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Mae gofalwyr yn darparu help di-dâl yn rheolaidd i 
berthynas, cymydog neu ffrind nad ydynt yn gallu 
ymdopi yn eu cartref o ganlyniad i salwch hirdymor, 
eu hoedran, anabledd neu arfer camddefnyddio 
sylweddau.  Pan fyddwn yn cyfeirio at ofalwr, nid 
ydym yn golygu gweithiwr Asiantaeth, gofalwr 
gwirfoddol neu gyflogedig.  Felly os ydych o’r farn 
ein bod yn cyfeirio atoch chi, piciwch heibio i gael 
gwybod am yr help a’r cymorth sydd ar gael yn lleol!

Mae gofalu yn gallu bod yn brofiad gwerth chweil, 
ond mae’n gallu effeithio ar fywyd eich cartref, eich 
bywyd gwaith, eich amser rhydd a’ch perthynas 
gyda’r sawl yr ydych yn gofalu amdanynt hefyd.  Nid 
oes yn rhaid eich bod yn byw yn yr un tŷ â’r unigolyn 
hwnnw er mwyn bod yn ofalwr iddynt.  Ni thelir cyflog 
i ofalwyr i ddarparu cymorth, ac weithiau, cyfeirir 
atynt fel gofalwyr di-dâl/teuluol/anffurfiol.

Mae’r Wythnos Gofalwyr yn wythnos genedlaethol 
er mwyn codi ymwybyddiaeth, sy’n cael ei hyrwyddo 
gan Carers UK er mwyn amlygu sefyllfa gofalwyr ar 
draws y DU.  Mae’r Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch 
genedlaethol er mwyn codi ymwybyddiaeth o 
ofalu, gan amlygu’r sialensiau y mae gofalwyr yn 
eu hwynebu a chan gydnabod y cyfraniad a wneir 
ganddynt i deuluoedd a chymunedau.

Eleni, rhoddir ffocws ar greu Cymunedau sy’n Ystyriol 
o Ofalwyr.  Cymunedau sy’n cynorthwyo gofalwyr i 
ofalu am eu hanwyliaid yn dda, gan gydnabod ar yr 
un pryd eu bod yn unigolion a bod ganddyn nhw eu 
hanghenion eu hunain.

Er mwyn dathlu Wythnos Gofalwyr 2015, mae 
Cynghorau Bro Morgannwg a Chaerdydd, yn ogystal 
â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, yn 
cydweithio mewn partneriaeth er mwyn trefnu cyfres 
o ddigwyddiadau am ddim.  Cynhelir y digwyddiadau 
lleol hyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Leckwith, 
Caerdydd, CF11 8AZ ac maent yn gyfle gwych i 
gyfarfod gofalwyr eraill ac i gael mwy o wybodaeth a 
fydd yn eich cynorthwyo yn eich rôl gofalu.

Piciwch heibio er mwyn cael gwybod am amrediad y 
gwasanaethau sydd ar gael yn lleol er mwyn helpu a 
chynorthwyo gofalwyr.  Mae’r ddau ddigwyddiad yn 
ddigwyddiadau galw heibio, felly ni fydd angen i chi 
archebu lle;  mae’r ddau yn agored i unrhyw ofalwyr 
sy’n byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg neu y 
maent yn gofalu am rywun sy’n byw yng Nghaerdydd 
neu’r Fro.

Yn ychwanegol i stondinau gwybodaeth, cynhelir tri 
Gweithdy ar wahân a fydd yn ymwneud â thema’r 
diwrnod.  Mae’r gwaith yn parhau i gwblhau manylion 
ac amseriadau’r Gweithdai, ond bydd rhagor o 
wybodaeth ar gael cyn bo hir ar  
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers neu trwy 
gysylltu â’r Gwasanaethau Gofalwyr ar 01446 704604.

Mae’r rhaglen ar 
gyfer yr wythnos 
fel a ganlyn

Dydd Mawrth 9 
Mehefin 10am-
3pm “Aros 
yn Ddiogel” 
- gyda gwybodaeth/gweithdai/stondinau a fydd 
yn canolbwyntio ar y cartref.  Bydd yn cynnwys 
addasiadau a chymhorthion ar gyfer y cartref, 
Technoleg ddefnyddiol, synwyryddion a larymau 
personol, diogelu rhag tân, cymorth cyntaf, bod yn 
ddiogel ar-lein...a mwy.

Dydd Iau 11 Mehefin 10am-3pm “Aros yn Iach” 
gyda gwybodaeth/gweithdai/stondinau a fydd yn 
canolbwyntio ar sicrhau bod gofalwyr yn aros yn iach.  
Byddai hyn yn cynnwys gofalu am eich iechyd a’ch 
lles eich hun, bwyta’n iach, gweithgareddau hamdden 
a grwpiau cymorth, cyngor ynghylch budd-daliadau a 
lwfansau...a mwy.

Bydd y ddau ddigwyddiad uchod hefyd yn darparu 
cyngor a gwybodaeth fwy cyffredinol gan amrediad 
o sefydliadau sy’n cynorthwyo gofalwyr.  Yn 
ogystal, bydd cyfle i ymlacio a sgwrsio gyda staff, 
gwirfoddolwyr a gofalwyr eraill dros baned.

Dydd Mawrth 9 Mehefin 4pm – 6pm  ‘Siop Cyngor 
i Ofalwyr’ Ar 9 Mehefin rhwng 4 a 6pm, cynhelir 
Siop Cyngor i Ofalwyr ar wahân, y bydd modd galw 
heibio ynddi.  Bydd modd i ofalwyr sgwrsio gyda 
staff cynorthwyo gofalwyr o faes iechyd a gofal 
cymdeithasol, a fydd yn gallu darparu gwybodaeth, 
cyngor a gwasanaeth er mwyn eu cyfeirio ymlaen at 
ffynonellau help perthnasol.

Mae’r digwyddiad llai hwn ar gyfer gofalwyr nad oes 
modd iddynt fynychu’r digwyddiadau yn ystod y dydd 
o ganlyniad i’w hymrwymiadau gofalu neu gyflogaeth.

Gwasg Gofal
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Mai  2015

Wythnos Gofalwyr 2015 (8 Mehefin – 14 Mehefin)

Creu 
Cymunedau 

sy’n Ystyriol o 
Ofalwyr
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Marie Curie yn cynnal digwyddiad Diwrnod 
Gofalwyr ar ddydd Llun 8 Mehefin 2015

Diweddariad am y Prosiect Gofalwyr Ifanc.

Fel rhan o’u dathliad ar gyfer Wythnos Gofalwyr 
eleni, bydd Prosiect Gofalwyr Cymru Marie Curie 
yn cynnal digwyddiad am ddim i ofalwyr sy’n byw 
yng Nghaerdydd a’r Fro.  Ar ddydd Llun 8 Mehefin, 
byddwn yn cynnal sesiwn Ymwybyddiaeth 
Ofalgar ar gyfer Gofalwyr, a gynhelir yn y Kymin 

ym Mhenarth – am 
fanylion pellach, cysylltwch â Sarah Johnson ar 
02920 426033

Yn ogystal, bydd Marie Curie yn darparu Stondin 
Bwyta’n Iach yn ystod y digwyddiad a gynhelir yn 
Stadiwm Dinas Caerdydd ar 11 Mehefin.

Nid oes modd i ofalwyr ifanc 
fanteisio i’r eithaf ar eu hamser i 
ffwrdd yn ystod y gwyliau ysgol bob 
amser, fel y mae modd i blant eraill 
y maent yn eu hadnabod ei wneud, 
o ganlyniad i’w rolau gofalu yn y 
cartref.  Felly yn ystod gwyliau’r 
Pasg eleni, gwnaeth prosiect 
gofalwyr ifanc YMCA sicrhau bod 
digon o weithgareddau ar gael 
yn yr awyr agored, nad oedd rhai 
gofalwyr ifanc erioed wedi eu 
gwneud o’r blaen.  Roedd rhai o’r 
gweithgareddau hyn yn cynnwys:  
pledu paent, sorbio, weiren 
wib, Ysgolion Coedwig a bu modd i grŵp mawr 
o’r rhai iau a’r rhai hŷn fwynhau’r awyr agored 
mewn gweithgarwch seibiant gweithgareddau 
awyr agored 2 ddiwrnod yng Ngholeg Iwerydd yn 
Llanilltud Fawr.

Dywedodd Carys Jenkins, Gweithiwr Prosiect 
Gofalwyr Ifanc y Fro, “Roedd yn brofiad 
anhygoel gweld yr holl blant yn mwynhau’r holl 
weithgareddau ar safle godidog y Coleg ac yn y 

cyffiniau.  Roedd y gweithgareddau 
yn cynnwys dringo waliau, sledio ar 
dywod ym Merthyr Mawr, Ceufadu, 
Cyfeiriannu a darllen map.  Bu modd 
iddynt hyd yn oed gael y profiad o 
fwynhau cinio cartref yn neuadd y 
Castell gyda’r myfyrwyr a’r Athrawon.

Er mai dim ond 7 oed oedd rhai o’r 
gofalwyr ifanc, neu roeddent yn ofni 
uchder, gan gynnwys fi, gwelwyd 
pawb yn rhoi cynnig ar yr holl 
gyfleusterau dringo, gan gydweithio 
fel tîm er mwyn helpu ei gilydd.  Yn 
ogystal, cyflwynwyd tystysgrif i’r holl 

ofalwyr ifanc a wnaeth fynychu, sef y wobr Efydd 
mewn Cyfeiriannu, a gwnaethant sicrhau sgiliau a 
gwybodaeth newydd mewn gweithgareddau awyr 
agored a diogelwch wrth chwarae y tu allan”.

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 

A ydych chi’n cynorthwyo rhywun sy’n dioddef salwch meddwl? 
Digwyddiad am ddim i deuluoedd a gofalwyr
Dydd Mawrth 23 Mehefin, Amgueddfa Stori Caerdydd, 10am-3pm

Fis Mehefin eleni, bydd Hafal yn cynnal diwrnod gwybodaeth i deuluoedd a gofalwyr sy’n cynorthwyo 
rhywun sy’n dioddef salwch meddwl.  Yn dilyn ein digwyddiad llwyddiannus a gynhaliwyd fis 
Tachwedd y llynedd, byddwn yn cynnal sesiynau ynghylch meddyginiaeth, rheoli ymddygiad heriol 
a dulliau gweithredu er mwyn cynorthwyo anwyliaid.  Yn ogystal, bydd modd i chi ddarganfod beth 
yw blaenoriaethau’r bwrdd iechyd ar gyfer iechyd meddwl dros y flwyddyn nesaf, gan fynegi eich 
barn iddynt.  Bydd gennym stondinau a gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i ofalwyr, ynghyd â 
gwybodaeth gyffredinol am iechyd meddwl.  Yn ogystal, byddwn yn darparu cinio a lluniaeth.  Mae’r 
lleoedd ar gael yn rhad ac am ddim, ond mae’r niferoedd sydd ar gael yn gyfyngedig, felly peidiwch ag 
anghofio archebu’ch lle ymlaen llaw.  Am ragor o wybodaeth neu er mwyn archebu, cysylltwch â Bec 
Cicero ar rebecca.cicero@hafal.org neu ffoniwch neu anfonwch neges destun at 07792 653205.

mailto:valeyoungcarers%40cardiffymca.co.uk?subject=
mailto:valeyoungcarers%40cardiffymca.co.uk?subject=
www.cardiffymca.co.uk
mailto:rebecca.cicero%40hafal.org?subject=
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Mae nifer ohonom yn meddwl am bwy fydd yn 
gofalu am ein rhieni pan fyddant yn hŷn a phan 
fyddant yn ei chael hi’n anodd gofalu am eu hunain.  
Mae Mam yn 88 oed ac mae’n dymuno cynnal ei 
hannibyniaeth.  Mae ei meddwl yn graff ond mae ei 
chorff yn eiddil iawn ac mae’n fwy tebygol o syrthio.  
Mae’n gwrthod cael gofal ychwanegol yn y cartref, 
ac nid yw’n fodlon ystyried symud i “gartref hen 
bobl” o gwbl, ac rydw i’n parchu ei dymuniadau yn 
llwyr.  

Ni allaf gofio pryd yn union y gwnaeth fy mherthynas 
gyda hi newid o fod yn “ferch” i fod yn “ofalwr”, 
gan ei bod wedi bod yn broses raddol, ond yn 
sydyn, sylweddolais na fyddai modd i mi wneud 
unrhyw beth mewn ffordd ddigymell heb ystyried 
anghenion Mam.  Roedd treulio diwrnod gyda ffrind 
yn golygu trefnu bod rhywun yn mynd i gerdded ci 
Mam, sicrhau ei bod wedi cymryd ei meddyginiaeth 
a choginio pryd o fwyd iddi.  Roedd ceisio trefnu 
gwyliau yn gofyn am gryn dipyn o waith trefnu!

Gan bod gennyf swydd amser llawn, roeddwn yn 
treulio cryn dipyn o’m hamser hamdden yn gofalu am 
Mam, gan fynd gyda hi i siopa, coginio ei phrydau 
ac ati.  Nid oedd digon o oriau yn y dydd.  Roeddwn 
yn teimlo dan lawer o bwysau a byddwn yn colli 
amynedd gyda fy mhartner dros bethau gwirion.  Yn 
ôl ym mis Medi, cefais swydd newydd a dechreuais 
weithio gyda’r tîm yn Wiltshire Farm Foods yng 
Nghaerdydd.  Nid oedd Mam wedi ystyried cael 
prydau parod o’r blaen gan nad yw hi’n fwytwr 
da, ac roedd nifer o brydau parod ar gael mewn 
dognau mawr yn unig, ond pan ddywedais wrthi bod 
Wiltshire Farm Foods yn cynnig amrediad o “brydau 
bach”, gofynnodd a fyddai modd iddi roi cynnig ar rai 
ohonynt.  Roedd wedi eu mwynhau yn fawr ac erbyn 
hyn, mae’n eu cael sawl gwaith yr wythnos.  Gan eu 
bod mor hawdd i’w coginio, nid oes angen iddi gael 

unrhyw help gennyf i, sy’n wych, gan ei bod wedi 
llwyddo i adennill rhywfaint o annibyniaeth a bod 
yn gyfrifol unwaith eto am yr hyn y mae’n ei fwyta a 
phryd.  

Bellach, mae modd i Mam archebu’r hyn y mae’n 
ei ddymuno, ac mae’n cadw detholiad o brydau 
yn ei rhewgell.  Mae’n mwynhau cael sgwrs gyda 
Craig neu Tom pan fydd yn ffonio i archebu ei bwyd, 
ac mae’n edrych ymlaen at gael sgwrs fach gyda 
Gareth pan fydd yn cyrraedd gyda’i bwyd ac yn ei roi 
yn y rhewgell ar ei chyfer.

Mae unrhyw un sy’n gwneud gwaith amser llawn 
ac sy’n gofalu am rywun yn gwybod pa mor anodd 
y mae’n gallu bod i gyflawni popeth, ac mae cael 
ychydig amser i chi eich hun yn gallu bod yn 
rhywbeth amhosibl bron.  Mae’r ffaith nad oes yn 
rhaid i mi goginio i Mam bob nos yn rhoi ychydig 
amser rhydd i mi, sy’n nefoedd, ac mae Mam yn 
teimlo fel pe bai wedi gwneud rhai ffrindiau newydd.  
Mae pawb ar eu hennill!!

Nodyn gan y Golygydd:  Er bod modd i Wiltshire 
Farm Foods ddarparu prydau parod, mae 
gwasanaethau siopa a chyflenwyr prydau rhewedig 
eraill ar gael, yn ogystal â’r Gwasanaeth Pryd ar 
Glud (MOW).  Am wybodaeth ynghylch MOW, 
cysylltwch â Jamie Davies yn Nhŷ Rondel ar  
01446 745922 

Mae Age Connects wedi paratoi rhestr ddefnyddiol 
o wasanaethau siopa, y mae modd ei gweld trwy 
droi at: http://www.age-concern-cardiff.org.uk/
shopping-services-for-older-people/  

Yn ogystal, mae modd gweld rhagor o gyngor 
ynghylch sut i fwyta bwyd iachach a lleihau 
cyfanswm y bwyd sy’n cael ei wastraffu trwy droi at:   
http://wales.lovefoodhatewaste.com/ a 
http://foodcoopswales.org.uk/ 

Wiltshire Farm Foods

Hafal - Grwpiau Cymorth i 
Ofalwyr y Fro
Mae croeso i chi ymuno gydag un o’r 
grwpiau cymorth i ofalwyr cyfeillgar, gan 
gyfarfod aelodau teuluol a gofalwyr eraill 
sy’n gofalu am anwyliaid y mae ganddynt 
gyflwr iechyd meddwl, mewn amgylchedd 
ymlaciol a chefnogol.  Bydd grŵp yn cyfarfod 
ar ddydd Mercher Cyntaf y mis ar draws Bro 
Morgannwg, gan ymweld â Phenarth, Y Barri 

a’r Bont-faen yn eu tro.  Cynhelir y cyfarfod 
nesaf rhwng 10am a 12pm ar ddydd Mercher 
3 Mehefin yng Nghaffi Golau Caredig Y Barri, 
Broad Street, Y Barri (yn safle yr hen sinema).

Am wybodaeth bellach am hyn a Grwpiau 
Hafal eraill, cysylltwch â Sophie ffôn:  
07989 473375 neu anfonwch e-bost at 
sophie.hirst@hafal.org www.hafal.org

http://www.age-concern-cardiff.org.uk/shopping-services-for-older-people/
http://www.age-concern-cardiff.org.uk/shopping-services-for-older-people/
http://wales.lovefoodhatewaste.com/
http://foodcoopswales.org.uk/ 
mailto:sophie.hirst%40hafal.org?subject=
www.hafal.org
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Rhaglenni Addysg i Gleifion a Gofalwyr yw EPP.  
Cynhelir y cyrsiau gan GIG ac fe’u darparir gan 
eich Bwrdd Iechyd Lleol.  Yn flaenorol, roeddem 
yn cynnal rhaglen i ofalwyr dros 6 wythnos, am 
2½ awr yr wythnos, o’r enw ”Gofalu Amdanaf I”  
Fodd bynnag, gan nad oedd modd i nifer o ofalwyr 
ymrwymo i’r 6 wythnos, roedd hi’n anodd recriwtio 
pobl ar gyfer y rhaglen.

Yn 2014, gwnaethom ddatblygu 2 weithdy newydd 
i ofalwyr, yr oedd y ddau ohonynt yn 2 awr o hyd, a 
oedd yn cynnwys amser i gael paned, i gymysgu ac i 
gael sgwrs ar y diwedd. 

Gweithdy 1 – Iechyd a Lles Meddyliol 
Mae gofalu yn gallu bod yn brofiad gwerth chweil 
iawn.  Mae’n gallu peri cryn dipyn o straen hefyd.  
Bydd y gweithdy cyntaf yn ystyried sut i ymdopi gyda 
straen, sut i ymlacio a rhyddhau tensiwn, a sut i 
gynnwys y technegau hyn yn eich diwrnod.

Cafwyd yr adborth canlynol gan bobl:
• Bu’r bore o gymorth mawr.  Mae wedi bod yn fodd 

i mi sylweddoli nad wyf ar fy mhen fy hun.  Digon 
o syniadau defnyddiol a dulliau ymdopi.  Heb os, 
byddaf yn gwneud yr ymarferion anadlu.

• Hyd da.  Ffocws defnyddiol iawn ar ymlacio.  
Cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth.

Gweithdy 2 – Iechyd a Lles Corfforol
Bydd y gweithdy hwn yn ystyried:  cwsg;  bwyd, 
hwyliau ac egni;  help ymarferol, ffitrwydd, rheoli 
amser, ymlacio.

Adborth o weithdy 2:
• Bu’r gweithdy o gymorth mawr er mwyn peri i mi 

feddwl am yr hyn sy’n bwysig

• Mae’n brofiad gwerthfawr gwrando ar syniadau a 
phroblemau a mecanweithiau ymdopi pobl eraill.  
Byddaf yn cofio nifer o bwyntiau ar ôl heddiw, y 
mae’n siŵr y byddant yn fy helpu.  Diolch

Dyddiadau Gweithdai Gofalwyr ar gyfer 2015
Mae o gymorth gwybod faint o bobl fydd yn dod, felly 
a fyddai modd i chi archebu, ffoniwch: 02920335403 
neu anfonwch E-bost at: Carol.Young@wales.
nhs.uk neu anfonwch NEGES DESTUN at: 
07976050178  Os nad ydych wedi archebu lle ond 
rydych ar gael ar y diwrnod – ffoniwch i weld a yw’n 
rhedeg o hyd, ac yna piciwch heibio – byddem wrth 
ein bodd i’ch cyfarfod.

I weld y newyddion diweddaraf am yr holl 
hyfforddiant ar gyfer gofalwyr, trowch at  
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers a chiciwch ar 
y ddolen digwyddiadau a hyfforddiant.

Gweithdai newydd i Ofalwyr gan EPP

Dyddiad 1: Iechyd a Lles Meddyliol  
2: Iechyd a Lles Corfforol Amser

6 Awst 2015 
14 Medi 2015

Gweithdy 1 Ysbyty Y Barri
Gweithdy 1 Canolfan Iechyd Y Bont-faen

10.30 tan 12 
10.30 tan 12

27 Awst 2015 
28 Medi 2015

Gweithdy 2 Ysbyty Y Barri
Gweithdy 2 Canolfan Iechyd Y Bont-faen

10.30 tan 12 
10.30 tan 12

Adnoddau ynghylch Maeth
Mae 60% o ofalwyr yn gofidio am y maeth y mae’r 
sawl y maent yn gofalu amdanynt yn ei gael.

Ar unrhyw adeg, amcangyfrifir nad yw dros dair miliwn 
o bobl yn y DU yn cael digon o faeth neu mewn perygl 
o ddioddef diffyg maethiad, ac mae’r mwyafrif helaeth 
o’r rhain (tua 93%) yn byw yn y gymuned.

Mae 74% o ofalwyr yn paratoi’r holl brydau ar gyfer 
y sawl y maent yn gofalu amdanynt, ac mae 55% o’r 
bobl sy’n cael gofal yn defnyddio atchwanegiadau 
maethol.

Mae Nutricia a Carers UK wedi cydweithio er mwyn 
creu ystod o adnoddau diddorol ar gyfer gofalwyr, 
ynghylch gofalu am eu hiechyd a’u maeth eu hunain 
a’r sawl y maent yn gofalu amdanynt.

• Pwysigrwydd bwyta’n dda i ofalwyr
• Rôl maeth da
• Bwyta’n dda a dementia
• Bwyta’n dda a chanser (newydd o fis Ebrill 2015)

Mae’r adnoddau hyn ar gael yn rhad ac am ddim fel 
deunydd i’w lawrlwytho neu fel copïau argraffedig.  
Mae modd i chi eu harchebu trwy ffonio  
01933 221781.  Sylwer bod Gofalwyr Cymru yn cynnig 
hyfforddiant am ddim i ofalwyr, gan gynnwys cwrs am 
Faeth, am ragor o wybodaeth, trowch at  
http://www.carersuk.org/wales/events-and-
training/about-our-training-wal neu ffoniwch 
02920 811370 Mae modd i chi gael gwybod mwy trwy 
droi at:  http://www.carersuk.org/help-and-advice/
health/nutrition/nutrition-resources

mailto:Carol.Young%40wales.nhs.uk?subject=
mailto:Carol.Young%40wales.nhs.uk?subject=
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/carers
http://www.carersuk.org/wales/events-and-training/about-our-training-wal
http://www.carersuk.org/wales/events-and-training/about-our-training-wal
http://www.carersuk.org/help-and-advice/health/nutrition/nutrition-resources
http://www.carersuk.org/help-and-advice/health/nutrition/nutrition-resources
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Mae Greenlinks yn gynllun Trafnidiaeth Gymunedol 
a sefydlwyd yn 2010.  Bellach, mae ganddo bum 
cerbyd hygyrch – car sy’n cynnwys 4 sedd a 
phedair bws mini, sy’n amrywio o 9 sedd i 13 sedd.

Ym mis Ionawr 2015, trefnwyd bod y gwasanaeth 
ar gael i holl breswylwyr Bro Morgannwg, 
gan gynnwys preswylwyr Y Barri, Penarth a 
Llandochau, yr oedd eu gallu i fanteisio ar y 
gwasanaeth yn gyfyngedig cyn hynny.

Mae Enfys Griffiths, Swyddog Trafnidiaeth 
Gymunedol, yn esbonio, “Mae’r gwasanaeth yn 
darparu trafnidiaeth i’r rhai y maent yn ei chael 
hi’n anodd manteisio ar drafnidiaeth gyhoeddus.  
Gan ddarparu gwasanaeth o ddrws i ddrws, mae’n 
caniatáu i’n haelodau barhau i fyw bywydau 
annibynnol, gan roi ymdeimlad o ryddid iddynt mewn 
ffordd ddiogel”.

Bellach, mae Greenlinks yn cynnal gwasanaethau 
rheolaidd megis gwasanaeth G1 i Ben-y-bont ar 
Ogwr a gwasanaeth G4 i Gaerdydd.  Yn ogystal, 
mae Greenlinks yn cynnal teithiau siopa rheolaidd i 
breswylwyr ardaloedd gwledig y Fro, megis i Talbot 
Green ar fore dydd Mercher, i Groes Cwrlwys ar 
brynhawn dydd Mercher neu i’r Barri ar brynhawn 
dydd Mawrth.  Mae modd i’r gwasanaeth gynnig 
teithiau i’r siopau lleol, i apwyntiadau meddyg neu 
ddeintydd neu hyd yn oed i’r Ganolfan Gymunedol 
leol am brynhawn cymdeithasol!

I fanteisio ar y gwasanaeth, mae gofyn i deithwyr 

gofrestru fel aelod yn gyntaf.  Rhaid gwneud cais am 
deithiau erbyn canol dydd ar y diwrnod cyn y byddant 
yn teithio ar yr hwyraf, a darparir gwasanaeth drws-i-
ddrws lle y mae modd i aelodau ofyn iddynt gael eu 
casglu neu eu cludo i leoliad o’u dewis.

Mae Jane Taylor yn gofalu am Catherine Barratt, 
sy’n byw yn Llanilltud Fawr, ac mae’n byw gyda hi, 
ac maent yn defnyddio’r gwasanaeth yn rheolaidd 
er mwyn mynd o le i le yn y Fro.  Dywedodd Jane, 
“Mae cael gwasanaeth drws i ddrws sy’n gallu 
cludo cadair olwyn Catherine wedi bod yn fendith.  
Byddai’n anodd mynd allan heb y gwasanaeth 
gwych hwn.  Mae’r bws yn cyrraedd yn brydlon bob 
amser ac mae’r gyrwyr yn gyfeillgar ac o gymorth”.

£5 fesul aelwyd (hyd at bedwar o bobl) yw’r ffi 
aelodaeth ar gyfer y cynllun.  Mae modd i’r tâl 
a godir am deithiau fod mor isel â £2.00 am 
daith unffordd, hyd at uchafswm o £5 am daith 
ddwyffordd, fodd bynnag, rhaid gwneud cais am 
bob taith ymlaen llaw.

Mae modd llogi’r gwasanaeth ar gyfer grŵp hefyd, 
am hanner diwrnod neu am ddiwrnod llawn, am 
bris cytunedig.

Am ragor o wybodaeth ynghylch sut i fod yn aelod o 
Greenlinks, ffoniwch y rhif rhadffôn  0800 2941113 
rhwng 9am ac 1pm yn ystod yr wythnos, neu trowch 
at ein gwefan, sef http://www.valeofglamorgan.
gov.uk/en/living/transportation/public_transport/
greenlinks.aspx

Diweddariad am Greenlinks, Cynllun Trafnidiaeth Gymunedol y Fro

329 o blant wedi cofrestru ar gyfer y Fynegai Anabledd
Os oes gan eich 
plentyn chi anghenion 
ychwanegol, ac 
nid ydych yn siŵr 
pa wasanaethau a 
gweithgareddau sydd ar 
gael i chi a’ch plentyn, 
beth am eu hychwanegu 
i’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.

Yn ogystal, mae modd i chi 
gysylltu â Gweinyddwr y Fynegai 
os hoffech gael gwybodaeth 

benodol, er enghraifft, 
gwybodaeth am glwb 
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 sydd 
ag 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 wirfoddol 

a chyfrinachol, 
ac mae modd i 
chi gael gwybod 
mwy ar ein gwefan.  Mae gennym 
hysbysfwrdd ‘beth sy’ ‘mlaen’ ar 
ein gwefan hefyd:   
http://www.valeofglamorgan.
gov.uk/disabilityindex 

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

Os nad ydych 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.

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/transportation/public_transport/greenlinks.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/transportation/public_transport/greenlinks.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/en/living/transportation/public_transport/greenlinks.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/disabilityindex
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/disabilityindex
mailto:disabilityindex%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
mailto:disabilityindex%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
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Bipolar UK yw’r elusen genedlaethol benodedig er 
mwyn cynorthwyo unigolion sy’n cael eu heffeithio 
gan anhwylder deubegynol, ynghyd â’u teuluoedd, eu 
ffrindiau a’u gofalwyr.  Rydym yn darparu amrediad 
o wasanaethau cymorth ar gyfer unigolion, gan 
gynnwys rhwydwaith cenedlaethol o grwpiau cymorth, 
gwasanaeth mentora cymheiriaid, fforwm cymorth 
cymheiriaid 24/7 ar y we sy’n cael ei gymedroli a rhifau 
ffôn cenedlaethol er mwyn cael Gwybodaeth a Chyngor.  
Mae modd gweld dolenni i’r holl wasanaethau hyn ar ein 
gwefan:  www.bipolaruk.org.uk

Mae modd i unrhyw un sy’n cael eu heffeithio gan 
anhwylder deubegynol droi at ein fforwm ar-lein, 
eCommunity (gweler y wefan http://www.bipolaruk.org.
uk/e-community/ ) Mae hwn yn rhywle y mae modd i 
chi rannu eich profiadau a chael cymorth gan bobl eraill 
am ddim, mewn ffordd gyfrinachol ac yn ddienw.  Ceir 
gwahanol safleoedd ar gyfer amrediad o bynciau gan 
gynnwys safle pwrpasol ar gyfer pobl ifanc.

Yn ogystal â chynnig y cyfle i ofalwyr fanteisio ar 
wasanaeth Mentora Dolen dros y ffôn, rydym yn cynnig 
cymorth a chyngor dros y ffôn o ddydd Llun i ddydd 
Gwener rhwng 9 a 5pm.  Rydym yn cynnal grwpiau 
cymorth hefyd, ac mae croeso cynnes i ofalwyr fynychu’r 
rhain.  Cynhelir y grŵp yng Nghaerdydd ar y 3ydd nos 
Fawrth bob mis rhwng 7.30 a 9.00pm yng Nghanolfan 
y Celfyddydau Chapter, Heol y Farchnad, Treganna, 

Caerdydd, CF5 1QE.  Mae modd i 
ofalwyr alw heibio heb wneud apwyntiad 
ymlaen llaw.

I ofalwyr ifanc, aelodau teuluol neu ffrindiau sy’n 
cynorthwyo rhywun sy’n cael eu heffeithio gan Anhwylder 
Deubegynol, rydym yn cynnal gwasanaeth ieuenctid 
ar gyfer y rhai dan 25 oed.  Os yw person ifanc wedi 
cael diagnosis anhwylder deubegynol, os ydynt yn 
aros am ddiagnosis, neu os oes ganddynt gwestiynau 
am Anhwylder Deubegynol, mae modd i’r gwasanaeth 
ieuenctid roi cyngor a chymorth iddynt.  Mae modd i ni 
ddarparu gwybodaeth am ein grwpiau cymorth hefyd, a 
chynnig clust i wrando pan fydd angen i rywun siarad.

Yn ein Grwpiau Cymorth, mae modd i bobl sy’n mynd 
trwy sialensiau tebyg mewn perthynas ag anhwylder 
deubegynol ddod ynghyd i rannu strategaethau 
ymdopi, i deimlo fel pe baent yn cael eu grymuso yn 
fwy ac i brofi ymdeimlad o gymuned.  Maent yn cynnig 
lle i rannu gwybodaeth, i drafod profiadau personol 
ac i siarad gydag eraill sy’n cael eu heffeithio gan 
anhwylder deubegynol mewn amgylchedd diogel.  Yn 
ogystal, mae modd iddynt fod yn fannau gwych i wneud 
ffrindiau newydd.  Bydd grŵp newydd yn cychwyn yng 
Nghaerdydd ar 11 Mai.  Bydd y grŵp yn cyfarfod rhwng 
6.15 a 7.45pm yn Ystafell Gyfarfod 1 yng Nghanolfan y 
Celfyddydau Chapter.

Bipolar UK

• A oes rhywun yr ydych 
yn eu hadnabod neu 
yr ydych yn gofalu 
amdanynt ac y mae 
ganddynt anabledd 
dysgu, wedi cael 
diagnosis dementia yn 
ddiweddar?

• A ydych chi yn gofalu 
am berthynas 40+ oed y mae ganddynt 
anabledd dysgu?

• A hoffech chi gael gwybod mwy am yr 
arwyddion a’r symptomau cynnar?

Cynhelir gweithdy am ddim ar y cyd gyda Fforwm 
Cymru Gyfan a Chymdeithas Alzheimer ar ddydd 
Gwener 22 Mai 2015 (cyrraedd am 10.15am), a 
fydd yn cychwyn am 10.30am ac yn gorffen am 
2.30pm yn Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, 
Caerdydd CF5 3EF.  Bydd hwn yn ceisio hysbysu 
teuluoedd am:

• Dementia ac Anableddau Dysgu – yr hyn yr 
ydym yn ei wybod nawr.

• Rhestr symptomau – beth mae modd i ni gadw 
golwg amdano?

• Pa gymorth sy’n bodoli eisoes ar gyfer 
unigolion?

• Beth mae modd i ni ei wneud yn well er mwyn 
cynorthwyo unigolion a’u teuluoedd

I archebu, cysylltwch â Swyddfa Fforwm Cymru 
Gyfan ar 02920 811120 neu anfonwch e-bost at: 
admin@allwalesforum.org.uk Nodwch eich enw, 
eich cyfeiriad a rhif cyswllt.

Gweithdy Dementia Am Ddim
WORRIED ABOUT CHANGE? 

 

 Has someone you know or care for with a learning disability 
recently been diagnosed with dementia? 

 Are you caring for a relative with a learning disability aged 40+?  
 Would you like to know more about the early signs and 

symptoms? 

This free workshop aims to inform families on: 

 Dementia and Learning Disabilities – what we know now. 
 Symptoms checker – what can we look out for? 
 What existing support is there for individuals? 
 What can we do better to support individuals and their families 

Friday 22nd May, arrive at 10.15 
 starts 10.30  ends 2.30. 

Sbectrwm, Bwlch Road, Fairwater, Cardiff CF5 3EF 
 

To book, please contact the All Wales Forum Office on  
029 20811120 or email admin@allwalesforum.org.uk  
Please give your name, address and a contact number.
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www.bipolaruk.org.uk
http://www.bipolaruk.org.uk/e-community/
http://www.bipolaruk.org.uk/e-community/
mailto:admin%40allwalesforum.org.uk?subject=
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Cymorth am ddim gydol oes ar gyfer cyn-filwyr a 
gofalwyr yn y Fro gan Blind Veterans UK
Blind Veterans UK yw’r sefydliad 
cenedlaethol ar gyfer cyn-filwyr (dynion 
a merched) sydd â nam ar eu golwg, 
a’u teuluoedd.  Mae’r elusen yn darparu 
cymorth a gwasanaethau ymarferol ac 
emosiynol arbenigol er mwyn sicrhau bod 
modd i bob cyn-filwr dall a’u teulu oresgyn 
y sialensiau sy’n dod o golli eu golwg, a 
byw bywydau annibynnol llawn.

Dywedodd Fiona Trolley, swyddog lles 
Blind Veterans UK ar gyfer Caerdydd a Bro 
Morgannwg:  “Mae colli eich golwg yn rhywbeth 
sy’n effeithio ar y teulu cyfan, felly dyma pam 
mae Blind Veterans UK yn sicrhau bod ei 
gymorth yn cyrraedd pawb sy’n cael eu heffeithio. 

“Trwy gyfrwng cymorth yn y cartref ac yng 
nghanolfannau’r elusen, mae Blind Veterans 
UK yn darparu cymorth ymarferol ac emosiynol 
er mwyn helpu gofalwyr i ymdopi gyda’u rolau.  
Mae’r gwasanaethau gofal yn ein canolfannau yn 
cynnig seibiant i ofalwyr a chyn-filwyr, yn ogystal 
â gweithgareddau hamdden a chymdeithasol.

“Bydd cyn-filwyr yn ymweld â’r canolfannau er 
mwyn ailddysgu sgiliau hanfodol, er mwyn dysgu 
rhai newydd ac er mwyn darganfod mwy am y cam 
o addasu ar gyfer eu bywyd ar ôl colli eu golwg.  
Mae modd i ofalwyr, partneriaid a gwŷr a gwragedd 
gymryd rhan mewn sesiynau grŵp penodedig 
gyda’n staff a gofalwyr eraill, fel bod modd iddynt 
siarad gydag eraill sydd mewn sefyllfa debyg, 
cael eu cynorthwyo gyda’u rôl, a chael tawelwch 
meddwl eu bod yn gwneud gwaith gwych.”

Mae Trudy Pile wedi bod yn ofalwr i’w gŵr 
Mark, sy’n gyn-filwr, ers dros 10 mlynedd, ar ôl 

iddo deimlo’n fwyfwy isel o ganlyniad i’r ffaith 
ei fod wedi colli ei olwg yn ddifrifol.  Ers cael 
gwasanaethau a chymorth Blind Veterans UK, 
mae Mark a Trudy wedi llwyddo i adennill eu 
hannibyniaeth a darganfod bywyd y tu hwnt i golli 
golwg.

Dywedodd Trudy:  “Roedd cyflawni rôl gofalwr 
Mark wedi cael effaith ddramatig arnaf.  Mae’n 
gallu bod yn anodd iawn ar brydiau, ac weithiau, 
roeddwn yn teimlo yn fwy fel nyrs na gwraig.  
Ond mae hyn oll wedi newid nawr diolch i Blind 
Veterans UK – maent wedi gweddnewid ein 
bywydau.

“Mae Blind Veterans UK wedi rhoi amser 
gwerthfawr yn ôl i mi ac mae Mark wedi adennill 
ei annibyniaeth, sy’n rhyfeddol!  Hoffwn annog 
unrhyw un mewn sefyllfa debyg i ffonio’r elusen.  
Mae’r elusen wedi gwneud cymaint o wahaniaeth 
i’n bywydau.”

Yn nhair canolfan Blind Veterans UK, yn 
Sheffield, Brighton a Llandudno, a thrwy gyfrwng 
cymorth a ddarparir yn y cartref, mae’r elusen yn 
darparu offer, hyfforddiant, adsefydlu a chymorth 
emosiynol er mwyn helpu teuluoedd fel Mark a 
Trudy i ymdopi.

Nid oes ots pryd neu sut y mae cyn-filwr wedi 
colli eu golwg, neu ble y gwnaethant wasanaethu, 
gall Blind Veterans UK helpu.  Os ydych chi’n 
gofalu am gyn-filwr sydd wedi colli eu golwg neu 
os ydych yn adnabod rhywun sy’n gofalu am gyn-
filwr o’r fath, gofynnwch am gymorth gydol oes ac 
am ddim Blind Veterans UK trwy droi at  
www.noonealone.org.uk neu ffoniwch y rhif 
rhadffôn 0800 389 7979.

Gwasanaethau Gofalwyr Mentora Dolen Anhwylder Deubegynol
A ydych chi’n aelod o’r teulu / gofalwr ar gyfer 
rhywun sydd ag anhwylder deubegynol?

A hoffech chi gael gwybod mwy am anhwylder 
deubegynol a chael cymorth ychwanegol?

Os felly, gallwn ni helpu:  

Mae Gwasanaeth Mentora Dolen yn Wasanaeth 
Mentora Un-i-Un a gynigir ar draws Cymru.  Fe’i 
cydlynwyd er mwyn cynnig budd i unigolion y 
rhoddwyd diagnosis anhwylder deubegynol 

iddynt, yn ogystal â’u gofalwyr/aelodau eu teulu, 
gyda’r nod pennaf o ddarparu cymorth, cyngor a 
gwybodaeth ymarferol. 

Os hoffech chi fanteisio ar y gwasanaeth hwn 
neu gael gwybodaeth bellach ynghylch Bipolar 
UK, cysylltwch ag: 

Alicia Roberts, Swyddog Datblygu yn Bipolar UK 
ar 01633 244 244 neu anfonwch neges e-bost at 
aroberts@bipolaruk.org.uk

http://www.noonealone.org.uk
mailto:aroberts%40bipolaruk.org.uk?subject=
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Mae Tŷ Hapus, a leolir ar Heol Holton yn Y Barri, 
yn ganolfan ddydd fach ac unigryw a agorwyd dair 
blynedd yn ôl er mwyn cynnig cymorth yn ystod y 
dydd i bobl y rhoddwyd diagnosis dementia cynnar 
iddynt.  Felly, bydd gofalwyr yn cael y cyfle i gael 
amser i’w hunain tra bod y sawl y maent yn gofalu 
amdanynt gyda ni.

Mae Tŷ Hapus yn amgylchedd cartrefol, nad yw’n 
sefydliadol ei naws, lle y gall pobl y rhoddwyd 
diagnosis Dementia iddynt gael cymorth am ran o’r 
diwrnod neu’r holl ddiwrnod gan ein tîm penodedig.  
Ar hyn o bryd, rydym yn cynorthwyo pobl y mae 
ganddynt amrediad o ddiagnosis dementia;  e.e.  
clefyd Alzheimer, dementia Fasgwlaidd, dementia 
llabed arleisiol blaen ac ati.

Mae Tŷ Hapus yn ffrwyth cydweithredu rhwng elusen 
Tŷ Hapus sy’n ariannu’r gwasanaeth, a Chymdeithas 
Alzheimer sy’n darparu’r cymorth Dydd.  Sefydlwyd 
Tŷ Hapus er mwyn darparu gwasanaeth i bobl dan 
65 oed y rhoddwyd diagnosis un math o ddementia 
iddynt yn ystod y 5 mlynedd ddiwethaf.

Gan mai dim ond pobl y rhoddwyd diagnosis 
dementia iddynt yr ydym yn eu cynorthwyo ar 
hyn o bryd, byddwn yn teilwra ein cymorth mewn 
ffordd unigryw ar gyfer anghenion pob unigolyn.  
Yn Nhŷ Hapus, rydym yn dymuno meddwl am y 
bobl y byddwn yn eu cynorthwyo am y dydd fel ein 
GWESTEION.

Yn Nhŷ Hapus, mae’r Ganolfan Ddydd yn cynnig 
y cyfle i bobl y rhoddwyd diagnosis iddynt i 
gymdeithasu gydag eraill, i gymryd rhan mewn 
gweithgarwch, i fynd ar daith yn ein bws mini neu i 
ymlacio yn ein hamgylchedd braf;  mae Tŷ Hapus yn 
cynnwys tair rhan ar wahân:
• Caffi Moondance, wedi’i addurno yn arddull 

Lloegr Newydd gyda seddau caffi yn ogystal 
â safle lolfa goffi sy’n cynnwys soffas lledr a 
chadeiriau esmwyth.

• Lolfa ac ystafell fwyta Halo, a ddodrefnwyd 
mewn arddull clasurol gyda soffas bouclé 

meddal, cadeiriau breichiau 
lledr, dodrefn bwyta derw a 
chadeiriau bwyta lledr.

• Yr ystafell les:  ystafell fach lle y gosodwyd offer 
trin gwallt yn ogystal â chadeiriau breichiau er 
mwyn cael tritiau trin gwallt a harddwch, therapïau 
neu amser mwy tawel.

Mae’r gweithgareddau yr ydym yn eu cynnig ar 
hyn o bryd fel a ganlyn:  Straeon a darllen gyda 
chymorth, crefft gyda chymorth, Amgueddfa Godi, 
gweithgarwch sy’n gysylltiedig â Garddwriaeth, 
cwisiau a chroeseiriau, teithiau byr mewn bws 
mini yn yr ardal leol, grŵp cerddorol Tŷ Hapus, 
barddoniaeth a hel atgofion.

Ar hyn o bryd, mae gennym leoedd gwag ar ddydd 
Llun, dydd Mawrth a dydd Gwener ar gyfer pobl dan 
65 oed sydd wedi cael diagnosis dementia.  Ar yr 
amod bod pobl wedi cael y diagnosis hwn yn ystod y 
bum mlynedd ddiwethaf (A’u bod dan 65 oed), mae 
hyn yn golygu y byddem yn cymryd cyfeiriadau gan 
bobl hyd at 69 oed.

(Yn ogystal, rydym yn cynnig gwasanaeth cymorth 
cyfyngedig i bobl o unrhyw oed ar ddydd Iau, ond ar 
hyn o bryd, nid oes gennym leoedd gwag.  Os ydych 
dros 65 oed ac os oes gennych chi ddiddordeb 
mewn cael cymorth ar ddydd Iau, cysylltwch â ni, 
fodd bynnag, gan bod modd i ni gadw enwau pobl y 
mae ganddynt ddiddordeb)

Mae Tŷ Hapus yn wasanaeth am ddim, a’r unig beth 
y byddwn yn gofyn amdano yw rhodd fach tuag at 
gost y cinio a’r lluniaeth.

Er ei fod wedi’i leoli ym Mro Morgannwg, byddwn 
yn cymryd cyfeiriadau gan unrhyw un sy’n gallu dod 
atom ni.  Ar hyn o bryd, mae’n ddrwg gennyf ddweud 
nad oes modd i ni gasglu pobl.

Sut i wneud cyfeiriad neu drefnu ymweliad anffurfiol:
Mae gwneud cyfeiriad yn broses hawdd a chyflym, 
ac mae modd iddynt gael eu gwneud gan:
• Y person y rhoddwyd diagnosis dementia iddynt.
• Gofalwr neu aelod o deulu y person
• Gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol
• Gweithwyr iechyd proffesiynol
• Y Meddyg Teulu
• Trwy gymdeithas Alzheimer
• Trwy’r clinig cof

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 01446 738024 
neu anfonwch e-bost at: ellin.jones@alzheimers.
org.uk neu trowch at ein gwefan  www.tyhapus.
org.uk neu http://www.alzheimers.org.uk/  
Rydym yn croesawu galwadau gan weithwyr 
proffesiynol ynghylch mentrau cydweithio!

Canolfan Ddydd Tŷ Hapus
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