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Yn rhifyn Ionawr 2018 o’r Amser Gofalu, soniwyd 
am y cyfleoedd cyffrous sydd i ysgolion ledled 
Caerdydd a’r Fro gymryd rhan yn y Rhaglen 
Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion (RhGImY).  

Mae’n bleser gennym ddweud bod Ysgol Gyfun y 
Barri wedi ennill gwobr am gyflawni  
‘Hanfodion’ y RhGImY, yr ysgol gyntaf i wneud 
hynny yng Nghymru.  Mae hon yn gamp 
arbennig ac yn adlewyrchu’r gwaith gwych 
mae Ysgol Gyfun y Barri yn ei wneud yn nodi 
ac yn cefnogi gofalwyr ifanc yn eu hysgol. 

Datblygwyd y RhGImY yn wreiddiol gan 
Ymddiriedolaeth y Gofalwyr a Chymdeithas 
y Plant, ac i gyflawni’r wobr, mae’r ysgol 
yn dynodi uwch aelod o staff i gysylltu â 
gofalwyr ifanc.  Mae Sue Nielson, Arweinydd 
Gweithredol Ysgol Gyfun y Barri, yn 
cefnogi’r gofalwyr ifanc yn yr ysgol.

Dywedodd Ms Nielson: “Rydym yn falch iawn 
o’n gofalwyr ifanc, sy’n gwneud cymaint i 
gefnogi eu teuluoedd.  Mae’r rhaglen gofalwyr 
ifanc mewn ysgolion wedi ein galluogi i nodi’r 
gofalwyr ifanc yn yr ysgol, gan roi amrywiaeth 
o fesurau cadarnhaol ar 
waith i’w cefnogi yn yr ysgol 
yn ogystal â thu hwnt.”

Roedd Ysgol Gyfun y Barri 
yn ansicr o niferoedd eu 
gofalwr ifanc i gychwyn, 
ond gweithiodd staff ac 
athrawon yn ddiwyd i gefnogi 
a gwrando ar ofalwyr ifanc, 
ac mae’r ysgol bellach wedi 

bodloni’r meini prawf ar gyfer elfennau sylfaenol 
y Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion.

Dywedodd Connor Dunn, 15 oed, a fydd 
yn dechrau cwrs Mynediad yng Ngholeg 
Caerdydd a’r Fro yn hwyrach eleni:  “Mae 
bod yn ofalwr ifanc yn golygu pobl sy’n gofalu 
am eu teuluoedd.  Rwy’n helpu dad adref ac 
weithiau’n helpu fy mrawd i wneud ei waith 
cartref.  Gall gofalwyr ifanc wynebu llawer 
o broblemau, a gallant ymateb yn fyrbwyll 
i rywbeth yn sgil pwysau yn y cartref”.

Mae Connor bellach yn helpu gofalwyr ifanc eraill 
yn ei ysgol ac yn dweud, “Mae helpu gofalwyr 
eraill yn rhoi cymaint o foddhad i mi.  Mae Ms 
Nielsen yn yr ysgol yn wych a gall eich helpu 
waeth beth, mae wedi bod yn help mawr i mi.”

Dywedodd Tristan Evans, 14 oed: “Rwy’n helpu 
mam yn y tŷ pan fo angen help arni ac rwy’n 
helpu o gwmpas y tŷ.  Cefais wybod am y 
rhaglen gofalwyr ifanc mewn ysgolion o boster 
mewn gwers Mathemateg.  Soniais amdano wrth 
fy athrawes a gofynnodd hi i Ms Nielson roi mwy 
o wybodaeth i mi am sut y gall yr ysgol helpu.”

Amser Gofalu
Cylchlythyr Gofalwyr Bro Morgannwg  Mai  2018

Mae fersiwn Saesneg o Amser Gofal ar gael.  An English version of Caring Times is available.

Ysgol Gyfun y Barri yw’r gyntaf yng 
Nghymru i dderbyn Gwobr ‘Hanfodion’ 
Rhaglen Gofalwyr Ifanc mewn Ysgolion
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Wythnos Gofalwyr 2018 
(Mehefin 11 – Mehefin 17)
Os ydych yn gofalu am berthynas, cymydog 
neu ffrind sy’n methu ymdopi gartref oherwydd 
salwch tymor hir, oedran, anabledd neu 
gamddefnyddio cyffuriau, rydych yn ofalwr.  Nid 
gweithiwr asiantaeth, neu ofalwr proffesiynol 
neu wirfoddol sydd gennym dan sylw.  

Gall gofalu fod yn foddhaol ond gall hefyd 
effeithio ar fywyd y cartref, 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 
iddo.  Nid yw gofalwyr yn cael cyflog a chyfeirir 
atynt yn aml fel gofalwyr di-dâl/teuluol/anffurfiol.

Ymgyrch flynyddol yw Wythnos Gofalwyr 
i godi ymwybyddiaeth am ofalu, tynnu 
sylw at yr heriau y mae gofalwyr yn eu 
hwynebu, a chydnabod eu cyfraniad i 
deuluoedd a chymunedau.  Mae wyth 
elusen fawr yn cefnogi’r Wythnos.  Thema 

2018 yw Yn Iach ac mewn Cyswllt. 

Rydym yn nodi Wythnos Gofalwyr yn Y Fro 
drwy gyfrwng stondinau gwybodaeth yn llyfrgell 
y Barri, ynghyd â nifer o feddygfeydd ledled y 
sir.  Bydd cyfle i ofalwyr siarad â rhywun am eu 
sefyllfa, ynghyd â chyrff sy’n cefnogi gofalwyr 
(ni chafodd y darparwyr hyn eu cadarnhau 
pan aeth Amser Gofalu i’r wasg).  Mae cynllun 
wedi’i lunio ar gyfer yr holl sir a’r bwriad yw 
ymestyn i gymaint o’r Fro â phosib (gweler isod) 

Lleoliad Stondinau Gwybodaeth yn ystod Wythnos Gofalwyr
Dydd Llun 11 Dydd 

Mawrth 12
Dydd Mercher 13 Dydd Iau 14 Dydd 

Gwener 15
Stondinau Gwybodaeth yno drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 9:30am a 11:30am

Meddygfa 
Court Road 

Practis Grŵp y Fro 
– Safle Porthceri

Practis 
meddygon y 
Bont-faen

Practis Iechyd

Canolfan Feddygol 
Parc Highlight  

Canolfan Feddygol 
Dinas Powys

Stondinau Gwybodaeth yno drwy’r dydd, gyda staff ar gael rhwng 2:30pm a 4:30pm
Canolfan Feddygol 
y Glannau

Meddygfa Eryl, 
Llannilltud 
Fawr 

Canolfan Feddygol 
Cei’r Gorllewin

Meddygfa 
Redlands, Penarth 

Meddygfa 
Stanwell, Penarth

Stondinau Gwybodaeth yno drwy’r dydd
Llyfrgell y Barri Llyfrgell y Barri Llyfrgell y Barri Llyfrgell y Barri Llyfrgell y Barri

Gweithgareddau Eraill
Dawns Te y Lleng 
Brydeinig Frenhinol 
yng Nghaerdydd 1-3pm 
(lleoliad i’w gadarnhau)

Cwrs Codi a 
Chario i Ofalwyr 
yn y Barri 
9.30am–3.30pm

Helpu gofalwyr i fod yn 
Iach ac yn Gysylltiedig

11-17 Mehefin 2018

Yn Iach ac yn 
Gysylltiedig
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Chanolfannau Gwybodaeth a Chymorth
Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd 
a’r Fro dair Canolfan Gwybodaeth a 
Chymorth.  Mae’r gwasanaeth hwn yn 
gymorth i unrhyw un sy’n chwilio am 
wybodaeth iechyd, drwy roi gwybodaeth am 
ddim ar bapur a thrwy gyfrwng y rhyngrwyd.  
Mae’n cyfeirio pobl at wasanaethau ac 
yn cynnig cyfle i siarad yn gyfrinachol.

Cysylltwch â ni:

 ❖ Canolfan Wybodaeth a Chymorth Macmillan, 
Ysbyty Athrofaol Cymru, y Cyntedd, 
Parc y Mynydd Bychan, CAERDYDD 
CF14 4XW Ffôn: 029 2074 5655

 ❖ Canolfan Wybodaeth a Chymorth, 
Ysbyty Athrofaol Llandochau, y 
Plaza, Penlan Road, Llandochau, 
CF64 2XX. Ffôn: 029 2071 6311

 ❖ Canolfan Wybodaeth a 
Chymorth, Ysbyty’r Barri, 
Heol Colcot, Y Barri, CF62 
8YH. Ffôn: 01446 704141

Mae gwybodaeth am bob 
math o gyflyrau iechyd yn 

y Canolfannau, gan 
gynnwys canser a 
chyflyrau iechyd tymor hir; 
gwasanaethau lleol a sefydliadau; gwybodaeth 
am fudd-daliadau a sut i gael cyngor ariannol; 
gwybodaeth i ofalwyr, sgrinio, ymwybyddiaeth 
iechyd a gwybodaeth hyrwyddo iechyd.

Mae peth o’r wybodaeth ar gael mewn 
amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys taflenni 
a llyfrynnau, ar-lein, i wrando arno, hawdd 
i’w ddarllen ac mewn gwahanol ieithoedd. 

Am ragor o wybodaeth e-bostiwch yr 
Hwylusydd Sarah Davies: sarah.davies37@
wales.nhs.uk, ffôn: 07973715912 neu ewch 
i’n gwefan: www.cardiffandvaleuhb.wales.
nhs.uk – yr adran Ein Gwasanaethau

Cymorth i gynhalwyr pobl wedi cael strôc yn y Fro 
Gall cynhalwyr a phobl sydd 
wedi cael strôc gysylltu â 
phobl eraill debyg yng Ngrŵp 
Cefnogi Strôc y Fro.  Mae’r 
Grŵp yn rhoi cyfle i bobl ddod 
ynghyd i gael sgwrs dros 
baned a chacen, a chymryd 
rhan mewn gweithgareddau 
misol. 

Dywedodd Lizabeth Evans o Lewod Llanilltud 
Fawr a’r Bont-faen: “Mae rhywun newydd fod 
yma i ddangos i ni sut i ymlacio drwy gyfrwng 
yoga, a bydd ffysio yn dod yma’r tro nesa’. 

“Mae grŵp o ddrymwyr Affricanaidd yn mynd i 
ddod i’n diddanu ni hefyd.  Mae’n arferol i feddwl 
bod strôc ond yn digwydd i bobl hŷn, ond mae 
gyda ni aelodau yn eu 50au cynnar. 

“Rydym hefyd yn croesawu teuluoedd a 
chynhalwyr pobl sydd wedi cael strôc, sy’n gallu 

dod i gymryd rhan yn y 
gweithgareddau a siarad ag 
eraill sy’n deall eu profiadau.  
Mae un wraig yn gwirfoddoli 
oherwydd bod ei mam wedi 
cael strôc ac mae’n awyddus 
i roi rhywbeth yn ôl.  Mae 
un wraig arall â’i gŵr mewn 
cartref gofal yn dod am ei 

bod hi’n gwybod y bydd eraill yn y grŵp yn deall.”

Mae Grŵp Cefnogi Strôc y Fro yn cwrdd ar 
y trydydd dydd Mawrth o’r mis yn Neuadd 
Lantonian, Llanilltud Fawr rhwng 2-4pm.  Am 
ragor o wybodaeth, e-bostiwch lizabeth13@
hotmail.co.uk

Am ragor o wybodaeth am ba gymorth sydd ar 
gael i gynhalwyr pobl â strôc, ewch i wefan y 
Stroke Association yn  www.stroke.org.uk/what-
stroke/support-after-stroke/support-carers

mailto:sarah.davies37@wales.nhs.uk
mailto:sarah.davies37@wales.nhs.uk
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk
http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk
mailto:lizabeth13@hotmail.co.uk
mailto:lizabeth13@hotmail.co.uk
http://www.stroke.org.uk/what-stroke/support-after-stroke/support-carers
http://www.stroke.org.uk/what-stroke/support-after-stroke/support-carers
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Lansio Ymgyrch John  
i helpu gofalwyr
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro wedi dechrau 
cynllun peilot i gefnogi gofalwyr 
sydd am barhau â’u rôl fel 
gofalwyr tra bod y person y 
maen nhw’n gofalu amdano 
yn yr ysbyty.  Mae’r cynllun ar 
waith mewn saith ward mewn 
pedwar ysbyty gwahanol: Ysbyty 
Athrofaol Cymru, Ysbyty Athrofaol Llandochau, 
Ysbyty’r Barri ac Ysbyty Dewi Sant. 

Sefydlwyd Ymgyrch John ar ôl marwolaeth y 
Dr John Gerrard yn Nhachwedd 2014 gan ei 
ferch Nicci Gerrard, a’i ffrind Julia Jones, wedi’i 
anelu’n benodol at ofalwyr pobl â dementia. 

Gweithiodd y Tîm Profiad Cleifion yn agos â 
gofalwyr a staff i ddatblygu pedair egwyddor 
fyddai’n cydweddu â Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 

Blaenoriaeth – adnabod gofalwyr yn gynnar 
iawn 
Egwyddorion – sicrhau bod llais gan ofalwyr, 
bod ganddyn nhw wybodaeth a bod pobl yn 
cyfathrebu â nhw 
Addewidion – byddwn bob amser yn croesawu 
gofalwyr, a lle mae’n bosib eu cynorthwyo 
i barhau â’u rôl gofalu, os mai dyna yw eu 
dymuniad, er enghraifft yn ystod prydau bwyd  
Os gwelwch yn dda – a wnewch chi barchu 
preifatrwydd cleifion eraill, materion y ward a 
rhoi gwybod i ni os oes angen ein help arnoch 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Nyrsio Gweithredol: 
“Fel Bwrdd Iechyd, rydym wedi ymrwymo i ofalu 
am bobl a’u cadw’n iach, a thrwy fabwysiadu 

egwyddorion Ymgyrch John 
mae’n galluogi gofalwyr i 
barhau i chwarae rhan, os mai 
dyna yw eu dymuniad.” 

“Amcangyfrifir bod o leiaf 
51,000 o ofalwyr ledled 
Caerdydd a’r Fro ac mae’n 
bwysig eu cydnabod a’u 

cynnwys wrth wneud penderfyniadau, i sicrhau’r 
canlyniad gorau i’r claf.” 

“Mae’n gyffrous ein bod wedi cydweithio i greu 
llais, gyda’r nod o sicrhau bod cyfathrebu da 
rhwng cleifion, gofalwyr a staff.  Bydd y fenter 
hon hefyd yn golygu ein bod yn adnabod 
gofalwyr yn gynnar, gan wella dealltwriaeth 
staff.  Bydd y cynllun yn cael ei werthuso ymhen 
tri mis, yn cael ei adolygu cyn i drafodaeth 
ehangach ddigwydd i benderfynu a fydd yn cael 
ei ymestyn ledled y Bwrdd Iechyd.”

Fel rhan o’r cynllun peilot, mae Arweinwyr 
Cymorth i Ofalwyr wedi’u nodi ymhob ardal. 
Maen nhw’n derbyn hyfforddiant ar sut i 
adnabod a chefnogi gofalwyr, yn unol â’r 
ymgyrch. 

Mae pecyn hefyd ar gael yn cynnwys eitemau 
ymolchi hanfodol i ofalwyr sy’n gorfod aros 
yn yr ysbyty ar fyr rybudd.  Mae’n cynnwys 
taleb i’w defnyddio yn Y Gegin yn Ysbyty 
Athrofaol Cymru a ffreutur staff Ysbyty Athrofaol 
Llandochau, i gyd-fynd â’r ethos, “Rydym yn 
gofalu am y rhai sy’n gofalu”. 

Am ragor o wybodaeth ar Ymgyrch John ewch i  
www.johnscampaign.org.uk

Wythnos Gofalwyr  – 11-17 Mehefin 2018
Yn ogystal â mynychu sioeau teithiol ledled y Fro yn rhoi gwybodaeth i Ofalwyr, bydd y nyrsys 
arbenigol yn cynnal te dawns ar thema’r 1940au.  Caiff y te dawns ei gynnal rhwng 1-3pm 
yng Nghaerdydd ddydd Mercher 13 Mehefin 2018, a byddwn yn gwahodd ein holl ofalwyr a’u 
hanwyliaid i fynychu.  Bydd raffl, cerddoriaeth fyw ac yn fwy pwysig na dim, paned a chacen! 
(cewch wisgo dillad o’r 1940au os dymunwch)  Byddwn yn cadarnhau’r lleoliad cyn bo hir, ac yn 
gadael i chi wybod. 

http://www.johnscampaign.org.uk
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Crynodeb o Newyddion Dementia
Eleni, mae Wythnos Ymwybyddiaeth Dementia 
yn newid i Wythnos Gweithredu Dementia 
(21 i 27 Mai)  Mae codi ymwybyddiaeth a 
chynnig cymorth yn bwysig bob amser, ond 
mae’n bryd i ni gyd weithredu i greu newid i 
bobl y mae dementia yn effeithio arnyn nhw.  

Yn y DU, mae rhywun yn datblygu 
dementia bob tri munud, ond mae gormod 
o bobl yn teimlo’u bod wedi’u hallgau ac 
yn wynebu’r clefyd ar eu pen eu hunain. 

Dyna pam, a hithau’n Wythnos Gweithredu 
Dementia, y bydd Cymdeithas Alzheimer’s yn 
gofyn i bobl uno i gymryd camau – yn fawr ac yn 
fach – i wneud gwahaniaeth i fywyd pob dydd 
pobl â dementia.  Gallai fod mor syml â bod 
yn fwy amyneddgar wrth aros mewn ciw, neu 
sicrhau bod eich busnes yn deall dementia. 

Am ragor o wybodaeth ewch i www.alzheimers.
org.uk/info/20167/dementia_awareness_week

Gwefan Newydd y Fro 
ar Ddeall Dementia
Cafodd gwefan newydd ei lansio i roi gwybodaeth i bobl â dementia 
a’u gofalwyr.  Mae llawer o wybodaeth ar y safle, gan gynnwys rhestr 
o fusnesau sydd wedi cael sesiynau ymwybyddiaeth o ddementia, ac 
sydd wedi ymrwymo’n swyddogol i fod yn fusnes sy’n deall dementia.  
Cewch fwy o wybodaeth yma: www.dementiafriendlyvale.co.uk

Canolfan Gelfyddydau’r Memo, Y Barri
Rydym yn ail-gyflwyno ein 
rhaglen Sinema sy’n Deall 
Dementia!  Byddwn yn dangos 
ffilmiau mewn awyrgylch 
hamddenol a hygyrch lle gall pobl 
â dementia ymlacio a chael hwyl.

Mae’r ffordd yr ydym yn dangos y ffilmiau wedi’i 
gynllunio’n arbennig ar gyfer pobl â dementia, 
eu gofalwyr a’u teuluoedd.  Y nod yw gwneud 
y sinema’n fwy hygyrch, drwy gynnig profiad 
cynhwysol mewn awyrgylch diogel a chroesawus.

Bydd cyfres o’r ffilmiau mwyaf poblogaidd erioed 
yn cael eu dangos drwy gydol y flwyddyn.  Pum 
punt yw pris y tocynnau ar gyfer y dangosiadau 
hyn, sy’n cynnwys diod poeth neu oer a bisged 
yn ystod yr egwyl fer. 

Dangosiadau ffilmiau i bobl â dementia a’u 
teuluoedd yn 2018:
Dementia Friendly cinema screenings for 2018:
Dydd Llun 18 Mehefin, 1:30pm - The Producers
Dydd Llun 16 Gorffennaf, 1:30pm – Gypsy

Dydd Llun 13 Awst, 1:30pm - Oklahoma!
Dydd Llun 17 Medi, 1:30pm – Casablanca
Dydd Llun 15 Hydref, 1:30pm – Gigi
Dydd Llun 26 Tachwedd, 1:30pm - The Quiet Man
Dydd Llun 10 Rhagfyr, 1:30pm - Christmas in 
Connecticut

Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01446 
738622 neu archebwch ar-lein:  www.
memoartscentre.co.uk/events/categories/
cinema/ 

I gloi, mae, Pennies 
from Heaven yn llyfr 
gan awdur lleol, Liz 
Hooper, am ei phrofiadau 
yn gofalu ar ôl ei thad 
â dementia.  Cofnod 
dirdynnol o’i phrofiadau 
fel gofalwraig yw’r llyfr ac mae’n sicr yn 
werth darllen.  Am ragor o wybodaeth 
cysylltwch â Liz ar lizhooper652@hotmail.
com neu www.facebook.com/Liz-Webb-
Hooper-1940500516223860/

http://www.alzheimers.org.uk/info/20167/dementia_awareness_week
http://www.alzheimers.org.uk/info/20167/dementia_awareness_week
http://www.dementiafriendlyvale.co.uk
http://www.memoartscentre.co.uk/events/categories/cinema/
http://www.memoartscentre.co.uk/events/categories/cinema/
http://www.memoartscentre.co.uk/events/categories/cinema/
mailto:lizhooper652@hotmail.com
mailto:lizhooper652@hotmail.com
http://www.facebook.com/Liz-Webb-Hooper-1940500516223860/
http://www.facebook.com/Liz-Webb-Hooper-1940500516223860/
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Teleofal yn y Fro
Mae gwasanaeth TeleV+ Cyngor Bro 
Morgannwg yn canolbwyntio ar ddefnyddio 
ymagwedd fwy arbenigol at y rhai y mae mwy 
o beryglon i’w diogelwch a’u hannibyniaeth; 
gall y rhain gynnwys cyflyrau megis epilepsi, 
demensia a chrwydro, llai o symudedd, 
problemau ansefydlogrwydd a chwympo, ac 
ail-alluogi ar ôl cael eu rhyddhau o’r ysbyty.  

Mae Teleofal wedi helpu llawer o unigolion 
a’u teuluoedd.  Mae Mrs Irene Nicholas yn 
gwsmer TeleV+ diweddar oedd wedi cael ei 
chyfeirio gan y Tîm Rhyddhau yn yr ysbyty 
lleol.  Roedd y tîm wedi argymell Teleofal i 
deulu Irene a rhoi sicrwydd iddynt y byddai 
cyfarpar arbenigol ar gael i’w helpu i reoli a 
chefnogi Irene ar ôl iddi ddychwelyd i dŷ’r teulu.  

Mae Irene yn byw 
gyda’i dwy ferch ar 
hyn o bryd ac angen 
goruchwyliaeth gyson 
i’w helpu i symud o 
gwmpas.  Roedd ei 
merched yn poeni y 

byddai’n ceisio codi ei hun, ac y byddai’n baglu 
neu’n syrthio wrth geisio cerdded heb gymorth. 

Ar ôl derbyn y ffurflen atgyfeirio gan yr ysbyty, 
roedd y tîm Teleofal yn gallu asesu anghenion 

Irene ac ymweld â’i chartref. 
Yno fe argymhellon nhw roi 
pad o dan y matres fyddai’n 
tynnu sylw’r merched yn 
syth ar declyn galw 
bach rhwng deg y nos 
ac wyth y bore.     Mae’r 
pad gwely â synhwyrydd 
gafodd Irene hefyd wedi’i gynllunio i rybuddio 
ein canolfan fonitro pedair awr ar hugain 
pan mae’r cwsmer yn codi o’r gwely.  

Roedd Irene felly’n ddiogel gartref, 
a’r merched yn teimlo rhyddhad gan 
wybod y gallen nhw gysgu’n fwy tawel 
gyda Mam ond galwad i ffwrdd!

Mae’r tîm Teleofal yn parhau i weithio’n 
agos gyda gweithwyr proffesiynol iechyd 
a gofal cymdeithasol mewn wardiau lleol 
sy’n anfon cleifion adref, a meddygfeydd, 
i gefnogi unigolion a’u gofalwyr drwy 
ddefnyddio amrywiaeth o gyfarpar sy’n 
gallu helpu i reoli amryfal anghenion.  

Am ragor o fanylion ynglŷn â gwasanaeth 
Teleofal, cysylltwch ag aelod o’r tîm 
ar: 01446 700111, e-bost Telecare@
valeofglamorgan.gov.uk 

Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref  
Ydych chi’n gweithio gyda gofalwyr sy’n 
gaeth i’r tŷ, neu’n eu nabod, a allai fanteisio 
ar Wasanaeth Llyfrgell y Fro i’r Cartref?  
Rydym yn defnyddio gwirfoddolwyr i gludo 
llyfrau i bobl yn eu cartrefi ac mae gennym 
wirfoddolwyr yn barod i helpu yn ardaloedd 
Penarth, Dinas Powys a Gwenfô. 

Mae’r gwasanaeth hwn sydd am ddim yn 
ddelfrydol i bobl sy’n ei chael hi’n anodd 
cyrraedd eu llyfrgell leol oherwydd eu 
dyletswyddau gofalu.  Bob pedair wythnos 
daw gwirfoddolwr â bag o lyfrau i’r darllenydd, 
a chasglu llyfrau’r mis blaenorol. 

Gall ddod â llyfrau mewn nifer o fformatau 

– mewn print arferol, print 
mawr, neu lyfrau gwrando 
ar CD.  Dyna’r oll sydd 
angen i’r darllenydd ei 
wneud yw dweud wrth y 
gwirfoddolwr pa lyfrau sydd 
at eu dant – llyfrau gan awdur penodol er 
enghraifft, ffuglen hanesyddol, trosedd, straeon 
caru neu ffeithiol – mae digon o ddewis!

Os ydi’r gwasanaeth hwn yn swnio’n ddelfrydol 
i chi, neu os ydych chi’n gwybod am rywun 
allai elwa ohono, ffoniwch Melanie ar 01446 
422419 am ragor o wybodaeth. http://www.
valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/
Libraries/Libraries-in-the-Vale.aspx

mailto:Telecare@valeofglamorgan.gov.uk
mailto:Telecare@valeofglamorgan.gov.uk
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/Libraries/Libraries-in-the-Vale.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/Libraries/Libraries-in-the-Vale.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/enjoying/Libraries/Libraries-in-the-Vale.aspx
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Diweddariad ar Broject ‘Amser 
i Mi’ Gofalwyr Ifanc y Fro
Mae hwn yn broject ieuenctid gan YMCA 
Caerdydd, sy’n cefnogi Gofalwyr Ifanc yn y 
Fro.  Mae ‘Amser i Mi’ yn cynnig cyfle i Ofalwyr 
Ifanc gael hoe o’u gwaith gofalu drwy brofi 
cyfleoedd newydd, cwrdd â gofalwyr ifanc eraill, 
cyrchu cymorth a chyngor a chael hwyl!  Yn 
yr erthygl hon, mae Emma Drew, Gweithiwr 
Project Gofalwyr Ifanc y Fro, yn disgrifio rhai 
o’r gweithgareddau y mae wedi eu gwneud 
gyda gofalwyr ifanc yn ystod hanner tymor.

Yn ystod hanner tymor Chwefror, aeth grŵp o 
ofalwyr ifanc i ddiwrnod o weithgareddau yn y 
ganolfan rafftio dŵr gwyn yng Nghaerdydd. 

I ddechrau fe ddysgon nhw am ddiogelwch 
yn y dŵr, a mynd i barau i ddysgu canŵio. 

Ar ôl dysgu sut i ddefnyddio’r rhwyfau, symudodd 
y gofalwyr ifanc ymlaen at gaiacio un am un, 
a chroesi’r bae.  Y gweithgaredd olaf yn y dŵr 
oedd rafftio dŵr, a chafodd rhai o’r gofalwyr 
dipyn o hwyl yn syrthio i’r dŵr oer rhewllyd.  

Aeth rhai o’r gofalwyr ifanc ymlaen at y 
Weiren Wib, lle llwyddodd dau o’r bobl ifanc i 
drechu eu hofn o uchder a chwblhau’r cwrs, 
a chael amser gwych wrth wneud hynny. 

Daeth y diwrnod i ben yng Nghaffi Morrison’s, lle 
cafodd y gofalwyr ifanc fwyta i adfer eu nerth.

Mae Emma Drew, Gweithiwr Project Gofalwyr 
Ifanc y Fro, yn gweithio yn swyddfa YMCA 
Caerdydd a gellir cysylltu â hi ar  07966 
834506 neu emma.drew@ymcacardiff.
wales  www.ymcacardiff.wales/what-we-
do/family-work/young-carers/ or visit the 
Vale’s website http://www.valeofglamorgan.
gov.uk/cy/living/social_care/adult_
services/Carers/Young-Carers.aspx

Canllaw Lleol Newydd i reoli 
meddyginiaethau i oedolion a gofalwyr ifanc
A ydych chi’n gofalu, yn ddi-dâl, am ffrind 
neu aelod o’r teulu na fyddai’n gallu ymdopi 
heb eich cefnogaeth?  Os ydych chi’n delio 
â’u meddyginiaeth ac yn ei rhoi iddyn nhw’n 
rheolaidd, ac yn teimlo’n ansicr am hyn, 
mae’r llyfryn yma i chi.  Cafodd ei greu law 
yn llaw â gofalwyr, i roi mwy o ganllawiau ar 
sut a phryd i roi meddyginiaeth yn ddiogel. 

Mae’r canllaw newydd yn sôn am sawl agwedd 
ar reoli meddyginiaethau, gan gynnwys 

sut i’w gymryd, cwestiynau i’w hystyried a 
beth i’w ddisgwyl gan ei fferyllfa leol.  Mae 
tudalen ar wahân ar gyfer gofalwyr ifanc, 
yn ogystal â rhifau cyswllt defnyddiol.

Gellir gweld y canllaw newydd yn  
www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/
living/social_care/adult_services/
Carers/Carers.aspx (gweler yr adran 
taflenni a chymorth ar y wefan hon)

mailto:emma.drew@ymcacardiff.wales
mailto:emma.drew@ymcacardiff.wales
http://www.ymcacardiff.wales/what-we-do/family-work/young-carers/ 
http://www.ymcacardiff.wales/what-we-do/family-work/young-carers/ 
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Young-Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Carers.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/living/social_care/adult_services/Carers/Carers.aspx
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Rheoli Straen -  
Gwasanaethau Cymorth Iechyd Meddwl Sylfaenol (GCIMS)
Yn rhifyn mis Mai 2017 o Amser Gofalu, 
ymddangosodd erthygl ar y GCIMS.  Mae’r 
gwasanaeth yn cynnig asesiad, cymorth, cyngor 
ac ymyriadau therapiwtig i ofalwyr ac aelodau’r 
cyhoedd sy’n profi problemau materion iechyd 
meddwl cyffredin, megis straen, gorbryder ac 
iselder.

Mae’r GCIMS yn rhedeg dau gwrs mynediad 
agored a elwir yn ACT-ion for Living (pedair sesiwn) 
a Stress Control (chwe sesiwn).  Gall unrhyw ofalwr 
ddod draw a chofrestru ar y diwrnod, does dim 

angen cadw lle o flaen llaw na siarad â ni yn gyntaf.

Mae’r cyrsiau yn dilyn model addysg oedolion 
i ddysgu strategaethau ymdopi i reoli trallod 
meddyliol.  

Gallwch gael mwy o wybodaeth am gyrsiau ar ein 
gwefan  www.stepiau.org/cymraeg neu ffoniwch 
02920 906210.  Byddwch yn ymwybodol mai’r 
cyntaf i’r felin fydd hi ar gyfer y cyrsiau gan mai dim 
ond nifer y llefydd sydd ar gael yn y lleoliadau y 
gallwn eu cynnig, felly mae’n syniad da cyrraedd yn 
fuan i gael lle. 

Rheoli Straen

Dyddiad ac Amser Lleoliad

Dydd Mercher 6 Mehefin – 11 Gorffennaf 2018 
16.00 - 18.00

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

Dydd Llun 6 Awst – 17 Medi 2018 
14.00 - 16.00

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

Dydd Mercher 19 Medi – 24 Hydref 2018   
17.00 - 19.00

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

Dydd Iau 10 Ionawr – 14 Chwefror 2019   
14.00 - 16.00

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

ACT-ion for Living

Dyddiad ac Amser Lleoliad

Dydd Iau 31 Mai – 21 Mehefin 2018  
16.00 – 18.00

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

Dydd Gwener 6 Gorffennaf – 27 Gorffennaf 2018 
14.00 - 16.00

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

Dydd Iau 8 Tachwedd – 29 Tachwedd 2018  
17.00 - 19.00

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

Dydd Gwener 8 Mawrth – 29 Mawrth 2019   
15.30 – 17.30

Swyddfeydd Dinesig Heol 
Holltwn Y Barri CF63 4RU

Rhifyn Newydd o’r 
Cyfarwyddiadau 
Cyfeirlyfr a llawlyfr am ddim ar 
gyfer cynhalwyr pobl â dementia 
yw ‘Directions’.  Cafodd rhifyn 
newydd ei gynhyrchu.  Am gopïau 
ffoniwch 02920 222000 neu 
e-bostiwch nexus@cavamh.org.uk

Byddai o fudd mawr i’r Tîm Gofalwyr pe gallech roi 

eich cyfeiriad e-bost os nad yw gennym eisoes.  

E-bostiwch Carersservices@valeofglamorgan.

gov.uk gyda’ch cyfeiriad e-bost diweddaraf a bydd 

hyn yn ein galluogi ni i anfon gwybodaeth atoch 

yn gynt am ddigwyddiadau addas, yn ogystal ag 

Amser Gofalu.

http://www.stepiau.org/cymraeg
mailto:nexus@cavamh.org.uk
mailto:Carersservices@valeofglamorgan.gov.uk
mailto:Carersservices@valeofglamorgan.gov.uk
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Cymunedau Digidol Cymru 
Rhaglen gan Lywodraeth Cymru yw Cymunedau 
Digidol Cymru (CDC) a ddarperir gan Ganolfan 
Cydweithredol Cymru.  Mae CDC yn gweithio 
gydag ystod eang o bartneriaid ledled Cymru 
i hwyluso a hybu cynhwysiant digidol.  Ein 
gweledigaeth yw ysbrydoli gweithgareddau digidol 
i gefnogi defnydd cadarnhaol o dechnoleg, er 
mwyn sicrhau nad oes un rhywun yn cael ei adael 
ar ôl.  Mae’r holl gefnogaeth gan CDC am ddim. 

Mae cefnogaeth CDC yn cynnwys:

1.  Asesiad am Gynhwysiant Digidol
Asesiad cychwynnol o’ch sefydliad i gefnogi 
datblygiad a darpariaeth gweithgareddau 
cynhwysiant digidol.

2. Hyfforddiant Digidol am Ddim i Staff Rheng 
Flaen a Gwirfoddolwyr
Nod ein hyfforddiant yw galluogi staff a 
gwirfoddolwyr i gynorthwyo defnyddwyr 
gwasanaeth i fynd ar-lein a defnyddio’r 
rhyngrwyd yn fwy effeithiol a diogel.  Cynhelir yr 
hyfforddiant mewn lleoliad o’ch dewis, a gellir ei 
addasu i anghenion eich sefydliad.  

Yn ogystal â hyfforddiant pwrpasol, mae CDC 
hefyd yn cynnal cyrsiau mynediad-agored ledled 
Cymru. Dilynwch y ddolen hon am wybodaeth 
am y sesiynau sydd i ddod:  

http://cymunedaudigidol.llyw.
cymru/hyfforddiant/  

3.  Benthyg Offer Digidol
Benthyg offer digidol am gyfnod byr - gan 
gynnwys cyfrifiaduron llechen, gliniaduron a 
Fitbits i alluogi cynnal gweithgareddau digidol.

4.  Cymorth Digidol i Wirfoddolwyr
Mae CDC yn helpu i ddatblygu rhaglen wirfoddoli 
ddigidol, yn hyfforddi eich gwirfoddolwyr 
presennol, ac yn cynorthwyo eich sefydliad 
i ddod o hyd i wirfoddolwyr digidol newydd.  
Mae cyfle hefyd i gysylltu â’n rhaglen Arwyr 
Digidol.  Mae’r project yn ymgysylltu â phobl 
ifanc mewn ysgolion, colegau a sefydliadau 
ieuenctid.  Drwy gyfrwng hyfforddiant rydym yn 
adeiladu ar y sgiliau digidol sy’n bodoli’n barod, 
ac yn cynorthwyo’r bobl ifanc i drosglwyddo’r 
wybodaeth sydd ganddynt i eraill allai elwa arni. 

5.  Achrediad Cynhwysiant Digidol  
Cymorth i fabwysiadu Siarter Cynhwysiant 
Digidol Cymru.  Mae mabwysiadu chwech 
egwyddor y Siarter yn arwydd o ymrwymiad 
eich sefydliad i fynd i’r afael ag allgau digidol.  
Mae ennill Marc y Siarter yn gydnabyddiaeth o’r 
gwaith hwn - http://cymunedaudigidol.llyw.
cymru/siarter/llofnodir-siarter/

Gostyngiad y Dreth Gyngor
Mae’r dreth gyngor yn drethiant lleol ar eiddo 
domestig a gesglir gan gynghorau lleol 
(awdurdodau lleol).  Caiff biliau’r dreth gyngor 
eu creu’n seiliedig ar y rhagdybiaeth fod o leiaf 
ddau oedolyn yn byw yn yr eiddo.  Ni fydd y bil yn 
cynyddu os oes mwy na dau berson yn byw yn 
yr eiddo.  Ond, os taw dim ond un person sydd 
yno neu fod yr eiddo’n wag (neu’n cael ei ystyried 
felly) mae modd rhoi gostyngiad.

Mae’r canlynol yn enghreifftiau o bobl a ‘ddiystyrir’ 
(sy’n cael eu trin fel pe na baent yno) pan ddaw at 
gyfrifo’r dreth gyngor.

Pobl  â ‘nam meddwl difrifol’

I ddiystyru ar sail nam meddwl difrifol bydd angen 
i’r person fodloni pob un o’r amodau canlynol:

 ❖ bod â thystysgrif gan ymarferydd meddygol 
cofrestredig yn cadarnhau hyn

 ❖ bod â hawl i (ond nid o reidrwydd yn hawlio 
neu’n derbyn) un o nifer o fudd-daliadau 
penodol sy’n cynnwys: Lwfans Byw I’r Anabl 
(elfen ofal ganolig neu uwch), elfen bywyd 
bob dydd y Taliad Annibyniaeth Bersonol (y 
naill gyfradd), Lwfans Gweini (y naill gyfradd), 
Lwfans Gweini Cyson neu’r Lwfans Cyflogaeth 
a Chymorth.

Mae rheolau Treth Gyngor yn nodi, fel myfyrwyr, 
fod y rhai â diagnosis ‘nam meddwl difrifol’ – sy’n 
cynnwys cyflyrau fel demensia neu anawsterau 
dysgu difrifol, ond nifer o bobl eraill hefyd – ac sy’n 
gymwys i gael rhai budd-daliadau, wedi’u ‘diystyru 
at ddibenion y dreth gyngor’.

Dangosodd ymchwil gan Money Saving Expert 
(MSE) ym mis Medi 2017 y gallai miloedd o 
deuluoedd fod yn methu allan ar ostyngiadau’r 

http://cymunedaudigidol.llyw.cymru/hyfforddiant/
http://cymunedaudigidol.llyw.cymru/hyfforddiant/
http://cymunedaudigidol.llyw.cymru/siarter/llofnodir-siarter/
http://cymunedaudigidol.llyw.cymru/siarter/llofnodir-siarter/
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dreth gyngor.  Mae Adroddiad MSE o’r enw “The 
Disregarded Discount” yn amlygu’r ffaith fod 
nifer o ofalwyr heb hawlio gostyngiadau yn eu 
Treth Gyngor a’u bod yn talu mwy nag sydd 
angen.

Gofalwyr

I gael eich ‘diystyru’ fel gofal rhaid i chi fodloni’r 
holl feini prawf canlynol:

 ❖ rhaid eich bod yn gofalu am o leiaf 35 awr yr 
wythnos

 ❖ rhaid eich bod yn byw’n yr un eiddo â’r 
person rydych yn gofalu amdano

 ❖ ni allwch fod yn gymar neu’n bartner i’r 
person rydych yn gofalu amdano, na’i riant 
os yw’n blentyn dan 18 oed

 ❖ rhaid bod y person rydych yn gofalu amdano 
fod yn cael naill ai’n gyfradd ganolig neu 
uchaf elfen ofal y Lwfans Byw I’r Anabl, 
elfen bywyd bob dydd y Taliad Annibyniaeth 

Bersonol, unrhyw gyfradd o’r Lwfans Gweini, 
Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog neu 
gyfradd uchaf y Lwfans Gweini Cyson.

Does angen eich bod yn hawlio Lwfans 
Gofalwyr i gael y gostyngiad hwn, ac nid 
effeithir ar eich incwm na’ch arbedion ar eich 
hawl.  Os oes mwy nag un gofalwr yn yr eiddo, 
gallant gael eu diystyru at ddibenion treth 
gyngor ar yr amod eu bod yn bodloni pob amod.

Os ydych yn meddwl y gallech fod yn gymwys 
i un o’r gostyngiadau uchod cysylltwch â’r 
adran Treth Gyngor.  I gael rhagor o wybodaeth 
ewch i  www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/
our_council/council_tax/discounts.aspx 
neu ffoniwch 01446 700111.  Mae rhagor o 
wybodaeth am fudd-daliadau yn  
www.carersuk.org/help-and-advice/financial-
support neu darllenwch Adroddiad MSE yn 
www.moneysavingexpert.com/reclaim/
severe-mental-impairment-dementia-
council-tax-rebate

Defnyddio “Food First” i atal  
a thrin Diffyg Maeth
Ym Mawrth 2018 roedd y Tîm Deieteg Iechyd 
Cyhoeddus yn rhan o’r Wythnos Ymwybyddiaeth 
Maeth a Hydradu.  

Achosir diffyg maeth gan brinder ynni a 
maetholion, a deiet sy’n anghytbwys.  Mae’n 
gysylltiedig yn aml â digwyddiadau mawr mewn 
bywyd, colli annibyniaeth ac iechyd gwael.  Mae 
“Food First” a nerthiant bwyd yn gallu bod o 
gymorth, ac anogir a hybir hyn gan ddietegwyr 
cymunedol. 

Pan nad oes awydd bwyd ar rywun, gallwch roi 
cynnig ar:

 ❖ Annog bwyta ychydig yn aml – anelwch 
at 3 pryd ysgafn y dydd, gyda byrbrydau 
rhyngddyn nhw.  Defnyddiwch amrywiaeth 
o fyrbrydau i gael amrywiaeth o faetholion.  
Gallai hyn gynnwys: bisgedi, rholiau selsig, 
tartenni cwstard, treiffl, craceri a chaws a 
chreision. 

 ❖ Diodydd maethlon fel llaeth, diodydd llaethog, 
smwddis a sudd ffrwyth.  Mae’n bwysig bod 

pawb yn yfed digon, a byddai’r rhain i gyd yn 
cyfrannu at y 6 i 8 gwydr y dydd sy’n cael ei 
argymell. 

 ❖ Llaeth maethlon – i wneud llaeth yn fwy 
maethlon, rhowch 2-4 llwy fwrdd o bowdr 
sgim i laeth cyflawn a’i gymysgu’n dda.  Gellir 
ei ychwanegu wedyn at fwyd a diodydd, er 
enghraifft coffi llaethog, uwd, smwddis ffrwyth, 
ysgytlaeth a chawl parod. 

 ❖ Cyfoethogi bwyd – er enghraifft:  Ychwanegu 
menyn, hufen neu gaws at datws stwnsh, 
wyau wedi’u sgramblo, reis neu basta

Gallai hyn fod yn heriol.  Fodd bynnag, mae 
gwybod beth mae rhywun yn ei hoffi neu’n 
gasáu o ran bwyd, a’u helpu i roi cynnig ar ffyrdd 
gwahanol o fwyta yn gallu lleihau’r peryglon. 

Mae gan y Gymdeithas Deieteg Brydeinig Daflen 
Ffeithiau am Ddiffyg Maeth sy’n rhoi mwy o 
wybodaeth.  Mae am ddim i’w lawrlwytho:  
https://www.bda.uk.com/foodfacts/
MalnutritionFactSheet.pdf

http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/council_tax/discounts.aspx
http://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/council_tax/discounts.aspx
http://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support
http://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support
http://www.moneysavingexpert.com/reclaim/severe-mental-impairment-dementia-council-tax-rebate
http://www.moneysavingexpert.com/reclaim/severe-mental-impairment-dementia-council-tax-rebate
http://www.moneysavingexpert.com/reclaim/severe-mental-impairment-dementia-council-tax-rebate
https://www.bda.uk.com/foodfacts/MalnutritionFactSheet.pdf
https://www.bda.uk.com/foodfacts/MalnutritionFactSheet.pdf


Amser Gofalu - Mai 2018 Amser Gofalu - Mai 2018

11

Gofalwyr Cymru - 
Cyflwr Gofalu yng Nghymru
Y llynedd rhannodd 400 o ofalwyr ledled Cymru eu 
profiadau o ddydd i ddydd yn Arolwg Ar-lein Carers 
UK o Gyflwr Gofalu.  Mae’r adroddiad ddaeth yn 
sgil yr arolwg yn edrych ar nifer o themâu, gan 
gynnwys: effaith gofalu ar iechyd a lles, cael hoe o’r 
cyfrifoldebau gofalu, cael cymorth priodol, profiad 
o asesiadau o anghenion gofalwyr, costau gofalu 
a chadw cydbwysedd rhwng gwaith a gofal.  Gellir 
dod o hyd i’r adroddiad llawn ar www.carersuk.
org/wales ond dyma grynodeb o’n casgliadau:

 ❖ Mae 72% o ofalwyr yn teimlo nad oes neb yn 
deall nac yn gwerthfawrogi eu cyfraniad

 ❖ Roedd 65% yn ei chael hi’n anodd i gael noson 
o gwsg

 ❖ Mae 52% wedi dioddef iselder o ganlyniad i 
ofalu 

 ❖ Dywedodd 73% bod eu meddyg teulu yn 
gwybod eu bod yn ofalwr ond nad ydyn nhw’n 
gwneud unrhyw beth yn wahanol o ganlyniad

 ❖ Dywedodd 40% nad ydyn nhw wedi cael 
diwrnod yn rhydd ers blwyddyn

 ❖ Nid yw 1 o bob 5 sy’n gofalu am rywun am 

50 awr neu fwy yr wythnos, yn derbyn nac yn 
prynu unrhyw gymorth ymarferol i’w helpu 

 ❖ Dywedodd 66% o ofalwyr na chawson nhw 
gynnig asesiad gofalwr, ac na wnaethon nhw 
ofyn am un 

 ❖ Roedd un o bob tri yn ofni y gallai cymorth gael 
ei gwtogi yn y dyfodol

 ❖ Dywedodd 43% eu bod yn ei chael hi’n anodd 
cadw dau pen llinyn ynghyd

 ❖ Dywedodd 47% eu bod wedi rhoi’r gorau i waith 
yn llwyr i ofalu 

Mae’r Adroddiad yn atgoffa rhywun yn glir pam 
fod angen gwerthfawrogi a chefnogi gofalwyr yn 
ddigonol er mwyn iddyn nhw barhau i ofalu.  Mae’r 
Adroddiad yn cynnwys argymhellion pwysig ar 
sut i wella gwasanaethau i ofalwyr, ac mae wedi 
cael ei ddosbarthu’n helaeth ymhlith gwleidyddion, 
y rhai sy’n gwneud penderfyniadau a darparwyr 
gwasanaethau.  Mae’r arolwg yn cael ei ailadrodd 
a byddem yn ddiolchgar iawn pe gallech ddod o 
hyd i amser i gyfrannu, a dweud wrth ofalwyr eraill 
wneud yr un fath. www.surveymonkey.co.uk/r/
StateofCaring2018

Newyddion Budd-daliadau - Lwfans Gofalwyr
O fis Ebrill 2018, cynyddodd uchafswm 
enillion y Lwfans Gofalwyr o £116 yr wythnos 
(ar ôl didyniadau) i £120 yr wythnos (ar ôl 
didyniadau).  Lwfans Gofalwyr yw prif fudd-dal 
gofalwyr.  Os ydych yn gofalu am rywun am 35 
awr yr wythnos neu fwy, gallech fod yn gymwys.

Allwch chi hawlio Lwfans Gofalwyr?

Ni all pob gofalwr gael y budd-dal hwn.  Gallech 
fod yn gymwys i gael Lwfans Gofalwyr os 
ydych yn bodloni’r holl amodau canlynol:

• rydych yn gofalu am rywun sy’n cael 
budd-dal anabledd cymwys

• rydych yn gofalu am y person 
hwnnw o leiaf 35 awr yr wythnos

• rydych yn 16+ oed

• dydych chi ddim mewn addysg llawn amser

• dydych chi ddim yn ennill dros £120 
yr wythnos (ar ôl didyniadau)

• rydych yn bodloni amodau preswylio’r DU

Sut i hawlio Lwfans Gofalwyr

• ewch i www.gov.uk/carers-allowance/
how-to-claim  i wneud cais ar-
lein neu lawrlwytho ffurflen gais

• gofyn am becyn hawlio DS700 (neu 
DS700(SP) os ydych yn cael Pensiwn Y 
Wladwriaeth) gan https://www.carersuk.
org/help-and-advice/financial-support/
help-with-household-finances/council-tax-
rate-relief#sec3 neu gan yr Uned Lwfans 
Gofalwyr ar 0800 731 0297 (ffôn testun 0800 
731 0317, gallwch ffonio drwy typetalk hefyd)

http://www.carersuk.org/wales
http://www.carersuk.org/wales
http://www.surveymonkey.co.uk/r/StateofCaring2018
http://www.surveymonkey.co.uk/r/StateofCaring2018
http://www.gov.uk/carers-allowance/how-to-claim
http://www.gov.uk/carers-allowance/how-to-claim
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-household-finances/council-tax-rate-relief#sec3
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-household-finances/council-tax-rate-relief#sec3
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-household-finances/council-tax-rate-relief#sec3
https://www.carersuk.org/help-and-advice/financial-support/help-with-household-finances/council-tax-rate-relief#sec3
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Beth sy’n digwydd yn y Siop 
Iechyd i Bobl Hŷn, Y Barri
Nod y Siop Iechyd i Bobl Hŷn yw gwella 
iechyd a lles pobl hŷn ym Mro Morgannwg.  
Gwnawn hyn drwy ddarparu:

• lle i gyfarfod, cymdeithasu, gwneud 
ffrindiau newydd, gyda’r Caffi ar agor o 
9.30am i 12.30pm yn ystod yr wythnos

• canolfan wybodaeth, gyda staff a 
gwirfoddolwyr ar gael i ateb eich cwestiynau

• cyfleoedd i wirfoddoli er mwyn 
cynnwys pobl hŷn yn y gymuned

Gweithgareddau Heneiddio’n Iach – cyfleoedd 
i gael 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 Zumba Gold, sesiynau 
sgrinio iechyd a gweithgareddau cymdeithasol 
fel ‘gwnïo a hel clecs’, te prynhawn neu gwis. 

Dyma rai o’r gweithgareddau sydd ar ddod:  
Ffoniwch 01446 732385 am ragor o fanylion 
am unrhyw un o’n gweithgareddau.

Dyddiad Amser Gweithgaredd/Digwyddiad
Dydd Mawrth 
cyntaf yn y mis

10am i 12pm Grŵp Cefnogi Allgymorth Arthritis

Bob mis 1.30pm i 4pm Torri’ch ewinedd.  Pris £13. Apwyntiad drwy ffonio 02922 331113
Bob bore Iau 10am i 12pm Mae’r Caffi Atgofion Wythnosol yn darparu gemau, papurau 

newydd, cerddoriaeth, llyfrau lliwio, cymorth TG gyda 
chyfrifiaduron llechen i bawb eu defnyddio. Mae’r gwirfoddolwyr 
i gyd wedi cael eu hyfforddi fel Cyfeillion Dementia. 

Y trydydd dydd 
Iau o’r mis

10.30am 
i 12pm

Cymorth Epilepsi, dan arweiniad Lesley Williams 

Gwasanaeth Nyrsys Dementia Arbenigol 
y Lleng Brydeinig Frenhinol, De Cymru
Mae gan deuluoedd ym Mro Morgannwg sy’n 
gofalu am anwyliaid â diagnosis o ddementia, 
bellach eu nyrs arbenigol eu hunain. 

Dechreuwyd y gwasanaeth nyrsys dementia arbenigol 
yn Awst 2017 gan y Lleng Brydeinig Frenhinol ar y 
cyd â Dementia UK.  Ers hynny, mae 10 o bobl wedi’u 
hatgyfeirio i’r gwasanaeth yn ardal Bro Morgannwg, 
gan gynnwys Y Barri, Penarth a’r Bont-faen.  Mae 
pedwar nyrs dementia arbenigol yn y tîm.  Maen nhw 
i gyd yn Ymarferwyr Nyrsio Iechyd Meddwl cymwys, 
sy’n arbenigo mewn gofal Dementia.

Mae heriau i ofalu am un o’ch anwyliaid sydd â 
dementia, ac mae’n nyrsys dementia arbenigol 
yn gallu cynnig cymorth, yn emosiynol ac yn 
ymarferol.  Maen nhw’n gallu rhoi cyngor ynglŷn â 
meddyginiaeth, gan leihau’r pwysau ar ofalwr, ac 
yn fwy pwysig na dim bod yn glust i wrando.

Sut ydw i’n gallu defnyddio’r gwasanaeth? 

Gall unigolion neu aelodau’r teulu gyfeirio eu 

hunain neu ofyn i weithiwr proffesiynol 
eu cyfeirio ar eu rhan.  Dyma’r 
meini prawf: byddwch chi, neu’r person sydd â 
dementia wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog 
Prydain (y Fyddin, y Llynges, yr Awyrlu, y Llynges 
Fasnachol – mewn moroedd peryglus, Gwasanaeth 
Cenedlaethol, Lluoedd Wrth Gefn). 

Cysylltwch â’r Gwasanaeth Nyrsys Dementia 
Arbenigol ar 0333 011 4497 am ragor o wybodaeth.

Mae’r Lleng Brydeinig Frenhinol hefyd yn cynnig 
nifer o wasanaethau eraill i ‘gyn-filwyr a’u 
dibynyddion’ sef:

 ❖ Canolfannau Gorffwys y Pabi
 ❖ Gwasanaeth Trwsio yn y Tŷ
 ❖ Mynediad at Swyddogion Lles
 ❖ Ymgynghorwyr ar Fyw’n Annibynnol
 ❖ Appello – gwasanaeth larwm brys personol 

Am ragor o fanylion cysylltwch â Chanolfan Gyswllt 
y Lleng Brydeinig Frenhinol ar 0800 802 8080


