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Fel y nodwyd yn rhifyn Mai 2016 o Amser Gofalu, mae 
Cynghorau Caerdydd a’r Fro, YMCA a’r Bwrdd Iechyd 
Prifysgol wedi bod yn gweithio gyda grŵp o ofalwyr 
ifanc lleol i gynllunio ystod o weithgareddau fydd yn 
adnabod dull(iau) ar gyfer ymgysylltu, gwasanaethau 
a chymorth parhaus i ofalwyr ifanc.  Bu i 101 o ofalwyr 
ifanc (gyda niferoedd hafal o fechgyn a benywod) 
gymryd rhan yn yr arolwg byr. Roedd 71 ohonynt yn 
byw yng Nghaerdydd a’r gweddill ym Mro Morgannwg.  
Roedd y gyfran uchaf o ofalwyr ifanc rhwng 14 ac 17 
oed; a nododd 66 o ymatebwyr eu bod yn gofalu am 
rieni, 56 am frawd neu chwaer/brodyr neu chwiorydd 
a 7 am nain neu daid. 

Mae’r ymgynghoriad wedi’i ddadansoddi ac adroddiad 
terfynol wedi’i gynhyrchu.  Gallwch lawrlwytho/gweld 
yr adroddiad hwn, ynghyd â fersiwn sy’n addas i blant 
a phobl ifanc yn: 

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/
social_care/adult_services/caring_for_
someone/Young-Carers.aspx 

Ymhlith prif ganfyddiadau’r adroddiad mae:

• Rôl hanfodol gweithwyr proffesiynol gofal 
cymdeithasol a theulu a ffrindiau o ran cefnogi 
gofalwyr ifanc.

• Er bod gweithwyr proffesiynol nyrsio a meddygol 
yn chwarae rhan gyfyngedig o ran cefnogi 
gofalwyr ifanc, roedd profiad gofalwyr ifanc 
mewn ysbytai/meddygfeydd yn ofnadwy o wael, 
heb lawer o ddogfennaeth addas i oedran a 
dealltwriaeth wael iawn o’u cyfrifoldebau.

• Roedd 43% o ofalwyr ifanc o’r farn eu bod yn cael 
y cymorth cywir gan ysgolion a cholegau bob tro 
neu’n aml

• Roedd 70% o ofalwyr ifanc o’r farn fod ganddynt 
y sgiliau sydd eu hangen i fod yn ofalwr bob tro 
neu’n aml, a 69% o’r farn fod ganddynt yr hyder.

• Roedd y gofalwyr ifanc a gymerodd ran yn derbyn 
yr wybodaeth i’w helpu yn eu rôl gan y project 
gofalwyr ifanc, aelodau’r teulu a gofalwyr eraill.  
Nododd ymatebwyr yn y grŵp 7-10 oed bod 
angen mwy o wybodaeth hygyrch ac addas ar 
gyfer y grŵp oedran ifanc hwn.

Gwasg Gofal
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Ionawr  2017

Mae fersiwn Saesneg o Gwasg Gofal ar gael.
Byddai’n ddefnyddiol iawn i’r Tîm Gofalwyr pe gallech nodi eich cyfeiriad e-bost os nad yw eisoes ar 

ein cofnodion.  A fyddech cystal ag anfon e-bost at Carersservices@valeofglamorgan.gov.uk gyda’ch 

cyfeiriad e-bost diweddaraf. Bydd hyn yn ein galluogi i anfon gwybodaeth atoch am ddigwyddiadau 

addas, ynghyd ag Gwasg Gofal, yn gynt.

Gofalwyr Ifanc Caerdydd a’r 
Fro yn Dweud eu Dweud!

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/Young-Carers.aspx
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Mae llawer o’r gofalwyr ifanc wedi mynychu 
gweithgareddau seibiant cyffrous ers gwyliau’r 
haf, ac wedi joio mas draw!  Mae’r project yn dal 
i gynnal clwb ieuenctid gofalwyr ifanc yn YMCA Y 
Barri pob dydd Mercher yn ystod y tymor ysgol ar 
gyfer yr holl ofalwyr ifanc hŷn, ble gallent gymryd 
rhan mewn gweithgareddau megis crochenwaith, 
drama, coginio a sesiynau iechyd rhywiol.  Maent 
hefyd yn cael cyfle i ymlacio yn y clwb, treulio 
amser gyda ffrindiau, prynu danteithion o’n siop 
fach a chwarae pŵl neu denis bwrdd.  Rydym 
hefyd wedi prynu consol gemau ar gyfer y clwb yn 
ddiweddar, gan fod llawer o’r gofalwyr ifanc sy’n 
ei fynychu wedi dweud y byddent yn dwlu ar hyn! 

Rydym wedi meithrin perthynas dda iawn gyda’r 
Elusen ‘Her Cymru’ ac roedd modd i 10 o’n pobl 
ifanc o’r projectau gofalwyr ifanc YMCA fynychu 
taith 5 diwrnod ym mis Medi.  Mae’r bobl ifanc i 
gyd wedi mwynhau’r profiad hwn, ac wedi ennill 
gwobr llwyddiant ieuenctid o’r herwydd.  Yn 
ogystal, bu i ni allu mynd â chriw o’n gofalwyr 
ifanc iau i daith â llety am 5 diwrnod gyda’r 
elusen ‘Chicks’ yn Nyfnaint yn ystod Hydref a 
Thachwedd.  Cafodd y gofalwyr ifanc amser 
da iawn, a chawsom glywed am yr holl straeon 
doniol ynghylch eu hamser yno. Aethant i reidio 
ceffylau, ar y wal ddringo, chwarae gemau, 
aethant i’r traeth a chael parti.  Bu i’r holl ofalwyr 
ifanc a aeth ar y daith breswyl ennill Achrediad 
ASDAN mewn datblygiad a phrofiad personol, ac 

roeddent yn gallu mynd yn ôl i’r ysgol a dweud 
wrth eu hathrawon a’u cyfoedion am y profiad. 

Mae Carys Jenkins, Gweithiwr Project Gofalwyr 
Ifanc llawn amser y Fro, yn gweithio gan amlaf yn 
YMCA Y Barri ac mae modd cysylltu â hi ar 07966 
834506 neu carys.jenkins@cardiffymca.co.uk neu 
ewch i wefan y fro http://www.valeofglamorgan.
gov.uk/en/living/social_care/adult_services/
caring_for_someone/Young-Carers.aspx

Diweddariad ar y Project Gofalwyr Ifanc – Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

• Dywedodd 74% eu bod wedi cael eu hasesu gan 
rywun arall heblaw am weithiwr project gofalwyr 
ifanc ynghylch eu rôl gofalu 

• Mae cefnogaeth cymdeithasol ac academaidd o ran 
addysg yn bryder i ofalwyr ifanc; sgoriodd lefelau 
dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth yn wael iawn.

• Ymwybyddiaeth yn yr ysgol – dim ond 35% o 
ofalwyr ifanc oedd o’r farn bod athrawon yn ‘dda’ 
am eu sylwi a’u deall

• Cefnogaeth yn yr ysgol – gwnaeth 57% o ofalwyr 
ifanc adrodd nad oeddent byth yn derbyn y 
gefnogaeth gywir yn yr ysgol, neu ddim ond o 
bryd i’w gilydd

• Gwybodaeth – dim ond 20% o ofalwyr ifanc 
nododd eu bod yn gallu cael mynediad at 
wybodaeth am fod yn ofalwr ifanc yn yr ysgol

• Rheolaeth a gwneud penderfyniadau – dim ond 
54% o ofalwyr ifanc oedd o’r farn bod ganddynt 
ddylanwad wrth wneud penderfyniadau

• Cefnogaeth iechyd meddwl – nododd 21% o ofalwyr 
ifanc eu bod wedi bod mewn cyswllt â chydlynydd 
llesiant, ac adroddodd 29% am gyswllt gyda 
chwnselydd neu therapydd.  Gall hyn gael effaith 
fawr iawn ar eu haddysg a’u cyfleoedd i’r dyfodol.

Mae’r Adroddiad yn cynnig cyfres o Argymhellion a 
fydd yn cael eu hystyried ar gyfer eu gweithredu yn y 
misoedd nesaf.

Gwasanaeth Tân  
ac Achub De Cymru

•	 Oes	gennych	chi	neu	rywun	yr	ydych	chi’n	
gofalu	amdanynt	larymau	tân	gartref?	A	ydynt	
yn	gweithio?

•	 Allwch	chi/allen	nhw	glywed	y	ffôn	neu	gloch	y	
drws?

•	 Fyddech	chi/fydden	nhw’n	clywed	y	larwm	tân?

•	 Sut	fyddech	chi/fydden	nhw’n	gadael	yr	eiddo	
pe	byddai	tân?

Cadwch eich cartref a’ch cymuned yn ddiogel.  
Siaradwch ag Arbenigwr Diogelwch y Cartref 
o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. 
Ffoniwch 08001 691234 neu anfonwch neges 
destun at 07756 847123

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_care/adult_services/caring_for_someone/Young-Carers.aspx
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Canolfan newydd yn agor 
yn Llyfrgell Y Barri i gynnig 
gwybodaeth a chyngor
Mae’r Ganolfan Wybodaeth a Chymorth yn 
cynnig gwybodaeth, cymorth ac atgyfeirio ar 
gyfer cleifion, ymwelwyr, gofalwyr a staff ar 
faterion megis: 

 ❖ iechyd a llesiant 

 ❖ gwasanaethau lleol 

 ❖ atgyfeirio at gyngor ariannol a chyfreithiol 

 ❖ gwirfoddoli 

Mae’r Ganolfan ar agor i dderbyn gwybodaeth 
rhwng 8.30am – 3.30pm, dydd Llun i ddydd 
Gwener ac mae aelodau o’r Tîm Profiad 
Cleifion, cydweithwyr o’r trydydd sector a 
gwirfoddolwyr y bwrdd iechyd fel arfer ar gael 
rhwng 9am – 12.00pm i roi cyngor a chymorth. 

I ddarganfod mwy am Ganolfan Wybodaeth a 
Chymorth Y Barri, ewch i:  
www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/barry-
hospital-info-support-centre 

Cofiwch fod canolfannau gwybodaeth a 
chymorth sydd â gwybodaeth i ofalwyr 
yn Llandochau (gweler http://www.
cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-
information-and-support-centre), Y Mynydd 
Bychan www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.
uk/macmillan-information-and-support-
centre) a Felindre (www.velindrecc.wales.
nhs.uk/information-centre)

Shine – Cefnogi gofalwyr
Mae Shine yn cynnig cymorth arbenigol o’r 
cyfnod cyn geni a drwy gydol bywyd unrhyw un 
sy’n byw gyda spina bifida a/neu hydrocephalus, 
ac yn cynnig yr un cymorth i’r rhieni, y 
teuluoedd, gofalwyr a staff iechyd a gofal 
cymdeithasol proffesiynol.

Fel rhywun sy’n gofalu am oedolyn neu blentyn 
gyda spina bifida a / neu hydrocephalus efallai 
eich bod yn teimlo’n hollol ar eich pen eich hun, 
ond cofiwch, nid yw hyn yn wir.

Rydym yn gweithio ar lefel leol a chenedlaethol 
er mwyn cynnig cymorth drwy’r timau 
gwasanaeth arbenigol canlynol:

 ❖ Tîm Cymorth a Datblygu
 ❖ Tîm Datblygu Iechyd
 ❖ Gwasanaethau Ymgynghorol Addysg 
 ❖ Gweithiwr Datblygu Therapydd 

Galwedigaethol

Mae’r timau hyn yn hygyrch yn eich ardal chi 
yng Nghymru drwy ein strwythur rhanbarthol.  

Gall Gweithiwyr 
Cymorth a Datblygu eich ffonio chi ar rif o’ch 
dewis.  Unwaith y byddwch wedi cysylltu â 
Shine, byddwn yn gwneud popeth yn ein gallu i 
sicrhau eich bod yn derbyn yr holl wybodaeth a 
chymorth sydd eu hangen arnoch chi er mwyn:

 ❖ eich helpu i wneud dewisiadau ynghylch y 
person yr ydych chi’n gofalu amdano 

 ❖ eich helpu chi fel eu gofalwr

Mae gennym isadran gofalwyr penodol 
ar ein gwefan: www.shinecharity.org.uk/
equality/carers-section NEU er mwyn 
cysylltu â ni ynghylch mater cyffredinol, 
e-bostiwch: wales@shinecharity.org.uk neu 
ffoniwch 01733 555988. Ewch ar dudalen 
Facebook Shine yn: www.facebook.com/
shineUKcharity   www.shinecharity.org.uk

Caiff y project Shining Lights ei gefnogi gan 
raglen Pobl a Llefydd Loteri Mawr Cymru

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/barry-hospital-info-support-centre
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/barry-hospital-info-support-centre
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-information-and-support-centre
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-information-and-support-centre
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/uhl-information-and-support-centre
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/macmillan-information-and-support-centre
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/macmillan-information-and-support-centre
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/macmillan-information-and-support-centre
http://www.velindrecc.wales.nhs.uk/information-centre
http://www.velindrecc.wales.nhs.uk/information-centre
http://www.shinecharity.org.uk/equality/carers-section
http://www.shinecharity.org.uk/equality/carers-section
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Dan Sylw - Jayne Hill o 
Crossroads Care yn EMI y Fro
Ers pryd ydych chi wedi bod 
ynghlwm wrth Crossroads?

Roeddwn yn ddigon ffodus i ymuno â 
Crossroads ym mis Gorffennaf 2016.

Er gwybodaeth pawb nad ydynt yn 
ymwybodol, beth yw Crossroads a 
sut mae’n helpu gofalwyr?

Prif nod Crossroads yw cynnig cymorth 
i ofalwyr pobl gyda dementia neu 
salwch meddwl ymysg pobl hŷn ym Mro 
Morgannwg.  Mae ein staff cymwys 
yn cynnig ystod o gymorth.  Mae hyn yn cynnwys 
gofal cartref ar gyfer ein cleientiaid gyda dementia/
iselder ymysg pobl hŷn drwy ofal cartref, grwpiau 
cynhwysiant cymdeithasol a gwasanaeth canolfan 
ddydd ar Ynys y Barri. 

Mae fy swydd i fel cwnselydd a hwylusydd grŵp 
yn cynnig cwnsela un i un, dros y ffôn a chwnsela 
teuluol ar gyfer ein gofalwyr a chymorth grŵp ar gyfer 
gofalwyr a chleientiaid, a hefyd i’r bobl hynny sydd 
ddim yn gofalu mwyach.

Gall gofalu am rywun sydd â dementia fod yn heriol 
iawn ac yn flinedig.  Efallai y byddant yn dioddef o 
bryder, iselder, unigedd, euogrwydd a straen.  Mae’n 
bosib na fydd ganddynt ddigon o amser i’w dreulio 
gyda ffrindiau, nac amser ar eu cyfer eu hunain.  Yn 
aml iawn, nid yw gofalwyr yn dymuno rhannu eu 
pryderon gyda theulu a ffrindiau rhag eu poeni nhw. 
Weithiau, byddant yn ei chael hi’n haws i siarad â 
rhywun sydd ddim yn uniongyrchol ynghlwm wrth 
y sefyllfa.  Mae cwnsela’n cynnig cymorth a chyfle 
i rannu teimladau’n ddiogel ac yn gyfrinachol.  Nid 
yw rhoi cyngor yn rhan o’m swydd, ond gallaf helpu i 
ymchwilio i anawsterau a dod o hyd i ffyrdd o ymdopi 
â nhw ac felly, lleihau pryder a straen a rhoi hyder i 
rywun, a gwella eu hunan-barch.

Sut mae atgyfeirio gofalwyr at y gwasanaethau yr 
ydych chi’n eu cynnig?  Oes angen i ofalwyr dalu 
am eich gwasanaethau?

Nid oes rhaid talu am y gwasanaeth cwnsela nac 
ychwaith i ddod yn aelod o’r grŵp.  Rydyn ni’n un 
o’r sefydliadau prin hynny sy’n cynnig cwnsela am 
ddim ar gyfer y rheiny sy’n gofalu am bobl gyda 

dementia.  Rwy’n derbyn atgyfeiriadau gan 
y Gwasanaethau Cymdeithasol, Meddygon, 
y Tîm Cofio, y Gymdeithas Alzheimer’s, tîm 
gofal Crossroads a gall gofalwyr atgyfeirio 
eu hunain hefyd.

Beth yw eich hoff ffilmiau a rhaglenni teledu?

Fy hoff ffilm yw Castaway… mae unrhyw ffilm â Tom 
Hanks ynddi yn ffefryn i mi!  Rwy’n dwlu ar raglenni 
teledu coginio a phobi (rwy’n casáu pan fo’r Great 
British Bake Off yn dod i ben) neu ddylunio/gwaith y 
cartref. 

Pa fath o gerddoriaeth ydych chi’n ei hoffi?

Mae’r ystod o gerddoriaeth yr ydw i’n ei mwynhau yn 
eitha’ eclectig; o Van Morrison i Muse.  Rwy’n ffansïo 
Paolo Nutini ers tro ac yn joio ei gerddoriaeth e, ’dw 
i wedi ei weld o’n fyw sawl gwaith.  Rwy’n ddigon 
ffodus i gael mynd i Ŵyl Glastonbury eto eleni.

Pe byddech chi’n Brif Weinidog am y diwrnod, pa 
dri Pholisi fyddech chi’n eu gweithredu?

Mae dewis dim ond tri yn anodd...

Byddwn yn sicrhau bod seibiant addas ac amserol 
ar gyfer gofalwyr sy’n gwneud gwaith anhygoel a 
hanfodol gan edrych ar ôl eu hanwyliaid.  Maen nhw 
wirioneddol yn arwyr.

Byddwn i’n ei gwneud hi’n hanfodol i ysgolion gynnig 
astudiaethau llesiant i blant cynradd ac uwchradd.  
Byddai hyn yn helpu i adeiladu hunan-barch, hyder, 
dealltwriaeth empathetig a theimlad o ymrymuso.  
Gallai dysgu i beidio â barnu pobl eraill a derbyn 
gwahaniaethau yn normal fod o gymorth o ran lleihau 
bwlio ac atal materion personol wrth fynd yn hŷn.  
Mae modd dysgu caredigrwydd, a byddai hynny’n 
gwneud gwahaniaeth mawr i bawb.

Byddwn i’n ei gwneud hi’n swyddogol bod siocled 
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yn un o’r pump y diwrnod!! (o’r gorau, waeth ‘mi drio 
ddim!)

Pe gallech wahodd pedwar o bobl i swper, pwy 
fydden nhw a pham?

Yr Athro Brian Cox oherwydd mae’n ddiddorol iawn, 
a byddwn wrth fy modd pe gallwn ddeall ffiseg a 
seryddiaeth ychydig yn well. 
Y Dalai Lama; rwy’n edmygu ef a’i athroniaeth yn 
fawr iawn.
Jo Brand; mae hi’n ofnadwy o ddoniol!
Louis Theroux oherwydd rwy’n joio ei raglenni dogfen 
a’i hiwmor.

Faint o ofalwyr ydych chi’n eu helpu a pha 
weithgareddau sy’n cael eu cynnal ar eu cyfer?

Gan gynnwys cleientiaid un i un ac aelodau grŵp, 
rwyf mewn cyswllt â 90 o ofalwyr neu gyn-ofalwyr 
pob mis.

Mae ein Grŵp Cymdeithasol ym Mhenarth yn cynnig 
lluniaeth, ac yn aml yn cynnal siaradwr gwadd.  Mae 

ein grŵp CAMEO (ar gyfer cyn-ofalwyr) a Grŵp 
Cymdeithasol Gorllewin y Fro yn cwrdd unwaith y 
mis i gael cinio mewn tafarn leol.  Mae Crossroads 
yn cynnal Digwyddiad Pasg a Nadolig ar gyfer ein 
gofalwyr a’r un y maen nhw’n gofalu amdano pob 
blwyddyn. 

Beth yw eich hoff fwyd?

Fy hoff fwyd yw te prynhawn - mae rhywun sy’n fy 
adnabod i’n dda yn gwybod fy mod yn dwlu ar bobi, 
ond mae’n braf peidio â gorfod gwneud hefyd!  Rwy’n 
mwynhau treulio amser gyda ffrindiau da a chael te, 
cacen a chlonc.

A allwch chi ddweud rhywbeth anarferol sydd 
wedi digwydd yn eich bywyd wrthym ni?

Nid yw hyn mor anarferol â hynny, ond rhywbeth 
bythgofiadwy… ar daith drwy Ewrop, ‘nes i sefyll ar 
gwmwl yn Alpau’r Swistir.  Roedd teimlo’r rhew ar 
fy ngruddiau yn anhygoel, roedd y distawrwydd a’r 
tawelwch yn wefreiddiol ofnadwy.

Diwrnod Hawliau Gofalwyr 2016 –
Stondinau Gwybodaeth (ar gyfer gofalwyr y Fro)

Y thema yn 2016 oedd: ‘Colli allan? Cofiwch eich 
hawliau fel gofalwr.’  Mae Diwrnod Hawliau Gofalwyr 
(DHG) yn sicrhau bod gofalwyr yn 
ymwybodol o’u hawliau (ac yn benodol 
budd-daliadau) a threfnwyd nifer o 
ddigwyddiadau lleol:

Cynhaliwyd Stondinau Gwybodaeth 
yn BIP Caerdydd a’r Fro ac Ysbytai Y 
Mynydd Bychan, Llandochau, Y Barri a 
Felindre ac roedd llawer o ofalwyr yn gallu 
gofyn cwestiynau a chael gwybodaeth.  

Roedd yr wybodaeth hon yn cynnwys Canllaw 
Gofalwyr DU 2016/17 o’r enw, “Gofalu am Rywun”, 
Llawlyfr Gofalwyr a’r Cynllun Cerdyn Brys i Ofalwyr.  
Bu i’r ystod o ymholiadau gan ofalwyr newydd 
ynghyd â’r cysylltiadau newydd a wnaed gan staff 
GIG wneud DHG yn llwyddiant.

Mae modd lawrlwytho Canllaw Gofalwyr y DU yn: 
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers ac yna mynd 
i’r dudalen digwyddiadau a hyfforddiant.

Hysbysiad Ymlaen Llaw:  Mae Wythnos gofalwyr 
12-18 Mehefin 2017. Bydd mwy o fanylion am 
ddigwyddiadau ar gyfer gofalwyr y Fro yn cael eu 
cyhoeddi maes o law.
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Cyrsiau Hyfforddiant i Ofalwyr yn y Fro
Ddydd Gwener 25 Tachwedd 2016, cynhaliodd 
Cyngor Bro Morgannwg gwrs un dydd ar gyfer 
gofalwyr di-dâl sy’n cefnogi pobl ifanc yn y Fro. 
Roedd y bobl ifanc hyn yn bobl gyda chyflyrau 
meddygol megis ADHD, Asperger’s, Anhwylder 
Sbectrwm Awtistig a chyflyrau eraill a oedd yn 
arwain at ymddygiad heriol.

Dywedodd Sarah, sy’n gofalu am ei mab 13 oed, 
ei bod hi wedi derbyn gwahoddiad i fynychu’r cwrs 
yn dilyn asesiad gofalwyr gan y Swyddog Cymorth 
i Ofalwyr (Julia Fenton).

 “Roedd yn gwrs gwych ac yn gyfle da i gwrdd â 
rhieni/gofalwyr eraill a rhannu profiad(au).  Roedd 
yr hyfforddwyr yn wybodus iawn, a gwnaethant 
rannu copïau o’u cyflwyniad er ein gwybodaeth ac 
er mwyn ein galluogi ni i’w defnyddio yn ein rolau 
gofalu.

 “Dysgais sut i adnabod pethau megis sbardunau a 
strategaethau ymdopi er mwyn osgoi sefyllfaoedd 
penodol, megis trefn boreau/trefn gyda’r nos ac 
ati. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i rieni/gofalwyr 
eraill.”

Dywedodd Vince Donovan, a oedd yn cynnal y 
cwrs, “Drwy ystod o weithgareddau gwaith grŵp 
a thrafodaethau cyffredinol gyda gofalwyr eraill, 
bwriad yr hyfforddiant oedd amlygu’r angen am 
‘ymyrraeth gynnar’ a thechnegau ‘tynnu sylw’ 
priodol er mwyn galluogi’r gofalwyr i reoli achosion 
o ymddygiad heriol.  Nod y cwrs oedd rhoi’r 

canlynol i ofalwyr:  

 ❖ mwy o hyder wrth ymdopi ag ymddygiad heriol 

 ❖ gwell dealltwriaeth o’r materion ynghylch 
ymddygiad heriol 

 ❖ gallu gwell i reoli ymddygiad ymosodol a 
threisiol o bosib 

 ❖ strategaethau newydd i’ch helpu chi yn eich 
rôl gofalu.” 

Roedd cynnal hyfforddiant ar gyfer grŵp a oedd 
gyda chymaint o ddiddordeb yn bleser, a hyderwn 
y bydd y bobl a fynychodd wedi gwella eu 
gwybodaeth, eu sgiliau a’u hyder er mwyn gallu 
rheoli ymddygiad heriol yn well.”

Er mwyn gwneud cais am asesiad gofalwyr, 
ffoniwch Contact OneVale ar 01446 700111. 
Ar gyfer derbyn gwybodaeth ar gyrsiau 
hyfforddiant i ofalwyr, gan gynnwys codi a chario, 
ymwybyddiaeth cymorth cyntaf a gofalu am 
feddyginiaethau, ffoniwch Cyngor Bro Morgannwg 
ar 01446 704604 neu anfonwch e-bost at 
CarersServices@valeofglamorgan.gov.uk.

Rhowch wybod i ni os oes rhywbeth y gallwn ni ei 
wneud i helpu chi i fynychu’r cyrsiau hyfforddiant 
a drefnir i ofalwyr.  Mae modd gweld yr holl 
hyfforddiant i ofalwyr yn:

www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/social_
care/adult_services/caring_for_someone/
events_and_training.aspx

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Carol Young: 029 20335403 neu e-bostiwch:  
carol.young@wales.nhs.uk   Neges destun: “interested in carers workshops” a’ch enw i 
07976 050178  Ewch ar ein gwefan: www.eppwales.org i weld rhagor o gyrsiau

Gweithdai Gofalwyr
Dyddiad 1: Iechyd Meddwl a Llesiant  

2: Iechyd Corfforol a Llesiant 
Lleol

4 Mai  Dydd Iau Gweithdy 1, Llyfrgell Y Barri 10am –1pm
11 Mai  Dydd Iau Gweithdy 2, Llyfrgell Y Barri 10am –1pm

Cwrs 6 wythnos
1 Mawrth tan 5 Ebrill    Dyddiau Mercher Llyfrgell Y Barri 10am – 12.30pm
6 Mehefin tan 11 Gorffennaf  Dyddiau Mawrth Llyfrgell Y Barri 10am – 12.30pm
21 Medi tan 26 Hydref  Dyddiau Iau Llyfrgell Y Barri 10am – 12.30pm
8 Tachwedd tan 13 Rhagfyr  Dyddiau Mercher Llyfrgell Y Barri 10am – 12.30pm
25 Ebrill tan 30 Mai  Dyddiau Mawrth Eglwys y Drindod, Penarth: 1.30pm – 4pm
20 Medi tan 25 Hydref  Dyddiau Mercher Practis Meddygol Y Bont-faen (aros 

am gadarnhad gan y lleoliad)
10am – 12.30pm

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
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Blwyddyn Newydd Dda Gan Bawb Yn Hyb 
Cymunedol Rondel House I Bobl Hŷn
Cafodd Gwasanaeth Dydd Rondel House, ym 
Maes y Cwm Street, Y Barri, waith adnewyddu 
ym mis Ebrill 2016, gan gynnig atmosffer bywiog 
i’r bobl sy’n gymwys i fynychu.  Ar hyn o bryd, 
mae’r ganolfan ar agor ddydd Llun i ddydd 
Gwener, ac eithrio Gwyliau’r Banc.

Os ydych chi’n gofalu am ffrind 
agos, cymydog neu aelod 
hŷn o’r teulu, sydd o bosib yn 
gymwys i fynychu oherwydd 
bregusrwydd yn ymwneud ag 
oed, salwch cronig, anableddau, 
neu iechyd meddwl, gan 
gynnwys iselder a dementia, 
gofynnwch am Asesiad Angen 
ar gyfer y person sy’n derbyn 
gofal ac Asesiad Gofalwr ar eich cyfer chi.

Bwriad y gwasanaeth yw darparu 
gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar y person a 
gofal mewn amgylchedd cefnogol a chyfeillgar, 
gan alluogi unigolion i gymryd rhan hyd eithaf eu 
gallu ac elwa o’r ysgogiad cymdeithasol.

Nod Hyb Cymunedol Rondel House 
yw cyfrannu at y gymuned sy’n cefnogi Dementia 
yn Y Barri, gan gynnig cyngor a chefnogaeth i 
ddefnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr.

Bu i’r elusen Music in Hospitals gynnig adloniant 
y triawd Jazz yn y llun isod.  Gwnaeth pawb 

fwynhau’r gerddoriaeth, gyda 
defnyddwyr gwasanaeth a 
staff yn ymuno ac yn canu hen 
ffefrynnau.

Os rydych yn dymuno trefnu 
asesiad, cysylltwch â ‘Cyswllt 
UnFro’ (C1V) rhwng 8.00am 
- 6.00 p.m. Dydd Llun i ddydd 
Gwener. Ffôn: 01446 700111 

Rhif ffôn negeseuon testun: C1V ac yna’r neges 
at 60066  Ebost: C1V@valeofglamorgan.gov.uk

Os rydych yn dymuno derbyn mwy o wybodaeth 
a thrafodaeth anffurfiol am y gwasanaeth, 
cysylltwch â:  Anne Lintern, Rheolwr y Ganolfan 
Adnoddau  Ffôn: 01446 745922

Beth sy’n digwydd yn y Siop 
Iechyd i Bobl Hŷn, Y Barri
Bwriad y Siop Iechyd i Bobl Hŷn yw gwella iechyd 
a llesiant pobl hŷn ym Mro Morgannwg.  Rydyn 
ni’n gwneud hyn drwy gynnig:

 ❖ lle i gwrdd, cymdeithasu a gwneud ffrindiau 
newydd, gyda’r Caffi ar agor 9.30am tan 
12.30pm ar ddyddiau’r wythnos

 ❖ canolfan un pwynt cyswllt ar gyfer cael 
gwybodaeth gyda staff a gwirfoddolwyr ar gael 
i ateb unrhyw ymholiadau all fod gennych

 ❖ cyfleoedd gwirfoddoli i sicrhau bod pobl hŷn 
yn rhan o’r gymuned.

Gweithgareddau Heneiddio’n Iach – cyfleoedd 
ymarfer corff a sgrinio iechyd yn y caffi a’r 
gymuned.  Mae’r rhain yn cynnwys: dosbarthiadau 
cryfder a balans, Ehangu, Dosbarthiadau Cadw’n 
Heini a Zumba Aur, sesiynau sgrinio iechyd a 
gweithgareddau cymdeithasol megis stitcho a 
bitcho a’r tê prynhawn neu gwis.

Rydym wedi rhestru rhai o’r gweithgareddau fydd 
yn cael eu cynnal cyn bo hir isod.   
Ffoniwch 01446 732385 i gael rhagor o 
wybodaeth ar unrhyw un o’n gweithgareddau.

Dyddiad Amser Gweithgaredd/Digwyddiad
Dydd Mawrth 14 Chwefror, 14 
Mawrth, 11 Ebrill 

9.30am tan 
11.30am

Syrjeri Hawliau Lles AM DDIM, NID oes angen 
apwyntiad

17 Ionawr, 21 Chwefror, 21 
Mawrth, 18 Ebrill

10am tan 
hanner dydd

Sesiwn Cyngor Cyfreithiol AM DDIM

Pob pythefnos ar brynhawniau 
Llun

1pm i 4pm Torri ewinedd.  Pris £12. Gallwch wneud 
apwyntiad drwy gysylltu â 02922 331113
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Mewn digwyddiad i lansio 
project newydd ym Mhafiliwn 
Pier Penarth, dathlwyd gofalwyr 
sydd wedi helpu cynllunio 
a datblygu adnodd i bobl â 
chyfrifoldebau gofalu.  Mae 
Taking Care/Cymryd Gofal yn 
rhan o broject tair Mlynedd 
Gofalu am y Gofalwyr Marie 
Curie. Cronfa’r Loteri Fawr sy’n 
ariannu’r project.

Rebecca Evans, y Gweinidog 
dros Wasanaethau 
Cymdeithasol ac Iechyd y 
Cyhoedd, lansiodd y project, a 
dywedodd:  “Rwy’n llongyfarch 
Marie Curie a phobl sy’n gofalu am anwyliaid â 
salwch terfynol wrth ddatblygu Cymryd Gofal.”

Roedd y gynulleidfa yn cynnwys gofalwyr 
a chynrychiolwyr Marie Curie, yn ogystal â 
sefydliadau eraill gan gynnwys: Gofalwyr 
Cymru, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, 
byrddau iechyd, awdurdodau lleol, gweithwyr 
cymorth i ofalwyr a chyfranwyr at Cymryd Gofal.

Mae’r Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu 
defnyddio yn Cymryd Gofal, gyda’r cynnwys 
yn cael ei ddarparu drwy gyfrwng cyfweliadau 
gyda gofalwyr, sy’n rhannu eu profiad gyda 
Meddygon Teulu, cwnselwyr, gweithwyr cymorth 
a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n cefnogi 
gofalwyr yng Nghymru. 

Dywedodd Susan Court, Rheolwr y Project: 
“Mae Cymryd Gofal wedi cael ei ddatblygu yn 

un o’r mentrau o fewn project 
ehangach gan Marie Curie i 
gefnogi gofalwyr ledled Cymru.  
Mae gweithio mewn partneriaeth 
wedi bod yn allweddol wrth 
ymwneud â gofalwyr a 
sefydliadau sy’n cynnig cymorth 
iddynt.”

Mae Cheryl Bulman wedi gofalu 
am ei gŵr Gareth ers dros 
ddegawd, ers iddo dderbyn 
diagnosis MS, a “siglodd eu 
byd”.  Daeth y pâr, sy’n byw yn 
Nhregaron yng Ngheredigion, i’r 
digwyddiad lansio ym Mhenarth, 
ac fe siaradodd Cheryl am ei 

phrofiad yn gofalu am ei gŵr.

“Bydd cael yr adnodd hwn, a’r wybodaeth sy’n 
rhan ohono, yn wych i fi – ac i’r rhan fwyaf o 
bobl gredwn i.”  Mae’n fraint cael bod yn rhan 
o’r fenter. Dwi wedi meddwl ers sbel bod angen 
rhywbeth fel hyn i rannu gwybodaeth gyda 
gofalwyr, ac mae ei chael i gyd mewn un lle yn 
wych.”

Yn dilyn y lansiad, bydd tîm y project yn 
gweithio gyda gofalwyr ac amrywiaeth o grwpiau 
sy’n estyn cymorth i ofalwyr ledled Cymru gyda 
Gwasanaeth Nyrsio Marie Curie a hosbisau er 
mwyn gwerthuso ei ddefnydd a’i fuddion.

I gael rhagor o wybodaeth am project Gofalu am 
Gofalwyr, cysylltwch â Susan Court ar 02920 
426000.

Dathlu gofalwyr yn ystod digwyddiad lansio 
adnodd newydd Dydd Mercher 9 Tachwedd 2016 

Grŵp Ffocws Gofalwyr Caerdydd a’r Fro Hafal
Dewch i Hafal yn Sain Ffagan er mwyn bod yn 
rhan o grŵp misol anffurfiol i ganolbwyntio ar 
faterion penodol sy’n effeithio ar ofalwyr.  Byddwn 
yn cynnal y cyfarfod nesaf ddydd Mercher, 25 
Ionawr 1.00pm – 3.00pm (gan gynnwys cinio 
ysgafn o 12.30pm) yn Hafal Gardens, Tŷ, Sain 
Ffagan CF5 6XB

Y testun trafod ar ôl y cyfarfod cychwynnol yw: 

“Ffyrdd i Wella Cyfathrebu gyda Meddygon Teulu 
a Staff Derbynfa TIMC”.  Rydym yn gwerthfawrogi 
eich mewnbwn a byddwn yn rhannu’r canlyniadau 
gyda darparwyr gwasanaeth, bydd rhai ohonynt 
yn mynychu’r grwpiau ffocws.  

I gael gwybod dyddiad y cyfarfod nesaf neu mwy 
o wybodaeth cysylltwch â Julia ar 07500 040657 
neu e-bostiwch julia.greenhaf@hafal.org.uk


