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Fel rhan o’r Mesur Strategaethau Gofalwyr 
(Cymru), mae partneriaid allweddol – Cyngor 
Caerdydd a’r Fro, YMCA a’r Bwrdd Iechyd 
Prifysgol - wedi bod yn gweithio gyda grŵp o 
ofalwyr ifanc lleol er mwyn cynllunio amrediad 
o weithgareddau i nodi dull(iau) ar gyfer 
gweithgarwch ymgysylltu, gwasanaethau a 
chymorth parhaus ar gyfer gofalwyr.

Aeth y gweithgor ati i baratoi arolwg a oedd 
yn casglu safbwyntiau a phrofiadau gofalwyr 
ifanc, er mwyn cyfrannu at gynllun gweithredu a 
fyddai’n sicrhau gwelliant.

Yn ychwanegol i’r dull ymgynghori hwn, 
cynhaliodd y gweithgor ddigwyddiad ‘Codwch 
eich Llais’ i Ofalwyr Ifanc ar ddydd Iau 31 
Mawrth yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.  
Gwnaeth tua 45 o ofalwyr o Gaerdydd a Bro 
Morgannwg fynychu gyda rhai o’u rhieni.

Ar ddechrau’r diwrnod, rhannwyd canfyddiadau 
allweddol cychwynnol o’r arolwg gan Dr Jen 
Lyttleton-Smith o Cascade (Canolfan Ymchwil 
a Datblygu Gofal Cymdeithasol Plant) ym 
Mhrifysgol Caerdydd.  Yn ystod y bore, bu 
cyfleoedd i ofalwyr ifanc gael gwybodaeth am 
amrediad o weithgareddau a gweithgareddau 
sampl, megis cymorth cyntaf a choginio, yr 
oeddent wedi mynegi diddordeb ynddynt trwy’r 

arolwg.  Darparwyd adloniant ar ffurf consuriwr, 
cerddoriaeth fyw a bwth tynnu lluniau.

Cynhaliwyd gweithgarwch ymgynghori pellach 
yn ystod y prynhawn, pan fu Cascade yn cynnal 
gweithdai er mwyn cael safbwyntiau manylach 
y rhai a oedd yn bresennol;  i nifer o’r bobl ifanc 
a oedd yno, y cyfle i Ofalwyr Ifanc rannu eu 
safbwyntiau oedd uchafbwynt y diwrnod.

Mae’r adborth cychwynnol yn dangos y bu 
digwyddiad Gofalwyr Ifanc yn Codi eu Llais! yn 
hynod o lwyddiannus, gan roi’r cyfle i ofalwyr 
ifanc gyfarfod ffrindiau a chael hwyl.

Bydd Cascade yn dadansoddi canfyddiadau’r 
arolwg a’r gweithdy ac yn paratoi eu Hadroddiad 
Terfynol i’r gweithgor yn nes ymlaen yn ystod 
2016.  Rhennir adborth am y canfyddiadau 
mewn rhifynnau o Gwasg Gofal yn y dyfodol.

Gwasg Gofal
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Mai  2016

Gofalwyr Ifanc Caerdydd a’r 
Fro yn Codi eu Llais!

Mae fersiwn Saesneg ar gael o Gwasg Gofal.
Byddai o gymorth mawr i’r Tîm Gofalwyr os byddai modd i chi roi eich cyfeiriad e-bost i ni os nad 
ydym wedi ei gael gennych yn barod.  A fyddech gystal ag 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.
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Yn ystod yr haf 2016, bydd gofalwyr iechyd meddwl o’r 
22 sir yn dod ynghyd am Egwyl Te Mawr Gofalwyr.

Byddwn yn neilltuo amser i gyfarfod a mwynhau 
te prynhawn, cael sgwrs a darparu cymorth i gyd 
ofalwyr.  Yn ogystal, byddwn yn cael y cyfle i 
fanteisio ar rai gweithgareddau lles ac yn cael ein 
sbwylio, byddwn yn cael cyngor mewn marchnad 
wybodaeth i ofalwyr ac yn cael rhywfaint o gyngor a 
chymorth ynghylch asesiadau gofalwyr.

Bydd y digwyddiadau hyn wrth wraidd ein 
hymgyrch ehangach, a fydd yn:-

 ❖ Sicrhau bod ein llais ar y cyd yn cael ei 
glywed fel bod modd i ofalwyr gael y cyfle i 
ddweud eu dweud ar lefel leol a chenedlaethol 
ynghylch y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd 

meddwl eu cynllunio a’u darparu

 ❖ Grymuso gofalwyr unigol i gyflawni rôl llawn 
wrth gynllunio’r gofal a’r driniaeth ar gyfer yr 
unigolyn y maent yn gofalu amdanynt

 ❖ Hysbysu gofalwyr ar draws Cymru trwy 
roi’r wybodaeth ddiweddaraf ac o ansawdd 
uchel iddynt am fudd-daliadau, triniaethau a 
gwasanaethau lleol

 ❖ Sicrhau ein bod yn cael asesiadau gofalwyr 
rhagorol dan y Ddeddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant newydd, trwy 
ddarparu cyngor a chymorth allweddol i ofalwyr.

I gael gwybod mwy am ein hymgyrch a sut y 
gallwch chi fod yn rhan ohono, trowch at  
www.hafal.org/BIGCarersTeaBreak 

Egwyl Te Mawr Gofalwyr

Yn ogystal â’r ymgyrch Gofalwyr (gweler 
uchod), bydd Hafal yn cynnal cyfres o 
ddigwyddiadau ymgysylltu Iechyd Meddwl i 
Ofalwyr yn y Fro.  Cynhelir y digwyddiadau 
hyn trwy gydol y flwyddyn nesaf, gan gynnig 
y cyfle i Ofalwyr gael cymorth, hyfforddiant 
a gwybodaeth.  Roedd sesiynau blaenorol 
yn cynnwys cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd 
Meddwl dau ddiwrnod a ddarparwyd gan New 
Pathways.  Estynnir gwahoddiad i siaradwyr 
gwadd i ddod i siarad ac i ateb unrhyw 
ymholiadau sydd gennych, felly mae croeso 
i chi gysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw 
faterion neu feysydd o ddiddordeb.  (Bydd y 
rhain ar wahân i’n grwpiau Cymorth i Ofalwyr y 
maent yn bodoli eisoes yn y Fro).

Cynhelir y digwyddiad nesaf ar ddydd Mercher 
25 Mai rhwng 10am a 12pm yng Ngolau 
Caredig yn y Barri, a bydd cinio a lluniaeth yn 
cael ei ddarparu.  Am ragor o wybodaeth ac os 
hoffech archebu lle, cysylltwch â Sophie Hirst 
ar 07989473375 neu anfonwch e-bost at  
sophie.hirst@hafal.org 

Os hoffech ddysgu am grwpiau cymorth i 
Ofalwyr Hafal ar draws y Fro neu os hoffech 
gael diweddariad deufisol Hafal i Ofalwyr yn y 
post neu mewn neges e-bost, mae croeso i chi 
gysylltu.

Teuluoedd Anghofiedig – 
Rhoi’r Teulu yn Gyntaf! 
Mae hwn yn grŵp cymorth i gymheiriaid ynghylch 
helpu ein teulu a’n ffrindiau trwy gyfnodau anodd.  
Rydym yn canolbwyntio ar gynorthwyo pobl y 
maent yn gofalu am anwyliaid y mae materion 
sy’n ymwneud â dibyniaeth yn effeithio arnynt;  yn 
enwedig camddefnyddio alcohol a sylweddau.  
Dewch i’n cyfarfod bob nos Lun rhwng 5 a 7pm yn:  
The People Centre, 3 Dunlin Court, Y Barri.  Croeso 
i bawb!  Ffoniwch 07938 935284

People And Pets AdvocateS (PAPAS)
A ydych chi’n gwybod am unrhyw un y mae angen 
iddynt cael cymorth er mwyn mynd â’u ci am dro, cael 
gofal seibiant ar gyfer anifail anwes, gofal maeth neu 
deithiau i weld y milfeddyg?  Mae PAPAS yn cynnig 
y gwasanaeth hwn ac mae’n chwilio am gwsmeriaid 
newydd;  y mae’n rhaid iddynt fodloni’r meini prawf hyn 

 ❖ Dioddef argyfwng iechyd neu argyfwng personol

 ❖ Maent yn ei chael hi’n anodd ymdopi gyda’u  
hanifail anwes

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch 0300 666 3 999, 
anfonwch e-bost at enquiries@papas.org.uk neu 
trowch at: www.papas.org.uk

http://www.hafal.org/BIGCarersTeaBreak
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Rydym yn gwybod bod gofalu am un o’ch anwyliaid 
yn gallu bod yn brofiad gwerth chweil.  Rydym yn 
gwybod hefyd ei fod yn gallu bod yn straen ac yn 
flinderus.  Mae angen i ofalwyr ofalu am eu hiechyd 
corfforol a meddyliol a’u lles eu hunain. Os hoffech 
fynychu, gofynnwn i chi archebu lle – ond os na fydd 
gennych chi amser neu os byddwch yn anghofio – 
piciwch heibio.  Estynnir croeso cynnes i chi.

Byddwn yn cael ychydig amser ar ddiwedd y 
sesiwn i gael paned a sgwrs a rhannu gwybodaeth.  
Mae modd i chi fynychu cymaint o weithdai ag y 
byddwch yn dymuno.  Mae pob gweithdy yn wahanol 
oherwydd y bydd gwahanol ofalwyr yno.

Chwerthin yn iach — darpariaeth am ddim gan GIG!!
Os oes gennych chi grŵp gofalwyr neu grŵp 
lle y mae gofalwyr a’r rhai sy’n cael gofal yn 
dod ynghyd, mae modd i chi fanteisio ar sesiwn 
chwerthin am ddim.  Mae’n hwyl ac yn hawdd 
– mae’n gynhwysol iawn, ac mae mor dda ar 
gyfer eich lles corfforol a meddyliol.

Am ragor o wybodaeth, ffoniwch Carol Young:  
029 20335403 neu anfonwch E-bost at:  
carol.young@wales.nhs.uk Neges destun:  
nodwch “diddordeb mewn gweithdai gofalwyr” a’ch 
enw, a’i hanfon at 07976 050178. Trowch at ein 
gwefan: www.eppwales.org am ragor o gyrsiau

Y Ddeddf a Dewis Cymru
Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 wedi dod i rym.  Mae’r ddeddf newydd 
hon yn rhoi mwy o lais i bobl ynghylch y gofal a’r 
cymorth y maent yn ei gael.  Mae’n rhoi mwy o 
bwyslais ar hyrwyddo annibyniaeth pobl, er mwyn 
rhoi rheolaeth a llais cryfach iddynt.
Bydd cynghorau lleol yn cynnig cyfleoedd gwell 
trwy gyfrwng Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth, er mwyn galluogi pobl i fanteisio ar yr help 
cywir ar yr adeg gywir er mwyn bodloni eu sefyllfa 
unigol nhw.  Mae’r Ddeddf yn mynnu bod y Cyngor 
yn helpu pobl i fanteisio ar gymorth llesiant trwy 
gyfrwng gwasanaethau ataliol ac ymyrraeth gynnar.

Ein gwasanaethau cymorth a chyngor
Bydd cyfeiriadur adnoddau cenedlaethol yn rhan 
bwysig o’r Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a 
Chymorth hwn, fel bod modd i bobl fanteisio ar y 
wybodaeth fanwl ddiweddaraf ar unrhyw adeg.  
Enw’r porth gwybodaeth cenedlaethol hwn i Gymru 
yw Dewis Cymru (www.dewis.cymru).  Mae eisoes 
yn bodoli ar gyfer adnoddau yng Ngogledd Cymru, 
Caerdydd a Bro Morgannwg, ac mae’n helpu pobl 
i feddwl am eu hanghenion lles ac i ddod o hyd i 
wasanaethau/adnoddau y bydd modd iddynt eu 
cynorthwyo.
Dewis Cymru yw Y lle i droi ato os hoffech gael 

cyngor neu wybodaeth am eich lles – neu os hoffech 
gael gwybod sut y mae modd i chi helpu rhywun 
arall.  
Pan fyddwn yn sôn am eich lles, nid ydym yn cyfeirio 
at eich iechyd yn unig.  Rydym yn golygu pethau fel 
y man lle’r ydych yn byw, pa mor ddiogel yr ydych yn 
teimlo, mynd o le i le, a chadw mewn cysylltiad gyda 
theulu a ffrindiau.
Nid oes unrhyw ddau unigolyn yr un fath, ac mae lles 
yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl.  Felly 
mae Dewis Cymru yma i’ch helpu i gael gwybod mwy 
am yr hyn sy’n bwysig i chi.
Mae gennym wybodaeth mewn gwahanol gategorïau 
er mwyn eich helpu i feddwl am yr hyn sy’n bwysig 
i chi, ac mae gennym wybodaeth am bobl a 
gwasanaethau yn eich ardal sy’n gallu eich helpu 
hefyd.
Bydd y wybodaeth ar Dewis Cymru yn parhau i gael 
ei datblygu a’i gwella dros y flwyddyn i ddod, ond 
mae 450 o adnoddau eisoes wedi’u rhestru ar gyfer 
ardal Bro Morgannwg.
Os ydych yn gwybod am wasanaeth nad yw wedi 
cael ei gynnwys ar y wefan, mae modd i chi ei 
awgrymu i Dewis trwy’r adran gysylltu:   
www.dewis.cymru/ResourceDirectory/ContactUs.
aspx?page=%2fhome

Gweithdai Gofalwyr
Ar gyfer gofalwyr di-dâl sy’n gofalu am berthnasau neu ffrindiau

Dyddiad 1: Iechyd Meddwl a Lles 
2: Iechyd Corfforol a Lles

Amser

1 Tach    dydd Mawrth Gweithdy 1    Llyfrgell Y Barri 10.30 – 12.30
8 Tach    dydd Mawrth Gweithdy 2    Llyfrgell Y Barri 10.30 – 12.30

mailto:carol.young%40wales.nhs.uk?subject=
http://www.eppwales.org
http://www.dewis.wales/ResourceDirectory/ContactUs.aspx?page=%2fhome
http://www.dewis.wales/ResourceDirectory/ContactUs.aspx?page=%2fhome
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Caffi yn cynorthwyo 300 o ofalwyr yn 
ystod ei flwyddyn gyntaf
Mae caffi sy’n darparu cymorth i ofalwyr lleol yng 
Nghaerdydd a Bro Morgannwg wedi dathlu ei ben-
blwydd cyntaf trwy groesawu ei 300fed gofalwr i gael 
te prynhawn.

Lansiwyd Caffi Gofalwyr Marie Curie yn Hosbis 
Caerdydd a’r Fro yr elusen ym Mhenarth ym mis 
Mawrth 2015, gan wahodd gofalwyr o Gaerdydd 
a Bro Morgannwg i ddod i gael te, darn o gacen a 
sgwrs anffurfiol am eu rôl gofalu.

Cynhaliodd tîm prosiect Gofalu am Ofalwyr yng 
Nghymru Marie Curie gaffi Dydd Gŵyl Dewi 
arbennig ar ddydd Mawrth 1 Mawrth, ac roeddent 
wrth eu bodd i groesawu ymwelwyr newydd, 
gan godi nifer y gofalwyr a gynorthwywyd mewn 
blwyddyn yn unig i 303.  Mae llwyddiant y cynllun 
wedi golygu bod y caffis wedi cael eu cyflwyno 
mewn rhannau eraill o Gymru erbyn hyn.

Mae Maureen Kettlety o’r Barri yn un o’r bobl 
sydd wedi cael cymorth gan y caffi.  Mae Maureen 
wedi bod yn helpu i ofalu am ei chwaer, Annie, y 
rhoddwyd diagnosis canser iddi ym mis Tachwedd y 
llynedd. 

Roedd rhieni Maureen wedi cael gofal yn Hosbis 
Caerdydd a’r Fro Marie Curie hefyd, a dywedodd 
bod y caffi yn adnodd ‘gwych’ i ofalwyr lleol.

“Mae cynorthwyo rhywun yn gallu bod yn brofiad 
unig, ond os byddaf yn cael ambell i ddiwrnod 
gwael, rydw i’n gwybod y gallaf ddod yma a bydd 
pobl o gwmpas y bydd modd i mi siarad gyda nhw 
ac y byddant yn gallu rhoi cymorth i mi.  Mae clust i 
wrando yma bob amser.

“Gallaf siarad gyda phobl yma a dod â’m chwaer 
gyda mi, ac mae modd iddi hi rannu pethau na 

fyddai’n dymuno eu trafod gyda’i 
theulu efallai.  Gallwch ddysgu 
am y gwasanaethau sydd ar gael 
yma, fel yr uned therapi dydd ac 
adweitheg, ac mae modd i chi gael 
gwybodaeth am y cymorth arall 
sydd ar gael hefyd.”

Yn ogystal â chael cyngor a chymorth, mae Maureen, 
62 oed, yn helpu yn y caffi hefyd trwy ddarparu 
lluniaeth a siarad gyda gofalwyr eraill am eu profiadau.  
Gwnaeth annog y gofalwyr eraill i alw i mewn yn y caffi 
ac i fanteisio ar y cymorth sydd ar gael.

“Pan fyddwch yn dod trwy’r drws am y tro cyntaf, ni 
fyddwch fyth yn edrych yn ôl.  Yn fy marn i, mae’r 
naws yn eithaf ymlaciol;  mae’n awyrgylch cynnes a 
chyfeillgar, ac mae pobl yno i gynnig cymorth i chi.  
Credaf mai dyma’r hyn y mae nifer fawr o’r bobl sy’n 
dod yma yn chwilio amdano.”

Dywedodd Sarah Johnson, sydd wedi bod yn 
rhedeg Caffis Gofalwyr Marie Curie, bod llwyddiant y 
prosiect wedi gwneud argraff fawr arni.

“Pan wnaethom sefydlu’r caffi cyntaf flwyddyn yn 
ôl, ni fyddem fyth wedi dychmygu y byddai modd 
i ni gynorthwyo dros 300 o ofalwyr mewn ychydig 
dros 20 sesiwn.  Rydym wedi bod yn falch iawn o’r 
ymateb cadarnhaol a gawsom.

“Yn fy marn i, y peth mwyaf gwerth chweil o 
bersbectif y prosiect fu’r adborth a gawsom – bod 
y caffi hwn yn gwneud gwahaniaeth go iawn i’r 
gofalwyr sy’n mynychu, gan gynnig cymorth iddynt 
yn aml ar yr adeg pan fyddant ei angen fwyaf.”

Cynhelir Caffi Gofalwyr Marie Curie yn Hosbis 
Caerdydd a’r Fro Marie Curie ar ddydd Mawrth 
cyntaf ac olaf y mis.  Sylwer:  bydd Prosiect Gofalu 
am Ofalwyr yn cynnal Caffi Gofalwyr ar ddydd 
Mawrth 7 Mehefin yn ystod yr Wythnos Gofalwyr, 
pan gaiff te prynhawn ei ddarparu, a bydd Nyrsys 
Marie Curie wrth law i gynnig cyngor a gwybodaeth i 
ofalwyr.

Am ragor o wybodaeth am Gaffi Gofalwyr Marie 
Curie, cysylltwch â Sarah Johnson ar 02920 
426023 neu anfonwch e-bost at sarah.johnson@
mariecurie.org.uk.

mailto:sarah.johnson%40mariecurie.org.uk?subject=
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Ein gweledigaeth ar gyfer y Barri yw cael cymuned 
sydd wedi ymrwymo i gynorthwyo a pharchu 
anghenion pobl y mae ganddynt ddementia, a’u 
gofalwyr.

Gobeithiwn gyflawni’r weledigaeth hon trwy sicrhau 
bod unigolion, busnesau a grwpiau cymunedol yn 
ymwybodol o anghenion y rhai y maent yn byw gyda 
dementia ac anghenion eu gofalwyr.  Ceir nifer o 
fentrau a fydd yn helpu i gynllunio ein hamgylchedd 
ar gyfer y dyfodol a’n gwasanaeth a ddarparir, gan 
sicrhau bod y rhai y mae ganddynt ddementia yn 
parhau i fyw bywydau annibynnol a bod modd iddynt 
barhau i gyfrannu at fywyd cymunedol.

Dyma rai o’n nodau:

 ❖ cynyddu niferoedd y cyfeillion a hyrwyddwyr 
dementia yn y gymuned

 ❖ annog busnesau a darparwyr gwasanaethau i 
gynorthwyo’r fenter mewn unrhyw ffordd y mae 
modd iddynt wneud hynny.

 ❖ Datblygu nod barcud rhagoriaeth, gyda 
rhestr gyfeirio o dasgau i’w mabwysiadu gan 
fusnesau a grwpiau cymunedol, er mwyn iddynt 
allu teimlo’n falch i ddangos sticer ystyriol o 
ddementia. 

Arweinir y fenter hon gan grŵp llywio sy’n cynnwys 
aelodau o amrediad o asiantaethau.  Cynrychiolir 
gofalwyr gan Dr Rosie Tope, cadeirydd Gofalwyr 

Cymru, a wnaeth dreulio sawl blwyddyn yn gofalu 
am ei gŵr (gweler yr erthygl yn rhifyn Chwefror 2015 
o Wasg Gofal trwy droi at  
www.valeofglamorgan.gov.uk/carers).

Rydym yn cydnabod ei bod yn anodd i ofalwyr 
neilltuo’r amser, ond byddem yn croesawu 
cyfraniadau gofalwyr neu gyn ofalwyr.  Mae modd 
i chi ymuno â’r grŵp neu os na fydd modd i chi 
wneud hyn, cael diweddariadau a chyfrannu trwy 
gyfrwng negeseuon e-bost.  Mae’r fenter yn magu 
momentwm ac rydym yn ceisio sicrhau bod y 
Barri yn datblygu i fod yn gymuned sy’n ystyriol o 
ddementia.

Os bydd angen gwybodaeth bellach arnoch neu os 
hoffech gymryd rhan, cysylltwch â:

Rhia Stankovic-Jones, Cydlynydd Cymunedau 
Ystyriol o Ddementia, Cymdeithas Alzheimer De 
Ddwyrain Cymru Ffôn:  02920 434960  
Symudol:  07885 225613  
E-bost: Rhia.Jones@alzheimers.org.uk

John Porter, Cydlynydd Strategaeth Pobl Hŷn, 
Cyngor Bro Morgannwg.  Ffôn:  01446 707779 
E-bost jporter@valeofglamorgan.gov.uk

Josef Prygodzicz Uwch-swyddog Hyrwyddo Iechyd, 
Iechyd Cyhoeddus Cymru.  Ffôn: 02920 336206 
E-bost: josef.prygodzicz@wales.nhs.uk

Y Barri sy’n Ystyriol o Ddementia - Galluogi pobl y mae 
Dementia yn effeithio arnynt i barhau i fyw bywydau bodlon yn y Barri.

Fel rhan o ddathliadau Wythnos Gofalwyr 2016, 
bydd gan Dîm Profiad Cleifion Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a’r Fro nifer o stondinau 
gwybodaeth i ofalwyr ar draws Caerdydd a’r Fro.  
Bydd gofalwyr yn cael y cyfle i siarad gydag aelod 
o’r tîm a fydd yn gallu darparu gwybodaeth, cyngor a 
gwasanaeth cyfeirio am ffynonellau help perthnasol.

Dewch i siarad gyda ni am eich sefyllfa ofalu chi.  
Bydd gennym stondinau ar y diwrnodau/amseroedd 
canlynol

9 Mehefin 10am- 12pm Siop Iechyd Pobl Hŷn Age 
Connects 38 Heol Holton Y Barri 

9 Mehefin 1pm – 4pm – Ysbyty Llandochau – 
Canolfan Wybodaeth

13 Mehefin 11am – 2pm – Cyntedd UHW

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Suzanne 
Becquer-Moreno, Cynghorydd Cymorth Profiad 
Cleifion ar 029 2074 5307

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

Gyda’r disgwyliad y bydd nifer y bobl y mae ganddynt ddementia yng Nghaerdydd a’r Fro yn codi o 5,000 
i dros 8,000 erbyn 2030, bu Gorllewin Caerdydd a’r Barri yn dathlu’r gwaith o weithio tuag at eu statws 
fel Cymunedau sy’n Ystyriol o Ddementia trwy gynnal digwyddiad ar 9 Rhagfyr 2015 yn Neuadd Goffa y 
Barri.  Roedd y digwyddiad hwn yn cydnabod yr ymrwymiad parhaus i gynorthwyo pobl y mae ganddynt 
ddementia yn y gymuned.  Ers hynny, mae’r gwaith wedi symud yn ei flaen wrth geisio sicrhau bod 
cymunedau yn fwy croesawgar a chynhwysol.  Yn yr erthygl isod, mae John Porter yn disgrifio menter leol.

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/carers
mailto:Rhia.Jones%40alzheimers.org.uk?subject=
mailto:jporter%40valeofglamorgan.gov.uk?subject=
mailto:josef.prygodzicz%40wales.nhs.uk?subject=
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Mae Gwobrau Deall Anabledd yn dathlu ymrwymiad 
ac ymgysylltu gweithredol wrth hyrwyddo 
agweddau cadarnhaol tuag at bobl y mae ganddynt 
anableddau dysgu, gan annog pawb yn y gymuned i 
enwebu unigolion y maent yn gwneud gwahaniaeth, 
boed yn ysgol, yn wirfoddolwr, yn grŵp lleol, yn 
blentyn/grŵp o blant, yn gyflogwr, neu’n weithiwr 
proffesiynol.  Mae modd i enwebiadau ar gyfer 
y gwobrau ddod o Gaerdydd, Bro Morgannwg, 
Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr.

Bu Seremoni wobrwyo 2015, a gynhaliwyd ar 10 
Tachwedd 2015, yn gyfle blynyddol i ddathlu gwaith 
da ac mae’n cynnig ysbrydoliaeth i bawb sy’n 
mynychu.  Dywedodd Norbert Flynn, Cadeirydd 
y Grŵp Deall Anabledd, bod “y digwyddiad 
ysbrydoledig hwn yn brofiad unigryw ac ysgogol i 
unrhyw un yn y gymuned, os oes ganddynt brofiad 
personol o anabledd dysgu neu beidio”.

Bu cynrychiolwyr o’r gwasanaeth iechyd, 
cynghorau ysgol a mudiadau gwirfoddol yn 
cymryd rhan yn y broses o feirniadu’r Gwobrau.  
Cyflwynwyd y gwobrau gan Gynghorydd Margaret 
Wilkinson, Dirprwy Faer Cyngor Bro Morgannwg a 
Chynghorydd Sue Lent, Dirprwy Arweinydd Cyngor 
Caerdydd.

Cyflwynwyd gwobr ar y cyd i Glwb Pêl-droed Unedig 
Tref y Barri (BTC) a Theatr Ieuenctid INC Sherman 
(ST) yn y Categori Grŵp/Sefydliad Lleol.  Rhoddwyd 
cydnabyddiaeth i BTC am eu hymdrechion wrth 
gynnwys dyn ifanc, Ryan Cox (27), y mae ganddo 
anhwylder iaith a lleferydd goddefol, trwy ganiatáu 
iddo a’i annog i wneud cyhoeddiadau dros eu 

system 
sain yn ystod eu 
gemau, ac am 
ei gynnwys yn 
nigwyddiadau 
cymdeithasol 
y Clwb.  
Rhoddwyd 
cydnabyddiaeth 

i ST am y ffaith eu bod yn grŵp hollol gynhwysol o 
bobl anabl a phobl nad ydynt yn anabl, gan alluogi 
pobl ifanc 15-22 oed i feithrin sgiliau ym maes 
dawns a drama.

Mae Sasha Williams, (12 oed), y mae ganddi 
anghenion dysgu a datblygu o ganlyniad i 
ddamwain car ddifrifol, wedi mynychu’r Clwb 
Cymorth Gwaith Cartref i Rieni/Plant y Fro yn y 
Rhws.  Mae’r Clwb wedi helpu plant (rhwng 4 ac 
13 oed) y mae ganddynt amrediad o alluoedd/
anableddau, gan ddarparu cymorth dysgu (megis 
sgiliau rhifedd, llythrennedd ac astudio).  O 
ganlyniad i’r ffaith ei bod wedi mynychu’r Clwb, mae 
Sasha bellach yn llawer mwy hyderus ac mae’n 
mentora plant eraill nawr.

Am wybodaeth bellach am waith y Grŵp Deall 
Anabledd neu i ofyn am ffurflen enwebu ar gyfer 
2016, cysylltwch â:

Hasina Kaderbhai, ffôn:  02920 565917 neu e-bost 
hasina@parentsfed.org.

Gwobrau Deall Anabledd 2016, a gynhaliwyd am y 23ain tro

Gwirfoddoli ar gyfer Bipolar UK – 
Cyfle i fod yn Fentor Gofalwyr

Bipolar UK yw’r elusen genedlaethol sy’n 
cynorthwyo unigolion a theuluoedd y 
mae salwch meddwl gydol oes anhwylder 
deubegynol yn effeithio arnynt.  Rydym yn 
chwilio am wirfoddolwyr 18+ oed y mae 
ganddynt brofiad uniongyrchol o fyw gyda 
a chynorthwyo rhywun y maent wedi cael 
diagnosis o anhwylder deubegynol.

Fel gwirfoddolwr, byddwch yn darparu 
cymorth, cyngor a gwybodaeth ymarferol 
un-i-un dros y ffôn i ofalwyr eraill trwy ein 

gwasanaeth Mentora Cyswllt.  Lleolir y rôl hwn 
yn ein swyddfa yng Nghasnewydd, gerllaw y 
gorsafoedd bws a thrên.  Ad-dalir costau teithio.

Rhaid i’r holl wirfoddolwyr gael datgeliad DBS 
trwy Bipolar UK.  Darparir hyfforddiant, cymorth 
a goruchwyliaeth gynhwysfawr gan Bipolar UK.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0333 
323 4458 e-bost mentoring@bipolar.org 
neu trowch at www.bipolaruk.org/Pages/
Category/mentoring

mailto:hasina%40parentsfed.org?subject=
mailto:mentoring%40bipolar.org?subject=
http://www.bipolaruk.org/Pages/Category/mentoring
http://www.bipolaruk.org/Pages/Category/mentoring
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Dyddiad Amser Gweithgarwch/Digwyddiad
Dydd Mawrth 14 Mehefin,  
12 Gorffennaf, 9 Awst

9.30am tan 
11.30am

Cymhorthfa Hawliau Lles AM DDIM  NI FYDD angen 
gwneud Apwyntiad

Dydd Mawrth 14 Mehefin, 
19 Gorffennaf, 16 Awst

10am tan 12 
Canol Dydd 

Sesiynau Cyngor Cyfreithiol AM DDIM

Bore Dydd Iau 10am tan 12 
Canol Dydd

HYFFORDDIANT AM DDIM YNGHYLCH DEFNYDDIO 
CYFRIFIADURON A LLECHI Cynhelir y sesiwn hon gan 
Gymunedau yn Gyntaf Y Barri  
Darparir Cyfrifiaduron a Llechi, er bod croeso i chi ddod â'ch un chi.

Dydd Mawrth 7 Mehefin 10am tan 12 Mae Cymorth Emosiynol ac Ymarferol ar gael gan eich 
Grŵp Epilepsi lleol ym Mro Morgannwg

Dydd Mawrth 21 Mehefin 10am tan 12 
Canol Dydd

Bydd cymorth emosiynol ac ymarferol ar gael gan 
Action on Hearing, Caerdydd.  NI FYDD angen gwneud 
Apwyntiad, dim ond galw heibio

Beth sydd ‘mlaen yn y Siop Iechyd Pobl Hŷn, Y Barri
Nod y Siop Iechyd Pobl Hŷn yw gwella iechyd 
a lles pobl hŷn ym Mro Morgannwg.  Rydym yn 
gwneud hyn trwy ddarparu:

• Lle i gyfarfod, cymdeithasu a gwneud 
ffrindiau newydd, ac mae’r Caffi ar agor 
rhwng 9am a 12.30pm yn ystod yr wythnos

• Canolfan un stop er mwyn cael gwybodaeth

• Cyfleoedd gwirfoddoli er mwyn cael pobl hŷn 
i gymryd rhan yn y gymuned.

Gweithgareddau Heneiddio mewn ffordd Iach 

– cyfleodd sgrinio iechyd ac ymarfer corff yn 
y caffi a’r gymuned.  Mae’r rhain yn cynnwys 
Dosbarthiadau Cryfder a Chydbwysedd, 
Ymestyn, cadw’n heini a dosbarthiadau 
Aur Zumba, sesiynau sgrinio iechyd a 
gweithgareddau cymdeithasol fel Pwytho a 
Sgwrsio a’r te prynhawn neu’r cwis.

Isod, nodir rhai o’r gweithgareddau a 
gynhelir cyn bo hir.  Ffoniwch 01446 732385 
am wybodaeth bellach am unrhyw rai o’n 
gweithgareddau.

Prosiect Ymwybyddiaeth o Ofalwyr B-eat
B-eat yw’r brif elusen yn y DU sy’n cynorthwyo 
unrhyw un y mae anhwylderau bwyta yn 
effeithio arnynt.  Ariannwyd B-eat i ddarparu 
prosiect pwysig a fydd yn codi ymwybyddiaeth 
o anhwylderau bwyta ymhlith rhieni a gofalwyr 
pobl ifanc y mae ganddynt anhwylder bwyta.

Mae ‘gofalwr’ yn cyfeirio at unrhyw un sy’n 
darparu help a chymorth i rywun y mae ganddynt 
anhwylder bwyta.  Mae hyn yn cynnwys rhieni, 
llys-rieni, gwarcheidwaid, brodyr a chwiorydd, 
partneriaid, perthnasau eraill neu ffrindiau – 
neu unrhyw un y maent yn pryderu am rywun y 
maent yn eu hadnabod.

Caiff y prosiect ei lansio yn ystod Wythnos 
Gofalwyr 2016 (Dydd Llun 6 i ddydd Sul 12 
Mehefin) a bydd yn cynnwys:

1. diweddaru adnoddau presennol B-eat sy’n rhoi 
gwybodaeth i ofalwyr, gan gynnwys taflen a’r wefan

2. tudalen hysbysebu ar ffurf poster er mwyn 
codi ymwybyddiaeth ac annog pobl i droi at 
wefan B-eat er mwyn cael gwybodaeth am 
anhwylderau bwyta. 

Rydym wedi lansio arolwg i ofalwyr.  Rydym yn gofyn 
am eich adborth ynghylch cynllun a chynnwys ein 
taflenni presennol, ynghyd ag unrhyw newidiadau a 
fyddai o gymorth i chi ac i ofalwyr eraill yn eich barn chi.

Mae gan B-eat dair taflen ar gyfer gofalwyr ar 
hyn o bryd:

• Gofalu am blentyn neu berson ifanc yn eu 
harddegau sydd ag anhwylder bwyta

• Cynorthwyo oedolion sydd ag anhwylder bwyta

• Cynorthwyo partner sydd ag anhwylder bwyta

Am ragor o wybodaeth, trowch at: www.b-eat.co.uk/
latest/4166-carers-awareness-project  
ffoniwch 0300 123 3355 neu anfonwch e-bost at 
info@b-eat.co.uk

http://www.b-eat.co.uk/latest/4166-carers-awareness-project
http://www.b-eat.co.uk/latest/4166-carers-awareness-project
mailto:info%40b-eat.co.uk?subject=
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Cerdyn Cadwa’n Ddiogel Cymru
Mae Heddlu De Cymru, Gwasanaethau Anabledd 
Dysgu a Mencap Cymru wedi datblygu Cynllun 
Cerdyn Cadwa’n Ddiogel ar y cyd ar gyfer unrhyw 
un yn ardal Heddlu De Cymru sydd ag Anabledd 
Dysgu, problem Iechyd Meddwl neu Ddementia 
ac anghenion cyfathrebu.  Bwriad y cynllun yw 
gwneud pobl yn fwy ymwybodol o’u diogelwch 
personol, annog pobl i roi gwybod am droseddau 
– yn enwedig troseddau casineb – a’u hannog i 
geisio help os bydd ei angen arnynt.  Bydd hefyd 
yn helpu’r rheini sy’n darparu cymorth, megis yr 
Heddlu, i gael cymorth ar gyfer defnyddiwr y cerdyn 
a deall sut i’w gwneud i deimlo’n fwy diogel.

Os bydd angen cymorth ar ddeiliad y cerdyn, os 
ydynt ar goll, wedi dioddef trosedd neu mewn unrhyw 
sefyllfa sy’n golygu bod angen cymorth ychwanegol 
arnynt, gallant ddefnyddio’r cerdyn i gael gafael ar yr 
help hwn.  Bydd y cerdyn yn cynnwys gwybodaeth 
sylfaenol am yr unigolyn megis sut y maent yn 
cyfathrebu, unrhyw broblemau iechyd ac unrhyw 
gysylltiadau brys megis rhieni neu ofalwyr.

Pan fydd unigolyn yn cofrestru ar gyfer cerdyn 
cadwa’n ddiogel, bydd modd iddynt fanteisio ar 
Linell Anabledd yr Heddlu hefyd.  Dyma rif ffôn 
pwrpasol ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai 
brys, y mae modd i bobl sydd ag anabledd ei 
ddefnyddio er mwyn cysylltu â’r heddlu.  Wrth 

ffonio’r rhif hwn, bydd derbyniwr yr 
Alwad yn ymwybodol cyn iddynt siarad â’r sawl 
sy’n galw bod ganddynt anabledd.

Yn ystod yr alwad ffôn, gall derbyniwr yr alwad droi 
at wybodaeth a ddarperir ar y rhif cofrestru.

Bydd hyn yn sicrhau bod derbyniwr yr alwad yn 
ymwybodol o unrhyw anghenion ychwanegol sydd 
gan y sawl sy’n galw, a gallant ei throsglwyddo 
i unrhyw un o adnoddau’r heddlu sy’n rheoli eu 
hadroddiad.  Nid yw hwn yn ddewis amgen i’r 
gwasanaeth 999 brys;  dylid ei ddefnyddio yn lle’r rhif 
ffôn ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys yn unig.

Er mwyn ymuno â’r cynllun hwn, dylech lenwi 
ffurflen gofrestru, ac mae modd i chi wneud hyn 
mewn tair ffordd:

Lawrlwytho’r ffurflenni – trwy www.south-wales.
police.uk/en/contact-us/keep-safe-cymru-card 

Gofyn i’r ffurflenni gael eu postio atoch – ein 
manylion cyswllt yw: 
Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus 
Pencadlys Heddlu De Cymru 
Pencadlys yr Heddlu, Heol y Bont-faen 
Pen-y-bont ar Ogwr  CF31 3SU

Ff:  01656 761804  E-bost: judith.major@south-
wales.pnn.police.uk

Credyd Gofalwyr
Trosolwg
Gallech chi gael y Credyd Gofalwyr os ydych yn 
gofalu am rywun am o leiaf 20 awr yr wythnos.  Mae’r 
Credyd Gofalwyr yn gredyd Yswiriant Gwladol (YG) 
sy’n helpu gydag unrhyw fylchau yn eich cofnod 
Yswiriant Gwladol.  Caiff eich Pensiwn y Wladwriaeth 
ei seilio ar eich cofnod Yswiriant Gwladol.  Ni fydd 
eich incwm, eich cynilion na’ch buddsoddiadau yn 
effeithio ar eich cymhwystra i gael y Credyd Gofalwyr.

Yr hyn y byddwch yn ei gael
Os ydych yn gymwys i gael y Credyd Gofalwyr, mae 
modd i chi gael credydau er mwyn helpu i lenwi’r 
bylchau yn eich cofnod YG.  Mae hyn yn golygu bod 
modd i chi ymgymryd â chyfrifoldebau gofalu heb i 
hynny effeithio ar eich gallu i fod yn gymwys i gael 
Pensiwn y Wladwriaeth.

Sut i hawlio
Nid oes angen i chi wneud cais am Gredyd Gofalwyr:

 ❖ os ydych yn cael y Lwfans Gofalwyr – byddwch 
yn cael credydau yn awtomatig

 ❖ os ydych yn cael Budd-dal Plant ar gyfer plentyn 
dan 12 oed – byddwch yn cael credydau yn 
awtomatig

 ❖ os ydych yn ofalwr maeth – mae modd i chi 
wneud cais am gredydau YG yn lle hynny 

Mae modd i chi lawrlwytho’r ffurflen hawlio Credyd 
Gofalwyr trwy droi at www.gov.uk/government/
publications/carers-credit-application-form  neu 
gysylltu ag Uned y Lwfans Gofalwyr (nodir y manylion 
isod).  Mae’r ffurflen yn cynnwys Tystysgrif Gofal – 
gofynnwch i weithiwr iechyd neu ofal cymdeithasol 
proffesiynol i’ch llofnodi ar eich cyfer.

Uned y Lwfans Gofalwyr  Ffôn:  0345 608 4321 
Ffôn testun:  0345 604 5312 (Dydd Llun i ddydd Iau, 
8:30am tan 5pm dydd Gwener, 8:30am tan 4:30pm)

http://www.south-wales.police.uk/en/contact-us/keep-safe-cymru-card
http://www.south-wales.police.uk/en/contact-us/keep-safe-cymru-card
mailto:judith.major%40south-wales.pnn.police.uk?subject=
mailto:judith.major%40south-wales.pnn.police.uk?subject=
http://www.gov.uk/government/publications/carers-credit-application-form
http://www.gov.uk/government/publications/carers-credit-application-form

