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Os ydych yn gofalu am berthynas, cymydog 
neu ffrind sy’n methu ymdopi gartref oherwydd 
salwch tymor hir, oedran, anabledd neu 
gamddefnyddio sylweddau, rydych yn ofalwr.  
Wrth ddefnyddio’r term gofalwr, nid ydym 
yn golygu gweithiwr asiantaeth, cyflogedig 
neu ofalwr gwirfoddol.  Felly, os ydych yn 
credu eich bod yn ofalwr, dewch i ymuno yn y 
gweithgareddau a gynllunnir ar gyfer Wythnos 
Gofalwyr 2017.

Gall gofalu fod yn werth chweil, ond gall hefyd 
effeithio ar eich bywyd gartref, bywyd gwaith, 

amser rhydd a’ch perthynas gyda’r person 
yr ydych yn gofalu amdano.  Nid oes rhaid i 
chi fod yn byw yn yr un tŷ â’r person hwnnw i 
fod yn ofalwr. Nid yw gofalwyr yn cael cyflog i 
ddarparu cefnogaeth ac weithiau cyfeirir atynt 
fel gofalwyr teulu/ di-dâl/ anffurfiol.

Mae Wythnos Gofalwyr yn ymgyrch flynyddol 
i godi ymwybyddiaeth o ofal, sy’n tynnu sylw 
at yr heriau y mae gofalwyr yn eu hwynebu ac 
yn cydnabod y cyfraniad y maent yn ei wneud 
i deuluoedd a chymunedau.  Caiff ei chefnogi 
gan wyth elusen fawr.

Gwasg Gofal
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Mai  2017

Mae fersiwn Saesneg o Amser Gofalu 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 Amser Gofalu, yn gynt. 

Wythnos Gofalwyr 2017 
(Mehefin 12th – Mehefin 18th) www.carersweek.org/

Bydd mwy o fanylion am yr holl ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod Wythnos Gofalwyr yn cael 
eu hychwanegu at http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/

adult_services/Carers/Carers.aspx wrth i ni ddod yn ymwybodol ohonynt.   
Gadewch i ni wybod os ydych yn gwybod am rywbeth yr ydym wedi ei fethu. 

Dydd Llun 12fed Mehefin 
(bore), mae’r Ffederasiwn 
Rhieni yn cynnal digwyddiad 
bowlio yn yr Hollywood Bowl 
yng Nghanolfan y Red Dragon. 
Gofynna’r Ffederasiwn Rhieni 
i bobl i gysylltu â hwy, naill 
ai drwy e-bost yn admin@
parentsfed.org neu ffonio 
029 2056 5917, i gael lle yn y 
bowlio a chyfarfod yn y Barri yn 
y dyfodol.  

Dydd Mercher 14eg Mehefin 
10am-2pm  Gwybodaeth a 
digwyddiad dathlu Wythnos 
Gofalwyr ym Mhromenâd y 
Dwyrain, Ynys y Barri

Dydd Iau 15fed Mehefin 
10am-4pm  Sesiwn Galw 
Heibio yng Nghanolfan 
Feddygol West Quay, y Barri lle 
cewch siarad â chynrychiolwyr 
o EPP Cymru, Gofal a Thrwsio 
a Wellbeing 4u.

Dydd Sadwrn 17eg Mehefin 2017  
12pm – 2pm  
YMCA Caerdydd  
YMCA Arddangosfa Gofalwyr 
Ifanc 
Neuadd Hall  

Enwebir gan Bethan Jenkins, AM 
Byddai YMCA yn hoffi eich 
gwahodd i fynychu’r Arddangosfa 
Gofalwyr Ifanc yn y Senedd 
RSVP: Rebecca.frew@
ymcacardiff.wales  

Mae’r digwyddiadau lleol a gynhelir yn ystod yr wythnos yn cynnwys:
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Gwasanaeth Gwaith Achos Gofalwyr
Mae llawer o bobl hŷn yn gofalu am bartner, 
plentyn sy’n oedolyn, neu ŵyr/wyres yn 
eu cartref. Mae’n rhaid iddynt ddelio â’r 
cyfrifoldebau o fod yn ofalwr a rheoli eu llesiant 
eu hunain, tra’n cynnal cartref. 

Rhwng 1af Mawrth 2017 – 30ain Medi 2017, 
bydd Gofal a Thrwsio Caerdydd a’r Fro yn 
darparu gwasanaeth gwaith achos a fydd 
yn helpu gofalwyr hŷn (50 oed a throsodd) 
i gwblhau atgyweiriadau, gwelliannau ac 
addasiadau i’w heiddo.  

Mae’r Gwasanaeth Gweithiwr Achos Gofalwyr yn 
rhad ac am ddim ac wedi ei deilwra i anghenion 
unigol gofalwyr hŷn sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro 
Morgannwg.  Bydd y Gweithiwr Achos yn trefnu i 
ymweld â’r gofalwr hŷn yn ei gartref ac yn gwrando 
ar yr hyn y mae ei eisiau a’i angen, ac yna bydd yn 
llunio pecyn cymorth i sicrhau ei fod yn digwydd.

Bydd y Gwasanaeth Gwaith Achos Gofalwyr yn 
cynnig y canlynol:

 ❖ Gwiriad Cartrefi Iach i helpu nodi unrhyw 
feysydd sy’n peri pryder yn y cartref. 

 ❖ Cyngor ar opsiynau i atgyweirio, cynnal neu 
addasu’r cartref.

 ❖ Help i ddod o hyd i ffynonellau cyllid ar gyfer 
unrhyw waith y mae angen ei wneud.

 ❖ Help i ddod o hyd 
i gontractwr neu 
adeiladwr lleol 
dibynadwy. 

 ❖ Mynediad i gymorth gan Ofal a Thrwsio 
Caerdydd a Swyddogion Technegol y 
Fro i oruchwylio a rheoli project unrhyw 
addasiadau, atgyweiriadau a gwaith cynnal 
a chadw.

 ❖ Cyngor a chymorth i wneud cais am fudd-
daliadau heb eu hawlio neu unrhyw neu 
flwydd-daliadau posibl y gallai gofalwyr fod 
yn gymwys iddynt er mwyn cynyddu incwm 
yr aelwyd.

 ❖ Manylion am y gwasanaethau a all helpu 
gyda bywyd bob dydd neu weithgareddau 
dyddiol neu wasanaethau lleol eraill a all fod 
o ddiddordeb.

Am ragor o wybodaeth am y Gwasanaeth Gwaith 
Achos Gofalwyr a ddarperir 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 drwy:

Ffonio: 02920 473337 
E-bostio: careandrepair@crcv.org.uk   
Ysgrifennu:  Tolven Court, Dowlais Road, 
  Caerdydd, CF24 5LQ

NEWYDD!! Project YMCA Gofalwyr  
Oedolion Ifanc ‘Amser am Fwy’
Mae YMCA Caerdydd wedi sicrhau arian i 
redeg peilot Project Gofalwyr Oedolion Ifanc 
i bobl ifanc 18-25 oed.  Mae hwn yn broject 
ymchwil i ddarganfod anghenion a phroblemau 
Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr yng Nghaerdydd 
a’r Fro. Bydd yn cael ei gynnal tan ddechrau 
2018.  Mae’n ansicr faint o Oedolion Ifanc sy’n 
Ofalwyr sy’n bodoli, ond gydag amcangyfrif 
o 700,000 o ofalwyr ifanc yn y DU ac arolwg 
diweddar ym Mro Morgannwg yn nodi y gallai 1 
mewn 12 (8%) o ddisgyblion ysgol gynradd neu 

uwchradd fod yn ofalwyr ifanc, mae’n bosibl fod 
nifer uchel o oedolion ifanc sy’n ofalwyr angen 
cymorth a chyngor.  

Os ydych chi yn oedolyn ifanc sy’n ofalwr, neu 
os ydych yn gwybod am unrhyw oedolion ifanc 
sy’n ofalwyr a allai fod eisiau cymryd rhan, neu 
os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch 
â Becky ar naill ai 07807 084202 neu  
Rebecca.frew@ymcacardiff.wales 
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Comisiynydd yr Heddlu  
a Throsedd De Cymru
Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd 
De Cymru wedi bod yn gweithio gydag 
asiantaethau partner a thrigolion lleol i 
ddatblygu dull newydd o ymdrin â throseddau 
carreg y drws a sgamiau.  Mae pob un o’r saith 
Awdurdod Lleol yn Ne Cymru wedi cefnogi’r 
dull newydd hwn o’r ymgyrch ‘Dim Galw Heb 
Wahoddiad’ traddodiadol.

Gall gofalwyr fod â diddordeb yn y fenter 
newydd hon ar gyfer hwy eu hunain neu’r 
person y maent yn gofalu amdano.  Lansiwyd 
y fenter newydd ym Medi 2016 gydag ymgyrch 
yn y cyfryngau ledled De Cymru i godi 
ymwybyddiaeth a rhoi gwybod i drigolion am 
eu hawl i ddweud na wrth fasnachwyr heb 
wahoddiad a galwyr niwsans.  Bydd pob cartref 
yn cael cynnig sticer a llyfryn, sydd hefyd yn 
cyfeirio pobl at wybodaeth bellach ar sgamiau 
drwy’r post, dros y ffôn ac ar-lein.

Bydd gwaith celf y llyfryn a sticer 
ar gael i’w lawrlwytho, i’w gasglu 
o fannau dynodedig mewn 
cymunedau lleol fel llyfrgelloedd 
a chanolfannau iechyd, a bydd 
hefyd yn cael ei ddosbarthu trwy 
ein sefydliadau partner.

Bydd gwirfoddolwyr Ieuenctid yr Heddlu a 
Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu yn 
cyflwyno’r llyfryn a sticer i’r cymunedau mwyaf 
agored i niwed.

Os ydych yn gwybod am unrhyw wasanaeth 
cymunedol lleol arall a all fod yn sianel dda 
i gael yr adnodd hwn i drigolion, yn enwedig 
aelodau o’r gymuned sy’n agored i niwed, 
anfonwch y manylion at Deanna Lynda Young 
E-bost: Deanna.Young@south-wales.pnn.
police.uk Ffôn: 07469 907906

Project Garddio – Amser Tyfu
Mae project garddio YMCA Caerdydd wedi 
dechrau! Gelwir ef yn Amser i Dyfu/ Time 2 Grow, 
ac mae’n agored i holl ofalwyr ifanc ar draws 
Caerdydd a’r Fro.  Bydd y project yn cael ei gynnal 
yn YMCA Plas, oddi ar Heol y Plwca, Caerdydd.

Ni ddarperir cludiant ar gyfer pob sesiwn, ond 
byddwn yn ad-dalu unrhyw gostau teithio a gewch. 

Nod y project yw adnewyddu’r cwrt yng 
nghanolfan gymunedol Plasnewydd a chymryd i 
ystyriaeth syniadau pobl ifanc a gweithio’n agos 
gyda phobl ifanc o’r ddwy ardal.  

Dyma rai lluniau o broject y llynedd a oedd yn 
cynnwys gofalwyr ifanc o Gaerdydd a’r Fro.

Cysylltwch â Sarah ar: 07817728070 neu 
sarah.miller@ymcacardiff.wales  os hoffech 
gymryd rhan.

mailto:Deanna.Young%40south-wales.pnn.police.uk?subject=
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Rhowch y Gorau i Ysmygu gyda 
Dim Smygu Cymru!
Rhoi’r gorau i ysmygu yw’r peth pwysicaf y 
gallwch chi ei wneud fel gofalwr ar gyfer eich 
iechyd.  Ar wahân i’r manteision iechyd a’r hyder 
y bydd rhoi’r gorau iddi yn eu rhoi i chi, erbyn y 
Nadolig gallech fod wedi arbed dros £2000 (os 
ydych yn ysmygu 20 sigarét y dydd).

Mae Dim Smygu GIG Cymru yn darparu 
gwasanaeth cefnogi saith wythnos AM DDIM 
i helpu ysmygwyr roi’r gorau iddi. Bydd 
Ymgynghorydd cyfeillgar yn trafod cynhyrchion 
rhoi’r gorau i ysmygu (fel clytiau, mewnanadlwyr 
neu feddyginiaethau presgripsiwn) sydd ar gael 
am ddim ar bresgripsiwn, a all fod o gymorth 
mawr yn ystod yr wythnosau anodd hynny ar ôl 
i chi roi’r gorau i ysmygu.  Yn ystod y sesiynau 
bydd eich Ymgynghorydd yn trafod ystod o 
bynciau fel symptomau diddyfnu, ymdopi â blys, 
delio â straen, sbardunau a sut i atal llithro’n ôl.  
Mae’r sesiynau hyn yn gymorth mawr i’r ysmygwr 
oresgyn y ddibyniaeth.

Cofiwch, pan fyddwch yn rhoi’r gorau iddi gyda Dim 
Smygu Cymru, rydych 4 gwaith yn fwy tebygol o roi’r 

gorau iddi na’i wneud ar 
eich pen eich hun.

Ym Mro Morgannwg 
rydym ar hyn o bryd yn cynnal sesiynau yn: 
Ysbyty’r Barri, Canolfan Feddygol West Quay, 
Meddygfa Eryl a Chanolfan Iechyd Penarth (ar 
Stanwell Road).  Mae sesiynau ar gael ar draws 
Cymru; gan gynnwys gyda’r nos ac apwyntiadau 
Sadwrn.  

Ffoniwch 0800 085 2219 i drefnu apwyntiad. 
Am fwy o wybodaeth neu i ofyn am alwad yn 
ôl gan un o’n tîm cyfeillgar i gael ymweliad am 
ddim: www.dimsmygucymru.com.  Edrychwn 
ymlaen at eich croesawu i’r gwasanaeth.

Dilynwch ni ar Twitter: @StopSmokingW  /   
@DimSmyguCymru

Ychwanegwch ni ar Facebook: 
StopSmokingWales   /  DimSmyguCymru 

Arhoswch yn bositif! Gallwch ei wneud!

Ydych chi’n gofalu am rywun â 
dementia? 
Mae Gwasanaeth Cefnogi Dementia 
Cymdeithas Alzheimer (DSS) yn darparu 
cymorth un-i-un i bobl â dementia, gofalwyr ac 
aelodau o’r teulu ym Mro Morgannwg.  Mae’r 
gwasanaeth yn unigryw i’ch amgylchiadau 
personol a’r wybodaeth a’r cymorth sydd ei 
angen arnoch.  Gall y DSS ymweld â chi yn 
eich cartref i roi gwybodaeth a chefnogaeth 
ymarferol i’ch helpu i ddeall mwy am ddementia 
a’ch cefnogi i fyw yn dda gyda dementia. 

Pa fath o gefnogaeth yr ydym yn ei darparu?

 ❖ Gwybodaeth am eich diagnosis a’r 
symptomau posibl y byddwch yn eu profi

 ❖ Technegau i’ch helpu i ymdopi o ddydd i 
ddydd gyda symptomau dementia

 ❖ Cyngor am gyfarpar a all eich cefnogi gyda 
bywyd bob dydd

 ❖ Gwybodaeth am reoli a 
chynllunio eich materion 
ariannol a chyfreithiol

 ❖ Gwybodaeth a chefnogaeth i gael gafael ar 
wasanaethau lleol a all helpu

 ❖ Cymorth gyda chyfnodau pontio, 
megis diagnosis, gan weithio gyda’r 
Gwasanaethau Cymdeithasol, symud i ofal 
preswyl

 ❖ Cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl â 
dementia, eu gofalwyr a’u teuluoedd

I gyfeirio eich hun, neu rywun arall, cysylltwch 
â Becky Oatley (Gweithiwr Cymorth Dementia, 
Bro Morgannwg) ar 07715 802632 / becky.
oatley@alzheimers.org.uk (Oriau gwaith: 
Dydd Llun - Dydd Mercher 9am-5pm)

http://
mailto:becky.oatley@alzheimers.org.uk
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Ydych chi’n gofalu am Bobl Hŷn â Dementia 
neu Salwch Meddwl Hwyr?
A fyddech chi’n elwa o gefnogaeth gan bobl eraill sy’n deall eich heriau o ddydd i ddydd?

Mae Gofal yn y Fro Crossroads yn darparu 
grwpiau i gefnogi gofalwyr a’u perthynas 
dibynnol. 

Mae rhoddwyr gofal mewn Grwpiau Cymorth yn 
adrodd ynghylch llawer o fanteision:

 ❖ Teimlo’n llai unig ac ynysig

 ❖ Gwneud ffrindiau newydd

 ❖ Ennill ymdeimlad o ymrymuso a rheolaeth

 ❖ Datblygu sgiliau ymdopi

 ❖ Cymryd amser i chi’ch hun

 ❖ Cael eich deall

 ❖ Dysgu awgrymiadau gofalu gwerthfawr

 ❖ Rhyddid i fynegi teimladau

 ❖ Gwella hunan-barch 

 ❖ Lleihau straen, iselder a phryder

Noder nad oes rhaid i atgyfeiriadau fod ar 
gyfer defnyddwyr gwasanaethau gofal cartref 
Crossroads.  Gall unrhyw un sy’n byw yn y 
Fro ac sy’n gofalu am rywun â diagnosis o 
ddementia sy’n dechrau’n hwyr, neu faterion 
iechyd meddwl hwyr, fod yn gymwys.

GRWPIAU I OFALWYR & PERTHYNAS 
DIBYNNOL

Grŵp Cymdeithasol Gorllewin y Fro 
Cyfarfod yn fisol am ginio tafarn yn ardal y 
Rhws/Llanilltud Fawr/ Y Wig

Grŵp Cymdeithasol Penarth 
Cyfarfod yn fisol yn Eglwys Bedyddwyr Stanwell 
Road, Penarth.  Siaradwr gwadd a phaned/
bisged

GRWPIAU I OFALWYR YN UNIG

Grŵp Gofalwyr y Barri 
Cyfarfod yn fisol yn Neuadd Eglwys Dewi Sant, 
Colcot Road, Y Barri

Grŵp Gofalwyr Min Nos y Barri  
Cyfarfod yn fisol yng Nghanolfan Ddydd 
Crossroads, Ynys y Barri

GRŴP PAN FO’R RÔL GOFAL WEDI 
GORFFEN

Grŵp ‘dewch i gwrdd â phawb’ CAMEO 
Cyfarfod yn fisol am ginio yn Y Barri, Sili neu 
Benarth

Am fwy o wybodaeth am grwpiau cefnogi 
Crossroads, cysylltwch â Jayne Hill:  
02920 700057 Opsiwn 3   
counsellor@crossroads-vale.org.uk 

Byw’n Dda gydag Offer/Cyngor/Gwybodaeth/
Arddangos Nam ar y Clyw
A oes gennych nam ar y clyw? Ydych chi 
angen cymorth gyda chyfarpar cynorthwyol? 
Ydych chi eisiau gwybod mwy am ffonau 
addas, dolenni personol, a chlychau drws? 
Ar y Dydd Iau 1af o bob mis, rhwng 10am a 
12 canol dydd, bydd Action on Hearing yn 
cynnal sesiwn galw i mewn yn Age Connects 
Caerdydd a Siop Iechyd Hŷn y Fro yn y Barri 

(gw. t. 8). Bydd Action on Hearing yn darparu 
gwybodaeth, cyngor ac yn arddangos ystod 
eang o offer. NID oes angen apwyntiad, felly 
dewch draw. 

Cysylltwch â 01446 732385 am ragor o 
wybodaeth neu Chris Lazo, Action on Hearing,  
02920 523129

mailto:counsellor%40crossroads-vale.org.uk?subject=
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Llyfrgelloedd Bro Morgannwg -  
Gwasanaeth Llyfrgell Cartref  
Ydych chi’n gweithio gyda phobl, neu’n adnabod 
pobl, sy’n gaeth i’w cartrefi a allai elwa o 
Wasanaeth Llyfrgell Cartref Llyfrgelloedd y Fro? 
Mae’r Gwasanaeth yn defnyddio gwirfoddolwyr 
i ddanfon llyfrau i bobl yn eu cartrefi.  Rydym 
yn gallu cefnogi gofalwyr sy’n methu neu ddim 
eisiau gadael y sawl sy’n derbyn gofal gartref ar 
ei ben ei hun.  Mae’r gwasanaeth am ddim hwn 
yn ddelfrydol ar gyfer unrhyw un nad yw bellach 
yn gallu mynd i lyfrgell ei hun oherwydd anabledd, 
symudedd neu faterion eraill.  Bob pedair wythnos, 
bydd gwirfoddolwr yn gollwng bag o lyfrau ar gyfer 
y darllenydd ac yn casglu llyfrau’r mis blaenorol.

Gall y gwirfoddolwr ddod â llyfrau mewn nifer o 
fformatau - print cyffredin, print bras neu lyfrau 
llafar ar CD.  Y cyfan sydd rhaid i’r darllenydd ei 

wneud yw rhoi syniad i’r gwirfoddolwr o’r math 
o lyfrau maent yn eu hoffi - llyfrau gan awdur 
penodol, er enghraifft, neu ffuglen hanesyddol, 
troseddu, rhamantau neu ffeithiol - mae llwythi i 
ddewis o’u plith.

Os credwch y gallai’r gwasanaeth hwn fod yn 
union beth rydych yn chwilio amdano, neu os 
gwyddoch am rywun a allai elwa ohono, ffoniwch 
Melanie ar 01446 422419 am fwy o wybodaeth, 
neu ewch i  www.bromorgannwg.gov.uk/
llyfrgelloedd

Ffederasiwn Rhieni yn cynnal digwyddiad llwyddiannus ar y 
Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Newydd
Wrth i ni fynd i’r wasg clywsom am ddigwyddiad 
a gynhelir gan y Ffederasiwn Rhieni.  Bydd 
manylion llawn am y digwyddiad yn cael eu 
darparu yn y rhifyn nesaf o Wasg Gofal.

Ar ddydd Gwener 28 Ebrill, cynhaliodd y 
Ffederasiwn Rhieni ddigwyddiad yng Nghlwb 
Hwylio Caerdydd am y Ddeddf Newydd 
a’i heffaith ar rieni sy’n ofalwyr.  Roedd y 
digwyddiad yn cynnwys pynciau fel: Trosolwg 
o’r Ddeddf Newydd, Rhoi’r Ddeddf ar Waith, Sut 

gall y Ddeddf helpu teuluoedd a’r bobl y maent 
yn eu cefnogi.  Yn ogystal, cafwyd sesiwn 
‘Agored’ lle’r oedd cyfranogwyr yn rhoi adborth 
am eu profiadau a thrafodaethau ynglŷn â’r hyn 
a allai fod yn bosibl o dan y ddeddf newydd a’r 
rhwystrau y mae angen i ni eu goresgyn.   I gael 
mwy o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch 
â’r Ffederasiwn Rhieni ar 02920 565917.

Mentora Ffôn Cyflwr Deubegwn  
Gofalwr/ Aelod o’r Teulu 
Gwnewch apwyntiad i siarad gyda Mentor 
Deubegwn. 

Mae ein gwasanaeth mentora cymheiriaid dros 
y ffôn yn rhoi cyfle i chi siarad un-i-un gyda 
rhywun arall sydd wedi cefnogi rhywun gyda 
chyflwr deubegwn.  Rydym yn cynnig mentora 
os ydych yn aelod o deulu/ cyfaill  rhywun sydd 
â diagnosis o anhwylder deubegynol.  Byddwch 

yn paru gyda Mentor gwirfoddolwr hyfforddedig 
a fydd yn gwrando arnoch, yn eich helpu i ddod 
o hyd i ffyrdd o reoli, ac yn eich helpu i ddeall 
cyflwr deubegwn yn well. 

Cysylltwch â mentoring@bipolaruk.org  /  
0333 323 4458 i ganfod mwy.  
Dilynwch ni ar:  twitter.com/bipolaruk  
facebook.com/bipolaruk 

http://www.bromorgannwg.gov.uk/llyfrgelloedd
http://www.bromorgannwg.gov.uk/llyfrgelloedd
mailto:mentoring@bipolaruk.org
http://twitter.com/bipolaruk
http://facebook.com/bipolaruk
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Dathliadau yng Nghaffi Gofalwyr Marie Curie
Dathlodd Caffi Gofalwyr Marie Curie ei 
2il ben-blwydd ar 28ain Chwefror 2017, 
a mwynhaodd pawb a fynychodd de 
prynhawn a oedd yn cynnwys Crempogau 
a Chacennau Cymreig, i gyd wedi’u 
pobi’n ffres gan gogyddion yr Hosbis. 

Croesawyd 580 o ymwelwyr i’r Caffi 
Gofalwyr ers iddo agor ei ddrysau ym 
mis Mawrth 2015 - nifer anhygoel!  
Cynhelir y ‘Caffi Gofalwyr’ ar ddydd 
Mawrth cyntaf a’r olaf o bob mis, rhwng 
2pm a 4pm, ac mae’r lluniaeth AM DDIM.  
Nid oes angen apwyntiad i fynychu.

Dyddiadau’r Caffi Gofalwyr sydd ar y 
gweill yw: -

30ain Mai, 6ed a 27ain Mehefin, 4ydd 
a 25ain Gorffennaf 2017 yn yr Uned 
Therapi Dydd yn Hosbis Marie Curie, 

Bridgeman Road, Penarth, Bro 
Morgannwg, CF64 3YR

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 
Susan Court, rhif ffôn: 02920 
426023

Caiff gofalwyr groeso cynnes, i 
gymdeithasu gyda gofalwyr eraill 
a Gweithwyr Proffesiynol Gofal 
mewn amgylchedd anffurfiol.  Gall 
gofalwyr hefyd ddod â’r person y 
maent yn gofalu amdano gyda hwy 
ar yr amod eu bod yn gallu cefnogi 
eu hanghenion tra’n mynychu’r 
caffi.  

Rydym yn edrych ymlaen at 
groesawu llawer mwy o ofalwyr yn 
ogystal â hen ffrindiau drwy gydol 
2017.

Cefnogaeth ar gyfer Gofalwyr Iechyd Meddwl yng 
Nghaerdydd a’r Fro
Os ydych yn gofalu am rywun sydd â salwch 
meddwl, mae Hafal yn darparu ystod o 
wasanaethau a chefnogaeth ar draws Caerdydd 
a’r Fro.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 ❖ Gweithwyr Cymorth i Deuluoedd o fewn 
Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yng 
Nghaerdydd a’r Fro. Gall y Tîm Cymorth i 
Deuluoedd ddarparu cefnogaeth ymarferol 
ac emosiynol i ofalwyr ac aelodau’r teulu

 ❖ Gwybodaeth a chyngor hygyrch; gan 
roi’r newyddion a’r wybodaeth berthnasol 
ddiweddaraf i Ofalwyr

 ❖ Cyd-gymorth; gan alluogi Gofalwyr i gefnogi 
ei gilydd drwy grwpiau Gofalwyr

 ❖ Mynediad i’r project Gofalwyr; rhoi llais i 
Ofalwyr, yn enwedig yn y broses o gynllunio 
gwasanaethau iechyd meddwl lleol

 ❖ Codi ymwybyddiaeth; gan dynnu sylw at 
Hawliau gofalwyr

 ❖ Grwpiau cymorth ar gyfer gofalwyr iechyd 
meddwl yng Nghaerdydd a’r Fro

Ydych chi’n byw yn y Fro ac yn gofalu am 

rywun sydd â salwch meddwl?  Yna dewch 
draw i un o’n grwpiau cefnogi cyfeillgar ac 
anffurfiol i gwrdd â gofalwyr eraill a sgwrsio â 
Thîm Cefnogi Teulu Hafal

NEWYDD 
Grŵp Trafodaeth /Gwybodaeth i’w gynnal yn 
Chapter ar drydydd dydd Iau bob mis rhwng 
1.00pm - 2.00pm.  Y dyddiadau i’r dyfodol yw: 
18fed Mai, 22ain Mehefin, 20fed Gorffennaf 2017

Parhaus 
Mae Grŵp Cymorth yn cyfarfod yn ystod y dydd yng 
Nghaffi Chapter ar drydydd Dydd Iau’r mis rhwng 
2.00pm - 4.00pm. Y dyddiadau i’r dyfodol yw: 18fed 
Mai, 22ain Mehefin, 20fed Gorffennaf 2017.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chefnogaeth 
Deuluol cysylltwch â Nyeasha ar 07974 175 189 
neu e-bostiwch nyeasha.nicely-price@hafal.org 

Am Gyfranogiad Gofalwyr cysylltwch â Julia ar  
07500 040 657 neu e-bostiwch julia.greenhaf@
hafal.org

mailto:nyeasha.nicely-price@hafal.org
mailto:julia.greenhaf@hafal.org
mailto:julia.greenhaf@hafal.org
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Diweddariad ar Gôr Forget-me-not  
De Caerdydd a’r Fro
Yn rhifyn mis Medi 2016 o Wasg Gofal, 
rhannwyd newyddion am gôr newydd Forget-
me-not, a gynhelir yn Ysgol y Deri, Sully Road, 
Penarth.  Mae’r sesiynau wedi eu cynllunio’n 
arbennig ar gyfer pobl â dementia a’u teuluoedd 
ac mae’n gyfle i ddod ynghyd i rannu noson o 
ganu, hwyl a chwerthin.  Fel y dywedodd un 
mynychwr:

‘Mae’n therapi gwych i bobl â dementia ac 
yn ollyngdod hapus i mi. Mae’n berffaith, dim 
pwysau, dim ond hwyl, mae pawb yn chwarae 
rhan hyd eithaf eu gallu.  I ni, mae noson y côr 
yn amser hapus iawn.’

Mae lleoedd ar gyfer cyfranogwyr newydd.  
Bu’r sesiynau’n boblogaidd iawn ac mae gan 
y lleoliad barcio hygyrch i bobl â dementia a’u 
gofalwyr.  Rydym yn cyfarfod ar nos Iau rhwng 
7-9pm yn Ysgol y Deri, Sully Road, CF64 2TP 
ac yn cynnwys te, coffi a chacen! 

I ganfod mwy ffoniwch/ anfonwch neges destun 
at Sarah ar 07968 169424 / 02922 362064 

E-bost hello@forgetmenotchorus.com    
www.forgetmenotchorus.com

Caffi Cyfeillgar i Ddementia  
Cyntaf y Barri
Mae Age Connects Caerdydd a’r Fro yn falch o gael y “Caffi Cyfeillgar i Ddementia”  cyntaf yn y 
Barri, drwy wneud addewid i ddod yn aelod o Gymuned Gyfeillgar i Ddementia’r Barri.

Mae Ymgyrch Cymdeithas Alzheimer yn anelu 
at gynnwys a chefnogi pobl sydd â dementia yn 
ogystal â’u teuluoedd ym mywyd y gymuned.  
Mynychodd gwirfoddolwyr o’r Caffi a chanolfan 
gwybodaeth galw heibio Holton Road, Y Barri 
Hyfforddiant Cyfeillgar i Ddementia  a nawr 
maent i gyd yn Gyfeillion Dementia.

Dywedodd Nona Hexter, Cydlynydd y Project, 
“Rydym yn falch iawn ein bod bellach yn cael 
ein hadnabod fel busnes cyfeillgar a chefnogol 

i’r Gymuned Dementia ym Mro Morgannwg.  
Mae’r hyfforddiant yn ein galluogi i fod yn 
ymwybodol o heriau cymdeithasol y gallwn 
ddod ar eu traws.  Rydym yn deall bod 
gennym ddyletswydd gofal i’n defnyddwyr 
a bod yn rhan o Gymuned Gyfeillgar i 
Ddementia’r Barri.  Mae’n bwysig ein bod yn 
deall a chydag empathi fel tîm fel y gallwn 
ddarparu gwasanaeth ardderchog.

Mae’r Caffi yn awr yn arddangos ei Dystysgrif 
Cyfeillgar i Ddementia ynghyd â Marc Barcud 
Dementia Cymdeithas Alzheimer yn yr eiddo”.

Dosbarthiadau Myfyrdod newydd yn y Barri a Sain Tathan
Yn ddiweddar hefyd cychwynnodd Siop 
Iechyd Hŷn Age Connects Ddosbarth 
Myfyrdod yn Holton Road Y Barri.  Profwyd 
bod myfyrdod yn lleihau pwysedd gwaed 
a chynyddu hapusrwydd.  Gall y dosbarth 
ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar roi 
rhyddhad rhag poen, pryder, anhwylderau 

cysgu a llawer o gyflyrau iechyd eraill.  
Cynhelir y dosbarth bob dydd Iau rhwng 
3:15pm a 4:15pm; sylwch fod dosbarth arall 
yn The Gathering Place Sain Tathan ar foreau 
Llun 9:30am i 11:15am.  Cysylltwch â Natalie 
07341 264686 am fwy o fanylion.

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.

 

   
 

mailto:hello@forgetmenotchorus.com
http://www.forgetmenotchorus.com
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Yr Eryr
Yn 2013 cymeradwyodd Cynulliad Cymru 
gyflwyno’r brechlyn Eryr i bawb sy’n cyrraedd 
70 oed ynghyd â dal i fyny at 80 oed.  Yn 
anffodus, oherwydd problemau cyflenwi nid 
oedd modd ei gynnig i bawb, a sefydlwyd 
cyflwyniad graddol.  Mae hyn wedi achosi 
llawer o ddryswch, fodd bynnag, mae’r sefyllfa 
yn dechrau gwella.  Ar hyn o bryd, dylai pawb 
(gan gynnwys gofalwyr) 70 oed, 77, 78 a 79 
oed ar 1af Medi 2017 gael cynnig y brechlyn 
gan y meddyg teulu, gyda’r rhai 71, 72, 73, 
74 oed yn parhau’n gymwys tan eu bod yn 
80 oed.  Os ydych chi neu rywun rydych yn ei 
adnabod yn gymwys ac nad yw wedi cael ei 
alw eto gan y meddyg teulu, cysylltwch â’ch 
practis.  Gall unrhyw un sydd wedi cael brech 
yr ieir ddatblygu’r Eryr; mae’n gyflwr poenus 
sydd yn aml yn gadael poen ar safle’r frech. 
Gall hyn fod yn wanychol iawn a pharhau am 
beth amser.  Mae’r nifer a fanteisiodd wedi 
bod yn is na’r disgwyl; os ydych yn ansicr am y 
brechlyn, beth am siarad â’ch nyrs practis?

Rydym yn ffodus iawn yng Nghymru bod 
gennym amrywiaeth eang o frechlynnau am 
ddim i amddiffyn ein hunain, ein teuluoedd a’n 
cymunedau. Dylem fanteisio ar hyn.

Am ragor o wybodaeth gweler y ddolen isod   
http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk    
Chwiliwch am Imiwneiddio

Ffliw tymhorol
A yw’r Gwanwyn wedi 
cyrraedd?  Wel bron iawn, a chyda hynny rydym 
yn gweld diwedd swyddogol y tymor ffliw.  Er 
bod y ffliw yn bresennol drwy gydol y flwyddyn, 
rhwng mis Medi a mis Mawrth y mae fwyaf 
cyffredin, ac felly rydym yn cynnig imiwneiddio’r 
rhai sydd mewn perygl ar yr adeg hon.  Fel y 
gwyddoch, mae gan bob gofalwr hawl i gael 
brechiad rhag ffliw tymhorol am ddim.

Cyrhaeddodd y tymor ffliw eleni ddwysedd 
canolig adeg y Nadolig ac aros ar y lefel hon 
tan ddiwedd mis Chwefror.  Fel fi, rwy’n siŵr 
y byddwch wedi clywed am ofalwyr a gafodd 
ddos gas o ffliw ychydig ar ôl y Nadolig.  Nid yw 
imiwneiddio yn rhoi gwarant 100% na fyddwch 
yn dal y ffliw, ond mae tystiolaeth i ddangos os 
ydych yn dal ffliw pan fyddwch wedi cael eich 
brechu, mae’n debygol y cewch haint llai garw, 
gyda llai o gymhlethdodau.  Yn anffodus, mae 
nifer o firysau ffliw ac ni allwn gael ein diogelu 
rhag pob un ohonynt.  Bob blwyddyn, mae’r 
brechlyn yn ein diogelu yn erbyn dau firws Math 
A ac un math B; eleni achoswyd y rhan fwyaf o 
ffliw gan firws A.  Mae’r firysau’n newid ychydig 
o flwyddyn i flwyddyn, ac yn wir, weithiau yn 
ystod y tymor, felly mae’n bwysig ein bod yn 
cael brechiad ffliw bob blwyddyn i sicrhau ein 
bod yn cael ein diogelu rhag y math mwyaf 
niweidiol o firws ffliw.

Fel bob amser, daeth Bro Morgannwg i’r brig o 
ran y nifer a fanteisiodd ar y brechlyn ffliw i’r rhai 
dros 65 oed; gyda dros 18,000 o bobl yn cael eu 
brechu. Mae hynny’n cynrychioli 70%, yn fwy na’r 
Bwrdd Iechyd ar 68.8% a chyfanswm Cymru o 
66.6%.  Yn anffodus, roedd yn stori dra gwahanol 
i’r rhai â chlefydau cronig (o dan 65 oed).  Y nifer 
a fanteisiodd yn y Fro oedd 46.8%, Bwrdd Iechyd 
48.4% a chyfanswm Cymru oedd 46.9%.  

Gofalwyr, daliwch ati gyda’r gwaith da a 
chofiwch gynllunio ar gyfer eich imiwneiddio 
rhag y ffliw ym mis Medi.  Os ydych yn gofalu 
am rywun dan 65 oed sydd â chlefyd cronig, 
atgoffwch ei feddyg teulu i’w alw i mewn i gael ei 
imiwneiddio neu i wneud trefniadau iddo gael ei 
weinyddu yn y cartref, os yw’n gaeth i’r cartref.

http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk
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Gofalu am rywun annwyl,  
nid ydych ar ben eich hun
Mae 1 o bob 8 oedolyn yn darparu gofal i rywun 
annwyl sy’n hŷn, yn anabl neu’n ddifrifol wael.  Gall 
gofalwyr fod o unrhyw oedran, rydym yn gweithio 
gyda gofalwyr sydd wedi bod yn gofalu ers iddynt 
fod yn 5 oed, tra bod eraill yn dal i ofalu yn eu 80au.

Gofalwyr sy’n dal teuluoedd gyda’i gilydd, gan 
alluogi anwyliaid i wneud y gorau o fywyd.  Mae 
gofalu angen newidiadau mawr ac annisgwyl mewn 
ffordd o fyw, gan fod gofalwyr yn ymgymryd â 
chyfrifoldebau megis coginio, glanhau, gofal iechyd 
a gofal personol, a allai fod am ychydig oriau’r 
wythnos, neu ofal 24 awr.

Gall gofalu fod yn gymhleth.  Gall y ddrysfa o 
hawliau fod yn gymhleth.  Gall cwblhau gwaith 
papur fod yn gymhleth. Gall trefnu seibiant fod yn 
gymhleth.  Gall ein teimladau ynghylch gofalu yn 
sicr fod yn gymhleth.

Mae Gofalwyr Cymru yma i wneud yn siŵr waeth 
pa mor gymhleth yw’r ymholiad neu’r profiad, nid 
oes rhaid i neb ofalu ar ei ben ei hun.  Mae ein 
gwasanaeth ffôn arbenigol yma i roi gwybodaeth 
a chyngor.  Mae ein gwefan, taflenni, llyfrynnau a 

chylchlythyrau yn rhoi gwybodaeth gywir a chyfredol 
fel bod gofalwyr yn gwybod yn union beth yw’r 
sefyllfa. 

Os ydych yn newydd i’r ofalgar, rhowch gynnig 
ar Upfront https://www.carersuk.org/upfront.  
Mae hwn yn offeryn syml i ofalwyr sy’n newydd 
i’r ddrysfa o fudd-daliadau a hawliadau.  
Cwblhewch eich manylion, treuliwch ychydig 
funudau yn ateb cwestiynau, a byddwn yn eich 
arwain at yr wybodaeth rydych ei hangen.  Os 
nad ydych yn gallu dod o hyd i beth rydych yn 
chwilio amdano, rhowch alwad i ni - rydym yma 
i helpu.  Gofalwyr Cymru - 02920 811370   
www.carersuk.org/wales

Galw am Gyn- 
filwyr i helpu gydag 
ymchwil 
Mae dros bum miliwn o gyn-filwyr yn byw yn y 
DU, heb gynnwys y rhai sydd wedi gwasanaethu 
yn yr heddlu, gwasanaethau tân ac iechyd yn y 
cartref.  Amcangyfrifir bod 28% o’r unigolion hyn 
yn byw gyda phroblem iechyd meddwl yn sgil 
y trawma a brofwyd ganddynt wrth gyflawni eu 
dyletswyddau.

Mae dynion a menywod yn y lluoedd arfog yn 
agored i lawer o fathau o drallod emosiynol a 
chorfforol, megis tystio, profi neu gael amlygiad 
dro ar ôl tro i dystiolaeth o gam-drin, anaf a 
marwolaeth.  Awgrymodd astudiaethau nad yw 
40% o gyn-filwyr sy’n dioddef o PTSD yn ceisio 

cymorth gan weithiwr proffesiynol meddygol ac 
maent yn cael eu gadael i ddelio â’r materion 
hyn ar eu pennau eu hunain.  Ar hyn o bryd, 
mae’r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd 
Meddwl (NCMH) yn edrych ar y rhesymau 
pam fod rhai pobl yn fwy tebygol o ddioddef 
anhwylderau iechyd meddwl, fel PTSD, nag 
eraill. Maent yn chwilio am wirfoddolwyr i roi awr 
o’u hamser fel y gallant edrych ar y ffactorau 
genetig, amgylcheddol a seicolegol sy’n arwain 
at salwch meddwl.

I ddysgu mwy am yr ymchwil, neu gymryd rhan, 
ewch i www.ncmh.info neu ffoniwch 02920 688401

https://www.carersuk.org/upfront
http://www.carersuk.org/wales
http://www.ncmh.info
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Rheoli Straen - Gwasanaethau Cefnogi 
Iechyd Meddwl Sylfaenol (PMHSS)
Yn rhifyn Chwefror 2016 o Wasg Gofal, cafwyd 
erthygl am y PMHSS.  Mae’r gwasanaeth yn 
cynnig asesiad, cymorth, cyngor ac ymyriadau 
therapiwtig i ofalwyr ac aelodau o’r cyhoedd 
sy’n profi problemau iechyd meddwl cyffredin, 
megis straen, pryder ac iselder.

Mae’r PMHSS yn rhedeg dau gwrs mynediad 
agored o’r enw ‘ACT-ion for Living and Stress 
Control’.  Gall unrhyw ofalwr ddod draw ar y 
diwrnod i gofrestru, nid oes angen archebu 
ymlaen llaw, na siarad â ni yn gyntaf.

Mae’r cyrsiau yn dilyn model addysg i oedolion 
i ddysgu strategaethau ymdopi ar gyfer rheoli 
gofid.  Gweler isod fanylion am gyrsiau sydd ar 
y gweill yn y Fro:

ACT-ion for Living (pedwar sesiwn) 
Dyddiadau Cwrs 2017

Dydd Mawrth 5pm - 7pm o 30ain Mai – 20fed 
Mehefin yn Ystafell Bwyllgor 2, Swyddfeydd 
Dinesig, Holton Road, Y Barri, CF63 4RU 

Dydd Mawrth 5pm - 7pm o 5ed Medi 
– 26ain Medi yn Ystafell Bwyllgor 2, 
Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y 
Barri, CF63 4RU

Rheoli Straen (chwe sesiwn) Dyddiadau 
Cwrs 2017

Dydd Mercher 5pm – 7pm o 5ed Gorffennaf – 
9fed Awst yn Ystafell Bwyllgor 2, Swyddfeydd 
Dinesig, Holton Road, Y Barri, CF63 4RU 

Dydd Mawrth 2pm – 4pm o 7fed Tachwedd 
– 12fed Rhagfyr yn Ystafell Bwyllgor 2, 
Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri, 
CF63 4RU

Gallwch gael mwy o wybodaeth am gyrsiau ar 
ein gwefan  www.stepiau.org/ neu ffoniwch 
02920 906210.  Dylech fod yn ymwybodol bod 
cyrsiau ar sail y cyntaf i’r felin, yn yr ystyr na 
allwn ond cynnwys hynny o bobl sy’n ffitio’i 
mewn i’r lleoliadau, felly mae’n well cyrraedd 
ychydig yn gynnar i sicrhau lle.

Daflenni Ffeithiau Bwyd
Fel gofalwr, mae’n bwysig bwyta diet cytbwys 
da a maethlon.  Fodd bynnag, dywed pobl yn 
aml ei bod yn anodd gwybod beth i’w gredu am 
faeth a bwyta’n iach.  Er mwyn helpu i wneud 
synnwyr o’r holl wybodaeth sy’n gwrthdaro, 
mae gan Gymdeithas Ddieteg Prydain Daflenni 
Ffeithiau Bwyd sydd ar gael ar eu gwefan.  
Maent yn ymdrin â phynciau sy’n ymwneud 
â bwyta’n iach a ffordd o fyw, rhai cyflyrau 
meddygol a cholli pwysau. Ceir gwybodaeth am 
leihau eich risg o ddioddef diffyg maeth ac am 
faetholion sy’n bwysig i’ch iechyd.  

Mae deietegwyr yn weithwyr proffesiynol 
iechyd.  Defnyddiant yr ymchwil iechyd 
cyhoeddus a gwyddonol mwyaf cyfredol 
ar fwyd, iechyd ac afiechyd, er mwyn rhoi 

arweiniad ymarferol fel y gall pobl wneud 
dewisiadau ffordd o fyw a bwyd.  Mae pob un 
o’r Taflenni Ffeithiau yn cael eu hysgrifennu gan 
ddietegwyr sydd â diddordeb a gwybodaeth 
arbenigol yn y pwnc dan sylw.  Cymdeithas 
Ddeieteg Prydain yw’r sefydliad proffesiynol 
sy’n cynrychioli dietegwyr yn y DU.

Gweler y Taflenni Ffeithiau ar    
https://www.bda.uk.com/foodfacts/home

Hefyd ceir taflen ddefnyddiol iawn, Yr Arweinlyfr 
Bwyta’n Dda, ar wefan Dementia Care: http://
www.dementiacare.org.uk/services/need-
some-advice/living-well-with-dementia/
maintaining-a-healthy-lifestyle/diet-and-
nutrition/

http://www.stepiau.org
https://www.bda.uk.com/foodfacts/home
http://www.dementiacare.org.uk/services/need-some-advice/living-well-with-dementia/maintaining-a-healthy-lifestyle/diet
http://www.dementiacare.org.uk/services/need-some-advice/living-well-with-dementia/maintaining-a-healthy-lifestyle/diet
http://www.dementiacare.org.uk/services/need-some-advice/living-well-with-dementia/maintaining-a-healthy-lifestyle/diet
http://www.dementiacare.org.uk/services/need-some-advice/living-well-with-dementia/maintaining-a-healthy-lifestyle/diet
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Os yw eich cartref yn anodd ei wresogi, ffoniwch Nyth
Gallai’r Cynllun Nyth Cartrefi Clyd 
Llywodraeth Cymru helpu gofalwyr i 
gadw’n gynnes ac arbed arian ar eich 
biliau ynni.

Mae Nyth yn agored i bob deiliad tŷ yng 
Nghymru ac mae’n rhoi cyngor ar arbed ynni, 
rheoli arian, tariffau ynni, a hawlio budd-
daliadau.

Yn ogystal â chyngor am ddim, os ydych yn 
berchen neu’n rhentu’ch cartref yn breifat a’ch 
bod chi neu rywun rydych yn gofalu amdano 
yn derbyn budd-dal prawf modd, gallech fod 
yn gymwys i gael gwelliannau cartref am ddim.  
Gall y rhain gynnwys boeler newydd gwres 
canolog, insiwleiddio atig neu waliau ceudod ac 
inswleiddio waliau solet.  

Meddai Pennaeth Nyth, Lee Parry: 

“Mae Nyth yn cynnig ystod eang o gymorth a 
chyngor i helpu pobl sy’n cael trafferth i wresogi 
eu cartrefi. Rhwng 2011 a 2016, cysylltodd dros 
85,000 o ddeiliaid tai â Nyth ac mae 23,700 
wedi derbyn gwelliannau i’r cartref am ddim, ac 

wedi arbed cyfartaledd o £408 ar eu 
biliau ynni.”

Mae ymchwil newydd a gyhoeddwyd 
yn Ebrill 2017 yn dangos am y tro cyntaf sut 
mae gwelliannau effeithlonrwydd ynni cartref, 
sydd wedi’u hanelu at gartrefi incwm isel 
a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cael 
effaith gadarnhaol ar iechyd.  Defnyddiodd 
yr astudiaeth  ddata GIG i gymharu defnydd 
gwasanaeth iechyd pobl a oedd wedi elwa o 
welliannau ynni cartref Nyth a grŵp rheoli a 
oedd yn gymwys ar gyfer gwelliannau, ond a 
oedd yn dal i aros i’r rhain gael eu cwblhau.  
Gellir gweld/lawrlwytho’r Project Cysylltu Data 
Tlodi Tanwydd Data drwy  http://gov.wales/
statistics-and-research/fuel-poverty-data-
linking-project/?skip=1&lang=cy 

Os yw eich cartref yn anodd ei wresogi, 
cysylltwch â Nyth ar: Rhadffôn 0808 808 2244 i 
gael cyngor rhad ac am ddim ac i weld a ydych 
yn gymwys i gael gwelliannau i’r cartref sy’n 
arbed ynni, neu ewch i www.nestwales.org.uk 
am fwy o wybodaeth.

EPP Cymru
Mae’r GIG yn cynnig cyrsiau am ddim i helpu 
gofalwyr ganolbwyntio ar eu hiechyd a’u llesiant 
eu hunain, sy’n aml yn cael eu hanghofio.  Mae’r 
cyrsiau yn cwmpasu ystod eang o bynciau mewn 
technegau penodol i reoli straen, rhywbeth y gall 
gofalwyr fod yn arbennig o agored iddo oherwydd 
pwysau a disgwyliadau gofalu.

Yn ddiweddar mynychodd Gill Purse, sy’n gofalu 
am ei gŵr Michael, gwrs o’r fath:
“Roeddwn yn profi cyfnod o hwyliau isel a lefelau 
uchel o straen, felly awgrymodd fy meddyg teulu 
fy mod yn mynd ar gwrs.  Roeddwn yn amheus 
ar y dechrau p’un a fyddai’n helpu, ond roeddwn 
i’n teimlo yn fwy abl i ymdopi, gallwn gysgu’n well 
ac mae fy hwyliau’n well”.

Mae EPP Cymru yn cynnal nifer o gyrsiau GIG 
gan gynnwys gweithdai byr i ofalwyr, sesiynau 
magu hyder a llesiant ar gyfer unrhyw un sydd 
â chyflwr iechyd tymor hir neu rôl gofalu.  Maent 
yn unigryw yn yr ystyr nad ydynt yn cael eu 
darparu gan weithwyr iechyd proffesiynol, ond 

gan diwtoriaid hyfforddedig 
sydd â phrofiad go iawn o 
fyw gyda chyflwr iechyd, 
neu o ofalu am rywun.  Arweinir y cyrsiau gan 
gyfoedion a chyfranogwyr yn dysgu oddi wrth 
ei gilydd, gan ennill cyngor a gwybodaeth 
ymarferol am wasanaethau lleol.  “Ar adegau 
roedd bod yn ofalwr yn brofiad unig - roedd yn 
wych cwrdd â phobl eraill a oedd yn deall, derbyn 
awgrymiadau, a dysgu am bethau fel yr asesiad 
gofalwyr.  Roedd yn dda siarad â gofalwyr eraill.”

“Un o rannau mwyaf heriol bod yn ofalwr yw 
teimlo fel fy mod ar alwad 24/7, cefais ychydig o 
amser i mi fy hun.  Helpodd y cwrs fi i ddod o hyd 
i bocedi o amser i mi fy hun, rhywbeth yr oeddwn 
yn arfer ei deimlo oedd yn amhosibl.  Byddwn yn 
annog unrhyw un i fynychu cwrs - rydw i lawer 
mwy cadarnhaol a chefais fy hyder yn ôl.”

Am fwy o wybodaeth am gyrsiau, ffoniwch Carol 
neu Jess ar 02920 335403 neu e-bostiwch 
Epp.Info.cav@wales.nhs.uk 

http://gov.wales/statistics-and-research/fuel-poverty-data-linking-project/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/fuel-poverty-data-linking-project/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/statistics-and-research/fuel-poverty-data-linking-project/?skip=1&lang=cy
http://www.nestwales.org.uk
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