofal cwsmeriaid a ddarparwyd gan ein 
Tasgmyn.

Am wybodaeth bellach am y Gwasanaeth 
Tasgmon i Ofalwyr ym Mro Morgannwg a 
ddarparir gan Ofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro, 
mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun 
gysylltu â ni ar eich rhan trwy:

Ffonio: 02920 473337
Anfon e-bost at:  careandrepair@crcv.org.uk 
Ysgrifennu at: Cwrt Tolven, Dowlais Road, 
Caerdydd, CF24 5LQ

Gwasanaeth Tasgmon i Ofalwyr

Mae pobl y mae ganddynt ddiabetes math 2 
wedi dweud wrthym y byddent yn croesawu 
tudalen ar y we sy’n cynnwys gwybodaeth am 
gymorth, addysg a gweithgareddau lleol er 
mwyn eu helpu i fyw yn dda.

Er mwyn sicrhau ein bod yn cynllunio tudalen 
ddefnyddiol a hawdd i’w defnyddio, hoffem 
glywed eich safbwyntiau.  Dewch i un o’n 
sesiynau ymgysylltu cyfeillgar ar:

Nos Fawrth 15 Mawrth 2016 rhwng 6 a 7pm yn 
Yr Ystafell Fwrdd, Ysbyty Llandochau, Ffordd 
Penlan, Llandochau, CF64 2XX

Darparir lluniaeth.  Am fanylion pellach, 
cysylltwch â Lauren Idowu ar 02920 336209 neu 
Eleri Probert ar 02921 847950 

A yw DIABETES yn effeithio arnoch chi neu rywun yr 
ydych yn gofalu amdanynt?
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Roedd rhifyn mis Chwefror 2015 o Wasg 
Gofal yn cynnwys erthygl am GCIMS.  Mae’r 
gwasanaeth yn cynnig asesiadau, cymorth, 
cyngor ac ymyriadau therapiwtig i aelodau’r 
cyhoedd y maent yn wynebu materion iechyd 
meddwl cyffredin, megis straen, gofid ac iselder.

Mae GCIMS yn cynnal dau gwrs mynediad 
agored o’r enw ACT-ion for Living a Rheoli 
Straen.  Mae modd i unrhyw un gofrestru ar y 
dydd, nid oes angen archebu lle ymlaen llaw 
neu siarad gyda ni yn gyntaf.

Mae’r cyrsiau yn dilyn model addysg i oedolion 
wrth ddysgu strategaethau ymdopi er mwyn 
rheoli gofid.  Isod, nodir manylion y cyrsiau a 
gynhelir cyn bo hir yn y Fro:

Dyddiadau Cyrsiau ACT-ion for Living 2016
Nos Fawrth 6:00pm - 8:00pm rhwng 1 Mawrth 
2016 a 22 Mawrth 2016 yng Nghanolfan 

Gymunedol Castleland, Neuadd y Caffi, 
Belvedere Crescent, Y Barri CF63 4JZ

Dydd Mercher 15 Mehefin - 6 Gorffennaf 2:00 
- 4:00pm yn Ystafell Bwyllgor 2, Swyddfeydd 
Dinesig, Heol Holton, Y Barri, CF63 4RU 

Dyddiadau Cyrsiau Rheoli Straen 2016
Nos Iau 14 Ebrill - 19 Mai 2016 18:00 - 20:00pm 
yng Nghanolfan Gymunedol Castleland, Neuadd 
y Caffi, Belvedere Crescent, Y Barri CF63 4JZ

Mae modd i chi weld rhagor o wybodaeth 
am gyrsiau ar ein gwefan www.stepiau.org/  
neu ffoniwch 02920 906210.  Dylech fod yn 
ymwybodol o’r ffaith bod lleoedd ar y cyrsiau yn 
cael eu neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin, gan nad 
oes modd i ni gynnig lle i fwy o bobl nag y mae’r 
lleoliadau yn eu caniatáu, felly mae’n werth 
cyrraedd yn gynnar er mwyn gwneud yn siŵr y 
bydd gennych chi le.

Rheoli Straen – Gwasanaethau Cymorth Iechyd 
Meddwl Sylfaenol (GCIMS)

Mae EXTEND yn helpu i annog 
pobl o bob siâp a maint i wella 
eu hiechyd cyffredinol, ac i 
gynnal eu hannibyniaeth a’u 
symudedd mewn awyrgylch 
dymunol!  Mae rhai o’r 
manteision fel a ganlyn:

• gwella ansawdd bywyd trwy barhau i fod 
yn weithredol

• gwella cydbwysedd ac ystwythder
• mwy o symud a symudedd
• gwell ystum a chydsymud
• cymorth gan weithwyr ymarfer corff 

proffesiynol cymwys
• gweithgarwch cymdeithasol pleserus a 

gwerth chweil
• hwyl a chyfeillgarwch

 Cynhelir dosbarth 5 wythnos 
newydd i ddechreuwyr yn 
Gathering Place, Sain Tathan, 
gan gychwyn ar ddydd Mawrth 
23 Chwefror 2016.  10.30-
11.30am.  Mae cyfleusterau i’r 
anabl ar gael yn Gathering Place 

ac mae croeso i bobl mewn cadair 
olwyn fynychu pob dosbarth gan bod pob 
dosbarth yn cynnwys o leiaf 20 munud o 
ymarferion wrth eistedd.  Y gost am sesiwn 
yw £4, neu cynigir pris arbennig o £16.00 
am y 5 wythnos, a chaiff lluniaeth ar ôl 
hynny ei gynnwys yn y pris hwn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Shirley:  
01446 751077 e-bost  Shirleyadc@aol.co.uk 
neu trowch at www.extendinthevale.com  
www.extend.org.uk

Extend – Diweddariad

http://www.stepiau.org
mailto:Shirleyadc%40aol.co.uk?subject=
http://www.extendinthevale.com
http://www.extend.org.uk

